
 
 

 

 

 

 

 

 ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΗ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΣΗ 

ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΚ – 

ΟΑΑ  RFP-297/16  Α.. 29393 

 
   

 
 
 
 
 
 

 

  
  ΣΕΤΥΟ 
  ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΔΕΗ 

ΣΟΤ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΚ - ΟΑΑ» 

 

ΣΕΤΥΟ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 
 

 

RFP-297/16 

Α..  29393 

 

 ελ. 2 από 9 

 

Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 7.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 
Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 
 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 
 
Ερώτηση 1 
Λίζηα εγθαηεζηεκέλσλ πιηθώλ θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα γηα ην βαζηθό έξγν 
(αληρλεπηέο, ζπζθεπέο εηζόδσλ/ εμόδσλ, πίλαθεο ππξαλίρλεπζεο) 
 
Απάντηση 1 
ΟΙ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο επηζπλάπηνληαη. 
 
 
Ερώτηση 2 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ζηνλ ηξόπν θαηάζβεζεο 
(βαζηθό έξγν)  

  
α)  Τπάξρνπλ απηόλνκνη πίλαθεο θαηάζβεζεο ή ν πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο είλαη θαη πίλαθαο 

θαηάζβεζεο; 
β) Αλ θαηαξγεζεί ν ππάξρσλ πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο, ν έιεγρνο θαηάζβεζεο ζα 

εμαθνινπζήζεη λα ιεηηνπξγεί; 
γ) ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ FAP πνηα είλαη ηα πξόηππα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνύληαη από ην λέν ζύζηεκα αλαθνξηθά κε ηελ ππξόζβεζε ; 
 
Απάντηση 2 
α) Ο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο είλαη θαη πίλαθαο θαηάζβεζεο. 
β) Όρη, δελ ζα ιεηηνπξγεί.  
γ) Θα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην πξόηππν ΔΝ 12094-1. 
 
 
Ερώτηση 3 
ηηο παξαγξάθνπο 1.2 θαη 2.2 αλαθέξεηαη σο απαηηεηή ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρηθό 
εγθαηαζηάηε. 
ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξνζζήθεο λένπ πίλαθα είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπλεξγαζία 
κε ηνλ αξρηθό εγθαηαζηάηε (αλαθνξηθά κε ην βαζηθό έξγν); 
 
Δάλ είλαη ππνρξεσηηθή ζα πξέπεη 
 

i. Να παξαζρεζνύλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο εκπιεθόκελεο εηαηξείεο θαη ζεκεξηλά ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο. 

ii. Η ΑΜ  λα εγγπεζεί ηελ νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο ζρεηηδόκελεο εηαηξείεο 
(άληιεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ κέζσ ηεο ΑΜ). 
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Απάντηση 3 
ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξνζζήθεο λένπ πίλαθα ελ γέλεη, δελ απαηηείηαη ε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρηθό εγθαηαζηάηε, ζα πξέπεη όκσο λα δηαζθαιηζζνύλ απόιπηα όιεο νη 
ζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη δηεπαθέο κε άιια ζπζηήκαηα (π.ρ. αεξηζκόο – HVAC, BACS, 
PRCS). Αλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη γηα ιόγνπο εμαζθάιηζεο ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
λένπ ή πξόζζεηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο απαηηεζεί ζπλεξγαζία ηνπ αξρηθνύ εγθαηαζηάηε, 
απηό ζα γίλεη κέζσ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ.  
i. Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο είλαη ΓΔΩΡΓΑΚΑΚΗ SECURITY Ακαξνπζίνπ – Υαιαλδξίνπ 94, 

15125 Μαξνύζη, Σει. 210-6542897, ε νπνία απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο εηαηξίαο 
ΓΔΩΡΓΑΚΑΚΗ ΑΔ πνπ έθαλε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο ζηνπο 
ζηαζκνύο ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ. 

ii. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζπκθσλεί. 
 
 
Ερώτηση 4 
Δίλαη απαξαίηεηε ιεπηνκεξήο ιίζηα αιιειεπηδξάζεσλ γηα ην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο ηνπ 
βαζηθνύ έξγνπ. 
 
