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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 9.2 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α.   ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δρώτηση 1 

Ωο πξνο ην άξζξν 7.3: Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ ζηελ πεξίπησζε  ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ Έλσζεο εηαηξεηψλ (Κνηλνπξαμία) απαηηείηαη λα έρνπλ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο 
πξφζβαζε/εγγξαθή ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.Γ.Η. – Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr) ή αξθεί ηε ζρεηηθή πξφζβαζε/εγγξαθή ζην ζχζηεκα λα δηαζέηεη 
κφλν έλα κέινο ηεο Έλσζεο. 

Απάντηση 1 

Σελ πξφζβαζε/εγγξαθή ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα Δ..Η.Γ.Η. (Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr)  κπνξεί λα δηαζέηεη κφλν έλα κέινο Έλσζεο εηαηξεηψλ. 

 

Δρώτηση 2 

Ωο πξνο ην άξζξν 21.6.: Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηνχλ ηα παξαθάησ ζε ζρέζε κε ηηο 
δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 2ε παξάγξαθν  ηνπ άξζξνπ 21.6 (ήηνη «Τπεχζπλε Γήισζε  
ηνπ Ν. 1599/86» γηα ηηο εκεδαπέο εηαηξείεο θαη δήισζε αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο γηα 
ηνπο αιινδαπνχο): 

a) Αλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο 

b) Αλ απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 17.3.1) παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ γηα ηηο 
δειψζεηο ησλ αιινδαπψλ (εθφζνλ είλαη ζπληαγκέλεο ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο 
Διιεληθήο θαη θέξνπλ κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά) κπνξεί λα κπεη ε ςεθηαθή ππνγξαθή 
ζην ζπλνιηθφ έγγξαθν πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηε κεηάθξαζε. 

c) ε αληίζεηε πεξίπησζε (αλ δελ απαηηείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή) παξαθαινχκε 
δηεπθξηλίζηε αλ φιεο νη δειψζεηο (αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ) ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 
ζε έγραξηε κνξθή (πξσηφηππεο) καδί λε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 11.4 ήηνη 
εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο. 

Απάντηση 2 

α)  Ναη, απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο. 

β)  Οη δειψζεηο ησλ αιινδαπψλ ηνπ άξζξνπ 21.6 δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή, θαζφζνλ σο δήισζε λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε ή φπνπ δελ ππάξρεη 
πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.   

γ) Δπηβεβαηψλεηαη φηη, νη αλσηέξσ δειψζεηο ηνπ 21.6 απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζε 
έληππε κνξθή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17.3 ηεο Γηαθήξπμεο. Σν 
άξζξν 11.4, ζην νπνίν αλαθέξεζηε αθνξά ζην Φάθειν Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη φρη 
ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  

 

Δρώτηση 3 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε αλ νη δειψζεηο αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο γηα ηνπο 
αιινδαπνχο ζα θέξνπλ γλήζην ππνγξαθήο θαη ζεψξεζε Apostille. 

Απάντηση 3 

Οη δειψζεηο ησλ αιινδαπψλ ηνπ άξζξνπ 21.6 αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή 
φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.   

χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο Γηαθήξπμεο, ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα, είηε 
απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο 
ζθξαγίδαο „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε 
ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο, αθνξνχλ κφλν ζε δεκφζηα 
έγγξαθα. 

 

Δρώτηση 4 

Ωο πξνο ην άξζξν 21: Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε αλ ηα έγγξαθα (πηζηνπνηεηηθά θαη 
δειψζεηο θιπ) πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17.3 απφ ηνλ Πξνζσξηλφ 
Αλάδνρν, πξνο απφδεημε ησλ δεισζέλησλ ζην ESPD, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δχν 
εθδφζεηο δειαδή αθελφο λα θαιχπηνπλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
αθεηέξνπ λα πξνζθνκηζηνχλ επηθαηξνπνηεκέλα κεηά ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Γηα παξάδεηγκα 
αλ νη δειψζεηο πνπ ζα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή (άξζξν 17.3.1) ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη α) κε ςεθηαθή ππνγξαθή πνπ λα θαιχπηεη ηελ εκεξνκελία  δηεμαγσγήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη β) κε ςεθηαθή ππνγξαθή κεηά ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 17.3. 

Απάντηση 4 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 21 πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ 
επηθαηξνπνηεκέλα κεηά ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο ηνπο. 

 

Δρώτηση 5 

Παξαθαινχκε φπσο καο ππνδείμεηε αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ξαδηνθάξνη Eurobalise ή άιινπ 
ηχπνπ. 

Απάντηση 5 
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Υξεζηκνπνηνπληαη ξαδηνθάξνη Eurobalise. 

 

Δρώτηση 6 

Παξαθαινχκε φπσο καο ππνδείμεηε ην είδνο WiFi πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ ζπξκνχ 
θαη ηεο 

γξακκήο; Δίλαη ζχκθσλν κε ην standard 802.11; Πνην Subset θαη πνηα ζπρλφηεηα. 

Απάντηση 6 

Πξφθεηηαη γηα ην πξφηππν 802.11, subset-n, ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 5.9 GHz. 

 

Δρώτηση 7 

Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αλαθέξεη ν επί ζπξκνχ 
εμνπιηζκφο (onboard ATC) ηε ζέζε ηνπ ζπξκνχ. 

Απάντηση 7 

Η ζπρλφηεηα αλαθνξάο ηεο ζέζεο ηνπ ζπξκνχ ζα είλαη 5 θνξέο ην δεπηεξφιεπην ή 
θαιχηεξν. 

 

Δρώτηση 8 

Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ επί 
ζπξκνχ εμνπιηζκνχ: 

 Πνηα είλαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ επί ζπξκνχ εμνπιηζκνχ; Πφζεο κνλάδεο ππνινγηζηή 
ππάξρνπλ ζε θάζε άθξν ηνπ ζπξκνχ; 

 Πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ επί ζπξκνχ εμνπιηζκνχ; 

 Πνηνη είλαη νη ρξφλνη ηνπ θχθινπ (ρξνληζκνί) ηνπ επί ζπξκνχ ππνινγηζηή 

 ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε πξνζζήθε λένπ εμνπιηζκνχ, πνηνο είλαη ν πξφζζεηνο 
δηαζέζηκνο ρψξνο; 

Απάντηση 8 

 Η αξρηηεθηνληθή είλαη 2 απφ 3 (2 out of 3). Τπάξρεη έλαο ηέηνηνο ππνινγηζηήο θάησ απφ 
ην χςνο ηνπ παηψκαηνο ηνπ ζπξκνχ, ζην δεχηεξν ή ην ηξίην βαγφλη απφ ηα ηέζζεξα. 

 Ο παξαπάλσ εμνπιηζκφο έρεη δηαζηάζεηο ζε ρηιηνζηά πεξίπνπ 1650×620×490 mm. 

 Γελ είλαη απαξαηηήησο πξνθαζνξηζκέλν θαζφζνλ εμαξηάηαη θαη απφ παξακέηξνπο ππφ 
δηακφξθσζε. Μία πξνζέγγηζε απφ 100 ms έσο 500 ms ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, απφ 
ζεσξεηηθή άπνςε. 

 Γηα ηνπνζέηεζε ηνπ επί ζπξκνχ εμνπιηζκνχ παξφκνηα κε ηελ πθηζηάκελε, ν δηαζέζηκνο 
ρψξνο ζα είλαη παξφκνησλ δηαζηάζεσλ. 

 

Δρώτηση 9 
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Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε πφζα είλαη ηα πθηζηάκελα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 
αιιεινκαλδάισζεο. 

Απάντηση 9 

Οη ππνινγηζηέο αιιειινκαλδάισζεο βξίζθνληαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (OCC) 
ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο θαη είλαη έλαο γηα ηελ θχξηα γξακκή θαη έλαο γηα ην Ακαμνζηάζην, 
ζε δηακφξθσζε: δχν θνξέο x (2 απφ 2) δει. [ 2 x (2 out of 2 )] θαη ε ίδηα δηακφξθσζε 
επαλαιακβάλεηαη ζην Δθεδξηθφ ΚΔΛ (ECR). 

 

Δρώτηση 10 

Παξαθαινχκε φπσο καο επηβεβαηψζεηε φηη έρνπλ δηαζέζηκεο πξφζζεηεο δηαθξηηέο (επαθέο) 
ζχξεο εηζφδνπ / εμφδνπ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο λέαο 
αιιεινκαλδάισζεο; Αλ φρη παξαθαινχκε φπσο καο ππνδείμεηε πνην πξσηφθνιιν δηθηχνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη πψο θσδηθνπνηνχληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. 

Απάντηση 10 

Θα ππάξρνπλ πξφζζεηεο ζχξεο. Γε κπνξνχκε λα ζαο εγγπεζνχκε εάλ ην γεγνλφο απηφ ζα 
ζαο είλαη αξθεηφ  γηα ηε δηαζχλδεζε πνπ ελλνείηε.  Η θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
βαζίδεηαη ζε αλνηθηά πξσηφθνιια θαη Γηεζλή Πξφηππα ζαο είλαη ήδε γλσζηά. Η 
θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ βαζίδεηαη ζε ηδηφθηεηα πξσηφθνιια ηνπ θάζε Αλαδφρνπ 
είλαη θιεηζηά κε ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

  

Δρώτηση 11 

Παξαθαινχκε φπσο καο ππνδείμεηε πφζνη είλαη νη ππνινγηζηέο ATC γξακκήο θαη πνηνη είλαη 
νη ρξφλνη ηνπ θχθινπ (ρξνληζκνί) ηνπ ππνινγηζηή. 

