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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8.2 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη ζην θεθάιαην Α, απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαη ζην θεθάιαην Β,  CDs κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ εξσηήκαηα 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη επηπιένλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.  

Σα πεξηερφκελα ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α.   ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δξώηεζε 1 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξγνιαβίαο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 
23.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ φηη: «Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 
αλαζέζεη ζε ππεξγνιάβνπο/πξνκεζεπηέο ζπκβάζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο χκβαζεο». 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ κε ηε κνξθή 
θνηλνπξαμίαο/πξνζσξηλήο έλσζεο εηαηξηψλ, ην αλσηέξσ πξνβιεπφκελν, απφ ην άξζξν 
23.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, πνζνζηφ αλάζεζεο ππεξγνιαβίαο ππνινγίδεηαη ζηε 
ζπλνιηθή αμία ηεο χκβαζεο θαη φρη ζηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ρσξηζηά γηα θάζε 
εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία/έλσζε, ήηνη θαηά πφζν ππάξρεη δπλαηφηεηα θάζε 
κέινο λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αξθεί 
ην ζχλνιν ησλ ππεξγνιαβηψλ φισλ ησλ κειψλ λα κε ππεξβαίλεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 
Παξαθαιψ φπσο καο επηβεβαησζεί φηη ε αλσηέξσ εξκελεία καο ηνπ άξζξνπ 23.4 ηεο 
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ, είλαη νξζή. 
Απάληεζε 1 
Σν άξζξν 23.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ αλαθέξεηαη ζηνπο «εγθεθξηκέλνπο» 
ππεξγνιάβνπο ηνπ άξζξνπ 336 ηνπ Ν.4412/16, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ είηε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη φρη ζηνπο πάζεο 
θχζεσο πξνκεζεπηέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
πλεπψο, γηα ηνπο «εγθεθξηκέλνπο» ππεξγνιάβνπο, ππάξρεη δπλαηφηεηα θάζε κέινο λα 
αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αξθεί ην ζχλνιν 
ησλ ππεξγνιαβηψλ φισλ ησλ κειψλ λα κε ππεξβαίλεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο.  
 
 
Δξώηεζε 2 

Καζψο απαηηείηαη πξνζνκνίσζε 3D θάιπςεο γηα CCTV ζηνλ ιεπηνκεξή ηειηθφ ζρεδηαζκφ 
παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη ηα ηξηζδηάζηαηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζα δηαηεζνχλ σο 
εηζεξρφκελν έγγξαθν (input) ζηε θάζε ηνπ έξγνπ.  
Απάληεζε 2 
Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή, πεξηιακβάλνπλ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ 5 ζηαζκψλ θαη 
δελ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ έηνηκα 3D κνληέια, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ 
δεηνχληαη. 
 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   

 

 
 

     RFP-380/20 
Α..  92759 

 

 ει. 4 από 78 

Δξώηεζε 3 

Δπηβεβαηψζηε φηη ε  δεηνχκελε δηεπαθή  ICCS  κε SMS, UPS, εκαηνδφηεζε / ATP / ATS / 
ATO / AFC, ECS / BACS θαη PSD πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
ησλ ζπλαγεξκψλ γεληθήο θαηάζηαζεο.   
Απάληεζε 3 

Ζ δεηνχκελε δηεπαθή ICCS δελ πεξηνξίδεηαη ζε φια ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζπζηήκαηα 
κφλν γηα λα εθηειεί ηε παξαθνινχζεζε ζπλαγεξκψλ γεληθήο θαηάζηαζεο. ε θάπνηεο απφ ηηο 
παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δηεπαθέο εθηειείηαη κεηάδνζε θαη άιισλ δεδνκέλσλ (π.ρ. 
δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζέζεηο ζπξκψλ απφ ην ATS ζην ICCS) ελψ ζε άιιεο 
δηεπαθέο εθηειείηαη θαη ακθίδξνκε κεηάδνζε δεδνκέλσλ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή σο 
πξνο ην αλσηέξσ θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 4 

Δπηβεβαηψζηε φηη, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά  πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ίδηεο 
δηεπαθέο ICCS κε ηα ππνζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ην Βαζηθφ Έξγν (φζνλ αθνξά ην θπζηθφ 
επίπεδν, ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα). 
Απάληεζε 4 

ηελ πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηεπαθψλ απφ απηέο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, ε 
πινπνίεζε είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη 
ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 5 
Γηα ζθνπνχο νξηνζέηεζεο ηεο εξγαζίαο, επηβεβαηψζηε φηη: 

 Σα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ ζήξαγγαο πνπ απνηεινχλ ην δίθηπν θνξκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεξκαηηζκψλ θαη ηνλ πίλαθα δηαλνκήο ODF (Οπηηθφ πιαίζην 
δηαλνκήο (Optical Distribution Frame) / Πίλαθαο δηαλνκήο νπηηθψλ ηλψλ (Fiber Optic 
distribution panel) ζε θάζε ηνπνζεζία (π.ρ. ζηαζκνί / αίζνπζεο ηειεπηθνηλσληψλ, OCC, 
θξεάηηα / εγθάξζηα πεξάζκαηα…) ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Κχξην Αλάδνρν (π.ρ.  Έξγα 
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, έξγα επί γξακκήο, παθέην έξγσλ Ζ / Μ) θαη ζπλεπψο δελ 
απνηεινχλ κέξνο απηήο ηεο ζχκβαζεο.  

 Σα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πξφζβαζεο (θαζψο θαη ηα θαιψδηα ραιθνχ / άιινη ηχπνη 
θαισδίσλ) γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πεδίνπ 
πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε ην ODF απνηεινχλ κέξνο απηήο ηεο 
ζχκβαζεο.  

Απάληεζε 5 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή σο πξνο ην δηαρσξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηεο 
παξνχζεο ζχκβαζεο θαη ζπκβάζεσλ άιισλ Αλαδφρσλ θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ (βι. Μέξνο Γ 
– θεθ. 1 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ). Σα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πξφζβαζεο (θαζψο 
θαη ηα θαιψδηα ραιθνχ / άιινη ηχπνη θαισδίσλ) γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
απνηειεί κέξνο ηνπ πεδίνπ πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο θαη θάζε 
θαισδίσζε πνπ ηελ αθνξά ηα αλαθεξφκελα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο αθνξνχλ 
αληηθείκελν απηήο ηεο ζχκβαζεο. 
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Δξώηεζε 6 

Γηα ζθνπνχο νξηνζέηεζεο ηεο εξγαζίαο επηβεβαηψζηε φηη: 
 Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πίλαθα ειεθηξηθήο δηαλνκήο 

ζε θάζε ηνπνζεζία (π.ρ. ζηαζκνί / αίζνπζεο ηειεπηθνηλσληψλ, OCC, θξεάηηα / εγθάξζηα 
πεξάζκαηα…) ζα παξέρεηαη απφ ηνλ θχξην αλάδνρν (π.ρ. έξγα πνιηηηθψλ έξγσλ, έξγα 
επί γξακκήο, παθέην έξγσλ Ζ / Μ) θαη ζπλεπψο δελ απνηειεί κέξνο απηήο ηεο 
ζχκβαζεο.  

 Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ κέξνπο ηνπ πεδίνπ 
πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε ηνλ πίλαθα ειεθηξηθήο δηαλνκήο απνηεινχλ 
κέξνο απηήο ηεο ζχκβαζεο.   

Απάληεζε 6 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή σο πξνο ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηεο 
παξνχζεο ζχκβαζεο θαη ζπκβάζεσλ άιισλ Αλαδφρσλ θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ (βι. Μέξνο Γ 
– θεθ. 3 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ). 
 
 
Δξώηεζε 7 

Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 23.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, παξαθαιψ λα καο 
επηβεβαηψζεηε φηη ε απαίηεζε ζρεηηθά κε ην νξηδφκελν αλψηαην πνζνζηφ ηνπ 50% ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο χκβαζεο, αθνξά κφλν ζε ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο ηκήκαηνο ηεο 
χκβαζεο (αλάζεζε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο θαηά ην 
άξζξν 23.1) θαη δελ έρεη εθαξκνγή ζε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο εκπνξηθά δηαζέζηκνπ 
εμνπιηζκνχ θαη πξντφλησλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ γηα ηε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ/αζζελψλ ξεπκάησλ θαη 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ παξνρήο ηζρχνο (PRCS). 
Απάληεζε 7 

Δπηβεβαηψλεηαη. 
  
 
Δξώηεζε 8 

Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 23.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, παξαθαιψ λα καο 
δηεπθξηλίζεηε φηη ην νξηδφκελν αλψηαην πνζνζηφ ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο δελ εθαξκφδεηαη αζξνηζηηθά, δειαδή ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
αλαηίζεληαη ζε ππεξγνιάβνπο θαη ρσξηζηά γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη ζε 
πξνκεζεπηέο. 
Απάληεζε 8 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απάληεζε 1. 
 
  
Δξώηεζε 9 

χκθσλα κε ην άξζξν 20.3.1 ζηνηρείν (δ) ηεο Γηαθήξπμεο, εάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. 
ππνβάιιεηαη, κεηαμχ άιισλ, «Πξαθηηθφ Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, 
ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα ππνγξαθή 
θαη ππνβνιή πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηε πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ». 
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.3.2 παξάγξαθνο 1 ηεο Γηαθήξπμεο απαηηείηαη «Απφθαζε 
ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ απηήο), κε ηελ 
νπνία ζα εγθξίλεηαη ν νξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή 
δήισζεο γηα ην Γηαγσληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή θαη ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο θαη 
ησλ ηπρφλ άιισλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο». 
ην αλσηέξσ άξζξν 20.3.2 παξάγξαθνο 1 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε απφθαζε είλαη ηνπ Γ ηεο 
εηαηξείαο ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ απηήο. Παξαθαιψ λα καο 
δηεπθξηλίζεηε αλ ε αλσηέξσ πξφβιεςε ηνπ «αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, 
νξγάλνπ απηήο» εθαξκφδεηαη θαη ζην άξζξν 20.3.1. ζηνηρείν (δ) φπνπ απαηηείηαη «απφθαζε 
ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο», δειαδή αλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, σο απφθαζε Γ ζεσξείηαη ε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ ηεο. 
Απάληεζε 9 

Σν άξζξν 20.3.1. ζηνηρείν (δ) αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ., 
φπνπ αξκφδην, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, φξγαλν είλαη ην Γ.. ηεο Α.Δ. 
Σν άξζξν 20.3.2 παξάγξαθνο 1, αλαθέξεηαη γεληθά ζηνπο πξνζθέξνληεο αλεμαξηήησο ηεο 
λνκηθήο κνξθήο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ αλαγξάθεηαη «Απφθαζε ηνπ Γ.. 
ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ απηή)…». 
πλεπψο, γηα ηηο Α.Δ., σο απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ ηεο 
εηαηξείαο ζεσξείηαη ε απφθαζε Γ..  
 

 
Δξώηεζε 10 

χκθσλα κε ην άξζξν 20.3.2 παξάγξαθνο 1 ηεο Γηαθήξπμεο απαηηείηαη «Απφθαζε ηνπ 
Γ ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ απηήο), κε ηελ 
νπνία ζα εγθξίλεηαη…». 
α)  Παξαθαιψ φπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ζε κία αλψλπκε εηαηξία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

αξκφδην, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, φξγαλν απηήο ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηνλ 
νπνίν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο, έρεη αλαηεζεί ε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ 
έρνπλ ρνξεγεζεί γεληθέο εμνπζίεο, ψζηε λα ελεξγεί κφλνο ηνπ ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο, γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο, ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηεο εμνπζηνδφηεζεο 
ηξίησλ πξνζψπσλ θιπ. 

β)  ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο ζαο ζην αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν (α) εξψηεκα, 
παξαθαιψ φπσο καο δηεπθξηληζηεί εθφζνλ ν, θαηά ηα άλσ εληεηαικέλνο, Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο ππνβάιιεη Τπεχζπλε Γήισζε πξνο απφδεημε φζσλ αλαθέξνληαη θαη 
απαηηνχληαη απφ ηα άξζξα 20.3.1 ζηνηρείν (δ) θαη 20.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο, εάλ 
θαιχπηνληαη νη ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ άξζξσλ. 

Απάληεζε 10 
α) Ζ εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν κπνξεί λα είλαη εηδηθή γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Γηαγσληζκφ ή γεληθή ζηελ νπνία φκσο απαηηείηαη λα γίλεηαη αλαθνξά γηα 
ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο θαη ππνβνιήο πξνζθνξψλ, αλεμαξηήησο χςνπο 
πξνυπνινγηζκνχ, εγρψξηνπο ή αιινδαπνχο.  

β) Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο. Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο 
ζρεηηθήο Απφθαζεο Γ.. 
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Δξώηεζε 11 
RFP-380-20-Πξνδηαγξαθέο K_LV_DP015460: Σα θξίζηκα ή / θαη επαίζζεηα ππνζπζηήκαηα 
ηφζν ζην ΚΔΛ, ζην Δθεδξηθφ ΚΔΛ φζν θαη ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο ζα  ζπλδεζνχλ 
κέζσ ησλ πιενλαδφλησλ δεπγψλ κε ηξίην ππνζχζηεκα ππφ ηε κνξθή κηαο αδξαλνχο 
εθεδξείαο ζε αλακνλή. 
Γηεπθξηλήζεηο: Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη σο ππνζπζηήκαηα λννχληαη ηα 
ππνζπζηήκαηα ηνπ PRCS ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζε ΚΔΛ, ΔΚΔΛ θαη ζηαζκνχο. 
Παξαθαινχκε επίζεο πξνζδηνξίζηε ηη ελλνείηε κε ηνλ φξν «ηξίην ππνζχζηεκα». 
Απάληεζε 11 
Δπηβεβαηψλεηαη φηη σο ππνζπζηήκαηα λννχληαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ PRCS. 
Με ηνλ φξν ηξίην ππνζχζηεκα ελλνείηαη ην χζηεκα Έιμεο θαη Δπηηήξεζεο SCADA ηνπ 
εμνπιηζκνχ Τ/ Αλφξζσζεο απφ ηελ Αίζνπζα Τπεπζχλνπ ηνπ ηαζκνχ - SMR πνπ 
εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ θχξην Αλάδνρν ηεο Δπέθηαζεο ηεο Καιακαξηάο. 
 
 
Δξώηεζε 12 
RFP-380-20-Πξνδηαγξαθέο K_LV_DP015460: Άιια ιηγφηεξν θξίζηκα ππνζπζηήκαηα ηφζν 
ζην ΚΔΛ, ζην Δθεδξηθφ ΚΔΛ φζν θαη ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο ζα είλαη είηε δηπιά 
φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ή κε κηα ελεξγφ αλακνλή 1 ζε N κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ ΑΜ. 
Γηεπθξηλήζεηο: Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ηη ελλνείηε κε ηνλ φξν «κε κηα ελεξγφ αλακνλή 1 
ζε Ν». 
Απάληεζε 12 

Ζ αθξηβήο εθεδξεία ζηα ιηγφηεξν θξίζηκα ππνζπζηήκαηα εμαξηάηαη απφ ηελ θξηζηκφηεηά ηνπ 
θάζε ππνζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξνζδηνξηζζεί ζηελ 
θάζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ. 
 
 
Δξώηεζε 13 

RFP-380-20-Πξνδηαγξαθέο K_LV_DP015460: Ο Αλάδνρνο ζα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 
επίπεδα ζνξχβνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο εθηππσηέο. 
Γηεπθξηλήζεηο: Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ην απαηηνχκελν επίπεδν ζνξχβνπ γηα ηνπο 
εθηππσηέο. 
Απάληεζε 13 

Σα απαηηνχκελα επίπεδα ζνξχβνπ γηα ηνπο εθηππσηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε 
απηά πνπ νξίδεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηα δηεζλή πξφηππα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. 
 
 
Δξώηεζε 14 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ: Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, δνθηκψλ θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ παξνρήο ηζρχνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νινθιήξσζεο θάζε ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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Γηεπθξηλήζεηο: Ζ βαζηθή ππφζεζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ 
ιεπηνκεξνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη φηη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη φιεο νη 
δηεπαθέο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ζα έρνπλ εληνπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο (Σ0). 
Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζηελ δηφξζσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ππφζεζεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη έγθπξε. 
Απάληεζε 14 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο εθηηκάηαη φηη νη δηεπαθέο θαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
ζα έρνπλ εληνπηζηεί. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ηθαλφο ρξφλνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 
ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, λα ιεθζεί ππφςε ν παξαθάησ ρξφλνο παξάδνζήο ηνπο: 

1. Γηεπαθέο θαη πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ην αξγφηεξν 
εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηα παξαπάλσ ηξνπνπνηείηαη θαη ην άξζξν 9.2 ηνπ ηεχρνπο ηεο .Τ. σο εμήο: 
«Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπ, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα εμήο:  

1. Γηεπαθέο θαη πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ην αξγφηεξν 
εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.» 

 
 
Δξώηεζε 15 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ: Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, δνθηκψλ θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ παξνρήο ηζρχνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νινθιήξσζεο θάζε ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
Γηεπθξηλήζεηο: Οη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ «έξγνπ επέθηαζεο ηεο Καιακαξηάο» 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ησλ ζπξκψλ ηνπ βαζηθνχ έξγνπ. 
Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζηελ δηφξζσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ππφζεζεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη έγθπξε. 
Απάληεζε 15 

Ζ ππφζεζε πσο: «νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ «έξγνπ επέθηαζεο ηεο 
Καιακαξηάο» ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ησλ ζπξκψλ ηνπ βαζηθνχ έξγνπ» είλαη 
ζσζηή γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. 
Δπηζεκαίλεηαη φκσο πσο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο θαη έιεγρνη απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ θαη 
επί ησλ Νέσλ πξκψλ φηαλ απηνί ζα είλαη δηαζέζηκνη. 
 
 
Δξώηεζε 16 

Παξαθαινχκε λα δνζνχλ αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ςεπδνξνθψλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 
πξνεθηίκεζε ηνπ είδνπο κεγάθσλσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ ζηαζκνχ. (Ζ 
πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηηο θαηφςεηο κε ην είδνο ηεο ςεπδνξνθήο αλά ρψξν δελ είλαη 
αξθεηή, θαζψο ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδε 
ςεπδνξνθήο, ρσξίο λα απνηππψλεηαη ε έθηαζε ηνπ θάζε είδνπο ςεπδνξνθήο).  
Απάληεζε 16 

Ζ σο αλσ δεηνχκελε πιεξνθνξία ζα δηαηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηνλ Αλάδνρν 
θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ 
σο έρνπλ. 
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Δξώηεζε 17 

Παξαθαινχκε λα δνζνχλ ζρέδηα ζπληνληζκνχ (ή επηκέξνπο κειεηψλ) ζηα νπνία λα  
απεηθνλίδνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ ζράξεο Αζζελψλ Ρεπκάησλ, ζράξεο Ηζρπξψλ Ρεπκάησλ, 
ζέζεηο Ζιεθηξηθψλ Πηλάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηξνθνδνζία ησλ ππφ κειέηε 
ζπζηεκάησλ θαη ζέζεηο ζεκείσλ αλαγγειηψλ ηνπ ζηαζκνχ (SAP) ζηηο απνβάζξεο. Ζ 
πιεξνθνξία απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νδεχζεσλ θαισδίσλ θαη ηνπ 
αληίζηνηρνπ θφζηνπο θαισδηψζεσλ.  
Απάληεζε 17 

Σα ηξέρνληα ζπληνληζηηθά ζρέδηα επηζπλάπηνληαη ζε CD. Βι. επίζεο ηελ απάληεζε 158. 
 
 
Δξώηεζε 18 

Παξαθαινχκε λα δνζεί ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ ηππηθφ ηαζκφ, έλα ηκήκα ζήξαγγαο κεηαμχ 
ζηαζκψλ θαη έλα ηππηθφ θξέαξ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ κηα ζεηξά ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ, «Χο 
θαηαζθεπάζζεθαλ» εάλ είλαη δηαζέζηκα ή εγθεθξηκέλεο κειέηεο εθαξκνγήο, γηα ηα αληίζηνηρα 
ζπζηήκαηα Σειεπηθνηλσληψλ.  
Απάληεζε 18 

Ζ σο άλσ δεηνχκελε πιεξνθνξία ζα δηαηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ζηνλ Αλάδνρν 
θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ 
σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 19 

Παξαθαινχκε λα δνζνχλ ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα (κε ηα δηαγξάκκαηα) «Χο 
θαηαζθεπάζζεθαλ» ή εγθεθξηκέλεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ θχξηνπ θαη εθεδξηθνχ ΚΔΛ, γηα 
ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα Σειεπηθνηλσληψλ. Σα πεξηερφκελα ησλ κειεηψλ απηψλ θξίλνληαη 
απαξαίηεηα, ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν θαζνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 
κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, γηα φια ηα ζεκεία δηεπαθήο κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα 
ηνπ βαζηθνχ έξγνπ.  
Απάληεζε 19 

Ζ σο άλσ δεηνχκελε πιεξνθνξία ζα δηαηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ζηνλ Αλάδνρν 
θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ 
σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 20 
ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
§7.1.1 αλαθέξεηαη φηη: “Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, πξνκεζεχζεη, εγθαηαζηήζεη, δνθηκάζεη θαη 
ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζχγρξνλν ζχζηεκα Αλαγγειηψλ ζην Κνηλφ (PΑ), ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγγειία πιεξνθνξηψλ θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ επηβαηηθνχ 
θνηλνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο”. Παξαθαινχκε λα επηβεβαησζεί φηη κε ηελ αλαθνξά ζε «φινπο ηνπο ρψξνπο 
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ησλ ζηαζκψλ» ελλνείηαη ζε «φινπο ηνπο ρψξνπο θνηλνχ ησλ ζηαζκψλ», φπσο θαη ζηα 
επφκελα εδάθηα ηνπ ηεχρνπο αλαθέξεηαη.  
Απάληεζε 20 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη εθηφο απφ ηνπο ζπλήζεηο ρψξνπο θνηλνχ (πρ απνβάζξεο, ρψξνη εηζηηεξίσλ, 
θηι), θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξ. 7.2.4 θαη 7.2.5 ησλ Πξνδηαγξαθψλ, νη δηάδξνκνη 
δηαθπγήο ησλ επηβαηψλ ζηνπο ζηαζκνχο ζα έρνπλ θάιπςε απφ ην χζηεκα Αλαγγειηψλ. 
ηνπο δηαδξφκνπο δηαθπγήο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληίζηνηρα θιηκαθνζηάζηα δηαθπγήο.. 
 
 
Δξώηεζε 21 
ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
§7.2.4 αλαθέξεηαη φηη: “ ην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο ησλ επηβαηψλ, απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ 
ζηαζκφ έσο ηελ επηβίβαζε ζε ζπξκφ, ζε φιεο ηηο ζχξεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ 
δηαθπγήο), αιιά θαη ζε θάζε ζχξα εχθνια πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ, ζα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ερεηηθήο θάιπςεο ”. Παξαθαινχκε λα νξηζηνχλ νη «δηάδξνκνη δηαθπγήο», πνπ 
αλαθέξνληαη.  
Απάληεζε 21 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δηάδξνκνη δηαθπγήο είλαη φιεο νη δηαδξνκέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ 
νη επηβάηεο ψζηε λα εμέιζνπλ ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθνληαη, ηφζν ζε θαλνληθή θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ζε επείγνπζα / ζπκβάλ εθθέλσζεο ρψξνπ. Οη δηάδξνκνη δηαθπγήο 
θαίλνληαη ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ ζηαζκψλ πνπ ζαο έρνπλ δνζεί θαη πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηα αληίζηνηρα θιηκαθνζηάζηα. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 22 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
§7.2.5 αλαθέξεηαη φηη: “ Σν χζηεκα Αλαγγειηψλ πξνο ην Κνηλφ ζα θαιχπηεη ερεηηθά, κέζσ 
ερείσλ, φινπο ηνπο ρψξνπο θνηλνχ, ηνπο ρψξνπο έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, ηηο 
θπιηφκελεο θιίκαθεο θαη ηνπο αλειθπζηήξεο ζε ζηαζκνχο θαη εμφδνπο δηαθπγήο, ζήξαγγεο ή 
φπνπ αιινχ απαηηείηαη. ”. Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε αλαθνξά ζε «ζήξαγγεο» 
πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζήξαγγεο ηξνρηψλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ. Δπίζεο παξαθαινχκε λα 
πξνζδηνξηζηνχλ φπνηνη άιινη ρψξνη απαηηνχλ ερεηηθή θάιπςε, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν «φπνπ αιινχ απαηηείηαη».  
Απάληεζε 22 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε ερεηηθή θάιπςε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Αλαγγειηψλ εληφο 
ζεξάγγσλ ηξνρηψλ φπνπ θηλνχληαη νη ζπξκνί. Με ηνλ φξν ζήξαγγεο ελλνείηαη ε χπαξμε 
ερεηηθήο θάιπςεο θνληά ζηηο εηζφδνπο ησλ ζεξάγγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαζκνχ φπσο 
επίζεο ζηηο ζήξαγγεο-γαιαξίεο θίλεζεο επηβαηψλ εληφο ρψξσλ ζηαζκψλ. Με ηνλ «φπνπ 
αιινχ απαηηείηαη» ελλνείηαη ε χπαξμε ερεηηθήο θάιπςεο ζε φια ηα ζεκεία δηέιεπζεο θνηλνχ. 
Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 23 
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ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
§7.2.2 αλαθέξεηαη φηη: “ε θάζε λέν ζηαζκφ ζα παξαζρεζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ν 
νπνίνο ζα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ Μεηξφ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο ηεο Καιακαξηάο θαη 
ζα ελεκεξψλεη ηνπο επηβάηεο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ κεγάθσλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο PΑ..”. 
Παξαθαινχκε λα επηβεβαησζεί φηη θαλέλαο άιινο εμνπιηζκφο ηνπ πζηήκαηνο Αλαγγειηψλ 
(εθηφο ησλ κηθξνθψλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο ζνξχβνπ) δελ πξνβιέπεηαη γηα ηε 
ιήςε κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ Μεηξφ 
θαη φηη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζα γίλεηαη κφλν κέζσ ησλ δηεπαθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ 
§7.7.1 ηνπ ίδηνπ Σεχρνπο.  
Απάληεζε 23 

Σν εξψηεκα δελ είλαη θαηαλνεηφ θαζψο αλαθέξεηε φηη ην ζχζηεκα Αλαγγειηψλ ζρεηίδεηαη κε 
ηελ ιήςε κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ 
Μεηξφ, πνπ δελ ηζρχεη. Ηζρχεη φηη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζα γίλεηαη κφλν κέζσ ησλ δηεπαθψλ 
κε άιια ζπζηήκαηα ή κέζσ ελεξγεηψλ ηνπ ζηαζκάξρε (πρ ηειέθσλν πξνο ην ΚΔΛ) 
 
 
Δξώηεζε 24 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 10.1.6 αλαθέξεηαη:  
«Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλάιπζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ επηβαηψλ, πξνζσπηθνχ θαη 
ζπλνιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ καδί κε απηνχ ζηηο επεθηάζεηο.»  
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ελ ιφγσ κειέηε αθνξά πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ γηα 
ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη φηη αθνξά κφλν ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο.  
Απάληεζε 24 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 25 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 10.3.9 αλαθέξεηαη:  
«ια ηα δεδνκέλα ζα θαηαγξάθνληαη ηνπηθά ζηνπο λένπο ζηαζκνχο αιιά θαη ζην 
ΚΔΛ(OCC). O Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηή ρσξεηηθφηεηα γηα 
λα θαιπθηεί ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ επαξθή 
δηαζηαζηνιφγεζε ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ πεξηζηαηηθψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαηαγξαθήο ζην ακαμνζηάζην εθφζνλ απαηηείηαη.»  
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο.  
Απάληεζε 25 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο είλαη 
φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία. 
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Δξώηεζε 26 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.2.5 αλαθέξεηαη:  
«ην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο ησλ επηβαηψλ, απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ ζηαζκφ έσο ηελ 
επηβίβαζε ζε ζπξκφ φιεο νη πφξηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ δηαθπγήο), αιιά θαη θάζε ζχξα 
εχθνια πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ ζα δηαζέηεη ζε θαηάιιεια θξίζηκα ζεκεία νζφλεο 
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απφ ην ζχζηεκα PIS.»  
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ ζα ηνπνζεηεζνχλ νζφλεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο 
πφξηεο πνπ αθνξνχλ ρξήζε πξνζσπηθνχ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, λα θνηλνπνηεζνχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  
Απάληεζε 26 

Γελ απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νζφλεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο πφξηεο πνπ αθνξνχλ 
ρξήζε πξνζσπηθνχ.  
Οζφλεο PIS ζα εγθαζίζηαληαη ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ (2 δηπιήο φςεσο) θαη 2 κνλήο 
φςεσο ζην επίπεδν εηζηηεξίσλ ή ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο. 
 