Απάντηση 4 
Σν ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ έρεη αιιειεπηδξάζεηο κε ηα παξαθάησ 
ζπζηήκαηα: 
i) πζηήκαηα αεξηζκνύ θαη HVAC, γηα ιόγνπο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο 

αλεκηζηήξσλ θαη κεραλνθίλεησλ δηαθξαγκάησλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 
ii) Ππξνδηαθξάγκαηα ηα νπνία ελεξγνπνηνύληαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο γηα απνκόλσζε 

ρώξσλ. 
iii) ύζηεκα BACS όπνπ απεηθνλίδνληαη όια ηα ππξνδηαθξάγκαηα θαη εληνιέο 

απελεξγνπνίεζεο αλεκηζηήξσλ. 
iv) ύζηεκα Σειεειέγρνπ Παξνρήο Ιζρύνο (PRCS), ην νπνίν ιακβάλεη ηνπηθά ζπγθεθξηκέλα 

ζήκαηα (general alarm, general fault, alarm inergen station) θαη όπνπ ππάξρεη ελδηάκεζν 
θξέαξ ή εζνρή (alarm shaft, alarm reccess θ.ν.θ.) θαη ηα κεηαδίδεη ζην ύζηεκα PRCS 
ζην ΚΔΛ. 

 
 
Ερώτηση 5 
Να δηεπθξηληζηεί εάλ νη πίλαθεο ηνπ βαζηθνύ έξγνπ είλαη ζπκβαηνί κε ην πξόηππν ΔΝ54-14. 
Δάλ δελ είλαη ζπκβαηνί θαηά ΔΝ54-14 λα δηεπθξηληζηεί: 
 
i. Η επέθηαζε ησλ πηλάθσλ απηώλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππιώλ ζεσξείηαη απνδεθηή ιύζε; 
ii. Η πξνζζήθε θαξηώλ εμόδνπ ή ν πξνγξακκαηηζκόο εθεδξηθώλ εμόδσλ (κε ζπκβαηώλ κε 

ην πξόηππν ΔΝ54-14) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ πξόζζεην 
πίλαθα ππξαλίρλεπζεο πνπ ζα δηαρεηξηζζεί ηηο πύιεο; 

iii. Δίλαη απνδεθηή ε ρξήζε, εγθαηεζηεκέλσλ / πξνγξακκαηηζκέλσλ γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο, 
εληνιώλ εμόδνπ ηνπ ππάξρνληνο FAP, γηα ηελ κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο θηλδύλνπ ζε 
λέν πίλαθα ππξαλίρλεπζεο (πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο εληνιέο πξν ηηο πύιεο), δειαδή ε 
παξάιιειε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο; 

 Δθόζνλ είλαη απνδεθηή, είλαη ειεγρόκελε θαη επηβιεπόκελε από ηνλ ππάξρνληα 
πίλαθα θαη ππξαλίρλεπζεο; Δθόζνλ δελ είλαη ειεγρόκελε θαη επηβιεπόκελε από ηνλ 
ππάξρνληα πίλαθα ππξαλίρλεπζεο, επηηξέπεηαη από ηνλ αλάδνρν λα ρξεζηκνπνηήζεη 
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(ηελ πξναλαθεξζείζα παξάιιειε πιεξνθνξία) σο κνλαδηθό είζνδν γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απειεπζέξσζεο ησλ ζπξώλ;  

 
Απάντηση 5 
Όρη, δελ είλαη. 
i) Η επέθηαζε ησλ πηλάθσλ απηώλ δελ είλαη απνδεθηή. 
ii) Η πξνζζήθε θαξηώλ εμόδσλ δελ είλαη απνδεθηή, ν πξνγξακκαηηζκόο εθεδξηθώλ εμόδσλ 
είλαη απνδεθηόο. 
iii) Όρη, δελ είλαη απνδεθηή. 
 
 
Ερώτηση 6 
Δάλ ν αλάδνρνο επηιέμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ή ηελ ρξήζε 
πξόζζεηνπ πίλαθα παξάιιεια κε ηνλ ππάξρνληα, είλαη δπλαηόλ ν εμνπιηζκόο απηόο λα είλαη 
άιινπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ από ηνλ πξνεγθαηεζηεκέλν; 
 
Απάντηση 6 
Ναη, είλαη απνδεθηόο άιινο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο. 
 
