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1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΡΓΟΤ 

 

1.1 Νέν ζύζηεκα ΑΚ - ΟΑΑ 

Ο Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ ζηελ Αζήλα (ΟΑΑ) έρεη ππφ εμέιημε κία 
χκβαζε ηχπνπ ΓΙΣ, ελφο έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, 
εγθαηάζηαζε, δνθηκέο, ιεηηνπξγία, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε θαη 
ηερληθή δηαρείξηζε ελφο  Δληαίνπ Απηνκάηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ (ΑΚ) 
πνπ ζα θαιχπηεη φινπο ηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο ζηελ Αζήλα (ιεσθνξεία, 
ηξφιιευ, ηξακ, κεηξφ  - γξακκέο 1,2 θαη 3 - θαη πξναζηηαθφο). Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη 
ζην ειεθηξνληθφ εηζηηήξην, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηηο δεκφζηεο 
ζπγθνηλσλίεο, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ εηζηηεξηνδηαθπγή θαη ζα δψζεη ζεκαληηθή 
βνήζεηα ζε φιεο ηηο ζπγθνηλσληαθέο κειέηεο θαη δξάζεηο, κέζσ ηεο ιεπηνκεξνχο 
θαηαγξαθήο ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πνιηηψλ. 
 
πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ηνπ ΟΑΑ, ΙΦ, έρεη αλαιάβεη ηα εμήο : 

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

 Σελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ηελ έληαμε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ζην λέν ζπλνιηθφ ζχζηεκα ΑΚ.  

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ 
κε ζπγθεθξηκέλε δηαζεζηκφηεηα 

 Σε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ  

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

 Σελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα αθνξά ηφζν ζηηο 
πεξηνδηθέο αλαβαζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζηε ζηειέρσζε ξφισλ ζηα 
θέληξα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

 Σελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο  

 Σελ πξνκήζεηα ηεο αξρηθήο πνζφηεηαο ειεθηξνληθήο  «Κάξηαο» θαη ηελ 
εθηχπσζή ηεο, θαη ηελ αξρηθή πξνκήζεηα «Πνιιαπινχ» πξν-θνξηηζκέλν ή 
κε.  

 Σελ αζθάιηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ 
ησλ ππνδνκψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην ΑΚ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 
χκβαζεο χκπξαμεο, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν κειέηεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 
Έξγνπ, φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο-ζπληήξεζεο απηνχ. 

 

Δηδηθφηεξα γηα θάζε ζηαζκφ ησλ Γξακκψλ 2 & 3 ηνπ Μέηξν πξνβιέπεηαη λα 
εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ ΙΦ  : 

 Πχιεο ειέγρνπ πξφζβαζεο 

 Κέληξν Γηαρείξηζεο ηαζκνχ (ΚΓ) 

 Παξάιιεια ζα αλαβαζκηζζνχλ ηα πθηζηάκελα κεραλήκαηα έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε έμππλεο θάξηεο – ειεθηξνληθά εηζηηήξηα. 
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1.2 Δηαιεηηνπξγηθόηεηα Η/Μ ζπζηεκάηωλ Μεηξό κε ΑΚ ΟΑΑ 

ην παξαπάλσ πιαίζην, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 
κεηαμχ : 

 ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ΑΚ ηνπ ΙΦ (θπξίσο ησλ ππιψλ ειέγρνπ 
πξφζβαζεο) 

 ησλ ηνπηθψλ ζε επίπεδν ζηαζκνχ θαη θεληξηθψλ ζε επίπεδν Κέληξνπ Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ ππιψλ  

 ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ ζηνπο ζηαζκνχο Η/Μ ζπζηεκάησλ απφ παιαηφηεξεο 
εξγνιαβίεο / ζπκβάζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, απηνκαηηζκψλ θαη 
ειέγρνπ ζηαζκνχ (BACS), απεπζείαο ηειεθψλσλ (DLT), κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ (ΟΣΝ), θακεξψλ (CCTV), σξνινγίσλ θαζψο θαη γηα ην ζχζηεκα 
παξνρήο ηζρχνο 

 
απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξαπάλσ πθηζηάκελσλ θαη ελ 
ιεηηνπξγία Η/Μ ζπζηεκάησλ ζηνπο ζηαζκνχο ησλ Γξακκψλ 2 & 3, κε ζηφρν ηειηθψο 
λα επηηεπρζεί ε νκαιή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ΑΚ ηνπ ΟΑΑ ελψ παξάιιεια 
θαη πξσηίζησο εμαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ, 
ηφζν ζε θαλνληθή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία φζν θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο, φπνπ 
πηζαλά λα απαηηείηαη ε εθθέλσζε ησλ ζηαζκψλ απφ ηνπο  επηβάηεο.  
 
Η πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαζπλδέζεσλ ζα γίλεη κε κία ζεηξά αλεμάξηεησλ 
ζπκβάζεσλ, αλά ηερληθφ αληηθείκελν. 
 
Δηδηθφηεξα :  
 

 Σα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο απαηηείηαη λα δηαζπλδεζνχλ κε ην λέν ΑΚ 
ψζηε ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο θσηηάο  νη πχιεο λα αλνίγνπλ απηφκαηα γηα 
λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθθέλσζε ησλ επηβαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην δίθηπν 
ηνπ Μεηξφ ππάξρνπλ 5 δηαθνξεηηθνί πάξνρνη / εγθαηαζηάηεο ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο, ν θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ 
ησλ Γξακκψλ 2 & 3, θαη αλ θαη ε γεληθή αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγηθέο 
απαηηήζεηο είλαη παξφκνηεο κεηαμχ ηνπο, ελ γέλεη απαηηείηαη δηαθνξεηηθή 
ηερληθή πξνζέγγηζε ζε επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο, απαηηνχκελνπ λένπ 
εμνπιηζκνχ θαη πινπνίεζεο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ γηα θάζε 
πεξίπησζε. Δμππαθνχεηαη φηη νη φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πθηζηάκελα Η/Μ 
ζπζηήκαηα ζα γίλνπλ κε ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 
ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπο. ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο ζα απαηηεζεί θαη ζχλδεζε κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα BACS 
ησλ ζηαζκψλ. ην αληηθείκελν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζρεηηθή πξνθαηαξηηθή αμηνιφγεζε 
αζθαιείαο ζε επίπεδν κειέηεο ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ ηα απαηηνχκελα 
επίπεδα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο (SIL) απφ ηα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα 
ΑΚ-Ππξαλίρλεπζεο-BACS. 
 
Η ηξνπνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ην 
ζχζηεκα ΑΚ ζα γίλεη κε αλεμάξηεηε ζχκβαζε. 
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 Σα ζπζηήκαηα Απηνκαηηζκψλ θαη Διέγρνπ ηαζκνχ (BACS) απαηηείηαη λα 
δηαζπλδεζνχλ κε ην λέν ΑΚ ψζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο (πρ 
ελεξγνπνίεζεο ζελαξίσλ θσηηάο)  νη πχιεο λα αλνίγνπλ απηφκαηα γηα λα 
δηεπθνιχλνπλ ηελ εθθέλσζε ησλ επηβαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 2 
δηαθνξεηηθνί πάξνρνη ζπζηεκάησλ BACS ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ησλ Γξακκψλ 2 & 3 ηνπ  Μεηξφ, ν έλαο γηα ην Βαζηθφ 
Έξγν (επφιηα – Γάθλε ζηελ Γξακκή 2 θαη Δζληθή Άκπλα ζηελ Γξακκή 3) θαη 
ν δεχηεξνο ζε φιεο ηηο επεθηάζεηο. Αλ θαη ε γεληθή αξρηηεθηνληθή είλαη 
δηαθνξεηηθή νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη παξφκνηεο κεηαμχ ησλ 2 
ζπζηεκάησλ BACS κεηαμχ ηνπο, ελ γέλεη απαηηείηαη δηαθνξεηηθή ηερληθή 
πξνζέγγηζε ζε επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο, απαηηνχκελνπ λένπ εμνπιηζκνχ 
θαη πινπνίεζεο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ γηα θάζε πεξίπησζε. 
Δμππαθνχεηαη φηη νη φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πθηζηάκελα Η/Μ ζπζηήκαηα 
ζα γίλνπλ κε ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο θαη 
δπλαηφηεηεο ηνπο. ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ BACS ζα απαηηεζεί 
θαη ζχλδεζε κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο ησλ ζηαζκψλ. ην 
αληηθείκελν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ BACS πεξηιακβάλεηαη θαη 
ε ζρεηηθή πξνθαηαξηηθή αμηνιφγεζε αζθαιείαο ζε επίπεδν κειέηεο ψζηε λα 
εμαζθαιηζζνχλ ηα απαηηνχκελα επίπεδα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο (SIL) 
απφ ηα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα ΑΚ – Ππξαλίρλεπζεο - BACS.  
 
