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Απαντήσεις επί διευκρινιστικού ερωτήματος -  

Διακήρυξη 3/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008678102, α/α ΕΣΗΔΗΣ133596) 

 

Σε απάντηση του παρακάτω ερωτήματος που έχει υποβληθεί και αφορά τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προμήθεια, Εγκατάσταση  Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση 

και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης 

της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά» 

διευκρινίζονται τα εξής:  

 

Ερώτημα  

Αναφορικά με τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση 
σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής 
Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ 
προς Πειραιά» Διακήρυξη 3/2021, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν το Πιστοποιητικό 
Ασφαλείας ΕΝ 1627RC4 είναι συμβατό με τις προδιαγραφές προστασίας από βανδαλισμούς 
και συστημάτων προειδοποίησης για τυχόν παράβαση των Αυτόματων Μηχανημάτων 
Έκδοσης Καρτών ΑΜΕΚ. 

  

 Απάντηση : 

Όπως αναφέρεται στο Μέρος Β (τεύχος τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών) του 

Παραρτήματος Ι της Διακ/ξης 3/2021 και συγκεκριμένα στην παρ. 12.4 «εξοπλισμός πώλησης 

– αυτόματα μηχανήματα έκδοσης καρτών (ΑΜΕΚ)»: «... τα ΑΜΕΚ θα είναι ανθεκτικά σε 

βανδαλισμό και θα παρέχουν υψηλό βαθμό προστασίας από βανδαλισμούς και θα 

διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης για τυχόν παραβίαση. Οι οθόνες ένδειξης, οι πίνακες, 

τα κομβία, κ.λ.π., θα είναι ανθεκτικά σε ζημιές και τα ανοίγματα θα είναι ανθεκτικά στην 
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εισαγωγή ακατάλληλων (ξένων) αντικειμένων. Τα ακατάλληλα αντικείμενα ή υγρά που θα 

εισάγονται στον εξοπλισμό από τα ανοίγματα δεν θα επιδρούν δυσμενώς στην κανονική 

λειτουργία του εξοπλισμού. Όλα τα μηχανήματα θα είναι σταθερά στερεωμένα (αλλά με 

δυνατότητα ρύθμισης) στο δάπεδο, δεν θα είναι εύκολο να πέσουν και θα είναι ανθεκτικά σε 

απόπειρες παραβίασης..»  

Συνεπώς οι υποψήφιοι θα προσφέρουν μέσω της Προσφοράς τους, κατά την κρίση τους, τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που θα καθιστούν τα ΑΜΕΚ ανθεκτικά σε απόπειρα παραβίασης 

σύμφωνα με τα ειδικά προβλεπόμενα στην παρ. 12.4 των τεχνικών και λειτουργικών 

προδιαγραφών. 

 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 

Κοινοποίηση: 

- Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 
- ΓΕΔΣΕΛ/ΓΔΟΥ/ΝΥ 
- Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 

 

Μαρία Τσέλιου 
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