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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 9.2 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαζώο θαη 
δηεπθξηλίζεηο ζηα ηεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ  
 
Δρώτηση 1 
Δπηβεβαηώζηε όηη ην ΔΒΙ (server / station) ηνπ ΚΔΛ ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη θαη λα 
δηαρεηξίδεηαη ην ηζηνξηθό θηλήζεσλ, ησλ ρξεζηώλ ζηα ζηαζκαξρεία αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (station) ηεο επέθηαζεο. Γηα παξάδεηγκα λα ππάξρεη 
δηαζέζηκε πιεξνθνξία όηη ν ρξήζηεο ‘ηαζκάξρεο 1’ ελεξγνπνίεζε ην ‘ελάξην θσηηάο 1’ 
ζηηο 13:30 11/1/2019 ή έθαλε log-in ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό παξαθνινύζεζεο ζηηο 13:30 
11/1/2019. H ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε γηα ηνπ δηαρεηξηζηέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΒΙ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.  

Απάντηση 1 

Δπηβεβαηώλεηαη 

 

Δρώτηση 2 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε επίηνηρσλ πηλάθσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ PLC;  

Απάντηση 2 

Όρη, νη πίλαθεο PLC ζα είλαη ηύπνπ πεδίνπ. 

 

Δρώτηση 3 

Οη εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζηαζκώλ ζην θεληξηθό 
ζύζηεκα ΔΒΙ ζην ύληαγκα είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ;  

Απάντηση 3 

Ναη. 

 

Δρώτηση 4 

Οη εξγαζίεο ζην θεληξηθό ΔΒΙ ηνπ πληάγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλνπλ από εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό ζην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ΔΒΙ; Θα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ από έκπεηξνπο 
κεραληθνύο κε γλώζεηο άιισλ παξόκνησλ ζπζηεκάησλ;  

Απάντηση 4 

Βιέπεηε απάληεζε 6. 
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Δρώτηση 5 

Σν ηερληθό πξνζσπηθό πνπ ζα επέκβεη ζην ζύζηεκα ΔΒΙ ηνπ πληάγκαηνο θαη ζηνπο 
ειεγθηέο HC900 ζα πξέπεη λα θαηέρεη πηζηνπνίεζε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία;  

Απάντηση 5 

Βιέπεηε απάληεζε 6. 

 

Δρώτηση 6 

ύκθσλα κε ην ηεύρνο «ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ» Άξζξν 15.1 ην εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιήζεη ζηηο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ 
εμνπιηζκνύ, απηό απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαη εκπεηξία ζηνλ ελ ιόγσ εμνπιηζκό.  

a. Οη ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο;  

b. Γύλαηαη ε Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. λα απαηηήζεη ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ πηζηνπνηήζεσλ εάλ 
θαη εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην ή ηεζεί ππό ακθηζβήηεζε ε ύπαξμε πηζηνπνηεηηθώλ;  

c. Δπηβεβαηώζηε όηη ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ κε θαηάιιειεο πηζηνπνηήζεηο από ηνλ αλάδνρν / 
νηθνλνκηθό θνξέα απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ από ηνλ δηαγσληζκό;  

Απάντηση 6 

Βιέπεηε δηόξζσζε Β1.1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ παξόληνο ηεύρνπο. 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηόξζσζε δελ απαηηνύληαη πηζηνπνηήζεηο. Ωζηόζν, πξέπεη λα 
ιεθζεί ζνβαξά ππόςε από ηνπο Γηαγσληδόκελνπο όηη, ν Αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλό θαη έκπεηξν πξνζσπηθό, ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζην θεληξηθό ΔΒΙ ηνπ πληάγκαηνο θαη ζηνπο ειεγθηέο 
HC900 επηηπρώο. πκπιεξσκαηηθά δηεπθξηλίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο 
πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απξόζθνπηε νινθιήξσζε 
ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο επηβαξύλεηαη κε ηα έμνδα 
απνθαηάζηαζήο ηεο θαη ηπρόλ επηπιένλ επηβαξύλζεηο (θαζπζηεξήζεηο παξάδνζεο ηεο 
πξνκήζεηαο). 

