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1. Δηζαγσγή
1.1 θνπόο ηνπ εγγξάθνπ
Σν παξόλ έγγξαθν απνζθνπεί:
1. ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Μεραληζκνύ Πιεξσκώλ ηνπ Αλαδόρνπ.
2. ηνλ θαζνξηζκό ησλ Γεηθηώλ Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο (ΓΑΑ) πνπ ζα νθείιεη λα ηεξεί ν
Αλάδνρνο πξνο επίηεπμε ηεο αξηηόηεξεο παξνρήο ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο.
3. ηνλ θαζνξηζκό κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ βάζεη ησλ νπνίσλ ε ΑΜ ζα πξαγκαηνπνηεί, όπνηε
θξίλεη αλαγθαίν, επηζεσξήζεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ηνπ Αλαδόρνπ. Πιένλ
απηνύ ε ΑΜ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο γηα ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ ΓΑΑ εθ
κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ.
4. ηνλ πξνζδηνξηζκό ύλζεησλ Γεηθηώλ Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο (ΓΑΑ) ηνπ Αλαδόρνπ.
5. ηελ πεξηγξαθή ελόο ζπλεθηηθνύ κεραληζκνύ Απνκείσζεο ησλ Πιεξσκώλ ηνπ Αλαδόρνπ.
Όξνη κε θεθαιαία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παξόλ Σεύρνο έρνπλ ην λόεκα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηε
ύκβαζε ύκπξαμεο ή ηε Γηαθήξπμε, εθηόο εάλ νξίδνληαη εηδηθά ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο
Σεύρνπο.

1.2 Πεξίνδνη Λεηηνπξγίαο Μεηξό Θεζζαινλίθεο
Η ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο επηκεξίδεηαη ρξνληθά ζε δύν πεξηόδνπο (Α’ Φάζε Λεηηνπξγίαο &
Β’ Φάζε Λεηηνπξγίαο), όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 2 ηνπ Σεύρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη
Πξνδηαγξαθέο» θαη ζηελ παξ. 6.1.2 ηεο ύκβαζεο ύκπξαμεο.
Σν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο απόδνζεο κέζσ ησλ ΓΑΑ θαζώο θαη ν Μεραληζκόο Απνκείσζεο ηεο
Μεληαίαο Δληαίαο Υξέσζεο ζα παξακείλνπλ θνηλά θαη ζα εθαξκνζηνύλ θαη ζηηο δύν (2) θάζεηο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό. εκεηώλεηαη όηη, γηα ηελ Α’ θάζε πξνβιέπεηαη πεξίνδνο ράξηηνο ηξηώλ (3)
κελώλ ζηνλ κεραληζκό Απνκείσζεο Πιεξσκώλ κε ζθνπό ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ Αλαδόρνπ ζην
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.

2. Ο Μεραληζκόο Πιεξσκώλ
Ο Αλάδνρνο ιακβάλεη Μεληαία Πιεξσκή γηα ηνλ θάζε πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ) θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο Τπεξεζηώλ (ε). Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο Μεληαίαο Πιεξσκήο πεξηγξάθεηαη
ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηνπ παξόληνο.
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2.1 Οη Απνδεκηώζεηο Πιεξσκώλ γηα ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α΄ θαη Β΄
Βαζηθό Έξγν – Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α΄
1.

Η δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Α΄ νξίδεηαη ζηελ παξ. 6.1.1 ηεο Τ.

2.

Καηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α΄ δελ θαηαβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν πιεξσκέο
δηαζεζηκόηεηαο, ν δε Αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όια ηα έμνδα ηεο πεξηόδνπ απηήο θαη ελ γέλεη ηα
έμνδα ζε εθηέιεζε ππνρξεώζεώλ ηνπ από ηελ Τ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπο.

3.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Α΄ θαη πξν ηεο έλαξμεο ηεο Πεξηόδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄, ζα ηζρύνπλ νη όξνη ησλ παξ. 6.2.4 – 6.2.6
ηεο Τ. πγθεθξηκέλα:


Απνδεκίσζε Αλαδόρνπ ιόγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ηεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Α, ρσξίο ππαηηηόηεηά ηνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ηεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α
από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηαζεζηκόηεηαο, ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ν
Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απαξηζκνύληαη ζηνπο Βαζηθνύο Γείθηεο
Απόδνζεο (KPIs) ηνπ Μεραληζκνύ Πιεξσκώλ. Δπίζεο, γηα όζν ρξόλν παξαηείλεηαη ε αλσηέξσ
πεξίνδνο, ν Αλάδνρνο ζα απνδεκηώλεηαη κε πιεξσκέο δηαζεζηκόηεηαο ζε κεληαία βάζε,
κεησκέλεο θαηά πνζνζηό 57%. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο,
ν Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη όηη ε αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγή είλαη δίθαηε θαη ζσζηή.



Απνδεκίσζε ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. ιόγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ηεο Πεξηόδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α, κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ηεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α
από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηαζεζηκόηεηαο, κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ν
Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ ΑΜ σο πνηληθή ξήηξα αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο ιεηηνπξγίαο ίζε
κε € 10.000,00. Σν ζύλνιν ηεο σο άλσ επηβαιιόκελεο πνηληθήο ξήηξαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί
ην πνζό ησλ ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ επξώ (€ 3.000.000) αλά έηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη αλσηέξσ
πνηληθέο ξήηξεο ζα παξαθξαηεζνύλ από ηνλ πξώην ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ ή από
επόκελνπο ινγαξηαζκνύο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξώηνο ινγαξηαζκόο ππνιείπεηαη ησλ ξεηξώλ.
Ο Αλάδνρνο δελ ζα ιάβεη θαζόινπ Πιεξσκέο Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α δελ έρεη μεθηλήζεη θαη δεδνκέλνπ όηη ε ζπλνιηθή
Πεξίνδνο Γηαζεζηκόηεηαο (Λεηηνπξγίαο) είλαη δέθα (10) εκεξνινγηαθά έηε, ζα απνιέζεη
ακεηάθιεηα από ην ζπλνιηθό πνζό ησλ Πιεξσκώλ Γηαζεζηκόηεηαο, ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ Πεξίνδν Με Γηαζεζηκόηεηαο γηα ηελ Πεξίνδν Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α.

Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά – Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Β΄
1. Σν θαηαιεθηηθό όξην ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Β΄ νξίδεηαη ζηελ παξ. 6.2.1.Α ηεο Τ.
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2. Γεδνκέλνπ όηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Β' είλαη θαη’ νπζίαλ ηκήκα ηεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Α΄, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Β΄ (ήηνη, κέρξη ηελ
Πξνγξακκαηηζκέλε Ηκεξνκελία Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηόδνπ Β΄)
ζα θαηαβάιινληαη θαλνληθά ζηνλ Αλάδνρν νη πιεξσκέο δηαζεζηκόηεηαο πνπ ηνπ αλαινγνύλ, κε
βάζε ηε Τ θαη ην παξόλ ηεύρνο, γηα ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία κόλν ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ.
3.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Β΄ θαη πξν ηεο έλαξμεο ηεο Πεξηόδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄, ζα ηζρύνπλ νη όξνη ησλ παξ. 6.2.4.Α –
6.2.6.Α ηεο Τ. πγθεθξηκέλα:


Απνδεκίσζε Αλαδόρνπ ιόγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ηεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο Β, ρσξίο ππαηηηόηεηά ηνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ηεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β
από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηαζεζηκόηεηαο, ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ν
Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απαξηζκνύληαη ζηνπο Βαζηθνύο Γείθηεο
Απόδνζεο (KPIs) ηνπ Μεραληζκνύ Πιεξσκώλ πνπ αθνξνύλ ηελ Δπέθηαζε. Δπίζεο, γηα όζν
ρξόλν παξαηείλεηαη ε αλσηέξσ πεξίνδνο, ν Αλάδνρνο ζα απνδεκηώλεηαη κε πιεξσκέο
δηαζεζηκόηεηαο ζε κεληαία βάζε, κεησκέλεο θαηά πνζνζηό 16%. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ
ππνγξαθή ηελ παξνύζαο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη όηη ε αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγή
είλαη δίθαηε θαη ζσζηή.



Απνδεκίσζε ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. ιόγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ηεο Πεξηόδνπ
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β, κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ηεο Πεξηόδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β
από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηαζεζηκόηεηαο, κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ν
Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ ΑΜ σο πνηληθή ξήηξα αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο ιεηηνπξγίαο ίζε
κε € 10.000,00. Σν ζύλνιν ηεο σο άλσ επηβαιιόκελεο πνηληθήο ξήηξαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί
ην πνζό ησλ ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ επξώ (€ 3.000.000,00) αλά έηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη
αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο ζα παξαθξαηεζνύλ από ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ ή
από επόκελνπο ινγαξηαζκνύο, ζε πεξίπησζε πνπ ν επόκελνο ινγαξηαζκόο ππνιείπεηαη ησλ
ξεηξώλ.
Ο Αλάδνρνο δελ ζα ιάβεη θαζόινπ Πιεξσκέο Γηαζεζηκόηεηαο πνπ αθνξνύλ ηελ Δπέθηαζε
πξνο Καιακαξηά, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β
δελ έρεη μεθηλήζεη θαη ε πιεξσκή δηαζεζηκόηεηαο ζε κεληαία βάζε ζα κεησζεί θαηά 21%.
Γεδνκέλνπ όηη ε ζπλνιηθή Πεξίνδνο Γηαζεζηκόηεηαο (Λεηηνπξγίαο) είλαη δέθα (10) εκεξνινγηαθά
έηε, ν Αλάδνρνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα απνιέζεη ακεηάθιεηα από ην ζπλνιηθό πνζό ησλ
Πιεξσκώλ Γηαζεζηκόηεηαο, ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Πεξίνδν Με Γηαζεζηκόηεηαο γηα ηελ
Πεξίνδν Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β.
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2.2 Δηήζηα Δληαία Υξέσζε
2.2.1

Τπνινγηζκόο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο

Η Δηήζηα Δληαία Υξέσζε (ΔΔΥε) είλαη ε κέγηζηε ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
ζηνλ Αλάδνρν, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε έλα (1) πκβαηηθό Έηνο (ε) (βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ)
θαη αλαπξνζαξκόδεηαη κεξηθώο κε βάζε ηνλ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ). Η Δηήζηα Δληαία Υξέσζε
γηα ην πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ (ε) ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν:

ΑΔΔΥ:
Σν Αλαπξνζαξκνζηέν ηνηρείν ηεο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο γηα ην Πξώην πκβαηηθό
Έηνο Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ ππόζεζε όηη ην Πξώην πκβαηηθό
Έηνο Τπεξεζηώλ είλαη πιήξεο δσδεθάκελν, όπσο ηπρόλ αλαζεσξείηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο
ύκβαζεο ύκπξαμεο,
ΠΑε: Παξάγνληαο Αλαπξνζαξκνγήο γηα ην πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ (ε)
ΜΑΔΔΥ:
Με Αλαπξνζαξκνζηέν ηνηρείν Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο γηα ην Πξώην πκβαηηθό Έηνο
Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ ππόζεζε όηη ην Πξώην πκβαηηθό Έηνο
Τπεξεζηώλ είλαη πιήξεο δσδεθάκελν, όπσο ηπρόλ αλαζεσξείηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο
ύκβαζεο ύκπξαμεο

2.2.2

Μέζνδνο Αλαπξνζαξκνγήο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο βάζεη ΓΣΚ

Ο Παξάγνληαο Αλαπξνζαξκνγήο (ΠΑε) ηεο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο γηα θάζε πκβαηηθό Έηνο
Τπεξεζηώλ (ε) ππνινγίδεηαη εληόο ησλ πξώησλ 5 (πέληε) εξγάζηκσλ εκεξώλ θάζε πκβαηηθνύ Έηνπο
Τπεξεζηώλ κε έλαξμε ην πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ πνπ έπεηαη ηνπ πξώηνπ πιήξνπο εκεξνινγηαθνύ
έηνπο ηεο Πεξηόδνπ Τπεξεζηώλ [ελώ γηα ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ζα ηζνύηαη κε κνλάδα (1,00)]
εθαξκόδνληαο ηνλ αθόινπζν ηύπν:

Όπνπ:
ΓΣΚj,ε: ε ηηκή ηνπ ΓΣΚ γηα ην κήλα Ννέκβξην πνπ πξνεγείηαη ηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο Τπεξεζηώλ θαηά ην
νπνίν ιακβάλεη ρώξα ν ππνινγηζκόο (ν «ΓΣΚ Αλαπξνζαξκνγήο»).
ΓΣΚε,ΓΑ:
ε ηηκή ηνπ ΓΣΚ γηα ην κήλα Ννέκβξην ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν επέξρεηαη ε εκεξνκελία
Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ εθηόο εάλ ην πξώην πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ είλαη πιήξεο
εκεξνινγηαθό έηνο (ήηνη ε Γηαζεζηκόηεηα Τπεξεζηώλ εθθηλεί ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ) νπόηε γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ παξόληνο ζηνηρείνπ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ν ΓΣΚ ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ πξηλ ηελ
επέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ.
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2.2.3

Πξόβιεςε ΓΣΚ

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν ΠΑε θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2 αλσηέξσ, όηαλ ν ΓΣΚ
Αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο (ε) δελ έρεη δεκνζηεπζεί, ηόηε:
1.

ζα ρξεζηκνπνηείηαη πξόβιεςε ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο (ε «Πξόβιεςε ΓΣΚ Αλαπξνζαξκνγήο») θαη ε Δηήζηα Δληαία Υξέσζε ηνπ πκβαηηθνύ
Έηνπο (ε) ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ Πξόβιεςε ΓΣΚ Αλαπξνζαξκνγήο (ε «Πξόβιεςε
Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο»)

2.

εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ΓΣΚ Αλαπξνζαξκνγήο, ν
Παξάγνληαο
Αλαπξνζαξκνγήο
ζα
επαλππνινγίδεηαη,
ρξεζηκνπνηώληαο
ηνλ
ΓΣΚ
Αλαπξνζαξκνγήο αληί ηεο Πξόβιεςεο ΓΣΚ Αλαπξνζαξκνγήο, θαη αληίζηνηρα ζα
επαλππνινγίδεηαη ε Δηήζηα Δληαία Υξέσζε.

3.

νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή αξλεηηθή δηαθνξά πξνθύπηεη από ηνλ επαλππνινγηζκό θαη ηειηθό
θαζνξηζκό ηεο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκώλ πνπ ήδε
έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμύ ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο Πξόβιεςεο
Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο θαη ηνπ επαλππνινγηζκνύ θαη ηειηθνύ θαζνξηζκνύ ηεο Δηήζηαο Δληαίαο
Υξέσζεο, ζα ζπλππνινγίδεηαη ζηηο επόκελεο Μεληαίεο Πιεξσκέο σο αθνινύζσο:

2.2.4

i.

εθόζνλ ην πνζό ησλ θαηαβιεζεηζώλ Μεληαίσλ Πιεξσκώλ ζηνλ Αλάδνρν όπσο
ππνινγίζηεθαλ από ηελ Πξόβιεςε Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο ππεξβαίλεη ην πνζό
ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκώλ πνπ ν Αλάδνρνο δηθαηνύηαη κε βάζε ηελ
επαλππνινγηδόκελε θαη ηειηθά θαζνξηζκέλε Δηήζηα Δληαία Υξέσζε ην πνζό ηεο
δηαθνξάο ζα αθαηξείηαη ηζόπνζα από ηηο ππνιεηπόκελεο Μεληαίεο Πιεξσκέο ηνπ
ίδηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο Τπεξεζηώλ ζηνλ Αλάδνρν κέρξη ηεο πιήξνπο απνζβέζεώο
ηνπ.

ii.

εθόζνλ ην πνζό ησλ θαηαβιεζεηζώλ Μεληαίσλ Πιεξσκώλ ζηνλ Αλάδνρν όπσο
ππνινγίζηεθαλ από ηελ Πξόβιεςε Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο ππνιείπεηαη ηνπ
πνζνύ ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκώλ πνπ ν Αλάδνρνο δηθαηνύηαη κε βάζε ηελ
επαλππνινγηδόκελε θαη ηειηθά θαζνξηζκέλε Δηήζηα Δληαία Υξέσζε ην πνζό ηεο
δηαθνξάο ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ηζόπνζα ζηηο ππνιεηπόκελεο Μεληαίεο
Πιεξσκέο ηνπ ίδηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο Τπεξεζηώλ.

Σξνπνπνηήζεηο ιόγσ αιιαγώλ ηνπ ΓΣΚ

Δάλ εκθηινρσξήζεη ζθάικα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΣΚ («Λαλζαζκέλεο Δλδείμεηο»), πνπ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλεη ππνινγηζκόο ηνπ παξόληνο Πξνζαξηήκαηνο ή αλαπξνζαξκνγή ηεο
Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε ύκπξαμεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζθάικα απηό
δηνξζσζεί («σζηέο Δλδείμεηο») από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ή άιιε δεκόζηα ππεξεζία αξκόδηα
γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΣΚ, ηόηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο ζα ζπκθσλήζνπλ όηη όζνη
ππνινγηζκνί έγηλαλ κε βάζε ηηο Λαλζαζκέλεο Δλδείμεηο γηα ηηο αλαπξνζαξκνγέο κέξνπο ή κεξώλ ηεο
Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο ζα επαλαιεθζνύλ κε βάζε ηηο σζηέο Δλδείμεηο θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά
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πξνθύςεη ζηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ κεηαμύ ησλ Μεξώλ επί ηε βάζεη ησλ Λαλζαζκέλσλ Δλδείμεσλ ζα
θαηαβιεζεί ζην Μέξνο πνπ ηε δηθαηνύηαη από ην Μέξνο πνπ ηελ νθείιεη εληόο είθνζη (20) Ηκεξώλ από
ηε ζπκθσλία ή ηνλ θαζνξηζκό ηνπ επαλππνινγηζκνύ. Οπνηαδήπνηε δηαθσλία πξνθύςεη ζρεηηθά κπνξεί
λα παξαπεκθζεί θαηόπηλ αηηήκαηνο νπνηνπδήπνηε από ηα Μέξε ζηε Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
ζύκθσλα κε ηελ ύκβαζε ύκπξαμεο (Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξώλ).

