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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σν παξόλ ηεύρνο παξέρεη ζηνπο Γηαγσληδόκελνπο ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκώλ (ATC) πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 
ην ζύζηεκα Απηόκαηεο Δπηηήξεζεο πξκώλ (ATS), γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξό ηεο 
Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά (εθεμήο αλαθεξόκελν θαη σο «ην Έξγν») θαη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθέο κε ηνλ ζρεδηαζκό, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

2.1 Πεπιγπαθή έπγος Επέκηαζηρ Καλαμαπιάρ 
Σν έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά είλαη κία ππόγεηα γξακκή 
κήθνπο πεξίπνπ 4,77 ρικ. Σα έξγα ΠΜ μεθηλνύλ από ηελ Υ.Θ. 0+091,1 (ζηελ ηξνρηά 1 - όιεο νη 
Υ.Θ. πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ θείκελν αθνξνύλ ηελ ηξνρηά 1 εθηόο αλ ζεκεηώλεηαη 
δηαθνξεηηθά) θαη θαηαιήγνπλ ζηελ Υ.Θ. 4+737,79 ζην ηέινο ηνπ επηζηάζκνπ ηνπ ζηαζκνύ Μίθξα. 
Η ζηδεξνδξνκηθή επηδνκή μεθηλά από ηελ Υ.Θ. 0+00 κέζα ζην θξέαξ δηεπξπκέλεο δηαηνκήο ηνπ 
ζηαζκνύ Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) ηνπ βαζηθνύ έξγνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ζην πέξαο ηεο 
πθηζηάκελεο αιιαγήο θαη θαηαιήγεη ζην ηέινο ηνπ επηζηάζκνπ ζηελ Υ.Θ. 4+736,79. Η γξακκή 
μεθηλά αθνινπζώληαο ηελ νδό όισλνο κεηά ηνλ ζηαζκό Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) θαη θηλνύκελε 
θπξίσο λόηηα αθνινπζεί ηηο νδνύο Κξήηεο, Μνζρνλεζίσλ, Μεηξνπνιίηε Κπδσληώλ θαη Πόληνπ 
όπνπ θαη θαηαιήγεη ιίγν πξηλ ηελ ηάθξν απνξξνήο νκβξίσλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Πόληνπ θαη 
Ιθάξσλ πνπ είλαη θαη ην ηέινο ηνπ Έξγνπ.   

Σν έξγν πεξηιακβάλεη δύν ζήξαγγεο κνλήο ηξνρηάο, 5 ζηαζκνύο, 5 θξέαηα, 3 ζηδεξνδξνκηθέο 
δηαζηαπξώζεηο (αιιαγέο ηξνρηάο - cross overs) εθ ησλ νπνίσλ νη δύν είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνλ 
ζηαζκό Μίθξα θαη έλα Δπίζηαζκν.   

Δπηζπλάπηεηαη έλα γεληθό ζρέδην ηεο δηάηαμεο ηεο γξακκήο. 

Σα νλόκαηα ησλ 5 πξνβιεπόκελσλ ζηαζκώλ έρνπλ σο εμήο: 

 Ννκαξρία 

 Καιακαξηά 

 Αξεηζνύ 

 Νέα Κξήλε 

 Μίθξα  

  
Αληίζηνηρα, ηα νλόκαηα ησλ θξεάησλ έρνπλ σο εμήο: 

 Φξέαξ Κξήηεο 

 Φξέαξ Πόληνπ 

 Αληιηνζηάζην 1 

 Αληιηνζηάζην 2 

 Σεξκαηηθό Φξέαξ 
 
Οη πξνβιεπόκελεο δηαζηαπξώζεηο έρνπλ σο εμήο: 

 Ννκαξρίαο 

 1ε Γηαζηαύξσζε Μίθξαο  θαη 2ε Γηαζηαύξσζε Μίθξαο (ελζσκαησκέλεο πξηλ θαη κεηά 
ηνλ ζηαζκό Μίθξα)   
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Πιεζίνλ ηνπ ζηαζκνύ Μίθξα θαη κεηά από απηόλ, πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην άιιεο πηζαλήο 
ζύκβαζεο, ε θαηαζθεπή ακαμνζηαζίνπ (ακαμνζηάζην Μίθξαο). Η κειινληηθή ζύλδεζε ηεο 
γξακκήο κε ην ακαμνζηάζην Μίθξαο πξνβιέπεηαη ζηνλ επίζηαζκν Μίθξαο όπσο θαίλεηαη ζηα 
αληίζηνηρα ζρέδηα.  

