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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά  

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξά ην χζηεκα Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκνχ – 
ATS θαη απνηειεί ην δεχηεξν απφ ηα δχν ηκήκαηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ (ATC) ηεο 
επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά. Σν πξψην ηκήκα ησλ 
πξνδηαγξαθψλ αθνξά ην θαζαπηφ ζχζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ 
ζπξκψλ (ATC) θαη απνηειεί αλεμάξηεην έγγξαθν. Σα δχν ηκήκαηα ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ. 
 
Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή  ζα αλαγλσζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα κε ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή, ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο Πξνδηαγξαθέο 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ γηα ην χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη 
Διέγρνπ πξκψλ (ATC) πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ επί ησλ 
ζπξκψλ., . ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ κεηαμχ ησλ ηεπρψλ ηζρχεη ε ζεηξά ηζρχνο 
απηψλ. .  
 
Θα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε ηα δηαζέζηκα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ ή κέζσ απηήο απφ άιινπο 
εκπιεθφκελνπο αλαδφρνπο θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα : 
 

 Αληίζηνηρα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη ATS ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ (πρ 
Πεηάζκαηα – Θχξεο Απνβαζξψλ (PSD), χζηεκα Διέγρνπ Αζθαιείαο 
(SMS), χζηεκα Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ (DCS), χζηεκα Δλεκέξσζεο 
Δπηβαηψλ (PIS), χζηεκα Χξνινγίσλ, χζηεκα Γεηψζεσλ, θιπ) πνπ 
πινπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο (πρ Πεηάζκαηα – Θχξεο Απνβαζξψλ (PSD), χζηεκα 
Παξνρήο Ηζρχνο, χζηεκα Έιμεο, χζηεκα Γεηψζεσλ, θιπ) πνπ 
πινπνηνχληαη απφ ηνλ Κυξην Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην  αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ 
Κπξίνπ Αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (πρ χζηεκα Αζθαιείαο 
(SMS), ζχζηεκα αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληψλ (TETRA), ζχζηεκα CCTV, 
θιπ) θαη ζα πινπνηεζνχλ απφ αλεμάξεην(νπο) αλάδνρν.(νπο) 

 Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ 
εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ 
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ φπνπ απηά έρνπλ εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηελ 
επέθηαζή ηνπο γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπο, ζην Κέληξν 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο 
(ECR) 

 Δγρεηξίδηo ρεδηαζκνχ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ  
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 Δγρεηξίδηo ρεδηαζκνχ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (κε πξνηεξαηφηεηα σο 
πξνο ην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πνπ είλαη 
παιαηφηεξν) 

 Σν αξρηθφ Σξνραίν Τιηθφ ηνπ Βαζηθνχ έξγνπ (18 ζπξκνί) πνπ παξέρεηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 

 Σν λέν Σξνραίν Τιηθφ  (15 ζπξκνί) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή 
εμππεξέηεζε ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο κε βάζε 
ηηο πιένλ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, πνπ ζα 
απνηειέζεη αληηθείκελν λένπ δηαγσληζκνχ. 

 
 
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θπζηθή θαη ιεηηνπξγηθή επέθηαζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ γηα ην Βαζηθφ Έξγν πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο 
πξκψλ (ATS) θαηά 4.8 km κήθνο πεξίπνπ κε 5 λένπο ζηαζκνχο ηεο Γξακκήο 
Μεηξφ πξνο Καιακαξηά. , . Οη εξγαζίεο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ATS δελ ζα ππνβαζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο 
ιεηηνπξγίαο ζπξκψλ θαη ζηαζκψλ ζην Βαζηθφ Έξγν.  
 
ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο 
πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπλνιηθά ην ζχζηεκα 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ ζηνπο 15 λένπο ζπξκνχο πνπ ζα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο αιιά θαη ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη φηη 
απφ απηφ επεξεάδεη ην χζηεκα Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκψλ - ATS.. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην Βαζηθφ Έξγν ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζην δπηηθφ άθξν ηεο 
Γξακκήο είλαη κελ ν Νένο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο, αιιά ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 
λα νξηζζεί σο πξνζσξηλφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ν ζηαζκφο πληξηβάλη κε Μεξηθή 
Λεηηνπξγία ζην ηκήκα Ππιαία - πληξηβάλη.. Απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε σο 
πηζαλφ ελδερφκελν ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ 
αθνξά θαη επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ATS ζηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο θαη ζηελ ζπλεπαγφκελε αλάιπζε, κειέηεο, πξνζνκνηψζεηο θαη ηειηθά 
ζηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία. 

1.2 Μοπθή Πποδιαγπαθήρ   

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή απνηειείηαη απφ ηα εμήο δψδεθα (12) ηκήκαηα: 

 Σκήκα 1 Δηζαγσγή 

 Σκήκα 2 Αληηθείκελν Πξνδηαγξαθήο  

 Σκήκα 3 Απαηηήζεηο Λεηηνπξγίαο 

 Σκήκα 4 Πεξηγξαθή πζηήκαηνο   

 Σκήκα 5 Σερληθέο Απαηηήζεηο   

 Σκήκα 6 Μειεηεηηθέο Απαηηήζεηο   

 Σκήκα 7 Γνθηκέο πζηήκαηνο ATS  

 Σκήκα 8 Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο  
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 Σκήκα 9 Σηκέο Μέζνπ Υξφλνπ Μεηαμχ Βιαβψλ (MTBF) θαη 
Πεξίνδνο Δγγχεζεο   

 Σκήκα 10 Απαηηήζεηο Δγθαηάζηαζεο  

 Σκήκα 11 Καηάινγνο Αληαιιαθηηθψλ, Αληαιιαθηηθά, Δηδηθά 
Δξγαιεία, Δμνπιηζκφο Γνθηκψλ, Δγρεηξίδηα θαη 
πληήξεζε,  

 Σκήκα 12 Δθπαίδεπζε  

 

1.3 Καηάλογορ ςνημήζευν  

AM Απηφκαηε Λεηηνπξγία  
AS Λνγηζκηθφ Δθαξκνγήο   
ATC Απηφκαηνο Έιεγρνο πξκνχ  

ATRM Απηφκαηε Γηαρείξηζε Υάξαμεο Γηαδξνκήο πξκνχ  
ATO Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκνχ   
ATP Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκνχ  

ATR Απηφκαηε Ρχζκηζε πξκνχ   
ATS Απηφκαηε Δπίβιεςε πξκνχ   
CBTC Διεγρνο πξκνχ κέζσ Σειεπηθνηλσληψλ 

CEC Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ   
CEN Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο   
CENELEC Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο  

ΜΔ Μειέηε Δθαξκνγήο  
DCS χζηεκα Δπηθνηλσληψλ Γεδνκέλσλ 
DLP Φεθηαθή επεμεξγαζία Φσηφο 

DOO Αλαρψξεζε θαη’ εληνιή   
DP εκείν Κηλδχλνπ   
EB Πέδε Δθηάθηνπ Αλάγθεο  

ECR Αίζνπζα Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο 
 (αλ θαη ην ECR είλαη αίζνπζα ειέγρνπ, σο «ECR» αλαθέξεηαη θαη 

ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αίζνπζαο ειέγρνπ δει. ηερληθνί ρψξνη, θιπ) 
EDP Θέζε Οδήγεζεο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο  
e-IXL Ζιεθηξνληθή Αιιεινκαλδάισζε   

EMC Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα  
EMI Ζιεθηξνκαγλεηηθή Παξεκβνιή   
EN Δπξσπατθφ Πξφηππν    

ENV Πξφηαζε Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ   
EoA Δληνιή Σεξκαηηζκνχ Κίλεζεο 
ERTMS Δπξσπατθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ηδεξνδξνκηθήο Κπθινθνξίαο   

ETCS Δπξσπατθφ χζηεκα Διέγρνπ πξκψλ  
FAT Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο  
FP Οξην ηάζκεπζεο 

GoA4 Δπίπεδν απηνκαηνπνίεζεο 4 
ΓΟΜ Γεληθή Οξηζηηθή Μειέηε   
IEC Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή   

LSD Οζφλε Μεγάιεο Δπηθάλεηαο   
MMI Γηεπαθή Αλζξψπνπ/ Μεραλήο  
MTBF Μέζνο Υξφλνο Μεηαμχ Βιαβψλ  

NST πξκφο κε ζηάζκεπζεο  
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OCC (ΚΔΛ) Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο   
PA χζηεκα Αλαγγειηψλ 
PABX Απηφκαην ςεθηαθφ Σειεθσληθφ Κέληξν 

PIS χζηεκα Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ  
prEN Πξνζρέδην Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ  
PSD Θχξεο Δπί ησλ Απνβαζξψλ  

RAM Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα   
RAMS Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα, Αζθάιεηα   
RH ρεηηθή Τγξαζία 

SAT Δξγνηαμηαθή Γνθηκή Απνδνρήο   
SCADA Δπνπηηθφο Διεγρνο θαη Απφθηεζε Γεδνκέλσλ 
SIL Δπίπεδν Αθεξαηφηεηαο Αζθάιεηαο  

SMM Δπηηεξνχκελε Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία  
UPS                            Σξνθνδνηηθφ Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο  
WM Πιχζηκν  
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2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

2.1 Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή Δπίδνζεο θαιχπηεη ηηο αξρέο θαη ηηο   απαηηήζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο, θφξησζε, 
παξάδνζε ζην εξγνηάμην, εγθαηάζηαζε, επί ηφπνπ δνθηκέο, πξνεηνηκαζία γηα 
ιεηηνπξγία, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, εθπαίδεπζε θαη πεξίνδν εγγχεζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπίβιεςεο 
πξκνχ (ATS) ζηελ επέθηαζε Μεηξφ πξνο Καιακαξηά, δει. απφ ηελ δηαθιάδσζε 
Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) έσο ηνλ επίζηαζκν θαη ηεξκαηηθφ θξέαξ ηνπ ζηαζκνχ 
Μίθξα. 

2.2 Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή θαιχπηεη ηελ πινπνίεζε ησλ αθνινχζσλ :  

 Πιενλαζκαηηθφ χζηεκα Απηφκαηεο Δπίβιεςεο πξκνχ (ATS), ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη χζηεκα Απηφκαηεο Γηαρείξηζεο Υάξαμεο 
Γηαδξνκήο πξκνχ,  χζηεκα Πεξηγξαθήο πξκνχ, χζηεκα 
Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκνχ (ATO) θαη φηη απαηηείηαη γηα ηελ 
δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξκψλ ζπλνιηθά πάλσ ζηελ γξακκή. 

 Γηεπαθή αλζξψπνπ / κεραλήο γηα ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 
γξακκήο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επέθηαζεο θαζψο θαη ησλ 
ζπξκψλ πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζε απηήλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κίαο 
δσηηθήο δηεπαθήο αλζξψπνπ/ κεραλήο γηα εληνιέο αζθαιείαο. 

 Δπέθηαζε ζην πθηζηάκελν χζηεκα Καηαγξαθήο ηνηρείσλ ζε 
Μεηξψα θαη Γηάγλσζεο Αζηνρηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πζηεκάησλ Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ATS θαη ηεο αιιεινκαλδάισζεο θαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ATS κε ην χζηεκα  Απηφκαηνπ Διέγρνπ 
πξκνχ (ATC) ησλ ζπξκψλ. 

 Αλαβάζκηζε/επέθηαζε ηνπ Πξνζνκνησηή πζηήκαηνο Απηφκαηεο 
Δπίβιεςεο πξκνχ (ATS) ζηα Κέληξα Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (θχξην 
ΚΔΛ θαη εθεδξηθφ ΚΔΛ - ECR), πνπ βξίζθνληαη ζην Ακαμνζηάζην ηεο 
Ππιαίαο, ψζηε λα θαιχπηεηαη ε επέθηαζε Καιακαξηάο . 

 Γηεπαθέο κε δηάθνξα άιια ελ ιεηηνπξγία ζπζηήκαηα ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ ε αληίζηνηρα λέα ζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο φπσο 
θαη’ειάρηζηνλ ην χζηεκα Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ (PIS) ζε ζηαζκνχο 
ή επί ηνπ ζπξκνχ, χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Απηφκαηνπ Διέγρνπ 
πξκνχ (ATC), πζηήκαηα Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ (DCS), πζηήκαηα 
Καηαγξαθήο θαη Τπνζηήξημεο πληήξεζεο, Γηαγλσζηηθά πζηήκαηα, 
χζηεκα Αλίρλεπζεο Παξαβίαζεο (IDS), χζηεκα Πεηαζκάησλ 
Θπξψλ Απνβαζξψλ (PSD) θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή 
θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 

2.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο, ππάξρεη ε πξννπηηθή λα πινπνηεζεί ε πεξαηηέξσ επέθηαζε πξνο ην 
Αεξνδξφκην αιιά θαη βφξεηα πξνο ηαπξνχπνιε απφ ηνλ ζηαζκφ Γεκνθξαηίαο 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. Οη πξνβιέςεηο  (ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ) 
πνπ αθνξνχλ ηηο κεηέπεηηα επεθηάζεηο πξνο Αεξνδξφκην αιιά θαη ηελ  
ηαπξνχπνιε ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη, ζα ιεθζνχλ ππφςε  ζην παξφλ έξγν 
ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 
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αλαβάζκηζεο/επέθηαζεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ATS. Χζηφζν, δελ ζα 
παξαδνζεί εηδηθφο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ επεθηάζεηο θαη ζπλδέζεηο ζηα 
πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.    

 

3 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ   

3.1 Γενικά 

3.1.1 Σν ζχζηεκα ATS ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ηηο απαηηήζεηο 
αζθαιείαοθαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ελ ζπλφισ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΚΔΛ θαη ηνπ ECR, φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη  ζηα πιεξνθνξηαθά ηεχρε ηεο παξνχζαο χκβαζεο πνπ αθνξνχλ 
ην ζχζηεκα ATS θαη ην ΚΔΛ πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Bαζηθνχ ;Eξγνπ.. 

3.1.2 Σν ζχζηεκα ATS ζα επεθηαζεί ζην ΚΔΛ σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζε ζπλζήθεο εθηάθηνπ αλάγθεο θαζψο θαη σο πξνο ηε δηάηαμε ηεο αίζνπζαο 
ρεηξηζηψλ θαη ηεο αίζνπζαο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα λα  πξαγκαηνπνηείηαη 
νκνηνγελήο νινθιεξσκέλνο έιεγρνο ηφζν ζην Βαζηθφ Έξγν φζν θαη ζηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο.. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ ATS ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα φινπο 
ηνπο αξκφδηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ΚΔΛ θαη γηα νξηζκέλνπο απφ ην ινηπφ πξνζσπηθφ 
ηνπ Μεηξφ σο απαηηείηαη.  

3.1.3 Σν ζχζηεκα ATS ζα αλαιακβάλεη απνιχησο απηφκαηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο νιφθιεξεο ηεο γξακκήο ηνπ Μεηξφ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο, πεξηιακβάλνληαο ρσξίο επηπηψζεηο ηελ ελαπφζεζε ησλ 
ζπξκψλ (αξρηθψλ 18 ζπξκψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη 15 λέσλ ζπξκψλ πνπ ζα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επέθηαζεο) ζηε γξακκή θαη ζην 
Ακαμνζηάζην, ην πιχζηκν ησλ ζπξκψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάγθεο 
ζπληήξεζεο ησλ ζπξκψλ. 

3.1.4 Σν ζχζηεκα ATS ζα επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπξκνχο (18 αξρηθνχο θαη 15 λένπο) 
κέζσ ππν-ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα κεηάδνζεο 
πιεξνθνξηψλ επίδνζεο ζπξκψλ θαη δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζπξκνχ.  

 

3.2 Απαιηήζειρ λειηοςπγίαρ ζςζηήμαηορ ATS 

3.2.1 Λεηηνπξγία γξακκήο  

Σν ζχζηεκα ATS ζα ζέηεη απηφκαηα φιεο ηηο δηαδξνκέο ησλ ζπξκψλ εγθαίξσο γηα 
φιεο ηηο θηλήζεηο ζπξκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε γξακκή ζχκθσλα κε ηα 
πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα. Ζ αλαζηξνθή ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη νη 
θηλήζεηο ησλ ζπξκψλ απφ ηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο ζηηο απνβάζξεο αλαρψξεζεο 
ζα ηπγράλνπλ απηφκαηεο δηαρείξηζεο. Σν ζχζηεκα ATS ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
ππεξθεξαζκνχ ησλ απηφκαησλ εληνιψλ κέζσ ρεηξνθίλεησλ εληνιψλ ρσξίο 
δηαθνπή ηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο.  
 
Ζ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ ζα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θαζψο θαη κεηαμχ ηεξκαηηθψλ 
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ζηαζκψλ θαη πξνζσξηλψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ (αλαζηξνθή ζην κέζν ηεο 
γξακκήο).  
 
Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο ζα βαζίδεηαη ζε θεληξνπνηεκέλε 
αξρηηεθηνληθή κε θεληξηθή ζεκαηνδφηεζε θαη έιεγρν ζπξκψλ, κε εμνπιηζκφ ζε 
ηερληθέο αίζνπζεο ηνπ ΚΔΛ θαη ηνπ ECR, φπσο αθξηβψο ζα γίλεηαη θαη ζην 
Βαζηθφ Έξγν. 

3.2.2 Έθηαθηε Λεηηνπξγία Γξακκήο  

Ζ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο κε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα εθαξκφδεηαη θαη ζε 
έθηαθηε ιεηηνπξγία γξακκήο φπνπ ε δηαρείξηζε κίαο ιεηηνπξγηθήο ελέξγεηαο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αίζνπζα ρεηξηζηψλ ζην ΚΔΛ ή ζην ECR, φπνην έρεη 
αλαιάβεη ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή  
 
Γελ απνθιείνληαη ιχζεηο κε ηνπηθφ έιεγρν πνπ φκσο ζα ππνζηεξίδνληαη απφ 
ζρεηηθφ εμνπιηζκφ ζε ηερληθά δσκάηηα ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο, θαζψο θαη 
απφ ζχζηεκα Απηφκαηεο Γηαρείξηζεο Υάξαμεο Γηαδξνκήο πξκνχ θαη χζηεκα 
Πεξηγξαθήο πξκνχ πξνθεηκέλνπ ε απηφκαηε ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα δξνκνιφγηα ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. Ο 
ηνπηθφο ρεηξηζκφο ζα ππνζηεξίδεη θαη δελ ζα εκπνδίδεη ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία 
ησλ  ζπξκψλ θαη ην πέξαζκά ηνπο απφ ηα Βαζηθφ Έξγν ζηελ επέθηαζε θαη ην 
αληίζηξνθν. . 

3.2.3 Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκψλ  

Σν ζχζηεκα ATS ζα δηαρεηξίδεηαη απηφκαηα ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 
ηφζν ζην Βαζηθφ Έξγν φζν θαη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. Σξηάληα (30) ιεπηά 
πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθθίλεζε ηνπ ζπξκνχ,  ην ζχζηεκα ζα «εγείξεη» ηνλ 
ζπξκφ ζην ρψξν ελαπφζεζεο ζην Ακαμνζηάζην ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε ελαπφζεζεο θαη ν ζπξκφο ζα πξαγκαηνπνηεί 
απηνειέγρνπο, ζηαηηθέο δνθηκέο πέδεο, δνθηκέο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη θπθιηθέο δνθηκέο αλνίγκαηνο ζπξψλ. Σν ζχζηεκα 
Αεξηζκνχ, Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ (HVAC) επί ηνπ ζπξκνχ ζα ηίζεηαη ζε 
ιεηηνπξγία θαη ζα παξαθνινπζείηαη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δνθηκψλ, ν 
ζπξκφο ζα επηβεβαηψζεη ζην ζχζηεκα ATS φηη ηελ εηνηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηά 
ηνπ γηα ιεηηνπξγία.  
 
Λεηηνπξγηθέο βιάβεο ζην ζχζηεκα HVAC δελ ζα θαζηζηνχλ ηνλ ζπξκφ 
«αθαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία». Σν ζχζηεκα ATS ζα εγθαηαιείπεη απηφκαηα ζπξκφ, 
ν νπνίνο απνηπγράλεη ζηνπο απηνειέγρνπο, θαη ζα επηιέγεη εθεδξηθφ ζπξκφ γηα 
ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο απνζηνιέο. Οη δηαδξνκέο ηνπ ζπξκνχ ζα δηαρεηξίδνληαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ATS ρσξίο ηελ αλάγθε παξέκβαζεο πξνζσπηθνχ 
απφ ηελ «έγεξζε» ηνπ ζπξκνχ κέρξη ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο, 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ελαπφζεζε ηνπ ζπξκνχ ζην Ακαμνζηάζην ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνγξακκαηηζκέλε ηξνρηά ελαπφζεζεο. ηε ζέζε 
ελαπφζεζεο, ν ζπξκφο ζα ηίζεηαη απηφκαηα ζε θαηάζηαζε «χπλνπ» κέρξη ηελ 
επφκελε δηαδξνκή. Πξηλ ν ζπξκφο ηεζεί ζε θαηάζηαζε «χπλνπ», ζα 
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πξαγκαηνπνηήζεη φινπο ηνπο απηνειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη 
πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επφκελε «έγεξζε». 

3.2.4 Λεηηνπξγία πξκψλ ζε Πεξίπησζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο (EDP) 

Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ζα ηζρχεη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο φπσο θαη ζην Βαζηθφ 
Έξγν θαη κε βάζε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο, 
ν πλνδφο πξκνχ ζα επηβηβαζηεί ζην ζπξκφ, εάλ δελ βξίζθεηαη ήδε ζηνλ ζπξκφ 
θαη ζα πξνβεί ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπξκνχ κέζσ ηεο Θέζεο Οδήγεζεο 
ζε Πεξίπησζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο (EDP). Οη επηβάηεο ζα απνβηβάδνληαη είηε ζηελ 
επφκελε απνβάζξα είηε ζηνλ επφκελν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ. Ζ απηφκαηε ιεηηνπξγία 
ησλ ζπξκψλ δελ ζα δηαθφπηεηαη εάλ κεηαμχ απηφκαησλ ζπξκψλ θηλείηαη κε 
απηφκαηνο ζπξκφο.  

3.2.5 Λεηηνπξγία Γηάζσζεο  

Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ζα ηζρχεη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο φπσο θαη ζην Βαζηθφ 
Έξγν θαη κε βάζε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ζπξκνχ επί ηεο γξακκήο, ν 
ζπξκφο πνπ πξνζεγγίδεη ζα δεχμεη ηνλ ζπξκφ πνπ παξνπζίαζε αζηνρία θαη ζα 
ηνλ νδεγήζεη ζηελ επφκελε απνβάζξα. ηε ζπλέρεηα, ν ζπξκφο πνπ παξνπζίαζε 
αζηνρία ζα νδεγείηαη ζην ακαμνζηάζην ή ζε ηξνρηά ειηγκψλ ή ζηνλ επίζηαζκν. 
Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δεχμεο φισλ ησλ 33 ζπξκψλ, θαηά ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε επηπέδνπ απηνκαηνπνίεζεο GoA4, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
EN62290 κε ην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα ηεθκεξηψζεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ. Όιεο νη 
εληνιέο θαη νη ελδείμεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δεχμε ησλ ζπξκψλ ζα είλαη 
δηαζέζηκεο ζην ζχζηεκα ATS. ε θάζε πεξίπησζε, θαη ν πλνδφο πξκνχ απφ 
ηελ EDP, ζα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ δεχμε θαη ηελ απφδεπμε ησλ ζπξκψλ.  

