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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ, 
ζπκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1 θαη CD κε 
ζρέδηα πθηζηάκελσλ έξγσλ. 
ρεηηθά κε ην Κεθάιαην Β, δηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα πιεξόηεηα θαη επθνιία αλάγλσζεο 
επαλαιακβάλνληαη νη εξσηήζεηο θαη νη αξρηθέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 
Γηεπθξηληζηηθνύ Σεύρνπο 1 θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο. 
 
Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 2 ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 
 
Α.   ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣA 
 
Δρώηηζη 1 
ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο Μειεηώλ, επηδόζεσλ, πιηθώλ θαη εξγαζηώλ γηα 
ηδεξνδξνκηθή Δπηδνκή (TR_S_DP340000) ζηελ ζελ.46 (ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ Δ ΔΦΔΓΡΔΗΑ 
ΓΗΑ ΣΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΜΖ), γίλεηαη αλαθνξά γηα «...η ΑΜ θα έσει υρ εθεδπεία 
(“αποθήκη”) ανηαλλακηικά ηεμάσια ποζόηηηαρ ηοςλάσιζηον 1% αςηήρ ηυν εγκαηεζηημένυν. ε 
καμιά πεπίπηυζη ζηο ηέλορ ηηρ πεπιόδος εγγύηζηρ δε θα ςπάπσει λιγόηεπο από ένα ηεμάσιο 
για κάθε εξάπηημα.».  
Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε ηη ρξεηάδεηαη λα πξνβιεθζεί ζαλ αληαιιαθηηθά γηα ηηο αιιαγέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ζελ. 6 ηνπ ηεύρνπο TR_S_DP340000. 
Απάνηηζη  1 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη αληαιιαθηηθά γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 1 ηεκ. γηα 
θάζε ηύπν ζηεξέσζεο ησλ αιιαγώλ ζε έξκα, 1 ηεκ. γηα θάζε κήθνο ζηξσηήξα. 
 

 
 Δρώηηζη2 
ην ηεύρνο TR_S_DP270001 (ύζηεκα αζύξκαηνπ δηθηύνπ (Wi-Fi) §4.1 αλαγξάθεηαη όηη «Ο 
ζηαθμόρ επγαζίαρ πος θα εγκαηαζηαθεί ζηο ΚΔΛ… θα διαθέηει εγκαηεζηημένο λογιζμικό 
διασείπιζηρ ζςμβαηό με αςηό ηος οσήμαηορ…». Παξαθαινύκε όπσο καο δηαηεζνύλ ζηνηρεία 
αλαθνξηθά κε ην ινγηζκηθό ησλ νρεκάησλ, θαζώο επίζεο όπσο καο γλσξίζεηε αλ ρξεηάδεηαη 
εηδηθό πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο γηα εηζαγσγή - εμαγσγή δεδνκέλσλ επηζθεπώλ θαη 
ζπληήξεζεο αλά ζπξκό.  
Απάνηηζη  2 
Σν ππάξρνλ δίθηπν WiFi ζην πθηζηάκελν ππόζηεγν ζηάζκεπζεο ζπξκώλ ΣΡΑΜ, πινπνηείηαη 
κε ζύζηεκα Mikrotik BaseBox 2 (RB912UAG-2HPnD-OUT) ην νπνίν δηαζπλδέεηαη κε ην 
δίθηπν θνξκνύ δεδνκέλσλ ΜΑΝ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη δηαζέζηκα 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Σν WiFi ελεξγνπνίεζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο Tειεκαηηθήο (ζύκβαζε CON-003/12) θαη 
κεηαθέξεη αζύξκαηα δεδνκέλα κεηαμύ ησλ παιαηώλ ζπξκώλ εηξάο Η - SIRIO ελώ ην ίδην ζα 
πινπνηεζεί θαη γηα ηνπο 25 λένπο ππό πξνκήζεηα ζπξκνύο εηξάο ΗΗ - ALSTOM (ζύκβαζε 
GEN-060/18), ζπκπιεξώλνληαο πεξίπνπ 15 πξόζζεηα hotspots ζηνπο πθηζηάκελνπο 
ρώξνπο ελαπόζεζεο θαη επηζθεπώλ ησλ ζπξκώλ. Πιεξνθνξίεο ησλ λέσλ νρεκάησλ ζα 
νδεύνπλ αζύξκαηα ζε λέν server πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ζπληήξεζε/δηαγλσζηηθά ησλ λέσλ 
νρεκάησλ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ινγηζκηθό, θηι ζα δνζνύλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαηά ηε θάζε ηεο εθπόλεζεο ησλ Μειεηώλ 
Δθαξκνγήο από απηόλ. 

Τπελζπκίδεηαη επίζεο όηη ν ΟΑΑ έρεη εγθαηαζηήζεη αλεμάξηεην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο WiFi 
ζηνλ πθηζηάκελν ρώξν ζηάζκεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εηζηηεξίνπ.γηα ηε 
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κεηάδνζε ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ θνκίζηξνπ αλαθνξηθά κε ηα παιαηά νρήκαηα SIRIO ελώ 
ην ίδην ζα γίλεη θαη κε ηα λέα νρήκαηα ALSTOM. Ο ΟΑΑ αλακέλεηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη 
λέα hotspots ζην λέν ζηέγαζηξν γηα δηθή ηνπ ρξήζε κεηάδνζεο ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ 
θνκίζηξνπ. 

 
ην πιαίζην ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, ην δεηνύκελν ζύζηεκα θαη ινγηζκηθό ηνπ 
ζπζηήκαηνο Wifi ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ ζρεηηθό εμνπιηζκό ηόζν ησλ πθηζηάκελσλ όζν θαη ησλ 
λέσλ νρεκάησλ όπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ (πιελ θπζηθά ησλ εθαξκνγώλ γηα ην 
θόκηζηξν). 
 

 
Δρώηηζη 3 
ην ηεύρνο TR_S_DP015250 (ύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ κεραληζκώλ αιιαγώλ 
ηξνρηάο & ύζηεκα δηαρείξηζεο ακαμνζηαζίνπ & ύζηεκα αλαγλώξηζεο νρεκάησλ (RFID) 
§1.3.7.2 αλαγξάθεηαη όηη «Ο Ανάδοσορ θα μεπιμνήζει και θα ηεκμηπιώζει ηη ζςμβαηόηηηα 
λειηοςπγίαρ με ηο ςθιζηάμενο και ηο νέο ςπό ππομήθεια ηποσαίο ςλικό». Παξαθαινύκε όπσο 
καο γλσξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ θαη ην λένπ ππό πξνκήζεηα ηξνραίνπ 
πιηθνύ, όπσο δηαζηάζεηο ηξνρώλ, ρξήζε καγλεηηθήο πέδεο θιπ.  
Απάνηηζη  3 

Οξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα νρήκαηα αλαθέξνληαη Προδιαγραθές Μελεηών, Επιδόζεων, 
Υλικών και Εργαζιών Σιδηροδρομικής Επιδομής. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηα νρήκαηα 
(εηξά Η θαη εηξά ΗΗ) ζα δνζνύλ ζηνλ Αλάδνρν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
 

 
Δρώηηζη 4 
ην ηεύρνο TR_S_DP015250 (ύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ κεραληζκώλ αιιαγώλ 
ηξνρηάο & ύζηεκα δηαρείξηζεο ακαμνζηαζίνπ & ύζηεκα αλαγλώξηζεο νρεκάησλ (RFID) 
§1.3.12.1 αλαγξάθεηαη όηη «νξηζκέλα παιαηόηεξα νρήκαηα είλαη ήδε εμνπιηζκέλα κε 
πνκπνδέθηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ην όρεκα ζηηο ζηάζεηο ηνπ δηθηύνπ. Γη‟ απηά ηα νρήκαηα 
πξέπεη λα ειεγρζεί ε ζπκβαηόηεηα κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα». Παξαθαινύκε όπσο καο 
γλσζηνπνηήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο RFID.  
Απάνηηζη  4 
ρεηηθά κε ην ύζηεκα Αλαγλώξηζεο πξκώλ – RFID αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 Σν πθηζηάκελν ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ζπξκώλ είλαη εγθαηεζηεκέλν κόλν ζηελ ηεξκαηηθή 
ζηάζε «ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ  ΒΟΤΛΑ».  