 
Δξώηεζε 27 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.2.7 αλαθέξεηαη:  
«ζνλ αθνξά ζηνπο ζπξκνχο πνπ ζα θηλνχληαη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο, ζα δηαζέηνπλ 
νζφλεο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ θαηά ηελ επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ζην Βαζηθφ Έξγν θαη ζηελ επέθηαζε πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπηηθψλ 
αλαθνηλψζεσλ ζε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ ή πξνβιεκάησλ. Οη νζφλεο απηέο παξέρνληαη 
απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπξκψλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε.»  
Παξαθαινχκε λα θνηλνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία (ζρέδηα, δηαγξάκκαηα) γηα ην ζχζηεκα 
ελεκέξσζεο επηβαηψλ (PIS) ηνπ ζπξκνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε απαηηνχκελε 
δηεπαθή.  
Απάληεζε 27 

πσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ νη νζφλεο απηέο παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ 
ζπξκψλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. Ζ σο άλσ δεηνχκελε 
πιεξνθνξία ζα δηαηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ 
Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. 
 
 
Δξώηεζε 28 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.4.3 αλαθέξεηαη:  
H θεληξηθή κνλάδα ηνπ PIS ηνπ ΚΔΛ (OCC) ππφ θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζα ηξνθνδνηείηαη κε ηηο 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο εληειψο απηφκαηα απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ATS, 
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δει. δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (ζε ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζπξκνχο θαη παξαιιαγέο 
απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα  
Παξαθαινχκε λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνηρεία (ζρέδηα, δηαγξάκκαηα) γηα ην θεληξηθφ ζχζηεκα 
ζεκαηνδφηεζεο ATS, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε απαηηνχκελε δηεπαθή.  
Απάληεζε 28 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ, πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
πνπ ππάξρνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο ΑΜ, ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ 
Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 29 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.4.16 αλαθέξεηαη:  
Οη νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο PIS πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο, ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  
Θα είλαη ζπλδπαζκέλεο κε ηα ξνιφγηα δηπιήο φςεο ησλ απνβάζξσλ ή ελαιιαθηηθά λα 
πξνβάινπλ απεπζείαο ηελ ψξα, ρσξίο ηελ παξνπζία ξνινγηνχ δηπιήο φςεο. 
Παξαθαινχκε λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνηρεία γηα ην χζηεκα Χξνινγίσλ θαη λα δηεπθξηληζηεί αλ 
ζα ππάξρνπλ απηφλνκα ξνιφγηα δηπιήο φςεο θαη ζε πνηνπο ρψξνπο.  
Απάληεζε 29 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ, πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
πνπ ππάξρνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο ΑΜ, ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ 
Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. ε θάζε 
πεξίπησζε ζηα πιεξνθνξηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο ηεχρνπο επηζπλάπηεηαη ζε CD ε 
πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Χξνινγίσλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. 
 
 
Δξώηεζε 30 

Παξαθαινχκε φπσο καο ρνξεγήζεηε ηηο παξαθάησ κειέηεο ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο:  
 

ΥΔΓΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΦΡΔΑΡ ΠΟΝΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ, 
ΚΑΣΟΦΔΗ & ΣΟΜΔ 
ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΦΡΔΑΡ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ, 
ΚΑΣΟΦΔΗ & ΣΟΜΔ 
ΔΠΗΣΑΘΜΟ ΜΗΚΡΑ ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΑΣΑΞΖ, ΚΑΣΟΦΖ 
ΔΠΗΣΑΘΜΟ ΜΗΚΡΑΣΤΠΗΚΖ 
ΓΗΑΣΟΜΖ CUT & COVER Δ ΔΤΘΔΗΑ 
ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΑΣΑΞΖ, ΚΑΣΟΦΔΗ-ΣΟΜΔ 

ΖΡΑΓΓΑ ΣΤΠΗΚΖ ΓΗΑΣΟΜΖ ΖΡΑΓΓΑ ΣΒΜ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΚΣΤΟΤ Μ.Σ. 20KV 
ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 

ΓΗΚΣΤΟ 20KV ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
ΠΗΝΑΚΧΝ ΜΔΖ ΣΑΖ 20KV ΣΤΠΟΤ 
Τ.Φ.Β.Η. & Η.Μ.Σ, 

ΣΑΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ & 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΗΥΤΟ (LAS) 
ΤΠΟΣΑΘΜΟ ΦΧΣΗΜΟΤ & 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΗΥΤΟ,ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΥΧΡΟ (3.2-3.3), ΚΑΣΟΦΖ-ΣΟΜΔ 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ 
400V AC 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΞΖ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΟΤ ΣΡΟΥΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΛΞΖ 750V DC 
(ΤΜΠ/ΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΖ 
ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑ 
ΓΡΑΜΜΖ-ΓΡΑΜΜΖ ΠΑΣΡΗΚΗΟΤ) 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΑΝΟΡΘΧΖ 
ΥΧΡΟ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΓΔΖ 20KV 
(3.10)- ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ 
ΟΓΔΤΔΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΗΥΤΟ Μ.Σ. 
20KV 

ΤΣΖΜΑ 110V DC ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΗΥΤΟ 110V 
DC, ΓΗΑ Τ.Φ.Β.Η. 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ - 
ΥΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - 
ΔΝΓΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 
ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
ΥΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ - ΤΣΖΜΑ 
ΡΟΛΟΓΗΧΝ 
ΤΠΟΓΟΜΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 
Απάληεζε 30 

ηα CD πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξφλ ηεχρνο επηζπλάπηνληαη νξηζκέλα απφ ηα παξαπάλσ 
δεηνχκελα ζηνηρεία (ηξέρνληα ζπληνληζηηθά ζρέδηα, ζρέδηα δηαηνκψλ ζεξάγγσλ, 
κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα, θηι.) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά 
ηε θάζε ησλ λ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 31 
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Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ-παξ.  
ΓΔΝΗΚΑ. Παξαθαιψ, λα καο θνηλνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ:  
1) Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
2) Λεπηνκεξή ζρέδηα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα δείρλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί  
3) Δγρεηξίδηα Δγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγίαο – Υξήζεο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ:  
 a) Απηφκαην Φεθηαθφ Σειεθσληθφ Κέληξν – PABX  
 b) χζηεκα Καηεπζείαλ Σειεθσληθψλ Γξακκψλ (DLT)  
 c) χζηεκα Γηαθνπήο Ρεχκαηνο Έιμεο (TCR)  
 d) χζηεκα Δλδνεπηθνηλσλίαο  
 e) χζηεκα Διέγρνπ Απηνκαηηζκνχ Κηηξίσλ (BACS)  
 f) Απηφκαην χζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ – (AFC)  
 g) χζηεκα Γηαλνκήο Ώξαο θαη Ρνινγηψλ  
 h) χζηεκα Τπνδνκήο ΗΣ ζηαζκψλ  

i) χζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ (MIS)  
Απάληεζε 31 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ζηα CD πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν 
θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ 
σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 32 
Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ-παξ. 
ΓΔΝΗΚΑ.  
Να καο δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηεζηεκέλεο νπηηθήο ίλαο απφ ηνλ θχξην Αλάδνρν.  
Απάληεζε 32 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ 
Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 33 

 Παξαθαινχκε, λα καο θνηλνπνηήζεηε ηα παξαθάησ πνιπγξακκηθά ζρέδηα:  
 
1. ησλ Τ/ Μέζεο Σάζεο (MVP)  
 
2. ησλ Τ/ Φσηηζκνχ  
 
3. ησλ Τ/ Βνεζεηηθήο Ηζρχνο (LAS)  
 
4. Σσλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο ζηνπο Τ/ Φσηηζκνχ  
 
5. Σσλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο ζηνπο Βνεζεηηθήο Ηζρχνο (LAS)  
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6. Σσλ Τ/ Έιμεο  
 
 
7. Σσλ δηαθνπηψλ .Ρ.,  
 
8. ησλ δηαθνπηψλ έιμεο  
 
9. ησλ ηειερεηξηδφκελσλ δηαθνπηψλ  
 
10. ησλ δηαθνπηψλ .Ρ. ζην ρψξν ηνπ Ακαμνζηαζίνπ.  
 
11. Σσλ πηλάθσλ 750V .Ρ.  
 
12. Σσλ πηλάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαθνπήο Ρεχκαηνο Έιμεο (ζχζηεκα TCR)  
 
13. Σσλ πηλάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Γεληθήο απφδεπμεο αλάγθεο ησλ 
Τπνζηαζκψλ Έιμεο  
Απάληεζε 33 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξνρή ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη 
ζηα CD πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ 
ζηελ δηάζεζε ηεο ΑΜ, ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα 
εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
Δξώηεζε 34 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- DTS- 5.2.8- 
ζνλ αθνξά ηνπο ζπξκνχο πνπ θηλνχληαη ζηελ επέθηαζε ηεο Καιακαξηάο ζα πξέπεη θαη 
απηνί ζε ζεκεία ζηάζκεπζεο ή αθηλεηνπνίεζεο άκεζα ή έκκεζα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
θάιπςεο απφ ην ζχζηεκα ςεθηαθήο κεηάδνζεο DTS.  
Παξαθαινχκε γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο αλαθνξάο άκεζα ή έκκεζα.  
Απάληεζε 34 
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ DTS δελ έρεη ζρέζε κε ηνπο ζπξκνχο, νη νπνίνη θπξίσο 
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ιεηηνπξγίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ην ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
DCS. 
Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 35 
Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- DTS- 5.4.2- 
Γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο επαλαδξνκνιφγεζεο, ην χζηεκα Φεθηαθήο 
Μεηάδνζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθνί νδνί 
δξνκνιφγεζεο, ηφζν ζε θπζηθφ, φζν θαη ζε ινγηθφ επίπεδν.  
Δπηβεβαηψζηε φηη ν ελαιιαθηηθφο δξφκνο δξνκνιφγεζεο ζε θπζηθφ επίπεδν είλαη επζχλε ηνπ 
Κχξηνπ Αλαδφρνπ.  
Απάληεζε 35 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   

 

 
 

     RFP-380/20 
Α..  92759 

 

 ει. 17 από 78 

Ο ελαιιαθηηθφο δξφκνο δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ 
πνπ πξνζθέξεηαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή σο πξνο ην 
δηαρσξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαη ζπκβάζεσλ άιισλ 
Αλαδφρσλ θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 36 
Σεύρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ_Κ_LV_DP270000_ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ- PA- 

7.2.11- Σα κηθξφθσλα αθξφαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο PA πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε απνβάζξα θαη 
ζηνλ ρψξν ησλ εηζηηεξίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο εηθνλνιήπηεο ζηα 
επίπεδα ησλ απνβάζξσλ θαη ηνπο ρψξνπο επηβαηψλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζχλδεζε κε ην 
ζχζηεκα ηνπ ΚΚΣΟ.  
Δπηβεβαηψζηε φηη ε απαίηεζε θαιχπηεηαη κε ρξήζε εηθνλνιήπηε κε κηθξφθσλν.  
Απάληεζε 36 

Ζ εξψηεζε  έρεη απνθνπεί ζην κέζν ηεο πξφηαζεο ηεο Πξνδηαγξαθήο θαη απηφ αιινηψλεη 
ηελ ζεκαζία ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαίηεζε αθνξά ζηνλ έιεγρν απφ ηνλ ζηαζκάξρε ή ην 
ΚΔΛ, ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη έλα αίηεκα απφ έλαλ επηβάηε (πρ ζηελ απνβάζξα) απφ ην 
κηθξφθσλν πνπ ζπλνκηιεί κε ηνλ ζηαζκάξρε, ην νπνίν φηαλ ελεξγνπνηεζεί ζα πξέπεη λα 
ελεξγνπνηεί κε ηελ ζεηξά ηνπ ηελ θαηάιιειε - πιεζηέζηεξε θάκεξα – CCTV γηα ηνλ 
απαηηνχκελν έιεγρν. 
 
 
Δξώηεζε 37 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- PA- 7.7.2- 
Ζ κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα απαηηνχκελα ζεκεία δηεπαθήο, κεηαμχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΡΑ επί ζπξκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ATS / εκαηνδφηεζεο, Αλαγγειηψλ πξνο ην 
Κνηλφ.  
Παξαθαινχκε, λα καο θνηλνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ:  
1) Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
2) Λεπηνκεξή ζρέδηα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα δεηθλχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί  
3) Δγρεηξίδηα Δγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγίαο – Υξήζεο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ:1) ΡΑ επί 
ζπξκνχ θαη 2) ATS / εκαηνδφηεζεο  
Απάληεζε 37 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα 
εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 38 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- CCTV- 
8.2.5- Τπνζηεξηθηηθά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πεξηζηξεθφκελνη εηθνλνιήπηεο γηα λα 
ζπλεπηθνπξνχλ ζε θάπνηα ζεκεία ηνπο ζηαζεξνχο εηθνλνιήπηεο αιιά θαη λα βνεζνχλ ζηνλ 
έιεγρν ησλ ζηαζκψλ ηδηαίηεξα θαηά ηηο ψξεο αηρκήο θαη φηαλ ζπκβαίλνπλ εηδηθά πεξηζηαηηθά.  
Απνζαθελίζηε ηνπο ρψξνπο πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη πεξηζηξεθφκελνη 
εηθνλνιήπηεο.  
Απάληεζε 38 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πεξηζηξεθφκελνη εηθνλνιήπηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια 
ζεκεία ζηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο θνηλνχ θαη απηφ ζα θαζνξηζζεί ζηελ θάζε ηεο Οξηζηηθήο 
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Μειέηεο θαη ηε Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σα 
πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
Δξώηεζε 39 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- CCTV- 
8.2.11- Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε ελζσκάησζεο θαη δηαρείξηζεο ζπλνιηθά ζην 
ζχζηεκα ΚΚΣΟ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο κε απηφ ησλ ζπξκψλ (18 αξρηθψλ ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ θαη 15 λέσλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο). Ζ επί ηνπ ζπξκνχ κεηάδνζε ησλ θακεξψλ 
ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο DCS, φπσο ζην Βαζηθφ Έξγν 
ηεο Θεζζαινλίθεο.  
Παξαθαινχκε, λα καο θνηλνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ: 
1) Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
2) ρέδηα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα δεηθλχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί  
3) Δγρεηξίδηα Δγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγίαο – Υξήζεο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ:1) CCTV επί 
ζπξκνχ θαη 2) Aζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο DCS  
Απάληεζε 39 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξνρή ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ. Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα 
πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. ε θάζε πεξίπησζε ην ζχζηεκα CCTV 
ησλ ζπξκψλ θαη ην ζχζηεκα ηεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ DCS δελ απνηεινχλ 
αληηθείκελα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 40 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- CCTV- 
8.4.36- Θα ππάξρεη ε κειινληηθή δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ιεηηνπξγηψλ VIDEO ANALYTICS 
κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ.  
Απνζαθελίζηε ηηο δπλαηφηεηεο VIDEO ANALYTICS.  
Απάληεζε 40 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. πσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη ε κειινληηθή δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηψλ Video Analytics 
θαη ηνπιάρηζηνλ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ε απαίηεζε 
αθνξά ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο CCTV. 
 
 
Δξώηεζε 41 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- CCTV- 
8.8.1- Με ην χζηεκα θαηεπζείαλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ (DLT), πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ 
ελεξγνπνίεζε ζπζθεπψλ αλάγθεο θνηλνχ DLT λα ελεξγνπνηείηαη ε αληίζηνηρε θάκεξα πνπ 
επηηεξεί ηνλ ρψξν.  
Δπηβεβαηψζηε φηη σο ελεξγνπνίεζε ηεο θάκεξαο ελλνείηαη ε pop-up πξνβνιή ζηνλ ρεηξηζηή 
ηνπ ΚΔΛ θαη ηνπ ηαζκάξρε.  
Απάληεζε 41 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ελλνείηαη ε αλάδπζε (pop up) πξνβνιή ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ ΚΔΛ θαη ζηνλ 
ηαζκάξρε ηεο εηθφλαο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θάκεξαο. 
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Δξώηεζε 42 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- CCTV- 
8.8.1- Με ην ζχζηεκα ΚΚΣΟ (CCTV) επί ησλ αξρηθψλ ζπξκψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ 
λέσλ ζπξκψλ πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο.  
Παξαθαινχκε, λα καο θνηλνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ:  
1)Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
2)ρέδηα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα δεηθλχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί  
3)Δγρεηξίδηα Δγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγίαο – Υξήζεο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ: 1) CCTV επί 
ζπξκνχ  
Απάληεζε 42 

Βιέπεηε Απάληεζε 39. 
 
 
Δξώηεζε 43 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- SMS- 9.3.2- 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο ζηελ θεληξηθή κνλάδα (DMT) ηνπ SMS θαη ζε απηή ηνπ ICCS πνπ βξίζθνληαη 
ζην ΚΔΛ (OCC) θαη ζην Δθεδξηθφ ΚΔΛ (ECR) ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο.  
Παξαθαινχκε, λα καο θνηλνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ:  
1)Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
2)Δγρεηξίδηα Δγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγίαο – Υξήζεο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ: 1) χζηεκα 
SMS ηνπ θπξίσο έξγνπ.  
Απάληεζε 43 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα, ελψ επηζπλάπηεηαη θαη 
πξφζζεηε πιεξνθφξεζε γηα ην ζχζηεκα ICCS.. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, ζα δηαηεζνχλ ζηνλ 
Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη 
ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 44 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- SMS- 
9.3.10- …ην ζχζηεκα SMS ζα εμνπιηζηεί κε δηαζπλδέζεηο κε ην χζηεκα Διέγρνπ 
Απηνκαηηζκνχ Κηηξίσλ (BACS), ην ππνζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο (ATS),…  
Παξαθαινχκε, λα καο θνηλνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ:  
1)Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
2)ρέδηα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα δεηθλχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί  
3)Δγρεηξίδηα Δγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγίαο – Υξήζεο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ:1) χζηεκα 
Διέγρνπ Απηνκαηηζκνχ Κηηξίσλ (BACS) θαη 2) ATS / εκαηνδφηεζεο  
Απάληεζε 44 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα 
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δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
Δξώηεζε 45 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ- ICCS- 
12.1.3- εκαηνδφηεζε / Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκψλ/ Απηφκαηε Δπίβιεςε πξκψλ/ 
Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκψλ (ATP/ ATS/ ATO) Απηφκαηε πιινγή Κνκίζηξνπ (AFC) • 
χζηεκα Διέγρνπ Πεξηβάιινληνο / χζηεκα Διέγρνπ Απηνκαηηζκνχ Κηηξίσλ (ECS / BACS). 
Σν χζηεκα άκεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (DLT)  
Παξαθαινχκε, λα καο θνηλνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ:  
1)Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
2)ρέδηα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα δεηθλχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί  
3)Δγρεηξίδηα Δγθαηάζηαζεο Λεηηνπξγίαο – Υξήζεο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ: 1) ATS / 
εκαηνδφηεζεο, 2) Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκψλ, 3) Απηφκαηε πιινγή Κνκίζηξνπ, 4) 
χζηεκα Διέγρνπ Πεξηβάιινληνο / χζηεκα Διέγρνπ Απηνκαηηζκνχ Κηηξίσλ (ECS / BACS) 
θαη 5) χζηεκα άκεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (DLT)  
Απάληεζε 45 
Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα 
δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη . Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 46 

Σεχρνο RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ-Μέξνο Γ-
χζηεκα ςεθηαθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ – DTS-Γεληθά.  
Γηα λα γίλεη δπλαηή ε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη λα 
απνθεπρζνχλ ηπρφλ αζπκβαηφηεηεο εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα δνζεί αλαιπηηθή ιίζηα ηνπ 
ελεξγνχ εμνπιηζκνχ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην βαζηθφ έξγν, κε θαη‟΄ ειάρηζηνλ: α) ην 
αθξηβέο κνληέιν β)ηελ έθδνζε ινγηζκηθνχ firmware γ) ην πξσηφθνιιν θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα 
ηελ δηαζθάιηζε ηνπ βξφρνπ.  
Παξαθαινχκε, λα αλαθεξζνχλ νη ππάξρνπζεο ειεχζεξεο ζχξεο γηα ζχλδεζε νπηηθψλ ηλψλ 
ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηα ζηαζκνχ «25εο Μαξηίνπ». Παξαθαινχκε, λα δνζεί ε κειέηε 
εθαξκνγήο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηθηχνπ ζε Δπίπεδν 2 θαη Δπίπεδν 3 θαηά OSI (Open 
Systems Interconnection).  
Απάληεζε 46 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο  ζα 
δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 47 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
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παξ. 5.3.7 αλαθέξεηαη: «To DTS ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζην 
πθηζηάκελν NMS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη λα γίλεη ζε απηφ ε θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε.»  
Γηα ην ζχζηεκα NMS, παξαθαινχκε, λα δνζεί ην εγθαηεζηεκέλν ζην βαζηθφ έξγν, ινγηζκηθφ 
θαζψο θαη ε έθδνζή ηνπ. Δπηπιένλ, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
server θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πνπ θηινμελεί ην ινγηζκηθφ NMS.  
Απάληεζε 47 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα 
δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 48 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 5.4.11 αλαθέξεηαη: «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ ζην ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ θαη γηα ηνλ 
δηαρσξηζκφ ησλ ρξεζηψλ, ζε θάζε ζέζε ζα εγθαηαζηαζνχλ ηνίρνη πξνζηαζίαο 
(firewalls)/δξνκνινγεηέο (routers)».  
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ, παξαθαινχκε λα αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ router/firewall πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην βαζηθφ έξγν, κε θαη‟΄ ειάρηζηνλ: 
α) ην αθξηβέο κνληέιν β) ηελ έθδνζε ινγηζκηθνχ firmware. Παξαθαινχκε, λα νξηζηνχλ ε 
απαηηνχκελε πνιηηηθή αζθαιείαο ζην βαζηθφ έξγν θαη ηα πξσηφθνιια αζθαιείαο.  
Απάληεζε 48 
Γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ ζην ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ ζα πξέπεη γίλνπλ φιεο 
νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα ππάξρεη δηαζθάιηζε φπσο απαηηείηαη θαη νξίδεηαη απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ 
Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 49 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 5.5.3 αλαθέξεηαη: «…πιενλαζκαηηθφηεηα 1+1 γηα κνλάδεο κε ελζσκαησκέλν 
αλεκηζηήξα…».  
Παξαθαινχκε, αλαθέξαηε αλ ε πιενλαζκαηηθφηεηα είλαη επί φινπ ηνπ θφκβνπ ή κφλν ηεο 
κνλάδαο ηνπ θφκβνπ πνπ θέξεη ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα.  
Απάληεζε 49 

Ζ πιενλαζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη γηα ηηο κνλάδεο φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. . Σα 
πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 50 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ - ΜΔΡΟ Γ: 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝΡΔΤΜΑΣΧΝ ” ηεο 
Πξνθήξπμεο, ζηελ παξ. 2.2, αλαθέξεηαη: «Παξαθάησ δίδεηαη ε γεληθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 
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ζπζηήκαηνο TETRA γηα ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο φπνπ θαίλεηαη ε 
πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο φισλ ησλ ζηαζκψλ κε ην ΚΔΛ θαη ην Δθεδξηθφ ΚΔΛ.»  
Παξαθαινχκε, λα δνζεί αλαιπηηθφηεξν θαη επθξηλέζηεξν δηάγξακκα ηεο ππάξρνπζαο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ηνπ βαζηθνχ έξγνπ.  
Απάληεζε 50 

Δπηζπλάπηεηαη ζρέδην ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ζηα CD πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 
ηεχρνο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 
θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη.Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ 
σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 51 

