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1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟΕΡΓΟΤ 

1.1 Νέο ζύζηημα 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 ΙΦ (Ιδησηηθφο Φνξέαο χκπξαμεο) ηνπ ΟΑΑ, 
(Κνηλνπξαμία ΣΔΡΝΑ-LG), 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 Διαλειηοςπγικόηηηα Η/Μ ζςζηημάηων Μεηπό με 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 επηηήξεζεο θαη 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.  
 
 
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 
BACSησλ 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. 
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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 θαη 
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 ππξαλίρλεπζεοησλ 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. 
 
 

 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, 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.  
 
 

 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. 
 
 

 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. 
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 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. 
 
 

 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.  
 

 

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 
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. 

 
Έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ππιψλ – ππξαλίρλεπζεο θαη 
BACS επηζπλάπηεηαη παξαθάησ : 
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2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

2.1 κοπόρ ηοςΈπγος 

 
ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ψζηε λα πινπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο αλαβαζκίζεηο, 
ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο - ζην βαζκφ πνπ ζα απαηηεζεί - ζηνλ ππάξρνληα θαη ελ 
ιεηηνπξγία εμνπιηζκφ, ησλ ζπζηεκάησλ Ππξαλίρλεπζεο ησλ ζηαζκψλ Μεηξφησλ 
Γξακκψλ 2 θαη 3 ηνπ Μεηξφ γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπο κε ην λέν Απηφκαην χζηεκα 
πιινγήο Κνκίζηξνπ ηνπ ΟΑΑ θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ απηφκαησλ ππιψλ 
πξφζβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο. 
 
θνπφο απηήο ηεο δηαζχλδεζεο είλαη ην απηφκαην άλνηγκα ησλ ππιψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΑΚ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ρψξνπο θνηλνχ ησλ ζηαζκψλ 
Μεηξφ, ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ή θαπλνχ γηα ηελ αζθαιή θαη νκαιή 
εθθέλσζή ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 

2.2 Μελέηερ 

 
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 
αμηνιφγεζε αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ Ππξαλίρλεπζεο γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπο κε 
ην Απηφκαην χζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ ηνπ ΟΑΑ θαη εηδηθφηεξα κε ηηο πχιεο 
πξφζβαζεο. Οη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή πξέπεη 
λα ζεσξεζνχλ σο νη ειάρηζηεο. 
 
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 αλεμάξηεην αλάδνρν πνπ ζα ηξνπoπνηήζεη ην ζχζηεκα BACSζηνπο 
ζηαζκνχο.  

 κε ηνπο αξρηθνχο παξφρνπο ησλ ελ ιφγσ ελ ιεηηνπξγία Η/Μ ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο 

 κε ηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ΣΑΤ ΑΔ, θαζψο ηα πθηζηάκελα θαη ελ ιεηηνπξγία 
Η/Μ ζπζηήκαηα 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. 

 κε αλεμάξηεην αμηνινγεηή αζθαιείαο ν νπνίνο ζα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ην 
ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα ππιψλ-ππξαλίρλεπζεο-BACS θαη ζα έρεη θαζνξηζηηθφ 
ξφιν ζηελ κειέηε θαη ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 
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θαζψο νη ππνδείμεηο ηνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ φινπο ηνπο 
εκπιεθφκελνπο αλαδφρνπο αιιά θαη ηνλ παξφληα Αλάδνρν. 

 
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 θαη 
δνθηκψλ, θαη φηη άιιν απαηηεζεί ζε επίπεδν κειέηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 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» 

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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2.3 Τθιζηάμενα Εγκαηεζηημένα ςζηήμαηα Πςπανίσνεςζηρ ζηο  δίκηςο 
Μεηπό 

 
Η παξνχζα ελφηεηα δίλεη κηα πεξηιεπηηθή πιεξνθφξεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 
πζηεκάησλ Ππξαλίρλεπζεο ησλ Γξακκψλ 2 θαη 3 ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ,  κε ζθνπφ ηελ 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηνπο επί 
κέξνπο Αλαδφρνπο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
Σν ζχζηεκα Ππξαλίρλεπζεο απνηειεί ηνλ έλα απφ  ηνπο δχν βαζηθνχο θιάδνπο ηνπ  
ζπζηήκαηνο  Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο  ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο. 
 
Σν ζχζηεκα Ππξαλίρλεπζεο θαιχπηεη  φια ηα ζεκεία ησλ ζηαζκψλ ηνπ Μεηξφ (ρψξνη 
θνηλνχ, ρψξνη πξνζσπηθνχ θαη ηερληθνί ρψξνη),  θαζψο θαη  ηα πεξηζζφηεξα θξέαηα 
πνπ ζπλδένληαη κε ζήξαγγεο  Όιεο νη  ζπζθεπέο  Ππξαλίρλεπζεο πνπ έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί  είλαη πηζηνπνηεκέλεο απφ αλαγλσξηζκέλνπο  θνξείο πηζηνπνίεζεο θαη  
νιφθιεξν ην χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 
γηα θάζε ζηαζκφ Μεηξφ μερσξηζηά. 
 