Η ηξνπνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ BACS θαη ζχλδεζή ηνπο κε ην ζχζηεκα 
ΑΚ ζα γίλεη κε αλεμάξηεηε ζχκβαζε. 
 

 Σν ζχζηεκα ησλ απεπζείαο ηειεθψλσλ απαηηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ θαη αθνξά ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
νη επηβάηεο λα επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θάζε ζηαζκνχ ζηελ 
πεξηνρή ηεο γξακκήο ειέγρνπ ησλ ππιψλ ή θαη κε ην ΚΔΛ, ζε πεξίπησζε 
πνπ νη επηβάηεο δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ απφ ηηο πχιεο είηε γηα είζνδν 
ζηνλ ζηαζκφ είηε λα εμέιζνπλ απφ απηφλ (ζε πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθψλ 
ειεθηξνληθψλ εηζηηεξίσλ ή θαξηψλ, αδπλακίαο εμφδνπ απφ ηηο πχιεο, θιπ). 
Θα εγθαηαζηαζεί θαη έλα απεπζείαο ηειέθσλν πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ 
Ππξνζβέζηε ζε θάζε ζηαζκφ.  
 
Η ηξνπνπνίεζε – αλαβάζκηζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθψλσλ ζα γίλεη κε 
ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 

 Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απαηηείηαη θπξίσο γηα λα εμππεξεηήζεη ηα 
πνιιαπιά λέα ηειέθσλα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο θαη ηελ 
ζχλδεζή ηνπο κε ην ΚΔΛ, αιιά θαη γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ πνπ ζα 
απαηηεζνχλ απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα BACS ησλ ζηαζκψλ ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ. 
 
Η ηξνπνπνίεζε – αλαβάζκηζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη κε αλεμάξηεηε 
ζχκβαζε. 
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 Σν ζχζηεκα θακεξψλ – CCTV απαηηείηαη θπξίσο γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θακεξψλ πνπ επηηεξνχλ ηελ γξακκή ειέγρνπ 
ησλ λέσλ ππιψλ πξφζβαζεο ζε θάζε ζηαζκφ θαη ζπλεπψο άκεζεο 
επηηήξεζεο απφ ηνλ ζηαζκάξρε θαη ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ζηελ 
γξακκή, ζηελ πεξίπησζε αζηνρίαο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ππιψλ.  
 
Η ηξνπνπνίεζε – αλαβάζκηζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη κε αλεμάξηεηε 
ζχκβαζε. 
 

 Σν ζχζηεκα ησλ Ωξνινγίσλ απαηηείηαη λα ζπλδεζεί κε ην ΑΚ γηα λα 
ππάξμεη ζπγρξνληζκφο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ΑΚ κε ηα πθηζηάκελα Η/Μ 
ζπζηήκαηα ηνπ θάζε ζηαζκνχ, κε ζθνπφ ηελ αθξηβέζηεξε ρξνληθά θαηαγξαθή 
φισλ ησλ γεγνλφησλ θαη ιεηηνπξγηψλ, εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε αζηνρηψλ ή 
πεξηπηψζεσλ θαη ζπκβάλησλ πνπ απαηηνχλ εηδηθή δηαρείξηζε ή θαη εθ ησλ 
πζηέξσλ δηεξεχλεζε.  
 
Η ζχλδεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην ΑΚ ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν 
ΑΚ ηνπ ΟΑΑ. 
 

 Σν ζχζηεκα ηεο παξνρήο ηζρχνο απαηηείηαη λα επεθηαζεί/ηξνπνπνηεζεί γηα λα 
ειεθηξνδνηεζεί ην λέν ΑΚ ρσξίο λα επεξεαζζεί ε ιεηηνπξγία ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ Η/Μ. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο ζα εθηειεζζνχλ 
απφ ηνλ ΙΦ - πθηζηάκελν αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ.  
 
Η ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζχλδεζή ηνπ κε 
ην ΑΚ ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν ΑΚ ηνπ ΟΑΑ 

 

Πξηλ απφ ηηο εξγαζίεο, νη απαηηνχκελεο δηαζπλδέζεηο, ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο 
απηψλ ε εθαξκνγή λένπ ινγηζκηθνχ θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 
κειεηεζνχλ ζε επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξρηθνχο 
παξφρνπο ησλ ελ ιφγσ ελ ιεηηνπξγία Η/Μ ζπζηεκάησλ. 
 
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα απαηηεζεί ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ΙΦ ηνπ 
ΟΑΑ ζε επίπεδν ηερληθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπληνληζκνχ, αιιά θαη κε ηελ Δηαηξία 
Λεηηνπξγίαο ΣΑΤ ΑΔ, θαζψο ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα ηξνπνπνηεζνχλ δελ ζα πξέπεη 
λα ράζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ζνπο γηα θαλέλα ρξνληθφ δηάζηεκα, πιελ ησλ σξψλ 
λπρηεξηλήο ζπληήξεζεο, θαη απηφ κεηά απφ ιεπηνκεξή ηερληθφ θαη ρξνληθφ 
πξνγξακκαηηζκφ. 
 
Μεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηα αλσηέξσ Η/Μ ζπζηήκαηα θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε ην 
ΑΚ, ζα αθνινπζήζνπλ επί κέξνπο θαζψο θαη ζπλδπαζκέλεο δνθηκέο απηψλ, πνπ 
ζα θαηαδείμνπλ αθ’ ελφο κελ ηελ αλαιινίσηε αξρηθή ιεηηνπξγία θάζε Η/Μ 
ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, κεηά ηελ 
ζχλδεζε θάζε ζπζηήκαηνο κε ην ΑΚ. 
 
Σέινο, παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπο ζα απαηηεζεί κία 
ζπλνιηθή αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε αζθαιείαο (απφ εηδηθεπκέλν αλεμάξηεην αμηνινγεηή 
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αζθαιείαο) γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο ΑΚ – Η/Μ ζπζηήκαηα 
γηα ηα παξαθάησ : 
 

 ηελ δηάηαμε ησλ ππιψλ ζηνπο ζηαζκνχο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο,  

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα 
επίπεδα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο (SIL) φζνλ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο θαη 
ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ΑΚ κε ηα Η/Μ ζπζηήκαηα ησλ ζηαζκψλ. 
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2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 

2.1 θνπόο ηνπ Έξγνπ 

 
Γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ππιψλ, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε 
ηειεθψλσλ πξηλ θαη κεηά ηηο γξακκέο ησλ ππιψλ γηα ρξήζε απφ ηνπο επηβάηεο, 
πξνο ηνλ ζηαζκάξρε ή ην ΚΔΛ. Η εξγαζία απηή ζα πινπνηεζεί ελ κέξεη απφ ηνλ 
αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG) γηα ηηο πχιεο θαη ην ειεθηξνληθφ εηζηηήξην (φπσο 
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ), θαη ελ κέξεη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. πλνιηθά ζα 
απαηηεζνχλ 122 απεπζείαο λέα ηειέθσλα. 
 
Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη : 

 
(α)  ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξφζζεησλ απ’ επζείαο ηειεθψλσλ 

(DLT) πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε (FB) ζε θάζε ζηαζκφ, δει. 36 
ηειέθσλα, απφ έλα ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 36 ππφγεηνπο θαη ελ ιεηηνπξγία 
ζηαζκνχο Μεηξφ ησλ Γξακκψλ 2 & 3.  

 
(β) Σηο πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ησλ ηνπηθψλ (ζε επίπεδν 

ζηαζκνχ) θαη θεληξηθψλ (ζε επίπεδν ΚΔΛ) ζπζηεκάησλ ησλ απεπζείαο 
ηειεθψλσλ (DLT) κε πξφζζεην εμνπιηζκφ ή ινγηζκηθφ γηα ην ζχλνιν ησλ 
λέσλ απεπζείαο ηειεθψλσλ (δει. γηα ηα 122 ηειέθσλα DLT), ηηο δνθηκέο, 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ζπλνιηθά ηελ εμαζθάιηζε φηη φια ηα λέα ηειέθσλα  
είλαη νξζψο θαη αμηφπηζηα εληαγκέλα ζην ζχζηεκα απεπζείαο ηειεθψλσλ 
θάζε ζηαζκνχ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ ηειεθψλσλ (DLT) εθαηέξσζελ ησλ γξακκψλ 
επηθχξσζεο εηζηηεξίσλ ησλ 36 ζηαζκψλ Mεηξφ ησλ Γξακκψλ 2 & 3 φπνπ ζα 
εγθαηαζηαζνχλ πχιεο πξφζβαζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ΑΚ – ΟΑΑ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ νξζνζηαηψλ, ησλ θαισδηψζεψλ ηνπο έσο ην 
δσκάηην ηειεπηθνηλσληψλ θάζε ζηαζκνχ θαη ησλ αξρηηεθηνληθψλ εξγαζηψλ ζηνπο 
γξαλίηεο δαπέδνπ ησλ ζηαζκψλ, ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ 
– LG). Απηφ αθνξά 86 απφ ηα 122 ηειέθσλα πνπ απαηηνχληαη ζπλνιηθά. 
 
Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο πεξηιακβάλεη : 

 ηελ κειέηε γηα ηα (α) θαη (β) αλσηέξσ,  

 ηελ πξνκήζεηα ησλ 36 λέσλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ 
Ππξνζβέζηε (FB), ηηο λέεο θαισδηψζεηο θαη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε απηψλ ησλ λέσλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ,ηηο 
νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ φπσο απαηηνχληαη θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ 
ηειεθψλσλ  DLT κε ηξφπν πνπ πξνδηαγξάθεηαη παξαθάησ. 

 ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ δηαζχλδεζεο (π.ρ. θάξηεο), ην 
ινγηζκηθφ θαη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ ζε ηνπηθφ 
θαη θεληξηθφ (ΚΔΛ) επίπεδν, ηηο δνθηκέο θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, γηα ην 
ζχλνιν ησλ ηειεθψλσλ (122) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηφζν απφ ηελ παξνχζα 
χκβαζε φζν θαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG).  
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Αλαθέξεηαη φηη ην ζχζηεκα ησλ απ’ επζείαο ηειεθψλσλ (DLT) είλαη αλεμάξηεην απφ 
ην ζχζηεκα ησλ απηνκάησλ ηειεθψλσλ ζην δίθηπν ηνπ Μεηξφ. 
 
Σν ζχζηεκα ησλ λέσλ απ’ επζείαο ηειεθψλσλ πιεζίνλ ησλ ππιψλ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επηβάηεο νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Τπεχζπλν ηαζκνχ ή ην ΚΔΛ. 
 
Σα ζπλνιηθά 122 λέα ηειέθσλα DLT, θαηαλέκνληαη ζχκθσλα 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 

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 
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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 

15 ΕΛΑΙΩΝΑ 1 3 

16 ΑΙΓΑΛΕΩ 1 3 

17 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 1 3 

                         ΣΥΝΟΛΟ 18 52 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν αλάδνρνο ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ-LG) ζα παξέρεη θαη ζα 
εγθαηαζηήζεη ηηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο DLT θαη ηηο θαισδηψζεηο ηνπο σο ηνλ πίλαθα 
ζχλδεζεο (MDF) ζην δσκάηην ηειεπηθνηλσληψλ (3.4 t) θάζε ζηαζκνχ, γηα ηα 
ηειέθσλα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθαηέξσζελ ησλ γξακκψλ ησλ ππιψλ ζε θάζε 
ζηαζκφ (απηά αθνξνχλ 86 απφ ηα 122 ηειέθσλα ζπλνιηθά). 
 

2.2 Μειέηεο 

 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο Μειέηεο Δθαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηνπλ φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο αλαβαζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο εμνπιηζκνχ, λέεο 
ζπλδέζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ινγηζκηθνχ ή λέν ινγηζκηθφ φπσο απαηηεζεί, λέα πιηθά, 
λέεο νδεχζεηο θαισδηψζεσλ, δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, δηαδηθαζίεο δνθηκψλ θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. Οη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή 
πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο νη ειάρηζηεο. 
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Γηα λα εθπνλεζνχλ νη παξαπάλσ κειέηεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε άκεζε 
ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε : 
 

 ηνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG) πνπ εγθαζηζηά ηηο πχιεο πξφζβαζεο 
θαη ην ζχζηεκα ΑΚ,  
 

 κε ηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ΣΑΤ ΑΔ, θαζψο ηα πθηζηάκελα θαη ελ ιεηηνπξγία 
ζπζηήκαηα απ’ επζείαο  ηειεθψλσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε ρξνληθά 
παξάζπξα πνπ ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξψο ε ΣΑΤ ΑΔ, θαη ρσξίο λα ραζεί ε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αξρηθψλ ζπζηεκάησλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ γηα 
ην θνηλφ. 
 

 ηνλ αλάδνρν αλεμάξηεηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα αλαβαζκίζεη ηνπηθά θαη 
θεληξηθά ην ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ OTN ψζηε απηφ λα δερζεί ηα λέα 
ηειέθσλα. 

 
Η ζπλεξγαζία ζα γίλεηαη κέζσ ηεο ΑΜ θαη ηνπ ΟΑΑ αληίζηνηρα φπνπ απαηηείηαη. 
 
Οη κειέηεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθνινπζνχκελα πξφηππα, εθζέζεηο κειέηεο, 
αλάιπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ππνινγηζκνχο, 
κνλνγξακκηθά / πνιπγξακκηθά ζρέδηα, δηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο εμνπιηζκνχ, 
ζρέδηα θαηφςεσλ νδεχζεσλ γηα θάζε ζηαζκφ (ζε ππφβαζξα πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ 
ΑΜ), Φχιια Τπνβνιήο Τιηθνχ (ΦΤΤ) γηα θάζε ηεκάρην εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ πνπ 
ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, δηαδηθαζίεο θαη κεζνδνινγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκψλ FAT (εξγνζηαζηαθψλ), SAT (εξγνηαμηαθψλ), SIT 
(ελνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ) θαη φηη άιιν απαηηεζεί ζε επίπεδν κειέηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ν Αλάδνρνο ζα 
παξάζρεη πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα απηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ζρεκαηηθά 
δηαγξάκκαηα, εηθφλεο θιπ., πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ δειψζεηο γηα ηελ αμηνπηζηία 
ησλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία πνπ ππάξρεη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ 
ησλ ζπζθεπψλ ζε παξφκνηα ζηδεξνδξνκηθά έξγα δηεζλψο. 
 
