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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. 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Ερώτηση 1 

Αξηζκό δσλώλ ππξαλίρλεπζεο αλά ζηαζκό πνπ ν λένο ή ν πξόζζεηνο ζπκπιεξσκαηηθόο 
πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη (βαζηθό έξγν). Η πιεξνθνξία είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ θνζηνιόγεζε ηεο ιύζεο αθνύ ν αξηζκόο εηζόδσλ θαζνξίδεη ηελ επηινγή 
ησλ πιηθώλ. 

Απάντηση 1 

Α/Α ΣΑΘΜΟΘ 

 
ΖΩΝΕ ΚΟΘΝΟΤ 
 ΚΑΘ ΟΜΟΡΩΝ 

ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 
 

ΕΘΟΔΟΘ (matrix) ΕΞΟΔΟΘ  

1 ΔΠΟΛΙΑ 30 7 9 

2 ΑΣΣΙΚΗ 35 6 10 

3 ΛΑΡΙΑ 36 6 7 

4 ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ 32 8 6 

5 ΟΜΟΝΟΙΑ 69 8 6 

6 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 44 6 1 

7 ΤΝΣΑΓΜΑ 94 12 2 

8 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 37 4 7 

9 ΤΓΓΡΟΤ-ΦΙΞ - - - 

10 ΝΔΟ ΚΟΜΟ 33 1 2 

11 ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 29 8 7 

12 ΓΑΦΝΗ 41 7 6 

13 ΜΟΝΑΣΗΡΑΚΙ 50 
όιεο νη δώλεο από 

matrix 
6 

14 ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ 35 5 2 

15 ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ 33 11 7 

16 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ 31 9 3 

17 ΠΑΝΟΡΜΟΤ 37 14 4 

18 ΚΑΣΔΥΑΚΗ 31 11 5 

19 ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 39 3 12 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ην ζηαζκό πγγξνύ Φημ, ν αξηζκόο δσλώλ θαζώο θαη εηζόδσλ εμόδσλ 
εθηηκάηαη όηη είλαη παξόκνηνο κε ην ζηαζκό Αθξόπνιε. 
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Ερώτηση 2 

Αξηζκό εθεδξηθώλ εμόδσλ αλά ζηαζκό (βαζηθό έξγν). Η πιεξνθνξία είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ θνζηνιόγεζε ηεο ιύζεο αθνύ ε θύζε ησλ εηζόδσλ θαζνξίδεη ηελ επηινγή ησλ πιηθώλ. 

Απάντηση 2 

Βιέπε πίλαθα απάληεζεο 1. 

 

Ερώτηση 3 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ξειέ κε δηεπζπλζηνδνηνύκελσλ γηα ηελ δηαζύλδεζε ηνπ 
εγθαηεζηεκέλνπ κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθό πίλαθα; 

Απάντηση 3 

Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε πιηθώλ Ππξαλίρλεπζεο πηζηνπνηεκέλε θαηά EN-54. Άιινπ είδνπο 
ξειέ ειεθηξνληθνύ ή ειεθηξνινγηθνύ ηύπνπ απνξξίπηεηαη. 

 

Ερώτηση 4 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ξειέ κε επηβιεπόκελσλ είηε από ηε πιεπξά ζύλδεζεο ηνπ 
πξσηεύνληνο (είζνδνο – ελεξγνπνίεζε ξειέ) είηε από ηε πιεπξά ζύλδεζεο ηνπ 
δεπηεξεύνληνο (έμνδνο); 

Απάντηση 4 

Όρη, δελ επηηξέπεηαη. 

 

Ερώτηση 5 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ζπκπιεξσκαηηθνύ πίλαθα; 

Απάντηση 5 

Όρη, δελ επηηξέπεηαη. 

 

Ερώτηση 6 

Η πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε αζθαιείαο γηα ην επίπεδν αζθαιείαο SIL2 ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο. Η αλαθνξά ζηελ 
αξρηηεθηνληθή πεξηιακβάλεη θαη ην εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα ή κόλν όηη εγθαηαζηήζεη ν 
αλάδνρνο; 

i. Αλ πεξηιακβάλεη θαη ην εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα πνην ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ; 

ii. Γηα ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο νη θαλόλεο αζθαιείαο θαζνξίδνληαη κε εμεηδηθεπκέλα 
πξόηππα κε απζηεξόηεξα απηώλ ην Vds. Θα κπνξνύζε ε πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε λα 
αληηθαηαζηαζεί κε παξνρή πιηθώλ πηζηνπνηεκέλσλ θαηά Vds; 

Απάντηση 6 

i. Πεξηιακβάλεη κόλν όηη έρεη εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο 
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ii. Απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ κηα πνηνηηθή αλάιπζε αζθαιείαο ζην ζύζηεκα πνπ ζα 
εγθαηαζηήζεηε, κε όιε ηε ζρεηηθή αλαθνξά πηζηνπνηεκέλσλ πιηθώλ έηζη ώζηε λα 
κπνξεί ν αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο αζθαιείαο λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο FAP – BACS – ΑΚ.  

