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Για τον εν θέματι διαγωνισμό υπεβλήθησαν: 

Α. αιτήματα παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και 

Β. λοιπά ερωτήματα 

 

Α. Ως προς τα αιτήματα παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών, σας  ενημερώνουμε 

ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην Διακήρυξη του έργου μετατέθηκαν, βάσει της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. εξ.11284/20/30-12-2020 Απόφασης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 

της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (αριθμός ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC007987477), ως ακολούθως: 

 

                 

           

 
 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

                  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

          
Ημερομηνία : 22 Ιανουαρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ. : oικ. 638/21 

Αριθ. Συμβ. : 736 

Κωδ. Τοπ. :  

Φακ.Αρχειοθ. : 736 
 

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ   

Κοιν.   : - Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 

- Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 

- Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Εταιρικής Ανάπτυξης και Διασφάλισης 

Ποιότητας 

- Διεύθυνση Έργων  

- Κ.Φ. 

 

ΘΕΜΑ  : Απάντηση σε υποβληθέντα ερωτήματα του διαγωνισμού με τίτλο :  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΒΙΠΕ – 

ΒΟΛΟΣ» (Α.Δ. 736) και συστημικό αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ 94089,1. 

Σχετ. :  
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Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΒΙΠΕ – ΒΟΛΟΣ» 

(Α.Δ. 736) – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94089,1 

Ημερομηνίες που 

μεταφέρονται σε νέες 

Ημερομηνία αρχικά 

αναφερόμενη στην 

διακήρυξη 

Νέα ημερομηνία  

Ημερομηνία και ώρα λήξης 

της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών 

Δευτέρα                          

18-01-2021,             

ώρα 11:00π.μ. 

Δευτέρα                                        

01-02-2021                                         

ώρα 11:00π.μ. 

Ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών 

Παρασκευή                             

22-01-2021,                    

ώρα 11:00π.μ. 

Παρασκευή                                          

05-02-2021, 

ώρα 11:00π.μ. 

Ημερομηνία υποβολής 

αιτήματος για  

συμπληρωματικές 

πληροφορίες / διευκρινήσεις 

 

08-01-2021 

 

Παρασκευή                      

22-01-2021 

Ημερομηνία απαντήσεων σε 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες/ διευκρινήσεις 

 

12-01-2021 

 

Τρίτη                                           

26-01-2021 

 

Χρόνος ισχύoς της 

εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής 

 

 

18-11-2021 

 

01-12-2021 

 

και 

Β. Ως προς τα λοιπά ερωτήματα:  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε1:  

Λόγω της χαμηλής ανάλυσης του σχεδίου μελέτης σηματοδότησης στα δημοσιευμένα τεύχη 

(τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα) του διαγωνισμού και προς αποφυγή οποιασδήποτε 

παρερμηνείας, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε: 

i) Τον συνολικό αριθμό των χειροκίνητων εκτροχιαστών (Κ.9) καθώς και για τον εξοπλισμό 

ελέγχου θέσης χειροκίνητης αλλαγής (Κ.10), πιο συγκεκριμένα για τους Σ.Σ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-

ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΒΟΛΟΣ οι ποσότητες μεταξύ του Τιμολογίου Μελέτης και του σχεδίου μελέτης 

της σηματοδότησης (track layout) διαφέρουν. Στον σταθμό ΔΙΑΛΟΓΗΣ φαίνεται ότι η 

ποσότητα των 7 τμχ υπολογίζει και αυτή της ανοιχτής γραμμής (4 τμχ). 

ii) Τον συνολικό αριθμό των φωτοσημάτων (4) ενδείξεων στον Σ.Σ. Βόλου. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Ε2:  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τον αριθμό των συσκευών ελέγχου θέσης για κάθε 

χειροκίνητη αλλαγή αναλόγως του τύπου τους. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε3:  