Απάντηση 11 

Δίλαη δχν γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ κήθνπο ηεο γξακκήο, θαη έλαο γηα ην 
Ακαμνζηάζην, ν θαζέλαο κε αξρηηεθηνληθή 2 απφ 3 (2 out of 3),νη νπνίνη ρσξνζεηνχληαη ζην  
ΚΔΛ (OCC)  θαη ε ίδηα δηακφξθσζε επαλαιακβάλεηαη ζην Δθεδξηθφ ΚΔΛ (ECR).  

Οη ρξφλνη είλαη παξακεηξνπνηήζηκνη απφ ηνλ (θάζε) Αλάδνρν, νχησο ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ΑΜ.  

 

Δρώτηση 12 

Παξαθαινχκε φπσο καο ππνδείμεηε πνηεο είζνδνη / έμνδνη είλαη δηαζέζηκνη ζηνπο 
ππνινγηζηέο ATC γξακκήο. 

Απάντηση 12 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη εμαξηψληαη απφ ηα 
ηδηφθηεηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηεο αλαδφρνπ ANSALDO ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ.. Βιέπε 
θαη απάληεζε 10. 
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Δρώτηση 13 

Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε πνην είλαη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ATS, 
ηεο αιιεινκαλδάισζεο θαη ηνπ ATC γξακκήο. 

Απάντηση 13 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ εκαηνδφηεζεο επηθνηλσλεί κε ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ DCS, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Πξφηππν CBTC-EN1474. Σν δίθηπν DCS είλαη TCP/IP θαη 
UDP/IP θαηά πεξίπησζε. ε ρακειφηεξα επίπεδα ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν Ethernet 
θαη Wi-Fi ηνπ πξνηχπνπ 802.11.x, φπνπ ρ είλαη ηα sub-set έσο ην n. 

 

Δρώτηση 14 

Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ 
ζπκβαηφηεηαο: 

 Πνηνο ηχπνο θπθισκάησλ γξακκήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππάξρνπζα γξακκή; 

 Σν ππάξρνλ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί άιιν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ κεηαμχ 
ζπξκνχ θαη εμνπιηζκνχ γξακκήο πέξα απφ ην WiFi; 

 Δθηφο απφ ηνπο ξαδηνθάξνπο δεδνκέλσλ ζέζεο, ην ππάξρνλ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί 
θάπνην άιιν κέζν επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ κεηαμχ εμνπιηζκνχ γξακκήο θαη ζπξκνχ 
εθηφο απφ ην WiFi; 

Απάντηση 14 

 Ο ηχπνο θπθισκάησλ γξακκήο είλαη: CBDAC αθνπζηηθψλ ζπρλνηήησλ ηεο αλαδφρνπ  
ANSALDO. 

 Ορη.  

 Ορη. 

 

Δρώτηση 15 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

Παξαθαιείζζε λα δηεπθξηλίζεηε ηελ αλαθνξά «ζπληνληζκφ ησλ κειεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 
άιινπο αλαδφρνπο». Παξαθαιείζζε λα δηεπθξηλίζεηε ηελ αλαθνξά «ζπληνληζκφ ηεο 
ζπλεξγαζίαο κε άιινπο αλαδφρνπο». Ο Τπνςήθηνο αλακέλεη φηη έλαο ηξίηνο ζα ιεηηνπξγεί 
σο Τπεχζπλνο Δλζσκάησζεο Γεληθψλ πζηεκάησλ θαη ζα δεηά ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 
κέζσ δηεπαθψλ ή άιισλ κέζσλ γηα ζπληνληζκέλε κειέηε.  

Ο Τπνςήθηνο δελ εθηειεί έξγν ζπληνληζκνχ ζπζηεκάησλ, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε. 

Ο Τπνςήθηνο ζα ππνζηεξίδεη ηνλ Δξγνδφηε γηα ηνλ ζπληνληζκφ δηεπαθψλ κε εκαηνδφηεζε 
CBTC θαη DCS.  

Ο ζπληνληζκφο κε άιινπο Αλαδφρνπο ηνπ Δξγνδφηε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έξγν 
επζχλεο ηνπ ππνςεθίνπ. 
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Απάντηση 15 

Ο Αλάδνρνο (φρη ν Τπνςήθηνο) ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ππνζηεξίδεη ηελ ΑΜ γηα ηνλ 
ζπληνληζκφ δηεπαθψλ παξέρνληαο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο κφλν ζρεηηθά κε εκαηνδφηεζε θαη 
Έιεγρν πξκψλ - CBTC θαη DCS ηφζν γηα ηελ γξακκή φζν θαη γηα ηνπο 15 λένπο ζπξκνχο.  

Ο Αλάδνρνο  δελ ζα εθηειεί έξγν ζπληνληζκνχ ζπζηεκάησλ (θαη ηξνραίνπ πιηθνχ). Ο γεληθφο 
ζπληνληζκφο φισλ ησλ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο, θαη φπνπ εκπιέθνληαη θαη άιινη αλάδνρνη (φπσο ν αλάδνρνο ηεο 
ζεκαηνδφηεζεο, ν αλάδνρνο ηνπ λένπ ηξνραίνπ πιηθνχ, θηι) απηφ ζα γίλεηαη  κέζσ ηεο ΑΜ. 
ην επίπεδν ησλ δνθηκψλ, νη ζπλδπαζκέλεο δνθηκέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 
ζεκαηνδφηεζε (φπσο θαη ην ηξνραίν πιηθφ, ηηο Θχξεο ησλ απνβαζξψλ (PSD), ηελ έιμε, θηι 
ζα νξγαλψλνληαη απφ ηελ ΑΜ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 

 

Δρώτηση 16 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη απηή ε απαίηεζε δελ είλαη νξζή θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. 
πγθεθξηκέλα, ν Τπνςήθηνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ Η/Μ θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ησλ 
ζρεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ, επεηδή απηά είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εξγαζηψλ 
ηνπ. Πηζηεχνπκε φηη κε απηφ ελλνείηαη ην θνκκάηη ηεο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ κεηξφ. 

Απάντηση 16 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3.2 ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο, κφλν φζνλ αθνξά ηo ζχζηεκα / ππνζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ 
ζπξκψλ (ATC ηχπνπ CBTC, IXL, ATS, ATP, ΑΣΟ, DCS, θηι). 

 

Δρώτηση 17 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

Δπηβεβαηψζηε φηη ην πξνζσπηθφ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζθεπάζεη ην θάζε πξάγκα (π.ρ. 
Boards πνπ ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ζην εξγνζηάζην γηα επηζθεπή/δνθηκή), θαζψο αθνξνχλ ην 
βαζηθφ έξγν. 

Απάντηση 17 

Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ πνπ ζα 
εγθαηαζηήζεη ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, γηα ηελ πεξίνδν ηεο 
εγγχεζεο (3 ρξφληα), απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δρώτηση 18 

Σερληθή Πεξηγξαθή 
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§ 3,2 

Ο Τπνςήθηνο δελ εθηειεί έξγν ζπληνληζκνχ ζπζηεκάησλ, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε. 

Θα ππάξρεη RAMS ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη RAMS ζε επίπεδν ππνζπζηήκαηνο. Ο 
Αλάδνρνο ζα παξέρεη αμηνιφγεζε RAMS κφλν ζε επίπεδν ππνζπζηήκαηνο κε ηηο ππνδείμεηο 
απφ άιιν RAMS ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο.  

Θα παξέρεη ε ΑΜ αμηνιφγεζε RAMS ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο; Αλ λαη, επηβεβαηψζηε φηη ν 
Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε RAMS ζε επίπεδν ππνζπζηήκαηνο, 
δειαδή ζε επίπεδν ATC. 

Απάντηση 18 

Βι. απάληεζε αξ. 15. 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε RAMS ζε 
επίπεδν ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ. 

 

 

Δρώτηση 19 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

«Σπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο Μεηξό Θεζζαινλίθεο θαη ζπκκόξθσζε κε ηνπο 
θαλνληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο ηόζν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ (όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε 
θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζε πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Δηαηξείαο 
Λεηηνπξγίαο) όζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηεζη θαη ησλ δνθηκώλ.» 

Ωο εξγνιάβνο εκαηνδφηεζεο νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζα πεξηνξηζηνχλ ζηε 
δνθηκή ηνπ επηπέδνπ νινθιήξσζεο ζεκαηνδφηεζεο, έηζη ψζηε νη ζπλνιηθέο δνθηκέο 
απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε επηθχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 
ησλ ζπζηεκάησλ εθηφο ηεο ζεκαηνδφηεζε) λα είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο 
ζχκβαζεο. Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε. 

Απάντηση 19 

Δπηβεβαηψλεηαη. Βι. επίζεο απάληεζε αξ. 15. 