 

Ερώτηση 7 

Πνηα πιηθά  /ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε αζθαιείαο 
γηα ην επίπεδν αζθαιείαο SIL2;  

a. Σν ζύζηεκα ησλ ππιώλ πεξηιακβάλεηαη ή ε αλάιπζε ζα πεξηνξηζηεί κέρξη θαη ηελ 
εληνιή – έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο πξνο ην ζύζηεκα ησλ ππιώλ; 

i. Αλ πεξηιακβάλεηαη επηβεβαηώζηε όηη ην ζύζηεκα ησλ ππιώλ είλαη επηπέδνπ 
αζθαιείαο SIL2. 

Απάντηση 7 

Θα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν γηα ηε 
δηαζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο κε ην ζύζηεκα ΑΚ. 

a) Όρη, ην ζύζηεκα ησλ ππιώλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε 
αζθαιείαο, ε αλάιπζε ζα πεξηνξηζηεί κέρξη ηελ είζνδν ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ησλ 
ππιώλ ν νπνίνο απνηειεί αληηθείκελν επζύλεο ηνπ αλαδόρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΚ. 

 

Ερώτηση 8 

Δπηβεβαηώζηε όηη ε κεηαθνξά ησλ ζεκάησλ από ηελ ππξαλίρλεπζεο πξνο ην ζύζηεκα ησλ 
ππιώλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κέζσ μεξώλ επαθώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.3 
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

Απάντηση 8 

Δπηβεβαηώλεηαη. 

 

Ερώτηση 9 

ηε παξάγξαθν 1.2 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο απαηηείηαη ε “εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο (SIL) 
από ηα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα  ΑΚ-Ππξαλίρλεπζεο-BACS”. Γελ απαηηείηαη όκσο ε 
πηζηνπνίεζε ησλ ζπζθεπώλ ππξαλίρλεπζεο θαηά ΔΝ 61508 αιιά θαηά ΔΝ 54. 
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 9 

Δπηβεβαηώλεηαη. 

 

Ερώτηση 10 

ηε παξάγξαθν 2.4.1 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο απαηηείηαη όια ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην Βαζηθό Έξγν λα πιεξνύλ ην πξόηππν ΔΝ 54 ή/θαη ην Πξόηππν VdS. 
Δίλαη όκσο αλαπόθεπθην λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν  πιηθά πνπ δελ ππάγνληαη ζηα 
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παξαπάλσ πξόηππα, όπσο ειεθηξνλόκνη, ζπζζσξεπηέο θιπ. ε πεξίπησζε πνπ 
ρξεζηκνπνηήζνπκε βνεζεηηθά πιηθά πνπ δελ ππάγνληαη ζηα παξαπάλσ πξόηππα ζα πξέπεη 
λα έρνπλ πηζηνπνίεζε EC, UL, ULC ή όπνηα αληίζηνηρε. Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 10 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ην πξόηππν EN-54 ηδηαίηεξα απηά πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε πιεξνθνξίαο κεηαμύ δσλώλ θαη πηλάθσλ 
θαζώο θαη κεηαμύ ησλ πηλάθσλ. Βνεζεηηθά πιηθά π.ρ. γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα 
κπνξνύλ λα ππάγνληαη ζηα πξόηππα EC, UL, ULC ή ζε αληίζηνηρα πξόηππα εθ' όζνλ 
απνδεδεηγκέλα δελ ππάγνληαη ζην πξόηππν EN-54. 

 

Ερώτηση 11 

Θα πξέπεη ν πξνηεηλόκελνο πίλαθαο γηα ην βαζηθό έξγν, λένο ή ζπκπιεξσκαηηθόο, λα 
πιεξνί ην πξόηππν ΔΝ54-2, σο πξνο ηε θαηαζθεπή θαη σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ή ζα πξέπεη επηπιένλ απηνύ θαη ε πξνηεηλόκελε ηερληθή ιύζε λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ54-13 θαη ΔΝ54-14 ; 

Απάντηση 11 

Όρη, ην πξόηππν EN-54 αθνξά κόλν ηα πιηθά. 