3.2.6 Λεηηνπξγία Τπεξεζηαθψλ πξκψλ  

Οη ππεξεζηαθνί ζπξκνί ζα ιεηηνπξγνχλ νπνπδήπνηε ζηε γξακκή πνπ 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο ζε «Δπνπηεπφκελε Υεηξνθίλεηε 
Λεηηνπξγία» ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ATP. Θα είλαη δπλαηφ 
ππεξεζηαθφο ζπξκφο λα θηλεζεί κεηαμχ δχν ζπξκψλ εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο 
ρσξίο δηαθνπή ηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κάζε ππεξεζηαθφο ζπξκφο ζα 
θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ αξηζκφ ηξνραίνπ πιηθνχ κε ηνλ νπνίν ν ππεξεζηαθφο ζπξκφο 
αλαγλσξίδεηαη ζην ζχζηεκα. Γηα ηνπο ππεξεζηαθνχο ζπξκνχο δελ απαηηείηαη ε 
αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

3.2.7 Λεηηνπξγία Ακαμνζηαζίνπ  

Οη ηξνρηέο ελαπφζεζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη ε πξφζβαζε ζηελ θχξηα γξακκή 
ζεσξνχληαη ηκήκα ηεο θχξηαο γξακκήο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ην ζχζηεκα ATS. Σν ππφινηπν ηκήκα ηνπ Ακαμνζηαζίνπ (πλεξγείν 
πληήξεζεο θαη Σξνρηά Γνθηκψλ) ζα ρεηξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν πληήξεζεο 
ηνπ ΚΔΛ ζηελ Αίζνπζα Διέγρνπ θαη δελ ζα επνπηεχεηαη απφ ην ζχζηεκα ATS. 
 
Σν ζχζηεκα ATS ζα δηαρεηξίδεηαη ζην ακαμνζηάζην ηφζν ηνπο αξρηθνχο 18 φζν 
θαη ηνπο 15 λένπο ζπξκνχο, θαη ε φπνηα επέθηαζε ή/θαη αλαβάζκηζή ηνπ γηα ηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο δελ ζα επεξεάζεη ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ηνπ φζνλ 
αθνξά ην ακαμνζηάζην. 
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3.2.8 Λεηηνπξγία Θπξψλ Δπί ησλ Απνβαζξψλ (PSD) θαη Θπξψλ ησλ πξκψλ 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Θπξψλ Δπί ησλ Απνβαζξψλ (PSD) ησλ 5 λέσλ ζηαζκψλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα κέζσ ηεο ινγηθήο ηνπηθνχ ειέγρνπ PSD κε δηεπαθή 
κε ην ζχζηεκα  ATP/ATO. Ζ επίβιεςε ησλ PSD ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ «Δπηβιεπφλησλ ηαζκνχ θαη πξκνχ». Όινη νη 
ζπλαγεξκνί θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ PSD ζα 
εκθαλίδνληαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ Δπηβιεπφλησλ ηαζκνχ θαη πξκνχ. 
ε πεξίπησζε πνπ ε ινγηθή ησλ PSD αδπλαηεί λα θιείζεη ηηο ζχξεο επί ησλ 
απνβαζξψλ ή ζε πεξίπησζε δηαθφξσλ απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ γηα ην 
θιείζηκν ησλ ζπξψλ (βιέπε Πξνδηαγξαθέο PSD), ζα δηαβηβαζζεί ζπλαγεξκφο 
ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ησλ «Δπηβιεπφλησλ ηαζκνχ θαη πξκνχ» θαη ζε άιινπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο φπσο απαηηείηαη ζην ΚΔΛ ή ζην ECR. Οη «Δπηβιέπνληεο 
ηαζκνχ θαη πξκνχ» ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθάκπηνπλ ηελ ινγηθή 
ηνπηθνχ ειέγρνπ ησλ PSD, λα θιείλνπλ φιεο ηηο ζχξεο επί ησλ απνβαζξψλ εμ 
απνζηάζεσο γηα θάζε πιεπξά ηεο απνβάζξαο θαη λα απαγνξεχνπλ εμ 
απνζηάζεσο απηφκαην άλνηγκα απηψλ. Όιεο νη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ή 
αζηνρίεο ή βαλδαιηζκνί πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ Θπξψλ Δπί ησλ 
Απνβαζξψλ θαη ηηο ζχξεο ζην ηέινο ησλ απνβαζξψλ, ζα εκθαλίδνληαη ζηνπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ Δπηβιεπφλησλ ηαζκνχ θαη πξκνχ κε νπηηθή θαη 
ερεηηθή εηδνπνίεζε.  
 
Όηαλ νη Θχξεο Δπί ησλ Απνβαζξψλ ή νη ζχξεο ζην ηέινο ησλ απνβαζξψλ 
αλνίμνπλ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε, ζα δηαβηβάδεηαη ακέζσο ζπλαγεξκφο ζηελ 
επηθάλεηα ηνπηθνχ ειέγρνπ θαη ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ Διεγθηή Γξακκήο θαη 
ηνπ Δπηβιέπνληνο ηαζκνχ θαη πξκνχ θαη ζα απνηξέπεηαη ε είζνδνο ή ε 
αλαρψξεζε ησλ ζπξκψλ ζην / απφ ην ηκήκα ηεο απνβάζξαο, κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ATP.  
 
Όινη νη ζπλαγεξκνί πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε ιεηηνπξγία ζα δεηθλχνληαη επίζεο 
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθαιείαο ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ Διεγθηή 
Σερληθψλ Δξγαζηψλ.  
 
Ο «Δπηβιέπσλ ηαζκνχ θαη πξκνχ» ζην ΚΔΛ ή ζην ECR ζα έρεη επίζεο ηε 
δπλαηφηεηα λα θιείλεη εμ απνζηάζεσο φιεο ηηο ζχξεο ζπξκνχ ελφο ζπξκνχ ζε κηα 
απνβάζξα θαη λα απαγνξεχεη απηφκαην άλνηγκα. 

3.2.9 Αλαθνξέο θαη Γηαγλσζηηθή  

Tν ζχζηεκα ATS πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην Βαζηθφ Έξγν ζα 
παξέρεη εξγαιεία ζε κνξθή ινγηζκηθνχ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα 
εθζέζεηο ιεηηνπξγίαο, θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε κεηξψα θαη ηε δηαγλσζηηθή 
ζπληήξεζεο σο απαηηείηαη. Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζα είλαη, ρσξίο 
λα πεξηνξίδεηαη ζε απηά, ν εμήο : 
  

 Δπίδεημε επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ηαηηζηηθέο ιεηηνπξγίαο,  

 ηαηηζηηθέο ζπληήξεζεο γηα ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο ππνζηήξημεο γηα 
απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αληαιιαθηηθψλ  
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 Αλαθνξέο 
 Γηαζθαιηζκέλε θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ γηα ηελ δηεμαγσγή επίζεκσλ 

εξεπλψλ  
 
Όια ηα παξαπάλσ ζα επεθηαζνχλ ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ 
φπσο απαηηείηαη ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο θαη ε επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ   

4.1 Γενικά 

Οη ιεηηνπξγίεο ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ γηα νιφθιεξν ην χζηεκα 
εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ (ATC) ζην ΚΔΛ / ECR πεξηιακβάλνληαη 
ζην θχξην ζχζηεκα «Απηφκαηεο Δπίβιεςεο πξκνχ» (ATS) ην νπνίν ζα έρεη 
εθαξκνγή ηφζν ζην Βαζηθφ Έξγν φζν θαη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 
 
Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ATS είλαη νη εμήο :  
 

 Έιεγρνο θαη επίβιεςε φισλ ησλ αιιεινκαλδαιψζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελαπφζεζεο ζην Ακαμνζηάζην θαη ηεο 
ελαπφζεζεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε,  

 Γηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξχζκηζεο ζπξκψλ θαη 
δηαρείξηζεο δξνκνινγίσλ, 

 Απηφκαηε ράξαμε δηαδξνκήο ζπξκνχ,  

 Απηφκαηε πεξηγξαθή ζπξκνχ,  
 Γηαρείξηζε «έγεξζεο» ησλ ζπξκψλ γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηεο ζέζεο 

ησλ ζπξκψλ ζε θαηάζηαζε «χπλνπ» κεηά ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 
ελαπφζεζε, 

 Γηαρείξηζε πζηήκαηνο Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκνχ,  

 Δπηθνηλσλία κε ηνπο ζπξκνχο θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαιήο 
θαηάζηαζεο ζπξκνχ,  

 Τπνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα ζπζηήκαηα θαη ζπξκνχο,  
 Ζκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο, θαηαγξαθή ζπκβάλησλ, ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο,  

 Γηαρείξηζε δηεπαθψλ κε άιια ζπζηήκαηα, φπσο πζηήκαηα Δλεκέξσζεο 
Δπηβαηψλ (PIS), Θχξεο επί ησλ Απνβαζξψλ (PSD) , χζηεκα Αζθαιείαο 
(SMS), χζηεκα Χξνινγίσλ, θηι. 

4.1.1 Σο ζύζηημα ATS θα αποηελείηαι από: 

 Πιενλαζκαηηθά αμηφπηζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα απφ Ζιεθηξνληθνχο 
Τπνινγηζηέο βαξέσο ηχπνπ γηα έιεγρν θαη επίβιεςε ηεο 
αιιεινκαλδάισζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελαπφζεζεο ζην 
Ακαμνζηάζην θαη ηεο ελαπφζεζεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε,  

 Πιενλαζκαηηθά αμηφπηζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζπξκνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαο απηφκαηε 
δηαδξνκή, δηαρείξηζε δξνκνινγίσλ, παξαθνινχζεζε θαηάζηαζεο 
ζπξκνχ, 
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 Μνλάδεο νζφλεο θαη εξγαιεία ιεηηνπξγίαο γηα φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ζην ΚΔΛ θαη ζην ECR 

 Πιενλαζκαηηθνχο κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ θαη δίθηπα ζηελ αίζνπζα θεληξηθνχ ειέγρνπ, 

 Μεγάιεο κνλάδεο νζνλψλ γηα επηηήξεζε ηεο θπθινθνξίαο,  

 Πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ, κεραληζκνχο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη 
εθηππσηέο, 

 Τπνζηήξημε ζπληήξεζεο θαη δηαγλσζηηθή ππνζηήξημε, 
 Παξνρή Ηζρχνο 

 
Σν ζχζηεκα ATS ζα δηαζπλδέεηαη κε ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα κε ινγηθή ειέγρνπ 
ή/θαη επίβιεςεο ή θαη γηα απιή ιήςε δεδνκέλσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ ATS : 
   

 Σσλ Θπξψλ επί ησλ Απνβαζξψλ (PSD), ησλ ζπξψλ ησλ ζπξκψλ, ησλ 
ζπξψλ εθηάθηνπ αλάγθεο ησλ απνβαζξψλ θαη ησλ ζπξψλ ζην θάζε ηέινο 
ηεο απνβάζξαο 

 πζηήκαηα επί ηνπ ζπξκνχ κέζσ αεξφθελσλ δηεπαθψλ (δει. κέζσ DCS 
θαη TETRA)θαη ζπγθεθξηκέλα δηεπαθέο κε ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα  
o χζηεκα ATP/ATO επί ηνπ ζπξκνχ, 
o πλαγεξκφο επί ηνπ ζπξκνχ,  
o Ζκεξνιφγην πεξηζηαηηθψλ ζπξκνχ 
o χζηεκα κέηξεζεο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ, 
o Γηαγλσζηηθά δεδνκέλα ζπξκνχ, 
o χζηεκα πξνζδηνξηζκνχ αξηζκνχ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη αξηζκνχ 

πξνζσπηθνχ,  
o χζηεκα αλαγγειηψλ ζην θνηλφ επί ηνπ ζπξκνχ  

 πζηήκαηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ  (ελζχξκαην ηκήκα DCS) 

 χζηεκα ελεκέξσζεο επηβαηψλ (PIS) 
 χζηεκα Διέγρνπ Αζθαιείαο (SMS) 

 Παξνρή Ηζρχνο ΚΔΛ  

 χζηεκα Χξνινγίσλ  

 χζηεκα Ηζρχνο Έιμεο  
 

4.2 Έλεγσορ και Παπακολούθηζη Αλληλομανδάλυζηρ μέζυ 
ζςζηήμαηορ Αςηόμαηηρ Επίβλετηρ ςπμού (ATS) 

4.2.1 Λεηηνπξγία Διέγρνπ Αιιεινκαλδάισζεο  

4.2.1.1 Οη φπνηεο απαηηήζεηο Διέγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο Αιιεινκαλδάισζεο πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ δελ ζα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηηο φπνηεο 
παξεκβάζεηο/αλαβαζκίζεηο ή επεθηάζεηο γίλνπλ ζην ζχζηεκα γηα ηελ 
ελζσκάησζε ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 

4.2.1.2 Ζ αιιεινκαλδάισζε ζα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ κέζσ ηνπ ΚΔΛ ή ηνπ 
ECR, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δσηηθψλ εληνιψλ αζθαιείαο. Όιεο νη 
αιιεινκαλδαιψζεηο ζα ειέγρνληαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απφ ην θεληξηθφ 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α. 59046 

 

T_DP15400             ελίδα 15 απο 71 

ζχζηεκα ATS (κε εμνπιηζκφ θαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζην ΚΔΛ θαη ζην ECR), ην 
νπνίν απνηειεί ην ζεκείν απφ ην νπνίν φιεο νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
ελέξγεηεο ζπληνλίδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη. Γελ απνθιείνληαη ιχζεηο κε ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή αιιεινκαλδάισζεο. 

4.2.1.3 Σν ζχζηεκα ATS επηθνξηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηεο θάζε 
αιιεινκαλδάισζεο. Σν ζχζηεκα ATS ζα ειέγρεη ηελ αιιεινκαλδάισζε 
απηφκαηα θαη ρεηξνθίλεηα. Ο κεκνλσκέλνο έιεγρνο θάζε αιιεινκαλδάισζεο ζα 
είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θαηάιιεισλ εληνιψλ απφ ην ΚΔΛ / ECR 
ρσξίο δηαθνπή ηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξκνχ.  

4.2.1.4 ηελ πεξίπησζε ζπζηεκάησλ κε αξρηηεθηνληθή ηνπηθνχ ειέγρνπ πνπ ειέγρεηαη 
θαη θεληξηθά, ε κεηαθνξά κεηαμχ ηνπηθνχ  ειέγρνπ θαη θεληξηθνχ ειέγρνπ απφ ην 
ΚΔΛ  θαη ην αληίζηξνθν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εληνιήο «πξνζθνξά» - 
«απνδνρή». Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο κε ηε κνξθή δσηηθψλ εληνιψλ. Ζ ιεηηνπξγία ειέγρνπ δελ ζα κεηαθέξεηαη 
απηφκαηα. 

4.2.1.5 Αθφκα θη αλ νξηζκέλεο αιιεινκαλδαιψζεηο ή φιεο νη αιιεινκαλδαιψζεηο είλαη 
ηνπηθέο, νη ιεηηνπξγίεο επίβιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ATS 
ζην ΚΔΛ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη ελεξγέο. 

4.2.1.6 Ζ γξακκή ελαπφζεζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ζα 
ζεσξνχληαη σο δχν πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο 

4.2.1.7 Σν ζχζηεκα ATS ζα ιεηηνπξγεί κέζσ ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ Διεγθηή 
Γξακκήο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα παξαζρεζεί δεχηεξνο 
ζηαζκφο εξγαζίαο γηα δεχηεξν Διεγθηή Γξακκήο. Ζ πιήξεο αλάιεςε ηνπ 
ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ηεο γξακκήο ή ν δηαρσξηζκφο ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο 
θαηά βνχιεζε ηνπ ρξήζηε ζα είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ηνπο δχν 
ζηαζκνχο εξγαζίαο, θαζψο θαη απφ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ Δπηβιέπνληα 
Λεηηνπξγίαο. Γελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ γηα 
ην ίδην γεσγξαθηθφ ηκήκα.  

4.2.2 Εσηηθή θαη Με δσηηθή Λεηηνπξγία 

4.2.2.1 Γεληθά 
 
Όιεο νη εληνιέο θαη ελδείμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία 
αιιεινκαλδάισζεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηελ Γηεπαθή Αλζξψπνπ/ Μεραλήο 
(MMI) ηεο ηνπηθήο αιιεινκαλδάισζεο εθφζνλ πθίζηαηαη θαη ζα είλαη επίζεο 
δηαζέζηκεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο ATS.  

Απαηηνχληαη πξφζζεηεο εληνιέο θαη ελδείμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θεληξηθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ATS θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο.  
 

4.2.2.2 Εσηηθέο ή ζρεηηδφκελεο κε αζθάιεηα εληνιέο θαη ελδείμεηο  

Οη δσηηθέο ή ζρεηηδφκελεο κε αζθάιεηα εληνιέο θαη νη ελδείμεηο είλαη εληνιέο θαη 
ελδείμεηο ησλ νπνίσλ ν ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο θαη ρξήζε ζα κπνξνχζε λα 
νδεγήζεη ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Γεληθά φιεο νη εληνιέο θαη νη ελδείμεηο πνπ 
νδεγνχλ ζε ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη σο δσηηθέο ή 
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ζρεηηδφκελεο κε ηελ αζθάιεηα, φπσο νη αθφινπζεο, ρσξίο σζηφζν ε αλαθνξά 
απηή λα είλαη πεξηνξηζηηθή: 
 

 Άξζε πξνζσξηλψλ πεξηνξηζκψλ ηαρχηεηαο,   

 Άξζε απνθιεηζκνχ ηκεκάησλ, ζεκείσλ ή ζεκάησλ, 

 Απνδέζκεπζε πέδεο εθηάθηνπ αλάγθεο, 

 Έλδεημε ζέζεο ζπξκνχ ζε νζφλεο, 

 Λνηπέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιεινκαλδάισζε απαηηνχκελεο 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αιιεινκαλδάισζεο ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 
Σν ζχζηεκα ATS ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη κε αζθάιεηα ηηο δσηηθέο 
ή ζρεηηδφκελεο κε αζθάιεηα εληνιέο θαη λα εκθαλίδεη κε αζθάιεηα ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο. 
 

Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
(θαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο) θαη εηδηθά φζνλ αθνξά πηζαλέο 
ηξνπνπνηήζεηο / αλαβαζκίζεηο απηνχ γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο ζα ππνβάιιεη 
γηα έγθξηζε πιήξε πεξηγξαθή ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ /αλαβαζκίζεσλ ηνπ 
ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ δσηηθψλ εληνιψλ ζην αξρηθά πξνβιεπφκελν ζχζηεκα 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 

4.2.2.3 Με δσηηθέο εληνιέο θαη ελδείμεηο  
 
Οη κε δσηηθέο εληνιέο θαη ελδείμεηο είλαη νη ππφινηπεο εληνιέο θαη ελδείμεηο, φπσο 
απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο σζηφζν ε αλαθνξά πνπ 
αθνινπζεί λα είλαη πεξηνξηζηηθή:  

 Απηφκαηε ράξαμε δηαδξνκήο ζπξκνχ,  

 Κπθιηθέο δνθηκέο ζπξψλ  

4.2.2.4 Πξσηφθνιια θαη Καηαγξαθέο   

Όιεο νη δσηηθέο εληνιέο ζα εθηππψλνληαη ζε εθηππσηή ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη 
πάληα δηαζέζηκν ραξηί (κε κέξηκλα ηεο Δηαηξίαο Λεηηνπξγίαο). Οη εθηππσηέο γηα 
ηελ θαηαγξαθή ησλ εληνιψλ θαη ησλ ζπλαγεξκψλ αιιεινκαλδάισζεο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

4.2.2.5 Υεηξηζκνί 

Οη ρεηξηζκνί ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε: 

α) Πνληίθη ή άιιε ηερλνινγία ειέγρνπ, κνλφ θέξζνξα ζε κνξθή ζηαπξνλήκαηνο ή 
ζηπιφ νζφλεο ζε ζπλδπαζκφ κε: 

i) Αφξαην ζηφρν πνπ απνηειείηαη απφ ην θαηάιιειν ζχκβνιν επί ηεο νζφλεο θαη 
ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ (ε πεξηνρή-ζηφρνο δελ ζα ππεξθαιχπηεηαη) ή  

ii) Δληνιέο πνπ δαθηπινγξαθνχληαη κφλν ζην πιεθηξνιφγην. 

 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α. 59046 

 

T_DP15400             ελίδα 17 απο 71 

4.2.2.6 Δλδείμεηο 

Σα ζχκβνια ηεο νζφλεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ελδείμεηο. 

Σα ζχκβνια θαη νη ελδείμεηο απφθξηζεο ζε ρεηξηζκφ (ή απνηπρία απφθξηζεο) ζα  
πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη επί ηεο νζφλεο. Ζ εκθάληζε ελδείμεσλ δελ ζα 
ζπλεπάγεηαη ρξσκαηηθή κεηαβνιή ή κεηαβνιή ζρήκαηνο. Γηα νξηζκέλεο θξίζηκεο 
ελδείμεηο, φπσο νη ελδείμεηο δηαδξνκήο ή ηξνρηάο, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 
ελδείμεσλ απφ δχν πεγέο, θαη ’απηφλ ηνλ ηξφπν ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ 
ελφο ηξφπνπ δελ ζα ππάξρεη απψιεηα ησλ θξίζηκσλ ελδείμεσλ. 
 

4.2.2.7 Κνιάξα Τπφκλεζεο 

Σν ζχζηεκα ATS ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ρπζκηζηή 
Κπθινθνξίαο λα ηνπνζεηεί θνιάξα ππφκλεζεο ή εηηθέηεο ζε ειεγρφκελα ζηνηρεία 
ππνδνκήο ή δηαδξνκέο (θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν εκπνδίδεηαη ε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ 
κέρξη λα αθαηξεζνχλ φια ηα ζηνηρεία ππφκλεζεο απφ ηνλ Διεγθηή Γξακκήο). 
 
Σα θνιάξα ζα είλαη πςειήο ζπλέπεηαο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ απαίηεζε 
ζρεηηδφκελε κε ηελ αζθάιεηα θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζεκεία πνπ ν 
Ρπζκηζηήο Κπθινθνξίαο γλσξίδεη θάηη πνπ αγλνείηαη απφ ηελ αιιεινκαλδάισζε. 
Ζ απψιεηα ησλ θνιάξσλ (π.ρ. κεηά ηελ αζηνρία ζηαζκνχ εξγαζίαο) απνηειεί 
ζνβαξφ θίλδπλν. 
 
πλεπψο νη φπνηεο επεθηάζεηο, πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηεζνχλ γηα 
ηελ ελζσκάησζε ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ζα ιάβνπλ ππφςε ηα 
παξαπάλσ.θαη ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ   
 
Ο ζηαζκφο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATS ζα εκθαλίδεη θάζε θνιάξν ή κέζν 
ππφκλεζεο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε θάζε ζηνηρείν ππνδνκήο (π.ρ. έλα ζηνηρείν 
κπινθαξηζκέλν γηα ράξαμε δηαδξνκήο ην νπνίν απαηηείηαη λα αιιάμεη θαηάζηαζε 
γηα λα ραξαρζεί ε δηαδξνκή, π.ρ. αιιαγέο ζηελ επζεία θαη κε κπάξα – 
κπινθαξηζκέλεο, ηφηε κφλν νη δηαδξνκέο πνπ απαηηνχλ ε αιιαγή λα είλαη ζε 
εθηξνπή ζα κπινθαξηζηνχλ). 
 

4.3 Αςηόμαηη Ρύθμιζη ςπμού  

Ζ Απηφκαηε Ρχζκηζε πξκνχ ζα βαζίδεηαη ζην χζηεκα Πεξηγξαθήο πξκνχ, 
ζην χζηεκα Απηφκαηεο Υάξαμεο Γηαδξνκήο ζπξκνχ θαη ζην χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Γξνκνινγίσλ.   Θα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν νη αξρηθνί 18 ζπξκνί ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ φζν θαη νη λένη 15 ζπξκνί πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν λέαο 
ζχκβαζεο πξνκήζεηαο Σξνραίνπ Τιηθνχ. 

