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Τν παξόλ Τεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη 

ηηο 10 Μαΐνπ 2019. 

Τα πεξηερόκελα ηνπ Τεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο 

νπνίαο άιισζηε απνηειεί ζπκπιήξσκα. 

 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

ΦΑΗ Α 

Δρώτηση 1  
Παξάγ. 5.4 ζειίδα 12: Αλαθέξεηαη όηη θαηαγξάθεηαη ην κηθξό όλνκα θαη ην ηειέθσλν ηνπ κέινπο ηνπ 
λνηθνθπξηνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλέληεπμε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ δώζεη απηά ηα ζηνηρεία ν 
εξσηώκελνο ηη γίλεηαη; Αθπξώλεηαη ην εξσηεκαηνιόγην;  

Απάντηση 1 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ζην εξσηώκελν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ 
ζπιιέγνληαη είλαη εκπηζηεπηηθά, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 
αλώλπκα θαη ζπγθεληξσηηθά. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζην λνηθνθπξηό όηη ην κηθξό όλνκα θαη 
ηειέθσλν δεηνύληαη κόλν γηα ελδερόκελν ηειεθσληθό έιεγρν πξνο επηβεβαίσζε όηη πξαγκαηνπνηήζεθε 
ε ζπλέληεπμε. Οη ηειεθσληθνί έιεγρνη πξνβιέπεηαη λα γίλνληαη ηόζν από ηνλ Αλάδνρν όζν θαη από ηελ 
ΑΜ (βι. παξ. 5.5.4 Τεύρνπο Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ). Αλ παξ’ όια απηά ππάξμνπλ πεξηπηώζεηο 
άξλεζεο λα δνζεί ην κηθξό όλνκα θαη ηειέθσλν από ην εξσηώκελν κέινο, ην ζπκπιεξσκέλν 
εξσηεκαηνιόγην ζα είλαη απνδεθηό εθόζνλ ν επόπηεο κε επίζθεςή ηνπ ζην λνηθνθπξηό ηελ επόκελε 
εκέξα επηβεβαηώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηέγξαςε ν ζπλεληεπθηήο 
θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

 

Δρώτηση 2 

Παξάγ. 7.3.2 ζειίδα 38: Αλαθέξεηαη όηη ζηα πιαίζηα ησλ Δξεπλώλ Πξνέιεπζεο – Πξννξηζκνύ παξά 
ηελ νδό απηέο ζα δηαξθνύλ από 07:00 έσο 19:00. Δίλαη γλσζηό όηη θαηά ηελ ηππηθή πεξίνδν (ρεηκώλαο) 
ε δύζε ηνπ ειίνπ γίλεηαη πνιύ λσξίηεξα από ηηο 19:00. Όπσο γλσξίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο 
νη εξγαζίεο απηέο εγθπκνλνύλ πνιινύο θηλδύλνπο θαη νπσζδήπνηε ε Τξνραία ζπάληα ππνζηεξίδεη 
ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δηαθνπνύλ νη ζπλεληεύμεηο 
κε απόθαζε ηεο Τξνραίαο ηη γίλεηαη ζρεηηθά κε ην δείγκα πνπ δελ ζα έρεη θαιπθζεί; Τν λα γίλνπλ νη 
έξεπλεο άιιε κέξα δελ ιύλεη ην πξόβιεκα δηόηη θαη ηελ άιιε κέξα ζα ππάξρεη ην ίδην πξόβιεκα θαη 
έηζη δελ ζα κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ απηήο ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο.  

Απάντηση 2 
Η πεξίνδνο ηνπ ρεηκώλα δελ είλαη ηππηθή πεξίνδνο, έξεπλεο δηεμάγνληαη κόλν ην θζηλόπσξν 
(Σεπηέκβξην έσο Ννέκβξην) θαη ηελ άλνημε (Μάξηην έσο Μάην), εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηόδσλ ενξηώλ θαη 
αξγηώλ, θαη εθόζνλ ιεηηνπξγνύλ ηα ζρνιεία. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Έξεπλα παξά ηελ Οδό δηεμαρζεί 
ζε ηππηθή πεξίνδν θζηλνπώξνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο κε ηελ 
θαηάιιειε θηλεηνπνίεζε ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όζν λσξίηεξα είλαη δπλαηόλ, κε ηελ έλαξμε ηεο 
ηππηθήο πεξηόδνπ (~15/9) θαη εληόο ησλ πξώησλ εβδνκάδσλ απηήο, ειαρηζηνπνηώληαο ην πξόβιεκα. 
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Δρώτηση 3 