 

Δρώτηση 20 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

Τπάξρεη ήδε Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε. 

Απάντηση 20 

Η Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο δελ έρεη αθφκα ζπζηαζεί επίζεκα αιιά επί 
ηνπ παξφληνο νξγαλψλεηαη γηα λα γίλεη. Σελ επνρή ησλ δνθηκψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 
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παξνχζαο ζχκβαζεο ε Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ζα ιεηηνπξγεί ήδε ην Βαζηθφ Έξγν. χκθσλα κε 
ηελ παξ. 3.2 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ν Αλάδνρνο απαηηείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Δηαηξία 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο, νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, πνπ είλαη εηο γλψζε ησλ 
Αλαδφρσλ.   

 

Δρώτηση 21 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

Ο Τπνςήθηνο δελ εθηειεί έξγν ζπληνληζκνχ ζπζηεκάησλ, παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε. 

Ο Τπνςήθηνο ζα ππνζηεξίδεη ηνλ Δξγνδφηε γηα ηνλ ζπληνληζκφ δηεπαθψλ κε εκαηνδφηεζε 
CBTC θαη DCS.  

Ο ζπληνληζκφο κε άιινπο Αλαδφρνπο ηνπ Δξγνδφηε δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο έξγν 
επζχλεο ηνπ Τπνςήθηνπ. 

Απάντηση 21 

Βι. απάληεζε αξ. 15. 

 

Δρώτηση 22 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

«Θα παξέρνπλ ηνλ θαηάιιειν ρώξν γηα εθπαίδεπζε (όπνπ απαηηείηαη).» 

Παξαθαιείζζε λα δηεπθξηλείζηε ηνλ φξν "ρψξν γηα εθπαίδεπζε". Μπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ βαζηθνχ έξγνπ? 

Απάντηση 22 

Ο «ρψξνο γηα εθπαίδεπζε» είλαη θαηά θχξην ιφγν ηα δηάθνξα πθηζηάκελα δσκάηηα ζην 
ακαμνζηάζην Ππιαίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Βαζηθφ Έξγν γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα νπνία ζα είλαη ελ γέλεη εμνπιηζκέλα κε ηξαπέδηα, θαξέθιεο, 
projectors, ππνινγηζηέο, πξνζνκνησηή, εμνπιηζκφ ζεκαηνδφηεζεο, εμνπιηζκφ θακπίλαο 
ζπξκνχ, θηι. Σα δσκάηηα απηά ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, αιιά 
ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζεη ηελ ρξνληθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ρψξσλ 
απηψλ θαη ηελ απαηηνχκελε νξγάλσζή ηνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ηνλ 
αθνξνχλ. Δάλ απαηηεζεί ρψξνο γηα εθπαίδεπζε αιινχ (πρ ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο) ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο θαη ηελ 
ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο κε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. 

 

Δρώτηση 23 

Σερληθή Πεξηγξαθή 
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§ 3,2 

«Θα θξνληίζεη γηα ηελ παξνρή πηζηνπνηήζεσλ αζθαιείαο όπνπ απηό απαηηείηαη θαη ζα 
δηαζέζεη όιν ηνλ εμνπιηζκό θαη ηεθκεξίσζε γηα ηηο παξαπάλσ δνθηκέο» 

Ο Τπνςήθηνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαθαιψ 
δηεπθξηλίζηε αλ ε έθθξαζε "φιν ηνλ εμνπιηζκφ" αλαθέξεηαη κφλν ζην ATC θαη DCS. 

Απάντηση 23 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή πηζηνπνηήζεσλ αζθαιείαο φζνλ αθνξά ην 
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ θαη φια ηα ππνζπζηήκαηα απηνχ. 

 

Δρώτηση 24 

Σερληθή Πεξηγξαθή 

§ 3,2 

«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.» 

Ο Τπνςήθηνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαθαιψ 
δηεπθξηλίζηε αλ ε έθθξαζε "φια ηα αληαιιαθηηθά" αλαθέξεηαη κφλν ζην ATC θαη DCS. 

Απάντηση 24 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ θαη φια ηα ππνζπζηήκαηα απηνχ  (ATC ηχπνπ CBTC, 
IXL, ATS, ATP, ΑΣΟ, DCS, θηι). 

 

Δρώτηση 25 

Γηαθήξπμε 

§ 2.1 

«θαζώο θαη ε εγθαηάζηαζε Σπζηεκάησλ Σεκαηνδόηεζεο ζηνπο 15 λένπο ζπξκνύο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο» 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηνλ ρψξν ελαπφζεζεο απηψλ ησλ 15 λέσλ ζπξκψλ. Γελ ππάξρεη 
άιινο ρψξνο ζην πθηζηάκελν ακαμνζηάζην θαη απηφ ηεο Μίθξαο δελ θαίλεηαη λα είλαη 
δηαζέζηκν, ελψ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Απάντηση 25 

Η ΑΜ δεζκεχεηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ελαπφζεζεο ησλ λέσλ ζπξκψλ ζην 
δίθηπν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. 

 

Δρώτηση 26 

Γηαθήξπμε 
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§ 15.2.B1/4.8.1 

«4.8.1 Πξόηαζε ζρεηηθά κε ην θαηαιιειόηεξν ζύζηεκα ξύζκηζεο δηαζηεκάησλ κεηαμύ 
ζπξκώλ, όπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ, θαη πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλόκελνπ από απηόλ 
ζπζηήκαηνο ππνζηεξηδόκελνπ από ππνινγηζκνύο ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα 
επηηεπρζνύλ.» 

..."απφ ππνινγηζκνχο ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ"... 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αλάιπζε επηδφζεσλ, απαηηνχληαη ηα θάησζη:  

● ην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηεο Καιακαξηάο δελ είλαη κέξνο ηνπ δηαγσληζκνχ (γηα ηελ 
πεξηγξαθή ησλ ζελαξίσλ)  

● ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ γηα ηνπο λένπο ζπξκνχο 
(κέγηζηε ηηκή επηηάρπλζεο, πεξηζηξεθφκελε κάδα, ηηκή επηβξάδπλζεο, ειάρηζηε ηηκή πέδεο 
έθηαθηεο αλάγθεο, ηηκή πέδεο ιεηηνπξγίαο, ειθηηθή δχλακε, θιπ)  

● ν πίλαθαο δεδνκέλσλ ΠΜ πνπ αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηξνρηάο ηεο Δπέθηαζεο πξνο 
Καιακαξηά (γηα ηηο Σξνρηέο θαη γηα νιφθιεξε ηε Υηιηνκέηξεζε: Κιίζε, Τςνκεηξία (Z), Αθηίλα 
Κακπχιεο, Κάζεηε Αθηίλα Κακππιφηεηαο, Κιίζε Ράκπαο, Τπεξχςσζε, Αλεπάξθεηα 
Τπεξχςσζεο, ηαζκνί, Τπεξχςσζε Κακπχιεο, Αξρή-Σέινο Κισζνεηδνχο θαη Μήθνο 
Ράκπαο).  

Παξαθαινχκε φπσο ρνξεγήζεηε ηα παξαπάλσ. 

Απάντηση 26 

 Σν Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηεο Καιακαξηάο επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ. 

 Σα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ γηα ηνπο 15 λένπο 
ζπξκνχο ζηα νπνία αλαθέξεζζε (κέγηζηε ηηκή επηηάρπλζεο, πεξηζηξεθφκελε κάδα, 
ηηκή επηβξάδπλζεο, ειάρηζηε ηηκή πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηηκή πέδεο ιεηηνπξγίαο, 
ειθηηθή δχλακε, θιπ) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη θαη‟ αξρήλ ηθαλνπνηνχλ θαη‟ 
ειάρηζηνλ ηηο ζπκβαηηθά δεηνχκελεο επηδφζεηο ησλ αξρηθψλ 18 ζπξκψλ ζην πιαίζην 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, θαη πξφζζεηα επηδφζεηο ζπκβαηέο κε ηηο λέεο δηαζέζηκεο 
ηερλνινγίεο ζπξκψλ θαη ζεκαηνδφηεζεο, θαη ηα νπνία ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ 
ζηελ επηθείκελε δεκνπξάηεζε ησλ 15 λέσλ ζπξκψλ. 

 Δπηζπλάπηεηαη ε κεθνηνκηθή ράξαμε ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο φπνπ θαίλνληαη φια 
ηα δεηεζέληα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξνρηψλ ηεο Δπέθηαζεο. 

 

Δρώτηση 27 

Γηαθήξπμε 

§ 4.12.4 

«Σρέδηα όισλ ησλ ηππηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ εμνπιηζκνύ θπθιώκαηνο 
ηξνρηάο θαη εμνπιηζκνύ γεθύξσζεο. Δπίζεο ππνβνιή ζρεδίσλ ησλ ηππηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο Γηαθνπηόκελνπ-Με ζπλερνύο κεηάδνζεο ATP γηα ηελ λέα 
ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ηεο παξαγξάθνπ 5.6.1.» 
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Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ην έγγξαθν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε Παξάγξαθνο 
5.6.1. 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηη ελλνεί ε ΑΜ κε ηελ αλαθνξά ζε χζηεκα Γηαθνπηφκελν-Με 
κεηάδνζεο ATP γηα ηε λέα ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο.  

