
 
 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ 

ΕΠΕΚΣΑΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΛΩΝ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ»   

  

 RFP-306/17,  Α.. 38224   

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΕΠΕΚΣΑΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ 
ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΛΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ» 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

RFP-306/17  

Α.. 38224 

 

 

2 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

 
1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΡΓΟΤ ............................................................................... 3 

1.1 Νέν ζύζηεκα ΑΚ - ΟΑΑ .................................................................. 3 
1.2 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Η/Μ ζπζηεκάησλ Μεηξό κε ΑΚ ΟΑΑ ............... 4 

 
2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ........................................................................... 7 

2.1 θνπόο ηνπ Έξγνπ ................................................................................ 7 
2.2 Μειέηεο ................................................................................................. 9 

 
3. ΤΦΙΣΑΜΕΝO EΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝO ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(OTN) ΣΟ  ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΣΡΟ ........................................................................ 11 
 
4. ΣΕΥΝΙΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ .......... 13 
 
5. ΔΟΚΙΜΕ ...................................................................................................... 15 

5.1 Δξγνηαμηαθέο Γνθηκέο (SAT) ............................................................... 15 
5.2 Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ (SIT) .............................................. 15 

 
 
6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (ΟΣΝ).................................................................................... 16 
 

 

 

 

 

 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΕΠΕΚΣΑΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ 
ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΛΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ» 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

RFP-306/17  

Α.. 38224 

 

 

3 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΡΓΟΤ 

 

1.1 Νέο ζύζηημα ΑΚ - ΟΑΑ 

Ο Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ ζηελ Αζήλα (ΟΑΑ) έρεη ππό εμέιημε κία 
ύκβαζε ηύπνπ ΓΙΣ, ελόο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε, ρξεκαηνδόηεζε, 
εγθαηάζηαζε, δνθηκέο, ιεηηνπξγία, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε θαη 
ηερληθή δηαρείξηζε ελόο  Δληαίνπ Απηνκάηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ (ΑΚ) 
πνπ ζα θαιύπηεη όινπο ηνπο ζπγθνηλσληαθνύο θνξείο ζηελ Αζήλα (ιεσθνξεία, 
ηξόιετ, ηξακ, κεηξό  - γξακκέο 1,2 θαη 3 - θαη πξναζηηαθόο). Σν ζύζηεκα βαζίδεηαη 
ζην ειεθηξνληθό εηζηηήξην, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηηο δεκόζηεο 
ζπγθνηλσλίεο, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ εηζηηεξηνδηαθπγή θαη ζα δώζεη ζεκαληηθή 
βνήζεηα ζε όιεο ηηο ζπγθνηλσληαθέο κειέηεο θαη δξάζεηο, κέζσ ηεο ιεπηνκεξνύο 
θαηαγξαθήο ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πνιηηώλ. 
 
πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ηνπ ΟΑΑ, ΙΦ, έρεη αλαιάβεη ηα εμήο : 

 Σν ζρεδηαζκό, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη 
αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο:  

 Σελ εθπόλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
εμνπιηζκνύ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ηελ έληαμε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ζην λέν ζπλνιηθό ζύζηεκα ΑΚ.  

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη αμηόπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ 
κε ζπγθεθξηκέλε δηαζεζηκόηεηα 

 Σε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ  

 Σελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ εθάζηνηε πξντόλησλ θνκίζηξνπ θαη ηεο πνιηηηθήο δηάζεζεο, ειέγρνπ θαη 
δηαλνκήο θνκίζηξνπ πνπ ζα απνθαζίδεη ν ΟΑΑ. 

 Σελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα αθνξά ηόζν ζηηο 
πεξηνδηθέο αλαβαζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, όζν θαη ζηε ζηειέρσζε ξόισλ ζηα 
θέληξα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

 Σελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο  

 Σελ πξνκήζεηα ηεο αξρηθήο πνζόηεηαο ειεθηξνληθήο  «Κάξηαο» θαη ηελ 
εθηύπσζή ηεο, θαη ηελ αξρηθή πξνκήζεηα «Πνιιαπινύ» πξν-θνξηηζκέλν ή 
κε.  

 Σελ αζθάιηζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ 
ησλ ππνδνκώλ πνπ ζπγθξνηνύλ ην ΑΚ θαη απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο 
ύκβαζεο ύκπξαμεο, ηόζν θαηά ηελ πεξίνδν κειέηεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 
Έξγνπ, όζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο-ζπληήξεζεο απηνύ. 

 

Δηδηθόηεξα γηα θάζε ζηαζκό ησλ Γξακκώλ 2 & 3 ηνπ Μέηξν πξνβιέπεηαη λα 
εγθαηαζηαζνύλ από ηνλ ΙΦ  : 

 Πύιεο ειέγρνπ πξόζβαζεο 

 Κέληξν Γηαρείξηζεο ηαζκνύ (ΚΓ) 

 Παξάιιεια ζα αλαβαζκηζζνύλ ηα πθηζηάκελα κεραλήκαηα έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ κε έμππλεο θάξηεο – ειεθηξνληθά εηζηηήξηα. 
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1.2 Διαλειηοςπγικόηηηα Η/Μ ζςζηημάηων Μεηπό με ΑΚ ΟΑΑ 

ην παξαπάλσ πιαίζην, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα 
κεηαμύ : 

 ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ΑΚ ηνπ ΙΦ (θπξίσο ησλ ππιώλ ειέγρνπ 
πξόζβαζεο) 

 ησλ ηνπηθώλ ζε επίπεδν ζηαζκνύ θαη θεληξηθώλ ζε επίπεδν Κέληξνπ Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ ππιώλ  

 ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ ζηνπο ζηαζκνύο Η/Μ ζπζηεκάησλ από παιαηόηεξεο 
εξγνιαβίεο / ζπκβάζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, απηνκαηηζκώλ θαη 
ειέγρνπ ζηαζκνύ (BACS), απεπζείαο ηειεθώλσλ (DLT), κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ (ΟΣΝ), θακεξώλ (CCTV), σξνινγίσλ θαζώο θαη γηα ην ζύζηεκα 
παξνρήο ηζρύνο 

 
απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξαπάλσ πθηζηάκελσλ θαη ελ 
ιεηηνπξγία Η/Μ ζπζηεκάησλ ζηνπο ζηαζκνύο ησλ Γξακκώλ 2 & 3, κε ζηόρν ηειηθώο 
λα επηηεπρζεί ε νκαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ΑΚ ηνπ ΟΑΑ ελώ παξάιιεια 
θαη πξσηίζησο εμαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηώλ, 
ηόζν ζε θαλνληθή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία όζν θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο, όπνπ 
πηζαλά λα απαηηείηαη ε εθθέλσζε ησλ ζηαζκώλ από ηνπο  επηβάηεο.  
 
