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Σν παξφλ Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.4 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ 
εκπξφζεζκα θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Κεθάιαην Β), 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη φπνηεο αζάθεηεο. 

Σν Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ ζπκπιεξψλεη θαη ελζσκαηψλεηαη ζηα Έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο χκβαζεο θαη ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

Α. ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 

Δρώηηζη 1 

Απαηηνχκελε εκπεηξία 
Εεηνχκε φπσο ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 2.2.8.1 θαη λα επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 
Γηαγσληδφκελν ε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο κεηξηθήο/ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ηνπ ηδίνπ Οκίινπ, 
φηαλ απνδεηθλχεηαη ζρέζε βαζηθνχ κεηφρνπ (άλσ ηνπ 51%) άκεζα ή έκκεζα, γηα ηελ 
εκπεηξία ηφζν ζηε ιεηηνπξγία φζν θαη ζηε ζπληήξεζε δηθηχσλ κεηξφ. 

Απάνηηζη 1 

Ζ αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζε νπζηψδε φξν ηεο Γηαθήξπμεο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε απηήο.  
 

Δρώηηζη 2 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο πξνζθνξάο, γηα έξγν πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξψηνπ ζπζηήκαηνο κεηξφ ρσξίο νδεγφ ζηελ Διιάδα, δεηάκε λα αμηνινγεζεί θαη λα 
βαζκνινγεζεί θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαη φρη λα γίλεη αμηνιφγεζε επί ηε βάζεη pass or fail 
κφλν. Κξηηήξηα φπσο ε αζθάιεηα, ε εθπαίδεπζε, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ε ηερληθή 
ππνζηήξημε, ε εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία, ε ζπληήξεζε θαη ε θξνληίδα ησλ επηβαηψλ πξέπεη 
λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Οη 
πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Απάνηηζη 2 

Ζ αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζε νπζηψδε φξν ηεο Γηαθήξπμεο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε απηήο. 
 

Δρώηηζη 3 

Data room 

Ζ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία επηζθφπεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ (άξζξν 2.1.5.2 
ηεο Γηαθήξπμεο) ε νπνία απαηηεί θπζηθή παξνπζία θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξνζθνξάο Παξαθαινχκε φπσο παξαζρεζεί έλα 
virtual data room πνπ λα πεξηέρεη έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
θαη ηα δεδνκέλα νπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεπηνκεξή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηα 
ζρέδηα ζπληήξεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ γηα θάζε ζχζηεκα. 

Απάνηηζη 3 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Λφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο «virtual data 
room» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία δφζεθαλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη δηαζέζηκα. 

 

Δρώηηζη 4 

πκβφιαηα ζπληήξεζεο 
Καηαλννχκε φηη ε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ έρεη αλαηεζεί ζηνπο 
πξνκεζεπηέο γηα ηα πξψηα ηξία ρξφληα φπσο νξίδεηαη ζην 5.1.4 ηεο Σερληθήο πεξηγξαθήο θαη 
ησλ πξνδηαγξαθψλ Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηεο 
χκβαζεο, θαηαλννχκε φηη ν Αλάδνρνο ζα δηαρεηξίδεηαη ηέηνηεο ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο κε 
ηνπο Δξγνιάβνπο Έξγσλ, Σξνραίνπ Τιηθνχ θαη ησλ πζηεκάησλ. Εεηνχκε λα παξαζρεζνχλ 
ηα πιήξε ηερληθά, νηθνλνκηθά θαη ζπκβαηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε ηνπ 
ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ηνπ ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλαηίζεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηα 
ηξία πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Θα ζέιακε επίζεο λα ιάβνπκε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηξνραίν πιηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα. 

Απάνηηζη 4 

Σα νηθνλνκηθά θαη ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ θαη νη ζρεηηθνί φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο κε ηπρφλ πξνκεζεπηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ηνπ 
ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ηνπ ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ δελ είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. Σα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε (κειέηεο εθαξκνγήο, ζρέδηα 
«σο θαηεζθεπάζζε», εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο) ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε 
ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή 
ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 
Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαηά ηνλ νπνίν νη Παιαηνί Αλάδνρνη θέξνπλ νιφθιεξε ηελ επζχλε ηνπ 
Έξγνπ θαη ππνρξενχληαη ζηελ δηνξζσηηθή ζπληήξεζή ηνπ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο νξίδεηαη ζε 
ηξία ρξφληα απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο Σειηθήο Δπηκέηξεζεο, θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο 
γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ φξσλ ησλ 
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ελψ θαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηζρχεη ην Άξζξν 5.1.4 ηνπ 
ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Καηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα νη Παιαηνί 
Αλάδνρνη ππνρξενχληαη ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ επηζθεπψλ, δηνξζψζεσλ, 
αλαθαηαζθεπψλ, απνθαηάζηαζεο αηειεηψλ ή άιισλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα 
εκθαληζηνχλ ζην Έξγν θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δρώηηζη 5 

Καηαλάισζε θαη θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
Ζ θαηαλάισζε θαη ην θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη επαίζζεηα δεηήκαηα ιφγσ ηεο 
ηξέρνπζαο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζηελ Δπξψπε θαη είλαη πνιχπινθν γηα ηνλ αλάδνρν λα 
δεζκεπηεί γηα θαηαλάισζε θαη θφζηνο ζε ινγηθή ηηκή θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
Εεηνχκε λα ιάβνπκε ηηο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ησλ ζπξκψλ, ησλ ζηαζκψλ θαη ηνπ ρψξνπ ζπληήξεζεο κε ιεπηνκέξεηεο ησλ παξακέηξσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο ππνινγηζκνχο αλά είδνο. Δπηζπκνχκε ε χκβαζε λα 
πξνβιέπεη κεραληζκφ επηκεξηζκνχ θηλδχλνπ ή κεραληζκφ επαλειέγρνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
είδνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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Απάνηηζη 5 

Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
ηνπο ζπξκνχο, ζηαζκνχο θαη ην ρψξν ζπληήξεζεο έρνπλ δνζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή. Σν θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα  ζηνλ φξν «Κφζηε Δπηβάξπλζεο Αλαδφρνπ» ηεο ελφηεηαο «Οξηζκνί – 
Δξκελεία ηεο χκβαζεο» θαη ζην άξζξν 21 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 6 

Αληηθαηάζηαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.13ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, απαηηείηαη ε 
αληηθαηάζηαζε πνιιψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εληφο δέθα (10) εηψλ: AFC, CCTV, PA,  
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θιπ. ηε ζχκβαζε ΓΗΣ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε απηφ. Πνηνη 
είλαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο γηα απηέο ηηο απαηηήζεηο? 

Απάνηηζη 6 

Ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 2.8.9 θαη 5.13 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη 
Πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δρώηηζη 7 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 43.7 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 
Δθηέιεζεο αλαλεψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο 
θαηάπησζεο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Εεηνχκε λα κελ πξνβιέπεηαη ε ελ ιφγσ αλαλέσζε. 

Απάνηηζη 7 

Γελ ζπληξέρεη ιφγνο λα αλαζεσξεζνχλ νη βαζηθνί φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ.  Ζ παξάγξαθνο 
43.7 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 8 

Όξνη πιεξσκήο 
Εεηνχκε: 

- Πιεξσκέο θαηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν θαη φρη κφλν απνδεκηψζεηο ζε 
πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ. 

- Σηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ θφζηνπο Λ& ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δείθηεο 
Δξγαζίαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη βηνκεραλίαο, φρη κφλν ηνλ Γείθηε Σηκψλ 
Καηαλαισηή. 

- Όξην γηα ηηο θπξψζεηο απφδνζεο θαη πνηφηεηαο έσο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη 
θίλεηξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κέζσ κπφλνπο απφδνζεο θαη πνηφηεηαο. 

Απάνηηζη 8 

Γελ ζπληξέρεη ιφγνο λα αλαζεσξεζνχλ νη βαζηθνί φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

Δρώηηζη 9 

Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 2.1.4 ηεο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ("ITT") 
θαίλεηαη φηη ε ATTIKO METRO ("AM") ζα απαληήζεη ζε φια ηα αηηήκαηα παξνρήο 
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δηεπθξηλίζεσλ πνπ ζα ιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε ηε δεκνζίεπζε ελφο 
κνλαδηθνχ "Δγγξάθνπ Γηεπθξηλίζεσλ" κέρξη ηηο 11/11/2022. 
Εεηνχκε απφ ηελ ΑΜ λα επηβεβαηψζεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε άκεζε θαηαλφεζε 
ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη ε ζρεηηθή δπλαηφηεηα πιήξνπο 
αμηνιφγεζεο ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν θνξέαο ηνπ πειάηε ζα δεκνζηεχζεη: 

- ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο ππνβιεζεί, θαζψο θαη κε ηελ 
έθδνζε αξθεηψλ δηεπθξηληζηηθψλ εγγξάθσλ πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία ηεο 11/11/2022, 

- κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, ην πιήξεο έγγξαθν πνπ ζπλνςίδεη φιεο ηηο 
εξσηήζεηο θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Απάνηηζη 9 

Ζ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ζα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηε Γηαθήξπμε πξνζεζκίαο. 

 

Δρώηηζη 10 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηηο 
αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, δεηάκε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο αληαγσληζηέο λα ππνβάιινπλ 
αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Εεηάκε επίζεο απφ ηελ ΑΜ λα 
δεκνζηεχζεη δηεπθξηλίζεηο ζηα ειιεληθά κε κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά, φπσο ζπλέβε θαη κε ηα 
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Απάνηηζη 10 

Οη αιινδαπνί ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ 
εθηφο απφ ηελ ειιεληθή  θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ζα εθδψζεη Σεχρνο 
Γηεπθξηλίζεσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ηελ αληίζηνηρε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή.  

 

Δρώηηζη 11 

Ζ δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 2.2.6.1 ηεο ΗΣΣ πξνβιέπεη φηη, εάλ ε εκπεηξία ηνπ 
πξνζθέξνληνο ζηε ιεηηνπξγία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απηφκαησλ γξακκψλ κεηξφ, ζχκθσλα 
κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη ζε απηήλ, "πξνέξρεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ππνςεθίνπ ζε πξνεγνχκελε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ή νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε 
ζπκκεηνρή απηή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 50%". 
Θα δεηνχζακε απφ ηελ ΑΜ λα επηβεβαηψζεη φηη, δπλάκεη απηήο ηεο δηάηαμεο, νη 
δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνδείμνπλ ηελ θαηνρή ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.2.6.1 ηεο ΗΣΣ, αλαθέξνληαο, 
ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο, ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε 
απφ εηαηξεία ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ κεηνρψλ, ρσξίο απηφ 
λα ζπληζηά πεξίπησζε επίθιεζεο ηεο ηθαλφηεηαο άιιεο νληφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
2.2.8.1 ηεο ΗΣΣ. 

Απάνηηζη 11 

Οη φξνη ησλ παξ. 2.2.6.1 θαη 2.2.8.1 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθείο θαη ηζρχνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 12 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηλίζεηε πνηεο είλαη νη δηνηθεηηθέο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε 
ην ειιεληθφ δίθαην γηα ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ κεηαθνξάο κε κεηξφ; Απαηηείηαη ν δηνξηζκφο 
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δηεπζπληή κεηαθνξηθνχ έξγνπ ή άιισλ πξνζψπσλ κε ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα θαη, αλ λαη, 
πξνζκεηξψληαη πξνζφληα πνπ απνθηήζεθαλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο; 

Απάνηηζη 12 

ρεηηθά κε ηηο άδεηεο ηζρχεη ην Άξζξν 2.8.1 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη 
Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Άξζξα 4.4.10 θαη 12 ηεο χκβαζεο.  
ην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Λεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη Οξγαλσηηθφ ρήκα ηνπ Αλαδφρνπ, ην 
νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο Βαζηθέο Θέζεηο θαηαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γ ηνπο ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Ζ εκπεηξία δελ 
πεξηνξίδεηαη ζε εκπεηξία θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Δρώηηζη 13 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε νλνκαζηηθά πνηνη είλαη νη «Παιαηνί Αλάδνρνη», πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη ηε λνκηθή ζρέζε θαη ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο 
ηνπ αλαδφρνπ κε απηνχο (π.ρ. θαηά ηελ παξάδνζε ησλ ζπξκψλ). 

Απάνηηζη 13 

Οη Παιαηνί Αλάδνρνη νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα «Οξηζκνί – Δξκελεία ηεο χκβαζεο» ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο θαη είλαη απηνί πνπ θαηαγξάθνληαη ζην άξζξν 1.4 ηνπ ηεχρνπο 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Ννκηθή ζρέζε πθίζηαηαη κφλν κεηαμχ ΑΜ θαη 
Παιαηψλ Αλαδφρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.1.8 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Ο ηξφπνο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο ζα είλαη κέζσ ηεο ΑΜ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6.3.2 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.  

 

Δρώηηζη 14 

Παξαθαινχκε φπσο ζέζεηε ππφςε ησλ ππνςεθίσλ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο ΑΜ 
θαη ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ηνπ κεηξφ. Καη’ 
ειάρηζηνλ παξαθαινχκε φπσο ζέζεηε ππφςε καο: 
• Σε ζχκβαζε/ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζηαζκψλ, 
• Σε ζχκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, 
• Σε ζχκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ηειηθφ έιεγρν ησλ ηξνρηψλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο. 

Απάνηηζη 14 

Οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 15 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6.2.1.1 ηνπ 
ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη φπσο ζέζεηε ππφςε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα. 
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Απάνηηζη 15 

Ζ πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ απφ άπνςε έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ 
αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ, κε εμαίξεζε ηνλ ζηαζκφ Βεληδέινπ. Οη πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί 
βξίζθνληαη ζε ζηάδην εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ ησλ Ζ/Μ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ. 
Δηδηθά ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ έξγνπ, ζην ΚΔΛ θαη ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο εθηεινχληαη 
ήδε εθηεηακέλεο δνθηκέο ζε φια ηα Ζ/Μ θαη ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο, ζην ίδην 
ηκήκα εθηεινχληαη δνθηκέο ζπξκψλ.   

Ζ ηξέρνπζα ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνχ έξγνπ είλαη ε 30ε Γεθεκβξίνπ 
2023. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ έξγνπ ζα αθνινπζήζεη ε δηνηθεηηθή παξαιαβή. Σα 
ζρεηηθά έγγξαθα ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 16 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, θαη’ άξζξν 6.2.1.1.Α 
ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, εληάζζεηαη ζηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α ή 
αλ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β. 

Απάνηηζη 16 

Ζ παξ. 6.2.Α ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 
άξζξν, αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄, ζε ζρέζε κε ηελ 
Δπέθηαζε. Δλψ ε παξ. 6.2 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄, ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν. 

 

Δρώηηζη 17 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε θαηά πφζν νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 6.3.3 ηνπ ζρεδίνπ 
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη απνθιεηζηηθέο ή ελδεηθηηθέο θαη πνηεο είλαη νη έλλνκεο 
ζπλέπεηεο απφ ηελ ηπρφλ ππέξβαζή ηνπο. 

Απάνηηζη 17 

Οη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 6.3.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο δελ είλαη απνθιεηζηηθέο, σζηφζν 
ε ηπρφλ ππέξβαζή ηνπο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο 
Λεηηνπξγίαο κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξ. 6.2.5 
θαη 6.2.5.Α γηα ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαη ηελ έλαξμε ηεο 
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ αληίζηνηρα. 

 

Δρώηηζη 18 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε (α) αλ νη πξνζεζκίεο ηνπ Πίλαθα Α ηνπ άξζξνπ 6.3.3 ηνπ 
ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ππφθεηληαη ζε αλαβνιή ή αλαζηνιή ή δηαθνπή εθ κέξνπο 
ηεο ΑΜ, αλαιφγσο ηεο πξνφδνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ κεηξφ θαη (β) πνηεο 
αθξηβψο εξγαζίεο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ εθαηφλ είθνζη (120) 
εκεξψλ πνπ ηάζζεηαη ζηε ζεηξά 6 ηνπ σο άλσ Πίλαθα. 

Απάνηηζη 18 

(α) Οη πξνζεζκίεο ηνπ Πίλαθα Α ηνπ άξζξνπ 6.3.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη 
ελδεηθηηθέο θαη δχλαληαη λα παξαηαζνχλ αλάινγα κε ηελ πξφνδν νινθιήξσζεο ηνπ δηθηχνπ 
ηνπ κεηξφ. 
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(β) Οη εξγαζίεο ηεο ζεηξάο 6 ηνπ Πίλαθα Α ηνπ φξνπ 6.3.3 θαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο απηψλ 
αλαιχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηηο παξ. 4.6.1, 4.6.2 θαη 4.6.3 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή 
Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο». 

 

Δρώηηζη 19 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ην λφεκα ηνπ άξζξνπ 30.2 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο θαη ηδίσο ζε ηη ζπλίζηαηαη ν κλεκνλεπφκελνο, ζηε δηάηαμε, ελδερφκελνο έιεγρνο 
ηεο ζχκβαζεο απφ ηξίην αλεμάξηεην ειεγθηή. 

Απάνηηζη 19 

Ζ δηάηαμε αλαθέξεηαη ζηνλ ελδερφκελν δηνξηζκφ ηξίηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε επί κέξνπο 
ζηαδίσλ/δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο.   

 

Δρώηηζη 20 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηνλ φξν «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Αλαδφρνπ» πνπ 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 20 

ηελ ελφηεηα «Οξηζκνί – Δξκελεία φξσλ ηεο χκβαζεο» ηνπ ηεχρνπο χκβαζεο χκπξαμεο 
νξίδνληαη ηα «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Αλαδφρνπ».  

 

Δρώηηζη 21 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε θαηά πφζν ην ππφδεηγκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλν κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνιχησο δεζκεπηηθφ δεδνκέλνπ φηη δελ κλεκνλεχεη ηηο 
πεξηπηψζεηο επηηξεπηήο θαηάπησζήο ηεο, έζησ θαη δηά παξαπνκπήο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Απάνηηζη 21 

Σν ππφδεηγκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ 
ηεο Γηαθήξπμεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ λ. 4412/16. Οη 
πεξηπηψζεηο επηηξεπηήο θαηάπησζήο δελ απαηηείηαη λα κλεκνλεχνληαη ζηελ εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν. 

 

Δρώηηζη 22 

Γεδνκέλνπ φηη ν λ. 4412/2016 δηαθνξνπνηεί ζαθψο κεηαμχ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαη ηεο 
θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε: 
(α) ην λφεκα ηνπ άξζξνπ 34.1. ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο, (β) θαηά πφζν ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζην ζχλνιφ ηεο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ηεο 
βιάβεο ηεο ΑΜ θαη (γ) αλ θαηά ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ φξνπ ζπλεθαξκφδνληαη νη γεληθέο 
αξρέο ηνπ δηθαίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πεξί ηεο δηαηήξεζεο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ηεο 
ζχκβαζεο. 

Απάνηηζη 22 

χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ.3389/2005 (ΦΔΚ Α΄232)«πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη 
Ηδησηηθνχ Σνκέα»: «νη πκβάζεηο χκπξαμεο, θαζψο θαη ηα Παξεπφκελα χκθσλα 
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πεξηιακβάλνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ην Γεκφζην Φνξέα κε 
ηε ζρεηηθή Πξνθήξπμε θαηά ηε Γηαδηθαζία Αλάζεζεο θαη ζπληζηνχλ ην κφλν ζπκβαηηθφ 
πιαίζην πνπ δεζκεχεη ηνπο εκπιεθφκελνπο Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο Φνξείο. ηηο 
πκπξάμεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηνπ λφκνπ απηνχ, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο». Δπνκέλσο, ππφ ην πξίζκα 
ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηζρχεη θαη ν φξνο 34.1 ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο, ν νπνίνο 
ζαθψο αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ιφγσ 
Γεγνλφησλ Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ. 

 

Δρώηηζη 23 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζηε ηηο πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο δεδνκέλνπ φηη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε δελ θαίλεηαη λα πξνβιέπνπλ κε 
ζαθήλεηα ηε ζρεηηθή πεξηπησζηνινγία, φπσο απαηηεί ην άξζξν 72 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

Απάνηηζη 23 

χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/16 δελ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή 
πεξηπησζηνινγία θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, θαζφζνλ 
αλαθέξεηαη φηη «Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ 
πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε.». Οη 
πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο αλαθέξνληαη ζην 
ηεχρνο «χκβαζε χκπξαμεο». 

 

Δρώηηζη 24 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ζηελ έλλνηα ηεο «Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο», φπσο 
απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, πεξηιακβάλνληαη (α) Καλνληζκνί θαη 
Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ δίθαην, (β) 
πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δεκνζηεπηέεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη (γ) νη πάζεο θχζεο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. Άιισο, παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ε απαξίζκεζε πνπ γίλεηαη θαηά ηνλ 
νξηζκφ ηεο σο άλσ έλλνηαο είλαη ελδεηθηηθή ή απνθιεηζηηθή. 

Απάνηηζη 24 

Ζ έλλνηα ηεο «Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο» νξίδεηαη ζηελ ελφηεηα «Οξηζκνί – Δξκελεία φξσλ 
ηεο χκβαζεο» ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.  

 

Δρώηηζη 25 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε: (α) θαηά πφζν ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 
νξηζκφ ηνπ φξνπ «Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο» αθνξά ζε θάζε κεηαβνιή λνκνζεζίαο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, (β) αλ ν ζπγθεθξηκέλνο θαζνξηζκφο ηνπ ρξνληθνχ 
ζεκείνπ ηεο «Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο» είλαη αζθαιήο, βάζεη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 
ελσζηαθνχ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπ εζληθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, 
δεδνκέλνπ φηη ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ιακβάλεηαη παγίσο ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ δηθαίνπ είλαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο θαη (γ) θαηά 
πφζν ηπρφλ κεηαβνιή λνκνζεζίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο, ε νπνία πεξηέρεη εηδηθή πξφβιεςε σο πξνο ηνλ ρξφλν επέιεπζεο ηεο 
κεηαβνιήο, θαηηζρχεη ηεο ελ ιφγσ πξφβιεςεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 25 
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Γεδνκέλνπ φηη, κε βάζε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ  λ.3389/2005, ε αλάζεζή ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 έσο 16 ηνπ ελ ιφγσ 
λ.3389/2005, ε δε εθηέιεζή ηεο δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο απηήο θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ν φξνο «Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο», φπσο νξίδεηαη ζηε χκβαζε 
χκπξαμεο λνείηαη θαη εθαξκφδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. 

 

Δρώηηζη 26 

Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη θαηά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8.2. ηνπ 
ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, αλαθνξηθά κε 
ηα «Κφζηε Δπηβάξπλζεο Αλαδφρνπ» θαη δε απμήζεηο ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο, βξίζθνπλ 
εθαξκνγή ηα άξζξα 132 λ. 4412/2016, θαζψο θαη ηα άξζξα 200, 288 θαη 388 ΑΚ, πνπ 
απνηππψλνπλ γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
άξζξν 2.1 ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Απάνηηζη 26 

Βιέπεηε Απάληεζε 22 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 27 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε θαηά πφζν ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηεο ΑΜ γηα 
ζρεηηδφκελα πξφζσπα, θαηά ηε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο ζει. 26 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο, πεξηιακβάλεη θαη δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπλαιιαζζφκελνπο πνιίηεο, 
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξίπησζε (δ) ηνπ νξηζκνχ ησλ «ρεηηδφκελσλ κε ηνλ Αλάδνρν 
πξνζψπσλ» ζην ζρέδην χκβαζεο, ή αλ ε κε εμαίξεζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ νθείιεηαη ζε 
απιή παξαδξνκή. 

Απάνηηζη 27 

ηνλ νξηζκφ ησλ «ρεηηδφκελσλ κε ηνλ Αλάδνρν πξνζψπσλ» ηνπ ηεχρνπο χκβαζεο 
χκπξαμεο αλαθέξνληαη πνηα είλαη ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Αλάδνρν. ηνλ φξν 
«Δπζχλε γηα ρεηηδφκελα Πξφζσπα» αλαθέξεηαη ζην πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα απηά ηα 
πξφζσπα. πλεπψο, εθφζνλ νη ζπλαιιαζζφκελνη πνιίηεο αλήθνπλ ζηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ 
Αλάδνρν πξφζσπα, ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε ηνπο.  

 

Δρώηηζη 28 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν ζηελ έλλνηα «Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο» 
εκπίπηνπλ νη ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο COVID-19 πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
νξηζκνχ πνπ δίδεηαη ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηεπθξηλίζεηο ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 

Απάνηηζη 28 

Ο φξνο «Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο», σο νξίδεηαη ζηε χκβαζε χκπξαμεο, ηζρχεη θαη 
εθαξκφδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ Απάληεζε 22 αλσηέξσ.   

 

Δρώηηζη 29 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί (α) ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο» 
θαη «Γεγνλφο Απαιιαγήο» ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη (β) αλ ε πξφβιεςε ηεο 
πεξίπησζεο (ζη) ηνπ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο «Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο», ε νπνία θαίλεηαη λα 
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απαηηεί γεγνλφο Απαιιαγήο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 120 εκεξψλ, βξίζθεηαη ζε 
ζπκθσλία κε ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνινγία. 

Απάνηηζη 29 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο» θαη «Γεγνλφο Απαιιαγήο» 
πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνπο νξηζκνχο ησλ ελ ιφγσ ελλνηψλ.  

Οη πξνβιέςεηο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ θαη ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ δφζεθαλ αλσηέξσ ζηελ Απάληεζε 22.  

 

Δρώηηζη 30 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί, δπλάκεη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη δε ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο, θαηά πφζν ηπρφλ πιεκκέιεηα Παιαηνχ Αλαδφρνπ -θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε- θαη ε ζπλαθφινπζε επζχλε ηνπ κπνξεί λα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, 
αθφκε θαη ν ηειεπηαίνο εθπιεξψλεη ζην αθέξαην ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Απάνηηζη 30 

Ζ ΑΜ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αζηνρία ησλ Παιαηψλ 
Αλαδφρσλ ζηε κειέηε ή θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 8.4 ηνπ ηεχρνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 31 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ε έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο 
«Απνζεηηθέο Εεκίεο» θαη δε θαηά πφζν απνθιείεηαη απφ απηήλ θάζε έκκεζε, πεξηζηαζηαθή, 
αλππαίηηα ή απξφβιεπηε απψιεηα θέξδνπο. ην ίδην πιαίζην, παξαθαινχκε φπσο 
δηεπθξηληζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «Απνζεηηθέο Εεκίεο» θαη «Εεκίεο» θαηά ηελ 
εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 31 

Τπφ ην πξίζκα θαη ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ δφζεθαλ αλσηέξσ ζηελ Απάληεζε 22, 
δηεπθξηλίδεηαη φηη ηζρχνπλ νη νξηζκνί ησλ ελ ιφγσ ελλνηψλ, φπσο ζαθψο απνηππψλνληαη ζην 
ζρέδην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Ζ έλλνηα «Εεκίεο» έρεη ην λφεκα πνπ ηεο απνδίδεηαη ζηνλ 
ζρεηηθφ νξηζκφ, ε δε έλλνηα «Απνζεηηθέο Εεκίεο», φπσο νξίδεηαη ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο, απνηππψλεη ηη δελ θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ φξν «Θεηηθέο Εεκίεο», θαη άξα ηη 
απνδεκηψλεηαη θαη ηη δελ απνδεκηψλεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 32 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ην επηηφθην ησλ αλαδξνκηθά νθεηιφκελσλ Μεληαίσλ 
Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6.2.5.(II) ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 32 

Θα ππνινγίδεηαη ν λφκηκνο ηφθνο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
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Δρώηηζη 33 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί φηη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, θαη’ άξζξν 
6.2.5.(Η) ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κφλνλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Απάνηηζη 33 

Ζ παξ. 6.2.5.(Η) ηνπ ηεχρνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο αλαθέξεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α΄ θαηά ηελ 
Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Πεξηφδνπ Α΄ ιφγσ κε (έγθαηξεο) εθπιήξσζεο νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α΄ ηνπ Αλαδφρνπ ή ιφγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 γηα νηνλδήπνηε ελ γέλεη ιφγν 
ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

Δρώηηζη 34 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί εάλ ε αλαθνξά ζηελ ΑΜ ζην άξζξν 6.2.6.(Η) πεξηιακβάλεη 
φια ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6.2.5.(ΗΗ) ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 34 

Ναη, ηα πεξηιακβάλεη. 

 

Δρώηηζη 35 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ζε πνηεο πεξηπηψζεηο θαηαβνιψλ ησλ άξζξσλ 6.2.5 θαη 
6.2.6 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο νθείινληαη ηφθνη θαη ζε πνηεο φρη θαζψο θαη ηελ 
ηεινινγία ηεο ζρεηηθήο δηάθξηζεο. 

Απάνηηζη 35 

Όπσο πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ φξσλ 6.2.5 θαη 6.2.6, έληνθεο νθείινληαη νη 
Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηεο ζηνλ Αλάδνρν πνπ αλαγλσξίδνληαη νθεηιφκελεο 
αλαδξνκηθά, δει. εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε αλαγλψξηζεο νθεηιήο Μεληαίσλ Πιεξσκψλ 
Γηαζεζηκφηεηαο ζηνλ Αλάδνρν θαη ζην βαζκφ πνπ ε νθεηιή απηψλ ή κέξνπο απηψλ 
αλαηξέρεη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηνπ ρξφλνπ αλαγλψξηζεο ηεο νθεηιήο απηήο (θαη πάλησο 
εληφθσο ζα νθείινληαη κέρξη ην ρξφλν πνπ αλαγλσξίδεηαη ε νθεηιή ηνπο), ππφ ηηο 
πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ φξσλ 6.2.5(ΗΗ) πεξ. (α) θαη (β), θαη ησλ 
φξσλ 6.2.6(Η) πεξ. (α) θαη (β), θαη φηαλ ζπληξέρεη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο. Αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δηαηάμεηο 
ησλ φξσλ 6.2.5.Α(ΗΗ) θαη 6.2.6.Α(Η), φηαλ ζπληξέρεη εθαξκνγή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 36 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.2.7. ηνπ ρεδίνπ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο, ε ΑΜ έρεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο 
Παιαηνχ Αλαδφρνπ ή γηα άιινπο ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηε ζθαίξα επζχλεο ηεο. 

Απάνηηζη 36 

Σν άξζξν 6.2.7. ηνπ ηεχρνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Αηηηθφ 
κεηξφ Α.Δ., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξ. 6.2.6(Η) θαη απηά 
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παξακέλνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε 
Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄, λα θαηαγγείιεη 
ηε χκβαζε χκπξαμεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ. 

 

Δρώηηζη 37 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε 
θαζπζηεξήζεσλ ή άιισλ αληηζπκβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ Παιαηνχ Αλαδφρνπ ζην άξζξν 
6.2.1.1.Α ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 37 

ρεηηθά παξαπέκπνπκε ζηηο δηαηάμεηο ησλ φξσλ 6.2.6.Α(ΗΗΗ) θαη 6.2.5.Α(ΗΗ), φπσο ηζρχνπλ 
θαηά πεξίπησζε. 

 

Δρώηηζη 38 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε 
ηκεκαηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο ησλ ζπξκψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6.2.1.1.Α ηνπ 
ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ηα νπνία, απφ πξνθαλή παξαδξνκή, δελ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Απάνηηζη 38 

Ο φξνο 6.2.1.1.Α είλαη πιήξεο θαη ζαθήο: «… Δπηζεκαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηε χκβαζε 
Δπέθηαζεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ζπλφινπ 15 λέσλ ζπξκψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη έμη (6) 
πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ελλέα (9) γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Δπέθηαζεο, ε ΑΜ ζα πξαγκαηνπνηεί ηκεκαηηθέο δηνηθεηηθέο παξαιαβέο πξνο ρξήζε ησλ 
ζπξκψλ πνπ νινθιεξψλνληαη θαη παξαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή χκβαζε 
Δπέθηαζεο, νχησο ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη άκεζα κε ηελ παξαιαβή ηνπο ζην ελ ιεηηνπξγία 
έξγν, ρσξίο φκσο ε δηνηθεηηθή παξαιαβή πξνο ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ ζπξκψλ λα 
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β’ θαη θαηά 
ζπλέπεηα πξνυπφζεζε ηεο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β’». 

Βιέπεηε επίζεο ηελ παξ. 4.1.5 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο».  

 

Δρώηηζη 39 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
6.2.8.Α επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ άξζξσλ 6.2.5Α θαη 6.2.6Α ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 39 

Οη φξνη 6.2.5.Α θαη 6.2.6.Α είλαη ζαθείο σο πξνο ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη 
εθαξκνγή ηνπο. Ο φξνο 6.2.8.Α ζαθψο πξνβιέπεη ηη ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρεη 
πιένλ ην γεγνλφο/πεξίζηαζε πνπ νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ 6.2.5.Α ή 6.2.6.Α θαηά 
πεξίπησζε (θαη, άξα, εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ 
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο 
Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄). Δπνκέλσο, ν φξνο 6.2.8.Α εληάζζεηαη ζην 
πιαίζην ησλ φξσλ έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β΄ θαηά ηελ Ζκεξνκελία 
Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄.    
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Δρώηηζη 40 

Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη θαηά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22.3.3. 
ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο επξίζθνπλ εθαξκνγή νη γεληθέο ξήηξεο ησλ άξζξσλ 
200, 288 θαη 388 ηνπ ειιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ απνηππψλνπλ γεληθέο αξρέο ηνπ 
δηθαίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2.1 ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
ζχκβαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ππέξκεηξα 
θαη δπζαλάινγα επαρζήο γηα ηνλ αλάδνρν. 

Απάνηηζη 40 

Βιέπεηε Απάληεζε 22 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 41 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ε θξάζε «ζην βαζκφ πνπ απηή επηηείλεηαη» ζην άξζξν 
8.5 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, έρεη ηελ έλλνηα φηη ε απαιιαγή ηεο ΑΜ απφ ηελ 
επζχλε είλαη αλάινγε θαη αληίζηνηρε ηνπ πηαίζκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Απάνηηζη 41 

Ο φξνο 8.5 ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη φπσο νξίδεη. 

 

Δρώηηζη 42 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηνχλ νη αζαθείο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 22.2 ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ηα φξηα ηεο απαηηνχκελεο αζθάιηζεο. 

Απάνηηζη 42 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο αζθαιίζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο ησλ 
Αζθαιίζεσλ. 

 

Δρώηηζη 43 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί πνηεο είλαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 32.2.1 ηνπ 
ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. πλαθψο, παξαθαινχκε φπσο επηβεβαησζεί ε 
εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δε ηεο αξρήο ηεο 
νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 32.2.1.(i). Σέινο, 
παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα εμαθνινπζεί λα εθηειεί ηε ζχκβαζε αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ παξαβηάδεη 
ηνπο φξνπο ηεο. 

Απάνηηζη 43 

Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ θαη ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ δφζεθαλ αλσηέξσ ζηελ Απάληεζε 22, 
είλαη ζαθέο απφ ην ζρέδην χκβαζεο χκπξαμεο φηη ν φξνο 32.2.1 ηζρχεη ζπλδπαζηηθά κε 
ηνλ φξν 32.2.2 θαη ηνλ φξν 34.2, κε ηελ επηθχιαμε ινηπψλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο 
χκπξαμεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ φξσλ.   

Καηά ηα ινηπά φινη νη ζρεηηθνί σο άλσ φξνη είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο. 
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Δρώηηζη 44 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 33.2 ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο αλαιφγσο αλ ην «Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο» βαξχλεη ην πξφζσπν ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ηεο ΑΜ. Θα είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ πνηλέο ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ζε 
πεξίπησζε ζπλδξνκήο γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο; 

Απάνηηζη 44 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξαπνκπή ζην άξζξν 33.5 (β΄ ππνπαξάγξαθνο) πνπ ππάξρεη ζηνλ 
φξν 33.2, πξέπεη λα δηνξζσζεί ζην νξζφλ πνπ είλαη 33.6 (β΄ ππνπαξάγξαθνο). 

Λακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο αλσηέξσ δηεπθξίληζεο, θαη κε ηελ πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε φηη ηα 
Γεγνλφηα Αλσηέξαο Βίαο είλαη δηαθξηηά απφ ηα Γεγνλφηα Τπαηηηφηεηαο ΑΜ θαη ηα Γεγνλφηα 
Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ, ν φξνο 33.2 είλαη πιήξεο θαη ζαθήο.  

 

Δρώηηζη 45 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε θαηά πφζν ηα γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, φπσο νξίδνληαη 
ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 34.2. 
Παξαθαινχκε, επίζεο, φπσο δηεπθξηλίζεηε ηελ έλλνηα «θάζε είδνπο γεγελεκέλσλ 
απαηηήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ» θαη θαηά πφζν ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη δεκίεο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, νη ακνηβέο ηξίησλ, ηα θφζηε ηεο πξνκήζεηαο 
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ηα έμνδα πνπ κπνξεί λα απνξξένπλ απφ ηελ πξφσξε ιχζε 
ζπκβάζεσλ κε ηξίηνπο θ.ν.θ. 

Απάνηηζη 45 

Όπσο δηεπθξηλίζηεθε θαη αλσηέξσ ζηελ Απάληεζε 44, ηα Γεγνλφηα Αλσηέξαο Βίαο είλαη 
δηαθξηηά απφ ηα Γεγνλφηα Τπαηηηφηεηαο ΑΜ θαη ηα Γεγνλφηα Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ. 
Δπνκέλσο, ν φξνο 34.2 είλαη δηαθξηηφο απφ ηνλ φξν 34.3. Δπίζεο, παξαπέκπνπκε ζρεηηθά 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 33.2, ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ θαη ηεο δηεπθξίληζεο πνπ δφζεθε ζηελ 
Απάληεζε 44, ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ πεξηγξαθφκελε δηφξζσζε. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ν 
φξνο 34.2 (α), φπσο είλαη δηαηππσκέλνο ζπλνιηθά, ηφζν απηνηειψο φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο ινηπέο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 34.2, είλαη ζαθήο θαη πιήξεο.   

 

Δρώηηζη 46 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ άξζξσλ 34.4, 6.2.7.Α θαη 32.2.1 ηνπ 
ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ άξζξσλ 34.5 θαη 6.2.5.(Η) 
ηνπ ίδηνπ ζπκβαηηθνχ ηεχρνπο. 

Απάνηηζη 46 

Οη φξνη 34.4 θαη 34.5 πξνβιέπνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ εηδηθψλ ιφγσλ θαηαγγειίαο πνπ εηδηθά 
αλαθέξνληαη ζε απηνχο κε παξαπνκπή ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.   

 

Δρώηηζη 47  

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί (α) θαηά πφζν ε απαξίζκεζε ηνπ άξζξνπ 39.1 ηνπ ζρεδίνπ 
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη απνθιεηζηηθή ή ελδεηθηηθή θαη (β) ην πξφζσπν πνπ θέξεη ηελ 
επζχλε γηα ηηο θαηαιήςεηο θαη ηνπο βαλδαιηζκνχο απφ ηξίηνπο θαζψο θαη γηα ινηπά ζπλαθή 
γεγνλφηα. 

Απάνηηζη 47 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 17 από 116 

Σφζν ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο «Γεγνλφο Απαιιαγήο» φζν θαη ν ζρεηηθφο φξνο 39.1 είλαη 
ζαθήο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ ππνεξσηήκαηνο. Χο πξνο ην δεχηεξν 
ππνεξψηεκα είλαη ζαθείο νη φξνη ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο ζρεηηθά κε ηηο επζχλεο 
πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ ΑΜ θαηά πεξίπησζε. 

 

Δρώηηζη 48 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ην άξζξν 39.3.2.2. ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο 
[ην νπνίν, ζηελ ειιεληθή εθδνρή αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν (ζ) ελψ ζηελ αγγιηθή ζην ζηνηρείν 
(i)]. 