2.3 Μεληαία Δληαία Πιεξσκή
2.3.1

Μεληαία Δληαία Υξέσζε γηα ηνλ πκβαηηθό Μήλα (κ)

Η Μεληαία Δληαία Υξέσζε γηα θάζε πιήξε πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ) ηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο
Τπεξεζηώλ (ε) ζα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν:

Γηα ηνλ Πξώην θαη ηνλ Σειεπηαίν πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ, ε Μεληαία Δληαία Υξέσζε ζα ηζνύηαη κε
Γ επί Γ όπνπ:

2.3.2

Μεληαία Πιεξσκή γηα ην Μήλα (κ)

Η Μεληαία Πιεξσκή γηα θάζε πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ) ηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο Τπεξεζηώλ (ε)
είλαη ε Μεληαία Δληαία Υξέσζε γηα πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ), πξνζαξκνδόκελε θαηά ηα
αθόινπζα:
1. Απνκεηώζεηο Με Γηαζεζηκόηεηαο / Τζηέξεζεο Απόδνζεο Τπεξεζηώλ γηα ην πκβαηηθό Μήλα
(κ-1)
2. Πξνζαξκνγέο θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2.3 θαη 2.4 (κε ζεηηθό
πξόζεκν εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θαηαβνιή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν θαη κε
αξλεηηθό πξόζεκν εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θαηαβνιή από ηνλ Αλάδνρν ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή).
ΜΠκ:
(ε)

Μεληαία Πιεξσκή γηα ηνλ πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ) ηνπ πκβαηηθνύ Έηνπο Τπεξεζηώλ
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ΜΔΥε: Μεληαία Δληαία Υξέσζε γηα ην πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ)
ΑΜΓκ-1:
Απνκεηώζεηο Με Γηαζεζηκόηεηαο / Τζηέξεζεο Απόδνζεο Τπεξεζηώλ γηα ην πκβαηηθό
Μήλα Τπεξεζηώλ (κ-1), όπνπ: ΑΜΓ(κ-1)= ΜΔΥ(κ)* πλνιηθόο ΓΑΑ(κ-1)
πλνιηθόο ΓΑΑ: Σν κέγηζην πνζνζηό Απνκείσζεο Πιεξσκώλ πνπ πξνθύπηεη, όπσο πεξηγξάθεηαη
ζην Σεύρνο Πιεξσκώλ. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηώλ, πλνιηθόο ΓΑΑ νξίδεηαη σο ην ζύλνιν όισλ ησλ
Απνκεηώζεσλ Πιεξσκώλ γηα ην πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ), όπσο απηέο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα
κε ην Σεύρνο Πιεξσκώλ.
ΠΓΣΚ: Πξνζαξκνγέο ιόγσ αιιαγώλ / ζθαικάησλ ΓΣΚ ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 θαη 2.2.4

2.4 Απνδεκίσζε Αλαδόρνπ
2.4.1

Γεληθά

Η απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ από ηελ ΑΜ γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζην πιαίζην
ηεο ύκβαζεο, ζηα ζηάδηα ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο, ζα γίλεηαη κεληαία γηα
όιεο ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, ζύκθσλα κε ην παξόλ Σεύρνο Πιεξσκώλ. Η απνδεκίσζε ηνπ
Αλαδόρνπ ζα απνκεηώλεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλα πνζά πνπ ζα εμάγνληαη κε βάζε ηνπο δείθηεο απόδνζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Σεύρνο, ή/θαη (πνπ) ζα αληηζηνηρνύλ ζε πνηληθέο ξήηξεο ή απνδεκηώζεηο
πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ.

2.4.2

Τπνβνιή Αλαθνξώλ Απόδνζεο

Η Αλαθνξά Απόδνζεο ηνπ Αλαδόρνπ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ ζε κεληαία βάζε, εληόο 5 εκεξώλ από
ηε ιήμε ηνπ κήλα ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη θαη ζα πεξηέρεη ηηο νινθιεξσκέλεο αλαθνξέο αλά παξερόκελε
ππεξεζία, όπσο απαηηείηαη από ηελ 1.3.1 ηνπ παξόληνο ηεύρνπο. Σπρόλ θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή
ηεο Αλαθνξάο ζα ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο κεληαίαο ακνηβήο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1
ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ.
Από ηελ Αλαθνξά Απόδνζεο ηνπ Αλαδόρνπ, ε ΑΜ ζα εμάγεη αλ απαηηείηαη ηελ απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ελεκεξώλεη ηνλ Αλάδνρν ώζηε λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή
κείσζε ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζα ππνβάιιεη εληόο ηνπ ηξέρνληνο κήλα, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2.4.3.

2.4.3

Τπνβνιή Μελαίσλ Λνγαξηαζκώλ

Οη κεληαίνη ινγαξηαζκνί ζην πιαίζην ηεο ύκβαζεο ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ ην πξώην 10ήκεξν θάζε
εκεξνινγηαθνύ κήλα κε αλαθνξά ζηνλ πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό κήλα. Ο ινγαξηαζκόο ππνβάιιεηαη
ζε πέληε (5) εθηππσκέλα πξσηόηππα θαζώο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή.
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Ο ηξόπνο ζύληαμεο ησλ ινγαξηαζκώλ ζα είλαη ζύκθσλνο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΑΜ. Θα ππνβάιινληαη
ζε ςεθηαθά αξρεία ηα νπνία ζα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ε ΑΜ.
Από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Αλαδόρνπ αθαηξνύληαη όιεο νη απαηηήζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.,
όπσο ηπρόλ θξαηήζεηο, ξήηξεο ή πνηλέο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην παξόλ ή ινηπά ζπκβαηηθά
ηεύρε, γηα ειαηηώκαηα θαη παξαιείςεηο, θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πνπ δελ
έρεη ηθαλνπνηεζεί κε άιιν ηξόπν.
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ειέγρεη ηνλ ινγαξηαζκό εληόο δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ, από ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ θαη αθνύ επαιεζεύζεη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ εγθξίλεη ηνλ
ινγαξηαζκό.
Αλ ν ινγαξηαζκόο έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο ή ειιείςεηο ζηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά/
δηθαηνινγεηηθά, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηα επηζεκαίλεη ζηνλ Αλάδνρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζύληαμε
θαη επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνύ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδόκελε πξνζεζκία ειέγρνπ ησλ δέθα
πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ, αξρίδεη από ηελ επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνύ από ηνλ Αλάδνρν. Ο
ινγαξηαζκόο κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη απνηειεί πηζηνπνίεζε γηα
ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα θαηαβάιιεη ην πνζό ηνπ εγθξηζέληνο
ινγαξηαζκνύ ζηνλ Αλάδνρν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ
ηηκνινγίσλ ππό ηνλ όξν όηη απηά ζα ζπλνδεύνληαη από ηα παξαθάησ απαηηνύκελα λόκηκα
δηθαηνινγεηηθά.
Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ηα εμήο:
•

Λνγαξηαζκνί εγθεθξηκέλνη από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζπλνδεπόκελνη από ηα εγθεθξηκέλα
πξσηόθνιια νξηζηηθώλ παξαιαβώλ

•

Σηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ ζύκθσλα κε ην λόκν.

•

Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη επίζεο νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό απαηηείηαη από ηελ ειιεληθή
λνκνζεζία θαη δεηεζεί από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.
Όιεο νη πιεξσκέο ζηνλ Αλάδνρν, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα ύκβαζε, ζα
πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν εθόζνλ ηα ηηκνιόγηα πνπ ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο έρνπλ εθδνζεί από εηαηξεία/
θνηλνπξαμία πνπ έρεη ζπζηαζεί λόκηκα ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ή έρνπλ
εθδνζεί ζε ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ. Σα ηηκνιόγηα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα, αηηηνινγεκέλα
θαη ζπλνδεπόκελα από ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά.
Σνλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ή παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Ιδίσο βαξύλεηαη
κε ηηο αθόινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε ύςνπο 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη
θξαηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
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πκβάζεσλ, ε νπνία βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν (άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 όπσο απηό ηζρύεη κε ηηο αιιαγέο
ηνπ Ν.4912/22).
β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ, ε νπνία
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ. Σν πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή
από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ππέξ
ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο απηό ηζρύεη κε ηηο
αιιαγέο ηνπ Ν.4912/22).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ
επ’ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηό 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο,
ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπληάμεσλ
επαγγεικαηηώλ, δεκνζίσλ ή άιισλ θνξέσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη
άιιεο πιεξσκέο ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπληάμεσλ,
επαγγεικαηηθώλ, δεκνζίσλ ή άιισλ θνξέσλ.
Σν λόκηζκα ηεο πιεξσκήο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ην ΔΤΡΧ.
2.4.4

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθό κνληέιν

πνπ απνηειεί κέξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, όπσο θαη ην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην, ζα δεζκεύνπλ
ηνλ Αλάδνρν ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ κνληέινπ ζα
γίλνληαη κόλνλ θαηόπηλ έγγξαθεο εγθξίζεσο ηεο ΑΜ.
Οη δε επηθαηξνπνηήζεηο απηνύ ζα
γλσζηνπνηνύληαη ζηελ ΑΜ γηα ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα
ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ από ηνλ Αλάδνρν. Αλ εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ζρεηηθή
θαηά ηα αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ζηελ ΑΜ ε ηειεπηαία δελ δηαηππώζεη παξαηεξήζεηο, ην ππνβιεζέλ
επηθαηξνπνηεκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθό κνληέιν ζα ζεσξείηαη νξηζηηθό θαη ζα πξνζαξηάηαη ζηε ύκβαζε
ζπληζηώληαο αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.

2.5 Απνκεηώζεηο Πιεξσκώλ ιόγσ κε δηαζεζηκόηεηαο ή πζηέξεζεο απόδνζεο ππεξεζηώλ
2.5.1

Γηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα πξνρσξήζεη ζε Απνκεηώζεηο

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο απνηπγράλεη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο δηαζεζηκόηεηάο ηνπ όζνλ
αθνξά ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ή πζηεξεί ζηελ απόδνζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, όπσο ε δηαζεζηκόηεηα
θαη ε απόδνζή ηνπ νξίδνληαη ζηε ύκβαζε ύκπξαμεο θαη ζην παξόλ Σεύρνο Πιεξσκώλ θαη (όπσο)
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κεηξώληαη είηε επί ηε βάζεη ησλ ΓΑΑ πνπ ηίζεληαη ζην παξόλ Σεύρνο είηε ζην πιαίζην ειέγρσλ πνπ
δηελεξγεί ε ΑΜ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή / ΑΜ ζα πξνβαίλεη ζε Απνκεηώζεηο Πιεξσκώλ από ηε Μεληαία
Δληαία Υξέσζε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3.

2.6 Πεξηνξηζκνί ζηηο Απνκεηώζεηο
2.6.1

Πεξηνξηζκόο ζηελ Σακεηαθή Ρνή

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ κπνξεί, γηα νπνηνδήπνηε πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ (κ), λα θάλεη
Απνκεηώζεηο πνπ είλαη κεγαιύηεξεο από ηε Μεληαία Δληαία Υξέσζε. Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ην
ζύλνιν ησλ Απνκεηώζεσλ ελόο πκβαηηθνύ Έηνπο Τπεξεζηώλ (ε) δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από
ηελ Δηήζηα Δληαία Υξέσζε.
2.6.2

Όξην ζηηο Απνκεηώζεηο Τζηέξεζεο Απόδνζεο Τπεξεζηώλ

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ κπνξεί γηα νπνηνδήπνηε πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ(ε) λα θάλεη Απνκεηώζεηο
Τζηέξεζεο Απόδνζεο Τπεξεζηώλ πνπ είλαη κεγαιύηεξεο από έλα πνζό ίζν κε 24% ηεο Δηήζηαο
Δληαίαο Υξέσζεο θαηά ην ίδην πκβαηηθό Έηνο (ε).

3. Γείθηεο Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο
3.1 Αλαθνξά Απόδνζεο
3.1.1

Τπνβνιή Αλαθνξάο

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ Αλαθνξά Απόδνζεο παξνπζηάδνληαο ην επίπεδν πνηόηεηαο
ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κέζα από νξηζκέλνπο ΓΑΑ, θαιύπηνληαο όιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο,
ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο θνκίζηξνπ AFC ηνπ Μεηξό. Η Αλαθνξά
Απόδνζεο ηνπ Αλαδόρνπ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ ζε κεληαία βάζε, εληόο 5 εκεξώλ από ηε ιήμε ηνπ
κήλα ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη θαη ζα πεξηέρεη ηηο νινθιεξσκέλεο αλαθνξέο αλά παξερόκελε ππεξεζία.
Σπρόλ θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή ηεο Αλαθνξάο ζα ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο κεληαίαο ακνηβήο, όπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ. Η κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηεο κεληαίαο
Αλαθνξάο Απόδνζεο ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί από ηελ ΑΜ εληόο ηξηκήλνπ από ηελ έλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε κεληαία Αλαθνξά Απόδνζεο ζα πεξηέρεη:




Σελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή (ρξόλνο, ηόπνο, είδνο ζπκβάληνο, εκπιεθόκελα κέξε, επηπηώζεηο
ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα, επηπηώζεηο ζε ππνδνκή ή εμνπιηζκό) όισλ ησλ ζπκβάλησλ πνπ
έιαβαλ ρώξα εληόο ηνπ κήλα αλαθνξάο.
Σελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή όισλ ησλ ειιείςεσλ θαη θαθώλ πξαθηηθώλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί
εληόο ηνπ κήλα αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ή/θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
επηζεσξήζεσλ ηεο ΑΜ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη κέζσ ησλ δεηθηώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ.
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3.1.2

Σνλ ππνινγηζκό ηεο απόδνζεο πνπ επηηεύρζεθε από ηνλ Αλάδνρν ζύκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθώο νξηζκέλνπο ΓΑΑ, όπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.5 ηνπ
παξόληνο, θαη ζα θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο απηέο
νξίδνληαη ζην ηεύρνο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο. ηελ Αλαθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη μερσξηζηά
ηόζνη νη δείθηεο πςειήο όζν θαη κέηξηαο θξηζηκόηεηαο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
3.5 ηνπ παξόληνο.
Αμηνιόγεζε Αλαθνξάο

ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο απνθιίλεη από ηελ ηηκή-ζηόρν γηα νπνηνδήπνηε ΓΑΑ πςειήο
θξηζηκόηεηαο, ε κεληαία ηνπ πιεξσκή απνκεηώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αλαπηύζζεηαη
ζην Κεθάιαην 4 ηνπ παξόληνο ηεύρνπο.
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ Αλαδόρνπ, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο επηβάιιεηαη ε δηεμαγσγή
επηζεσξήζεσλ από ηελ ΑΜ ή από νξηζκέλν από απηόλ εθπξόζσπό ηνπ ζε ζεκαληηθά πεδία
δξαζηεξηόηεηαο. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα δεκηνπξγεζνύλ εξσηεκαηνιόγηα ηα νπνία αθνξνύλ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαη ηα νπνία ζα απνηεινύλ παξάξηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεύρνπο θαη ζα
δνζνύλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, ν
Αλάδνρνο δηαηεξεί δηθαίσκα παξνπζίαο εθπξνζώπνπ ηνπ. Η ΑΜ ζα επηζεσξεί ζε κεληαία βάζε όια ηα
πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ Αλάδνρν ζα έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη
πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο, εληόο ηεο ίδηαο κεληαίαο πεξηόδνπ, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δηαπηζηώζεθαλ
πξνβιήκαηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα κηα πεξίνδν δελ πξαγκαηνπνηεζνύλ, θαηόπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ ΑΜ,
επηζεσξήζεηο, νη Γείθηεο Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο ηνπ Αλαδόρνπ, ε βαζκνλόκεζε ησλ νπνίσλ
ζηεξίδεηαη ζην απνηέιεζκα ησλ επηζεσξήζεσλ, ζα ζεσξείηαη όηη έρνπλ εθπιεξώζεη ηελ απαηηνύκελε
ηηκή ζηόρν, κε εμαίξεζε ηπρόλ πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί βάζηκεο θαηαγγειίεο ή
παξάπνλα, ε αμηνπηζηία ησλ νπνίσλ έρεη δηαπηζησζεί κέζα από επίζεκε θαηαγξαθή ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο, ζπκπιεξώλεηαη δειηίν επηζεώξεζεο αλά πεξηνρή, ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπκβάληνο όπσο ιεπηνκεξή ηνπνζεζία, εκεξνκελία,
ώξα θαη θσηνγξαθηθό πιηθό. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θαηαγγειηώλ από επηβάηεο πνπ αθνξνύλ
πεξηνρέο πνπ αμηνινγνύληαη κέζα από ηνπο ΓΑΑ, ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε εληόο ηξηώλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα γηα ην πεξαζηηθό θαη
λα ζπληάμεη αλαθνξά δηεξεύλεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ ε νπνία ζα αμηνινγείηαη θαη ζα ιακβάλεηαη ππόςηλ
ζηε βαζκνλόκεζε ησλ αληίζηνηρσλ ΓΑΑ ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο άπηεηαη ε θαηαγγειία. Η ΑΜ,
εθόζνλ ην επηζπκεί, δύλαηαη λα πινπνηήζεη έξεπλα γηα ην εθάζηνηε πεξηζηαηηθό.
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3.2 Αλαζεώξεζε ΓΑΑ
3.2.1

Τπνβνιή Αηηήκαηνο

Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ Αλάδνρν λα ππνβάιιεη Αίηεκα Αλαζεώξεζεο ηεο δνκήο ή ηνπ απαηηνύκελνπ
ζηόρνπ νπνηνπδήπνηε ΓΑΑ ζεσξεί όηη νδεγεί ζε άδηθε θαη παξεξκελεπκέλε αμηνιόγεζε ηεο απόδνζήο
ηνπ, δελ παξέρεη ηα απαηηνύκελα νθέιε θαη δελ νδεγεί ζηελ παξνρή ηεο επηζπκεηήο πνηόηεηαο
ππεξεζηώλ ζην επηβαηηθό θνηλό.