Η ςλοποίηζη ηων ανωηέπω διαζςνδέζεων θα γίνει ωρ εξήρ: 
 
Δηδηθόηεξα :  
 

 Σα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο απαηηείηαη λα δηαζπλδεζνύλ κε ην λέν ΑΚ 
ώζηε ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο θσηηάο  νη πύιεο λα αλνίγνπλ απηόκαηα γηα 
λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εθθέλσζε ησλ επηβαηώλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην δίθηπν 
ηνπ Μεηξό ππάξρνπλ 5 δηαθνξεηηθνί πάξνρνη / εγθαηαζηάηεο ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο, ν θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ δηθηύνπ 
ησλ Γξακκώλ 2 & 3, θαη αλ θαη ε γεληθή αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγηθέο 
απαηηήζεηο είλαη παξόκνηεο κεηαμύ ηνπο, ελ γέλεη απαηηείηαη δηαθνξεηηθή 
ηερληθή πξνζέγγηζε ζε επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο, απαηηνύκελνπ λένπ 
εμνπιηζκνύ θαη πινπνίεζεο, θαζώο θαη δηαθνξεηηθό ινγηζκηθό γηα θάζε 
πεξίπησζε. Δμππαθνύεηαη όηη νη όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πθηζηάκελα Η/Μ 
ζπζηήκαηα ζα γίλνπλ κε ηξόπν πνπ δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 
ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηόηεηεο ηνπο. ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο ζα απαηηεζεί θαη ζύλδεζε κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα BACS 
ησλ ζηαζκώλ. ην αληηθείκελν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζρεηηθή πξνθαηαξηηθή αμηνιόγεζε 
αζθαιείαο ζε επίπεδν κειέηεο ώζηε λα εμαζθαιηζζνύλ ηα απαηηνύκελα 
επίπεδα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο (SIL) από ηα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα 
ΑΚ-Ππξαλίρλεπζεο-BACS. 
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 Σα ζπζηήκαηα Απηνκαηηζκώλ θαη Διέγρνπ ηαζκνύ (BACS) απαηηείηαη λα 
δηαζπλδεζνύλ κε ην λέν ΑΚ ώζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο (πρ 
ελεξγνπνίεζεο ζελαξίσλ θσηηάο)  νη πύιεο λα αλνίγνπλ απηόκαηα γηα λα 
δηεπθνιύλνπλ ηελ εθθέλσζε ησλ επηβαηώλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ππάξρνπλ 2 
δηαθνξεηηθνί πάξνρνη ζπζηεκάησλ BACS ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ ησλ Γξακκώλ 2 & 3 ηνπ  Μεηξό, ν έλαο γηα ην Βαζηθό 
Έξγν (επόιηα – Γάθλε ζηελ Γξακκή 2 θαη Δζληθή Άκπλα ζηελ Γξακκή 3) θαη 
ν δεύηεξνο ζε όιεο ηηο επεθηάζεηο. Αλ θαη ε γεληθή αξρηηεθηνληθή είλαη 
δηαθνξεηηθή νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη παξόκνηεο κεηαμύ ησλ 2 
ζπζηεκάησλ BACS κεηαμύ ηνπο, ελ γέλεη απαηηείηαη δηαθνξεηηθή ηερληθή 
πξνζέγγηζε ζε επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο, απαηηνύκελνπ λένπ εμνπιηζκνύ 
θαη πινπνίεζεο, θαζώο θαη δηαθνξεηηθό ινγηζκηθό γηα θάζε πεξίπησζε. 
Δμππαθνύεηαη όηη νη όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πθηζηάκελα Η/Μ ζπζηήκαηα 
ζα γίλνπλ κε ηξόπν πνπ δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο θαη 
δπλαηόηεηεο ηνπο. ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ BACS ζα απαηηεζεί 
θαη ζύλδεζε κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο ησλ ζηαζκώλ. ην 
αληηθείκελν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ BACS πεξηιακβάλεηαη θαη 
ε ζρεηηθή πξνθαηαξηηθή αμηνιόγεζε αζθαιείαο ζε επίπεδν κειέηεο ώζηε λα 
εμαζθαιηζζνύλ ηα απαηηνύκελα επίπεδα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο (SIL) 
από ηα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα ΑΚ – Ππξαλίρλεπζεο - BACS.  
 
 

 Σν ζύζηεκα ησλ απεπζείαο ηειεθώλσλ απαηηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ θαη αθνξά ηελ δπλαηόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
νη επηβάηεο λα επηθνηλσλνύλ άκεζα κε ην πξνζσπηθό ηνπ θάζε ζηαζκνύ ζηελ 
πεξηνρή ηεο γξακκήο ειέγρνπ ησλ ππιώλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη επηβάηεο δελ 
κπνξνύλ λα πεξάζνπλ από ηηο πύιεο είηε γηα είζνδν ζηνλ ζηαζκό είηε λα 
εμέιζνπλ από απηόλ (ζε πεξηπηώζεηο πξνβιεκαηηθώλ ειεθηξνληθώλ 
εηζηηεξίσλ ή θαξηώλ, αδπλακίαο εμόδνπ από ηηο πύιεο, θιπ). Θα 
εγθαηαζηαζεί θαη έλα απεπζείαο ηειέθσλν πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε 
ζε θάζε ζηαζκό.  
 

 Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (ΟΣΝ) απαηηείηαη γηα λα εμππεξεηήζεη ηα 
πνιιαπιά λέα ηειέθσλα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο ζηαζκνύο θαη ηελ 
ζύλδεζή ηνπο κε ην ΚΔΛ, θαζώο θαη ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ γηα ην ζύζηεκα 
BACS ζηνπο 19 ζηαζκνύο ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ. 
 
Η ηξνπνπνίεζε – αλαβάζκηζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη κε ηελ 
παξνύζα ζύκβαζε, θαη ζα απαηηήζεη λέν εμνπιηζκό ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο 
θαη ζην ΚΔΛ θαζώο θαη αλαβάζκηζε ζην πθηζηάκελν ινγηζκηθό. 
 

 Σν ζύζηεκα θακεξώλ – CCTV απαηηείηαη θπξίσο γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
απηόκαηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θακεξώλ πνπ επηηεξνύλ ηελ γξακκή ειέγρνπ 
ησλ λέσλ ππιώλ πξόζβαζεο ζε θάζε ζηαζκό θαη ζπλεπώο άκεζεο 
επηηήξεζεο από ηνλ ζηαζκάξρε θαη ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ζηελ 
γξακκή, ζηελ πεξίπησζε αζηνρίαο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ ππιώλ.  
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 Σν ζύζηεκα ησλ Ωξνινγίσλ απαηηείηαη λα ζπλδεζεί κε ην ΑΚ γηα λα 
ππάξμεη ζπγρξνληζκόο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ΑΚ κε ηα πθηζηάκελα Η/Μ 
ζπζηήκαηα ηνπ θάζε ζηαζκνύ, κε ζθνπό ηελ αθξηβέζηεξε ρξνληθά θαηαγξαθή 
όισλ ησλ γεγνλόησλ θαη ιεηηνπξγηώλ, εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε αζηνρηώλ ή 
πεξηπηώζεσλ θαη ζπκβάλησλ πνπ απαηηνύλ εηδηθή δηαρείξηζε ή θαη εθ ησλ 
πζηέξσλ δηεξεύλεζε.  
 

 Σν ζύζηεκα ηεο παξνρήο ηζρύνο απαηηείηαη λα επεθηαζεί/ηξνπνπνηεζεί γηα λα 
ειεθηξνδνηεζεί ην λέν ΑΚ ρσξίο λα επεξεαζζεί ε ιεηηνπξγία ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ Η/Μ. Οη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα εθηειεζζνύλ 
από ηνλ ΙΦ - πθηζηάκελν αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ.  
 

Πξηλ από ηηο εξγαζίεο, νη απαηηνύκελεο δηαζπλδέζεηο, ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο 
απηώλ ε εθαξκνγή λένπ ινγηζκηθνύ θαη όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 
κειεηεζνύλ ζε επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξρηθνύο 
παξόρνπο ησλ ελ ιόγσ ελ ιεηηνπξγία Η/Μ ζπζηεκάησλ. 
 
Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα απαηηεζεί ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ΙΦ ηνπ 
ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG) ζε επίπεδν ηερληθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπληνληζκνύ, αιιά θαη κε 
ηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ΣΑΤ ΑΔ, θαζώο ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα ηξνπνπνηεζνύλ 
δελ ζα πξέπεη λα ράζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηά ζνπο γηα θαλέλα ρξνληθό δηάζηεκα, 
πιελ ησλ σξώλ λπρηεξηλήο ζπληήξεζεο, θαη απηό κεηά από ιεπηνκεξή ηερληθό θαη 
ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό. 
 
Μεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηα αλσηέξσ Η/Μ ζπζηήκαηα θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε ην 
ΑΚ, ζα αθνινπζήζνπλ επί κέξνπο θαζώο θαη ζπλδπαζκέλεο δνθηκέο απηώλ, πνπ 
ζα θαηαδείμνπλ αθ’ ελόο κελ ηελ αλαιινίσηε αξρηθή ιεηηνπξγία θάζε Η/Μ 
ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ, κεηά ηελ 
ζύλδεζε θάζε ζπζηήκαηνο κε ην ΑΚ. 
 
Σέινο, παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπο ζα απαηηεζεί κία 
ζπλνιηθή αλεμάξηεηε αμηνιόγεζε αζθαιείαο (από εηδηθεπκέλν αλεμάξηεην αμηνινγεηή 
αζθαιείαο) γηα ην ζύλνιν ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο ΑΚ – Η/Μ ζπζηήκαηα 
γηα ηα παξαθάησ : 
 

 ηελ δηάηαμε ησλ ππιώλ ζηνπο ζηαζκνύο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο,  

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ ζπκκόξθσζε κε ηα απαηηνύκελα 
επίπεδα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο (SIL) όζνλ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο θαη 
ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΚ κε ηα Η/Μ ζπζηήκαηα ησλ ζηαζκώλ. 
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2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 

2.1 κοπόρ ηος Έπγος 

 
Σν αληηθείκελν ηνπ παξόληνο έξγνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε – επέθηαζε θαη 
αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (OTN) ζε 36 ππόγεηνπο θαη ελ 
ιεηηνπξγία ζηαζκνύο Μεηξό ησλ Γξακκώλ 2 & 3, ώζηε : 
 

 λα θαιπθζνύλ νη απαηηήζεηο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κεηαμύ ζηαζκώλ θαη ΚΔΛ 
πνπ αθνξνύλ ηελ εγθαηάζηαζε 122 πξόζζεησλ απ’ επζείαο ηειεθώλσλ 
(DLT) εθαηέξσζελ ησλ γξακκώλ ησλ ππιώλ θαη ζην Κπηίν Ππξνζβέζηε ζε 
θάζε ζηαζκό 
 

 λα παξέρνπλ δίαπιν επηθνηλσλίαο γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμύ ζηαζκώλ 
θαη ΚΔΛ γηα ην ζύζηεκα BACS ησλ 19 ζηαζκώλ ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ (επόιηα 
- Γάθλε ζηελ Γξακκή 2 θαη Δζληθή Άκπλα - Μνλαζηεξάθη ζηελ Γξακκή 3) 

 
Η εγθαηάζηαζε ησλ ηειεθώλσλ DLT θαζώο θαη ηνπ όπνηνπ πηζαλνύ λένπ 
εμνπιηζκνύ ζην BACS ησλ 19 ζηαζκώλ ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ ζα γίλνπλ από 
αλεμάξηεηνπο αλαδόρνπο.  
 