Απάνηηζη 48 

Σν ζηνηρείν (ζ) αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο απαιιαγήο πεξίπησζεο (ζ) ηνπ άξζξνπ 39.1 ηνπ 
ηεχρνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ην νπνίν ζηε κεηάθξαζε αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε (i). 

 

Δρώηηζη 49 

Παξαθαινχκε φπσο απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ άξζξνπ 39.3.ΗΗ ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 49 

Ο φξνο 39.3.ΗΗ ζαθψο αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνζηέα δηαδηθαζία ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
γλσζηνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ε ΑΜ απαιιαγήο ιφγσ ζπλδξνκήο Γεγνλφηνο 
Απαιιαγήο, θαη ζαθψο πξνζδηνξίδεη εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ 
δηαδηθαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλν Γεγνλφο Απαιιαγήο εθ ηεο θχζεσο απηνχ.   

 

Δρώηηζη 50 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί ην λφεκα ηεο θξάζεο «δελ είλαη δπλαηφ λα παξαζρεζνχλ» 
ζην άξζξν 39.4.2 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη, δε, θαηά πφζν ε απαιιαγή 
ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο είλαη ππέξκεηξα 
θαη δπζαλάινγα επαρζήο. 

Απάνηηζη 50 

Ο φξνο 39.4.2 ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη φπσο νξίδεη.  

 

Δρώηηζη 51 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν ην άξζξν 43.7 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 
αλεμαξηήησο ηνπ εηδηθφηεξνπ ιφγνπ πνπ ηελ πξνθάιεζε. 

Απάνηηζη 51 

Ηζρχεη. 
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Δρώηηζη 52 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηληζηεί φηη, θαη’ άξζξν 46.1 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο, ζηα ηνηρεία Απφδνζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία (φπσο, π.ρ., δηθαηψκαηα 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) πνπ πξνυπήξραλ ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Απάνηηζη 52 

ηα ηνηρεία Απφδνζεο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ηεχρνπο χκβαζεο χκπξαμεο, πεξηιακβάλνληαη 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Δρώηηζη 53 

Γηαθήξπμε, 2.4.2.5, p40 
Παξαθαινχκε φπσο πξνζδηνξίζεηε ηελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία νη Γηαγσληδφκελνη ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα «Δπηκέξνπο Έληππα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο-Σερληθήο 
Πξνζθνξάο» κέρξη ηηο 15:00 ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Απάνηηζη 53 

χκθσλα κε ην άξζξν 2.4.2.5 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηα «Δπηκέξνπο Έληππα ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο-Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηηο 15:00 ηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκέξαο απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 15.12.22, ππφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πεξαηηέξσ 
παξαηάζεσλ. 

 

Δρώηηζη 54 

Γηαθήξπμε, 2.4.4.2, p47 
Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηελ εκεξνκελία (θαη ψξα) πνπ νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη 
λα ππνβάινπλ ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν καδί κε ην Δγρεηξίδην ζε κε επαλεγγξάςηκε 
ειεθηξνληθή ζπζθεπή απνζήθεπζεο. 
Παξαθαινχκε φπσο ρνξεγήζεηε ζρεηηθέο νδεγίεο ππνβνιήο.  

Απάνηηζη 54 

Λακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 2.4.4.2 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κνληέιν καδί κε ην εγρεηξίδην ππνβάιινληαη απνζεθεπκέλα ζε κε 
επαλεγγξάςηκε ειεθηξνληθή ζπζθεπή απνζήθεπζεο (π.ρ. CD, DVD) δηεπθξηλίδεηαη φηη ζα 
ππνβιεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «επηκέξνπο έληππα Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο» κέρξη ηηο 15:00 ηεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκέξαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 15.12.22, ππφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πεξαηηέξσ παξαηάζεσλ. 

 

Δρώηηζη 55 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 5.1.7.2 
Γελ βξήθακε απηφ ην έγγξαθν ζην CD πνπ παξαρσξήζεθε ζηελ αίζνπζα δεδνκέλσλ. 
Παξαθαινχκε λα καο δψζεηε ην έγγξαθν κε ηίηιν: 
"Depot Operation Program" (document 1G00EN542U111) 

Απάνηηζη 55 

Σν έγγξαθν 1G00EN542U111 έρεη ελζσκαησζεί ζην έγγξαθν 1D00GE420R901. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην έγγξαθν έρεη εγθξηζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε πινπνίεζεο ησλ 
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επηζπλαπηφκελσλ ζηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηεο ΑΜ ζρνιίσλ. Σν έγγξαθν 
1D00GE420R901 καδί κε ηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηεο ΑΜ επ’ απηνχ είλαη ζηε δηάζεζε θάζε 
ελδηαθεξφκελνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Ζ παξαιαβή ηνπ ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί 
ζην ΔΖΓΖ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα:  

α) Δμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο ην άηνκν πνπ ζα 
ην παξαιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ην απνδεηθηηθφ παξαιαβήο θαη 

β) Γήισζε Δκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (φπσο απηή 
έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην ΔΖΓΖ θαη αθνξά ζηελ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζηνηρείσλ) 

 

Δρώηηζη 56 

χκβαζε χκπξαμεο, Άξζξν 21 
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα ζηηο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη παξαηεξεζεί 
ην ηξέρσλ έηνο θαη ηελ αδπλακία εμαζθάιηζεο ζηαζεξήο ηηκνιφγεζεο απφ ηνπο παξφρνπο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ άλζξαθα (νη 
δχν θχξηεο πεγέο ελέξγεηαο), ην ξίζθν ηεο ηηκνιφγεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ κπνξεί νχηε 
λα ειεγρζεί νχηε λα ππνινγηζζεί απφ νπνηνδήπνηε Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
χκθσλα κε ηελ εκπεηξία καο, γηα λα είλαη επηηπρέο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο νη ζπκβάζεηο 
ΓΗΣ, κεηαθέξνπλ κφλν ηα ξίζθα πνπ νη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 
απνηειεζκαηηθά. Μεηαβηβάζεηο ζεκαληηθψλ ξίζθσλ πνπ δελ είλαη δηαρεηξίζηκα νδεγνχλ ζε 
πνιχ πςεινχο ππνινγηζκνχο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, πνπ έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ (ππέξ εηαηξεηψλ πνπ είλαη επηξξεπείο ζηελ 
ιήςε ηέηνησλ ξίζθσλ θαη φρη εηαηξεηψλ κε ηελ πξναπαηηνχκελε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζέιεη ε ΑΜ) θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
Χο απνηέιεζκα, επηδεηνχκε ε Αηηηθφ Μεηξφ είηε λα επσκηζηεί ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο είηε λα 
αλαιάβεη ηνλ ξίζθν ηεο ηηκνιφγεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο απηή είλαη ε ζπλήζεο 
πξαθηηθή ζε δηαγσληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (O&M) παξφκνησλ ζπζηεκάησλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΓΗΣ). 

Απάνηηζη 56 

Οη βαζηθνί φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ. 
πλεπψο, ην άξζξν 21 ηνπ ηεχρνπο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 57 

Γηαθήξπμε, 2.2.8.2 
Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε πνχ θαη πψο δειψλνληαη νη πξνηεηλφκελνη ππεξγνιάβνη 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Παξαθαιείζζε φπσο πξνζδηνξίζεηε πνηεο πιεξνθνξίεο 
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο ππεξγνιάβνπο. Παξαπέκπνπκε ζην 
ρσξίν ηεο Γηαθήξπμεο επί ηνπ νπνίνπ δεηείηαη δηεπθξίληζε: «Σα ηκήκαηα ηεο χκβαζεο πνπ 
κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε ππεξγνιάβνπο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14.1.5. ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο Ο Γηαγσληδφκελνο αλαθέξεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 
πνπ πξνηείλεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην γλσξίδεη ζηελ παξνχζα θάζε.» 
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Απάνηηζη 57 

Ο Γηαγσληδφκελνο δειψλεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζην πεδίν Γ ηνπ ΔΔΔ. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.4.3 ηεο 
Γηαθήξπμεο, νη ππεξγνιάβνη ππνβάινπλ θαη απηνί ζρεηηθφ ΔΔΔ ην νπνίν νξίδεη ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα παξαζρεζνχλ απφ 
απηνχο.  

 

Δρώηηζη 58 

Σεχρνο Πιεξσκψλ, 2.1 (1) 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α' ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα 
έμνδα ηεο πεξηφδνπ απηήο. Πεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα έμνδα ηα ζπκβφιαηα Καζαξηζκνχ 
θαη Φχιαμεο; 

Απάνηηζη 58 

Γηα ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α' ηζρχεη ην άξζξν 2.1.2 ηνπ Σεχρνο Πιεξσκψλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην Άξζξν 6.2.1.3 ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 59 

Σεχρνο Πιεξσκψλ, 2.1 (1) 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α' ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα 
έμνδα ηεο πεξηφδνπ απηήο. Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ζε πνην ρξνληθφ ζεκείν 
αλακέλεηαη λα εθθηλήζεη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο. 

Απάνηηζη 59 

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ ν Αλάδνρνο ζα 
απνθηά ηελ απαξαίηεηε πξφζβαζε ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο θαη ε ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Πεξηφδνπ Α΄ ζα 
ζεκαηνδνηεί ηε Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄ θαηά ηελ 
νπνία ν Αλάδνρνο ζα εθθηλήζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο. 

 

Δρώηηζη 60 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 1.1 
Καηαλννχκε φηη ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηα έμνδα ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ) θαη ηα 
έμνδα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΚΧ 
(ΓΔΓΓΖΔ, ΔΤΑΘ, Σειεθσληθνί πάξνρνη, θηι), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ 
θιηκαηηζκνχ. 
Χζηφζν, θαηά ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο ζχκβαζεο, ην Ακαμνζηάζην ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ θαη ηνπ ΟΔΘ (ή/θαη απφ άιιν θνξέα) θαζψο θαη απφ ηνλ αλάδνρν 
θαηαζθεπήο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηεο Βαζηθήο Γξακκήο θαη ηεο Δπέθηαζεο (Hitachi Rail 
θ.ιπ.). 
Απνηειεί πάγηα πξαθηηθή ηα δηάθνξα κέιε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο λα 
ειέγρνπλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαλαιψζεηο θαη λα επσκίδνληαη ην ζρεηηθφ θφζηνο. 
•Μπνξεί ε ΑΜ λα επηβεβαηψζεη φηη ην θφζηνο πξέπεη λα θαηαλεκεζεί κεηαμχ φισλ ησλ 
θνξέσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο; 
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•ε απηή ηελ πεξίπησζε, πψο ζα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο κεηαμχ 
ησλ θνξέσλ; 

Απάνηηζη 60 

Σα έμνδα γηα ηελ ρξήζε ησλ παξνρψλ ΟΚΧ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ 
ΟΔΘ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3.11 θαη 
9.10 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», ζα ππνινγίδνληαη αλεμάξηεηα θαη 
ζα βαξχλνπλ θάζε έλα απφ ηνπο θνξείο απηνχο αληίζηνηρα. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 
απηνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9.10 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή 
θαη Πξνδηαγξαθέο».  Σν πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ θαη ηνπ ΟΔΘ ζα ζηεγάδεηαη κφληκα ζην ρψξν 
ηνπ Ακαμνζηαζίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 9.10 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη 
Πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηα ζρεηηθά έμνδα ηζρχνπλ ηα Άξζξα 3.11 θαη 9.10 ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ κε έλαξμε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6.2.3 ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο. Ζ δε πξφζβαζε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ ζα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ρξφλνπο θαη 
ηνπο ζθνπνχο ησλ πεξηνξηζκέλσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο πνπ ηνπο 
δεζκεχεη θαη φπνηε άιινηε ηνχην απαηηείηαη πεξηνξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. Με ηηο αλσηέξσ δηεπθξηλίζεηο, νη φξνη ηεο χκβαζεο χκπξαμεο πεξί 
ησλ ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 61 

χκβαζε χκπξαμεο, Άξζξν. 27 
Βάζε ηεο παξαγξάθνπ 27.2 «ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ πάζεο θχζεσο εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηέο εληφο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ.». Αλεμαξηήησο 
ηνπ φηη νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο εληφο ησλ Υψξσλ ηνπ 
Έξγνπ, ζα ήηαλ πξνο φθεινο ηεο ΑΜ λα παξέρεη θίλεηξα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλάπηπμε 
θαη δηαρείξηζή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε AM ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ 
Αλαδφρνπ ζην ζέκα απηφ, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. 

Απάνηηζη 61 

Σν άξζξν 27 ηνπ ηεχρνπο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 62 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 5.1.4 
Αληηιακβαλφκαζηε φηη έλα κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ έρεη παξαδνζεί θαη εγθαηαζηαζεί εδψ θαη 
10 ρξφληα (π.ρ. θπιηφκελεο ζθάιεο θαη αλειθπζηήξεο πξηλ απφ 10 ρξφληα ζε νξηζκέλνπο 
ζηαζκνχο, νξηζκέλα ηξέλα πξηλ απφ 5 ρξφληα.). Θα κπνξνχζαηε παξαθαιψ λα δηεπθξηλίζεηε 
εάλ έρνπλ εθδνζεί θαη ρνξεγεζεί ζηνπο αλαδφρνπο βεβαηψζεηο παξαιαβήο ή πεξάησζεο γηα 
ην σο άλσ κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ; Δάλ λαη, κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηα ζπζηήκαηα πνπ 
ελδέρεηαη λα κελ δηαζέηνπλ εγγχεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2026; 

Απάνηηζη 62 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ μεθηλά απφ ηε βεβαησκέλε πεξαίσζή ηνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ΠΓ609/85 θαη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 6 θαη 
άξζξνπ 11 παξ. 1 ηνπ Ν1418/84 θαη φρη απφ ηνλ ρξφλν εγθαηάζηαζεο ησλ δηαθφξσλ 
ζπζηεκάησλ.  
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Δρώηηζη 63 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο 
Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηελ δηαδηθαζία παξάδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ζηνλ Αλάδνρν θαη ηα ηερληθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ζα ηνπ 
παξαζρεζνχλ (Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, απνγξαθή αληαιιαθηηθψλ θ.ιπ.); 

Απάνηηζη 63 

Γηα ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ηζρχνπλ ηα ζρεηηθά κε ην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο 
αλαγξαθφκελα ζην Άξζξν 6.2.3, 6.2.3Α θαη 16.3 ηνπ ηεχρνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 
Σα ηερληθά έγγξαθα ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην άξζξν 16.3 ηνπ ηεχρνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Αλαθνξηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Πίλαθα Α ηνπ Άξζξνπ 6.3.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, απηά ζα 
δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 64 

Απαηηήζεσλ RAMS, 5.5.4 
"Γηα κεγάια ζχλζεηα ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, πνπ δχλαληαη λα επηζθεπαζζνχλ θαη είλαη πιένλ 
παξσρεκέλα, ν Αλάδνρνο ζα δεηήζεη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή Δμνπιηζκνχ ή απφ ηξίην πνπ 
έρεη ν ίδηνο νξίζεη λα δεζκεπηεί φηη ζα ζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο 
θαζφιε ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην πκθσλεηηθψλ Δπηζπκεηνχ Δπηπέδνπ 
Τπεξεζηψλ (SLA)." ε πεξίπησζε παξσρεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ/εμνπιηζκνχ απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ, αλακέλεηαη ν Αλάδνρνο λα θαιχςεη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο; 
χκθσλα κε ηελ εκπεηξία καο, ν θίλδπλνο απαμίσζεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα αμηνινγεζεί θαη 
ζπλήζσο θαιχπηεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή Δμνπιηζκνχ ή ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ. 

Απάνηηζη 64 

ρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηα παξσρεκέλα αληαιιαθηηθά/εμνπιηζκφο 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 5.5.4 ηνπ ηεχρνπο Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, 
πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα (RAMS), ηα νπνία δελ αλαηξνχλ νχηε πεξηνξίδνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ηνπ θφζηνπο ηεο ελ ιφγσ ζπληήξεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ φξν 5.1.4. ηνπ ηεχρνπο «Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη 
Πξνδηαγξαθψλ». 

 

Δρώηηζη 65 

Γεληθά 
Παξαθαινχκε φπσο δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα ινγηζκηθά πνπ απαηηνχλ άδεηεο 
ζπλδξνκήο απφ ηνλ Αλάδνρν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνηφ είλαη ην φλνκα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ; 

Απάνηηζη 65 

Γελ απαηηνχληαη άδεηεο ζπλδξνκήο γηα ηα ινγηζκηθά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
Έξγνπ. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ είλαη ην Stockager. 

Σα ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζρέδηα ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – 
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παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 66 

Γεληθά 
Θα κπνξνχζαηε λα καο ρνξεγήζεηε ην ζρέδην δηάηαμεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 
(ΚΔΛ) (OCC), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ; 

Απάνηηζη 66 

Σν ζρέδην δηάηαμεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) (OCC), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ (1BABLV812C010A) είλαη ζηε δηάζεζε θάζε 
ελδηαθεξφκελνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Ζ παξαιαβή ηνπ ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί 
ζην ΔΖΓΖ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα:  

α) Δμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο ην άηνκν πνπ ζα 
ην παξαιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ην απνδεηθηηθφ παξαιαβήο θαη 

β) Γήισζε Δκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (φπσο απηή 
έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην ΔΖΓΖ θαη αθνξά ζηελ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζηνηρείσλ) 

 

Δρώηηζη 67 

1G00LV612X311A_EN 
Θα κπνξνχζαηε λα δηεπθξηλίζεηε εάλ ηα βίληεν απφ ηα ζπζηήκαηα CCTV είλαη δηαζέζηκα απφ 
ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) (OCC), (θαη φρη κφλν απφ ην ρψξν ηνπ Διεγθηή 
Αζθάιεηαο); 

Απάνηηζη 67 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη, ηα βίληεν απφ ηα ζπζηήκαηα CCTV ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4.5.24 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» είλαη 
δηαζέζηκα απφ ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) (OCC). 

 

Δρώηηζη 68 

Γεληθά 
Παξαθαινχκε φπσο καο ρνξεγήζεηε ην ζρέδην δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο 
θαη ηνπ Απηφκαηνπ Έιεγρνπ πξκνχ (ATC), πνπ δείρλεη ηνλ εμνπιηζκνχ ηξνρηάο (tackside 
equipment), ζηδεξνδξνκηθψλ αιιαγψλ (turnouts), ηξνρηέο ελαπφζεζεο ζπξκψλ. 

Απάνηηζη 68 

Σα ζρέδηα δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ Απηφκαηνπ Έιεγρνπ πξκνχ 
(ATC), πνπ δείρλεη ηνλ εμνπιηζκνχ ηξνρηάο (tackside equipment), ζηδεξνδξνκηθψλ αιιαγψλ 
(turnouts), ηξνρηέο ελαπφζεζεο ζπξκψλ (1G00LV601C300E θαη 1G00LV601C301D) είλαη 
ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή.Ζ παξαιαβή ηνπ ζα γίλεηαη ζηα 
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γξαθεία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 
Πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζην ΔΖΓΖ, ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα:  

α) Δμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο ην άηνκν πνπ ζα 
ην παξαιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ην απνδεηθηηθφ παξαιαβήο θαη 

β) Γήισζε Δκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (φπσο απηή 
έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην ΔΖΓΖ θαη αθνξά ζηελ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζηνηρείσλ) 

 

Δρώηηζη 69 

Γεληθά 
Παξαθαινχκε φπσο πξνζδηνξίζεηε έλα ιεπηνκεξέο Πξφγξακκα γηα ην Έξγν πνπ δείρλεη ηελ 
ηξέρνπζα πξφνδν, ηηο εκεξνκελίεο εθηέιεζεο δνθηκψλ (Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α' θαη 
Β’) θαη ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ θαη Β’. 

Απάνηηζη 69 

Βιέπεηε Απάληεζε 15 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 70 

Γεληθά 
Παξαθαινχκε φπσο παξέρεηε ηελ πιήξε ζπιινγή αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ δηάηαμεο ησλ 
ζηαζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ, θαη ησλ αθνινχζσλ επηπέδσλ: 
Δπίπεδν Οδνχ (ΔΟ), Δπίπεδν έθδνζεο εηζηηεξίσλ (ΔΔΔ), Έλα ή δχν Μεραλνινγηθνχο 
νξφθνπο (ΔΜΥ), Δπίπεδν Απνβάζξαο (ΔΑ). 

Απάνηηζη 70 

Πιήξε ζρέδηα ελδεηθηηθψλ ζηαζκψλ έρνπλ δνζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1.5.2 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Σν ζχλνιν ησλ ζρεδίσλ ζα 
δνζεί ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζρέδηα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, 
απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 71 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 4.3.1.8 
Μπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ηα ζπζηήκαηα ζπξψλ εηζηηεξίσλ απφ ην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) (OCC); 

Απάνηηζη 71 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη,  ηα ζπζηήκαηα ζπξψλ εηζηηεξίσλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 
4.3.1.8 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ην 
Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) (OCC). 
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Δρώηηζη 72 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 4.3.1.8 
Μπνξνχλ νη επηβάηεο λα θαινχλ ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) (OCC) κέζσ 
ηειεθψλνπ; 

Απάνηηζη 72 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη κπνξνχλ νη επηβάηεο ζηνπο ζπξκνχο λα θαινχλ ην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) (OCC) κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. Οη επηβάηεο ζηηο 
απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θιήζε ζηνλ Τπεχζπλν ηαζκνχ 
θαη ζε πεξίπησζε κε απφθξηζεο ε θιήζε πξνσζείηαη ζην ΚΔΛ. 

 

Δρώηηζη 73 

1G00LV612X311A_EN, 1.9 
Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 
(ΚΔΛ) (OCC); 

Απάνηηζη 73 

Γελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 
(ΚΔΛ) (OCC). 

 

Δρώηηζη 74 

Γεληθά 
Μπνξείηε λα καο παξέρεηε κία ιεπηνκεξή δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο έιμεο; 

Απάνηηζη 74 

ρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο έιμεο ελδεηθηηθψλ ζηαζκψλ αιιά θαη ζε επίπεδν δηθηχνπ 
έρνπλ δνζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1.5.2 ηνπ 
ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Σν ζχλνιν ησλ ζρεδίσλ ζα δνζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζρέδηα 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 75 

Γηαθήξπμε 
Μπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε φηη ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 
5.840.000 επξψ; 
Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζηε φηη δελ πθίζηαληαη εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
ειάρηζηε αμηνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζα εθδψζνπλ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο; 

Απάνηηζη 75 

Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.3 ηεο 
Γηαθήξπμεο, ζε 5.840.000 επξψ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γίλνληαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε 
ηνλ φξν 2.1.7 ηεο Γηαθήξπμεο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί απφ Απνδεθηά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, 
φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  
 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 26 από 116 

Δρώηηζη 76 

ρέδην χκβαζεο 
Μπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε φηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηζνχηαη κε ην 4% ηεο 
θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (θαη φρη ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο χςνπο 292 εθ. επξψ); 

Απάνηηζη 76 

χκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ ηεχρνπο χκβαζεο χκπξαμεο, ην χςνο ηεο εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ηεο 
χκβαζεο, ε νπνία νξίδεηαη ζηνλ φξν 1.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο, θαη είλαη δηαθφζηα ελελήληα δχν 
εθαηνκκχξηα (292.000.000,00 €) επξψ, πιένλ Φ.Π.Α..  

 

Δρώηηζη 77 

ρέδην χκβαζεο 
Μπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε φηη ην Γεπηεξνγελέο Υξένο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ δηεηαηξηθφ 
δάλεην; 

Απάνηηζη 77 

Με βάζε ηνπο νξηζκνχο «Οξηζκνί – Δξκελεία ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο» ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο, ην «Γεσηερογενές Υρέος» νξίδεηαη σο ην πνζφ ησλ δαλείσλ πνπ παξέρεηαη 
ζηνλ Αλάδνρν απφ Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο.  

Οη δε, «Γεσηερογενείς Γανειζηές» νξίδνληαη σο (α) νη Αξρηθνί Μέηνρνη θαη/ή ζπγαηξηθέο 
ηνπο πνπ παξέρνπλ Γεπηεξνγελέο Υξένο ζηνλ Αλάδνρν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Αξρηθνί 
Μέηνρνη δέρνληαη λα εγγπεζνχλ ην Γεπηεξνγελέο Υξένο πνπ παξέρνπλ νη πλδεδεκέλεο 
Δπηρεηξήζεηο ηνπο θαη/ή (β) Σξίηα Μέξε πνπ παξέρνπλ Γεπηεξνγελέο Υξένο ζηνλ Αλάδνρν, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Αξρηθνί Μέηνρνη θαη/ή νη πλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο ηνπο 
εγγπψληαη ηελ απνπιεξσκή. 

 

Δρώηηζη 78 

Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνινγίζνπλ ζην 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπο Μνληέιν πιεζσξηζκφ 2% επί ησλ δαπαλψλ θαη 1,6% επί ησλ 
εζφδσλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ 01.01.2024 (π.ρ. 80% Υ 2,0%, 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εηήζηα εληαία ρξέσζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 20%). 

Απάνηηζη 78 

Ο φξνο 2.4.4.2 ηεο  Γηαθήξπμεο πνπ αθνξά ζην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν είλαη ζαθήο 
σο πξνο ηνλ ππνινγηδφκελν πιεζσξηζκφ. Άξα, φπνπ εθαξκφδεηαη πιεζσξηζκφο, γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κνληέινπ, ζα πξέπεη λα 
αλέξρεηαη ζε 2% εηεζίσο γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 79 

ρέδην ζχκβαζεο 
Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη νη Δζσηεξηθνί Βαζκνί Απφδνζεο ηεο Γεζκεπηηθήο 
Δπέλδπζεο αλέξρνληαη ζην χςνο ηνπ 10%. 
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Απάνηηζη 79 

Ο «Δζσηεξηθφο Γείθηεο Απφδνζεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο θαηά ηελ Ζκεξνκελία 
Τπνγξαθήο»: είλαη ην ειάρηζην κεηαμχ ηνπ 10% θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Γείθηε Απφδνζεο 
Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο, ζε νλνκαζηηθή βάζε, κεηά απφ θφξνπο (κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ 
Αλάδνρν θαη πξηλ απφ θφξνπο γηα ηνπο Μεηφρνπο ή/θαη ηνπο Γεπηεξνγελείο Γαλεηζηέο), 
φπσο ζπκπεξηιήθζεθε ζην βαζηθφ ζελάξην ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μνληέινπ θαη ηζρχεη 
θαηά ηελ Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο. 

 

Δρώηηζη 80 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζνχλ ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηαρσξίδεηαη ε έλαληη 
ηξίησλ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ απφ απηή ηεο ΑΜ γηα δεκίεο, αηπρήκαηα θαη ζπκβάληα πνπ ζα 
ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ειέγρνπ πιεξσκήο - αθχξσζεο εηζηηεξίσλ 
απ’ ηνπο ρξήζηεο ηνπ κεηξφ, επηβνιή πξνζηίκσλ, ζπιινγήο πξνζηίκσλ, ην νπνίν θαηά ηελ 
παξάγξαθν 1.3 ηεο ζχκβαζεο – ζχκπξαμεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Αηηηθφ Μεηξφ. 

Απάνηηζη 80 

Οη ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο είλαη ζαθείο θαη έρνπλ ιεθζεί πξνο ηνχην ππ’ φςηλ νη ήδε πξνβιεπφκελεο 
αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ΑΜ ή ζε άιινλ πξνο ηνχην λνκηκνπνηνχκελν θνξέα, κε ηελ 
επηθχιαμε ζε θάζε πεξίπησζε ηπρφλ επζπλψλ εθ ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απφ δφιν ή 
βαξεία ακέιεηα.   

 

Δρώηηζη 81 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνκάθξπλζε (απφιπζε) πξνζσπηθνχ (παξάγξαθνο 17.3.4 ζχκβαζεο- 
ζχκπξαμεο) θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο Α.Μ, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί, πνηνο ζα επσκηζηεί 
ην θφζηνο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ 
απνκαθξχλζεθε, ζε πεξίπησζε έθδνζεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Απάνηηζη 81 

ε πεξίπησζε πνπ ε Α.Μ. απαηηήζεη ηελ απνκάθξπλζε νηνπδήπνηε αηφκνπ απφ ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ην νπνίν θξίλεη αθαηάιιειν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 17.3.4 ηνπ 
ηεχρνπο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ε δηαδηθαζία ηεο 
απνκάθξπλζεο θαζψο θαη ε αλάιεςε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ζπλαθψλ εμφδσλ (θφζηνο 
ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ), αλεμαξηήησο ηεο δηθαζηηθήο 
απφθαζεο. 

 

Δρώηηζη 82 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί ε αληίζεζε πνπ ππάξρεη ζηηο δηαηάμεηο 4.2 ηεο ζχκβαζεο - 
ζχκπξαμεο, πεξί κε απαιιαγήο ηνπ αλαδφρνπ θαη ππνρξέσζεο ηνπ λα αμηνινγεί ν ίδηνο ηελ 
αθξίβεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ Α.Μ, ζε ζρέζε κε ηε δηάηαμε 8.1.α ηεο 
ζχκβαζεο - ζχκπξαμεο πεξί επζχλεο ηεο Α.Μ γηα κε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ αλάδνρν, 
αθφκε θη αλ ν ηειεπηαίνο κπνξνχζε λα δηελεξγήζεη αλεμάξηεην έιεγρν. 

Απάνηηζη 82 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξαπνκπή ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 4.1.12.2 πνπ ππάξρεη ζηνλ φξν 8.1 
πξέπεη λα δηνξζσζεί ζην νξζφλ «4.1.13.2».  
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Λακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο αλσηέξσ δηεπθξίληζεο, δηεπθξηλίδεηαη πεξαηηέξσ φηη δελ ππάξρεη 
ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ε αληίζεζε πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ Δξψηεζε. πγθεθξηκέλα, ε δηάηαμε ηνπ φξνπ 8.1 πξνβιέπεη κία εηδηθή εμαηξεηηθή 
επζχλε ηεο ΑΜ πνπ αθνξά εηδηθά ζηηο ρσξνηαμηθέο θαη δνκηθέο ζπλζήθεο ησλ Υψξσλ ηνπ 
Έξγνπ, θαη πάλησο ππφ ηηο ξεηέο πξνυπνζέζεηο ππφ παξ. (α), (β) θαη (γ) ηνπ ελ ιφγσ φξνπ. 
χκθσλα δε κε ηελ πξνβιεπφκελε ππφ παξ. (α) πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηήο ελ 
ιφγσ εηδηθήο θαη εμαηξεηηθήο επζχλεο ηεο ΑΜ, είλαη λα κελ είρε πεξηιεθζεί ζηα Γηαζέζηκα 
ηνηρεία ηνπ Έξγνπ πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε πξφβιεκα ζηηο ρσξνηαμηθέο θαη δνκηθέο 
ζπλζήθεο ησλ Υψξσλ ηνπ Έξγνπ νχηε ν Αλάδνρνο λα κπνξνχζε επρεξψο λα είρε ιάβεη 
γλψζε ηπρφλ ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ δηθφ ηνπ αλεμάξηεην έιεγρν – ζηνλ νπνίνλ 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ φξν 4.2 θαη κε ηελ επηθχιαμε 
θαη νησλδήπνηε άιισλ ζρεηηθψλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο.    

 

Δρώηηζη 83 

Αλ ππάξρνπλ θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηέο πνπ επηθέξεη ζηνλ εξγνιάβν ε ηπρφλ παξαβίαζε 
θαλφλσλ ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Απάνηηζη 83 

Οη φξνη ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθείο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ 
επηθέξεη ζηνλ Αλάδνρν ε κε ηήξεζε απφ ηνλ ππεξγνιάβν ηνπ Αλαδφρνπ ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ θαη ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ 
Απάληεζε 22, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθψλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηπρφλ ζπλέπεηεο ζηνλ εξγνιάβν αλακέλεηαη θαη’ αξρήλ λα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ εζσηεξηθή ζρέζε Αλαδφρνπ – ππεξγνιάβνπ.  

 

Δρώηηζη 84 

Παξαθαιψ λα δηεπθξηλίζεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη λα ζπλάςεη ν 
εξγνιάβνο ηηο αζθάιεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο αζθαιίζεσλ ζηα άξζξα 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5. 

Απάνηηζη 84 

Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξέρεη ηηο αζθαιίζεηο ησλ άξζξσλ 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
ηνπ ηεχρνπο Αζθαιίζεσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 14.2.2. ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, 
ν Αλάδνρνο δηαζθαιίδεη φηη νη ζπκβάζεηο κε ππεξγνιάβνπο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 
αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη ν Αλάδνρνο έλαληη ηεο ΑΜ. 
 

Δρώηηζη 85 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί θαηά ηελ παξάγξαθν 4.1.6 ηεο ζχκβαζεο – ζχκπξαμεο, πνηα 
είλαη ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε 
δεζκεπηηθή δήισζε φηη ζην άκεζν κέιινλ δε ζα εγεξζνχλ εηο βάξνο ηνπ απαηηήζεηο ή δε ζα 
θαηαζηνχλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο, ελαληίνλ ηνπ. 

Απάνηηζη 85 

Ο φξνο 4.1.6 ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθήο θαη πιήξεο: «Γελ πθίζηαηαη 
θακία απαίηεζε θαη δελ εθθξεκεί θακία δηθαζηηθή, δηαηηεηηθή ή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ελαληίνλ 
ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ελαληίνλ ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ θαη εμ φζσλ γλσξίδνπλ αληίζηνηρα δελ 
πξφθεηηαη λα εγεξζνχλ ηέηνηεο ζην άκεζν κέιινλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ή ελδέρεηαη λα 
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επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ησλ Αξρηθψλ Μεηφρσλ λα εθηειέζνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο αληηζηνίρσο, πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε". 

Δρώηηζη 86 

Με πνηα ηηκή ζα ιεθζεί ην θφζηνο ελέξγεηαο? 

Απάνηηζη 86 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δρώηηζη 87 

Όπνπ εθαξκφδεηαη πιεζσξηζκφο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη 
λα αλέξρεηαη ζε 2% εηεζίσο γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο». 
Πσο ιακβάλεηαη ππφςε ν πξαγκαηηθφο πιεζσξηζκφο; 

Απάνηηζη 87 

χκθσλα κε ην άξζξν 2.4.4.2 ηνπ Σεχρνπο Γηαθήξπμεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Πξνζθνξάο 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί δείθηεο πιεζσξηζκνχ 2% εηεζίσο γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν δηάξθεηαο 
ηεο χκβαζεο ζην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν θαη ζην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
θάζε Γηαγσληδφκελνπ. 

Μεηά ηελ έλαξμε ηεο χκβαζεο θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο χκβαζεο βιέπεηε ην 
Σεχρνο Πιεξσκψλ. 

 

Δρώηηζη 88 

i) Μπνξεί ηξίην κέξνο λα πξνζθέξεη δάλεηα εκπεηξία ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 
δηαγσληδφκελνπο? 
ii) Μεηά ηελ ζχλαςε ηεο χκβαζεο κπνξεί ην ηξίην κέξνο πνπ πξνζθέξεη δάλεηα εκπεηξία ζε 
άιιν δηαγσληδφκελν λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ Αλάδνρν? 

Απάνηηζη 88 

i) Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ είλαη απνδεθηή ε ρνξήγεζε δάλεηαο εκπεηξίαο ζε πεξηζζφηεξνπο 
ηνπ ελφο  ζπκκεηέρνληεο. 

ii) Μεηά ηελ ζχλαςε ηεο χκβαζεο δελ είλαη δπλαηή ε επίθιεζε ηθαλνηήησλ ηξίησλ 
θνξέσλ, πνπ δελ είραλ δεισζεί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Δίλαη δπλαηή ε 
ππεξγνιαβηθή αλάζεζε εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.8.2 
ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

Δρώηηζη 89 

Ζ επηβαηηθή θίλεζε (ridership) ζα παξακείλεη ζηαζεξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο? 
Πνηα είλαη ε αλακελφκελε εηήζηα αχμεζε? 

Απάνηηζη 89 

Σν ζχζηεκα έρεη δηαζηαζηνινγεζεί ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1.5 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή 
Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο,  ε δε αλακελφκελε εηήζηα αχμεζε  δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία ζηελ παξνχζα θάζε. 

 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 30 από 116 

 

Δρώηηζη 90 

Γελ δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο επεθηάζεηο. Πσο νη δηαγσληδφκελνη ζα ηα ιάβνπλ ππφςε ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο? 

Απάνηηζη 90 

χκθσλα κε ην Άξζξν 1.6 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», γηα ηελ 
πξνζθνξά ζα ιεθζνχλ ππφςε νη απαηηήζεηο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο γηα ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν απηφ ππνδνκέο – πξνβιέςεηο ζχλδεζεο κε ηα κειινληηθά, 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν απηφ, έξγα. 

 

Δρώηηζη 91 

Θα πξέπεη λα δνζεί ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο: 
i) Base line 
ii) Extension 
Τπάξρεη πεξίπησζε ε αλάζεζε ηεο χκβαζεο λα γίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηεο 
Βαζηθήο Γξακκήο? 
Τπάξρεη πεξίπησζε ε πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδνο (12 κελψλ) λα επεθηείλεηαη κεηά ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Βαζηθήο Γξακκήο? 
Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα πεξηνξίζεη ηε δηάξθεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο 
πεξηφδνπ? 

Απάνηηζη 91 

Ηζρχνπλ φζα θαηαγξάθνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ζην Άξζξν 1.3.3 
ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Δρώηηζη 92 

«Απφ ηνπο αλαδφρνπο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά, έρεη γίλεη ε 
κειέηε, ε θαηαζθεπή, ε πξνκήζεηα, νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ θάησζη Σξνραίνπ 
Τιηθνχ: 
18 ζπξκνί – 4 βαγνληψλ, (ζεηξά) (Έρνπλ παξαδνζεί θαη δνθηκάδνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε) 
15 λένη ζπξκνί – 4 βαγνληψλ (ζεηξά ΗΗ) (Τπφ Γεκνπξάηεζε) θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ησλ 
απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο» 
Τπάξρεη πεξίπησζε νη δνθηκέο ησλ λέσλ ζπξκψλ λα γίλνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
ιεηηνπξγίαο? 
Πνηνο ζα θάλεη ηηο δνθηκέο ησλ λέσλ ζπξκψλ ν Αλάδνρνο ή ν Πξνκεζεπηήο? 
Πσο ζα ακεηθζεί ν Αλάδνρνο γηα ην πξφζζεην έξγν ή ηηο επηπηψζεηο? 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη δνθηκέο γίλνπλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, πνηνο ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο 
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΛ θαη φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο? 
Πσο ζα γίλνπλ νη δνθηκέο κε παξάιιειε ιεηηνπξγία? 

Απάνηηζη 92 

Οη δνθηκέο ησλ λέσλ ζπξκψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 
6.2.1.1.Α ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ «Δξγαζίεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο» ηεο ελφηεηαο «Οξηζκνί – 
Δξκελεία Όξσλ ηεο χκβαζεο» ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, νη δνθηκέο ησλ λέσλ ζπξκψλ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο θαη δελ ζπληζηνχλ πξφζζεην έξγν γηα 
ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ επζχλε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΛ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλήθεη ζηνλ Αλάδνρν, 
εθφζνλ έρεη εθθηλήζεη ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γηα ηηο δνθηκέο κε παξάιιειε 
ιεηηνπξγία, απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ακαμνζηάζην θαη ζηελ ηξνρηά δνθηκψλ, ελψ 
φζεο απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε γξακκή ζα εθηεινχληαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. 

Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δελ απνηεινχλ πξφζζεην έξγν, πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ επηθέξνπλ πξφζζεηε ακνηβή γηα ηνλ Αλάδνρν. 