4.3.1 χζηεκα Πεξηγξαθήο πξκνχ  

4.3.1.1 Αξίζκεζε θαη εληνπηζκφο ζπξκψλ  

Ζ αξίζκεζε ησλ ζπξκψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
νξηζκφ «αξηζκνχ ζπξκνχ» γηα ζπξκφ.  
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Σν ζχζηεκα Πεξηγξαθήο πξκνχ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 
ηελ αλίρλεπζε ησλ ζπξκψλ πνπ θηλνχληαη ζην δίθηπν θαη ηελ απεηθφληζε ησλ 
θηλήζεσλ απηψλ.  

4.3.1.2 Γηαρείξηζε Αξηζκψλ πξκνχ  

Ο αξηζκφο ηνπ ζπξκνχ ζα πξνζδηνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπξκνχ. Ο αξηζκφο 
ηνπ ζπξκνχ ζα απνηειείηαη απφ:  

 Αξηζκφ ηξνραίνπ πιηθνχ, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο γηα ζπγθεθξηκέλν 
ζπξκφ ζην ζχζηεκα θαη ν νπνίνο ηεξείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 
ζπξκνχ,   

 Αξηζκφ νρήκαηνο, ν νπνίνο δίδεηαη απφ ην εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ ηνπ 
ππνινγηζηή ATP επί ηνπ ζπξκνχ  ζηνλ αξηζκφ ηξνραίνπ πιηθνχ.  

 Αξηζκφ ιεηηνπξγίαο ζπξκνχ, ν νπνίνο δίδεηαη απηφκαηα θαη ρεηξνθίλεηα ζε 
ζπξκφ απφ ην ζχζηεκα ATS πξηλ ηελ επηηέιεζε θάζε απνζηνιήο  

 Αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο πιεθηξνινγείηαη απφ ηνλ πλνδφ πξκνχ 
κεηά ηελ επηβίβαζε.   

Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ δελ επεξεάδεη ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

4.3.1.3 Οξηζκφο αξηζκνχ ζπξκνχ/ γεληθή αξρή  

Ο νξηζκφο αξηζκνχ ζπξκνχ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην ζχζηεκα νξίδεη 
αξηζκφ ιεηηνπξγίαο ζε ζπξκφ είηε απηφκαηα είηε κε ηε βνήζεηα ρεηξηζηή ζην ΚΔΛ.  

4.3.1.4 Απηφκαηνο νξηζκφο αξηζκνχ ζπξκνχ  

Κάζε ζπξκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ κνλαδηθφ κφληκν αξηζκφ 
ηξνραίνπ πιηθνχ. Ο αξηζκφο ηξνραίνπ πιηθνχ ζα δηαβηβάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε 
ζην ζχζηεκα ATS κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Σν 
ζχζηεκα ATS ζα επαιεζεχεη ηελ νξζφηεηα ηνπ αξηζκνχ ηξνραίνπ πιηθνχ κέζσ 
ειέγρσλ αμηνπηζηίαο. Σν ζχζηεκα ATS ζα νξίζεη ηνλ εηδηθφ ιεηηνπξγηθφ αξηζκφ 
ζπξκνχ ζχκθσλα κε ηα δξνκνιφγηα θαη ζα δηαβηβάζεη ηνλ ελ ιφγσ αξηζκφ ζηνλ 
ζπξκφ θαη ζηα εκπιεθφκελα ππνζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο. 

4.3.1.5 Ο ιεηηνπξγηθφο αξηζκφο ζπξκνχ ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ ζπξκφ θαη ζα απνηειεί ηε 
βάζε γηα ηελ απηφκαηε δηαδξνκή ηνπ ζπξκνχ ζηελ  αιιεινκαλδάισζε.  

4.3.1.6 Οξηζκφο αξηζκνχ ζπξκνχ απφ Ρπζκηζηή  
Σν ζχζηεκα ATS ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ρπζκηζηή λα δψζεη ιεηηνπξγηθφ 
αξηζκφ ζπξκνχ ζην ζπξκφ παξαθάκπηνληαο ηνλ ιεηηνπξγηθφ αξηζκφ ζπξκνχ πνπ 
δίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ATS. 

4.3.1.7 Απηφκαηε αλαγλψξηζε ζπξκνχ απφ ην ζχζηεκα ATS  

Ζ ιεηηνπξγία ζα επηηξέπεη λα νξηζζεί δηαδξνκή, γηα θάζε ζπξκφ επί ηεο γξακκήο, 
ν νπνίνο έρεη πξνγξακκαηηζζεί ζηνλ πίλαθα δξνκνινγίσλ, εάλ ε παξνπζία ηνπ 
ζπξκνχ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ βξίζθεηαη εληφο ελφο δηακνξθψζηκνπ 
ρξνληθνχ παξαζχξνπ απφ ηελ πξνβιεπφκελε παξνπζία ηνπ ζπξκνχ ζηνλ 
Πίλαθα  
Γξνκνινγίσλ.  



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α. 59046 

 

T_DP15400             ελίδα 19 απο 71 

4.3.1.8 Έλαξμε Λεηηνπξγίαο  

Γηα λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ελφο ζπξκνχ, ην ζχζηεκα ATS ζα πξέπεη λα 
«εγείξεη» ηνλ ζπξκφ πεξίπνπ 30 ιεπηά πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα 
αλαρψξεζεο απφ ηνλ ρψξν ελαπφζεζεο. Σν ζχζηεκα ATS ζα «εγείξεη» 
απηφκαηα θαη άιινλ πξνθαζνξηζκέλν εθεδξηθφ ζπξκφ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
απνζηνιή ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπξκφο απνηχρεη ζηνπο απηνειέγρνπο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ζα δηαβηβάδεηαη ζπλαγεξκφο ζην ΚΔΛ. Γηα ηελ επηινγή ηνπ 
εθεδξηθνχ ζπξκνχ  θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αξηζκνχ ζπξκνχ απαηηείηαη 
επηβεβαίσζε απφ ηνλ Διεγθηή Γξακκήο ). Ο ρξφλνο ηεο «έγεξζεο» πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ζα ξπζκίδεηαη αλάινγα πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίδεηαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ πξνζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε ηνπο 
θαινθαηξηλνχο θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.     
 

4.3.1.9 Δηζαγσγή Αξηζκνχ Πξνζσπηθνχ  

Ο πλνδφο πξκνχ (εθφζνλ επηβηβαζζεί) ζα πιεθηξνινγήζεη ηνλ κνλαδηθφ 
αξηζκφ πξνζσπηθνχ ζηε δηάηαμε επί ηνπ ζπξκνχ πιεθηξνιφγεζεο δεδνκέλσλ 
κεηά ηελ επηβίβαζε. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα δηαβηβάδεηαη ζην ΚΔΛ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνλ κφληκν αξηζκφ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ζα εκθαλίδεηαη ζηνπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATS. Ο Διεγθηήο Γξακκήο ζα έρεη ηελ 
γεληθή επνπηεία γηα ηελ παξνπζία ηνπ πλνδνχ πξκνχ επί ηνπ ζπξκνχ. Θα είλαη 
δπλαηή ε εηζαγσγή ελφο αξηζκνχ σο αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαη απφ ην ATS, κε 
επζχλε ηνπ Διεγθηή Γξακκήο. Ο ζπξκφο δελ ζα εθθηλεί ρσξίο ηελ εηζαγσγή 
απηνχ ηνπ αξηζκνχ απφ ην ATS ή απφ ηνλ πλνδφ πξκνχ. 
 

4.3.1.9.1 Γηαγξαθή Αξηζκνχ Πξνζσπηθνχ  
Ο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζα δηαγξάθεηαη φηαλ  

 Ο ζπξκφο ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε «χπλνπ» ή  

 Όηαλ ν πλνδφο πξκνχ δηαγξάςεη ηνλ αξηζκφ κέζσ ηεο δηάηαμεο 
πιεθηξνιφγεζεο δεδνκέλσλ ή  

 Όηαλ o αξηζκφο δηαγξαθεί απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ATS ζην ΚΔΛ / ECR  
 

4.3.1.10 Πξνζδηνξηζκφο θαζπζηεξήζεσλ 

Σν ζχζηεκα ATS ζα πξνζδηνξίδεη θαζπζηέξεζε ζε ζπξκφ βάζεη ησλ 
δξνκνινγίσλ φηαλ ν ζπξκφο θαζπζηεξεί κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ απφ ηνλ 
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ. Σν ζχζηεκα ζα εκθαλίζεη κε ζαθήλεηα ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ATS ηνλ ζπξκφ ζηνλ νπνίν παξνπζηάζηεθε θαζπζηέξεζε 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ηνπ αξηζκνχ ζπξκνχ ή άιιεο κεζφδνπο 
πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα δελ 
ζπλδπάζεη ηνλ ζπξκφ κε ηα δξνκνιφγηα, ζα παξαρζεί ζπλαγεξκφο.   

4.3.1.11 Απηφκαηε Παξαθνινχζεζε πξκνχ (ATF) 

Δλψ ν ζπξκφο θηλείηαη επί ηεο γξακκήο, ν αξηζκφο ηνπ ζπξκνχ ζα κεηαβηβάδεηαη 
απφ ην έλα ηκήκα ηεο γξακκήο ζην επφκελν ζχκθσλα κε ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ 
ζπξκνχ. Κάζε ζπξκφο πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ζα εκθαλίδεηαη ζηηο νζφλεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο ATS κε ηνλ θαηάιιειν ιεηηνπξγηθφ αξηζκφ. Ο αξηζκφο ηξνραίνπ 
πιηθνχ ζα εκθαλίδεηαη γηα ηνπο ζπξκνχο, νη νπνίνη έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαη νη 
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νπνίνη έρνπλ εηζαρζεί κε ην ζχζηεκα αιιά νη νπνίνη βξίζθνληαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. Ο ιεηηνπξγηθφο αξηζκφο ζπξκνχ θαη ν αξηζκφο ηξνραίνπ πιηθνχ ζα 
δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα ζηηο νζφλεο βάζεη ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο θαη 
ρξψκαηνο.   
 

4.3.1.12 Αλαλέσζε αξηζκψλ ζπξκνχ  
Οη αξηζκνί ησλ ζπξκψλ ζα αλαλεψλνληαη ζε πεξηνδηθή βάζε βάζεη ηνπ αξηζκνχ 
ζπξκνχ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην εθάζηνηε ζεκείν. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο 
δηαβίβαζεο, ε αλαλέσζε ζα πξνρσξά κε ηε δηθή ηεο πξνσζεηηθή - πξνλνεηηθή 
ινγηθή.  

4.3.1.13 Γηαγξαθή Λεηηνπξγηθψλ Αξηζκψλ πξκψλ   
Ο αξηζκφο ζπξκνχ ζα δηαγξάθεηαη φηαλ: 

 Ο ζπξκφο βγεη απφ ην ζχζηεκα (θιείζηκν ζπζηήκαηνο Απηφκαηνπ Διέγρνπ 
πξκνχ), 

 Ο Διεγθηήο Γξακκήο εηζάγεη εληνιή δηαγξαθήο 

4.3.1.14 χζηεκα Πεξηγξαθήο πξκνχ, Δκθάληζε Αξηζκψλ  

Σν ζχζηεκα ζα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ζπξκνχ ζηελ Οζφλε Μεγάιεο Δπηθάλεηαο 
θαη ζηηο επίπεδεο νζφλεο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή. Σν ζχζηεκα ζα 
εκθαλίδεη θάζε αξηζκφ ζπξκνχ ζην θαηάιιειν ηκήκα ηεο νζφλεο. ηα δηαζέζηκα 
ηκήκαηα ηεο νζφλεο ζα εκθαλίδεηαη θάζε ζπξκφο πνπ θηλείηαη ζηελ γξακκή 
ζχκθσλα κε ηελ κειεηεηηθή ρξνλναπφζηαζε. Οη αξηζκνί ησλ ζπξκψλ ζα 
εκθαλίδνληαη ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ATS θαζψο θαη ζηηο νζφλεο ηνπ ηνπηθνχ ή 
θεληξηθνχ ζηαζκνχ εξγαζίαο αιιεινκαλδάισζεο.  

4.3.2 Απηφκαηε Γηαρείξηζε Υάξαμεο Γηαδξνκήο πξκνχ (ATRM) 

4.3.2.1 Απηφκαηνο Έιεγρνο Κίλεζεο πξκψλ  
Σν ζχζηεκα ζα νξίδεη απηφκαηα ηελ δηαδξνκή ησλ ζπξκψλ κε ρξνλναπνζηάζεηο 
ζχκθσλα κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ αξηζκφ ζπξκνχ θαη ηα δξνκνιφγηα γηα φιεο ηηο 
πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο. Ζ βαζηθή δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα 
δηαρεηξηζζεί απνηειεζκαηηθά ηνπο δχν θιάδνπο ηεο γξακκήο ζηελ πεξηνρή 
Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ), κία πξνο Ν. Διβεηία θαη κία πξνο Μίθξα.  

4.3.2.2 Κχξηεο Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο ATRM  
Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ATRM ζα ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε αηηεκάησλ 
ράξαμεο δηαδξνκψλ ζηελ αιιεινκαλδάισζε ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε 
βάζεη:  

 Σνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ, 

 Σσλ ζηξαηεγηθψλ ράξαμεο δηαδξνκψλ πνπ ζα έρνπλ νξγαλσζεί σο 
ζηαζεξά δεδνκέλα 

Σν ζχζηεκα ζα δηαζθαιίδεη επίζεο:  

 Γηαβίβαζε δηαθφξσλ ζπλαγεξκψλ ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ Διεγθηή 
Γξακκήο,  

 ηξαηεγηθέο ράξαμεο ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
κηθξψλ θαζπζηεξήζεσλ, 
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 ρέδην Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα εθηεηακέλεο 
δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ, 

 Παξαθνινχζεζε απνθάζεσλ ράξαμεο δηαδξνκήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
κέζσ Οζνλψλ (VDU), 

 
Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
(θαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο) θαη εηδηθά φζνλ αθνξά πηζαλέο 
ηξνπνπνηήζεηο / αλαβαζκίζεηο απηνχ γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο ζα ππνβάιιεη 
γηα έγθξηζε πιήξε πεξηγξαθή ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ /αλαβαζκίζεσλ ηεο 
πξνηεηλφκελεο απφ απηφλ Απηφκαηεο Γηαρείξηζεο Υάξαμεο Γηαδξνκήο πξκνχ 

4.3.2.3 Γηαρείξηζε Απηφκαηεο Γηαδξνκήο πξκνχ – πξσηνγελέο επίπεδν ζπζηήκαηνο  

Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη έλα βαζηθφ επίπεδν ράξαμεο απηφκαηεο δηαδξνκήο 
ζπξκνχ ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζεη αζηνρία ην ζχζηεκα ATS. Σν ελ ιφγσ 
πξψην επίπεδν απηφκαηεο δηαδξνκήο δηαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε αλαζηξνθή ζε 
ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ή αλαζηξνθή ζην κέζν ηεο γξακκήο ζχκθσλα κε ηνλ 
ηξφπν αλαζηξνθήο πνπ έρεη επηιεγεί ρεηξνθίλεηα, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηηο 
Πξνδηαγξαθέο πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ 

 
4.3.2.4 Υεηξνθίλεηνο έιεγρνο δηαδξνκήο ζπξκνχ απφ ηνλ Διεγθηή Γξακκήο  

Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αθχξσζεο ησλ ραξαγκέλσλ δηαδξνκψλ 
απφ ηνλ Διεγθηή Γξακκήο. Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Διεγθηή 
Γξακκήο λα παξαθάκπηεη ηηο εληνιέο πνπ εθδίδνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

4.3.2.5 Αλαζηξνθή ζπξκψλ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε  

ε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηεο δηαδξνκήο αλαζηξνθήο γηα ηελ αλαζηξνθή 
ηνπ ζπξκνχ, ελαιιαθηηθή δηαδξνκή αλαζηξνθήο ζα επηιέγεηαη απηφκαηα απφ ην 
ζχζηεκα.  Ο ρεηξηζηήο ζα ελεκεξψλεηαη κέζσ νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ ζπλαγεξκψλ 
θαη ζα δεηείηαη απφ απηφλ επηβεβαίσζε ηεο εληνιήο. 

4.3.2.6 Αλαγλψξηζε Αληηζέζεσλ  

Σν ζχζηεκα Απηφκαηεο Γηαρείξηζεο Υάξαμεο Γηαδξνκήο πξκνχ ζα δηαζθαιίδεη 
φηη νη ζπξκνί δελ ζα βξεζνχλ ζε αδηέμνδν. 

4.3.3 Γηαρείξηζε Κπθινθνξίαο  

Σν ζχζηεκα ATS ζα παξέρεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 
ζπξκψλ θαηά ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία. 

4.3.3.1 Δκπνξηθέο Γηαδξνκέο  

Μηα θαλνληθή εκπνξηθή δηαδξνκή είλαη ε θίλεζε ζπξκνχ απφ έλα ηεξκαηηθφ 
ζηαζκφ ηεο γξακκήο ζε έλαλ άιιν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηεο γξακκήο. ηελ θαλνληθή 
εκπνξηθή δηαδξνκή ν ζπξκφο ζηακαηά ζε θάζε ζηαζκφ ηεο γξακκήο. 
 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο πεξηγξάθνληαη ζην ηκήκα «Δηδηθέο εκπνξηθέο δηαδξνκέο».  
Κάζε δηαδξνκή ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ «Αξηζκφ δηαδξνκήο».  
Ζ γξακκή ζα ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη  ηξεηο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο. 
 
Γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο  νξίδνληαη δχν θπθιηθέο δηαδξνκέο. Ζ θάζε 
θπθιηθή δηαδξνκή ζα ζρεηίδεηαη κε δχν απφ ηνπο ηξείο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη 
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ην ζχζηεκα ATS ζα δηαλέκεη θαηάιιεια ηνπο ζπξκνχο. ε κεηαγελέζηεξε θάζε, 
ε γξακκή αλακέλεηαη λα ζπλδεζεί κε ηηο ηξνρηέο ησλ λέσλ δηαθιαδψζεσλ (π.ρ. 
πξνο ηαπξνχπνιε) θαη ζα εθαξκνζζνχλ επηπξφζζεηεο θπθιηθέο δηαδξνκέο. 
 
Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη αλνηρηήο δνκήο θαη επέιηθην ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
αλάγθεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζα 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 
Δγρεηξίδηα ρεδηαζκνχ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο. Σν 
ινγηζκηθφ θαη ν πιηθνηερληθφο (hardware) εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ATS ζα 
είλαη δπλαηφ λα δερζνχλ κειινληηθέο ζπλδέζεηο θαη επεθηάζεηο κε ηηο ειάρηζηεο 
δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ινγηζκηθφ θαη ηνλ πιηθνηερληθφ (hardware) 
εμνπιηζκφ. ε ζπλζήθεο ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο, φηαλ ηκήκα γξακκήο δελ 
είλαη δηαζέζηκν, ηφηε ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε ζηαζεξή ρξνλναπφζηαζε ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο  θπθιηθέο δηαδξνκέο ζηα δηαζέζηκα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ.  
 

4.3.3.2 Δηδηθέο εκπνξηθέο δηαδξνκέο  

Έλαο ζηαζκφο κπνξεί λα «απνζπξζεί» απφ ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία. 

Ζ «απφζπξζε» ζηαζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηεο γξακκήο κπνξεί λα 
αθνξά: 

A)   έλα ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (πεξηφδνπο) ηεο εκέξαο 
ιεηηνπξγίαο, 

B)   ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη κία ζεηξά ζηαζκψλ. 

ηελ πεξίπησζε (A) θαλείο ζπξκφο δελ ζα ζηακαηά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ 
θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο θαη πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.   

ηε πεξίπησζε (B) ν ζπξκφο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή δελ ζα ζηακαηά ζηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο. 

Ζ πεξίπησζε (A) κπνξεί είηε λα πξνγξακκαηηζζεί πξηλ ηε ιεηηνπξγία είηε λα 
απνθαζηζζεί θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 

4.3.3.3 Υξφλνη παξακνλήο  

Υξφλνο παξακνλήο ζε ζηαζκφ ζηε δηάξθεηα κίαο δηαδξνκήο είλαη ν ρξφλνο 
κεηαμχ ηεο άθημεο, ζηάζεο ηνπ ζπξκνχ ζην ζηαζκφ θαη ηεο αλαρψξεζήο ηνπ απφ 
ηνλ ζηαζκφ. Ο ρξφλνο παξακνλήο ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο. Ζ αιιαγή ησλ ρξφλσλ παξακνλήο ζηε γξακκή είλαη δπλαηφ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξνθαζνξηζκέλε έθηαζε, ε νπνία ζα θαζνξηζζεί ζηε θάζε 
ηεο ΟΜ. 

4.3.3.4 Πνηφηεηα Μεηαθνξηθψλ Τπεξεζηψλ  

Ζ πνηφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε γξακκή θαη 
θαηεχζπλζε  ζα θαζνξηζζεί βάζεη ησλ αθφινπζσλ δχν θξηηεξίσλ:    
(A)  ηφρνο ηήξεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ θαη  
(B)  ηφρνο ηήξεζεο ρξνλναπνζηάζεσλ. 
 
Όηαλ ην θξηηήξην «ηφρνο ηήξεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ» είλαη 
ελεξγφ, ηνχην ζεκαίλεη φηη ζηφρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνθιίζεσλ ηεο 
πξαγκαηηθήο θπθινθνξίαο απφ ηα πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα ιεηηνπξγίαο 
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(πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ), ν νπνίνο νξίδεη ηηο ψξεο-ζηφρνπο 
γηα ζηάζεηο θαη αλαρσξήζεηο ησλ ζπξκψλ ζε θάζε ζηαζκφ.   
 
Ο ζηφρνο ηήξεζεο ρξνλναπνζηάζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
απνθιίζεσλ ησλ πξαγκαηηθψλ ρξνλναπνζηάζεσλ απφ ηηο ρξνλναπνζηάζεηο-
ζηφρνπο θαηά ηε δηάξθεηα δηαδξνκψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηαζκφ θαη πξνο κία 
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.   
 
Ο ζηφρνο ηήξεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ αθνξά ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. 

4.3.4 Γηαρείξηζε θχξηαο θπθινθνξίαο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 

4.3.4.1 Τπνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο κε θπθιηθέο δηαδξνκέο ηξνραίνπ πιηθνχ  

Ζ εκπνξηθή θπθινθνξία ζα ππνζηεξίδεηαη απφ κία ζεηξά «θπθιηθψλ δηαδξνκψλ» 
ηξνραίνπ πιηθνχ.   

Μηα θπθιηθή δηαδξνκή ηξνραίνπ πιηθνχ πεξηιακβάλεη ηε δηαδνρή ησλ αθφινπζσλ 
θηλήζεσλ ζπξκνχ κεηαμχ δχν ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ Σ-Α θαη Σ-Β : 

 Δθθίλεζε απφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ T-A, 

 Γηαδξνκή πξνο ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πξννξηζκνχ T-B, 

 Αλαζηξνθή ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πξννξηζκνχ T-B 

 Γηαδξνκή πξνο ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ T-A 

 Αλαζηξνθή ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ T-A 

 Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή εληνιή. 

