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Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων -  

Διακήρυξη 2/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010321943, α/α ΕΣΗΔΗΣ158809) 

 

Σε απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί μέσω της Διαδικτυακής 

Πύλης (www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.1.3 της 

σχετικής διακήρυξης με αντικείμενο την «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή, 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 1 

Στο Μέρος Β, Άρθρο 12.4, σελ 150, αναφέρεται «Η χωρητικότητα του χρηματοκιβωτίου 
κερμάτων θα είναι τουλάχιστον 10 λίτρα.» 
Στο Μέρος Β, Άρθρο 12.4, σελ. 152 αναφέρεται ότι «Τα χρηματοκιβώτια θα έχουν 
χωρητικότητα 4 λίτρα. Οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύουν για τα χρηματοκιβώτια κερμάτων και 
χαρτονομισμάτων.» 
Παρακαλώ, διευκρινίστε ποια χωρητικότητα είναι ορθή. 
 

  Απάντηση : 

Η ορθή έκφραση είναι αυτή που αναφέρεται στο Μέρος Β, Άρθρο 12.4, σελ. 152 «Τα 

χρηματοκιβώτια θα έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 4 λίτρα. Οι απαιτήσεις αυτές θα 

ισχύουν για τα χρηματοκιβώτια κερμάτων και χαρτονομισμάτων». 
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Η έκφραση αυτή αντικαθιστά εκείνη που αναφέρεται στο Μέρος Β, Άρθρο 12.4, σελ. 150 

της διακήρυξης «Η χωρητικότητα του χρηματοκιβωτίου κερμάτων θα είναι τουλάχιστον 10 

λίτρα» 

 
 

Ερώτημα 2 

Στο Μέρος Β, Άρθρο 12.4, σελ 148, αναφέρεται ότι «Ο υπολογιστής του ΑΜΕΚ θα είναι 
ενσωματωμένος βιομηχανικός υπολογιστής.» 
Παρακαλώ, διευκρινίστε αν ο υπολογιστής βιομηχανικού τύπου είναι εξίσου αποδεκτός. 
 

  Απάντηση : 
Αποτελεί ορθή διατύπωση της διακήρυξης  «Ο υπολογιστής του ΑΜΕΚ θα είναι 

ενσωματωμένος βιομηχανικός υπολογιστής» και ως εκ τούτου δεν είναι αποδεκτός 

προσφερόμενος υπολογιστής βιομηχανικού τύπου. 

 
 

Η Δ/νουσα Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 

Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

Κοινοποίηση: 

- Γραφείο Δ/νουσας Συμβούλου 
- ΓΕΔΣΕΛ/ΓΔΟΥ/ΝΥ 
- Επιτροπή Αξιολόγησης (46/2022) 

 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 

 

Μαρία Τσέλιου 
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