 

Δρώηηζη 93 

«Οη αλάδνρνη θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηελ εθπαίδεπζε, 
ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ φηη ηα εθπαηδεπκέλα άηνκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηψλ, έρνπλ επηηχρεη ην ειάρηζην 
θαζνξηζκέλν επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζα θαηαιάβνπλ, γη’ απηφ θαη ζα 
ππνβάινπλ θάζε εθπαηδεπκέλν ζε εμέηαζε θαη ζα ηνπ ρνξεγήζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη ζε 
ζέζε λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη». 
Πνηα εκπεηξία θαη πνηα πηζηνπνίεζε ζα έρνπλ ηα ζηειέρε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ πνπ ζα 
εμεηάζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα ηνπο ρνξεγήζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ. (Ζ Αηηηθφ Μεηξφ 
δελ έρεη θακία εκπεηξία ιεηηνπξγίαο). Μήπσο δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ιφγσ άγλνηαο? 

Απάνηηζη 93 

Ζ πηζηνπνίεζε εθπαίδεπζεο δίλεηαη αξρηθά απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο θαηφπηλ 
εθπαίδεπζεο ζηειερψλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ, φπσο απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη ζην 
Άξζξν 2.8.4 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Καηά ζπλέπεηα ηα ζηειέρε 
απηά ζα είλαη θαηαξηηζκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο, ψζηε λα 
πξαγκαηνπνηνχλ ζηε ζπλέρεηα εθπαηδεχζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ζπλερεία εθπαίδεπζε 
θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί ππνρξέσζή ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ άξζξνπ.  

 

Δρώηηζη 94 

χκθσλα κε ην άξζξν 2.2.6.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
αμηνινγείηαη επί ηε βάζεη ελφο θξηηεξίνπ (ζπγθεθξηκέλα ηεο Δκπεηξίαο ζηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ 
κεηξφ κε πιήξσο απηφκαην ζχζηεκα ρσξίο νδεγφ), ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε πέληε επηκέξνπο 
θξηηήξηα (π.ρ. ην κήθνο ηεο γξακκήο λα ππεξβαίλεη ηα 10 ρκ θ.ιπ.). 
ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ έλσζε εηαηξεηψλ, επηηξέπεηαη ην έλα 
κέινο ηεο έλσζεο λα πιεξνί έλα απφ ηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαη έηεξν κέινο ηεο έλσζεο ηα 
ππφινηπα; 
Παξαθαινχκε φπσο ην ίδην εξψηεκα απαληεζεί αλαθνξηθά κε ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε ηνπ 
άξζξνπ 2.2.6.2. ηεο Γηαθήξπμεο. 

Απάνηηζη 94 

ε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ζηελ ιεηηνπξγία δηθηχσλ κεηξφ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο απφ έλσζε εηαηξεηψλ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο απηήο λα θαιχπηεη 
ζπλνιηθά ηελ ελ ιφγσ εκπεηξία φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηνλ φξν 2.2.6.1 (i) έσο (v) ηεο 
Γηαθήξπμεο.  

Οκνίσο ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ζηε ζπληήξεζε δηθηχσλ κεηξφ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο απφ έλσζε εηαηξεηψλ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο απηήο λα θαιχπηεη 
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ζπλνιηθά ηελ ελ ιφγσ εκπεηξία φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηνλ φξν 2.2.6.2 (i) έσο (iv) ηεο 
Γηαθήξπμεο.  

 

Δρώηηζη 95 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ έλσζε εηαηξεηψλ, κπνξείηε λα 
επηβεβαηψζηε φηη ην έλα κέινο ηεο έλσζεο επηηξέπεηαη λα πιεξνί φια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα 
ησλ άξζξσλ 2.2.6.1 θαη 2.2.6.2 ηεο Γηαθήξπμεο; 

Απάνηηζη 95 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε εηαηξεηψλ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα 
κέινο απηήο λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία ζηελ ιεηηνπξγία δηθηχσλ κεηξφ φπσο απηή 
απνηππψλεηαη ζηνλ φξν 2.2.6.1 (i) έσο (v) ηεο Γηαθήξπμεο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο απηήο 
λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία ζηε ζπληήξεζε δηθηχσλ κεηξφ φπσο απηή απνηππψλεηαη 
ζηνλ φξν 2.2.6.2 (i) έσο (iv) ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

Δρώηηζη 96 

ην άξζξν 2.2.9.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν Β.7 "Γηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ απφδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ φξνπ 2.2.8.1" γίλεηαη αλαθνξά ζηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ νη Γηαγσληδφκελνη γηα ηελ 
απφδεημε ηεο δάλεηαο εκπεηξίαο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξίην θνξέα παξνρήο δάλεηαο εκπεηξίαο. 
Παξαθαινχκε λα επηβεβαησζεί φηη αλαθνξηθά κε ηε παξαπνκπή ζηε παξάγξαθν Β.6: (α) 
απαηηνχληαη κφλνλ νη απνθάζεηο Γ ή αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ αθ’ ελφο ηνπ κέινπο 
Γηαγσληδφκελεο Έλσζεο πξνο ην νπνίν παξέρεηαη ε εκπεηξία γηα λα ηελ εηζθέξεη ζηε 
ζπλέρεηα ζηε Γηαγσληδφκελε Έλσζε θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ πξνζθέξνληα ηελ εκπεηξία 
ηξίηνπ/άιινπ θνξέα, αληίζηνηρα, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε απνθάζεσλ Γ απνδνρήο απηήο ηεο 
εκπεηξίαο απφ φια ηα κέιε ηεο Γηαγσληδφκελεο Έλσζεο θαη (β) αξθνχλ νη απνθάζεηο Γ ή 
αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ (πξνζθέξνληνο θαη 
απνδερφκελνπ θνξέα) ρσξίο λα απαηηείηαη επηπιένλ ε πξνζθφκηζε θάπνηνπ άιινπ 
εγγξάθνπ, φπσο ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ παξνρήο εκπεηξίαο, αλαθνξηθά κε ηελ δέζκεπζε 
ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ. 

Απάνηηζη 96 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ φξνπ 2.2.8.1 ηεο 
Γηαθήξπμεο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. Β7, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη νη ηξίηνη / άιινη 
θνξείο λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. Β.1, Β.4 θαη Β.6 θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ παξ. Β.2, Β.3 (ηα ζρεηηθά κε ηελ επίθιεζε) θαζψο θαη ηηο Απνθάζεηο Γ, φπσο 
αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ Β7. πλεπψο: 

(α) Δθηφο ησλ Απνθάζεσλ Γ, απαηηνχληαη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. Β.1, Β.4 θαη Β.6 
θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. Β.2, Β.3 (ηα ζρεηηθά κε ηελ επίθιεζε).  

(β) Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ απαηηείηαη θάπνην άιιν έγγξαθν. 

 

Δρώηηζη 97 

ην Πξννίκην (ζηνηρείν ζ) θαη ζην Άξζξν 22 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, αλαθέξεηαη φηη ν 
Αλάδνρνο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 
βεβαίσζε γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο χκβαζεο, αλαιακβάλνληαο λα πξνζθνκίζεη ηα 
πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ 
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αζθαιίζηξσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο απνηειεί επαξθή απφδεημε γηα ηελ 
χπαξμε αζθάιηζεο θαη απηή ε κνξθή είλαη επξέσο απνδεθηή ζηε δηεζλή αζθαιηζηηθή αγνξά, 
παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί φηη αξθεί ε πξνζθφκηζε απηνχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε 
πξσηφηππε κνξθή, άιισο λα αηηηνινγεζεί ε ηπρνχζα ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ζηελ ΑΜ 
ηνπ πξσηφηππνπ αζθαιηζηεξίνπ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ 
αζθαιίζηξσλ, δεδνκέλνπ, επίζεο, φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο απνηειεί επαξθή 
απφδεημε ηφζν γηα ηελ εμφθιεζε ησλ αζθαιίζηξσλ φζν θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε πεξίπησζε κε εμφθιεζεο ησλ αζθαιίζηξσλ 
πξσηφηππα ππνγεγξακκέλνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ εθδίδεη ην 
πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο. 

Απάνηηζη 97 

εκεηψλνπκε φηη ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο βεβαίσζεο φπσο είλαη επξέσο γλσζηφ, 
απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε αζθάιηζεο αιιά φρη απαξαίηεηα ηελ ηζρχ ηεο. Δπίζεο δελ 
απνδεηθλχεη νχηε δηεπθξηλίδεη ην εχξνο, ηελ έθηαζε θαη ηελ επάξθεηα ηεο θάιπςεο. Γη’ απηφ 
ηνλ ιφγν απαηηείηαη ε απφδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην, ψζηε λα ειεγρζνχλ φια ηα αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 98 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηηο παξαγξάθνπο 1.2 & 1.3, 
παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί φηη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο επέθηαζεο πξνο 
Καιακαξηά, νη 15 λένη ζπξκνί ζα ηεζνχλ ζε δνθηκέο θαη ζε ζέζε ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ 
αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο απηψλ ησλ 15 ζπξκψλ, ν νπνίνο ζα είλαη, επίζεο, 
ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε απηψλ ησλ ζπξκψλ ζην βαζηθφ έξγν θαζψο επίζεο 
ζην έξγν ηεο επέθηαζεο. 

Απάνηηζη 98 

Βιέπεηε Απάληεζε 92 αλσηέξσ. Μεηά ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή πξνο ρξήζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ λέσλ ζπξκψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άκεζε ελζσκάησζή ηνπο ζην ελ 
ιεηηνπξγία έξγν.  

 

Δρώηηζη 99 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 1.3, παξαθαινχκε λα 
δηεπθξηληζηεί ην πιαίζην ησλ αιιαγψλ ζην OCC/ ECR ιφγσ ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά 
θαη πην ζπγθεθξηκέλα φηη νπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα, επαλεθπαίδεπζε, δνθηκή ζε 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία, εηδηθά εξγαιεία θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηεζεί, ζα εκπίπηεη ζηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο. 

Απάνηηζη 99 

Ηζρχεη ην Άξζξν 1.3 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Οη αιιαγέο ζην 
OCC/ ECR γηα ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά ζην Βαζηθφ 
Έξγν απνηειεί επζχλε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1.4 
ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πεξηνξίδνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ Τπνρξεψζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β΄ πνπ 
ηνπ αλαινγνχλ, κε βάζε ηνλ φξν 6.2.Α ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ιακβαλνκέλνπ ζε θάζε 
πεξίπησζε ππ’ φςηλ φηη ν Αλάδνρνο ζα έρεη ήδε ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ θαη ηνπ ΚΔΛ/ECR). 
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Δρώηηζη 100 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 1.6, παξαθαινχκε λα 
καο γλσζηνπνηήζεηε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ησλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο. 

Απάνηηζη 100 

Ζ πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ηεο επέθηαζεο απφ άπνςε έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ βξίζθεηαη 
ζην ζηάδην ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί βξίζθνληαη ζε ζηάδην 
εγθαηάζηαζεο ησλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ.  

Ζ ηξέρνπζα ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο  ηνπ έξγνπ ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο είλαη ε 11ε Ηνπιίνπ 2024. 

 

Δρώηηζη 101 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.1, παξαθαινχκε λα 
πεξηγξαθνχλ δηεπθξηληζηηθά νη επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ νκάδσλ ζπληήξεζεο ηνπ 
αλαδφρνπ Λ& γηα ηε πξψηε θάζε ηεο χκβαζεο, θαηά ηελ νπνία ζα εθηειείηαη ε ζπληήξεζε 
απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο. Παξαθαινχκε επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί δηεπθξηληζηηθά ε 
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζπληήξεζεο αλά θχξην ζχζηεκα. 

Απάνηηζη 101 

Γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα εθηειείηαη απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο 
ηζρχνπλ ην Άξζξα 5.1.4 θαη 2.8.4 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 
αληίζηνηρα. ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη πξνγξάκκαηα ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 
Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 102 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.1, παξαθαινχκε λα 
δηεπθξηληζηεί αλ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζρεηηθή αλνρή 6 κελψλ γηα ηελ πξνζζήθε ησλ 5 
επηπξφζζεησλ ζηαζκψλ ησλ επεθηάζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη σο πηζαλφ ελδερφκελν γηα ην 
βαζηθφ Έξγν θαη επίζεο λα δηεπθξηληζηεί αλ ζα γίλεη ε παξάδνζε ησλ λέσλ ζηαζκψλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ηπρφλ δελ ζα έρνπλ παξαδνζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, νη λένη 15 ζπξκνί. 

Απάνηηζη 102 

Ηζρχνπλ φζα θαηαγξάθνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ζην Άξζξν 1.3.3 
ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ λέσλ ζπξκψλ ηζρχεη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 6.2.1.1.Α 
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ε παξάδνζε ησλ λέσλ ζηαζκψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 
παξάδνζε ησλ λέσλ 15 ζπξκψλ. 

 

Δρώηηζη 103 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.1, αλαθέξεηαη φηη ν 
αλάδνρνο Λ&Μ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ έξγσλ ζηηο δπν 
θάζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ζα έρνπλ πξνεγεζεί νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ 
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αλαδφρσλ ησλ επεθηάζεσλ, παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο θαη λα 
απνζαθεληζηνχλ νη ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ κε ζηφρν ηελ νκαιή θαη αζθαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απάνηηζη 103 

Ηζρχνπλ φζα θαηαγξάθνληαη ζηα Άξζξα 6.2, 6.2.Α θαη 6.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 104 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.1, αλαθέξεηαη φηη ν 
Αλάδνρνο Λ& ζα ιεηηνπξγήζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο RAMS πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πηζηνπνίεζε. Παξαθαινχκε 
λα βεβαησζεί φηη νη δείθηεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ σο βάζε ζα είλαη απηνί πνπ ηειηθά ζα 
επηηεπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 
παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ θαη, επηπιένλ, λα δηεπθξηληζζεί αλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε 
γηα επέθηαζε εγγχεζεο ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ αληηζηνίρσλ 
ζπκβάζεσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο ησλ επεθηάζεσλ. 

Απάνηηζη 104 

Ηζρχνπλ ηα Άξζξα 2.2 θαη 2.8.8 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο θαη ην 
Άξζξν 4.2 ηνπ ηεχρνπο Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα (RAMS). 
Μέρξη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο, νη δείθηεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν σο βάζε ζα είλαη απηνί πνπ έρνπλ επηηεπρζεί. Δάλ ζηελ ζπλέρεηα νη 
δείθηεο βειηησζνχλ κεηά απφ παξεκβάζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ησλ Παιαηψλ 
Αλαδφρσλ, ζα πηνζεηεζνχλ νη λένη δείθηεο. Όηαλ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί θαη 
παγησζνχλ/εγθξηζνχλ νη ηειηθνί δείθηεο RAMS, απηνί ζα απνηειέζνπλ ηνπο ηειηθνχο δείθηεο 
γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία. Δάλ απηνί ππνιείπνληαη ησλ ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελσλ ζα 
αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο. ε θάζε 
πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο δείθηεο ζα ηεξνχληαη ηα αλαγξαθφκελα ζηα εγρεηξίδηα 
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν. 

 

Δρώηηζη 105 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.1, αλαθέξεηαη φηη 
κεηαμχ ησλ πξναπαηηνχκελσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη θαη ηα αληαιιαθηηθά, 
αλαιψζηκα θαη εηδηθά εξγαιεία γηα ηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκφ, θαζψο επίζεο γηα ην ηξνραίν πιηθφ, 
ηα ζπζηήκαηα FRACAS, PMIS, Training, Project Log θηι. Παξαθαινχκε λα βεβαησζεί φηη ε 
ελ ιφγσ πξφβιεςε αλαθέξεηαη ζηα αληαιιαθηηθά θαη ζην ζχζηεκα FRACAS, PMIS πνπ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ πξνκεζεπζεί απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο (Βιέπεηε ζρεηηθή αλαθνξά 
θαη ζηε παξάγξαθν 2.8.2 ηνπ ηδίνπ ηεχρνπο). 

Απάνηηζη 105 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο. Ζ 
δηαηήξεζε φκσο ησλ αλσηέξσ ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
εθάζηνηε Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξα 6 θαη 16 
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο 
θαηαγξάθνληαη ζην Άξζξν 2.8 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. 
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Δρώηηζη 106 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.1, αλαθέξεηαη φηη ν 
αλάδνρνο Λ& ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ γηα επηπιένλ ιήςεηο 
κεηξήζεσλ ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο. Γεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο ή 
ελέξγεηεο πηζαλψο λα ζρεηίδνληαη κε εθηέιεζε πιάλσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, 
παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο θαη κε ζαθήλεηα νη αξκνδηφηεηεο, ε ηεξάξρεζή 
ηνπο θαη ν ξφινο ηνπ Λ& θαη ηεο ΑΜ, φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπληνληζκνχ. 

Απάνηηζη 106 

Γηα ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο κεηά ηελ Παξάδνζε 
– Παξαιαβή ησλ ρψξσλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ, απηέο ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, ν νπνίνο έρεη πιένλ ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 
16 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο 

 

Δρώηηζη 107 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.2, αλαθέξεηαη φηη ζα 
ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε δηαρείξηζεο «παηδηθψλ αζζελεηψλ» 6 κελψλ, θαζψο επίζεο 
πξφβιεςε επηπιένλ 2 εηψλ γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηφρσλ RAMS θαηαζθεπήο. Παξαθαινχκε 
λα δηεπθξηληζηεί, ζε πεξίπησζε πηζαλήο κε επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ ή ζε πεξίπησζε 
πηζαλήο αλάγθεο πινπνίεζεο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο, αλ 
ππάξρεη πξφβιεςε γηα αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέρξη θαη ηε 
ζπλνιηθή επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ ή ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ. 

Απάνηηζη 107 

Βιέπεηε Απάληεζε 104 αλσηέξσ. Ηζρχνπλ ηα Άξζξα 2.2 θαη 2.8.8 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή 
Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο θαη ην Άξζξν 4.2 ηνπ ηεχρνπο Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, 
πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα (RAMS). Πξνβιέπεηαη ε απνθαηάζηαζε λα γίλεηαη κε επζχλε 
ηνπ Αλαδφρνπ, εθηφο αλ ζπληξέρεη επζχλε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη 
αλαθνξέο απηέο έρνπλ γίλεη κέζα ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο ή θαη ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ 
δηάζηεκα έσο 10 έηε ζε πεξίπησζε «αζηνρίαο κειέηεο». 

 

Δρώηηζη 108 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.2, παξαθαινχκε 
λα δηεπθξηληζηεί αλ ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα παξέρνληαη ζα είλαη θαηλνχξγηα (φρη 
επηζθεπαζκέλα) θαη γηα πνην ηχπν ζπληήξεζεο θαζψο επίζεο πνηά ζα είλαη ε δηάξθεηα απηήο 
ηεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο, ζπζηεκάησλ θαη ηξνραίνπ 
πιηθνχ θαη απφ πφηε αξρίδεη απηή, ζε θάζε πεξίπησζε. 

Απάνηηζη 108 

Σα ζρεηηθά κε ηα αληαιιαθηηθά πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 9.1.4 θαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ 
ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο θαη ζα είλαη θαηλνχξηα (φρη επηζθεπαζκέλα). 
Βιέπεηε Κεθάιαην Β, Γηεπθξίληζε 6. 

Ζ δηάξθεηα παξνρήο ζα είλαη φπσο πξνβιέπεηαη γηα ην ρξφλν εγγχεζεο ησλ έξγσλ θαη 
πξνκεζεηψλ ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ μεθηλψληαο απφ ηε βεβαησκέλε πεξαίσζή ηνπο γηα ηηο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο Σειηθήο Δπηκέηξεζεο, θαη 
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ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ 
δηαηάμεσλ θαη ησλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε εμαίξεζε ηε ζχκβαζε ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, γηα ηα αληαιιαθηηθά, πιηθά, 
ζπζθεπέο, ινηπφ εμνπιηζκφ, ησλ ζπζηεκάησλ ή ηκεκάησλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ Παιαηψλ 
Αλαδφρσλ, πνπ είηε αληηθαηαζηαζνχλ είηε επηδηνξζσζνχλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ 
εγγχεζεο, παξαηείλεηαη ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ θαηά έμη (6) κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 

Δρώηηζη 109 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.2, αλαθέξεηαη 
απαίηεζε δηαηήξεζεο απνζέκαηνο αζθάιεηαο. Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί κε πνηφ ηξφπν 
εμαζθαιίδεη ε ΑΜ ηελ δηαξθή δηάζεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ OEM ζηνλ αλάδνρν Λ&, 
δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο αληαιιαθηηθψλ πνπ έρνπλ παξαδνζεί ζην πιαίζην πξνκήζεηαο ηνπ 
Σξνραίνπ Τιηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηζρχ θαη πψο δηαζθαιίδεηαη ε 
δηάζεζή ηνπο γηα 15 ρξφληα (Βιέπεηε παξάγξαθν 21.5 ηνπ ηεχρνπο Πξνκήζεηαο Σξνραίνπ 
Τιηθνχ). 

Απάνηηζη 109 

Ηζρχνπλ ηα Άξζξα 2.8.2 θαη 9.1.4 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. 

 

Δρώηηζη 110 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.3.1, παξαθαινχκε 
λα πξνζδηνξηζηεί ε δηάξθεηα ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθνχ ζηαδίνπ (ήηνη ηνπ ηαδίνπ 1). 

Απάνηηζη 110 

Ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ζην Άξζξν 1.3.3 ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Δρώηηζη 111 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.3.1, αλαθνξηθά κε 
ην ηάδην 2, πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 
πξσηνθφινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, ελψ δελ πξνβιέπεηαη ππνγξαθή πξσηνθφιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαδίνπ 1. Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ 
απαηηείηαη θαζνιηθή απνδνρή φισλ ησλ πξναπαηηνπκέλσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ 
θαηαζθεπήο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο πξηλ ην ηάδην 2, 
θαζψο επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη πνηεο ζα είλαη νη ηπρνχζεο 
επηπηψζεηο ζηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ Λ&. 

Απάνηηζη 111 

Ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 112 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.3.1, αλαθνξηθά κε 
ην ζηάδην 4, πξνβιέπεηαη ε ιήμε ηεο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ αλαδφρνπ θαηαζθεπήο 
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κεηά απφ 36 κήλεο, ελψ ζε άιιν ζεκείν γίλεηαη αλαθνξά ζε εγγχεζε 2,5 εηψλ. 
Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ηνπ αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ζα 
ππεξβαίλεη ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ 
κελψλ ηεο εγγχεζεο πνπ ζα ηζρχζεη, ζε θάζε πεξίπησζε. 

Απάνηηζη 112 

Γηα ηελ ζπληήξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο ηζρχεη ην 
Άξζξν 5.1.4 ηνπ ηεχρνο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. 

Σν Άξζξν 2.2 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθά 
2,5 έηε απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηφρσλ RAMS θαη φρη ζε 
ρξφλν εγγχεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ, ν νπνίνο είλαη ηξία (3) έηε 
θαη μεθηλά απφ ηε βεβαησκέλε πεξαίσζή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο Σειηθήο Δπηκέηξεζεο, θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο 
γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ φξσλ ησλ 
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 

Δρώηηζη 113 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.3.1, αλαθνξηθά κε 
ην ηάδην 6, πξνβιέπεηαη κφλνλ ε εθηέιεζε ηεο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. Παξαθαινχκε λα 
πξνζδηνξηζηεί πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη πνηνο ζα 
δηαζέζεη ηα αληαιιαθηηθά ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

Απάνηηζη 113 

Βιέπεηε Απάληεζε 112 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 114 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.3.2. / 1, 
αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζηειέρσζεο ηεο νξγαλσηηθήο 
δνκήο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηειέρσζεο πξνζσπηθνχ ηνπ ηεχρνπο. Παξαθαινχκε λα 
δηεπθξηληζηεί, ζε πεξίπησζε κε νξζήο αληηζηνίρηζεο πιήζνπο πξνζσπηθνχ (δηαπίζησζε 
ππεξεθηίκεζεο ή ππνηίκεζεο) αλά επηκέξνπο νξγαλσηηθή δνκή, αλ ζα δχλαηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο λα ηεθκεξηψζεη ηελ νξζή αληηζηνίρηζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλά ππεξεζία, κε ζθνπφ ηελ 
αζθαιή θαη νξζή εθηέιεζε ηνπ εκπνξηθνχ έξγνπ, θαζψο, επίζεο, παξαθαινχκε λα 
πξνζδηνξηζηεί εμ αξρήο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, ζηε 
πηζαλή πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κε αλαθξηβή αληηζηνίρηζε 
πιήζνπο πξνζσπηθνχ, δεδνκέλνπ φηη ε ηπρνχζα δεκηνπξγία λέσλ θξηηεξίσλ θαη ππν-
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ αληίθεηηαη ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία. 

Απάνηηζη 114 

Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην Άξζξν 2.8.3.2.1 «Ο Πίλαθαο Πξνζσπηθνύ Αλαδόρνπ πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ ηεύρνο σο Παξάξηεκα ΣΤ, θαζνξίδεη ηνλ ειάρηζηα απνδεθηό αξηζκό 
αηόκσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ.» . 

Γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηζρχεη ην Άξζξν 3.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 
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Δρώηηζη 115 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.4, παξαθαινχκε 
λα πξνζδηνξηζηεί πνηα είλαη ε πξφβιεςε ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε πνπ ε εθπαίδεπζε ησλ 
αλαδφρσλ δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθηέιεζε ζπληήξεζεο κέρξη θαη ηε γεληθή επηζθεπή 
ησλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθά ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ θαη λα δηεπθξηληζηεί αλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε 
πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέρξη ην πξνζπκθσλεκέλν επίπεδν ζπληήξεζεο, θαζψο 
επίζεο ε δηάξθεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηή. 

Απάνηηζη 115 

Ζ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαηαγξάθεηαη ζην Άξζξν 2.8.4 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή 
θαη Πξνδηαγξαθέο. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη ππνρξεψζεηο / επζχλεο απφ ηηο ζρεηηθέο 
ζπκβάζεηο ηεο ΑΜ κε ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο. 

 

Δρώηηζη 116 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 2.8.4, επίζεο, ζην 
ζρεηηθφ πίλαθα αλαθέξεηαη π.ρ Οκάδα ζπληήξεζεο Σξνραίνπ Τιηθνχ - 10 άηνκα, ελψ ζηνλ 
πίλαθα αλάιπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθέξνληαη 12 άηνκα γηα ην αξρηθφ ζηάδην. 
Παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηεί πνηα είλαη ε νξζή θαη ηζρχνπζα πξφβιεςε ζηνπο ελ ιφγσ 
πίλαθεο. 

Απάνηηζη 116 

Οη Πίλαθεο αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. Ο Πίλαθαο 2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή 
Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» (2.8.4) αθνξά ζηελ ππνρξέσζε γηα ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε 
απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο ελψ ν πίλαθαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ αθνξά ζηνλ ειάρηζην 
ζπλνιηθά απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δρώηηζη 117 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 3.7, παξαθαινχκε λα 
πξνζδηνξηζηνχλ ηα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ παξαδνζεί θαηά ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ησλ 
ζπξκψλ, θαζψο επίζεο νη ηηκέο ηνπ αλαδφρνπ θαηαζθεπήο κε ζθνπφ ηελ νξζή θνζηνιφγεζε 
ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο. 

Απάνηηζη 117 

Ο αξρηθά πξνβιεπφκελνο θαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ ησλ ζπξκψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
θαηάινγν ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξεη ηα ειάρηζηα αληαιιαθηηθά κε βάζε ηελ ζχκβαζε ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, ελψ 
παξφκνηα ιίζηα ππάξρεη θαη γηα ηνπο ζπξκνχο εηξάο ΗΗ. Βιέπεηε Κεθάιαην Β, Γηεπθξίληζε 6. 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ θαη νη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο κε 
ηπρφλ πξνκεζεπηέο ηνπο δελ είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο απνηειεί επζχλε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ 

 

Δρώηηζη 118 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 3.7, παξαθαινχκε λα 
πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ 2 γελεψλ ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ ηνπ 
Έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ νξζή θνζηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ. 
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Απάνηηζη 118 

Οη δχν ζεηξέο ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή (Hitachi Rail), 
έρνπλ ηελ ίδηα βαζηθή δηακφξθσζε (4 βαγφληα – δηαξζξσκέλα βαγφληα –articulated κε 
ζπλερή εζσηεξηθφ δηάδξνκν, κε ίδηα πεξηηππψκαηα, δηαζηάζεηο θαη βαζηθά ζπζηήκαηα, κε 
παξφκνηεο δηεπηθάλεηεο κε ηα ζπζηήκαηα έιμεο, ζεκαηνδφηεζεο θαη επηδνκήο ηεο γξακκήο, 
θιπ) αιιά νη λένη ζπξκνί κειεηψληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηα αλαζεσξεκέλα 
ηζρχνληα Πξφηππα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κειέηε εθαξκνγήο ησλ αξρηθψλ ζπξκψλ 
εθπνλήζεθε θαη εγθξίζεθε ηελ ηειεπηαία 6-εηία.  

 

Δρώηηζη 119 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 5.1, παξαθαινχκε λα 
πξνζδηνξηζηεί κε πνην ηξφπν ζα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ηερληθψλ γλψζεσλ 
απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ζηνλ αλάδνρν Λ& θαη πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ηεο ΑΜ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή κεηαθνξά ηερληθψλ γλψζεσλ, θαζψο επίζεο 
κε πνην ηξφπν ζα επηηεπρζεί απηή ε κεηαθνξά, φπσο π.ρ. κε ηελ έγγξαθε εμαζθάιηζε ηεο 
ήδε ππάξρνπζαο έγθξηζεο ηνπ αλαδφρνπ θαηαζθεπήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Απάνηηζη 119 

Ζ πνηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ηερληθψλ γλψζεσλ απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο ζηνλ Αλάδνρν 
εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Άξζξνπ 2.8.4 
ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ  
Παιαηψλ Αλαδφρσλ. 

 

Δρώηηζη 120 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 5.1.2, παξαθαινχκε 
λα βεβαησζεί φηη ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο πνπ ζα παξαδνζνχλ ζα είλαη ειεγκέλα απφ ηελ 
ΑΜ θαη εγθεθξηκέλα απφ απηήλ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί κε 
ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο κέρξη θαη ην αλψηαην επίπεδν απηήο (βαξηά 
ζπληήξεζε), κε ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ θαη κε αλαθνξά ζηνλ θαηαζθεπαζηή 
θαη ζην ζρεηηθφ θσδηθφ είδνπο ζε απηνχο ηνπο θαηαιφγνπο. 

Απάνηηζη 120 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο, νη θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ θαη ηα Φχιια 
Τπνβνιήο Τιηθνχ κε αλαθνξά ζηνλ θσδηθφ είδνπο πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζα 
είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ ΑΜ. 

 

Δρώηηζη 121 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 5.1.5.2, παξαθαινχκε 
λα δηεπθξηληζηεί αλ ζην ζπλνιηθφ ζθνπφ ηεο χκβαζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο 
επηζθεπήο κεηά απφ βαλδαιηζκφ ή graffiti θαη αλ ππάξρεη αληίζηνηρε απαίηεζε απφ ηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο γηα ηελ χπαξμε απνζεκάησλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ κεηά απφ αηχρεκα 
(crash repair kit). 

Απάνηηζη 121 

Σν θφζηνο επηζθεπήο κεηά απφ βαλδαιηζκφ ή graffiti ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 
ρεηηθά κε ηελ χπαξμε απνζεκάησλ ηζρχνπλ ηα Άξζξα 2.8.2, 3.6.4, 9.1.4 θαη ην Παξάξηεκα 
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Α ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Γελ πξνβιέπεηαη εηδηθφ crash repair 
kit. 

 

Δρώηηζη 122 

ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ, ζηε παξάγξαθν 5.3.3, παξαθαινχκε 
λα δηεπθξηληζηεί αλ ε ΑΜ έρεη εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα επηζθεπήο ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ ζην ακαμνζηάζην ηνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί πνηεο είλαη νη 
ειεθηξνληθέο κνλάδεο πνπ ζα πξέπεη απνθιεηζηηθά λα επηζθεπάδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ θαηαζθεπήο εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Έξγνπ θαη λα πξνζδηνξηζηεί ν 
αληίζηνηρνο θαηάινγνο πεξηερνκέλνπ αλά θαηεγνξία Ζ/Μ εμνπιηζκνχ. 

Απάνηηζη 122 

ην ακαμνζηάζην Ππιαίαο έρνπλ πξνβιεθζεί ζπλεξγεία γηα φια ηα ηερληθά αληηθείκελα ηνπ 
έξγνπ, ελψ ε ζηειέρσζε ηεο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη αληίζηνηρν πξνζσπηθφ. 
Καζψο φκσο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ππάξρεη ζε πνιιά ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη 
ζηδεξνδξνκηθά αληηθείκελα θαη ζε πνιιά απφ απηά ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ αθνξά ή ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ αζθάιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ 
επηβαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα απηά ηα αληηθείκελα (φπσο πρ. ε ζεκαηνδφηεζε,  νη 
αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο, ηα PLC ησλ πηλάθσλ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ ή ησλ ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ, θιπ) ε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηνπο αξρηθνχο πξνκεζεπηέο (ΟΔΜ), νη νπνίνη ζα έρνπλ θαη ηελ επζχλε ηεο 
νκαιήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ αθξηβήο ιίζηα ηνπ ηη ζα δχλαηαη 
λα επηζθεπάδεηαη ζην ακαμνζηάζην απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηη απφ ηνπο 
αξρηθνχο θαηαζθεπαζηέο (OEM) ζα δνκεζεί θαη ζα νξγαλσζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε 
ζπλεξγαζία θαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ζχκβαζεο 
(Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α γηα ην Βαζηθφ Έξγν) θαη αληίζηνηρα Πξνπαξαζθεπαζηηθή 
Πεξίνδνο Β γηα ηελ επέθηαζε). Δπίζεο ζηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα 
παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζα  ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πνπ 
ζα απαηηείηαη λα επηζθεπάδεηαη / αληηθαζίζηαηαη απφ ηνπο αξρηθνχο πξνκεζεπηέο / 
θαηαζθεπαζηέο. 

 

Δρώηηζη 123 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), ζηε 
παξάγξαθν 4.2, πξνβιέπεηαη πεξίνδνο 2 εηψλ γηα ηελ πεξίνδν επίδεημεο ησλ δεηθηψλ, κεηά 
ηελ 6κελε πεξίνδν ησλ "παηδηθψλ αζζελεηψλ". Παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηεί ε 
πξνβιεπφκελε πεξίνδνο επίδεημεο ησλ δεηθηψλ, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ησλ ζπλαθψλ 
ζπκβαηηθψλ ζηφρσλ εθ κέξνπο ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο. 

Απάνηηζη 123 

Ηζρχεη ην Άξζξν 4.2 ηνπ ηεχρνπο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη 
Αζθάιεηαο (RAMS) σο πξνο ηελ πεξίνδν επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ. ε πεξίπησζε κε 
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ 
φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο θαη δελ πξνβιέπεηαη πξφζζεηε πεξίνδνο επίδεημεο ησλ δεηθηψλ. 
Δηδηθφηεξα Βιέπεηε απάληεζε 104. 
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Δρώηηζη 124 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), επίζεο 
ζηε παξάγξαθν 4.2, θαηά 2εηή πεξίνδν επίδεημεο ησλ δεηθηψλ, πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε 
ηνπ αλαδφρνπ Λ& γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη, ν αλάδνρνο 
Λ& δελ ζα εθηειεί ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ, ζπλάγεηαη φηη ε θαηαγξαθή ησλ 
πεξηζηαηηθψλ δελ ζα είλαη πιήξεο θαη αθξηβήο. Παξαθαινχκε λα βεβαησζεί φηη πξνβιέπεηαη 
ε ζπλερήο παξνπζία ηνπ Λ& ζε φιεο ηηο επηζθνπήζεηο ησλ δεηθηψλ, θαζψο επίζεο ζηε 
ιήςε φινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο FRACAS. 

Απάνηηζη 124 

Δπηβεβαηψλνπκε φηη πξνβιέπεηαη ε ζπλερήο παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ ζε φιεο ηηο 
επηζθνπήζεηο ησλ δεηθηψλ, θαζψο επίζεο ζηε ιήςε φινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ κέζσ 
ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο FRACAS. Ο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο 
Παιαηνχο Αλαδφρνπο γηα ηε ιήςε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζα είλαη κέζσ ηεο ΑΜ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 6.3.2 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 125 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), ζηε 
παξάγξαθν 4.2, αλαθέξεηαη ε πξφβιεςε 3εηνχο εγγχεζεο. ην ηεχρνο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ, παξάγξαθνο 2.2, φκσο, αλαθέξεηαη εγγχεζε 2,5 εηψλ. Παξαθαινχκε λα 
πξνζδηνξηζηεί ε νξζή θαη αθξηβήο δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο. 

Απάνηηζη 125 

Βιέπεηε Απάληεζε 112 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 126 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), έηη 
πεξαηηέξσ ζηε παξάγξαθν 4.2, πξνβιέπεηαη αλάιεςε επζχλεο 10εηνχο δηάξθεηαο γηα 
ζρεδηαζηηθή αζηνρία. Παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηεί πνηφ είλαη ρξνληθά ην ζεκείν εθθίλεζεο 
απηήο ηεο πεξηφδνπ, θαζψο επίζεο πνην είλαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν απηήο ηεο εγγχεζεο 
θαη αλ θαιχπηνληαη βιάβεο επηδεκηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Απάνηηζη 126 

Σν ζεκείν εθθίλεζεο απηήο ηεο πεξηφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ζρεδηαζηηθήο αζηνρίαο είλαη ε 
εκεξνκελία παξαιαβήο γηα ρξήζε. Δηδηθφηεξα βιέπεηε Απάληεζε 107 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 127 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), ζηε 
παξάγξαθν 5.2, παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε ζπλάξηεζεο ηεο πεξηφδνπ 
παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ RAMS θαη ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαη λα δηεπθξηληζηεί (α) αλ ζα 
ππάξμεη επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη επίηεπμε 
ζηφρσλ RAMS απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο θαη (β) αλ ζα ηζρχζεη ην ίδην θαη γηα ηηο δπν 
δηαθξηηέο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (βαζηθή θαη επεθηάζεσλ). Δπίζεο, παξαθαινχκε λα 
βεβαησζεί φηη απφ ηνλ ήδε παξαιεθζέληα Ζ/Μ εμνπιηζκφ θαζψο επίζεο απφ ην ήδε 
παξαιεθζέλ Σξνραίν Τιηθφ, ε εγγχεζε επί ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ζπξκψλ ζα είλαη ζε πιήξε 
ηζρχ. 
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Απάνηηζη 127 

Βιέπεηε Απαληήζεηο 62, 104 θαη 112 αλσηέξσ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην Βαζηθφ Έξγν φζν θαη 
ζηελ Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά.  

 

Δρώηηζη 128 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), επίζεο 
ζηε παξάγξαθν 5.2, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ ππάξρνπλ δηαηάμεηο αηζζεηήξσλ 
ζηνπο ζπξκνχο θαη ησλ δπν γελεψλ Σξνραίνπ Τιηθνχ, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή CBM. 

Απάνηηζη 128 

Ηζρχεη ην φηη ππάξρνπλ αηζζεηήξεο θαη ζπιινγή κεγάινπ φγθνπ ζηνηρείσλ / δεδνκέλσλ / 
ζπλαγεξκψλ / αζηνρηψλ / θιπ πνπ κεηαδίδνληαη αζχξκαηα ζην ΚΔΛ θαη απφ ηηο δχν ζεηξέο 
ζπξκψλ (Η & ΗΗ), αιιά ε ζπληήξεζε ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ έρεη νξγαλσζεί κε ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίεο θαη πεξηφδνπο (ή νρεκαηνρηιηφκεηξα) βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε 
πξνιεπηηθή θαη δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Δπηπξφζζεηα αθφκα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα ησλ ζπξκψλ δχλαληαη λα αλαθηεζνχλ κε ρξήζε laptop ζην 
ακαμνζηάζην. Γελ έρεη φκσο πξνβιεθζεί απηνκαηνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο 
κε βάζε ηα άκεζα δεδνκέλα απφ αηζζεηήξεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ.  