 

Σν ζχλνιν ησλ θπθιηθψλ δηαδξνκψλ πνπ επηηπγράλνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζπξκφ ζα θαιείηαη «απνζηνιή ζπξκνχ» θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ «αξηζκφ 
απνζηνιήο» (αξηζκφο ιεηηνπξγίαο ζπξκνχ).   
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κέρξη ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο, φινη νη ζπξκνί 
πνπ βξίζθνληαη ζην δίθηπν ζα δηαηεξνχλ ηνλ «αξηζκφ απνζηνιήο» ηνπο. 
 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπλζεθψλ ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο, ηα άθξα ησλ 
θπθιηθψλ δηαδξνκψλ ηξνραίνπ πιηθνχ κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε 
ζπγθεθξηκέλε γξακκή γηα ην ζχλνιν ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν.    

4.3.4.2 Υξνλναπφζηαζε  

Ζ ρξνλναπφζηαζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ε νξηδφκελε ζην Δγρεηξίδην 
ρεδηαζκνχ ηνπ Έξγνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 

4.3.4.3 Καηαλάισζε ελέξγεηαο απφ θίλεζε ζπξκνχ κεηαμχ ζεκείνπ εθθίλεζεο θαη 
επφκελνπ ζεκείνπ ζηάζεο 

Σν ζχζηεκα ATS ζα πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο δηαρείξηζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκνχ γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ 
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θαηαλαιψλεηαη ζε «κεηαθίλεζε ζπξκνχ» (κεηαθίλεζε απφ ζεκείν εθθίλεζεο ζην 
επφκελν ζεκείν ζηάζεο). 

4.3.4.4 Δηζαγσγή / απφζπξζε ηξνραίνπ πιηθνχ απφ ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία 

4.3.4.4.1 Με εκπνξηθέο δηαδξνκέο  

Με εκπνξηθέο δηαδξνκέο είλαη νη κε πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο ηξνραίνπ 
πιηθνχ ρσξίο επηβάηεο. Με εκπνξηθέο δηαδξνκέο είλαη νη εμήο:  

 Με πξνγξακκαηηζκέλε θίλεζε ζπξκνχ γηα ηε κεηαθνξά ζπξκνχ ζηελ 
ζσζηή ζέζε ελαπφζεζεο,  

 Κηλήζεηο ζπξκνχ απφ ηελ ζέζε ελαπφζεζεο ζην Ακαμνζηάζην ζηηο ηξνρηέο 
ζπληήξεζεο, 

 Δηδηθέο θηλήζεηο ππεξεζηαθψλ ζπξκψλ θαη ζπξκψλ γηα εθθέλσζε ηεο 
γξακκήο θαη επηζεψξεζε.   

 
4.3.4.4.2 Κίλεζε ελαπφζεζεο/  απνκάθξπλζεο απφ ηε ζέζε ελαπφζεζεο  

Κίλεζε απνκάθξπλζεο απφ ηε ζέζε ελαπφζεζεο είλαη ε θίλεζε κε ηελ νπνία ν 
ζπξκφο εηζέξρεηαη ζην δίθηπν θαη εγθαηαιείπεη ηε ζέζε ελαπφζεζεο ζην 
ακαμνζηάζην ή ηε ζέζε ελαπφζεζεο ζε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ.Κίλεζε ελαπφζεζεο 
είλαη ε θίλεζε κε ηελ νπνία ν ζπξκφο εγθαηαιείπεη ην δίθηπν θαη εηζέξρεηαη ζε 
ζέζε ελαπφζεζεο ζην ακαμνζηάζην ή ζε ζέζε ελαπφζεζεο ζε ηεξκαηηθφ 
ζηαζκφ.Οη δχν αλσηέξσ θηλήζεηο ζα δηαρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα θαη απνιχησο 
απηφκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε πξνζσπηθνχ. 

4.3.4.4.3 Γηαρείξηζε θηλήζεσλ αλαζηξνθήο ζε ζηαζκφ  

Με βάζε ηελ ράξαμε θαη δηάηαμε επηδνκήο ζην έξγν, νξηζκέλνη  ζηαζκνί 
δηαζέηνπλ δηαηάμεηο αλαζηξνθήο ζπξκνχ ψζηε λα ππάξρνπλ δηάθνξεο 
δπλαηφηεηεο αλαζηξνθήο (π.ρ. πξηλ ην ζηαζκφ ή πίζσ απφ ηνλ ζηαζκφ). Σν 
ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο δχν 
θηλήζεηο αλαζηξνθήο θαζψο θαη επθνιία ζηελ επηινγή αλαζηξνθήο ζπξκνχ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο.   

4.3.4.4.4 Δλαιιαθηηθή Αλαζηξνθή   

ε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ κε θεληξηθή απνβάζξα ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα αλαζηξνθήο ηνπ ζπξκνχ ζηνλ επίζηαζκν, ην ζχζηεκα ζα παξέρεη 
απηνκαηηζκφ ελαιιαθηηθήο αλαζηξνθήο ηνπ ζπξκνχ κε ρξήζε θαη ησλ δχν 
ηξνρηψλ ηεο απνβάζξαο γηα αλαζηξνθή. 

 
4.3.4.4.5 Εεχμε/ Απφδεπμε Σξνραίνπ Τιηθνχ  

ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα απαηηεζεί ε δεχμε δχν ζπξκψλ ζην 
δίθηπν γηα ηε δεκηνπξγία ππεξεζηαθνχ ζπξκνχ ή ε απφδεπμε δχν ελσκέλσλ 
ζπξκψλ γηα ηε δεκηνπξγία δχν ππεξεζηαθψλ ζπξκψλ ζην δίθηπν. Σέηνηνπ είδνπο 
θηλήζεηο δελ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία. Χζηφζν, ζα είλαη δπλαηφ 
λα ελσζνχλ δχν ζπξκνί πνπ ζα ζπξψρλνπλ ή ζα ηξαβνχλ ν έλαο ηνλ άιιν γηα 
δηαζσζηηθνχο ιφγνπο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ βαζκνχ απηνκαηνπνίεζεο 
Grade of Automation 4 – GoA4 κε βάζε ην Πξφηππν EN62290  
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4.3.5 Καηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο γξακκήο  

Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο: 

 ATS απελεξγνπνηεκέλν  

 ATS ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία  

 ATS ζε απηφκαηε ιεηηνπξγία  
Ζ απηφκαηε ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ ζα είλαη δπλαηή θαη ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATS. Όζν ην ζχζηεκα ATS είλαη απελεξγνπνηεκέλν, 
ζα δηαηεξείηαη ε βαζηθή απηφκαηε ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ πνπ έρνπλ ήδε 
εηζαρζεί ζην ζχζηεκα κέρξη επαλελεξγνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο  ATS.   

4.3.5.1 Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο: ATS – απελεξγνπνηεκέλν, ρσξίο θεληξηθή επίβιεςε 
απφ ηελ αίζνπζα ειέγρνπ  

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δελ αθνξά άκεζα ην ζχζηεκα ATS.  

Καηά γεληθφ θαλφλα, ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα: 

 δελ ζα παξέρεη ππεξεζίεο θεληξηθήο επίβιεςεο απφ ηελ αίζνπζα ειέγρνπ  

 δελ ζα παξέρεη ειέγρνπο απφ ηνλ θεληξηθφ ρεηξηζηή,   

ζα παξέρεη κεησκέλν επίπεδν ειέγρσλ απηφκαηεο δηαδξνκήο (κέζσ ηεο 
ηνπηθήο ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο). 

Απηή ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα «ππνζπζηήκαηα 
αζθαιείαο» ηεο αιιεινκαλδάισζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ATC. 
 

4.3.5.2 Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο : Υεηξνθίλεηε –εθφζνλ ππάξρεη αξρηηεθηνληθή ειέγρνπ-
Λεηηνπξγία κε επίβιεςε απφ ην ΚΔΛ ή ην ECR 

Καηά γεληθφ θαλφλα, ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα ζα παξέρεη: 

 Τπεξεζίεο επίβιεςεο ζην ΚΔΛ ή ζην ECR.Υεηξνθίλεηνπο έιεγρνπο απφ ηνλ 
ρεηξηζηή απφ ηελ ηνπηθή αιιεινκαλδάισζε 

 Απηφκαηε ράξαμε δηαδξνκψλ (παξερφκελε απφ ηελ ηνπηθή ειεθηξνληθή 
αιιεινκαλδάισζε εθφζνλ ππάξρεη) 

 Λεηηνπξγίεο θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο  

 Πιήξσο απηφκαηε ιεηηνπξγία ζπξκνχ  

 
Σν ζχζηεκα ζα εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δπλακηθέο εηθφλεο ηεο 
θπθινθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζέζεσλ ζπξκψλ, αξηζκψλ ζπξκψλ, 
πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο δηαδξνκήο θαη πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ζπξκνχ.   

Θα είλαη δηαζέζηκα ε παξαθνινχζεζε επηδφζεσλ ζπξκνχ θαη ην δηαγλσζηηθφ 
ζπληήξεζεο ζπξκνχ. 

4.3.5.3 Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο: Κεληξηθή Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία κε επίβιεςε απφ ην 
ΚΔΛ ή ην ECR 

Πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε θαηψηεξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, 
ην ζχζηεκα ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 
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 Ο εμνπιηζκφο ζεκαηνδφηεζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεηαη ρεηξνθίλεηα 
απφ ηνλ Διεγθηή Γξακκήο ζην ΚΔΛ ή ζην ECR.Υεηξνθίλεην έιεγρν 
ελαπφζεζεο θαη απνκάθξπλζεο απφ ζέζε ελαπφζεζεο ησλ ζπξκψλ  

 Δθρψξεζε ησλ αξηζκψλ ησλ ζπξκψλ δηα ρεηξφο 

 Σν ίδην ζεη απηφκαησλ ειέγρσλ ζπξκνχ κε ηελ πξνεγνχκελε ιεηηνπξγία. 

Ζ θεληξηθή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ζα είλαη δπλαηή αθφκε θαη αλ θάπνηεο 
αιιεινκαλδαιψζεηο βξίζθνληαη ζε ηνπηθή ιεηηνπξγία.   

 

4.3.5.4 Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο: Απηφκαηε Λεηηνπξγία  

Πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηηο θαηψηεξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, 
ην ζχζηεκα ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

 Έιεγρν αλαρψξεζεο ζηαζεξήο ρξνλναπφζηαζεο απφ ην ΚΔΛ ή απφ ην 
ECRΑιιαγή ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ θαη ξχζκηζε ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ 

 Απηφκαην έιεγρν ηεο ελαπφζεζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηε ζέζε 
ελαπφζεζεο ησλ ζπξκψλ 

 Ρχζκηζε θπθινθνξίαο κε βάζε ην πξφγξακκα πξνγξακκαηηζκέλσλ 
δξνκνινγίσλ 

 Καηαλνκή θαζπζηεξήζεσλ ζηε γξακκή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  

 Δθηίκεζε Απφθιηζεο Πξνγξάκκαηνο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ 

 Απηφκαην έιεγρν ηεο παξακνλήο ζπξκνχ ζε ζηαζκφ 

 χζηεκα αλαθνηλψζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηβαηψλ  

 Απηφκαηε Γηαρείξηζε Υάξαμεο Γηαδξνκήο πξκνχ  

 Αλαγλψξηζε αληηζέζεσλ  

Οη δηάξζξσζε ησλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα δηαθέξεη αιιά ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη πεξηγξαθείζεο δπλαηφηεηεο κε δηάξζξσζε 
πνπ ζα ππνβιεζεί ζην ζηάδην ΟΜ2 ηνπ έξγνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ράξηε 
ησλ κεηαβάζεσλ απφ κία θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε κία άιιε. 

4.3.5.5 Πηζαλέο κεηαβάζεηο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο   

Ο Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηάβαζε 
απφ ηε κία θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζηελ άιιε, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 
παξαπάλσ άξζξα ηεο ελφηεηαο 4.3.5. 

4.3.6 Απηφκαηε Ρχζκηζε πξκνχ (ATR)  

Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη απηφκαην έιεγρν ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζπξκνχ ζε 
ζηαζκνχο θαη ηνπ πξνθίι ηεο ηαρχηεηαο ζπξκψλ κεηαμχ ζηαζκψλ, πξνθεηκέλνπ 
λα επηηεπρζεί ζπγθεθξηκέλνο «ζηφρνο πνηφηεηαο θπθινθνξίαο ζε εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία» κε ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ζ αχμεζε θαη ε κείσζε ησλ 
ρξφλσλ παξακνλήο ζε ζηαζκφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα είλαη δπλαηφ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ρεηξνθίλεηεο εληνιέο κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλα φξηα.  
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4.3.6.1 Τπεξεζίεο Απηφκαηεο Ρχζκηζεο πξκνχ (ATR)  

Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη απηφκαηε ξχζκηζε ζπξκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 
ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θπθινθνξηαθέο απνθιίζεηο απφ ην ζηφρν «πνηφηεηα 
θπθινθνξίαο ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία». Ζ απηφκαηε ξχζκηζε ζα ηζρχεη κφλν φηαλ 
ην ζχζηεκα έρεη επηιερζεί λα ιεηηνπξγεί ζε θαηάιιειε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
(βιέπε ζρεηηθφ άξζξν 4.3.5).  

Σν ζχζηεκα ζα δηαρεηξίδεηαη δχν δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο «πνηφηεηαο 
θπθινθνξίαο ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία», εηδηθφηεξα ηνλ ζηφρν ηήξεζεο πίλαθα 
δξνκνινγίσλ θαη ηνλ ζηφρν ηήξεζεο ρξνλναπνζηάζεσλ. Ο ζηφρνο ηήξεζεο 
πίλαθα δξνκνινγίσλ απνβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ 
πίλαθα δξνκνινγίσλ ιεηηνπξγίαο θαη πξαγκαηηθήο θίλεζεο ζπξκψλ. Ο ζηφρνο 
ηήξεζεο ρξνλναπνζηάζεσλ απνβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνθιίζεσλ 
απφ ηηο ρξνλναπνζηάζεηο αλαρψξεζεο γηα φινπο ηνπο ζπξκνχο ζε ηεξκαηηθφ 
ζηαζκφ ή ελδηάκεζν ζηαζκφ (π.ρ. γηα λα ηεξεζεί φζν ην δπλαηφ ζηαζεξή 
ρξνλναπφζηαζε αλαρψξεζεο γηα φινπο ηνπο ζπξκνχο ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ή 
ζε ελδηάκεζν ζηαζκφ). Σν ζχζηεκα ζα δηαζθαιίζεη ηνλ ζηφρν απηφ φπνηα θη αλ 
είλαη ε δηαδηθαζία αλαζηξνθήο ηνπ εθάζηνηε ζπξκνχ ζηνλ ελ ιφγσ ζηαζκφ 
(κπξνζηά ή κεηά ηνλ ζηαζκφ). Κάζε ζηφρνο ζα αληηζηνηρεί ζε κηα θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
απηφκαηεο ξχζκηζεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζπξκφ, αθφκα θη αλ ηνχηε έρεη 
πξνγξακκαηηζζεί. Ο φξνο «ξπζκηδφκελνο ζπξκφο» ζεκαίλεη φηη έλαο ζπξκφο 
ειέγρεηαη επί ηνπ παξφληνο απφ ην ζχζηεκα απηφκαηεο ξχζκηζεο ζχκθσλα κε 
ηνλ ππάξρνληα ζηφρν ξχζκηζεο.  

4.3.6.2 Τπνινγηζκφο απφθιηζεο ζπξκψλ 

Σν ζχζηεκα ζα ππνινγίδεη απηφκαηα ηελ απφθιηζε ξπζκηδφκελνπ ζπξκνχ απφ 
ηελ πθηζηάκελε ζηξαηεγηθή ξχζκηζεο ζε θάζε ζηάζε ζπξκνχ ζε ζηαζκφ θαη' 
ειάρηζηνλ. 

4.3.6.3 ηξαηεγηθή ηήξεζεο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ 
Αλαθνξά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφθιηζεο ζα είλαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε 
ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. 

4.3.6.4 ηξαηεγηθή ηήξεζεο ρξνλναπνζηάζεσλ 

ηφρνο είλαη ε ηήξεζε κηαο ζηαζεξήο ρξνλναπφζηαζεο γηα ηνπο ζπξκνχο πνπ 
αλαρσξνχλ απφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ή απφ ελδηάκεζν ζηαζκφ. 

4.3.6.5 Ρχζκηζε ρξφλνπ παξακνλήο ζε ζηαζκφ θαη ρξφλνπ άθημεο ζηνλ επφκελν ζηαζκφ  

Όηαλ έλαο ξπζκηδφκελνο ζπξκφο ζηακαηά ζε ζηαζκφ, ην ζχζηεκα ζα ππνινγίδεη 
απηφκαηα ην ρξφλν-ζηφρν παξακνλήο ζηνλ ζηαζκφ θαη ηνλ ρξφλν-ζηφρν άθημεο 
ζηνλ επφκελν ζηαζκφ. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ησλ δχν ρξφλσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

 Τθηζηάκελε «ηξαηεγηθή Ρχζκηζεο» (Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο) 

 Τθηζηάκελνο ζηφρνο (πίλαθαο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ή 
ρξνλναπφζηαζε), 

 Απφθιηζε ζπξκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζηφρν, 
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 Σηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζπξκνχ. 

Σν ζχζηεκα ζα εγγπάηαη ειάρηζην ρξφλν παξακνλήο γηα θάζε πεξίπησζε. Οη 
ρξφλνη παξακνλήο ζα ξπζκίδνληαη θαηά ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία θαη ζα ππάξρεη 
δπλαηφηεηα ξχζκηζήο ηνπο απφ ηνλ Διεγθηή Γξακκήο ελ ιεηηνπξγία κέζα ζε 
πξνθαζνξηζκέλα φξηα αλά απνβάζξα, θαηεχζπλζε, ψξεο αηρκήο, ψξεο εθηφο 
αηρκήο θαη λπρηεξηλά δξνκνιφγηα γηα θάζε πίλαθα δξνκνινγίσλ.  

 
Ο ρξφλνο παξακνλήο ζε ζηαζκφ ζα πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ 
ζπξψλ ηνπ ζπξκνχ θαη ησλ ζπξψλ επί ησλ απνβαζξψλ. 

4.3.6.6 Σήξεζε Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκέλσλ Γξνκνινγίσλ  

Σν ζχζηεκα ζα ζπλάγεη ηνπο ρξφλνπο-ζηφρνπο απφ 

 Σν ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην ππάξρνληα πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ, 

 Σελ απφθιηζε ηνπ ζπξκνχ ζε ζχγθξηζε πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα απηφ, 

 Σηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζπξκνχ. 

4.3.6.7 Σήξεζε Υξνλναπνζηάζεσλ 

Ζ ιεηηνπξγία απηή πεξηιακβάλεη έλαλ ππνβαζκηζκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ 
δηαηεξεί ζηαζεξή ρξνλναπφζηαζε αλαρψξεζεο γηα φινπο ηνπο ζπξκνχο ζε έλαλ 
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ή ζε έλαλ ελδηάκεζν ζηαζκφ. Απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ είλαη δηαζέζηκε ε απηφκαηε ιεηηνπξγία ATS κε πίλαθα 
δξνκνινγίσλ. Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ζηαζεξήο 
ρξνλναπφζηαζεο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζπξκψλ πνπ πεξλνχλ απφ έλαλ 
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ή έλαλ ελδηάκεζν ζηαζκφ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 
αλαζηξνθήο ηνπο ζην ζηαζκφ απηφ (κπξνζηά απφ ή κεηά ηνλ ζηαζκφ). Θα 
απαηηεζεί ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ θαηά ην ζηάδην 
κειέηεο ΟΜ2 γηα ηνλ αθξηβή αιγφξηζκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλσηέξσ 
ιεηηνπξγία. Θα εθαξκνζζεί επίζεο ε ιεηηνπξγία ζηαζεξήο ρξνλναπφζηαζεο γηα 
ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία γξακκήο, φπσο γηα αλαζηξνθή ζπξκνχ ζηα κέζα ηεο 
γξακκήο.  

4.3.6.8 Γηαρείξηζε Κπθιηθήο Γηαδξνκήο 

Σν ζχζηεκα ζα  δηαρεηξίδεηαη δχν θπθιηθέο δηαδξνκέο απφ ηνλ Νέν 
ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ, κηα έσο ηνλ ζηαζκφ Νέα Διβεηία θαη άιιε κηα έσο  ηνλ 
ζηαζκφ Μίθξα. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη δχν 
θπθιηθέο δηαδξνκέο απφ ηνλ ζηαζκφ Νέα Διβεηία, κηα έσο ηνλ Νέν 
ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ θαη άιιε κηα έσο ηε κειινληηθή επέθηαζε πξνο 
ηαπξνχπνιε. Οη θπθιηθέο δηαδξνκέο ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηε ξχζκηζε ηνπ 
πίλαθα δξνκνινγίσλ θαη ηηο αλαινγίεο θπθιηθψλ δηαδξνκψλ. Ζ ινγηθή πνπ δηέπεη 
ηελ αλαινγία θπθιηθψλ δηαδξνκψλ ζα δηαηίζεηαη επίζεο γηα ιεηηνπξγία 
αιιεινκαλδάισζεο.. Δάλ δελ ππάξρεη ηνπηθή αιιειινκαλδάισζε, ηφηε ε 
ηειεπηαία ινγηθή επηηπρνχο αλαινγίαο θπθιηθψλ δηαδξνκψλ ζα ππνζηεξίδεηαη 
απφ ηελ θεληξηθή αιιειινκαλδάισζε. Χζηφζν, θαηά ηελ νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία 
ην ινγηζκηθφ ATS κέζσ ηνπ ATRM ζα αληηκεησπίδεη επηηπρψο απηή ηελ απαίηεζε 
θαη ζα είλαη δνκεκέλν κε ηξφπν ψζηε νη ζπλδέζεηο γξακκψλ λα κπνξνχλ λα 
ελζσκαησζνχλ ρσξίο αιιαγή ηνπ ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεσο. 
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4.3.6.9 Γηαρείξηζε Γηαθιαδψζεσλ 

Σν ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηηο δηαθιαδψζεηο γξακκψλ γηα ηηο 
ζπλδέζεηο πξνο θαη απφ Καιακαξηά θαη ηαπξνχπνιε, εθαξκφδνληαο ηε ξχζκηζε 
κε βάζε ηα πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα θαη ηελ αλαινγία θπθιηθψλ 
δηαδξνκψλ ή άιιεο αξρέο φπσο ε αξρή πξνηεξαηφηεηαο «first come – first 
served». Ζ δηαρείξηζε δηαθιαδψζεσλ ζα δηαηίζεηαη επίζεο γηα ηνπηθή ιεηηνπξγία 
αιιειαζθάιηζεο, εθφζνλ ππάξρεη. Δάλ δελ ππάξρεη ηνπηθή αιιεινκαλδάισζε, 
ηφηε ηε ηειεπηαία επηηπρή ινγηθή δηαρείξηζεο δηαθιαδψζεσλ ζα ππνζηεξίδεη ε 
θεληξηθή αιιειιινκαλδάισζε. Χζηφζν, θαηά ηελ νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία, ην 
ινγηζκηθφ ATS θαη ATRM ζα αληηκεησπίδεη επηηπρψο ηελ απαίηεζε απηή θαη ζα 
είλαη δνκεκέλν κε ηξφπν ψζηε νη ζπλδέζεηο γξακκψλ λα κπνξνχλ λα 
ελζσκαησζνχλ ρσξίο αιιαγή ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ γεληθήο ρξήζεσο. 