3.2.2

Πξνδηαγξαθέο Αηηήκαηνο Αλαζεώξεζεο

Σν Αίηεκα Αλαζεώξεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί από ηνλ Αλάδνρν ζηνλ ΑΜ κεηά ηελ παξέιεπζε έμη (6)
κελώλ επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ηνπ
Μεηξό θαη κεηέπεηηα, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή απηό ζεσξεζεί αλαγθαίν.
Σν Αίηεκα πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνλ ΓΑΑ πνπ ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε. ην αίηεκα
ζα παξνπζηάδνληαη ν ζρεηηθόο δείθηεο θαη ε αληίζηνηρε ηηκή-ζηόρνο, ε επίδνζε ηνπ Αλαδόρνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν δείθηε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο πξηλ από ηελ
ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Αλάδνρνπ ζρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ επεξέαζαλ ηελ
απόδνζε ηνπ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ππό ακθηζβήηεζε ΓΑΑ θαζώο θαη, ηέινο, νη πξνηάζεηο
ηκεκαηηθήο ή νιηθήο αλαζεώξεζεο ηνπ ελ ιόγσ δείθηε ή ηεο ηηκήο-ζηόρνπ.
Ο ΑΜ επηβεβαηώλεη ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο θαη είλαη ππεύζπλνο λα μεθηλήζεη θύθιν
δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηνλ Αλάδνρν ώζηε από θνηλνύ λα δηεξεπλεζνύλ όιεο νη παξάκεηξνη πνπ
απαηηνύληαη θαη λα εληνπηζηνύλ νη πεξηνρέο βειηίσζεο θαη δίθαηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ νξηζκνύ, ηεο
ππνινγηζηηθήο κεζόδνπ ή ηεο ηηκήο-ζηόρνπ ηνπ ΓΑΑ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππόςηλ ηα αθόινπζα θξηηήξηα, ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ δύλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ ππό
ζπδήηεζε αλαζεώξεζε:
1.

2.
3.
4.

Σν επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ή ην επίπεδν αζθάιεηαο ζπληήξεζεο ησλ
επηκέξνπο δνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδεηαη εμαηηίαο ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ππό ζπδήηεζε δείθηε.
Οη ελδερόκελεο ελέξγεηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ζαθώο νξηζκέλεο
θαη ζα αηηηνινγείηαη πιήξσο πσο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ Αλαδόρνπ.
Η αλαζεώξεζε ηνπ νξηζκνύ, ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ή ηεο ηηκήο-ζηόρνπ ζα πξέπεη λα έρεη
ινγηθό θαη δίθαην αληίθηππν.
Η αλαζεώξεζε ηνπ νξηζκνύ, ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ή ηεο ηηκήο-ζηόρνπ ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη όηη δελ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ή απαμίσζε ηνπ αζηηθνύ
κεηαθνξηθνύ κέζνπ από ην επηβαηηθό θνηλό θαη θαη’ επέθηαζε ζε εκπνξηθό πιήγκα γηα ηνλ ΑΜ.

Σπρόλ αίηεκα ηνπ Αλαδόρνπ γηα αλαζεώξεζε ησλ δεηθηώλ ζα ηζρύεη, κόλν εθόζνλ γίλεη απνδεθηό από
ηελ ΑΜ, ε νπνία ζα απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δηεξεύλεζεο ηνπ
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ελδερνκέλνπ ηξνπνπνίεζεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απόθαζεο ηειηθήο αλαζεώξεζεο ηνπ
ΓΑΑ από ηνλ ΑΜ, ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο απόδνζεο εθαξκόδεηαη σο έρεη.

3.3 Αλάιπζε κε επηζπκεηήο επίδνζεο
ε πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ν Αλάδνρνο παξνπζηάδεη κεησκέλε απόδνζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ΓΑΑ, ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν ηηο πξνηάζεηο ηνπ κε ζθνπό ηε βειηίσζε
ηεο απόδνζήο ηνπ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, ηελ αλαγλώξηζε θαη αλάδεημε ησλ αηηηώλ ησλ
αζηνρηώλ αιιά θαη πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο πξνζέγγηζεο ηνπ κε ζηόρν ηε
βειηίσζε ηεο απόδνζήο ηνπ.

3.4 Καηεγνξηνπνίεζε ΓΑΑ
Οη ΓΑΑ θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:



Γξαζηεξηόηεηα
Κξηζηκόηεηα

Γξαζηεξηόηεηα: Οη ΓΑΑ θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε 6 δξαζηεξηόηεηεο, ζηηο νπνίεο ζα θιεζεί λα
αληαπνθξηζεί ν Αλάδνρνο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ:







Λεηηνπξγία
πληήξεζε
Καζαξηζκόο
Αζθάιεηα / Πξνζηαζία
Γηαρείξηζε Κνκίζηξνπ AFC
Γεληθά

Κξηζηκόηεηα: Οη ΓΑΑ αμηνινγήζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ βάζεη ηεο θξηζηκόηεηάο ηνπο γηα ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη επηηπρία ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο. Χο ΓΑΑ πςειήο θξηζηκόηεηαο νξίζηεθαλ
εθείλνη ηνπο νπνίνπο ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηε κεληαία αλαθνξά, θαη ζα
ππνινγίδνληαη ζηελ απνκείσζε ηεο κεληαίαο ακνηβήο, όηαλ δελ επηηπγράλνληαη νη ηηκέο-ζηόρνη ηνπο. Χο
ΓΑΑ κέηξηαο θξηζηκόηεηαο, νξίζηεθαλ εθείλνη ηνπο νπνίνπο ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ζπκπεξηιάβεη ζηελ κεληαία αλαθνξά, αιιά δελ ππνινγίδνληαη ζηελ απνκείσζε ηεο κεληαίαο ακνηβήο,
όηαλ δελ επηηπγράλνληαη νη ηηκέο- ζηόρνη.
ε θάζε δείθηε απνδόζεθε έλα όλνκα, κία ηηκή-ζηόρνο, θαη πξνζδηνξίζηεθε ν ηύπνο ππνινγηζκνύ ηνπ.
Η θαηαλνκή ησλ ΓΑΑ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.

ειίδα 17 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ
δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Καηαλνκή ΓΑΑ
ΓΑΑ Λεηηνπξγίαο

28

ΓΑΑ πληήξεζεο

8

ΓΑΑ Καζαξηζκνύ

2

ΓΑΑ Αζθάιεηαο / Πξνζηαζίαο

8

ΓΑΑ Γηαρείξηζεο Κνκίζηξνπ AFC

2

ΓΑΑ Γεληθά

3

ΓΑΑ Τςειήο Κξηζηκόηεηαο

28

ΓΑΑ Μέηξηαο Κξηζηκόηεηαο

23

ύλνιν ΓΑΑ

51

3.5 Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ ΓΑΑ
Οη ΓΑΑ πξνζδηνξίδνληαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
I.
II.

Αλαθνξέο πνπ εμάγνληαη από ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα (Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
θ.ιπ.) αλά ιεηηνπξγηθή ή πξνθαζνξηζκέλε πεξίνδν αλαιόγσο ηνπ ΓΑΑ.
Δπηζεσξήζεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηελ ΑΜ (ή ηξίηα κέξε πνπ νξίδνληαη από ηελ ΑΜ γηα ηνλ
ζθνπό απηό), νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηαδήπνηε δηάξθεηα θξίλεηαη ζθόπηκν από ηελ ΑΜ θαηά ηελ
απόιπηε θξίζε ηεο. Η ΑΜ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα εηδνπνηήζεη ηνλ Αλάδνρν όηη
πξαγκαηνπνηείηαη επηζεώξεζε θαη ν Αλάδνρνο δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα νξίζεη έλαλ
εθπξόζσπν γηα λα παξαζηεί ζε απηή. Καηά γεληθό θαλόλα, επηζεσξνύληαη όια ηα είδε θαη νη
ηνπνζεζίεο, σζηόζν ν θαζνξηζκόο αλά ιεηηνπξγηθή πεξίνδν ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηεο ΑΜ (ή ησλ νξηδόκελσλ από ηελ ΑΜ επηζεσξεηώλ). Έλα ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν/ηνπνζεζία δύλαηαη λα επηζεσξεζεί πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο ιεηηνπξγηθήο πεξηόδνπ. Καηόπηλ παξαηππηώλ πνπ δηαπηζηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
επηζεώξεζεο, ε ΑΜ (ή νη νξηδόκελνη από ηελ ΑΜ επηζεσξεηέο), κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζε
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III.

IV.

λέα επηζεώξεζε ζην ίδην αληηθείκελν/ηόπν κεηά από ζπκθσλεκέλν ρξόλν ώζηε λα ειέγμνπλ ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη παξαηππίεο πνπ δηαπηζηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
επηζεσξήζεσλ ζα ηεθκεξηώλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα ιακβάλεη ν
Αλάδνρνο.
Παξάπνλα πνπ ιακβάλνληαη από νπνηνδήπνηε κέζν επηθνηλσλίαο, ηα νπνία αλαθέξνπλ
ζπκβάλ, παξαιίγν αζηνρία, αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ, έιιεηςε
πιεξνθνξηώλ ή αλαμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη, γεληθά, νηηδήπνηε επεξεάδεη ηνπο ΓΑΑ. Δάλ
ππάξρεη αλάγθε λα απνδεηρζεί ε εγθπξόηεηα ηεο θαηαγγειίαο, ν Αλάδνρνο ζα επαλεμεηάδεη ηα
αξρεία, ηα εκεξνιόγηα, ηηο αλαθνξέο από ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό, ην εγγεγξακκέλν βίληεν
θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ή δεδνκέλα θαη ζα θαηαιήγεη ζε απνηέιεζκα ην
αξγόηεξν ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηεο θαηαγγειίαο.
Έξεπλεο πνπ κπνξεί λα δηεμαρζνύλ από ηελ ΑΜ ή άιινπο πνπ νξίδνληαη από ηελ ΑΜ γηα ην
ζθνπό απηό. Οη εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο δύλαηαη λα θαιύπηνπλ νπνηνλδήπνηε ηνκέα Τπεξεζηώλ
βξίζθεηαη ζε κεγάιν βαζκό ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Αλαδόρνπ. Δλδεηθηηθά, ζα αμηνινγείηαη ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηα αθόινπζεο πηπρέο:
1. Ιθαλνπνίεζε από ιεηηνπξγία (ζπρλόηεηα, αθξίβεηα δξνκνινγίσλ θιπ.)
2. Καζαξηόηεηα ζε ρώξνπο θνηλνύ θαη ζπξκνύο
3. Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο
4. Δπγέλεηα θαη εκθάληζε πξνζσπηθνύ
5. πλνιηθό ζθνξ ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ

εκεηώλεηαη όηη από ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηνλ Μεραληζκό
Απνκείσζεο Πιεξσκώλ, ιακβάλεηαη ππόςε κόλν ε αμηνιόγεζε ηεο «Γηαζεζηκόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο
πιεξνθνξίαο». Σν απνηέιεζκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπκκεηέρεη ζε
ζηαζκηθό κέζν όξν, όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Παξάγξαθν 4.2 ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ.
Χζηόζν, ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ππνιεηπόκελεο θαηεγνξίεο παξνπζηαζηεί απόθιηζε άλσ ηνπ 30% από
ηελ ηηκή-ζηόρν, ηα ζηνηρεία ηεο ζα δηεξεπλώληαη θαη ζα αμηνινγνύληαη ζε ζπδήηεζε κεηαμύ ηνπ
Αλαδόρνπ θαη ηεο ΑΜ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, λα ζέηεη ππόςε
ηεο ΑΜ πξνο έγθξηζε κέηξα θαη ζηξαηεγηθέο γηα βειηίσζε.
Πιένλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ, ε έξεπλα δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη άιια ζέκαηα όπσο
θαζνξίδνληαη από ηελ ΑΜ θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Χζηόζν, νπνηνδήπνηε λέν ζηνηρείν πξνζηεζεί ζην
εξσηεκαηνιόγην δε ζα ζπκκεηέρεη ζην Μεραληζκό Απνκείσζεο Πιεξσκώλ.
Αλάινγα κε ηελ απόδνζε ηνπ Αλαδόρνπ ζε πξνεγνύκελεο Λεηηνπξγηθέο Πεξηόδνπο θαη ηνλ αξηζκό ησλ
παξαπόλσλ πνπ ειήθζεζαλ από πειάηεο, ε ΑΜ ή εθείλνη πνπ έρνπλ δηνξηζηεί από απηόλ, δύλαηαη λα
δηεμάγνπλ πξόζζεηεο έξεπλεο αλά πάζα ζηηγκή.
Δάλ ζην ηέινο νπνηνπδήπνηε κήλα, θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηηκήο δείθηε πνπ ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε
επηζεσξήζεσλ, δελ έρνπλ δηεμαρζεί νη απαηηνύκελεο επηζεσξήζεηο ν δείθηεο δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο
Παξαθξαηήζεηο Πιεξσκώλ.
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3.6 Δπηζθόπεζε ΓΑΑ
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Α. Λεηηνπξγία

Τπνινγηζκόο

Σηκή
ηόρν
ο

Κξηζηκόηεηα

99.6%

Τςειή

2%

Μέηξηα

Α/Α

Όλνκα

Α.1

Αθξίβεηα άθημεο

Α.2

Γξνκνιόγηα κεηαμύ
αζηνρηώλ ζπξκνύ

Α.3

% πξκώλ πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα
κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό

98%

Τςειή

Α.4

Καλνληθόηεηα ζπξκώλ

99.7%

Τςειή

Γξνκνιόγηα κεηαμύ αζηνρηώλ ζπξκνύ, νη νπνίεο πξνθαινύλ
θαζπζηεξήζεηο
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Α.5

% Γηαζέζηκσλ
ζπξκώλ γηα
ιεηηνπξγία ζε ώξεο
αηρκήο

99.9%

Μέηξηα

Α.6

% Γηαζέζηκσλ
ζπξκώλ γηα
ιεηηνπξγία ζε ώξεο κε
αηρκήο

99.9%

Μέηξηα

Α.7

Γηαζεζηκόηεηα
ζηδεξνδξνκηθήο
εμππεξέηεζεο

99.7%

Τςειή

Α.8

% Αθπξώζεσλ
δξνκνινγίσλ
πεξηόδνπ αηρκήο

0.1%

Μέηξηα

Α.9

% Αθπξώζεσλ
δξνκνινγίσλ
πεξηόδνπ κε αηρκήο

0.1%

Μέηξηα
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Α.10

% Κάιπςεο
Ορεκαηνρηιηνκέηξσλ

95%

Τςειή

Α.11

% Αλειθπζηήξσλ
δηαζέζηκσλ πξνο
ρξήζε

99%

Τςειή

Α.12

% Κπιηόκελσλ
Κιηκάθσλ δηαζέζηκσλ
πξνο ρξήζε

99%

Τςειή

Α.13

% ΑΜΔΔ δηαζέζηκσλ
ζην δίθηπν

99%

Τςειή

Α.14

% Ππιώλ ΑΚ πνπ
ιεηηνπξγνύλ

99.5%

Τςειή
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Α.15

% Πξαγκαηηθήο
πξνζθεξόκελεο
ππεξεζίαο πνπ
θαιύπηεη ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε
ππεξεζία

Ν/Α

Μέηξηα

Α.16

Μεηαβνιή επηβαηηθήο
θίλεζεο σο πξνο ηελ
αξρηθή ζεσξεηηθή
εθηηκεζείζα επηβαηηθή
θίλεζε

Ν/Α

Μέηξηα

Α.17

Γηαζεζηκόηεηα ηνπ
πζηήκαηνο
Δλεκέξσζεο
Δπηβαηώλ (PIS) ζηνπο
ζηαζκνύο θαη ζηνπο
ζπξκνύο

99%

Τςειή

Α.18

Πνηόηεηα
παξερόκελεο
πιεξνθόξεζεο

70%

Τςειή

Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο (βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ)
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Α.19

Γηαζεζηκόηεηα θαη
αμηνπηζηία
πιεξνθνξίαο
ζηαζεξώλ πηλαθίδσλ

Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο παξερόκελεο ζε ράξηεο,
πξνγξάκκαηα θαη πηλαθίδεο αλαθνηλώζεσλ (από επηζεσξήζεηο)

98%

Τςειή

Α.20

Πιεξνθνξία
ηζηόηνπνπ

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ όπνπ ε πιεξνθνξία ζηνλ ηζηόηνπν ήηαλ
απαξραησκέλε ή κε πξνζβάζηκε (από επηζεσξήζεηο)