 

Δρώηηζη 129 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), ζηε 
παξάγξαθν 5.4.4, παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ΑΜ έρεη ηπρφλ 
εμαζθαιίζεη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ πκθσληψλ Δπηπέδνπ Παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (SLA) 
κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία 
απαηηείηαη ε ζχλαςε ηέηνησλ πκθσληψλ. 

Απάνηηζη 129 

Βιέπεηε Απάληεζε 4 αλσηέξσ. ηηο ζπκβάζεηο ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ δελ ππάξρεη 
πξφβιεςε γηα ηε ζχλαςε ηέηνησλ πκθσληψλ (SLA) κε θαηαζθεπαζηέο / πξνκεζεπηέο  γηα 
ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ησλ έξγσλ. 

 

Δρώηηζη 130 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), ζηε 
παξάγξαθν 5.5.3, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί ην πεξηερφκελν ηεο δεδνκέλνπ φηη είλαη ζε 
πιήξε αληίζεζε κε ην ζρεηηθφ ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ πξνκήζεηαο Σξνραίνπ Τιηθνχ εηξάο Η 
θαη εηξάο ΗΗ (21.5), φπνπ εκπεξηέρεηαη απαίηεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή Σξνραίνπ Τιηθνχ πξνο 
δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 15 εηψλ. 

Απάνηηζη 130 

Γελ ππάξρεη θακία αληίζεζε. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ ηξνραίνπ 
πιηθνχ  αλαθέξνληαη ζηελ δηαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζηελ αγνξά γηα 
ηνπιάρηζηνλ 15 έηε κεηά ην ηέινο ηεο εγγχεζεο. Σα αληαιιαθηηθά πνπ εκπίπηνπλ ζην 
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.8.2 ηνπ ηεχρνπο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ. 
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Δρώηηζη 131 

ην ηεχρνο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS), ζην 
πξνζάξηεκα 1, παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί κε πνην ηξφπν ζα πξνζαξκνζηνχλ νη δείθηεο 
RAMS ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο απηψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο θαηά ηε πεξίνδν 
παξαθνινχζεζεο απηψλ ησλ δεηθηψλ. 

Απάνηηζη 131 

Βιέπεηε Απαληήζεηο 104 θαη 127 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 132 

ην ηεχρνο Πιεξσκψλ, ζηε παξάγξαθν 2.1, παξαθαινχκε λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγηζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη ηπρνχζα θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο 
πξνγξακκαηηζκέλεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α ή/θαη Β. 

Απάνηηζη 132 

Ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 133 

Παξαθαινχκε, επηπξφζζεηα, λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο ειέγρνπ πιεξσκψλ ηεο 
θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηνλ αλάδνρν Λ&, δεδνκέλνπ φηη, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηε πξνβιεπφκελε καθξνρξφληα δηαηάξαμε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, ε ηηκή κνλάδνο πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί δελ ζα είλαη εθηθηφ λα δηαηεξεζεί ζην 
ίδην επίπεδν θαηά ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Δπηπιένλ, ζέηνπκε ππφςε 
ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέσο φηη ε δηεζλήο εκπεηξία ζε ζπκβάζεηο Λ& παξφκνησλ ζπζηεκάησλ 
Μεηξφ, ζηα νπνία θπξίσο δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ Λ& ζηε ζρεδηαζηηθή θάζε 
ηνπ έξγνπ, θαηαδεηθλχεη ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απνπιεξσκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θφζηνπο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ παγίσλ. Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζζεί ε ζέζε ηεο Αηηηθφ 
Μεηξφ Α.Δ., ζηελ ελ ζέκαηη ζχκβαζε, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέσο, ζε 
πεξίπησζε κεγάιεο αχμεζεο ηεο κνλάδαο ρξέσζεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο 
παξφρνπο ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο κεηά ηελ ηπρνχζα αλάζεζε. 

Απάνηηζη 133 

Σν θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο θαη 
απνηειεί βαζηθφ φξν ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ δελ ππφθεηηαη ζε ηξνπνπνίεζε κεηά ηε 
δεκνζίεπζή ηνπ. 

 

Δρώηηζη 134 

ε πεξηζηαηηθά «αλσηέξαο βίαο» ή αηπρήκαηνο γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο Λ& 
αιιά δηαπηζηψλεηαη ηπρνχζα ζρεδηαζηηθή αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαθαινχκε λα 
δηεπθξηληζηεί αλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε δηαζεζηκφηεηαο crash repair kit απφ ηα πιηθά 
αξρηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο επίζεο πνηνο αλαιακβάλεη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ζε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαη πνηα είλαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ Γεηθηψλ 
Αμηνιφγεζεο Απφδνζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ απνκεηψζεσλ ησλ πιεξσκψλ δηαζεζηκφηεηαο. 

Απάνηηζη 134 

ρεηηθά κε ηελ χπαξμε crash repair kit βιέπεηε Απάληεζε 121 αλσηέξσ. 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 45 από 116 

Ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 10 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Άξα, ε ζρεδηαζηηθή 
αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί επζχλε ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ. 

 

Δρώηηζη 135 

Παξαθαινχκε λα καο γλσζηνπνηεζεί ην πξφγξακκα θηλεηνπνηήζεσλ ησλ ζπξκψλ πνπ 
έρνπλ ήδε παξαιεθζεί, δεδνκέλνπ φηη είλαη αθηλεηνπνηεκέλνη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζην ρψξν ελαπφζεζεο ησλ ζπξκψλ ζην ακαμνζηάζην. 

Απάνηηζη 135 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη ζπξκνί απηνί θηλνχληαη θαζεκεξηλά ζην πιαίζην ησλ δνθηκψλ πνπ 
εθηεινχληαη, ελψ ν αλάδνρνο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πινπνηεί θαη ην ζρεηηθφ πξφγξακκα 
ππεξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ ζπξκψλ, φπσο απαηηείηαη, εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ ηεζεί ζε 
εκπνξηθή ιεηηνπξγία. 

 

Δρώηηζη 136 

Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί αλ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα πνπ έρνπλ καο ζηαιεί ζην πιαίζην ηεο 
θνηλνπνίεζεο ησλ επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ (ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 2.1.5 ηνπ 
ηεχρνπο δηαθήξπμεο), είλαη ηα ηειηθά, δεδνκέλνπ φηη δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 
ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνκήζεηαο. Δπηπξφζζεηα, παξαθαινχκε λα 
δηεπθξηληζηεί αλ ππάξρεη θαη πνηα είλαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ., ππφ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέσο, γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ηεο, ζε 
πεξίπησζε κε νξζήο απνηχπσζεο ησλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά θαηαζθεπαζηέο 
πιηθψλ, θσδηθνχο πιηθψλ, πεξηγξαθέο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
γεληθήο επηζθεπήο, ηερληθά εγρεηξίδηα εθπαίδεπζεο θηι., θαζψο επίζεο αλ ε ππνγξαθή ηνπ 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ζπζηεκάησλ ζπληζηά θαη ηελ απνδνρή ηεο 
πνηφηεηαο ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Αλαζέηνληνο Φνξέσο, 

Απάνηηζη 136 

Απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο/πξνκήζεηαο ησλ 
Παιαηψλ Αλαδφρσλ, δχλαληαη λα ππάξρνπλ θαη θαιχπηνληαη ζπκβαηηθά απφ 
θαηαγεγξακκέλεο Σερληθέο Παξεθθιίζεηο ή Αιιαγέο ζην Πεδίν (Field Changes) εθείλσλ ησλ 
ζπκβάζεσλ. 

Σα ηειηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη ειεγκέλα θαη 
εγθεθξηκέλα απφ ηελ ΑΜ θαη ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ 
απνθιίζεσλ ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο ηεθκεξίσζεο (ζρέδηα σο θαηαζθεπάζηεθε, 
ειεθηξνληθά αξρεία PMIS, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θιπ) απφ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ζε βαζκφ πνπ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, ζα θιεζνχλ νη 
αληίζηνηρνη Παιαηνί Αλάδνρνη λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ απφθιηζε εληφο ηεο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο πξηλ απφ ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ησλ ζπζηεκάησλ πξάγκαηη ηεθκαίξεη 
θαη ηελ απνδνρή ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ππφ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέσο, 
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Δρώηηζη 137 

χκθσλα κε ην άξζξν 2.4.3.1 «Πεξηερφκελν Σερληθήο Πξνζθνξάο» ππνβάιιεηαη ν 
ππνθάθεινο Α2.1 «ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ» : «Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάινπλ βηνγξαθηθά 
ζεκεηψκαηα γηα ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ (19 άηνκα) ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο (σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία) ηνπ φξνπ 2.8.3.2 θαη ηνπ 
παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» ην άξζξν 2.2.9.2 
«Απνδεηθηηθά κέζα» εδάθην Β9 «Γηθαηνινγεηηθά Τπνθαθέινπ Α2.1 (Οξγαλφγξακκα) ηεο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο (παξ. 2.4.3.1.) αλαθέξεηαη: «ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ πνπ 
πξνηείλεη ν Γηαγσληδφκελνο ζην Οξγαλφγξακκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα ηηο βαζηθέο 
ζέζεηο δελ αλήθεη ζηνλ ίδην, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα θάησζη :  

• Απφθαζε αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ (κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δηαηηζέκελν 
άηνκν αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη : «εγθξίλνπκε ηε δηάζεζε 
ζηνλ …………………………….. (αλαγξάθεηαη ν Γηαγσληδφκελνο) ηνπ ………………… 
(αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηαηηζέκελνπ αηφκνπ) σο …………………………. 
(αλαγξάθεηαη επαθξηβψο ε ζέζε). Γεζκεπφκαζηε ξεηά φηη ζα δηαζέζνπκε ζηνλ αλσηέξσ 
Γηαγσληδφκελν ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθφζνλ απηή ηνπ 
αλαηεζεί». 

Ζ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαηηζέκελνπ αηφκνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη : «απνδέρνκαη ηε 
δηάζεζή κνπ πξνο ηνλ …………………………… (αλαγξάθεηαη ν Γηαγσληδφκελνο) σο 
………………………………………….. (αλαγξάθεηαη επαθξηβψο ε ζέζε), φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. …………………(αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ) απφθαζε ηεο …………………. (αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ)».  

• Τπεχζπλε Γήισζε (κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηαηηζέκελν πξφζσπν είλαη θπζηθφ 
πξφζσπν), ζηελ νπνία ην άηνκν ζα δειψλεη φηη: «δεζκεχνκαη ξεηά φηη ζα είκαη ζηε δηάζεζε 
ηνπ ………………………………….. (αλαγξάθεηαη ν Γηαγσληδφκελνο) σο 
……………………………………. (αλαγξάθεηαη επαθξηβψο ε ζέζε) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο, εθφζνλ απηή ηνπ αλαηεζεί».  

Απφ ηα αλσηέξσ θαηαλννχκε φηη γηα ηελ απφδεημε ηεο δηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ 
αξθνχλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ (Γηαγσληδφκελνπ θαη πξνηεηλφκελνπ 
Πξνζσπηθνχ Οξγαλνγξάκκαηνο θαη δελ ζεσξείηαη απηή ε ζπλεξγαζία «ηήξημε ζηελ 
ηθαλφηεηα ηξίηνπ» ή «Τπεξγνιαβία».  

Χο εθ ηνχηνπ αληηιακβαλφκαζηε φηη δελ απαηηείηαη εθ κέξνπο ησλ δηαηηζεκέλσλ αηφκσλ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο, πνπ δελ αλήθεη ζηνλ ίδην θαη ζπκπιεξψλεη ην 
νξγαλφγξακκα Α2.1, ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ΔΔΔ θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ 
θαινχληαη λα ππνβάινπλ νη ηξίηνη πάξνρνη , πιελ βεβαίσο ησλ εγγξάθσλ απηψλ πνπ ξεηά 
πεξηγξάθνληαη ζην εδ . Β9. Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε. 

Απάνηηζη 137 

Δπηβεβαηψλεηαη. 

 

Δρώηηζη 138 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ΓΑΑ 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ε απαξίζκεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απνκείσζεο ησλ 
πιεξσκψλ ηνπ αλαδφρνπ αλά ΓΑΑ ζηνπο πίλαθεο ησλ ζει. 77-79 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ 
είλαη απνθιεηζηηθή. 
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Απάνηηζη 138 

Οη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη απνκείσζε ησλ πιεξσκψλ δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ ησλ 
ΓΑΑ νξίδνληαη εμαληιεηηθά ζην Άξζξν 4.1 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ γηα ηνπο Γείθηεο 
Τςειήο Κξηζηκφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά βαξχηεηαο θάζε ΓΑΑ ζηνλ ΓΑΑ ησλ 
Άξζξσλ 4.2 θαη 4.3 ηνπ ίδηνπ ηεχρνπο. 

 

Δρώηηζη 139 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ΓΑΑ πληήξεζεο  

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ν αλάδνρνο δελ ππφθεηηαη ζε απνκεηψζεηο πιεξσκψλ 
εμαηηίαο ηεο κε ηήξεζεο ησλ ΓΑΑ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζθαίξα επζχλεο ησλ Παιαηψλ 
Αλαδφρσλ γηα φζν δηάζηεκα νη ηειεπηαίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνιεπηηθή ή δηνξζσηηθή 
ζπληήξεζε. Δλδεηθηηθά, ΓΑΑ απηήο ηεο θαηεγνξίαο αθνξνχλ ηελ «Πξνζβαζηκφηεηα» 
(Βιέπεηε Σεχρνο Πιεξσκψλ, ζει. 80, ππφ 3.1-3.5), ηελ «Αμηνπηζηία πζηεκάησλ» (φ.π., 
ζει. 81, ππφ 6.1), ηε «πληήξεζε» (φ.π., ζει. 81-82, ππφ 7.1-7.2) θαη ηελ 
«Αζθάιεηα/Πξνζηαζία» (φ.π., ζει. 82, ππφ 9.5). 

Απάνηηζη 139 

Οη φξνη ηεο χκβαζεο είλαη ζαθείο. Όισο ελδεηθηηθψο θαη νπρί εμαληιεηηθψο παξαπέκπνπκε 
ζηνλ φξν 10 ηεο χκβαζεο. χκθσλα κε ηνλ φξν 2.4.2 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ, ε ΑΜ ζα 
εμάγεη αλ απαηηείηαη ηελ απνκείσζε ηεο πιεξσκήο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα 
ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν ψζηε λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή κείσζε ζηνλ ινγαξηαζκφ πνπ ζα 
ππνβάιιεη εληφο ηνπ ηξέρνληνο κήλα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.4.3 ηνπ ίδηνπ ηεχρνπο.  

 

Δρώηηζη 140 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Πεξίνδνο ράξηηνο  

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ν αλάδνρνο δελ ππφθεηηαη ζε απνκεηψζεηο πιεξσκψλ 
ζε πεξίπησζε πνπ ε κε επίηεπμε ησλ ηηκψλ-ζηφρσλ ΓΑΑ έρεη πξνθιεζεί απφ εζθαικέλν 
ζρεδηαζκφ, παξάιεηςε ζπληήξεζεο ή ιαλζάλνληα ειαηηψκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, γηα φζν 
δηάζηεκα νη Παιαηνί Αλάδνρνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνιεπηηθή ή δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. 

Απάνηηζη 140 

Οη φξνη ηεο χκβαζεο είλαη ζαθείο. Όισο ελδεηθηηθψο θαη νπρί εμαληιεηηθψο παξαπέκπνπκε 
ζηνλ φξν 10 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.  

 

Δρώηηζη 141 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_  

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ν Αλάδνρνο δελ ππφθεηηαη ζε απνκεηψζεηο πιεξσκψλ 
ζε πεξίπησζε πνπ ε κε επίηεπμε ηηκψλ-ζηφρσλ ΓΑΑ νθείιεηαη ζε ελέξγεηα ηξίηνπ 
πξνζψπνπ (επηβάηε, δηνηθεηηθήο αξρήο, παξφρνπ ελέξγεηαο θ.ιπ.) ζηελ νπνία νπδεκία 
αλάκεημε κπνξεί λα έρεη. 

Απάνηηζη 141 

Οη φξνη ηεο χκβαζεο είλαη ζαθείο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο δηεπθξίληζε ζηελ 
παξνχζα εξψηεζε. Όισο ελδεηθηηθψο θαη νπρί εμαληιεηηθψο παξαπέκπνπκε ζηνλ φξν πεξί 
Δπζχλεο γηα ρεηηδφκελα Πξφζσπα, ζηνλ φξν 10 θαη ηνλ φξν 39 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 
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Δρώηηζη 142 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Ορεκαηνρηιηφκεηξν 

Παξαθαινχκε φπσο πξνζδηνξίζεηε ηνλ ΓΑΑ ππφ ζηνηρείν 1.1 («Ορεκαηνρηιηφκεηξα») ηνπ 
άξζξνπ 4.2 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ. Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλνληαη κε ακεηβφκελα ρηιηφκεηξα. 

Απάνηηζη 142 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ηζρχεη ν ππνινγηζκφο Α.10 ηνπ Άξζξνπ 3.6 
θαη ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ Άξζξνπ 3.7 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ, ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππφςε κε ακεηβφκελα ρηιηφκεηξα. Δηδηθφηεξα, ηα νρεκαηνρηιηφκεηξα αθνξνχλ 
εκπνξηθή ιεηηνπξγία ρσξίο ππεξεζηαθέο θηλήζεηο ζπξκψλ (αλαζηξνθέο, θίλεζε πξνο / απφ 
ην ακαμνζηάζην, δνθηκέο, θιπ). 

 

Δρώηηζη 143 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Διάρηζηε Καζπζηέξεζε 

Παξαθαινχκε φπσο πξνζδηνξίζεηε ην ειάρηζην φξην θαζπζηέξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΓΑΑ ζηνηρείν 2.2 («% πξκψλ 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ») ηνπ άξζξνπ 4.2 ηνπ Σεχρνπο 
Πιεξσκψλ θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζηνηρείν 2.1 («Αθξίβεηα Άθημεο») θαη ηνλ νξηζκφ 
ηνπ φξνπ «Καζπζηέξεζε» ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ. χκθσλα κε ηελ 
εκπεηξία καο, ην ειάρηζην φξην θαζπζηέξεζεο απνηειεί κεζνδηάζηεκα πνπ κεηξάηαη ζηνλ 
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ. 

Απάνηηζη 143 

Οη φξνη ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ απηνχ είλαη ζαθείο σο πξνο ηνλ 
ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο. 

 

Δρώηηζη 144 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Πιήξεο Λεηηνπξγηθή Δηνηκφηεηα 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηελ έλλνηα ηεο «πιήξνπο ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο» ζην 
πιαίζην ηνπ ΓΑΑ ππφ ζηνηρείν 2.3 «Καλνληθφηεηα πξκψλ» . 

Απάνηηζη 144 

Χο Πιήξεο Λεηηνπξγηθή Δηνηκφηεηα ελλνείηαη ε θαηάζηαζε ελφο ζπξκνχ λα εηζέιζεη άκεζα 
ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία κε ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο απφ ην ΚΔΛ. 

 

Δρώηηζη 145 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Ηζηφηνπνο 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ΓΑΑ Α.20 («Πιεξνθνξία 
ηζηφηνπνπ»). 

Απάνηηζη 145 

χκθσλα κε ηνλ φξν 3.7 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ, ν ΓΑΑ Α.20 «Πιεξνθνξία Ηζηνηφπνπ» 
ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα πξνθαζνξηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ («Γειηίν Αμηνιφγεζεο 
Πιεξνθνξίαο Ηζηνηφπνπ»), θαηφπηλ επηζεψξεζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Αλαδφρνπ.  
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Σν «Γειηίν Αμηνιφγεζεο Πιεξνθνξίαο Ηζηνηφπνπ», φπσο θαη ηα ινηπά έγγξαθα 
επηζεσξήζεσλ, ζα θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 146 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Σερληθή δηαζεζηκφηεηα ζπζηεκάησλ  

Παξαθαινχκε φπσο, ζην πιαίζην ηνπ ΓΑΑ ππφ ζηνηρείν Α.27, δηεπθξηλίζεηε ηνλ φξν 
«χζηεκα», ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ σξψλ αδξάλεηαο ηνπ «πζηήκαηνο» θαζψο θαη ηε 
ζρέζε ηνπ «πζηήκαηνο» κε ηα ππνζπζηήκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζηνλ Πίλαθα Α.27 ηνπ 
Σεχρνπο Πιεξσκψλ. 

Απάνηηζη 146 

ην παξφλ άξζξν νη έλλνηεο «ζχζηεκα» θαη «ππνζχζηεκα» (φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
εξψηεζε) ηαπηίδνληαη. 

χκθσλα κε ηνλ φξν 3.7 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ, σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ 
σξψλ αδξάλεηαο ηνπ «πζηήκαηνο», ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ίδην ην ζχζηεκα (π.ρ. 
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο) δίλεη απηφκαηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ρξφλν αδξάλεηαο 
ιφγσ αζηνρίαο. Όκσο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία ιακβάλνπλ 
ρψξα αζηνρίεο, ζηέιλνπλ ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζην ΚΔΛ ηα πξνβιεπφκελα ζήκαηα 
(alarms, failures), απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ειεγθηέο θαη ην ίδην ζπκβαίλεη 
θαη κε ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα FRACAS απ' 
φπνπ ππνινγίδνληαη νη ρξφλνη θαη ηα πνζνζηά αδξάλεηαο (θαη ζπλεπψο θαη ηα ζπλεπαγφκελα 
πνζνζηά δηαζεζηκφηεηαο) θάζε ζπζηήκαηνο. 

Όιεο νη εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα FRACAS ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ ιεηηνπξγφ 
/ ζπληεξεηή σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή επίπησζε ζηε δηαζεζηκφηεηα θάζε 
ζπζηήκαηνο. 

 

Δρώηηζη 147 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ πληήξεζε Κηηξίσλ 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ΓΑΑ (π.ρ. πψο νξίδνληαη νη «παξαηππίεο»); Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία καο, 
ν ζπλήζεο ηξφπνο αμηνιφγεζεο είλαη ε έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ επηζεσξήζεσλ. 

Απάνηηζη 147 

χκθσλα κε ηνλ φξν 3.7 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ, ν δείθηεο «πληήξεζε Κηηξίσλ» 
θαηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ φπνπ βξέζεθαλ παξαηππίεο ζηα δηαηεξεκέλα πάγηα 
θαηά ηε δηάξθεηα επηζεψξεζεο κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ «Γειηίνπ θαηαγξαθήο – 
παξαθνινχζεζεο κε ζπκκφξθσζεο ζπληεξήζεσλ θηεξίσλ θαη ινηπψλ παγίσλ». 

Σν «Γειηίν θαηαγξαθήο – παξαθνινχζεζεο κε ζπκκφξθσζεο ζπληεξήζεσλ θηεξίσλ θαη 
ινηπψλ παγίσλ» φπσο θαη ηα ινηπά έγγξαθα επηζεσξήζεσλ, ζα θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ 
Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 148 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Δπίβιεςε πξνβιεπφκελσλ ζπληεξήζεσλ 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηνλ φξν «παξαηππίεο ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζπληεξήζεσλ» πνπ απαληάηαη ζηνλ ΓΑΑ ππφ ζηνηρείν Β.4. χκθσλα κε 
ηελ εκπεηξία καο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηαη νξηζκέλε ειαζηηθφηεηα (ζπλήζσο 10-15%), 
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ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ Αλάδνρν λα θαζπζηεξεί ειαθξά κε επείγνπζα δηνξζσηηθή 
ζπληήξεζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο ή γηα άιινπο ζεκαληηθνχο ιφγνπο (π.ρ. ειέγρνη θαη ζέζε 
ζε ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο). 

Απάνηηζη 148 

χκθσλα κε ηνλ φξν 3.6 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ, ν φξνο «παξαηππίεο ζηελ εθπιήξσζε 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληεξήζεσλ» αλαθέξεηαη ζηηο ελ γέλεη απνθιίζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε, 
απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε χκβαζε ζπληεξήζεσλ.  Ζ ηηκή ηνπ 
δείθηε εμάγεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη 
ελεκέξσζεο γηα ηελ πνξεία ησλ ζπληεξήζεσλ.  

 

Δρώηηζη 149 

Σεχρνο Πιεξσκψλ_ Πεξηζηαηηθά Παξαβίαζεο θπβεξλναζθάιεηαο 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ν ΓΑΑ κε ηίηιν «Πεξηζηαηηθά Παξαβίαζεο 
Κπβεξλναζθάιεηαο» εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα ζπζηήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real-
time systems) θαη φρη ζε επηρεηξεκαηηθά ζπζηήκαηα φπσο ην ERP θαη ην MMIS. 

Απάνηηζη 149 

Σα Πεξηζηαηηθά Παξαβίαζεο Κπβεξλναζθάιεηαο αθνξνχλ ηφζν ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Μεηξφ φζν θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα ERP, FRACAS, MMIS, θιπ. 

 

Δρώηηζη 150 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε ηελ αθξηβή έλλνηα ηνπ φξνπ «εκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο 
Τπεξεζηψλ» πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.2.2 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ. 

Απάνηηζη 150 

πληζηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε 
ηνλ ζρεηηθφ φξν ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.  

 

Δρώηηζη 151 

ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ 2.4.3 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ αλαθέξεηαη φηη ε 
ππνβνιή ησλ κεληαίσλ ινγαξηαζκψλ γίλεηαη «ηνπο πξψηνπο δέθα κήλεο θάζε 
εκεξνινγηαθνχ κήλα» ελψ ζην ειιεληθφ θείκελν νξίδεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ κεληαίσλ 
ινγαξηαζκψλ γίλεηαη «ην πξψην 10ήκεξν» θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα. Παξαθαινχκε φπσο 
δηεπθξηλίζεηε ηελ νξζή εθδνρή. 

Απάνηηζη 151 

χκθσλα κε ηνλ φξν 2.1.6 ηεο Γηαθήξπμεο ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 
ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο 
επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 

 

Δρώηηζη 152 

ηελ Γηαθήξπμε (άξζξν 2.2.1, πεξ. 2) νξίδεηαη φηη «ζε θάζε δε πεξίπησζε ηα Μέιε πνπ 
πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο 
δηαηεξνύλ ηνπιάρηζηνλ πνζνζηό είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 
Δηαηξείαο Δηδηθνύ Σθνπνύ.». Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ζηελ πεξίπησζε, θαηά 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 51 από 116 

ηελ νπνία ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.6.1 θαη 2.2.6.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο ηθαλνπνηνχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέιε δηαγσληδφκελεο έλσζεο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 25% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 
ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ θνπνχ κπνξεί λα θαηέρεηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο πνπ 
ηθαλνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα θαη φρη θαη’ αλάγθε απηνηειψο απφ θάζε επηρείξεζε-κέινο 
πνπ ηθαλνπνηεί ηα σο άλσ θξηηήξηα. 

Απάνηηζη 152 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.6.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ε εκπεηξία ηεο ιεηηνπξγίαο 
δελ θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά θαη ην κέινο πνπ ηελ δηαζέηεη απαηηείηαη λα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ 
πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ 
θνπνχ.  

 

Δρώηηζη 153 

Δλ ζρέζεη κε ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 2.2.1 ζεκείν 2 ηεο Γηαθήξπμεο, παξαθαινχκε φπσο 
δηεπθξηλίζεηε φηη ην πξνβιεπφκελν ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία 
Δηδηθνχ θνπνχ (25%), πξέπεη λα θαηέρεηαη ππνρξεσηηθά απφ κέινο/ε ηεο πξνζθέξνπζαο 
έλσζεο θαη φρη απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ δαλείδεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζηελ έλσζε. 

Απάνηηζη 153 

Ο φξνο 2.2.8.1 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθήο.     

 

Δρώηηζη 154 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.6 ηεο Γηαθήξπμεο, κηα 
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δχλαηαη λα θαιχπηεη ηα ηηζέκελα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δη’ 
ελφο κφλν εθ ησλ κειψλ ηεο θαη φηη, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη 
πξνζθνξά θαηά ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Απάνηηζη 154 

Οη φξνη 2.2.6 θαη 2.2.8 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθείο. 

 

Δρώηηζη 155 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ε αλαθνξά ζην άξζξνπ 2.2.6.1. ηεο Γηαθήξπμεο, φηη ε 
εκπεηξία ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ζηε ιεηηνπξγία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηθηχσλ κεηξφ κε 
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ ζε πξνεγνχκελε "Έλσζε πξνζψπσλ ή νηθνλνκηθψλ θνξέσλ" ζηελ νπνία ν 
Γηαγσληδφκελνο ζπκκεηείρε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%, εθαξκφδεηαη επίζεο ζε 
πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία (ήηνη ζε εηαηξεία ηεο 
νπνίαο πεξηζζφηεξν απφ 50% ησλ κεηνρψλ αλήθεη ζηνλ Γηαγσληδφκελν). 

Απάνηηζη 155 

Ο φξνο 2.2.6.1 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθήο σο πξνο ην φηη δελ γίλεηαη απνδεθηή ε εκπεηξία 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.    
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Δρώηηζη 156 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ν δηνξηζκφο ηνπ Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο δελ 
είλαη ππνρξεσηηθφο ζην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηα κέιε ηεο 
έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δίλνπλ εληνιή ζε έλα κέινο (ηνλ Κνηλφ Αληηπξφζσπν) ην 
νπνίν ζα ελεξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ελψπηνλ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ, κπνξνχλ λα 
πξνβνχλ ζηνλ σο άλσ δηνξηζκφ πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ν δηνξηζκφο ηνπ Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ πξέπεη λα ιάβεη 
ρψξα πξν ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Απάνηηζη 156 

Ο φξνο 2.2.9.2 (Β.6) ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθήο σο πξνο ην φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθφο ν 
ζρεηηθφο νξηζκφο Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ πξν ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο Πξνζψπσλ ή Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ.   

 

Δρώηηζη 157 

Σν άξζξν 2.4.1 ηεο Γηαθήξπμεο πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο 
«απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 
Μέινπο ηεο Έλσζεο, θαζώο θαη ν Κνηλόο Δθπξόζσπνο.». Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε 
φηη ε έθηαζε θαη ε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο εθάζηνπ κέινπο ζα δεισζεί κφλνλ ζην ΔΔΔ ή θαη 
ζε άιια έγγξαθα (π.ρ. ζε έγγξαθν παξνπζίαζεο ηεο έλσζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα 
εζσθιεηζηεί ζηελ Τπνθάθειν Α). 

Απάνηηζη 157 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθηαζε θαη ε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο εθάζηνπ κέινπο ζα δεισζεί κφλνλ 
ζην ΔΔΔ. 

 

Δρώηηζη 158 

χκθσλα κε ην άξζξν 2.4.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζηε αλ ν πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζπλνδεπφκελν απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα 
Διιεληθά. Δάλ ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή, παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ε 
επίζεκε κεηάθξαζε κπνξεί λα επηθπξσζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζην 
θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο πνπ εδξεχεη ν πξνζθέξσλ. 

Απάνηηζη 158 

Ο φξνο 2.1.6 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθήο ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο 
δηεπθξίληζε ζηελ παξνχζα εξψηεζε. 

 

Δρώηηζη 159 

χκθσλα κε ην άξζξν 2.2.8.2 ηεο Γηαθήξπμεο «Ο Γηαγσληδόκελνο αλαθέξεη ζηελ Πξνζθνξά 

ηνπ ην ηκήκα ηεο Σύκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππό κνξθή εξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

θαζώο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην γλσξίδεη ζηελ 

παξνύζα θάζε.». 

Γεδνκέλεο ηεο σο άλσ πξφβιεςεο, παξαθαιψ φπσο επηβεβαηψζεηε φηη:  
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- Ο πξνζθέξσλ δηθαηνχηαη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, λα δειψζεη ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο χκβαζεο ζε ππεξγνιάβν, ρσξίο λα ηνλ 

πξνζδηνξίζεη ξεηψο ζην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

- ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο απφ Έλσζε θνξέσλ, αξθεί, γηα ηελ παξαδεθηή 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, έλα κέινο ηεο Έλσζεο λα δειψζεη ζην ΔΔΔ πνπ ζα 

ππνβάιεη ηελ πξφζεζε αλάζεζεο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβν.   

Απάνηηζη 159 

Ο φξνο 2.2.8.2 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθήο. 

 

Δρώηηζη 160 

Παξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε φηη ζε πεξίπησζε ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν ηξίηνο απηφο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ππνβάιεη σο απηνηειή 
έγγξαθα ηφζν ην ΔΔΔ ηνπ (πνπ απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε), φζν θαη ηελ 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 2.4.3 πεξ. γ ηεο Γηαθήξπμεο, δηά ηεο νπνίαο δειψλεηαη φηη 
ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Απάνηηζη 160 

Δπηβεβαηψλεηαη. 

 

Δρώηηζη 161 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 2.8.2 
Παξαθαινχκε φπσο καο επηβεβαηψζεηε φηη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ αλαισζίκσλ 
θαη ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ ζα βαξχλεη ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 11 εηψλ 
δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο. 
Απάνηηζη 161 

χκθσλα κε ηα Άξζξα 2.8.2 θαη 5.1.4 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», 
ην θφζηνο αλαπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ, έπεηηα απφ ηνλ ρξφλν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο 
απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο, ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

Δρώηηζη 162 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 16.2 
Καηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν, ν Αλάδνρνο ζα έρεη πιήξε πξφζβαζε ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ακαμνζηαζίνπ; θνπεχεη ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν λα 
εγθαηαζηήζεη ηα γξαθεία θαη ηηο νκάδεο ηνπ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ 
θαηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν; 

Απάνηηζη 162 

Ζ αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ πξφζβαζε ζα εμεηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
φξνπ 16.1 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.  

 

Δρώηηζη 163 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 21 
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Καηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν, ν Αλάδνρνο ζα πιεξψλεη ηελ θαηαλάισζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο; 

Απάνηηζη 163 

 Καηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α θαη ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Β ν 
Αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη 
Δμνπιηζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δμνπιηζκνχ Δπέθηαζεο 
αληίζηνηρα. 

 

Δρώηηζη 164 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 16 

Ζ Αηηηθφ Μεηξφ πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη 
ζηνπο Αλαδφρνπο σο ηκήκα ηνπ «Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο»; Δπηηξέπεηαη ζηνπο θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο λα θαηαγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ 
παξάδνζε, θαη κπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο σο ην πψο ζα 
αληηκεησπηζηεί απηφ; 

Απάνηηζη 164 

Οηαδήπνηε αμηνιφγεζε / θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία παξαδίδνληαη πξνο ρξήζε 
ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο δελ απνηειεί θαη’ αξρήλ 
ζηνηρείν ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο, εθηφο αλ ε ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο απφ 
θνηλνχ ζπκθσλήζνπλ εηδηθά ζε ζρέζε κε επί κέξνπο θαη κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο, ιακβαλνκέλνπ ζε θάζε πεξίπησζε ππ’ φςηλ θαη 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηνλ φξν 16.3 πξνεγνχκελνπ επηβεβαησηηθνχ ειέγρνπ. 

 

Δρώηηζη 165 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 1.3.3 

-  Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηελ πεπνίζεζε καο φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο είλαη 11 έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 12 κελψλ ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο 
Πεξηφδνπ θαη 10 έηε γηα ηελ Πεξίνδν Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο; Μπνξεί επίζεο ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηα αθφινπζα;  

-  Δάλ ε Αηηηθφ Μεηξφ απνθαζίζεη φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α’ ζα δηαξθέζεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ δψδεθα (12) κήλεο, ε Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα κεησζεί 
αληηζηνίρσο;  

-  Δάλ ε Αηηηθφ Μεηξφ απνθαζίζεη φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α’ ζα δηαξθέζεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ δψδεθα (12) κήλεο, ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ γηα ην θφζηνο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξηφδνπ Α’;  

-  Δάλ ε Αηηηθφ Μεηξφ απνθαζίζεη φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α’ ζα δηαξθέζεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ δψδεθα (12) κήλεο, ν Αλάδνρνο ζα αλαπξνζαξκφζεη ην πνζφ ηεο 
εηήζηαο Πιεξσκήο Γηαζεζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ κεησκέλε δηάξθεηα 
ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, δηαηεξψληαο ηελ ίδηα Καζαξή Παξνχζα Αμία 
(NPV) (απμάλνληαο ηηο εηήζηεο πιεξσκέο θαη κεηψλνληαο ηελ δηάξθεηα ησλ πιεξσκψλ); 

Απάνηηζη 165 

Οη φξνη 1.3.3.1 θαη 1.3.3.2 ηεο Γηαθήξπμεο είλαη ζαθείο. 
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Δρώηηζη 166 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 2.8.3.1 

Παξαθαινχκε φπσο καο επηβεβαηψζεηε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ 
Οινθιήξσζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. Απαηηείηαη γηα λα είλαη ζε ζέζε ν 
Αλάδνρνο λα πξνεηνηκάζεη θαη λα θνζηνινγήζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν 
Αλάδνρνο (έλαληη ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηεο 
Βαζηθήο Γξακκήο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο). Παξαθαινχκε φπσο καο επηβεβαηψζεηε ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Οινθιήξσζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά. Απαηηείηαη γηα λα είλαη ζε ζέζε ν Αλάδνρνο λα πξνεηνηκάζεη 
θαη λα θνζηνινγήζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα εθηειέζεη. 

Απάνηηζη 166 

Ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ζην Άξζξν 1.3.3 ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Δρώηηζη 167 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 21 

Σν θφζηνο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Μπνξεί ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα παξάζρεη έθζεζε αλαθνξηθά κε ην κνληέιν θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 
ζπξκψλ θαη ησλ θηηξίσλ (ζηαζκνί θαη ακαμνζηάζην); 

Απάνηηζη 167 

Βιέπεηε Απάληεζε 5 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 168 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 21 

Οη ηηκέο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε πθίζηαληαη ηαρείεο δηαθπκάλζεηο θαη ιφγσ γεγνλφησλ πνπ 
δελ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν κηαο εηαηξείαο O&M (ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε). Μπνξεί ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα παξάζρεη έλα κεραληζκφ πνπ ζα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ θνζηνιφγεζε κε εχινγε 
βεβαηφηεηα; 

Απάνηηζη 168 

Ζ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. δελ πξνηίζεηαη λα παξάζρεη ηέηνην κεραληζκφ. 

 

Δρώηηζη 169 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Ο ππνινγηζκφο ΓΑΑ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ παγίσλ νθείιεη λα κελ 
ζπκπεξηιακβάλεη: - Πξνγξάκκαηα Γεληθήο Δπηζθεπήο - Δθηεηακέλεο επηζθεπέο πνπ 
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηξίηνπ κέξνπο - Με δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ιφγσ 
θαζπζηεξήζεσλ Πξνκεζεπηψλ φηαλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή (εγγχεζε, εηδηθά αληαιιαθηηθά 
ΟΔΜ, αληαιιαθηηθά αζθαιείαο) - Πξνγξάκκαηα αληηθαηάζηαζεο παγίσλ Μπνξεί ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα εγθξίλεη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
ΓΑΑ; 
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Απάνηηζη 169 

Οη Γείθηεο ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ ηζρχνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 170 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

ΓΑΑ πνπ αθνξνχλ ηελ επίδνζε θαη ζπληήξεζε ηνπ δηαθφξνπ εμνπιηζκνχ (ΓΑΑ 3 
Πξνζβαζηκφηεηα - φινη, ΓΑΑ 4.1 Γηαζεζηκφηεηα PIS, ΓΑΑ 6 Αμηνπηζηία, ΓΑΑ 7 
ζπληήξεζε - φινη, ΓΑΑ 9.5 δηαζεζηκφηεηα CCTV), αθνξνχλ ηελ απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
ησλ εξγνιάβσλ θαη ηελ ζπληήξεζε απφ ηνπο εξγνιάβνπο γηα 3 έηε κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ. Πξνηείλνπκε ην θαζεζηψο θπξψζεσλ ΓΑΑ λα μεθηλήζεη θαηφπηλ αλάιεςεο 
φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο. Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη απηφ 
είλαη απνδεθηφ; 

Απάνηηζη 170 

Οη ζρεηηθνί φξνη παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 171 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Οη ΓΑΑ Α13 θαη Α14 αθνξνχλ ην χζηεκα Δίζπξαμεο Κνκίζηξνπ, γηα ην νπνίν δελ έρεη 
θαζνξηζηεί αθφκε αλάδνρνο. Οη ζηφρνη ησλ ελ ιφγσ ΓΑΑ είλαη πςεινί θαη εμαξηψληαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ. Ζ 
αμία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κεηά ηελ επίδεημε RAMS θαη αθνχ γίλνπλ γλσζηέο νη 
δπλαηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ πξνκεζεπηή. Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα 
επηβεβαηψζεη φηη απηφ είλαη απνδεθηφ; 

Απάνηηζη 171 

Ηζρχνπλ σο έρνπλ νη δείθηεο Α13 θαη Α14, ην άξζξν 4.1 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ θαη ην 
άξζξν 2.2 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο». 