 
 
ΥΔΓΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2 Απαιηήζειρ Επιβαηικήρ Κίνηζηρ 

 
Σν ζύζηεκα ζα δηαζηαζηνινγεζεί γηα 18.000 επηβάηεο θαη’ ειάρηζηνλ αλά ώξα θαη αλά 
θαηεύζπλζε κε ρξνλναπόζηαζε 90 δεπηεξνιέπησλ. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκόο ηνπ Έξγνπ ζα 
ιακβάλεη ππόςε ηνπο πξνβιεπόκελνπο αξηζκνύο επηβαηηθήο θίλεζεο ζε θάζε ζηαζκό, όπσο 
δίδνληαη ιεπηνκεξώο ζην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνύ ηνπ θπξίσο έξγνπ ηεο επέθηαζε πξνο 
Καιακαξηά. εκεηώλεηαη όηη γηα ηηο πξνβιέςεηο επηβαηηθήο θίλεζεο έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαη νη 
κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2.3 Πποβλέτειρ για Μελλονηικέρ Επεκηάζειρ 
ηα πιαίζηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνληαη θαη πξνβιέςεηο (κε ζρεηηθή ππνδνκή) 
γηα κειινληηθή πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο γξακκήο πξνο Αεξνδξόκην θαζώο θαη ζύλδεζε κε ην 
Ακαμνζηάζην ηεο Μίθξαο. 

 

3.  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

3.1 Πεπιγπαθή ανηικειμένος 
Σν αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ αθνξά ηελ θπζηθή θαη ιεηηνπξγηθή επέθηαζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ γηα 
ην Βαζηθό Έξγν πζηήκαηνο εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ πξκώλ - ATC πνπ πεξηιακβάλεη θαη 
ην ύζηεκα Απηόκαηεο Δπηηήξεζεο πξκώλ (ATS), θαηά 4.8 km κήθνο πεξίπνπ κε 5 λένπο 
ζηαζκνύο ηεο Γξακκήο Μεηξό ζηελ Θεζζαινλίθε πξνο Καιακαξηά.  

ηαζκόο 

Ννκαξρί

α 

ηαζκόο 

Αξεηζνύ 

 

ηαζκόο 

Ν. Κξήλε 

 

ηαζκόο 

Μίθξα 

 

Φξέαξ 

Κξήηεο 

 

Γηαζηαύξσζ

ε Ννκαξρίαο, 

Αληιηνζηάζηα 

 

Φξέαξ 

Πόληνπ 

 

Γηαζηαπξώζεηο 

Μίθξαο 

Γηαζηαπξώζεηο 

Μίθξαο 

 

Δπίζηαζκνο 

Μίθξαο 

 

Σεξκαηηθό 

Φξέαξ 

ηαζκόο 

Καιακαξηά

Ννκαξρία 

 

Πξόβιεςε γηα 

ζύλδεζε κε 

κεινληηθό 

Ακαμνζηάζην 

Μίθξαο 
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Οη εξγαζίεο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πζηήκαηνο εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ πξκώλ - 
ATC θαζώο θαη ηνπ πζηήκαηνο ATS δελ ζα ππνβαζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο 
ιεηηνπξγίαο ζπξκώλ θαη ζηαζκώλ ζην Βαζηθό Έξγν. 

ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη 
ώζηε λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπλνιηθά ην ζύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ 
πξκώλ ζηνπο 15 λένπο ζπξκνύο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ θαη 
ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηελ ύκβαζε όπνηεο εξγαζίεο 
ηξνπνπνίεζεο ή αλαβάζκηζεο ή ζπκπιήξσζεο απαηηεζνύλ ζην ύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη 
Διέγρνπ πξκώλ θαη ζην ύζηεκα Απηόκαηεο Δπηηήξεζεο πξκώλ (ATS) ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ. 