 Όια ηα παξαπάλσ ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. Όια ηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα ζχκβνια, νλνκαηνινγία θαη ζπληνκνγξαθίεο ζα πεξηγξάθνληαη 
ζηα ζρέδηα. Οη κειέηεο ζα είλαη αθξηβείο, πεξηεθηηθέο, εχθνια θαηαλνεηέο κε επαξθείο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λένπ ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ πινπνίεζε θαη ηηο 
επηηπρείο δνθηκέο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ζα ππνβιεζνχλ ηα ζρέδηα «σο 
θαηαζθεπάζζε». 
 
Οη θσδηθνί ειέγρνπ ησλ κειεηψλ ζα είλαη νη αθφινπζνη : 
 
Κσδηθφο 1 : «ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ» ή «ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ ΟΠΩ ΗΜΔΙΩΝΔΣΑΙ» 
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Η κειέηε εγθξίλεηαη, νη εξγαζίεο δχλαληαη λα εθηειεζζνχλ. ε 
πεξηπηψζεηο ππνβνιψλ κε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζρφιηα, ε ΑΜ δχλαηαη  λα 
ηηο εγθξίλεη κε θσδηθφ 1 «Δγθξίλεηαη φπσο ζεκεηψλεηαη» ρσξίο λα 
απαηηείηαη επαλππνβνιή αιιά ηα ζρφιηα ζα ελζσκαησζνχλ ζηα «σο 
θαηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα. 
 

Κσδηθφο 2 : «ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΗ» :  
Οη εξγαζίεο δελ επηηξέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Η κειέηε ζα πξέπεη λα 
αλαζεσξεζεί θαη επαλππνβιεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζρφιηα, 
δηνξζψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο ΑΜ.  

 
Κσδηθφο 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 κειεηψλ, νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ κειέηε ζα ππνβάιινληαη 
πξνο έγθξηζε θαη αθνχ εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα «σο 
θαηαζθεπάζζε». 
 
Η κειέηεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. Η ΑΜ ζα ειέγμεη θαη ζα επηζηξέςεη πηζαλά ζρφιηα ζηηο κειέηεο εληφο 15 
εκεξψλ. Οη κειέηεο ζα επαλππνβιεζνχλ γηα ηειηθή έγθξηζε εληφο 15 εκεξψλ επίζεο. 
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3. ΤΦΙΣΑΜΕΝO EΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝO ΤΣΗΜΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ 
(DLT) ΣΟ  ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΣΡΟ  

 
ην δίθηπν Μεηξφ ησλ Γξακκψλ 2 & 3 ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα απεπζείαο 
ηειεθσληθψλ γξακκψλ (DLT), ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ην απηφκαην 
ηειεθσληθφ ζχζηεκα (PABX). Η θεληξηθή κνλάδα DLT – PABX Alcatel Omni 
PCX4400 (θαηαζθεπήο Alcatel) είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην ΚΔΛ πληάγκαηνο, ζηελ 
αίζνπζα 2.14.3. ε φινπο ηνπο ζηαζκνχο (πξψηε θαη δεχηεξε θάζε έξγσλ 
επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ), νη απεπζείαο ηειεθσληθέο γξακκέο είλαη απ’ επζείαο 
ζπλδεδεκέλεο ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ΟΣΝ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ 
ζηαζκψλ θαζψο θαη κε ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο - ΚΔΛ. 
 
Οη ηειεθσληθέο θνλζφιεο ησλ Απεπζείαο Σειεθσληθψλ Γξακκψλ είλαη 
εγθαηεζηεκέλεο ζην ΚΔΛ (γηα ηνλ Διεγθηή Ιζρχνο / Πεξηβάιινληνο θαη ηνλ Διεγθηή 
Κπθινθνξίαο) θαη ζηνπο ζηαζκνχο (γηα ηνπο Τπεχζπλνπο ηαζκνχ). 
 
πζθεπέο ρσξίο αθνπζηηθφ, αλνηρηήο αθξφαζεο απεπζείαο ηειεθσληθήο γξακκήο κε 
ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθφπηνπλ ηελ παξνρή ηάζεο έιμεο θαη λα ζπλδένληαη 
ηειεθσληθά κε ηνλ Διεγθηή Ιζρχνο ηεο γξακκήο, έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην κέησπν ηεο 
απνβάζξαο ηνπ θάζε ζηαζκνχ θαη επί πιένλ ζε θάζε 200 κέηξα κέζα ζηε ζήξαγγα. 
Οη ελ ιφγσ ηειεθσληθέο ζπζθεπέο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο Γηαθνπήο 
Ρεχκαηνο Έιμεο (TCR).   
 
ηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ, νη ζπζθεπέο DLT ιεηηνπξγνχλ γηα ρξήζε απφ ην 
πξνζσπηθφ (κεηαμχ ηνπ κεησπηθνχ ηνίρνπ θαη ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ / 
γεηηνληθψλ ζηαζκψλ). 
 
Γηα ηνλ ζπλαγεξκφ επηβαηψλ, ζε φιεο ηηο απνβάζξεο νη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο DLT 
είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο Δλνπνηεκέλεο πζθεπέο Έθηαθηεο Αλάγθεο. 
 
ηελ δηάζεζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη φιεο νη δηαζέζηκεο ζηελ ΑΜ πιεξνθνξίεο γηα ην 
ζχζηεκα απηνκάησλ ηειεθψλσλ απφ πξνεγνχκελεο Μειέηεο Δθαξκνγήο. 
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4. ΣΕΥΝΙΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

  

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
δηαζχλδεζε ησλ λέσλ ηειεθψλσλ DLT είλαη νη παξαθάησ: 
 

1. Ο θάζε έλαο απφ ηνπο 36 ελ ιεηηνπξγία ζηαζκνχο ησλ Γξακκψλ 2 & 3 έρεη κία  
ή πεξηζζφηεξεο γξακκέο ειέγρνπ επηθχξσζεο εηζηηεξίσλ, δει. αληίζηνηρεο 
πεξηνρέο φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζεηξέο απφ πχιεο. (βι. επηζπλαπηφκελνπο 
πίλαθεο ζην άξζξν 2.1) γηα ηηο Γξακκέο 2&3.  
 
ε θάζε γξακκή ειέγρνπ/επηθχξσζεο (ππιψλ) ζα απαηηεζνχλ δχν (2) λέα 
απεπζείαο (DLT) ηειέθσλα, έλα πξηλ θαη έλα κεηά ηε γξακκή (αληηθείκελν 
ζχκβαζεο ΣΔΡΝΑ-LG). 
 
Έλα πξφζζεην ηειέθσλν DLT ζα εγθαηαζηαζεί πιεζίνλ ηνπ θπηίνπ 
ππξνζβέζηε (F.B.), ην νπνίν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ζηνπο ρψξνπο 
θνηλνχ θαη νξαηφ, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη εληφο ηερληθψλ ρψξσλ 
(αληηθείκελν ζχκβαζεο αλαδφρνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ). 
 
Γηα ζηαζκνχο κε πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκέο επηθχξσζεο / ππιψλ, κε 
θάζε πξφζζεηε γξακκή επηθχξσζεο/ππιψλ πξνζηίζεληαη 2 λέεο ηειεθσληθέο 
ζπζθεπέο (αληηθείκελν ζχκβαζεο ΣΔΡΝΑ-LG). 
 

2. ε ζηαζκνχο πνπ είλαη θνηλνί κε ηελ Γξακκή 1 – πξψελ ΗΑΠ ή κε ηνλ 
Πξναζηηαθφ, δελ ζα απαηηεζεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην φηη πξνβιέπεηαη ζην 
πίλαθα ηεο παξ. 2.1.  
 

3. Οη λέεο γξακκέο DLT, ζα ελζσκαησζνχλ ζην πθηζηάκελν δίθηπν DLT θαη ζα 
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία βξίζθνληαη 
ζε ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ ηαζκψλ θαη ηνπ ΚΔΛ, ελψ ζα είλαη πιήξσο 
αλεμάξηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκάησλ ηειεθψλσλ PABX, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνθνδνηηθψλ ηνπο ζπζθεπψλ. Μεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ πξφζζεησλ ηειεθψλσλ ην ζχζηεκα απεπζείαο ηειεθψλσλ 
DLT ζε θάζε ζηαζκφ ζα παξακείλεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη εληαίν 
ζχζηεκα. 