4%

Τςειή

Α.21

% Παξαπόλσλ

5%

Τςειή

Α.22

Σαρύηεηα απόθξηζεο
ζε γξαπηά αηηήκαηα

24
ώξεο

Τςειή

Α.23

πλνιηθό ζθνξ
ηθαλνπνίεζεο
πειαηώλ

% ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο

70%

Μέηξηα

Α.24

Πξνζσπηθό - επγέλεηα
θαη εκθάληζε

% πεξηπηώζεσλ όπνπ ε εκθάληζε / ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ δελ
ήηαλ ε πξέπνπζα (από επηζεσξήζεηο)

2%

Τςειή
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Α.25

Ππθλόηεηα πιήζνπο

4

Μέηξηα

Α.26

Μέζνο Υξόλνο
Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ
ζην Σειεθσληθό
Κέληξν

8
ιεπηά

Τςειή

Α.27

Σερληθή
Γηαζεζηκόηεηα
πζηεκάησλ

Αλάινγ
α ην
ύζηεκ
α

Τςειή

Α.28

%Μεραλνθίλεησλ
Θπξώλ
Απνβαζξώλ(PSD)
δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν

99.5%

Τςειή

Β. πληήξεζε
Α/Α

Όλνκα

Τπνινγηζκόο

Σηκή
ηόρνο

Κξηζηκόηεηα
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Β.1

Μέζνο ρξόλνο κεηαμύ
επηζθεπώλ ή
ζπληήξεζεο

Β.2

πληήξεζε Κηηξίσλ

Β.3

Έιεγρνο
νρεκαηνρηιηνκέηξσλ
αλά ζπξκό θαη θύθιν
ζπληήξεζεο

Β.4

Δπίβιεςε
πξνβιεπόκελσλ
ζπληεξήζεσλ

Β.5

Μέζνο ρξόλνο κεηαμύ
βιαβώλ(mean time
between failures MTBF)

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ όπνπ βξέζεθαλ παξαηππίεο ζηα δηαηεξεκέλα
πάγηα θαηά ηε δηάξθεηα επηζεώξεζεο
1. Μέγηζηε απόθιηζε ζπξκνύ από ην κέζν όξν
νρεκαηνρηιηνκέηξσλ αλά ζπξκό
2. Μέγηζηε απόθιηζε ζπληήξεζεο ζπξκνύ από ην κέζν όξν
νρεκαηνρηιηνκέηξσλ αλά θύθιν ζπληήξεζεο

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ όπνπ βξέζεθαλ παξαηππίεο ζηελ εθπιήξσζε
ησλ πξνβιεπόκελσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπληεξήζεσλ

Ν/Α

Μέηξηα

2

Τςειή

N/A

Μέηξηα

0

Τςειή

Ν/Α

Μέηξηα

Αθνξά αζηνρίεο πνπ ζέηνπλ ηνπο ζπξκνύο εθηόο ιεηηνπξγίαο

ειίδα 27 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ
δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Β.6

Πξνγξακκαηηζκέλεο
αλζξσπνώξεο
ζπληήξεζεο

Ν/Α

Μέηξηα

Β.7

Πξνγξακκαηηζκέλεο
αλζξσπνώξεο
ζπληήξεζεο αλά km

Ν/Α

Μέηξηα

Β.8

Πξνγξακκαηηζκέλεο
αλζξσπνώξεο
ζπληήξεζεο αλά
ζηαζκό

Ν/Α

Μέηξηα

Σηκή
ηόρνο

Κξηζηκόηεηα

Γ. Καζαξηζκόο
Α/Α

Όλνκα

Τπνινγηζκόο
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Γ.1

Βαζκνιόγεζε ηεο
αληίιεςεο
θαζαξηόηεηαο ζε
ζηαζκνύο

Κάζε ζηαζκόο ζα αμηνινγείηαη κηα θνξά θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα
αλαθνξά / θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηνλ ΑΜ

98%

Τςειή

Γ.2

Βαζκνιόγεζε ηεο
αληίιεςεο
θαζαξηόηεηαο ζε
ζπξκνύο

10 ζπξκνί ζα αμηνινγνύληαη κηα θνξά θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα
αλαθνξά / θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηνλ ΑΜ

98%

Τςειή

Τπνινγηζκόο

Σηκή
ηόρνο

Κξηζηκόηεηα

Γ. Αζθάιεηα/ Πξνζηαζία
Α/Α

Όλνκα
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Γ.1

Απόθξηζε ζε
ζθάικαηα ή
επηθίλδπλεο ζπλζήθεο

Τπνινγίδεηαη σο ζηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο γηα
απάληεζε κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο γηα ζπληήξεζε, ηνπ ρξόλνπ πνπ
πέξαζε πξηλ από ηελ αληηκεηώπηζε κηαο θξίζηκεο / επείγνπζαο
αλαθνξάο ζπληήξεζεο θαη ηνπ ρξόλνπ πνπ πέξαζε πξηλ ηελ
αληηκεηώπηζε κηαο ηππηθήο αλαθνξάο ζπληήξεζεο

98%

Τςειή

Γ.2

% ηξαπκαηηζκώλ ζην
πξνζσπηθό
ζπληήξεζεο

0%

Μέηξηα

Γ.3

Υακέλεο εξγαηνώξεο
ιόγσ ηξαπκαηηζκώλ
ζην πξνζσπηθό
ζπληήξεζεο

0%

Μέηξηα

Γ.4

Πεξηζηαηηθά
παξαβίαζεοθπβεξλνα
ζθάιεηαο

0

Τςειή

Γ.5

Ακεζόηεηα
πιεξνθόξεζεο
επηβαηώλ ζε έθηαθηεο
πεξηπηώζεηο (PA,
PIS)

98%

Τςειή

Αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ παξαβίαζεο θπβεξλναζθάιεηαο αλά κήλα

Μέζνο Υξόλνο Μεηάδνζεο ηεο πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ ζε
έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (PA, PIS)

ειίδα 30 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ
δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Γ.6

Πεξηπηώζεηο
παξαβίαζεο
πξνζηαηεπόκελσλ
ρώξσλ

Γ.7

Γ.8

Αξηζκόο παξαβηάζεσλ ζε πξνζηαηεπόκελνπο ρώξνπο αλά κήλα

0

Τςειή

% Υακέλσλ
δξνκνινγίσλ ιόγσ
αηπρεκάησλ

0%

Μέηξηα

%Κακεξώλ CCTV
πνπ ιεηηνπξγνύλ

99.5%

Τςειή

Σηκή
ηόρνο

Κξηζηκόηεηα

98%

Μέηξηα

Δ. Γηαρείξηζε Κνκίζηξνπ AFC
Α/Α

Όλνκα

Δ.1

Ιθαλόηεηα απνθπγήο
εηζηηεξην δηαθπγήο

Τπνινγηζκόο

ειίδα 31 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ
δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

% επηζεώξεζεο
εηζηηεξίσλ

Δ.2

0,5%

Μέηξηα

Σ. Γεληθά
Α/Α

Όλνκα

Τπνινγηζκόο

Σηκή
ηόρνο

Κξηζηκόηεηα

Σ.1

Μέζε θαζπζηέξεζε
ζηελ ππνβνιή
πξνβιεπόκελσλ
αλαθνξώλ

Αξηζκόο εκεξώλ πέξαλ ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο

0

Μέηξηα

Σ.2

Μέζε θαζπζηέξεζε
ζηελ ππνβνιή
πξνβιεπόκελσλ
εγγξάθσλ

Αξηζκόο εκεξώλ πέξαλ ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο

0

Μέηξηα

Σ.3

Δξγαηνώξεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα ηε ζπλερή
βειηίσζε /
επηκόξθσζε ηνπ

N/A

Μέηξηα

ειίδα 32 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ
δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

πξνζσπηθνύ

ειίδα 33 από 116

««Γηεζλήο Αλνηθηόο
Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ ηνπ
Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

3.7 Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο ΓΑΑ
Α.1. Αθξίβεηα Άθημεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99.6%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΑΚΑ : Μέζν πνζνζηό αθξίβεηαο άθημεο κεληαίαο πεξηόδνπ
αλαθνξάο



ΓΡt: αξηζκόο δξνκνινγίσλ αλά ζπξκό ζηελ κεληαία
πεξίνδν αλαθνξάο



ΠΥΓ: πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο δηαδξνκήο δξνκνινγίνπ



ΓΡΚt: αξηζκόο δξνκνινγίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ
θαζπζηέξεζε αλά ζπξκό εληόο ηεο κεληαίαο πεξηόδνπ
αλαθνξάο



ΥΚr: κέζνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο αλά δξνκνιόγην θαη αλά
ζπξκό εληόο ηεο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο



Σ: ζπλνιηθόο αξηζκόο ζπξκώλ αλά κεληαία πεξίνδν
αλαθνξάο

ειίδα 34 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.2. Γξνκνιόγηα κεηαμύ αζηνρηώλ ζπξκνύ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

2%



ΜΓ : πνζνζηό δξνκνινγίσλ πνπ παξνπζίαζαλ
θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 5 ιεπηώλ εληόο ηελ κεληαίαο
πεξηόδνπ αλαθνξάο



ΜΚΓ : αξηζκόο δξνκνινγίσλ κε θαζπζηέξεζε κεγαιύηεξε
ησλ 5 ιεπηώλ εληόο ηεο κεληαίαο ρξνληθήο πεξηόδνπ
αλαθνξάο



ΓΡ: αξηζκόο ζπλνιηθώλ δξνκνινγίσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο ηεο κεληαίαο πεξηόδνπ
αλαθνξάο

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

ειίδα 35 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.3. % πξκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

98%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΠΚ: πνζνζηό ζπξκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ζηε κεληαία πεξίνδν αλαθνξάο



Σ: αξηζκόο ζπλνιηθώλ δηαζέζηκσλ ζπξκώλ πνπ εθηεινύλ
δξνκνιόγηα ζηε κεληαία πεξίνδν αλαθνξάο



: αξηζκόο ζπξκώλ πνπ ζε θάπνηα δξνκνιόγηα ηνπο
παξνπζηάδνπλ απόθιηζε από ηνλ πξνγξακκαηηζκό εληόο
ηεο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο

ειίδα 36 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.4. Καλνληθόηεηα ζπξκώλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99.7%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



Κ: κέζν πνζνζηό θαλνληθόηεηαο ζπξκώλ εληόο κεληαίαο
πεξηόδνπ αλαθνξάο



Σ: ζπλνιηθόο αξηζκόο δηαζέζηκσλ ζπξκώλ πξνο ρξήζε
εληόο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο



t: πξκόο



: ρξόλνο εληόο ηεο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο θαηά
ηελ νπνία έλαο ζπξκόο είλαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο
ιεηηνπξγηθήο εηνηκόηεηαο θαη κπνξεί λα εθηειέζεη
δξνκνιόγηα



: ρξόλνο εληόο ηεο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο θαηά
ηνλ νπνίν νη ζπξκνί πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη πξνο ρξήζε

ειίδα 37 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.5. % Γηαζέζηκσλ ζπξκώλ γηα ιεηηνπξγία ζε ώξεο αηρκήο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99.9%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



Γpk: Πνζνζηό δηαζέζηκσλ ζπξκώλ ζε ώξεο αηρκήο



Πpk: Αξηζκόο ζπξκώλ ζε ιεηηνπξγία ηηο ώξεο αηρκήο



pk: Αξηζκόο ζπξκώλ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα
ιεηηνπξγνύλ ζηελ ώξα αηρκήο

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδνο αμηνιόγεζεο ελόο κήλα απηόο ν
δείθηεο ζα ππνινγίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαιύπηνληαο
ζπλνιηθά ηηο ώξεο αηρκήο ηνπ Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε
γηα ηελ κεληαία πεξίνδν ζα εθηηκάηαη ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ
απηώλ.

ειίδα 38 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.6. % Γηαζέζηκσλ ζπξκώλ γηα ιεηηνπξγία ζε ώξεο κε αηρκήο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99.9%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



Γop: Πνζνζηό δηαζέζηκσλ ζπξκώλ εθηόο αηρκήο



Πop: Αξηζκόο ζπξκώλ ζε ιεηηνπξγία εθηόο σξώλ αηρκήο



op: Αξηζκόο ζπξκώλ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα
ιεηηνπξγνύλ εθηόο ώξαο αηρκήο

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδνο αμηνιόγεζεο ελόο κήλα απηόο ν
δείθηεο ζα ππνινγίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαιύπηνληαο
ζπλνιηθά ηηο ώξεο κε αηρκήο ηνπ Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ
δείθηε γηα ηελ κεληαία πεξίνδν ζα εθηηκάηαη ν κέζνο όξνο ησλ
ηηκώλ απηώλ.

ειίδα 39 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.7. Γηαζεζηκόηεηα ζηδεξνδξνκηθήο εμππεξέηεζεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99.7%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΠΓ: Γξνκνιόγηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο κήλα
αλαθνξάο



ΠΡΓ: Πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιόγηα εληόο κήλα αλαθνξάο



ΔΞ: Γηαζεζηκόηεηα ηδεξνδξνκηθήο Δμππεξέηεζεο

ειίδα 40 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.8. % Αθπξώζεσλ δξνκνινγίσλ πεξηόδνπ αηρκήο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0.1%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΑΚp: Αθπξσκέλα δξνκνιόγηα πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κέζα ζηελ πεξίνδν p



ΠΡΓp: Πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιόγηα κέζα ζηε πεξίνδν p



ΜΔΞp:
Πνζνζηό
κε
δηαζεζηκόηεηαο
θξίζηκεο
ηδεξνδξνκηθήο Δμππεξέηεζεο ζε δηαζηήκαηα αηρκήο.

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα απηόο ν
δείθηεο ζα ππνινγίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαιύπηνληαο
ζπλνιηθά ηηο ώξεο αηρκήο ηνπ Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε
γηα ηελ κεληαία πεξίνδν ζα εθηηκάηαη ν κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ
απηώλ.

ειίδα 41 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.9. % Αθπξώζεσλ δξνκνινγίσλ πεξηόδνπ κε αηρκήο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0.1%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΑΚΔp:
Αθπξσκέλα
δξνκνιόγηα
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ πεξίνδν εθηόο αηρκήο



ΠΡΓΔp: Πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιόγηα κέζα ζηε πεξίνδν
εθηόο αηρκήο



ΜΔΔp:
Πνζνζηό
κε
δηαζεζηκόηεηαο
θξίζηκεο
ηδεξνδξνκηθήο Δμππεξέηεζεο ζε δηαζηήκαηα εθηόο
αηρκήο.

δελ

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδνο αμηνιόγεζεο ελόο κήλα απηόο ν
δείθηεο ζα ππνινγίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαιύπηνληαο
ζπλνιηθά ηηο ώξεο κε αηρκήο ηνπ Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ
δείθηε γηα ηελ κεληαία πεξίνδν ζα εθηηκάηαη ν κέζνο όξνο ησλ
ηηκώλ απηώλ.

ειίδα 42 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.10. % Κάιπςεο Ορεκαηνρηιηνκέηξσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

95%



ΟΥΜ: Πνζνζηό θάιπςεο νρεκαηνρηιηνκέηξσλ.



ΠΟΥΜ: Πξαγκαηηθά νρεκαηνρηιηόκεηξα όπσο πξνθύπηνπλ
από ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο ησλ πξαγκαηηθώλ δηειεύζεσλ
θαη δξνκνινγίσλ.



ΠΡΟΥΜd: Πξνγξακκαηηζκέλα νρεκαηνρηιηόκεηξα όπσο
απηά πξνθύπηνπλ από ηνλ πίλαθα δξνκνινγίσλ κέζα ζηελ
εκέξα.

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα απηόο ν
δείθηεο ζα ππνινγίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαιύπηνληαο
ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό. Γηα ηνλ
θάζε κήλα ε ηηκή ηνπ δείθηε ζα ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο όξνο
ησλ ΟΥΜ όισλ ησλ εκεξώλ ηνπ κήλα.

ειίδα 43 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.11. % Αλειθπζηήξσλ δηαζέζηκσλ πξνο ρξήζε
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΑΝΔΛs, : Πνζνζηό δηαζεζηκόηεηαο ιεηηνπξγίαο
αλειθπζηήξσλ αλά ζηαζκό



s: ζηαζκόο



α: εθάζηνηε αλειθπζηήξαο ζε ζηαζκό



ΑΡΑΝΔΛs: Αξηζκόο αλειθπζηήξσλ ζην ζηαζκό



ΥΑΝΔΛ: Πξαγκαηηθόο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα



ΠΡΑΝΔΛ: Πξνγξακκαηηζκέλνο/ Αλακελόκελνο ρξόλνο
ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδνο αμηνιόγεζεο ελόο κήλα ν δείθηεο
ζα ππνινγίδεηαη γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο
θαιύπηνληαο ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξό. Καη σο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ κεληαία αλαθνξά
ζα ππνινγίδεηαη ν κέζνο όξνο ησλ ΑΝΔΛs γηα όινπο ηνπο
ζηαζκνύο ηεο γξακκήο.

ειίδα 44 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.12. % Κπιηόκελσλ Κιηκάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο ρξήζε
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΚΛs : Πνζνζηό δηαζεζηκόηεηαο ιεηηνπξγίαο θπιηόκελσλ
θιηκάθσλ ζηνπο ζηαζκνύο



s: ηαζκόο



θ: εθάζηνηε θπιηόκελε θιίκαθα ζε ζηαζκό



ΑΡΚΛs: Αξηζκόο θπιηόκελσλ θιηκάθσλ ζην ζηαζκό



ΥΚΛ: Πξαγκαηηθόο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο θπιηόκελσλ
θιηκάθσλ ζε ζην ζηαζκό



ΠΡΚΛ: Πξνγξακκαηηζκέλνο/ Αλακελόκελνο ρξόλνο
ιεηηνπξγίαο θπιηόκελσλ θιηκάθσλ ζε ζην ζηαζκό

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα ν δείθηεο ζα
ππνινγίδεηαη γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο θαιύπηνληαο
ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό. Καη σο
ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ κεληαία αλαθνξά ζα ππνινγίδεηαη
ν κέζνο όξνο ησλ ΚΛs γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο.