Δηδηθόηεξα, ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε, ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
απαξαίηεηνπ λένπ εμνπιηζκνύ δηαζύλδεζεο θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (ηξνθνδνηηθά, 
θάξηεο θόκβνη, θαισδηώζεηο, θιπ), ην ινγηζκηθό θαη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο 
θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ, ζε ηνπηθό θαη θεληξηθό (ΚΔΛ) επίπεδν,  ηηο δνθηκέο θαη ηελ 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαη αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο OTN. 
 
Σν ζύζηεκα ησλ λέσλ απ’ επζείαο ηειεθώλσλ πιεζίνλ ησλ ππιώλ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο επηβάηεο νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 
επηθνηλσλνύλ κε ηνλ Τπεύζπλν ηαζκνύ ή ην ΚΔΛ. 
 
Σα 122 λέα ηειέθσλα DLT πνπ ζα απαηηεζνύλ είλαη θαηαλεκεκέλα ζύκθσλα κε ηνπο 
παξαθάησ  πίλαθεο. 
 

Γ Ρ Α Μ Μ Η    2 
  

A/A ONOMA  ΣΑΘΜΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΕΠΙΚΤΡΩΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 

ΤΚΕΤΩΝ 

1 ΑΝΘΟΤΠΟΛΗ 2 5 

2 ΠΕΡΙΣΕΡΙ 1 3 

3 ΑΓ. ΑΝΣΩΝΙΟ 1 3 

4 ΕΠΟΛΙΑ 1 3 
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5 ΑΣΣΙΚΗ 1 3 

6 ΛΑΡΙΑ 1 3 

7 ΜΕΣΑΞΟΤΡΓΕΙΟ 1 3 

8 ΟΜΟΝΟΙΑ 3 7 

9 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 2 5 

10 ΤΝΣΑΓΜΑ 1 3 

11 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1 3 

12 ΤΓΓΡΟΤ-ΦΙΞ 1 3 

13 ΝΕΟ ΚΟΜΟ 1 3 

14 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 1 3 

15 ΔΑΦΝΗ 1 3 

16 ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ 2 5 

17 ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 1 3 

18 ΑΛΙΜΟ 1 3 

19 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 1 3 

20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1 3 

 
                        ΣΥΝΟΛΟ 25 70 

 

Γ Ρ Α Μ Μ Η    3 
  

A/A ONOMA  ΣΑΘΜΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΕΠΙΚΤΡΩΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 

ΤΚΕΤΩΝ 

1 ΔΟΤΚ. ΠΛΑΚΕΝΣΙΑ 1 3 

2 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1 3 

3 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1 3 

4 ΝΟΜΙΜΑΣΟΚΟΠΕΙΟ 1 3 

5 ΧΟΛΑΡΓΟ 2 5 

6 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 1 3 

7 ΚΑΣΕΧΑΚΗ 1 3 

8 ΠΑΝΟΡΜΟΤ 1 3 

9 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 1 3 

10 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ 1 3 

11 ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 1 3 

12 ΤΝΣΑΓΜΑ     

13 ΜΟΝΑΣΗΡΑΚΙ 2 5 

14 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ 1 3 
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15 ΕΛΑΙΩΝΑ 1 3 

16 ΑΙΓΑΛΕΩ 1 3 

17 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 1 3 

 
                        ΣΥΝΟΛΟ 18 52 

 
 
Αλαθέξεηαη όηη ν αλάδνρνο ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ-LG) ζα παξέρεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη 
ηηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο DLT θαη ηηο θαισδηώζεηο ηνπο σο ηνλ πίλαθα ζύλδεζεο 
(MDF) ζην δσκάηην ηειεπηθνηλσληώλ (3.4 t) θάζε ζηαζκνύ, γηα ηα ηειέθσλα πνπ ζα 
εγθαηαζηαζνύλ εθαηέξσζελ ησλ γξακκώλ ησλ ππιώλ ζε θάζε ζηαζκό. Απηά 
αθνξνύλ 86 από ηα 122 ηειέθσλα ζπλνιηθά. Σα ηειέθσλα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ 
πιεζίνλ ησλ Κπηίσλ Ππξνζβέζηε (FB) ζε θάζε ζηαζκό (36 από ηα 122 ηειέθσλα), 
όζν θαη ε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθώλ θαη θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ 
απεπζείαο ηειεθώλσλ (DLT) κε πξόζζεην εμνπιηζκό ή ινγηζκηθό γηα ην ζύλνιν ησλ 
λέσλ απεπζείαο ηειεθώλσλ (DLT), ζα παξαζρεζνύλ από αλεμάξηεην αλάδνρν. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ζην ζύζηεκα BACS ησλ ζηαζκώλ ζα γίλνπλ θαη 
απηέο από ηξίην αλεμάξηεην αλάδνρν. Σν ζύζηεκα ΟΣΝ ζα ζπλδεζεί θαη ζα 
εμππεξεηεί θαη ηα ηξία αλσηέξσ ππνζπζηήκαηα (2 ηειεθώλσλ θαη έλα BACS) πνπ 
απαηηνύλ κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 
 

2.2 Μελέηερ 

 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο Μειέηεο Δθαξκνγήο πνπ ζα θαιύπηνπλ όιεο 
ηηο απαξαίηεηεο αλαβαζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο εμνπιηζκνύ, λέεο 
ζπλδέζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ινγηζκηθνύ ή λέν ινγηζκηθό όπσο απαηηεζεί, λέα πιηθά, 
λέεο νδεύζεηο θαισδηώζεσλ, δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, δηαδηθαζίεο δνθηκώλ θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. Οη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή 
πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο νη ειάρηζηεο. 
 