ην έγγξαθν K_LV_DP015460 "ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ 
(PRCS)" αλαθέξεη φηη νη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ζα ζπλδεζνχλ κε ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα 
ηνπ βαζηθνχ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ εγθαζηζηά ν αλάδνρνο ηεο 
Καιακαξηάο. Γεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ δηεπαθψλ απαηηείηαη πιεζψξα 
ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ή πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ηερληθήο ιχζεο ηα νπνία θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 
πξφζθιεζεο φπσο αλαθέξεη θαη ε ζρεηηθή παξάγξαθνο 1.10 ηνπ εγγξάθνπ. Πην αλαιπηηθά 
απαηηνχληαη θαη' ειάρηζηνλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνχ παξαζρεζνχλ 
ελδερνκέλσο λα εγείξνπλ πεξαηηέξσ εξσηήκαηα: 
i.  Σερληθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ FEP-TCI ηνπ ΚΔΛ θαη εθεδξηθνχ ΚΔΛ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επηθνηλσλία ησλ λέσλ πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη: 
 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία ησλ FEP-TCI ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο 
σο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.9.2 ηνπ εγγξάθνπ 

 Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα FEP-TCI 

 Λνγηθά δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ειεγθηψλ ινγηθήο 

 νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηχπνο ειεγθηψλ ινγηθήο (PLC) 

 oίθνο θαηαζθεπήο θαη ηχπνο δξνκνινγεηψλ (Rooter / Switches) 
 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο 

 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαθνκηζηέο (Servers) 

 Γπλαηφηεηεο επέθηαζεο ζπζηήκαηνο 
ii. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε θαη έιεγρν 

ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ππνζηαζκψλ φπσο: 

 Οίθνο θαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη έθδνζε απηνχ 

 Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ κπνξεί (θαη πσο) λα 
γίλεη ε πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ απφ άιιν θαηαζθεπαζηή ή 
απαηηείηαη επέκβαζε κφλν απφ ηνλ ππάξρνληα πξνκεζεπηή 

 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαθνκηζηέο (Servers) 

 Απαηηήζεηο γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Γπλαηφηεηεο επέθηαζεο ζπζηήκαηνο 
iii. Γηα ηνπο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ RS (παξάγξαθνο 2.1 ρεκαηηθφ δηάγξακκα PRCS): 

 Σερληθή πεξηγξαθή ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ειεγθηψλ ινγηθήο αλαθεξφκελσλ σο "RS 
PLC" 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   

 

 
 

     RFP-380/20 
Α..  92759 

 

 ει. 23 από 78 

 Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ εξκαξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη νη ειεγθηέο ινγηθήο 
αλαθεξφκελνη σο "RS PLC 

 Λνγηθά δηαγξάκκαηα ειεγθηψλ ινγηθήο (PLC) αλαθεξφκελνη σο "RS PLC" 

 νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηχπνο ειεγθηψλ ινγηθήο (PLC) αλαθεξφκελνη σο "RS PLC" 

 oίθνο θαηαζθεπήο θαη ηχπνο δξνκνινγεηψλ (Rooter / Switches) πνπ ηπρφλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κε ηνπο ειεγθηψλ ινγηθήο αλαθεξφκελνη σο "RS PLC" 
iv. Πεξηνξηζηηθά ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα φπσο θαιψδηα, 

νπηηθέο ίλεο, θαιψδηα δεδνκέλσλ θ.ι.π. πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βάζε ηνλ 
εγθαηεζηεκέλν ή πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφ ηνπ βαζηθνχ έξγνπ. 

v. Σερληθά ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηεκέλσλ ή πξνο εγθαηάζηαζε πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ RTU 
γηα λα κπνξεί λα κειεηεζεί ηερληθή ιχζε πνπ λα εμαζθαιίδεη ην φηη ν λένο εμνπιηζκφο ζα 
είλαη παξφκνηνο κε ηνλ παιαηφ φπσο πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 10.5.11 ηνπ εγγξάθνπ. 
Καη' ειάρηζην ζα ρξεηαζηνχλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

 Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα κνλάδσλ 
 Λνγηθά δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ειεγθηψλ ινγηθήο 

 νίθνο θαηαζθεπήο θαη ηχπνο ειεγθηψλ ινγηθήο (PLC) θαη πεξηθεξεηαθψλ πνπ ηα  
πιαηζηψλνπλ φπσο θάξηεο εηζφδνπ, εμφδνπ, αλαινγηθψλ θ.ι.π. 

 oίθνο θαηαζθεπήο θαη ηχπνο δξνκνινγεηψλ (Rooter / Switches) 

 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 
Απάληεζε 51 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαηά ηε 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
Δξώηεζε 52 

 ην έγγξαθν K_LV_DP015460 "ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ 
(PRCS)" αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 1.10 φηη "Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα πξνδηαγξαθή ελδέρεηαη λα κελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ κειεηεηηθψλ 
θξηηεξίσλ, φπσο πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά δηθηχσλ WAN/LAN, 
ιεπηνκέξεηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ελνπνίεζεο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ, 
απαηηήζεηο δηαζχλδεζεο, απεηθφληζεο γξαθηθψλ θιπ. ιεο νη ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο ηνπ 
πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ κεηά απφ αίηεκά ηνπ πξνο ηελ 
ΑΜ, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα λα επεθηείλεη ην ζχζηεκα φπσο απαηηείηαη.". Γεδνκέλνπ φηη νη πιεξνθνξίεο 
πνπ ζα παξαζρεζνχλ είλαη θξίζηκεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηερληθήο αθνχ παξαζρεζνχλ 
νη δεηνχκελεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ελδερνκέλσο λα εγείξνπλ πεξαηηέξσ εξσηήκαηα. 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε αλ ζα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα 
κεηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ. 
Απάληεζε 52 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαηά ηε 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ.Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή είλαη επαξθείο γηα λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ.  
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Δξώηεζε 53 
 ην έγγξαθν K_LV_DP015460 "ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ 
(PRCS)" αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 10.5.1 φηη "Ο εμνπιηζκφο (firmware) πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί εληφο ησλ εξκαξίσλ RTU s ζα είλαη παξφκνηνπ ηχπνπ θαη ζα είλαη 
αληαιιάμηκνο γηα φια ηα 
λέα εξκάξηα RTU s ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο." Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ην θαηά 
πφζν είλαη δεζκεπηηθή ε απαίηεζε αλ ν εγθαηεζηεκέλνο ή πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο 
έρεη θαηαξγεζεί θαη δελ κπνξεί ν λένο εμνπιηζκφο λα είλαη ελαιιάμηκνο κε απηφλ. 
Απάληεζε 53 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε ζπκβαηφηεηα θαη 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ πθηζηάκελν. 
 
 
Δξώηεζε 54 

ην έγγξαθν K_LV_DP015460 "ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ 
(PRCS)" πεξηγξάθεηαη φηη ν εμνπιηζκφο ησλ λέσλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ζα ειέγρεηαη 
απφ ήδε εγθαηεζηεκέλν ή πξνο εγθαηάζηαζε ινγηζκηθφ. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην 
ινγηζκηθφ είλαη "αλνηρηνχ ηχπνπ" δειαδή φηη κπνξεί λα γίλεη ε πξνζζήθε ησλ λέσλ ζηαζκψλ, 
γξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά ρσξίο λα απαηηείηαη ε επέκβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην βαζηθφ έξγν. ε αληίζεηε πεξίπησζε παξαθαινχκε φπσο 
καο παξέρεηαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ινγηζκηθφ θαη ηνλ πξνκεζεπηή / 
κειεηεηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Απάληεζε 54 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαηά ηε 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 55 
 ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 2.4 αλαθέξεηαη φηη 
« …Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη επίζεο ζπζηήκαηα, πξφζζεηνπο εμνπιηζκνχο θαη ιεηηνπξγίεο 
πνπ δελ αλαθέξνληαη ή θαζνξίδνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ, αιιά 
απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην έξγν ιεηηνπξγεί κε απηφκαηνπο ζπξκνχο. Δπίζεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο γηα εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο 
θαισδίσζεο πνπ εμππεξεηεί ην ζχζηεκα Φεθηαθήο Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ θαη ην ζχζηεκα 
UPS, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.» 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε ζε πνηα ζπζηήκαηα, πξφζζεηνπο εμνπιηζκνχο θαη ιεηηνπξγίεο 
αλαθέξεζηε 
Απάληεζε 55 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο ζηε θάζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο  
ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηφζν ζε 
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ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο θαισδηψζεηο θαη ηε δηθηχσζε ζα πξέπεη λα  
παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αζθαιήο θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία. 
 
 
Δξώηεζε 56 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 3.4 αλαθέξεηαη φηη «Σν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζα ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα ρσξίο 
νδεγφ, δει. ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε αλζξψπηλεο παξέκβαζεο απφ ην Πξνζσπηθφ επί ηνπ 
πξκνχ (πλνδνί πξκνχ) θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
παξαθαινχκε βι. ην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ηεο επέθηαζεο ην νπνίν 
ζα δνζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο σο πιεξνθνξηαθφ ηεχρνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ. Σα ππνζπζηήκαηα Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ ζα πξέπεη λα  
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο.» 
Παξαθαινχκε λα καο δψζεηε ην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ηεο 
Δπέθηαζεο 
Απάληεζε 56 

Σν Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο επηζπλάπηεηαη (Διιεληθά θαη Αγγιηθά). 
 
 
Δξώηεζε 57 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηηο 
παξαγξάθνπο 3.6 θαη 3.7 αλαθέξεηαη φηη «3.6. …Οη ζπξκνί ζα απνηεινχληαη θαηά κέγηζην 
απφ ηέζζεξα νρήκαηα. Κάζε ζπξκφο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο απφ κία Θέζε Οδήγεζεο 
Έθηαθηεο Αλάγθεο (EDP) ζε θάζε άθξν. Οη ππεξεζηαθνί ζπξκνί ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηηο 
απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσληψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ν Αλάδνρνο ζα  
κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο πξνδηαγξαθέο επηδφζεσλ γηα ζεκαηνδφηεζε θαη ηξνραίν πιηθφ. 
3.7. … Ζ ηζρχο έιμεο παξέρεηαη απφ ειεθηξνθφξν ξάβδν πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ηηο 
ζηδεξνηξνρηέο θχιηζεο. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε έιμεο είλαη 750V DC. Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο ν Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο πξνδηαγξαθέο επηδφζεσλ γηα παξνρή 
Ηζρχνο Έιμεο θαη Δπηδνκήο.» 
Παξαθαινχκε λα καο δψζεηε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο 
Απάληεζε 57 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαηά ηε 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 58 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 4.2 αλαθέξεηαη φηη « Κακηά πιεξνθνξία, πνπ παξέρεηαη κε απηέο ηηο 
Πξνδηαγξαθέο, δελ πξέπεη λα εξκελεπηεί φηη απνηειεί πιήξε ηερληθφ πξνθαζνξηζκφ ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ή ηκήκαηνο παξφκνηνπ ζπζηήκαηνο.» 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
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Παξαθαινχκε λα καο δψζεηε πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ή λα καο 
ππνδείμεηε πνχ κπνξνχκε λα απνθιίλνπκε απφ ηηο πξνδηαγξαθέο 
Απάληεζε 58 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξκελεία ζαο επί ηεο παξαπάλσ πκβαηηθήο Αλαθνξάο, ψο δπλαηφηεηα 
απφθιηζεο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο χκβαζεο, δελ απνηειεί ζέζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ.  
 
 
Δξώηεζε 59 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 4.5 αλαθέξεηαη φηη «O ρεηξηζκφο, επηηήξεζε, δηαρείξηζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 
Σειεπηθνηλσληψλ ηεο επέθηαζεο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ ζε 
ΚΔΛ θαη ECR.» 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην ινγηζκηθφ είλαη "αλνηρηνχ ηχπνπ" δειαδή φηη κπνξεί λα 
γίλεη ε πξνζζήθε ησλ λέσλ ζηαζκψλ, γξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
επέκβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην βαζηθφ έξγν. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε παξαθαινχκε λα καο παξέρεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
ινγηζκηθφ θαη ηνλ πξνκεζεπηή / κειεηεηή ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απάληεζε 59 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ε πξνζζήθε λέσλ ζηαζκψλ (γξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά) είλαη ηερληθά 
εθηθηή. Αλαθνξηθά κε ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, επαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ 
ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ 
θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα 
πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε 
ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 60 

 ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηηο 
παξαγξάθνπο 5.1.6 θαη 5.1.7 αλαθέξεηαη φηη: 
«5.1.6 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλάιπζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη επηθνηλσληψλ ησλ επηβαηψλ, 
πξνζσπηθνχ θαη ζπλνιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ καδί κε απηνχ ζηηο επεθηάζεηο. Ζ αλσηέξσ 
αλάιπζε ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
5.1.7 Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη κειέηε αζθάιεηαο θαη εμαζθάιηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ 
ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην χζηεκα Φεθηαθήο 
Μεηάδνζεο. Ζ κειέηε απηή, ζα είλαη βαζηζκέλε ζε αιεζηλά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηε ιεηηνπξγία παξνκνίσλ ζπζηεκάησλ Μεηξφ, ηελ δηεζλή εκπεηξία θαη πξαθηηθή, αιιά 
θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ.» 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ αλαθέξεζηε ζηελ θπβεξλναζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απάληεζε 60 

Γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Μεηξφ θαζψο θαη ηνπ χζηεκα 
Φεθηαθήο Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ - DTS ζα πξέπεη γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 
λα ππάξρεη ε θαηάιιειε δηαζθάιηζε φπσο απαηηείηαη θαη νξίδεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
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Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή, ηζρχνπλ σο έρνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο 
ησλ ζπζηεκάησλ. 
 
Δξώηεζε 61 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 5.2.2 αλαθέξεηαη φηη «ε θάζε λέν ζηαζκφ ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ, ζε 
επηιεγκέλα ζεκεία ηεο επέθηαζεο θαη ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζε επηιεγκέλα θξέαηα, ζηηο 
ήξαγγεο θαη ζην ΚΔΛ (OCC) θαη ην Δθεδξηθφ ΚΔΛ (ΔCR) ζα παξαζρεζεί έλα χζηεκα  
Φεθηαθήο Μεηάδνζεο δεδνκέλσλ, αηρκή ηεο ηερλνινγίαο, πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ην DTS ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ζα εμππεξεηεί θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ παξαθάησ 
ππνζπζηεκάησλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο: Πνιιά απφ ηα 
αλαθεξφκελα ππνζπζηήκαηα είλαη εθηφο αληηθεηκέλνπ. Παξαθαινχκε λα 
καο δψζεηε ηηο απαηηήζεηο θάζε ζπζηήκαηνο ψζηε λα ππνινγηζηεί ε επάξθεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο DTS 
Απάληεζε 61 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα Β ηνπ ηεχρνπο Πξνδηαγξαθψλ. 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαηά ηε 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
Δξώηεζε 62 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 5.4.21 αλαθέξεηαη φηη «Σν πθηζηάκελν NMS πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην ΚΔΛ 
(OCC) ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαηάιιεια θαη ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή 
ηνπ πζηήκαηνο λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα παξαθνινπζεί θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζην 
ηκήκα ηεο Καιακαξηάο κε ηνλ απνδνηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. ηελ νζφλε ηνπ NMS πνπ ζα 
βξίζθεηαη ζε DMT ζηαζκφ εξγαζίαο, ζα εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ξπζκίζεηο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ην πεξίβιεκα ηνπ θφκβνπ θαη ηηο θάξηεο δηαζχλδεζεο.» 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην ινγηζκηθφ είλαη "αλνηρηνχ ηχπνπ" δειαδή φηη κπνξεί λα 
γίλεη ε πξνζζήθε ησλ λέσλ ζηαζκψλ, γξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
επέκβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην βαζηθφ έξγν. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε παξαθαινχκε λα καο παξέρεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
ινγηζκηθφ θαη ηνλ πξνκεζεπηή / κειεηεηή ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απάληεζε 62 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ε πξνζζήθε λέσλ ζηαζκψλ (γξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά) είλαη ηερληθά 
εθηθηή. Αλαθνξηθά κε ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, επαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ 
ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ 
θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα 
πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή 
θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 63 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
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ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 5.6.1 αλαθέξεηαη φηη «Σν DTS ήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 
θαηάιιειεο δηεπαθέο γηα λα ζπλεξγάδεηαη νκαιά κε ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα θαη γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπο: 
…. 
• πνην άιιν πθηζηάκελν ζχζηεκα ή ππνζχζηεκα πνπ εγθαζηζηά ν θχξηνο αλάδνρνο 
ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη απαηηεί κεηάδνζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ» 
Παξαθαινχκε λα καο δψζεηε ηηο απαηηήζεηο θάζε ζπζηήκαηνο ψζηε λα ππνινγηζηεί ε 
επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο DTS 
Απάληεζε 63 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα Β ηνπ ηεχρνπο. Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαηά ηε θάζε ησλ 
Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 64 
ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 6.4.4 αλαθέξεηαη φηη «Οη απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο πνπ είλαη γλσζηέο θαη σο 
Αζχξκαηνη ηαζκνί Βάζεο ζα εγθαζίζηαληαη ζε θάζε ζηαζκφ ηεο επέθηαζεο θαη ζα εθηεινχλ 
ηηο παξαθάησ θχξηεο ιεηηνπξγίεο: 
…… 
• Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηνπηθφ θέληξν PABX» 
Παξαθαινχκε λα καο δψζεηε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο PABX 
Απάληεζε 64 

Σν δεηνχκελν είλαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη φρη ε θαζαπηφ δηαζχλδεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο PABX κε ηνπο αζχξκαηνπο ζηαζκνχο βάζεο. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε 
δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη 
Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ πνπ πεξηγξάθεη ηα 
πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή 
θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 65 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηηο 
παξαγξάθνπο 6.5.3 θαη 6.7.2 αλαθέξεηαη φηη: 
«6.5.3 Ο Aλάδνρνο ζα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) θνξεηνχο αζπξκάηνπο (πνπ 
νλνκάδνληαη θαη θηλεηνί αζχξκαηνη δηφηη επξίζθνληαη επί ησλ ζπξκψλ), νη νπνίνη ζα 
εγθαηαζηαζνχλ ζε θάζε ζέζε Οδήγεζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ζηνπο ζπξκνχο. Ζ εγθαηάζηαζε 
ησλ αζπξκάησλ ζηνπο ζπξκνχο ζα απαηηήζεη ζηελφ ζπληνληζκφ κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 
ζπξκψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αξκνληθή ελζσκάησζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ αζπξκάησλ ζηε κειέηε ηεο δηάηαμεο ηνπ ζπξκνχ. 
6.7.2 Ο εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA επί ησλ ζπξκψλ ζα παξαζρεζεί απφ ηνπο 
αλαδφρνπο πνπ ζα παξέρνπλ ην Σξνραίν Τιηθφ θαη δελ αθνξά ηελ παξνχζα χκβαζε παξά 
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κφλν ζε επίπεδν δηεπηθάλεηαο κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζηνπο λένπο ζηαζκνχο θαη ζην 
ΚΔΛ (OCC) θαη ην εθεδξηθφ ΚΔΛ (ECR). 
Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη ε παξάγξαθνο 6.5.3 δελ ηζρχεη εθφζνλ ηζρχεη ε 
παξάγξαθνο 6.7.2. 
Απάληεζε 65 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη ηζρχεη ε παξάγξαθνο 6.7.2. ηη αθνξά ζε εμνπιηζκφ ηνπ πξκνχ θαη 
ηνπο Αλαδφρνπο ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ δελ αλήθεη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο. 
 
 
Δξώηεζε 66 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 6.6.1 αλαθέξεηαη φηη «Γηαζεζηκόηεηα πζηήκαηνο. 6.6.1 Σν ζπλνιηθά (Βαζηθφ 

Έξγν θαη Δπέθηαζε Καιακαξηάο) παξερφκελν ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA ζα 
κειεηεζεί ψζηε λα παξέρεη ηα αθφινπζα πνζνζηά δηαζεζηκφηεηαο: 
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεζκεπζεί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ζπζηήκαηνο άιινπ αλαδφρνπ. 
Παξαθαινχκε λα αλαθέξεζηε ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο – αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο 
Απάληεζε 66 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ αθνξά ηελ 
επέθηαζε. πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. Αλαθέξεηαη φηη είλαη 
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ 
δχν ζπζηεκάησλ (Βαζηθνχ Έξγνπ θαη επέθηαζεο) θαη ε νκαιή δηαζχλδεζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπο. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζεσξείηαη ε ίδηα κε ηελ 
δεηνχκελε ζηελ επέθηαζε. 
 
 
Δξώηεζε 67 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 7.1.5 αλαθέξεηαη φηη «Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη δηαζέηεη φια ηα 
απαξαίηεηα πξσηφθνιια γηα λα γίλεη ε νκαιή ελζσκάησζε ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα 
αλαγγειηψλ θαη αλαθνηλψζεσλ PA ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη 
απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ.» 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην ινγηζκηθφ είλαη "αλνηρηνχ ηχπνπ" δειαδή φηη κπνξεί λα 
γίλεη ε πξνζζήθε ησλ λέσλ ζηαζκψλ, γξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
επέκβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην βαζηθφ έξγν. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε παξαθαινχκε λα καο παξέρεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
ινγηζκηθφ θαη ηνλ πξνκεζεπηή / κειεηεηή ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απάληεζε 67 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ε πξνζζήθε λέσλ ζηαζκψλ (γξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά) είλαη ηερληθά 
εθηθηή. Αλαθνξηθά κε ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, επαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ 
ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο πνπ πεξηγξάθεη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαηά ηε 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
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Δξώηεζε 68 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 8.4.12 αλαθέξεηαη φηη «Ζ εηθφλα φισλ ησλ εηθνλνιεπηψλ ζα θαηαγξάθεηαη 
ρσξίο θακία επεμεξγαζία, (π.ρ. Transcoding), ψζηε λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ζήκα βίληεν ρσξίο λα απαηηεί εμεηδηθεπκέλν hardware. 
Ζ θαηαγξαθή ηνπ βίληεν ζα πξέπεη λα είλαη ζπγρξνληζκέλε αλεμαξηήησο αλάιπζεο, 
ηαρχηεηαο ή frame rate ελψ φιεο νη εγγξαθέο λα εθηεινχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (realtime) 
θαη ζα θέξνπλ ην απνηχπσκα Ζκεξνκελίαο θαη Ώξαο εγγξαθήο κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ, 
θαζψο θαη ηνπ ηίηινπ ηνπ εηθνλνιήπηε ζε επίπεδν πιαηζίνπ.» 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ ε ζήκαλζε πξέπεη λα απνηππψλεηαη απφ ηνλ 
εηθνλνιήπηε ή κπνξεί λα γίλεη απφ ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο 
Απάληεζε 68 

Ζ αλσηέξσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη δηαζθαιίδνληαο ηελ κεηάδνζε εηθφλαο 
απφ θάζε θάκεξα κε επθξίλεηα, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε εθηέιεζε ηεο εγγξαθήο ηεο 
επίζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δηαζθαιίδνληαο ην εχξνο δψλεο θαη ηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο 
ζην δίθηπν κε επάξθεηα θαη απξφζθνπηα. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 69 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηηο 
παξαγξάθνπο 8.7.1 θαη 8.7.3 αλαθέξεηαη φηη: 
«8.7.1 Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 99,75 %. 
8.7.3 Ο Αλάδνρνο ζα εμεηάζεη αλ ε ζθνπνχκελε πςειή δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαιχπηεηαη ηψξα κε ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο.» 
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεζκεπζεί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ζπζηήκαηνο άιινπ αλαδφρνπ. 
Παξαθαινχκε λα αλαθέξεζηε ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο – αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο 
Απάληεζε 69 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. Βιέπεηε επίζεο Απάληεζε 66. 
 
 
Δξώηεζε 70 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηηο 
παξαγξάθνπο 8.9.4 θαη 8.10.3 αλαθέξεηαη φηη: 
«8.9.4 Ο εμνπιηζκφο ηνπ ΚΚΣΟ (CCTV) επί ησλ ζπξκψλ ζα είλαη ηχπνπ Solid state fanless 
industrial PC. 
8.10.3 Σν ζχζηεκα ΚΚΣΟ (CCTV) θαη αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο ζηνλ ζπξκφ ζα ηξνθνδνηείηαη 
απφ κία κνλάδα UPS κε απηνλνκία κίαο ψξαο.» 
Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη νη παξάγξαθνη 8.9.4 θαη 8.10.3 είλαη εθηφο 
αληηθεηκέλνπ. 
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Απάληεζε 70 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ησλ παξαγξάθσλ 8.9.4 θαη 8.10.3 αθνξά ζηελ 
πιεξνθφξεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ηνπ. ηη 
αθνξά ζε εμνπιηζκφ ηνπ πξκνχ δελ αλήθεη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο. 
 
 
Δξώηεζε 71 
ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 8.12.3 αλαθέξεηαη φηη «Ο Αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα δειψζεη ηα ηζρχνληα 
πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.» 
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θάπνην Πξφηππν αλαζεσξεζεί, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη 
ζηελ ΑΜ ην αλαζεσξεκέλν Πξφηππν; 
Απάληεζε 71 
Δπηβεβαηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ην αλαζεσξεκέλν 
Πξφηππν. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πην πξφζθαηα πξφηππα ζε ζρέζε 
κε ηα ζπζηήκαηα. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 72 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 10.7.1 αλαθέξεηαη φηη «Γηαζεζηκόηεηα πζηήκαηνο ACC/IDS. 10.7.1 Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Διέγρνπ Πξφζβαζεο / Αλίρλεπζεο κε Δμνπζηνδνηεκέλεο 
Δηζφδνπ (ACC/IDS), θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο Αζθάιεηαο θαη Δμαζθάιηζεο (SMS) ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 99,99 %.» 
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεζκεπζεί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ζπζηήκαηνο άιινπ αλαδφρνπ. 
Παξαθαινχκε λα αλαθέξεζηε ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο – αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο 
Απάληεζε 72 

Αλαθέξεηαη φηη είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ε εμαζθάιηζε 
ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ (Βαζηθνχ Έξγνπ θαη επέθηαζεο) θαη ε νκαιή 
δηαζχλδεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 
ζεσξείηαη ε ίδηα κε ηελ δεηνχκελε ζηελ επέθηαζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνδηαγξαθή 
αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε. Σα πκβαηηθά Σεχρε 
είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ.  
 