 Γελ ππάξρεη ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ηεο ζέζεο ησλ ζπξκώλ ζηνλ ρώξν ηνπ Ακαμνζηαζίνπ 
θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη δηαζύλδεζε κε ην πζηήκαηνο Διέγρνπ Αιιαγώλ.  

 Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο Αλαγλώξηζεο πξκώλ ηεο ηεξκαηηθήο ζηάζεο 
«ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ  ΒΟΤΛΑ» ππάξρεη ζηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία γηα 
πιεξνθόξεζε. 

 Ζ επηθνηλσλία ησλ RFID interrogators (Infinity 510) κε ην ΚΔΛ γίλεηαη κέζσ ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηύνπ δεδνκέλσλ ΜΑΝ (ethernet, TCP/IP). 

 Σα παιαηά νρήκαηα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηππνπνηεκέλα παζεηηθά RFID tags ελώ αξθεηά 
από απηά είηε έρνπλ θαηαζηξαθεί είηε έρνπλ ραζεί. Ζ ζπκβαηόηεηα ησλ λέσλ tags κε ηα 
παιαηά δελ θξίλεηαη ζθόπηκε νύηε απαξαίηεηε.  

 Δίλαη επηζπκεηό λα επηιεγεί εμνπιηζκόο πνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα ζηδεξνδξνκηθέο 
εθαξκνγέο θαη λα δηαζέηεη ζρεηηθέο αλαθνξέο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Λόγσ δηαθόξσλ δηαρξνληθώλ πξνβιεκάησλ ζην πθηζηάκελν ζύζηεκα RFID, ηόζν ζε αξθεηά 
από ηα παιαηόηεξα νρήκαηα από όπνπ νη πηλαθίδεο είηε έρνπλ απνθνιιεζεί θαη ραζεί είηε 
έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη δελ ιεηηνπξγνύλ όζν θαη ζε ηεξκαηηθέο ζηάζεηο, ε πινπνίεζε κε βάζε 
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ην παιαηό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ακαμνζηαζίνπ & ζύζηεκα αλαγλώξηζεο νρεκάησλ ζα 
απαηηήζεη ηελ ελδειερή δηεξεύλεζε ηνπ Αλαδόρνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζηηο 
δπλαηόηεηεο ηνπ παιαηνύ ζπζηήκαηνο λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν ζύζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 
ιεηηνπξγήζεη σο εληαίν ζύζηεκα, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή θαη νξζή ιεηηνπξγία ζηα 
παιαηά θαη λέα νρήκαηα θαζώο θαη ηελ ζηαζεξή ππνδνκή πνπ ζα απαηηεζεί λα 
εγθαηαζηαζεί. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ δελ κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε 
δεηνύκελε ιεηηνπξγία, ηόηε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη λέν ζύζηεκα, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζην αληίζηνηρν Καη‟ Απνθνπή Σίκεκα (ΚΑΣ). 
 
 
Δρώηηζη 5 
ην ηεύρνο TR_S_DP015250 (ύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ κεραληζκώλ αιιαγώλ 
ηξνρηάο & ύζηεκα δηαρείξηζεο ακαμνζηαζίνπ & ύζηεκα αλαγλώξηζεο νρεκάησλ (RFID) 
§1.3.13.1 αλαγξάθεηαη όηη «Σο ζύζηημα αδιάλειπηηρ παποσήρ ιζσύορ θα διαζηαζιολογηθεί, 
ώζηε να ηποθοδοηεί επαπκώρ ηα ζςζηήμαηα ηηρ παπούζηρ πποδιαγπαθήρ, αλλά και ηα 
ςθιζηάμενα ζςζηήμαηα ζημαηοδόηηζηρ και ελέγσος μησανιζμών αλλαγών…». Παξαθαινύκε 
όπσο καο γλσζηνπνηήζεηε ηα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ κεραληζκώλ αιιαγώλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη 
από ην πξνο εγθαηάζηαζε UPS.  
Απάνηηζη  5 
Σα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδόηεζεο ζην Ακαμνζηάζην είλαη ηα εμήο: 

 Τπνινγηζηήο DEPOT MANAGER ζην ΚΔΛ: 1000W 

 PLC Simatic S7-300 ζην computer room: 500W  

 Διεγθηήο H&K αιιαγώλ εηζόδνπ: 1500W 

 Διεγθηήο H&K αιιαγώλ εμόδνπ: 1500W 
Σα αλσηέξσ θνξηία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη από ην πξνο εγθαηάζηαζε UPS. 
 
 
Δρώηηζη 6 
Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε πνηεο ζα είλαη νη κε ειεθηξνθηλνύκελεο γξακκέο ζην 
ζθαξίθεκα ηεο ζρεηηθήο λέαο γξακκνινγίαο.  
Απάνηηζη  6 
Όιεο νη λέεο ηξνρηέο-γξακκέο έρνπλ ελαέξην δίθηπν ηξνθνδνζίαο 750 V DC. 
 
 
Δρώηηζη 7 
Παξαθαινύκε όπσο καο γλσξίζεηε αλ κπνξνύκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ λέν δηαθόπηε θαη 
ηνλ λέν πίλαθα έιμεο ζε λέν πνιύ κηθξό ζηεγαζκέλν ρώξν πιεζίνλ ηνπ πθηζηάκελνπ.  
Απάνηηζη  7 
ην ζπκβαηηθό ζρέδην δηάηαμεο ηνπ Τπνζηαζκνύ Έιμεο θαίλνληαη νη ζέζεηο ησλ λέσλ 
πεδίσλ εληόο ηνπ Τπνζηαζκνύ. Γελ ζπληξέρεη ιόγνο ηνπνζέηεζεο απηώλ ζε εμσηεξηθό λέν 
ζηεγαζκέλν ρώξν θαη απηό δελ είλαη απνδεθηό. 
 
 
Δρώηηζη 8 
ηξσηήξεο αιιαγώλ: ην ηεύρνο TR_S_DP340000, ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ, 
ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΜΖ θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζην κέξνο ησλ πξνδηαγξαθώλ κειεηώλ (πνπ ππεξηζρύεη) δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλνο 
ηύπνο μύινπ γηα ηνπο ζηξσηήξεο έδξαζεο αιιαγώλ. Παξαθάησ, ζην ηκήκα πξνδηαγξαθώλ 
πιηθώλ, αλαθέξνληαη ζηξσηήξεο ΑΕΟΜΠΔ γηα ηε ρξήζε απηή. Παξαθαινύκε όπσο καο 
γλσξίζεηε αλ, ιόγσ ηεο ζπαληόηεηαο ησλ ζηξσηήξσλ ΑΕΟΜΠΔ, γίλνληαη δεθηνί θαη 
ζηξσηήξεο από ΓΡΤ ή ζηξσηήξεο από ζθπξόδεκα.  
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Απάνηηζη  8 
Δθηόο από ζηξσηήξεο ΑΕΟΜΠΔ, κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηνί θαη ζηξσηήξεο από ζθπξόδεκα 
κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη είλαη θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη κε επζύλε 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αιιαγώλ θαη όηη ζα ζηαινύλ καδί κε ηηο αιιαγέο/δηαθιαδώζεηο. 
ηξσηήξεο από ΓΡΤ δελ είλαη απνδεθηνί. 
 
 
Δρώηηζη 9 
Γηεύξπλζε εύξνπο: Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζηε αλ απαηηείηαη ή όρη δηεύξπλζε εύξνπο 
ζηηο θακπύιεο αιιαγώλ θαη ζπλαξκνγώλ κε R=25 m.  
Απάνηηζη  9 
Δίλαη επηζπκεηή ε δηεύξπλζε εύξνπο ηξνρηάο θαη ζηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο. Γηα ηε 
δηεύξπλζε εύξνπο ηξνρηάο ζηηο αιιαγέο ζα ππνβιεζεί πξόηαζε/αμηνιόγεζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ αιιαγώλ κε δεδνκέλε ηε δηάηαμε ησλ αμόλσλ ηνπ νρήκαηνο. 
 
