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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Τν παξόλ ηεύρνο παξέρεη ηελ Τερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πνπ αθνξά ηελ
πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ηξνπνπνίεζε/αλαβάζκηζε, δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
ελόο Σπζηήκαηνο Απηνκαηηζκώλ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ (BACS) γηα ηελ επέθηαζε
Καιακαξηάο, ην νπνίν ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηα θηηξηαθά
ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα ζηνπο ζηαζκνύο, θξέαηα αεξηζκνύ θαη ζήξαγγεο
ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηόζν ζε ηνπηθό επίπεδν από ηελ Αίζνπζα Υπεύζπλνπ
Σηαζκνύ ζε θάζε λέν ζηαζκό, όζν θαη ζε θεληξηθό επίπεδν από ην Κέληξν Διέγρνπ
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη από ην Κέληξν Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο (ECR) ζην
ακαμνζηάζην Ππιαίαο. Τν παξόλ έγγξαθν πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο
απαηηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ θαη
δηεπθξηλίδεη ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. Η παξνύζα Τερληθή Πεξηγξαθή εμεηδηθεύεηαη
πεξαηηέξσ ζηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS
Τν έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά είλαη κία ππόγεηα
γξακκή κήθνπο πεξίπνπ 4,77 ρικ. πνπ εθηείλεηαη σο αλεμάξηεηνο θιάδνο από ηνλ
ζηαζκό Παηξηθίνπ ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ σο ηνλ επίζηαζκν ηνπ ζηαζκνύ Μίθξα. Τν
Έξγν πεξηιακβάλεη δύν ζήξαγγεο κνλήο ηξνρηάο, 5 λένπο ζηαζκνύο (Ννκαξρία,
Καιακαξηά, Αξεηζνύ, Νέα Κξήλε, Μίθξα), 3 θξέαηα (Φξέαξ Κξήηεο, Φξέαξ Πόληνπ,
Τεξκαηηθό Φξέαξ), 3 ζηδεξνδξνκηθέο δηαζηαπξώζεηο (αιιαγέο ηξνρηώλ), 2
αληιηνζηάζηα ζεξάγγσλ ζε ζεκεία ειάρηζηνπ ύςνπο ηεο κεθνηνκήο ηεο ζήξαγγαο,
θαη επίζηαζκν δηεπξπκέλεο δηαηνκήο.

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Τν ζύζηεκα Απηνκαηηζκνύ θαη Eιέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) είλαη ην ζύζηεκα απηνκάηνπ
ειέγρνπ ην νπνίν παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ην ζύζηεκα αεξηζκνύ ζεξάγγσλ, ην
ζύζηεκα HVAC θαζώο θαη άιια θηηξηαθά Η/Μ ζπζηήκαηα (αλειθπζηήξεο, θπιηόκελεο
θιίκαθεο, ππξόζβεζε, θσηηζκόο, θηι) ζηνπο ζηαζκνύο, θξέαηα θαη ζήξαγγεο ηόζν ζε
ηνπηθό επίπεδν από ην ζηαζκό εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Υπεύζπλνπ Σηαζκνύ, ζε
θάζε Σηαζκό, όζν θαη ζε θεληξηθό επίπεδν από ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ζην Κέληξν
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) . Τν ζύζηεκα BACS ζπλδέεηαη επίζεο ιεηηνπξγηθά θαη κε
άιια Η/Μ ζπζηήκαηα (ππξαλίρλεπζε, ζύζηεκα ειέγρνπ αζθαιείαο, πύιεο ζπιινγήο
θνκίζηξνπ, θηι).
Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS είλαη ε ελεξγνπνίεζε
ησλ ζελαξίσλ απόθξηζεο θαη απαγσγήο θαπλνύ ζε πεξίπησζε θσηηάο ζε ζηαζκνύο
ή ζήξαγγεο.
Απηό επηηπγράλεηαη από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο εληόο ηνπ ΚΔΛ θαη ζε θάζε Αίζνπζα
Υπεπζύλνπ Σηαζκνύ κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ζελαξίσλ ππξθαγηάο επηπέδνπ εμαζθάιηζεο αζθαιείαο SIL-2 θαζώο
θαη από ην επίηνηρν Κπηίν Ππξνζβέζηε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θάζε ζηαζκό θαη από ην
νπνίν εθηεινύληαη ζελάξηα ππξθαγηάο ηνπ ζηαζκνύ θαη κόλν. .