Γηα λα εθπνλεζνύλ νη παξαπάλσ κειέηεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε άκεζε 
ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδόρνπ κε : 
 

 ηνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG) πνπ εγθαζηζηά ηηο πύιεο πξόζβαζεο 
θαη ην ζύζηεκα ΑΚ,  
 

 κε ηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ΣΑΤ ΑΔ, θαζώο ην πθηζηάκελν θαη ελ ιεηηνπξγία 
ζύζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ OTN δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε ρξνληθά 
παξάζπξα πνπ ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξώο ε ΣΑΤ ΑΔ, θαη ρσξίο λα ραζεί ε 
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αξρηθνύ ζπζηήκαηνο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό γηα 
ην θνηλό. 
 

 ηνλ αλάδνρν αλεμάξηεηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα ηξνπνπνηήζεη, ζπκπιεξώζεη 
θαη αλαβαζκίζεη ην ζύζηεκα απεπζείαο ηειεθώλσλ DLT ηνπηθά θαη θεληξηθά 
κε πξνζζήθε 122 λέσλ ηειεθώλσλ DLT ζηνπο 36 ζηαζκνύο. 
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 ηνλ αλάδνρν αλεμάξηεηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα ηξνπνπνηήζεη, ζπκπιεξώζεη 
θαη αλαβαζκίζεη ην ζύζηεκα Απηνκαηηζκνύ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) ζην 
ηκήκα ησλ Γξακκώλ 2 & 3 πνπ αθνξά ηνπο 19 ζηαζκνύο ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ. 

 
Η ζπλεξγαζία ζα γίλεηαη κέζσ ηεο ΑΜ θαη ηνπ ΟΑΑ αληίζηνηρα όπνπ απαηηείηαη. 
 
Οη κειέηεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθνινπζνύκελα πξόηππα, εθζέζεηο κειέηεο, 
αλάιπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ππνινγηζκνύο, 
κνλνγξακκηθά / πνιπγξακκηθά ζρέδηα, δηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο εμνπιηζκνύ, 
ζρέδηα θαηόςεσλ νδεύζεσλ γηα θάζε ζηαζκό (ζε ππόβαζξα πνπ ζα δνζνύλ από ηελ 
ΑΜ), Φύιια Τπνβνιήο Τιηθνύ (ΦΤΤ) γηα θάζε ηεκάρην εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ πνπ 
ζα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν, δηαδηθαζίεο θαη κεζνδνινγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
εμνπιηζκνύ, ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκώλ FAT (εξγνζηαζηαθώλ), SAT (εξγνηαμηαθώλ), SIT 
(ελνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ) θαη όηη άιιν απαηηεζεί ζε επίπεδν κειέηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  
 
 Όια ηα παξαπάλσ ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε από ηελ ΑΜ. Όια ηα 
ρξεζηκνπνηνύκελα ζύκβνια, νλνκαηνινγία θαη ζπληνκνγξαθίεο ζα πεξηγξάθνληαη 
ζηα ζρέδηα. Οη κειέηεο ζα είλαη αθξηβείο, πεξηεθηηθέο, εύθνια θαηαλνεηέο κε επαξθείο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ λένπ ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο.  
 
Μεηά ηελ πινπνίεζε θαη ηηο επηηπρείο δνθηκέο ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο ζα 
ππνβιεζνύλ ηα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε». 
 
Οη θσδηθνί ειέγρνπ ησλ κειεηώλ ζα είλαη νη αθόινπζνη : 
 
Κσδηθόο 1 : «ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ» ή «ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ ΟΠΩ ΗΜΔΙΩΝΔΣΑΙ» 

Η κειέηε εγθξίλεηαη, νη εξγαζίεο δύλαληαη λα εθηειεζζνύλ. ε 
πεξηπηώζεηο ππνβνιώλ κε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζρόιηα, ε ΑΜ δύλαηαη  λα 
ηηο εγθξίλεη κε θσδηθό 1 «Δγθξίλεηαη όπσο ζεκεηώλεηαη» ρσξίο λα 
απαηηείηαη επαλππνβνιή αιιά ηα ζρόιηα ζα ελζσκαησζνύλ ζηα «σο 
θαηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα. 
 

Κσδηθόο 2 : «ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΗ» :  
Οη εξγαζίεο δελ επηηξέπεηαη λα εθηειεζζνύλ. Η κειέηε ζα πξέπεη λα 
αλαζεσξεζεί θαη επαλππνβιεζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζρόιηα, 
δηνξζώζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο ΑΜ.  

 
Κσδηθόο 3: «ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΔΛΔΓΥΟ» :  

  Γελ απαηηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππνβνιήο. 

Κάζε κειέηε ζα ππνβάιιεηαη ζε 3 αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD) 
ζε 2 αληίγξαθα. 
 
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ κειεηώλ, νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ κειέηε ζα ππνβάιινληαη 
πξνο έγθξηζε θαη αθνύ εγθξηζνύλ από ηελ ΑΜ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα «σο 
θαηαζθεπάζζε».  
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3. ΤΦΙΣΑΜΕΝO EΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝO ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(OTN) ΣΟ  ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΣΡΟ  

 

 ηηο Γξακκέο 2 & 3 έρεη εγθαηαζηαζεί ςεθηαθό ζύζηεκα κεηάδνζεο OTN – 
Γίθηπν Αλνηθηήο Μεηάδνζεο, κε πξνκεζεπηή ηελ ΟΣΝ Systems (ηέσο 
SIEMENS-ATEA), δει., όινη νη ζηαζκνί, επηιεγκέλα θξέαηα αεξηζκνύ, 
ακαμνζηάζηα θαη ην ΚΔΛ εμνπιίζηεθαλ κε θόκβνπο OTN (εξκάξηα 19”, 
mountable node chassis 38 HU).  

Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο κέζσ νπηηθώλ ηλώλ όισλ ησλ ζηαζκώλ θαη ησλ 
ακαμνζηαζίσλ ηνπ Μεηξό ηεο Αζήλαο δηαηίζεηαη γηα ηελ κεηαθνξά 
πιεξνθνξηώλ θσλήο, δεδνκέλσλ, εηθόλαο θαη LAN (ηνπηθά δίθηπα ζύλδεζεο 
ππνινγηζηώλ) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Καισδίσλ Οπηηθώλ Ιλώλ κε θεληξηθό 
ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ζηνλ ηαζκό 
ύληαγκα.  