 

Δρώηηζη 172 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

ΓΑΑ 6 Σερληθή Γηαζεζηκφηεηα πζηεκάησλ. Απηνί νη 14 ΚΡΗ έρνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο 
(πηζαλφλ ζεσξεηηθνχο ζηφρνπο RAMS) γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε κέγηζηε πνηλή εάλ 
δελ επηηεπρζεί έζησ θαη έλαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζεσξεηηθή δηαζεζηκφηεηα πεξηνξίδεηαη 
απφ: - ηελ πξαγκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγνιάβσλ - ηελ ηεξάξρεζε ηεο 
ζπληήξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πειαηψλ - ηελ δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ/ επηζθεπή 
αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δλ ηέιεη, ηα πάγηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 
πειάηεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο 
ζηνπο πειάηεο, ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ηνπο ΓΑΑ 2, 3, 4 θαη ΓΑΑ 9.5. Πξνηείλνπκε απηνί 
νη ΓΑΑ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο αλαθνξάο θαη σο πξνεγκέλνο δείθηεο απφδνζεο 
ησλ παγίσλ ρσξίο πνηλή. Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη απηφ είλαη απνδεθηφ; 

Απάνηηζη 172 

Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη παξακέλνπλ σο έρνπλ. 
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Δρώηηζη 173 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

ΓΑΑ 7.1 (θαη ΓΑΑ Β.2) πληήξεζε Κηηξίσλ – «Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ΓΑΑ, ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θηηξίσλ ζα αμηνινγείηαη βάζεη επηζεψξεζεο». 
Απηφο ν ΓΑΑ είλαη πνιχ ππνθεηκεληθφο θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε κνλνκεξείο απνθάζεηο 
επηβνιήο πνηλήο. Πξνηείλνπκε ν ελ ιφγσ ΓΑΑ λα πξνζδηνξηζηεί απφ θνηλνχ θαη λα 
ζπκθσλεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Ζ κέγηζηε πνηλή γηα απηφ ηνλ ΓΑΑ είλαη 5%, ε νπνία 
είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη δελ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ. Πξνηείλνπκε ε κέγηζηε πνηλή λα κεησζεί ζε 1%. Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα 
επηβεβαηψζεη φηη απηφ είλαη απνδεθηφ; 

Απάνηηζη 173 

Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 174 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

ΓΑΑ 7.2 (θαη ΓΑΑ B.4) Δπίβιεςε απξφνπησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο – «Γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ε πξφνδνο ησλ πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζπληήξεζεο ζα αμηνινγείηαη βάζεη επηζεψξεζεο» Ζ κέγηζηε πνηλή γηα απηφ ηνλ ΓΑΑ είλαη 
5%, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη δελ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Πξνηείλνπκε απηνί νη ΓΑΑ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο 
αλαθνξάο θαη σο πξνεγκέλνο δείθηεο απφδνζεο ησλ παγίσλ ρσξίο πνηλή. Μπνξεί ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη απηφ είλαη απνδεθηφ; 

Απάνηηζη 174 

Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 175 

Aμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα (RAMS) - §3.5.4 

«Αλαθνξηθά κε κεγάιν, ζχλζεην, επηζθεπάζηκν εμνπιηζκφ πνπ θαζίζηαηαη απαξραησκέλνο, 
αλακέλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα απαηηήζεη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή Δμνπιηζκνχ ή απφ άιιν 
κέξνο πνπ έρεη νξηζηεί απφ απηφλ, λα δεζκεπηεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο 
δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο γηα ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, κέζσ πκθσληψλ 
Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLAs)». Υξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εγγχεζε, 
ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, ηελ δηαρείξηζε απαξραίσζεο (εηδηθά γηα Σξνραίν Τιηθφ, 
εκαηνδφηεζε, πζηήκαηα Δίζπξαμεο Κνκίζηξνπ, πζηήκαηα Τςειήο θαη Υακειήο Σάζεο). 
Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο 
Δλδηαθεξφκελνπο; 

Απάνηηζη 175 

Βιέπεηε απαληήζεηο  ζηηο Δξσηήζεηο 4, 64 θαη 129 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 176 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
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Ο θαηάινγνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο RAMS ησλ 
ζπζηεκάησλ, ζηελ εκπεηξία θαη ζην ρξφλν επηζθεπήο. Δάλ νη ππνζέζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 
είλαη ιαλζαζκέλεο θαη ε πνζφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ πξέπεη λα απμεζεί, ζπγθεθξηκέλα ηα 
αληαιιαθηηθά γηα ηελ πεξηζηξνθή, ζα ππάξμεη ζπκβνιή ηεο Αηηηθφ Μεηξφ ζηελ πιεξσκή ησλ 
έμηξα θνκκαηηψλ; 

Απάνηηζη 176 

Βιέπεηε Κεθάιαην Β, Γηεπθξίληζε 6. Απηφο ζα είλαη ν αξηζκφο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα 
παξαδνζνχλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. 
Γελ ζα ππάξρεη θακία πεξαηηέξσ ζπκβνιή ηεο Αηηηθφ Μεηξφ ζην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ 
πνπ ζα απαηηνχληαη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο ψζηε κε ηελ ζεηξά ηνπο λα εμαζθαιίδνληαη ηα 
απαηηνχκελα επίπεδα επηδφζεσλ θαη απνδφζεσλ ηνπ φπνηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ. 

 

Δρώηηζη 177 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Ο θαηάινγνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζην παξάξηεκα Α θαίλεηαη λα είλαη ειιηπήο (π.ρ. 
απαηηνχληαη κεξηθέο ρηιηάδεο δηαθνξεηηθά αληαιιαθηηθά γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ 
πιηθνχ). Παξαθαινχκε φπσο δηαζθαιίζεηε φηη φινη νη αλάδνρνη ζα πξνκεζεχζνπλ φια ηα 
απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ζε επαξθείο πνζφηεηεο. 

Απάνηηζη 177 

Βιέπεηε απάληεζε ζηελ Δξψηεζε 176 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 178 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

"πζηήκαηα Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC. Θα παξαζρεζεί επαξθήο αξηζκφο θχξησλ 
αληαιιαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε αζθαιήο θαη αμηφπηζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ θαη HVAC πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θάησζη 
πξνδηαγξαθέο." Απηφ θαίλεηαη λα ππφθεηηαη ζε ππνθεηκεληθή εξκελεία θαη λα ελέρεη ηνλ 
θίλδπλν αλεπαξθψλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηελ απαηηνχκελε 
απφδνζε. Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε αλ ζα αλνίμεη ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην 
απαηηνχκελν επίπεδν απφδνζεο γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα. 

Απάνηηζη 178 

Βιέπεηε απαληήζεηο ζηηο Δξσηήζεηο 161, 176 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 179 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Θεσξνχκε φηη πνιιά απφ βαξεψο ηχπνπ κεραλήκαηα ιείπνπλ απφ ηνπο θαηαιφγνπο 
αληαιιαθηηθψλ θαη άιια είλαη ζε αλεπαξθή αξηζκφ (π.ρ. ξπκνπιθνχκελα ηξνρνθφξα: 2 
κνλάδεο). Παξαθαινχκε φπσο καο ελεκεξψζεηε έαλ ζα πξνκεζεχζεη ε Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ ηα 
ζπκπιεξσκαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο; 
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Απάνηηζη 179 

Βιέπεηε απάληεζε ζηηο Δξσηήζεηο 161 θαη 176 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 180 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΔΛ. 227 

"Σειεπηθνηλσλίεο: Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ηεχρνο T_DP15100." - Παξαθαιψ 
φπσο καο δηαζέζεηε ην ηεχρνο T_DP15100. 

Απάνηηζη 180 

Βιέπεηε Κεθάιαην Β, Γηεπθξίληζε 8.  

Σν ηεχρνο T_DP15100 ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – 
παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 181 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

Γελ ππάξρεη κεραλή ιείαλζεο ζηδεξνηξνρηψλ ζηνλ Καηάινγν Δμνπιηζκνχ Ακαμνζηαζίνπ. 
Παξαθαινχκε φπσο καο ελεκεξψζεηε πνηα είλαη ε πξνζέγγηζή ζαο φζνλ αθνξά ηε ιείαλζε 
ησλ ζηδεξνηξνρηψλ. 

Απάνηηζη 181 

Γελ πξνβιέπεηαη λα παξαδψζεη ε Αηηηθφ Μεηξφ ζηνλ Αλάδνρν φρεκα/κεράλεκα ιείαλζεο 
ζηδεξνηξνρηψλ. Σνχην απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζην βαζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηε χκβαζε. 

 

Δρώηηζη 182 

ΓΔΝΗΚΑ 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζρεδίνπ 
δηαρείξηζεο απαξραίσζεο γηα δηάθνξα ζπζηήκαηα φπσο Tetra, CCTV, and PIS; Πσο ζα 
δηαρεηξηζηεί ε απαξραίσζε γλσξίδνληαο φηη ε επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 
πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ πνιιά έηε; 

Απάνηηζη 182 

Βιέπεηε Απάληεζε 64 αλσηέξσ. Δπηπιένλ, ε επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηειηθά 
εγθαηαζηάζεθαλ έγηλε ηελ ηειεπηαία 6-εηία. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
αληαιιαθηηθψλ εμαζθαιίδεηαη γηα 15 έηε κεηά ηελ παξαιαβή γηα ρξήζε – ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 

 

Δρώηηζη 183 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 2.8.4 
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Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη ην πθηζηάκελν ζρέδην εθπαίδεπζεο γηα ηελ ζπληήξεζε 
ζπζηεκάησλ ρακειήο ηάζεο; (Αζχξκαηνη Tetra, PI, PA, Δλδνεπηθνηλσλία, CCTV, θαη 
Απηφκαην χζηεκα Δίζπξαμεο Κνκίζηξνπ); 

Απάνηηζη 183 

Βιέπεηε απάληεζε ζηελ Δξψηεζε 101 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 184 

ΓΔΝΗΚΑ 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα πεξηγξάςεη πσο πξνβιέπεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ κεηξφ 
θαη δηθηχνπ ιεσθνξείσλ (π.ρ. Απηφκαην χζηεκα Δίζπξαμεο Κνκίζηξνπ, πιεξνθνξίεο 
επηβαηψλ, ζπλδέζεηο); 

Απάνηηζη 184 

Σν ζχζηεκα απηφ γηα ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ αξρηθά αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη 
αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα ΜΜΜ έσο φηνπ νινθιεξσζεί ην θεληξηθφ ζχζηεκα θνκίζηξνπ 
ηεο πφιεο. Σν ζχζηεκα θνκίζηξνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ζα είλαη ζπλδεδεκέλν θαη 
απφιπηα ζπκβαηφ θαη δηαιεηηνπξγηθφ κε απηφ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ απφ φπνπ ζα πινπνηείηαη ε 
ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα θνκίζηξνπ ηεο πφιεο φζν θαη κε ηηο ηξάπεδεο (γηα ηελ 
ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ). 

Ζ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ ζα ελεκεξψλεη ην θνηλφ φπσο απαηηείηαη γηα δξνκνιφγηα, 
εηζηηήξηα, θιπ. 

 

Δρώηηζη 185 

ΓΔΝΗΚΑ 

Έρνπλ ππνβιεζεί πξνζρέδηα ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο απφ πξνκεζεπηέο ζπζηεκάησλ 
ρακειήο ηάζεο (π.ρ. Tetra, PIS, PA, ελδνεπηθνηλσλία); Δάλ λαη, κπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα ηα 
παξάζρεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ; 

Απάνηηζη 185 

Βιέπεηε Απαληήζεηο 4, 64 θαη 129 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 186 

ΓΔΝΗΚΑ 

Σα γξαθεία εηζηηεξίσλ ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο είλαη αλνηρηά ζε θαζεκεξηλή βάζε (7 εκέξεο 
ηελ εβδνκάδα) κεηαμχ 07:00 θαη 19:00. Σν παξάξηεκα F, Πίλαθαο ηειέρσζεο Αλαδφρνπ 
πξνβιέπεη κφλν 17 πσιεηέο εηζηηεξίσλ. Απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο. Μπνξνχλ νη 
Δλδηαθεξφκελνη λα ζεσξήζνπλ φηη κφλν νη θχξηνη ζηαζκνί ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξνπλ 
πψιεζε εηζηηεξίσλ; 

Απάνηηζη 186 

Πέληε (5) θχξηνη ζηαζκνί γηα ην Βαζηθφ Έξγν θαη δχν (2) θχξηνη ζηαζκνί γηα ηελ Δπέθηαζε 
πξνο Καιακαξηά ζα πξνζθέξνπλ πψιεζε εηζηηήξησλ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηψλ ησλ 
ζηαζκψλ ζα γίλεη θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ηελ ΑΜ πξηλ ηελ έλαξμε Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο 
θαη κπνξεί λα αλαζεσξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο.  
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Δρώηηζη 187 

ΓΔΝΗΚΑ 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ν Αλάδνρνο δελ νθείιεη λα παξάζρεη ζηνιέο ζην 
πξνζσπηθφ; Ζ Αηηηθφ Μεηξφ ζθνπεχεη λα παξάζρεη ζηνιέο ζην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο; 

Απάνηηζη 187 

Όιεο νη ππνρξεψζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

Δρώηηζη 188 

ΓΔΝΗΚΑ 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ηα αληαιιαθηηθά πνπ παξέρνληαη θαηά ηελ 
Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν ζα είλαη επαξθή γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο; Απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηηο απαηηήζεηο παξάδνζεο. 

Απάνηηζη 188 

Σα αληαιιαθηηθά ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα 1 έηνο, κεηά απφ ηελ παξαιαβή γηα 
ρξήζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζα παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο αλαδφρνπο ησλ 
έξγσλ. Σα αληαιιαθηηθά γηα ηελ δηνξζσηηθή ζπληήξεζε θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο ζα 
παξέρνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ. ηελ ζπλέρεηα ε Αηηηθφ Μεηξφ 
ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα θχξηα αληαιιαθηηθά, ε πξνθαηαξηηθή ιίζηα ησλ νπνίσλ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Σεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ – Παξάξηεκα Α, ε δε 
ηειηθή αλαζεσξεκέλε ιίζηα ησλ αληαιιαθηηθψλ κε βάζε ην ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ 
κειεηψλ RAMS θαζψο θαη ηα ίδηα ηα αληαιιαθηηθά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν. Όια ηα 
ππφινηπα αληαιιαθηηθά ηελ πεξίνδν ηεο παξνχζαο χκβαζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Δπηπιένλ, βιέπεηε Απάληεζε 176 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 189 

ΓΔΝΗΚΑ 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη ηνλ θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζηνπο Δλδηαθεξφκελνπο 
θαη λα επηβεβαηψζεη φηη ν κεραληζκφο πνπ ζα ζεζπηζηεί γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ θνζηνιφγεζε 
ζα είλαη ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο Γηαγσληδφκελνπο; 

Απάνηηζη 189 

Βιέπεηε Απάληεζε 176 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 190 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Πεξηγξαθή ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ - "Σν αληηθείκελν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πεξηιακβάλεη επίζεο 
ηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά θαη ηδεξνδξνκηθά πζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
Έξγνπ" Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ηα ζπζηήκαηα 1 έσο 39 πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ ελφηεηα "3.8 Ζιεθηξνκεραλνινγηθά θαη ηδεξνδξνκηθά πζηήκαηα" έρνπλ ήδε 
παξαδνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή; Παξαθαινχκε φπσο επηβεβαηψζεηε ηη αλακέλεηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ; 
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Απάνηηζη 190 

Σα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα θαη απαηηνχκελα έγγξαθα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν 
κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 191 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 2.8.7 Τπνδνκή Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα ΗΣ-ERP - "Σν ζχζηεκα ΗΣ-ERP ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα AM πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Depot θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 
εηαηξηθέο - δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο ηνπ" Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο, 4.6.2 
Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο - ""Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην πθηζηάκελν 
ινγηζκηθφ πνπ έρεη παξαζρεζεί είηε ζην πιαίζην ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο είηε κέζσ 
επελδχζεσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο ζε άιιν ινγηζκηθφ θαη λα 
κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ηνπο ζην πιαίζην ηεο ελζσκάησζεο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 
Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. [...] Σν ζχζηεκα IT-ERP ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλδεζεί κε ην 
πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη δίθηπν εμππεξεηεηψλ θαη Ζ/Τ ηεο ΑΜ ζην ακαμνζηάζην." ζει. 125 
Παξαθαινχκε φπσο πεξηγξάςεηε ηα ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην ακαμνζηάζην. 

Απάνηηζη 191 

Σα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην ακαμνζηάζην θαη 
πνπ δεηνχληαη, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – 
Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 
ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ πινπνηήζεη ην ζχζηεκα (IT-ERP), ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη κειέηε κε βάζε 
φια ηα δεδνκέλα απφ πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θαη ινγηζκηθά, ψζηε ην λέν ζχζηεκα λα 
εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

 

Δρώηηζη 192 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 2.8.8 

Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο FRACAS; 

Απάνηηζη 192 

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο - παξαιαβήο, ππεχζπλνο ζα είλαη ν 
Αλάδνρνο. Έσο ηφηε ππεχζπλνο ζα είλαη ν εθάζηνηε αλάδνρνο θαηαζθεπήο. Δμππαθνχεηαη 
φηη θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο ηπρφλ πξνβιήκαηα ζα επηιχνληαη απφ ηνπο αλαδφρνπο 
θαηαζθεπήο. 

 

Δρώηηζη 193 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σερληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθέο, Γεληθή ηερλνινγία (IT/OT) Παξαθαινχκε φπσο 
δηαζέζεηε δηαγξάκκαηα ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ην 
ακαμνζηάζην Ππιέα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ζεκεία ζχλδεζεο RJ-45 θαη patch panels. 
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Απάνηηζη 193 

Σα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 194 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 7.4 

"Σα ελ ιφγσ κέηξα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα απνηξέπνπλ, λα εληνπίδνπλ θαη λα κεηψλνπλ 
ηνπο θηλδχλνπο, φπσο ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, νη κε 
εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε εθνχζηα ή αθνχζηα 
θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ, είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθνχο είηε απφ εμσηεξηθνχο 
παξάγνληεο." Παξαθαινχκε φπσο δηαζέζεηε αλαιπηηθή ιίζηα ησλ απεηιψλ ζηνλ 
θπβεξλνρψξν, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. 

Απάνηηζη 194 

Ζ δεηνχκελε αλαιπηηθή ιίζηα ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, θαζψο φπσο 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7.4 Ζ ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο»,  

«……Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη επαξθώο γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ 
ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ BACS, PRCS, ICCS, PLCs, 
RTUs, HMI, θιπ.) ζην έξγν όζν θαη ζηνπο ζπξκνύο όζν θαη ζηα ππνζηεξηθηηθά 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηεηώλ, 
βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζηαζκώλ εξγαζίαο, εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ, δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ, 
θαισδίσζεο θ.ιπ.), εθαξκόδνληαο έλαλ απνηειεζκαηηθό Κύθιν Εσήο Αζθάιεηαο 
Πιεξνθνξηώλ, ν νπνίνο ζα βαζίδεηαη ζε κία πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθνύ 
θηλδύλνπ κε ζαθώο θαζνξηζκέλνπο ξόινπο, αξκνδηόηεηεο, πνιηηηθέο αιιά θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο.».  

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ζηα αλαθεξφκελα ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ ηεχρνπο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ «……ππνζηεξηθηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηεηώλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, 
ζηαζκώλ εξγαζίαο, εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ, δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ, θαισδίσζεο θ.ιπ.)…» 
πεξηιακβάλεηαη θαη ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα IT-ERP πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2.8.7 ησλ πξναλαθεξζέληνο ηεχρνπο.   

 

Δρώηηζη 195 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 7.4 

"Σαπηφρξνλα, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
πιήξνπο θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ζπκβάλησλ κε ζθνπφ ηελ 
έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηπρφλ ζπκβάλησλ αζθαιείαο." Πνην είλαη ην 
αλακελφκελν επίπεδν ππεξεζηψλ ησλ δπλαηνηήησλ θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο 
ζπκβάλησλ; Ζ επηινγή απηή πξννξίδεηαη λα θαιχςεη κφλν ηα ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα; 

Απάνηηζη 195 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 64 από 116 

Σα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ζπζηεκάησλ, βιέπεηε Απάληεζε 194 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 196 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 7.4 

"Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ ειέγρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ BACS, PRCS, ICCS, PLC, 
RTU, EM, θιπ) ηφζν ζην Έξγν φζν θαη ζηνπο ζπξκνχο θαη ζηα βνεζεηηθά πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηεηψλ, βάζεσλ 
δεδνκέλσλ, ζηαζκψλ εξγαζίαο, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, 
θαισδηψζεσλ, θιπ), εθαξκφδνληαο έλαλ απνηειεζκαηηθφ θχθιν δσήο αζθάιεηαο 
πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο ζα βαζίδεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ 
θηλδχλνπ κε ζαθψο θαζνξηζκέλνπο ξφινπο, αξκνδηφηεηεο, πνιηηηθέο θιπ θαη δηαδηθαζίεο 
αζθαιείαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο." Παξαθαιψ 
φπσο καο δνζεί ε πιήξεο ηεθκεξίσζε (ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο, πεξηγξαθή 
αξρηηεθηνληθήο) γηα ηα αλαθεξφκελα ζπζηήκαηα. Τπάξρνπλ κειέηεο θπβεξλναζθάιεηαο πνπ 
έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηνπο παξφρνπο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ; Γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ 
θαη πξνηχπσλ θπβεξλναζθάιεηαο γηα ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα, πξνηείλνπκε λα 
βαζηζηεί ε αλάιπζε ζην πξφηππν IEC 62443. Απαηηνχληαη πξφζζεηα πξφηππα πέξαλ απηνχ; 

Απάνηηζη 196 

Γελ ππάξρνπλ κειέηεο θπβεξλναζθάιεηαο πνπ λα έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηνπο παξφρνπο 
απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Σα Πξφηππα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη 
πξνηχπσλ θπβεξλναζθάιεηαο φπσο δεηείηαη απφ ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη 
Πξνδηαγξαθψλ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ θαη δελ 
πεξηνξίδνληαη ζην πξναλαθεξζέλ πξφηππν IEC 62443. 

 

Δρώηηζη 197 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 7.4 

"Πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  Γεληθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο - 
πκκφξθσζε κε ηα δηεζλή πξφηππα, ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην - 
Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ" Ζ Αηηηθφ Μεηξφ 
πξνηηκά ή ζπληζηά θάπνηα πξφηππα; - Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ ISO 27005. Τπάξρεη θάπνην 
ειιεληθφ πξφηππν γηα ηελ Αλάιπζε Κηλδχλνπ ; - Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ην ISO 27001 είλαη ην θαηαιιειφηεξν πξφηππν γηα 
εκάο. - Θα κπνξνχζε ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη ζηνπο Δλδηαθεξφκελνπο πεξηζζφηεξεο 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πξφηππν αζθάιεηαο (π.ρ. ISO27001, NIST); - Πνηα κεζνδνινγία 
ρξεζηκνπνίεζε ε Αηηηθφ Μεηξφ γηα ηελ αλάιπζε αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ (π.ρ. MEHARI, 
EBIOS); - Πνηα είλαη ηα δηεζλή πξφηππα θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην κε ηα νπνία πξέπεη λα 
ζπκκνξθσζνχκε; - Τπάξρνπλ πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηνπο εζληθνχο ξπζκηζηηθνχο 
λφκνπο; 
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Απάνηηζη 197 

Βιέπεηε Απαληήζεηο 194 θαη 196 αλσηέξσ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηελ κεζνδνινγία θαη ηα 
δηεζλή πξφηππα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

 

Δρώηηζη 198 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 7.4 

"Αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε αζθάιεηαο, θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε o Αλεμάξηεηνο ηερληθφο 
έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε αζθάιεηαο - Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο - Πηζηνπνίεζε ηεο ππνδνκήο κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα αζθάιεηαο 
πιεξνθνξηψλ". - Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα θαζνξίζεη ηελ εκθάληζε ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ 
θαη ησλ αμηνινγήζεσλ αζθαιείαο; - Πφζεο εθπαηδεχζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο απαηηνχληαη εηεζίσο; - Πνηα είλαη ε πεξίκεηξνο, ην SOA (Statement Of 
Applicability) θαη ην πξφηππν ηεο πηζηνπνίεζεο παξαθαιψ; 

Απάνηηζη 198 

Βιέπεηε Απαληήζεηο 194, 196 θαη 197 αλσηέξσ. Ο Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο 
θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο κε βάζε ηα δηεζλή Πξφηππα πνπ ζα πξνηείλεη θαη ζα ηα 
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

 

Δρώηηζη 199 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 7.4 

“Γηαζεζηκφηεηα θαη Φπζηθή Πξνζηαζία 

 Δπηρεηξεζηαθή πλέρεηα θαη Αλάθακςε απφ Καηαζηξνθέο 

 Φπζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ” 

Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο/ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο ζε 
πεξίπησζε ζπκβάληνο θπβεξλνεπίζεζεο ζην Κέληξνπ Διέγρνπ; 

Απάνηηζη 199 

Χο αξρή, ε απψιεηα ηνπ ΚΔΛ αλαπιεξψλεηαη απφ ην εθεδξηθφ ΚEΛ (ECR). Οη ζρεηηθέο 
δηαδηθαζίεο φπσο έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνπο αλαδφρνπο θαηαζθεπήο ζα δνζνχλ ζηνλ 
Αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη λα εμεηάζεη θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο. 

 

Δρώηηζη 200 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 5.2.7 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ πεξίπνπ 350 
επηπισκέλσλ γξαθείσλ θαη ζπλνιηθά 600 ζέζεσλ, πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ (Αλάδνρνο, Αηηηθφ Μεηξφ θηι) θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο επέθηαζεο πξνο 
Καιακαξηά; 

Απάνηηζη 200 

χκθσλα κε ην άξζξν 5.2.7 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο», νη 
πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε ιεπηνκεξήο ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ 
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φισλ ηειηθά ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, ζα εθπνλεζεί κε ζπλεξγαζία ηεο 
ΑΜ κε ηνλ Αλάδνρν, αλάινγα θαη κε ηηο ηειηθέο αλάγθεο φπσο απηέο δηακνξθσζνχλ. 

 

Δρώηηζη 201 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

πκθσλεί ε Αηηηθφ Μεηξφ κε ιχζε πιεξνθνξηθήο βαζηζκέλε ζην cloud γηα ην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα IT-ERP; 

Απάνηηζη 201 

Όρη, απαηηνχληαη θπζηθνί servers ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο. 

 

Δρώηηζη 202 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 4.6 

- Πνηνο είλαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπζηθψλ εμππεξεηεηψλ 
πνπ πξνηείλνληαη;  

- Πνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ απηνχο ηνπο εμππεξεηεηέο (π.ρ. Domain 
Controlers, Filers, Print Servers, ERP); - Σα 10 Tb κέγεζνο δίζθσλ είλαη ην θαζαξφο ρψξνο 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ηνπ erp; - Ο φγθνο απηφο ιακβάλεη ππφςε ηνλ φγθν ησλ 
αληηγξάθσλ αζθαιείαο; - Παξαθαινχκε λα καο δνζνχλ πεξηζζφηεξνο πιεξνθνξίεο θαη 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνκηζηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα ΟΣ ( BACS, PRCS, ICCS); 

Απάνηηζη 202 

Σν ζχζηεκα IT-ERP ζα παξαζρεζεί εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν κε βάζε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4.6 ηνπ ηεχρνπο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ. 
πλεπψο ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε 
απφ ηελ ΑΜ.  

Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα BACS, PRCS, ICCS, ηα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη 
ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη 
ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, 
απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο ηα αξρηθά πξνηεηλφκελα 10 Tb είλαη ν θαζαξφο ρψξνο 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ηνπ ERP ρσξίο ηνλ φγθν γηα ηα αληίγξαθα αζθαιείαο 

 

Δρώηηζη 203 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 4.6 

- Πνηα είλαη ε πνιηηηθή γηα ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ; (π.ρ. αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα, 
θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία, κεληαία)  

- Δίλαη δπλαηή ε αλάζεζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη ζε εμσηεξηθνχο δηαθνκηζηέο γηα 
κεγαιχηεξε αζθάιεηα; 

Απάνηηζη 203 
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- Οη ιεπηνκέξεηεο πνπ δεηνχληαη ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε ηελ αληίζηνηρε 
ηεθκεξίσζε, πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. ίγνπξα ε πεξίνδνο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ ζα 
είλαη κηθξφηεξε ηεο εβδνκαδηαίαο θαη πηζαλφηαηα εκεξήζηα, αιιά ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

- Γελ ζα είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη ζε εμσηεξηθνχο δηαθνκηζηέο. 

 

Δρώηηζη 204 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 4.6 

- Δίλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηαζνχλ Firewall πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθα 
δίθηπα; 

 - Θα πξέπεη νη Γηαγσληδφκελνη λα πξνζθέξνπλ Dedicated Network switches γηα ηνπο 
Servers θαη ηα Storage Networks; 

Απάνηηζη 204 

- νη ιεπηνκέξεηεο πνπ δεηνχληαη ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε ηελ αληίζηνηρε 
ηεθκεξίσζε, πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, αιιά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
θπβεξλναζθάιεηα ζην ζχζηεκα IT_ERP. 

- Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4.6.3, ΗΗ, d ηνπ ηεχρνπο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη 
Πξνδηαγξαθψλ. Ζ αθξηβήο δηάηαμε ζα νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί 
απφ ηελ ΑΜ. 

 

Δρώηηζη 205 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Πνηα είλαη ε αλαιπηηθή αξρηηεθηνληθή ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ ηνπ λένπ Απηφκαηνπ 
πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ; 

Απάνηηζη 205 

Σα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη γηα ην ζχζηεκα θνκίζηξνπ (αιιά θαη γηα φια ηα 
ζπζηήκαηα ηνπ έξγνπ) ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – 
παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 206 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκα ζρέδηα as-built ή ζρέδηα πινπνίεζεο πξνο πινπνίεζε γηα ηελ ελδειερή 
κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο; 

Απάνηηζη 206 

Βιέπεηε Απάληεζε 205 αλσηέξσ. 
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Δρώηηζη 207 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Πνηνο είλαη ν αθξηβήο αξηζκφο εμνπιηζκνχ φπσο Σεξκαηηθά Έθδνζεο Καξηψλ (CIT), ΑΜΔΔ, 
πχιεο, ππνινγηζηέο ζηαζκνχ θιπ ζε θάζε ζηαζκφ; 

Απάνηηζη 207 

Ο αθξηβήο αξηζκφο εμνπιηζκνχ έρεη δνζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Δρώηηζη 208 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Θα δνζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ελνπνίεζεο ζπζηήκαηνο, δνθηκψλ απηφλνκεο 
ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ θαη δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο; 

Απάνηηζη 208 

Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 
πξνβιέπνληαη ζηα Άξζξα 6.2, 6.2.Α θαη 6.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Σα απνηειέζκαηα ζα 
δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη 
ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 
ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, 
απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 209 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Τπάξρνπλ ππνβνιέο πιηθνχ κε ηα αληίζηνηρα data sheets ησλ κνλάδσλ θαη ππνκνλάδσλ 
ηνπ εγθαζηζηνχκελνπ εμνπιηζκνχ; 

Απάνηηζη 209 

Τπάξρνπλ θαη ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – 
Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 
ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

 

Δρώηηζη 210 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν Καηαζθεπήο; Τπάξρεη δηαζεζηκφηεηα σο πξνο απηά; 

Απάνηηζη 210 

Βιέπεηε Κεθάιαην Β, Γηεπθξίληζε 6. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαζεζηκφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ 
εμαζθαιίδεηαη γηα 15 έηε κεηά ηελ παξαιαβή γηα ρξήζε – ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 
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Δρώηηζη 211 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα αλαιάβεη απφ ηελ αξρή ν Αλάδνρνο ή ν Αλάδνρνο 
Καηαζθεπήο ζα ηα πξνκεζεχζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα; 

Απάνηηζη 211 

Βιέπεηε Απάληεζε 161 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 212 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Δίλαη δηαζέζηκα ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ νληνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο; 

Απάνηηζη 212 

Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ/εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 
Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 213 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

ε πνην βαζκφ είλαη παξακεηξνπνηήζηκνη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο; 

Απάνηηζη 213 

Γηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δχλαληαη εχθνια λα παξακεηξνπνηνχληαη απφ 
ην θεληξηθφ ζχζηεκα θνκίζηξνπ ηνπ Μεηξφ, έσο φηνπ απηφ ζπλδεζεί ιεηηνπξγηθά κε ην 
θεληξηθφ ζχζηεκα θνκίζηξνπ ησλ ΜΜΜ ηεο πφιεο απφ φπνπ θαη πάιη ζα είλαη δπλαηή ε 
παξακεηξνπνίεζε. 

Σν ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ/εμνπιηζκνχ, ζα δνζνχλ ζηνλ 
Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – 
παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα 
δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 214 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Ο Πεγαίνο θψδηθαο ζα παξέρεηαη ζηνλ Αλάδνρν ή ζα θαηαηεζεί ζε escrow account 
(ινγαξηαζκφ κεζεγγχεζεο); 

Απάνηηζη 214 
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Ο Πεγαίνο θψδηθαο ζα θαηαηεζεί ζε escrow account. 

 

Δρώηηζη 215 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Σα Κιεηδηά ζπζηήκαηνο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν; 

Απάνηηζη 215 

Όρη. 

 

Δρώηηζη 216 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Δίλαη δηαζέζηκεο νη άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ησξηλέο θαη κειινληηθέο λέεο εθδφζεηο (π.ρ. 
Windows Server, Βάζεηο δεδνκέλσλ θ.ιπ.); 

Απάνηηζη 216 

Γελ απαηηνχληαη άδεηεο ζπλδξνκήο γηα ηα ινγηζκηθά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
Έξγνπ. Βιέπεηε επίζεο Απάληεζε 217 παξαθάησ. 

 

Δρώηηζη 217 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Θα ππάξμνπλ ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο/απνθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ κε ηξίηνπο παξφρνπο; 
Δάλ λαη, πνηνο επηβαξχλεηαη ην θφζηνο απηψλ; 

Απάνηηζη 217 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαηά ηνλ νπνίν νη Παιαηνί Αλάδνρνη θέξνπλ νιφθιεξε ηελ επζχλε ηνπ 
Έξγνπ θαη ππνρξενχληαη ζηελ ζπληήξεζή ηνπ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο νξίδεηαη ζε ηξία ρξφληα 
απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο Σειηθήο Δπηκέηξεζεο, θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο γηα ηηο 
ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ φξσλ ησλ 
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ελψ θαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηζρχεη ην Άξζξν 5.1.4 ηνπ 
ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ησλ 
Παιαηψλ Αλαδφρσλ, ηελ επζχλε ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο θαη ηα αληίζηνηρα θφζηε 
θέξεη ν Αλάδνρνο. 

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ησλ έξγσλ, νη αλάδνρνη 
θαηαζθεπήο (Παιαηνί Αλάδνρνη) ζα ζπκπεξηιάβνπλ ην ζχλνιν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ 
ινγηζκηθνχ, ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο θαη 
ην ηδηνθηεζηαθφ ινγηζκηθφ ζπληήξεζεο ζε Πεγαίν Κψδηθα ζε ινγαξηαζκφ «Escrow» γηα 10 
έηε. πλεπψο ε δηαζεζηκφηεηα απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ αλ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ απαηηνχλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ “escrow”. 

 

Δρώηηζη 218 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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Πνηεο είλαη νη απαηηνχκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ΑΜΔΔ θαη ππιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΓΑΑ A.13 θαη A.14 αληίζηνηρα; 

Απάνηηζη 218 

Δίλαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Μεηξφ. 

 

Δρώηηζη 219 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Όζνλ αθνξά ηε κέηξεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ΑΚ, πνηα είλαη ε κέζνδνο γηα 
λα πξνζδηνξηζηεί εάλ έλαο εμνπιηζκφο είλαη δηαζέζηκνο ή φρη. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε 
αλέπαθε πιεξσκή ζε AΜΔΔ δελ είλαη δηαζέζηκε, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δηαζέζηκε 
νιφθιεξε ΑΜΔΔ; 

Απάνηηζη 219 

Έλα ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη εμνπιηζκνχ (πρ έλα ΑΜΔΔ ή κία πχιε) ζεσξείηαη κε δηαζέζηκν εάλ 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε θνηλνχ είλαη εθηφο. 

 

Δρώηηζη 220 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ AFC; 

Απάνηηζη 220 

Σα ζπζηήκαηα θνκίζηξνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηνπο αλαδφρνπο πνπ ηα εγθαηέζηεζαλ 
πιήξσο δηαιεηηνπξγηθά. Ο Αλάδνρνο ζα αλαθέξεη ηπρφλ πξνβιήκαηα, αζηνρίεο ή 
αζπκβαηφηεηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα επίιπζή ηνπο απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο ή απφ 
ηνπο θνξείο άιισλ ΜΜΜ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 5.1.4 ηνπ ηεχρνπο 
«Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο». 

Γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ θνκίζηξνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 8 ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή 
θαη Πξνδηαγξαθέο», θαη ζα αλαθέξεη ζηελ ΑΜ ηπρφλ πξνβιήκαηα ή αζπκβαηφηεηεο 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

Δρώηηζη 221 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηα πξψηα ηξία (3) ρξφληα θαη γηα 
ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε γηα ην 1ν έηνο; 

Απάνηηζη 221 

Ηζρχεη ην Άξζξν 5.1.4 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο. 

 

Δρώηηζη 222 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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Πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε κεκνλσκέλεο ή εθηεηακέλεο 
εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, βαλδαιηζκνχο ή άιιε «Πεξίπησζε Δμαίξεζεο» πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ ΑΚ, φπσο δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά, ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
θ.ιπ.; 

Απάνηηζη 222 

Σν θφζηνο επηζθεπήο κεηά απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη βαλδαιηζκνχο ζα θαιχπηεηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν. ρεηηθά κε ηελ χπαξμε απνζεκάησλ ηζρχνπλ ηα Άξζξα 2.8.2 θαη 3.6.4 ηνπ 
ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο.  

 

Δρώηηζη 223 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Πψο ζα απνδεκησζεί ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε αιιαγήο πνπ είλαη είηε ππνρξεσηηθή είηε 
αλαγθαία; Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Αιιαγψλ γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ δεηνχληαη 
απφ ηελ AM; 

Απάνηηζη 223 

Ο φξνο 47 πξνβιέπεη ηνπο φξνπο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα πξνηάζεσλ αιιαγψλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν. Ζ χκβαζε χκπξαμεο πξνβιέπεη δπλαηφηεηα πξνηάζεσλ αιιαγψλ 
εηδηθά απφ ηνλ Αλάδνρν. Οπνηαδήπνηε αιιαγή δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ, απηή ζα θνηλνπνηεζεί κε 
επηζηνιή θαη ζα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 224 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8.1. 