2.3.1 χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο Βαζηθνχ Έξγνπ 
 
ην Βαζηθφ Έξγν ην νπνίν απαξηζκεί δεθαελληά  (19) ζηαζκνχο, δψδεθα (12) ηεο 
Γξακκήο 2 απφ επφιηα έσο Γάθλε θαη επηά (7) ηεο Γξακκήο 3 απφ Μνλαζηεξάθη 
έσο Δζληθή Άκπλα, ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί είλαη 
ζπκβαηηθνχ ηχπνπ (δει. κε δηεζπλζηνδνηνχκελν) θαη  απνηειείηαη απφ εμνπιηζκφ ηεο 
εηαηξίαο Siemens (ζέζε ζε ιεηηνπξγία έηνο 2000) 
 
Σν ζχζηεκα ζε θάζε ζηαζκφ πεξηιακβάλεη: 
 

 Σνλ Κεληξηθφ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο  πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν 3.13 {ρψξνο 
Ππξφζβεζεο)  

 Σνλ Μηκηθφ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο  πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν 2.3  (ρψξνο  
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ - SMR) 

 Αληρλεπηέο Οπηηθνχ Καπλνχ 

 Φσηεηλνχο Δπαλαιήπηεο 

 Αγγειηήξεο πλαγεξκνχ (θνκβία θαη ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ) 

 Κνκβία ρεηξνθίλεηεο θαηάθιπζεο κε INERGEN  (βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο 
ρψξνπο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ απηφ ην αέξην) 

 Καισδηψζεηο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
 

ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο θσηηάο, ζπγθεθξηκέλεο κφλν πιεξνθνξίεο/ζήκαηα  
κεηαθέξνληαη απφ ην χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ηνπ θάζε ζηαζκνχ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 
πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ), θαη απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ αλεμάξηεηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS (πνπ νλνκάδεηαη ECS/BMS ζην Βαζηθφ Έξγν). Δηδηθφηεξα 
κεηαθέξνληαη ζην ΚΔΛ νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ κφλν γηα ζήκα ζπλαγεξκνχ 
θσηηάο ην νπνίν έρεη επίπησζε ζην χζηεκα Αεξηζκνχ θαη HVAC απελεξγνπνηψληαο 
εθάζηνηε αλεκηζηήξεο ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ θαη απαγσγήο θαπλνχ ησλ 
ζηαζκψλ. Σέηνηα ζήκαηα είλαη ηα ζήκαηα θσηηάο ζε ρψξνπο θνηλνχ θαη ζε ηερληθνχο 
ρψξνπο. Σα ζήκαηα απηά είλαη ζπγθεληξσηηθά θαη ελδέρεηαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ 
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πιεξνθνξίεο απφ φινπο ηνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο θνηλνχ θαη ηερληθψλ ρψξσλ ηνπ 
ζηαζκνχ.  
 
Η πιήξεο πιεξνθνξία ζε επίπεδν ζηαζκνχ σο πξνο ηελ δψλε αλίρλεπζεο θσηηάο 
ππάξρεη κφλν ζηνλ Κεληξηθφ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο. 
 
 
2.3.2 χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο επεθηάζεσλ  
 
ηηο επεθηάζεηο Α’ θαη Β’ θάζεο ηνπ Μεηξφ έρνπλ εγθαηαζηαζεί αλά επέθηαζε 
ηέζζεξα (4) ζπζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο, αλαινγηθνχ ηχπνπ δηεπζπλζηνδνηνχκελα, 
ηεζζάξσλ (4) δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ. πγθεθξηκέλα : 

1. ηελ πξψηε θάζε ησλ επεθηάζεσλ πνπ απαξηζκεί εθηά (7) ζηαζκνχο δει. 
ηνπο ζηαζκνχο Αγ. Γεκήηξηνο θαη Αγ. Αληψληνο ζηελ Γξακκή 2 θαη Υαιάλδξη, 
Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο, Κεξακεηθφο, Διαηψλαο, Αηγάιεσ ζηελ Γξακκή 3 
εγθαηαζηάζεθε ζχζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ηεο εηαηξίαο Esser (ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία 2004-2007). 
 

2. ηνπο ηξεηο (3) ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ηεο Βφξεηαο επέθηαζεο ηεο γξακκήο 3 
δει. ζηνπο ζηαζκνχο Υνιαξγφο, Ννκηζκαηνθνπείν θαη Αγ. Παξαζθεπή 
εγθαηαζηάζεθε ζχζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ηεο εηαηξίαο Detectomat(ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία 2009). 
 

3. ηελ επέθηαζε πξνο Διιεληθφ πνπ απαξηζκεί ηέζζεξηο (4) ζηαζκνχο δει. 
ηνπο ζηαζκνχο Ηιηνχπνιε, Αξγπξνχπνιε, Άιηκνο θαη Διιεληθφ 
εγθαηαζηάζεθε ζχζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ηεο εηαηξίαο Siemens (ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία 2013). 
 

4. Σέινο ζηηο επεθηάζεηο πξνο Αλζνχπνιε γηα ηε γξακκή 2 θαη Υατδάξη γηα ηε 
γξακκή 3 δει. γηα ηνπο ζηαζκνχο Πεξηζηέξη, Αλζνχπνιε θαη Αγ. Μαξίλα 
αληίζηνηρα εγθαηαζηάζεθε ζχζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ηεο εηαηξίαο Bosch (ζέζε 
ζε ιεηηνπξγία 2013). 

 
ε θάζε ζηαζκφ απφ ηνπο παξαπάλσ ην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ Κεληξηθφ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο  πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν 3.13 {ρψξνο 
Ππξφζβεζεο)  

 Σνλ  Η/Τ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ζήκαηα Ππξαλίρλεπζεο  (Fire Alarm 
Management - FAM  πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν 2.3  (ρψξνο  Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ) 

 Αληρλεπηέο Οπηηθνχ Καπλνχ 

 Φσηεηλνχο Δπαλαιήπηεο 

 Αγγειηήξεο πλαγεξκνχ (θνκβία θαη ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ) 

 Κνκβία ρεηξνθίλεηεο θαηάθιπζεο κε INERGEN  (βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο 
ρψξνπο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ απηφ ην αέξην) 

 Καισδηψζεηο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
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Ο Κεληξηθφο Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο θάζε ελφο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 
ζηαζκνχο επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο BACS κε ην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ηνπ Μεηξφ πνπ βξίζθεηαη ζην ζηαζκφ ηνπ πληάγκαηνο.  
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 
θαζψο θαη ησλ επεθηάζεσλ επηζπλάπηνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ ηεχρνο «Σερληθψλ 
Πιεξνθνξηψλ Τθηζηάκελσλ πζηεκάησλ Ππξαλίρλεπζεο ζηνπο ζηαζκνχο Μεηξφ 
ησλ Γξακκψλ 2 & 3». 
 
Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, εάλ απαηηεζνχλ, ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ ΑΜ πξνο ηνλ 
Αλάδνρν εάλ είλαη δηαζέζηκεο. 
 
 

2.4 Απαιηούμενερ επγαζίερ για ηην διαζύνδεζη ηος ζςζηήμαηορ 
Πςπανίσνεςζηρ με ηο ζύζηημα ΑΚ 

 
 

2.4.1 ηαζκνί Βαζηθνχ Έξγνπ Μεηξφ 
 

Γηα θάζε ζηαζκφ απφ ηνπο 19 ζηαζκνχο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ είλαη απνδεθηή ε ρξήζε 
ζπκπιεξσκαηηθνχ θεληξηθνχ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ππάξρνληνο Κεληξηθνχ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο κε λέν δηεπζπλζηνδνηνχκελν Κεληξηθφ 
Πίλαθα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη νη λένη πίλαθεο Ππξαλίρλεπζεο  λα είλαη 
ζχκθσλνη κε ην πξφηππν EN-54 θαζψο θαη νη λένη Πίλαθεο Απηφκαηεο Καηάζβεζεο 
αλ απαηηεζνχλ ζχκθσλνη κε ην πξφηππν 12094-01.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην Βαζηθφ Έξγν δελ ππάξρνπλ απηφλνκνη Πίλαθεο Καηάζβεζεο 
αιιά απνηεινχλ κέξνο ηνπ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο. 
 
Ο λένο ή ζπκπιεξσκαηηθφο Κεληξηθφο  Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο, νη Πίλαθεο 
Απηφκαηεο Καηάζβεζεο, θαη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (θάξηεο, 
modules, transponders, θαη φηη άιιν πιηθφ απαηηεζεί, θιπ.)   ζα πξέπεη επίζεο λα 
πιεξνχλ   ην πξφηππν EN-54 ή/θαη ην Πξφηππν Vds. Γηα απηφ, ν εμνπιηζκφο θαη φιεο 
νη ζπζθεπέο ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο  ζα έρνπλ ππνβιεζεί ζηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο θαη ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο φηη πιεξνχλ ην 
Πξφηππν ΔΝ 54 / ή/θαη ην Vds απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. 
 
Ο λένο ή ν πξφζζεηνο  ζπκπιεξσκαηηθφο πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
ηα παξαθάησ: 

 

 Δθεδξηθή θάξηα CPU hot stand by. Η εθεδξηθή θάξηα ζα πξέπεη λα 
είλαη αλεμάξηεην δνκνζηνηρείν απφ ηελ πξσηεχνληα CPU θαη λα 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα hot plug and play. 

 

 Δθεδξηθφ ηξνθνδνηηθφ. 
 

 Γείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ 30 (ηνπιάρηζηνλ). 
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 Ο θάζε πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζα δηαζέηεη θαηάιιεινπο 
ζπζζσξεπηέο  γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ηεο θπξίαο ηξνθνδνζίαο, γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ψξεο.  

 

 Ο πίλαθαο ζε θάζε ζηαζκφ ζα είλαη ηθαλφο λα ππνζηεξίδεη ηνπο 
πθηζηάκελνπο θαη ελ ιεηηνπξγία δψλεο/βξφρνπο ππξαληρλεπηψλ.    

 

 Ο πίλαθαο  ζα πξέπεη λα επηηεξείηαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, 
ζπγθεθξηκέλα ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ φπσο Power failure, Battery fault, 
Main fault, Disable ζα απεηθνλίδνληαη ζην ΚΔΛ, κέζσ επαθψλ δηαζχλδεζεο 
κε ην ηνπηθφ PLC ηνπ BACS 

 
2.4.1.1 Λχζε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνχ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο 

 
ε πεξίπησζε επηινγήο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο Κεληξηθνχ 
Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο κε λέν ζα πξέπεη : 
 

 Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ παιηνχ πίλαθα (αλίρλεπζε δψλεο ππξθαγηάο, 
εληνιέο πξνο κηκηθφ πίλαθα ζην ζηαζκαξρείν, απελεξγνπνίεζε 
αλεκηζηήξσλ, ελεξγνπνίεζε δηαθξαγκάησλ, ζεκεία ειέγρνπ πξνο 
κνλάδεο ειέγρνπ RTU,/ PRCS, θιπ) ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηνλ 
λέν Κεληξηθφ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο.  

 

 Οη λένη πίλαθεο Απηφκαηεο Καηάζβεζεο ζα πξέπεη επίζεο λα εθηεινχλ 
φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνυπήξραλ ζην αξρηθφ ζχζηεκα 

 

 Οη δψλεο αληρλεπηψλ, νη αληρλεπηέο, νη ζεηξήλεο θαζψο θαη ν ινηπφο 
εμνπιηζκφο πεδίνπ ζα παξακείλεη σο έρεη θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη 
θακία αλαβάζκηζε ή εξγαζία. 

 

 Λφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ Κεληξηθψλ Πηλάθσλ Ππξαλίρλεπζεο θαη 
Πηλάθσλ Απηφκαηεο Καηάζβεζεο ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα 
απαηηεζεί λα γίλνπλ απφ ηελ αξρή φιεο νη δνθηκέο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζε θάζε ζηαζκφ. 