 
Δξώηεζε 73 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 11.2.4 αλαθέξεηαη φηη «ε θάζε ζηαζκφ ζα παξαζρεζεί ν θαηάιιεινο 
εμνπιηζκφο πνπ ζα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ Μεηξφ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη 
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ζα ελεκεξψλεη ηνπο επηβάηεο, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ νζνλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
PIS ζηηο απνβάζξεο, ζηνπο ρψξνπο θπθινθνξίαο, ηνπο ρψξνπο 
έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ.» 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηχπν νζφλεο ζε φιεο ηηο ζέζεηο 
(βι. 11.4.16); 
Απάληεζε 73 

Οη νζφλεο ελεκέξσζεο ησλ επηβαηψλ ηνπ PIS, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε παξνχζα 
πξνδηαγξαθή, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε,  ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο κε 
δηαζηάζεηο θαη πιηθά ψζηε λα ελζσκαησζνχλ αηζζεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ρψξνπ θαη 
ηα αληίζηνηρα θηληξίζκαηα ηνπ ρψξνπ ησλ απνβαζξψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 
11.2.1. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα πιηθά – 
εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ζηαζκνχο ζα πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα γηα ιφγνπο 
νκνηνκνξθίαο θαη ζπληήξεζεο. 
 
 
Δξώηεζε 74 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 11.3.7 αλαθέξεηαη φηη «Ζ κειέηε ησλ νζνλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο PIS ζα 
ελαξκνλίδεηαη κε ηε κειέηε ηνπ ζηαζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ζρήκα ησλ νζνλψλ ζα 
ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο θαη ζε ζπληνληζκφ κε ηελ εηδηθφηεηα 
απηή, ελψ ε δηάηαμή ηνπο ζα ζπληνληζηεί κε ηηο αξρηηεθηνληθέο πηπρέο θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ 
ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηχπν νζφλεο ζε φινπο ηνπο 
ζηαζκνχο (βι. 11.4.16); 
Απάληεζε 74 

Βιέπεηε Απάληεζε 73. 
 
 
Δξώηεζε 75 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
παξάγξαθν 6.6 αλαθέξεηαη φηη «Παξαθάησ δίδνληαη ν ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο θπξίσλ 
ηκεκάησλ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο PIS γηα ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. 
Δίδνο Καηαζθεπαζηήο Σύπνο 

Passenger Information Display AESYS MA5x5.3x240x161 T0420B 
ηαζκφο Δξγαζίαο κε Λνγηζκηθφ PIS Ίδην κε απηφ ηνπ ICCS - ηαζκφο Δξγαζίαο κε 
Λνγηζκηθφ PIS(SMR)» 
Παξαθαιψ λα καο δψζεηε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην «Λνγηζκηθφ PIS» 
Απάληεζε 75 

Δπαξθείο πιεξνθνξίεο έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ ελφηεηα ηνπ ηεχρνπο πνπ πεξηγξάθεη ηα 
πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή 
θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
Δξώηεζε 76 

ην έγγξαθν K_LV_DP270000 “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ”, ζηελ 
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παξάγξαθν 7.4 αλαθέξεηαη φηη «Παξαθάησ δίδνληαη ν ηχπνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο θπξίσλ 
ηκεκάησλ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο DTS γηα ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.» 
Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη αλαθέξεζηε ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ICCS γηα 
ην Βαζηθφ Έξγν 
Απάληεζε 76 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ζηελ παξάγξαθν 7.4 ηεο ελφηεηαο «Γ» αλαθεξφκαζηε (γηα 
πιεξνθφξεζε) ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ACC/IDS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. 
 
 
Δξώηεζε  77  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 
ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 1.9  - Παξνρή ξεύκαηνο 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη νη πίλαθεο δηαλνκήο κε ηνπο απαηηνχκελνπο απηνκαηηζκνχο 
ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ησλ UPS ηειεπηθνηλσληψλ θαη νη ζπζζσξεπηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
πξναλαθεξφκελε απηνλνκία πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ησλ ηξνθνδνηηθψλ UPS πνπ 
παξέρνληαη απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη δελ εκπίπηνπλ ζην 
αληηθείκελν ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. Δπίζεο επηβεβαηψζηε φηη νη δεηνχκελεο απηνλνκίεο 
αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο επέθηαζεο. 
Απάληεζε 77 

Δπηβεβαηψλεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απαηηεζεί / πξνθχςεη ππέξ-
δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ απφ ηνλ Αλάδνρν εμνπιηζκνχ. Σα πκβαηηθά Σεχρε 
είλαη ζαθή σο πξνο ην δηαρσξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαη 
ζπκβάζεσλ άιισλ Αλαδφρσλ θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε  78  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 
ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 2.3 - Γηαζύλδεζε PSD 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηελ δηαζχλδεζε ησλ ζπξψλ επί απνβαζξψλ – PSD κε ηα 
ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ. 
Απάληεζε 78 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. Ζ δηαζχλδεζε ησλ ζπξψλ επί 
απνβαζξψλ-PSD (κε ζεκαηνδφηεζε - ATC, παξνρή ηζρχνο, γεηψζεηο, ζχζηεκα αλίρλεπζεο 
παξαβίαζεο - IDS, ςεθηαθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο - DTS) ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ 
ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.. 
 

 
Δξώηεζε 79 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 
ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 2.4 - Γνκεκέλε θαισδίσζε 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε φηη νη φπνηεο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο δνκεκέλεο 
θαισδίσζεο πέξαλ ησλ ππνδνκψλ ηνπ βαζηθνχ αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ παζεηηθνχ θαη ελεξγνχ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ απφ 
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ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε. Δπίζεο, παξαθαινχκε 
λα εμεγήζεηε ηελ αλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο UPS ζηελ ίδηα παξάγξαθν/πξφηαζε. 
Απάληεζε 79 

Δπηβεβαηψλνπκε. Βι. επίζεο απάληεζε 189.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα UPS 
απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ην Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 80  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 2.5 - Άιιεο επεθηάζεηο 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηελ θξάζε: «Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη ηα αλσηέξσ γηα 
ηελ πεξίπησζε δηαζχλδεζεο λέσλ κειινληηθψλ επεθηάζεσλ, πέξα απφ ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο.» Θεσξνχκε φηη ν αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δε κπνξεί λα δηαζθαιίζεη 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην Βαζηθφ Έξγν θαηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ηε 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εθπαίδεπζε νπνηαζδήπνηε άιιεο, δηαθνξεηηθήο επέθηαζεο. 
Απάληεζε 80 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ηπρφλ επεκβάζεηο ζην πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ ρσξνζεηείηαη εληφο ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζεο χκβαζεο ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην Βαζηθφ Έξγν θαηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ηε 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά άιιεο κειινληηθέο επεθηάζεηο ν 
Αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα δηαζθαιίζεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 
ππνζηήξημε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απξφζθνπηε δηαζχλδεζε θαη ε νκαιή ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη εθπαίδεπζε.  
 
 
Δξώηεζε 81  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 2.6 - Άιιεο επεθηάζεηο 
Θεσξνχκε φηη ην δεηνχκελν ηεο παξαγξάθνπ είλαη αζαθέο. Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε. Καη‟ 
ειάρηζην ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο ζηηο νπνίεο 
αλαθέξεζηε. 
Απάληεζε 81 

Σα ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηεο 
επεθηαζηκφηεηαο θαη απηφ είλαη ην δεηνχκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ. 
 
 
Δξώηεζε 82  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 5.1.2 - Αλαβάζκηζε DTS Βαζηθνύ Έξγνπ 

Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ηελ έλλνηα ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ γηα αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
DTS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηελ επέθηαζε ηεο Καιακαξηάο. Αθνξά ζηελ 
αλαβάζκηζε ή πξνζζήθε πιηθνχ (hardware) θαη ινγηζκηθνχ (software) ζην Βαζηθφ Έξγν 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   

 

 
 

     RFP-380/20 
Α..  92759 

 

 ει. 35 από 78 

(ΚΔΛ/ΔΚΔΛ) ή κφλν ηελ αλαβάζκηζε θαη επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο απφ ην θνηλφ πιένλ ζχζηεκα DTS; 
Απάληεζε 82 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην εξψηεκα ζαο απαληάηαη κφλν κεηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επέθηαζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο DTS πξνο Καιακαξηά ζε επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη ν ζρεδηαζκφο απηφο 
είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 83  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 5.2.1 - Γηαζύλδεζε DTS 

Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DTS ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο κε ην αληίζηνηρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απνθιεηζηηθά ίλεο απφ ηα θεληξηθά θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν βαζηθφο 
αλάδνρνο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 
Απάληεζε 83 

Δπηβεβαηψλεηαη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή σο πξνο ην δηαρσξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ 
κεηαμχ ηεο παξνχζεο θαη άιισλ Αλαδφρσλ θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 84  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 5.2.8- DTS 

Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ηηο αλάγθεο ζπξκψλ ζε ζεκεία ζηάζκεπζεο ή αθηλεηνπνίεζεο 
ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχζηεκα DTS. 
Απάληεζε 84 

Σν ζχζηεκα DTS ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ησλ 
ζπζηεκάησλ ησλ ζπξκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχζηεκα αζχξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
DCS, φζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα, ησλ φγθν θαη ηηο ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ φπσο νξίδνληαη 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 85  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 5.3.2- Δλζσκάησζε DTS ζην ICCS 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ην ινγηζκηθφ δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DTS ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο πξέπεη λα ελνπνηεζεί ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ICCS ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ, θαζψο εθηηκνχκε φηη θάηη ηέηνην δελ είλαη εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί, εηδηθά εάλ ην 
ICCS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ δελ δηαζέηεη σο ζήκεξα ηελ δπλαηφηεηα απηή. Παξαθαινχκε 
επίζεο ελεκεξψζηε καο γηα ην εάλ ην ICCS ηνπ Βαζηθνχ δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα απηή. 
Λακβάλνληαο δε ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ICCS απ‟ φπνπ πξνθχπηεη φηη 
είλαη ζχζηεκα πνπ δηεπθνιχλεη ζην ιεηηνπξγηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ελνπνηεί θαη 
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φρη ζε ρεηξηζκνχο ζπληήξεζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο, ζεσξνχκε φηη ε ελζσκάησζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ δηακφξθσζεο ηνπ DTS εληφο ηνπ ICCS δελ είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. 
Απάληεζε 85 

Σν ζχζηεκα ICCS ζα εθηειεί ιεηηνπξγηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θεληξηθά θαη ηνπηθά. 
Οπνηνηδήπνηε ρεηξηζκνί ζπληήξεζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο είλαη εθηθηνί θαη απαηηείηαη λα 
γίλνληαη απφ ην ICCS ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 86  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 5.3.5- Κνηλό Σνπηθό Γίθηπν TCP/IP 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε παξάγξαθνο αλαθέξεηαη ζην «Κνηλφ Σνπηθφ Γίθηπν TCP/IP» LAN 
σο ην θπζηθφ κέζν ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ήρνπ θαη εηθφλαο θαη φρη 
σο ην κέζo κεηαηξνπήο ησλ ζεκάησλ ζε παθέηα δεδνκέλσλ. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε.  
Απάληεζε 86 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη  ην Κνηλφ Σνπηθφ Γίθηπν TCP/IP δελ είλαη κέζν κεηαηξνπήο ησλ 
ζεκάησλ ζε παθέηα δεδνκέλσλ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 87  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 5.3.7 – ηαζκόο εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο δηθηύνπ (NMS) 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ν ζηαζκφο εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο δηθηχνπ (NMS) ζηνλ 
νπνίν αλαθέξεζηε είλαη ν πθηζηάκελνο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
ελζσκαησζεί ην DTS ηεο επέθηαζεο, ή λένο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο. 
Απάληεζε 87 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ πθηζηάκελν ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ. 
 
 
Δξώηεζε 88  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 5.4.18 – Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο DTS 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη νξζψο νξίδεηαη ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεηαμχ 5νC θαη +50νC, πνπ αληηζηνηρεί ζε κεραλήκαηα εηδηθψλ εθαξκνγψλ, 
αληί ηνπ 0νC έσο +45νC πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλήζε εκπνξηθφ εμνπιηζκφ, φπσο απηφλ πνπ 
έρεη εγθαηαζηαζεί ζην Βαζηθφ Έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Γ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 
Με δεδνκέλν δε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ρψξν κε πιήξσο 
ειεγρφκελν/θιηκαηηδφκελν πεξηβάιινλ κηα ιχζε κε πξνδηαγξαθέο φπσο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 
κνηάδεη λα είλαη θαηαιιειφηεξε. 
Απάληεζε 88 
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Οξζψο νξίδεηαη ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζπζηήκαηνο DTS 
κεηαμχ 5νC θαη +50νC γηα ηνλ δεηνχκελν εμνπιηζκφ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρψξνο 
εγθαηάζηαζεο είλαη θιηκαηηδφκελνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζκνχ επηηεξείηαη θεληξηθά. 
 
 
Δξώηεζε 89  
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 6.1.2 – existing TETRA system Standards 
Πξνδηαγξαθέο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο TETRA 

Please clarify if the existing main TETRA system is fully compatible and completely support 
and provide all functions and interfaces according to the EN 300 392-3-1 (TETRA ISI 
General design) and EN 300 392-3-5 (TETRA Inter-system interface. Add. feature for 
Mobility) which are requirements of the Kalamaria extension TETRA system. 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ην ππάξρνλ θχξην ζχζηεκα TETRA είλαη πιήξσο ζπκβαηφ 
θαη ππνζηεξίδεη πιήξσο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δηεπαθέο ζχκθσλα κε ηα EN 300 392-3-1 
(TETRA ISI General design) θαη EN 300 392-3-5 (TETRA Inter-system interface Add. feature 
for Mobility) πνπ είλαη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο.  
Απάληεζε 89 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δεζκεπζεί γηα ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη ζε 
ζρέζε κε ην πθηζηάκελν θαη ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην ζχλνιν.  
Πξέπεη λα ππάξρεη ε κειινληηθή δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηνπιάρηζηνλ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πην πξφζθαησλ 
πξνηχπσλ γηα ην ζχζηεκα TETRA. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 

 
Δξώηεζε 90 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ-   Άξζξν 6.1.2 – Existing TETRA system Inter-System 
interface Γηεπαθέο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο TETRA κε άιια ζπζηήκαηα TETRA 

Please inform us the vendors with which the vendor of the existing main TETRA system 
(Leonardo), has established and certified ISI tests and interoperability respectively.  
Παξαθαινχκε ελεκεξψζηε καο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 
ππάξρνληνο θχξηνπ ζπζηήκαηνο TETRA (Leonardo), έρεη θαζηεξψζεη θαη πηζηνπνηήζεη 
δνθηκέο ISI θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 
Απάληεζε 90 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξέσζε νχηε θαη αξκνδηφηεηα ηεο ΑΜ λα ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά κε πηζηνπνηήζεηο ή ζπλεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν πξνκεζεπηήο ελφο 
ζπζηήκαηνο. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 6.1.3 – Replacement of the Existing TETRA system 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο TETRA  

According to paragraph 6.1.3: “The Contractor shall also integrate the new TETRA system of 
the Kalamaria extension into the system of the Base Project of Thessaloniki Metro and shall 
guarantee the necessary smooth operation of the system as a whole.” Please clarify if it is 
acceptable for the Contractor to replace the existing active equipment of the TETRA system 
of the Base Project with new equipment that will be used for the Kalamaria extension? 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.3: «Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα ελνπνηήζεη ην λέν 
ζχζηεκα TETRA ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ζε απηφ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο θαη λα εγγπεζεί γηα ηελ απαξαίηεηε νκαιή ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ηνπ 
ζπζηήκαηνο".  
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ είλαη απνδεθηφ ν Αλάδνρνο λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 
πθηζηάκελν ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ κε λέν 
εμνπιηζκφ, ίδην κε απηφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο; 
Απάληεζε 91 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δεζκεπζεί γηα ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη ζε 
ζρέζε κε ην πθηζηάκελν θαη ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην ζχλνιν.  Σα 
πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 6.5.1.1 – Πνζόηεηεο εμνπιηζκνύ EBTS 

ηελ παξάγξαθν 6.5.1.1 ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ αλαθέξεηαη φηη γηα ην 
ζχζηεκα TETRA θάζε απνκαθξπζκέλε ζέζε EBTS ζα δηαζέηεη: 
 • Διάρηζηνο Αξηζκφο Μνλάδσλ ηαζκψλ Βάζεο: Γχν (2) 
 • Διεγθηή ζέζεο TETRA πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πιενλαζηηθή Γηακφξθσζε: Έλαο (1)ην   
αληίζηνηρν άξζξν ηνπ αγγιηθνχ θεηκέλνπ νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο είλαη: 
 • Διάρηζηνο Αξηζκφο Μνλάδσλ ηαζκψλ Βάζεο: Σξία (3) 
 • Διεγθηή ζέζεο TETRA πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πιενλαζηηθή Γηακφξθσζε: Γχν 
(2)Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε ηηο ζσζηέο δεηνχκελεο πνζφηεηεο. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ην θείκελν πνπ ηζρχεη είλαη ην ειιεληθφ.  
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 6.5.3.  6.7.2 – Φνξεηνί αζύξκαηνη 

ηελ παξάγξαθν 6.5.3 αλαθέξεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) 
θνξεηνχο αζπξκάηνπο πνπ επξίζθνληαη επί ζπξκψλ, ελψ ζηελ παξάγξαθν 6.7.2 αλαθέξεηαη 
φηη ε αληίζηνηρε πξνκήζεηα γίλεηαη απφ ηνπο αλαδφρνπο ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ. Παξαθαινχκε 
δηεπθξηλίζηε. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη φηη αθνξά ζε εμνπιηζκφ ησλ ζπξκψλ αθνξά ηνπο Αλαδφρνπο ηνπ 
Σξνραίνπ Τιηθνχ θαη δελ αλήθεη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 6.5.4 - Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο αζπξκάησλ 
TETRA 

ηελ παξάγξαθν 6.5.4 ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ αλαθέξεηαη φηη νη 
παξερφκελνη αζχξκαηνη ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA γηα εγθαηάζηαζε εθηφο ζπξκνχ λα 
ηθαλνπνηνχλ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή: Γηαθχκαλζε ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: -10νC έσο 
+50νC.ην αληίζηνηρν αγγιηθφ θείκελν ην αληίζηνηρν εχξνο είλαη: -10νC έσο 
+58νC.Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ην ζσζηφ δεηνχκελν. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ην θείκελν πνπ ηζρχεη είλαη ην ειιεληθφ. Πξφθεηηαη γηα 
ηππνγξαθηθφ ιάζνο. 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξα 6.8.2  6.8.3 - Απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο TETRA 

ηηο παξαγξάθνπο 6.8.2 & 6.8.3 αληηιακβαλφκαζηε φηη γίλεηαη αλαθνξά ζε ζχζηεκα 
κεηάδνζεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απφ ην ζχζηεκα TETRA, ελψ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο DTS θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην DTS απνηειεί ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηνπ 
θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ TETRA. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη νη απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
παξαγξάθσλ δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην ζχζηεκα TETRA. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε. 
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Σα δεδνκέλα TETRA πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ ηαζκψλ Βάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
TETRA θαη κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο απηψλ κε ην ζχζηεκα  DTS. 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 7.2.4 - Ηρεηηθή θάιπςε ρώξσλ  

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε ερεηηθή θάιπςε ζε φιεο ηηο ζχξεο ρξήζεο πξνζσπηθνχ 
αθνξά ζηελ πιεπξά ησλ ρψξσλ θνηλνχ. Δπίζεο, δηεπθξηλίζηε εάλ ε θάιπςε ησλ δηαδξφκσλ 
δηαθπγήο αθνξά ζηηο εμφδνπο δηαθπγήο ησλ επηβαηψλ ζε ρψξνπο θνηλνχ θαη θιηκαθνζηάζηα 
εμφδνπ δηαθπγήο ή θαη ζηνπο δηαδξφκνπο δηαθπγήο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή πξνζσπηθνχ 
ιεηηνπξγίαο ζε ηερληθνχο ρψξνπο θαη δηαδξφκνπο. 
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Βι. απαληήζεηο 20 θαη 21. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη νη αλαθεξφκελεο ζηελ Πξνδηαγξαθή ζχξεο 
απνβαζξψλ είλαη ζηελ άθξε θάζε απνβάζξαο πξνο ηα ηξαίλα θαη ε ερεηηθή θάιπςε είλαη 
πξνθαλψο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θνηλνχ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη δηάδξνκνη δηαθπγήο είλαη 
φιεο νη δηαδξνκέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ νη επηβάηεο ψζηε λα εμέιζνπλ ηνπ ρψξνπ 
πνπ βξίζθνληαη, ηφζν ζε θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ζε επείγνπζα / ζπκβάλ 
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εθθέλσζεο ρψξνπ θαη απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηα αληίζηνηρα θιηκαθνζηάζηα. Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 7.2.5 - Ηρεηηθή θάιπςε ζεξάγγσλ  

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε αλαθνξά ερεηηθήο θάιπςεο ζε ζήξαγγεο αθνξά ζε 
ζήξαγγεο θίλεζεο επηβαηψλ εληφο ρψξσλ ζηαζκψλ ή ζε ζήξαγγεο θίλεζεο ζπξκψλ. 
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Βι. απάληεζε 22.  
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξα 7.4.2  7.4.5 - Απαηηήζεηο αθνπζηηθήο κειέηεο 

ηελ παξάγξαθν 7.4.2 θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη κεηξήζεηο ζνξχβνπ 
θαη αληήρεζεο ζηνπο ζηαζκνχο ηεο επέθηαζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο ιχζεο γηα ηελ ερεηηθή θάιπςε 
ησλ ζηαζκψλ. ηελ παξάγξαθν 7.4.5 νξίδνληαη ζεσξεηηθνί επηζπκεηνί ρξφλνη αληήρεζεο. 
Αληηιακβαλφκαζηε φηη νη ζεσξεηηθνί απηνί ρξφλνη απνηεινχλ ζηφρνπο ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ θαη ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ ρξφλν αληήρεζεο ζε 
θάζε ζηαζκφ. Μπνξνχλ λα εθιεθζνχλ κφλν σο πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία απφ ηνλ Αλάδνρν 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηερληθήο ιχζεο θαη ηεο θνζηνιφγεζεο 
ζηελ παξνχζα θάζε ηνπ Έξγνπ. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε. 
Απάληεζε 98 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αθνπζηηθή ηνπ ρψξνπ (παξάγξαθνο 7.4.5) εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ζηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο.  
Αθνινπζεί θείκελν κε ηα άξζξα ηεο πεξηγξαθήο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ  γηα ηνπο 5 
ζηαζκνχο ηεο επέθηαζεο γηα λα ζπλδξάκεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ θαιχηεξε εθηίκεζε 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειηψλ (νη παξάγξαθνη απνηεινχλ ηελ αλαθνξά ζην 
ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ηεο επέθηαζεο). Σέινο, ζηνλ 
Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα δνζνχλ θαη νη αθνπζηηθέο κειέηεο/πξνζνκνηψζεηο ησλ 
ρψξσλ θνηλνχ ησλ 5 ζηαζκψλ. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πηζηνπνηήζεη φηη ην ζχζηεκα Αλαγγειηψλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 7.4.7.  
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΟΗΝΟΤ ΣΑΘΜΧΝ 
 

 4.3.3.12 Δπελδχζεηο Υψξσλ Κνηλνχ 
 

 4.3.3.12.1 Δπελδχζεηο Σνηρίσλ – Σνίρσλ  
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Γηα επελδχζεηο ηνηρίσλ – ηνίρσλ ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο βιέπε πίλαθα 
ηειεησκάησλ θαη ζρέδηα ηνκψλ ηαζκψλ Καιακαξηά θαη Αξεηζνχ. 

 Αλαξηεκέλα παλέια ηλνηζηκεληνζαλίδαο κε ρξσκαηηζκφ νιηθήο κάδαο, 
ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 60Υ2.75Υ0,8 εθ. ή 120Υ2.75Υ0,8εθ. Σν 
παξαπάλσ πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηειείσκα ζηελ εζσηεξηθή 
ηνηρνπνηία πνπ πεξηθιείεη ηα θιηκαθνζηάζηα θπιηφκελσλ απφ ην επίπεδν 
δηαθίλεζεο θνηλνχ κέρξη ην επίπεδν απνβάζξαο, ζηηο εζσηεξηθέο 
ηνηρνπνηίεο ζην επίπεδν δηαθίλεζεο θνηλνχ-ρψξνο θνηλνχ (1.4), θαζψο 
επίζεο γηα ηελ κεξηθή επέλδπζε ησλ φςεσλ άλσζελ ησλ screendoors θαη 
ησλ κεησπηαίσλ ηνίρσλ ηεο απνβάζξαο. Σα παλέια ηλνηζηκεληνζαλίδαο 
άλσζελ ησλ screendoors ζα θέξνπλ ζρηζκέο γηα ηελ απαγσγή αέξα απφ 
ηνπο παξαθείκελνπο αεξαγσγνχο. 

 Γηάηξεηα θαη κε δηάηξεηα, γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά παλέια, βακκέλα κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή, πάρνπο 0,7ρηι. κε δηάηξεζε 15% - 50% (θαη 
ζχκθσλα κε ηελ αθνπζηηθή κειέηε), ζε κεηαιιηθφ γαιβαληζκέλν ζχζηεκα 
ζηήξημεο, κε νξηδφληηα ζθνηία θαη κέρξη ην χςνο ησλ ςεπδνξνθψλ. Σν 
είδνο ηεο δηάηξεζεο ζα είλαη επηινγήο ηεο ΑΜ. Σα κεηαιιηθά παλέια ζα 
θέξνπλ ερνκνλσηηθφ πάπισκα θαη πεηξνβάκβαθα πάρνπο 3εθ, νη δε 
δηαζηάζεηο ηνπο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηε θάζε ηεο Μ.Δ. 

 Δπηθάλεηα απφ εκθαλέο ζθπξφδεκα επεμεξγαζκέλε κε ειαζηφηππν ηχπνπ 
Reckli κε δψλεο δηαρσξηζκνχ απφ απιφ εκθαλέο ζθπξφδεκα. Σν κνηίβν 
θαη ε πθή ζα απνθαζηζηεί θαηά ηε ΜΔ. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ζα βαθεί κε 
αληηθνληαθή βαθή θαη ζα πεξαζηεί antigraffiti. Οη δε ηπρφλ επηζθεπέο ζα 
γίλνπλ κε εηδηθφ ηζηκεληνεηδέο.  