 

Ερώτηση 12 

ηε παξάγξαθν 2.4.1 ηαζκνί Βαζηθνύ Έξγνπ Μεηξό ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο απαηηείηαη 
πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο όηη νη πξνηεηλόκελεο ζπζθεπέο πιεξνύλ ην πξόηππν ΔΝ54 από 
δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. πκπεξαίλνπκε όηη δελ αξθεί απιά 
πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή αιιά απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηεζλώο 
αλαγλσξηζκέλν θνξέα. Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 12 

Δπηβεβαηώλεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο έρεη ν ίδηνο πηζηνπνηεκέλν 
εξγαζηήξην, θαη απηό είλαη απνδεθηό. 

 

Ερώτηση 13 

ηε παξάγξαθν 2.4.1 ηαζκνί Βαζηθνύ Έξγνπ Μεηξό ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο αλαγξάθεηαη 
όηη ν λένο ή ν πξόζζεηνο ζπκπιεξσκαηηθόο πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
“Δθεδξηθή θάξηα CPU hot stand by. Η εθεδξηθή θάξηα ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην 
δνκνζηνηρείν από ηελ πξσηεύνπζα CPU θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα hot plug and play.” 

ηε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ζηελ επέθηαζε 
πξνο Διιεληθό θαη ζηε γξακκή 3 γηα ηνπο ζηαζκνύο Υνιαξγόο θιπ ζηε παξάγξαθν 3.2.1 
ππάξρεη ε εμήο πξνδηαγξαθή «Ο Κεληξηθόο Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο λα είλαη εμνπιηζκέλνο 
κε 2 θεληξηθνύο κηθξνεπεμεξγαζηέο. Ο έλαο ζα είλαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ν δεύηεξνο 
εθεδξηθόο ηνπ πξώηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η ελαιιαγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηειείσο 
απηόκαηα.» 
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Παξαθαινύκε λα επηβεβαηώζεηε όηη απηή ε  δπλαηόηεηα ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηνπ θεληξηθνύ 
κηθξνεπεμεξγαζηή αθνξά όια ηα κέξε ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο. 

 

Απάντηση 13 

Αλεμάξηεηα από ην πθηζηάκελν πίλαθα, επηβεβαηώλεηαη όηη ζηνλ λέν ή ζπκπιεξσκαηηθό 
πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο απαηηνύληαη δύν CPU. Ο έλαο ζα είλαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ν 
δεύηεξνο εθεδξηθόο ηνπ πξώηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η ελαιιαγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ηειείσο απηόκαηα. 

 

Ερώτηση 14 

ηε παξάγξαθν 2.4.1 ηαζκνί Βαζηθνύ Έξγνπ Μεηξό ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο απαηηείηαη 
"Δθεδξηθό ηξνθνδνηηθό". Γειαδή ν λένο ή ν πξόζζεηνο πίλαθαο ζα πξέπεη λα έρεη 2 
(redundant) ηξνθνδνηηθά ή 1 ηξνθνδνηηθό θαη εθεδξηθή ηξνθνδνζία κε κπαηαξίεο;  
Πηζηεύνπκε όηη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ελόο ηξνθνδνηηθνύ κε εθεδξηθή ηξνθνδνζία από 
ζπζζσξεπηέο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ απηνλνκία 30 σξώλ ζαο θαιύπηεη. Άιισζηε κε ηνλ ίδην 
ηξόπν ιεηηνπξγνύλ όια ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο. 
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 14 

Ο λένο ή πξόζζεηνο πίλαθαο ζα πξέπεη λα έρεη δύν ηξνθνδνηηθά. 

 

Ερώτηση 15 

ηε παξάγξαθν 2.4.1.1 Λύζε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνύ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο ηεο 
Σερληθήο πεξηγξαθήο αλαθέξεηαη όηη νη δώλεο αληρλεπηώλ θιπ ζα παξακείλνπλ σο έρεη θαη 
σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη θακία αλαβάζκηζε ή εξγαζία.  

Απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί από ην θαηαζθεπαζηή ηνπ λένπ πίλαθα βεβαίσζε όηη ηα ζηνηρεία 
ζπκβαηηθώλ δσλώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη απνιύησο ζπκβαηά κε ηνπο αληρλεπηέο 
ηνπ βαζηθνύ έξγνπ ή απηό ζα δηαπηζησζεί κεηά από δνθηκέο θαηά ηε παξάδνζε; 

Δίλαη απαξαίηεην ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ ππξαλίρλεπζεο λα αλαβνζβήλεη ε θσηεηλή 
έλδεημε ζηε βάζε ηνπ αληρλεπηή θαη λα αλαβνζβήλεη ν παξάιιεινο θσηεηλόο επαλαιήπηεο 
(όπνπ ππάξρεη); Δίλαη αλεθηό από εζάο απιά λα αλάβνπλ; 

Απάντηση 15 

Ναη, απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί από ην θαηαζθεπαζηή ηνπ λένπ πίλαθα βεβαίσζε όηη ηα 
ζηνηρεία ζπκβαηηθώλ δσλώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη απνιύησο ζπκβαηά κε ηνπο 
αληρλεπηέο ηνπ βαζηθνύ έξγνπ. 

Όρη δελ είλαη αλεθηό απιά λα αλάβνπλ, ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ 
ππξαλίρλεπζεο λα αλαβνζβήλεη ε θσηεηλή έλδεημε ζηε βάζε ηνπ αληρλεπηή θαη λα 
αλαβνζβήλεη ν παξάιιεινο θσηεηλόο επαλαιήπηεο όπνπ ππάξρεη. 
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Ερώτηση 16 

ηε παξάγξαθν 2.4.1.1 Λύζε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνύ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο ηεο 
Σερληθήο πεξηγξαθήο, νη δνθηκέο γηα ηελ παξαιαβή πνπ ζα γίλνπλ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 
ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ ππξνδηαθξαγκάησλ θαη όισλ ησλ άιισλ εληνιώλ πξνο BACS,  

HVAC, αλειθπζηήξεο θιπ; Οη δνθηκέο απηέο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ ηηο ώξεο πνπ δελ 
ιεηηνπξγεί ην κεηξό ή ζα θιείζνπλ νη ζηαζκνί ; 

Απάντηση 16 

Οη δνθηκέο νη νπνίεο ζα εκπιέθνπλ εμνπιηζκό ζε ρώξν θνηλνύ ζα γίλνληαη ηηο ώξεο πνπ δε 
ιεηηνπξγεί ην κεηξό, δνθηκέο πνπ αθνξνύλ εμνπιηζκό ζε ηερληθνύο ρώξνπο κπνξνύλ λα 
γίλνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξό (βι. επίζεο απάληεζε 18 παξαθάησ). 

 

Ερώτηση 17 

ηε παξάγξαθν 2.4.3 θαη ππνπαξάγξαθν 13 ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο αλαθέξεηαη όηη κεηά 
ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ δνθηκέο ρσξίο λα δηαρσξίδεηαη ηη ζα 
θαιύπηνπλ νη δνθηκέο αλ αληηθαηαζηαζεί ν θεληξηθόο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ή αλ 
εγθαηαζηαζεί πξόζζεηνο. Τπνζέηνπκε όηη θαη εδώ ηζρύεη όηη ζηε παξάγξαθν 2.4.1.2 πνπ 
δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο α) πνπ ηνπνζεηεζεί ζπκπιεξσκαηηθόο πίλαθαο γηα ηνπο 
ζηαζκνύο ηνπ βαζηθνύ έξγνπ θαη β) γηα ηνπο ζηαζκνύο ησλ επεθηάζεσλ «δελ απαηηνύληαη 
δνθηκέο ζην ζύλνιό ηνπο αιιά κόλν όισλ ησλ λέσλ ιεηηνπξγηώλ θαζώο θαη θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο νη νπνίεο ζα ζπκθσλεζνύλ κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ, ηεο ΣΑΤ θαη ηεο 
ΑΜ θιπ». Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 17 

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2.4.1 ζηελ πεξίπησζε Λύζη με πποζθήκη Σςμπληπωμαηικού 
Πίνακα Πςπανίσνεςζηρ αλαθέξεηαη όηη: 

«Δεν απαιηούνηαι δοκιμέρ ζηο ζςνολό ηοςρ αλλά μόνο όλων ηων νέων λειηοςπγιών καθώρ και 
κάποιερ ζςγκεκπιμένερ  δοκιμέρ, οι οποίερ θα ζςμθωνηθούν μεηαξύ ηος Αναδόσος, ηηρ 
ΣΤΑΣΥ και ηηρ ΑΜ, για ηην επιβεβαίωζη αθενόρ όηι ο ςθιζηάμενορ Κενηπικόρ Πίνακαρ  
Πςπανίσνεςζηρ εξακολοςθεί  να λειηοςπγεί όπωρ ππιν από ηην έναπξη ηων επγαζιών ηος 
Αναδόσος, και αθεηέπος όηι ο ππόζθεηορ ζςμπληπωμαηικόρ Πίνακαρ  πληποί ηιρ απαιηήζειρ 
πος πποδιαγπάθονηαι ζηην ζύμβαζη.» 