Άξζξν 8.1.a – Σεξκαηηθά Έθδνζεο Καξηψλ (CIT)  

a. Δίλαη δηαζέζηκεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ; (Data sheets, 
εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, νδεγνί αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θ.ιπ.)  

b. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, πνηνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ (Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ή Λεηηνπξγίαο); ε 
πεξίπησζε πνπ ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο Λεηηνπξγίαο, ζα ηνπ παξαζρεζεί ν 
αληίζηνηρνο θψδηθαο ινγηζκηθνχ; 

Απάνηηζη 224 

a. Βιέπεηε Απάληεζε 212 αλσηέξσ. 

b. ρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε βιέπεηε Απάληεζε 217 αλσηέξσ. Οη ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο 
ηνπ ινγηζκηθνχ αλακέλεηαη λα έρνπλ επηιπζεί ηελ πξψηε ηξηεηία – πεξίνδν εγγχεζεο απφ 
ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο. ε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζνχλ πξνβιήκαηα κεηά ηελ 
πεξίνδν εγγχεζεο ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε. Ο αληίζηνηρνο 
θψδηθαο ινγηζκηθνχ ζα επξίζθεηαη ζε ινγαξηαζκφ “Escrow”. 

 

Δρώηηζη 225 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8.1. 

Άξζξν 8.1.b – Απηφκαηα Μεραλήκαηα Έθδνζεο Καξηψλ (ΑΜΔΔ)  
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a. Δίλαη δηαζέζηκεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ; (Data sheets, 
εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, νδεγνί αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θ.ιπ.)  

b. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, πνηνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ (Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ή Λεηηνπξγίαο); ε 
πεξίπησζε πνπ ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο Λεηηνπξγίαο, ζα ηνπ παξαζρεζεί ν 
αληίζηνηρνο θψδηθαο ινγηζκηθνχ; 

Απάνηηζη 225 

Βιέπεηε Απάληεζε 224 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 226 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8.1. 

Άξζξν 8.1.c – Πχιεο  

a. Δίλαη δηαζέζηκεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ; (Data sheets, 
εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, νδεγνί αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θ.ιπ.).  

b. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο επηθχξσζεο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνηνο 
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ (Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ή Λεηηνπξγίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο Λεηηνπξγίαο, ζα ηνπ παξαζρεζεί ν 
αληίζηνηρνο θψδηθαο ινγηζκηθνχ; 

Απάνηηζη 226 

Βιέπεηε Απάληεζε 224 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 227 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8.1. 

Άξζξν 8.1.d – Τπνινγηζηήο ηαζκνχ  

a. Δίλαη δηαζέζηκεο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ; (Data sheets, 
εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, νδεγνί αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θ.ιπ.).  

b. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, πνηνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ (Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ή Λεηηνπξγίαο); ε 
πεξίπησζε πνπ ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο Λεηηνπξγίαο, ζα ηνπ παξαζρεζεί ν 
αληίζηνηρνο θψδηθαο ινγηζκηθνχ; 

Απάνηηζη 227 

Βιέπεηε Απάληεζε 224 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 228 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8.1. 

Άξζξν 8.1.e - Τπνδνκή δηθηχνπ:  

a. Πεξηγξάςηε ιεπηνκεξψο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θεληξηθψλ θαισδηαθψλ δηθηχσλ 
ραιθνχ θαη νπηηθψλ ηλψλ γηα ηε δηαζπνξά δηθηχνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζπιινγήο 
θνκίζηξνπ.  
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b. Πνηα είλαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
(Back End, ππνινγηζηήο ζηαζκνχ, εμνπιηζκφο πεδίνπ θαη κέζα θνκίζηξνπ); 

Απάνηηζη 228 

Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ/εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ θαη ηεο ππνδνκήο δηθηχνπ, ζα δνζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, 
απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 229 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8.1. 

Άξζξν 8.1.f – Γηαζχλδεζε κε ην Κέληξν Γηαρείξηζεο: a. Πνηεο ιεηηνπξγίεο ζα δηαρεηξίδεηαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο; 

Απάνηηζη 229 

ηελ παξνχζα θάζε ζέζεο ζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 
Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά, ην Κέληξν Γηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ ηνπ Μεηξφ 
ζα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ζην Μεηξφ. Σν ζχλνιν ησλ 
εγγξάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
ζηνηρείσλ/εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ θαζψο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη 
ιεηηνπξγηψλ ζην Κέληξν Γηαρείξηζεο, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 230 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Ση ζα ζπκβεί εάλ ηα εηζηηήξηα ή νη θάξηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΔΘ δελ πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνλ εμνπιηζκφ; 

Απάνηηζη 230 

Ηζρχεη ην άξζξν 8.2. ηνπ Σεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο» γηα ηελ πψιεζε 
εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηα άξζξα 10.2 θαη 10.5 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο γηα ηελ επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ έλαληη ηεο ΑΜ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο απφ ηξίηνπο ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δρώηηζη 231 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ησλ εηζηηεξίσλ θαη 
ησλ θαξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΔΘ; 
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Απάνηηζη 231 

Ζ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Απηφκαηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ απνηειεί 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 2.1 , 2.3 θαη 8 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή 
θαη Πξνδηαγξαθέο.  

Δρώηηζη 232 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ξνιψλ απνδείμεσλ; 

Απάνηηζη 232 

χκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο κφλν ηα 
εηζηηήξηα θαη νη θάξηεο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΔΘ. Άξα, ε πξνκήζεηα ησλ ππνινίπσλ 
αλαισζίκσλ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ (βιέπεηε Κεθάιαην Β, Γηεπθξίληζε 13).  

 

Δρώηηζη 233 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Υξεηάδνληαη εθεδξηθά θνπηηά κεηξεηψλ γηα ηελ είζπξαμε κεηξεηψλ απφ ηα ΑΜΔΔ; Πνηνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ηνπο; 

Απάνηηζη 233 

Όινο ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ ζα 
παξαδνζεί απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 2.8.2 ηνπ ηεχρνπο 
«Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο». 

 

Δρώηηζη 234 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Τπάξρεη δηαζέζηκν εξγαιείν BI/reporting ή ζα πξέπεη λα ην παξέρεη ν Αλάδνρνο 
Λεηηνπξγίαο; 

Απάνηηζη 234 

Δξγαιείν αλαθνξψλ ζα δνζεί απφ ηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο θαη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 
γηα ην ηη απηφ ζα πεξηιακβάλεη ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν.  

 

Δρώηηζη 235 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Δθαξκφδνληαη ήδε κεραληζκνί αλνίγκαηνο ππιψλ γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο; 

Απάνηηζη 235 

Σν άλνηγκα ππιψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο απνηειεί εηδηθφ ζεκείν πξνζνρήο. Γηα απηφλ ηνλ 
ιφγν ππάξρνπλ δηεπηθάλεηεο κε ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη BACS ελψ ζα ππάξρεη θαη 
κπνπηφλ ρεηξνθίλεηνπ αλνίγκαηνο ζηνλ δσκάηην ζηαζκάξρε. ε πεξίπησζε απψιεηαο 
ηζρχνο, ε ζέζε failsafe ησλ ππιψλ είλαη ζε αλνηθηή ζέζε. 
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Δρώηηζη 236 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Καζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο «ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο/ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο» 

Απάνηηζη 236 

Οη «ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο» απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο ηελ ΑΜ ή 
ηνλ ΟΔΘ αθνξνχλ ελδεηθηηθά θαη φρη εμαληιεηηθά ελέξγεηεο εληφο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο φπσο πξφζβαζε ζε δσκάηηα εμνπιηζκνχ, άλνηγκα/θιείζηκν 
δηαθνπηψλ πνπ παξέρνπλ ηζρχ ζηνλ εμνπιηζκφ θνκίζηξνπ, ελέξγεηεο απφ ην δσκάηην 
ζηαζκάξρε κέζσ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θνκίζηξνπ, εμαγσγή εθζέζεσλ ή 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα, θιπ. 

 

Δρώηηζη 237 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Πνηνο αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν / ζπληήξεζε / αληηθαηάζηαζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ 
πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ειεγθηέο ΟΔΘ; Ση ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε δεκηάο ιφγσ θαθήο 
ρξήζεο ή αληηθαηάζηαζεο ιφγσ απψιεηαο; 

Απάνηηζη 237 

Ο έιεγρνο / ζπληήξεζε / αληηθαηάζηαζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ 
ειεγθηέο ΟΔΘ εκπίπηεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. Σελ επζχλε απφ θαθή ρξήζε ή ηεο αληηθαηάζηαζεο ιφγσ απψιεηαο 
απφ ειεγθηέο ηνπ ΟΔΘ θέξεη ε Αηηηθφ Μεηξφ. 

 

Δρώηηζη 238 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / 8 

Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνλ acquirer ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο 
EMV; 

Απάνηηζη 238 

Τπεχζπλνο ζα είλαη ν ΟΔΘ (Οξγαληζκφο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο). 

 

Δρώηηζη 239 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Καζπζηέξεζε –ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ Δγγξάθνπ Πιεξσκψλ. 
Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη θαζπζηέξεζε πθίζηαηαη κφλν φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ ηαμηδηνχ (ATT) θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ (STT) είλαη κεγαιχηεξε 
απφ ηελ ρξνλναπφζηαζε (headway) ιεηηνπξγίαο (Ζ), κε ηελ ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο (Ζ) 
λα ηζνχηαη κε ηελ αλνρή D=max(0, ATT-STT-H), θαη κφλν ε ζεηηθή D πξνζκεηξάηαη ζηνλ ΚΡΗ. 
Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη απηφ είλαη νξζφ; 

Απάνηηζη 239 

Ηζρχνπλ νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη γηα ηελ Καζπζηέξεζε ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ Σεχρνπο 
Πιεξσκψλ θαη γηα ηελ Υξνλναπφζηαζε ζην Παξάξηεκα Γ ηνπ ηεχρνπο Σερληθή Πεξηγξαθή 
θαη Πξνδηαγξαθέο. 
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Δρώηηζη 240 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Ο ΓΑΑ3 εηζάγεη ηελ έλλνηα «ζπξκφο πνπ παξεθθιίλεη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα». Μπνξεί ε 
Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη «ζπξκφο πνπ παξεθθιίλεη 
απφ ην ρξνλνδηάγξακκα» (π.ρ. θαζπζηέξεζε, ηαθηηθφηεηα, αλνρέο); 

Απάνηηζη 240 

Οη φξνη ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ είλαη ζαθείο σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε αμηνιφγεζεο απφδνζεο. 

 

Δρώηηζη 241 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σα δηαγξάκκαηα ηαρχηεηαο - ΥΘ, φπσο παξέρνληαη ζην παξάξηεκα Δ ηνπ εγγξάθνπ 
πξνδηαγξαθψλ ηερληθήο πεξηγξαθήο, δελ είλαη επαλάγλσζηα. Παξαθαιψ φπσο καο δνζνχλ 
κεγαιχηεξεο επθξίλεηαο δηαγξάκκαηα. 

Απάνηηζη 241 

Σν Παξάξηεκα Δ ηεο «Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθέο» κε ηα δηαγξάκκαηα 
ηαρχηεηαο – ΥΘ ζε κεγαιχηεξε επθξίλεηα είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ζ παξαιαβή ηνπ ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί 
ζην ΔΖΓΖ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα:  

α) Δμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο ην άηνκν πνπ ζα 
ην παξαιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ην απνδεηθηηθφ παξαιαβήο θαη 

β) Γήισζε Δκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (φπσο απηή 
έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην ΔΖΓΖ θαη αθνξά ζηελ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζηνηρείσλ) 

 

Δρώηηζη 242 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.4.4 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη κηα θφξκα Excel ζρεηηθά κε ην πσο νθείινπλ λα είλαη 
δνκεκέλεο νη θαηαζηάζεηο εμφδσλ/απνηειεζκάησλ – παξαπιήζηα κε ηελ άηππε (pro-forma) 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, φπνπ νθείινπλ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο 
Πξνζθνξάο, πέξαλ ησλ δχν δεηγκάησλ πνπ παξέρνληαη ήδε (Παξάξηεκα V – B2 Γείγκα 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Β3 Γείγκα χλνςεο); 

Απάνηηζη 242 

Ο φξνο 2.4.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο «Τπνθάθεινο Β2 – Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν», αλαθέξεη 
ηελ απαηηνχκελε βαζηθή δνκή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν θαζψο 
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θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα θχιια εηζφδνπ θαη ηα θχιια εμφδνπ 
ηνπ Μνληέινπ. 

 

Δρώηηζη 243 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.1.6 

Γεδνκέλνπ φηη ην Οηθνλνκηθφ Μνληέιν έρεη ζπληαρζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κπνξεί ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ην Δγρεηξίδην ηεο κπνξεί επίζεο λα ζπληαρζεί ζηα Αγγιηθά; 

Απάνηηζη 243 

Δπηβεβαηψλεηαη. 

 

Δρώηηζη 244 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.3 & 3.1.1.2 

Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθέξνπλ ζηελ Πξνθήξπμε φηη «ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 
χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά – απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο- βάζεη ηεο 
ηηκήο. Ο κεηνδφηεο ζα είλαη απηφο πνπ πξνζθέξεη ην ρακειφηεξν πνζφ, φπσο 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην πηλαθίδην «ΤΦΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Δ 
ΟΡΟΤ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ» ηνπ παξαξηήκαηνο V – B2 Γείγκα Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο». Χζηφζν, αλαθέξεηαη επίζεο φηη «Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ (…) ζπληάζζεη πξαθηηθφ 
ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη Πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην νπνίν εηζεγείηαη 
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνζσξηλνχ 
Αλαδφρνπ.». 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ην θξηηήξην αλάζεζεο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά 
ζην πνζφ ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (NPV) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά (ππνινγηδφκελε φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξερφκελν δείγκα); 

Απάνηηζη 244 

Ο φξνο 2.3. ηεο Γηαθήξπμεο αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ζαθήο.   

 

Δρώηηζη 245 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.2 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη νη Γηαγσληδφκελνη αλακέλεηαη λα ζπληάμνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο βάζεη ζηαζεξνχ πνζνχ πιεξσκψλ εηήζηαο δηαζεζηκφηεηαο, ην νπνίν ζα 
παξακέλεη ζηαζεξφ ζε επξψ (ήηνη εμαηξνπκέλσλ ηηκαξηζκηθψλ αλαπξνζαξκνγψλ) θαηά ηελ 
δεθαεηή δηάξθεηα ησλ εκπνξηθψλ εζφδσλ ηεο χκβαζεο; 

Απάνηηζη 245 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα Β2 θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Δρώηηζη 246 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.1 
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Σν Σεχρνο Πιεξσκψλ νξίδεη φηη «Γεδνκέλνπ φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Β’ ζπληζηά 
κέξνο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β’ (ήηνη έσο ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία 
Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο – Πεξίνδνο Β’), νη πιεξσκέο 
δηαζεζηκφηεηαο πνπ νθείινληαη ζηνλ Αλάδνρν ζα θαηαβάιινληαη ζε απηφλ δπλάκεη ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο θαη ην παξφλ έγγξαθν, κφλν γηα ηα εκπνξηθά έζνδα ηνπ Κπξίνπ 
Έξγνπ». Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ην ίδην πνζφ 
εηήζησλ πιεξσκψλ δηαζεζηκφηεηαο (ζε ζηαζεξά επξψ) αλεμαξηήησο ηεο πξνφδνπ ηνπ 
έξγνπ (Βαζηθφ Έξγν κφλν ή Βαζηθφ Έξγν + επέθηαζε); πλεπψο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη ην έξγν ηεξήζεη ην ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα, ν Αλάδνρνο 
ζα ιάβεη αθξηβψο ην ίδην πνζφ πιεξσκψλ δηαζεζηκφηεηαο (ζε ζηαζεξά επξψ) γηα ην πξψην 
έηνο ιεηηνπξγίαο (50% Βαζηθφ έξγν, 50% Βαζηθφ έξγν + επέθηαζε), φπσο θαη γηα ηα 
επφκελα έηε (100% Βαζηθφ έξγν + επέθηαζε); Δάλ φρη, κπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα 
δηεπθξηλίζεη βάζεη πνηνπ θξηηεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάθξηζε κεηαμχ εκπνξηθψλ 
εζφδσλ Κπξίνπ Έξγνπ θαη επέθηαζεο; Καη πσο ζα ιεθζεί ππφςε απηή ε δηάθξηζε κεηαμχ 
ησλ εηήζησλ πιεξσκψλ δηαζεζηκφηεηαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε εθάζηνηε έηνο ζην Έληππν 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ήηνη Γείγκα B2 ηνπ παξαξηήκαηνο V); 

Απάνηηζη 246 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ φξν 2.2.4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 2.1 ηνπ Σεχρνπο 
Πιεξσκψλ. 

 

Δρώηηζη 247 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.2 

ην Σεχρνο Πιεξσκψλ νξίδεηαη φηη ε «Δηήζηα Δληαία Υξέσζε (ΓΓΤε) (…) 
αλαπξνζαξκφδεηαη κεξηθψο κε βάζε ηνλ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ). «Σν Γείγκα 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Β2 πξνζδηνξίδεη έλα «ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΣΑΘΔΡΟΤ 
ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΣΖ ΔΣΖΗΑ ΔΝΗΑΗΑ ΥΡΔΧΖ» 20%. Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα 
επηβεβαηψζεη φηη απηφ είλαη ην επίζεκν θαη ηειηθφ ζηαζεξφ ζηνηρείν πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα 
ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο; 

Απάνηηζη 247 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ζηαζεξνχ ζηνηρείνπ ηεο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο πνπ ζα 
ιεθζεί ππφςε γηα ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 20%. 

 

Δρώηηζη 248 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.2 

ην Σεχρνο Πιεξσκψλ νξίδεηαη φηη ε «Δηήζηα Δληαία Υξέσζε (ΓΓΤε) (…) 
αλαπξνζαξκφδεηαη κεξηθψο κε βάζε ηνλ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ).» Χζηφζν, ε δνκή 
θφζηνπο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε εμέιημε δηαθέξεη 
ζεκαληηθά απφ ηνλ ΓΣΚ (θφζηνο ελέξγεηαο, θφζηνο ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ, θφζηνο 
πξνζσπηθνχ κε εηδηθέο ζπκβάζεηο, θηι.), θαη ηα νπνία ππφθεηληαη ζε ηαρείεο δηαθπκάλζεηο θαη 
γεγνλφηα πνπ δελ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν κηαο εηαηξείαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Μπνξεί ε 
Αηηηθφ Μεηξφ λα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο πην αλαιπηηθνχ ηχπνπ 
αλαπξνζαξκνγήο, βαζηζκέλν ζε πεξηζζφηεξνπο θαη θαηαιιειφηεξνο δείθηεο, ζηαζκηζκέλν 
ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη ζσζηά ηε δνκή θφζηνπο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο; 
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Απάνηηζη 248 

Ζ Δηήζηα Δληαία Υξέσζε αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην Σεχρνο Πιεξσκψλ θαη νη ζρεηηθνί φξνη παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 249 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα δηεπθξηλίζεη ηνπο επίζεκνπο ζπκβαηηθνχο νξηζκνχο ησλ 
αθφινπζσλ φξσλ: 1. «Ζκεξνινγηαθφ Έηνο» 2. «πκβαηηθφ Έηνο Τπεξεζίαο» 3. «Έηνο 
χκπξαμεο» 4. «Πεξίνδνο Γηαζεζηκφηεηαο» Δηδηθά ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 
«Ζκεξνινγηαθφ Έηνο» δελ θαίλεηαη λα ζπλάδεη κε ηνλ θνηλφ νξηζκφ ηνπ εκεξνινγηαθνχ 
έηνπο, ν νπνίνο είλαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ. 

Απάνηηζη 249 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζην ζρέδην ηεο χκβαζεο χκπξαμεο γίλεηαη αλαθνξά ζε 
«εκεξνινγηαθφ έηνο», απηφ λνείηαη κε ηελ ζπλήζε έλλνηα ηνπ «έηνπο», ήηνη 12κελεο 
πεξηφδνπ εθθηλνχζαο θαη ιήγνπζαο κε βάζε ηελ θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελε εκεξνκελία 
αλαθνξάο. Ο φξνο «έηνο ΓΗΣ» (θαη φρη «Έηνο χκπξαμεο», πνπ δελ απαληά) επεμεγείηαη 
φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 6 ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο. Ο φξνο «πκβαηηθφ Έηνο Τπεξεζίαο» νξίδεηαη εηδηθά ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ. Ο 
φξνο «Πεξίνδνο Γηαζεζηκφηεηαο», φπνπ κεκνλσκέλα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηεχρνο 
Πιεξσκψλ, επεμεγείηαη ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ φξν «Λεηηνπξγίαο» εληφο παξελζέζεσλ, θαη 
άξα λνείηαη σο «πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο» (δει. δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε χκπξαμεο). 

 

Δρώηηζη 250 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 1.3.3 & ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 6 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηαλφεζε καο ησλ αθνινχζσλ:  

- Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο πεξηζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε κηα κεηαγελέζηεξε 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθά 
αλακελφκελε: 1. «Ζ ΑΜ (…) θαζνξίδεη φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α’ ζα δηαξθέζεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ δψδεθα (12) κήλεο θαη έσο δεθανθηψ (18) κήλεο, κε αληίζηνηρε 
παξάηαζε ηεο ιήμεο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β’» πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 2. «Τπάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο Πεξηφδνπ 
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’» κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο 
ηνπ αλαδφρνπ). - ε θάζε πεξίπησζε ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Β’ νθείιεη λα ιήγεη 
πάληνηε «έμη (6) κήλεο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Α’». Ζ Αηηηθφ Μεηξφ δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή 
Πεξίνδνο Β’ ζα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξηφδνπ 
Α’ ζπλ έμη κήλεο. - ε πεξίπησζε πνπ ε Αηηηθφ Μεηξφ απνθαζίζεη φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή 
Πεξίνδνο Α’ ζα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δψδεθα (12) κήλεο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο δελ ζα παξαηαζεί θαη ε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα κεησζεί 
αληίζηνηρα.» 

Απάνηηζη 250 

Οη φξνη 1.3.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθείο θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 
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Δρώηηζη 251 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 1.3.3 & ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 6 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε Αηηηθφ Μεηξφ απνθαζίζεη 
φηη ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδνο Α’ ζα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δψδεθα (12) θαη 
έσο δεθανθηψ (18) κήλεο, ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαπξνζαξκφζεη ην 
Οηθνλνκηθφ Μνληέιν θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: 1. αλαπξνζαξκφδνληαο αληηζηνίρσο ηα 
θφζηε 2. αλαπξνζαξκφδνληαο ην πνζφ ηεο εηήζηαο Πιεξσκήο Γηαζεζηκφηεηαο γηα λα 
αληηζηνηρεί ζηελ κεησκέλε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο δηαηεξψληαο ηελ 
ίδηα Καζαξά Παξνχζα Αμία (NPV) (απμάλνληαο ηηο εηήζηεο πιεξσκέο θαη κεηψλνληαο ηελ 
δηάξθεηα ησλ πιεξσκψλ); 

Απάνηηζη 251 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ φξν 1.3.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Δρώηηζη 252 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.2 & ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 6 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάηαζεο ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α’ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ιφγσ 
θαζπζηέξεζεο):  

1. Υσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ: α) Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ν 
Αλάδνρνο ζα ιάβεη: - 43% ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κεληαίσλ πιεξσκψλ, θαηαβαιιφκελσλ 
εθεμήο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ (ζε 
κεληαία βάζε) - ην ππφινηπν 57% ησλ κεληαίσλ πιεξσκψλ πνπ νθείιεηαη αλαδξνκηθά, 
θαηαβαιιφκελν έληνθα απφ ηελ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ 
- ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ ζα παξαηαζεί; β) Μπνξεί ε ΑΜ λα πξνζδηνξίζεη 
πσο ζα ππνινγίδεηαη ν ηφθνο επί αλαδξνκηθά νθεηιφκελσλ κεληαίσλ πιεξσκψλ; γ) Μπνξεί 
ε ΑΜ λα πξνζδηνξίζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη 
αλαδξνκηθά νθεηιφκελεο πιεξσκέο ζηνλ Αλάδνρν;  

2. Με ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ - Μπνξεί ε ΑΜ λα επηβεβαηψζεη φηη: α) ν Αλάδνρνο δελ ζα 
ιάβεη νπδεκία πιεξσκή δηαζεζηκφηεηαο , έσο ηελ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ 
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ β) ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιεη πνηλή 10 ρηιηάδσλ €/κήλα, κε 
αλψηαην φξην 3 εθαηνκκχξηα/ έηνο γ) Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ ζα 
παξαηείλεηαη, θαη ε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο – Φάζε Β ζα κεηψλεηαη; 

Απάνηηζη 252 

1. ε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηεο ΑΜ ηζρχεη ν φξνο 6.2.6(Η), ν νπνίνο είλαη ζαθήο. 
Μεησκέλεο (θαηά ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ) θαηαβάιινληαη νη 
Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν γηα ην δηάζηεκα απφ 
ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Πεξηφδνπ Α΄ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄. Αλαδξνκηθή (έληνθε) νθεηιή κεησκέλσλ θαηά ηα αλσηέξσ 
Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππφ (α) αλαγλψξηζε 
ηνπ φξνπ 6.2.6(Η) ή ε ππφ (β) απφθαζε ηνπ ίδηνπ φξνπ πθίζηαηαη ζε ρξφλν 
κεηαγελέζηεξν ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Ζκεξνκελίαο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ 
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α΄. Γηα ηνλ νθεηιφκελν ηφθν παξαπέκπνπκε ζηελ 
απάληεζε επί ηεο εξψηεζεο 32. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ν φξνο 6.2.6(Η) σο έρεη, ζε 
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ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ φξν 6.1 γηα ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ησλ επί κέξνπο 
πεξηφδσλ ηεο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ. 

2. Ζ πεξίπησζε 2 εκπίπηεη ζηνλ φξν 6.2.5(Η), ν νπνίνο είλαη ζαθήο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ, θαζψο θαη κε ηνλ φξν 6.1 γηα ηε δηάξθεηα 
ηεο χκβαζεο θαη ησλ επί κέξνπο πεξηφδσλ ηεο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ. 

 

Δρώηηζη 253 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.2 & ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 6 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάηαζεο ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β’ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ιφγσ 
θαζπζηέξεζεο):  

1. Υσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ: α) Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ν 
Αλάδνρνο ζα ιάβεη: - 84% ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κεληαίσλ πιεξσκψλ, θαηαβαιιφκελσλ 
εθεμήο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ (ζε 
κεληαία βάζε) - ην ππφινηπν 16% ησλ κεληαίσλ πιεξσκψλ πνπ νθείιεηαη αλαδξνκηθά, 
θαηαβαιιφκελν έληνθα απφ ηελ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ 
- ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ ζα παξαηαζεί; β) Μπνξεί ε ΑΜ λα πξνζδηνξίζεη 
πσο ζα ππνινγίδεηαη ν ηφθνο επί αλαδξνκηθά νθεηιφκελσλ κεληαίσλ πιεξσκψλ; γ) Μπνξεί 
ε ΑΜ λα πξνζδηνξίζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη 
αλαδξνκηθά νθεηιφκελεο πιεξσκέο ζηνλ Αλάδνρν;  

2. Με ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ: α) ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη κφλν 79% ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ κεληαίσλ πιεξσκψλ, έσο ηελ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ 
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β’ (θαηαβαιιφκελσλ εθεμήο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο 
Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β’ ζε κεληαία βάζε). Σν ππφινηπν 21% δελ ζα 
θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν. β) ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιεη πνηλή 10 ρηιηάδσλ €/κήλα, κε 
αλψηαην φξην 3 εθαηνκκχξηα/ έηνο γ) Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ ζα 
παξαηείλεηαη, θαη ε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο – Φάζε Β ζα κεηψλεηαη; 

Απάνηηζη 253 

1. ε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηεο ΑΜ ηζρχεη ν φξνο 6.2.6.Α(Η), ν νπνίνο είλαη ζαθήο. 
Μεησκέλεο (θαηά ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο Πιεξσκψλ) θαηαβάιινληαη νη 
Μεληαίεο Πιεξσκέο Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Αλάδνρν γηα ην δηάζηεκα απφ 
ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Ζκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Πεξηφδνπ Β΄ κέρξη ηελ Ζκεξνκελία Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο 
Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄. Αλαδξνκηθή (έληνθε) νθεηιή κεησκέλσλ θαηά ηα αλσηέξσ 
Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππφ (α) αλαγλψξηζε 
ηνπ φξνπ 6.2.6.Α(Η) ή ε ππφ (β) απφθαζε ηνπ ίδηνπ φξνπ πθίζηαηαη ζε ρξφλν 
κεηαγελέζηεξν ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Ζκεξνκελίαο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ 
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Β΄. Γηα ηνλ νθεηιφκελν ηφθν παξαπέκπνπκε ζηελ 
απάληεζε επί ηεο εξψηεζεο 32. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ν φξνο 6.2.6.Α(Η) σο έρεη, ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ φξν 6.1 γηα ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ησλ επί κέξνπο 
πεξηφδσλ ηεο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ. 

2. Ζ πεξίπησζε 2 εκπίπηεη ζηνλ φξν 6.2.5.Α(Η), ν νπνίνο είλαη ζαθήο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Πιεξσκψλ, θαζψο θαη κε ηνλ φξν 6.1 γηα ηε δηάξθεηα 
ηεο χκβαζεο θαη ησλ επί κέξνπο πεξηφδσλ ηεο πκβαηηθήο Πεξηφδνπ. 
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Δρώηηζη 254 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 34 

ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ή 
θαηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ζα απνδεκησζεί 
πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα θφζηε κε ηα νπνία επηβαξχλζεθε θαηά ηελ 
Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία ηεο ιχζεο; Ο θνξέαο 
εθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη λα ιάβεη απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζην άζξνηζκα φισλ ησλ 
θνζηψλ έσο ηελ εκεξνκελία ηεο ιχζεο, κεησκέλσλ θαηά ην πνζφ ησλ ηπρφλ ακνηβψλ πνπ 
θαηαβιήζεθαλ ήδε θαη ηεο πνηληθήο ξήηξαο εάλ επζχλεηαη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο. 

Απάνηηζη 254 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 34 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 255 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.6.1 

Σν Σεχρνο Πιεξσκψλ αλαθέξεη ζην άξζξν 2.6.2 φηη «Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ κπνξεί γηα 
νπνηνδήπνηε πκβαηηθφ Έηνο Τπεξεζηψλ(ε) λα θάλεη Απνκεηψζεηο Τζηέξεζεο Απφδνζεο 
Τπεξεζηψλ πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ έλα πνζφ ίζν κε 24% ηεο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο 
θαηά ην ίδην πκβαηηθφ Έηνο (ε).» Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη απηφ ην 
αλψηαην φξην πνηληθήο ξήηξαο ηνπ 24% πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πνηλψλ πνπ 
βεβαηψλνληαη ζηνλ αλάδνρν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκβαηηθφ έηνο (ήηνη πεξηιακβάλεη 
πνηληθέο ξήηξεο θαζπζηεξήζεσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ, ξήηξεο ζρεηηθέο κε ηνπο 
ΚΡΗ, ξήηξεο γηα θαζπζηεξήζεηο κεληαίαο αλαθνξάο); 

Απάνηηζη 255 

Σν κέγηζην πνζνζηφ απνκείσζεο 24% πνπ θαηαγξάθεηαη ζην άξζξν 2.6.2 ηνπ Σεχρνπο 
Πιεξσκψλ αθνξά κφλν ζε ξήηξεο ζρεηηθέο κε ηνπο Γείθηεο Αμηνιφγεζεο Απφδνζεο ηνπ 
Σεχρνπο Πιεξσκψλ.  

 

Δρώηηζη 256 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.4.4.2 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ην Οηθνλνκηθφ Μνληέιν κπνξεί λα παξνπζηάδεη 
κφλν ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, θαη φηη ηα Καηαζηάζεηο 
Δμφδσλ/Απνηειεζκάησλ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε ζχλνια ΓΠΥΑ; 

Απάνηηζη 256 

χκθσλα κε ηνλ φξν 2.4.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο, ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ εθαξκνζηέα ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη κε ηηο ινγηζηηθέο 
αξρέο ηεο Διιάδαο θαη/ή κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 
(«IFRS»). Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν ζην ζχλνιν ηνπ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζην Σεχρνο Γηαθήξπμεο θαη φρη κφλν νη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. 

 

Δρώηηζη 257 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.2.2 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 84 από 116 

Σν Σεχρνο Πιεξσκψλ αλαθέξεη: ε ηηκή ηνπ ΓΣΚ γηα ην κήλα Ννέκβξην ηνπ έηνπο θαηά ην 
νπνίν επέξρεηαη ε εκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ εθηφο εάλ ην πξψην πκβαηηθφ 
Έηνο Τπεξεζηψλ είλαη πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο (ήηνη ε Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζηψλ εθθηλεί 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ) νπφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξφληνο ζηνηρείνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε 
ν ΓΣΚ ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ πξηλ ηελ επέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο Γηαζεζηκφηεηαο 
Τπεξεζηψλ.» Ζ δεχηεξε πξφηαζε κνηάδεη αληηθξνπφκελε κε ηελ πξψηε. Μπνξεί ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ν «βαζηθφο» ΓΣΚ ζα είλαη απηφο ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ πνπ 
πξνεγείηαη ηελ εκεξνκελία Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ; 

Απάνηηζη 257 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2.2.2 ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ ν «ΓΣΚε,ΓΑ» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ Παξάγνληα Αλαπξνζαξκνγήο (ΠΑε) θαη νξίδεηαη σο: 

a) ε ηηκή ηνπ ΓΣΚ γηα ην κήλα Ννέκβξην ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν επέξρεηαη ε εκεξνκελία 
Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξψην πκβαηηθφ Έηνο 
Τπεξεζηψλ δελ είλαη πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο 

b) ε ηηκή ηνπ ΓΣΚ ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ πξηλ ηελ επέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο 
Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξψην πκβαηηθφ Έηνο 
Τπεξεζηψλ είλαη πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο. 

ε θάζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ν ΓΣΚ ηνπ Ννεκβξίνπ. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη 
ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ Σεχρνπο Πιεξσκψλ. 

 

Δρώηηζη 258 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.4.4.2 

Σν ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο αλαθέξεη ζπληειεζηέο ΦΠΑ επί θνζηψλ θαη εζφδσλ σο 
παξαδνρέο πνπ νθείινπλ λα πξνζδηνξίδνληαη ζην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν. Καηαλννχκε 
φηη ην έξγν ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ θαη ε Δηήζηα Δληαία Υξέσζε ζα θαηαβάιιεηαη 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα έρεη αληίθηππν ζην έξγν κφλν απφ απφςεσο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο, ν νπνίνο ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο (εθηφο ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο 
Πεξηφδνπ), θαζψο ν ΦΠΑ επί ησλ εζφδσλ ζα αληηζηαζκίδεηαη απφ ηνλ ΦΠΑ επί ησλ εμφδσλ. 
Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ν ΦΠΑ δελ νθείιεη λα αλαιπζεί ζην 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν; 

Απάνηηζη 258 

χκθσλα κε ηνλ φξν 2.4.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα θχιια εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ/απνηειεζκάησλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ, ζην Υξεκαηννηθνλνκηθφ 
Μνληέιν: θνξνινγηθέο θαη ινγηζηηθέο παξαδνρέο (εηαηξηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, 
ζπληειεζηέο ΦΠΑ γηα δηαθνξεηηθφ είδνο θφζηνπο θαη εζφδσλ, πεξίνδνο κεηαθνξάο δεκηψλ 
ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, ζπληειεζηέο θνξνινγηθήο απφζβεζεο (ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο ζηελ Διιάδα) γηα δηάθνξα είδε θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ θ.ιπ.) παξαδνρέο θφζηνπο 
θεθαιαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θφζηνπο ππνδνκψλ (εάλ εθαξκφδεηαη) θαη θφζηνπο 
εμνπιηζκνχ, πνπ πξέπεη λα παξαπέκπνπλ ζε ρξνλνδηαγξάκκαηα/επίπεδα ηηκνιφγεζεο. 

 

Δρώηηζη 259 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.4.4.2 

Σν ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο ζηηο ζειίδεο 45 θαη 46 παξέρεη παξαδείγκαηα ηνπ επηπέδνπ 
ιεπηνκέξεηαο πνπ νθείιεη λα παξέρεηαη αλαθνξηθά κε ηα θφζηε. Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα 
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πξνζδηνξίζεη εάλ επηζπκεί ηα θφζηε λα αλαιχνληαη θπξίσο αλά ηχπν (θφζηνο πξνζσπηθνχ, 
θφζηνο ηξίησλ, θφζηνο πιηθψλ) ή αλά ιεηηνπξγία (θαζαξηφηεηα, εμππεξέηεζε πειαηψλ, 
ζπληήξεζε). Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θαηάινγν ησλ Καηαζηάζεσλ Δθηηκήζεσλ ην θφζηνο 
πξνζσπηθνχ νθείιεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα θφζηε πξνζσπηθνχ (ην νπνίν ζα ζήκαηλε φηη ην 
θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ηφζν ζηελ θαηάζηαζε 
θφζηνπο θαζαξηζκνχ φζν θαη ζηελ θαηάζηαζε θφζηνο πξνζσπηθνχ); 

Απάνηηζη 259 

Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ην επίπεδν 
ιεπηνκέξεηαο πνπ παξαηίζεηαη ζην Σεχρνο Γηαθήξπμεο. Ζ παξ. 2.4.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο 
αλαθέξεη νξηζκέλα παξαδείγκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ θαη ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο / ζπληήξεζεο 
(π.ρ. δαπάλεο πξνζσπηθνχ, έμνδα ηξίησλ , έμνδα θαζαξηφηεηαο, θιπ.). Σν 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ππνινγηζκνχο / ηχπνπο θη φρη 
απιψο λα παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία εμφδνπ/απνηειέζκαηα, δει. λα αληηθαηνπηξίδεη ηνπο 
θχξηνπο ζπληειεζηέο θαη λα παξνπζηάδεη επθξηλψο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ηνλ ηξφπν 
ππνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ θαη εζφδσλ αλά θάζε ζρεηηθφ νδεγφ, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Μεηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο / ζπληήξεζεο αλά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θχξηεο 
θαηεγνξίεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη αλά πέληε (5) θχξηεο θαηεγνξίεο αληίζηνηρα ζηε 
δεχηεξε πεξίπησζε, θαη φρη ζσξεπηηθά. 

 

Δρώηηζη 260 

ΓΔΝΗΚΑ 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Αηηηθφ Μεηξφ απνηειεί γεληθά θνξέα ηνπ δεκνζίνπ/ δεκφζηα 
νληφηεηα, κπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα δηεπθξηλίζεη εάλ ζα επηβιεζεί παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο 
πιεξσκέο/ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. 