 Σν παξαπάλσ πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηειείσκα ζηηο εηζφδνπο, 
ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ εηζφδσλ θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ 
θνπηηνχ ηνπ ηαζκνχ ζην επίπεδν δηαθίλεζεο θνηλνχ – ρψξνο θνηλνχ 
(1.4).  

 Γαρηπιίδη θπθιηθήο δηαηνκήο Φ50 απφ αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 2ρηι. 
ζα ζηεξίδεηαη ζηα ππνζηπιψκαηα κε αλνμείδσηεο ξνδέηεο θαη ζε 
απφζηαζε 5εθ απφ απηφ.  

 Δπέλδπζε κε θχιια αλνμείδσηνπ ράιπβα πάρνπο 1,5 ρηι. γηα φιν ην 
κήθνο ησλ κεησπηθψλ ηνίρσλ ησλ απνβαζξψλ, γηα ηελ επέλδπζε ησλ 
κνλάδσλ έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο επίζεο θαη εζσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ – 
εζνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ΑΣΗΜ΄s. 

 Παλέια απφ παινπίλαθα αζθαιείαο (8+8 ρηι)=16 ρηι ζε ζθειεηφ απφ 
αλνμείδσην ράιπβα γηα ηνπο αλειθπζηήξεο. 

 Αλνμείδσηεο πεξζίδεο ζε ζχζηεκα ζηήξημεο γηα ηνπο ρψξνπο θνηλνχ ζηα 
ΑΣΗΜ. 

 Αιεμίζθαηξν παινζηάζην ειάρηζηνπ πάρνπο 22 ρηι. ζε ζχζηεκα ζπλερνχο 
ζηήξημεο απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα ηα παξάζπξα ησλ ρψξσλ 2.3 θαη 
2.2.  

  ηεζαίν απφ παινπίλαθεο αζθαιείαο 10+10ρηι παθησκέλν ζηα ζηεζαία 
κε αλνμείδσην πξνθίι ζηεξέσζεο θαη αλνμείδσην ρεηξνιηζζήξα. 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ   

 

 
 

     RFP-380/20 
Α..  92759 

 

 ει. 42 από 78 

 Βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή κεηαιιηθφ ξνιφ αζθαιείαο απφ 
δηάηξεηεο θαη κε δηάηξεηεο ισξίδεο βαξέσο ηχπνπ (ζε πνζνζηφ 70-30% 
αληίζηνηρα), γηα ηηο εηζφδνπο ηνπ ζηαζκνχ. 

 Ζρνκνλσηηθή επεμεξγαζία ζε εκθαλή θαηαζθεπή ζθπξνδέκαηνο / 
ηνηρνπνηίαο, κε πιηθφ πάρνπο min. 5 εθ (πεηξνβάκβαθα) ζε κεηαιιηθφ 
γαιβαληζκέλν ζχζηεκα ζηήξημεο κε επέλδπζε απφ δηάηξεηα, βακκέλα κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή, κεηαιιηθά θχιια, πάρνπο 1,5 ρηι. (θαζέηεο) θαζ‟ 
φιν ην χςνο ησλ κεηψπσλ ησλ απνβαζξψλ έσο ην επίπεδν ησλ 
ηξνρηψλ, θαζψο θαη απέλαληη ζηελ πιεπξά ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρίσλ. 

  νβαηεπί ζε εζνρή ζ‟ φινπο ηνπο ρψξνπο θνηλνχ απφ γθξη / θφθθηλεο 
πιάθεο γξαλίηε δηαζηάζεσλ 90 x 30 x 1,5 εθ. 

 Γηα φισλ ησλ εηδψλ ηα παλέια ζα ππνβιεζνχλ ιεπηνκέξεηεο γηα εηδηθά 
ηεκάρηα ηειεηψκαηφο ηνπο κε ην δάπεδν, ηελ ςεπδνξνθή  θαη ηνλ ηνίρν, 
θαζψο θαη εηδηθψλ δηαζηάζεσλ φπνπ απηφ απαηηεζεί. 

 

 4.3.3.12.2 Δπελδχζεηο Γαπέδσλ 
 

     Δπελδχζεηο δαπέδσλ ζε ρψξνπο θνηλνχ. 
 

  Πιάθεο 40Υ40Υ3εθ γθξη θαη θφθθηλνπ γπαιηζκέλνπ γξαλίηε, κε 
αληηνιηζζεξή επηθάλεηα γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ θνηλνχ. Πιάθεο 40Υ40Υ3εθ 
γθξη αδξνχ γξαλίηε (φπνπ απαηηείηαη). 

  Πιάθεο θινγηζκέλνπ θφθθηλνπ θαη γθξη γξαλίηε 80Υ60Υ5εθ γηα ηε 
δηακφξθσζε ηεο άθξεο ησλ απνβαζξψλ, θαη θφθθηλνπ θινγηζκέλνπ 
γξαλίηε 80Υ20Υ3εθ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ισξίδαο πνπ νξίδεη ηελ αζθαιή 
πεξηνρή ηεο απνβάζξαο. 

 Πιάθεο θφθθηλνπ γξαλίηε εγράξαθηεο 40x40x3εθ. πξνο δηακφξθσζε 
δηαδξνκψλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. 

 Πιάθεο θφθθηλνπ γπαιηζκέλνπ γξαλίηε γηα ηε δεκηνπξγία αξρηηεθηνληθψλ 
κνηίβσλ πνπ ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηελ θάζε Μ.Δ.  

 Γηα ηα θιηκαθνζηάζηα : Γθξη πιάθεο γξαλίηε 100/140x30x4εθ θινγηζκέλεο 
γηα ηα παηήκαηα, γθξη πιάθεο γξαλίηε 100/140x15x2εθ. γπαιηζηεξέο γηα 
ηα ξίρηηα, γθξη θαη θφθθηλεο πιάθεο γξαλίηε 40x40x3εθ. θινγηζκέλεο ζηηο 
απνιήμεηο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ. Γθξη πιάθεο γξαλίηε 40Υ40Υ3εθ αδξέο 
γηα πιαηχζθαια. ια ηα παηήκαηα ησλ θιηκάθσλ ζηνπο δεκφζηνπο 
ρψξνπο ζα θέξνπλ εγθνπέο νη νπνίεο ζα γεκίζνπλ απφ εηδηθή 
αληηνιηζζεηηθή ξεηίλε ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Α.Μ. Σν πιήζνο θαη ην 
κέγεζνο ησλ εγθνπψλ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηε ΜΔ. 

 Αλνμείδσηε ιακαξίλα 10Υ80Υ0,1εθ. (κε εηδηθφ ηειείσκα ζηα πιάγηα) γηα  
επέλδπζε ζην ινχθη ησλ ζηαζεξψλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ γεηηληάδεη κε ηηο 
θπιηφκελεο θαη γξαλίηεο γηα ην ινχθη πνπ γεηηληάδεη κε γξαλίηε. 

 
           Δπελδχζεηο δαπέδσλ ζε  ρψξνπο επηπέδνπ νδνχ. 
 

 Γηακνξθψζεηο δηαδξνκψλ κε επηκειεκέλε επηθάλεηα ζηακπσηνχ 
ζθπξνδέκαηνο (ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 10%) ην νπνίν ζα έρεη ρξψκα θαη 
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κνηίβν ηεο επηινγήο ηεο ΑΜ (κε αξκνχο ζηηο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο). 
Σν ζηακπσηφ δάπεδν ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζθπξφδεκα νπιηζκέλν κε 
ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαη ρξσκαηηζκέλν κε «επίπαζε» δπν ζηξψζεσλ 
ζθιεξπληηθνχ, ρξψκαηνο ζε απνρξψζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 
ηαλ ην ζθπξφδεκα θηάζεη ζην πιαζηηθφ ζηάδην θαιχπηεηαη κε ρξψκα 
αξκψλ θαη ζηακπάξεηαη κε επηιεγκέλα θαινχπηα. Σέινο, κεηά ηελ 
σξίκαλζε ηνπ δαπέδνπ θαηαζθεπάδνληαη αξκνί δηαζηνιήο θαη 
ζθξαγίδεηαη κε εηδηθφ βεξλίθη. 

 Βνηζαιφπιαθεο – ηζηκεληφπιαθεο (ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 60%) 
πεδνδξνκίνπ 40x40x5εθ. γηα ηηο δηακνξθψζεηο επηπέδνπ νδνχ - 
πιαηείαο. 

 Δγράξαθηεο ηζηκεληφπιαθεο 40x40x5εθ. πξνο δηακφξθσζε δηαδξνκψλ 
γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηε φξαζε ζην επίπεδν νδνχ. 

 Γηακνξθψζεηο επηθαλεηψλ κε θπζηθφ θπβφιηζν (ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 
30%) ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 18,80 Υ 12,30 Υ 6 εθ., 12,30 Υ 12,30 Υ 6 
εθ., 12,30 Υ 6,20 Υ 6 εθ. κε αληνρή ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο 
κεηαβνιέο, ζε ρεκηθέο νπζίεο θαη δηαιπηηθά, κεραληθή αληνρή γηα κεγάια 
θνξηία, αληηνιηζζηξφηεηα κε πνηθηιία ρξσκάησλ. Ζ ππφβαζε ησλ 
θπβφιηζσλ, ην θηλίξηζκα ηεο βάζεο ππφβαζεο, ε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ, 
ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο-ζπκπίεζεο ησλ θπβφιηζσλ θαζψο θαη ηα 
θηληξίζκαηα ηεο ηειηθήο επηθάλεηάο ηνπο ζα κειεηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 
θαηά ηε θάζε ηεο ΜΔ. 

 Αλνμείδσηε κεηαιιηθή ζράξα γηα ηα θξεάηηα ζπιινγήο νκβξίσλ. 

 Υιννηάπεηαο – κηθξνί ζάκλνη – εδαθνθαιππηηθά θπηά γηα ηηο θπηεχζεηο 
ζην επίπεδν νδνχ - πιαηείαο. Οη δελδξνθπηεχζεηο θαη νη θπηεχζεηο ζην 
επίπεδν νδνχ ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηε θάζε Μ.Δ., κεηά απφ έγθξηζε 
ηεο ΑΜ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

 4.3.3.12.3 Δπελδχζεηο Οξνθψλ 
      
      Δπελδχζεηο νξνθψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο 

 

 Παλέια απφ παινπίλαθα αζθαιείαο 16ρηι. (8+8 ρηι) πιαηζηαθήο ζηήξημεο, 
ζε γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ, βακκέλν κεηαιιηθφ ζθειεηφ γηα ηα ζηέγαζηξα 
θαη αλνμείδσην ζθειεηφ γηα ηνπο θεγγίηεο. 

 Γηάηξεηα θαη κε δηάηξεηα, βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, κεηαιιηθά 
παλέια ςεπδνξνθήο, πάρνπο  0,7ρηι., κε ερνκνλσηηθφ πάπισκα θαη 
πεηξνβάκβαθα 3εθ (κε δηάηξεζε 15%–50% θαη ζχκθσλα κε ηελ 
αθνπζηηθή κειέηε, ελδεηθηηθψλ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 60Υ60εθ θαη 
60Υ120εθ). Ζ ςεπδνξνθή ζα είλαη αλαξηεκέλε ζε ραιχβδηλν ζθειεηφ 
γαιβαληζκέλν. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα θέξνπλ αλεμάξηεηε ζηήξημε απφ 
ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ (νπιηζκέλν ζθπξφδεκα) ηνπ ζηαζκνχ.  

 Με δηάηξεηεο κεηαιιηθέο ισξίδεο (metal strips) βακκέλεο κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή πάρνπο 0,7 ρηι. κε ερνκνλσηηθφ πάπισκα θαη 
πεηξνβάκβαθα 3εθ. 

 Παλέια απφ αλνμείδσην ράιπβα πάρνπο 1ρηι. γηα ηελ θάιπςε ηεο ςάζαο 
φισλ ησλ θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ. Οη θπιηφκελεο θιίκαθεο κε ηελ 
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επέλδπζή ηνπο ζα πξνβιεζνχλ ζαλ φγθνη ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε 
ςεπδνξνθή. 

 Οη νξνθέο πνπ είλαη εκθαλείο (ρσξίο ςεπδνξνθή) ζα ζπαηνπιαξηζηνχλ 
θαη ζα βαθνχλ κε αληηθνληαθή βαθή. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη 
επίρξηζκα ε επηθάλεηα ζα επηρξηζηεί θαη ζα βαθεί. 

 Σα κέησπα ησλ πιαθψλ ζηα αλνίγκαηα θιηκαθνζηαζίσλ ζα επελδπζνχλ 
ζαλ ζπλέρεηα ηεο ςεπδνξνθήο ζε κήθνο πνπ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηε 
θάζε ηεο ΜΔ. 

 Οη ςεπδνξνθέο δελ ζα θαιχπηνπλ φιν ην πιάηνο ησλ πιαθψλ. Θα 
βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ ηηο θαηαθφξπθεο πιεπξηθέο επελδχζεηο θαη 
ζα αθνινπζνχλ ηελ πεξαζηά ησλ εμσηεξηθψλ θπιηφκελσλ. ζνλ αθνξά 
ηηο ςεπδνξνθέο ηνπ επηπέδνπ έθδνζεο εηζηηεξίσλ, εθεί ζα αθνινπζεζεί 
αληίζηνηρνο ζρεδηαζκφο δει. απφζηαζε ηνηρνπνηίαο ςεπδνξνθήο. 

 Οη ςεπδνξνθέο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ησλ ηαζκψλ ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ ζε αληηζηνηρία κε ηα ζρέδηα αλφςεσλ θαη ηελ κειέηε 
θσηηζκνχ ηνπ ηαζκνχ Καιακαξηά. Οη ςεπδνξνθέο (ηνπ ηδίνπ ρψξνπ 
π.ρ. ρψξνο 1.4) ζα έρνπλ κεηαμχ ηνπο πςνκεηξηθή δηαθνξά πνπ ζα 
νξηζηηθνπνηεζεί ζηε θάζε ηεο ΜΔ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζθνηίεο ησλ 
φςεσλ. 

 
 
Δξώηεζε 99 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 7.5.7  - Κιεηδαξηά SAP ζε κνλάδεο ECU 

Καζψο ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ECU απνηειεί αληηθείκελν ηνπ βαζηθνχ 
αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη θαη ε θιεηδαξηά ηνπ 
δηακεξίζκαηνο ηεο κνλάδαο ECU, ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ε κνλάδα SAP, απνηειεί 
αληηθείκελν ηνπ βαζηθνχ αλαδφρνπ. 
Απάληεζε 99 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο θιεηδαξηά ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο κνλάδαο ECU απνηειεί 
αληηθείκελν ηνπ θχξηνπ Αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή σο πξνο 
ην δηαρσξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαμχ ηεο παξνχζεο θαη άιισλ Αλαδφρσλ θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 100 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 7.5.23  - Αζηνρίεο εξκαξίσλ PA 

Παξαθαινχκε εμεγήζηε ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ αζηνρηψλ εξκαξίσλ ζπζηήκαηνο ΡΑ απφ 
νπνηνδήπνηε άιιν ζηαζκφ.  
Απάληεζε 100 

Σπρφλ αζηνρίεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνζθέξεη ν θάζε δηαγσληδφκελνο ζε ζρέζε κε 
απαηηήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ εξκαξίσλ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. 
Δξώηεζε 101 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 7.7.1   7.7.2 - Γηεπαθέο PA 

Απφ ηηο παξαγξάθνπο 7.7.1 θαη 7.7.2 αληηιακβαλφκαζηε φηη: 
 - Γελ ππάξρεη απεπζείαο δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο PA κε ηα ζπζηήκαηα, ATS θαη TETRA, 
αιιά ππάξρεη απαίηεζε ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ηνπο. 
 - Ζ ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ PA κε ην TETRA αθνξά ζηε κεηάδνζε 
αλαθνηλψζεσλ εληφο ζπξκψλ. Παξαθαινχκε φπσο: 
 - Δπηβεβαηψζηε θαη ελεκεξψζηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηφ πινπνηείηαη ζην Βαζηθφ Έξγν, π.ρ. 
δηα κέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ICCS. 
 - Γηεπθξηλίζεηε ηελ ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο PA κε ην ζχζηεκα ATS. 
Απάληεζε 101 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα 
εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 102 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 8.2.4 - Δπόπηεπζε ΚΚΣΟ 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε επφπηεπζε ησλ δηαδξνκψλ δηαθπγήο αθνξά ζηηο εμφδνπο 
θηλδχλνπ ησλ επηβαηψλ ζε ρψξνπο θνηλνχ θαη θιηκαθνζηάζηα δηαθπγήο ή θαη ζηηο εμφδνπο 
θηλδχλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο ζε ηερληθνχο ρψξνπο θαη 
δηαδξφκνπο. 
Απάληεζε 102 
Δπηζεκαίλεηαη φηη δηάδξνκνη δηαθπγήο είλαη φιεο νη δηαδξνκέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ 
νη επηβάηεο ψζηε λα εμέιζνπλ ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθνληαη, ηφζν ζε θαλνληθή θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ζε επείγνπζα / ζπκβάλ εθθέλσζεο ρψξνπ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη 
ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 103 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 8.2.6 - Σειεθσληθέο ζπζθεπέο DLT  

Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε κε αθξίβεηα ηα ζεκεία ησλ ρψξσλ θνηλνχ πνπ δηαζέηνπλ 
ηειεθσληθή ζπζθεπή DLT θαη πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ θάκεξα ηνπ ζπζηήκαηνο CCTV, 
π.ρ. ζηαζκαξρείν, ρψξνο έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ζεκεία ECU θ.α. 
Δπίζεο, επηβεβαηψζηε εάλ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάζε ζπζθεπήο επηθνηλσλίαο έλαο 
ηνπιάρηζηνλ εηθνλνιήπηεο ζα εκθαλίδεηαη απηφκαηα ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο CCTV. 
Σέινο, δηεπθξηλίζηε εάλ νη ηειεθσληθέο απηέο ζπζθεπέο δηαζέηνπλ βνεζεηηθέο επαθέο γηα 
ηνπηθή δηεπαθή κε ην ζχζηεκα CCTV ή εάλ ε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν.  
Απάληεζε 103 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα 
εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ.  
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Δξώηεζε 104 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 8.2.11 - Δλζσκάησζε θαη δηαρείξηζε KKTO 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΚΚΣΟ ζπξκψλ ζην 
ζχζηεκα ΚΚΣΟ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο γίλεηαη ζην Κ.Δ.Λ. ή ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζε θάζε 
ζηαζκφ. 
Απάληεζε 104 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ΚΚΣΟ ζπξκψλ ζην ζχζηεκα ΚΚΣΟ ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο ζα γίλεηαη θεληξηθά ζην Κ.Δ.Λ. 
 
 
Δξώηεζε 105 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 8.3.3 - Δμππεξεηεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ΚΚΣΟ   

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ νη εμππεξεηεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ΚΚΣΟ ηεο επέθηαζεο ζα 
είλαη λένη, αλεμάξηεηνη ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ή εάλ είλαη δπλαηή ε αλαβάζκηζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηψλ.  
Απάληεζε 105 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα ζα δνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
αληίζηνηρσλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη 
ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 

 
Δξώηεζε 106 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 8.4.19 - Δγθαηάζηαζε ΚΚΣΟ ζε αλειθπζηήξεο 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε ηελ απαίηεζε γηα εγθαηάζηαζε εηθνλνιεπηψλ εληφο ησλ 
αλειθπζηήξσλ. Δπίζεο, επηβεβαηψζηε ηελ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο εληφο ησλ 
αλειθπζηήξσλ εηθνλνιεπηψλ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί ν βαζηθφο αλάδνρνο ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο. 
Σέινο, επηβεβαηψζηε ηελ χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο θαισδηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ εηθνλνιεπηψλ. 
Απάληεζε 106 
Γελ ζα εγθαηαζηαζνχλ εηθνλνιήπηεο εληφο ησλ αλειθπζηήξσλ. Ζ παξ. 8.4.19 ησλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
«8.4.19  Γελ ζα εγθαηαζηαζνχλ εηθνλνιήπηεο εληφο ησλ αλειθπζηήξσλ.» 
 
 
Δξώηεζε 107 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 
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ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξα 8.9.3 8.9.4  - Απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο ΚΚΣΟ ζε 
ζπξκνύο 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο παξάγξαθνη αθνξνχλ απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ 
ζπζηήκαηνο ΚΚΣΟ επί ζπξκψλ, ζπλεπψο δελ αθνξνχλ ηνλ αλάδνρν ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο.  
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε 
Απάληεζε 107 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο παξάγξαθνη αθνξνχλ απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ 
ζπζηήκαηνο ΚΚΣΟ επί ζπξκψλ θαη δελ αθνξνχλ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
 
 
Δξώηεζε 108 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 9.2.1  - Γηεπαθέο SMS 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο SMS κε ηα δηαζπλδεφκελα ζπζηήκαηα ζα 
γίλεηαη ζε επίπεδν ζηαζκνχ. Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ απηφ απνθιείεη ηελ πινπνίεζε 
δηεπαθψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, δηακέζνπ ησλ εμππεξεηεηψλ/servers ησλ ζπζηεκάησλ θαη 
ηελ ρξήζε πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο. 
Απάληεζε 108 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. 
 
Δξώηεζε 109 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 9.4.6  - Υξόλνο εκθάληζεο πεξηζηαηηθώλ ζε νζόλεο 
SMS 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε κε αθξίβεηα ζε ηi αληηζηνηρεί ν ρξφλνο ησλ 200ms. Γηα ηελ 
εκθάληζε πεξηζηαηηθψλ ζηηο νζφλεο ηνπ SMS κεζνιαβνχλ νη ρξφλνη αληίδξαζεο πνιιψλ 
ζπζηεκάησλ, φπσο ην DTS, Local LAN, SMS θαη ηνπ θάζε δηαζπλδεφκελνπ ζην SMS 
ζπζηήκαηνο (CCTV, PA, ACC, INT, θ.α.) θαη ζπλεπψο ζεσξνχκε φηη ν δεηνχκελνο ρξφλνο 
είλαη πνιχ κηθξφο γηα λα επηηεπρζεί. Δπίζεο, παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ν αληίζηνηρνο 
ρξφλνο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο SMS είλαη κηθξφηεξνο ησλ 200ms, θαζψο ζα 
ζπλεηζθέξεη θαη απηφ ζε φινπο ρξφλνπο «δσληαλήο» εκθάληζεο πεξηζηαηηθψλ ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο. 
Απάληεζε 109 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ αξρηθή ηέιεζε ελφο 
ζπκβάληνο κέρξη ηελ απεηθφληζε ηεο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίαο (ΚΚΣΟ, πιεξνθνξίεο 
ACC/IDS) ζην ζηαζκφ εξγαζίαο SMS, ζα πξέπεη λα είλαη έσο 1s. Δαλ ν Αλάδνρνο ζεσξεί 
φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ είλαη πηζαλφ λα επηβαξχλεη ρξνληθά ηελ επίηεπμε απηνχ 
ηνπ ζηφρνπ, επηηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε πξφζζεηεο δηεπαθήο.  Δπηζεκαίλεηαη φκσο, 
φηη αθφκα ραιάξσζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πέξαλ ηνπ 1s, δε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. 
 
 
 
Δξώηεζε 110 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
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ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 9.4.12  - Δλνπνίεζεο ζπζηεκάησλ κέζσ SMS 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SMS 
ζηφρν έρεη ηελ απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ επθνιία ζηελ 
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. ε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ π.ρ. CCTV, ACC, INT θ.α. 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε.  
Απάληεζε 110 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξκελεία ζαο επί ηεο παξαπάλσ πκβαηηθήο Αλαθνξάο δελ απνηειεί 
ζέζε ηεο ΑΜ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη 
 
 
Δξώηεζε 111 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.2.2  - Απαηηήζεηο ACC/IDS 

Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ηνπο επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο ζηνπο ρψξνπο ζεκαηνδφηεζεο 
ησλ νπνίσλ ζα εγθαηαζηαζεί αλαγλψζηεο θαξηψλ ACC θαη επαθέο αλνίγκαηνο ζπξψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο. 
Απάληεζε 111 

Οη ζηαζκνί πνπ έρνπλ ρψξνπο ζεκαηνδφηεζεο είλαη φινη πιελ Ννκαξρίαο. Σν δσκάηην 
ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ είλαη ζηελ δηαζηαχξσζε Ννκαξρίαο. Οη ρψξνη απηνί 
ζα απαηηνχλ αλαγλψζηεο θαξηψλ ACC θαη επαθέο αλνίγκαηνο ζπξψλ. Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ θάζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο. Σα 
πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 112 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.4.1  - Απαηηήζεηο IDS 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηελ απαίηεζε εηδηθά σο πξνο ηελ απνηξνπή ελαπφζεζεο εληφο 
ησλ ζπξκψλ επηθίλδπλσλ απνζθεπψλ. ε ηη δηαθνξνπνηείηαη ε παξνχζα απαίηεζε απφ ηεο 
γεληθή απαίηεζε απνηξνπήο εηζφδνπ γηα ηελ απνθπγή βαλδαιηζκψλ, graffiti θ.α.; 
Απάληεζε 112 

Γηεπθξηλίδνπκε ε παξαπάλσ παξάγξαθνο ησλ Πξνδηαγξαθψλ αθνξά ζηελ απνηξνπή 
εηζφδνπ ζε ρψξνπο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ή βαλδαιηζκνχο ζε 
ηδηνθηεζίεο/ρψξνπο/εμνπιηζκφ/ζπξκνχο/θηι. ηνπ Μεηξφ.  Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη 
ηζρχνπλ σο έρνπλ. 