ειίδα 45 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.13. % ΑΜΔΔ δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΑΜ,s: % ΑΜΔΔ δηαζέζηκσλ αλά ζηαζκό



ΜΑ: ύλνιν σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε ΑΜΔΔ ζηε
δηάξθεηα ελόο 24σξνπ



ΠΛ: πλνιηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό ζε έλα
24σξν



q: Δθάζηνηε AMEE



s: ζηαζκόο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη ε δηαζεζηκόηεηα
ΑΜΔΔ



ΑΜΔΔs: αξηζκόο AMEE εληόο ζηαζκνύ s

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα ν δείθηεο ζα
ππνινγίδεηαη γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο
θαιύπηνληαο ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ κεληαία αλαθνξά ζα
ππνινγίδεηαη γηα θάζε ζηαζκό ν κέζνο όξνο ησλ εκεξήζησλ
ΑΜs. ηελ αλαθνξά ζα αλαθέξεηαη ν ελ ιόγσ δείθηεο θαη γηα
όιν ην δίθηπν (σο κέζνο όξνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά
ζηαζκό).

ειίδα 46 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.14. % Ππιώλ ΑΚ πνπ ιεηηνπξγνύλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99.5%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



As: % Ππιώλ ΑΚ πνπ ιεηηνπξγνύλ



Μ: ύλνιν σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ΑΚΚ ζηε δηάξθεηα
ελόο 24σξνπ



ΠΛ: πλνιηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό ζε έλα
24σξν



f: εθάζηνηε AΚΚ



s: ζηαζκόο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη ε δηαζεζηκόηεηα ΑΚ



ΑΚΚ: αξηζκόο ΑΚ εληόο ελόο ζηαζκνύ s

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα ν δείθηεο ζα
ππνινγίδεηαη γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο
θαιύπηνληαο ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ κεληαία αλαθνξά ζα
ππνινγίδεηαη γηα θάζε ζηαζκό ν κέζνο όξνο ησλ εκεξήζησλ
Αs. ηελ αλαθνξά ζα αλαθέξεηαη ν ελ ιόγσ δείθηεο θαη γηα
όιν ην δίθηπν (σο κέζνο όξνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά
ζηαζκό).

ειίδα 47 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.15. % Πξαγκαηηθήο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίαο πνπ θαιύπηεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ππεξεζία
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



AΠ: % πξαγκαηηθήο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίαο πνπ
θαιύπηεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ππεξεζία



ΠΜ: πξαγκαηηθόο κεηαθεξόκελνο όγθνο επηβαηώλ πνπ
κεηξείηαη εληόο 24ώξνπ



ΑB: αξηζκόο βαγνληώλ ηνπ εθάζηνηε ζπξκνύ



ΑΔ: ρσξεηηθόηεηα εθάζηνηε βαγνληνύ ζε επηβάηεο



ΓΡΜ: Αξηζκόο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζύκθσλα
κε ηνλ πίλαθα δξνκνινγίσλ εληόο 24ώξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξό

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα απηόο ν
δείθηεο ζα ππνινγίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαιύπηνληαο
ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καη
σο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ κεληαία αλαθνξά ζα
ππνινγίδεηαη ν κέζνο όξνο ησλ εκεξήζησλ ΑΠ γηα ηηο 30 εκέξεο
ηνπ κήλα αλαθνξάο.

ειίδα 48 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.16. Μεηαβνιή επηβαηηθήο θίλεζεο σο πξνο ηελ αξρηθή ζεσξεηηθή εθηηκεζείζα επηβαηηθή
θίλεζε
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΜΠ: % Μεηαβνιή επηβαηηθήο θίλεζεο σο πξνο ηελ αξρηθή
ζεσξεηηθή εθηηκεζείζα επηβαηηθή θίλεζε



ΠΜ: πξαγκαηηθή επηβαηηθή θίλεζε πνπ κεηξείηαη εληόο κήλα



ΑΛ: Αξρηθή εθηηκεζείζα επηβαηηθή θίλεζε αλαγόκελε ζην
δηάζηεκα ηνπ κήλα

ειίδα 49 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.17. Γηαζεζηκόηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δλεκέξσζεο Δπηβαηώλ (PIS) ζηνπο ζηαζκνύο θαη
ζηνπο ζπξκνύο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΜΛ: Γηαζέζηκνη PIS ζηνπο ζηαζκνύο θαη ζηνπο ζπξκνύο



Λ: ύλνιν σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε
δηάξθεηα ελόο 24σξνπ



ΠΛ: πλνιηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό ζε έλα
24σξν



y: εθάζηνηε PIS

PIS ζηε

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα απηόο ν
δείθηεο ζα ππνινγίδεηαη γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο
θαιύπηνληαο ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηεο εκεξήζηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό. Καη σο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ
κεληαία αλαθνξά ζα ππνινγίδεηαη ν κέζνο όξνο ηνπ δείθηε
ζηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο.

ειίδα 50 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.18.Πνηόηεηα παξερόκελεο πιεξνθόξεζεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δξσηεκαηνιόγην

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

70%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε δηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο βάζεη
εξσηεκαηνινγίνπ

Α.19. Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο ζηαζεξώλ πηλαθίδσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

98%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε δηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο ζηαζεξώλ
πηλαθίδσλ βάζεη επηζεώξεζεο

ειίδα 51 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.20.Πιεξνθνξία ηζηόηνπνπ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

4%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε πνηόηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ηζηνηόπνπ βάζεη
επηζεώξεζεο

Α.21. % Παξαπόλσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

# Παξαπόλσλ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

5%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΠΠ: % παξαπόλσλ



ΑΠ: αξηζκόο παξαπόλσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ εληόο ηεο
κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο



ΑΔ: αξηζκόο επηβαηώλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ εληόο ηεο
κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο.

ειίδα 52 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.22. Σαρύηεηα απόθξηζεο ζε γξαπηά αηηήκαηα
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

24 ώξεο

ΣΑΓΜ=Σαρύηεηα Απόθξηζεο ζε γξαπηά κελύκαηα
Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

ΥΑΓΜ=ύλνιν ησλ ρξόλσλ απόθξηζεο ζε γξαπηά κελύκαηα
ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο
ΓΜ=πλνιηθόο αξηζκόο γξαπηώλ κελπκάησλ πνπ ειήθζεζαλ
ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο

Α.23.πλνιηθό ζθνξ ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δξσηεκαηνιόγην

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

70%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε ηθαλνπνίεζε πειαηώλ βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ

ειίδα 53 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α.24. Πξνζσπηθό - επγέλεηα θαη εκθάληζε
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

2%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε επγέλεηα, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνύ
βάζεη επηζεώξεζεο

Α.25.Ππθλόηεηα πιήζνπο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

4

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε ππθλόηεηα ηνπ επηβαηεγνύ θνηλνύ αλά ζπξκό βάζεη
επηζεώξεζεο
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Α.26. Μέζνο Υξόλνο Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ ζην Σειεθσληθό Κέληξν
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

8 ιεπηά

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΑΝ: ρξόλνο αλακνλήο θιήζεο θνηλνύ ζε ιεπηά



ΥΛ: ρξόλνο δηάξθεηαο θιήζεο θνηλνύ ζε ιεπηά



cl:



ΚΛ: ζπλνιηθόο αξηζκόο εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ θαηά ηε
δηάξθεηα κίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο



ΔΤΚ: κέζνο ρξόλνο εμππεξέηεζεο αλά εηζεξρόκελε θιήζε
ζε ιεπηά

εθάζηνηε εηζεξρόκελε θιήζε ζην ηειεθσληθό θέληξν
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Α.27. Σερληθή Γηαζεζηκόηεηα πζηεκάησλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Αλάινγα ην ύζηεκα



ΣΓ:% ηερληθήο δηαζεζηκόηεηαο ζπζηεκάησλ



ΧΑ: Ώξεο αδξάλεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαηά ην ζύλνιν
ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο



ΧΛ: πλνιηθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ
ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο

Γηα θάζε έλα από ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα ε ηηκή-ζηόρνο
δηαθνξνπνηείηαη θαη ην % ηεο ειάρηζηεο ηερληθήο δηαζεζηκόηεηαο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηό ηεο Σερληθήο Γηαζεζηκόηεηαο
γηα θάπνην ζύζηεκα έρεη ηηκή ρακειόηεξε από ηελ ειάρηζηε
ηερληθή δηαζεζηκόηεηα, ηόηε απηνκάησο, ν ζπλνιηθόο ΓΑΑ
ζεσξείηαη πσο δελ έρεη επηηύρεη ηελ ηηκή-ζηόρν.
Α/Α

ύζηεκα

Διάρηζηε Σερληθή
Γηαζεζηκόηεηα (%)

1

Rolling Stock

99.00%

2

Automatic Train Supervision
(ATS)

99.95%

3

OCC Workstations

99.75%

4

Automatic Train Protection (ATP)
of the line and on the train

99.98%
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5

Automatic driverless Train
Operation (ATO) of the line and
on the train

99.50%

6

Interlocking

99.98%

Power Remote Control System
(PRCS)
Traction Current Removal System
8
(TCR)
Optical Transmission Network and
9
Fibre Optics (FO)
7

10
11
12
13
14

Platform Screen Doors (PSD)
Building Automation Control
System (BACS)
Telephone System - Automatic
and Direct Line
Radio Communication at the
tunnels
Traction Power

99.98%
99.99%
99.998%
99.70%
99.95%
99.98%
99.98%
99.99%
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Α.28. % Μεραλνθίλεησλ Θπξώλ Απνβαζξώλ (PSD) δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99,5%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΠΘs: % ΜΘΑ δηαζέζηκσλ αλά ζηαζκό



ΜΑ: ύλνιν σξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε ΜΘΑ ζηε
δηάξθεηα ελόο 24σξνπ



ΠΛ: πλνιηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό ζε έλα
24σξν



w: Δθάζηνηε ΜΘΑ



s: ζηαζκόο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη ε δηαζεζηκόηεηα ΜΘΑ



ΜΘΑs: αξηζκόο ΜΘΑ εληόο ζηαζκνύ s

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα ν δείθηεο ζα
ππνινγίδεηαη γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο
θαιύπηνληαο ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ κεληαία αλαθνξά ζα
ππνινγίδεηαη γηα θάζε ζηαζκό ν κέζνο όξνο ησλ ΑΘs γηα όιν ην
δίθηπν (σο κέζνο όξνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά ζηαζκό).

ειίδα 58 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

B.1. Μέζνο ρξόλνο κεηαμύ επηζθεπώλ ή ζπληήξεζεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α



ΜΥΔ: Μέζνο ρξόλνο κεηαμύ επηζθεπώλ ή ζπληήξεζεο ζηελ
πεξίνδν αλαθνξάο



ΥΛ: πλνιηθόο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο
Θεζζαινλίθεο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο



ΑΔ: Πιήζνο εξγαζηώλ / εληνιώλ ζπληήξεζεο πνπ
πξνθαινύλ δηαθνπέο ή θαζπζηεξήζεηο ιεηηνπξγίαο ζηελ
πεξίνδν αλαθνξάο

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

ηνπ

Μεηξό
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B.2.πληήξεζε θηηξίσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

2

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε πνξεία ηεο ζπληήξεζεο θηηξίσλ βάζεη επηζεώξεζεο
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B.3.Έιεγρνο νρεκαηνρηιηνκέηξσλ αλά ζπξκό θαη θύθιν ζπληήξεζεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΜΑ: κέγηζηε απόθιηζε νρεκαηνρηιηόκεηξα ζπξκνύ από ηα
πξνβιεπόκελα νρεκαηνρηιηόκεηξα ζπξκνύ ζηα νπνία
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ελέξγεηεο γηα ηελ ζπληήξεζε
ηνπ ζπξκνύ εληόο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο



ΟΥΠt: πξνβιεπόκελα νρεκαηνρηιηόκεηξα ζπξκνύ κεηά ην
πέξαο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηαθηηθή
ζπληήξεζε ζπξκνύ εληόο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο



ΟΥt: πξαγκαηηθά νρεκαηνρηιηόκεηξααλα ζπξκό κεηά ην
πέξαο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη όλησο ζπληήξεζε
εληόο κεληαίαο πεξηόδνπ αλαθνξάο



Σ: ζπλνιηθόο αξηζκόο ζπξκώλ ζε ρξήζε αλά κεληαία
πεξίνδν αλαθνξάο
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B.4.Δπίβιεςε πξνβιεπόκελσλ ζπληεξήζεσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε πνξεία ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπληεξήζεσλ βάζεη
επηζεώξεζεο

B.5. Μέζνο ρξόλνο κεηαμύ βιαβώλ (mean time between failures - MTBF)
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



MTBF: Μέζνο ρξόλνο κεηαμύ βιαβώλ ζηελ πεξίνδν
αλαθνξάο



ΥΛ: πλνιηθόο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο



ΑΑΠ: Αξηζκόο αζηνρηώλ αλά πεξίνδν αλαθνξάο

ειίδα 62 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

B.6. Πξνγξακκαηηζκέλεο αλζξσπνώξεο ζπληήξεζεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΤΝΣ: πνζνζηό εξγαηνσξώλ ζπληήξεζεο πξνο
εξγαηνώξεο ιεηηνπξγίαο



Δ: αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζηελ «ζπληήξεζε



ΔΓ: αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζην ζύλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξό



d: αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο αλά εξγαδόκελν ην κήλα



h: αξηζκόο σξώλ εξγαζίαο εξγαδόκελνπ αλά κέξα
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B.7.Πξνγξακκαηηζκέλεο αλζξσπνώξεο ζπληήξεζεο αλά km
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



d: αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο αλά εξγαδόκελν ην κήλα



h: αξηζκόο σξώλ εξγαζίαο εξγαδόκελνπ αλά κέξα



ρι: ζπλνιηθά ρηιηόκεηξα γξακκήο



Δ: αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζηελ «ζπληήξεζε

ειίδα 64 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο ΓΙΣ
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

B.8.Πξνγξακκαηηζκέλεο αλζξσπνώξεο ζπληήξεζεο αλά ζηαζκό
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



d: αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο αλά εξγαδόκελν ην κήλα



h: αξηζκόο σξώλ εξγαζίαο εξγαδόκελνπ αλά κέξα



s: ζπλνιηθόο αξηζκόο ζηαζκώλ γξακκήο



Δ: αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζηε ζπληήξεζε
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Γ.1.Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο ζε ζηαζκνύο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

98%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε θαζαξηόηεηα ηνπ θάζε ζηαζκνύ κηα θνξά γηα θάζε κήλα ζε
ζρέζε κε κηα αλαθνξά / θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί
από ηελ ΑΜ βάζεη επηζεώξεζεο

Γ.2.Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο ζε ζπξκνύο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Δπηζεώξεζε

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

98%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα αμηνινγεζεί
ε θαζαξηόηεηα ηνπ θάζε ζπξκνύ κηα θνξά γηα θάζε κήλα ζε
ζρέζε κε κηα αλαθνξά / θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί
από ηελ ΑΜ βάζεη επηζεώξεζεο
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Γ.1.Απόθξηζε ζε ζθάικαηα ή επηθίλδπλεο ζπλζήθεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

98%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΑΔ : % απόθξηζεο ζε ζθάικαηα ή επηθίλδπλεο
ζπλζήθεο



ΑΚ15s: Αξηζκόο θιήζεσλ πνπ απαληήζεθαλ εληόο
15sec



Κ: ύλνιν θιήζεσλ



ΑΚ1h: Αξηζκόο θξίζηκσλ / επεηγνπζώλ αλαθνξώλ πνπ
αληηκεησπίζηεθαλ εληόο 1 ώξαο



ΚΑ: ύλνιν θξίζηκσλ / επεηγνπζώλ αλαθνξώλ



ΑΑ48h:
Αξηζκόο
ηππηθώλ
αληηκεησπίζηεθαλ εληόο 48 σξώλ



ΣΑ: ύλνιν ηππηθώλ αλαθνξώλ

αλαθνξώλ

πνπ
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Γ.2.% ηξαπκαηηζκώλ ζην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΣΡΠ :% ηξαπκαηηζκώλ ζην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο



ΑΣΠ: Αξηζκόο ηξαπκαηηζκέλσλ ππαιιήισλ
πξνζσπηθό ζπληήξεζεο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο



Π: πλνιηθό πξνζσπηθό ζπληήξεζεο

ζην
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Γ.3.Υακέλεο εξγαηνώξεο ιόγσ ηξαπκαηηζκώλ ζην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0%



ΥΔΠ:% ρακέλσλ εξγαηνώξεο ιόγσ ηξαπκαηηζκώλ ζην
πξνζσπηθό ζπληήξεζεο



ΥΔΣΠ: ρακέλεο εξγαηνώξεο ιόγσ ηξαπκαηηζκώλ ζην
πξνζσπηθό ζπληήξεζεο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο



ΔΠ: πλνιηθέο εξγαηνώξεο εθηειεζκέλεο από ην
πξνζσπηθό ζπληήξεζεο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο
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Γ.4.Πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο θπβεξλναζθάιεηαο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Τπνινγίδεηαη ην πιήζνο παξαβηάζεσλ θπβεξλναζθάιεηαο ζε
πεξίνδν ελόο κήλα

Γ.5.Ακεζόηεηα πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (PA, PIS)
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

98%



Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο





ΑΜ: Ακεζόηεηα
ΔΜ’: # πεξηζηαηηθώλ όπνπ ην πξώην ελεκεξσηηθό κήλπκα
κεηαδόζεθε ζην θνηλό εληόο 3 ιεπηώλ
Μ’: # πεξηζηαηηθώλ όπνπ ηα ερεηηθά ελεκεξσηηθά
κελύκαηα κεηαδίδνληαλ αλά 5 ιεπηά κέρξη ηε ιήμε ηνπ
ζπκβάληνο
Π: ζπλνιηθόο # πεξηζηαηηθώλ πνπ απαηηνύληαλ ελεκέξσζε
ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ
α=50 | β=50
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Γ.6.Πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο πξνζηαηεπόκελσλ ρώξσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Τπνινγίδεηαη ην πιήζνο ησλ παξαβηάζεσλ πξνζηαηεπόκελσλ
ρώξσλ ζε πεξίνδν ελόο κήλα

Γ.7.% Υακέλσλ δξνκνινγίσλ ιόγσ αηπρεκάησλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΥΔΠ:% Υακέλσλ δξνκνινγίσλ ιόγσ αηπρεκάησλ



ΑΠΓΑ:
αξηζκόο
αθπξσκέλσλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ
δξνκνινγίσλ ιόγσ αηπρεκάησλ αλά έηνο



ΑΠΓ:
πλνιηθόο
δξνκνινγίσλ αλά έηνο

αξηζκόο

πξνγξακκαηηζκέλσλ
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Γ.8. % Κακεξώλ CCTV πνπ ιεηηνπξγνύλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

99,5%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



ΠΚs: % Κακεξώλ CCTV πνπ ιεηηνπξγνύλ αλά ζηαζκό



ΧΚ: ύλνιν σξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε Κάκεξαο CCTV
ζηε δηάξθεηα ελόο 24σξνπ



ΠΛ: πλνιηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό ζε έλα
24σξν



v: Δθάζηνηε Κάκεξα CCTV



s: ζηαζκόο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη ε δηαζεζηκόηεηα
Κακεξώλ CCTV



ΑΚs: αξηζκόο Κακεξώλ CCTV εληόο ζηαζκνύ s

Σημείωση: Γηα κία πεξίνδν αμηνιόγεζεο ελόο κήλα ν δείθηεο ζα
ππνινγίδεηαη γηα όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο γξακκήο
θαιύπηνληαο ζπλνιηθά όιε ηελ πεξίνδν ηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξό. Χο ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ κεληαία αλαθνξά ζα
ππνινγίδεηαη γηα θάζε ζηαζκό ν κέζνο όξνο ησλ ΠΚs. ηελ
αλαθνξά ζα αλαθέξεηαη ν ελ ιόγσ δείθηεο θαη γηα όιν ην δίθηπν
(σο κέζνο όξνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά ζηαζκό).
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Δ.1.Ιθαλόηεηα απνθπγήο εηζηηήξην δηαθπγήο
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

ηνηρεία ΑΜ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

98%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



IAEs: Ιθαλόηεηα απνθπγήο



ΜΚΔ: αξηζκόο ειεγρόκελσλ επηβαηώλ πνπ θαηείραλ έγθπξν
εηζηηήξην ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαη ειέγρνπο



ΑΔΔ: ζπλνιηθόο αξηζκόο ειεγρόκελσλ επηβαηώλ ζε όινπο
ηνπο ζηαζκνύο θαη ειέγρνπο
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Δ.2. % επηζεώξεζεο εηζηηεξίσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

ηνηρεία ΑΜ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0.5%

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



IΔΔs: % επηζεώξεζεο εηζηηεξίσλ



ΑΔΔ: αξηζκόο επηβαηώλ πνπ ειέγρζεθαλ ζηελ πεξίνδν
αλαθνξάο



ΑΔ: ζπλνιηθόο αξηζκόο επηβαηώλ ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο
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Σ.1. Μέζε θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή πξνβιεπόκελσλ αλαθνξώλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

ηνηρεία ΑΜ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Ο ελ ιόγσ δείθηεο ππνινγίδεηαη από ζηνηρεία ηεο ΑΜ

Σ.2.Μέζε θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή πξνβιεπόκελσλ εγγξάθσλ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

ηνηρεία ΑΜ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

0

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο

Ο ελ ιόγσ δείθηεο ππνινγίδεηαη από ζηνηρεία ηεο ΑΜ
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Σ.3. Δξγαηνώξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε / επηκόξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνύ
Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ

Απνινγηζηηθά ηνηρεία Αλαδόρνπ

Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ

Ν/Α

Αλαιπηηθόο Τπνινγηζκόο



d: αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο αλά εξγαδόκελν ην κήλα ζηηο
νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη πξνγξάκκαηα επηκνξθώζεσλ



h: αξηζκόο σξώλ εξγαζίαο εξγαδόκελνπ αλά κέξα ζηηο
νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη πξνγξάκκαηα επηκνξθώζεσλ



ΔΔ: αξηζκόο εξγαδνκέλσλ
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα



Δ: ζπλνιηθόο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ



πνπ

ζπκκεηέρνπλ

ζε

: ζπλνιηθέο εξγάζηκεο ώξεο αλά εξγαδόκελν ην κήλα

4. Μεραληζκόο Απνκείσζεο Πιεξσκώλ (ΜΑΠ)
4.1

Πεξηγξαθή ηνπ Μεραληζκνύ Απνκείσζεο Πιεξσκώλ

Ο ΜΑΠ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Αλαθνξά Απόδνζεο απνζθνπεί ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό
Θεζζαινλίθεο εληόο πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ. Ο ΜΑΠ απνηειεί έλαλ κεραληζκό απνκείσζεο
πιεξσκώλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη αθνξά ηε κείσζε ηεο Μεληαίαο Δληαίαο Υξέσζεο, όηαλ δελ επηηπγράλεηαη
ε θάιπςε ησλ ηηκώλ-ζηόρσλ θξίζηκσλ ΓΑΑ. ηνλ Μεραληζκό ζπκπεξηιακβάλνληαη κόλν νη ΓΑΑ
πςειήο θξηζηκόηεηαο, όπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 3 ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ.
Χο ύλζεηνη ΓΑΑ (ΓΑΑ) νξίδνληαη νη δείθηεο πνπ απνηεινύληαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ΓΑΑ. Γηα
ηε ζύλζεζε απηώλ, νη ΓΑΑ ιακβάλνπλ πληειεζηέο Βαξύηεηαο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 4.2
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ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ. Οη πληειεζηέο Βαξύηεηαο δελ ζηαζκίδνπλ ηηο ηηκέο ζηόρνπ, αιιά ην ύςνο
απνκείσζεο πιεξσκώλ θάζε ΓΑΑ.
Γηα ηνπο ΓΑΑ νξίδεηαη κέγηζην πνζνζηό απνκείσζεο πιεξσκώλ, αλάινγα κε ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο
γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο. Σα πνζνζηά απηά δύλαηαη λα πξνζαπμεζνύλ
κεηά από ζπλερηδόκελε κε πιήξσζε ησλ ηηκώλ ζηόρσλ ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ. Σν κέγηζην πνζνζηό
απνκείσζεο πιεξσκώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ ΓΑΑ (κε ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ ζπλερηδόκελε κε
πιήξσζε ησλ ηηκώλ ζηόρσλ ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ) αλέξρεηαη ζε 12% επί ηεο κεληαίαο πιεξσκήο
ηνπ Αλαδόρνπ. Σν πνζνζηό απηό δύλαηαη λα απμεζεί σο θαη ζε 15% ηεο κεληαίαο πιεξσκήο ηνπ
Αλαδόρνπ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αζηνρίεο ζηελ πιήξσζε ησλ ηηκώλ ζηόρσλ ελόο ή παξαπάλσ
ύλζεησλ ΓΑΑ γηα 1 έσο 3 ζπλερόκελνπο κήλεο, θαη έσο θαη ζε 24% ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
αζηνρίεο ζε έλαλ ή παξαπάλσ ΓΑΑ ζηελ πιήξσζε ησλ ηηκώλ ζηόρσλ γηα πεξηζζόηεξνπο από 4
κήλεο.
Σα πνζνζηά πξνζαύμεζεο ησλ πνζνζηώλ απνκείσζεο πιεξσκώλ αλά ΓΑΑ πξνζδηνξίδνληαη
αθνινύζσο:
πλζήθε

Πνζνζηό Πξνζαύμεζεο ηνπ
Πνζνζηνύ Απνκείσζεο

Απνηπρία ελόο ΓΑΑ γηα 1 κήλα

0%

Απνηπρία ελόο ΓΑΑ γηα 2 ζπλερόκελνπο κήλεο

15%

Απνηπρία ελόο ΓΑΑ γηα 3 ζπλερόκελνπο κήλεο

30%

Απνηπρία ελόο ΓΑΑ γηα 4 ζπλερόκελνπο κήλεο

100%

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο ππνινγίδεηαη σο εμήο:
ελάξην
-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό
πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο <12%

-

Κακία ζπλερόκελε απνηπρία ΓΑΑ άλσ ηνπ 1 κήλα

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό
πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο ≥12%

Πνζνζηό Απνκείσζεο ηεο Πιεξσκήο
Άζξνηζκα πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο
πιεξσκήο

πλνιηθή Απνκείσζε: 12%
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-

Κακία ζπλερόκελε απνηπρία ΓΑΑ άλσ ηνπ 1 κήλα

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό
πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο <12%

-

πλερόκελε απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ άλσ
ηνπ 1 κήλα θαη ιηγόηεξε ησλ 4 κελώλ

-

Κακία ζπλερόκελε απνηπρία ΓΑΑ γηα 4 θαη άλσ
κήλεο

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό
πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο ≥12%

-

πλερόκελε απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ άλσ
ηνπ 1 κήλα θαη ιηγόηεξε ησλ 4 κελώλ

-

Κακία ζπλερόκελε απνηπρία ΓΑΑ γηα 4 θαη άλσ
κήλεο

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό
πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο <12%

-

-

Άζξνηζκα πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο
πιεξσκήο θαη άζξνηζκα πξνζαπμήζεσλ
ησλ πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο
πιεξσκήο γηα δείθηεο κε 1 ή παξαπάλσ
ζπλερόκελε απνηπρία γηα 3 ή ιηγόηεξνπο
κήλεο
πλνιηθή Απνκείσζε έσο 15%

12%+ Άζξνηζκα πξνζαπμήζεσλ ησλ
πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο
γηα δείθηεο κε 1 ή παξαπάλσ ζπλερόκελε
απνηπρία γηα 3 ή ιηγόηεξνπο κήλεο
πλνιηθή Απνκείσζε έσο 15%

Άζξνηζκα πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο
πιεξσκήο + Άζξνηζκα πξνζαπμήζεσλ
Κακία ζπλερόκελε απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ ησλ πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο
πιεξσκήο γηα ΓΑΑ κε αζηνρία 4 θαη
άλσ ηνπ 1 κήλα θαη ιηγόηεξε ησλ 4 κελώλ
άλσ ζπλερόκελσλ κελώλ
Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ γηα 4 θαη άλσ
πλνιηθή Απνκείσζε έσο 24%
ζπλερόκελνπο κήλεο
Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό
πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο ≥12%

12% + Άζξνηζκα πξνζαπμήζεσλ ησλ
πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο
Κακία ζπλερόκελε απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ γηα ΓΑΑ κε αζηνρία 4 θαη άλσ
άλσ ηνπ 1 κήλα θαη ιηγόηεξε ησλ 4 κελώλ
ζπλερόκελσλ κελώλ

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ γηα 4 θαη άλσ
ζπλερόκελνπο κήλεο

πλνιηθή Απνκείσζε έσο 24%

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό

Άζξνηζκα πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο
πιεξσκήο + Άζξνηζκα πξνζαπμήζεσλ
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πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο <12%
-

πλερόκελε απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ άλσ
ηνπ 1 κήλα θαη ιηγόηεξε ησλ 4 κελώλ

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ γηα 4 θαη άλσ
ζπλερόκελνπο κήλεο

ησλ πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο
πιεξσκήο γηα δείθηεο κε 1 ή παξαπάλσ
ζπλερόκελε απνηπρία γηα 3 θαη
ιηγόηεξνπο κήλεο + Άζξνηζκα
πξνζαπμήζεσλ ησλ πνζνζηώλ
απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο γηα ΓΑΑ κε
αζηνρία 4 θαη άλσ ζπλερόκελσλ κελώλ
πλνιηθή Απνκείσζε έσο 24%

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ κε ζσξεπηηθό
πνζνζηό απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο ≥12%

-

πλερόκελε απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ άλσ
ηνπ 1 κήλα θαη ιηγόηεξε ησλ 4 κελώλ

-

Απνηπρία ελόο ή παξαπάλσ ΓΑΑ γηα 4 θαη άλσ
ζπλερόκελνπο κήλεο

12%+ Άζξνηζκα πξνζαπμήζεσλ ησλ
πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο
γηα δείθηεο κε 1 ή παξαπάλσ ζπλερόκελε
απνηπρία γηα 3 θαη ιηγόηεξνπο κήλεο +
Άζξνηζκα πξνζαπμήζεσλ ησλ
πνζνζηώλ απνκείσζεο ηεο πιεξσκήο
γηα ζύλζεηεο ΓΑΑ κε αζηνρία 4 θαη άλσ
ζπλερόκελσλ κελώλ
πλνιηθή Απνκείσζε έσο 24%

Να ζεκεησζεί όηη γηα ηνπο πξώηνπο ηξεηο (3) κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο, ν Αλάδνρνο
ζα ιακβάλεη ηε κεληαία πιεξσκή ρσξίο ηελ απνκείσζε ηεο πιεξσκήο πνπ πξνθύπηεη από ην ΜΑΠ.
Δπηπιένλ, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ηεο κεληαίαο Αλαθνξάο Απόδνζεο, ν Αλάδνρνο ζα
ρξεώλεηαη 0.02% επί ηεο κεληαίαο πιεξσκήο.

4.2 Δπηζθόπεζε ΓΑΑ
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη ΓΑΑ, νη ΓΑΑ από ηνπο νπνίνπο απνηεινύληαη, ην πνζνζηό
βαξύηεηαο ησλ ΓΑΑ ζηνπο ΓΑΑ, θαζώο θαη ε δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ:
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Α/Α

ΓΑΑ

A/A ΓΑΑ

ΓΑΑ

Πνζνζηό
Βαξύηεηαο
ΓΑΑ

1

Ορεκαηνρηιηόκεηξα

1.1

% Κάιπςεο Ορεκαηνρηιηνκέηξσλ

100%

2.1

Αθξίβεηα άθημεο

30%

2.2

% πξκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε
ηνλ πξνγξακκαηηζκό

20%

2.3

Καλνληθόηεηα ζπξκώλ

20%

2.4

Γηαζεζηκόηεηα ζηδεξνδξνκηθήο
εμππεξέηεζεο

30%

3.1

% Αλειθπζηήξσλ δηαζέζηκσλ πξνο ρξήζε

15%

3.2

% Κπιηόκελσλ Κιηκάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο
ρξήζε

25%

3.3

% ΑΜΔΔ δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν

15%

3.4

% Ππιώλ ΑΚ πνπ ιεηηνπξγνύλ

20%

3.5

% Μεραλνθίλεησλ Θπξώλ Απνβαζξώλ

25%

2

3

Γξαζηεξηόηεηα

Αμηνπηζηία

Πξνζβαζηκόηεηα

Λεηηνπξγία
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(PSD) δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν

4

5

Δλεκέξσζε

Δμππεξέηεζε θαη
Ιθαλνπνίεζε
Πειαηώλ

4.1

Γηαζεζηκόηεηα ηνπ πζηήκαηνο
Δλεκέξσζεο Δπηβαηώλ (PIS) ζηνπο
ζηαζκνύο θαη ζηνπο ζπξκνύο

35%

4.2

Πνηόηεηα παξερόκελεο πιεξνθόξεζεο

20%

4.3

Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο
ζηαζεξώλ πηλαθίδσλ

25%

4.4

Πιεξνθνξία ηζηόηνπνπ

20%

5.1

% Παξαπόλσλ

30%

5.2

Σαρύηεηα απόθξηζεο ζε γξαπηά αηηήκαηα

25%

5.3

Πξνζσπηθό - επγέλεηα θαη εκθάληζε

20%

5.4

Μέζνο Υξόλνο Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ ζην
Σειεθσληθό Κέληξν

25%

6

Αμηνπηζηία
πζηεκάησλ

6.1

Σερληθή Γηαζεζηκόηεηα πζηεκάησλ

100%

7

πληήξεζε

7.1

πληήξεζε θηηξίσλ

20%

πληήξεζε
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8

9

7.2

Δπίβιεςε πξνβιεπόκελσλ ζπληεξήζεσλ

80%

8.1

Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο
ζε ζηαζκνύο

50%

8.2

Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο
ζε ζπξκνύο

50%

9.1

Απόθξηζε ζε ζθάικαηα ή επηθίλδπλεο
ζπλζήθεο

25%

9.2

Πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο
θπβεξλναζθάιεηαο

10%

9.3

Ακεζόηεηα πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ ζε
έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (PA, PIS)