 
Ερώτηση 7  
Παξαθαιώ επηβεβαηώζεηε όηη ε δηαζύλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη 
απνθιεηζηηθά κε ρξήζε επαθώλ  (ςεθηαθώλ εηζόδσλ/εμόδσλ). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 
είλαη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηώλ.  
 
Απάντηση 7 
Δπηβεβαηώλεηαη. 
 
 
Ερώτηση 8 
Η πξνθαηαξθηηθή  αλάιπζε αζθαιείαο κε ειάρηζην επίπεδν SIL2 πνπ δεηείηαη από ηνλ 
αλάδνρν ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληηζηαζκηζηεί / 
αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξνρή πιηθώλ ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΝ54-14 θαη Vds. 
 
Απάντηση 8 
Ναη, ζα ήηαλ δπλαηόλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε αλαθνξά ζε επίπεδν SIL-2 αλαθέξεηαη ζην 
ζπλνιηθό ζύζηεκα ππιώλ – ππξαλίρλεπζεο – BACS – πίλαθα παξνρήο ηζρύνο ππιώλ. 
 
 
Ερώτηση 9  
Παξαθαινύκε λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην βαζηθό έξγν ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο 
απαηηνύκελεο ιύζεο θαη ηελ θξηζηκόηεηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο παξαηεζείζεο εξσηήζεηο. 
 
Απάντηση 9 
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ παξακέλεη σο έρεη, θαζόζνλ 
νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα θαζπζηεξήζεη ηνλ 
ήδε εγθαηεζηεκέλν Αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ γηα ην ΑΚ.  
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Ερώτηση 10 
Θεσξνύκε ππεξβνιηθό ηνλ απαηηνύκελν κέζν όξν θύθινπ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 12.2.1 (ειάρηζηεο 
πξνϋπνζέζεηο ρξεκαηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο – ηκήκα Δ 1.300.000€ (700.000€, ζα ήηαλ 
αξθεηό). 
 
Απάντηση 10 
Η παξ. 12.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
«Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο 
 
Οη Γηαγσληδόκελνη απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην κέζν εηήζην θύθιν εξγαζηώλ θαηά ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό είλαη 
κηθξόηεξν ηεο ηξηεηίαο, αλά ηκήκα σο εμήο:  

Σκήκα Α:   110.000,00 Δπξώ 
Σκήκα Β:     70.000,00   Δπξώ 
Σκήκα Γ:     79.000,00   Δπξώ 
Σκήκα Γ:     69.000,00   Δπξώ  
Σκήκα Δ: 1.300.000,00 800.000,00  Δπξώ» 
 
 
Ερώτηση11  
«1.1.5  Μεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο  ζηα αλσηέξσ Η/Μ ζπζηήκαηα θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε ην 
ΑΚ, ζα αθνινπζήζνπλ επί κέξνπο θαζώο θαη ζπλδπαζκέλεο δνθηκέο απηώλ, πνπ ζα 
θαηαδείμνπλ αθελόο κελ ηελ αλαιινίσηε αξρηθή ιεηηνπξγία θάζε Η/Μ ζπζηήκαηνο αιιά θαη 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ, κεηά ηε ζύλδεζε θάζε ζπζηήκαηνο κε 
ην ΑΚ».  
 

Η αξρηθή ιεηηνπξγία θαη νη ζπλδπαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζα 
πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ (κεηά από δνθηκέο) ζε πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο 
ππνγεγξακκέλν  από ηε ΣΑΤ ΑΔ θαη ηνλ αλάδνρν όπνπ ζα εκθαίλεηαη ε απόδνζε θαη ε 
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ. Μεηά ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, 
αληηθαηαζηάζεηο ζπζθεπώλ, πξνγξακκαηηζκνύο θιπ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ 
ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ. Σέινο ζα αθνινπζήζνπλ επί κέξνπο θαζώο θαη ζπλδπαζκέλεο 
δνθηκέο, πνπ ζα θαηαδείμνπλ αθ’ ελόο κελ ηελ αλαιινίσηε αξρηθή ιεηηνπξγία θάζε 
εκπιεθνκέλνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο 
αιιά θαη ηε απαηηνύκελε ιεηηνπξγία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ, κεηά ηε 
ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο κε ην ΑΚ.  σζηό;  
 