 
 
2.4.1.2 Λχζε κε πξνζζήθε πκπιεξσκαηηθνχ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο 
 

ε πεξίπησζε επηινγήο ηεο ρξήζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ πίλαθα 
Ππξαλίρλεπζεο ζηνλ ήδε ππάξρνληα Κεληξηθφ Πίλαθα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππ’ φςηλ, πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ζην άξζξν 2.4.1 θαη 
ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δχν ιχζεηο, ηα παξαθάησ: 
 

 Θα πξέπεη θαη ειάρηζην φιεο νη δψλεο ησλ ρψξσλ θνηλνχ θαζψο θαη 
ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ρψξσλ ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο (ρψξνο Τ/, 
LAS, RS) πνπ είλαη ζε επαθή κε ρψξνπο θνηλνχ  λα κπνξνχλ λα 
κεηαθεξζνχλ ζηνλ λέν ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο. 
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 Όιεο νη δηαζπλδέζεηο απφ θαη πξνο ηνλ πθηζηάκελν θεληξηθφ Πίλαθα κέρξη 
θαη ηνλ λέν ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα ζα είλαη επηβιεπφκελεο ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν EN-54.  
 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηηο εμφδνπο πξνο πχιεο θαη BACS ζα γίλεη 
απνθιεηζηηθά ζηνλ λέν ζπκπιεξσκαηηθφ  πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κε 
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζχλνινπ ησλ παιαηψλ δσλψλ. 
 

 Η επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο πίλαθα κε λέεο θάξηεο εηζφδσλ/εμφδσλ  
θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνχ δελ είλαη επηηξεπηή ιφγσ 
παιαηφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπλεπαγφκελσλ δπζθνιηψλ 
θαη αβεβαηνηήησλ.  
 

 Η ρξήζε εγθαηεζηεκέλσλ / πξνγξακκαηηζκέλσλ γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο, 
εληνιψλ εμφδνπ ηνπ ππάξρνληνο πίλαθα, γηα ηελ  κεηαθνξά ηεο 
πιεξνθνξίαο θηλδχλνπ ζην ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο 
δειαδή ε παξάιιειε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο δελ είλαη επηηξεπηή. 
 

 Η ρξήζε εθεδξηθψλ εμφδσλ είλαη απνδεθηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
αξηζκφο ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ψζηε λα πιεξνχληαη ηα πην πάλσ. 

 

 Γελ απαηηνχληαη δνθηκέο ζην ζπλνιφ ηνπο αιιά κφλν φισλ ησλ λέσλ 
ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο  δνθηκέο, νη νπνίεο ζα 
ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ, ηεο ΣΑΤ θαη ηεο ΑΜ, γηα ηελ 
επηβεβαίσζε αθελφο φηη ν πθηζηάκελνο Κεληξηθφο Πίλαθαο  
Ππξαλίρλεπζεο εμαθνινπζεί  λα ιεηηνπξγεί φπσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη αθεηέξνπ φηη ν πξφζζεηνο 
ζπκπιεξσκαηηθφο Πίλαθαο  πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη 
ζηελ ζχκβαζε.  

 
 

2.4.2 ηαζκνί επεθηάζεσλ Μεηξφ  
 
Γηα ηνπο 17 ζηαζκνχο ησλ επεθηάζεσλ φπνπ πηζαλφλ απαηηεζεί επηπιένλ 
εμνπιηζκφο ζην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο απφ ηνλ ήδε εγθαηεζηεκέλν ηφηε απηφο ζα 
πξέπεη λα είλαη ίδηνο ή απφιπηα ζπκβαηφο θαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ 
εγθαηεζηεκέλν. 
 
Γηα ηνπο ζηαζκνχο ησλ επεθηάζεσλ δελ απαηηνχληαη δνθηκέο ζην ζπλνιφ ηνπο αιιά 
κφλν φισλ ησλ λέσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Τπάξρνληνο Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο θαζψο θαη  
δνθηκέο νη νπνίεο ζα θαιχςνπλ πεξηπηψζεηο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ζε δηάθνξεο 
δψλεο ηνπ θάζε ζηαζκνχ, ελεξγνπνίεζε ππξνδηαθξαγκάησλ, ελεξγνπνίεζε θνκβίσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο (MCP) θιπ., νη νπνίεο ζα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο 
ΣΑΤ θαη ηεο ΑΜ, γηα ηελ επηβεβαίσζε φηη νη ιεηηνπξγίεο ησλ πηλάθσλ 
εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ φπσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
2.4.3 Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 
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Οη δηαγσληδφκελνη δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε/ηξνπνπνίεζε/αλαβάζκηζε/δηαζχλδεζε (φπνπ έρνπλ εθαξκνγή) ησλ 
ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ησλ Γξακκψλ 2 & 3 
φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζην άξζξν 2.3.1 γηα ην Βαζηθφ Έξγν θαη ζην 
άξζξν 2.3.2 γηα 4 πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ. 
 
ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ δηαζχλδεζεο πνπ αθνξά ηνπο  ζηαζκνχο Μεηξφ, 
πεξηιακβάλνληαη : 
 

 ε Μειέηε Δθαξκνγήο 

 ε πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ππξαλίρλεπζεο 
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ δηαζχλδεζεο φπνπ απαηηείηαη 

 ε ηξνπνπνίεζε – αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ 
ππξαλίρλεπζεο  φπνπ απαηηείηαη,  

 ην λέν ινγηζκηθφ Δθαξκνγήο  ή ην αξρηθφ ινγηζκηθφ κε φιεο  
ηηοαπαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ, 
θαζψο θαη ηα ζρεηηθά βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα/ινγηζκηθφ δηαγλσζηηθήο 
ζθαικάησλ, φπσο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ηηο φπνηεο 
ιεηηνπξγηθέο ηξνπνπνηήζεηο ή δηνξζψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 νη λέεο θαισδηψζεηο πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο κε ην 
ζχζηεκα ππιψλ θαη ην ζχζηεκα BACS ζε ηνπηθφ επίπεδν,  

 ε εμαζθάιηζε ηεο αμηφπηζηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ απηψλ,  

 νη ζπλδέζεηο φισλ ησλ θαισδηψζεσλ ηζρχνο θαη ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο  

 νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο 
ππιψλ-ππξαλίρλεπζεο-BACS 

 πξνθαηαξηηθή αλάιπζε αζθαιείαο – RAMS 

 ε εθπφλεζε ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζε» 
 
Οη πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξνθαηαξηηθή αλάιπζε αζθαιείαο - RAMS ζα 
πεξηιακβάλνπλ  πνζνηηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα εμαζθάιηζεο 
εθεδξεηψλ θαη αμηνπηζηίαο/δηαζεζηκφηεηαο, φζνλ αθνξά ην λέν ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο θαη εηδηθφηεξα ηελ εζσηεξηθή ηνπ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ 
ζπλδεζκνινγία ηνπ κε ηα ζπλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα ππιψλ θαη BACS. Απηέο νη 
πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζε αλεμάξηεην αμηνινγεηή αζθαιείαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 
αμηνιφγεζε αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΚ ελ ζπλφισ. 
 
Οη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζα ζεσξεζνχλ σο ειάρηζηεο. Aλ θαηά ηε Μειέηε 
Δθαξκνγήο πξνθχςνπλ επηπιένλ εξγαζίεο ηφηε θαη απηέο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 
θαη εθαξκνζηνχλ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο κε 
αζθαιή ηξφπν. 
 
Οη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ δηαζχλδεζε είλαη νη παξαθάησ: 
 

1. ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο θσηηάο απφ ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζε 
ρψξνπο θνηλνχ ησλ ζηαζκψλ απαηηείηαη λα δίδεηαη θαηάιιειν ζήκα 
εληνιήο απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο (FAP) ηνπ ζηαζκνχ πξνο 
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ην ζχζηεκα ησλ ππιψλ (ΔΝΑ ζήκα πξνο ηνλ ηνπηθφ πίλαθα ειέγρνπ ησλ 
ππιψλ ην νπνίν ζα ην κεηαβηβάδεη ζηελ ζπλέρεηα πξνο θάζε ειεγθηή θάζε 
πχιεο) ψζηε απηέο λα αλνίγνπλ απηφκαηα, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 
γξήγνξε θαη αζθαιή εθθέλσζε ησλ επηβαηψλ (θαη ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο 
απαηηείηαη).Σν άλνηγκα ησλ ππιψλ ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ζε νξηζκέλεο 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο ρσξνηαμίαο ζηαζκψλ, κε θσηηά ζε ηερληθφ ρψξν 
φκνξν κε ρψξν θνηλνχ. 

 
Η εληνιή ελεξγνπνίεζεο αλνίγκαηνο ησλ ππιψλ ζα είλαη επηβιεπφκελε θαη 
ζχκθσλε κε ην Πξφηππν EN54. 

 
2. Κάζε εληνιή απφ ην FAP δηαζπλδέεηαη κέζσ μεξήο επαθήο κε ζχλδεζε 2 

θαισδίσλ (Ι/Ο είζνδνο θαη γείσζε εηζφδνπ) πξνδηαγξαθψλ AWG #18 24V 
DC κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ππιψλ πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν αλάδνρνο ησλ 
ππιψλ, πνπ ζα δηαλέκεη ην εηζεξρφκελν (απφ ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο) 
ζήκα αλνίγκαηνο ησλ ππιψλ πξνο φιεο ηηο πχιεο.Ο Αλάδνρνο ζα είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ θαισδίσζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ FAP έσο ηνλ 
πίλαθα ειέγρνπ ησλ ππιψλ, ελψ ε ζχλδεζε θάζε πχιεο κε ηνλ πίλαθα 
ειέγρνπ ησλ ππιψλ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ ησλ ππιψλ..Ο 
ηεξκαηηζκφο ησλ θαισδίσλ απφ ην FAPζηηο θιέκεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 
ππιψλ είλαη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ ΑΚ – ΟΑΑ.  

 
Όηαλ ν ειεγθηήο πχιεο ιάβεη ην πξναλαθεξζέλ ζήκα 24V DC, ε 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο πχιεο ζα αιιάδεη απφ θαλνληθή ιεηηνπξγία ζε 
ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο (αλνηθηή πχιε).  

 
3. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο γηα ην άλνηγκα ησλ 

ππιψλ ζα γίλεηαη απηφκαηα ηφζν απφ ηα δίθηπα ησλ ππξαληρλεπηψλ ζηνπο 
ρψξνπο θνηλνχ ησλ ζηαζκψλ (ε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηερληθνχο ρψξνπο πνπ 
είλαη φκνξνη ησλ ρψξσλ θνηλνχ ζε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο 
ζηαζκψλ), αιιά θαη ρεηξνθίλεηα απφ ηα κπνπηφλ MCP (Manual Call Points) 
πνπ επξίζθνληαη πάλσ ζηηο ελνπνηεκέλεο ζπζθεπέο έθηαθηεο αλάγθεο 
(Emergency Consolidated Units) πνπ επξίζθνληαη αλά δχν ζε θάζε 
απνβάζξα, θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο άιιεο ζέζεηο ησλ ρψξσλ θνηλνχ 
ζε θάζε ζηαζκφ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε πξφβιεςεο απφ ηελ κειέηε θαη 
ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε 
ζεκάησλ ςεπδν-ζπλαγεξκψλ (false alarms) νη νπνίνη ζα αλνίγνπλ ηηο 
πχιεο ρσξίο ιφγν. 