Στην Τεχνική Περιγραφή Τεύχος 1 από 2, στην §2.3.3 (Εγκατάσταση αλλαγών τροχιάς), 

αναφέρεται η εγκατάσταση 15 συνολικά αλλαγών τροχιάς. Στην §2.6.3 (κατασκευή γραμμών με 

έρμα), αναφέρεται η προμήθεια 19 αλλαγών τροχιάς EW 54E1. Παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιώσετε τον συνολικό αριθμό των αλλαγών τροχιάς που θα αντικατασταθούν καθώς και 

τον τύπο όλων των αλλαγών για το σύνολο της γραμμής. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε4:  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το μήκος των αποβαθρών σε όλους τους ήδη κατασκευασμένους 

σταθμούς. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε5:  

Στο άρθρο 4.2.(δ) διακήρυξης αναφέρεται : 

«Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 

i) Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή  

ή ανακριβή ή 

ii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή  

αντίγραφα , των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν  

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 

της παρούσας,  

 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος 

φορέα η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 

τηρούμενης της ανωτέρω διαδικασίας». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε / επιβεβαιώσετε το ακόλουθο: 

Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο του ΕΕΕΣ «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» πλήρως και 

μνημονευτούν τα πιστοποιητικά ( με αρ. πρωτ. κλπ) που θα προσκομισθούν, σε περίπτωση που 

κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κριθεί ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά που θα 

υποβληθούν δεν καλύπτουν επαρκώς τεχνικά την απαίτηση των κριτηρίων ειδικής εμπειρίας, 

λόγω ενδεχομένως διαφορετικής κατανόησης των σχετικών απαιτήσεων , τότε δεν συνιστά η 

απόρριψη της ειδικής εμπειρίας επί της ουσίας ούτε ως ψευδής δήλωση ούτε ως λόγος 

κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Ε6: 

Στα άρθρα 23.5 και 23.6 της διακήρυξης αναφέρεται : 

«23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ  

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 

 πληροφοριών που περιέχει (εφόσον η βεβαίωση εγγραφής στα  

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ αφορά στην 6η τάξη και άνω, στα ΕΡΓΑ 

 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 6η τάξη και άνω και στα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Έργα στην 4η τάξη και 

 άνω) 

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη 

 βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 

 που προβλέπονται στην παρ. (γ) του παρόντος άρθρου. 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 

ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για 

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. (γ) του 

παρόντος άρθρου.»…  

ΚΑΙ 

«23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

A) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

A) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει 

(εφόσον η βεβαίωση εγγραφής στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ αφορά στην 6η τάξη 

και άνω, στα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 6η τάξη και άνω και στα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Έργα στην 4η 

τάξη και άνω) 

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στην 

παρ. (γ) του παρόντος άρθρου. 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 

ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την 

απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. (γ) του 

παρόντος άρθρου»…  
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Εκ των ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ στην 7η τάξη η οποία είναι γενική σε όλες τις άνω κατηγορίες και η ανώτερη, και από την 

οποία τεκμαίρεται η δυνατότητα και καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα για την ανάληψη 

έργου προϋπολογισμού ίσου ή και μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου σύμφωνα με το ν. 

3669/2008 όπως ισχύει , και όπως εξ άλλου προβλέπεται και από το τελευταίο εδάφιο των 

ανωτέρω άρθρων της διακήρυξης 23.5 και 23.6Α, διαθέτουν την κατάλληλη βεβαίωση των 

πληροφοριών που περιέχει και επομένως στο ΕΕΕΣ στο Μέρος IV δεν χρειάζεται να 

συμπληρώσουν κανένα από τα πεδία που αναφέρονται στις πληροφορίες 23.5.(γ), και 23.6.Α(γ) 

και ειδικότερα τα κάτωθι πεδία του ΜΕΡΟΥΣ IV του ΕΕΕΣ από τις εταιρείες 7 ης Τάξης του 

ΜΕΕΠ δεν συμπληρώνονται : 