4.3.6.10 Δμνπζηνδφηεζε γηα Αλαρψξεζε πξκνχ 

Σν ζχζηεκα ζα δίδεη απηφκαηα ηελ εμνπζηνδφηεζε αλαρψξεζεο ζπξκνχ πξηλ 
απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο. Ζ εμνπζηνδφηεζε αλαρψξεζεο 
ζπξκνχ ζα απνηειεί εληνιή δσηηθήο ζεκαζίαο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε 
απηήο ηεο εληνιήο ζα είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο νη ζπλζήθεο ζηε γξακκή θαη νη 
ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνπνξεπφκελν ζπξκφ έσο ηελ επφκελε απνβάζξα 
βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία αλακέλεηαη αδηάιεηπηε θίλεζε 
ζπξκνχ έσο ηελ επφκελε απνβάζξα. Ο Διεγθηήο Γξακκήο θαζψο θαη ν Δπφπηεο 
ηαζκνχ θαη πξκψλ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλαρψξεζε 
ζπξκψλ απφ θάπνην ζηαζκφ. 

4.3.6.11 Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκνχ (ATO) θαηά ηε δηαδξνκή κεηαμχ δχν ζηαζκψλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ην ζχζηεκα ζα 
παξέρεη Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο κεηαμχ δχν 
ζηαζκψλ. Ο πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο άθημεο ζηνλ επφκελν ζηαζκφ θαη νη 
πξνγξακκαηηζκέλνη ρξφλνη παξακνλήο ζε ζηαζκφ ζα ππνινγίδνληαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκέλσλ 
Γξνκνινγίσλ θαη ζα ξπζκίδεηαη απηφκαηα, φπσο απαηηείηαη, ζε ζρέζε κε ηελ 
απφθιηζε απφ ηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. ε θάζε 
πεξίπησζε ζα ηεξείηαη έλαο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο. Δάλ ν πξαγκαηηθφο 
ρξφλνο παξακνλήο δηαθέξεη απφ ηνλ δεδνκέλν ρξφλν παξακνλήο (δει. είλαη 
κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο), ηφηε ην ΑΣΟ ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα ηνπο 
ζπξκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππφινηπν ρξφλν δηαδξνκήο. Δάλ ηα 
πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε ζηαζεξά πξνθίι θίλεζεο κεηαμχ 
ζηαζκψλ, ηφηε κηα πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 9 δηαθνξεηηθψλ πξνθίι θίλεζεο 
ζπξκψλ γηα θάζε  δηαδξνκή κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζηαζκψλ ζα είλαη δηαζέζηκε 
γηα ιφγνπο ξχζκηζεο. 

4.3.6.12 Αθχξσζε ηάζεο ζε ηαζκφ 

Σν ζχζηεκα ζα αθπξψλεη απηφκαηα (εγθαίξσο) ηε ζηάζε δσηηθήο ζεκαζίαο ζην 
ζηαζκφ φηαλ έλαο ζπξκφο, ν νπνίνο έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα κελ ζηακαηήζεη, 
εηζέιζεη ζην ζηαζκφ απηφ. 
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4.3.6.13 Καηαλνκή ηεο θαζπζηέξεζεο ζηε γξακκή 

Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ρπζκηζηή λα ηξνπνπνηήζεη 
πξνζσξηλά ηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζηα νπνία 
ζηνρεχνπκε θαηαλέκνληαο ηελ θαζπζηέξεζε ελφο δεδνκέλνπ ζπξκνχ, ηνπ 
ιεγφκελνπ δηαηαξάζζνληνο ζπξκνχ, ζε νκάδα ζπξκψλ γχξσ απφ ηνλ 
δηαηαξάζζνληα ζπξκφ θαηά ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηνλ δηαηαξάζζνληα ζπξκφ 
Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη απηή ηελ ππεξεζία κφλν ζε πεξίπησζε πνπ:  

 Ο δηαηαξάζζσλ ζπξκφο θαη νη πεξηβάιινληεο ζπξκνί είλαη ζε 
απηφκαηε ξχζκηζε 

 Σν ζχζηεκα ATS ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

Σν ζχζηεκα ζα ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ησλ ζπξκψλ ζχκθσλα κε απηφ ηνλ λέν ζηφρν 
πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Οη ρξνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ 
ζπξκψλ ζα ξπζκίδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ησλ 
πίζσ ζπξκψλ θαη ην θελφ κεηαμχ ησλ κπξνζηηλψλ ζπξκψλ. Ζ επίδξαζε απηήο 
ηεο ξχζκηζεο ζα ηζρχεη κφλν γηα κηα δηαδξνκή. Σν ζχζηεκα δελ ζα παξνπζηάδεη 
ηελ αιιαγή ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ.  

4.3.6.14 Ο Ρπζκηζηήο ζα νξίζεη ηνλ δηαηαξάζζνληα ζπξκφ, ηελ ηηκή ηεο θαζπζηέξεζεο 
πξνο δηαλνκή, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπξκψλ εκπξφο θαη πίζσ γηα ηελ κεξηθή δηαλνκή 
θαη ηίπνηα αλ έρεη επηιεγεί ε ζθαηξηθή δηαλνκή.Γηαρείξηζε ηαζκψλ Γηέιεπζεο (κε 
ηάζεο) – πξκφο κε ζηάζεο 

  
Ζ ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

 Με πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδξνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά ελφο 
ζπξκνχ απφ έλα «Υψξν Δλαπφζεζεο Ορεκάησλ» ζε ζέζε ελαπφζεζεο θαη 
αληηζηξφθσο,  

 Γξνκνιφγηα πνπ δελ πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ζε έλαλ δεδνκέλν ζηαζκφ, 
δηφηη δελ πξέπεη λα ζηακαηνχλ ζπξκνί  ζε απηφ ηνλ ζηαζκφ,   

 Γξνκνιφγηα πνπ δελ πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ζε έλαλ δεδνκέλν αξηζκφ 
ζηαζκψλ γηα νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο. 

4.3.6.15 Οξηζκφο ελφο ζηαζκνχ σο ηαζκνχ Γηέιεπζεο (κε ηάζεο)  

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζηνλ Διεγθηή Γξακκήο λα νξίδεη φηη έλαο ζηαζκφο 
απνηειεί ζηαζκφ δηέιεπζεο, δει. φηη δελ ζα ζηακαηά θαλέλαο ζπξκφο ζην ζηαζκφ 
απηφ. Μηα ηέηνηα ξχζκηζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα εθηφο ιεηηνπξγίαο 
θαηαρψξεζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Σν ζχζηεκα ζα 
επηηξέπεη επίζεο ζηνλ Διεγθηή Γξακκήο λα νξίζεη φηη ην επφκελν δξνκνιφγην δελ 
ζα ζηακαηήζεη ζε έλαλ δεδνκέλν ζηαζκφ. Απηή ε ιεηηνπξγία ζα είλαη επίζεο 
δηαζέζηκε κέζσ ρεηξνθίλεηεο παξέκβαζεο ρεηξηζηή γηα κεκνλσκέλνπο ζπξκνχο 
θαη γηα κεκνλσκέλνπο ζηαζκνχο. 

4.3.7 Γηαρείξηζε πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ  

Ο ππάξρσλ πίλαθαο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ππνζηεξίδεη δηάθνξεο 
ππεξεζίεο πνπ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα ηκήκαηα (Απηφκαηε Αλαγλψξηζε 
πξκνχ, Απηφκαηνο Έιεγρνο Κίλεζεο, Απηφκαηε Τινπνίεζε Γηαδξνκήο, 
Απηφκαηε Δθηίκεζε Καζπζηέξεζεο θαη Απηφκαηε Ρχζκηζε).  
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Οη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ κε ηηο 
νπνίεο αζρνιείηαη ην ηκήκα απηφ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηφο ιεηηνπξγίαο 
δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ, ηελ εηζαγσγή πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ, ηελ επηινγή ελφο πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ-ζηφρνπ επηιέγνληαο κηα θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιεηηνπξγία πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ 
δξνκνινγίσλ θαη έιεγρν πιεξφηεηαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη επηθχξσζεο ηνπ 
πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο αιιά 
θαη νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπλερίζνπλ λα 
είλαη δηαζέζηκεο έρνληαο ελζσκαηψζεη ζην δίθηπν θαη ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 

4.3.7.1 Μνληέιν πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ   

Σν κνληέιν ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζα ππνζηεξίδεη ηα 
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο σο εμήο: 

 Λεηηνπξγία πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ θπθιηθέο δηαδξνκέο ηξνραίνπ πιηθνχ.  

 Λεηηνπξγία ησλ δχν θιάδσλ (πξνο Νέα Διβεηία θαη πξνο Καιακαξηά) κε 
δηαθνξεηηθή ρξνλναπφζηαζε ζηνλ θάζε θιάδν 

 ηαζκνί πνπ απνζχξνληαη απφ ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία. 

Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη πίλαθεο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ πνπ 
πεξηέρνπλ ηφζα δξνκνιφγηα φζα ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάζε γξακκή κε 
ρξνλναπφζηαζε 90 sec. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο δξνκνινγίσλ ζα ππνινγηζηεί απφ 
ηελ ιεηηνπξγηθή ρξνλναπφζηαζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπξκψλ πνπ θηλνχληαη ζηε 
γξακκή.  

4.3.7.2 Δθηφο ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ  

Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο θαη ΜΜΗ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
εθηφο ιεηηνπξγίαο ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ 
(δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε θαη απνζήθεπζε). Γηεπθνιχλζεηο ζα παξέρνληαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ, 
φπσο απαηηείηαη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν θιάδσλ πξνο Νέα Διβεηία θαη 
Καιακαξηά. Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη νξηζκφ ησλ ρξφλσλ παξακνλήο θαη ησλ 
ρξφλσλ θίλεζεο γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, παξέρνληαο επειημία 
νδήγεζεο ηνπ ζπξκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ειεχζεξε θχιηζε ή κηθξνχο ρξφλνπο 
παξακνλήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ κεησκέλεο θπθινθνξίαο.  

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη επίζεο θαζνξηζκφ 8 δηαθνξεηηθψλ ρξφλσλ παξακνλήο 
αλά πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ απνβάζξα 
/ ηνλ αξηζκφ δηαδξνκήο θαη απφ ηελ ψξα ηεο εκέξαο (ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο) 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο εμ νξηζκνχ ηηκήο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο. 
Ο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζα επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ έσο 8 
δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Δπηπιένλ, ζα είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί 
ρεηξνθίλεηα ν ρξφλνο παξακνλήο γηα νπνηνδήπνηε ζπξκφ ζε νπνηαδήπνηε 
απνβάζξα θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε δηαδξνκήο.  
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4.3.7.3 Γεκηνπξγία Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκέλσλ Γξνκνινγίσλ θαη Μέζα Απνζήθεπζεο  

Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη κέζα επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο γηα λα 
δηαζθαιίζεη ηε δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ 
δξνκνινγίσλ, αλεμαξηήησο ησλ κέζσλ επεμεξγαζίαο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο 
ιεηηνπξγίεο ησλ πηλάθσλ δξνκνινγίσλ.   
Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 80 πξνθαζνξηζκέλσλ 
πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζην ζχλνιν ηεο γξακκήο θαη κε ηνπο 
2 θιάδνπο πξνο Νέα Διβεηία θαη Καιακαξηά. 

4.3.7.4 Δλεξγνπνίεζε πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ  

Σν ζχζηεκα ζα επηιέγεη απηφκαηα ηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ 
γηα ηελ ηξέρνπζα εκέξα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο. Σν 
ζχζηεκα ζα επηηξέπεη επίζεο ηελ επηινγή ελφο ιεηηνπξγηθνχ πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ρεηξνθίλεηα κέζα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηαζέζηκσλ πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. 

4.3.7.5 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ ελ ιεηηνπξγία πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ 

Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο θαη ΜΜΗ, ζε ζπλδπαζκφ κε 
θαηάιιεινπο ειέγρνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ ηξέρνληα 
πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ απφ ηνλ ξπζκηζηή θαηά ηε ιεηηνπξγία 
ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο. Σν ζχζηεκα ζα απνξξίπηεη νπνηαδήπνηε 
αιιαγή ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κε πιήξε θαη επηθπξσκέλν πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. 

4.3.7.6 Πξνζζήθε ελφο ζπξκνχ  

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ελφο πξφζζεηνπ ζπξκνχ ζηνλ ελεξγφ 
πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Σν ζχζηεκα ζα πξνζζέηεη ηνλ λέν 
ζπξκφ ζηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ θαη ζα ππνινγίζεη 
απηφκαηα εθ λένπ ηνπο ρξφλνπο αλαρψξεζεο ησλ άιισλ ζπξκψλ πνπ 
ππνινγίδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ίζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
ζπξκψλ, δεδνκέλεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθφκελεο 
ρξνλναπφζηαζεο. Ο ξπζκηζηήο ζα νξίζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηαδξνκή ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ζπξκνχ ζηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ, ηνλ 
αξηζκφ ηνπ λένπ ζπξκνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ζα δηαλχζεη ν λένο 
ζπξκφο, ηε ζέζε πξνέιεπζεο ηνπ λένπ ζπξκνχ θαη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ 
λένπ ζπξκνχ. 

4.3.7.7 Αθχξσζε ελφο ζπξκνχ 

Ο Διεγθηήο Γξακκήο ζα δχλαηαη λα εθηειεί απηφ ηνλ ρεηξηζκφ γηα λα αθπξψζεη 
εληειψο ή κεξηθψο έλα ζπξκφ απφ ηνλ θνξησκέλν πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ 
δξνκνινγίσλ. Ο ζπξκφο ζα αθπξσζεί θαη νη ρξφλνη αλαρψξεζεο ησλ ππνινίπσλ 
ζπξκψλ ζα ππνινγηζηνχλ απηφκαηα εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 
νπνηνζδήπνηε ζπλσζηηζκφο ζηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Ο 
Διεγθηήο Γξακκήο ζα νξίζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπξκνχ πξνο αθχξσζε, ηνλ αξηζκφ 
δηαδξνκήο απφ ηελ νπνία πξέπεη λα αθπξσζεί ν ζπξκφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο δηαδξνκήο), ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ ζπξκνχ (ελαπφζεζε, ειηγκφ ή 
κεηαβίβαζε). 
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4.3.7.8 Πξνζζήθε δηαδξνκψλ ζε έλα ζπξκφ  

Ο Διεγθηήο Γξακκήο ζα δχλαηαη λα εθηειεί απηφλ ηνλ ρεηξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζζέζεη δξνκνιφγηα ζην ηέινο κηαο ππεξεζίαο ζην θνξησκέλν πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Οη δηαδξνκέο ζα πξνζηεζνχλ ζηνλ πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ θαη νη ρξφλνη αλαρψξεζεο ησλ ζπξκψλ ζα 
ππνινγηζηνχλ απηφκαηα εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κεηαηφπηζε ηνπ 
πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Ο Διεγθηήο Γξακκήο ζα νξίζεη ηνλ 
αξηζκφ ηνπ ζπξκνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ζα πξνζηεζνχλ γηα ηνλ 
ζπξκφ θαη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ ζπξκνχ. Σν ζχζηεκα ζα πξνζαξκφζεη ην 
πξφγξακκα «αθχπληζεο» ζπξκψλ εάλ ν πξννξηζκφο πνπ νξίδεηαη ρεηξνθίλεηα 
θαη ε ζέζε ελαπφζεζεο δηαθέξνπλ απφ ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε 
ελαπφζεζεο. 

4.3.7.9 Αληηθαηάζηαζε ζπξκνχ απφ Δθεδξηθφ πξκφ  

Απηφο ν έιεγρνο ζα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπξκνχ πνπ έρεη 
πξνγξακκαηηζηεί λα αλαρσξήζεη απφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ή ην Ακαμνζηάζην, απφ 
εθεδξηθφ ζπξκφ πνπ πξνγξακκαηίζηεθε λα αλαρσξήζεη απφ ηνλ ίδην ηεξκαηηθφ 
ζηαζκφ ή ην Ακαμνζηάζην. Απηή ε ιεηηνπξγία ζα εθηειείηαη απηφκαηα  φηαλ ε 
«αθχπληζε» ζπξκνχ δελ είλαη επηηπρήο ή έλαο ζπξκφο δελ επηβεβαηψλεη κεηά ηελ 
«αθχπληζή» ηνπ εληφο ελφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ φηη είλαη θαηάιιεινο γηα 
ιεηηνπξγία. Ζ αληηθαηάζηαζε ελφο ζπξκνχ απφ εθεδξηθφ ζπξκφ δελ ζα ηζρχεη 
πξηλ απφ ηελ ζρεηηθή επηβεβαίσζε ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ Γηεπζπληή πληήξεζεο 
ζην ΚΔΛ. 

4.3.7.10 Δθηίκεζε  ζπλέπεηαο  πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ  

Σν ζχζηεκα ζα εθηηκήζεη απηφκαηα ηελ ζπλέπεηα ηνπ πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ πξηλ απφ ηελ απνδνρή ησλ αιιαγψλ ή ηελ 
εηζαγσγή ελφο ηξνπνπνηεκέλνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Οη 
έιεγρνη ζπλέπεηαο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζα είλαη ίδηνη, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. 

4.3.8 Γηαρείξηζε πλαγεξκψλ  

Αξρή Γηαρείξηζεο πλαγεξκνχ θαη Γεγνλφηνο   
Ζ ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ζπλαγεξκνχ απνηειεί ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαθνινχζεζεο ηεο εκθάληζεο ησλ εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. Κάζε εηδηθή θαηάζηαζε ζα δηαζέηεη έλα ζρεηηθφ 
ζπλαγεξκφ πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ αληρλεχεηαη κεηάβαζε ζηελ 
ππφ παξαθνινχζεζε θαηάζηαζε. Αλάινγα κε ηε θχζε ελφο ζπλαγεξκνχ, ν 
ζπλαγεξκφο απηφο ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί. Θα δνζνχλ δχν δηαθνξεηηθνί 
ηχπνη ζπλαγεξκψλ:   

 Οδεγνχκελνη ζπλαγεξκνί (ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα 
επηβεβαησζνχλ, γηα παξάδεηγκα : αδηθαηνιφγεηε θαηάιεςε ηκήκαηνο 
ηξνρηάο) 

 Απηνελεξγνπνηνχκελνη πλαγεξκνί (ε αξρή ηνπ ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα 
επηβεβαησζεί, γηα παξάδεηγκα: κε ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο). 
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Ζ ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ζπκβάληνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληρλεχζεη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζε ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζηδεξνδξφκνπ. Σν ζπκβάλ είλαη κεηαβαηηθφ θαη δελ ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε 
(ACK), 

 Παξαθηλνχκελα ζπκβάληα (ρσξίο επηβεβαίσζε ACK- αιιά ην γεγνλφο 
εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ελεξγνχ ζπλαγεξκνχ, γηα παξάδεηγκα: 
καλδάισζε δηαδξνκήο)  

 Απηνελεξγνπνηνχκελα ζπκβάληα (ρσξίο επηβεβαίσζε –ACK- ην γεγνλφο 
παξνπζηάδεηαη κφλν ζην ηζηνξηθφ ζπλαγεξκψλ θαη ζπκβάλησλ)  

4.3.8.1 Καηαρψξεζε ζπλαγεξκψλ θαη ζπκβάλησλ   

Ζ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο θάζε ζπλαγεξκνχ θαη γεγνλφηνο θαηαρσξείηαη απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ. Ζ αληίζηνηρε επηβεβαίσζε θαηαρσξείηαη επίζεο κε ηηο 
ελέξγεηεο ηνπ ρεηξηζηή. Θα είλαη δπλαηφλ λα εθηππσζνχλ ζπλαγεξκνί θαη λα 
εκθαληζηνχλ ζπλαγεξκνί ζε νζφλεο ζπλαγεξκψλ. 

4.3.8.2 Πεγέο πλαγεξκψλ θαη πκβάλησλ  

Σν ζχζηεκα ATS ζα δηαρεηξίδεηαη ζπλαγεξκνχο θαη ζπκβάληα απφ δηάθνξεο 
πεγέο θαη ζα νκαδνπνηεί θαη ζα δηνρεηεχεη ηνπο ζπλαγεξκνχο θαη ηα ζπκβάληα 
ζηνλ ππεχζπλν ζηαζκφ εξγαζίαο. πλαγεξκνί θαη ζπκβάληα ζα 
απηνελεξγνπνηνχληαη απφ :  

 Δζσηεξηθά ζπζηήκαηα ATS φπσο, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά,  
o Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ATS  
o Γίθηπν κεηαδφζεσλ  
o Δθηππσηέο  
o Παξνρή ηζρχνο ATS  
o Όδεπζε ζπξκψλ  
o πζθεπή Πεξηγξαθήο πξκψλ  

 χζηεκα ATS - πλαγεξκνί θαη ζπκβάληα πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία 
φπσο, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά,   
o Λεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο  
o Αλαγλψξηζε αληηζέζεσλ  
o Λεηηνπξγίεο πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ  

 Σνπηθή αιιειαζθάιηζε θαη παξνρή ηζρχνο  

 πλαγεξκνί ATP / ATO  
Γηαγλσζηηθά ζηνηρεία ζπξκψλ ζα δηαβηβαζζνχλ ζην ΚΔΛ ρξεζηκνπνηψληαο 
δηαθνξεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο θαλάιη κεηάδνζεο απφ εθείλν πνπ αθνξά ηα 
ζηνηρεία ζεκαηνδφηεζεο.  

4.3.8.3 Δζσηεξηθνί ζπλαγεξκνί  ηνπ ATS  

Οη εζσηεξηθνί ζπλαγεξκνί ηνπ ATS ζα θαηαδείμνπλ φια ηα ιάζε θαη κελχκαηα 
πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ATS πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 
δηάγλσζε ζθαικάησλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζπλαγεξκνί ζα 
δεηθλχνληαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε 
μερσξηζηφ ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ αθνξά ππεξεζίεο θαη δηαγλψζεηο ζηελ αίζνπζα 
ζπληήξεζεο ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΚΔΛ. πλαγεξκνί κε επηπηψζεηο 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ ζα επαλαιακβάλνληαη θαη ζην ζηαζκφ 
εξγαζίαο ηνπ Διεγθηή Γξακκήο θαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο. Θα 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α. 59046 

 

T_DP15400             ελίδα 35 απο 71 

παξαζρεζεί απνκαθξπζκέλε δηαζχλδεζε δηάγλσζεο γηα απνκαθξπζκέλε 
δηάγλσζε απφ ην Κέληξν πληήξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην Ακαμνζηάζην. Ζ 
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κέζσ ηεο πχιεο απνκαθξπζκέλεο δηάγλσζεο πξέπεη 
λα πξνζηαηεπηεί κε ελεκεξψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ή θαη πιηθνχ εμνπιηζκνχ ζε 
ηαθηηθή βάζε, φπσο απαηηείηαη. 

4.3.8.4 χζηεκα ATS - πλαγεξκνί θαη ζπκβάληα πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία 

Σα ζπζηήκαηα ATS γηα ζπλαγεξκνχο θαη ζπκβάληα πνπ αθνξνχλ ηελ 
θπθινθνξία ζα παξάζρνπλ ζηνλ ειεγθηή γξακκήο φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ επίβιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζπξκψλ. Άιινη 
ζηαζκνί εξγαζίαο ρεηξηζηψλ ζα έρνπλ επίζεο πξφζβαζε ζε ζπλαγεξκνχο θαη 
ζπκβάληα πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία, φπσο απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο. Οη Δπφπηεο ηαζκψλ θαη πξκψλ ζα δηαζέηνπλ φια ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία, φπσο θαζπζηεξήζεηο ζπξκψλ. 