 
Δρώηηζη 10 
ην κεηαιιηθό ζηέγαζηξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζρέδην «S3GFDDRSTRDPALLPL001A» δελ 
δεηθλύνληαη ν ηύπνο θαη ε δηαηνκή ησλ ρηαζηώλ. Παξαθαινύκε όπσο καο πιεξνθνξήζεηε.  
Απάνηηζη  10 
Ο ηύπνο θαη ε δηαηνκή ησλ ρηαζηώλ είλαη HEA 240 πνπ ζα πξέπεη όκσο λα επηβεβαησζνύλ 
θαη από ηε Μειέηε  Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη 
ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 
 
Δρώηηζη 11 
ην ίδην ζρέδην «S3GFDDRSTRDPALLPL001A» ζηελ έλσζε ησλ ΗPE 450 ζην κέζν ηεο 
απόζηαζεο δείρλεηαη κηα πςίθνξκνο δνθόο αγλώζηνπ δηαηνκήο. Παξαθαινύκε όπσο καο 
γλσξίζεηε πνηνο είλαη ν ηύπνο θαη ε δηαηνκή ηεο δνθνύ.  
Απάνηηζη  11 
Ο ηύπνο θαη ε δηαηνκή ηεο δνθνύ είλαη HEA 140 πνπ ζα πξέπεη όκσο λα επηβεβαησζνύλ θαη 
από ηε Μειέηε  Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ζα 
ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 
 
Δρώηηζη 12 
Παξαθαινύκε λα παξαζρεζνύλ αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ πθηζηάκελνπ  ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδόηεζεο κε ζρέδηα, αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ ζε 
ιεηηνπξγία. 
Απάνηηζη  12 
ρεηηθά κε ην ζύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ κεραληζκώλ αιιαγώλ ηξνρηάο 
αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
O ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο θαη νη κεραληζκνί αιιαγώλ είλαη θαηαζθεπήο HANNING&KAHL 
(H&K). ην πεδίν ππάξρεη έλαο ειεγθηήο κε νλνκαζία ζρεδίσλ “Athen Depot Part-1  HN-SA 
302-1”  ν νπνίνο ειέγρεη ηηο αιιαγέο εηζόδνπ ζην Depot, θαη έλα ειεγθηήο κε νλνκαζία 
ζρεδίσλ “Athen Depot Part-2 HN-SA 302-2” ν νπνίνο ειέγρεη ηηο αιιαγέο  εμόδνπ από ην 
Depot θαη εηζόδνπ ζηα ζπλεξγεία. ην computer room είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο data 
collector ν νπνίνο έρεη πινπνηεζεί κε έλα PLC S7-300 (ζπκπεξηιακβάλνληαη κία CPU 314, 
έλαο Communications processor CP 342-5 θαη έλα IE/PB Link Gateway). Ο data collector 
επηθνηλσλεί κε θάζε ειεγθηή κέζσ ελόο Siemens Gateway (DP/RS232C Link) ν νπνίνο είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο εληόο ηνπ ειεγθηή. Ζ πξόζβαζε ζην S7-300 από ηνλ πθηζηάκελν Depot 
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Manager γίλεηαη κέζσ ethernet θαη OPC interface. ρέδηα ησλ δύν ειεγθηώλ ππάξρνπλ ζηα 
ζπλεκκέλα αξρεία.  
Ο Αλάδνρνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα 
εγθαηάζηαζε, επεθηείλνληάο ηελ θαηάιιεια ώζηε λα πεξηιάβεη θαη ηνπο λένπο ειεγθηέο, είηε 
λα αληηθαηαζηήζεη ην ζύλνιν ή κέξε ηεο, πξνθείκελνπ λα επηηύρεη ην δεηνύκελν απνηέιεζκα, 
ρσξίο λα αιιάμεη ηνπο πθηζηάκελνπο ειεγθηέο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί 
έλα ζύζηεκα ενοποιημένο κε ην ύζηεκα Αλαγλώξηζεο πξκώλ ζην Ακαμνζηάζην γηα ηνλ 
έιεγρν ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαδξνκώλ εληόο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ από ην ΚΔΛ. 
Γηα ην ζύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο έρνπλ δνζεί ζρεηηθά ζρέδηα κε Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ 
 1. Σα δεηνύκελα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πξνηαζνύλ από ηνλ Αλάδνρν ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο θαηά ηελ εθπόλεζε ησλ Μειεηώλ Δθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηε 
δηεμνδηθή δηεξεύλεζε πνπ απηόο ζα θάλεη, αληιώληαο ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία από ηε 
ΣΑΤ ΑΔ, ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο απηνύ. 
 
 
Δρώηηζη 13 
ηο έγγπαθο «Σεσνική Πεπιγπαθή» αναθέπεηαι ζηην παπάγπαθο 4.1.11 ζελ. 40 «ύζηημα 
ημαηοδόηηζηρ και Δλέγσος Μησανιζμών Αλλαγών Σποσιάρ … Μησανιζμοί Αλλαγών Ο 
Ανάδοσορ Θα εγκαηαζηήζει δεκαεννέα (19) μησανιζμούρ αλλαγών ζε ιζάπιθμερ 
διακλαδώζειρ ηηρ ζιδηποδπομικήρ επιδομήρ. Οι μησανιζμοί αλλαγών θα είναι πλήπειρ με όλα 
ηα εξαπηήμαηα και ηα παπελκόμενά ηοςρ και όλον ηον εξοπλιζμό ελέγσος ηοςρ. Θα 
εγκαηαζηήζει επίζηρ ανάλογοςρ ενδείκηερ θέζηρ αλλαγών πληζίον ηυν ανηίζηοισυν 
μησανιζμών αλλαγών πος θα ζημαηοδοηούν ηη θέζη ηυν βελόνυν ηυν διακλαδώζευν….» 
ενώ ζηο έγγπαθο TR_S_DP015250 – «ΤΣΗΜΑ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΜΗΥΑΝΙΜΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΡΟΥΙΑ & ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΜΑΞΟΣΑΙΟΤ & 
ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (RFID)» ζηην παπάγπαθο 1.3.5.1 ζελ. 8 «…Ο 
Ανάδοσορ θαεγκαηαζηήζει ζςνολικά είκοζι δύο (22) μησανιζμούρ αλλαγών ηποσιάρ ζε 
ιζάπιθμερδιακλαδώζειρ ηηρ ζιδηποδπομικήρ επιδομήρ ηηρ νέαρ επέκηαζηρ ηος Αμαξοζηαζίος 
και ένα (1) μησανιζμό αλλαγήρ ηποσιάρ ζε πποζυπινή ανηικαηάζηαζη ηος ςθιζηάμενος 
μησανιζμού Νο 6 ζηην είζοδο ηος Αμαξοζηαζίος, όπυρ πεπιγπάθεηαι ζηην Σεσνική 
Πεπιγπαθή….» Παπακαλούμε να διεςκπινίζεηε ποια από ηιρ δύο απαιηήζειρ ιζσύει. 
Απάνηηζη  13 
Ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο TR_S_DP015250 – «ΤΣΖΜΑ 
ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ & ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)», 
δειαδή: 

 11 ειεθηξνθίλεηεο 

 11 ρεηξνθίλεηεο 

 1 ρεηξνθίλεηε κε επαλαθνξά ειαηεξίνπ (αλ απαηηεζεί δει. ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αδπλακία ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνύ αιιαγήο Νν 6 δεν αρθεί πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πθίζηαηαη ιόγνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ). ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα πξνκεζεπηεί θαη ζα ηνπνζεηήζεη 
πξνζσξηλά λέν ρεηξνθίλεην κεραληζκό κε επαλαθνξά κε ειαηήξην (spring back) ζε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ αιιαγήο Νν 6. Μεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηώλ ζα επαλαηνπνζεηεζεί ν ειεθηξνθίλεηνο κεραληζκόο αιιαγώλ θαη ν 
ρεηξνθίλεηνο ζα ελζσκαησζεί ζηα αληαιιαθηηθά ηνπ έξγνπ σο πξόζζεην αληαιιαθηηθό, 
εληόο ηνπ  Καη‟ Απνθνπή Σηκήκαηνο (ΚΑΣ). 