Παξάγ. 7.3.3 ζειίδα 41: Αλαθέξεηαη όηη: «Ο Αλάδνρνο λα θξνληίδεη λα εμαζθαιίζεη ηνλ απαηηνύκελν 
αξηζκό αζηπλνκηθώλ νξγάλωλ θαη λα βξίζθνληαη απηνί 15 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ ζπλεληεύμεωλ 
ώζηε λα ελεκεξωζνύλ από ηνλ Επόπηε γηα ηελ έξεπλα θαη ηα θαζήθνληά ηνπο». Δίλαη γλσζηό όηη 
ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαλέλαο ηδηώηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ππνρξεώζεη ηηο 
αζηπλνκηθέο αξρέο λα αθνινπζήζνπλ θάπνην πξόγξακκα θαη βέβαηα λα δέρνληαη εληνιέο από 
νπνηνλδήπνηε πνιίηε-επόπηε. Απηό απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Αηηηθό Μεηξό λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 
επηθνηλσλία κε ηελ εγεζία ησλ Αζηπλνκηθώλ Γηεπζύλζεσλ Θεζζαινλίθεο θαη κόλνλ απηέο έρνπλ 
αξκνδηόηεηα λα δώζνπλ εληνιή λα βξίζθνληαη ζηελ ώξα ηνπο ηα αζηπλνκηθά όξγαλα θαη λα 
αθνινπζνύλ ηηο εληνιέο πνπ ζα κπνξνύλ λα ζηαινύλ κε έγγξαθν ζηηο Γηεπζύλζεηο. Σε όιε απηή ηελ 
δηαδηθαζία ν Αλάδνρνο ζα κπνξεί απιώο λα βνεζήζεη κε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο κε ζηόρν ηνλ 
θαηαξηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ησλ εξεπλώλ. Με δεδνκέλα απηά 
θαη ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ησλ αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ γηα κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ δείγκαηνο πνηνο ζα επηβαξπλζεί ην θόζηνο 
πνπ ζα πξνθιεζεί από κηα πηζαλή επαλάιεςε ηεο έξεπλαο;  

Απάντηση 3 
Η ΑΜ ζα ζπλδξάκεη ηνλ Αλάδνρν ζηηο θαη’ αξρήλ ζπλελλνήζεηο κε ηελ Τξνραία κε ζηόρν λα 
εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία ηεο Τξνραίαο ζηελ δηεμαγσγή ηεο Έξεπλαο. Γηα ηελ ζε θαζεκεξηλή βάζε 
επηθνηλσλία θαη ζπλελλνήζεηο κε ηελ Τξνραία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Έξεπλαο ζύκθσλα κε ην 
πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα ζα είλαη ππεύζπλνο ν Αλάδνρνο. Σε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη 
ππεύζπλνο λα θαιύςεη ην απαηηνύκελν δείγκα, κε δηθό ηνπ θόζηνο. 
 
 
Δρώτηση 4  

Σε πεξίπησζε πνπ ε Τξνραία απαηηήζεη απνδεκίσζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 4 ηεο Κ.Υ.Α. 
8004/21/2 από 15/3/2012 (ΦΔΚ Β΄ 1425 30/4/2012), ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη θαη ζην πνζό ησλ 
1.200€ αλά Σηαζκνεκέξα πνηνο ζα επηβαξπλζεί απηό ην θόζηνο;  

Απάντηση 4 
Τν θόζηνο απνδεκίσζεο πνπ ελδερνκέλσο δεηεζεί από ηελ Τξνραία γηα ηελ ζπκκεηνρή πξνζσπηθνύ 
ηεο ζηελ δηεμαγσγή ηεο Έξεπλαο παξά ηελ Οδό, ζα επηβαξύλεη ηνλ Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην 
θαη’ απνθνπή ηίκεκα, δεδνκέλν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε από ηνπο ππνςήθηνπο θαηά ηελ 
δηακόξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο. 
 
 
Δρώτηση 5 
Παξάγ. 8.3.2 ζειίδα 56: Αλαθέξεηαη όηη ζηνπο Σηαζκνύο ησλ ΜΜΜ νη ζπλεληεύμεηο ζα γίλνληαη ζηνπο 
απνβηβαδόκελνπο επηβάηεο. Δπεηδή ε εκπεηξία καο έρεη δείμεη όηη νη απνβηβαδόκελνη είλαη ηδηαίηεξα 
βηαζηηθνί, ηδίσο ηηο ώξεο αηρκήο, ζα ππήξρε πξόβιεκα ε έξεπλα λα αθνξνύζε ηνπο επηβηβαδόκελνπο 
αθνύ απηνί, πεξηκέλνληαο ηελ αλαρώξεζε ηνπ νρήκαηνο έρνπλ πεξηζζόηεξν δηαζέζηκν ρξόλν θαη ε 
ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνύκελνπ δείγκαηνο (30%) ζα ήηαλ πνιύ πην εθηθηή;  