Απάντηση 11 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζπκθσλεί θη επηζεκαίλεη όηη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξάδνζεο 
παξαιαβήο ζα ππνγξαθεί από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ, ηελ ΣΑΤ θαη ηνλ Αλάδνρν, ελώ νη 
δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ παξνπζία ησλ ηξηώλ κεξώλ ζα θαιύςνπλ πεξηπηώζεηο αλίρλεπζεο 
ππξθαγηάο ζε δηάθνξεο δώλεο ηνπ θάζε ζηαζκνύ, ελεξγνπνίεζε ππξνδηαθξαγκάησλ, 
ελεξγνπνίεζε θνκβίσλ έθηαθηεο αλάγθεο (MCP) θιπ. 
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Ερώτηση 12  
«1.1.6 Απαηηείηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ εγγύεζεο, δειαδή ηνπ απαηηνύκελνπ θαη 
θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ , ησλ επαξθώλ εξγαιείσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ δνθηκήο, ησλ 
αληαιιαθηηθώλ θηι., πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ειαηησκαηηθώλ 
πιηθώλ θαη ινγηζκηθώλ» 

 

Φξνλνύκε όηη ε παξνρή ππεξεζηώλ εγγύεζεο αθνξά κόλν ηα πιηθά θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα 
έρνπκε εγθαηαζηήζεη ή αληηθαηαζηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο.  σζηό;  
 

Απάντηση 12 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζπκθσλεί. Η εγγύεζε ζα θαιύπηεη κόλν ην λέν εμνπιηζκό. 
 
 

Ερώτηση 13 
«1.2 Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα απαηηεζεί ε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΑΑ ζε επίπεδν 
ηερληθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπληνληζκνύ, αιιά θαη κε ηελ εηαηξεία ιεηηνπξγίαο ΣΑΤ Α.Ε. , 
θαζώο ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα ηξνπνπνηεζνύλ δελ ζα πξέπεη λα ράζνπλ ηελ  ιεηηνπξγηθόηεηά 
ηνπο γηα θαλέλα ρξνληθό δηάζηεκα, πιελ ησλ σξώλ λπρηεξηλήο ζπληήξεζεο , θαη απηό κεηά 
ην ιεπηνκεξή ηερληθό θαη ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό». 
 

ηελ πεξίπησζε ηνπ βαζηθνύ έξγνπ πνπ ζα απαηηεζεί ε πξνζζήθε λένπ θεληξηθνύ πίλαθα 
ππξαλίρλεπζεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα κελ ράζεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ε ππξαλίρλεπζε γηα 
θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Γηεπθξηλίζηε αλ κπνξεί λα γίλεη.  
Δπίζεο ην ρξνλνδηάγξακκα δελ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηνλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ θαη ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ βαζηθνύ έξγνπ. Γειαδή ζηηο επεθηάζεηο πνπ δελ απαηηείηαη πξνζζήθε 
θεληξηθνύ πίλαθα δίλεηαη ρξόλνο 22 κε 33 εκέξεο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ αλά ζηαζκό 
ελώ ζην βαζηθό έξγν δίλεηαη ρξόλνο κόλν 9 εκέξεο γηα θάζε ζηαζκό. 
 
Απάντηση 13  
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνλ Αλάδνρν εγθαηαζηάηε ησλ ππιώλ γηα πηζαλό 
θιείζηκν ησλ ζηαζκώλ γηα δύν εκέξεο πεξίπνπ (πιελ ησλ ζηαζκώλ Οκόλνηα, Μνλαζηεξάθη 
θαη ύληαγκα). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηά ηα ρξνληθά 
παξάζπξα. 
Οη ρξόλνη νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ αλά ζηαζκό είλαη νη ίδηνη γηα όια ηα ηκήκαηα. Ο 
Αλάδνρνο ζηε δηάξθεηα ηνπ θάζε ηκήκαηνο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνλ ρξόλν γηα: κειέηε – 
έιεγρν – έγθξηζε, πξνκήζεηα πιηθώλ νη νπνίεο πξνεγνύληαη ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξόλν γηα 
δνθηκέο πνπ έπνληαη. Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηνλ απαξαίηεην 
αξηζκό ζπλεξγείσλ ώζηε λα ηεξεζνύλ νη ζπκβαηηθνί ρξόλνη.   
 