4.3.8.5 Σνπηθή αιιειαζθάιηζε θαη παξνρή ηζρχνο  

Οη ζπλαγεξκνί πνπ αθνξνχλ ηελ αιιειαζθάιηζε ζα δηαηίζεληαη ζηνλ Διεγθηή 
Γξακκήο θαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ αθνξά ζπληήξεζε θαη δηάγλσζε ζηελ 
θεληξηθή αίζνπζα ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο. πλαγεξκνί κε 
επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ ζα επαλαιακβάλνληαη επίζεο 
ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ Διεγθηή Γξακκήο θαη ζην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο 
Αζθαιείαο. Θα παξαζρεζεί απνκαθξπζκέλε δηαζχλδεζε δηάγλσζεο γηα 
απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε απφ ην Κέληξν πληήξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην 
Ακαμνζηάζην. Ζ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κέζσ ηεο πχιεο απνκαθξπζκέλεο 
δηάγλσζεο πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί.  

4.3.8.6 πλαγεξκνί ATP / ATO  

Ζ δηαρείξηζε ζπλαγεξκψλ θαη ζπκβάλησλ ηνπ ATP/ATO ηεο γξακκήο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαγεξκψλ 
αιιειαζθάιηζεο. πλαγεξκνί θαη ζπκβάληα ηνπ ζπζηήκαηνο ATP/ATO επί 
ζπξκνχ ζα δεηθλχνληαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ Γηεπζπληή πληήξεζεο θαη ζην 
ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ αθνξά ζπληήξεζε θαη δηάγλσζε ζηελ θεληξηθή αίζνπζα 
ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο. πλαγεξκνί κε επίπησζε ζηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ ζα επαλαιακβάλνληαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο 
ηνπ ειεγθηή γξακκήο θαη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο. Θα παξαζρεζεί 
απνκαθξπζκέλε δηαζχλδεζε δηάγλσζεο γηα απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε απφ ην 
Κέληξν πληήξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην Ακαμνζηάζην. Ο Γηεπζπληήο πληήξεζεο 
ζην ΚΔΛ ζα έρεη ζε κφληκε βάζε ηελ πιήξε γεληθή επνπηεία ησλ ηξφπσλ 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξκψλ, ησλ αζηνρηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ATO/ATP επί ησλ 
ζπξκψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ελζσκαησκέλσλ δνθηκψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο 
απηνδηάγλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP/ATO. Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη 
πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα εθ ησλ πξνηέξσλ φηαλ απαηηείηαη ε ζπληήξεζε ελφο 
ζπξκνχ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ATP/ATO. Ο ζπλνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ γηα 
ηα ζπζηήκαηα ATP/ATO επί ηνπ ζπξκνχ ζα δηαβηβάδεηαη ζην ΚΔΛ/ECR 
ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε απνβάζξα θαη ζέζε ελαπφζεζεο. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο, 
φπσο ζχζηεκα ATP ή ATO επί ηνπ ζπξκνχ θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία ή φρη ζα 
δηαβηβάδνληαη ζπλερψο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε επί ηεο γξακκήο.  
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4.3.8.7 Γηαγλσζηηθά ζηνηρεία ζπξκψλ  

Σν δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα επί ζπξκνχ ζα δηαβηβάζεη ζην ηαζκφ Δξγαζίαο ηνπ 
Γηεπζπληή πληήξεζεο φια ηα δηαγλσζηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα επί ηνπ 
ζπξκνχ, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ζπξκνχ. Θα παξαζρεζεί απνκαθξπζκέλε δηαζχλδεζε δηάγλσζεο γηα 
απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε απφ ην Κέληξν πληήξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην 
Ακαμνζηάζην. Ο ζπλνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην δηαγλσζηηθφ 
ζχζηεκα ζπξκνχ ζα δηαβηβάδεηαη ζην ΚΔΛ/ECR ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε απνβάζξα 
θαη ζέζε ελαπφζεζεο. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ζπξκφο θαηάιιεινο γηα 
ιεηηνπξγία ή φρη ζα δηαβηβάδνληαη ζπλερψο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε επί ηεο 
γξακκήο. Ο ηαζκφο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηε πληήξεζε ζα ππνζηεξίδεηαη απφ 
εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα ηελ ηαρεία αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπξκνχ θαη ηε 
ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπξκψλ γηα ιεηηνπξγία ή 
αίηεκα γηα ζπληήξεζε.   

ηελ αξρηθή ζχκβαζε ηνπ Βαζηθνχ ¨Δξγνπ έρνπλ πξνβιεθζεί 18 ζπξκνί, ελψ 
ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο (πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη πξνο ηα πάλσ δηφξζσζε 
ησλ αξρηθά ππνινγηζζέλησλ ζπξκψλ γηα ην Βαζηθφ Έξγν βάζεη αλαζεσξεκέλεο 
πξφβιεςεο επηβαηηθήο θίλεζεο) ζα ππάξρνπλ 15 πξφζζεηνη ζπξκνί. Ο ζπλνιηθφο 
αξηζκφο ησλ 33 ζπξκψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, 
σο ν αξηζκφο ησλ ζπξκψλ πνπ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ην ζχζηεκα ATS (γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο). 

 

4.3.8.8 Αίηεκα γηα ζπληήξεζε ζπξκνχ  

Σν αίηεκα γηα ζπληήξεζε ζπξκνχ ζα ππνζηεξίδεηαη επαξθψο απφ αλαιπηηθέο 
επηκεηξήζεηο θαη ζα δεηθλχεη ηα εμήο ζηνλ Γηεπζπληή πληήξεζεο:  
- Διαηησκαηηθφο ζπξκφο – αίηεκα γηα ζπληήξεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππεξεζίαο  
- Διαηησκαηηθφο ζπξκφο – αίηεκα γηα ζπληήξεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επφκελεο δηαδξνκήο – νη επηβάηεο κπνξνχλ λα παξακέλνπλ επί ηνπ 
ζπξκνχ  

- Διαηησκαηηθφο ζπξκφο – άκεζε απφζπξζε απφ ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία 
ζηνλ επφκελν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ή ζηνλ επφκελν ζηαζκφ, εθθέλσζε 
ζπξκνχ απφ επηβάηεο ζηνλ επφκελν ζηαζκφ. 

4.3.8.9 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε  

Σν ζχζηεκα ζα εληνπίδεη απηφκαηα ηελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ 
ζπξκψλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαιπθζείζα ρηιηνκεηξηθή 
απφζηαζε θαη ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ ηνλ ζπξκφ. Σν ζχζηεκα ζα δηαβηβάδεη 
απηφκαηα έλα κήλπκα ζπλαγεξκνχ ζηνλ Διεγθηή πληήξεζεο γηα ηελ νξγάλσζε 
ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζπξκψλ. 

4.3.8.10 Οκαδνπνίεζε πλαγεξκψλ, Καζνξηζκφο Οκαδνπνίεζεο πλαγεξκψλ  

Μνινλφηη έλαο ζπλαγεξκφο κπνξεί λα αλήθεη ζε δηάθνξεο νκάδεο ζπλαγεξκψλ, 
φινη νη ζπλαγεξκνί ζα απνηεινχλ ηκήκα κηαο ηεξαξρίαο κε δνκή δέληξνπ. Οκάδεο 
ζπλαγεξκψλ ή κεκνλσκέλνη ζπλαγεξκνί ζπλδένληαη κέζσ κηαο θαη κφλεο ξίδαο. 
Ζ νκαδνπνίεζε ζπλαγεξκψλ, ε δνκή ζε ζρήκα δέληξνπ, ε ηειηθή πνζφηεηα θαη ε 
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θχζε ησλ ζπλαγεξκψλ θαη ζπκβάλησλ ζα απνηεινχλ αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο 
θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΔ θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ΑΜ. 

4.3.8.11 Καλφλεο επηβεβαίσζεο 

Θα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κεραληζκφο επηβεβαίσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη 
φηη νη ζπλαγεξκνί αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ ρεηξηζηή. Ζ ελεξγνπνίεζε ελφο 
ζπλαγεξκνχ απνζεθεχεηαη έσο φηνπ ν ρεηξηζηήο ηελ επηβεβαηψζεη. 

4.3.9 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη Τπνβνιή Αλαθνξάο   

4.3.9.1 Καηαγξαθή Γεδνκέλσλ  

Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θηλήζεηο ζπξκψλ, θηλήζεηο ειηγκψλ θαζψο θαη 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νριήζεηο  
ιεηηνπξγηθήο θαη ηερληθήο θχζεσο ηφζν ζην Βαζηθφ Έξγν φζν θαη ζηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο ζα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα.  
Σα αθφινπζα ζηνηρεία ζα απνζεθεχνληαη σο ειάρηζηεο απαηηήζεηο:  
- Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θπθινθνξία ησλ ζπξκψλ 

(ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ζπξκψλ, θαζπζηεξήζεηο θιπ.)  
- ηνηρεία ζρεηηθά κε δηαηαξαρέο ιεηηνπξγίαο  
- ηνηρεία ζρεηηθά κε δηαηαξαρέο ηερληθψλ ζηνηρείσλ  
Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζα δηαηεξνχληαη 
θαζεκεξηλά ζε εθεδξηθά αξρεία (back-up). Σα πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 
ηελ θπθινθνξία ησλ ζπξκψλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εθεδξηθά αξρεία (backed-up) 
αλά 10 ιεπηά.  

4.3.9.2 Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ  

Σα δεδνκέλα ζα απνζεθεχνληαη ζε ζθιεξνχο δίζθνπο θαη εμσηεξηθέο κλήκεο. Μηα 
ρξνληθή πεξίνδνο 90 εκεξψλ ζα απνζεθεπηεί ζε ζθιεξφ δίζθν πξνθεηκέλνπ λα 
επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on line access) ζε φια ηα 
ζπκβάληα. Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ 90 εκεξψλ 
ζα απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 10 έηε.  

Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν ψζηε ε αλάθηεζε 
ζηνηρείσλ λα είλαη δπλαηή ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζηνλ πιηθνηερληθφ 
εμνπιηζκφ ή ην ινγηζκηθφ.  

Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε ζθιεξνχο δίζθνπο θαη ζε κλήκεο πέξαλ ησλ 
ζθιεξψλ δίζθσλ ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Απηφ ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν ζα νξγαλψλεηαη θαη ζα δηαζηαζηνινγείηαη πξνθεηκέλνπ λα 
απνζεθεπηνχλ φια ηα δεδνκέλα γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν 10 εηψλ ηνπιάρηζηνλ 
φζνλ αθνξά ην κέγηζην φγθν θπθινθνξίαο θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 
καθξνπξφζεζκα.  

Σα δεδνκέλα ζα είλαη δπλαηφλ λα θηιηξάξνληαη θαη λα ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία 
γηα ηελ εθπφλεζε εθζέζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο, ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο 
ηερληθέο εθζέζεηο θαη ζηαηηζηηθέο.  

Ο ρεηξηζκφο απηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δελ ζα πξνυπνζέηεη ηε ζπλδξνκή 
εηδηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Δξγαιεία, πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ ζα δίδνληαη γηα καθξνρξφληα 
απνζήθεπζε -εχθνιε ζην ρεηξηζκφ- φισλ ησλ δεδνκέλσλ γηα κηα ρξνληθή 
πεξίνδν 10 εηψλ.  

Οπνηεζδήπνηε πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο ή αλαβαζκίζεηο απαηηεζνχλ ζηνλ 
πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ψζηε λα ελζσκαησζεί θαη ε επέθηαζε Καιακαξηάο 
απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Γηαθνπέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν 
δελ ζα νδεγνχλ ζε απψιεηα ή θζνξά δεδνκέλσλ. 

4.3.9.3 Φίιηξα Γεδνκέλσλ  

Θα είλαη δπλαηφ κε εχθνιν ηξφπν γηα ηνπο ρεηξηζηέο θαη ην πξνζσπηθφ 
ζπληήξεζεο ρσξίο εηδηθή εθπαίδεπζε ζε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ λα θηιηξάξνπλ, 
λα ηαμηλνκνχλ θαη λα νξγαλψλνπλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία, 
δεδνκέλνπ φηη ελδέρεηαη ε εξγαζία απηή λα είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο ρεηξηζηέο θαη ην 
πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο.  

4.3.9.4 Αζθάιεηα θαηαγξαθήο  

Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ είλαη λα ππάξρνπλ πεγέο 
κε κεγάιε επάξθεηα γηα φια ηα ζηνηρεία ειέγρνπ αιιεινκαλδάισζεο θαη ειέγρνπ 
ζπξκψλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επίζεκεο έξεπλεο αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. Ζ πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα θαη ε πηζαλφηεηα κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπ ρεηξηζκνχ ηέηνησλ δεδνκέλσλ ζα απνθιεηζηεί κε θαηάιιεια 
κέηξα αζθαιείαο ζηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ή/θαη ζην ινγηζκηθφ.  

4.3.9.5 Τπνβνιή αλαθνξψλ  

Σν ζχζηεκα ATS ή ππνζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ATS ζα παξάγνπλ εθζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ζε θαζεκεξηλή, εβδνκαδηαία, κεληαία θαη εηήζηα βάζε. Ζ έθζεζε 
ιεηηνπξγίαο ζα παξάζρεη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ ησλ αθφινπζσλ 
δεδνκέλσλ: 

 Απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ θαηά ηελ πεξίνδν 
ππνβνιήο αλαθνξψλ 

 Υηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο θαη δηαδξνκέο πνπ έρνπλ θαιπθζεί θαηά ηελ 
πεξίνδν ππνβνιήο αλαθνξψλ  

 Πνηφηεηα επηδφζεσλ ιεηηνπξγίαο πνπ δηαηππψλεηαη κε ηελ αλαινγία ησλ 
ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ πνπ έρνπλ θαιπθζεί πξνο ηηο απνζηάζεηο πνπ 
πξνγξακκαηίδεηαη λα θαιπθζνχλ θαη ηελ αλαινγία ζπξκψλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε πξνο ζπξκνχο πνπ είλαη αθξηβψο ζηελ ψξα 
ηνπο.  

 ηαηηζηηθέο γηα ζθάικαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηα ζπζηήκαηα ATS 
θαη ζεκαηνδφηεζεο θαη έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία ζπζηεκάησλ ή 
εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε.  

Θα απαηηεζεί ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηελ ΑΜ ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο 
ηεε δνκήο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ, πνπ ζα 
πεξηιακβάλνπλ θαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο... 
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4.4 ηαθμοί Επγαζίαρ Υειπιζηή και Μονάδερ Απεικόνιζηρ 

4.4.1 Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη Αίζνπζα Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο 
(ECR) 

Σν ππάξρνλ ζχζηεκα  ππνζηεξίδεη ηελ ζρέζε επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ-κεραλήο 
(ΜΜΗ) γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πζηήκαηνο ηδεξνδξφκνπ 
απφ ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαζψο θαη ην ECR ζην Ακαμνζηάζην 
Ππιαίαο. 

4.4.2 Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ-Μεραλήο (MMI) 

Σν ΚΔΛ θαη ην ECR  πξνβιέπεηαη λα εμνπιηζζνχλκε δηάθνξνπο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο κέζνλ Δπηθνηλσλίαο Αλζξψπνπ-Μεραλήο (MMI) 
γηα ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη κε Οζφλεο Μεγάιεο 
Δπηθάλεηαο (LSD) γηα ηε γεληθή επνπηεία θπθινθνξίαο θαη παξνρήο ηζρχνο.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, , νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Βαζηθφ Έξγν 
νζφλεο-κηκηθά (LSD) ζε ΚΔΛ / ECRθαζψο θαη oi ζρεηηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο  ζα 
επεθηαζνχλ/αλαβαζκηζζνχλ/αληηθαηαζηαζνχλ φπσο απαηηείηαη ψζηε λα 
θαιχςνπλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά. Απηφ ζα πξέπεη λα 
γίλεη κε ηξφπν εξγνλνκηθφ θαη νκνηνγελή (βι. επίζεο ηα Δγρεηξίδηα ρεδηαζκνχ 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο).  

Ζ νζφλε κεγάιεο επηθάλεηαο γηα ηελ αίζνπζα ειέγρνπ ηνπ ΚΔΛ / ECR, θαη νη 
ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ έρνληαο 
πεξηιάβεη θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ κε βάζε ηηο νπνίεο απηή ζα 
εγθαηαζηαζεί : 

4.4.3 Οζφλε Μεγάιεο Δπηθάλεηαο (LSD) 

Ζ Οζφλε Μεγάιεο Δπηθάλεηαο (LSD) ζην ΚΔΛ ζα είλαη ηχπνπ νπίζζηαο 
πξνβνιήο, ηερλνινγίαο DLP, κε παξαγσγή θσηφο απφ κνλάδεο θσηνδηφδσλ-
LED θαη αλάιπζε SXGA+ ηνπιάρηζηνλ. Θα παξέρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο 
δηάηαμεο ηεο ηξνρηάο κε ηε ζέζε ησλ ζπξκψλ, ηελ ζέζε ησλ αιιαγψλ θαη ηε 
ράξαμε δηαδξνκψλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζε γεσγξαθηθφ δηάγξακκα. Ζ LSD 
ζα ηνπνζεηείηαη κε ηξφπν ψζηε λα είλαη νξαηή απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα Διέγρνπ ηνπ ΚΔΛ. Οη ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ 
ηνπ ζπξκνχ θαη νη επηγξαθέο ζα είλαη επαλάγλσζηεο απφ ηνπο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο ηνπ Διεγθηή Γξακκήο, ηνπ Διεγθηή Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ επφπηε 
ηαζκνχ θαη ζπξκψλ. ηελ νζφλε ζα ελζσκαησζεί ξνιφη πνπ ζα δείρλεη ηελ ψξα 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ Οζφλε Μεγάιεο Δπηθαλείαο (LSD) ζην ECR ν ηχπνο ηεο ζα 
είλαη ηδίνπ ηχπνπ κε απηήλ ηνπ ΚΔΛ. 
 
Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα αλαβαζκίζεη / επεθηείλεη / 
αληηθαηαζηήζεη φπσο απαηηείηαη, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί απφ 
ην Βαζηθφ Έξγν ζην ΚΔι θαη ζην ECR. 
 

4.4.3.1 Σερλνινγία Οζφλεο Μεγάιεο Δπηθάλεηαο (LSD) ζην ΚΔΛ. 

Σερλνινγίεο νπίζζηαο πξνβνιήο (back projection) κε ηελ κνξθή πίλαθα 
απεηθνλίζεσλ κε πςειή αλάιπζε ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηηο νζφλεο κεγάιεο 
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επηθάλεηαο. Ζ ζχλδεζε ηεο LSD ζα ξπζκίδεηαη κέζσ μερσξηζηνχ εθεδξηθνχ 
ζπλδέζκνπ ρξεζηκνπνηψληαο μερσξηζηνχο δηαθνκηζηέο βίληεν (video servers) 
αληί γηα απνθιεηζηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηχπνπ mirror (mirror databases). Θα 
είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδεηαη θνληχηεξα ή καθξχηεξα ην επηζπκεηφ ηκήκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ελψ ζα δηαηεξείηαη ε ίδηα πνηφηεηα νπηηθνχ πεδίνπ (view quality) ζε 
φια ηα επίπεδα κεηαβνιήο εζηηαθνχ κήθνπο (zoom). Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα 
ζα έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε εθαξκνγή θπθινθνξίαο 
ζηδεξφδξνκνπ ζε άιια Κέληξα Διέγρνπ ζπζηεκάησλ Μεηξφ ή ζηδεξνδξφκσλ. Ο 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ (θαη 
ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ Μειέηε Δθαξκνγήο)  ηεθκεξίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ζπζηήκαηφο ηνπ θαη  φηη απαηηεζεί σο αλαβάζκηζε / επέθηαζε / αληηθαηάζηαζε 
ζηηο πθηζηάκελεο νζφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη 
ζηνηρείσλ MTBF θαη αλαθνξέο πνπ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα είλαη ζε 
ιεηηνπξγία γηα γεληθή επνπηεία θπθινθνξίαο ζηδεξφδξνκνπ.  

Γελ απαηηνχληαη ιεηηνπξγίεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ιφγνπο πξνβνιήο  (vital 
display functions) φζνλ αθνξά ηελ LSD, εθηφο απφ ηηο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο ησλ 
ζπξκψλ θαη ησλ θαηαιήςεσλ ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο, νη νπνίεο ζα είλαη 
Δπηπέδνπ Αθεξαηφηεηαο Αζθαιείαο SIL2, θαηά ηα πξφηππα ζηδεξνδξνκηθήο 
αζθαιείαο EN-50128, EN-50129.  

Δπίζεο νη ελ ιφγσ νζφλεο ζα ηξνθνδνηνχληαη κε δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθή 
πεγή απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο- workstations ηνπ ATS. 

4.4.3.2 Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ  Οζφλε Μεγάιεο Δπηθάλεηαο (Large 
Screen Display) 

ηελ LSD ζα παξνπζηάδεηαη νιφθιεξε ε γξακκή θαζψο θαη νη ηξνρηέο 
ελαπφζεζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ αιιαγψλ, 
απνβάζξσλ, δηαδξνκψλ ζπξκψλ, ηκεκάησλ φπνπ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ 
ζπξκνί θαη ηκεκάησλ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ζπξκνχο κε ηνλ θαηάιιειν 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ζπξκνχ. Δηδηθφηεξα, ε νζφλε ζα επεθηαζεί/αλαβαζκηζζεί 
φπσο απαηηείηαη ψζηε λα θαιχςεη φιε ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο, δει. έσο θαη 
ηνλ επίζηαζκν ηνπ λένπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ Μίθξαο κε φηη απηή πεξηιακβάλεη (5 
λένπο ζηαζκνχο, ζηδεξνδξνκηθέο αιιαγέο, ηελ δηαθιάδσζε Παηξηθίνπ (25εο 
Μαξηίνπ), αλακνλή-πξφβιεςε ηξνρηψλ πξνο κειινληηθφ ακαμνζηάζην Μίθξαο, 
θιπ). Ο Αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη ηελ γεληθή δηάηαμε φιεο ηεο γξακκήο ηνπ 
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνηείλεη ηελ ηκεκαηνπνίεζε απηήο 
ζε επί κέξνπο νζφλεο – κηκηθά πξνο ηελ ΑΜ γηα έγθξηζε. 

Γεληθά, φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο νζφλεο ηνπ Διεγθηή Γξακκήο ζα 
παξνπζηάδνληαη ζηελ LSD. Πξφζζεηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, φπσο ζπλαγεξκνί 
ζπξψλ επί ηεο απνβάζξαο, θαηάζηαζε ηεο ειεθηξνθφξνπ ξάβδνπ θαη ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ ζπξκνχ ζα παξνπζηάδνληαη ζε κφληκε βάζε 
ζηηο νζφλεο ελψ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παχζεο ηεο πξνβνιήο ηνπο (switch 
off) –φπσο απαηηείηαη. Θα δηαζθαιηζηεί ζε επίπεδν αθεξαηφηεηαο αζθαιείαο SIL2 
ηνπιάρηζηνλ, φηη ζα ππάξρεη πάληνηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ 
απεηθνληδφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ δίδνπλ νη νζφλεο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη ησλ 
θαηαζηάζεσλ ησλ απεηθνληδνκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη νζφλεο LSD. 
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Πιεξνθνξίεο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, φπσο αξηζκνί αιιαγψλ, αξηζκνί πνπ 
αθνξνχλ ζήκαηα θαη αξηζκνί ηκεκάησλ ηξνρηψλ ζα πξνβάιινληαη ή δελ ζα 
πξνβάιινληαη (switched on or off) φπσο θξίλεηαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα 
κελ ππεξθνξηψλεηαη ε εηθφλα ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο (declutter function). Οξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο LSD ζα παξακέλνπλ 
ειεχζεξεο θαη δελ ζα πξνβάιινπλ εηθφλεο ηεο θπθινθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
παξνπζηάδνληαη πξνθαζνξηζκέλνη ζπλαγεξκνί, ή κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
ιεηηνπξγία.  

Ζ LSD ζα έρεη νπηηθή γσλία ζρεδφλ 180ν .  