 
 
Δρώηηζη 14 

ην έγγξαθν «Σερληθή Πεξηγξαθή» αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.11 ζει. 40 
«ύζηημα ημαηοδόηηζηρ και Δλέγσος Μησανιζμών Αλλαγών Σποσιάρ … 
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Μησανιζμοί Αλλαγών Ο Ανάδοσορ Θα εγκαηαζηήζει δεκαεννέα (19) μησανιζμούρ 
αλλαγών ζε ιζάπιθμερ διακλαδώζειρ ηηρ ζιδηποδπομικήρ επιδομήρ. Οι μησανιζμοί 
αλλαγών θα είναι πλήπειρ με όλα ηα εξαπηήμαηα και ηα παπελκόμενά ηοςρ και όλον 
ηον εξοπλιζμό ελέγσος ηοςρ. Θα εγκαηαζηήζει επίζηρ ανάλογοςρ ενδείκηερ θέζηρ 
αλλαγών πληζίον ηυν ανηίζηοισυν μησανιζμών αλλαγών πος θα ζημαηοδοηούν ηη 
θέζη ηυν βελόνυν ηυν διακλαδώζευν….» ελώ ζην έγγξαθν TR_S_DP015250 – 
«ΤΣΖΜΑ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ 
ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ & ΤΣΖΜΑ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)» ζηελ παξάγξαθν 1.3.6.1 ζει. 9 «…Ο 
Ανάδοσορ θα εγκαηαζηήζει ένηεκα (11) ενδείκηερ θέζηρ αλλαγών δύο (2) ενδείξευν, 
πληζίον ιζάπιθμυν ηλεκηποκίνηηυν μησανιζμών αλλαγών ηποσιάρ. ….» 
Παξαθαινύκε λα επηβεβαηώζεηε ηνλ αξηζκό ελδεηθηώλ ζέζεο αιιαγώλ. 
Απάνηηζη  14 
Ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο TR_S_DP015250 – «ΤΣΖΜΑ 
ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ & ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)», 
δειαδή: 

 11 ελδείθηεο ζέζεο αιιαγώλ 
 

 
Δρώηηζη 15 
ην έγγξαθν «Σερληθή Πεξηγξαθή» παξάγξαθν 4.1.11 ζει. 41 θαζώο θαη ζην έγγξαθν 
TR_S_DP015250 – «ΤΣΖΜΑ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ 
ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ & ΤΣΖΜΑ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)» ζηελ παξάγξαθν 1.3.7 «ύζηεκα Αλίρλεπζεο Θέζεο 
Ορεκάησλ» γίλεηαη αλαθνξά ζε «θπθιώκαηα ηξνρηάο ή αληρλεπηέο κάδαο» Παξαθαιώ λα 
δηεπθξηλίζεηε εάλ ε αλαθνξά είλαη πεξηνξηζηηθή ή εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο άιιεο 
κεζόδνπ Αλίρλεπζεο Θέζεο Ορεκάησλ. 
Απάνηηζη  15 
Αλάινγα κε ηελ ηερληθή ιύζε πνπ ζα πξνηαζεί γηα ηε δέζκεπζε ηεο δηαδξνκήο θαη ηελ 
ειεθηξηθή καλδάισζε ησλ κεραληζκώλ αιιαγώλ ηξνρηάο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε 
θπθιώκαηα ηξνρηάο ζε ζπλδπαζκό κε αληρλεπηέο κάδαο ή κόλν θπθιώκαηα ηξνρηάο. 
 
 
Δρώηηζη 16 

ην έγγξαθν TR_S_DP015250 – «ΤΣΖΜΑ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ 
& ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)» ζηελ παξάγξαθν 1.3.9 
«ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ακαμνζηαζίνπ» ζει. 11αλαθέξεηαη «…Ο Ανάδοσορ θα 
εγκαηαζηήζει ένα ύζηημα Γιασείπιζηρ Αμαξοζηαζίος με όλερ ηιρ διαζςνδέζειρ ηος 
ππορ ηα άλλα ζςζηήμαηα. Σο ζύζηημα θα ενζυμαηώζει όλον ηον ςθιζηάμενο και ηον 
νέο εξοπλιζμό ηος Αμαξοζηαζίος, αναθοπικά με ηη δπομολόγηζη ηυν οσημάηυν, ηην 
απεικόνιζη ηηρ καηάζηαζηρ ηυν εξοπλιζμών πεδίος, ηη ζύνδεζη με ηο καθολικό 
ύζηημα Αναγνώπιζηρ Οσημάηυν για ηιρ ςθιζηάμενερ και νέερ θέζειρ ζηάθμεςζηρ…» 
θαζώο θαη όηη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη κεηαμύ άιισλ « 
 Απνζηέιιεη εληνιέο δξνκνιόγεζεο πξνο ην ύζηεκα Διέγρνπ Μεραληζκώλ Αιιαγήο 

Σξνρηάο. 

 Λακβάλεη θαη απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ πεδίνπ. 

 Γηαρεηξίδεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο ησλ νρεκάησλ ηε βέιηηζηε ξνή 
ειηγκώλ θαη θηλήζεσλ εληόο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 
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 Καηαγξάθεη ηζηνξηθά δεδνκέλα. 

 Γηαζπλδέεηαη κε ην ύζηεκα Αλαγλώξηζεο Ορεκάησλ γηα ηελ απεηθόληζε ησλ 
αλαγλσξηζηηθώλ ησλ νρεκάησλ ζηηο Θέζεηο ζηάζκεπζεο. 

 Γηαζπλδέεηαη κε όια ηα ζπζηήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Κ.Δ.Λ.» Γηα 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξαθαινύκε λα παξέρεηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 
γηα ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό ηνπ Ακαμνζηαζίνπ γηα θάζε κία από ηηο απαηηνύκελεο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: 

 νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηύπνο ηνπ εμνπιηζκνύ πξνο ελζσκάησζε 

 νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηύπνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ κε ην ΚΔΛ 

 Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο 
θαη ηνπ θεληξηθνύ Ζ/Τ 

 Πιήξε θαηάινγν όισλ ησλ ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο  
Ακαμνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ   
Κ.Δ.Λ. θαζώο θαη όια ηα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο 

Απάνηηζη  16 
Σα δεηνύκελα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο θαηά ηελ εθπόλεζε ησλ Μειεηώλ Δθαξκνγήο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηε δηεμνδηθή 
δηεξεύλεζε πνπ απηόο ζα θάλεη αληιώληαο ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία από ηε ΣΑΤ ΑΔ θαη 
ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. 
Βλέπεηε επίζηρ Απάνηηζη 29 ηος 1ος Σεύσοςρ Γιεςκπινίζευν. 
Βλέπεηε επίζηρ Απάνηηζη 79 ηος 1ος Σεύσοςρ Γιεςκπινίζευν. 
 
 
Δρώηηζη 17 
ην έγγξαθν TR_S_DP015250 – «ΤΣΖΜΑ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ & 
ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)» ζηελ παξάγξαθν 1.3.12 «ύζηεκα 
Αλαγλώξηζεο Ορεκάησλ (RFID)» ζει. 13 αλαθέξεηαη «Οξηζκέλα παιαηόηεξα νρήκαηα είλαη 
ήδε εμνπιηζκέλα κε πνκπνδέθηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ην όρεκα ζηηο ζηάζεηο ηνπ δηθηύνπ. Γηα 
απηά ηα νρήκαηα πξέπεη λα ειεγρζεί ε ζπκβαηόηεηα κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα…» 
παξαθαινύκε λα παξέρεηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό θαζώο 
θαη ζρέδηα ησλ Ορεκάησλ λέσλ θαη παιαηώλ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δπλαηόηεηα 
εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ ξαδην-εθπνκπήο. 
Απάνηηζη  17 
Βιέπεηε Απάληεζε 4. 
 
 
Δρώηηζη 18 
ην έγγξαθν TR_S_DP342400 "ΤΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ ΚΑΗ ΔΝΑΔΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 
ΔΠΑΦΖ" αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 2.4.3 όηη «Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ράιθηλνη, 
κνλόθισλνη ή πνιύθισλνη, αλνπηεκέλνη, πςειήο αγσγηκόηεηαο. Αγσγνί αινπκηλίνπ 
απνξξίπηνληαη.». Δλώ, ην ζρέδην «ύζηεκα Ηζρύνο „Έιμεο Μνλνγξακκηθό Γηάγξακκα θαη 
Κάηνςε» κε αξηζκό ζρεδίνπ S3GFDDRELTDPTSDI001A, απεηθνλίδεη όηη ηόζν ηα λέα 
θαιώδηα ηξνθνδνζίαο -από ην λέν πεδίν ηξνθνδνζίαο Γξακκήο 6 ηνπ πίλαθα 750 VDC πξνο 
ηνπο λένπο ηνπηθνύο πίλαθεο pillar πιεζίνλ ηνπ ζηεγάζηξνπ- όζν θαη ηα θαιώδηα επηζηξνθήο 
– από ηνπο ηνπηθνύο πίλαθεο pillars πξνο ηνλ πεδίν NIS ηνπ πίλαθα 750VDC- είλαη θαιώδηα 
αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο 500mm2 θαη 150mm2. Παξαθαινύκε όπσο 
επηβεβαηώζεηε όηη ηα λέα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο θαη επηζηξνθήο πξνο θαη από ηηο λέεο 
γξακκέο ελαπόζεζεο νρεκάησλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη αινπκίληνπ 
ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο 500mm2 θαη 150mm2, όπσο ππνδεηθλύεηαη ζην ζρέδην  «ύζηεκα  
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Ηζρύνο Έιμεο Μνλνγξακκηθό Γηάγξακκα θαη Κάηνςε» κε αξηζκό ζρεδίνπ 
S3GFDDRELTDPTSDI001A. 
Απάνηηζη  18 
Δπηβεβαηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα θαιώδηα κπνξνύλ λα είλαη θαιώδηα  
αινπκηλίνπ. Οη δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζζνύλ ζηε Μειέηε Δθαξκνγήο. Ζ νκνηνκνξθία κε ην 
πθηζηάκελν ελ ιεηηνπξγία ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί. 
 