 

Δρώτηση 7 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ εθεδξηθώλ ζεκείσλ ηεο εγθαηεζηεκέλεο άδεηαο ηνπ θεληξηθνύ 
ζπζηήκαηνο ΔΒΙ ζην ύληαγκα;  

a. Αλ λαη πόζα είλαη ηα δηαζέζηκα ειεύζεξα ζεκεία;  

b. Αλ όρη ε αλαβάζκηζε – επέθηαζε ηεο άδεηαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ;  

Απάντηση 7  

Όρη, ε ρξήζε ησλ εθεδξηθώλ ζεκείσλ ηεο εγθαηεζηεκέλεο άδεηαο ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο 
ΔΒΙ ζην ύληαγκα δελ επηηξέπεηαη. 
Η επέθηαζε ηεο άδεηαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ. 
 

Δρώτηση 8 

ην ηεύρνο δηαθήξπμεο παξάγξαθνο 13.3 αλαθέξεηαη ν όξνο BACS. Παξαθαιώ 
επηβεβαηώζηε όηη ζύζηεκα BACS λνείηε απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηνπ 
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ηεύρνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηε 
κειέηε πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αεξηζκνύ 
ζεξάγγσλ θαη ζελαξίσλ απόθξηζεο θαη απαγσγήο θαπλνύ ζε πεξίπησζε θσηηάο ζε 
ζηαζκνύο ή ζήξαγγεο θαη ζηε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία Κπηίνπ 
Ππξνζβέζηε (Fireman Box). 

Απάντηση 8 

Σν ζύζηεκα BACS είλαη απηό πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 1.1 ηνπ ηεύρνπο «Πξνδηαγξαθή 
Μειεηώλ, Δπηδόζεσλ, Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ». 
 

Δρώτηση 9 

Δπηβεβαηώζηε όηη ην έξγν ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκώλ θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ζηνπο ζηαζκνύο ηνπ κεηξό ηεο 
Αζήλαο θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ην ζύζηεκα ΑΚ – ΟΑΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξόκνηα 
εκπεηξία, αθόκα θαη αλ δελ πεξηιακβάλεη κειέηε πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αεξηζκνύ ζεξάγγσλ θαη ζελαξίσλ απόθξηζεο θαη απαγσγήο 
θαπλνύ ζε πεξίπησζε θσηηάο ζε ζηαζκνύο ή ζήξαγγεο.  

Απάντηση 9 

ύκθσλα κε ην άξζξν 13.3 ηεο Γηαθήξπμεο, σο παξόκνηα εκπεηξία ζεσξείηαη ε κειέηε, 
πξνκήζεηα, θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελόο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ 
θαη ειέγρνπ θηηξίσλ (BACS) ζε έξγν Μεηξό κε ηνπηθό θαη θεληξηθό έιεγρν. 
 
 

Δρώτηση 10 

Δπηβεβαηώζηε όηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξόκνηα εκπεηξία εγθαηάζηαζε ηνπηθώλ 
ζπζηεκάησλ ζε επίγεην ζηαζκό ΜΔΣΡΟ. 

Απάντηση 10 

Βιέπεηε απάληεζε 9. 

 

Δρώτηση 11 

Δπηβεβαηώζηε όηη ε επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ζπζηεκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
παξόκνηα εκπεηξία. 

Απάντηση 11 

Βιέπεηε απάληεζε 9. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 
Β1 ΣΔΤΥΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Β1.1 Άρθρο 15 
 

15.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα δειώζεη ζηελ ΑΜ ηνλ 
αληίθιεην ηνπ, ηε δηεύζπλζε ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ ηνπ ζηελ Αζήλα θαζώο 
θαη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθό ηνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηά. Δηδηθόηεξα, όζνλ 
αθνξά ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιήζεη ζηηο εξγαζίεο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ, απηό απαηηείηαη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαη εκπεηξία ζηνλ ελ ιόγσ εμνπιηζκό.  

 
 15.2 15.1Σν αξγόηεξν εληόο είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο,……………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………… 
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