Σν ζύζηεκα OTN είλαη αξζξσηό, πιήξνπο εθεδξείαο (redundant) θαη κε 
κεγάιε δηαζεζηκόηεηα, εύθνιε ζπληήξεζε, επεθηεηλόκελν, 
επαλαδηακνξθνύκελν θαη επέιηθην (όινη νη ηύπνη ζπλδέζεσλ).  

Ο εμνπιηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ΟΣΝ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ 
αίζνπζα εμνπιηζκνύ ηειεπηθνηλσληώλ θάζε ζηαζκνύ, ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο 
επηθνηλσλίεο ησλ απηόκαησλ ηειεθώλσλ, ησλ απ΄ επζείαο ηειεθώλσλ, ησλ 
δεδνκέλσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειηώλ πξνο ην θνηλό, ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηειερεηξηζκνύ Ιζρύνο, ηνπ ζπζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ, θιπ. Γηα ηνλ 
ζθνπό απηό, έρνπλ  παξαζρεζεί νη απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο.  

 Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από δύν μερσξηζηνύο βξόρνπο κεηάδνζεο κε νπηηθέο 
ίλεο, έλαλ γηα ηελ Γξακκή 2 θαη έλαλ γηα ηελ Γξακκή 3. Γηα ιόγνπο εθεδξείαο, 
νη θόκβνη ΟΣΝ ηνπ θάζε βξόρνπ δηαζπλδένληαη κέζσ δηπινύ δαθηπιίνπ 
νπηηθώλ ηλώλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ κεραληζκνύ «hopping».  

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθηπιίσλ ΟΣΝ, ην ζύζηεκα ΟΣΝ εμνπιίδεηαη κε έλα 
ζύζηεκα δηαρείξηζεο ΟΣΝ (ΟΜS), πνπ ιεηηνπξγεί ζε πιαηθόξκα Microsoft 
Windows NT, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα εμνπιηζκνύ ζην ΚΔΛ 
πληάγκαηνο.  

 Σν πθηζηάκελν εύξνο δώλεο 589.824 Mbps (OTN600) κπνξεί λα απμεζεί ζηα 
2.5 Gbps κε αιιαγή ησλ νπηηθώλ θαξηώλ ζηνπο θόκβνπο OTN.  

 ηελ παξνύζα θάζε, ην ζύζηεκα ΟΣΝ ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζπζηήκαηα:  

Απηόκαην Σειεθσληθό 
ύζηεκα (PABX) 

Η ζύλδεζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ κνλάδσλ PABX 
κέζσ δεύμεσλ 2.048 Mbps (E1) (ITU-T G703) 

Καηεπζείαλ 
Σειεθσληθέο Γξακκέο 
(DLT) 

Κάξηεο δηαζύλδεζεο 12LVOI-T θαη P (δύν 
θπθιώκαηα δηαζύλδεζεο (ITU-T G712) γηα ηελ 
ζύλδεζε ησλ αλαινγηθώλ ηειεθώλσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο Γηαθνπήο Ρεύκαηνο Έιμεο (TCR) κε 
ην  PABX ζην ύληαγκα  

ΚΚΣΟ ύλδεζε ηνπ OTN κε ην ζύζηεκα ΚΚΣ κε ηελ 
ρξήζε θαξηώλ βίληεν πςειήο πνηόηεηαο (θάξηεο 
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VID4-IN-X θαη VID4-OUT-X ) 

Γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο ειέγρνπ ηεο 
ιεηηνπξγίαο PTZ ησλ εηθνλνιεπηώλ, παξέρνληαη 
ζύξεο επηθνηλσλίαο  RS485 (multidrop, outband). 

Δπίζεο παξέρνληαη γηα ιόγνπο ζεκαηνδόηεζεο νη 
ζύξεο RS422 (point to point ή/θαη multidrop). 

ύζηεκα Αλαγγειηώλ 
πξνο ην θνηλό (ΑΚ) 

Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ΑΚ κε ην OTN, κέζσ ηεο 
ρξήζεο θαξηώλ ήρνπ πςειήο πνηόηεηαο (θάξηεο 
HQ-AUD-M θαη S) έσο 15 kHz;  

Δπίζεο, γηα ιόγνπο ζεκαηνδόηεζεο νη ζύξεο 
εμνπιίδνληαη κε ζύξεο επηθνηλσλίαο RS 422 (point 
to point ή/θαη multidrop), (γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
ηνπηθώλ εληζρπηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΚ. 

ύζηεκα Σειε-
ειέγρνπ Ιζρύνο 
(PRCS) 

Γηα ην ζύζηεκα PRCS παξέρνληαη θάξηεο 
δηαζύλδεζεο RS485 (PROFIBUS)  

ύζηεκα Διέγρνπ 
Πεξηβάιινληνο (ECS) 

Γηα ην ζύζηεκα ECS – παξέρνληαη θάξηεο 
δηαζύλδεζεο Fast Ethernet ET-100 (IEEE 802.3)  

Απηόκαην ύζηεκα 
πιινγήο Κνκίζηξνπ 

Γηα ην ζύζηεκα Απηόκαηεο πιινγήο Κνκίζηξνπ 
(AFC)– παξέρνληαη θάξηεο δηαζύλδεζεο Fast 
Ethernet ET-100 (IEEE 802.3)  

ύζηεκα Γηαρείξηζεο 
Πιεξνθνξηώλ 

Γηα ην ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ (MIS)– 
παξέρνληαη θάξηεο δηαζύλδεζεο Fast Ethernet ET-
100 (IEEE 802.3)  
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4. ΣΕΥΝΙΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

  

Οη θπξηόηεξεο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 
επέθηαζε, αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή δηαζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ OTN είλαη νη παξαθάησ: 
 