Αλαθέξεηαη ε ΑΜ ζε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία νδήγεζεο; εκεηψλεηαη φηη ν απηφο ν ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο δελ ηζρχεη θαη δελ δεηείηαη απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ βαζηθνχ έξγνπ. (Βι. επίζεο 
ζηνηρείν 59 - εκαηνδφηεζε 5.6.1) Θέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ παξ. 6.3 ηεο 
T_DP15250 (Σξφπνη Λεηηνπξγίαο) νξίδνληαη νη ίδηνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο φπσο θαη ζην βαζηθφ 
έξγν.  

Γηαβάδνληαο ηελ απαίηεζε 5.6.1 ηεο T_DP15250, δελ είλαη ζαθέο αλ δεηείηαη κφλν γηα ηελ 
Δπέθηαζε ηεο Καιακαξηάο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηείηαη παξαπάλσ. Αλ ε ΑΜ 
απνθαζίζεη λα εθαξκνζηεί ν πξναλαθεξφκελνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ζα γίλεη κε εληνιή 
νηθνλνκηθήο ηξνπνπνίεζεο; 

Απάντηση 27 

ην πξψην εξψηεκά ζαο, ην έγγξαθν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε πεξηγξαθή ηεο παξαγξάθνπ 
5.6.1. είλαη ε Πξνδηαγξαθή ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο T_DP12250. 

ην δεχηεξν εξψηεκά ζαο, ε ΑΜ ελλνεί : Γηαθνπηφκελν-Με ζπλερνύο κεηάδνζεο ATP γηα ηε 
λέα ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, ή αιιηψο «intermittent ATP» ή 
«spot ATP». 

Γηα ηα ππφινηπα εξσηήκαηα ηεο εξψηεζεο 27, βιέπε απάληεζε αξ. 34 

 

Δρώτηση 28 

Γηαθήξπμε 

§ 15.2 B2 

«Πιήξε πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο ηεο πξνηεηλόκελεο αίζνπζαο ειέγρνπ ΚΔΛ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.» 

Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε  

Παξαθαιείζζε επίζεο λα δηεπθξηλίζεηε εάλ γηα ηνπο Υεηξηζηέο: Διεγθηήο Σερληθψλ Δξγαζηψλ, 
Γηεπζπληήο Πεξηζηαηηθψλ, Δπηβιέπσλ ηαζκνχ θαη πξκνχ δεηείηαη έλαο θεληξηθφο ζηαζκφο 
εξγαζίαο ζεκαηνδφηεζεο γηα λα ειέγρνπλ θαη λα επηβιέπνπλ ηελ επέθηαζε πξνο 
Καιακαξηά. Γελ είλαη μεθάζαξν θαη δελ δηεπθξηλίδεηαη.  

Απάντηση 28 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη ε αίζνπζα ειέγρνπ ΚΔΛ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο 
Καιακαξηάο είλαη ην ίδην ΚΔΛ κε ην έξγν ηεο βαζηθήο γξακκήο (κε εθεδξηθή ιεηηνπξγία απφ 
ην εθεδξηθφ ΚΔΛ – ECR), δειαδή ζην Ακαμνζηάζην Ππιαίαο. 

Δάλ ιφγνη ζπκβαηφηεηαο επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ πξφζζεησλ –ιφγσ επέθηαζεο- 
δεδνκέλσλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, ηφηε ηα πξφζζεηα δεδνκέλα ζα 
ελζσκαησζνχλ. Δάλ ιφγνη ζπκβαηφηεηαο δελ ην επηηξέπνπλ, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
πξφζζεηνη ζηαζκνί εξγαζίαο. 
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Δρώτηση 29 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζε 

§ 3,6 

«Μεηαβάζεηο επί ηεο ζπλδεηήξηαο ηξνρηάο πξνο ην Σπλεξγείν Σπληήξεζεο από ηελ πεξηνρή 
ηνπ απηόκαηνπ ειέγρνπ πξνο ηελ πεξηνρή κε απηόκαηνπ ειέγρνπ, όπσο νξίδεηαη ζηα 
Δγρεηξίδηα Σρεδηαζκνύ ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ θαη ηεο Καιακαξηάο.» 

Παξαθαινχκε ρνξεγήζηε ην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά. 

Απάντηση 29 

Βι. απάληεζε αξ. 26. 

 

Δρώτηση 30 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 4.3.18 

«Δθηόο από ηελ δηάζσζε ζπξκνύ κέζσ ρεηξνθίλεησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ εκπιεθόκελσλ 
ππνζπζηεκάησλ θαη ηήξεζε απζηεξώλ δηαδηθαζηώλ δεύμεο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην βαζηθό 
έξγν ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο, ζηελ Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά ζα απηνκαηνπνηεζεί απηή ε 
ιεηηνπξγία θαη ε αλαβάζκηζε απηή ζα πεξηιακβάλεη θαη ην δίθηπν ηνπ βαζηθνύ έξγνπ. Πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ρσξίο ζπλνδό (GoA4 βάζεη πξνηύπσλ αζθαιείαο γηα 
απηόκαηνπο ζπξκνύο, IEC-62267, IEC-62290 θαη κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΝ1474 
κέξνο 1ν, παξάγξαθνο 4.5.2) ζα είλαη εθηθηή θαη ζε πεξηπηώζεηο βιάβεο εμνπιηζκνύ 
Σεκαηνδόηεζεο επί ηνπ ζπξκνύ θαη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε ζπξκνύ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ αλήθεη ζηελ απηόκαηε πεξηνρή ηνπ δηθηύνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο. 
Απηό ζεκαίλεη όηη έλαο "πγηήο" από άπνςε ζπζηεκάησλ ζεκαηνδόηεζεο ζπξκόο, αλεμάξηεηα 
από ην εάλ έρεη επηβάηεο ή όρη, ζα πιεζηάζεη, ππό ηηο εληνιέο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο, ηνλ αθηλεηνπνηεκέλν ζπξκό κε αζθάιεηα θαη ζα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλν 
πξόγξακκα-ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ 
Τξνραίνπ Υιηθνύ. Απηό ην πξόγξακκα- ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP ζα 
επηηξέπεη ζηνλ ζπξκό δηάζσζεο, θαηόπηλ απηόκαηεο δεύμεο κε ηνλ αθηλεηνπνηεκέλν ζπξκό, 
λα παξέρεη ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη εληνιέο γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε θαη αζθαιή ξπκνύιθεζή ηνπ. Οη επηβάηεο ησλ δεπγκέλσλ ζπξκώλ ζα 
απνβηβαζηνύλ ζε δύν ζηάδηα ιεηηνπξγίαο "άλνηγκα-θιείζηκν" ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξώλ επί ησλ 
απνβαζξώλ ηνπ επόκελνπ ζηαζκνύ όπνπ νη δεπγκέλνη ζπξκνί ζα ζηακαηήζνπλ, κία γηα θάζε 
επζπγξάκκηζε εθάζηνπ ζπξκνύ πνπ ζπλαπνηειεί ην ζύλζεην όρεκα. Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ 
απηόκαηε δεύμε ηα εκπιεθόκελα ππνζπζηήκαηα ηνπ θάζε ζπξκνύ γεθπξώλνληαη κε ηα 
αληίζηνηρα ηνπ άιινπ ζπξκνύ ηνπ δεύγνπο, νύησο ώζηε, ην ζύλζεην όρεκα λα εθηειεί ηηο 
εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα ATP ηνπ πγηνύο ζπξκνύ. Δλδείμεηο θαη εληνιέο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηόκαηεο δεύμεο ζα παξέρνληαη ζην ζύζηεκα ATS (SIL2) 
ή/θαη ζε ππνζύζηεκα αζθαιείαο ηεο ζεκαηνδόηεζεο (SIL4).» 

Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ην πξναπαηηνχκελν. ην βαζηθφ έξγν ε ελεξγνπνίεζε ηνπ SEP 
ζπλεπάγεηαη "ηακαηήζηε ηα ηξέλα ζηα ηξία θπθιψκαηα ηξνρηάο κπξνζηά απφ ηελ 





 

 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  
ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ 
ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ » 
 
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   
 

 

RFP-335/18 

Α..  59046 

 

 ελ. 14 από 24 

πιαηθφξκα, θαη ζηηο δχν γξακκέο, γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο ηνπ ηξέλνπ κέζα ζην 
θξίζηκν ηνκέα.". 

Απάντηση 30 

Η αλσηέξσ παξάγξαθνο 4.3.18 είλαη ιεπηνκεξέζηαηε ζηελ αλαθνξά ηεο φζνλ αθνξά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δηάζσζεο ζπξκνχ. ηε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζεο ζαο δελ είλαη 
θαηαλνεηή ε ζπζρέηηζε ηεο απηφκαηεο δεχμεο θαη δηάζσζεο ζπξκνχ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
SEP ζηελ νπνία αλαθέξεζηε. 