Ερώτηση 14 
«16.1 Κύξηα Αληαιιαθηηθά ηεο πεξηόδνπ Εγγύεζεο 
ην πκβαηηθό αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνληαη ηα Κύξηα Αληαιιαθηηθά ηεο 
Εγγύεζεο ηα νπνία απαηηνύληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηξηεηνύο εγγύεζεο ηεο Πξνκήζεηαο γηα ηελ 
δηόξζσζε βιαβώλ, ειαηησκάησλ, θαθνηερληώλ θαη άιισλ ειιείςεσλ γηα ηελ νκαιή θαη 
ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο.»  
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Τπνζέηνπκε όηη θαη απηή ε παξάγξαθνο αθνξά κόλν ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα έρνπκε 
αληηθαηαζηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο σζηό; 
 
Απάντηση 14 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζπκθσλεί. 
 
 
Ερώτηση 15 
«22.2 Ο Δηεπζπληήο ηεο ύκβαζεο, ν νπνίνο ζα είλαη Δηπισκαηνύρνο Μεραληθόο  δεθαεηνύο 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο θαη ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηνλ ηόπν 
θαηαζθεπήο ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο . Απηόο ζα νξίζεη ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Αλαδόρνπ 
ζηελ Αζήλα, ν νπνίνο ζα παξαθνινπζήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκώλ θαη ηε ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο.  
22.3 Ο Δηεπζπληήο ηεο ύκβαζεο θαη ν Τπεύζπλνο ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ Αζήλα ζα είλαη 
πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην λα εθπξνζσπνύλ ηνλ 
Αλάδνρν ζε ηερληθά ζέκαηα. ην ίδην ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ζα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε 
δήισζε ησλ πξνζώπσλ απηώλ κε ηελ νπνία απνδέρνληαη ην δηνξηζκό θαη ηηο επζύλεο ηνπο. 
22.4 Ο Δηεπζπληήο ηεο ύκβαζεο θαη ν Τπεύζπλνο ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ Αζήλα, είλαη 
ππεύζπλνη γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη γηα  ηελ ιήςε θαη 
εθαξκνγή ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε 
ηξίηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο  έλαληη πξόθιεζεο δεκηώλ ζε έξγα θαη 
θαηαζθεπέο ηξίησλ. Επίζεο είλαη ππεύζπλνη  ησλ δνθηκώλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο.» 
Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε ηηο επζύλεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ύκβαζεο. ε πεξίπησζε κε 
άξηηαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο ή πξόθιεζεο δεκηώλ από ηνλ 
Αλάδνρν ζα επζύλεηαη θαη ν Γηεπζπληήο ηεο ύκβαζεο (π.ρ.ζηε Γεξκαλία). Η ΑΜ ζα είλαη 
θαιπκκέλε κε ην αζθαιηζηήξην  πνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλάςεη θαη ν 
νπνίνο ζα είλαη γεληθά ππεύζπλνο όπσο νξίδεη ν λόκνο γηα ηε ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, θαλνληζκώλ αζθαιείαο θαη άιισλ.  
Πξνηείλνπκε ηελ εμήο ιύζε: Αλ δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά λα ππάξρεη κόλν γηα ην βαζηθό έξγν 
έλαο ππεύζπλνο κεραληθόο, έκπεηξνο ζε ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ 
ζα εγθξίλεη ηε κειέηε ηνπ αλαδόρνπ αθνύ ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη νπζηαζηηθή αιιαγή 
γηα ηελ επίηεπμε ηηο δηαζύλδεζεο ηεο ππξαλίρλεπζεο κε ην ζύζηεκα ΑΚ-ΟΑΑ. Θα 
εγθξίλεη επίζεο ηα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζηεθε» ηνπ αλαδόρνπ. Παξαθαινύκε λα ιάβεηε 
ππόςε ζαο όηη κόλν ην βαζηθό έξγν έρεη ηθαλό πξνϋπνινγηζκό γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην 
θόζηνο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ύκβαζεο. 
 