1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη, πξνκεζεύζεη, εγθαηαζηήζεη, δνθηκάζεη 
θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη ινγηζκηθό ζε θάζε 
ζηαζκό θαη ζην ΚΔΛ, ώζηε λα επηηεπρζεί ιεηηνπξγηθή ζύλδεζε ησλ λέσλ 
απεπζείαο ηειεθώλσλ (DLT) θάζε ζηαζκνύ, νη θαισδηώζεηο ησλ νπνίσλ ζα 
ηεξκαηίδνληαη ζηνλ πίλαθα MDF (ζηελ αίζνπζα ηειεπηθνηλσληαθνύ 
εμνπιηζκνύ 3.4t), κε ην ηνπηθό ζύζηεκα κεηάδνζεο ΟΣΝ (θάξηα ITU-TG.712 
ηνπ ΟΣΝ). ηελ ζπλέρεηα ζα δηαζθαιίζεη όηη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο OTN 
κέζσ ησλ νπηηθώλ ηλώλ ζα ζπλδέζεη ηα απεπζείαο ηειέθσλα πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε θάζε ζηαζκό κε ην θεληξηθό DLT απηόκαην ηειεθσληθό 
θέληξν (ALCATEL OMNIPCX 4400), κέζσ ηεο θεληξηθήο θάξηαο δηαζύλδεζεο 
ITU-TG.712 ηνπ ΟΣΝ ζην ΚΔΛ – ύληαγκα, αίζνπζα 2.14.3. Ο απαηηνύκελνο 
λένο εμνπιηζκόο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εηδηθέο θάξηεο ΟΣΝ, θόκβνπο ΟΣΝ, 
παξνρή ηζρύνο - ηξνθνδνηηθά, εξκάξηα, θαισδηώζεηο θαη όηη άιιν ρξεηαζηεί. 

 
2. Η αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε εμνπιηζκνύ ηνπ πζηήκαηνο ΟΣΝ ζε όινπο ηνπο 

ζηαζκνύο Μεηξό θαη ην ΚΔΛ/ύληαγκα ζα βαζηζζεί ζε κειέηε θαη θαηαγξαθή 
ησλ πθηζηάκελσλ ειεύζεξσλ θαξηώλ / ζπξώλ θαη γεληθά πόξσλ. ε θάζε 
πεξίπησζε, νη ειεύζεξεο ζύξεο γηα ηειεθσλία DLT θαξηώλ ΟΣΝ δελ ζα είλαη 
ιηγόηεξεο ζε πνζνζηό 10% επί ηνπ ζπλόινπ αλά πεξηνρή κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηώλ αλαβάζκηζεο. 
 

3. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζηνπο 19 ζηαζκνύο ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ θαη 
ηνπ θεληξηθνύ BACS ζην ΚΔΛ, κε ρξήζε αληίζηνηρσλ πθηζηάκελσλ ή λέσλ 
θαξηώλ, ζπλδέζεσλ, θαισδηώζεσλ, ινγηζκηθνύ θαη όηη άιιν απαηηείηαη ηνπηθά 
ζηνπο ζηαζκνύο θαη θεληξηθά ζην ΚΔΛ. 

 
4. Όια ηα λέα θαιώδηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζα είλαη ππξάληνρα, ρακειήο 

έθιπζεο θαπλνύ θαη ειεύζεξα αινγόλνπ. 

 
5. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο εζράξεο ησλ ζηαζκώλ θαη 

ζην ΚΔΛ γηα όδεπζε θαισδηώζεσλ όπνπ απαηηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε θάζε 
ζηαζκό, νη λέεο θαισδηώζεηο από ηα λέα ηειέθσλα DLT έσο ηνλ πίλαθα MDF 
ζηελ αίζνπζα ηειεπηθνηλσληώλ 3.4 t ζα εγθαηαζηαζνύλ από κελ ηνλ αλάδνρν 
ΣΔΡΝΑ-LG ηνπ ΟΑΑ γηα ηα ηειέθσλα εθαηέξσζελ ησλ ππιώλ θαη από ηνλ 
αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηα ηειέθσλα DLT γηα ηα ηειέθσλα ηνπ Κπηίνπ 
Ππξνζβέζηε. Οη θαισδηώζεηο απηέο ζα ηεξκαηίδνληαη ζηνπο πθηζηάκελνπο 
πίλαθεο MDF ησλ ζηαζκώλ.  
 
Οη θαισδηώζεηο από ηνλ θάζε πίλαθα MDF έσο ην ζύζηεκα OTN ζα 
παξαζρεζνύλ από ηνλ αλάδνρν ησλ ηειεθώλσλ DLT, αιιά νη ζπλδέζεηο πνπ 
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απαηηνύληαη ζηελ πιεπξά ηνπ OTN ζα γίλνπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε κε 
ηνπηθή θαη θεληξηθή πξνζζήθε εμνπιηζκνύ/ινγηζκηθνύ θαη όηη άιιν απαηηείηαη 
ώζηε λα ππνδερζεί ηα λέα ηειέθσλα. 
 
Γελ επηηξέπνληαη νξαηέο νδεύζεηο θαισδηώζεσλ ή εζραξώλ/ζσιήλσλ 
θαισδηώζεσλ ζε ρώξνπο θνηλνύ ησλ ζηαζκώλ. Όπνπ απαηηνύληαη λέεο 
νδεύζεηο θαισδηώζεσλ κέζσ ππξάληνρσλ ηνίρσλ νη νπέο πνπ ζα δηαλνηγνύλ 
ζα ζθξαγηζηνύλ εθ ησλ πζηέξσλ κε εηδηθό ππξάληνρν θνλίακα. 

 
6. Οη όπνηεο παξεκβάζεηο / επεθηάζεηο / ηξνπνπνηήζεηο ζε εμνπιηζκό ή/θαη 

ινγηζκηθό δελ ζα πξέπεη λα επεξεάζνπλ ζην ειάρηζην ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 
ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (OTN) όπσο απηό 
ιεηηνπξγεί ζήκεξα.  
 