 
4. Θα πξέπεη λα ππάξρεη απηφκαηε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε 

φισλ ησλ εληνιψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο πξνο ην ζχζηεκα ησλ 
ππιψλ, γηα εχινγε ρξνληθή πεξίνδν. Οη εληνιέο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 
αλά πάζα ζηηγκή αλαθηήζηκεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πιεξνθνξίεο φπσο ππξαληρλεπηήο/έο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ αλ 
απηνί είλαη δηεπζπλζηνδνηνχκελνη, ή δψλε πνπ ελεξγνπνηήζεθε, ρξνληθή 
ζηηγκή, επηβεβαίσζε κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο πξνο πχιεο θηι.  
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5. Όζνλ αθνξά ηνπο ζηαζκνχο ησλ επεθηάζεσλ φπνπ θαη ππάξρεη εληφο ηεο 
Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ (SMR) Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, ε φπνηα 
εληνιή απφ ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο γηα ην άλνηγκα ησλ ππιψλ ζα 
εθηππψλεηαη θαη ζηνλ εθηππσηή πνπ ππάξρεη ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ ζε θάζε ζηαζκφ θαη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ Ηιεθηξνληθφ 
Τπνινγηζηή (FAM) ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο.  

 
Γηα ηνπο ζηαζκνχο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε εθηχπσζε 
(θαζψο δελ ππάξρεη ζχζηεκα FAM - χζηεκα Γηαρείξηζεο Ππξαλίρλεπζεο 
– νχηε αληίζηνηρνο εθηππσηήο).  

 
6. ηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θάζε ζηαζκνχ ζα εγθαηαζηαζεί λένο 

Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο (απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ππιψλ) πνπ ζα επηηεξεί 
θαη ζα ειέγρεη ηηο πχιεο. Η εληνιή ηεο ππξαλίρλεπζεο γηα ην άλνηγκα ησλ 
ππιψλ ζα πξέπεη λα δνζεί / κεηαθεξζεί θαη ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή. Η 
αθξηβήο δηάηαμε θαη ζπλδεζκνινγία ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο- ειεγθηψλ 
ππιψλ - ππνινγηζηή ππιψλ ζα θαζνξηζζεί ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ησλ ππιψλ. 

 
7. Η εληνιή/ζήκα απφ ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο γηα ην άλνηγκα ησλ ππιψλ 

ζα κεηαβηβάδεηαη (αλαγγέιιεηαη) αλεμάξηεηα θαη ζην ηνπηθφ ζχζηεκα BACS 
θάζε ζηαζκνχ κέζσ λέαο θαισδίσζεο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν Αλάδνρνο. 
Απφ εθεί ην ηνπηθφ ζχζηεκα BACS ζα κεηαβηβάδεη απηφ ην ζήκα θαη ζην 
θεληξηθφ ζχζηεκα BACS ζην ΚΔΛ πληάγκαηνο. Απηή ε κεηάδνζε πξνο ην 
ΚΔΛ ζα πινπνηεζεί απφ άιινλ αλάδνρν (ηνλ αλάδνρν ζχλδεζεο BACS-
ΑΚ). Πιεξνθνξηαθά αλαθέξεηαη φηη ζε απηφ ην πιαίζην, ζα πινπνηεζεί 
απφ αλεμάξηεην αλάδνρν ε ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο BACS ζην ΚΔΛ (χληαγκα) γηα ηελ ιήςε δεδνκέλσλ ή/θαη 
εληνιψλ φζνλ αθνξά ηα ζήκαηα αλίρλεπζεο θσηηάο θαη ην ζπλεπαγφκελν 
άλνηγκα ησλ ππιψλ ζε θάζε ζηαζκφ. Οη θαισδηψζεηο απφ ην FAP έσο 
ηνBACSείλαη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ, ελψ νη ζπλδέζεηο ησλ 
θαισδηψζεσλ απφ ην FAPζην ζχζηεκα BACSζα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν 
ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS κε ην ΑΚ-ΟΑΑ. 

 
8. Πέξαλ ηεο εμαζθάιηζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ππξαλίρλεπζεο θαη ππιψλ 

θαζψο θαη ησλ εληνιψλ ελεξγνπνίεζεο ησλ ππιψλ απφ ην ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο, δελ απαηηείηαη ε απνζηνιή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ εληνιψλ ή 
δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα ππιψλ πξνο ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. 

 
9. Η δηαδηθαζία αληαιιαγήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εληνιψλ/δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ππιψλ θαη ππξαλίρλεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
αζθαιήο. Θεσξείηαη σο ειάρηζην ην επίπεδν αζθαιείαο SIL2(φπσο 
νξίδεηαη θαηά CENELEC - EN 61508 θαη EN 62279). Η ζρεηηθή 
πξνθαηαξηηθή αλάιπζε αζθαιείαο πνπ θαιείηαη λα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 
ππξαλίρλεπζεο, ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη ηα ιεπηνκεξή 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππιψλ θαη ηεο ζπλδεζκνινγίαο κε απηέο. 
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10. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο, νη πχιεο ζα αλνίγνπλ απηφκαηα κε 
κεραληθφ ηξφπν (ειαηήξηα) θαη ζα παξακέλνπλ ζηελ αλνηθηή ζέζε, έσο ηελ 
επαλαθνξά ηνπ ξεχκαηνο. Ο ππνινγηζηήο ησλ ππιψλ ζα ζπλερίζεη λα έρεη 
παξνρή ηζρχνο απφ UPS, ζπλεπψο ε φπνηα επηθνηλσλία κεηαμχ FAP(πνπ 
θαη απηφ ζα έρεη ηζρχ απφ UPS) θαη ππνινγηζηνχ ησλ ζπξψλ ζα είλαη 
δπλαηή. Όιεο νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο κε απψιεηα ηζρχνο ζα 
πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ην ινγηζκηθφ πνπ ζα αλαπηπρζεί γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηαζχλδεζεο, σο ελδείμεηο πξνο ηνλ ρξήζηε. 