ην αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηξνπνπνηήζεηο/πξνζζήθεο κε πξόζζεην εμνπιηζκό θαη 
ινγηζκηθό  ζην ύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ πξκώλ επί ησλ 18 ζπξκώλ ηνπ Βαζηθνύ 
Έξγνπ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ησλ Πξνδηαγξαθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απηόκαηεο Πξνζηαζίαο πξκώλ (ATP).  

Καζώο ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδόηεζεο ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ όζν θαη ηνπο λένπο ζπξκνύο, αιιά θαη ηξνπνπνηήζεηο 
ζηνπο αξρηθνύο 18 ζπξκνύο,  νη νπνίνη (αξρηθνί θαη λένη ζπξκνί) ζα θπθινθνξνύλ ζην ζύλνιν 
ηνπ δηθηύνπ θαη ζην ακαμνζηάζην, νη Πξνδηαγξαθέο ησλ δύν απηώλ ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ 
θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδόηεζεο ζηελ γξακκή, ζηνπο 
ζηαζκνύο, ζην ακαμνζηάζην θαη ζηνπο ζπξκνύο ζην Μεηξό Θεζζαινλίθεο θαη αλεμαξηήησο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ όπνπ απηό απαηηείηαη λα εγθαηαζηαζεί. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην Βαζηθό Έξγν ν ηεξκαηηθόο ζηαζκόο ζην δπηηθό άθξν ηεο Γξακκήο είλαη 
κελ ν Νένο ηδεξνδξνκηθόο ηαζκόο, αιιά ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα νξηζζεί σο πξνζσξηλόο 
ηεξκαηηθόο ζηαζκόο ν ζηαζκόο πληξηβάλη, κε Μεξηθή Λεηηνπξγία ζην ηκήκα Ππιαία - 
πληξηβάλη. Απηό ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε σο πηζαλό 
ελδερόκελν, ζηνλ βαζκό πνπ απηό αθνξά θαη επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο 
εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ πξκώλ (ATC) θαζώο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απηόκαηεο Δπηηήξεζεο πξκώλ (ATS) ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο θαη ζηελ ζπλεπαγόκελε 
αλάιπζε, κειέηεο, πξνζνκνηώζεηο θαη ηειηθά ζηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία. 

 

3.2 Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηα παξαθάησ : 

 Σελ εθπόλεζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο (ΟΜ) θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΜΔ) ηνπ Έξγνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη όισλ ησλ ηπρόλ πξόζζεησλ δηεξεπλήζεσλ, πξνζνκνηώζεσλ θαη 
κειεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα απηήλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηνλ απαξαίηεην ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ 
ζηαηηθώλ, αξρηηεθηνληθώλ, ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ απαηηήζεσλ. 

 πληνληζκό ησλ κειεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο αλαδόρνπο, όπσο απαηηείηαη θαη ζπληνληζκόο 
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο ηόζν 
ζε δεηήκαηα κειέηεο όζν θαη ζε δεηήκαηα πινπνίεζεο. 

 Δθπόλεζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε πιήξσο ζπκβαηή ελζσκάησζε 
ηνπ παξόληνο Έξγνπ ζην ππό θαηαζθεπή δίθηπν ηνπ Μεηξό θαη ζην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο. 
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 Δμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο θαη αζθαινύο πξόζβαζεο ηνπ Η/Μ θαη ζηδεξνδξνκηθνύ 
εμνπιηζκνύ ηόζν θαηά ηελ θάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Σελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 Σελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 Σηο εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο ηνπ εμνπιηζκνύ (FAT). 

 Σελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 Σνλ ζπληνληζκό θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο αλαδόρνπο γηα ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε πεξάησζε ηνπ 
ζπλόινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Σηο δνθηκέο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ (ΙΣ), ηηο δνθηκέο κεκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ (SAT), ηηο 
δνθηκέο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ (SIT), ηηο δνθηκέο επηδόζεσλ ηνπ εμνπιηζκνύ (SPT) θαη 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δνθηκέο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο επέθηαζεο, ρξεζηκνπνηώληαο 
ην πξνβιεπόκελν από ην Βαζηθό Έξγν ή ην λέν απαηηνύκελν ηξνραίν πιηθό ζε ζπλεξγαζία κε 
άιινπο αλαδόρνπο πνπ εκπιέθνληαη. 

 Σηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ζε εμνπιηζκό, ζπζηήκαηα, ηεθκεξίσζε, ζρέδηα θαη 
ινγηζκηθά πνπ ζα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία ζην Βαζηθό Έξγν, θαη νη νπνίεο απαηηνύληαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγηθή έληαμε ηνπ Έξγνπ ζην δίθηπν ηνπ Μεηξό θαη ζην ΚΔΛ. 

 Σελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία όινπ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ θαη ζηδεξνδξνκηθνύ εμνπιηζκνύ, 
ππνζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ, ζε πιήξε ζπκβαηόηεηα κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ππό θαηαζθεπή 
δηθηύνπ ηνπ Μεηξό. 

 Σελ ζπλεξγαζία κε άιινπο αλαδόρνπο ηνπ Έξγνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δνθηκώλ, ηεο 
δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο RAMS (αμηνπηζηίαο, δηαζεζηκόηεηαο, 
ζπληεξεζηκόηεηαο, αζθάιεηαο), πνπ ζα γίλνπλ ηόζν από εθείλνπο όζν θαη από ηνλ παξόληα 
Αλάδνρν. 

 Σελ ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ζπκκόξθσζε κε 
ηνπο θαλνληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο ηεο, ηόζν θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ όζνλ αθνξά 
ηελ πξόζβαζε θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ ζηνπο ρώξνπο πνπ επξίζθνληαη θάησ από ηελ δηθαηνδνζία 
ηεο Δηαηξίαο Λεηηνπξγίαο, όζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δνθηκώλ θαη ηεο δνθηκαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο. 

 Σελ εγγύεζε ηνπ Έξγνπ γηα ηξία (3) έηε από ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
ζα έρεη ππνβιεζεί από ηνλ Αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ εληόο δύν (2) κελώλ 
από απηήλ. 

 Σελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο νύησο ώζηε λα κπνξεί ην 
ηειεπηαίν λα ρεηξίδεηαη λα ζπληεξεί απνηειεζκαηηθά θαη κε αζθάιεηα ην ζύζηεκα θαη λα 
απνθαζηζηά ηηο βιάβεο. 

 Σελ πεξηνδηθή επηζεώξεζε θαη ηελ «δηνξζσηηθή» ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Έξγνπ, 
δειαδή ηελ επηδηόξζσζε / απνθαηάζηαζε θαθνηερληώλ, βιαβώλ, αζηνρηώλ, θιπ γηα όινλ ηνλ 
ρξόλν εγγύεζεο. 
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 Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο : 

 Θα παξέρεη δείγκαηα αλ απαηηεζνύλ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ / ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ θαη εηδηθόηεξα όηη απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζε 
ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη επηδηόξζσζεο βιαβώλ 

 Θα εμαζθαιίδεη πξόζβαζε ζηελ ΑΜ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κειεηώλ, εξγαζηώλ θαηαζθεπήο, 
δνθηκώλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

 Θα εμαζθαιίζεη όηη θάζε ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ζα είλαη 
αμηόπηζην, θαηάιιειν θαη αζθαιέο ηόζν γηα ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, όζν θαη 
γηα ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό. 

 Θα ζπληνλίζεη ηηο κειέηεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΚΔΛ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθώλ δσκαηίσλ 
θαζώο θαη ηηο δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 
ηόζν από απηόλ όζν θαη από άιινπο αλαδόρνπο. 