 
4. Σα λέα ηειέθσλα, ζηηο ζέζεηο ησλ ππιψλ ζπιινγήο θνκίζηξνπ, θαη θπηίνπ 

ππξνζβέζηε ζα ζπλδεζνχλ απεπζείαο ζηνλ ςεθηαθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο 
ΟΣΝ ηνπ θάζε ζηαζκνχ, κέζσ ηνπ πίλαθα MDF, ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηελ 
αίζνπζα εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ (3.4 t) θάζε ζηαζκνχ, θαη απφ εθεί ζα 
ζπλδεζνχλ απεπζείαο ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο νπηηθψλ ηλψλ ΟΣΝ ηνπ 
ζηαζκνχ (αίζνπζα 3.4 t). Απφ εθεί ηα απεπζείαο ηειεθσλήκαηα ζα 
κεηαθέξνληαη απφ θάζε ζηαζκφ ζην DLT θεληξηθφ ηειεθσληθφ θέληξν 
ALCATEL OMNI 4400 ζην ΚΔΛ - χληαγκα.  
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ε θάζε ζηαζκφ, νη λέεο θαισδηψζεηο απφ ηα λέα ηειέθσλα έσο ηνλ πίλαθα 
MDF ζηελ αίζνπζα ηειεπηθνηλσληψλ 3.4 t ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ κελ ηνλ 
αλάδνρν ΣΔΡΝΑ-LG ηνπ ΟΑΑ γηα ηα ηειέθσλα εθαηέξσζελ ησλ ππιψλ θαη 
απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ γηα ηα ηειέθσλα ηνπ Κπηίνπ 
Ππξνζβέζηε. Οη θαισδηψζεηο ζα ηεξκαηίδνληαη ζην πθηζηάκελν MDF ηνπ 
ζηαζκνχ. ηελ ζπλέρεηα, φιεο νη ζπλδέζεηο ζηνλ πίλαθα MDF ηνπ θάζε 
ζηαζκνχ ζα γίλνπλ απφ ηνλ παξφληα αλάδνρν.  
 
Οη θαισδηψζεηο απφ ηνλ πίλαθα MDF έσο ην ζχζηεκα OTN ζα παξαζρεζνχλ 
απφ ηνλ παξφληα αλάδνρν αιιά νη ζπλδέζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηελ πιεπξά 
ηνπ OTN ζα γίλνπλ απφ ηελ αλεμάξηεηε ζχκβαζε ηεο ΑΜ πνπ ζα 
εγθαηαζηήζεη θαη ζα αλαβαζκίζεη ηνλ εμνπιηζκφ ΟΣΝ κε ηνπηθή θαη θεληξηθή 
πξνζζήθε εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ θαη φηη άιιν απαηηείηαη ψζηε λα ππνδερζεί 
ηα λέα ηειέθσλα. 

 
5. Οη λέεο γξακκέο DLT ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηειεθσληθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

επηβαηψλ ζηηο ζέζεηο πξηλ θαη κεηά ηηο πχιεο πξφζβαζεο - ζπιινγήο 
θνκίζηξνπ εληφο ηνπ θάζε ζηαζκνχ. Απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε ηα ελ ιφγσ 
απεπζείαο ηειέθσλα εθαηέξσζελ ησλ ππιψλ ζα ελεξγνπνηνχληαη κε κπνπηφλ, 
θαη ε θιήζε ζα νδεχεη ζην Γσκάηην Τπεπζχλνπ ηαζκνχ (SMR). ε 
πεξίπησζε πνπ απηφο δελ απαληήζεη, ε θιήζε ζα επαλαδξνκνινγείηαη ζην 
ΚΔΛ (ππεχζπλν ρεηξηζηή επηθνηλσληψλ). Η θιήζε απφ ην ηειέθσλν πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε ζα νδεχεη πξνο ην ΚΔΛ 
(ππεχζπλν ρεηξηζηή Παξνρήο Ιζρχνο- Αεξηζκνχ). 
 

6. Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ζα είλαη αληηβαλδαιηζηηθνχ ηχπνπ, αλζεθηηθέο ζε 
ζπλζήθεο πγξαζίαο, ηχπνπ αλνηθηήο αθξφαζεο θαη ζα έρνπλ θνκβίν 
ελεξγνπνίεζεο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Η αηζζεηηθή εκθάληζε θαη ηα 
κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα 
εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ θαη απηφ αθνξά ηφζν ηνλ αλάδνρν ησλ ππιψλ ν 
νπνίνο ζα πξνκεζεχζεη ηα ηειέθσλα εθαηέξσζελ ησλ ππιψλ, φζν θαη απφ 
ηνλ παξφληα αλάδνρν πνπ ζα πξνκεζεχζεη ηα ηειέθσλα πιεζίνλ ησλ Κπηίσλ 
Ππξνζβέζηε. Σν είδνο ησλ ζπζθεπψλ θιήζεο ηνπ θνηλνχ εθαηέξσζελ ησλ 
ππιψλ ζα επηιεγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα κεηαμχ 
ησλ ζηαζκψλ αιιά θαη ζαθήο δηαρσξηζκφο κε ηα ηειέθσλα ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ. Σα ηειέθσλα πιεζίνλ ησλ Κπηίσλ 
Ππξνζβέζηε ζα επηιεγνχλ κε θξηηήξηα νκνηνγέλεηαο κε ηα πθηζηάκελα  
ππεξεζηαθά ηειέθσλα ππνζηήξημεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ιεηηνπξγίαο. 
 

7. Οη θαισδηψζεηο ησλ λέσλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ γηα κελ 
ηηο θαισδηψζεηο ησλ ηειεθψλσλ ησλ γξακκψλ ππιψλ απφ ηνλ αλάδνρν 
ΣΔΡΝΑ-LG ηνπ ΟΑΑ, γηα δε ηα ηειέθσλα ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε (FB) απφ 
ηνλ παξφληα αλάδνρν. Οη θαισδηψζεηο ζα νδεχζνπλ εληφο ησλ πθηζηάκελσλ 
ή λέσλ εγθηβσηηζκέλσλ ζην δάπεδν ζσιήλσλ θαισδίσλ πνπ επξίζθνληαη 
θάησ απφ ηελ γξαληηφζηξσζε ηνπ επηπέδνπ εηζηηεξίσλ πιεζίνλ ηνπ θεληξηθνχ 
άμνλα – γξακκήο ησλ ππιψλ, είηε φπνπ απαηηείηαη επί ησλ ζραξψλ αζζελψλ 
ξεπκάησλ (LV) ησλ ζηαζκψλ ελψ εάλ απαηηεζνχλ λέεο αλεμάξηεηεο θαη 
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εθηεζεηκέλεο/νξαηέο νδεχζεηο, απηέο ζα νδεχζνπλ εληφο λέσλ κεηαιιηθψλ 
γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ. Δπίζεο νη θαισδηψζεηο ησλ λέσλ ηειεθψλσλ επί 
ησλ κεηαιιηθψλ νξζνζηαηψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο πχιεο ζα νδεχζνπλ 
ηνπηθά θαη εληφο λέσλ ζσιήλσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δάπεδν κεηά ηελ 
απνμήισζε πεξίπνπ 5 πιαθηδίσλ γξαλίηε γηα θάζε νξζνζηάηε, θαζψο ν θάζε 
νξζνζηάηεο ζα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε πεξίπνπ 5 πιαθηδίσλ γξαλίηε απφ 
ηηο πχιεο. Σα απνμεισκέλα πιαθίδηα ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα, ηχπνπ θαη 
ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε πνπ ζα 
εθπνλήζεη ν αλάδνρνο ησλ ππιψλ. Οη ελ ιφγσ θαισδηψζεηο θαη ζσιήλεο 
θαζψο θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ 
γξαληηψλ δαπέδνπ ζα γίλνπλ επίζεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ππιψλ (ΣΔΡΝΑ-
LG ηνπ ΟΑΑ).  
 