 

Δρώτηση 31 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 4.4.2 

«Δθηόο από ηελ δηάζσζε ζπξκνύ κέζσ ρεηξνθίλεησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ εκπιεθόκελσλ 
ππνζπζηεκάησλ θαη ηήξεζε απζηεξώλ δηαδηθαζηώλ δεύμεο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην βαζηθό 
έξγν ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο, ζηελ Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά ζα απηνκαηνπνηεζεί απηή ε 
ιεηηνπξγία θαη ε αλαβάζκηζε απηή ζα πεξηιακβάλεη θαη ην δίθηπν ηνπ βαζηθνύ έξγνπ. Πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ρσξίο ζπλνδό (GoA4 βάζεη πξνηύπσλ αζθαιείαο γηα 
απηόκαηνπο ζπξκνύο, IEC-62267, IEC-62290 θαη κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΝ1474 
κέξνο 1ν, παξάγξαθνο 4.5.2) ζα είλαη εθηθηή θαη ζε πεξηπηώζεηο βιάβεο εμνπιηζκνύ 
Σεκαηνδόηεζεο επί ηνπ ζπξκνύ θαη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε ζπξκνύ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ αλήθεη ζηελ απηόκαηε πεξηνρή ηνπ δηθηύνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο. 
Απηό ζεκαίλεη όηη έλαο "πγηήο" από άπνςε ζπζηεκάησλ ζεκαηνδόηεζεο ζπξκόο, αλεμάξηεηα 
από ην εάλ έρεη επηβάηεο ή όρη, ζα πιεζηάζεη, ππό ηηο εληνιέο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο, ηνλ αθηλεηνπνηεκέλν ζπξκό κε αζθάιεηα θαη ζα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλν 
πξόγξακκα-ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ 
Τξνραίνπ Υιηθνύ. Απηό ην πξόγξακκα- ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP ζα 
επηηξέπεη ζηνλ ζπξκό δηάζσζεο, θαηόπηλ απηόκαηεο δεύμεο κε ηνλ αθηλεηνπνηεκέλν ζπξκό, 
λα παξέρεη ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη εληνιέο γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε θαη αζθαιή ξπκνύιθεζή ηνπ. Οη επηβάηεο ησλ δεπγκέλσλ ζπξκώλ ζα 
απνβηβαζηνύλ ζε δύν ζηάδηα ιεηηνπξγίαο "άλνηγκα-θιείζηκν" ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξώλ επί ησλ 
απνβάζξσλ ηνπ επόκελνπ ζηαζκνύ όπνπ νη δεπγκέλνη ζπξκνί ζα ζηακαηήζνπλ, κία γηα θάζε 
επζπγξάκκηζε εθάζηνπ ζπξκνύ πνπ ζπλαπνηειεί ην ζύλζεην όρεκα. Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ 
απηόκαηε δεύμε ηα εκπιεθόκελα ππνζπζηήκαηα ηνπ θάζε ζπξκνύ γεθπξώλνληαη κε ηα 
αληίζηνηρα ηνπ άιινπ ζπξκνύ ηνπ δεύγνπο, νύησο ώζηε, ην ζύλζεην όρεκα λα εθηειεί ηηο 
εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα ATP ηνπ πγηνύο ζπξκνύ. Δλδείμεηο θαη εληνιέο 
απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηόκαηεο δεύμεο ζα παξέρνληαη ζην ζύζηεκα ATS (SIL2) 
ή/θαη ζε ππνζύζηεκα αζθαιείαο ηεο ζεκαηνδόηεζεο (SIL4).» 

... «ΔΝ1474 κέξνο 1ν, παξάγξαθνο 4.5.2»... Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε (ζα έπξεπε λα είλαη 
ην IEEE θαη φρη ην ΔΝ).  

Δπίζεο, ε αλαθνξά «ζα είλαη εθηθηή θαη ζε πεξηπηψζεηο βιάβεο εμνπιηζκνχ εκαηνδφηεζεο 
επί ηνπ ζπξκνχ θαη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε ζπξκνχ» δελ είλαη ζαθέο. 
Παξαθαινχκε εμεγήζηε ηη ζέιεηε λα πείηε κε ην «νπνηνπδήπνηε ζπξκνχ».  
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Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη δελ επηηξέπεηαη ε δηάζσζε ησλ Ορεκάησλ Δμππεξέηεζεο 
(SV) (ηνπιάρηζηνλ απηφκαηα).  

εκεηψλεηαη φηη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απηφκαηεο δηάζσζεο είλαη 
ε ηξνπνπνίεζε ή / θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ φζνλ αθνξά ηα 18 
ηξέλα ηνπ βαζηθνχ έξγνπ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, νχηε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζεκαηνδφηεζεο. 

Απάντηση 31 

ην πξψην εξψηεκά ζαο, ζπκθσλνχκε,  πξφθεηηαη γηα ην Πξφηππν ΙΔΔΔ-1474. 

ην δεχηεξν εξψηεκά ζαο, ελλννχκε νπνηνπδήπνηε ζπξκνχ εμνπιηζκέλνπ κε ην ίδην 
ζχζηεκα ATP, φπσο θαη ηνπ πγηνχο ζπξκνχ. 

ην ηξίην εξψηεκά ζαο ζπκθσλνχκε θαη επηβεβαηψλνπκε φηη ε απηφκαηε δηάζσζε ζπξκψλ 
δελ αθνξά νρήκαηα εμππεξέηεζεο (SV). 

Όζνλ αθνξά ην ηειηθφ ζαο ζρφιην, ηα 18 ηξαίλα ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κφλνλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη 
ειέγρνπ ζπξκψλ θαη εηδηθά κφλν γηα ην ζέκα ηεο απηφκαηεο δηάζσζεο ζπξκνχ, ελψ νη 
ηξνπνπνηήζεηο (ζε δεπθηήξεο, δίθηπα ζπξκνχ, ζχζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνινγηθψλ έιμεο, 
ζχξεο, θξέλα, θηι.) επί απηψλ ησλ 18 ζπξκψλ, απηά δελ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

Δρώτηση 32 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 4.12.2 

«Τν ζύζηεκα αλίρλεπζεο νρήκαηνο/ζπξκνύ ζα βαζίδεηαη ζε ζπζηήκαηα θπθισκάησλ ηξνρηάο. 
Τα θπθιώκαηα ηξνρηάο ζα είλαη ηύπνπ αθνπζηηθήο ζπρλόηεηαο ρσξίο αξκνύο ζηδεξνηξνρηάο. 
Σε πεξίπησζε ζπζηήκαηνο CBTC ην πξσηεύνλ ζύζηεκα αλίρλεπζεο ζπξκώλ ζα γίλεηαη κε 
ξαδηνθύκαηα θαη ην θύθισκα γξακκήο ζα απνηειεί ην δεπηεξεύνλ ζύζηεκα αλίρλεπζεο.» 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηελ αλαθνξά «... αλίρλεπζεο ζπξκψλ ζα γίλεηαη κε ξαδηνθχκαηα» 
ην βαζηθφ έξγν, ε κεηάδνζε ηεο ζέζεο ηνπ ζπξκνχ βαζίδεηαη ζηα ξαδηνθχκαηα (WiFi), αιιά 
ε ίδηα ε αλίρλεπζε ησλ ζπξκψλ βαζίδεηαη ζηελ θίλεζε ζπξκψλ πνπ ππνινγίδεηαη κέζσ 
αηζζεηήξσλ ηαρχηεηαο θαη δεδνκέλσλ επηηαρπλζηφκεηξσλ θαη αθξηβνχο επαλεληνπηζκνχ 
κέζσ tags/tag readers (πνπ επίζεο είλαη  ξαδηνθχκαηα).  

Απάντηση 32 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηχπνπ CBTC, ε πξσηεχνπζα 
ιεηηνπξγία αλίρλεπζεο ηεο ζέζεο ησλ ζπξκψλ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CBTC, δει. 
κε κεηάδνζε ηεο ζέζεο ησλ ζπξκψλ κε ξαδηνθχκαηα θαη αλίρλεπζεο φπσο επηζεκαίλεηε ζην 
εξψηεκά ζαο, θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο CBTC ην εθεδξηθφ ζχζηεκα 
αλίρλεπζεο ηεο ζέζεο ησλ ζπξκψλ ζα είλαη κέζσ θπθισκάησλ ηξνρηάο, φπσο αθξηβψο έρεη 
κειεηεζεί θαη ζην Βαζηθφ Έξγν.  ε θάζε πεξίπησζε ε αλαθνξά ηεο Πξνδηαγξαθήο είλαη γηα 
ιεηηνπξγία γηα ηελ   «αλίρλεπζε ζπξκψλ» (train detection) ε νπνία είλαη δπλαηή θαη ζε 
αθίλεηνπο ζπξκνχο. Γελ πξφθεηηαη γηα ηε ιεηηνπξγία “train tracking” ή “train follow-up”. 
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Δρώτηση 33 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 4.12.7 

«Όζνλ αθνξά ζε αζύξκαηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ζέζεο ζπξκνύ, απηά ζα είλαη 
απξόζβιεηα θαη από θαθόβνπιεο ελέξγεηεο, π.ρ. Σθόπηκεο παξεκβνιέο, ππνθινπή κέζσ ηνπ 
αέξα θξίζηκσλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ή άιια δεδνκέλα. Ο αλάδνρνο πνπ 
ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηέηνην ζύζηεκα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα εθζέζεη ηε ζπκκόξθσζή ηνπ κε 
ην πξόηππν IEC-62443 «Cyber security Railway Signaling and Processing Systems». Ο 
Αλάδνρνο ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ - Cyber 
security θαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο ΑΜ ή κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ζα επηθαηξνπνηεί ηηο 
κεζόδνπο πξνζηαζίαο κέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο Σεκαηνδόηεζεο, 
θαηόπηλ ζρεηηθήο ππνβνιήο θαη έγθξηζεο από ηελ ΑΜ.» 

