
 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΧΑΙΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 

ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

 RFP – 406/21,   Α..  134864 

  

 

 

 

 

  

  ΣΕΤΥΟ 

  ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΑΙΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΣΡΟ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
 

ΣΕΤΥΟ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

 
RFP-406/21 
A.. 134864 

 

 ελ. 2 από 4 

Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 8.2 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ 
εκπξόζεζκα θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΗΓΗ. 

Σν Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ ζπκπιεξώλεη θαη ελζσκαηώλεηαη ζηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 
ζεσξείηαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Ερώτηση 1 

ην άξζξν 15.1 ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη: «Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, απαηηείηαη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη λα αζθνύλ ζπλαθή δξαζηεξηόηεηα κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζύβαζεο…..» 
Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε όηη, ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα 
κέιε απηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζην επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών πνπ 
ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζεο, αιιά ε άζθεζε ζπλαθνύο δξαζηεξηόηεηαο κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο αξθεί λα αζθείηαη από έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο. 

Απάντηση 1 

Δπηβεβαηώλεηαη  

 

Ερώτηση 2 

Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε όηη νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15.3.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο, ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ κπνξνύλ λα θαιύπηνληαη 
αζξνηζηηθά από ηα κέιε απηήο. 

Απάντηση 2 

Δπηβεβαηώλεηαη 

 

Ερώτηση 3 

Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε όηη ην ηεύρνο «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ ΤΡΜΩΝ 
ΔΙΡΑ ΙΙ» είλαη απηό πνπ αλαθέξεηαη έγγξαθν «ζη. Πξνδηαγξαθή Δπηδόζεσλ» πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 8.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Απάντηση 3 

Δπηβεβαηώλεηαη 

 

Ερώτηση 4 

Έγγξαθν «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ ΤΡΜΩΝ ΔΙΡΑ ΙΙ», άξζξν 2.5. Δπεηδή ηα 
αλαθεξόκελα ζηα επηκέξνπο άξζξα 2.5.5.1 θαη 2.5.5.2 δελ ζπκβαδίδνπλ απόιπηα 
παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε ηηο επηδόζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

Απάντηση 4 

ην άξζξν 2.5.5.2 δηαγξάθεηαη ην ηκήκα ηεο πξόηαζεο όπσο θαίλεηαη παξαθάησ : 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ε ζπλζήθεο θόξηηζεο EL E - EL 5 ε ηζνδύλακε (equivalent) επηβξάδπλζε ιεηηνπξγίαο, από 
80 km/h έσο 0 km/h, ζα είλαη 1,20 m/sec2 . Η επηβξάδπλζε απηή γηα ην εύξνο 70 Km/hr έσο 
10 Km/hr ζα επηηπγράλεηαη  κόλν κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνδπλακηθήο πέδεο ηνπιάρηζηνλ γηα 
θνξηίν EL E. Γηα ηαρύηεηεο εθηόο ηνπ εύξνπο ηαρπηήησλ (70 -10 Km/hr) ε επηβξάδπλζε ζα 
κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπλδξνκή ηεο πέδεο ηξηβήο ησλ ξπκνπιθνύκελσλ θαη 
θηλεηήξησλ θνξείσλ. 

 

Ερώτηση 5 

ην έγγξαθν «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ ΤΡΜΩΝ ΔΙΡΑ ΙΙ» ην άξζξν 2.5.10 
«Τπνινγηζκνί Δπηδόζεσλ» θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 2.5.10.3 αλαθέξεηαη ζε αληίζηαζε ηνπ 
ζπξκνύ γηα θιίζε έσο 5,4% ε νπνία δελ είλαη ζαθέο ζε πνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο 
εθαξκόδεηαη. Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε όηη είλαη απνδεθηό νη ππνινγηζκνί ησλ 
επηδόζεσλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο θιίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην έξγν. 

Απάντηση 5 

Καη’ αξρήλ ε κέγηζηε θιίζε ζην άξζξν 2.5.10.3 δηνξζώλεηαη από 5,4% ζε 5,8%. Η θιίζε 
απηή βξίζθεηαη ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο (ρσξίο επηβάηεο). Οη θιίζεηο ζηελ γξακκή 
θαίλνληαη ζηα παξαξηήκαηα Α2-20 θαη Α2-21 πνπ ζαο έρνπλ δνζεί. 

 

Ερώτηση 6 

Έγγξαθν «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ ΤΡΜΩΝ ΔΙΡΑ ΙΙ», άξζξν 7.2.2. Παξαθαινύκε 
όπσο καο παξαδώζεηε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Η άπνςε καο είλαη όηη ε ρξήζε ηεο 
ζθάιαο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη πξνθεηκέλνπ ε εθθέλσζε έθηαθηεο αλάγθεο λα είλαη όζν 
ην δπλαηό πην απιή θαη ηαρύηεξε. Η ρξήζε ζηαζεξήο ζθάιαο ζηα ακαμώκαηα ιακβάλνληαο 
ππόςε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηήξεζεο ηνπ πεξηηππώκαηνο, νδεγεί ζηελ ρξήζε κε 
εξγνλνκηθήο ζθάιαο γηα ηελ εθθέλσζε ζπξκώλ. Πξνο απνθπγή ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε 
όπσο επηηξαπεί ε ρξήζε αλαδηπινύκελεο ζθάιαο πνπ ζα ελζσκαηώλεηαη ζηνλ ζπξκό. 

Απάντηση 6 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε αλαδηπινύκελεο ζθάιαο πνπ ζα ελζσκαηώλεηαη ζηνλ ζπξκό. 
 
 
Ερώτηση 7 
Έγγξαθν «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ ΤΡΜΩΝ ΔΙΡΑ ΙΙ», άξζξν 8.1. Οη απαηηνύκελεο 
δηάξθεηεο αλνίγκαηνο/ θιεηζίκαηνο ησλ ζπξώλ είλαη πην απζηεξέο από ηα πξνβιεπόκελα ζην 
EN14750. Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζηε όηη είλαη απνδεθηή ε εθαξκνγή ηνπ εύξνπο 
ηηκώλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην EN14750. 

Απάντηση 7 

Ιζρύνπλ νη πξνδηαγξαθέο. Οη απνζηάζεηο κεηαμύ αξθεηώλ δεπγώλ ζηαζκώλ ζην Βαζηθό 
Έξγν ζην Μεηξό Θεζζαινλίθεο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο ηεο παξνύζαο 
πξνδηαγξαθήο, όπνπ νη ζύξεο ησλ ζπξκώλ είλαη θιεηζηέο. 

 

Ερώτηση 8 
Έγγξαθν «πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ» άξζξν 34 (θαη εηδηθόηεξα 34.1 θαη 34.2). 
Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε όηη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ Αλαδόρνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαη γηα νπνηαδήπνηε βειηίσζε, αλαβάζκηζε, 
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εθζπγρξνληζκό, πνπ δελ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηα παξαπάλσ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ 
Αλάδνρν. 

Απάντηση 8 

Ιζρύεη ην άξζξν 34.2 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ: « Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηθαηνύηαη 
ζηελ αδηαθώιπηε άζθεζε όισλ ησλ εμνπζηώλ πνπ απνξξένπλ από ηα πλεπκαηηθά 
δηθαηώκαηα, ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ζθνπνύ, γηα ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν, 
βειηίσζε, αλαβάζκηζε, εθζπγρξνληζκό, ιεηηνπξγία, θαη ζπληήξεζε ησλ ζπξκώλ.». 
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