7. Η πξνζζήθε ησλ ηειεθώλσλ ζε θάζε ζηαζκό ζα νδεγήζεη ζηελ αλάγθε 
πξνζζήθεο θάξηαο/σλ ζηνλ ηνπηθό εμνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ ΟΣΝ ή/θαη θάξηαο/σλ ζηνλ θεληξηθό εμνπιηζκό ηνπ ΟΣΝ ζην ΚΔΛ. 
Όηαλ παγησζεί ν ζρεδηαζκόο ησλ ηειεθώλσλ, νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα 
δνζνύλ ζηνλ αλεμάξηεην αλάδνρν ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ΟΣΝ, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ ζα κεξηκλήζεη γηα 
ηελ πξνζζήθε ησλ αλαγθαίσλ θαξηώλ ή άιινπ εμνπιηζκνύ, γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ λέσλ ηειεθώλσλ. 

 
8. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ εξγνηαμηαθέο 

(SAT) δνθηκέο θαη δνθηκέο ελνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ (SIT) πνπ ζα 
ηεθκεξηώζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ηειεθώλσλ (αιιά θαη εθ λένπ 
ησλ πθηζηάκελσλ ηειεθώλσλ). 

 
9. Οη επηηξεπόκελεο ώξεο εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζην ελ 

ιεηηνπξγία δίθηπν ηνπ Μεηξό είλαη σο εμήο : 

 εξγαζίεο ζε εμνπιηζκό θαη ινγηζκηθό ηνπ ελ ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 
OTN  ζα γίλνληαη ζηηο ώξεο λπθηεξηλήο ζπληήξεζεο (00:30 – 04:30), 

 εξγαζίεο ζε ηερληθνύο ρώξνπο ησλ ζηαζκώλ κπνξνύλ λα γίλνληαη 
νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα  

 εξγαζίεο ζε ρώξνπο θνηλνύ (πρ ηξαβήγκαηα / νδεύζεηο θαισδίσλ) ζα 
γίλνληαη ζηηο ώξεο λπθηεξηλήο ζπληήξεζεο (00:30 – 04:30) 

 αλαθέξεηαη όηη είλαη ππό εμέηαζε ε πηζαλόηεηα θιεηζίκαηνο ζηαζκώλ 
γηα κηθξέο πεξηόδνπο (νιίγσλ εκεξώλ) γηα ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε 
εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππιώλ. 

 
Σν σξάξην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Κνηλνπξαμίαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη 
ηηο πύιεο πξόζβαζεο δελ έρεη επί ηνπ παξόληνο νξηζζεί, αιιά ζα εμεηαζζνύλ 
ιύζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζε θάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζηαζκώλ (θπζηθά θαη ηηο λπθηεξηλέο ώξεο) ελώ επί ηνπ παξόληνο δελ 
απνθιείεηαη θαη ε νιηγνήκεξε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκώλ (κε 
δηαδνρηθή ζεηξά) γηα ηελ γξεγνξόηεξε θαη αζθαιέζηεξε εγθαηάζηαζε ησλ 
ππιώλ. πλεπώο δελ απνθιείεηαη θαη ε παξάιιειε εξγαζία ζαο κε βάζε ηηο 
παξαπάλσ παξαδνρέο. 
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10. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζηελ ΑΜ: 

 
α) Όιεο νη ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ θαη 

ζπκπιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΟΣΝ.  
β) Σξνπνπνηήζεηο/ αλαβαζκίζεηο ζηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο OTN όπσο απαηηείηαη, πηζαλόηαηα κε ηε 
κνξθή Παξαξηήκαηνο ζηα αξρηθά εγρεηξίδηα. Σα δεηνύκελα ζην (α) 
αλσηέξσ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα ελ ιόγσ εγρεηξίδηα. 

γ) ρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» ησλ λέσλ/ πξόζζεησλ δηαηάμεσλ θαη 
νδεύζεσλ λέσλ θαισδηώζεσλ θαζώο θαη κνλνγξακκηθώλ/ 
πνιπγξακκηθώλ ζρεδίσλ γηα θάζε ζηαζκό. 

δ) Λίζηα κε ηα απαηηνύκελα αληαιιαθηηθά. 
ε) Θα πξέπεη λα ππάξρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 3 ρξόληα κε 

θόζηνο ηνπ Αλαδόρνπ γηα όηη αζηνρίεο ιάβνπλ ρώξα ζε απηό ην 
δηάζηεκα. 

 

5. ΔΟΚΙΜΕ 

5.1 Επγοηαξιακέρ Δοκιμέρ (SAT) 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηε 
ηξνπνπνίεζε θαη επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηάδνζεο Γενκέλσλ (OTN) ζην 
πιαίζην ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππιώλ ΑΚ από ηελ ΣΔΡΝΑ-LG / ΟΑΑ, ζα 
δηελεξγεζνύλ νη Δξγνηαμηαθέο Γνθηκέο (SAT) ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ζηαζκό.  
 
Οη δνθηκέο απηέο έρνπλ σο ζθνπό ηελ επαιήζεπζε ησλ πξνδηαγξαθόκελσλ 
ιεηηνπξγηώλ θαη απαηηήζεσλ δηαζύλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο OTN ηνπηθά θαη θεληξηθά. 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκώλ SAT ζα αλαπηπρζνύλ από ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ππνβιεζνύλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 

5.2 Δοκιμέρ Ενοποίηζηρ ςζηημάηων (SIT) 

 
Οη δνθηκέο ελνπνίεζεο ζπζηεκάησλ (SIT) ζα εθηειεζηνύλ κεηά ηελ επηηπρή 
πεξάησζε ησλ δνθηκώλ SAT ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο. 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκώλ SIT ζα αλαπηπρζνύλ από ηνλ Αλάδνρν ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ηειεθώλσλ DLT θαζώο θαη κε ηνλ αλάδνρν ησλ ππιώλ 
(ΣΔΡΝΑ-LG) θαη ζα ππνβιεζνύλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 
Οη δνθηκέο απηέο έρνπλ σο ζθνπό ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ ιεηηνπξγηώλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο OTN κε ηα λέα  ηειέθσλα DLT ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο. 
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6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (ΟΣΝ) 
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