Σν IEC-62446 αλαθέξεηαη ζε θσηνβνιηατθά (PV) ζπζηήκαηα. Παξαθαινχκε επαιεζεχζηε ην 
πξφηππν.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, παξαθαιείζζε λα δηεπθξηλίζεηε ηελ αλαθνξά ζην «Cyber security 
Railway Signaling and Processing Systems». 

Απάντηση 33 

Σν Πξφηππν πνπ αλαθέξνπκε είλαη ην IEC-62443. “Industrial communication networks -
Network and system security”  

Σν Πξφηππν IEC-62446 ζην νπνίν αλαθέξεζηε είλαη άιιν Πξφηππν. 

 

Δρώτηση 34 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 5.6.1 

Παξαθαινχκε γηα δηεπθξηλίζεηο γηα ην παξαθάησ: «Ο Αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη ζε κειέηε 
ηνπ ηε βαζκηαία απηή ππνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ 
ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία φπσο ηζρχεη γηα ην Βαζηθφ Έξγν (θίλεζε ζπξκνχ κε επαλαθνξά - 
ATP) ηνλίδνληαο ηελ επίηεπμε ηεο θαηά ην δπλαηφλ δηαηήξεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ 
δηθηχνπ κε κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα».  

Αλαθέξεηαη ε ΑΜ ζε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία νδήγεζεο; εκεηψλεηαη φηη ν απηφο ν ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο δελ ηζρχεη θαη δελ δεηείηαη απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ βαζηθνχ έξγνπ. (Βι. επίζεο 
ζηνηρείν 59 - εκαηνδφηεζε 5.6.1) Θέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ παξ. 6.3 ηεο 
T_DP15250 (Σξφπνη Λεηηνπξγίαο) νξίδνληαη νη ίδηνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο φπσο θαη ζην βαζηθφ 
έξγν.  

Γηαβάδνληαο ηελ απαίηεζε 5.6.1 ηεο T_DP15250, δελ είλαη ζαθέο αλ δεηείηαη κφλν γηα ηελ 
Δπέθηαζε ηεο Καιακαξηάο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηείηαη παξαπάλσ. Αλ ε ΑΜ 
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απνθαζίζεη λα εθαξκνζηεί ν πξναλαθεξφκελνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ζα γίλεη κε εληνιή 
νηθνλνκηθήο ηξνπνπνίεζεο;  

εκεηψλεηαη φηη θαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο Καιακαξηάο, αλακέλεηαη λα παξέρεηαη ε ίδηα 
ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο θαη ζην βαζηθφ έξγν, πνπ ζεκαίλεη λα 
ηξέρεη ην ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία SMM ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο AM, 
θαη ζε ιεηηνπξγία PM ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο SMM.  

Απάντηση 34 

Η κειέηε απηή εθ παξαδξνκήο αλαθέξζεθε ζε ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία φιεο ηεο 
επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά. Γελ δεηείηαη κειέηε ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο, νχηε λένο 
ηξφπνο νδήγεζεο. Απηφ πνπ δεηείηαη είλαη κία κειέηε κειινληηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα 
ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ Μίθξα θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο απνβάζξαο ή/θαη ηνπ 
επηζηάζκνπ. ηε κειέηε απηή,  κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ, σο απαηηείηαη, ν 
Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαη ξαδηνθάξνπο ηχπνπ Eurobalise επί ηεο ηξνρηάο, 
αλαβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ ηνπο ζπλήζεηο ηνπ βαζηθνχ έξγνπ, δειαδή θαηά ην 
πξφηππν ETCS επηπέδνπ 1 ή επηπέδνπ 2, κε ρξήζε ηνπ sub-set 026, πνπ δπλεηηθά ζα 
επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πέξαλ ηνπ ζηαζκνχ Μίθξα, κε λέν 
ζχζηεκα εκαηνδφηεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπαηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ (ERTMS), πξνηφλ ζπιινγηθήο αλάπηπμεο απφ φινπο ηνπο 
θαηαζθεπαζηηθνχο Οίθνπο θαη ζπλεπψο θνηλψο απνδεθηφ  ηξφπν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα ε κειέηε επί ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζα δηεξεπλήζεη ηε δηπιή ππφζηαζε ηεο 
πεξηνρήο ηεο ηειεπηαίαο απνβάζξαο ή επηζηάζκνπ, ζε πεξηνρή κεηάβαζεο ζε δψλε 
επηηεξνχκελε απφ άιιν ζχζηεκα ATP δηαθνπηφκελεο κεηάδνζεο κε ρξήζε 
πξνγξακκαηηδφκελσλ ξαδηνθάξσλ ηχπνπ eurobalise, γηα ηελ επίηεπμε αλνηρηήο κειινληηθήο 
δηαζχλδεζεο κε κειινληηθέο επεθηάζεηο ζην πξφηππν ηνπ ζπζηήκαηνο ETCS Level 1 ή 2, ή 
ζχζηεκα CBTC άιισλ θαηαζθεπαζηψλ. ε απηή ηε κειέηε ζα αλαιπζνχλ επίζεο νη 
επηπηψζεηο  ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα εκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ ή ελδερνκέλσο 
θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. 

Η κειέηε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο Οξηζηηθήο 
Μειέηεο γηα έγθξηζε πιεξφηεηαο, νχησο ψζηε λα εμππεξεηήζεη θαη κειινληηθέο αλάγθεο 
επεθηάζεσλ, πέξαλ ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά.    

Αλαθεξφκαζηε ζε κειέηε, φρη ζε θαηαζθεπή  

Αλ ε ΑΜ απνθαζίζεη λα εθαξκνζηεί ε κειέηε απηή, απηφ ζα γίλεη κε εληνιή πξφζζεηεο 
εξγαζίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

 

Δρώτηση 35 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 6.4.16 

ην Βαζηθφ Έξγν ππάξρνπλ δχν κεραληζκνί γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε πγείαο απφ ην φρεκα, κέζσ ηνπ DCS ή/θαη ηνπ θαλαιηνχ TETRA. Σα θξίζηκα 
δεδνκέλα κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ DCS σο κέξνο ηνπ κελχκαηνο CBTC θαη φια ηα δεδνκέλα 
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πεξί θαηάζηαζεο πγείαο κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ TETRA. Παξαθαινχκε 
επηβεβαηψζηε. 

Απάντηση 35 

Δπηβεβαηψλνπκε. 

 

Δρώτηση 36 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 6.5.11 

Μπνξεί ε ΑΜ λα δηεπθξηλίζεη γηαηί απηή ε απαίηεζε είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ 
έξγν;  

Μπνξεί ε ΑΜ λα δηεπθξηλίζεη γηαηί δεηάεη 8κ;  

Μπνξεί ε ΑΜ λα δηεπθξηλίζεη ηη ελλνεί κε ηελ αλαθνξά «Η ελέξγεηα απηή ζα πξέπεη λα είλαη 
επηπέδνπ αζθαιείαο SIL4»; Is AM requesting the management of the direction between the 
train-borne and train to be done vitally?  

εκεηψλεηαη φηη αλ είλαη έηζη, ε απαίηεζε απηή ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζην ΣΤ, φρη ζηε 
εκαηνδφηεζε.  

εκεηψλεηαη φηη ζην T_DP15250 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ/ινγηζκηθνχ ζην 
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ ζηνπο 15 λένπο ζπξκνχο θαη ζηνπο 18 ηνπ 
βαζηθνχ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ζρεηηθά κε ην χζηεκα Απηφκαηεο 
Πξνζηαζίαο πξκψλ (ATP) αθνξνχλ ηελ απηφκαηε ζχδεπμε ζπξκψλ. 

Απάντηση 36 

ην πξψην θαη δεχηεξν εξψηεκα, πξφθεηηαη πεξί εθ παξαδξνκήο ιαλζαζκέλεο απαίηεζεο 
ηεο πξνδηαγξαθήο. Η νξζή απαίηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδαθίνπ ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο 
νπηζζνπνξείαο είλαη φηη νη επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ATC - εκαηνδφηεζεο ηεο Δπέθηαζεο 
πξνο Καιακαξηά λα κελ πζηεξνχλ ή θαη λα είλαη θαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ ζε ζεκεία ηνπ δηθηχνπ κε ηηο ίδηεο θιίζεηο. 

ην ηξίην εξψηεκα, ε ΑΜ ελλνεί φηη, ε απαίηεζε ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο νπηζζνπνξείαο 
ζηα ίδηα ή θαιχηεξα επίπεδα κε ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, ζα γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα ATP επί ηνπ 
ζπξκνχ θαη ζα πηζηνπνηείηαη ζαλ κία απφ ηηο SIL4 ιεηηνπξγίεο πνπ δηαηεινχλ ππφ ην ATP επί 
ηνπ ζπξκνχ. Η ΑΜ δελ ελλνεί ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ νχηε ηε 
ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ATP επί ηνπ ζπξκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ ή θαη θαιχηεξσλ  
επηδφζεσλ νπηζζνπνξείαο. 