• ("Ολικός") Ετήσιος κύκλος εργασιών , 

• Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, 

• Σύσταση οικονομικού φορέα 

• Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων 

• Για τις συμβάσεις έργων: Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για την 

• εκτέλεση του έργου 

• Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

• Αριθμός διευθυντικών στελεχών 

• Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε7: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 23.6.Β.β) της Διακήρυξης, αναφέρεται ότι: 

«Η απαιτούμενη εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για την 

κατασκευή αντιστοίχων έργων, που θα αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα και θα συνοδεύεται, επί 

ποινή αποκλεισμού, από επίσημα, αναλυτικής περιγραφής του έργου, πιστοποιητικά της 

Αναθέτουσας Αρχής (ή φορείς διαχείρισης σιδηροδρομικών δικτύων) της χώρας που εκτελέστηκε 

το έργο, που θα καλύπτουν σαφώς τις προαναφερόμενες απαιτήσεις της παρ. 22.Δ.2.»…  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά από τον Ανεξάρτητο 

Μηχανικό του Φορέας Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Δικτύων για την πλήρωση του ανωτέρω 

κριτηρίου της Διακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε8: 

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τον κατασκευαστή και τον τύπο του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού του συστήματος αλληλομανδάλωσης στον Σ.Σ. Λάρισας, με τον οποίο θα πρέπει να 
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διασυνδέσουμε το νέο εξοπλισμό της γραμμής Λάρισα-Βόλος. Επίσης, παρακαλούμε όπως μας 

παραδώσετε τα as-built σχέδια του εν λόγω εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε9: 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η μόνη απαιτούμενη διασύνδεση νέου ανεξάρτητου 

συστήματος ελέγχου και χειρισμών στο CTC Λάρισας για το τμήμα γραμμής Λάρισα-Βόλος θα 

αφορά στο σύστημα αριθμοδότησης των τραίνων. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε10: 

Πόσες σε αριθμό είναι οι ανεξάρτητες απαιτούμενες θέσεις εργασίας για το τμήμα Λάρισα-Βόλος 

στο CTC Λάρισας. 

 

 

Στα ανωτέρω Ερωτήματα δόθηκαν οι κάτωθι Απαντήσεις:  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε1: 

 i. Ο συνολικός αριθμός χειροκίνητων εκτροχιαστών (άρθρο Κ.9), καθώς και εξοπλισμού 

ελέγχου θέσης χειροκίνητης αλλαγής (άρθρο Κ.10), αναφέρεται στο τεύχος 

Προϋπολογισμού Μελέτης. Η αναλυτική θέση τους αποτυπώνεται στο σχέδιο της Μελέτης 

Σηματοδότησης (ΣΗΜ-01). 

 Ενημερωτικά, εντός του Σ.Σ. Διαλογής υπάρχουν 5 ελεγκτές θέσης χειροκίνητης αλλαγής 

και 3 χειροκίνητοι εκτροχιαστές. Στην ανοικτή γραμμή Λατομείου – Βόλου μέσω της 

υφιστάμενης χάραξης, υπάρχουν 2 ελεγκτές θέσης χειροκίνητης αλλαγής και  2 χειροκίνητοι 

εκτροχιαστές. Ενώ στην ανοικτή γραμμή Λατομείου – Διαλογής,  υπάρχουν 2 ελεγκτές 

θέσης χειροκίνητης αλλαγής και 2 χειροκίνητοι εκτροχιαστές. 

ii. Ο συνολικός αριθμός των φωτοσημάτων 4 ενδείξεων του Σ.Σ. Βόλου, όπως αποτυπώνεται 

στο σχέδιο της Μελέτης Σηματοδότησης (ΣΗΜ-01) είναι 5. Σε ικρίωμα επάνω από 2 

γραμμές, 2 φωτοσήματα και 3 φωτοσήματα σε ανεξάρτητο ιστό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε2: 

Τα χαρακτηριστικά των αλλαγών τροχιάς στους σταθμούς του τμήματος αναφέρονται 

παρακάτω. Για την καλύτερη κατανόηση η αρίθμηση παραπέμπει στο σχέδιο της Μελέτης 

Σηματοδότησης (ΣΗΜ-01). 