 
 
Δρώηηζη 19 
ην έγγξαθν «Σερληθή Πεξηγξαθή» αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 4.1.10 όηη «Ο Αλάδνρνο ζα 
ηξνπνπνηήζεη θαηάιιεια ηνλ θεληξηθό Ζ/Τ ζην ΚΔΛ πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδεηαη ζην 
ύζηεκα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ ην λέν ζηέγαζηξν». Γεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο ζεκαζίαο 
ησλ δηεπαθώλ απαηηείηαη πιεζώξα ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηερληθήο ιύζεο ηα νπνία θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 
πξόζθιεζεο. Πην αλαιπηηθά απαηηνύληαη θαη' ειάρηζηνλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
αθνύ παξαζρεζνύλ ελδερνκέλσο λα εγείξνπλ πεξαηηέξσ εξσηήκαηα: 
i.  Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ 
ii. Σερληθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ ηνπηθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ 4 θαη ηνπ 

θεληξηθνύ Ζ/Τ ζην ΚΔΛ 

 νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηύπνο ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ 

 oίθνο θαηαζθεπήο θαη ηύπνο ηνπ θεληξηθνύ Ζ/Τ ζην ΚΔΛ 

  Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ θαη ηνπ θεληξηθνύ Η/Υ 
 Γπλαηόηεηεο επέθηαζεο ζπζηήκαηνο ηεο ηνπηθήο κνλάδαο ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ 4 

 Γπλαηόηεηεο επέθηαζεο ζπζηήκαηνο ηνπ θεληξηθνύ Ζ/Τ ζην ΚΔΛ 
iii. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο 

Κηηξίσλ 

 Οίθνο θαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη έθδνζε απηνύ 

  Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ώζηε λα δηαπηζησζεί αλ κπνξεί (θαη πσο) λα 
γίλεη ε πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ από άιιν θαηαζθεπαζηή ή 
απαηηείηαη επέκβαζε κόλν από ηνλ ππάξρνληα πξνκεζεπηή 

 Γπλαηόηεηεο επέθηαζεο ζπζηήκαηνο 
iv. Πεξηνξηζηηθά ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ δηαζύλδεζε κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα όπσο θαιώδηα 

ειέγρνπ/δεδνκέλσλ, νπηηθέο ίλεο θ.ι.π. πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε βάζε ηνλ 
εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ. 

Απάνηηζη  19 
Πιεξνθνξίεο γηα ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ - BMS δόζεθαλ κε ην Σεύρνο 
Γηεπθξηλίζεσλ 1, ελώ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην θεθάιαην Β κε ηηο 
πκπιεξσκαηηθέο Απαληήζεηο ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ 1 (Απάληεζε 2). 
Αλαθέξεηαη επίζεο όηη όιν ην πιηθό (hardware) θαη ινγηζκηθό (software) πνπ ζπλζέηεη ην 
ζύζηεκα BMS είλαη ηεο εηαηξείαο Jonson Controls θαη βαζίδεηαη ζε modular θαη επεθηάζηκε 
αξρηηεθηνληθή. Παξαθαινύκε δείηε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε #2 ηνπ Σεύρνπο 
Γηεπθξηλίζεσλ 1 πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ ζην παξόλ Σεύρνο 
Γηεπθξηλίζεσλ.  Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκό απηόλ κπνξνύλ λα 
αλαδεηεζνύλ από ην δηαδίθηπν ή από ηελ ηνπηθή αγνξά. 
Σα όπνηα πξόζζεηα δεηνύκελα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο θαηά ηελ εθπόλεζε ησλ Μειεηώλ Δθαξκνγήο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηε 
δηεμνδηθή δηεξεύλεζε πνπ απηόο ζα θάλεη αληιώληαο ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία από ηε 
ΣΑΤ ΑΔ, ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο απηνύ. 
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Δρώηηζη  20 
ηελ παξάγξαθν 4.2 «Δηδηθά ζέκαηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ηδεξνδξνκηθώλ 
πζηεκάησλ» ηεο «Σερληθήο Πεξηγξαθήο», αλαθέξεηαη: «απαηηείηαη ε παξάδνζε από ηνλ 
Αλάδνρν............ επαξθνύο πνζόηεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα όια ηα λέα ζπζηήκαηα....... κε 
ειάρηζηεο πνζόηεηεο ην έλα (1) ηεκάρην αλά ηύπν εμνπιηζκνύ». Παξαθαινύκε λα 
δηεπθξηληζηεί αλά ζύζηεκα ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνλ νπνίν απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά. 
Απάνηηζη  20 
ύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ  4.2 ηνπ ηεύρνπο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, 
«η ποζόηηηα ηυν ανηαλλακηικών πος θα παπαζσεθεί, θα πποηαθεί από ηοςρ ππομηθεςηέρ 
ηυν ζςζηημάηυν με βάζη ηον πποβλεπόμενο σπόνο μεηαξύ αζηοσιών MTBF και ηην 
απαίηηζη κάλςτηρ για ηπία (3) σπόνια, με ελάσιζηη ποζόηηηα ηο 1 ηεμάσιο ανά ηύπο 
εξοπλιζμού». Με βάζε ηελ παξαπάλσ απαίηεζε νη δηαγσληδόκελνη ζα εθηηκήζνπλ ηε 
δεηνύκελε πνζόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ. 
 
 
Δρώηηζη  21 
ρεηηθά κε ηα πεξηγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.14 «Φξέαξ Άξδεπζεο – Τδξνγεώηξεζε» 
ηνπ ηεύρνπο «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ 
ΔΠΗΓΟΜΖ», παξαθαινύκε λα καο γλσζηνπνηεζνύλ νη κέγηζηεο εκεξήζηεο απαηηήζεηο 
λεξνύ θαζώο θαη ν όγθνο ηεο πθηζηάκελεο Γεμακελήο Νεξνύ. 
Απάνηηζη  21 
ύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Άξζξν 3 «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΜΖ», παξάγξαθνο 3.1.14 «Φξέαξ 
Άξδεπζεο – Τδξνγεώηξεζε», ηνπ ηεύρνπο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ», ν Αλάδνρνο ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαζ΄ ύςνο ζθξάγηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ελ 
ιεηηνπξγία θξέαηνο, θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή λέαο πδξνγεώηξεζεο όπσο πεξηγξάθεηαη 
ζηελ ππόςε παξάγξαθν, θαζώο θαη ζην Άξζξν 01052 «Τδξνγεώηξεζε» ηνπ Σεύρνπο 
«Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ». 