Η απαίηεζε απηή δελ απεπζχλεηαη ζην Σξνραίν Τιηθφ αιιά κφλν ζηε εκαηνδφηεζε. 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζή ζαο ζπκθσλνχκε. Δπηβεβαηψλνπκε φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πιηθνχ/ινγηζκηθνχ ζηνπο 18+15 ζπξκνχο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ζρεηηθά 
κε ην χζηεκα Απηφκαηεο Πξνζηαζίαο πξκψλ (ATP), αθνξνχλ ηελ εθ ηνπ καθξφζελ, 
δειαδή απφ ην OCC, ζχδεπμε ζπξκψλ. Η ίδηα ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη θαη σο «απηφκαηε 
δεχμε» ζηηο πξνδηαγξαθέο, ιφγσ δηεζλνχο νξνινγίαο. 
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Δρώτηση 37 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 6.6.1 

Μπνξεί ε ΑΜ λα δηεπθξηλίζεη γηαηί απηή ε απαίηεζε είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ 
έξγν;  

Μπνξεί ε ΑΜ λα δηεπθξηλίζεη γηαηί δεηάεη 12κ;  

Is AM requesting the management of the direction between the train-borne and train to be 
done vitally? εκεηψλεηαη φηη αλ είλαη έηζη, ε απαίηεζε απηή ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζην 
ΣΤ, φρη ζηε εκαηνδφηεζε.  

εκεηψλεηαη φηη ζην T_DP15250 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ/ινγηζκηθνχ ζην 
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ ζηνπο 15 λένπο ζπξκνχο θαη ζηνπο 18 ηνπ 
βαζηθνχ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ζρεηηθά κε ην χζηεκα Απηφκαηεο 
Πξνζηαζίαο πξκψλ (ATP) αθνξνχλ ηελ εθ ηνπ καθξφζελ-δειαδή απφ ην OCC- ζχδεπμε 
ζπξκψλ. 

Απάντηση 37 

Γηα φια ηα εξσηήκαηα ηεο εξψηεζεο 37, βιέπε πξνεγνχκελε απάληεζε 36 

 

Δρώτηση 38 

Πξνδηαγξαθή εκαηνδφηεζεο 

§ 13 

... «Έλα ζηαζκφ εξγαζίαο ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηα δεδνκέλα ζεκαηνδφηεζεο πξνο θαη απφ 
ηνλ ζπξκφ, κε πξνζνκνηνχκελεο δηαζπλδέζεηο ζπξκψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ»... 
Παξαθαιείζζε λα δηεπθξηλίζεηε ην αίηεκά ζαο γηα ζηαζκφ εξγαζίαο ηειεπηθνηλσληψλ, επεηδή 
ζην βαζηθφ έξγν δεηείηαη έλα ζχζηεκα ATP/ATO επί ηνπ ζπξκνχ κε πξνζνκνηνχκελεο 
δηεπαθέο ζπξκψλ θαη επηθνηλσληψλ. 

Απάντηση 38 

Οη επηθνηλσλίεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, απφ άπνςε εκαηνδφηεζεο ηνπιάρηζηνλ, έρνπλ 
δηαθνξνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ CBTC, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ DCS. Δπηβεβαηψλνπκε φηη ζηελ πιαηθφξκα εθπαίδεπζεο,  ζα πεξηιακβάλεηαη 
εμνπιηζκφο θαη ζηαζκφο εξγαζίαο ηνπ DCS κε πξνζνκνηνχκελεο δηεπαθέο ATP αιιά θαη 
άιισλ κε δσηηθψλ δεδνκέλσλ, επί ηνπ ζπξκνχ θαη επί ηεο γξακκήο (on-board & wayside) 

 

Δρώτηση 39 

Πξνδηαγξαθή ATS 

§ 1,1 

Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη κφλν ε ζεκαηνδφηεζε (IXL, ATO, ATP), ATS θαη ην DCS 
πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ.  
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Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη ην Tetra, Σειεπηθνηλσλίεο-CCTV, Ρνιφγηα, χζηεκα 
Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ (PIS) θαη ελεκέξσζε πζηήκαηνο Σειεπηθνηλσληψλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ. πγθεθξηκέλα, παξαθαινχκε λα 
επηβεβαηψζεηε φηη ν θνξκφο νπηηθήο ίλαο ηνπ DCS είλαη εθηφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Απάντηση 39 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη κφλν ε ζεκαηνδφηεζε (IXL, ATO, ATP), ATS θαη ην DCS 
πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη ην Tetra, Σειεπηθνηλσλίεο-CCTV, Ρνιφγηα, χζηεκα Δλεκέξσζεο 
Δπηβαηψλ (PIS) θαη ελεκέξσζε πζηήκαηνο Σειεπηθνηλσληψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 
αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη, ζεσξνχκε φηη δελ είλαη δπλαηή ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ ηεο Δπέθηαζεο ηεο 
Καιακαξηάο ρσξίο ηνλ θνξκφ ηεο νπηηθήο ίλαο ηνπ DCS θαη γη‟ απηφ ε επέθηαζή ηνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

 

Δρώτηση 40 

Πξνδηαγξαθή ATS 

§ 1,1 

Παξαθαιείζζε λα δηεπθξηλίζεηε  ηηο αλαθνξέο ζην χζηεκα Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ (PIS) θαη 
ηα Ρνιφγηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηα ξνιφγηα, παξαθαιείζζε λα δψζεηε 
πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο αλαθνξάο ρξφλνπ επί ησλ λέσλ 
ζπξκψλ θαη ζην ΚΔΛ. 

Απάντηση 40 

Οη αλαθνξέο ζην χζηεκα Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ (PIS) θαη ηα Ρνιφγηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
γίλνληαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκαηνδφηεζεο θαη ησλ δηεπαθψλ κε ηα δχν απηά ζπζηήκαηα ησλ Σει/ληψλ. 

Καηφπηλ ιήςεο κέζσ GPS ζην OCC θαη ηεο ζρεηηθήο απνδηακφξθσζεο, ν ρξφλνο δηθηχνπ 
δηακνηξάδεηαη απφ έλαλ Time Synchronization server κε αμηφπηζην πξσηφθνιιν δηαλνκήο θαη 
ζπγρξνληζκνχ NTP πξνο φιν ην δίθηπν DCS, ην νπνίν θαη είλαη ην ηειεπηθνηλσληαθφ 
ζχζηεκα πνπ ζπλδέεη φινλ ηνλ ζεκαηνδνηηθφ εμνπιηζκφ απφ ην OCC έσο θαη ηνπο ζπξκνχο 

 

Δρώτηση 41 

Πξνδηαγξαθή ATS 

§ 3.2.5 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη γηα ηηο ππεξεζίεο δηάζσζεο απαηηείηαη κφλν απηφκαηε 
ζχδεπμε ζπξκψλ θαη ν πλνδφο ηαζκνχ ζα ειέγρεη ηελ απνζχλδεζε ησλ ζπξκψλ απφ ην 
EDP. Πξάγκαηη ε απαίηεζε γηα δηαζέζηκεο εληνιέο θαη ελδείμεηο ζε επίπεδν ATS αθνξά κφλν 
ηελ ζχδεπμε ησλ ζπξκψλ. Η απφδεπμε γίλεηαη θαλνληθά ζην ζπλεξγείν (ρεηξνλαθηηθά).  





 

 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  
ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ 
ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ » 
 
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   
 

 

RFP-335/18 

Α..  59046 

 

 ελ. 21 από 24 

εκεηψλεηαη φηη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απηφκαηεο δηάζσζεο είλαη 
ε ηξνπνπνίεζε ή / θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ φζνλ αθνξά ηα 18 
ηξέλα ηνπ βαζηθνχ έξγνπ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, νχηε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζεκαηνδφηεζεο. 

Απάντηση 41 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη γηα ηηο ππεξεζίεο δηάζσζεο απαηηείηαη κφλν απηφκαηε ζχδεπμε ζπξκψλ 
θαη ν πλνδφο πξκνχ  ζα ειέγρεη ηελ απνζχλδεζε ησλ ζπξκψλ απφ ην EDP. 

Η εκαηνδφηεζε ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ δελ πξνβιέπεη ηελ απηφκαηε δεχμε ζπξκψλ, παξά 
κφλν ππνρξεψλεη ηνλ Αλάδνρν λα εθζέζεη πνηέο είλαη νη πξφλνηεο πνπ ιακβάλεη ζην 
ζρεδηαζκφ ηνπ νχησο ψζηε ε απηφκαηε δεχμε ζε επφκελν ζηάδην, δειαδή ζε κειινληηθή 
επέθηαζε,  λα είλαη δπλαηή κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο. 