Απάντηση 15 
Σα άξζξα 22.2, 22.3 θαη 22.4 αλαδηαηππώλνληαη σο εμήο: 
«22.2 Ο Δηεπζπληήο ηεο ύκβαζεο, ν νπνίνο ζα είλαη Δηπισκαηνύρνο Μεραληθόο  δεθαεηνύο 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο θαη ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηνλ ηόπν 
θαηαζθεπήο ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο  εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Απηόο ζα νξίζεη ηνλ 
Τπεύζπλν ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ Αζήλα, ν νπνίνο ζα παξαθνινπζήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
δνθηκώλ θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο.  
22.3 Ο Δηεπζπληήο ηεο ύκβαζεο θαη ν Τπεύζπλνο ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ Αζήλα ζα είλαη 
πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν 
ζε ηερληθά ζέκαηα. ην ίδην ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ζα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δήισζε 
ηνπ πξνζώπνπ απηνύ κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ην δηνξηζκό θαη ηηο επζύλεο ηνπ. 
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22.4 Ο Δηεπζπληήο ηεο ύκβαζεο θαη ν Τπεύζπλνο ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ Αζήλα, είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη γηα  ηελ ιήςε θαη 
εθαξκνγή ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε 
ηξίηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο  έλαληη πξόθιεζεο δεκηώλ ζε έξγα θαη 
θαηαζθεπέο ηξίησλ. Επίζεο είλαη ππεύζπλνο  ησλ δνθηκώλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο» 
 
 
Ερώτηση 16 
«1.2 ειίδα 5  : Η ηξνπνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ BACS θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ην ζύζηεκα 
ΑΚ ζα γίλεη κε αλεμάξηεηε ζύκβαζε.»  
 
Η ηξνπνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ BACS ζα πξέπεη λα γίλεη ρσξίο θακία απνιύησο 
ηξνπνπνίεζε ηνπ interface ηνπ  BACS κε ηελ ππξαλίρλεπζε. σζηό; ε πεξίπησζε πνπ ζα 
ππάξμνπλ αιιαγέο ζην interface ηνπ BACS κε ηε ππξαλίρλεπζε ν αλάδνρνο γηα ηε 
ππξαλίρλεπζε ζα πξέπεη λα απνδεκησζεί απνινγηζηηθά γηα ηηο ηπρόλ απαηηνύκελεο εξγαζίεο 
θαη πιηθά.  
 
Απάντηση 16 

Η ηξνπνπνίεζε ησλ πζηεκάησλ BACS ζα γίλεη ρσξίο θακία απνιύησο ηξνπνπνίεζε ησλ 
πθηζηάκελσλ δηεπαθώλ ηνπ BACS κε ηελ Ππξαλίρλεπζε. 
 

 

Ερώτηση 17 
«2.2 Μειέηεο 
Γηα λα εθπνλεζνύλ νη παξαπάλσ κειέηεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε άκεζε ζπλεξγαζία 
ηνπ αλαδόρνπ κε: 

 Σνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΕΡΝΑ-LG) πνπ εγθαζηζηά ηηο πύιεο πξόζβαζεο θαη ην 

ζύζηεκα ΑΚ. 

 Με αλεμάξηεην αλάδνρν πνπ ζα ηξνπνπνηήζεη ην ζύζηεκα BACS ζηνπο ζηαζκνύο. 

 Με ηελ εηαηξεία ιεηηνπξγίαο ΣΑΤ ΑΕ θαζώο ηα πθηζηάκελα θαη ελ ιεηηνπξγία Η/Μ 

ζπζηήκαηα δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ ζε ρξνληθά παξάζπξα πνπ ζα θαζνξίζεη 

ιεπηνκεξώο ε ΣΑΤ ΑΕ, θαη ρσξίο λα ραζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ αξρηθώλ 

ζπζηεκάησλ ηηο ώξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μεηξό γηα ην θνηλό. 