Πιεξνθνξηαθά αλαθέξεηαη όηη ν όγθνο ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο λεξνύ είλαη 60m3. 
πλνιηθά γηα ην Ακαμνζηάζην εθηηκάηαη όηη θαηαλαιώλνληαη πεξίπνπ 400 m3 λεξό κεληαία. 
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Β. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣA ΣΟΤ ΣΔΤΥΟΤ 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 1  

 
 
ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 1 
 
Δρώηηζη 1 
ην ηεύρνο « Πξνδηαγξαθή Μειεηώλ, Δπηδόζεσλ, Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ γηα: ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΗΥΤΟ – ΦΧΣΗΜΟ / 4.5 ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ» ζειίδα 12/40 
αλαθέξεηαη όηη:  
«Δθόζνλ ε πθηζηάκελε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπλόινπ ησλ θσηηζηηθώλ (παιηώλ θαη λέσλ) ηεο λέαο πεξίθξαμεο, ηόηε απηά ζα 
ζπλδεζνύλ ζηελ πθηζηάκελε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηκεηξηθνύ θσηηζκνύ. Γηα 
ηνλ ζθνπό απηό ζα ππνβιεζεί κειέηε πνπ ζα απνδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ θαισδίσλ, ηελ 
ηήξεζε ησλ νξίσλ ηεο πηώζεο ηάζεο θιπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα γίλεη επέθηαζε ησλ 
δηθηύσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ θαη ηεο γείσζεο. Γηαθνξεηηθά, ηα θσηηζηηθά ηεο λέαο πεξίθξαμεο 
ζα ζπλδεζνύλ ζηνλ λέν πίλαθα ηνπ ζηεγάζηξνπ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ε 
εληνιή έλαπζεο - ζβέζεο ησλ θσηηζηηθώλ ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο, κε αλεμάξηεην 
θαιώδην από εθείλν ηεο παξνρή ηζρύνο πξνο ηα θσηηζηηθά.»  
Παξαθαινύκε λα καο ρνξεγήζεηε ζηνηρεία ησλ πθηζηάκελσλ Ζιεθηξνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (Καηόςεηο, Γηαγξάκκαηα Πηλάθσλ, Τπνινγηζκνί).  
Απάνηηζη 1 
Γηα ηα έσο ζήκεξα δηαζέζηκα ζηελ Αηηηθό Μεηξό ΑΔ ζηνηρεία, βιέπεηε CD (Αξρείν 
ASB.LIG.DEPOT). Γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ ζα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν 
Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ.  
 
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 1 
 

 ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 1 ζην CD 

1 Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε κειέηε ππνινγηζκώλ 
ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο. Σα ζεκαληηθά 
ζηνηρεία ηεο κειέηεο ησλ πθηζηάκελσλ 
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ζέκαηνο απνηππώλνληαη ζηα κνλνγξακκηθά 
δηαγξάκκαηα ησλ πηλάθσλ θσηηζκνύ θαη 
ζην ζρέδην γεληθήο θάηνςεο θσηηζκνύ ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 
AsB_EPS_DP_DIA_0016_0.dwg 
 
ΦΧΣΗΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΟΦΖ 
ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ 
AsB_LIG_DP_PLA_0001_0.dwg 

 
 
 
Δρώηηζη 2 
ην ηεύρνο «Πξνδηαγξαθή Μειεηώλ, Δπηδόζεσλ, Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ γηα: ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΗΥΤΟ – ΦΧΣΗΜΟ / 4 4.7 ΔΛΔΓΥΟ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ» ζειίδα 16/40 αλαθέξεηαη 
όηη:  
« α. Ζ αθή θαη ζβέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηνπ εζσηεξηθνύ ππαίζξηνπ θσηηζκνύ θαη 
ηνπ θσηηζκνύ ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ ακαμνζηαζίνπ, όπσο απηό νξηνζεηείηαη ζηε λέα ηνπ  
κνξθή, ζα γίλεηαη καδί κε ηα ππόινηπα θσηηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πεξηκεηξηθνύ θσηηζκνύ.  
β. Ζ αθή θαη ζβέζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ γεληθνύ θσηηζκνύ ηνπ ζηεγάζηξνπ, ζα γίλεηαη 
κε ηε ρξήζε δηαθνπηώλ ηξηώλ ζέζεσλ (ΟΝ-OFF-AUTO), είηε από ηνλ πίλαθα (ζέζεηο ΟN-
OFF), είηε απνκαθξπζκέλα κέζσ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο BMS ή/θαη άιιν ζεκείν 
ρεηξηζκνύ ή απηνκαηηζκνύ (ζέζε AUTO). Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα γίλεη επέθηαζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο BMS, κέζσ πινπνίεζεο λέαο εγθαηάζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
ζπζηήκαηνο BMS, ώζηε λα ειέγμεη - επηηεξήζεη θαη ηα αλσηέξσ θσηηζηηθά. Ζ θαηαλνκή ησλ 
θσηηζηηθώλ, ν ρσξηζκόο ηνπο ζε θπθιώκαηα θαη ηα κέζα ρεηξηζκνύ, ζα παξέρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ θσηηζκνύ ηνπ ζηεγάζηξνπ ζαλ πνζνζηό (0,5, 0,25) ηνπ πιήξνπο 
θσηηζκνύ, κε ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ επηπέδνπ νκνηνκνξθίαο, είηε κε 
ηνπηθό, είηε κε απνκαθξπζκέλν ρεηξηζκό.»  
Παξαθαινύκε λα καο ρνξεγεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο BMS (Καηόςεηο, 
Γηαγξάκκαηα, Λίζηα ζεκείσλ ειέγρνπ, Καηαζθεπαζηήο, ηύπνο εμνπιηζκνύ θιπ).  
Απάνηηζη 2 
Γηα ηα έσο ζήκεξα δηαζέζηκα ζηελ Αηηηθό Μεηξό ΑΔ ζηνηρεία, βιέπεηε CD (Αξρείν 
ASB.BMS.DEPOT). Γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ ζα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν 
Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ 
.  
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 2 
 

 ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 2 ζην CD 

2 Παξαζέηνπκε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο BMS ΣΡΑΜ, Γεληθή πεξηγξαθή 
ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ρέδην 
θιεκνζεηξώλ ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ 
ςύμεο-ζέξκαλζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ 
(θηίξην 4) θαη ηνπ πεξηκεηξηθνύ θσηηζκνύ 
(PILLAR 5). 
Καηά ηελ εθηίκεζή καο, δελ ππάξρεη 
δηαζέζηκνο ρώξνο ζηνλ πθηζηάκελν πίλαθα, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη λέεο αλάγθεο. 

Πεξηγξαθή_BMS.pdf 
User Manual (METASYS)-S4-OTH-OM-
ELM-DP-BMS-GE001-A.pdf 
ΥΔΓΗΟ ΚΛΔΜΟΔΗΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 
BMS_ΠΜΔ4 ΚΣΗΡΗΟ 4.pdf 

 
 
Δρώηηζη 3 
ην Σεύρνο «Πξνδηαγξαθή Μειεηώλ, Δπηδόζεσλ, Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ γηα: ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΗΥΤΟ – ΦΧΣΗΜΟ / 8 ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ – ΠΗΝΑΚΔ 8.1 ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΓΗΑΝΟΜΖ» ζειίδα 22/40 αλαθέξεηαη όηη:  
«ηνλ πθηζηάκελν Γεληθό Πίλαθα Υακειήο Σάζεο (ΓΠΥΣ), ζα εγθαηαζηαζεί έλαο λένο  
απηόκαηνο δηαθόπηεο ειεθηξνληθνύ ηύπνπ θαη ηα απαξαίηεηα κέζα ρεηξηζκνύ θαη επνπηείαο, 
όκνηα ή πιήξσο ζπκβαηά κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία ησλ 
ππαξρνπζώλ γξακκώλ.»  
Παξαθαινύκε λα καο ρνξεγεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ πθηζηάκελνπ Γεληθνύ Πίλαθα Υακειήο 
Σάζεο (Γηαγξάκκαηα, Καηαζθεπαζηήο, ηύπνο δηαθνπηώλ, θιπ).  
Απάνηηζη 3 
Γηα ηα έσο ζήκεξα δηαζέζηκα ζηελ Αηηηθό Μεηξό ΑΔ ζηνηρεία, βιέπεηε CD (Αξρείν 
ASB.LIG.DEPOT). Γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ ζα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν 
Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ.  
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 3 
 

 ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 3 ζην CD 

3 Ο ΓΠΥΣ είλαη θαηαζθεπήο GENERAL 
ELECTRIC,  ηύπνπ GEA plus 2.0. ην πεδίν 
αλαρσξήζεσλ ελδηαθέξνληνο,  νη ηύπνη ησλ 
δηαθνπηώλ είλαη RECORD PLUS FE 160A 
θαη RECORD  DH 400A. 