 
 
Δξώηεζε 113 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.4.1  - Απαηηήζεηο θαηαγξαθήο IDS 



 

 

«ΜΔΛΔΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
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Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηελ απαίηεζε θαηαγξαθήο ζην ζχζηεκα εγγξαθήο ηνπηθά ζην 
SMR. Πνην είλαη ην αλαθεξφκελν ζχζηεκα θαηαγξαθήο; Πνηα ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη; 
Απάληεζε 113 

Σνπηθά ζην ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην SMR ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαηάιιεινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ ζχζηεκα. Σα 
πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 114 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.4.3  - Απαηηήζεηο IDS 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε απαίηεζε εηθνλνιεπηψλ γηα επίβιεςε ζηνκίσλ ζήξαγγαο 
αθνξά ζηα ζηφκηα ζεξάγγσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ ή εάλ αθνξά 
ζηα ζηφκηα ζεξάγγσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ην επίπεδν δξφκνπ, π.ρ. απφ ην ακαμνζηάζην, 
νπφηε δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ επέθηαζε ηεο Καιακαξηάο. 
Απάληεζε 114 

ην επίπεδν ηεο απνβάζξαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θάιπςεο κέζσ ηνπ 
πιεζηέζηεξνπ εηθνλνιήπηε ηνπ ζηνκίνπ ηεο θάζε ζήξαγγαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζηαζκνχ. 
Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 115 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.5.2  - Απαηηήζεηο  εγγξαθήο ACC 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε ηελ απαίηεζε ζπζηήκαηνο εγγξαθήο. 
Πνχ βξίζθεηαη; 
Πνηα ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη; Πνηεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ;  
Απάληεζε 115 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα ζα δνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηά ηελ 
θάζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη 
ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 116 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξα 9 10.3.5 10.5.3   - Γηαρείξηζε ACC από SMS 

Απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θεθαιαίνπ 9 πξνθχπηεη φηη ην ζχζηεκα SMS ελνπνηεί κηα ζεηξά 
ζπζηεκάησλ, παξέρνληαο ππνζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ACC θαη INT. Χο εθ 
ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη ην SMS ζπιιέγεη θαη παξνπζηάδεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηφηεηα βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην ρξήζηε ηνπ, 
ρσξίο φκσο λα είλαη απηφ πνπ ειέγρεη θαη απαληά ζηα αηηήκαηα πξφζβαζεο, ιεηηνπξγίεο πνπ 
εθηεινχληαη απφ ην ζχζηεκα ACC. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε. 
Απάληεζε 116 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξκελεία ζαο επί ηεο παξαπάλσ πκβαηηθήο Αλαθνξάο δελ απνηειεί 
ζέζε ηεο ΑΜ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 117 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.5.5   - Κάξηα αλαγλώξηζεο  ACC  

Οη δηαδηθαζίεο απφθηεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πξνζσπνπνίεζεο ηεο θάξηαο 
αλαγλψξηζεο θαη έθδνζεο ηεο θάξηαο αλαγλψξηζεο απνηειεί εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο 
εηαηξείαο Λεηηνπξγίαο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη δελ ππφθεηηαη ζηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ACC πνπ ζα επηιεγεί. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη ε έθδνζή 
ηεο δελ κπνξεί λα απνηειεί επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Παξαθαινχκε 
επηβεβαηψζηε. 
Απάληεζε 117 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξκελεία ζαο επί ηεο παξαπάλσ πκβαηηθήο Αλαθνξάο δελ απνηειεί 
ζέζε ηεο ΑΜ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 118 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.6.1   - Δμνπιηζκόο ACC/IDS 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε ηελ νξζφηεηα ηεο απαίηεζεο γηα ζηαζκφ εξγαζίαο ζε θάζε SMR 
κε δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αλάγλσζεο, 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηχπσζεο θαξηψλ πξφζβαζεο ηχπνπ proximity. Οη παξαπάλσ 
δπλαηφηεηεο θαη ζηνπο πέληε (5) ζηαζκνχο ηεο επέθηαζεο θξίλνληαη ππεξβνιηθέο, ηφζν απφ 
πιεπξάο αξηζκνχ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη απφ πιεπξάο ειέγρνπ θαη εμαζθάιηζεο 
ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ θαξηψλ. 
Απάληεζε 118 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξκελεία ζαο επί ηεο παξαπάλσ πκβαηηθήο Αλαθνξάο δελ απνηειεί  
ζέζε ηεο ΑΜ. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 119 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 10.6.10   - Δμνπιηζκόο ACC/IDS 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ACC/INT εληφο ησλ SMR 
εγθαζίζηαηαη μερσξηζηφο ζηαζκφο εξγαζίαο ACC/INT ή ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εληφο 
ζηαζκψλ εξγαζίαο ICCS ή αλεμάξηεην πιεθηξνιφγην ρεηξηζκψλ ή εάλ ε ιεηηνπξγηθή 
δηαρείξηζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SMS. 
 
 
Απάληεζε 119 

Γελ εγθαζίζηαηαη αλεμάξηεηνο ζηαζκφο εξγαζίαο ζην ζηαζκαξρείν γηα ην ζχζηεκα ACC/INT 
(φξνο ΑΜ ACC/IDS). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν πιήξεο έιεγρνο ησλ ππνζπζηεκάησλ ACC/IDS 
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γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα ζην νπνίν απηά ελνπνηνχληαη, δειαδή απφ ην SMS. πλεπψο, ζην 
ζηαζκαξρείν, ν ηαζκάξρεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ππνζπζηεκάησλ ACC/IDS 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην ρψξν επζχλεο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη απνδεθηφο ν 
έιεγρνο απηφο λα γίλεηαη απφ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ICCS ζην ζηαζκαξρείν. 
 
 
Δξώηεζε 120 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 11.2.5   - Απαηηήζεηο PIS 

ηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξήζε νζνλψλ PIS ζε ζεκεία δηαθνξεηηθά 
απφ ηηο απνβάζξεο ζηαζκψλ, ελψ ην ζχλνιν ηεο ππφινηπεο ζρεηηθήο πξνδηαγξαθήο νη 
αλαθνξέο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο νζφλεο ησλ απνβαζξψλ ησλ ζηαζκψλ. 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ε παξνχζα απαίηεζε δελ είλαη εθαξκφζηκε ζην Έξγν ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο.  
Απάληεζε 120 

Οζφλεο PIS ζα εγθαζίζηαληαη ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ (2 δηπιήο φςεσο) θαη 2 κνλήο 
φςεσο ζην επίπεδν εηζηηεξίσλ ή ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο. 
 
 
Δξώηεζε 121 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 12.1.3   - Γηεπαθέο ICCS 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ νη πθηζηάκελνη Αλάδνρνη πνπ παξέρνπλ ην Απηφκαην 
Σειεθσληθφ χζηεκα, ηηο Καηεπζείαλ Σειεθσληθέο Γξακκέο, ην χζηεκα Γηαλνκήο Ώξαο θαη 
χζηεκα Ρνινγηψλ, ηε εκαηνδφηεζε, ην Απηφκαην χζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ θαη ην 
BACS έρνπλ πξνβιέςεη δηεπαθέο γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ICCS. Δάλ λαη 
πξνζδηνξίζηε αλά ζχζηεκα ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο. 
Απάληεζε 121 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηνπο 
ζηαζκνχο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (απφ άιινπο αλαδφρνπο ή ηνλ Αλάδνρν ηεο 
παξνχζαο) ζην ζχζηεκα ICCS είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο κεηά απφ ηελ 
παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζεκείσλ δηαζχλδεζεο απφ θάζε έλα απφ απηά 
ηα ζπζηήκαηα πξνο ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κέζσ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ. Ζ ΑΜ 
επηζεκαίλεη φηη ε ελνπνίεζε είλαη ηερληθά εθηθηή. 
 
 
Δξώηεζε 122 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξα 12.1.8 & 12.1.12 - Πξνδηαγξαθέο ICCS 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ην ίδην ην ζχζηεκα ICCS ζεσξείηαη ζχζηεκα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο (security and safety) ησλ επηβαηψλ αληί γηα έλα θεληξηθφ ελνπνηεκέλν ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο πνπ εμαζθαιίδεη εληαία δηαρείξηζε θαη επηηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ 
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο αζθάιεηαο θπθινθνξίαο ησλ 
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επηβαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 12.1.5 θαη 12.1.9 ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 
Απάληεζε 122 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. Σν ζχζηεκα ICCS ζεσξείηαη σο έλα 
θεληξηθφ ελνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο πνπ εμαζθαιίδεη εληαία δηαρείξηζε 
θαη επηηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Δπί πιένλ ζην ζχζηεκα ICCS 
εκπεξηέρνληαη ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (security and safety). 
 
 
Δξώηεζε 123 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 12.2.1 - Αξρηηεθηνληθή ICCS 

Απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν αληηιακβαλφκαζηε φηη νη δηεπαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ICCS κε ηα δηαζπλδεφκελα ζπζηήκαηα ζα πινπνηείηαη ηνπηθά ζην επίπεδν ζηαζκνχ. 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ απηφ απνθιείεη ηελ πινπνίεζε δηεπαθψλ ζε θεληξηθφ 
επίπεδν, δηακέζνπ ησλ εμππεξεηεηψλ/servers ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ρξήζε 
πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο. 

Απάληεζε 123 

Οη δηεπαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ICCS κε ηα δηαζπλδεφκελα ζπζηήκαηα ζα πινπνηνχληαη είηε 
ηνπηθά είηε θεληξηθά αλάινγα ηελ πεξίπησζε θαη δελ απνθιείεη ην έλα ην άιιν. Απηφ ζα 
θαζνξηζζεί ζηελ θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο. 
Δξώηεζε 124 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 12.2.3 - Γηεπαθέο ICCS 
Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ηελ απαίηεζε θάιπςεο ησλ ζπξψλ PSD απφ ην ζχζηεκα ICCS. 
Απάληεζε 124 

Σν ζχζηεκα ICCS ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εάλ ππάξρεη θάπνην γεληθφ ζθάικα ή 
πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηηο ζχξεο PSD είηε άκεζα ή έκκεζα. Δπίζεο νη ηεξκαηηθέο ζχξεο PSD 
ζε θάζε άθξν θάζε απνβάζξαο θάζε ζηαζκνχ πνπ νδεγνχλ ζηηο ζήξαγγεο είλαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ην ζχζηεκα IDS ην νπνίν ελεκεξψλεη ην SMS ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ 
ελεκεξψλεη ην ICCS, ελψ ελεκεξψλεηαη θαη ην ζχζηεκα BACS. 
 
 
Δξώηεζε 125 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 12.4.5 - Αξρηηεθηνληθή ICCS 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε ηελ απαίηεζε γηα ζηαζκφ εξγαζίαο ICCS ζε θάζε Τπεχζπλν 
λένπ ζηαζκνχ, άξα ζε θάζε λέν ζηαζκφ ηεο επέθηαζεο, γεγνλφο πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 
ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζην νπνίν ζηαζκνί εξγαζίαο ICCS εγθαζίζηαληαη κφλν 
ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ Κ.Δ.Λ. θαη φρη ησλ ζηαζκψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Μέξνο Γ, 
παξάγξαθνο 9.Δλνπνηεκέλν Κεληξηθφ χζηεκα Διέγρνπ Σειεπηθνηλσληψλ (ICCS) ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. Δπίζεο, δηεπθξηλίζηε εάλ απαηηνχληαη λένη ζηαζκνί εξγαζίαο 
ICCS ζην Κ.Δ.Λ. θαη ην βνεζεηηθφ Κ.Δ.Λ. ή απαηηείηαη κφλν ε αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 
ζηαζκψλ εξγαζίαο ICCS.  
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Απάληεζε 125 

Δπηβεβαηψλεηαη ε απαίηεζε γηα ζηαζκφ εξγαζίαο ICCS ζε θάζε Τπεχζπλν λένπ ζηαζκνχ 
(δει. ζην Γσκάηην ηαζκάξρε). 
 
 
Δξώηεζε 126 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Β: ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ, 

ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ -   Άξζξν 12.6.2   - Γηεπαθέο ICCS 

Παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε ηηο θαηάιιειεο δηεπαθέο δηαζχλδεζεο ηνπ ICCS κε ηα 
ζπζηήκαηα PABX, DLT, Intercom ηνπ Βαζηθνχ Αλαδφρνπ θαη ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο ψζηε λα ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ICCS λα ηηο δηαζέηεη. 
Απάληεζε 126 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 127 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 

ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Γ: ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ -   Άξζξν 1.3.4   - 
Καιώδηα Οπηηθώλ Ιλώλ 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ είλαη δεζκεπηηθή ε ρξήζε κνλφηξνπσλ νπηηθψλ θαισδίσλ 
αληί αληίζηνηρσλ πνιχηξνπσλ, ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε ηηο απαηηήζεηο απσιεηψλ 
νπηηθνχ ζήκαηνο ησλ εθαξκνγψλ γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη, εηδηθά γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο θαισδίσλ κηθξνχ κήθνπο.  
Απάληεζε 127 

Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ θαη δελ ζπλίζηαηαη, επηηξέπεηαη ε ρξήζε πνιχηξνπσλ νπηηθψλ ηλψλ, 
παξνκνίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφδνζεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ηηο 
κνλφηξνπεο, γηα δηαζχλδεζε εμνπιηζκνχ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ελφο ζηαζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 128 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 

ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 ΜΔΡΟ Γ: ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ -   Άξζξν 1.4.2  - 
Καιώδηα Υαιθνύ 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε απαίηεζε ππξαληνρήο Δ30 αθνξά ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 
θαισδίσλ, φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ή κφλν ζε απηά πνπ απφ θαλνληζκνχο, λνκνζεζία ή 
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή ηεο Αηηηθφ Μεηξφ απαηηείηαη λα είλαη ππξάληνρα, π.ρ. ζπζηήκαηα 
αζθάιεηαο δσήο (life safety). 
Απάληεζε 128 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 129 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΩΝ 
ΡΔΤΜΑΣΩΝK_LV_DP270000 - Γηαζύλδεζε κε Βαζηθό Έξγν 
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ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
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Απφ ηηο επηκέξνπο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
αληηιακβαλφκαζηε ηελ απαίηεζε ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο ζηα πθηζηάκελα θεληξηθά ζπζηήκαηα ζην ΚΔΛ θαη ΔΚΔΛ ησλ 
αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, αλαβαζκίδνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο 
εμνπιηζκνχο θαη ινγηζκηθά ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 
ζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη είλαη απνδεθηέο ηφζν ιχζεηο θαηά 
ηηο νπνίεο επεθηείλνληαη θαη αλαβαζκίδνληαη ηα πθηζηάκελα θεληξηθά ζπζηήκαηα, φζν θαη 
ιχζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη λένη θεληξηθνί εμνπιηζκνί γηα ηα ζπζηήκαηα ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο, νη νπνίνη ηειηθά δηαζπλδένληαη κε ηα πθηζηάκελα θεληξηθά 
ζπζηήκαηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζην ΚΔΛ. 
Απάληεζε 129 

Σα πκβαηηθά Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 

 
 
Δξώηεζε 130 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξν 
10.1.2  - Καιώδηα γξακκώλ επηθνηλσλίαο 

Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο PRCS κεηαμχ ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο θαη ησλ ΚΔΛ θαη Δθεδξηθνχ ΚΔΛ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ή ην ζχζηεκα DTS, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηελ Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ γηα Σειεπηθνηλσλίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ λα απνζαθεληζηεί εάλ απηά αλήθνπλ ζην 
αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηνπ βαζηθνχ αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο ή εάλ απνηεινχλ λέα θαιψδηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
Απάληεζε 130 

Απαηηείηαη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DTS. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πνπ αλήθνπλ ζην αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη 
ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 
 
 
Δξώηεζε 131 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξα 

1.6 & 2.1α)  - Λεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ην PRCS 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηειερεηξηζκφο θαη επηηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ΓΔΖ ζα πξέπεη ε 
ΑΜ λα εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ΓΔΖ γηα λα δηαζπλδεζεί κε ην PRCS 
ψζηε λα επηδέρεηαη ηειερεηξηζκφ θαη επηηήξεζε θαζψο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ 
πξνκεζεχεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. Ζ ιεηηνπξγία απηή αλ δελ ππάξρεη ήδε ζηελ Βαζηθή γξακκή 
δελ ζα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ελέξγεηεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. Παξαθαινχκε 
επηβεβαηψζηε. 
Απάληεζε 131 

Δπηβεβαηψλεηαη. Ο εμνπιηζκφο ΓΔΖ ζηνπο ζηαζκνχο θαη ζηελ δηαζηαχξσζε Ννκαξρίαο ζα 
εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο επέθηαζεο κε δπλαηφηεηα επνπηείαο. 
 
Δξώηεζε 132 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξν 
1.9 - Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

"Ο Αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο λα παξαδψζεη έλα εληαίν ζε Βαζηθφ Έξγν θαη 
επέθηαζε πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα PRCS αλεμάξηεηα….." Πσο είλαη δπλαηφλ ν 
αλάδνρνο λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ PRCS ζην βαζηθφ 
έξγν; 
Απάληεζε 132 

Ζ πιεξφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ PRCS ζην Βαζηθφ Έξγν ζα εμαζθαιηζζεί απφ ηνλ 
αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. ηαλ ν Αλάδνρνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ππνρξεσζεί λα 
επέκβεη γηα ζπκπιεξψζεη/ηξνπνπνηήζεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα PRCS ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ηφζν ζηελ επέθηαζε φζν θαη ζην Βαζηθφ 
Έξγν. 
 
 
Δξώηεζε 133 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξα 
2.1 π) & 2.1 ζ) – Λεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ην PRCS 

Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε ην πεξηερφκελν ησλ δχν απηψλ ζεκείσλ. 
Απάληεζε 133 
Σν 2.1 π αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εζνρέο ζεξάγγσλ (ζην επίζηαζκν Μίθξαο) 
Σν 2.1 ζ αλαθέξεηαη ζηα 2.1 ι θαη 2.1 μ. 
 
 
Δξώηεζε 134 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξα 
5.4 & 5.5 - Κξίζηκνο θαη επαίζζεηνο εμνπιηζκό - εθεδξηθόηεηα 

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζεηε ηνλ θξίζηκν θαη επαίζζεην εμνπιηζκφ. Απηφο είλαη ήδε 
εγθαηεζηεκέλνο; Πνίν είλαη ην ηξίην ππνζχζηεκα ππν κνξθή αδξαλνχο εθεδξείαο; Δίλαη ήδε 
εγθαηεζηεκέλν; 
Απάληεζε 134 

Χο θξίζηκνο θαη επαίζζεηνο εμνπιηζκφο (ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ήδε 
εγθαηεζηεκέλνο ζην ΚΔΛ θαη ζην Δθεδξηθφ ΚΔΛ) ελλνείηαη εμνπιηζκφο πνπ δελ επηηξέπεηαη 
λα αζηνρήζεη θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη εθεδξείεο. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ζα 
δηαζθαιίζεη ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, κεηά απφ ηηο φπνηεο 
επεκβάζεηο πινπνηήζεη.  
ζνλ αθνξά ην ηξίην ππνζχζηεκα απηφ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο 
επέθηαζεο θαη είλαη έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ζηα ζηαζκαξρεία ησλ 
ζηαζκψλ πνπ έρνπλ ππνζηαζκνχο έιμεο (Ννκαξρία, Αξεηζνχ, Μίθξα). Ο Αλάδνρνο ηεο 
παξνχζεο ζχκβαζεο ζα δηαζθαιίζεη ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ ελ ιφγσ 
εμνπιηζκνχ, κεηά απφ ηηο φπνηεο επεκβάζεηο πινπνηήζεη. 
 
 
Δξώηεζε 135 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξν 
10.5.1 - Γηαζπλδέζεηο PRCS κε εμνπιηζκό 

Πξνβιέπνληαη δηθηπαθέο δηαζπλδέζεηο εμνπιηζκνχ κε ην PRCS; Αλ λαη, πνηνη εμνπιηζκνί θαη 
κε ηη πξσηφθνιια;  
Απάληεζε 135 

Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζηελ θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα 
εθπνλήζεη. 
 
 
Δξώηεζε 136 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -      
Άξζξν 10.5.8 - Καιώδηα δηαζύλδεζεο RTU 

Σα θαιψδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο; Πξφθεηηαη γηα θαιψδηα ραιθνχ; 
Απάληεζε 136 
Σα θαιψδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 10.5.8 απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο ηχπνο ησλ θαισδίσλ ζα θαζνξηζζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ θάζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη.. 
 
 
Δξώηεζε 137 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξν 
11 - Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζρεηηθά κε εμνπιηζκόο ηνπ βαζηθνύ έξγνπ 

Ση εμνπιηζκφο ππάξρεη ζηελ δηαζηαχξσζε ηεο 25εο Μαξηίνπ; 
Γεδνκέλνπ φηη ην δίθηπν Μ.Σ. LAS ηεο Καιακαξηάο ζπλδέεηαη κε ηνλ ζηαζκφ Ν. Διβεηία θαη 
φρη κε ηνλ ζηαζκφ 25ε Μαξηίνπ εθηηκνχκε φηη ε επαλαδηακφξθσζε ηεο παξνρήο Μ.Σ. 
εκπιέθεη ηνλ ζηαζκφ Ν. Διβεηία. Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε. 
Απάληεζε 137 

Ο εμνπιηζκφο ζηελ δηαζηαχξσζε ηεο 25εο Μαξηίνπ πεξηιακβάλεη πιήξε ζεηξά 10 πεδίσλ-
δηαθνπηψλ 750 V DC πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο θχξηαο γξακκήο θαη ηεο 
επέθηαζεο ζην ελ ιφγσ ζεκείν, ελψ απηά ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ απαξαίηεην βνεζεηηθφ 
εμνπιηζκκφ φπσο θνξηηζηήο κπαηαξηψλ, Μνλάδα Διέγρνπ RTU, πίλαθαο δηαθπγφλησλ 
ξεπκάησλ θηι. 
Δπηβεβαηψλεηαη ην 2ν εξψηεκα. 
 
 
Δξώηεζε 138 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξα 
13.5.2 & 13.5.4 - Πξνζδηνξηζκόο δηθαησκάησλ πξόζβαζεο 

Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, ηνπιάρηζηνλ επη ηεο αξρήο πεξηκέλνπκε λα έρνπλ ήδε 
πξνζδηνξηζηεί ζην Βαζηθφ έξγν θαη ε πινπνίεζή ηνπο ζηελ ιεπηνκέξεηα λα αλήθεη ζηνλ 
ππνςήθην αλάδνρν θαη ζηνλ αλάδνρν ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά, έηζη ψζηε λα 
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αθνινπζεζεί εληαίνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ζε φιν ην έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο. Παξαθαιψ 
δηεπθξηλίζηε. 
Απάληεζε 138 
Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζηελ θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα 
εθπνλήζεη. 

 
 
Δξώηεζε 139 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξν 
13.12 - Δπηηήξεζε πνηόηεηαο παξερόκελεο ηάζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ζπζθεπέο επηηήξεζεο πνηφηεηαο ξεχκαηνο ή ζα δηαζπλδεζεί 
κε ππάξρνπζεο; Αλ δηαζπλδεζεί κε ππάξρνπζεο ηφηε ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο 
πιεξνθνξίεο, φπνηεο είλαη πνπ απηέο παξέρνπλ. Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε 
Απάληεζε 139 
Ο θχξηνο αλάδνρνο ηεο επέθηαζεο ζα εγθαηαζηήζεη ηηο ζπζθεπέο επηηήξεζεο πνηφηεηαο 
ξεχκαηνο ζην έξγν. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ζα δηαζπλδεζεί κε απηέο θαη ζα 
πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο φπνηεο πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 140 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξα 
16.10 & 17 - Δπηδόζεηο ζπζηήκαηνο & Αμηνπηζηία 

ηα ζεκεία απηά ε πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε επηδφζεηο θαη αμηνπηζηία ηνπ λένπ 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Σν ππάξρνλ ζχζηεκα εμαζθαιίδεη ηηο απαηηήζεηο απηέο θαη 
επηηξέπεη ηελ επέθηαζή ηνπ δηαηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο απηέο; ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 
θαιείηαη ν αλάδνρνο λα αληηθαηαζηήζεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα;  
Απάληεζε 140 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα. ιεο νη 
ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα θάλεη ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
λέν ηκήκα απηνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ επέθηαζε ζα εμαζθαιίδνπλ ζην ζχλνιν ηηο απαηηήζεηο 
ησλ άξζξσλ 16.10 θαη 17 ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Δάλ απηφ απνδεηρζεί ζηελ Μειέηε 
Δθαξκνγήο φηη δελ είλαη ηερληθά εθηθηφ ιφγσ ηεο επέθηαζεο πνπ πξνζζέηεη λέα ζεκεία 
ειέγρνπ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη νη απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 16.10 θαη 17 
ηθαλνπνηνχληαη γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο κε φηη απνηέιεζκα απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ 
ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
 
Δξώηεζε 141 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξν 
18.4 - Απαηηήζεηο από UPS 
Αλ ν ππνινγηζκφο ηνπ αλαδφρνπ αλαδείμεη αλεπάξθεηα ζην ππάξρνλ UPS, ηφηε πνηνο ζα 
έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα; 
Απάληεζε 141 
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Σα UPS ζηελ επέθηαζε έρνπλ δηαζηαζηνινγεζεί κε ηελ πξνυπφζεζε ππνζηήξημεο ηνπ PRCS 
ζηελ επέθηαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ απηά απνδεηρζνχλ αλεπαξθή, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 
UPS δελ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαη ην UPS ζα 
αληηθαηαζηαζεί κε κέξηκλα ηεο Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ. 
 
 
Δξώηεζε 142 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΔΠΙΓΟΔΩΝ,ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΙΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460 -   Άξζξν 
21 - Γηεπαθή κε εμνπιηζκό SMR 
Ση ιεηηνπξγίεο θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη απηή ε δηεπαθή; Ση έρεη πξνβιέςεη ν αλάδνρνο ηεο 
επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά;  
Απάληεζε 142 

Ζ δεηνχκελε δηεπαθή αθνξά ην αλεμάξηεην ζχζηεκα επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ζηα 
ζηαζκαξρεία ησλ ζηαζκψλ πνπ έρνπλ ππνζηαζκνχο έιμεο (Ννκαξρία, Αξεηζνχ, Μίθξα) θαη 
εηδηθφηεξα ην εάλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ (πνπ είλαη επζχλε ηνπ θπξίνπ 
αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο) είλαη ελεξγή ή ζε ζθάικα θαζψο θαη εάλ είλαη ηνπηθή ε 
απνκαθξπζκέλε (local / remote). Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ζα δηαζθαιίζεη ηελ 
νξζή ιεηηνπξγία απηήο ηεο δηεπαθήο. 
 