Από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΛ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε σλ ζελαξίσλ
έθηαθηεο αλάγθεο ζην ζύλνιό ηνπο, ελώ από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε θάζε ζηαζκό
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(Αίζνπζα Υπεύζπλνπ Σηαζκνύ) είλαη εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε ζελαξίσλ έθηαθηεο
αλάγθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ησλ γεηηνληθώλ απηνύ θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ηκεκάησλ ησλ ζεξάγγσλ.
Τνπηθά ζε θάζε ζηαζκό θαη θξέαηα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα PLC εληόο πηλάθσλ ηα
νπνία ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ. Μέζσ ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ LAN
ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα επηθνηλσλνύλ κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα
Υπεύζπλνπ Σηαζκνύ, ελώ ε επηθνηλσλία κε ην ΚΔΛ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ
WAN.
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζην ρώξν ηνπ Ακαμνζηαζίνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα δεύηεξν
ΚΔΛ (Emergency Control Room) ην νπνίν ζα κπνξεί ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο λα
εθηειέζεη ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε απηέο ηνπ ΚΔΛ.
Σην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο αλαβαζκίζεηο,
ηξνπνπνηήζεηο – ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη - ζηνλ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκό ηνπ
ζπζηήκαηνο BACS Βαζηθνύ Έξγνπ, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηηο αληίζηνηρεο Μειέηεο
Δθαξκνγήο.
Σην έξγν πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία ησλ Κπηίσλ Ππξνζβέζηε (Fireman Boxes), θαζώο θαη ε κειέηε,
θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ πηλάθσλ PLC πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
Η/Μ ζπζηήκαηα πνπ ζα θαιύςεη ε παξνύζα ζύκβαζε.
Η παξνύζα Τερληθή Πεξηγξαθή αλαιύεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο Πξνδηαγξαθέο
Μειεηώλ, Δπηδόζεσλ, Υιηθώλ θαη Δξγαζηώλ.
Όπνπ αλαθέξεηαη ν «Αλάδνρνο» ελλνείηαη ν αλάδνρνο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ
γηα ην ζύζηεκα BACS ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. Δπίζεο ππάξρεη θαη ν «Κύξηνο
Αλάδνρνο» πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ
ηεο
επέθηαζεο
Καιακαξηά
(έξγα
Πνιηηηθνύ
Μεραληθνύ
θαη
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά).

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS
Τν αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ όζνλ αθνξά ην BACS ζα πεξηιακβάλεη,
ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηέο, ηηο εμήο εξγαζίεο:
 Δθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο BACS, ε νπνία ζα
εμαζθαιίζεη όηη δελ ζα πξνθιεζεί νπδεκία αλαζηάησζε ζηελ εκπνξηθή
ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό ελώ ζα ζπκκνξθώλεηαη θαη πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα.
 Δηδηθόηεξα σο ηκήκα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα είλαη ε κειέηε γηα
δηαζύλδεζε ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνύ θαη Διέγρνπ
Κηηξίσλ κε ηνλ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκό BACS Βαζηθνύ Έξγνπ ζε
ηνπηθό θαη θεληξηθό επίπεδν όπνπ απαηηείηαη.
 Παξνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ ηόζν γηα ηα
πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο όζν θαη γηα παξακέηξνπο ζην ζύλνιν ηνπ
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ινγηζκηθνύ, γηα ηελ δηαζύλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη εμνιηζκνύ άιισλ
αλαδόρσλ, όπσο απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Σπληνληζκόο όζνλ αθνξά όιεο ηηο εξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαζπλδέζεσλ, θαζώο θαη έγθαηξε παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα νπνηεζδήπνηε
ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο πξνο ηελ ΑΜ, εάλ δεηεζνύλ.
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ηνπ
εμνπιηζκνύ BACS.
Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία όινπ ηνπ
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο BACS κε ηνπο
πξνο εγθαηάζηαζε θεληξηθνύο servers ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ηνπ Βαζηθνύ
Έξγνπ, όπσο ιεπηνκεξώο εμεγείηαη ζην Τεύρνο ησλ Τερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ.
Ωο ηκήκα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα απαηηεζεί ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο
ησλ απαηηήζεσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο νιόθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνύ BACS ,
γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο από ην Σύζηεκα Αδηάιεηπηεο Παξνρήο
Ιζρύνο ηνπ ζηαζκνύ.
Μειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ
Κπηίσλ Ππξνζβέζηε (Fireman Boxes).
Μειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, εζσηεξηθή θαισδίσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
ησλ πηλάθσλ PLC πνπ ζα ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπόκελσλ Η/Μ
ζπζηεκάησλ ζε θάζε ζηαζκό θαη θξέαξ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηά.
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νπηηθώλ ηλώλ ηνπηθνύ δηθηύνπ LAN ζε κνξθή
δαθηπιίνπ ζε θάζε ζηαζκό , θξέαξ θαη ζήξαγγα.
Δξγνηαμηαθέο δνθηκέο παξαιαβήο θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ
BACS.
Σπκκεηνρή ζηελ Γνθηκή θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία Η/Μ ζπζηεκάησλ άιισλ
Αλαδόρσλ όπνπ απαηηείηαη.
Σπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο.
Γξαζηεξηόηεηεο ζπληήξεζεο γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο
Παξνρή ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθώλ, εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ δνθηκώλ.
Δθπαίδεπζε
ηνπ
πξνζσπηθνύ
ζπληήξεζεο
θαη
ιεηηνπξγίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο βεβαίσζεο όηη ην ελ ιόγσ πξνζσπηθό
είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί λα ζπληεξεί ην ζύζηεκα θαη λα επεκβαίλεη ζην
ινγηζκηθό ηνπ όηαλ απηό απαηηείηαη.
Παξνρή ηεο αλαγθαίαο ηεθκεξίσζεο κε ηελ θαηάιιειε δνκή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζώο
θαη ηελ ηεθκεξίσζε «σο θαηαζθεπάζζεθε».

Δπηπξόζζεηα, ν Αλάδνρνο:
 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη θαηαζθεπήο,
δνθηκήο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ, ζα
ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο ζπζθέςεηο κε ηελ ΑΜ όπσο απαηηείηαη.
 Θα πξνβεί ζε αμηνιόγεζε θηλδύλσλ, αμηνιόγεζε ηεο αζθάιεηαο, επηθπξώζεηο
ηεο αζθάιεηαο ηνπ παξερόκελνπ από απηόλ ζπζηήκαηνο BACS,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ζρεηηθώλ δηαζπλδέζεσλ θαη ζα παξέρεη
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απνδείμεηο όηη ην ζύζηεκα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ην επίπεδν αθεξαηόηεηαο
αζθάιεηαο, όπσο απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ζπζηήκαηνο, ππό
νπνηεζδήπνηε πηζαλέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Θα παξέρεη ηηο γεληθέο θαη
εηδηθέο γηα θάζε εθαξκνγή αλαιύζεηο αζθάιεηαο γηα ηα παξερόκελα από
απηόλ ζπζηήκαηα.
Θα πηζηνπνηεί ηελ απόδνζε ηεο RAMS ζύκθσλα κε ην Δπξσπατθό Πξόηππν
EN50126.
Θα ζπληάμεη θαη ζα αθνινπζήζεη έλα ζρέδην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο.

4. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS
4.1 Βασικό Έργο
Τν θεληξηθό ζύζηεκα BACS ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηα
ΚΔΛ / ECR ζην Ακαμνζηάζην Ππιαίαο θαη ζα ειέγρεη όια ηα ζπζηήκαηα Αεξηζκνύ
Σεξάγγσλ θαη HVAC, θαζώο θαη ινηπά Η/Μ ζπζηήκαηα (πίλαθεο θσηηζκνύ,
θπιηόκελεο θιίκαθεο, αληιίεο, θηι) κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο SCADA κε ηελ εκπνξηθή
επσλπκία Cimplicity ηεο εηαηξίαο GE.