Οη απαηηήζεηο γηα ηελ απηφκαηε δεχμε ησλ 18 ζπξκψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ φζν θαη ησλ 15 
λέσλ ζπξκψλ, φζνλ αθνξά ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπξκνχο θαη ηα ππνζπζηήκαηά ηνπο (βι. επίζεο 
απάληεζε αξ. 31) πξνγξακκαηίδεηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα 
ησλ 15 λέσλ ζπξκψλ. ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο επαλαιακβάλνληαη 
ζηελ Πξνδηαγξαθή ηεο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ ζπξκψλ ηεο Δπέθηαζεο πξνο 
Καιακαξηά νχησο ψζηε ην παξερφκελν ζχζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ ζπξκψλ  λα 
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απφ άπνςε ζρεδηαζκνχ, πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ζηελ απηφκαηε 
δεχμε ζπξκψλ.  

Δηδηθφηεξα, νη πξφλνηεο πνπ ζα εθζέζεη ν Αλάδνρνο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ γηα ηελ απηφκαηε 
δεχμε ζα αμηνινγεζνχλ γηα λα πξνδηαγξαθνχλ νη αληίζηνηρεο-ζρεηηθέο παξάγξαθνη ηεο 
Πξνδηαγξαθήο ηνπ λένπ Σξνραίνπ Τιηθνχ θαη απηέο είλαη πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
ιεπηνκεξείο δηεπηθάλεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απηφκαηεο δεχμεο ησλ 15 λέσλ αιιά θαη ησλ 
18 αξρηθψλ ζπξκψλ. 

 

Δρώτηση 42 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Παξ. 9.2 

"Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα 15 λέσλ ζπξκψλ ν Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε 
γηα εξγαζίεο επί ησλ ζπξκψλ ζηαδηαθά, κε έλαξμε ηελ:  

Πξφζβαζε γηα εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο επί ηνπ 1ν ζπξκνχ ζην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, ην……" 

Απαηηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο επί ησλ 
ζπξκψλ ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζπξκψλ. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ ηα 
ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ησλ ζπξκψλ, θαη επνκέλσο ηνπ ρψξνπ ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο,  
ζα ζεσξήζνπκε ζηελ πξνζθνξά καο φηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο επί 
ησλ 15 λέσλ ζπξκψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακαμνζηάζην Ππιαίαο, φπνπ φιεο νη 
απαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ επί ζπξκψλ ζα 
εμαζθαιίδνληαη. Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε. 

Θεσξνχκε φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ θαισδίσλ, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο επί ζπξκψλ, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ ζπξκψλ. 
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Όιεο νη απαξαίηεηεο πξνδηάγξαθεο θαισδίσλ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.   
Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε. 

Απάντηση 42 

Η εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο επί ηνπ πξψηνπ ζπξκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζην 
εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζπξκψλ. Απφ εθεί θαη πέξα, νη δνθηκέο επί ηνπ πξψηνπ 
ζπξκνχ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο ζηνπο επφκελνπο 14 ζπξκνχο θαη 
νη δνθηκέο ζε απηνχο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο.  

Η εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ θαισδίσλ, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
ζεκαηνδφηεζεο επί ζπξκψλ, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ ζπξκψλ σο επί ην 
πιείζηνλ. Οη ζπλδέζεηο κέζσ junction box, θαη θιεκκνζεηξψλ – ηα νπνία θαη ζα απνηεινχλ 
ηελ θνηλή δηεπηθάλεηα - ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο θάζε πιεπξάο ηεο δηεπηθάλεηαο 
απηήο.  

 

Δρώτηση 43 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Παξ. 10.2.1, ΠΙΝΑΚΑ Α 

Πιεξσκέο: χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Α ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, γηα φια ηα 
αληηθείκελα, θαη εηδηθφηεξα γηα ην ζεκείν 10, δεδνκέλνπ φηη ε ζχκβαζε επηηξέπεη ηκεκαηηθέο 
πιεξσκέο (παξάγξαθνο 10.2.1), ζεσξνχκε φηη κε ηελ επί ηφπνπ Πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 
(ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε), ζα εμνθιείηαη ην 85% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ. Γηα ηα ζεκεία 11-12-
13 ζεσξνχκε φηη ζα εθαξκνζηνχλ ηκεκαηηθέο πιεξσκέο αλά ζηαζκφ, αλά λέν ζπξκφ θαη αλά 
αξρηθφ ζπξκφ. Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε. 

Απάντηση 43 

Σν ζεκείν 10 ηνπ Πίλαθα Α ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, 
πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηηο δνθηκέο SAT επί ησλ 15 λέσλ ζπξκψλ. πλεπψο, γηα 
ηελ πιεξσκή ηνπ 32% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη 
εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 10 ηνπ Πίλαθα Α. 

Γηα ηα ζεκεία 11, 12 θαη 13 ηνπ Πίλαθα Α ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, δίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ ηκεκαηηθέο πιεξσκέο αλά ζηαζκφ, αλά ζπξκφ θιπ.   

 

Δρώτηση 44 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Παξ. 4.4.2 

Θεσξνχκε φηη ε δεχμε ησλ ηξαίλσλ είλαη απηφκαηε ελψ ε απφδεπμε είλαη ρεηξνθίλεηε. 
Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε. 

Απάντηση 44 

Δπηβεβαηψλνπκε ηελ απηφκαηε θαη εθ ηνπ καθξφζελ (OCC & ECR) δεχμε θαη ηελ ηνπηθή 
ρεηξνθίλεηε απφδεπμε. 
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Δρώτηση 45 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Παξ. 4.1.1, 4.2.1, 4.3.8, 4.3.15, 4.3.17, 4.7, 4.10, 5.6.8, 5.6.12 

χκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ βαζηθνχ έξγνπ, νη 
ηνπηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιεινκαλδάισζεο IXL δελ απαηηνχληαη. 
Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Δπέθηαζε Καιακαξηάο. 

Απάντηση 45 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο δελ απαηηνχληαη ηνπηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο 
ηνπ ππνζπζηήκαηνο αιιειινκαλδάισζεο. 

 

Δρώτηση 46  
Αλαθνηλψζεθε απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ, επέθηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ελδερνκέλσο επεηδή είλαη αλνηθηή ε 
ιχζε (ην είδνο ηεο ιχζεο) πνπ πξέπεη λα πξνηαζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ είλαη ζε 
ζέζε λα παξάζρνπλ ηέηνηα ηερλνινγία.  
Ωζηφζν, δελ θαηαλννχκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε εκπεηξία πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ 
έλαο δηαγσληδφκελνο λα κπνξεί λα κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ έξγν 
ηχπνπ CBTC, δεδνκέλνπ φηη νχηε απαηηείηαη νχηε νξίδεηαη ζηελ ηερληθή ιχζε γηα ην 
πξναλαθεξζέλ έξγν. Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα CBTC 
ηνπνζεηεζεί ζε γξακκή Μεηξφ, ηφηε ζε νπνηαδήπνηε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο πάξνρνο ηερλνινγίαο ζεκαηνδφηεζεο γηα εμνπιηζκφ 
παξαπιεχξσο ηεο γξακκήο θαη επί ζπξκνχ.  
Δίκαζηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπκε ιχζε βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΟ over ETCS L2 πνπ ζα 
θαηαζηήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο επεθηάζεηο ηεο Γξακκήο Μεηξφ δηαιεηηνπξγηθέο κε άιινπ 
ηχπνπ ηερλνινγίεο.  
Ωο εθ ηνχηνπ, παξαθαιείζζε λα θάλεηε απνδεθηή θαη άιινπ είδνπο εκπεηξία αληί ηεο 
εκπεηξίαο ζε ηερλνινγία CBTC ζε ζπζηήκαηα Μεηξφ, ζηα πιαίζηα ηεο Σερληθήο Ιθαλφηεηαο.  
Απάντηση 46 
Ωο απάληεζε ζην εξψηεκα επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: 

1. ε πνιιά ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ δεηείηαη ζαθψο ε επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο (ην νπνίν είλαη ηχπνπ CBTC). 

2. Με εμαίξεζε ηηο πξψηεο ζειίδεο, ππάξρνπλ αξθεηέο εηδηθέο αλαθνξέο ζην ζχζηεκα CBTC 
ζε επί κέξνπο ελφηεηεο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

3. Η πξνηεηλφκελε απφ εζάο ιχζε βάζεη ζπζηήκαηνο ΑΣΟ over ETCS L2 αθνξά ζπζηήκαηα 
κε νδεγφ, θακπίλα νδεγνχ θαη αληίζηνηρε ζεκαηνδφηεζε, ελψ ην ζχζηεκα 
ζεκαηνδφηεζεο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο είλαη ζαθψο ρσξίο νδεγφ, απαίηεζε πνπ 
αλαθέξεηαη εθηελέζηαηα ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

4. Η κειέηε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξάγκαηη δεηείηαη, αθνξά κφλν ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο 
Δπέθηαζεο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα δηπιήο ππφζηαζεο, απφ άπνςε 
ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο ηεο πεξηνρήο απηήο, νχησο ψζηε λα δηεξεπλεζεί αλ ζε 
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επφκελε επέθηαζε κπνξεί λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πηζαλήο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ 
νπνηνπδήπνηε αμηφπηζηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ ζπζηεκάησλ, εκαηνδφηεζεο ETCS ή 
CBTC.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή άιιε ηερλνινγία πέξαλ ηνπ CBTC γηα ην 
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 
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