GEAPlus 2.0 switchboard.pdf 
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Δρώηηζη 7 
ην Σεύρνο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3.6 Δξγαζίεο εληόο ηνπ Κηηξίνπ 
πληήξεζεο/Δπηζθεπώλ – Οξύγκαηα επηζεώξεζεο» ζειίδα 27/47 αλαθέξεηαη όηη:  
«Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη εξγαζίεο έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θαη Ζ/Μ εληόο ηνπ ελ 
ιεηηνπξγία θηηξίνπ πληήξεζεο/Δπηζθεπώλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ ΣΡΑΜ ζηηο πεξηνρέο ησλ 
ηξνρηώλ 2,5,6 θαη 7. πγθεθξηκέλα  
Α. Σξνρηά 7  
ηελ ηξνρηά 7, ……………………………ζα θαηαζθεπαζζεί λέν όξπγκα επηζεώξεζεο ……»  
Παξαθαινύκε λα καο ρνξεγεζνύλ ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πθηζηάκελα δίθηπα ηνπ 
θηεξίνπ ζπληήξεζεο πνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηα λέα νξύγκαηα όπσο:  

 ρέδηα θαηόςεσλ ησλ εγθαηάζηαζεο Ύδξεπζεο, πεπηεζκέλνπ αέξα, Απνρέηεπζεο- 
Απνζηξάγγηζεο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ  

 Ζιεθηξηθά ζρέδηα θαηόςεσλ κε νδεύζεηο ζραξώλ, Γηαγξάκκαηα ησλ Πηλάθσλ πνπ ζα 
ηξνθνδνηνύλ ηα λέα νξύγκαηα θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο 
Κίλεζεο, Φσηηζκνύ θαη Γεηώζεσλ.  

Απάνηηζη 7 
Γηα ηα έσο ζήκεξα δηαζέζηκα ζηελ Αηηηθό Μεηξό ΑΔ ζηνηρεία, βιέπεηε CD (Αξρεία: plu 
Rev.0-A - ΤΓΡΔΤΖ, ASB.DRN.DEPOT - ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ ΟΜΒΡΗΧΝ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΟΜΒΡΗΧΝ, ASB.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ, ASB.WAW.DEPOT- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ, 
ASB.LIG.DEPOT - ΦΧΣΗΜΟ, ASB.LVS.DEPOT – ΑΘΔΝΖ ΡΔΤΜΑΣΑ, 
ASB.LGP.DEPOT - ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟ). ).  Γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ ζα 
ελεκεξσζείηε ζε επόκελν Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ. 
 
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 7 
 

 ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 7 ΣΟ CD 

7 Σα ζηνηρεία ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ 
πεπηεζκέλνπ αέξα απνηππώλνληαη ζην 
ζπλεκκέλν ζρέδην.  
Σν ζρέδην γεηώζεσλ βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν 
ASB.EPS.DEPOT 
(ASB.DR.ERT.DP.ERT.1002.dwg) πνπ 
ππάξρεη ζηελ θαηνρή ζαο. 

ΠΔΠΗΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ 
AsB_CAR_DP_PLA_1003_1004_A.dwg 

 
 
Δρώηηζη 16 
ην έγγξαθν TR_S_DP342400 "ΤΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ ΚΑΗ ΔΝΑΔΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 
ΔΠΑΦΖ" αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 2.1 όηη " 
ί. ηνλ πθηζηάκελν Γεληθό Πίλαθα πλερνύο Ρεύκαηνο (750V DC), ζα πξνζηεζεί θαη ζπλδεζεί 

έλα λέν πεδίν ηξνθνδόηεζεο ελαέξηαο γξακκήο, ζε πξνέθηαζε ηνπ δπγνύ ηνπ πίλαθα πνπ 
ήδε ηξνθνδνηεί ην Ακαμνζηάζην. 

ίί. ηνλ πθηζηάκελν Γεληθό Πίλαθα Δπηζηξνθώλ ζα εγθαηαζηαζεί πξόζζεηνο εμνπιηζκόο γηα 
ηνλ ηεξκαηηζκό θαη ζύλδεζε ησλ λέσλ θαισδίσλ επηζηξνθώλ. 

ίίί. Δγθαηάζηαζε θαη ηεξκαηηζκόο ησλ λέσλ θαισδίσλ ηξνθνδόηεζεο θαη επηζηξνθώλ πξνο 
θαη από ηηο λέεο γξακκέο ελαπόζεζεο νρεκάησλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

ίλ. Σξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο εμνπιηζκνύ, θαισδηώζεσλ θαη ινγηζκηθνύ γηα ηε ζύλδεζε 
ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ Έιμεο ζην λέν ζύζηεκα SCADA ηνπ Σξακ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 
πθηζηάκελν ζύζηεκα SCADA" 
Γεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ δηεπαθώλ απαηηείηαη πιεζώξα ηερληθώλ 
ζηνηρείσλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ή πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 
ηεο ηερληθήο ιύζεο ηα νπνία θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο πξόζθιεζεο. Πην 
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αλαιπηηθά απαηηνύληαη θαη' ειάρηζηνλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνύ 
παξαζρεζνύλ ελδερνκέλσο λα εγείξνπλ πεξαηηέξσ εξσηήκαηα: 
i. Γηα ηνλ Γεληθό Πίλαθα πλερνύο Ρεύκαηνο (750V DC): 

   Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Ηζρύνο Έιμεο 

   Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

   Πξνδηαγξαθέο θαη ΦΤΤ ηνπ ζπλόινπ ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 
ζπζηήκαηνο Ηζρύνο Έιμεο (νίθνο θαηαζθεπήο, ηερληθά ζηνηρεία θ.α.) 

   Πξνδηαγξαθέο θαη ΦΤΤ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

   Κπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ ζπλόινπ ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 
ππνζηαζκνύ 15 πνπ επηθνηλσλεί κε ην ζύζηεκα SCADA (πίλαθαο DC, πίλαθαο ΜΣ, 
αλνξζσηήο, παξνρή βνεζεηηθήο ηάζεο , Μ/ θιπ.) 

   Μεραλνινγηθά ζρέδηα Γεληθνύ Πίλαθα πλερνύο Ρεύκαηνο (750V DC) 

   Λνγηθά δηαγξάκκαηα ηνπ ζπλόινπ ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο   
Ηζρύνο Έιμεο 

   Λνγηθά δηαγξάκκαηα θαη θαζνξηζκόο δηεπζύλζεσλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ πθηζηάκελνπ 
εμνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA ζε ηνπηθό θαη θεληξηθό επίπεδν Λνγηθά 
δηαγξάκκαηα ειεγθηώλ ινγηθήο (PLC) ή/θαη ειεθηξνλόκσλ όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
θαη επηθνηλσλνύλ κε ην ζύζηεκα SCADA. 

   νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηύπνο ειεγθηώλ ινγηθήο (PLC) ή/θαη ειεθηξνλόκσλ όπνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη επηθνηλσλνύλ κε ην ζύζηεκα SCADA 

   νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηύπνο δξνκνινγεηώλ (Rooter / Switches) πνπ ηπρόλ 
ρξεζηκνπνηνύληαη 

   Πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ειεγθηώλ ινγηθήο (PLC) ή/θαη ειεθηξνλόκσλ όπνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη επηθνηλσλνύλ κε ην ζύζηεκα SCADA. 

ii. Γηα ην ζύζηεκα έιμεο γεληθόηεξα: 

   ρέδηα όδεπζεο θαισδίσλ ηζρύνο (έιμεο, ΥΣ, ΜΣ) θαη ειέγρνπ εληόο θαη εθηόο 
ππνζηαζκνύ 

   ρέδηα γεηώζεσλ 

   Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζηεθε» ηνπ Τ/ 
Απάνηηζη 16 
Γηα ηα έσο ζήκεξα δηαζέζηκα ζηελ Αηηηθό Μεηξό ΑΔ ζηνηρεία, βιέπεηε CD (Αξρείν 
ASB.EPS.DEPOT).  Γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ ζα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν 
Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ. 
 