 Με αλεμάξηεην αμηνινγεηή αζθαιείαο ν νπνίνο ζα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ην 

ζπλδπαζκέλν ζύζηεκα ππιώλ-ππξαλίρλεπζεο-BACS θαη ζα έρεη θαζνξηζηηθό ξόιν 

ζηελ κειέηε θαη ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο θαζώο νη 

ππνδείμεηο ηνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ από όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο 

αλαδόρνπο   αιιά θαη ηνλ παξόληα Αλάδνρν.» 

Τπεύζπλνο γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπ αλαδόρνπ κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξόκελνπο ζα 
είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ? 
Πξνϋπόζεζε είλαη όηη ηα ρξνληθά παξάζπξα πνπ ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξώο ε ΣΑΤ ΑΔ δελ 
ζα δηαθνξνπνηνύλ ην ρξνλνδηάγξακκα αλά ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ΑΡΘΡΟ 22 ηνπ 
ΣΔΤΥΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Γειαδή δελ ζα κεησζεί ν πξνβιεπόκελνο ρξόλνο αλά Σκήκα 
αιιά νύηε ζα απμεζεί πεξηζζόηεξν από ην 20% ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο ζύκβαζεο.  
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Πξνϋπόζεζε είλαη ν αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο αζθαιείαο λα ζεσξήζεη ην ππάξρνλ θαη ελ 
ιεηηνπξγία ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο αζθαιέο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν αλάδνρνο δελ 
θέξεη ηελ επζύλε ησλ αιιαγώλ γηα λα ην θαηαζηήζεη αζθαιέο. 
 
Απάντηση 17 
α) Η ΑΜ έρεη ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο κε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζην άξζξν 2.2 ηνπ ηεύρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – 
Πξνδηαγξαθέο». 

β) Οη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 22 ηεο Γηαθήξπμεο απνηεινύλ ζπκβαηηθνύο ρξόλνπο 
παξάδνζεο. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 8 ηεο .Τ. 

γ)  Καζώο ζην εξώηεκά ζαο δελ είλαη ζαθέο πσο νξίδεηαη ην «αζθαιέο» ζύζηεκα, απηό 
πνπ κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε είλαη όηη,  ν αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο αζθαιείαο ζα 
ζεσξήζεη ην πθηζηάκελν ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο όπσο αθξηβώο είλαη (δειαδή, 
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ54-14 γηα ηηο επεθηάζεηο θαη ζύκθσλα κε ην Vds/2000 γηα 
ην βαζηθό έξγν) θαη κε βάζε απηά ζα εθπνλήζεη ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε αζθαιείαο. 

 
 
Ερώτηση 18 
«13. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ δνθηκέο (βι. άξζξα 2.6, 
2.7)πνπ ζα θαιύπηνπλ ηόζν ηα αλεμάξηεηα όζν θαη ζπλδπαζηηθά ηελ ιεηηνπξγία ησλ δύν 
ζπζηεκάησλ, ελώ όζνλ  αθνξά ην αλεμάξηεην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο νη δνθηκέο ζα 
θαιύςνπλ θαη  όιεο ηηο δνθηκέο πνπ έγηλαλ όηαλ ην ζύζηεκα πξώην-εγθαηαζηάζεθε (δει. 
ρσξίο ηελ ζύλδεζε κε ηηο πύιεο)». 
ε πεξίπησζε πνπ νη δνθηκέο δελ είλαη επηηπρήο θαη αθνξνύλ ζπζθεπέο ή  ππνζπζηήκαηα 
πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ, ν αλάδνρνο δελ θέξεη επζύλε. σζηό; Δλλνείηαη όηη ζα έρνπλ 
πξνεγεζεί νη θαηάιιειεο δνθηκέο θαη ζα έρεη ππνγξαθεί ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν από ηε 
ΣΑΤ ΑΔ θαη ηνλ αλάδνρν. 

 
Απάντηση 18 
Οη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ ηόζν γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο ιεηηνπξγίεο κε ηηο πύιεο, όζν θαη 
αλεμάξηεηα γηα ηηο αξρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο, ζα πξέπεη λα είλαη 
επηηπρείο θαη λα δείμνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ αξρηθώλ/πξόζζεησλ/ηξνπνπνηεκέλσλ 
ζπζηεκάησλ. 
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