20%

9.4

Πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο
πξνζηαηεπόκελσλ ρώξσλ

25%

9.5

% Κακεξώλ CCTV πνπιεηηνπξγνύλ

20%

Καζαξηζκόο

Αζθάιεηα/
Πξνζηαζία

Καζαξηζκόο

Αζθάιεηα/
Πξνζηαζία
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Σν κέγηζην πνζνζηό απνκείσζεο πιεξσκώλ αλά ΓΑΑ πξνθύπηεη κε ηε βνήζεηα ηνπ αθόινπζνπ πίλαθα:

Γξαζηεξηόηεηα

ύλζεηνο ΓΑΑ

Μέγηζην Πνζνζηό Απνκείσζεο Πιεξσκώλ

Ορεκαηνρηιηόκεηξα

6,00%

Αμηνπηζηία

6,00%

Πξνζβαζηκόηεηα

2,00%

Δλεκέξσζε

2,00%

Δμππεξέηεζε θαη
Ιθαλνπνίεζε Πειαηώλ

2,00%

Αμηνπηζηία πζηεκάησλ

3,00%

πληήξεζε

πληήξεζε

5,00%

Καζαξηζκόο

Καζαξηζκόο

3,00%

Αζθάιεηα

Αζθάιεηα

3,00%

Λεηηνπξγία
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4.3

Αλάιπζε Μείσζεο Πιεξσκήο ΓΑΑ Τςειήο Κξηζηκόηεηαο

4.3.1

ΓΑΑ 1

4.3.1.1 ΓΑΑ 1.1
% Κάιπςεο Ορεκαηνρηιηνκέηξσλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 1.1

95%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 1.1 ζηνλ ΓΑΑ 1

100%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 1.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 94,00%

1,8%

1,8%

93,99%-93,01%

1,8%

3,6%

93% θαη θάησ

2,4%

6,0%

Γηα ηνλ ελ ιόγσ δείθηε ππνινγίδεηαη πνζνζηό ζπκςεθηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο
ζε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ππεξβεί ην 100%. Σν πνζνζηό ζπκςεθηζκνύ παξνπζηάδεηαη
παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 1.1

100,1%-102%

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Οξηαθό Πνζνζηό πκςεθηζκνύ
πκςεθηζκνύ Απνκείσζεο
Απνκείσζεο Πιεξσκήο
Πιεξσκήο
1,5%

1,5%
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102,1%-104,99%

1,5%

3,0%

105% θαη άλσ

3,0%

6,0%

ε πεξίπησζε πνπ -γηα ηνλ ελ ιόγσ δείθηε- ζην ηέινο ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο ε δηαθνξά αλάκεζα
ζην άζξνηζκα ησλ πνζνζηώλ ζπκςεθηζκνύ απνκείσζεο θαη κείσζεο πιεξσκήο είλαη ζεηηθή, ηόηε ε
δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ηζόπνζα κε ηπρόλ κεηώζεηο ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην επόκελν έηνο. Ο
ζπκςεθηζκόο δύλαηαη λα πινπνηεζεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθόινπζνπ έηνπο.

4.3.2

ΓΑΑ 2

4.3.2.1 ΓΑΑ 2.1
Αθξίβεηα Άθημεο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 2.1

99,6%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 2.1 ζηνλ ΓΑΑ 2

30%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 2.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 99%

1,5%

1,5%

98,99%-98,01%

1,5%

3,0%

98% θαη θάησ

3%

6,0%
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4.3.2.2 ΓΑΑ 2.2
% πξκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 2.2

98%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 2.2 ζηνλ ΓΑΑ 2

20%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 2.2

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 97%

1,5%

1,5%

96,99%-96,01%

1,5%

3,0%

96% θαη θάησ

3%

6,0%

4.3.2.3 ΓΑΑ 2.3
Καλνληθόηεηα πξκώλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 2.3

99,7%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 2.3 ζηνλ ΓΑΑ 2

20%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
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Σηκή Γείθηε 2.3

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 99%

1,5%

1,5%

98,99%-98,01%

1,5%

3,0%

98% θαη θάησ

3,0%

6,0%

4.3.2.4 ΓΑΑ 2.4
Γηαζεζηκόηεηα ηδεξνδξνκηθήο Δμππεξέηεζεο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 2.4

99,7%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 2.4 ζηνλ ΓΑΑ 2

30%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 2.4

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 99%

1,5%

1,5%

98,99%-98,01%

1,5%

3,0%

98% θαη θάησ

3,0%

6,0%
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4.3.3

ΓΑΑ 3

4.3.3.1 ΓΑΑ 3.1
% Αλειθπζηήξσλ δηαζέζηκσλ πξνο ρξήζε
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 3.1

99%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 3.1 ζηνλ ΓΑΑ 3

15%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 3.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό
ΠνζνζηόΜείσζεο
Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 98%

0,6%

0,6%

97,99%-97,01%

0,6%

1,2%

97% θαη θάησ

0,8%

2,0%

4.3.3.2 ΓΑΑ 3.2
% Κπιηόκελσλ Κιηκάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο ρξήζε
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 3.2

99%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 3.2 ζηνλ ΓΑΑ 3

25%
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Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 3.2

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 98%

0,6%

0,6%

97,99%-97,01%

0,6%

1,2%

97% θαη θάησ

0,8%

2,0%

4.3.3.3 ΓΑΑ 3.3
% ΑΜΔΔ δηαζέζηκσλ ζην θνηλό
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 3.3

99%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 3.3 ζηνλ ΓΑΑ 3

15%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 3.3

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 98%

0,6%

0,6%

97,99%-97,01%

0,6%

1,2%

97% θαη θάησ

0,8%

2,0%
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4.3.3.4 ΓΑΑ 3.4
% Ππιώλ ΑΚ πνπ ιεηηνπξγνύλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 3.4

99,9%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 3.4 ζηνλ ΓΑΑ 3

20%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 3.4

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 99,5%

0,6%

0,6%

99,49%-99,01%

0,6%

1,2%

99% θαη θάησ

0,8%

2,0%

4.3.3.5 ΓΑΑ 3.5
% Μεραλνθίλεησλ Θπξώλ Απνβαζξώλ (PSD) δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 3.5

99,5%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 3.5 ζηνλ ΓΑΑ 3

25%
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Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 3.5

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνοέσο 99%

0,6%

0,6%

98,99%-98,01%

0,6%

1,2%

98% θαη θάησ

0,8%

2,0%

4.4.1

ΓΑΑ 4

4.4.1.1 ΓΑΑ 4.1
Γηαζεζηκόηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δλεκέξσζεο Δπηβαηώλ (PIS) ζηνπο ζηαζκνύο θαη ζηνπο
ζπξκνύο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 4.1

99%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 4.1 ζηνλ ΓΑΑ 4

35%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 4.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 98%

0,6%

0,6%
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97,99%-97,01%

0,6%

1,2%

97% θαη θάησ

0,8%

2,0%

4.4.1.2 ΓΑΑ 4.2
Πνηόηεηα Παξερόκελεο Πιεξνθόξεζεο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 4.2

70%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 4.2 ζηνλ ΓΑΑ 4

20%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 4.2

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 60,01%

0,6%

0,6%

60-50,01%

0,6%

1,2%

50% θαη θάησ

0,8%

2,0%

4.4.1.3 ΓΑΑ 4.3
Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο ζηαζεξώλ πηλαθίδσλ
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Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 4.3

98%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 4.3 ζηνλ ΓΑΑ 4

25%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 4.3

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 97%

0,6%

0,6%

96,99%-96,01%

0,6%

1,2%

96% θαη θάησ

0,8%

2,0%

4.4.1.4 ΓΑΑ 4.4
Πιεξνθνξία Ιζηνηόπνπ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 4.4

4%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 4.4 ζηνλ ΓΑΑ 4

20%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
Σηκή Γείθηε 4.4

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
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Πιεξσκήο

Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 6%

0,6%

0,6%

6,01%-9,99%

0,6%

1,2%

10% θαη άλσ

0,8%

2,0%

4.5.1

ΓΑΑ 5

4.5.1.1 ΓΑΑ 5.1
% Παξαπόλσλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 5.1

5%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 5.1 ζηνλ ΓΑΑ 5

30%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 5.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 6%

0,6%

0,6%

6,01%-7,99%

0,6%

1,2%

8% θαη άλσ

0,8%

2,0%
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4.5.1.2 ΓΑΑ 5.2
Σαρύηεηα απόθξηζεο ζε γξαπηά αηηήκαηα
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 5.2

24 ώξεο

Βαξύηεηα ΓΑΑ 5.2 ζηνλ ΓΑΑ 5

25%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 5.2

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 36 ώξεο

0,6%

0,6%

36,01-48 ώξεο

0,6%

1,2%

48 ώξεο θαη άλσ

0,8%

2,0%

4.5.1.3 ΓΑΑ 5.3
Πξνζσπηθό- Δπγέλεηα θαη Δκθάληζε
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 5.3

2%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 5.3 ζηνλ ΓΑΑ 5

20%
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Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 5.3

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 3%

0,6%

0,6%

3,01%-4,99%

0,6%

1,2%

5% θαη άλσ

0,8%

2,0%

4.5.1.4 ΓΑΑ 5.4
Μέζνο Υξόλνο Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ ζην Σειεθσληθό Κέληξν
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 5.4

8 ιεπηά

Βαξύηεηα ΓΑΑ 5.4 ζηνλ ΓΑΑ 5

25%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 5.4

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 12 ιεπηά

0,6%

0,6%

12,01-15 ιεπηά

0,6%

1,2%
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Άλσ ησλ 15 ιεπηώλ

4.6.1

0,8%

2,0%

ΓΑΑ 6

4.6.1.1 ΓΑΑ 6.1
Σερληθή Γηαζεζηκόηεηα πζηεκάησλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 6.1

Αλάινγα ην ύζηεκα

Βαξύηεηα ΓΑΑ 6.1 ζηνλ ΓΑΑ 6

100%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 6.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή ρακειόηεξε από ηελ
ειάρηζηε ηερληθή δηαζεζηκόηεηα
νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο

3,0%

3,0%

Να ζεκεησζεί όηη γηα ηα πξώηα δύν έηε από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ν δείθηεο 6.1. δελ απνηειεί κέξνο
ηνπ κεραληζκνύ κείσζεο πιεξσκώλ.

4.7.1

ΓΑΑ 7

4.7.1.1 ΓΑΑ 7.1
πληήξεζε Κηηξίσλ
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Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 7.1

2

Βαξύηεηα ΓΑΑ 7.1 ζηνλ ΓΑΑ 7

20%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 7.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 3

2,0%

2,0%

Αλώ ηνπ 3

3,0%

5,0%

4.7.1.2 ΓΑΑ 7.2
Δπίβιεςε πξνβιεπόκελσλ ζπληεξήζεσλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 7.2

0

Βαξύηεηα ΓΑΑ 7.2 ζηνλ ΓΑΑ 7

80%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 7.2

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

1 θαη άλσ

5,0%

5,0%
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4.8.1

ΓΑΑ 8

4.8.1.1 ΓΑΑ 8.1
Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο ζε ζηαζκνύο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 8.1

98%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 8.1 ζηνλ ΓΑΑ 8

50%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 8.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 95%

1,0%

1,0%

94,99% θαη θάησ

2,0%

3,0%

4.8.1.2 ΓΑΑ 8.2
Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο ζε ζπξκνύο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 8.2

98%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 8.2 ζηνλ ΓΑΑ 8

50%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
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Σηκή Γείθηε 8.2

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 95%

1,0%

1,0%

94,99% θαη θάησ

2,0%

3,0%

4.9.1

ΓΑΑ 9

4.9.1.1 ΓΑΑ 9.1
Απόθξηζε ζε ζθάικαηα ή επηθίλδπλεο ζπλζήθεο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 9.1

98%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 9.1 ζηνλ ΓΑΑ 9

25%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 9.1

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 97%

0,8%

0,8%

96,99%-96,01%

0,8%

1,6%

96% θαη θάησ

1,4%

3,0%
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4.9.1.2 ΓΑΑ 9.2
Πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο θπβεξλναζθάιεηαο
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 9.2

0

Βαξύηεηα ΓΑΑ 9.2 ζηνλ ΓΑΑ 9

10%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 9.2

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

1 θαη άλσ

3%

3%

4.9.1.3 ΓΑΑ 9.3
Ακεζόηεηα πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (PA, PIS)
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 9.3

98%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 9.3 ζηνλ ΓΑΑ 9

20%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 9.3

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο
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Σηκή-ζηόρνο έσο 97%

0,8%

0,8%

96,99%-96,01%

0,8%

1,6%

96% θαη θάησ

1,4%

3,0%

4.9.1.4 ΓΑΑ 9.4
Πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο πξνζηαηεπόκελσλ ρώξσλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 9.4

0

Βαξύηεηα ΓΑΑ 9.4 ζηνλ ΓΑΑ 9

25%

Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε 9.4

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

1 θαη άλσ

3,0%

3,0%

4.9.1.5 ΓΑΑ 9.5
% Κακεξώλ CCTV πνπ ιεηηνπξγνύλ
Σηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 9.5

99,5%

Βαξύηεηα ΓΑΑ 9.5 ζηνλ ΓΑΑ 9

20%
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Γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηεο απνκείσζεο ηεο κεληαίαο πιεξσκήο, ππνινγίδεηαη ε απνκείσζε ηεο
πιεξσκήο αλά ηηκή ηνπ δείθηε όπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Σηκή Γείθηε9.5

Οξηαθό Πνζνζηό Μείσζεο
Πιεξσκήο

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό
Μείσζεο Πιεξσκήο

Σηκή-ζηόρνο έσο 99%

0,8%

0,8%

98,99%-98,01%

0,8%

1,6%

98% θαη θάησ

1,4%

3,0%
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Οξηζκνί
Αθπξσκέλν Γξνκνιόγην

Χο αθπξσκέλν δξνκνιόγην νξίδεηαη εθείλν πνπ
δελ εθηειέζζεθε θαζόινπ.

Απνκείσζε Πιεξσκώλ ιόγσ Με Γηαζεζηκόηεηαο Η κείσζε ηεο Μεληαίαο Πιεξσκήο εμαηηίαο
ηνπ ή ιόγσ Τζηέξεζεο Απόδνζεο ππεξεζηώλ
απνηπρίαο ηνπ Αλαδόρνπ λα ηεξήζεη ηηο
ππνρξεώζεηο δηαζεζηκόηεηάο ηνπ όζνλ αθνξά ηηο
παξερόκελεο ππεξεζίεο ή πζηεξεί ζηελ απόδνζε
ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, όπσο ε δηαζεζηκόηεηα θαη ε
απόδνζή ηνπ νξίδνληαη ζηε ύκβαζε ύκπξαμεο
θαη ζην παξόλ Σεύρνο Πιεξσκώλ θαη (όπσο)
κεηξώληαη είηε επί ηε βάζεη ησλ ΓΑΑ πνπ ηίζεληαη
ζην παξόλ Σεύρνο είηε ζην πιαίζην ειέγρσλ πνπ
δηελεξγεί ε ΑΜ.
Απνηπρεκέλν Γξνκνιόγην

Χο απνηπρεκέλν δξνκνιόγην λνείηαη εθείλν πνπ
δελ έρεη μεθηλήζεη κέρξη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν
ρξόλν αλαρώξεζεο ηνπ επόκελνπ δξνκνιόγηνπ
(Αζηνρία ζηελ εθθίλεζε) ή έλα δξνκνιόγην πνπ
ηεξκαηίδεηαη πξνηνύ νινθιεξώζεη ην 75% ηνπ
δξνκνινγίνπ ηνπ ζπξκνύ (Απόζπξζε από ηελ
Λεηηνπξγία).

Αζηνρία

Χο αζηνρία νξίδεηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ δηαξθεί πεξηζζόηεξν από
ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρξνλναπόζηαζεο
ιεηηνπξγίαο. Σπραία ή ζθόπηκε θαθή ρξήζε από ην
πξνζσπηθό δελ απνηειεί «Αζηνρία» κε ηελ έλλνηα
ηνπ όξνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα.

Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή ΓΣΚ

Ο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή, όπσο απηόο
θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηεύεηαη θαηά κήλα από ηελ
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.)

Γξνκνιόγην

Χο δξνκνιόγην νξίδεηαη ε δηαδξνκή ελόο πξκνύ
Λεηηνπξγίαο από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε
εθθίλεζεο έσο ηνλ θαζνξηζκέλν ηεξκαηηθό ζηαζκό
βάζεη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ.

Δηήζηα Δληαία Υξέσζε (ΔΔΥ)

Η κέγηζηε ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη από ηελ
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Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν, ε νπνία
αληηζηνηρεί ζε έλα (1) πιήξεο πκβαηηθό Έηνο
Τπεξεζηώλ θαη αλαπξνζαξκόδεηαη κεξηθώο κε
βάζε ηνλ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ).
Καζπζηέξεζε

Έλα δξνκνιόγην παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε εάλ ν
πξαγκαηηθόο ρξόλνο δηαδξνκήο ππεξβαίλεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν δηαδξνκήο (πνπ ηζρύεη
ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο απόδνζεο) θαηά ηόζα
δεπηεξόιεπηα όζα είλαη ε ρξνλναπόζηαζε
ιεηηνπξγίαο. Μόλν Γξνκνιόγηα πνπ έρνπλ
μεθηλήζεη ζα ζεσξεζνύλ όηη έρνπλ θαζπζηεξήζεη.
Σπραία ή ζθόπηκε θαθή ρξήζε δελ απνηειεί
Αζηνρία ζηε Λεηηνπξγία πνπ νδεγεί ζε
Καζπζηέξεζε κε ηελ έλλνηα πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηελ παξνύζα.