 
Δξώηεζε 143 
Παξαπνκπή: “Μειέηε, Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία πζηεκάησλ  
Σειεπηθνηλσληώλ, Αζζελώλ Ρεπκάησλ & Διέγρνπ ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξό 
Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά” 
(1) RFP_380-20_CC - ΑΡΘΡΟ 17, ζει. 29, §17.1 
(2) RFP_380-20_CC - ΑΡΘΡΟ 17, ζει. 31, §17.5 
(3) RFP_380-20_GENERAL SPECIFICATIONS - GS0150, ζει. 40, §1 

Αλαθνξηθά κε ηηο παξαπνκπέο (1) θαη (2), γίλεηαη θαηαλνεηφ ην αίηεκα γηα παξνρή ελφο 
έηνπο δξαζηεξηνηήησλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηξηψλ εηψλ δξαζηεξηνηήησλ 
δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην αλαθεξφκελν «Άξζξν 171 ηνπ Ν. 
4412/16» [παξαπνκπή (3)], ε «πεξίνδνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ» νξίδεηαη ζε 
δεθαπέληε κήλεο. 
Παξαθαιείζηε λα επηβεβαηψζεηε φηη ε δεηνχκελε πξνιεπηηθή πεξίνδνο ζπληήξεζεο είλαη ίζε 
κε δψδεθα κήλεο, μεθηλψληαο απφ ηελ Σειηθή Απνδνρή θαη φρη ίζε κε δεθαπέληε. 
Απάληεζε 143 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε αλαθνξά ζην άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/16, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
GS0150 ησλ Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, δελ είλαη νξζή (εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηαη, θαζφζνλ 
δελ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε έξγνπ). πλεπψο, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 

 
Δξώηεζε 144 
Παξαπνκπή: “Μειέηε, Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία πζηεκάησλ  
Σειεπηθνηλσληώλ, Αζζελώλ Ρεπκάησλ & Διέγρνπ ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξό 
Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά” 
(4) RFP_380-20_CC - ΑΡΘΡΟ 18, ζει. 31, §18.5 
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Αλαθνξηθά κε ηελ παξαπνκπή (4), ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη φηη ε 
απαξραίσζε ζπλππνινγίδεηαη ζηελ απαίηεζε, θαη ζπλεπψο, αληηθαηαζηάζεηο πιηθψλ 
ζπζρεηηδφκελεο κε απαξραίσζε ζα γίλνληαη απνδεθηέο κεηά ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε. 
Απάληεζε 144 

Θα γίλνληαη απνδεθηέο κεηά ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, αληηθαηαζηάζεηο πιηθψλ ζπζρεηηδφκελεο 
κε απαξραίσζε. 
 
 
Δξώηεζε 145 
πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ §8.1: “Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, 
δνθηκώλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληώλ, αζζελώλ 
ξεπκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ θαη ειέγρνπ παξνρήο ηζρύνο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξό 
Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νινθιήξσζεο θάζε 
ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη από ηα ζπκβαηηθά ηεύρε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο 
ζύκβαζεο” 
Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο GS420 §3: “Σν Υξνλνδηάγξακκα Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ζα είλαη 
ζε ζπκθσλία κε ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θπξίνπ Αλαδόρνπ ηεο επέθηαζεο, 
ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο δνθηκώλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ”. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 550 εκέξεο θαη ζην άξζξν 3 ησλ Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
(GS 240) γξάθεηαη φηη «Σν Υξνλνδηάγξακκα Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε 
ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θπξίνπ Αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη 
φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.» θαη δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ε 
πηζαλφηεηα νη δχν απηέο απαηηήζεηο λα κελ επζπγξακκηζηνχλ ρξνληθά, ην ρξνλνδηάγξακκα 
ηνπ έξγνπ ηεο ηξέρνπζαο πξνζθνξάο ζα βαζηζηεί ζην γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα 
νιφθιεξνπ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο απηήο δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία 
πεξίπησζε ηηο 550 εκέξεο. 
Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζηελ δηφξζσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ππφζεζεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη έγθπξε. 
Απάληεζε 145 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο ζχκβαζεο ζα βαζηζηεί ζην γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο απηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηηο 550 εκέξεο.  
Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πξνθιεζνχλ θαζπζηεξήζεηο 
ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 8.2 ηεο .Τ. 
θαη γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ  Άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/16 «Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ». 
 
 
Δξώηεζε 146 

 «Δλψ ην άξζξν 20.6 ηεο δηαθήξπμεο απαηηεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα δειψζνπλ εθ ησλ 
πξνηέξσλ ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη λα 
δειψζνπλ ην ηκήκα ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ζε ππεξγνιαβία θαζψο θαη ην πνζνζηφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, ην άξζξν 22.1 ηεο δηαθήξπμεο πξνβιέπεη φηη νη 
πιεξνθνξίεο ππεξγνιάβσλ δειψλνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, εάλ νη ππεξγνιάβνη είλαη γλσζηνί κέρξη ηφηε θαη έρνπλ ππνγξαθεί ζπκθσλίεο 
ππεξγνιαβίαο εθείλε ηε ζηηγκή.  
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Ζ εξκελεία καο είλαη φηη:  
i) νη ππεξγνιάβνη κπνξνχλ επίζεο λα επηιεγνχλ, λα θαζνξηζηνχλ θαη λα αλαθνηλσζνχλ 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη  
ii) ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο δελ είλαη επηηπρήο ζην δηαγσληζκφ, ηφηε, δελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε εκπινθή ηνπ, ή, ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο, ζηε εκπινθή  
νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο ζην έξγν, σο ππεξγνιάβνο, απφ ηνλ αλάδνρν.»  

Απάληεζε 146 

Μεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα αηηεζεί ηελ έγθξηζε ππεξγνιάβνπ 
απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ., ε νπνία ζα εμεηάζεη ην ζρεηηθφ αίηεκα. Ο πξνηεηλφκελνο 
ππεξγνιάβνο δχλαηαη λα είλαη θάπνηνο απφ ηνπ ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ.  
 
 
Δξώηεζε 147 

 Γηα ιφγνπο νξηνζέηεζεο θαη νξζήο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη 
ε ππνδνκή πιεξνθνξηθήο, ε νπνία ζα παξέρεηαη απφ ηνλ θχξην αλάδνρν, πεξηιακβάλεη 
επίζεο ελεξγφ εμνπιηζκφ (π.ρ. Access Switch) πνπ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, 
βίληεν θαη θσλήο απφ ηνλ ηφπν φπνπ νη ζπζθεπέο IP εγθαζίζηαληαη ζηνλ θχξην DTS switch 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δσκάηην εμνπιηζκνχ θάζε ζηαζκνχ.  
Απάληεζε 147 

Ζ ππνδνκή πιεξνθνξηθήο πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο επέθηαζεο  
πεξηιακβάλεη κφλν ηηο θαισδηψζεηο θαη ηα εξκάξηα ODF. ινο ν ελεξγφο εμνπιηζκφο ζα 
παξαζρεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο γηα εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο 
θαισδίσζεο ή πξφζζεηα εξκάξηα (rack - ODF) πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχζηεκα Φεθηαθήο 
Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ θαη ην ζχζηεκα UPS, απηέο ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. (βι άξζξν 2.4 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, 
Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ 
Ρεπκάησλ). 
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ. 
Βι. επίζεο παξ. 5.3.1 ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
 
Δξώηεζε 148 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο 7.2.3 θαη 7.2.5 ηνπ εγγξάθνπ «ρεδηαζκφο, Απφδνζε, Τιηθφ θαη 
Πξνδηαγξαθέο Δξγαζίαο γηα πζηήκαηα Σειεπηθνηλσληψλ θαη Υακειήο Σάζεο» 
(K_LV_DP270000), ππάξρεη αζπκθσλία ζηε ιίζηα ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ 
ην PAS. Δπηβεβαηψζηε φηη ππεξηζρχεη ε απαίηεζε 7.2.3 ηνπ αλαθεξφκελνπ εγγξάθνπ, 
επίζεο ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε 5.3.1 ηνπ εγγξάθνπ «Σειεπηθνηλσλίεο» (T_DP15100) πνπ 
αλαθέξεηαη ζην βαζηθφ έξγν.  
Απάληεζε 148 

Γελ δηαπηζηψλεηαη θακία αζπκθσλία κεηαμχ ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξεηε. Σα πκβαηηθά 
Σεχρε είλαη ζαθή θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
 
 
Δξώηεζε 149 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ,ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460, παξ. 5.5. 
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ηελ παξάγξαθν 5.5 ηεο Πξνδηαγξαθήο K_LV_DP015460 αλαθέξεηαη φηη "Τα κπίζιμα ή / και 
εςαίζθηηα ςποζςζηήμαηα ηόζο ζηο ΚΕΛ, ζηο Εθεδπικό ΚΕΛ όζο και ζηοςρ πεπιθεπειακούρ 
ζηαθμούρ θα ζςνδεθούν μέζω ηων πλεοναζόνηων ζεςγών με ηπίηο ςποζύζηημα ςπό ηη 
μοπθή μιαρ αδπανούρ εθεδπείαρ ζε αναμονή. " 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε σο αθνινχζσο: 
-Πνηά είλαη ηα θξίζηκα ππνζπζηήκαηα ζηα νπνία αλαθέξεζηε; 
-Πνηφ είλαη ην αλαθεξφκελν ηξίην ππνζχζηεκα κε ην νπνίν δεηείηαη λα ππάξρεη αδξαλήο 
εθεδξεία; 
-Πνηά είλαη ε πθηζηάκελε πινπνίεζε; Εεηείηαη ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο πινπνίεζεο; 
Απάληεζε 149 
βι. απάληεζε 134. Καηά ηελ πινπνίεζε ζα ηξνπνπνηεζεί ην πθηζηάκελν ζχζηεκα PRCS 
φπσο απαηηείηαη, δηαηεξψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 
 
 
Δξώηεζε 150 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ,ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460, παξ. 
10.1.2 
ηελ παξάγξαθν 5.5 ηεο Πξνδηαγξαθήο K_LV_DP015460 αλαθέξεηαη φηη "Ο Ανάδοσορ θα 
παπάζσει διπλά κςκλώμαηα γπαμμών επικοινωνίαρ, καηά μήκορ δύο ανεξάπηηηων και 
διαθοπεηικών διαδπομών καλωδίων, μεηαξύ ηος ΚΕΛ (OCC), ηος Εθεδπικού ΚΕΛ (ECR) και 
ηων ζσεηικών πεπιθεπειακών ζηαθμών. Η ωρ άνω ζύνδεζη θα γίνει με σπήζη καλωδίων 
οπηικών ινών. " 
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε πνηα είλαη ηα πθηζηάκελα θπθιψκαηα γξακκψλ επηθνηλσλίαο 
κεηαμχ ηνπ ΚΔΛ (OCC), ηνπ Δθεδξηθνχ ΚΔΛ (ECR) θαη αλ απηά ηα θπθιψκαηα πξέπεη λα 
αιιαρζνχλ. 
Απάληεζε 150 

Τπάξρνπλ δηπιά θπθιψκαηα γξακκψλ επηθνηλσλίαο θαηά κήθνο δχν αλεμάξηεησλ θαη 
δηαθνξεηηθψλ δηαδξνκψλ θαισδίσλ, κεηαμχ ηνπ ΚΔΛ (OCC), ηνπ Δθεδξηθνχ ΚΔΛ (ECR) θαη 
ησλ ζρεηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ ζην Βαζηθφ Έξγν απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ, ελψ ν θχξηνο αλάδνρνο ηεο επέθηαζεο ζα παξέρεη ηηο νπηηθέο ίλεο θαηά κήθνο ηεο 
επέθηαζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε δηπιψλ θπθισκάησλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο. Ο Αλάδνρνο 
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηα παξαπάλσ. 
 
 
Δξώηεζε 151 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ,ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460, παξ. 
10.3.1 
Παξαθαινχκε φπσο καο δηαζέζεηε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηεο Βαζηθήο Γξακκήο αλαθνξηθά 
κε ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ΚΔΛ (OCC), Δθεδξηθνχ ΚΔΛ (ECR), ησλ 
ζπλαθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ θαη ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 
Απάληεζε 151 

Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. 
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Δξώηεζε 152 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ,ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ (PRCS) K_LV_DP015460, άξζξν 24 
Παξαθαινχκε φπσο καο δηαζέζεηε ην αξρεία πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ (configuration 
programming files) ησλ PLC, Server, SCADA, HMI, θηι. ζην Βαζηθφ Έξγν. 
Απάληεζε 152 

Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ 
θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. 
 
 
Δξώηεζε 153 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ Κ_LV_DP270000 
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 
έξγνπ φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο (Interface Licences), ηα Software Development Kits 
(SDK), ηα Interface Control Documents (ICD), ηα Application Programming Interfaces (API) 
πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζε 
θεληξηθφ επίπεδν Κ.Δ.Λ. θαη απαηηείηαη λα επεθηαζνχλ ζηελ επέθηαζε ηεο Καιακαξηάο. Σα 
παξαπάλσ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελδηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ICCS, SMS, 
TETRA, PIS ηνπ OCC κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο. 
Απάληεζε 153 

Σα παξαπάλσ δεηνχκελα ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ θάζε 
ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. 
 
 
Δξώηεζε 154 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.2.3 αλαθέξεηαη:  
«Οη νζφλεο ελεκέξσζεο ησλ επηβαηψλ ηνπ PIS ζα απεηθνλίδνπλ θαηά βάζε γεληθέο 
πιεξνθνξίεο εμαζθαιίδνληαο ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ επηβαηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα ηνπο. Δπίζεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο κελπκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο, 
φπσο ζηελ πεξίπησζε εθθέλσζεο ζηαζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή εηζφδνπ ζην ζηαζκφ 
πεξηζζφηεξσλ πξφζζεησλ επηβαηψλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν»  
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ απαηηνχληαη εμσηεξηθέο νζφλεο ζε φιεο ηηο εηζφδνπο ησλ 
ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπο. 
Απάληεζε 154 

Γελ ππάξρνπλ νζφλεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
 
 
 
 
 
Δξώηεζε 155 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.2.4 αλαθέξεηαη:  
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«ε θάζε ζηαζκφ ζα παξαζρεζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πνπ ζα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα 
κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ Μεηξφ ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη ζα ελεκεξψλεη ηνπο επηβάηεο, κέζσ ησλ 
θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ νζνλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο PIS ζηηο απνβάζξεο, ζηνπο ρψξνπο 
θπθινθνξίαο, ηνπο ρψξνπο έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ.»  
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί ζε πνηνπο ρψξνπο αθξηβψο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε νζνλψλ 
ελεκέξσζεο επηβαηψλ. 
Απάληεζε 155 

Οζφλεο PIS ζα εγθαζίζηαληαη ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ (2 δηπιήο φςεσο) θαη 2 κνλήο 
φςεσο ζην επίπεδν εηζηηεξίσλ ή ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο. 
 
 
Δξώηεζε 156 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.2.5 αλαθέξεηαη:  
«ην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο ησλ επηβαηψλ, απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ ζηαζκφ έσο ηελ 
επηβίβαζε ζε ζπξκφ φιεο νη πφξηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδξφκσλ δηαθπγήο), αιιά θαη θάζε ζχξα 
εχθνια πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ ζα δηαζέηεη ζε θαηάιιεια θξίζηκα ζεκεία νζφλεο 
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απφ ην ζχζηεκα PIS.»  
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ ζα ηνπνζεηεζνχλ νζφλεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο 
πφξηεο πνπ αθνξνχλ ρξήζε πξνζσπηθνχ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, λα θνηλνπνηεζνχλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
Απάληεζε 156 

Βι απάληεζε 26. 
 
 
Δξώηεζε 157 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 11.4.16 αλαθέξεηαη:  
Οη νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο PIS πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο ηεο επέθηαζεο  
Καιακαξηάο, ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

ίλαη ηχπνπ ηερλνινγίαο 
θσηνδηφδσλ (LED).  

 
 

Καιακαξηάο.  
Δπηπξφζζεηα, ζην ίδην ηεχρνο, ζηελ παξάγξαθν 11.4.17 αλαθέξεηαη:  
Ζ νζφλε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίδεη πιεξνθνξίεο ζε ηξεηο γξακκέο. Οη ελ ιφγσ 
γξακκέο ζα πεξηέρνπλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:  

 
o Πξννξηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ηεξκαηηζκψλ (ν αξηζκφο ησλ 
ραξαθηήξσλ ζα επαξθεί γηα ηελ κεγαιχηεξε ζε κήθνο νλνκαζία ζηαζκνχ θαη ζα 
νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο Δθαξκνγήο (DFD)).  
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o Φεθία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπηψλ έσο ηελ άθημε ηνπ επφκελνπ ζπξκνχ (2 ςεθία 
έθαζηε γηα ηελ έλδεημε ησλ ιεπηψλ).  

 
o πξκνί ρσξίο ηάζε  
o Τπεξεζηαθφο πξκφο - “ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ”  

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη νη νζφλεο ζα πξέπεη λα είλαη ελφο ηχπνπ γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα, 
δηπιήο φςεο θαη ηαπηφρξνλα πςειήο αλάιπζεο HD 1280X720pixel, πξνθχπηεη ην 
ζπκπέξαζκα πσο αλά ζέζε ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν ηεκάρηα νζνλψλ αληίζεηεο θαηεχζπλζεο.  
Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε 
Απάληεζε 157 
Οζφλεο PIS ζα εγθαζίζηαληαη ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ (2 δηπιήο φςεσο) θαη 2 κνλήο 
φςεσο ζην επίπεδν εηζηηεξίσλ ή ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο. 
 
 
Δξώηεζε 158 

Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ ζηαζκψλ κε απνηχπσζε ησλ 
εζραξψλ αζζελψλ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ.  
Απάληεζε 158 

Δπηζπλάπηεηαη CD κε φια ηα ηξέρνληα ζπληνληζηηθά ζρέδηα ησλ 5 ζηαζκψλ θαη ηεο 
δηαζηαχξσζεο Ννκαξρίαο. Απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δεηνχκελεο ζράξεο ηζρπξψλ θαη 
αζζελψλ ξεπκάησλ. 
Δπηζεκαίλεηαη κε ηελ επθαηξία ηεο παξνχζαο εξψηεζεο φηη ν Αλάδνρνο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ ζα εμαληιήζεη φιεο ηηο ηερληθέο ιχζεηο ψζηε λα πινπνηήζεη ηα ζπζηήκαηα ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ζράξεο, εγθηβσηηζκέλνπο ζσιήλεο, νδεχζεηο 
θαισδηψζεσλ θαη αλνίγκαηα ή νπέο ζε ηνηρία / ηνηρνπνηίεο / δάπεδα, φπσο απηά έρνπλ 
πινπνηεζεί απφ ηνλ θχξην Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο θαη εάλ απαηηεζνχλ ηξνπνπνηήζεηο ζε 
απηά (πρ φπσο κία λέα νπή δηέιεπζεο θαισδίσλ ζε ηνίρν ή έλα λέν ηκήκα ζράξαο, θηι) ην 
θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  
Ζ ίδηα αξρή, δει. ηεο πινπνίεζεο ηερληθψλ ιχζεσλ ζπκβαηψλ κε φηη έρεη ήδε 
κειεηεζεί/θαηαζθεπαζζεί/πινπνηεζεί απφ ηνλ θχξην Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο, εθηφο θαη αλ 
απηφ απνδεηρζεί αδχλαην, ηζρχεη θαη  

 γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ,  

 γηα ηνλ γεληθφηεξν κειεηεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηηο ρσξνηαμηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 
δηεπηθάλεηεο  

 γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζπληνληζκφ φζνλ αθνξά ηελ απνθπγή θάιπςεο ηνπ πεδίνπ ησλ 
θακεξψλ - CCTV απφ ινηπέο πηλαθίδεο θαη ζεκάλζεηο ζηνπο ρψξνπο θνηλνχ ζηνπο 
πέληε (5) λένπο ζηαζκνχο. 

 
 
Δξώηεζε 159 

Παξαθαινχκε φπσο καο δνζεί ζρέδην ηππηθήο δηαηνκήο ηεο ζήξαγγαο.  
Απάληεζε 159 

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ ζπληνληζηηθφ ζρέδην ζε CD πνπ θαιχπηεη πνιιέο πεξηπηψζεηο 
δηαηνκψλ ζήξαγγαο θαη επηπέδνπ απνβαζξψλ ζε ζηαζκνχο. 
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Δξώηεζε 160 

Παξαθαινχκε φπσο καο δνζεί ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο παξνρήο ηζρχνο 
έιμεο traction ηεο επέθηαζεο.  
Απάληεζε 160 

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ ζρέδην ζε CD. 
 
 
Δξώηεζε 161 

Παξαθαινχκε φπσο καο δνζεί ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα πηλάθσλ M.T. 20KV Τ.Φ.Β.Η. θαη 
Η.Μ.Σ. ηεο επέθηαζεο θαζψο θαη ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα παξνρήο ηζρχνο Μέζεο Σάζεο 
ηεο επέθηαζεο.  
Απάληεζε 161 

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ ζρέδην ζε CD. 
 
 
Δξώηεζε 162 

Παξαθαινχκε φπσο καο δνζεί ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα πηλάθσλ M.T. 20KV 
ππνζηαζκψλ αλφξζσζεο ηεο επέθηαζεο.  
Απάληεζε 162 

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ Γεληθφ Μνλνγξακκηθφ Γηάγξακκα Γηθηχνπ Μ.Σ. 20 kV ηεο επέθηαζεο, 
ζε CD. 
 
 
Δξώηεζε 163 
1Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ 20 ΜV Switchgear 
LAS θαη RS.  
Απάληεζε 163 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 164 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ RS 750V DC 
Switchgear.  
Απάληεζε 164 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 165 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ 400V AC Switchgear.  
Απάληεζε 165 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 166 
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Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ Battery Charger.  
Απάληεζε 166 
πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 167 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ Rectifier.  
Απάληεζε 167 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 168 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ Stray Current 
Cabinet.  
Απάληεζε 168 
πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 169 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ Short Corcuiting 
Device (VLD).  
Απάληεζε 169 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 170 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο TCR.  
Απάληεζε 170 
Δπηζπλάπηεηαη ζε CD θείκελν κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο TCR. πνηεο πιεξνθνξίεο 
απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ.  
 
 
Δξώηεζε 171 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ζπζηήκαηνο Intertripping.  
Απάληεζε 171 

Δπηζπλάπηεηαη ζε CD δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο Intertripping (καδί κε ην δηάγξακκα έιμεο). 
πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 
 
 
Δξώηεζε 172 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ζπζηήκαηνο General Release.  
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Απάληεζε 172 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 173 
Παξαθαινχκε φπσο καο δνζνχλ πνιπγξακκηθά ζρέδηα ησλ πηλάθσλ BACS ηεο επέθηαζεο.  
Απάληεζε 173 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 174 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ πίλαθα 20 MV Switchgear ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

θαισδηαθψλ (hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 174 
Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 175 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ πίλαθα RS 750V DC Switchgear ή είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ρξήζε θαισδηαθψλ (hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 175 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 176 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ πίλαθα 400V AV Switchgear ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

θαισδηαθψλ (hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 176 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 177 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ πίλαθα Battery Charger ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 
θαισδηαθψλ (hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 177 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 178 
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Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ Rectifier ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαισδηαθψλ (hard-
wireD I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 178 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 179 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα  
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ πίλαθα STRAY Current ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 
θαισδηαθψλ (hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 179 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 180 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ πίλαθα Short Circuiting Device ή είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ρξήζε θαισδηαθψλ (hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 180 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 181 
Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ην ζχζηεκα TCR ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαισδηαθψλ 

(hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 181 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 182 
Παξαθαινχκε φπσο καο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus 
(TCP/IP) γηα ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ Intertripping ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαισδηαθψλ 

(hard-wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 182 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ, κεηά ηελ εξψηεζε 183) 
 
 
Δξώηεζε 183 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ General Release ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαισδηαθψλ (hard-

wired I/O) ζεκάησλ.  
Απάληεζε 183 

Βι. απαληήζεηο 174-183 (βιέπε παξαθάησ) 
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Απαντήσεις : 174 – 183 

Οη απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο 174 - 183 απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Μειέηεο 
Δθαξκνγήο βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε δηαζεζηκφηεηα (RAMS). Χο γεληθή αξρή 
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ ζηηο κνλάδεο RTU γίλεηαη κε πξσηφθνιιν 
Ethernet. ηελ πεξίπησζε ηνπ κεηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ Πνηφηεηαο Ηζρχνο (Power Quality 
Meter) ρξεζηκνπνηείηαη πξσηφθνιιν Ethernet Modbus. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ζπλδέζεηο 
ζεκάησλ απαηηείηαη ρξήζε θαισδηαθψλ (hardwired I/O) ζεκάησλ.  
Δλεκεξσηηθά, ζην Βαζηθφ Έξγν νη ιχζεηο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη νη παξαθάησ :  
 Stray Current Cabinet: Ethernet  

 750V DC SWB (including GR, TCR, Intertripping): Ethernet  

 Short Circuit Device: Ethernet (κέζσ 750V DC SWB) 

 Battery Charger RS: hardwired ζην 750V DC SWB. ηελ ζπλέρεηα ηα ζήκαηα απηά 
κεηαθέξνληαη κέζσ Ethernet κέζσ ηνπ 750V DC SWB  ζην RTU RS 

 Rectifier: hardwired ζην 750V DC SWB. ηελ ζπλέρεηα ηα ζήκαηα απηά κεηαθέξνληαη 
κέζσ Ethernet κέζσ ηνπ 750V DC SWB  ζην RTU RS 

 RS MV SWG (1): κέξνο ησλ ζεκάησλ κεηαθέξνληαη κέζσ Ethernet ζην 750V DC SWB. 
ηελ ζπλέρεηα ηα ζήκαηα απηά κεηαθέξνληαη κέζσ Ethernet κέζσ ηνπ 750V DC SWB  

ζην RTU RS 
 RS MV SWG(2): κέξνο ησλ ζεκάησλ είλαη hardwired ζπλδεδεκέλα ζην RS RTU 

 RS MV SWG(3): Ο κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο Πνηφηεηαο Ηζρχνο (Power Quality Meter 
measurements) ζπλδέεηαη κέζσ Ethernet Modbus ζην RS RTU 

 Rectifier Transformer: hardwired ζην MV SWG. ηελ ζπλέρεηα ηα ζήκαηα απηά είλαη 
ζπλδεδεκέλα hardwired ζην RTU RS 

 Auxilliary Transformer: ηα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην MV SWG. 
ηελ ζπλέρεηα ηα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην RTU RS 

 RS LV SWB : Σα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην RTU RS 

 LAS RTU 
 MLVP : Σα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην LAS RTU 
 LAS MV SWG: Σα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην LAS RTU 

 MVP (1): Σα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην LAS RTU 

 MVP (2):  Ο κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο Πνηφηεηαο Ηζρχνο (Power Quality Meter 
measurements) ζπλδέεηαη κέζσ Ethernet Modbus ζην LAS RTU 

 LAS T/Fs : Σα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην MV SWG. ηελ ζπλέρεηα 
ηα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην LAS RTU 

 Battery Charger LAS: Σα ζήκαηα απηά είλαη ζπλδεδεκέλα hardwired ζην LAS RTU 
 

 
Δξώηεζε 184 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθελίζεηε αλ είλαη επηηξεπηή ε επηθνηλσλία κέζσ bus (TCP/IP) γηα 
ηε ιήςε ησλ ζεκάησλ απφ ην BACS ή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαισδηαθψλ (hard-wired 

I/O)ζεκάησλ.  
Απάληεζε 184 

Γελ ππάξρεη δηεπηθάλεηα BACS – PRCS.  
Yπάξρεη δηεπηθάλεηα BACS – SMS. 
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πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 185 

ην ηεχρνο κε θσδηθφ K_LV_DP015460 θεθ.21 αλαθέξεηαη φηη: «ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχξην Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ηελ δηεπαθή κεηαμχ ηνπ 
PRCS θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ (SMR), φζνλ αθνξά ζεκεία ειέγρνπ, κεηαθνξά ζεκάησλ θηι.» Παξαθαινχκε 
πξνζδηνξίζηε ζπγθεθξηκέλα ηηο απαηηήζεηο δηεπαθήο αλαθνξηθά κε: 1) εκεία δηεπαθήο, 2) 
Αλεμαξηεζία ζπζηεκάησλ SMR-PRCS, 3) Ηεξαξρία ειέγρνπ.  
Απάληεζε 185 

Βι. απάληεζε 142 γηα ηα (1) θαη (2). 
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ ηεξαξρία ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί ηνπηθά ή 
εμ απνζηάζεσο ζα δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο (θαηά θζίλνπζα πξνηεξαηφηεηα): 
α) Έιεγρνο κέζσ ησλ ρεηξηζηεξίσλ πνπ ππάξρνπλ ηνπηθά ζηνλ θάζε πίλαθα ηνπ 

νπνηνπδήπνηε Τ/ (RS / LAS / MVP) 
β) Έιεγρνο κέζσ ησλ ρεηξηζηεξίσλ επί ηνπ πίλαθα 750 V dc εηδηθά γηα ηνλ Τ/ αλφξζσζεο 

φπνπ ππάξρεη. 
γ) Έιεγρνο κέζσ ησλ ρεηξηζηεξίσλ ζηελ αίζνπζα SMR εηδηθά γηα ηνλ Τ/ αλφξζσζεο φπνπ 

ππάξρεη. 
δ) Έιεγρνο απφ ηνλ Διεγθηή Ηζρχνο ζην ΚΔΛ γηα νπνηνλδήπνηε Τ/ (RS / LAS / MVP). 
 