Γελ επηηξέπνληαη νξαηέο νδεχζεηο ζε ρψξνπο θνηλνχ ησλ ζηαζκψλ. Όπνπ 
απαηηνχληαη νδεχζεηο κέζσ ππξάληνρσλ ηνίρσλ νη νπέο πνπ ζα δηαλνηγνχλ ζα 
ζθξαγηζηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ κε εηδηθφ ππξάληνρν θνλίακα. 
 
Οη θαισδηψζεηο θαη ζσιήλεο θαισδίσλ πνπ αθνξνχλ ην Κπηίν Ππξνζβέζηε 
(FB) ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ παξφληα Αλάδνρν, κε φηη νδεχζεηο θαη 
δηειεχζεηο απηέο απαηηήζνπλ απφ ην FB έσο ην MDF ζην δσκάηην 
ηειεπηθνηλσληψλ. 
 

8. Οη θαισδηψζεηο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ηειεθψλσλ ζα 
είλαη ππξάληνρεο, ρακειήο έθιπζεο θαπλνχ θαη ειεχζεξεο αινγφλσλ.  
 

9. Οη φπνηεο παξεκβάζεηο / επεθηάζεηο / ηξνπνπνηήζεηο ζε εμνπιηζκφ ή/θαη 
ινγηζκηθφ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάζνπλ ζην ειάρηζην ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απεπζείαο ηειεθψλσλ (DLT) φπσο απηφ 
ιεηηνπξγεί ζήκεξα.  
 

10. Η πξνζζήθε ησλ ηειεθψλσλ ζε θάζε ζηαζκφ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάγθε 
πξνζζήθεο θάξηαο/σλ ζηνλ ηνπηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ ΟΣΝ ή/θαη θάξηαο/σλ ζηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ΟΣΝ ζην ΚΔΛ. 
Όηαλ παγησζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ηειεθψλσλ, νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα 
δνζνχλ ζηνλ αλεμάξηεην αλάδνρν ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ΟΣΝ, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ ζα κεξηκλήζεη γηα 
ηελ πξνζζήθε ησλ αλαγθαίσλ θαξηψλ ή άιινπ εμνπιηζκνχ, γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ λέσλ ηειεθψλσλ. 

 
11. Όπνηεο ζπζθεπέο εμνπιηζκνχ πξνζηεζνχλ ζην ζχζηεκα απ' επζείαο 

ηειεθψλσλ πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ίδηεο 
πξνδηαγξαθέο κε ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα ηειέθσλα DLT. ην παξάξηεκα 1, 
έρεη επηζπλαθζεί έλαο ελδεηθηηθφο ηχπνο ηειεθψλνπ DLT πνπ έρεη 
εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζε νξηζκέλνπο ζηαζκνχο Μεηξφ. Ο Αλάδνρνο 
θαιείηαη λα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ζπζθεπέο κε ηα αλαθεξφκελα 
ραξαθηεξηζηηθά, φρη απαξαίηεηα ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή. 
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12. Ο Αλάδνρνο ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 
θεληξηθνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ (DLT) ζην ΚΔΛ ζην χληαγκα, ψζηε λα 
ζπκπεξηιάβεη ηα λέα απεπζείαο ηειέθσλα ηνπ έξγνπ ΑΚ-ΟΑΑ. Όιεο νη 
απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζα γίλνπλ ζην ηειεθσληθφ θέληξν γηα ηα 
απεπζείαο ηειέθσλα θαη ζην χζηεκα Μεηάδνζεο ΟΣΝ ζηελ αίζνπζα 2.14.3 
ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ΚΔΛ (νη ηξνπνπνηήζεηο ζην OTN ζα 
γίλνπλ απφ αλεμάξηεηε ζχκβαζε ηεο ΑΜ κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ΟΣΝ). 

 
13. Όιεο νη ηειεθσληθέο θιήζεηο πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο ησλ ππιψλ ζπιινγήο 

θνκίζηξνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζην ππάξρνλ θεληξηθφ καγλεηφθσλν, πνπ ζα 
θαηαγξάθεη επίζεο ηε κέξα, ηελ ψξα θαη ηελ πεγή ηεο θιήζεο. Σν 
καγλεηφθσλν ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ζα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα λα 
θαηαγξάθεη φιεο ηηο θιήζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα πεξίνδν 48 σξψλ ρσξίο 
επέκβαζε θαη νη εγγξαθέο ζα δηαηεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέξεο 
πξηλ ζβεζηνχλ. 
 

14. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ εξγνηαμηαθέο 
(SAT) δνθηκέο θαη δνθηκέο ελνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ (SIT) πνπ ζα 
ηεθκεξηψζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ηειεθψλσλ (αιιά θαη εθ λένπ 
ησλ πθηζηάκελσλ ηειεθψλσλ). 
 

15. Γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο ηεο ιχζεο, αιιά θαη γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 
ηειεθψλσλ ησλ ππιψλ (πνπ ζα είλαη εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο ειέγρνπ) απφ 
ηνπο επηβάηεο, σο ζηνηρεία ζπλαξηψκελα κε ην λέν ζχζηεκα ησλ ππιψλ, ηα 
λέα ηειέθσλα / ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε εηδηθνχο 
κεηαιιηθνχο νξζνζηάηεο απφ αλνμείδσην ράιπβα νη νπνίνη ζα παθησζνχλ ζην 
δάπεδν κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ γξαληηψλ δαπέδνπ (δει. ρσξίο λα 
εμέρνπλ βίδεο - κπνπιφληα θιπ). Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε εξγαζία απηή 
ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ππιψλ (ΣΔΡΝΑ-LG). ε θάζε πεξίπησζε ζα 
ππάξμεη απνμήισζε-επαλαδηακφξθσζε ησλ γξαληηψλ δαπέδνπ γηα ηηο ίδηεο 
ηηο πχιεο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ππιψλ, νπφηε ζην ίδην πιαίζην ζα γίλεη θαη ε 
αληίζηνηρε δηακφξθσζε ζηε βάζε ησλ νξζνζηαηψλ. Οη νξζνζηάηεο ζα 
εγθαηαζηαζνχλ πξηλ θαη κεηά ηηο πχιεο ζηελ πεξαζηά ηεο άθξεο ηεο ηειεπηαίαο 
πχιεο. Ο θάζε κεηαιιηθφο νξζνζηάηεο ζα είλαη χςνπο πεξίπνπ 1,20 κ. θαη ζα 
πεξηιακβάλεη έλα ηειέθσλν ζην άλσ ηκήκα ηνπ πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο 
επηβάηεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΑΜΔΑ.  

 
16. Οη επηηξεπφκελεο ψξεο εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζην ελ 

ιεηηνπξγία δίθηπν ηνπ Μεηξφ είλαη σο εμήο : 

 εξγαζίεο ζε εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ησλ ελ ιεηηνπξγία ηειεθψλσλ 
DLT  ζα γίλνληαη ζηηο ψξεο λπθηεξηλήο ζπληήξεζεο (00:30 – 04:30), 

 εξγαζίεο ζε ηερληθνχο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ κπνξνχλ λα γίλνληαη 
νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα  

 εξγαζίεο ζε ρψξνπο θνηλνχ (πρ ηξαβήγκαηα / νδεχζεηο θαισδίσλ) ζα 
γίλνληαη ζηηο ψξεο λπθηεξηλήο ζπληήξεζεο (00:30 – 04:30) 
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 αλαθέξεηαη φηη είλαη ππφ εμέηαζε ε πηζαλφηεηα θιεηζίκαηνο ζηαζκψλ 
γηα κηθξέο πεξηφδνπο (νιίγσλ εκεξψλ) γηα ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε 
εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππιψλ. 