 

Ερώτηση 18 

Δθόζνλ ν ρξόλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζπκπεξαίλνπκε όηη ζα 
έρνπκε πξόζβαζε ηηο ώξεο πνπ ιεηηνπξγεί θαη ηηο ώξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ην κεηξό ζε όιεο 
ηηο εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη ελδερνκέλσο ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο 
ζηαζκνύ. Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Σν σξάξην 00:30 έσο 04:30 ηζρύεη γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζώο θαη γηα ηηο 
αξγίεο; 

Απάντηση 18 

Δπηβεβαηώλεηαη όηη ζα έρεηε πξόζβαζε ζηνπο ζηαζκνύο ηηο ώξεο πνπ ιεηηνπξγεί θαη ηηο ώξεο 
πνπ δελ ιεηηνπξγεί ην κεηξό γηα ην θνηλό, ζε όιεο ηηο εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη ελδερνκέλσο 
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ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζηαζκνύ. Σα παξαπάλσ είλαη ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη εξγαζίεο ζηνπο ρώξνπο θνηλνύ γίλνληαη κόλν ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. Δάλ παξ’ 
όια απηά απαηηνύληαη εξγαζίεο ζηνπο ρώξνπο θνηλνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαη απηό 
ζα ήηαλ δπλαηόλ λα γίλεη εθόζνλ ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη 
ζπκθσλήζεη θαη ε Δηαηξία Λεηηνπξγίαο.  

ην δεύηεξν εξώηεκά ζαο γηα ην σξάξην, ην σξάξην 00:30 έσο 04:30 ηζρύεη γηα όιεο ηηο 
εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαζώο θαη γηα ηηο αξγίεο, αιιά ζα κπνξνύζε ζε ζπλέρεηα αηηήκαηόο 
ζαο αλά ζηαζκό λα επεθηαζεί ε αλσηέξσ λπθηεξηλή πεξίνδνο ζηηο αξγίεο θαη 
αββαηνθύξηαθα. 

 

Ερώτηση 19 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνδηαγξαθέο ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο απαηηνύλ επί πιένλ ηερληθέο 
θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο από απηέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηα πξόηππα ΔΝ54, 
ππνζέηνπκε όηη ππεξηζρύνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο ηεο δηαθήξπμεο. 
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 19 

Δπηβεβαηώλεηαη. 

 

Ερώτηση 20 

Η εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 3 ρξόληα αθνξά κόλν ηηο επηπξόζζεηεο ζπζθεπέο / ζηνηρεία 
θαη όρη ηα παιαηά. Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 20 

Δπηβεβαηώλεηαη, ε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο αθνξά ηηο επηπξόζζεηεο ζπζθεπέο / ζηνηρεία 
θαζώο θαη ηηο λέεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο. 

 

Ερώτηση 21 

ηε παξάγξαθν 2.4.3 Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο  ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο θαη 
ππνπαξάγξαθν 2 αλαγξάθεηαη «Κάζε εληνιή από ην FAP δηαζπλδέεηαη κέζσ μεξήο επαθήο 
κε ζύλδεζε 2 θαισδίσλ» ελώ παξαθάησ «Όηαλ ν ειεγθηήο ηεο πύιεο ιάβεη ην 
πξναλαθεξζέλ ζήκα 24 VDC θιπ». Ση ηζρύεη από ηα δύν; Ξεξή επαθή ή ζήκα 24 VDC ?  

ε πεξίπησζε πνπ από ηελ πιεπξά ηνπ FAP απαηηείηαη μεξή επαθή, ηόηε ε επίβιεςε ηεο 
εληνιήο ζα γίλεηαη από ηελ πιεπξά ηνπ ειεγθηή ησλ ππιώλ. Παξαθαιώ επηβεβαηώζηε. 

Απάντηση 21 

Κάζε ειεγθηήο πύιεο ζα δηαζπλδέεηαη κέζσ μεξήο επαθήο κε ζύλδεζε δύν θαισδίσλ (I/O 
είζνδνο θαη γείσζε εηζόδνπ) πξνδηαγξαθώλ AWG #18 24V DC, κε ηνλ ειεγθηή 
ππξαλίρλεπζεο, ε νπνία ζα επηβιέπεηαη από ην ζύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο. 
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