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 16 
 

 ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 16 ΣΟ CD 

16 i. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 
δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην αξρείν 
ΤΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ.  Οη 
δξνκνινγεηέο (switches)  πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 
ηνπηθώλ ππνινγηζηώλ ησλ Τπνζηαζκώλ κε 
ην ππόινηπν δίθηπν ηνπ SCADA είλαη 
ΝORTEL Baystack 380.  Λνηπά ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα SCADA ζα δνζνύλ 
ζηνλ Αλάδνρν ζηελ θάζε εθπόλεζεο ησλ 
κειεηώλ από απηόλ. 
ii. Γηαζέζηκα ζρέδηα όδεπζεο θαισδίσλ θαη 
γεηώζεσλ ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνύ 

ΤΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ 
AsB_DR_TPS_GN_ERT_1142_0 
AsB_ARC_DP_PLA_6001.dwg 
AsB_ARC_DP_SEC_6001.dwg 
AsB_ARC_DP_VIE_6001.dwg 
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πεξηιακβάλνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην 
αξρείν ΤΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ, θαζώο 
θαη ζρέδην γείσζεο ηππηθνύ Τπνζηαζκνύ 
έιμεο θαη Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα “σο 
θαηαζθεπάζηεθε” ηνπ Τ/ έιμεο 15 

 
 
 
Δρώηηζη 29 
ην έγγξαθν TR_S_DP015250 – «ΤΣΖΜΑ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ & 
ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)» Άξζξν 1.3.9.1, παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε 
ηηο δηαζπλδέζεηο πξνο ηα άιια ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα ρξεηάδεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε 
ησλ πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο ζε πιηθό θαη ινγηζκηθό. 
Απάνηηζη 29 
To ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ακαμνζηαζίνπ (DMS) ζα δηαζπλδέεηαη κε ην ύζηεκα Αλαγλώξηζεο 
Ορεκάησλ θαη ε δηαζύλδεζή ηνπο ζα θαζνξηζζεί από ηνλ Αλάδνρν/Πξνκεζεπηή ησλ 
παξερόκελσλ ζπζηεκάησλ. 
Σν DMS ζα δηαζπλδέεηαη κε ην λέν ύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ Μεραληζκώλ 
Αιιαγώλ Σξνρηάο θαη ε δηαζύλδεζή ηνπο ζα θαζνξηζζεί από ηνλ Αλάδνρν/ Πξνκεζεπηή ησλ 
παξερόκελσλ ζπζηεκάησλ. 
Σν DMS ζα δηαζπλδέεηαη επίζεο κε ην πθηζηάκελν ύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ 
Μεραληζκώλ Αιιαγώλ Σξνρηάο θαη ε δηαζύλδεζή ηνπο ζα πινπνηεζεί από ηνλ Αλάδνρν  κε 
ηερληθή ιύζε πνπ απηόο ζα πξνηείλεη, θαη απηό αλακέλεηαη λα ιακβάλεη ζήκαηα θαηάζηαζεο 
ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ πεδίνπ. Γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ ζα 
ελεκεξσζείηε ζε επόκελν Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ 
.  
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 29 
 

 ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 29 ΣΟ CD 

29 Μέξνο 1:  ρεηηθά κε ην πθηζηάκελν 
ζύζηεκα ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ 
κεραληζκώλ αιιαγώλ ηξνρηάο αλαθέξνληαη 
ηα εμήο: 
O ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο θαη νη 
κεραληζκνί αιιαγώλ είλαη θαηαζθεπήο 
HANNING&KAHL (H&K). ην πεδίν ππάξρεη 
έλαο ειεγθηήο κε νλνκαζία ζρεδίσλ “Athen 
Depot Part-1  HN-SA 302-1”  ν νπνίνο 
ειέγρεη ηηο αιιαγέο εηζόδνπ ζην Depot, θαη 
έλα ειεγθηήο κε νλνκαζία ζρεδίσλ “Athen 
Depot Part-2 HN-SA 302-2” ν νπνίνο 
ειέγρεη ηηο αιιαγέο  εμόδνπ από ην Depot 
θαη εηζόδνπ ζηα ζπλεξγεία. ην computer 
room είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο data 
collector ν νπνίνο έρεη πινπνηεζεί κε έλα 
PLC S7-300 (ζπκπεξηιακβάλνληαη κία CPU 
314, έλαο Communications processor CP 
342-5 θαη έλα IE/PB Link Gateway). Ο data 
collector επηθνηλσλεί κε θάζε ειεγθηή κέζσ 
ελόο Siemens Gateway (DP/RS232C Link) 
ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληόο ηνπ 

HANNING-KAHL 
ΔΛΔΓΥΟ-ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
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ειεγθηή. Ζ πξόζβαζε ζην S7-300 από ηνλ 
πθηζηάκελν Depot Manager γίλεηαη κέζσ 
ethernet θαη OPC interface. ρέδηα ησλ δύν 
ειεγθηώλ ππάξρνπλ ζηα ζπλεκκέλα αξρεία.  
Ο αλάδνρνο κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε, 
επεθηείλνληάο ηελ θαηάιιεια ώζηε λα 
πεξηιάβεη θαη ηνπο λένπο ειεγθηέο, είηε λα 
αληηθαηαζηήζεη ην ζύλνιν ή κέξε ηεο, 
πξνθείκελνπ λα επηηύρεη ην δεηνύκελν 
απνηέιεζκα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη 
λα παξαζρεζεί έλα ζύζηεκα ενοποιημένο 
κε ην ύζηεκα Αλαγλώξηζεο πξκώλ ζην 
Ακαμνζηάζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλόινπ 
ησλ δηαδξνκώλ εληόο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ 
από ην ΚΔΛ. 
 
Μέξνο 2:  Βιέπεηε Απάληεζε 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RFID 

 
 
Δρώηηζη 30 
ην έγγξαθν TR_S_DP015250 – «ΤΣΖΜΑ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΡΟΥΗΑ & ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ & 
ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (RFID)» Άξζξν 1.3.9.2, παξαθαινύκε λα δώζεηε 
αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο ζπξκώλ. 
Απάνηηζη 30 
Γελ ππάξρεη πθηζηάκελν ζύζηεκα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο νρεκάησλ ζην ακαμνζηάζην. 
Οξηζκέλα κόλν από ηα 34 παιαηά νρήκαηα έρνπλ ηνλ επί ηνπ νρήκαηνο εμνπιηζκό γηα ην 
ζύζηεκα RFID (ζε πνιιά νρήκαηα έρεη απνμεισζεί ή ραζεί ή θαηαζηξαθεί). Απηό ην 
ζύζηεκα είρε κειεηεζεί γηα λα ιεηηνπξγεί κε ηεξκαηηθέο ζηάζεηο, ν δε Αλάδνρνο ζα ην  ειέγμεη 
θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη αλ ην επηιέμεη. Όζνλ αθνξά ηα 25 λέα νρήκαηα ν Αλάδνρνο ζα 
εγθαηαζηήζεη ζε απηά ην δηθό ηνπ λέν ζύζηεκα απηόκαηεο Αλαγλώξηζεο Ορεκάησλ. Καη νη 
δύν αλσηέξσ νκάδεο νρεκάησλ ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην λέν ζύζηεκα απηόκαηεο 
αλαγλώξηζεο νρεκάησλ πνπ ζα πξνκεζεύζεη, εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο 
εληόο ηνπ ακαμνζηαζίνπ.  Γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ ζα ελεκεξσζείηε ζε 
επόκελν Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ.  
 
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 30 
Βιέπεηε πκπιεξσκαηηθή Απάληεζε 29  
 
 
Δρώηηζη 87 
Πξνδηαγξαθέο Μειεηώλ, Δπηδόζεσλ, Τιηθώλ & Δξγαζηώλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη 
ηδεξνδξνκηθώλ πζηεκάησλ ΖΜ (ζει. 120/174 (8/17)   παξ. 3.10) 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηόηεηα κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα Wi-Fi. 
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηόηεηα κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό θαη αθνινύζσο 
θνζηνινγεζεί απηό, ζα πξέπεη λα καο δνζνύλ ηα ζηνηρεία απηνύ, θαζώο θαη ε ηνπνινγία ηνπ 
δηθηύνπ.  
Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε. 
Απάνηηζη 87 
Ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απάληεζε 86. 
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Δπίζεο, επαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελόηεηα ηνπ ηεύρνπο πνπ 
πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Δμάιινπ, ην ππόςε ζύζηεκα είλαη λέν θαη νη 
δηαζπλδέζεηο κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα WiFi αθνξνύλ ηελ απαίηεζε λα είλαη αλνηρηήο 
αξρηηεθηνληθήο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, αλ απαηηεζεί. Πεξαηηέξσ, 
πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζα δηαηεζνύλ ζηνλ 
Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ.  
 
υμπληρωμαηική Απάνηηζη 87 
 
Βιέπεηε Απάληεζε 2 ηνπ Γηεπθξηληζηηθνύ Σεύρνπο 2. 
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Γ .   CD ΜΔ ΥΔΓΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ην CD κε ηα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ 
πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο - ζρέδηα πθηζηάκελσλ έξγσλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο 
απαληήζεηο 1, 2, 3, 7, 8 θαη 16 ηνπ παξόληνο, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ παξ. 1.3 ηεο Γηαθήξπμεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο.  
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