 
Σν σξάξην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη 
ηηο πχιεο πξφζβαζεο δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο νξηζζεί, αιιά ζα εμεηαζζνχλ 
ιχζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε θάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζηαζκψλ (θπζηθά θαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο) ελψ επί ηνπ παξφληνο δελ 
απνθιείεηαη θαη ε νιηγνήκεξε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ (κε 
δηαδνρηθή ζεηξά) γηα ηελ γξεγνξφηεξε θαη αζθαιέζηεξε εγθαηάζηαζε ησλ 
ππιψλ. πλεπψο δελ απνθιείεηαη θαη ε παξάιιειε εξγαζία ζαο κε βάζε ηηο 
παξαπάλσ παξαδνρέο. 

 

15. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ ΑΜ: 
 

α) Όιεο νη ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο DLT πνπ ζα 
νδεγήζνπλ ζε πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 
Δηαηξίαο Λεηηνπξγίαο φζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπιινγήο θνκίζηξνπ-ππιψλ. 

β) Σξνπνπνηήζεηο/ αλαβαζκίζεηο ζηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθψλσλ φπσο απαηηείηαη, πηζαλφηαηα 
κε ηε κνξθή Παξαξηήκαηνο ζηα αξρηθά εγρεηξίδηα. Σα δεηνχκελα ζην (α) 
αλσηέξσ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ελ ιφγσ εγρεηξίδηα. 

γ) ρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» ησλ λέσλ/ πξφζζεησλ δηαηάμεσλ θαη 
νδεχζεσλ λέσλ θαισδηψζεσλ θαζψο θαη κνλνγξακκηθψλ/ 
πνιπγξακκηθψλ ζρεδίσλ γηα θάζε ζηαζκφ. 

δ) Λίζηα κε ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά. 
ε) Θα πξέπεη λα ππάξρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 3 ρξφληα κε 

θφζηνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα φηη αζηνρίεο ιάβνπλ ρψξα ζε απηφ ην 
δηάζηεκα. 

 

5. ΔΟΚΙΜΕ 

5.1 Εξγνηαμηαθέο Δνθηκέο (SAT) 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε 
ηξνπνπνίεζε θαη επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Απεπζείαο Σειεθψλσλ (DLT) ζην 
πιαίζην ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ππιψλ ΑΚ απφ ηελ ΣΔΡΝΑ-LG / ΟΑΑ, ζα 
δηελεξγεζνχλ ε Δξγνηαμηαθέο Γνθηκέο (SAT) ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ζηαζκφ.  
 
Οη δνθηκέο απηέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ λέσλ 
απεπζείαο ηειεθψλσλ DLT (ηφζν ησλ ηειεθψλσλ πνπ εγθαηέζηεζε ε TERNA-LG 
φζν θαη ηα ηειέθσλα πνπ εγθαηέζηεζε ν παξψλ Αλάδνρνο). 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκψλ SAT ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
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5.2 Δνθηκέο Ελνπνίεζεο πζηεκάηωλ (SIT) 

 
Οη δνθηκέο ελνπνίεζεο ζπζηεκάησλ (SIT) ζα εθηειεζηνχλ κεηά ηελ επηηπρή 
πεξάησζε ησλ δνθηκψλ SAT ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο. 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκψλ SIT ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζε 
ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ αλάδνρν αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο OTN θαζψο θαη κε ηνλ 
αλάδνρν ησλ ππιψλ (ΣΔΡΝΑ-LG) θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 
Οη δνθηκέο απηέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ φισλ ησλ λέσλ 
απεπζείαο ηειεθψλσλ DLT ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην ζχζηεκα OTN. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 
(DLT) 
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ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΚΕΤΗ  

 
INTERQUARTZ 

 
ΜΟΝΣΕΛΟ 9826Ν ΥΩΡΙ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 
 
 

ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΥΡΗΗ 
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Η παξνχζα ηειεθσληθή ζπζθεπή INTERQUARTZ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηα 
πςειφηεξα πξφηππα θαη πξνζθέξεη κεγάιε επθνιία ρξήζεο.  
 

Πίνακαρ πεπιεσομένων 
 
1. εκαληηθέο ζεκεηώζεηο 2 

Πξννξηδφκελε ρξήζε 2 
Δπθνιίεο ηειεθψλνπ 2 
Πιήζνο γξακκψλ REN 3 
Κιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 3 
 

2. Εγθαηάζηαζε 3 
χλδεζε 3 
Δπηηνίρηα ηνπνζέηεζε 3 
 

3. Υαξαθηεξηζηηθά ηειεθώλνπ 4 
 
4. Οδεγίεο ρξήζεο 4 

Αλνηθηή ηειεθσληθή γξακκή (hot-line) PABX 4 
Μφλν απάληεζε 4 
 

5. πληήξεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάηωλ 5 
 
6. Εγγύεζε θαη επηζθεπή 6 

Σχήμα 1: Δκθάληζε 8 
Σχήμα 2: Κάησ φςε 9 
Σχήμα 3: Δπηηνίρηα ηνπνζέηεζε 9 
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1. Σημανηικέρ ζημειώζειρ  
 
Πξννξηδόκελε ρξήζε  
Η ζπζθεπή απηή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε αλαινγηθά PSTN θαη PABX θπθιψκαηα 
δχν θαισδίσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.    
 

Δήιωζε ζπκκόξθωζεο 
Η εηαηξεία Interquartz (UK) Limited δειψλεη κε απνθιεηζηηθή ηεο επζχλε φηη ην παξφλ 
πξντφλ 
 

κνληέιν 9826N 
 
ζπκκνξθνχηαη πιήξσο πξνο ηα αθφινπζα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα: 
 
Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο     73/23/EEC 
Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο    89/336/EEC 
 
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 1999/5/EC ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 
εμνπιηζκφ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηειεπηθνηλσληψλ. 
 
A. J. Roberts Απξίιηνο 2000 
Γηεπζπληήο 
 
 
Επθνιίεο ηειεθώλνπ  
Η παξνχζα ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε κε ηηο αθφινπζεο επθνιίεο:  
 

- εθαξκνγέο αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο PABX  
- εθαξκνγέο «Μφλν απάληεζε»  
- έιεγρνο έληαζεο ήρνπ θιήζεο  

 
Πιήζνο γξακκώλ REN  
Η παξνχζα ζπζθεπή έρεη 1 γξακκή REN.  
 
Δάλ επηζπκείηε λα ζπλδέζεηε άιιν εμνπιηζκφ ζηε γξακκή, πξνζζέζηε απιά ηνπο 
αξηζκνχο REN θάζε εμνπιηζκνχ θαη δηαζθαιίζηε φηη ην ζχλνιν δελ ππεξβαίλεη ηηο 4 
γξακκέο. Δάλ ζπλδεζνχλ ζηε γξακκή πεξηζζφηεξα ηειέθσλα, ην θχθισκα ελδέρεηαη 
λα ππεξθνξησζεί θαη λα κελ θηππά ε ζπζθεπή ζαο. Γελ έρνπλ φια ηα ηειέθσλα ην 
ίδην REN.  
 
Κιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο  
Η ηειεθσληθή ζπζθεπή δελ παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα.  
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2. Εγκαηάζηαζη  
 
Σν ηειέθσλν έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα ζπλδέεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή. 
Δάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ππνδνρή, δεηήζηε απφ ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηχνπ ζαο.  
 
ύλδεζε  
πλδέζηε ην θαιψδην ζηελ ππνδνρή.  
Ρπζκίζηε ηελ έληαζε θαη ηελ ρξνηά ηνπ ήρνπ ζηα επίπεδα πνπ επηζπκείηε.  
 
 
Επηηνίρηα ηνπνζέηεζε  
Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηειεθψλνπ, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία πνπ εκθαλίδεηαη 
ζην ρήκα 3 γηα λα κπνξεί ην αθνπζηηθφ λα ζηεξίδεηαη ζηε βάζε.  
 