Στους Σ.Σ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης οι αλλαγές τροχιάς είναι τύπου UIC 54, 1:9, R=300 

Στον Σ.Σ. Αρμενίου, οι αλλαγές τροχιάς 101, 102, 103, 105 είναι τύπου UIC 54, 1:9, R=300, 

ενώ οι αλλαγές τροχιάς 104, α05α/β είναι τύπου ΝΕΣΘ 1:7, R=177 
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Στον Σ.Σ. Βελεστίνου οι αλλαγές τροχιάς 101, 102, είναι τύπου UIC 54, 1:9, R=300, ενώ οι 

υπόλοιπες αλλαγές τροχιάς του σταθμού είναι τύπου UIC 54, 1:9, R=190. 

Στον Σ.Σ. Λατομείου οι αλλαγές τροχιάς, είναι τύπου UIC 54, 1:9, R=300, εκτός της αλλαγής 

τροχιάς 104 που είναι τύπου UIC 54, 1:9, R=190. 

Σ.Σ. Διαλογής αναφέρονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής. 

Σ.Σ. Βόλου οι αλλαγές τροχιάς που θα περιληφθούν στην σηματοδότηση είναι τύπου UIC 54, 1:9, 

R=190. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε3: 

Η §2.3, αφορά στην αναβάθμιση της γραμμής Λατομείο – Βόλος και η §2.3.3, αφορά στην 

εγκατάσταση 15 αλλαγών τροχιάς στο συγκεκριμένο τμήμα. 

Στην §2.4, περιγράφονται οι εργασίες ανακαίνισης – τακτοποίησης μέρους των γραμμών και 

αλλαγών στους Σ.Σ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου και Βελεστίνου. Μεταξύ των εργασιών 

αυτών, συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση  τριών (3) υφιστάμενων αλλαγών στον Σ.Σ. 

Αρμενίου και μιας (1) υφιστάμενης αλλαγής στον Σ.Σ. Βελεστίνου. 

Συνολικά θα τοποθετηθούν 19 νέες αλλαγές. 

Στην §2.6.3, περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες επιδομής που θα πραγματοποιηθούν στο 

έργο, και παρουσιάζεται πίνακας με τον τύπο καθεμιάς από τις 19 νέες αλλαγές τροχιάς EW 

54E1, τις οποίες πρέπει να προμηθευτεί ο ανάδοχος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε4: 

Τα μήκη των αποβαθρών στους ήδη κατασκευασμένους σταθμούς, φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Σταθμός Αριθμός αποβαθρών Μήκη αποβαθρών 

1 Χάλκη 2 110 / 110 

2 Μελία 1 110 

3 Κυψέλη 2 110 / 110 

4 Αρμένιο 3 110 / 110 / 110 

5 Βελεστίνο 3 110 / 75 / 75 

6 Λατομείο 2 90 / 30 

7 Βόλος 3 120 / 190 / 190 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε5: 

Ο έλεγχος  και η κρίση επί των υποβληθέντων υπό του προσωρινού αναδόχου 

δικαιολογητικών του άρθρου 4 παρ.2 της Διακήρυξης εναπόκειται στο αρμόδιο προς  τούτο 

όργανο, ήτοι την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού εκτείνεται τόσο στην κάλυψη ή μη των όρων και των 

προϋποθέσεων συμμετοχής , συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων των κριτηρίων 

ειδικής εμπειρίας και στην εξ αυτού του λόγου αποδοχή ή μη της προσφοράς του εκάστοτε 

διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, όσο και στην τυχόν πρόταση για κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια πριν την απόφαση του Αναθέτοντος Φορέως σχετικά με την 

κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής απαιτείται δυνάμει των οριζομένων στο 

άρθρο 15 παρ.4 της σχετικής Διακήρυξης η προηγούμενη γνώμη του  Τεχνικού Συμβουλίου.  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε6: 

Κατ’ αρχήν, η κρίση επί των υποβληθέντων, υπό των διαγωνιζομένων, εντύπων ΕΕΕΣ 

εναπόκειται στο αρμόδιο προς τούτο όργανο, ήτοι την Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση βέβαια, δεδομένου ότι στο εν λόγω τεύχος του Διαγωνισμού που αποτελεί 

Παράρτημα της Διακήρυξης, εμφανίζονται οι ενότητες (Ενότητα Α: Καταλληλότητα, Ενότητα Β: 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα) του Μέρους IV: Κριτήρια επιλογής, αυτές πρέπει να συμπληρωθούν. Τα 

αναφερόμενα στο ΕΕΕΣ επιβεβαιώνονται με την προσκόμιση του πτυχίου ΜΕΕΠ, ενώ όσα δεν 

αναφέρονται σ’ αυτό επιβεβαιώνονται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών των 

παραγράφων 23.5 και 23.6 της Α.Δ. 736 Διακήρυξης. Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

μπορείτε να βρείτε στην «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΕΕΣ» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  

Συμβάσεων (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε7: 

Τα Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας για την απαιτούμενη εμπειρία 

περιγράφονται σαφώς στην παρ. 23.6 της Διακήρυξης. 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε8: 

Το εγκατεστημένο σύστημα αλληλεξαρτήσεων του Σ.Σ. Λάρισας, είναι της εταιρείας Bombardier 

με ηλεκτρονόμους τύπου BR930 και βασίζεται στα Βρετανικά πρότυπα.  
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Όπως αναφέρεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής παρ. 1.4.10, «Στον Ανάδοχο του έργου 

θα διατεθούν οι μελέτες και τα λοιπά στοιχεία (πιστοποιητικά δοκιμών, σχέδια «ως 

κατασκευάσθη», εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης κλπ) των προηγούμενων συμβάσεων, τα 

οποία βρίσκονται στην κατοχή του ΟΣΕ ή της ΕΡΓΟΣΕ».  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε9: 

Η μόνη απαιτούμενη διασύνδεση που αφορά στην επικοινωνία των δύο CTC, είναι η 

αριθμοδότηση. Οι υπόλοιπες ανταλλαγές πληροφοριών για την πλήρη σηματοτεχνική 

διασύνδεση των δύο συστημάτων σηματοδότησης, πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων 

αλληλομανδάλωσης (interlocking). 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε10: 

Σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Σηματοδότησης άρθρο 5.9 και το τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής άρθρο 4.5, αναφέρεται «…Ο Ανάδοχος με αποκλειστική δική του ευθύνη θα 

πρέπει, είτε να εντάξει στο υφιστάμενο ΚΕΚ Λάρισας, είτε να εγκαταστήσει εκ νέου σύστημα 

τηλεδιοίκησης για το τμήμα Λάρισα (μη περιλαμβανομένου) - Βόλος της παρούσης και να το 

διασυνδέσει με το τμήμα Δομοκός - Αιγίνιο. ».  

Διευκρινίζεται ότι το υφιστάμενο ΚΕΚ Λάρισας έχει δυο (2) θέσεις εργασίας.  

Εάν ο ανάδοχος επιλέξει τη 2η λύση, δηλαδή να εγκαταστήσει εκ νέου σύστημα τηλεδιοίκησης για 

το τμήμα Λάρισα (μη περιλαμβανομένου) - Βόλος της παρούσης και να το διασυνδέσει με το 

τμήμα Δομοκός – Αιγίνιο, θα υπολογίσει μία (1) ανεξάρτητη θέση εργασίας. 
 

   
   

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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