Απάντηση 5 
Η Έξεπλα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνύ ζηνπο Τεξκαηηθνύο Σηαζκνύο αθνξά ηνπο επηβάηεο πνπ 
αθηθλνύληαη θαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί όπσο πξνδηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε (ζηαζκνί 
ΚΤΔΛ, Ν.Σ.Σ., Αεξνδξόκην). Καη’ εμαίξεζε θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθό πξόβιεκα θάιπςεο ηνπ 
δείγκαηνο θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ ζηνπο ζηαζκνύο ΚΤΔΛ, ε ΑΜ ζα εμεηάζεη ηε 
δπλαηόηεηα ζπλεληεύμεσλ ζηνπο επηβάηεο πνπ αλαρσξνύλ. 
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ΦΑΗ Β 
 
Δρώτηση 6 
Παξάγ. 9.1 ζειίδα 61: Υπάξρεη δέζκεπζε από ηελ ΑΜ όηη ζα ππάξρεη ε αλαγθαία ππνζηήξημε θαηά ηελ 
Σπιινγή Πιεξνθνξηαθνύ Υιηθνύ ώζηε λα επηηεπρζεί ε νξζή ζπιινγή ηνπ πιηθνύ; Γηα παξάδεηγκα, ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ παξαζρεζεί από ηνπο αξκνδίνπο θνξείο θάπνην από ην πιεξνθνξηαθό πιηθό πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 9.1  
Παξαγ. 9.2 ζειίδα 63: Αλαθέξεηαη ζε 3 βαζηθά ζελάξηα κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαη πνιηηηθήο.  
Παξαγ. 11.2 ζειίδα 68: Πεξηγξάθεη 6 ελαιιαθηηθά ζελάξηα πξνβιέςεσλ θνηλσληθννηθνλνκηθό. 

Απάντηση 6 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπιινγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Υιηθνύ όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 9.1 ηνπ Τεύρνπο Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΤΠ). Η ΑΜ ζα ζπλδξάκεη θαηάιιεια ηνλ 
Αλάδνρν. 
Η κεζνδνινγία δηακόξθσζεο ησλ ζελαξίσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 
θεθάιαην 12. Η κεζνδνινγία δηακόξθσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 11. 
 
 
Δρώτηση 7 
Παξαγ. 12 ζειίδα 74: Αλαθέξεηαη ζε 2 αξρηθά ζελάξηα ππνδνκήο από ηα νπνία ζα δηακνξθσζεί ην 
ηειηθό ζελάξην (3ν) πνπ ζα απνηειέζεη ην Δπηιεγκέλν Σρέδην Μεηαθνξώλ γηα ηελ Θεζζαινλίθε.  
Μπνξεί λα επηβεβαησζεί όηη από ηα 2 βαζηθά ζελάξηα ζα δηακνξθσζεί ην 3ν θαη ηειηθό ζελάξην ζην 
νπνίν ζα εθαξκνζηνύλ ηα ζελάξηα θάζε ελαιιαθηηθήο γηα ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά κεγέζε γηα θάζε έηνο 
νξίδνληα (2);   

Απάντηση 7 
Η δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ηνπ Σρεδίνπ Μεηαθνξώλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 12 ηνπ 
Τεύρνπο ΤΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη όηη: 
 
(α) Τα δύν αξρηθά βαζηθά ζελάξηα ππνδνκήο ζα ειεγρζνύλ κε ην Σπγθνηλσληαθό Μνληέιν θαη κέζσ 

δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ζα δεκηνπξγεζνύλ δεύηεξεο ή θαη ηξίηεο εθδνρέο ησλ 
ζελαξίσλ απηώλ (ζει. 72-73 Τεύρνπο ΤΠ). 

(β) Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ησλ δύν αξρηθώλ βαζηθώλ ζελαξίσλ ππνδνκήο, ζα 
δηακνξθσζεί ηξίην ζελάξην ην νπνίν ζα ειεγρζεί, αμηνινγεζεί θαη βειηηζηνπνηεζεί (βι. ζει. 73 
Τεύρνπο ΤΠ). Η ηειηθή κνξθή ηνπ ζελαξίνπ απηνύ ζα απνηειέζεη ην Δπηιεγκέλν Σρέδην Μεηαθνξώλ 
γηα ηε Θεζζαινλίθε. 
 
Τν Σρέδην Μεηαθνξώλ ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια γηα ηνπο δύν νξίδνληεο ζρεδηαζκνύ, 2030 θαη 
2040, θαη ζα ειεγρζεί γηα θάζε έλα ζελάξην ησλ ζπληειεζηώλ ζρεδηαζκνύ (θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ 
κεγεζώλ). 
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