Σνπνζεηήζηε ηνλ παξερφκελν νδεγφ ζην ζεκείν φπνπ ζέιεηε λα ζηεξίμεηε ην 
ηειέθσλν. Αλνίμηε δχν νπέο θαη βηδψζηε δχν βίδεο ηφζν ψζηε λα πξνεμέρνπλ 
ειαθξψο απφ ηελ επηθάλεηα. Σνπνζεηήζηε ην ηειέθσλφ ζαο επάλσ απφ ηηο βίδεο θαη 
ηξαβήμηε ην πξνο ηα θάησ.  
 
 
 
3. Χαπακηηπιζηικά ηηλεθώνος  
 
Δηαθόπηεο ξύζκηζεο έληαζεο ήρνπ  
Ο δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο (βι. ρ. 2). Μεηαθηλήζηε ηνλ δηαθφπηε 
ζηε ζέζε OFF, απελεξγνπνίεζε ήρνπ (LOW) ή πιήξεο έληαζε (HIGH).  
 
 
 
 
4. Οδηγίερ σπήζηρ  
 

Η ππαγμαηοποίηζη ζςνήθων εξεπσόμενων κλήζεων  
από ηη ζςζκεςή αςηή δεν είναι δςναηή 

 
 
Αλνηθηή ηειεθωληθή γξακκή PABX  
Δάλ ζπλδεζεί ζε θέληξν PABX κε δπλαηφηεηεο αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο, ε 
ζπζθεπή θαιεί απηνκάησο ηνλ αξηζκφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην θέληξν ζεθψλνληαο 
απιψο ην αθνπζηηθφ.  
 
Μόλν απάληεζε  
Δάλ ζπλδεζεί ζε επέθηαζε θέληξνπ PABX ή ζε απνθιεηζηηθή γξακκή θέληξνπ (Direct 
Exchange Line), ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα απάληεζε θιήζεσλ.  
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5. Σςνηήπηζη και επίλςζη πποβλημάηων  
 
Η ηειεθσληθή ζπζθεπή ζαο είλαη φξγαλν ειεθηξνληθήο αθξηβείαο. Απνθεχγεηε 
βίαηνπο ρεηξηζκνχο θαη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο.  
 
Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ, ρξεζηκνπνηείηε ειαθξχ απνξξππαληηθφ θαη καιαθφ χθαζκα. 
Με ρξεζηκνπνηείηε ηζρπξά απνξξππαληηθά.  
 
Δάλ ε ζπζθεπή ζαο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, παξαθαινχκε ειέγμηε:  
 
Δάλ δελ ππάξρεη ηφλνο επηινγήο (dial tone) – ηελ νξζή ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ζηελ 

επηηνίρηα ππνδνρή.  
 
Δάλ δελ ππάξρεη ήρνο θνπδνπλίζκαηνο -  ν δηαθφπηεο ξχζκηζεο έληαζεο είλαη 

ζηε ζέζε OFF.  
 
 Μπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 4 γξακκέο REN ζπλδεδεκέλεο 
ζηε γξακκή. Απνζπλδέζηε ζπζθεπέο 
έσο φηνπ νη γξακκέο REN είλαη 
ιηγφηεξεο απφ 4.  

 
Δάλ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη δηαζέηεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
ζπζθεπέο:  
 
Αληηθαηαζηήζηε ην πξνβιεκαηηθφ ηειέθσλν κε άιιν θαη ειέγμηε εάλ ιεηηνπξγεί. Δάλ 
ιεηηνπξγεί, ηφηε ην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηε ζπζθεπή. Δάλ ε δεχηεξε ζπζθεπή δελ 
ιεηηνπξγεί, ην πξφβιεκα είλαη ζηε γξακκή. Υξεζηκνπνηήζηε κηα άιιε ππνδνρή γηα λα 
ειέγμεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθψλνπ. Δάλ ην πξφβιεκα ηειηθά βξίζθεηαη ζηε 
γξακκή, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πάξνρφ ζαο.  
 
Να έρεηε ππφςε ζαο φηη εάλ ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ, ζα 
επηβαξπλζείηε ηελ επίζθεςε.  
 
Δάλ ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πάξνρφ ζαο.  
 
 
 
 
6. Εγγύηζη και επιζκεςή  
 
Η Interquartz (UK) Limited εγγπάηαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο γηα πεξίνδν 6 
εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ.  
‘ 
 
Κάζε ηειέθσλν Interquartz δηαζέηεη κνλαδηθφ ζεηξηαθφ αξηζκφ, κέξνο ηνπ νπνίνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο. ην ηειέθσλν πξνζαξηάηαη κηα εηηθέηα 
παξφκνηα κε ηελ παξαθάησ:  
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9515   030852 
(Model No.)  QC.P 
 
Σα ςεθία 9515 ππνδειψλνπλ φηη ε ζπζθεπή θαηαζθεπάζηεθε ηελ εβδνκάδα 15 (10 
Απξηιίνπ) ηνπ 1995. ην πιαίζην ηεο λέαο εγγχεζεο, ε θάιπςε ηζρχεη έσο ηηο 10 
Απξηιίνπ 2001.  
 
θνπφο ηεο εγγχεζεο είλαη λα θαιχπηεη θαηαζθεπαζηηθά ζθάικαηα ή ειαηηψκαηα 
εμαξηεκάησλ. Η εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηε ζπλήζε θζνξά. H εγγχεζε πνπ παξέρεηαη 
απφ ηελ Interquartz δελ απνηειεί εμαίξεζε.  
 
Αλακέλνπκε απφ ηνπο πειάηεο καο εχινγε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εγγχεζεο. 
Θα θαηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα λα επηζθεπάζνπκε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή καο 
απνζηέιιεηαη εληφο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο, αιιά δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα 
πξνβνχκε ζε ρξεψζεηο γηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχκε αληηθαηαζηάζηκα ιφγσ ζπλήζνπο 
θζνξάο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην θαιψδην ηνπ αθνπζηηθνχ ππνζηεί βιάβε εληφο 
νιίγσλ κελψλ, ζα ην αληηθαηαζηήζνπκε. Δάλ κηα ζπζθεπή επηζηξαθεί κεηά απφ, γηα 
παξάδεηγκα, 4 έηε έληνλεο ρξήζεο κε παξφκνην πξφβιεκα, ελδερνκέλσο λα 
αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά θαη λα πξνβνχκε ζε ρξέσζε.  
 
Δάλ έρεηε έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα εγγχεζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
ζθξαγίδα ηεο εγγχεζεο δελ έρεη παξαβηαζηεί, ηφηε είηε ζα επηζθεπάζνπκε ηε 
ζπζθεπή ζαο, ή θαηά ηελ θξίζε καο ζα ηελ αληηθαηαζηήζνπκε κε παξφκνηα ζπζθεπή. 
Δάλ πξφθεηηαη γηα ζπζθεπή ε νπνία βξίζθεηαη εθηφο παξαγσγήο, ε ζπζθεπή 
αληηθαηάζηαζεο ζα έρεη παξφκνηα ή θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά.  
 
Δπηζηξέςηε ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπζθεπέο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  
 
Interquartz (UK) Limited  
Pennine House 
Salford Street  
Bury  
BL9 6YA 
 
Παξαθαινχκε λα καο ελεκεξψζεηε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηεο 
ζπζθεπήο.  
 
ΘΤΜΗΘΕΙΣΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΣΕ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α.  
 
Σν θφζηνο απνζηνιήο ησλ ηειεθψλσλ ζηελ εηαηξεία καο ζα βαξχλεη ηνλ πειάηε. Σν 
θφζηνο επηζηξνθήο ηεο ζπζθεπήο ζηνλ πειάηε βαξχλεη ηελ εηαηξεία καο.  
 
Η παπούζα εγγύηζη παπέσεηαι επιππόζθεηα οποιωνδήποηε θεζμικών 
δικαιωμάηων.  
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