
                                      ΚΑΣΑΥΩΡΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

 

 

 

 ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 

ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΗΗ ΣΡΑΜ ΜΕΣΑ 

ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ 

ΣΤΛΙΞΗ/ΕΚΣΤΛΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 

ΣΡΟΥΕΙΑ 

RFP-321/17   Α.. 46655 

   

 

 

 

  

  2o ΣΕΤΥΟ 

  ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΗΗ ΣΡΑΜ ΜΕΣΑ 
ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΣΤΛΙΞΗ/ΕΚΣΤΛΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΡΟΦΕΙΑ» 

 

2o ΣΕΤΥΟ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ   
 

 

RFP-321/17 

Α..  46655 

 

 ελ. 2 από 2 

 

Τα πεξηερόκελα ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Δηαθήξπμεο. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ 

Ερώτηση 1 

Καηόπηλ ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο εηαηξείαο καο κε ηελ ζπλεξγαδόκελε ZAGRO Group, εθ ησλ 
κεγαιύηεξσλ θαηαζθεπαζηηθώλ παγθνζκίσο, δηαπηζηώζεθε όηη, επεηδή θαηαζθεπάδεη ην ελ 
ιόγσ κεράλεκα επί πιαηζίνπ UNIMOG, δελ κπνξεί λα ελζσκαηώζεη ηαπηόρξνλα ηελ 
αλπςνύκελε εμέδξα θαη ηελ θακπίλα πξνζσπηθνύ. Η ηνπνζέηεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη 
κόλν εθ πεξηηξνπήο δειαδή επί ηνπ πιαηζίνπ ηνπ UNIMOG ζα ππάξρεη ηνπνζεηεκέλε είηε ε 
θακπίλα πξνζσπηθνύ, είηε ε αλπςνύκελε εμέδξα.  Η ηνπνζέηεζή ηνπο ζα επηηπγράλεηαη από 
ην ηερληθό πξνζσπηθό, κε ηε βνήζεηα ελόο κηθξνύ γεξαλνύ ή πεξνλνθόξνπ ή 
γεξαλνγέθπξαο. 

Παξαθαινύκε όπσο καο ελεκεξώζηε εάλ ε πξνηεηλόκελε ιύζε ηεο ZAGRO είλαη απνδεθηή, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ηελ παξαπάλσ εηαηξεία γηα 
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο καο.  

 

Απάντηση 1 

Σε απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο πνπ καο ζέζαηε γηα ηελ εξγνεμέδξα, ζρεηηθά κε ηελ 
πξνηεηλόκελε ιύζε γηα έλα όρεκα πνπ δελ ζα ελζσκαηώλεη ηελ αλπςνύκελε εμέδξα θαη ηελ 
θακπίλα πξνζσπηθνύ, αιιά απηέο ζα εγθαζίζηαληαη εθ πεξηηξνπήο, δελ είλαη απνδεθηή δηόηη 
ην όρεκα πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηα ηεύρε πεξηιακβάλεη θαη ηα δύν σο ζπκπιεξσκαηηθέο 
ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο. Σπγθεθξηκέλα, ε θακπίλα θαη ε εμέδξα ρξεηάδνληαη ηαπηόρξνλα γηα 
ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο, όηαλ δειαδή απαηηείηαη ην πξνζσπηθό λα κεηαθέξεηαη ζηελ θακπίλα 
θαη όηαλ θζάζεη ην όρεκα ζηνλ πξννξηζκό ηνπ λα αλεβαίλνπλ νη ηερλίηεο κε ηελ εξγνεμέδξα 
ζην επίπεδν ηνπ ελαέξηνπ αγσγνύ θαη λα εθηεινύλ ηελ εξγαζία ηνπο. Παξάιιεια ε θακπίλα 
πέξα από ηελ κεηαθνξά πξνζσπηθνύ επηηειεί θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ζαλ έλα “κηθξό 
εξγαζηήξην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ", κε ζρεηηθά εξγαιεία, πάγθν εξγαζίαο, ρώξνπο γηα 
απνζήθεπζε κηθξναληαιιαθηηθώλ θηι, πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε 
ηελ εξγνεμέδξα ζηελ δηάξθεηα κηαο εξγαζίαο ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ 
ιόγνπο ε εθ πεξηηξνπήο εγθαηάζηαζε αλπςνύκελεο εμέδξαο θαη θακπίλαο πξνζσπηθνύ, δελ 
είλαη απνδεθηή.  
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