Απάνηηζη 260 

Γηα ηηο παξαθξαηήζεηο θφξσλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

  

Δρώηηζη 261 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / ΑΡΘΡΟ 38 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, θαηαλννχκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην 
πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε νηνδήπνηε θφξν, ε Αηηηθφ Μεηξφ ζα 
θαηαβάιιεη ην ζρεηηθφ πφζν θαη ζα απνδεκηψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ην πξφζζεην πνζφ, ζαλ λα 
κελ φθεηιε ηνλ ζρεηηθφ θφξν (ξήηξα κηθηψλ θφξσλ). Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα ην 
επηβεβαηψζεη; Παξαθαινχκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε ξήηξα κηθηψλ θφξσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ πνπ ζα 
βαξχλεη ηελ Αηηηθφ Μεηξφ πξηλ πξνβεί ζε πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν; 

Απάνηηζη 261 

Ο φξνο 38 είλαη ζαθήο θαη ηζρχεη φπσο νξίδεη. 
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Δρώηηζη 262 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ / 38.2 & ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.4.1 

Καηαλννχκε φηη γηα ηελ παξνρή ησλ ζπκθσλεζέλησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν απηφο ζα 
ιακβάλεη κεληαία πιεξσκή βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ κνληέινπ ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα 
ζηαζεξή εηήζηα ρξέσζε βάζεη ηχπνπ πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηνλ Γείθηε Σηκψλ 
Καηαλαισηή (ΓΣΚ). Γελ είλαη ζαθέο ζε καο ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ νη απαηηήζεηο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ ζα ζπκςεθίδνληαη (παξαθαιψ αλαηξέμαηε ζην άξζξν 2.4.1 ηνπ Σεχρνπο 
Πιεξσκψλ, φξνο 38.2 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο), ήηνη εάλ θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην 
νπνίν ν αλάδνρνο απαηηείηαη λα κεηαθέξεη ην πνζφ ησλ θνκίζηξσλ ζηελ ΑΜ, νθείιεη λα 
ζπκςεθίζεη ην πνζφ ηεο ακνηβήο/απνδεκίσζεο ηνπ θαη ζπλεπψο λα κεηαθέξεη ην πνζφ ησλ 
θνκίζηξσλ κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ κεληαίσλ/εηήζησλ απνιαβψλ ηνπ αληίζηνηρα. Απηφ 
είλαη ζεκαληηθφ γηα εκάο γηαηί αλεζπρνχκε φηη ζα επηβιεζεί ηέινο ραξηνζήκνπ ζε πεξίπησζε 
πνπ νη ελ ιφγσ πιεξσκέο ζεσξεζνχλ ηακεηαθή δηεπθφιπλζε απφ ηηο Διιεληθέο θνξνινγηθέο 
αξρέο. 

Απάνηηζη 262 

Ο φξνο 38.2 ζαθψο αλαθέξεηαη ζε ζπκςεθηζκφ νθεηιψλ κε απνδεκηψζεηο ιφγσ ιχζεο ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο. χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ε δηάζεζε 
εηζηηεξίσλ θαη ε ζπιινγή θαη απφδνζε ησλ ζπιιεγφκελσλ θνκίζηξσλ ζηελ ΑΜ εκπίπηεη ζηηο 
Τπεξεζίεο Αλαδφρνπ θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
εκπνξηθή αμηνπνίεζε ή/θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο Αλαδφρνπ κε ζθνπφ ηνλ 
πξνζπνξηζκφ σθέιεηαο ή θέξδνπο, έλαληη ή φρη ακνηβήο ή άιιεο απνιαβήο απφ ηελ ΑΜ. 

 

Δρώηηζη 263 

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΧΝ / 5.2 

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Αλαδφρνπ θαιχπηεη κφλν ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο ηνπ. Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη νη ππεξγνιάβνη ζα δχλαηαη 
λα δηαζέηνπλ δηθή ηνπο αζθαιηζηηθή θάιπςε; 

Απάνηηζη 263 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθάιηζεο πνπ ζα θαιχπηεη ν αλάδνρνο αλά θίλδπλν θαη αλά 
αζθαιηζκέλν θαη εηδηθφηεξα θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηξίησλ νξίδνληαη 
αλαιπηηθά απφ ηνλ φξν 5 ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ, ν νπνίνο είλαη ζαθήο. 

 

Δρώηηζη 264 

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΧΝ / 9.11 

Μπνξεί ε Attiko Metro λα επηβεβαηψζεη φηη ν θίλδπλνο κπνξεί λα θαιπθζεί ζην πιαίζην 
νκαδηθνχ πξνγξάκκαηνο αζθάιηζεο; Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα νκαδηθήο 
αζθάιηζεο πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη ηνπηθφ ζπκβφιαην πνπ δηαρεηξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
ειιεληθφ δίθαην (ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο), κε έλα θχξην ζπκβφιαην πνπ θαιχπηεη ην 
πιεφλαζκα θαη δηαρεηξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ηνπηθφ δίθαην. 

Απάνηηζη 264 

Σν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππνρξενχηαη λα 
ζπλάςεη ν Αλάδνρνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο 2.1. θαη 2.2. ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ. 
Οη φξνη απηνί είλαη ζαθείο θαη δελ ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο. 
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Δρώηηζη 265 

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΧΝ / 6.1 

Σν ηεχρνο αζθαιίζεσλ νξίδεη φηη «Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ππφινηπνη ρψξνη ηνπ ακαμνζηαζίνπ 
θαη ηνπ Έξγνπ γεληθφηεξα, φπσο ζηαζκνί, ζήξαγγεο, θξέαηα, δηαθιαδψζεηο θαη 
δηαζηαπξψζεηο ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο αζθαιίζεηο ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο.» 
Καηαλννχκε φηη νη ελ ιφγσ ππνδνκέο θαη πάγηα δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
θάιπςεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα αζθαιηζηνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Χζηφζν, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, ν αλάδνρνο ζα δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πξψηεο 
ππνπεξηφδνπ, θαη ζα ηνπ επηηξέπεηαη λα παξεκβαίλεη ζηελ ππνδνκή, π.ρ. γηα λα θάλεη 
ηερληθέο αλαπξνζαξκνγέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ. ε πεξίπησζε αμίσζεο, φπσο 
ππξθαγηά ή έθξεμε, νη δεκίεο νθείινπλ λα θαιπθζνχλ, αλεμαξηήησο επζχλεο. Μπνξεί ε 
Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη εάλ είλαη δπλαηφ λα πξνζηεζεί ν αλάδνρνο σο πξφζζεηνο 
αζθαιηδφκελνο ζην αζθαιηζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή; Δάλ λαη, ζα είλαη απαξαίηεηε ε 
πξνζζήθε παξαίηεζεο απφ δηθαίσκα αλαγσγήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Απάνηηζη 265 

Οη ππφ ηνλ φξν 6.1 ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
είλαη ζαθείο. 

Οη φξνη ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ είλαη ζαθείο θαη παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 266 

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΧΝ / 3.4 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ε ελ ιφγσ αζθάιηζε ζα αλαιεθζεί απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή; Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη εάλ είλαη δπλαηφ λα πξνζηεζεί ν 
αλάδνρνο σο πξφζζεηνο αζθαιηδφκελνο ζην αζθαιηζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή; Δάλ λαη, ζα 
είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε παξαίηεζεο απφ δηθαίσκα αλαγσγήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Απάνηηζη 266 

Οη ππφ ηνλ φξν 3.4 ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
είλαη ζαθείο. 

Οη φξνη ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ είλαη ζαθείο θαη παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 267 

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηξνκνθξαηία νθείιεη λα 
παξαζρεζεί σο μερσξηζηφ αζθαιηζηήξην, δεδνκέλνπ φηη νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο δελ 
θαιχπηνληαη απφ ην πθηζηάκελν νκαδηθφ πξφγξακκα PDBI (πιηθέο δεκηέο/δηαθνπή 
εξγαζηψλ). 

Απάνηηζη 267 

Οη φξνη 7 (κεηαμχ ησλ νπνίσλ εηδηθά ν φξνο 7.1) θαη 8 (κεηαμχ ησλ νπνίσλ εηδηθά ν φξνο 
8.10) είλαη ζαθείο ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πξνο δηεπθξίληζε πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα 
εξψηεζε. 
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Δρώηηζη 268 

ΣΔΤΥΟ ΑΦΑΛΗΔΧΝ / 9.13, 13.1, 13.2, 13.5 & 13.6 

Θα ζπκθσλνχζε ε ΑΜ λα ζπδεηήζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Δγγξάθνπ 
Αζθαιίζεσλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη Γηαγσληδφκελνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πξφγξακκα 
νκαδηθήο αζθάιηζεο; 

Απάνηηζη 268 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη ζε θάζε 
πεξίπησζε λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο θαη ηνπ εηδηθνχ 
Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ. 
 

Δρώηηζη 269 

ΓΔΝΗΚΑ 

Θα κπνξνχζε ε AM λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ ζεηζκηθψλ 
θηλδχλσλ θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο γεσινγηθνχο θηλδχλνπο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ κεηξφ; 

Απάνηηζη 269 

Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 270 

ΓΔΝΗΚΑ 

Θα κπνξνχζε ε ΑΜ λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ επελδχζεσλ αλά 
κείδνλα ζηνηρεία: ηξνραίν πιηθφ, ππνδνκέο, ζηαζκνί, ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 
(ελέξγεηα/θιηκαηηζκφο θ.ιπ.), ακαμνζηάζηα; 

Απάνηηζη 270 

Σν άξζξν 8.4 ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ παξέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δρώηηζη 271 

0GS1RS001G131A RAM Report.pdf / §4.2 Maintenability requirements 

Έθζεζε RAM- Απαηηήζεηο ζπληεξεζηκφηεηαο - Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ε 
επίδεημε ζπληεξεζηκφηεηαο έρεη θαηαδεηρζεί απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ; Καη κπνξεί ε Αηηηθφ 
Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη ηα ζηνηρεία ζπληεξεζηκφηεηαο ζηνλ πίλαθα 2 ζπλάδνπλ κε ηελ 
επίδεημε; 

Απάνηηζη 271 

Ζ επίδεημε πληεξεζηκφηεηαο ζα γίλεη κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ 
βνήζεηα ηνπ Αλαδφρνπ (βιέπεηε θεθ. 4 ηνπ ηεχρνπο πξνδηαγξαθψλ RAMS). 
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Δρώηηζη 272 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 15 λέσλ ζπξκψλ; 

Απάνηηζη 272 

Ζ Αηηηθφ Μεηξφ δελ δχλαηαη επί ηνπ παξφληνο λα επηβεβαηψζεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 
ησλ 15 λέσλ ζπξκψλ. Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν  6.2.1.1.Α ηεο χκβαζεο 
χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 273 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη φηη έρεη γίλεη ε επίδεημε παξάδνζεο ηνπ ηφξλνπ 
ηξνρψλ; Καη, κπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
ζπκκφξθσζεο γηα ηνλ ηξνρφ ηφξλν; 

Απάνηηζη 273 

Ο ηφξλνο ησλ ηξνρψλ έρεη παξαδνζεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζζεί, ζπκκνξθνχκελνο κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 

Δρώηηζη 274 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη θαηάινγν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Σξνραίν Τιηθφ κεηά ηελ επηηφπηα παξάδνζε; 

Απάνηηζη 274 

Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Σξνραίν Τιηθφ κεηά ηελ επηηφπηα 
παξάδνζε, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – 
Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 
ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 275 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ην εθαξκνζηέν/ζρέδην αλαθνξάο γηα ην Έξγν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πκβαηηθψλ ρεδηαγξακκάησλ, Μειεηψλ, 
Γηαδηθαζηψλ Λεηηνπξγίαο θαη Δγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο/ πξνγξάκκαηα γηα ππνδνκέο θαη 
ζπζηήκαηα (εγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηα πληήξεζεο γηα Τπνδνκέο 5.1.2); 

Απάνηηζη 275 

Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 90 από 116 

Δρώηηζη 276 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη ηελ Έθζεζε Δπζπγξάκκηζεο ηεο γξακκήο ηεο Κχξηαο 
γξακκήο/ιεπηνκέξεηεο (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα γεσκεηξηθά δεδνκέλα) - ππνινγηζηηθφ 
θχιιν Excel πνπ ζπλζέηεη φιεο ηηο γεσκεηξηθέο θαη "ζπζηεκηθέο" παξακέηξνπο 
(αθηίλεο/κήθνο θακπχιεο, θιίζε, παξάκεηξνη άλεζεο θαη αζθάιεηαο επηβαηψλ θ.ιπ.) 

Απάνηηζη 276 

Ζ ράξαμε θαη ε κεθνηνκή ηνπ έξγνπ έρνπλ ήδε δνζεί σο πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζρεηηθά γεσκεηξηθά ζηνηρεία. 

Όζνλ αθνξά άιιεο ζρεηηθέο κε ηελ ράξαμε πιεξνθνξίεο, ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 
πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – 
Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 
ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 277 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη ηνλ θαηάινγν ησλ αιιαγψλ, ηνλ ηχπν θαη ηηο 
πνζφηεηεο/αξηζκνχο γηα ηελ θχξηα γξακκή θαη ην ακαμνζηάζην, θαζψο θαη λα επηβεβαηψζεη 
ην ζπλνιηθφ γξακκηθφ θαη κήθνο ησλ ξαγψλ κε ή ρσξίο ηνπο ζηξσηήξεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ; 

Απάνηηζη 277 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ 
ράξαμε θαη κεθνηνκή ηνπ έξγνπ. 

 

Δρώηηζη 278 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζφξπβν θαη ηηο δνλήζεηο - Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη αλ 
ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφδνζεο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ή ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ 
πξέπεη λα εμεηαζηνχλ; 

Απάνηηζη 278 

Σν έξγν έρεη κειεηεζεί θαη θαηαζθεπαζζεί κε βάζε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ πνπ 
έρνπλ ιάβεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ. 
Πξνβιέπεηαη επίζεο ε επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ κε δνθηκέο θαη κεηξήζεηο απφ ηνπο 
αλαδφρνπο θαηαζθεπήο. 

Όζνλ αθνξά άιιεο ζρεηηθέο κε ηνλ ζφξπβν θαη δνλήζεηο πιεξνθνξίεο, ην ζχλνιν ησλ 
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – 
παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 279 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα κνηξαζηεί ην ηερληθφ ζρέδην ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ θαη ηελ 
ηερληθή ηεθκεξίσζε/ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ; 
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Απάνηηζη 279 

Όζνλ αθνξά άιιεο ζρεηηθέο κε ηνλ ζφξπβν θαη δνλήζεηο πιεξνθνξίεο, ην ζχλνιν ησλ 
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – 
παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. Βιέπεηε επίζεο Απάληεζε 278. 

 

Δρώηηζη 280 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη πνηνη θαη πφζνη ηχπνη ειαζηηθψλ καμηιαξηψλ θαη 
ζπζηεκάησλ ζηεξέσζεο ππάξρνπλ ζην δίθηπν; πκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πισηψλ 
πιαθψλ θαη πνηα είλαη γξακκηθά. 

Απάνηηζη 280 

Όζνλ αθνξά πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ειαζηηθά καμηιάξηα, ζπζηήκαηα ζηεξέσζεο, θιπ. ην 
ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  

 

Δρώηηζη 281 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηνλ ηχπν ησλ ζηδεξνηξνρηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνθίι 54E1, ηελ θιίζε, ηελ πνηφηεηα ηνπ 
ράιπβα, ηε ζθιεξφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξσηήξσλ; 

Απάνηηζη 281 

Σν πξνθίι 54Δ1 επηβεβαηψλεηαη. 

Όζνλ αθνξά άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηδνκήο, ην ζχλνιν ησλ 
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – 
παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο.  

 

Δρώηηζη 282 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ηε ζηξαηεγηθή θαζαξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ απαηηήζεσλ, ηνπ ζρεδίνπ ζπληήξεζεο πνπ πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία θαη ηε 
ζπρλφηεηα, ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ηνλ εμνπιηζκφ; 

Απάνηηζη 282 
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Όιεο νη ζρεηηθέο κε ηνλ θαζαξηζκφ απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο θαη Πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ιεπηνκεξέζηεξα ζην ηεχρνο Πξνδηαγξαθψλ 
Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ. 

 

Δρώηηζη 283 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη ην ζρέδην δηαρείξηζεο, ηε ζπληήξεζε θαη ηε 
δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ξεχκαηνο ζθέδαζεο; πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, πνην είλαη ην εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα γηα ηελ θχξηα γξακκή θαη ηηο ξάγεο 
ησλ ακαμνζηαζίσλ. 

Απάνηηζη 283 

ηελ θχξηα γξακκή ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο δηαθπγφλησλ ξεπκάησλ ην 
νπνίν παξαθνινπζείηαη απφ ζρεηηθφ κεηξεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ επξίζθεηαη ζηνπο 
ππνζηαζκνχο έιμεο θαη κεηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο/δεδνκέλα ηνπ ζε θεληξηθφ ζχζηεκα ζην 
ακαμνζηάζην. 

Όζνλ αθνξά άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζρέδην δηαρείξηζεο, ηε ζπληήξεζε θαη ηε 
δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ησλ δηαθπγφλησλ ξεπκάησλ κέζσ ηνπ εμνπιηζκνχ επηηήξεζεο, 
ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 
Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα έγγξαθα 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  

 

Δρώηηζη 284 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Γηαζέζηκα ηνηρεία ηνπ Έξγνπ: χκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο χκβαζεο, ελδεηθηηθά 
άξ. 4.1.13.2, 4.1.13.3, 5.1.1, 5.1.2, ν Αλάδνρνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο θαη έρεη 
ζπγθεληξψζεη θαη επεμεξγαζηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ (κεηαμχ άιισλ) ησλ πκβάζεσλ ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ πκβάζεσλ Δπέθηαζεο, ελψ ε ΑΜ δελ παξέρεη θακία εγγχεζε θαη 
δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε σο πξνο ηε ζρεηηθφηεηα, ηελ πιεξφηεηα, ηελ αθξίβεηα 
θαη ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 1) Γεδνκέλνπ φηη ν Αλάδνρνο δελ 
είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο, ζθνπεχεη ε ΑΜ Αξρή λα γλσζηνπνηήζεη 
ηνπο φξνπο ησλ πκβάζεσλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ πκβάζεσλ Δπέθηαζεο ζηνπο 
Eλδηαθεξφκελνπο; 2) θνπεχεη ε ΑΜ λα ηξνπνπνηήζεη αλαιφγσο ηε χκβαζε ψζηε λα 
αλαιάβεη ελ γέλεη ηελ επζχλε σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, ηελ θαηαιιειφιεηα θαη ηελ αθξίβεηα 
ησλ ήδε Γηαζέζηκσλ ηνηρείσλ ηνπ Έξγνπ θαη νησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ 
πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο; 

Απάνηηζη 284 

1. Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ φξσλ 2.1.5.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη 4.1.13.2 ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο, ήδε έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ πιεξνθφξεζε θαη 
πιηθφ πξνεξρφκελα απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο, πνπ επιφγσο θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηνπο 
ζθνπνχο θαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη κε ηελ επηθχιαμε 
ηπρφλ πεξαηηέξσ αηηεκάησλ ζπκπιεξσκαηηθήο πιεξνθφξεζεο / εξσηεκάησλ πνπ επιφγσο 
θαη εηδηθψο ππνβιεζνχλ απφ ηνπο Δλδηαθεξνκέλνπο θαη αλαιφγσο θαη θαηά πεξίπησζε 
θξηζεί απαξαίηεην λα απαληεζνχλ / δηεπθξηληζηνχλ / ππνζηεξηρζνχλ απφ αλάινγν 
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πιηθφ/πιεξνθφξεζε. Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ, ζε θάζε πεξίπησζε νη ελ ιφγσ 
ζπκβάζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ, ζε 
θάζε πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, ζα δνζνχλ ζηνλ 
Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χκπξαμεο.  

2. Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίζεσλ θαη ησλ επζπλψλ πνπ ήδε 
αλαιακβάλνληαη απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηηο πκβάζεηο 
Βαζηθνχ Έξγνπ θαη Δπέθηαζεο, κε βάζε ηνπο ήδε πξνβιεπφκελνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ 
χκβαζεο χκπξαμεο, νη φξνη απηνί είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο θαη σο εθ ηνχηνπ παξακέλνπλ 
σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 285 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Δπζχλε Αλαδφρνπ γηα κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε νηαζδήπνηε Τπνρξέσζεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Α’ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη γηα θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ ή/θαη ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ: Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
άξ. 6.2.5 (ΗΗ), 6.2.6 (Η) θαη 6.2.6 (ΗΗΗ) ηεο χκβαζεο πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη 
κέξνο ηεο επζχλεο γηα κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή/θαη γηα 
θαζπζηεξήζεηο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’ πνπ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ ή ρεηηδφκελσλ κε ηελ ΑΜ πξνζψπσλ ή ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ, 
θαζψο δηθαηνχηαη κελ θαηαβνιήο απνδεκίσζεο αιιά κεησκέλεο, θαηά πεξίπησζε. θνπεχεη 
ε ΑΜ λα ηξνπνπνηήζεη αλαιφγσο ηε χκβαζε, ψζηε λα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα πιήξνπο 
απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα δηθή 
ηνπ ή ησλ ρεηηδφκελσλ κε απηφλ Πξνζψπσλ; 

Απάνηηζη 285 

Οη αλαθεξφκελνη φξνη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ηζρχνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 286 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Δπζχλε γηα κε (έγθαηξε) εθπιήξσζε Τπνρξέσζεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ Β’ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή/θαη γηα θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ ή/θαη Παιαηψλ 
Αλαδφρσλ: Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξ. 6.2.5.Α (ΗΗ), 6.2.6.Α (Η) θαη 6.2.6.Α 
(ΗΗΗ) ηεο χκβαζεο, πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη κέξνο ηεο επζχλεο γηα κε 
(έγθαηξε) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή/θαη γηα θαζπζηεξήζεηο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ 
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Β’ πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑΜ ή ησλ ρεηηδφκελσλ κε ηελ 
ΑΜ πξνζψπσλ ή ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ, θαζψο δηθαηνχηαη κελ θαηαβνιήο απνδεκίσζεο 
αιιά κεησκέλεο, θαηά πεξίπησζε. θνπεχεη ε ΑΜ λα ηξνπνπνηήζεη αλαιφγσο ηε χκβαζε, 
ψζηε λα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα πιήξνπο απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή ησλ ρεηηδφκελσλ κε απηφλ 
Πξνζψπσλ; 

Απάνηηζη 286 

Οη αλαθεξφκελνη φξνη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ηζρχνπλ σο έρνπλ. 
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Δρώηηζη 287 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Δπζχλε ηεο ΑΜ γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ην Βαζηθφ Έξγν θαη ηελ Δπέθηαζε: χκθσλα κε ην 
άξ. 6.3.1 ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ θίλδπλν δεκίαο ηνπ 
ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο 
ή/θαη παξαιαβήο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ή ηεο Δπέθηαζεο, θαζψο νη επζχλεο ηεο ΑΜ 
πεξηνξίδνληαη ζηα ππφ ηνλ φξν 6.2. θαη 6.2.Α πξνβιεπφκελα, αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο ηεο 
ΑΜ ή/θαη ηνπ ππεχζπλνπ πξνο ηνχην Παιαηνχ Αλαδφρνπ. θνπεχεη ε ΑΜ λα ηξνπνπνηήζεη 
αλαιφγσο ηε χκβαζε, ψζηε λα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα πιήξνπο απνδεκίσζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή ησλ 
ρεηηδφκελσλ κε απηφλ Πξνζψπσλ; 

Απάνηηζη 287 

Οη επί κέξνπο φξνη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθείο θαη ηζρχνπλ σο 
έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 288 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Δπζχλε ηεο ΑΜ γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αζηνρία ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ: χκθσλα 
κε ην άξ. 8.4, πεξ. ππφ ζηνηρεία (γ) (i) ηεο χκβαζεο, ε επζχλε ηεο ΑΜ απέλαληη ζηνλ 
Αλάδνρν γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αζηνρία Παιαηψλ Αλαδφρσλ ζηε κειέηε ή θαηαζθεπή 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξφ είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξ. 6.2.5 (ΗΗ) ή 6.2.5.Α (ΗΗ), θαηά πεξίπησζε. θνπεχεη λα 
πεξηιάβεη ε ΑΜ, θαηά ηα ζπλήζε, ζπκβαηηθή ξχζκηζε, ψζηε ν Αλάδνρνο λα κελ θέξεη επζχλε 
θαη δε, λα απνδεκηψλεηαη πιήξσο εθφζνλ πθίζηαηαη δεκία ηνπ ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ πνπ 
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή ησλ ρεηηδφκελσλ κε απηφλ Πξνζψπσλ; 

Απάνηηζη 288 

Οη αλαθεξφκελνη φξνη ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθείο θαη 
ηζρχνπλ σο έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 289 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Θεκειίσζε ππαίηηαο πξάμεο/παξάιεηςεο Αλαδφρνπ/ΑΜ: Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 6.2 
θαη 6.2.Α ηεο χκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
ΑΜ ψζηε λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ηα ζρεηηθά άξζξα πνπ ζεκειηψλνπλ επζχλε ηεο ΑΜ απέλαληη 
ζηνλ Αλάδνρν, ζα πξέπεη είηε λα αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηελ ΑΜ, είηε λα 
πξνθχπηεη απφ νξηζηηθή απφθαζε αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηφπηλ πξνζθπγήο 
ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ άξ. 31 ηεο χκβαζεο. ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ 
ζεκειηψλνπλ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ απέλαληη ζηελ ΑΜ, ε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 
Αλαδφρνπ αξθεί λα αλαγλσξίδεηαη ξεηά εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν, είηε λα πξνθχπηεη 
ζαθψο θαη επρεξψο θαη ηνχην λα γίλεηαη ξεηά εγγξάθσο απνδεθηφ απφ κφλε ηελ ΑΜ. Δλ 
φςεη ησλ αλσηέξσ, ζθνπεχεη ε ΑΜ λα πεξηιάβεη ίδην κεραληζκφ ζεκειίσζεο επζχλεο ηεο 
έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ κε απηφλ πνπ επηθπιάζζεη γηα ηε ζεκειίσζε επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
έλαληη απηήο; 
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Απάνηηζη 289 

Οη αλαθεξφκελνη φξνη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ηζρχνπλ σο έρνπλ. 

Δρώηηζη 290 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Γηθαίσκα απαιιαγήο ηεο ΑΜ ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο Γεγνλφησλ Απαιιαγήο: Ζ 
ζπλδξνκή ησλ Γεγνλφησλ Απαιιαγήο θαη πξνζηαζία ζε πεξίπησζε επέιεπζήο ηνπο ζηηο 
ζπκβάζεηο ΓΗΣ ζθνπφ έρεη απνθιεηζηηθά ηελ πξνζηαζία ηνπ εθάζηνηε Αλαδφρνπ. Καηά 
ηνχην, ζθνπεχεη ε ΑΜ λα δηαγξάςεη ηνλ φξν 39.3.2.2.ΗΗ ηεο χκβαζεο πνπ ζεκειηψλεη 
δηθαίσκα απαιιαγήο ππέξ ηεο ΑΜ ιφγσ ζπλδξνκήο Γεγνλφηνο Απαιιαγήο; ε πεξίπησζε 
αξλεηηθήο απάληεζεο, κπνξεί λα καο δηεπθξηλίζεη ε ΑΜ ζε ηη ζπλίζηαηαη ε απαιιαγή πνπ 
δχλαηαη λα δεηήζεη; 

Απάνηηζη 290 

Ο φξνο 39 είλαη ζαθήο θαη εχινγνο ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεπθξίληζε 
ζηελ παξνχζα εξψηεζε. 

 

Δρώηηζη 291 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Δπίιπζε Γηαθνξψλ - Γηαηηεζία: χκθσλα κε ην άξ. 31.12 ηεο χκβαζεο, θάζε Μέξνο 
κπνξεί λα παξαπέκςεη κηα δηαθνξά ζε δηαηηεζία βάζεη ησλ πεξί δηαηηεζίαο δηαηάμεσλ ηνπ 
Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Δπεηδή είλαη εμαηξεηηθά αζπλήζηζην ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο 
κε απνιχησο εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν λα ππάγνληαη νη δηαθνξέο ζε δηαηηεζία ηνπ Κψδηθα 
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ζθνπεχεη ε ΑΜ, θαηά ηα ηζρχνληα ζηελ αγνξά, λα ππάγεη ηηο ηπρφλ 
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Μεξψλ ζε δηαηηεζία ηνπ ICC, άιισο ζε ad hoc δηαηηεζία ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο UNCITRAL; 

Απάνηηζη 291 

Ο φξνο 31.12 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο ηζρχεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 292 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Απνδεκηψζηκε Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο: Απφ ηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο ηεο χκβαζεο πεξί 
κεηαβνιψλ ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, πξνθχπηεη φηη Απνδεκηψζηκε Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο 
ζπληξέρεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεκειηψλεηαη Μεξνιεπηηθή Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο, 
ελψ πεξηπηψζεηο Γεληθήο ή Δηδηθήο Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο (φπσο εθάζηε νκνηφκνξθα 
νξίδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο ΓΗΣ) πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ηνπ Έξγνπ ελ φισ, δελ παξέρνπλ δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ζηνλ Αλάδνρν, παξά κφλν δηθαίσκα απαιιαγήο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ή 
δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ιφγσ ζπλδξνκήο Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο, εθφζνλ 
πιεξνχληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ηνπ φξνπ. θνπεχεη ε ΑΜ λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ 
νξηζκφ ηεο Απνδεκηψζηκεο Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο, ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο 
πεξηπηψζεηο Γεληθήο ή/ θαη Δηδηθήο Μεηαβνιήο Ννκνζεζίαο πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηνλ 
Αλάδνρν ή/θαη ην Έξγν, σο είζηζηαη κέρξη ζήκεξα ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο ΓΗΣ; 
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Απάνηηζη 292 

Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «Μεξνιεπηηθή Μεηαβνιή Ννκνζεζίαο» είλαη ζαθέο ζε ζρέζε κε ηα 
ζέκαηα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεπθξίληζε ζηελ παξνχζα εξψηεζε. 

 

Δρώηηζη 293 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Γεγνλφηα Τπαηηηφηεηαο ΑΜ: Σν άξ. 32.2.1(i) ηεο χκβαζεο, ζεκειηψλεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο 
εηο βάξνο ηεο ΑΜ εθφζνλ απηή νθείιεη πνζά ζηνλ Αλάδνρν ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα 
20.000.000 Δπξψ. Καηά ην κέηξν πνπ δελ πθίζηαηαη άιιε ζπκβαηηθή πξφβιεςε, ηη ζα ζπκβεί 
εθφζνλ νθείινληαη κηθξφηεξα πνζά; Γηαηί δελ πεξηνξίδεηαη ην πνζφ ζην χςνο κηα κεληαίαο 
εληαίαο ρξέσζεο, φπσο ζε φιεο ηηο άιιεο ζπκβάζεηο ΓΗΣ; 

Απάνηηζη 293 

Ο φξνο 32.2.1 παξακέλεη σο έρεη.  

 

Δρώηηζη 294 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Γεγνλφηα Απνδεκίσζεο: Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Γεγνλφηα 
Απνδεκίσζεο Αλαδφρνπ, φπσο απηά νκνηφκνξθα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ΓΗΣ 
(ήηνη παξαβίαζε εγγπνδνηηθψλ δειψζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο), ε 
ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα αηηεζεί ηελ κεηάζεζε ηεο 
Ζκεξνκελίαο Έλαξμεο ησλ Τπεξεζηψλ ή/θαη ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Ζκεξνκελίαο 
Γηαζεζηκφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ, ή δηθαίσκα απαιιαγήο απφ ππνρξεψζεηο ηνπ, ή δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο. Λακβάλνληαο, ελ πξνθεηκέλσ, ππφςε φηη ηα Γεγνλφηα Τπαηηηφηεηαο (κέξνο 
ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα πξνζνκνηάδεη κε ηα Γεγνλφηα Απνδεκίσζεο) ηεο ΑΜ δίλνπλ κφλν 
δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ζηνλ Αλάδνρν, ζθνπεχεη ε ΑΜ λα εηζάγεη ζπκβαηηθή 
πξφβιεςε Γεγνλφησλ Απνδεκίσζεο σο αλσηέξσ; 

Απάνηηζη 294 

Οη φξνη ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθείο θαη εχινγνη θαη παξακέλνπλ σο έρνπλ. Δηδηθή 
– θαη φισο ελδεηθηηθή – παξαπνκπή ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξψηεζεο γίλεηαη 
ζηνλ φξν 6 ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο χκπξαμεο. 

 

Δρώηηζη 295 

Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο Βαζηθνχ Έξγνπ: Γεδνκέλνπ φηη ν Αλάδνρνο δελ είλαη 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηηο πκβάζεηο Βαζηθνχ Έξγνπ, πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα ελζσκαηψζεη ζηε 
χκβαζε χκπξαμεο ζπκβαηηθφ ηεχρνο σο Παξάξηεκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη αθξηβή 
πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ιεηηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί; 

Απάνηηζη 295 

Ζ πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ έρεη δνζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1.5.2 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηζζφηεξεο 
ιεπηνκέξεηεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – 
Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 
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ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ 
Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 296 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

ρεηηδφκελν κε ηνλ Αλάδνρν Πξφζσπν: Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκπεξηθνξά/ελέξγεηεο ησλ 
ζπλαιιαζζφκελσλ πνιηηψλ δελ βξίζθνληαη ππφ ηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ, 
πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα δηαγξάςεη ηελ πεξίπησζε ηεο ππφ ζηνηρεία (δ) ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ; 

Απάνηηζη 296 

χκθσλα κε ηνλ φξν 1.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, νη ππεξεζίεο θχιαμεο θαη αζθάιεηαο 
ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
φξν 10.6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
νπνηαδήπνηε απψιεηα ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί ζε εμνπιηζκφ, πιηθά θαη εξγαζία, ζε 
εγθαηάζηαζε πνπ ηνπ έρεη δηαηεζεί ζην πιαίζην θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο, θαζψο θαη βιάβε ηεο πγείαο ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνιεί θαη ησλ ηξίησλ, θαη 
επνκέλσο πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή 
ηέηνησλ γεγνλφησλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, νη ζπλαιιαζζφκελνη πνιίηεο πεξηιακβάλνληαη ζηα 
ρεηηδφκελα κε ηνλ Αλάδνρν Πξφζσπα θαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο 
παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 297 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Κφζηε Δπηβάξπλζεο Αλαδφρνπ: χκθσλα κε ην άξ. 4.1.13.4 ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν αχμεζεο ηνπ χςνπο απηψλ, «κε ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ζπλδξνκήο Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο». Πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα πξνζζέζεη ηε 
ζπλδξνκή Γεγνλφηνο Απαιιαγήο ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ γεγνλφηνο βξίζθεηαη εθηφο ηεο 
ζθαίξαο ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ 
χςνπο απηψλ; 

Απάνηηζη 297 

Ο φξνο 4.1.13.4 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη.  

 

Δρώηηζη 298 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Γηθαίσκα πξφζβαζεο ηεο ΑΜ ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ: χκθσλα κε ην άξ. 16.9 ηεο 
χκβαζεο, ν Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη φηη ε ΑΜ δηαηεξεί δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο 
ζηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Δμνπιηζκνχ, 
πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα ελεκεξψλεη πξνεγνπκέλσο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα 
επηζθεθηεί ηνπο Υψξνπο ηνπ Έξγνπ θαη ηνχην λα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε 
ζπλαίλεζε ηνπ Αλαδφρνπ; 
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Απάνηηζη 298 

Ο φξνο 16.9 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθήο θαη παξακέλεη σο έρεη, ιακβάλνληαο ήδε 
ππ’ φςηλ ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα εξψηεζε. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ζα 
πινπνηείηαη θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο φξνπ. 

 

Δρώηηζη 299 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Οινθιήξσζε θαη παξαιαβή Βαζηθνχ Έξγνπ: Γχλαηαη λα εγγπεζεί ε ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν φηη ε 
παξαιαβή ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ απφ ηελ ΑΜ πξνυπνζέηεη φηη ν εμνπιηζκφο θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ (fit for purpose), δελ 
θέξνπλ ειαηηψκαηα σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ, κειέηε θαη θαηαζθεπή θαη φηη ν Αλάδνρνο δελ 
ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία ηπρφλ πξνθιεζεί ζηελ ΑΜ ή/θαη ζε ηξίηα κέξε θαη ε 
νπνία νθείιεηαη ζηελ πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ 
ζχκθσλα κε ηηο πκβάζεηο Βαζηθνχ Έξγνπ; 

Απάνηηζη 299 

Σφζν νη πξνβιεπφκελεο Τπνρξεψζεηο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξίνδνπ θαζεαπηέο φζν θαη νη 
πξνβιεπφκελεο επζχλεο ηεο ΑΜ είλαη ζαθείο δηαζθαιίδνληαο ήδε ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη 
ζηελ παξνχζα εξψηεζε.  

 

Δρώηηζη 300 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Eπηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ: χκθσλα κε ην άξ. 6.2.5 (Η) ηεο χκβαζεο, δελ ζα 
θαηαβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν ηα πνζά ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ Γηαζεζηκφηεηαο θαη 
επηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο ζα νθείιεη ζηελ ΑΜ πνηληθέο ξήηξεο κέρξη ηελ Ζκεξνκελία 
Πξαγκαηηθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζηψλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Πεξηφδνπ Α’. Μπνξεί λα 
επηβεβαησζεί απφ ηελ ΑΜ φηη, εθηφο ησλ αλσηέξσ, δελ ζα νθείιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
νηαδήπνηε επηπξφζζεηε απνδεκίσζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

Απάνηηζη 300 

Σν άξζξν 6 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
απνθιεηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ επζχλε απφ δφιν ή βαξεία ακέιεηα. 

 

Δρώηηζη 301 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Καζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο Α’: χκθσλα κε ην άξ. 6.2.9 
ηεο χκβαζεο, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηφζν απφ ηελ ΑΜ φζν θαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε 
Πεξίνδνο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα εθθηλεί θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο 
δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαηφπηλ θνηλήο δήισζεο ησλ Μεξψλ. Πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα 
απνδεκηψζεη πιήξσο ηνλ Αλάδνρν ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έηνηκνο λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε 
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ ΑΜ; 
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Απάνηηζη 301 

Ζ πεξίπησζε πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ παξνχζα εξψηεζε είλαη ε πξνβιεπφκελε ζηνλ φξν 
6.2.6(Η). Ζ πεξίπησζε ηνπ φξνπ 6.2.9 ζαθψο πξνβιέπεη φηη ηζρχεη, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη 
εθαξκνγή ησλ φξσλ 6.2.5(ΗΗ) θαη 6.2.6(ΗΗ) 

 

Δρώηηζη 302 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Δλεκέξσζε Αλαδφρνπ γηα κεηαβνιέο ησλ πκβάζεσλ Βαζηθνχ Έξγνπ ή/θαη Δπέθηαζεο: 
χκθσλα κε ην άξ. 6.3.2 ηεο χκβαζεο, ε ΑΜ δεζκεχεηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, εθφζνλ απηή επεξεάδεη δπζκελψο ηε ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 
Γεδνκέλνπ φηη ε ηξνπνπνίεζε, αιιαγή ή εμέιημε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ δχλαηαη λα 
επεξεάζεη ελ γέλεη ηε ζέζε ηνπ Αλαδφρνπ, φρη θαη’ αλάγθε «δπζκελψο», εθφζνλ 
ελδερνκέλσο επηθέξεη κεηαβνιέο ζηηο παξερφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν ππεξεζίεο, πξνηίζεηαη 
ε ΑΜ λα ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή εμέιημε ησλ πκβάζεσλ 
Βαζηθνχ Έξγνπ ή/θαη Δπέθηαζεο, εθφζνλ απηή επεξεάδεη ελ γέλεη ηε ζέζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο; 

Απάνηηζη 302 

Ο φξνο 6.3.2 είλαη ζαθήο θαη παξακέλεη σο έρεη.    

 

Δρώηηζη 303 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Οδεγίεο ηεο ΑΜ: χκθσλα κε ην άξ. 7.3 ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
εθαξκφδεη ηηο νδεγίεο ηεο ΑΜ, νη νπνίεο ζα δίλνληαη εγγξάθσο , εθηφο αλ ιφγνη ηαρχηεηαο 
επηβάιινπλ ηελ παξνρή ησλ νδεγηψλ πξνθνξηθά. 1) Πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα επηθπξψζεη εθ ησλ 
πζηέξσλ εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ηηο νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ πξνθνξηθά; 2) ε 
πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο δηαθσλίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ, 
πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα αλαγλσξίζεη ζηνλ Αλάδνρν ην δηθαίσκα κε εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ, 
εηδάιισο λα αλαιακβάλεη ε ΑΜ ηελ επζχλε ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

Απάνηηζη 303 

1) ε πεξίπησζε πνπ ιφγνη ηαρχηεηαο θαη αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ παξνρή ησλ νδεγηψλ 
πξνθνξηθά, απηέο ζα δίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη εγγξάθσο. 