Κπβεξλναζθάιεηα

Σν ζύλνιν ησλ δηαζθαιίζεσλ θαη κέηξσλ πνπ
πηνζεηνύληαη
γηα
ηελ
πξνζηαζία
ησλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ρξεζηώλ
ηνπο έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο,
επηζέζεσλ θαη δεκίαο, ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη ε
εκπηζηεπηηθόηεηα,
ε
αθεξαηόηεηα
θαη
ε
δηαζεζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ.

Μέζνο Κύθινο Μεηαμύ Βιαβώλ (MCBF)

Αξηζκόο θύθισλ ιεηηνπξγίαο
αλαθνξάο)/(Αξηζκόο αζηνρηώλ
αλαθνξάο

Μέζνο Υξόλνο έσο ηελ επηζθεπή (MTTR)

Ο Μέζνο Υξόλνο γηα Δπηζθεπή είλαη ν κέζνο
ελεξγόο ρξόλνο επηζθεπήο πνπ απαηηείηαη κεηά ηελ
άθημε ηεο νκάδαο ζπληήξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό
θαη απνκόλσζε ηνπ ζθάικαηνο, ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ επηζθεπήο θαζώο θαη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
ιεηηνπξγηθνύ
ειέγρνπ
πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί όηη ην ζύζηεκα έρεη
επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο.

αλά
αλά

πεξίνδν
πεξίνδν
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Μέζνο Υξόλνο Mεηαμύ Βιαβώλ (MTBF)

Αξηζκόο σξώλ ιεηηνπξγίαο
αλαθνξάο)/(Αξηζκόο αζηνρηώλ
αλαθνξάο

Μεληαία Πιεξσκή

Η πιεξσκή πνπ ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζε
κεληαία βάζε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ
Αλάδνρν, αθνύ εθαξκνζηνύλ νη πξνβιεπόκελεο
Απνκεηώζεηο.

Ορεκαηνρηιηόκεηξα

Πεξηνξηζκόο ηαρύηεηαο

αλά
αλά

πεξίνδν
πεξίνδν

Χο νρεκαηνρηιηόκεηξα νξίδνληαη ηα ρηιηόκεηξα
(απόζηαζε) πνπ εθηεινύλ νη ζπξκνί.
Χο πεξηνξηζκόο ηαρύηεηαο λνείηαη ε κέγηζηε
ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί έλαο ζπξκόο λα
δηέιζεη κε αζθάιεηα από ηκήκα ηεο ηξνρηάο, ππό
ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, ηελ ώξα ηεο δηέιεπζεο.

Πεξηζηαηηθό Με Γηαζεζηκόηεηαο / Τζηέξεζεο πγθεθξηκέλν γεγνλόο απνηπρίαο ηνπ Αλαδόρνπ
Απόδνζεο Τπεξεζηώλ
λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο δηαζεζηκόηεηάο ηνπ
όζνλ αθνξά ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο
ή
ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο πζηέξεζεο ηνπ Αλαδόρνπ
σο πξνο ηελ απόδνζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, όπσο
ε δηαζεζηκόηεηα θαη ε απόδνζή ηνπ νξίδνληαη ζηε
ύκβαζε ύκπξαμεο θαη ζην παξόλ Σεύρνο
Πιεξσκώλ θαη (όπσο) κεηξώληαη είηε επί ηε βάζεη
ησλ ΓΑΑ πνπ ηίζεληαη ζην παξόλ Σεύρνο είηε ζην
πιαίζην ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε ΑΜ, ην νπνίν
(ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο), δηαπηζηνύκελν, νδεγεί ζε
Μείσζε ηεο Μεληαίαο Δληαίαο Υξέσζεο ή ηεο
Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο θαηά ηνλ αληίζηνηρν
πκβαηηθό Μήλα Τπεξεζηώλ ή πκβαηηθό Έηνο
Τπεξεζηώλ.
Πξνζσξηλόο πεξηνξηζκόο ηαρύηεηαο

Χο πξνζσξηλόο πεξηνξηζκόο ηαρύηεηαο νξίδεηαη ν
πξνζρεδηαζκέλνο πεξηνξηζκόο ζηελ ηαρύηεηα ηνπ
ζπξκνύ ιόγσ πξνζσξηλώλ ζπλζεθώλ, όπσο
ελδεηθηηθά απηέο ηεο ζπληήξεζεο.

πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ

Σν ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ ην νπνίν
εθθηλεί ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε
ειίδα 106 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, κε ηελ
εμαίξεζε όηη:
a)
ην Πξώην πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ ζα
είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εθθηλεί από ηελ
Ηκεξνκελία Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ θαη
ηειεηώλεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ
εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη

b)
ην Σειεπηαίν πκβαηηθό Έηνο Τπεξεζηώλ
ζα είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ μεθηλάεη ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηειεπηαίνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο
ηεο πκβαηηθήο Πεξηόδνπ θαη ηειεηώλεη ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηεο πκβαηηθήο Πεξηόδνπ εληόο
ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο.
πκβαηηθόο Μήλαο Τπεξεζηώλ

Κάζε εκεξνινγηαθόο κήλαο ελόο πκβαηηθνύ
Έηνπο Τπεξεζηώλ κε ηελ εμαίξεζε όηη:
1.
ν Πξώηνο πκβαηηθόο Μήλαο Τπεξεζηώλ
εθθηλεί από ηελ Ηκεξνκελία Γηαζεζηκόηεηαο
Τπεξεζηώλ θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ίδηνπ
εκεξνινγηαθνύ κήλα, θαη
2.
ν
Σειεπηαίνο
Τπεξεζηώλ εθθηλεί ηελ
ηειεπηαίνπ εκεξνινγηαθνύ
Πεξηόδνπ θαη ιήγεη ηελ
πκβαηηθήο
Πεξηόδνπ
εκεξνινγηαθνύ κήλα.

Σηκή – ηόρνο

πκβαηηθόο
Μήλαο
πξώηε εκέξα ηνπ
κήλα ηεο πκβαηηθήο
ηειεπηαία εκέξα ηεο
εληόο
ηνπ
ίδηνπ

Χο ηηκή - ζηόρνο νξίδεηαη ε ειάρηζηε (ή θαηά
πεξίπησζε κέγηζηε ηηκή) πνπ πξέπεη λα
επηηεπρζεί
γηα
θάζε
Γείθηε
Αμηνιόγεζεο
Απόδνζεο, πξνθεηκέλνπ ε επίδνζε ηνπ δείθηε λα
ζεσξεζεί απνδεθηή.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: πληνκνγξαθίεο
ΑΜΔΔ

Απηόκαην Μεράλεκα Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ

ΑΚ

Απηόκαην ύζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ

ΓΑΑ

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο

ΜΑΠ

Μεραληζκόο Απνκείσζεο Πιεξσκώλ

ΓΑΑ

ύλζεηνη Γείθηεο Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο

ΑΜ

ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ

AFC

Automatic Fare Collection

MCBF

Mean Cycle Between Failures

MTBF

Mean Time Between Failures

MTTR

Mean Time to Repair

PIS

Passenger Information System
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Δπηζθόπεζε ΓΑΑ θαη ΓΑΑ Τςειήο Κξηζηκόηεηαο

Α/Α

ΓΑΑ

A/A
ΓΑΑ

ΓΑΑ

Σηκή ηόρνο

Πνζνζηό
Βαξύηεηαο
ΓΑΑ

Μέγηζηε
Πνηλή αλά
ΓΑΑ

1

Ορεκαηνρηιηόκεηξα

1.1

% Κάιπςεο Ορεκαηνρηιηνκέηξσλ

95%

100%

6%

2.1

Αθξίβεηα άθημεο

99,6%

30%

2.2

% πξκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό

98%

20%

2.3

Καλνληθόηεηα ζπξκώλ

99,7%

20%

2.4

Γηαζεζηκόηεηα ζηδεξνδξνκηθήο εμππεξέηεζεο

99,7%

30%

3.1

% Αλειθπζηήξσλδηαζέζηκσλ πξνο ρξήζε

99%

15%

3.2

% Κπιηόκελσλ Κιηκάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο
ρξήζε

99%

25%

3.3

% ΑΜΔΔ δηαζέζηκσλ ζηνδίθηπν

99%

15%

3.4

% Ππιώλ ΑΚ πνπ ιεηηνπξγνύλ

99,9%

20%

3.5

% Μεραλνθίλεησλ Θπξώλ Απνβαζξώλ (PSD)
δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν

99,5%

25%

2

3

Αμηνπηζηία

Πξνζβαζηκόηεηα

6%

2%
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4

5

6

7

Δλεκέξσζε

Δμππεξέηεζε θαη
Ιθαλνπνίεζε
Πειαηώλ

Αμηνπηζηία
πζηεκάησλ

4.1

Γηαζεζηκόηεηα ηνπ πζηήκαηνο Δλεκέξσζεο
Δπηβαηώλ (PIS) ζηνπο ζηαζκνύο θαη ζηνπο
ζπξκνύο

99%

35%

4.2

Πνηόηεηα παξερόκελεο πιεξνθόξεζεο

70%

20%

4.3

Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο
ζηαζεξώλ πηλαθίδσλ

98%

25%

4.4

Πιεξνθνξία ηζηόηνπνπ

4%

20%

5.1

% Παξαπόλσλ

5%

30%

5.2

Σαρύηεηα απόθξηζεο ζε γξαπηά αηηήκαηα

24 ώξεο

25%

5.3

Πξνζσπηθό - επγέλεηα θαη εκθάληζε

2%

20%

5.4

Μέζνο Υξόλνο Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ ζην
Σειεθσληθό Κέληξν

8 ιεπηά

25%

6.1

Σερληθή Γηαζεζηκόηεηα πζηεκάησλ

Αλάινγα ην
ύζηεκα

100%

7.1

πληήξεζε θηηξίσλ

2

20%

7.2

Δπίβιεςε πξνβιεπόκελσλ ζπληεξήζεσλ

0

80%

πληήξεζε

2%

2%

3%

5%
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8

9

8.1

Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο
ζε ζηαζκνύο

8.2

Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο
ζε ζπξκνύο

98%

50%

9.1

Απόθξηζε ζε ζθάικαηα ή επηθίλδπλεο
ζπλζήθεο

98%

25%

9.2

Πεξηζηαηηθά παξαβίαζεοθπβεξλναζθάιεηαο

0

10%

9.3

Ακεζόηεηα πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ ζε
έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (PA, PIS)

98%

20%

9.4

Πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο πξνζηαηεπόκελσλ
ρώξσλ

0

25%

9.5

% Κακεξώλ CCTV πνπ ιεηηνπξγνύλ

99,5%

20%

98%

50%

Καζαξηζκόο

Αζθάιεηα/
Πξνζηαζία

3%

3%
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Δπηζθόπεζε Μείσζεο Πιεξσκώλ γηα ΓΑΑ Τςειήο Κξηζηκόηεηαο (ρσξίο ζηάζκηζε βάζεη πνζνζηνύ
βαξύηεηαο)

A/A
ΓΑΑ

ΓΑΑ

Πεξηζώξην 1

Αζξνηζηηθό
Πνζνζηό
Μείσζεο
Πιεξσκήο

Πεξηζώξην 2

Αζξνηζηηθό
Πνζνζηό
Μείσζεο
Πιεξσκήο

Πεξηζώξην 3

Αζξνηζηηθό
Πνζνζηό
Μείσζεο
Πιεξσκήο

1.1

% Κάιπςεο
Ορεκαηνρηιηνκέηξσλ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 94,00%

1,8%

93,99%93,01%

3,6%

93% θαη
θάησ

6,0%

2.1

Αθξίβεηα άθημεο

Σηκή-ζηόρνο
έσο 99%

1,5%

98,99%98,01%

3,0%

98% θαη
θάησ

6,0%

2.2

% πξκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ
ζύκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό

Σηκή-ζηόρνο
έσο 97%

1,5%

96,99%96,01%

3,0%

96% θαη
θάησ

6,0%

2.3

Καλνληθόηεηα ζπξκώλ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 99%

1,5%

98,99%98,01%

3,0%

98% θαη
θάησ

6,0%

2.4

Γηαζεζηκόηεηα
ζηδεξνδξνκηθήο
εμππεξέηεζεο

Σηκή-ζηόρνο
έσο 99%

1,5%

98,99%98,01%

3,0%

98% θαη
θάησ

6,0%
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3.1

% Αλειθπζηήξσλ δηαζέζηκσλ
πξνο ρξήζε

Σηκή-ζηόρνο
έσο 98%

0,6%

97,99%97,01%

1,2%

97% θαη
θάησ

2,0%

3.2

% Κπιηόκελσλ Κιηκάθσλ
δηαζέζηκσλ πξνο ρξήζε

Σηκή-ζηόρνο
έσο 98%

0,6%

97,99%97,01%

1,2%

97% θαη
θάησ

2,0%

3.3

% ΑΜΔΔ δηαζέζηκσλ ζην
δίθηπν

Σηκή-ζηόρνο
έσο 98%

0,6%

97,99%97,01%

1,2%

97% θαη
θάησ

2,0%

3.4

% Ππιώλ ΑΚ πνπ
ιεηηνπξγνύλ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 99,5%

0,6%

99,49%99,01%

1,2%

99% θαη
θάησ

2,0%

3.5

% Μεραλνθίλεησλ Θπξώλ
Απνβαζξώλ (PSD)
δηαζέζηκσλ ζην δίθηπν

Σηκή-ζηόρνο
έσο 99%

0,6%

98,99%98,01%

1,2%

98% θαη
θάησ

2,0%

4.1

Γηαζεζηκόηεηα ηνπ
πζηήκαηνο Δλεκέξσζεο
Δπηβαηώλ (PIS) ζηνπο
ζηαζκνύο θαη ζηνπο ζπξκνύο

Σηκή-ζηόρνο
έσο 98%

0,6%

97,99%97,01%

1,2%

97% θαη
θάησ

2,0%

4.2

Πνηόηεηα παξερόκελεο
πιεξνθόξεζεο

Σηκή-ζηόρνο
έσο 60,01%

0,6%

60%-50,01%

1,2%

50% θαη
θάησ

2,0%
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4.3

Γηαζεζηκόηεηα θαη αμηνπηζηία
πιεξνθνξίαο ζηαζεξώλ
πηλαθίδσλ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 97%

0,6%

96,99%96,01%

1,2%

96% θαη
θάησ

2,0%

4.4

Πιεξνθνξία ηζηόηνπνπ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 6%

0,6%

6,01%9,99%

1,2%

10% θαη άλσ

2,0%

5.1

% Παξαπόλσλ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 6%

0,6%

6,01%7,99%

1,2%

8% θαη άλσ

2,0%

5.2

Σαρύηεηα απόθξηζεο ζε
γξαπηά αηηήκαηα

Σηκή-ζηόρνο
έσο 36 ώξεο

0,6%

36,01-48
ώξεο

1,2%

Άλσ ησλ 48
σξώλ

2,0%

5.3

Πξνζσπηθό - επγέλεηα θαη
εκθάληζε

Σηκή-ζηόρνο
έσο 3%

0,6%

3,01%4,99%

1,2%

5% θαη άλσ

2,0%

5.4

Μέζνο Υξόλνο Γηαρείξηζεο
Κιήζεσλ ζην Σειεθσληθό
Κέληξν

Σηκή-ζηόρνο
έσο 12 ιεπηά

0,6%

12,01-15
ιεπηά

1,2%

Άλσ ησλ 15
ιεπηώλ

2,0%

Σερληθή Γηαζεζηκόηεηα
πζηεκάησλ

Σηκή
ρακειόηεξε
από ηελ
ειάρηζηε
ηερληθή
δηαζεζηκόηεηα

3,0%

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

6.1

ειίδα 114 από 116

«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
νπνηνπδήπνηε
ζπζηήκαηνο
7.1

πληήξεζε θηηξίσλ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 3

2,0%

Άλσ ηνπ 3

5,0%

Ν/Α

Ν/Α

7.2

Δπίβιεςε πξνβιεπόκελσλ
ζπληεξήζεσλ

1 θαη άλσ

5,0%

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

8.1

Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο
θαζαξηόηεηαο ζε ζηαζκνύο

Σηκή-ζηόρνο
έσο 95%

1,0%

94,99% θαη
θάησ

3,0%

Ν/Α

Ν/Α

8.2

Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο
θαζαξηόηεηαο ζε ζπξκνύο

Σηκή-ζηόρνο
έσο 95%

1,0%

94,99% θαη
θάησ

3,0%

Ν/Α

Ν/Α

9.1

Απόθξηζε ζε ζθάικαηα ή
επηθίλδπλεο ζπλζήθεο

Σηκή-ζηόρνο
έσο 97%

0,8%

96,99%96,01%

1,6%

96% θαη
θάησ

3,0%

9.2

Πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο
θπβεξλναζθάιεηαο

1 θαη άλσ

3,0%

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α
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«Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε
ύκβαζεο ΓΙΣ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο»

RFP - 427/22
A..: 164503

ΣΔΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

9.3

Ακεζόηεηα πιεξνθόξεζεο
επηβαηώλ ζε έθηαθηεο
πεξηπηώζεηο (PA, PIS)

Σηκή-ζηόρνο
έσο 97%

0,8%

96,99%96,01%

1,6%

96% θαη
θάησ

3,0%

9.4

Πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο
πξνζηαηεπόκελσλ ρώξσλ

1 θαη άλσ

3,0%

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

Ν/Α

9.5

% Κακεξώλ CCTV πνπ
ιεηηνπξγνύλ

Σηκή-ζηόρνο
έσο 99%

0,8%

98,99%98,01%

1,6%

98% θαη
θάησ

3,0%
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