 Θα ζπληνλίζεη ηηο δηεπηθάλεηεο κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελό ηνπ, ησλ 
ζπζηεκάησλ ησλ ππαξρόλησλ ζπξκώλ ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ησλ πηζαλά 
δηαθνξεηηθώλ ζπξκώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Δπέθηαζεο 
Καιακαξηάο όπσο απαηηείηαη. 

 Θα παξέρεη, ζε θαηαλνεηή κνξθή, θάζε απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα ξνήο θαη 
ιίζηεο ινγηζκηθώλ γηα θάζε πξνγξακκαηηδόκελν ζηνηρείν εμνπιηζκνύ (θαηά πεξίπησζε), ζηνηρεία 
κειέηεο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθήο θύζεσο ζηνηρεία θαζώο θαη άιια εγρεηξίδηα ππνζηήξημεο. 
πξνθεηκέλνπ λα  δηεπθνιπλζεί ν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ ζηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, εληνπηζκό 
πξνβιεκάησλ, ηξνπνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΔΣΡΟ 

 Θα παξέρεη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά, εηδηθά εξγαιεία (πρ ζπζθεπέο πξνγξακκαηηζκνύ), 
εξγαιεία θαη εμνπιηζκό δνθηκώλ, ινγηζκηθά εθαξκνγήο θαη επίζεκεο άδεηεο ινγηζκηθώλ, γηα ηα 
ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ.  

 Θα παξέρεη ηα απαξαίηεηα εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, όπσο 
απαηηείηαη. 

 Μειέηε θαη νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  όζνλ αθνξά ηα 
αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ύκβαζε 

 Παξνρή θαηάιιεινπ ρώξνπ γηα ηελ δηεμαγσγή πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο (όπνπ απαηηείηαη) 

 Θα παξέρεη δείγκαηα αλ απαηηεζνύλ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ / ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ εηδηθόηεξα όπσο απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα 
ζπληήξεζεο θαη επηδηόξζσζεο βιαβώλ. 

 Θα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δηεμαγσγή δνθηκώλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο Απόδνζεο/ Αμηνπηζηίαο/ 
Γηαζεζηκόηεηαο/ πληεξεζηκόηεηαο / Αζθάιεηαο/ (RAMS) θαηά ηελ πεξίνδν εγγύεζεο (όπνπ 
απαηηείηαη). 

 Θα θξνληίζεη γηα ηελ παξνρή πηζηνπνηήζεσλ αζθαιείαο όπνπ απηό απαηηείηαη θαη ζα δηαζέζεη 
όιν ηνλ εμνπιηζκό θαη ηεθκεξίσζε γηα ηηο παξαπάλσ δνθηκέο. 
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3.3 Δημιοςπγία Μηηπώος ηος Έπγος 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζύληαμε ηνπ Μεηξώνπ ηνπ Έξγνπ θαη ε 
ππνβνιή ηνπ ζηελ ΑΜ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεώζεσλ. 

3.4 Ανηαλλακηικά για ηον Η/Μ εξοπλιζμό  
Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεύζεη όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νκαιή θαη ζπλερή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξό όπσο νξίδνληαη ζηα ηεύρε ησλ Πξνδηαγξαθώλ 

3.5 Εγγύηζη 
Καηά ην ρξόλν εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 17.1 ηνπ ηεύρνπο ηεο .Τ., 
ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ην Έξγν θαη λα ην δηαηεξεί ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε, λα εθηειεί όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ επηζθεπέο, δηόξζσζε ειαηησκάησλ, 
θαθνηερληώλ, αλαθαηαζθεπήο, απνθαηάζηαζεο αηειεηώλ ή άιισλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ηπρόλ 
εκθαληζηνύλ ζην Έξγν θαη δελ νθείινληαη ζε ζπλήζε ρξήζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο .Τ. 
θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθώλ.  

Σν θόζηνο ησλ παξαπάλσ βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Καη΄ Απνθνπή 
Σίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ. 

 

4 Επιζςναπηόμενο ζσέδιο επέκηαζηρ Καλαμαπιάρ 
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