2) Ο φξνο 7.3 ζπλνιηθά είλαη ζαθήο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο δηεπθξίληζε 
ζηελ παξνχζα εξψηεζε, πξνβιέπνληαο κεηαμχ άιισλ φηη: «…Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα εθαξκφδεη θάζε νδεγία θαη ππφδεημε ηεο ΑΜ πνπ απνξξέεη απφ ηνπο φξνπο ηεο 
χκβαζεο, ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ Αδεηψλ θαη ηεο Ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, 
ζην βαζκφ πνπ δελ εγείξεηαη δηαθνξά πξνο επίιπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 
31 ηεο παξνχζαο…». 

 

Δρώηηζη 304 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Απαιιαγή Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε ππάξρνληνο ειαηηψκαηνο: χκθσλα κε ην άξ. 8.5 ηεο 
χκβαζεο, ε ΑΜ απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ ηεο ζε πεξίπησζε Εεκίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζην 
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βαζκφ πνπ απηή επηηείλεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ. Μπνξεί λα δηεπθξηληζηεί αλ ε ΑΜ 
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ππάξρνληνο ειαηηψκαηνο 
πνπ πξνθαιεί Εεκία ζηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ απηφ δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, 
έζησ θαη αλ ε δεκία επηηείλεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ; 

Απάνηηζη 304 

Ο φξνο 8.5 είλαη ζαθήο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο δηεπθξίληζε ζηελ παξνχζα 
εξψηεζε. 

 

Δρώηηζη 305 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Δπζχλε Αλαδφρνπ γηα ηξίηα κέξε: χκθσλα κε ηα άξ. 10.2 θαη 10.6 ηεο χκβαζεο, ν 
Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη ηεο ΑΜ γηα πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηξίησλ 
κεξψλ πνπ ελδερνκέλσο επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκπεξηθνξά/ελέξγεηεο ηξίησλ κεξψλ 
δελ βξίζθνληαη ππφ ηε ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ, πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα δηαγξάςεη ηελ 
αλαθνξά ζε ηξίηα κέξε; 

Απάνηηζη 305 

Σν άξζξν 10 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 306 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο ησλ Μεξψλ: Απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο δελ πξνθχπηεη ε 
πξφβιεςε αλψηαηνπ νξίνπ επζχλεο απνδεκίσζεο ησλ Μεξψλ. θνπεχεη ε ΑΜ λα εηζάγεη 
ζρεηηθφ φξν; 

Απάνηηζη 306 

Οη ζρεηηθνί φξνη ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθείο θαη εχινγνη θαη παξακέλνπλ σο 
έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 307 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε Αλαδφρνπ: χκθσλα κε ην άξ. 10.7 ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
παξακέλεη απνθιεηζηηθά αζηηθά θαη πνηληθά ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε, δεκία, ζάλαην, εθηφο 
αλ απνδεηρζεί ππαηηηφηεηα ησλ Παιαηψλ Αλαδφρσλ. Γεδνκέλνπ φηη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη 
κε ηελ χκβαζε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πξνηίζεηαη ε ΑΜ 
λα απνδψζεη ηελ ελ ιφγσ επζχλε ζηνπο Παιαηνχο Αλαδφρνπο, εθηφο αλ απνδεηρζεί 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηε χκβαζε χκπξαμεο; 

Απάνηηζη 307 

Σν άξζξν 10 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 
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Δρώηηζη 308 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Απνκάθξπλζε πξνζσπηθνχ: χκθσλα κε ην άξ. 17.3.4 ηεο χκβαζεο, ε ΑΜ έρεη ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε νηνπδήπνηε αηφκνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ ην νπνίν θξίλεη αθαηάιιειν. Πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα ζπκθσλήζεη ζε κηα εχινγε 
πεξίνδν εηδνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ, εηδηθά εθφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζεσξείηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν βαζηθφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Απάνηηζη 308 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα εξψηεζε αλακέλεηαη λα ξπζκίδεηαη 
θαηά πεξίπησζε ζην πιαίζην ηεο πξνβιεπφκελεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο 
ΑΜ. 

 

Δρώηηζη 309 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Κπξηφηεηα ζπζηήκαηνο ERP: χκθσλα κε ην άξ. 20 ηεο χκβαζεο, ε θπξηφηεηα ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα θαη ν 
εμνπιηζκφο πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιια έξγα, πξνηίζεηαη 
ε ΑΜ λα δερηεί λα παξακείλεη ε θπξηφηεηα ζηνλ Αλάδνρν θαη λα ρνξεγεζεί ζηελ ΑΜ 
δηθαίσκα πξνο ρξήζε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεσλ [updates] απηψλ ζην 
κέιινλ; 

Απάνηηζη 309 

Σν άξζξν 20 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 310 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Έμνδα Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ: Γεδνκέλνπ φηη ν 
Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ζεκαληηθά έμνδα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα 
απνδεκηψζεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηα ελ ιφγσ έμνδα ζε πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο 
χκβαζεο γηα νηνλδήπνηε ιφγν; 

Απάνηηζη 310 

Οη ζρεηηθνί φξνη ηεο χκβαζεο χκπξαμεο είλαη ζαθείο θαη εχινγνη θαη παξακέλνπλ σο 
έρνπλ. 

 

Δρώηηζη 311 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Kαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο: Γεδνκέλνπ φηη ν Αλάδνρνο 
ζχκθσλα κε ην άξ. 34.1 (δ) ηεο χκβαζεο νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηελ ΑΜ γηα θάζε Θεηηθή 
Εεκία ηεο εθ ηνπ ιφγνπ ηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, πνην ζθνπφ εμππεξεηεί ε απηφκαηε 
θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο; θνπεχεη ε ΑΜ λα δηαγξάςεη ηνλ φξν 34.1 (β) ηεο 
χκβαζεο; 
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Απάνηηζη 311 

Ο φξνο 34.1(δ) είλαη ζαθήο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο δηεπθξίληζε ζηελ 
παξνχζα εξψηεζε, θαη  παξακέλεη σο έρεη.  

 

Δρώηηζη 312 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

πλέπεηεο θαηαγγειίαο θαη ιχζεο ηεο χκβαζεο (άξ. 34.2): Μπνξεί λα δηεπθξηληζηεί απφ ηελ 
ΑΜ εάλ ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηελ ΑΜ, ρσξίο λα ζπληξέρεη Γεγνλφο 
Τπαηηηφηεηαο Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί, πιένλ φισλ ησλ άιισλ, γηα ηα έμνδα 
πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ έσο ηελ εκεξνκελία ιχζεο 
ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηα έμνδα απνθηλεηνπνίεζεο (demobilization cost); 

Απάνηηζη 312 

Ο φξνο 34.2 ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 313 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

πλέπεηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ζπλεπεία Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο: Πξνηίζεηαη ε ΑΜ 
λα απνδεκηψζεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηα έμνδα πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηφδνπ έσο ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηα 
έμνδα απνθηλεηνπνίεζεο (demobilization cost); 

Απάνηηζη 313 

Ο φξνο 34.3 ηνπ άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 314 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Πξνζσπηθφ Αλαδφρνπ: Μπνξεί λα επηβεβαησζεί απφ ηελ ΑΜ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα παξακέλεη ζηνλ ηειεπηαίν κε ηελ ιήμε ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πξφσξε ιχζε 
ηεο χκβαζεο; 

Απάνηηζη 314 

Οη ζρεηηθνί φξνη ηεο χκβαζεο είλαη ζαθείο θαη δελ ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο. 

 

Δρώηηζη 315 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Μεηαβίβαζε κε κεδεληθφ αληάιιαγκα: χκθσλα κε ην άξ. 36 ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα κεηαβηβάζεη ζηελ ΑΜ ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηάηαμε πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηά ηνπ 
κε κεδεληθφ αληάιιαγκα. Πξνηίζεηαη ε ΑΜ αθνχ απνηηκήζεη ηελ αμία ησλ ελ ιφγσ 
δηθαησκάησλ λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν εχινγε απνδεκίσζε; 

Απάνηηζη 315 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 103 από 116 

Σν άξζξν 36 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. πκπιεξσκαηηθά επηζεκαίλεηαη 
θαη ε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ζε ηαθηηθή ιήμε θαη ζε πξφσξε ιχζε, θαη, 
επίζεο, επηζεκαίλεηαη ζρεηηθά θαη ν φξνο 9.4 θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη 
θαηά πεξίπησζε ζηε χκβαζε. 

 

Δρώηηζη 316 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Γεγνλφηα Απαιιαγήο: χκθσλα κε ηα άξ. 39.4.2 θαη 39.4.3 ν Αλάδνρνο ζα απαιιάζζεηαη 
απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα παξαζρεζνχλ. Πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα 
απνδεκηψζεη ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη δεκία ιφγσ ηεο ζπλδξνκήο 
Γεγνλφηνο Απαιιαγήο; 

Απάνηηζη 316 

Σν άξζξν 39 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 317 

ΤΜΒΑΖ ΤΜΠΡΑΞΖ 

Αιιαγέο απφ ηνλ Αλάδνρν: χκθσλα κε ην άξ. 47 νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο απφ ηνλ 
Αλάδνρν πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ελδερφκελε αχμεζε ησλ Μεληαίσλ Πιεξσκψλ 
Γηαζεζηκφηεηαο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ ΑΜ. Πξνηίζεηαη ε ΑΜ λα ηξνπνπνηήζεη 
ηνλ φξν ψζηε λα ππάξρεη πεξηζψξην πξφηαζεο θαη απνδνρήο αιιαγψλ πνπ δχλαληαη λα 
επηθέξνπλ αχμεζε ησλ πιεξσκψλ; 

Απάνηηζη 317 

Σν άξζξν 47 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο παξακέλεη σο έρεη. 

 

Δρώηηζη 318 

Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα παξάζρεη πξφβιεςε γηα ηελ επηβαηηθή θίλεζε ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο; 

Απάνηηζη 318 

Βιέπεηε Απάληεζε 89 αλσηέξσ. 

 

Δρώηηζη 319 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.2.9.2 

χκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.9.2 ηεο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, σο ππεχζπλε δήισζε γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο λνείηαη “δήισζε 
αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, σο ηέηνηα δε λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε, ή φπνπ δελ ππάξρεη 
πξφβιεςή έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο Γηαγσληδφκελνπ επξίζθεηαη ή θαηνηθεί ζηελ Διιάδα θαη δελ γλσξίδεη ειιεληθά, 
δχλαηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86, κε ηε ζεκείσζε πάλσ ζην ζψκα 
ηεο βεβαίσζεο φηη ν δήισλ θαηαλνεί πιήξσο ην θείκελν ηεο δήισζεο, θαζφζνλ ηνπ 
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κεηαθξάζηεθε ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη.”. Παξαθαιψ φπσο επηβεβαηψζεηε φηη ν αλσηέξσ 
φξνο ηζρχεη θαη θαηά ηε θάζε ππνβνιήο Πξνζθνξψλ. 

Απάνηηζη 319 

Δπηβεβαηψλεηαη. 

 

Δρώηηζη 320 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Παξαθαινχκε επηβεβαηψζηε φηη νη απαηηνχκελεο πξνο ππνβνιή ππεχζπλεο δειψζεηο θαηά 
ηε θάζε ππνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κπνξνχλ λα 
ππνγξάθνληαη, γηα ηηο ειιεληθέο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή. 

Απάνηηζη 320 

Ο ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 2.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Δρώηηζη 321 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Παξαθαιψ επηβεβαηψζηε φηη γηα ηα Παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κπνξνχλ λα ππνγξάθνληαη, γηα ηηο ειιεληθέο θαη αιινδαπέο 
επηρεηξήζεηο, κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

Απάνηηζη 321 

Δπηβεβαηψλεηαη. 

 

Δρώηηζη 322 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ / 2.2.6.1 

ρεηηθά κε ηελ παξ. 2.2.6.1 (ηερληθή επάξθεηα) ηεο Πξφζθιεζεο πνπ αλαθέξεη: "ε 
πεξίπησζε πνπ ε πξναλαθεξφκελε εκπεηξία πξνέξρεηαη απφ ζπκκεηνρή ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ ζε πξνεγνχκελε Έλσζε Πξνζψπσλ ή Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ε ζπκκεηνρή 
ηνπ ππνθεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50%". Μπνξεί ε Αηηηθφ Μεηξφ λα επηβεβαηψζεη 
αλ απηφ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο εκπεηξίαο ζπγαηξηθήο ή SPV ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, 
ζηελ νπνία ν Γηαγσληδφκελνο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%; 

Απάνηηζη 322 

Βιέπεηε Απάληεζε 155 ηνπ παξφληνο. 

 

Δρώηηζη 323 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / 2.2.2 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε εκεξνκελία βάζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο θιηκάθσζεο γηα ην 
αλαπξνζαξκνδφκελν ζηνηρείν ηεο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο είλαη ν Ννέκβξηνο ηνπ έηνπο 
πνπ πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο ηεο Δκπνξηθήο Πεξηφδνπ Δζφδσλ Α. Δπνκέλσο, εάλ ε έλαξμε 
ηεο χκβαζεο ή/θαη ε Πεξίνδνο Δκπνξηθψλ Δζφδσλ Α αλαβιεζεί, ην 
Δπαλαπξνζαξκνδφκελν ηνηρείν ηεο Δηήζηαο Δληαίαο Υξέσζεο αλαπξνζαξκνγήο δελ ζα 
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πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο αξρηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ 
Δκπνξηθψλ Δζφδσλ Α θαη ηεο πξαγκαηηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο Πεξηφδνπ Δκπνξηθψλ 
Δζφδσλ Α. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε απηή, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Αλάδνρνο ζα 
απμεζνχλ ιφγσ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη αξγφηεξα. Θα εμεηάδαηε ην 
ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ελφο κεραληζκνχ πξνζαξκνγήο ηνπ πληειεζηή Αλαπξνζαξκνγήο 
αλνίγκαηνο γηα ην πκβαηηθφ Έηνο Τπεξεζίαο εάλ ε Πεξίνδνο Δκπνξηθψλ Δζφδσλ Α 
αλαβιεζεί; 

Απάνηηζη 323 

Ο Παξάγνληαο Αλαπξνζαξκνγήο (ΠΑε) ππνινγίδεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Σεχρνο 
Πιεξσκψλ. 

 

Δρώηηζη 324 

Παξαθαινχκε φπσο παξαζρεζνχλ ζηνπο Δλδηαθεξφκελνπο ηα αθφινπζα έγγξαθα γηα ην 
dataroom, φπσο δεηήζεθαλ ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2022: 

 Γηαγξάκκαηα ηεο πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπφκελεο θαισδίσζεο ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ, 
ζεκεία ηεξκαηηζκνχ θηηξίνπ (RJ-45), patch panels γηα φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηα 
ακαμνζηάζηα 

 Σεθκεξίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζρεδηαδφκελσλ ζπλδέζεσλ δηθηχνπ δεδνκέλσλ γηα 
φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηα ακαμνζηάζηα 

 Γηαγξάκκαηα θαη ηεθκεξίσζε ηεο θαισδίσζεο WAN/ISP γηα φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηα 
ακαμνζηάζηα 

 Σνπνζεζία θαη ζρέδηα γηα φια ηα εηδηθά ηκήκαηα ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ ακαμνζηαζίσλ γηα 
ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. αίζνπζεο δηαθνκηζηψλ, θέληξν δεδνκέλσλ) 

 Σνπνζεζία θαη ζρέδηα γηα ηελ απνθιεηζηηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηα 
ζπζηήκαηα ΗΣ ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηα ακαμνζηάζηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ιεηηνπξγηθή θαη ηπρφλ πιενλάδνπζα ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ 
ππνδνκή ΗΣ. Απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηζρχνο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θαηαλάισζεο ηζρχνο. 

 Σνπνζεζία θαη ζρέδηα γηα εηδηθή παξνρή ςχμεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΗΣ ζε φινπο ηνπο 
ζηαζκνχο θαη ηα ακαμνζηάζηα, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ε 
ιεηηνπξγηθή θαη ηπρφλ εθεδξηθή ςχμε ζηελ ππνδνκή ΗΣ. Απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηηο δηαζηάζεηο ηεο ςχμεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κέγηζησλ δπλαηνηήησλ ςχμεο. 

 Λεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηπρφλ θνηλψλ ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθεξζνχλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν ζε άιινπο κηζζσηέο ζην ακαμνζηάζην. 

 Γηαγξάκκαηα/ηνπία/ηεθκεξίσζε γλσζηψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ζπζηήκαηα OCC). 

 Καηάινγνο ησλ πξνκεζεπηψλ ζπζηεκάησλ θαη αδεηψλ ΗΣ θαη ΟΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ πξνκεζεχζεη. 

 Όια ηα ηερληθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ θπβεξλναζθάιεηα 

 Δμνπιηζκφο ακαμνζηαζίσλ - Όια ηα έγγξαθα: πξνδηαγξαθέο, έγγξαθα ζπληήξεζεο, 
πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο, αληαιιαθηηθά, εγγπήζεηο 

 Σξνθνδνζία - Τςειή ηάζε - Όια ηα έγγξαθα: γεληθή παξνπζίαζε / πξνδηαγξαθέο, BOQ, 
έγγξαθα / ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπληήξεζεο / αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαηάινγνη 
αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 
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 Αλειθπζηήξεο θαη θπιηφκελεο ζθάιεο - Όια ηα έγγξαθα: γεληθή παξνπζίαζε / 
πξνδηαγξαθέο, BOQ, έγγξαθα ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν δπλακηθφ, 
θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 πζηήκαηα ρακειήο ηάζεο - Όια ηα έγγξαθα: γεληθή παξνπζίαζε / πξνδηαγξαθέο, BOQ, 
έγγξαθα ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ, 
εγγπήζεηο 

 Γηαρείξηζε λεξνχ (πδξαπιηθά, αληιίεο, θξεάηηα) - Όια ηα έγγξαθα: γεληθή παξνπζίαζε / 
πξνδηαγξαθέο, BOQ, έγγξαθα ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν δπλακηθφ, 
θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 Έξγα Π.Μ. - Πίλαθαο φισλ ησλ ρψξσλ αλά ηχπν ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ην 
ακαμνζηάζην: ρψξνη γξαθείσλ, ρψξνη εμππεξέηεζεο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ηερληθνί ρψξνη, 
εγγπήζεηο 

 χζηεκα BMS - Όια ηα έγγξαθα: γεληθή παξνπζίαζε / πξνδηαγξαθέο, BOQ, έγγξαθα 
ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 χζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ - Όια ηα έγγξαθα: γεληθή παξνπζίαζε / πξνδηαγξαθέο, 
BOQ, έγγξαθα ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαηάινγνη 
αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 πζηήκαηα επηθνηλσλίαο – BOQ, έγγξαθα ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν 
δπλακηθφ, θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 χζηεκα εμαεξηζκνχ ζεξάγγσλ - έγγξαθα ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν 
δπλακηθφ, θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 PSD θαη ζπζηήκαηα HVAC - Όια ηα έγγξαθα : γεληθή παξνπζίαζε / πξνδηαγξαθέο, 
ΣΔΤΓ, έγγξαθα ζπληήξεζεο / πξνγξάκκαηα / αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαηάινγνη 
αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 Σξνραίν πιηθφ - πξνκεηξήζεηο 

 ηδεξνηξνρηά, 3rd rail, δηαθνπηηθφ πιηθφ - ηηκνιφγηα πνζνηήησλ, θαηάινγνη 
αληαιιαθηηθψλ, εγγπήζεηο 

 Αλαθνξά BOQ 1G00LV100K100B 

Απάνηηζη 324 

Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή 
ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ 
ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα 
έγγξαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ 
ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 325 

Παξαθαινχκε φπσο καο παξαζρεζνχλ ηα θαησηέξσ αξρεία ή αλαθνξέο ζην αξρείν ηνπ 
Έξγνπ: 

 GFD2 – ρέδην Λεηηνπξγίαο – ((1G00GE460B707) 

 ρέδην Λεηηνπξγίαο - (1G00GE460X801) 





 

Γιεθνής Ανοικηός Γιαγφνιζμός για ηη ζύναυη 
ύμβαζης ΓΙΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη 

ηοσ δικηύοσ ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης  
 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

RFP - 427/22 
A..: 164503 

 

 ελ. 107 από 116 

 Πξνθαηαξθηηθφ ρέδην Δθπαίδεπζεο (1G00GE500V300) 

 Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

 Αξκνδηφηεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ Καζεθφλησλ θαη Πξνζφλησλ 
(1G00GE460U901) 

 ρέδην Δπάλδξσζεο (1G00GE460Q800) 

 DFD – ATC (Automatic Train Control) – Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο ATS 

 Οπνηνδήπνηε αξρείν (π.ρ. αλάιπζεο επηδφζεσλ ATS) πνπ πεξηέρεη επηδφζεηο ιεηηνπξγίαο 
(π.ρ. ρξνλναπφζηαζε, ρξνληθή δηάξθεηα επαθνινπζίαο νρεκάησλ) 

 Πξνκεηξήζεηο, θαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ γηα ηδεξνηξνρία, 3rd rail θαη δηαθνπηηθφ πιηθφ 

Απάνηηζη 325 

Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή 
ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο θαη ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ 
ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 16.3 ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. Χζηφζν, ηα 
έγγξαθα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξηλ 
ηελ παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, απηά ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δρώηηζη 326 

α) Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πιήξε θαηάινγν ζεκάησλ πνπ είρακε αλαθέξεη πξνγελέζηεξα, 
πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε αλαζεψξεζε απηψλ ησλ ηεπρψλ ψζηε λα 
επηηεπρζεί κηα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα δηεζλή επηρεηξεκαηηθά 
πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ 
κεηξφ. 

β) ε θάζε πεξίπησζε ζα ρξεηαζηνχκε ηηο απαληήζεηο γηα ηα επίκαρα ζέκαηα ην λσξίηεξν 
δπλαηφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία αλαθνίλσζεο ηνπ ηεχρνπο 
δηεπθξηλίζεσλ ζηηο 22-11-2022. Παξαθαινχκε φπσο ιάβεηε ππφςε ζαο φηη γηα ηελ πηζαλή 
ππνβνιή πξνζθνξάο ζηηο 12-12-2022, ε πξνβιεπφκελε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
ηεχρνπο δηεπθξηλίζεσλ δελ παξέρεη αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηήο. 

Απάνηηζη 326 

α) Γελ ζπληξέρεη ιφγνο λα αλαζεσξεζνχλ νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

β) Ζ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ζα απαληήζεη ηα εξσηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηε Γηαθήξπμε πξνζεζκίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ παξαηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β  ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΣΑ ΣΔΤΥΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Γιεσκρίνιζη 1 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζζήθε λένπ δείθηε ΓΑΑ 8.3 ζηνλ ΓΑΑ 8 – Καζαξηζκφο, ζρεηηθά κε 
ηελ Βαζκνιφγεζε ηεο αληίιεςεο θαζαξηφηεηαο ζην Ακαμνζηάζην. Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ 
είλαη νη εμήο: 

 

§3.4: 

Καηανομή ΓΑΑ 

ΓΑΑ Λεηηνπξγίαο 28 

ΓΑΑ πληήξεζεο 8 

ΓΑΑ Καζαξηζκνχ 23 

ΓΑΑ Αζθάιεηαο / Πξνζηαζίαο 8 

ΓΑΑ Γηαρείξηζεο Κνκίζηξνπ AFC 2 

ΓΑΑ Γεληθά 3 

ΓΑΑ Τςειήο Κξηζηκφηεηαο 298 

ΓΑΑ Μέηξηαο Κξηζηκφηεηαο 23 

χλνιν ΓΑΑ 521 

 

§3.5: 

IV. Έξεπλεο πνπ κπνξεί λα δηεμαρζνχλ απφ ηελ ΑΜ ή άιινπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΑΜ 

γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο δχλαηαη λα θαιχπηνπλ νπνηνλδήπνηε 

ηνκέα Τπεξεζηψλ βξίζθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δλδεηθηηθά, ζα αμηνινγείηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηαηο αθφινπζεο 

πηπρέο:  

1. Ηθαλνπνίεζε απφ ιεηηνπξγία (ζπρλφηεηα, αθξίβεηα δξνκνινγίσλ θιπ.)  

2. Καζαξηφηεηα ζε ρψξνπο θνηλνχ, θαη ζπξκνχο θαη ακαμνζηάζην 

3. Γηαζεζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξίαο  

4. Δπγέλεηα θαη εκθάληζε πξνζσπηθνχ  

5. πλνιηθφ ζθνξ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ  
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§3.7 Αλαιπηηθφο Τπνινγηζκφο ΓΑΑ 

 

 

 

 

 

 

§4.2: 

8 Καζαξηζκφο 

8.1 
Βαζκνιφγεζε ηεο 

αληίιεςεο θαζαξηφηεηαο ζε 
ζηαζκνχο 

540% 

Καζαξηζκφο 

8.2 
Βαζκνιφγεζε ηεο 

αληίιεςεο θαζαξηφηεηαο ζε 
540% 

Γ.1.Βαθμολόγηζη ηης ανηίληυης καθαριόηηηας ζε ζηαθμούς 

Μέζνδνο Τπνινγηζκνχ Δπηζεψξεζε 

Σηκή-ζηφρνο ΓΑΑ 98% 

Αλαιπηηθφο Τπνινγηζκφο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα 
αμηνινγεζεί ε θαζαξηφηεηα ηνπ θάζε ζηαζκνχ  ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά γηα θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα αλαθνξά / 
θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΑΜ βάζεη 

επηζεψξεζεο 

Γ.2.Βαθμολόγηζη ηης ανηίληυης καθαριόηηηας ζε ζσρμούς 

Μέζνδνο Τπνινγηζκνχ Δπηζεψξεζε 

Σηκή-ζηφρνο ΓΑΑ 98% 

Αλαιπηηθφο Τπνινγηζκφο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα 
αμηνινγεζεί ε θαζαξηφηεηα ηνπ θάζε ζπξκνχ  ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά  γηα θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα αλαθνξά / 
θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΑΜ βάζεη 

επηζεψξεζεο 

Γ.3.Βαθμολόγηση τηρ αντίληψηρ καθαπιότηταρ στο αμαξοστάσιο 

Μέζνδνο Υπνινγηζκνύ Δπηζεώξεζε 

Τηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 98% 

Αλαιπηηθόο Υπνινγηζκόο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΑΑ, ζα 
αμηνινγεζεί ε θαζαξηόηεηα ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπιάρηζηνλ 
κηα θνξά θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα αλαθνξά / θαηάινγν 

ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ ΑΜ βάζεη επηζεώξεζεο 
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ζπξκνχο 

8.3 
Βαζκνιόγεζε ηεο 

αληίιεςεο θαζαξηόηεηαο 
ζην ακαμνζηάζην 

20% 

 

 

§4.8.1.1: 

Βαθμολόγηζη ηης ανηίληυης καθαριόηηηας ζε ζηαθμούς 

Σηκή-ζηφρνο ΓΑΑ 8.1 98% 

Βαξχηεηα ΓΑΑ 8.1 ζηνλ ΓΑΑ 8 5040% 

 

§4.8.1.2: 

Βαθμολόγηζη ηης ανηίληυης καθαριόηηηας ζε ζσρμούς 

Σηκή-ζηφρνο ΓΑΑ 8.2 98% 

Βαξχηεηα ΓΑΑ 8.2 ζηνλ ΓΑΑ 8 5040% 

 

§4.8.1.3: 

 

4.8.1.3 ΓΑΑ 8.3 

Βαθμολόγηση τηρ αντίληψηρ καθαπιότηταρ στο Αμαξοστάσιο σε σςπμούρ 

Τηκή-ζηόρνο ΓΑΑ 8.3 98% 

Βαξύηεηα ΓΑΑ 8.3 ζηνλ ΣΓΑΑ 8 20% 

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

Τιμή Γείκτη 8.3 
Οπιακό Ποσοστό Μείωσηρ 

Πληπωμήρ 
Αθποιστικό Ποσοστό 
Μείωσηρ Πληπωμήρ 

Τηκή-ζηόρνο έσο 95% 1,0% 1,0% 

94,99% θαη θάησ 2,0% 3,0% 
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Παξάξηεκα 3 

8 Καζαξηζκφο 

8.1 
Βαζκνιφγεζε ηεο αληίιεςεο 
θαζαξηφηεηαο ζε ζηαζκνχο 

98% 5040% 

3% 8.2 
Βαζκνιφγεζε ηεο αληίιεςεο 

θαζαξηφηεηαο ζε ζπξκνχο 
98% 5040% 

8.3 
Βαζκνιόγεζε ηεο αληίιεςεο 

θαζαξηόηεηαο ζην ακαμνζηάζην 
98% 20% 

 

 

Παξάξηεκα 4 

8.2 

Βαζκνιφγεζε ηεο 
αληίιεςεο 

θαζαξηφηεηαο ζε 
ζπξκνχο 

Σηκή-
ζηφρνο 

έσο 95% 
1,0% 

94,99% 
θαη 

θάησ 
3,0% Ν/Α Ν/Α 

8.3 

Βαζκνιόγεζε ηεο 
αληίιεςεο 

θαζαξηόηεηαο ζην 
ακαμνζηάζην 

Τηκή-
ζηόρνο 

έσο 95% 
1,0% 

94,99% 
θαη 

θάησ 
3,0% Ν/Α Ν/Α 

9.1 

Απφθξηζε ζε 
ζθάικαηα ή 
επηθίλδπλεο 
ζπλζήθεο 

Σηκή-
ζηφρνο 

έσο 97% 
0,8% 

96,99%-
96,01% 

1,6% 
96% θαη 

θάησ 
3,0% 

 

 

Γιεσκρίνιζη 2 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / §3.6 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ΓΑΑ πνπ αθνξά ζηνλ Γ. Καζαξηζκφ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 

 

Γ. Καθαριζμός 

Α/Α Όνομα Τπολογιζμός 
Σιμή 

ηότος 
Κριζιμόηηηα 

Γ.1 

Βαζκνιφγεζε 
ηεο  

αληίιεςεο 
θαζαξηφηεηαο 
ζε ζηαζκνχο 

Κάζε ζηαζκφο ζα αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ 
κηα θνξά θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα 
αλαθνξά / θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα 

θαζνξηζηεί απφ ηνλ ΑΜ 

98% Τςειή 
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Γ.2 

Βαζκνιφγεζε 
ηεο  

αληίιεςεο 
θαζαξηφηεηαο 
ζε ζπξκνχο  

Τνπιάρηζηνλ 10 ζπξκνί ζα αμηνινγνχληαη κηα 
θνξά θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα αλαθνξά / 
θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ 

ηνλ ΑΜ 

98% Τςειή 

Γ.3 

Βαζκνιόγεζε 
ηεο αληίιεςεο 
θαζαξηόηεηαο 

ζην 
ακαμνζηάζην 

Τν ακαμνζηάζην ζα αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ 
κηα θνξά θάζε κήλα ζε ζρέζε κε κηα 
αλαθνξά / θαηάινγν ειέγρνπ πνπ ζα 

θαζνξηζηεί από ηελ ΑΜ 

98% Υςειή 

 

 

Γιεσκρίνιζη 3 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / §2.4.3 / Αγγιηθή έθδνζε 

2.4.3 Submission of Monthly Accounts 

The monthly accounts prepared in the framework of the Contract shall be submitted to AM 
during the first 10 months days of each calendar month and shall cover the previous 
calendar month. The account shall be submitted in five (5) printed original copies and in 
digital format. 

…. 

 

 

Γιεσκρίνιζη 4 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / §3.6 

 

2.4.3 Τποβολή Μηναίφν Λογαριαζμών 

… 
Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:   
α) Κξάηεζε χςνπο 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 
θαη θξαηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο 
απηφ ηζρχεη κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν.4912/22).  
αβ) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
βγ) Κξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 
4412/2016, φπσο απηφ ηζρχεη κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν.4912/22). 

… 
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Γιεσκρίνιζη 5 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / §4.1 

Να ζεκεησζεί φηη γηα ηνπο πξψηνπο ηξεηο (3) κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ν 
Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη ηε κεληαία πιεξσκή ρσξίο ηελ απνκείσζε ηεο πιεξσκήο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ην ΜΑΠ. Δπηζεκαίλεηαη, όκσο, όηη ε Μεληαία Αλαθνξά Απόδνζεο ζα 
ππνβάιιεηαη θαλνληθά από ηνλ πξώην (1ν) κήλα ιεηηνπξγίαο. 

…. 

 

 

Γιεσκρίνιζη 6 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / §2.8.2 

… αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζηελ απνζήθε ηεο ειάρηζηα απαηηνχκελεο πνζφηεηαο 
αληαιιαθηηθψλ φπσο θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Ο αθξηβήο αλαζεσξεκέλνο 
θαηάινγνο ησλ αληαιιαθηηθώλ όπσο ζα πξνθύςεη από ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο RAMS ζα 
δνζεί ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθόιινπ Παξάδνζεο – Παξαιαβήο. 

Ο Αλάδνρνο….. 

 

 

Γιεσκρίνιζη 7 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / Παξάξηεκα Α – Καηάινγνο Αληαιιαθηηθψλ 
(ειίδα 223 απφ 314) 

Γηαλνκή Ηζρχνο ΜέζεοΦακειήο Σάζεο (400/230VAC) 

 

 

Γιεσκρίνιζη 8 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / Παξάξηεκα Α – Καηάινγνο Αληαιιαθηηθψλ / 
Σειεπηθνηλσλίεο (ειίδα 226 απφ 314) 

Οη Παιαηνί Αλάδνρνηο είλαη ππεχζπλνηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ησλ Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ηεχρνο T_DP15100. 

 

 

Γιεσκρίνιζη 9 

Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα (RAMS) / §4.9.4 

… 

O πξαγκαηηθφο Μέζνο Υξφλνο Μεηαμχ Βιαβψλ (MTBF) ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη 
βάζεη ηνπ  

ηχπνπ R{t}=e   φπνπ ε ηηκή R είλαη ε αμηνπηζηία επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ 

θαη ε ηηκή Ν ν αξηζκφο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ LRU ελφο ηχπνπ 
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εμνπιηζκνχ. Δάλ, θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σref, αξηζκφο “n” κνλάδσλ LRU 

παξνπζηάδνπλ αζηνρία, ηφηε  R{Tref}=1- =e      θαη 

.   

… 

 

 

Γιεσκρίνιζη 10 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / Παξάξηεκα Γ – Πεξηγξαθέο Θέζεσλ 
Δξγαζίαο Βαζηθνχ Πξνζσπηθνχ 

1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

1.1 Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

Προζόνηα 

Γλψζεηο/Ηθαλφηεηεο: 

… 

 Γεληθή γλψζε ηεο ζρεηηθήο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ησλ Γεκνζίσλ 
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ γεληθψο απνδεθηψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πεξί δηαρείξηζεο 
ηεο θνηλήο γλψκεο θαη δέζκεπζε πξαγκαηνπνίεζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία. 

… 

 

 

Γιεσκρίνιζη 11 

ΣΔΤΥΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ / Παξάξηεκα 1 – Οξηζκνί (ειίδα 105 απφ 116) 

Έλα δξνκνιφγην παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε εάλ ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο δηαδξνκήο 
ππεξβαίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν δηαδξνκήο (πνπ ηζρχεη ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο απφδνζεο) θαηά ηφζα δεπηεξφιεπηα φζα 
είλαη ε ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο. Μφλν Γξνκνιφγηα πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ζα ζεσξεζνχλ 
φηη έρνπλ θαζπζηεξήζεη θαη ε δηαδξνκή ζα εθηειείηαη ρσξίο παξάιεηςε ζηάζεο ζε όινπο ηνπο 
ζηαζκνύο. 

Σπραία ή ζθφπηκε θαθή ρξήζε δελ απνηειεί Αζηνρία ζηε Λεηηνπξγία πνπ νδεγεί ζε 
Καζπζηέξεζε κε ηελ έλλνηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα. 
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Γιεσκρίνιζη 12 

Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα (RAMS) / §5.4.4 

…  

Δάλ ε πνιππινθφηεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απαηηεί εηδηθέο δεμηφηεηεο πνπ 
ζπλήζσο παξέρεη ν Πξνκεζεπηήο Δμνπιηζκνχ, ηφηε ν ελ ιφγσ ΠξνκεζεπηήοΑλάδνρνο ζα 
πξνβιέςεη ηηο απαξαίηεηεο πκθσλίεο Δπηπέδνπ Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ (SLA) κε ηνλ 
Πξνκεζεπηή Δμνπιηζκνχ θξνληίδνληαο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ θαη ην 
ρξφλν απφθξηζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο RAM.  

……. 

 

Γιεσκρίνιζη 13 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / § 8.2 

…., φζν θαη απφ ηα εθδνηήξηα ησλ ζηαζκψλ. 

Σα εηζηηήξηα θαη νη θάξηεο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ ΟΔΘ. Ζ πξνκήζεηα ησλ ππνινίπσλ 
αλαισζίκσλ απνηειεί επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ. 

 ε φινπο ηνπο ζηαζκνχο ….. 

 

Γιεσκρίνιζη 14 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / § 5.1.4 

Καζέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο έξγσλ, ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ζπζηεκάησλ, είλαη ππεχζπλνο γηα 
ηε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ πνπ έρεη εθηειέζεη γηα πεξίνδν 36 κελψλ απφ ηελ 
βεβαησκέλε πεξαίσζή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε έγθαηξεο 
ππνβνιήο ηεο Τειηθήο Δπηκέηξεζεο, θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη ησλ όξσλ ησλ ζρεηηθώλ 
ζπκβάζεσλ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Βεβαίσζεο Πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ, ελψ γηα πεξίνδν 12 κελψλ απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Βεβαίσζεο Πεξάησζεο κφλν ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ πξνιεπηηθή (πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε).  

Σα αλσηέξσ ζα έρνπλ επίδξαζε θαη ζηα ζηάδηα θηλεηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, 
φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην ρήκα 2. 
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Γιεσκρίνιζη 15 

Σεχρνο RAMS / παξ. 4.2 / Δπίδεημε Δπίδνζεο πζηήκαηνο RAM 

……… 

 είηε κε επζχλε ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ή ζπζηεκάησλ, ζε πεξίπησζε 

πνπ νη αλαθνξέο απηέο έρνπλ γίλεη κέζα ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 3 έηε από ηε 

βεβαησκέλε πεξαίσζή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε έγθαηξεο 

ππνβνιήο ηεο Τειηθήο Δπηκέηξεζεο, θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη ησλ όξσλ ησλ 

ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ.  απφ ηελ παξαιαβή γηα ρξήζε 

……….. 

 

 

Γιεσκρίνιζη 16 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / § 2.2 

………… 

Δάλ απηφ δελ ζπκβαίλεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηνπο 
ιφγνπο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο RAMS. Δθφζνλ ε αλαθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ ηεθκεξησζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη είηε κε επζχλε 
ηνπ Αλαδφρνπ, εάλ ππάξρεη πιεκκειήο ζπληήξεζε ή ιαλζαζκέλεο επηινγέο ιεηηνπξγίαο, είηε 
κε επζχλε ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ή ζπζηεκάησλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη 
αλαθνξέο απηέο έρνπλ γίλεη κέζα ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 3 έηε από ηε βεβαησκέλε 
πεξαίσζή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε έγθαηξεο ππνβνιήο ηεο 
Τειηθήο Δπηκέηξεζεο, θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, θαη’ 
εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη ησλ όξσλ ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ  απφ ηελ 
παξαιαβή γηα ρξήζε) ή θαη ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 10 έηε ζε πεξίπησζε 
«αζηνρίαο κειέηεο». Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 4.13. 

………….. 
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