 
11. Οη θαισδηψζεηο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ γηα ηελ ζχλδεζε 

ππξαλίρλεπζεο-ππιψλ-BACS ζα είλαη ππξάληνρεοθαη ειεχζεξεο 
αινγφλνπ, ραξαθηεξηζηηθψλ FE180/E30 (ππξαληνρή γηα 1 ψξα κε 
δηαηήξεζε θπθιψκαηνο γηα ½ ψξα). Οη θαισδηψζεηο ζα νδεχζνπλ είηε 
εληφο πθηζηάκελσλ εγθηβσηηζκέλσλ ζσιήλσλ, είηε επί ησλ ζραξψλ 
αζζελψλ ξεπκάησλ (LV) ησλ ζηαζκψλ ελψ εάλ απαηηεζνχλ λέεο 
αλεμάξηεηεο θαη εθηεζεηκέλεο νδεχζεηο, απηέο ζα νδεχζνπλ εληφο λέσλ 
κεηαιιηθψλ γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ. Γελ επηηξέπνληαη εκθαλείο 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 νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ ζα 
ζπληνληζζνχλ κε ηνλ αλάδνρν ησλ ππιψλ, ν νπνίνο ζα θάλεη θαη 
αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο ζηνπο ζηαζκνχο γηα ηελ εγθαηάζηαζε  ησλ 
ππιψλ (πρ. απνμήισζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ γξαληηψλ δαπέδνπ ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία). 

 
12. Οη φπνηεο παξεκβάζεηο/επεθηάζεηο/ηξνπνπνηήζεηο ζε εμνπιηζκφ ή/θαη 

ινγηζκηθφ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάζνπλ ζην ειάρηζην ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 
θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο φπσο απηφ ιεηηνπξγεί 
ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί φηη νη φπνηεο 
παξεκβάζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ή ζην ινγηζκηθφ δελ ζα 
επεξεάζνπλ επ’ νπδελί ηελ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ 
θσηηάο ησλ ζηαζκψλ/ζεξάγγσλ αιιά θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο 
θαηάζβεζεο ζε εηδηθνχο ρψξνπο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ 
ζηαζκψλ. 

 
13. Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ δνθηκέο 

(βι. άξζξα 2.6, 2.7) πνπ ζα θαιχπηνπλ ηφζν αλεμάξηεηα φζν θαη 
ζπλδπαζηηθά ηελ ιεηηνπξγία ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ελψ φζνλ αθνξά ην 
αλεμάξηεην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο νη δνθηκέο ζα θαιχςνπλ θαη φιεο ηηο 
δνθηκέο πνπ έγηλαλ φηαλ ην ζχζηεκα πξσην-εγθαηαζηάζεθε (δει. ρσξίο 
ηελ ζχλδεζε κε ηηο πχιεο). 

 
14. ε φιε ηε δηαδηθαζία κειέηεο θαη πινπνίεζεο ζα "ελζσκαησζεί" θαη 

έλαο αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο αζθαιείαο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ ΑΜ 
κέζσ αλεμάξηεηνπ δηαγσληζκνχ/αλάζεζεο, ν νπνίνο ζα ειέγρεη θαη ζα 
ζρνιηάδεη απφ ηελ άπνςε ηεο εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο, φιεο ηηο 
ιεπηνκεξείο κειέηεο (έσο θαη επηπέδνπ θπθισκαηηθψλ δηαγξακκάησλ θαη 
θπζηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηαζπλδέζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο, 
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ππιψλ θαη BACS), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ην δεηνχκελν επίπεδν αζθαιείαο 
SIL2 ζην ζχλνιν ηνπ ΑΚ. Ο ελ ιφγσ αμηνινγεηήο αζθαιείαο ζα πξέπεη 
λα ηξνθνδνηεζεί κε ηελ πξνθαηαξηηθή αλάιπζε αζθαιείαο πνπ ζα 
εθπνλήζεη ν παξψλ αλάδνρνο. 

 
15. 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 ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο θαη BACSζα 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) 

 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. 

 
ε θάζε πεξίπησζε ε πξφζβαζε ζην ελ ιεηηνπξγία δίθηπν Μεηξφ γίλεηαη 
κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη ζρεηηθή άδεηα πξφζβαζεο απφ ηελ ΣΑΤ Α.Δ. 

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

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

β) Σξνπνπνηήζεηο/ αλαβαζκίζεηο ζηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο   ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο φπσο απαηηείηαη, 
πηζαλφηαηα κε ηελ 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. 

 

2.5 Απσέρ Λειηοςπγίαρ για ηην ενοποίηζη ηων ζςζηημάηων 

 
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο ππξαληρλεπηήο αληρλεχζεη θσηηά πρ ζε ρψξν θνηλνχ ελφο ζηαζκνχ, ηφηε: 
 

 Σν ζχζηεκα FAP ζα ζηείιεη κία (1) εληνιή ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ησλ ππιψλ 
κε ζθνπφ λα αλνίμνπλ νη πχιεο ηνπ ζηαζκνχ. Ο πίλαθαο ειέγρνπ ησλ ππιψλ 
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ζα ζηείιεη κε ηελ ζεηξά ηνπ απηήλ ηελ εληνιή πξνο θάζε ειεγθηή θάζε πχιεο 
ελψ ζα ζηείιεη ην κήλπκα θαη ζηνλ ππνινγηζηή ησλ ππιψλ ζην δσκάηην 
ζηαζκάξρε ηνπ ζηαζκνχ (SMR). 
 