 
Δξώηεζε 186 

Σερ.Πεξ.Παξ3.3 ζει.10 “Γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ 
Αλαδφρνπ, ε πξνζζήθε ησλ πέληε (5) λέσλ ζηαζκψλ θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ 
θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα ΚΔΛ (ΟCC) θαη Δθεδξηθφ ΚΔΛ (ΔCR) ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα κελ 
νδεγήζεη ζε επηπιένλ ζέζεηο ρεηξηζηψλ, θνλζφιεο ρεηξηζηψλ ή νζφλεο πιελ ησλ 
πθηζηακέλσλ απφ ην Βαζηθφ Έξγν. Δάλ απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ, ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε πξφηαζε κε ηελ πξνηεηλφκελε πξνζζήθε/ηξνπνπνίεζε ε νπνία ζα 
πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ.‟‟  
Αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη επηηξεπηή ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ workstations απφ ηνλ 
Αλάδνρν.  
Παξαθαινχκε, φπσο επηβεβαηψζεηε ηελ θαηαλφεζε καο. 
Απάληεζε 186 

Ζ απαίηεζε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. είλαη ζηνπο ππάξρνληεο ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ 
ρεηξηζηψλ λα ελζσκαησζνχλ νη επί πιένλ πιεξνθνξίεο/απεηθνλίζεηο/εηθνλίδηα ειέγρνπ/θηι. 
πνπ αθνξνχλ ηελ επέθηαζε. Δάλ απνδεηρζεί κέζσ ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο φηη απηφ δελ 
είλαη εθηθηφ, ηφηε ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ workstations απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απνδεθηή αθνχ εμεηαζζεί απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. 
 
 
Δξώηεζε 187 

9.3.2. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο ζηελ θεληξηθή κνλάδα (DMT) ηνπ SMS θαη ζε απηή ηνπ ICCS πνπ βξίζθνληαη 
ζην ΚΔΛ (OCC) θαη ζην Δθεδξηθφ ΚΔΛ (ΔCR) ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο.  
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Παξαθαινχκε φπσο δνζεί πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο SMS ηνπ θπξίσο έξγνπ. 
Απάληεζε 187 
πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
 
Δξώηεζε 188 

9.3.10. Σν ζχζηεκα SMS ζα εμνπιηζηεί κε δηαζπλδέζεηο κε ην χζηεκα Διέγρνπ 
Απηνκαηηζκνχ Κηηξίσλ (BACS), ην ππνζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο (ATS).  
Παξαθαινχκε φπσο καο θνηλνπνηεζεί ε αξρηηεθηνληθή θαη ηα ζρέδηα εγθαηάζηαζεο ησλ 
παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. 
Απάληεζε 188 

Σν ζχζηεκα SMS έρεη δηεπηθάλεηεο κε ην ζχζηεκα BACS θαη πεξηνξηζκέλεο δηεπηθάλεηεο 
(θπξίσο γηα δηαγλσζηηθά) κε ην ππνζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ATS. πνηεο πιεξνθνξίεο 
απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. 
. 
 
Δξώηεζε 189 

Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαησζεί ε θαηαλφεζή καο φηη ην ζχλνιν ηεο ΗΣ ππνδνκήο ηνπ 
ζηαζκνχ παξέρεηαη απφ ηνλ Κχξην Αλάδνρν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξκαξίσλ-racks, ησλ 
κεηαγσγέσλ θαη δξνκνινγεηψλ-switches-routers (ραιθνχ θαη νπηηθψλ ηλψλ), ησλ 
ηξνθνδνηηθψλ θιπ., ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1.1.3 – 1.1.5 ηνπ 
Γ. Μέξνπο ηνπ Σεχρνπο „„ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ‟‟. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, παξαθαινχκε φπσο δνζνχλ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. ε θάζε 
πεξίπησζε παξαθαινχκε φπσο δνζνχλ νη ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ δηθηχνπ ΗΣ, φπσο έρεη ήδε 
δεηεζεί, κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηνπηθψλ θαηαλεκεηψλ-racks, ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν 
θαζνξηζκφο ησλ κεθψλ ησλ απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ.  
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί, γηα ην ΚΚΣΟ (CCTV), εάλ 
ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ζηελ παξ. 8.3.1: <<Θχξεο ζχλδεζεο κε ην ηνπηθφ δίθηπν 
κεηάδνζεο (LAN)>>, α) γηα ηε ζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
(θακεξψλ) ζην ηνπηθφ δίθηπν κεηάδνζεο ηνπ θάζε ηαζκνχ, απαηηείηαη ε πξνζζήθε κφλν 
ζπξψλ ζχλδεζεο (patch panels) ηεξκαηηζκνχ ησλ θαισδίσλ <<νξηδφληηνπ δηθηχνπ>> ζηα 
πξνβιεπφκελα εξκάξηα – racks ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, κε πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαισδίσλ δηαζχλδεζεο (patch cords), κεηαγσγέσλ θιπ. Ή β) ε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ 
δηθηχνπ θαη ε ζχλδεζε κέζσ <<ζπξψλ ζχλδεζεο>> κε ην δίθηπν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ηνπ 
ηαζκνχ. Παξαθαινχκε επίζεο, ζηελ πεξίπησζε α) λα δηεπθξηληζηεί φηη νη κεηαγσγείο – 
switches ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ είλαη θαηάιιεινη γηα ιεηηνπξγία 
πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ ΡΟΔ. Δπίζεο, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί εάλ ζε πεξίπησζε 
αλάγθεο εγθαηάζηαζεο πξφζζεηνπ ηνπηθνχ θαηαλεκεηή ζε εξκάξην-rack , ιφγσ ηνπ κέγηζηνπ 
επηηξεπφκελνπ κήθνπο θαισδίνπ ραιθνχ νξηδφληηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 4.4 - 4.9, ε παξνρή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 
αλήθεη ζηνλ αλάδνρν ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ή ζηνλ αλάδνρν ηνπ παξφληνο 
έξγνπ ηειεπηθνηλσληψλ.  
ε απηή ηελ πεξίπησζε παξαθαινχκε γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ (racks – 
switches θιπ.). 
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Απάληεζε 189 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο γηα εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο 
θαισδίσζεο, ελεξγνχ ή παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχζηεκα Φεθηαθήο 
Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ θαη ην ζχζηεκα Τπνδνκήο Πιεξνθνξηθήο ΗΣ, απηέο ζα πξέπεη λα 
παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
 
(βι άξζξα 2.4 θαη 5.3.1 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ 
ησλ πζηεκάησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ). 
 
 
Δξώηεζε 190 
Παξαθαινχκε φπσο δνζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ATC ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. 

Σα δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ICCS.  
Απάληεζε 190 

πνηεο πιεξνθνξίεο απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ θάζε ησλ Μειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη. 
. 
 
Δξώηεζε 191 
Παξαθαινχκε φπσο δνζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο DLT/TCR ηνπ θχξηνπ 

αλαδφρνπ. Σα δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ICCS.  
Απάληεζε 191 

Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο επηζπλάπηνληαη ζε CD 
 
 
Δξώηεζε 192 
Παξαθαινχκε φπσο δνζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο PABX-Σειεθσληθνύ 
ζπζηήκαηνο ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. Σα δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ICCS.  
Απάληεζε 192 

Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο επηζπλάπηνληαη ζε CD 
 
 
 
Δξώηεζε 193 
Παξαθαινχκε φπσο δνζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Clock-Ρνινγηώλ ηνπ 

θχξηνπ αλαδφρνπ. Σα δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ICCS.  
Απάληεζε 193 
Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο επηζπλάπηνληαη ζε CD 
 
 
Δξώηεζε 194 

ην Σεχρνο „„ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ‟‟ ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 8.4.5 αλαθέξεηαη φηη:  
<<ζα εγθαηαζηαζνχλ νη αθφινπζνη ηχπν εηθνλνιεπηψλ:  
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-ηαζεξνί IP εηθνλνιήπηεο CCTV εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζε ζηαζκνχο.  
-Παλνξακηθήο ιήςεο πεξηζηξεθφκελνη IP (PTZ IP) εηθνλνιήπηεο CCTV εζσηεξηθνχ ρψξνπ 
νξνθήο, ζε ζηαζκνχο.>>  
Γειαδή πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε κφλν εζσηεξηθνχ ρψξνπ εηθνλνιεπηψλ (θακεξψλ).  
ηελ παξ. 5.1.8 ηνπ Μέξνπο 5 ηνπ ίδηνπ ηεχρνπο, αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 
απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαη <<Δμσηεξηθφο ηαζεξφο Δηθνλνιήπηεο ηεκ.2<< θαη 
<<Outdoor fixed Camera housing ηεκ.2>>.  
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε.  
Απάληεζε 194 

ην έξγν πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε κφλν εζσηεξηθνχ ρψξνπ εηθνλνιεπηψλ (θακεξψλ). Ζ 
απαίηεζε 5.1.8 ησλ Πξνδηαγξαθψλ γηα εμσηεξηθνχο ζηαζεξνχο εηθνλνιήπηεο δηαγξάθεηαη. 
 
 
Δξώηεζε 195 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 8.2.3 αλαθέξεηαη: «ε εηζφδνπο / εμφδνπο ηερληθψλ ή άιισλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ ρψξσλ, ζηα ζεκεία φπνπ βξίζθνληαη Απηφκαηα Μεραλήκαηα 
Δθδφζεσο Δηζηηεξίσλ (ΑΣΗΜ), αθπξσηηθά κεραλήκαηα θαη ζηηο πχιεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θαηά θχξην ιφγν ζηαζεξνί εηθνλνιήπηεο γηα ηελ επηηήξεζε». Δπίζεο ζηελ παξ. 8.2.12 
αλαθέξεηαη: «Ο ζρεδηαζκφο θαη νη αθξηβείο ζέζεηο ησλ εηθνλνιεπηψλ ζηνλ λέν ζηαζκφ θαη 
ζηα ππφινηπα ζεκεία ηεο επέθηαζεο ηεο Καιακαξηάο γηα ηελ επαξθή επηηήξεζε φισλ ησλ 
θξηζίκσλ ρψξσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο 
ηνπ Αλαδφρνπ». Παξαθαινχκε λα επηβεβαησζεί φηη νη παξαπάλσ αλαθνξέο ζε ρψξνπο 
«ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο» ή «θξίζηκνπο» θιπ. αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ρψξνπο 
«θνηλνχ», φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ γηα ην ΚΚΣΟ, (παξ. 8.1.1) θαη 
αιινχ θαη φρη ζε άιινπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ.  
Παξαθαινχκε λα επηβεβαησζεί επίζεο φηη ε επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
8.1.5: «Σν ζχζηεκα CCTV ζα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία 
έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ ζε φια ηα απαξαίηεηα ζεκεία ησλ λέσλ ζηαζκψλ θαη 
επεθηάζεσλ», αθνξά ηα ζεκεία εηζφδνπ ζε ρψξνπο πξνζσπηθνχ απφ ρψξνπο θνηλνχ θαη φρη 
ηηο εηζφδνπο ζε επηκέξνπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ, πρ. ηερληθά δσκάηηα θιπ. 
Απάληεζε 195 

Ηζρχεη ε Πξνδηαγξαθή σο έρεη. 
 
Δξώηεζε 196 

ην Σεχρνο “ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΔΠΗΓΟΔΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ” ηεο Πξνθήξπμεο, ζηελ 
παξ. 1.1.8 ηνπ Γ. Μέξνπο αλαθέξεηαη: « ια ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο 
θζνξέο απφ δηάβξσζε, απφ δσχθηα (ηξσθηηθά) θαη απφ έληνκα».  
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε γηα «αληηηξσθηηθή πξνζηαζία» 
αθνξά θαιψδηα εληφο ζεξάγγσλ ή θαη ηα θαιψδηα εληφο ζηαζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.4.3 ηνπ ίδηνπ ηεχρνπο: « ια ηα εληφο ζεξάγγσλ θαιψδηα, εθηφο 
απηψλ ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαιψδηα ζα θέξνπλ ζσξάθηζε», θαζψο επίζεο θαη ηελ 
ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 1.2.10: «Γηα ηα θαιψδηα ραιθνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
θεληξηθφο θαηαλεκεηήο (MDF) θαισδίσλ ραιθνχ FTP CAT6 θαη γηα ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθφο θαηαλεκεηήο (ODF)» 
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Απάληεζε 196 

Ζ εξψηεζε δελ είλαη ζαθήο. Ηζρχεη ε Πξνδηαγξαθή σο έρεη. 
 
 
Δξώηεζε 197 

Παξαθαινχκε φπσο καο πιεξνθνξήζεηε εάλ ε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ θεληξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ΚΚΣΟ (CCTV) (BVMS ηεο Bosch, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.10 ηνπ Γ‟ Μέξνπο ηνπ 
Σεχρνπο Πξνδηαγξαθψλ) είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε (10.1 ή λεφηεξε), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ CCTV ησλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο, ζην θεληξηθφ ινγηζκηθφ. 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, παξαθαινχκε γηα ηελ παξνρή αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο CCTV ηνπ βαζηθνχ έξγνπ, γηα ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηνπ 
θφζηνπο αλαβάζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο.  
Απάληεζε 197 

Ζ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ BVMS πνπ δηαηίζεηαη είλαη ε «7» 
 
 
Δξώηεζε 198 
Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε φηη ην ζχζηεκα Tetra ηνπ βαζηθνχ έξγνπ είλαη πιήξσο 
ζπκβαηφ θαη παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηεπαθέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα «EN 300 
392-3-1 TETRA ISI General design» θαη «EN 300 392-3-5 TETRA Inter-system interface».  
Απάληεζε 198 

Βι. απάληεζε 89 
 
 
Δξώηεζε 199 

Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 15.3 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ , ζα κπνξνχζαηε παξαθαιψ λα 
επηβεβαηψζεηε φηη ν «Γηεπζπληήο», κε ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα εκπεηξίαο ζε ζπζηήκαηα 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ/Σειεπηθνηλσληψλ, θαη ν «Τπεχζπλνο Τινπνίεζεο Δξγαζηψλ ηεο 
χκβαζεο» κε ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα εκπεηξίαο ζε ζπζηήκαηα Αζζελψλ 
Ρεπκάησλ/Σειεπηθνηλσληψλ, ζα κπνξνχζε επίζεο ελαιιαθηηθά λα έρεη απνθνηηήζεη σο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, Ζιεθηξν-Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ή Μεραληθφο 
Σειεπηθνηλσληψλ? Απηά ηα πξνθίι ζα αληαπνθξίλνληαλ πεξηζζφηεξν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζα ήηαλ πην ρξήζηκα σο πξνο ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 
ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο Αλαδφρνπο πνπ εκπιέθνληαλ ζην έξγν ηεο επέθηαζεο πξνο ηελ 
Καιακαξηά. 
Απάληεζε 199 

Ο Γηεπζπληήο απαηηείηαη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο δεθαεηνχο (10) 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζε ζπζηήκαηα Αζζελψλ Ρεπκάησλ/Σειεπηθνηλσληψλ. Ο δε 
Τπεχζπλνο Τινπνίεζεο Δξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα αλαιάβεη ηα 
θαζήθνληά ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, κπνξεί λα είλαη Γηπισκαηνχρνο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ή Μεραληθφο Σειεπηθνηλσληψλ πεληαεηνχο (5) ηνπιάρηζηνλ 
εκπεηξίαο ζε ζπζηήκαηα Αζζελψλ Ρεπκάησλ / Σειεπηθνηλσληψλ. 
 
 
Δξώηεζε 200 

RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ, §8.4.23:  
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Απαίηεζε: Σν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ςεθηαθήο εηθφλαο ζα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 
κνλάδεο ςεθηαθψλ θαηαγξαθέσλ εηθφλαο, βηνκεραληθνχ ηχπνπ, νη νπνίνη ζα εγθαζίζηαληαη 
εληφο ηνπ εξκαξίνπ KKTΟ ζε θάζε ζηαζκφ. Ο αξηζκφο ησλ θαηαγξαθέσλ εηθφλαο ζα είλαη 
ηέηνηνο, ψζηε λα επαξθεί γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εηθνλνιεπηψλ γηα θάζε ζηαζκφ. 
Δξψηεζε / Γηεπθξίλεζε: Οη κνλάδεο ςεθηαθψλ θαηαγξαθέσλ εηθφλαο ζα εγθαζίζηαληαη 
εληφο εξκαξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ηερληθή αίζνπζα κε ειεγρφκελεο πεξηβαιινληηθέο 
ζπλζήθεο. Μπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε πξνκήζεηα ςεθηαθψλ θαηαγξαθέσλ πνπ δελ είλαη 
βηνκεραληθνχ ηχπνπ. 
Απάληεζε 200 
Ηζρχεη ε Πξνδηαγξαθή. 
 
 
Δξώηεζε 201 

RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ, §10.4.1:  
Απαίηεζε: Γεκηνπξγία ζπλαγεξκνχ κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ θαη πξνζηαζία γηα ηελ 
απνηξνπή θηλδχλσλ αλαγξαθήο ζπλζεκάησλ graffiti ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μεηξφ θαη ηνπο 
ζπξκνχο, θαζψο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε απεηιψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
βαλδαιηζκνχο, λα πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ, λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην 
εζσηεξηθφ ησλ ζπξκψλ κε ηελ ρξήζε πιηθψλ φπσο εθξεθηηθά, αέξηα ή φπια.  
Δξψηεζε / Γηεπθξίλεζε: Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη απηή ε απαίηεζε είλαη 
εθαξκφζηκε κφλν γηα ηνπο πέληε ζηαζκνχο νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
Απάληεζε 201 
Ζ απαίηεζε απηή είλαη εθαξκφζηκε ζηνπο πέληε ζηαζκνχο, ηελ δηαζηαχξσζε Ννκαξρίαο θαη 
ζηα θξέαηα. 
 
 
Δξώηεζε 202 

RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ, §10.4.1:  
Απαίηεζε: Γεκηνπξγία ζπλαγεξκνχ κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ θαη πξνζηαζία γηα ηελ 
απνηξνπή θηλδχλσλ αλαγξαθήο ζπλζεκάησλ graffiti ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μεηξφ θαη ηνπο 
ζπξκνχο, θαζψο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε απεηιψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
βαλδαιηζκνχο, λα πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ, λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην 
εζσηεξηθφ ησλ ζπξκψλ κε ηελ ρξήζε πιηθψλ φπσο εθξεθηηθά, αέξηα ή φπια.  
Δξψηεζε / Γηεπθξίλεζε: Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη ην ζχζηεκα πνπ 
πξνδηαγξάθεηε είλαη έλα ζχζηεκα Αλίρλεπζεο Με Δμνπζηνδνηεκέλεο Δηζφδνπ ρσξίο θακηά 
απαίηεζε γηα εηδηθφ εμνπιηζκφ / ιεηηνπξγηθφηεηα αλίρλεπζεο:  
- επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ  
- εθξεθηηθψλ αεξίσλ  
- φπισλ  
- ζπλζεκάησλ.  
Απάληεζε 202 

Δπηβεβαηψλεηαη. 

 
 
Δξώηεζε 203 
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RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ, §10.6.11:  
Απαίηεζε: Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ζα αλαπηπρζεί θαη ζα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Γηα 
ιφγνπο αζθάιεηαο / πξνζηαζίαο θαη γηα ιφγνπο ζρεδηαζκνχ ηεο εθθέλσζεο, ην ινγηζκηθφ ζα 
παξαζέηεη άκεζα ησλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή, αίζνπζα ή δψλε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηαζκνχ ζε πεξίπησζε 
εθθέλσζεο.  
Δξψηεζε / Γηεπθξίλεζε: Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 
εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο αίζνπζεο πνπ δηαζέηνπλ έιεγρν πξφζβαζεο. 
Απάληεζε 203 

Δπηβεβαηψλεηαη. 
 
 
Δξώηεζε 204 

RFP_380_20_ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ_Κ_LV_DP270000_ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ, §10.6.11:  
Απαίηεζε: Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ζα αλαπηπρζεί θαη ζα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Γηα 
ιφγνπο αζθάιεηαο / πξνζηαζίαο θαη γηα ιφγνπο ζρεδηαζκνχ ηεο εθθέλσζεο, ην ινγηζκηθφ ζα 
παξαζέηεη άκεζα ησλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή, αίζνπζα ή δψλε. 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηαζκνχ ζε πεξίπησζε 
εθθέλσζεο.  
Δξψηεζε / Γηεπθξίλεζε: χκθσλα κε ηελ απαίηεζε ζηελ παξάγξαθν 10.6.1 θαη ηδηαίηεξα 
ιφγσ ηεο παξνπζίαο θνκβίσλ εμφδνπ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κπνξεί λα παξέρεη 
κφλν κηα θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κηα 
αίζνπζα πνπ δηαζέηεη έιεγρν πξφζβαζεο. Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε φηη ε απαίηεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 10.6.11 θαιχπηεηαη απφ κηα ηέηνηα θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε θαη δελ 
ππνλνεί φηη ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί επηπξφζζεηνο εμνπιηζκφο. 
Απάληεζε 204 

Δπηβεβαηψλεηαη ε θαηαλφεζή ζαο. Γηα ιφγνπο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ε αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επξίζθεηαη εληφο ησλ 
ππφ εμέηαζε ρψξσλ ζα εμαζθαιηζζεί κέζσ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 
 
Δξώηεζε 205 
χζηεκα PIS ζρεηηθά κε ηηο νζφλεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξ. 11.4.20 ηα εμήο:  
1. Άλσ φξην ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο: 60ν C  
2. Οζφλεο ηερλνινγίαο LED  
Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε αλ εμνπιηζκφο κε άλσ φξην ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 55ν C 
είλαη απνδεθηφο, δεδνκέλνπ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, θαη αλ κπνξεί λα πξνηαζνχλ νζφλεο 
άιιεο ηερλνινγίαο (π.ρ. TFT, LCD). 
Απάληεζε 205 

Ηζρχνπλ νη Πξνδηαγξαθέο. 
 
 
Δξώηεζε 206 

χζηεκα DTS ζρεηηθά κε ην δηθηπαθφ εμνπιηζκφ αλαθέξνληαη ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -5ν 
C έσο 50ν C. Χζηφζν, ν πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο ηνπ βαζηθνχ έξγνπ έρεη φξηα ιεηηνπξγίαο 
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0ν C έσο 45ν C. Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, 
είλαη απνδεθηή ε ρξήζε ίδηνπ εμνπιηζκνχ κε ην Βαζηθφ Έξγν. 
Απάληεζε 206 

Ηζρχνπλ νη Πξνδηαγξαθέο. 
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Β.   CDs ΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα CDs ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.3 ηεο Γηαθήξπμεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο.  
 
 

CD No. 1:   Αθνξά ηελ εξψηεζε 158 
 
CD No. 2:   Αθνξά ηηο εξσηήζεηο 159, 160,161, 162, 170,171,191,192,193, 
 
CD No. 3:  Πεξηιακβάλεη έλα ζεη απφ έγγξαθα γηα ηα ζπζηήκαηα αζζελψλ ξεπκάησλ απφ 

ηνλ ζηαζκφ Παλεπηζηήκην ζην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο δίλνληαη γηα ηελ επξχηεξε γεληθή θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα αθνινπζεζνχλ νη ιχζεηο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί 
ζηνλ ζηαζκφ Παλεπηζηήκην θαζψο θαη νη Πξνδηαγξαθέο δελ είλαη νη ίδηεο κεηαμχ 
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη Δπέθηαζεο. 
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