Η δηαρείξηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζην ζύλνιό ηνπο
(πνπ απαηηνύλ Δπίπεδν Γηαζθάιηζεο Αζθάιεηαο SIL2) ζα ελεξγνπνηνύληαη θαη ζα
επνπηεύνληαη από δεύηεξν αλεμάξηεην ζύζηεκα SCADA εληόο ησλ ΚΔΛ / ECR, αιιά
θαη από ηελ Αίζνπζα Υπεύζπλνπ Σηαζκνύ ζε θάζε ζηαζκό, όζνλ αθνξά ηα ζελάξηα
έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ησλ γεηηνληθώλ απηνύ θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ηκεκάησλ ησλ ζεξάγγσλ.
4.2 Δπέκταση Καλαμαριάς
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζπλδέζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην λέν ηνπηθό θαη
θεληξηθό εμνπιηζκό ησλ ζηαζκώλ θαη ζεξάγγσλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο κε ην
αξρηθό θεληξηθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ Cimplicity αιιά θαη κε ην
αξρηθό αλεμάξηεην ζύζηεκα SIL2 SCADA γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζελαξίσλ
έθηαθηεο αλάγθεο.
Δπηβάιιεηαη λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS, ρσξίο ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρηθνύ
ζπζηήκαηνο Cimplicity θαη ηνπ δεύηεξνπ αξρηθνύ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο SIL2 γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ή θαη όηη άιιν απηό ειέγρεη.
Σε ηνπηθό επίπεδν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνκεζεύζεη, εγθαηαζηήζεη θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία όινλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη (PLC, server, ζηαζκόο
εξγαζίαο, νπηηθέο ίλεο, θιπ) γηα ηε ζπιινγή όισλ ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ (I/O) ηνπ Η/Μ
εμνπιηζκνύ θαη ηελ κεηαθνξά απηώλ ζην ΚΔΛ/ ECR κέζσ ηνπ δηθηύνπ WAN.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη όηη ζε ηνπηθό επίπεδν ηα λέα πξνο
εγθαηάζηαζε PLC ζα επηθνηλσλνύλ Peer to Peer κε ηα πξνο εγθαηάζηαζε PLC ηνπ
Βαζηθνύ Έξγνπ όπνπ απηό απαηηεζεί, ζύκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ ζπζηεκάησλ
Αεξηζκνύ Σεξάγγσλ θαη HVAC.
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Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ απαξαίηεησλ ςεθηαθώλ/αλαινγηθώλ ζεκείσλ
παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηε
θάζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο από ηνλ Αλάδνρν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κύξην
Αλάδνρν. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη θαισδηώζεηο θαη νη ζπλδέζεηο όισλ ησλ βνεζεηηθώλ
θαισδίσλ ηζρύνο θαη ειέγρνπ από ηνπο ηνπηθνύο πίλαθεο εμαεξηζκνύ θαη πίλαθεο ΗΜ
εμνπιηζκνύ πξνο όια ηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα θαη κέρξη ηηο ηεξκαηηθέο θιέκκεο
ζηνπο πίλαθεο PLC εκπεξηέρνληαη ήδε ζην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ Κπξίνπ
Αλαδόρνπ.
Έλα θπηίν ππξνζβέζηε FB ζα εγθαηαζηαζεί ζην επίπεδν εηζηηεξίσλ ή ζην επίπεδν
ηεο νδνύ ζε θάζε Σηαζκό, κε εύθνιε πξόζβαζε από ηνπο ππξνζβέζηεο. Η
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ θπηίνπ ππξνζβέζηε FB είλαη ζην αληηθείκελν ηνπ
Αλαδόρνπ.

5. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΜ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
Η ΑΜ ζα παξαδώζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα θάησζη ηερληθά ζηνηρεία:
1.
2.
3.
4.

Τερληθή Πεξηγξαθή Έξγνπ BACS
Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ BACS
Σπληνληζηηθά ζρέδηα Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο
Μειέηεο Δθαξκνγήο ζπζηήκαηνο BACS Βαζηθνύ Έξγνπ
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