 Η εληνιή ζα θαηαγξαθεί ζηα αξρεία ηνπ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο θαη ζα 
εθηππσζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο φπσο εκεξνκελία, ψξα θιπ 

 

 Σαπηφρξνλα ην ζχζηεκα FAP ζα ελεκεξψζεη ην ζχζηεκα BACS κέζσ 
θαισδίσζεο φηη αληρλεχηεθε θσηηά θαη δφζεθε εληνιή λα αλνίμνπλ νη πχιεο. Η 
ελεκέξσζε απηή ζα θαηαγξαθεί ζηα αξρεία ηνπ BACS κε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, εκεξνκελία, ψξα θιπ. 

 

 Η επηβεβαίσζε απφ θάζε πχιε φηη άλνημε (ή ε έλδεημε φηη θάπνηα πχιε δελ 
άλνημε) ζα επηζηξέςεη απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ησλ ππιψλ θαη’ αξρήλ ζηνλ 
ηνπηθφ ππνινγηζηή ειέγρνπ ησλ ππιψλ ζηνλ ζηαζκφ (Αίζνπζα Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ), αιιά θαη πξνο ζην ζχζηεκα BACS, φπνπ θαη ζα θαηαγξαθεί ζην 
αξρείν κε εκεξνκελία, ψξα θιπ. Γελ απαηηείηαη αληίζηνηρε επηβεβαίσζε ζην 
ζχζηεκα Ππξαλίρλεπζεο. 

 

 Σν ζχζηεκα BACS, αθνχ ιάβεη ελεκέξσζε απφ ην FAP φηη δφζεθε εληνιή 
αλνίγκαηνο ησλ ζπξψλ θαη εάλ δελ ιάβεη ελεκέξσζε φηη νη πχιεο άλνημαλ 
κέζα ζε πξνδηαγεγξακκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα κπνξεί επίζεο λα δψζεη 
απηφκαηα δεχηεξε εληνιή λα αλνίμνπλ νη πχιεο, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε 
ρξνλνθαζπζηέξεζε. Καη απηή ε εληνιή εθφζνλ ελεξγνπνηεζεί ζα πξέπεη θη 
απηή λα θαηαγξαθεί ζηα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο BACS κε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζχζηεκα BACS δελ ιάβεη επηβεβαίσζε απφ ηηο πχιεο 
φηη άλνημαλ θαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε ρξνλνθαζπζηέξεζε, ηφηε ζα επέκβεη 
πξνο ζηνλ πίλαθα παξνρήο ηζρχνο ησλ ππιψλ θαη ζα δψζεη ηελ εληνιή λα 
ζηακαηήζεη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία πξνο ηηο πχιεο κε ζθνπφ απηέο λα 
αλνίμνπλ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ fail-safeπνπ δηαζέηνπλ (κε κεραληθά ειαηήξηα 
ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο). Απηφ φκσο δελ αθνξά ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε πνπ αθνξά ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. 

 

 Σν ζχλνιν ησλ ιεπηνκεξεηψλ ιεηηνπξγίαο, αιιεινπρίαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 
ησλ ζεκάησλ, εληνιψλ, ελδείμεσλ θαη ρξφλσλ αληαπφθξηζεο ζα 
απνθαζηζηνχλ ζηε Μειέηε Δθαξκνγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αλαδφρνπο 
ησλ ππιψλ θαη ηνπ BACS. 

 

2.6 Επγοηαξιακέρ δοκιμέρ (SAT) 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε 
δηαζχλδεζε ηνπ πζηήκαηνο FAP κε ην ζχζηεκα ΑΚ ζα δηελεξγνχληαη νη 
Δξγνηαμηαθέο Γνθηκέο (SAT) ζε θάζε ζηαζκφ.  
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Οη δνθηκέο απηέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε φηη ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο 
αληρλεπηή ζα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ην χζηεκα FAP πξνο ην 
ζχζηεκα ΑΚ θαζψο θαη πξνο ηνBACS φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκψλ SAT ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 

2.7 Δοκιμέρ Ενοποίηζηρ ςζηημάηων (SIT) 

 
Οη δνθηκέο Δλνπνίεζεο ζπζηεκάησλ (SIT) ζα εθηειεζηνχλ κεηά ηελ επηηπρή 
πεξάησζε ησλ δνθηκψλ SAT ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο ζην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δνθηκψλ SIT ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
 
Οη δνθηκέο απηέο ζα απνδείμνπλ φηη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο πνπ παξαζρέζεθαλ είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλα κε ηηο πχιεο 
πξφζβαζεο – ΑΚ θαη ην ζχζηεκα BACS, θαη ιεηηνπξγνχλ νξζά σο ελνπνηεκέλα 
ζπζηήκαηα ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνδηαγξαθείζεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη 
απφδνζεο. 
 

2.8     Ανηαλλακηικά 

Γηα ηνπο ζηαζκνχο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί λένο πίλαθαο 

Ππξαλίρλεπζεο ε πξφζζεηνο ζπκπιεξσκαηηθφο  ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη φια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά. Θα παξαζρεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 5 % 

θαηά κέζν φξν ησλ πιηθψλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη κε ειάρηζην 1 ηεκάρην απφ θάζε 

πιηθφ. 
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