4.4.3.3 Γπλαηφηεηα Δπέθηαζεο (Extendibility) 

Ο δηαζέζηκνο ρψξνο ηνπ πίλαθα απεηθνλίζεσλ (matrix displays) κε βάζε ηηο 
απαηηήζεηο απφ ην Βαζηθφ Έξγν ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη ηελ γξακκή 
απφ ηνλ Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ έσο ηε Νέα Διβεηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ηξνρηψλ ελαπφζεζεο ζην Ακαμνζηάζην θαη ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά 
θαη ηαπξνχπνιε. Δπίζεο ν πίλαθαο απεηθνλίζεσλ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
θαιχπηεη ην κειινληηθφ ακαμνζηάζην Μίθξαο  θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο (ηα ζηνηρεία απηά ζα δνζνχλ σο πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία). 
Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα επηβεβαηψζεη , ζχκθσλα  κε ηελ 
ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο αίζνπζαο ρεηξηζηή ΚΔΛ / ECR, 
ηηο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ απαηηνχκελνπ πίλαθα απεηθφληζεο θαηά ην ζηάδην 
κειέηεο ΟΜ2 ΑΜ.  νη νπνίεοείλαη 1600 mm x 5000 mm θαη εάλ απαηηεζεί ζα ηηο 
απμήζεη ψζηε λα ελζσκαησζεί κε επηηπρία ε απεηθφληζε ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο. 

4.4.4 ηαζκνί Δξγαζίαο Υεηξηζηή  

Οη ζηαζκνί εξγαζίαο ηνπ Υεηξηζηή πξνβιέπνληαη απφ ην Βαζηθφ Έξγν λα  
απνηεινχληαη απφ επίπεδεο έγρξσκεο νζφλεο 21 ηληζψλ γηα κφληκε ιεηηνπξγία. Ο 
εμνπιηζκφο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζα δηαηίζεηαη γηα εγθαηάζηαζε έλα έηνο πξηλ 
απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 
απηφο ν εμνπιηζκφο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Γηα ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε 
δηάηαμε βι. ηα δχν Δγρεηξίδηα ρεδηαζκνχ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη Καιακαξηάο. Δάλ 
απαηηεζεί νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα αλαβαζκηζζνχλ αλάινγα ή ζα 
αληηθαηαζηαζνχλ. 

4.4.4.1 Δμνπζηνδφηεζε αλαθνξηθά κε ηε Λεηηνπξγία  

Οη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ζα εμαξηψληαη απφ ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε-πξνζηαηεπκέλε 
δηθαηνδνζία ηνπ ρεηξηζηή. χκθσλα κε ηε δηάηαμε, ηα επίπεδα πξφζβαζεο ζα 
εμνπζηνδνηνχλ ή ζα απνηξέπνπλ ελέξγεηεο ζε εμέιημε ή, γεληθφηεξα, ζα 
επηηξέπνπλ ή ζα απνηξέπνπλ ελέξγεηεο ηνπ ρεηξηζηή, φπσο επηβεβαίσζε 
ζπλαγεξκψλ. Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ κηα πνζφηεηα 10 
δηαθνξεηηθψλ επίπεδσλ εμνπζηνδφηεζεο : 
 
Δπίπεδν 1- Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο  
Δπίπεδν 2 – Διεγθηήο Γξακκήο 1 κε πιήξε πξφζβαζε  
Δπίπεδν 3 – Διεγθηήο Γξακκήο 2  κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε  
Δπίπεδν 4 – πληήξεζε 1 κε πιήξε πξφζβαζε  
Δπίπεδν 5 – πληήξεζε 2 κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε   
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Δπίπεδν 6 – Τπεχζπλνο θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο Γεδνκέλσλ  
Δπίπεδν 7 – Δπφπηεο ηαζκνχ θαη πξκψλ  
Δπίπεδν 8 – Γηεπζπληήο πληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ακαμνζηαζίνπ  
Δπίπεδν 9 -10 – Δθεδξηθφ (ζα θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην κειέηεο ΟΜ) 
 
Ζ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εμνπζηνδφηεζεο ζα είλαη πξνζηαηεπκέλε 
κε ζπλζεκαηηθή ιέμε. Ζ πξφζβαζε ζε εηθφλεο ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία, 
δηαγλσζηηθά ζηνηρεία θαη ζπλαγεξκνχο ρσξίο ζρεηηθή εληνιή δελ ζα απαηηεί 
θαλέλα επίπεδν εμνπζηνδφηεζεο. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε επηηξεπφκελεο 
εληνιέο θαη απφςεηο γηα θάζε επίπεδν εμνπζηνδφηεζεο ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηελ 
ιεπηνκεξή κειέηε. 

4.4.4.2 Λεηηνπξγία ζηαζκψλ εξγαζίαο 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην 
πνληίθη θαη εηζάγνληαο δεδνκέλα κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ.  

Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη ινγηθά θαη εχθνια θαηαλνεηά κελνχ ιεηηνπξγίαο. Οη 
γξαπηέο πιεξνθνξίεο ζα κεησζνχλ ζην ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ, γεγνλφο πνπ 
είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. Πξφζζεην θείκελν πνπ 
ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην γηα δηεπθξηλίζεηο ζα είλαη θξπκκέλν σο “balloon 
text” θαη ζα ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ν θέξζνξαο ηνπ πνληηθηνχ πιεζηάδεη ηε 
δψλε ζηελ νζφλε φπνπ κπνξεί λα δνζεί ζπγθεθξηκέλε εληνιή κε ην πάηεκα ηνπ 
πνληηθηνχ. 

Πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε ηελ Παξνρή Βνήζεηαο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα 
ηελ ππνζηήξημε ηνπ ρξήζηε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.   

4.4.4.3 Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο Ζ/Τ  

Θα πξνηαζεί κφλν Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο θαη εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί 
απφ αλαγλσξηζκέλεο δηεπζχλζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ ή ζπζηεκάησλ 
Μεηξφ γηα παλνκνηφηππεο ή παξφκνηεο εθαξκνγέο ζε δίθηπν πεξίπινθν 
ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην βαζκφ.  

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηάινγν Έξγσλ γηα ηα 
νπνία έρεη δνζεί παλνκνηφηππνο ή πξνθαλψο φκνηνο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο 
απφ ηνλ πξνηεηλφκελν πξνκεζεπηή. 

Ο Αλάδνρνο ζα εγγπάηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε ηε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ 
Ζ/Τ θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα κεηά ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα απαηηεί ηελ κφληκε παξνπζία ρεηξηζηή 
ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ κέγηζηε δπλαηή δηακφξθσζε γξακκήο, ηα ζπζηήκαηα  
Ζ/Τ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ ππφ πιήξεο θνξηίν εξγαζηψλ ρσξίο θακία 
κείσζε ζηηο απαηηνχκελεο επηδφζεηο.  

Σπρφλ αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ ιφγσ λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ δελ ζα 
απαηηήζνπλ αιιαγή ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 
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Ζ παξνρή ηζρχνο ζε φια ηα ζπζηήκαηα ζην ΚΔΛ / ECR, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα UPS. Ο Αλάδνρνο ζα 
κειεηήζεη θαη ειέγμεη θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαβαζκίζεη / αληηθαηαζηήζεη ηηο κνλάδεο 
UPS θαη ηηο ζπζηνηρίεο κπαηαξηψλ ηνπο ζην ΚΔΛ / ECR ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
πηζαλά  απμεκέλεο αλάγθεο παξνρήο ηζρχνο, ρσξίο αχμεζε ηεο % θνξηίζεψο 
ηνπο.  

Όινη νη Ζ/Τ θαη ζηαζκνί εξγαζίαο δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία θζνξά ιφγσ 
απψιεηαο ηζρχνο. Κακία βαζηθή κλήκε δελ ζα ραζεί θαηά ηηο δηαθνπέο παξνρήο 
ηζρχνο. 

4.4.4.4 Λνγηζκηθφ  

Ο ζρεδηαζκφο ινγηζκηθνχ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξφηππα, ζα είλαη μεθάζαξνο φζνλ 
αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ζα απνηειεί ζρεδηαζκφ αληηθεηκελνζηξαθνχο 
κνλάδνο «modular object oriented design».Σν ινγηζκηθφ ζα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα παλνκνηφηππεο ή παξφκνηεο εθαξκνγέο ζε αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ ή Μεηξφ. Ζ επηθχξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξφηππα CENELEC EN 50 
128.  

4.4.4.5 Πεξηθεξεηαθφο Δμνπιηζκφο 

Απφ ην Βαζηθφ ¨Δξγν πξνβιέπνληαη  δηάθνξνη εθηππσηέο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 
εθηχπσζε ζπλαγεξκψλ, ζπκβάλησλ θαη εθζέζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Οη εθηππσηέο απηνί ζα είλαη θαηάιιεινη πξνο ρξήζε ζε πεξηβάιινλ 
αίζνπζαο ειέγρνπ θαη ζα έρνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε. Θα δνζεί εηδηθή 
πξνζνρή ζην επίπεδν ζνξχβνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ. Έγρξσκνη 
εθηππσηέο ηχπνπ laser ζα παξαζρεζνχλ γηα ηελ εθηχπσζε εθζέζεσλ. Οη 
εθηππσηέο πνπ εθηππψλνπλ κε ζπλερφκελα παθέηα ραξηηνχ ελδέρεηαη λα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηεπζείαλ εθηχπσζε «fly printing» αξρείσλ κε εληνιέο 
δσηηθήο ζεκαζίαο. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα επηβεβαηψζεη ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ρξήζε απφ ηνλ φπνηνλ λέν 
εμνπιηζκφ θαη Ζ/Τ απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 
θαη εάλ απαηηεζεί ζα ζπκπιεξψζεη/αληηθαηαζηήζεη θαηάιιεια ηνλ πθηζηάκελν 
εμνπιηζκφ. Κάζε ζπζθεπή ζα αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο. Χζηφζν, 
ζα είλαη δπλαηφλ λα επηιεγεί νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ 
απφ θάζε ρψξν εξγαζίαο. Μφλν νη εθηππσηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ν 
έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ αιιειαζθάιηζεο θαη θξίζηκσλ δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο 
ηνπο ζπξκνχο  ζα δηαθπιάζζνληαη απζηεξά γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.  

Οη εθηππσηέο ζα νκαδνπνηνχληαη θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
θεληξηθά ζεκεία εληφο ηεο αίζνπζαο ρεηξηζηή ΚΔΛ / ECR.  Ζ απηή αξρηηεθηνληθή 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ εθηάθηνπ αλάγθεο.  

4.4.4.6 Γεληθή νξγάλσζε ηνπ MMI 

Σν MMI ζα βαζίδεηαη ζε πξφηππν, πνιπ-επίπεδν ζχζηεκα κηκηθήο απεηθφληζεο. 
Ζ πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε κηκηθφ δηάγξακκα ζα είλαη εχθνιε κε ηε ρξήζε 
ελφο ζπλνπηηθνχ παξαζχξνπ «θιήζεο νζνλψλ» (“call up display”) ή κε δεχμε 
κηκηθψλ. Όηαλ εκθαλίδεηαη έλαο ζπλαγεξκφο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαιέζεη ηελ 
θαηάιιειε νζφλε απφ έλαλ ζπλαγεξκφ ή κηα νκάδα ζπλαγεξκψλ. Ο ρξήζηεο ζα 
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πξέπεη λα θάλεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ελεξγεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη 
ελεξγνπνίεζε ελφο ρεηξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, θάλνληαο θιηθ ζε έλα ζηνηρείν, ν 
ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε ζην ΜΜΗ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ρεηξηζκνχο ειέγρνπ 
ζην ζηνηρείν απηφ. Χζηφζν, θάζε ρεηξηζκφο ζα πεξηιακβάλεη έλα «βήκα 
επαιήζεπζεο» κε ην νπνίν ζα επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε είηε λα εθηειέζεη ηνλ 
ρεηξηζκφ, είηε λα ηνλ αθπξψζεη. 

4.4.4.7 Ρνιφη (Time Source) 

Όια ηα ζπζηήκαηα ζε φια ηα επίπεδα αθεξαηφηεηαο, νη Ζ/Τ, νη ζηαζκνί εξγαζίαο, 
νη εθηππσηέο θαη ηα κέζα απνζήθεπζεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ξνιφη. ε 
πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί βιάβε ζην θεληξηθφ ξνιφη, θάζε ζχζηεκα ζα είλαη ζε 
ζέζε λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ην δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ ξνιφη. Μεηά ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ ξνινγηνχ, ν ζπγρξνληζκφο ησλ δηαθφξσλ 
ζπζηεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα. Ζ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ξνινγηνχ θαη ησλ κεηαβνιψλ ρξφλνπ (time deltas) κεηά ηνλ ζπγρξνληζκφ ζα 
θαηαγξάθεηαη. 

4.4.4.8 Γιψζζα  

Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη Αγγιηθή θαη Διιεληθή γιψζζα γηα φιεο ηηο θνλζφιεο πνπ 
αθνξνχλ ην ΜΜΗ. Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζε θάζε ρξήζηε λα επηιέμεη ηε 
γιψζζα ζηελ θνλζφια ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηνπ ρεηξηζηή ζηηο άιιεο 
θνλζφιεο. Σνχην ζα επηηξέπεη ηνλ ρεηξηζκφ απφ ρεηξηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Σν αληηθείκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ  ζα 
πεξηιακβάλεη θαηάιιεια θαη εχρξεζηα εξγαιεία θαη ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε, 
επηηξέπνληαο ζηελ Τπεξεζία λα ηξνπνπνηεί ηπρφλ Διιεληθά θαη Αγγιηθά θείκελα 
ηνπ ΜΜΗ. 

4.4.4.9 Δπηδφζεηο 

Ζ θαηάζηαζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εκθαλίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
(ΣΟ ΚΔΛ ή/θαη ζην ECR) Ζ θαζπζηέξεζε ηεο απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο δελ ζα επηηξέπεηαη απφ θακία ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε. 

Σν ζχζηεκα ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεηθλχεη (ζηελ LSD θαη ζηα VDU ησλ 
ζηαζκψλ εξγαζίαο) φιεο ηηο αιιαγέο ελδείμεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα 
κεηαβηβάδεη φπνηεο εληνιέο ηειερεηξηζκνχ γίλνληαη, κέζα ζε ρξφλν πνπ δελ 
ππεξβαίλεη:   

 Σν 1 δεπηεξφιεπην ππφ νπνηνδήπνηε θφξην ιεηηνπξγίαο γηα ζηαζεξά 
ζπζηήκαηα θαη   

 Σα 10 δεπηεξφιεπηα σο αλψηαην φξην γηα φινπο ηνπο ζπξκνχο φπνπ 
απαηηείηαη ζπλερήο δηαβίβαζε ζηνηρείσλ.  

 Μεηά απφ νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηζρχνο, είηε ζην Κέληξν 
Διέγρνπ, είηε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ, νη ζσζηέο 
ελδείμεηο ζα εκθαλίδνληαη εληφο πέληε (5) δεπηεξνιέπησλ κεηά ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο ηζρχνο.  

 Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο δηαιφγσλ ζπζηήκαηνο (system dialog response 
times) ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 0.5 δεπηεξφιεπηα.  

 Ζ έλδεημε γξαθηθψλ (graphical bit maps) ζα δίδεηαη ζε δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ 5.0 δεπηεξνιέπησλ. 
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 Tν ζχζηεκα ATS ζα ελεκεξψλεη ηελ νζφλε εληφο 3 δεπηεξνιέπησλ ζε 
πεξηπηψζεηο εηζξνήο κεγάινπ αξηζκνχ ζηνηρείσλ (avalanche conditions). 

 
Σα πνζνζηά εηζξνήο κεγάινπ αξηζκνχ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζε 
ελδείμεηο κπνξεί λα θζάλνπλ κεγάιν αξηζκφ αιιαγψλ ζε έλα δεπηεξφιεπην (π.ρ. 
ζε ζπλέρεηα απνθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ κεηά απφ πξφθιεζε 
αζηνρίαο, φπσο επαλέλαξμε αιιειαζθάιηζεο). Ζ «Πεξίνδνο Δηζξνήο Μεγάινπ 
Αξηζκνχ ηνηρείσλ» νξίδεηαη σο κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδνο φηαλ κεγάινο 
αξηζκφο ζπλαγεξκψλ ιακβάλεηαη απφ ην πεδίν, εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο αζηνρίαο 
κηαο αιιειαζθάιηζεο.  
 

 Σν χζηεκα ATS ζα αληηκεησπίδεη δχν θαηαζηάζεηο εηζξνήο κεγάινπ 
αξηζκνχ ζηνηρείσλ εληφο 10 δεπηεξνιέπησλ.  

 Σν χζηεκα ATS ζα επηηξέπεη ζε Υεηξηζηή λα δεηά κηα δηαδξνκή 
ηνπιάρηζηνλ αλά 3 δεπηεξφιεπηα φηαλ ππάξρνπλ θνξηία αηρκήο.  

 Σν χζηεκα ATS ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ απηφκαηα εληφο 5 ιεπηψλ 
απφ ηελ θάζε ελεξγνπνίεζεο. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε απαίηεζε γηα 
ελεξγνπνίεζε βαζίδεηαη ζε ελεξγνπνίεζε ησλ θχξησλ δηαθνκηζηψλ ATS 
(main ATS servers) απφ ηελ εθαξκνγή ςπρξήο εθθίλεζεο “cold start”: 
δει. ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 
πξφζθαηε νκάδα απαξαίηεησλ δπλακηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Tν ζχζηεκα ATS ζα πξαγκαηνπνηεί νινθιεξσκέλε ειεγρφκελε παχζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο 5 ιεπηψλ 

4.4.5 Άιια ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο  

Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ζέζεηο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε 
θαηάιιειεο ζπζθεπέο εηζαγσγήο/εμαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
αθφινπζσλ ιεηηνπξγηψλ:  

 Δθζέζεηο ιεηηνπξγίαο, 

 Αλαπαξαγσγή ιεηηνπξγίαο (Operation playback), 

 Δθηφο ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκέλσλ 
δξνκνινγίσλ, 

 Γηάγλσζε εζσηεξηθψλ ζπκβάλησλ θαη αζηνρηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

4.4.6 Οι ζςζκεςέρ αςηέρ θα βπίζκονηαι ζηην αίθοςζα ζςνηήπηζηρ ηος 
ζςζηήμαηορ ζημαηοδόηηζηρ ζηο ΚΕΛ. Δξγνλνκία 

4.4.6.1 Κνλζφιεο  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ θνλζνιψλ ζα ρξεζηκνπνηεί εξγνλνκηθέο αξρέο πνπ ζα είλαη 
εξγνζηαζηαθά απνδεθηέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ηα απνδεθηά ηαηξηθά πξφηππα 
αλαθνξηθά κε ηελ απνηξνπή επαλαιακβαλφκελσλ θπζηθψλ  επηβαξχλζεσλ, 
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο πιάηεο θαη ησλ νθζαικψλ ηνπ 
ρεηξηζηή. ην ΚΔΛ θαη ζην ECR πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνλζνιψλ απφ ην 
Βαζηθφ Έξγν. Ο Αλάδνρνο ζα αμηνινγήζεη ηηο αλάγθεο ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο κε βάζε ηελ δεηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ηελ εξγνλνκία ησλ 
θνλζνιψλ θαη εάλ απαηηεζεί ζα ηξνπνπνηήζεη αληίζηνηρα ηηο πθηζηάκελεο 
θνλζφιεο ή ζα εγθαηαζηήζεη λέεο αθνχ εθπνλήζεη ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο θαη 
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ιάβεη ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε φηη 
ε Γξακκή ηνπ Μεηξφ ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα. MMI Όςε θαη Αίζζεζε 
Ο ηχπνο ησλ νζνλψλ VDU (επίπεδε νζφλε 21”) ζα πξνηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ θαη απηέο (ζε πιηθνηερληθφ 
εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ) ζα εγθαηαζηαζνχλ φπσο απαηηείηαη, εμαζθαιίδνληαο 
ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. Σνχην ζα πεξηιακβάλεη ζχκβνια, ρξψκαηα, κεγέζε θαη 
δηακφξθσζε ησλ νζνλψλ (εηθφλσλ) κε ηππηθέο δηαηάμεηο ηξνρηάο. Θα 
πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ρεηξηζκνχ ησλ νζνλψλ. Απαηηείηαη λα παξνπζηάδνληαη ζε 
κφληκε βάζε νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο, π.ρ. θαηάζηαζε ηκεκάησλ πνπ αθνξνχλ 
ηνλ εληνπηζκφ νρεκάησλ, ζέζε, ηαπηφηεηα θιπ. ζπξκψλ, ζέζε θαη αλίρλεπζε 
ζέζεο ησλ αιιαγψλ. Ζ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξκψλ 
(UTO/ATP/Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία) θαζψο θαη ε θαιή θαηάζηαζε ηνπ ζπξκνχ ζα 
απεηθνλίδνληαη επίζεο ζηελ VDU. Άιιεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο θαη ζα 
παξνπζηάδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία κηαο εληνιήο θαη ζα εμαθαλίδνληαη κε ηε 
ιεηηνπξγία κηαο άιιεο εληνιήο, π.ρ. αξηζκφο νλνκαζίαο αιιαγψλ (point 
identities), εληνπηζκφο νρεκάησλ, αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηκεκάησλ γξακκήο θιπ. 
Οη ηχπνη ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην επίπεδν ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 
ζα πνηθίιινπλ αλάινγα ηηο εληνιέο ρεηξηζκνχ νζφλεο απφ ηνλ Διεγθηή Γξακκήο. 
Ο αξηζκφο αλαγλψξηζεο ζπξκνχ ζα δεηθλχεη επίζεο ηελ θαηάζηαζε 
θαζπζηέξεζεο ηνπ ζπξκνχ. Άιιεο νζφλεο (εηθφλεο) δηαγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο. Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαη απαηηήζεηο ζα 
επεθηαζνχλ φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ψζηε λα 
θαιπθζεί θαη ε επέθηαζε Καιακαξηάο. 

4.4.7 Έθζεζε Μειέηεο  

Ο Αλάδνρνο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έθζεζε κειέηεο ηνπ, ε νπνία ζα ππνβιεζεί 
θαηά ηελ θάζε ησλ κειεηψλ ΟΜ1 θαη ΟΜ2, ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κειέηεο θαη 
ζρέδηα δηάηαμεο πνπ δεηθλχνπλ πψο ν Αλάδνρνο ζα ηεξήζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο 
MMI, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ ρεηξηζηεξίσλ, ηεο 
θνλζφιαο θαη ηπρφλ πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ 
πεξηγξαθή ηεο κειέηεο θαη ηα ζρέδηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο 
(κέζνδνο ιεηηνπξγίαο), ηηο ηππηθέο νζφλεο VDU (δηαγξάκκαηα θαη θείκελν)  θαη ηελ 
πξνηεηλφκελε δηάηαμε ελφο ηππηθνχ ηκήκαηνο ηνπ κηκηθνχ δηαγξάκκαηνο. Ο 
Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη επίζεο ζρέδηα φπνπ ζα δεηθλχνληαη ηπρφλ πξφζζεηεο 
απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο θνλζφιεο ζε ΚΔΛ θαη ECR ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έθζεζε κειέηεο ηνπ 
έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ ηππηθψλ νζνλψλ VDU έρνληαο ελζσκαηψζεη θαη ηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο     

  

4.5 ημεία διαζύνδεζηρ 

4.5.1 Τπεξεζίεο κέηξεζεο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ  

Οη πιεξνθνξίεο δηαλπζέλησλ απνζηάζεσλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπζζσξεπηηθέο 
απνζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ ηειεπηαία επηζεψξεζε θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ 
ην φρεκα κπήθε πξψηε θνξά ζε ππεξεζία.   
Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη ηα εμήο:  
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 Απηφκαην πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαλπζείζεο 
απνζηάζεηο ζε ρηιηφκεηξα θαη ΜΜΗ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 
απηψλ, 

 Καηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαλπζείζεο απνζηάζεηο ζε 
ρηιηφκεηξα, 

 ΜMI γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαλπζείζεο 
απνζηάζεηο ζε ρηιηφκεηξα. 

ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο δηαλπζείζεο απνζηάζεηο ζε ρηιηφκεηξα ζα πξνέξρνληαη 
είηε απφ ππνινγηζκνχο ησλ απνζηάζεσλ πνπ θαιχθζεθαλ απφ έλα ζπξκφ κε 
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηξνραίνπ πιηθνχ πνπ ειήθζε απφ ηνλ ζπξκφ  

είηε 

απφ ηελ απεπζείαο δηαβίβαζε ηνπ κεηξεηή ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ελφο 
ζπξκνχ. Ζ ηειεπηαία απνηειεί ηελ πξνηηκψκελε ιχζε. 

4.5.1.1 MMI γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ  

Σν ζχζηεκα ζα παξάζρεη MMI γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 
δηαλπζείζεο απνζηάζεηο ζε ρηιηφκεηξα. Δηδηθφηεξα, ην ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηνλ 
κεδεληζκφ ηεο απφζηαζεο επηζεψξεζεο κέζσ ηνπ MMI θαη ζα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα θαηαλείκεη θαη λα ζπληάμεη εθ λένπ ηνπο αξηζκνχο ησλ νρεκάησλ 
ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηξνραίνπ πιηθνχ. 

4.5.2 χζηεκα Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ  

Ο θχξηνο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ πζηήκαηνο Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ (PIS) 
είλαη ε παξνρή πξνο ην θνηλφ ζπλνπηηθψλ, νξζψλ, έγθαηξσλ θαη ζρεηηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπξκνχο. Οη πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηάδνληαη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο Οζφλεο Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ (PID) ηνπ θάζε ζηαζκνχ 
ζε απνβάζξεο θαη ζπξκνχο θαη ζα παξάζρνπλ ερεηηθέο αλαθνηλψζεηο ζε 
ζπξκνχο. 

4.5.2.1 Γεληθά  

Σα παθέηα δεδνκέλσλ πνπ δίδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ATS γηα ηνλ δηαθνκηζηή 
PIS (PIS server) πξέπεη λα είλαη κνλαδηθήο αλνηθηήο θαηαζθεπήο. Σα παθέηα 
δεδνκέλσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηθεθαιίδα φπνπ πεξηγξάθεηαη θαη 
πξνζδηνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην είδνο ηνπ παθέηνπ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκν. 
Κάζε παθέην δεδνκέλσλ πξέπεη λα δηαζέηεη αξθεηή ρσξεηηθφηεηα γηα κειινληηθή 
επέθηαζε.  

Δπηπιένλ, θάζε παθέην δεδνκέλσλ πξέπεη λα θέξεη αιγφξηζκν πξνθεηκέλνπ λα 
απαιεηθζνχλ ιάζε θαηά ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα 
παξάζρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή φισλ ησλ πηζαλψλ ηχπσλ παθέησλ δεδνκέλσλ 
έσο ην επίπεδν bit-level. 

4.5.2.2 Παθέηα δεδνκέλσλ  

Tα αθφινπζα παθέηα δεδνκέλσλ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ κέζσ ησλ 
ζπζηεκάησλ ATS ζηνλ δηαθνκηζηή PIS (PIS server) κε ηελ θαζνξηζκέλε κνξθή 
πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 
- Tχπνο ζπξκνχ  
- Αξηζκφο ζπξκνχ ζε ιεηηνπξγία (αξηζκ. ππεξεζίαο) 
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- Αξηζκφο Γξακκήο θαη επέθηαζεο  
- Πξνγξακκαηηζκέλε ψξα άθημεο ζπξκνχ ζε θάζε ζηαζκφ  
- Πξνγξακκαηηζκέλε ψξα αλαρψξεζεο ζπξκνχ απφ θάζε ζηαζκφ  
- Πξνγξακκαηηζκέλε δηαδξνκή ζπξκνχ  
- Πξαγκαηηθφο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ζπξκνχ  
- Πξαγκαηηθφο ρξφλνο άθημεο ζπξκνχ  
- Πξαγκαηηθφο ρξφλνο αλαρψξεζεο ζπξκνχ  
- Πξαγκαηηθφο ζηαζκφο άθημεο ζπξκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ 

ηξνρηάο ηνπ ζηαζκνχ) 
- Πξαγκαηηθφο ζηαζκφο αλαρψξεζεο ζπξκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ ηξνρηάο ηνπ ζηαζκνχ) 
- Αθχξσζε ζπξκνχ   
- Αλαθνίλσζε ζπξκνχ κε ζηάζεο   
 
Ζ ελεκέξσζε ησλ αλσηέξσ παθέησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ζχληνκα δηαζηήκαηα ή λα είλαη ζπλερήο, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξεί ε 
δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ πνπ δίδνληαη κέζσ ηνπ PIS. 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα δηαηίζεληαη ζην ζχζηεκα, παξφιν 
πνπ νξηζκέλα ζηνηρεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα θάζε γηα δηάθνξεο 
ιεηηνπξγίεο.  

4.5.2.3 Λεηηνπξγίεο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο PIS  

Ο δηαθνκηζηήο PIS (PIS server) ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ αθφινπζε 
ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή: 

Ζ πεγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ PIS είλαη ην ATS πνπ ζα παξάζρεη ζηνλ δηαθνκηζηή 
PIS ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία ησλ ζπξκψλ, φπσο 
πξαγκαηηθέο θαζπζηεξήζεηο θαζψο επίζεο ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 
δξνκνινγίσλ.     

Απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή PIS (ζε ΚΔΛ / ECR) έσο ηηο δεπηεξεχνπζεο κνλάδεο 
PIS ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσληψλ ζε επίπεδν ζηαζκνχ, ζα δηαβηβάδνληαη 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία ησλ ζπξκψλ θαη ηνλ πίλαθα 
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ. Αλαθνηλψζεηο ζην ζηαζκφ πξνο ηνπο 
επηβάηεο ζα πξνέξρνληαη απφ ην επίπεδν ζηαζκνχ φπνπ βξίζθεηαη ν δηαθνκηζηήο 
(server), βάζεη ησλ εληνιψλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή PIS 
(central PIS server). Ζρεηηθά δεδνκέλα (Voice data) δελ ζα δηαβηβάδνληαη 
απεπζείαο ζε ζηαζκνχο. 

ε πεξίπησζε ζθάικαηνο εζσηεξηθά ή δπζιεηηνπξγίαο ελφο ζηνηρείνπ, ν 
δηαθνκηζηήο PIS ζε επίπεδν ζηαζκνχ ζα ιακβάλεη κήλπκα θαηάζηαζεο 
ζθάικαηνο (status error message). Ο δηαθνκηζηήο PIS (PIS server) δηαρεηξίδεηαη 
ηα κελχκαηα απηά θαη ελεκεξψλεη απηφκαηα ην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ επφπηε 
ζηαζκνχ θαη ζπξκνχ ζε ΚΔΛ / ECR 

Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα παξέρεη φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα 
(άξζξν 4.5.2.2) γηα ην ζχλνιν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, θαη ζα πινπνηήζεη 
επίζεο φιεο ηηο ζρεηηθέο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο / πξνζζήθεο / 
αλαβαζκίζεηο ζην επίπεδν ΚΔΛ / ECR. 
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Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν γηα ηνλ νξζή  ιεηηνπξγία ηνπ PIS είλαη ε δηαζεζηκφηεηα 
αμηφπηζηνπ θαη εληαίνπ ζπζηήκαηνο ηήξεζεο ρξφλνπ. Ο δηαθνκηζηήο PIS 
δηαβηβάδεη ηα ζηνηρεία PIS ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ζηηο κνλάδεο PIS (PIS modules). 
Σν ζχζηεκα PIS ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα πεγή γηα ρξφλν κε ην ζχζηεκα 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ATS θαη ζα ζπγρξνλίδεηαη κε ην ζχζηεκα ATS πνπ αθνξά 
ηελ ηήξεζε ρξφλνπ (ATS time keeping system). ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί 
αζηνρία ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ηήξεζεο ρξφλνπ, ην ζχζηεκα PIS ζα ζπλερίζεη λα 
ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηθή ηνπ πεγή γηα ρξφλν. Ο επαλαζπγρξνληζκφο 
κε ηνλ ρξφλν ηνπ ζπζηήκαηνο ATS ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα κεηά ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο πεγήο ρξφλνπ.  

4.5.2.4 ρεδηαζκφο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο PIS  

Ο δηαθνκηζηήο PIS  ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο (ζπλήζεο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ζε 
βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ) πνπ ηνπνζεηείηαη ζε εξκάξην κε πιαίζην ”. Ο 
δηαθνκηζηήο (server) PIS ζα είλαη έλα ζχζηεκα  πιενλαζκαηηθφ δηπιψλ 
δηαθνκηζηψλ.  

 Αδηάιεηπηε παξνρή ηζρχνο απφ ην UPS ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο.  

 Γηαζπλδέζεηο κε ην ΑTS,  

 Λνγηζκηθφ πνπ θαηαλέκεηαη ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (OS) θαη ινγηζκηθφ 
εθαξκνγψλ (AS). Σν OS ειέγρεη ηα εμαξηήκαηα ηνπ πιηθνηερληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη αληηπξνζσπεχεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ην AS.  

 Μέζα επηθνηλσλίαο Αλζξψπνπ-Μεραλήο (MMI) φπσο νζφλε, 
πιεθηξνιφγην, πνληίθη γηα δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, ελεκέξσζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ, κειινληηθέο βειηηψζεηο θαη άιιεο εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

4.5.3 χζηεκα Αλαγγειηψλ επί ηνπ πξκνχ   

Σν ζχζηεκα ΑTS ζα δηαβηβάδεη ζηνηρεία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ηνλ 
επφκελν ζηαζκφ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηάζε, ζην ζχζηεκα αλαγγειηψλ επί 
ηνπ ζπξκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε ζπξκφ, γηα αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
ζπξκφ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηε ζηάζε ηνπ ζπξκνχ ζηελ απνβάζξα ζα 
θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ΟΜ2 θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ.   Σν ζχζηεκα 
αλαγγειηψλ επί ησλ ζπξκψλ ζα θαιχςεη ηνπο 33 ζπξκνχο (18 απφ ην Βαζηθφ 
Έξγν θαη 15 απφ ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο) πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζηε γξακκή. 

 

5 ΣΕΥΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

5.1 Γενικά. 

5.1.1 Ο εμνπιηζκφο, ηα πιηθά θαη νη κειέηεο πνπ δίδνληαη γηα ην ζχζηεκα ATS ζα 
ζρεδηάδνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πιένλ απζηεξά απφ ηα 
ζρεηηθά πξφηππα Δπξσπατθνχ ή Δζληθνχ ηδεξνδξφκνπ. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζα θαηαγξαθεί θαη ζα ππνδεηρζεί ην ζρεηηθφ πξφηππν ή 
πξνδηαγξαθή. Ο εμνπιηζκφο ζην πιαίζην απηφ ζα ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλεη 
ηφζν ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ φζν θαη ην ινγηζκηθφ. 
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5.1.2 Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο φια ηα  Δζληθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ην 
ζρεδηαζκφ θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπζηήκαηνο γεηψζεσλ 
θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ο 
Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ  θαη ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο, αιιά θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ην 
ζχζηεκα γεηψζεσλ 

5.1.3 Κακία πιεξνθνξία ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή δελ ζα εξκελεπηεί κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν σο πιήξσο ηερληθφο νξηζκφο νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ή 
ηκήκαηνο απηνχ. 

5.1.4 Όια ηα ζρέδηα, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζα παξάγνληαη ζε 
κνξθή πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ. Όια ηα ζχκβνια, ε νλνκαηνινγία θαη νη 
ζπληνκνγξαθίεο ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο απνδεθηή πξνδηαγξαθή ή 
Δπξσπατθφ πξφηππν, π.ρ. I.E.C 1991 ή λεψηεξν – χκβνια ζηδεξνδξνκηθήο 
ζεκαηνδφηεζεο, δηαγξάκκαηα θαισδηψζεσλ θαη νλνκαηνινγία.  

5.1.5 Όια ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαισδηψζεσλ, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ν 
πξνγξακκαηηζκφο θιπ. ζα ππνζηεξίδνληαη απφ δηαγξάκκαηα ξνήο θαη γξαπηέο 
πεξηγξαθέο παξνπζηαζκέλα κε ζαθήλεηα πνπ επεμεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ. 

5.1.6 Όια ηα πιηθά ζα ζπκκνξθψλνληαη, φπνπ ηζρχεη, πξνο έλα απνδεθηφ πξφηππν 
ππξαζθάιεηαο. 

5.1.7 Όινη νη ζρεδηαζκνί, πιηθά θαη εμνπιηζκφο ζα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά 
θαη κε αζθάιεηα θαηά ηελ παξνπζία Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ (EMI) πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ άιιν εμνπιηζκφ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 
εληνπηζκφ ηέηνησλ πεγψλ (EMI) θαη ηελ παξνρή επαξθνχο ζσξάθηζεο ή άιισλ 
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

5.1.8 Όιεο νη κειέηεο, πιηθά θαη εμνπιηζκφο ζα είλαη απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο θαη 
εθαξκνζκέλα ζε κεηαθνξηθέο εθαξκνγέο Μεηξφ. 

5.1.9 Όινη νη ζρεδηαζκνί, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη εμαξηήκαηα πνπ παξέρνληαη ππφ ηελ 
παξνχζα χκβαζε ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

5.1.10 Σν ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣS ζα είλαη ζχκθσλν κε ην 
ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ 
πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ. ε επίπεδν ΚΔΛ / ECR, ην  
ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο ηνπ ΑΣS ζα είλαη δηαζηαζηνινγεκέλν ψζηε λα κπνξεί 
λα ηξνθνδνηεί επίζεο φια ηα ζπζηήκαηα θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο 
ηνπ ΚΔΛ φπσο ηα ζπζηήκαηα ΒΑCS, PRCS, ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο 
ακαμνζηαζίνπ θιπ. Σν εξκάξην δηαλνκήο ηζρχνο ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην 
δσκάηην ηνπ UPS θαη θάζε ππνζχζηεκα ζα έρεη ηελ δηθή ηνπ μερσξηζηή ζπζθεπή 
πξνζηαζίαο.. Βι. επίζεο άξζξν 4.4.4.3. 

5.2 Πποζηαζία/Αζθάλεια 

5.2.1 ΑΡΥΔ 

5.2.1.1 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα απνδείμεη ηελ 
αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ ΑΜ θαη λα παξάζρεη φια ηα απαξαίηεηα 
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ζηνηρεία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

5.2.1.2 Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ:  

 EN 50126: ηδεξνδξνκηθέο Δθαξκνγέο – Πξνδηαγξαθή θαη 
Παξνπζίαζε RAMS 

 EN 50128: ηδεξνδξνκηθέο Δθαξκνγέο – Λνγηζκηθφ γηα ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ζπξκψλ  

 EN 50129: ηδεξνδξνκηθέο Δθαξκνγέο – Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
ζεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα  

 EN 50159-κέξνο 1 θαη κέξνο 2 : ηδεξνδξνκηθέο Δθαξκνγέο – 
πζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ζεκαηνδφηεζεο θαη επεμεξγαζίαο.   

 EN ISO 9000-3: Πξφηππα δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο – 
Σκήκα 3: Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 9001 
αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 
ηνπ ινγηζκηθνχ Ζ/Τ. 

 ISO 10007: Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο – Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα 
δηαρείξηζε νξγάλσζεο. 

5.2.1.3 Οη εληνιέο θαη ελδείμεηο δσηηθήο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν 
αιιεινκαλδάισζεο, πξνζηαζία πξνζσπηθνχ, εθθέλσζε επηβαηψλ θαη ζχζηεκα 
ATC ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην Δπίπεδν Αθεξαηφηεηαο Αζθάιεηαο SIL 4 κε 
αληίζηνηρα θξηηήξηα εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 50129.  

5.2.1.4 Οη εληνιέο θαη ελδείμεηο δσηηθήο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ απεκπινθή ζχξαο 
PSD (PSD door release), ηελ απεκπινθή ζχξαο ζπξκνχ θαη ηελ απαγφξεπζε 
αλαρψξεζεο ζπξκνχ ζα ζπκκνξθψλνληαη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην Δπίπεδν 
Αθεξαηφηεηαο Αζθάιεηαο 3 κε αληίζηνηρα θξηηήξηα εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν  EN 50129.  

5.2.1.5 Άιιεο εληνιέο θαη ελδείμεηο νπζηψδνπο ζεκαζίαο φπσο πξνζηαζία απνβαζξψλ, 
ζέζε ζπξψλ ζπξκψλ/PSD (train door / PSD alignment),ιεηηνπξγία πεξηγξαθήο 
ζπξκνχ, δηαρείξηζε φδεπζεο ζπξκψλ θαη εληνπηζκφο παξεηζδχζεσλ ζα 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην Δπίπεδν Αθεξαηφηεηαο Αζθάιεηαο 2 κε αληίζηνηρα 
θξηηήξηα εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 50129. 

5.2.1.6 Με νπζηψδε δεδνκέλα, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη αλαθνξέο ζα ππφθεηληαη ζε 
ειέγρνπο αιεζνθάλεηαο. Καλέλα Δπίπεδν Αθεξαηφηεηαο δελ απαηηείηαη γηα ηέηνηα 
ζπζηήκαηα. 

 
5.2.2 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
5.2.2.1 Ζ νξγάλσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξάγξαθν § 5.3.3 ηνπ 

πξνηχπνπ EN 50129 

5.2.2.2 Ο Αλάδνρνο ζα εμνπζηνδνηήζεη κηα αξκφδηα εμεηδηθεπκέλε αξρή (ηξίην ζψκα ή 
νκάδα) λα παξάζρεη έγθπξε έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ 
αζθάιεηα. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ πξνο 
έγθξηζε.    



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α. 59046 

 

T_DP15400             ελίδα 52 απο 71 

5.2.2.3 Πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν έιεγρνο αζθαιείαο (βι. «δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξηθά 
κε ηελ αζθάιεηα» ζηε ζπλέρεηα) ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη έλα αλεμάξηεην 
ζψκα ή νκάδα. Ζ AM ζα εγθξίλεη κηα ηέηνηα νκάδα ή ζψκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ ειέγρνπ αζθαιείαο.  

 

5.2.3 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

5.2.3.1 Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε εθπφλεζε ησλ 
γεληθψλ θαη εηδηθψλ κειεηψλ αζθάιεηαο γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη ε επίηεπμε 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο, ρσξίο θακία αξλεηηθή επίδξαζε ή ππνβάζκηζε ηεο 
αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ σο απνηέιεζκα 
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη πξνζζεθψλ ζηνλ ζχζηεκα ATS  

5.2.3.2 χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξφηππα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε απφ 
ηελ ΑΜ, ζρέδην φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πξφγξακκα δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο 
πνπ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνηείλνληαη γηα ην Έξγν. ην 
ζρέδην απηφ ζα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη επίηεπμεο ηεο αζθάιεηαο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα, απφ ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ 
θαη ηελ επηινγή πιηθνχ /εμνπιηζκνχ έσο ηε κειέηε θαη ηε δνθηκή πηζηνπνίεζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο 
αζθάιεηαο ζα έρνπλ σο εμήο: 

 Γηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ αζθαιείαο ζε φιεο ηηο 
θάζεηο ηνπ Έξγνπ. Σν ζρέδην αζθαιείαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα 
αληηκεησπίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ATS, π.ρ. ζπκκφξθσζε πιηθψλ, κειέηε θαη 
πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε, γεληθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη 
ζπληήξεζεο.  

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο (αλάιπζε 
αμηνπηζηίαο). 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα νινθιεξψζεη ηελ έθζεζε αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη 
επηθηλδπλφηεηαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο γηα 
έγθξηζε. 

Ζ ηερληθή ζπλνιηθή έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ζα πεξηιακβάλεη φινπο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, π.ρ. ησλ ππνινγηζκψλ κειέηεο, απνηειεζκάησλ 
δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα. Σν ηεχρνο ζα ρσξίδεηαη ζηα 
αθφινπζα θεθάιαηα: 

 Γηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο 

 Λεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο ζθάικαηνο 

 Λεηηνπξγία κε εμσηεξηθέο επηξξνέο 
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 πλζήθεο εθαξκνγήο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

 Πξνδηαγξαθή θαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ 

 Αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα (Πξνζδηνξηζκφο Κηλδχλσλ θαη Δθηίκεζε 
Δπηθηλδπλφηεηαο) 

 Αζθάιεηα αλαθνξηθά κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο 

 Χο πξφζζεην θαη δεπηεξεχνλ πιενλέθηεκα ζα ιεθζεί επίζεο ππφςε ε 
επθνιία εληνπηζκνχ ζθάικαηνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

5.2.3.3 ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζε νπνηνδήπνηε 
ζχζηεκα αζθαιείαο ή ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο 
ζα ηεθκεξηψζεη ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

5.2.3.4 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη φιεο ηηο εγθξίζεηο αζθαιείαο θαη θιείζηκν ησλ 
αηηεκάησλ γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ – εάλ ππάξρνπλ- ηξεηο κήλεο πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο – γηα ηελ απνδέζκεπζε ηεο 
δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δχν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο – 
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία. Ζ έγθξηζε 
αζθαιείαο ζα θαιχπηεη ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα, ηε γεληθή εθαξκνγή θαη ηε 
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ATS. Όια ηα θφζηε πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ έγθξηζε αζθάιεηαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 
5.2.4 ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
5.2.4.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ επίζεκα ζηνηρεία πνπ ζα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣS, κε παξαπνκπέο ζε 
ελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεηο, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο 
Μεηξφ, κε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα 
ππνζηεξίδνληαη απφ ηερληθέο δηεπθξηλίζεηο ησλ αξρψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο. 

5.2.4.2  Ζ κνξθή θαη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
πξνρσξήζνπλ ζε επίπεδν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία εληφο 90 
εκεξψλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

5.2.4.3 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα φια ηα πιηθά, εμνπιηζκφ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ) θαη εμαξηεκάησλ πνπ ζα παξάζρεη. 

5.2.4.4 Ο Αλάδνρνο ζα εληνπίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ κεηψλνπλ ηελ εππάζεηα 
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο παξεκβνιέο, θινπέο θαη 
βαλδαιηζκνχο. Σα αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
αθνξνχλ ηε κειέηε θαη ηελ εγθαηάζηαζε. 

5.3 Καλώδια 

5.3.1 Tα θαιψδηα πνπ πεξλνχλ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα ελφο θιεηζηνχ θηεξίνπ, ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε Δζληθά ή Γηεζλή πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ 
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έλαλ εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Ζ θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ππξάληνρε 
φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην πξφηππν EN 61373. Θα ρξεζηκνπνηεζεί πιηθφ 
ρακειήο εθπνκπήο θαπλνχ θαη ρσξίο αινγφλα ηφζν γηα ηελ κφλσζε φζν θαη γηα 
ηνλ καλδχα. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ηεο ρακειήο εθπνκπήο 
θαπλνχ θαη ηεο απνπζίαο αινγφλσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζoχλ δνθηκέο θιφγαο IEC 
60754-1 θαη 60754-2 ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 50265-2-1. Όια ηα θαιψδηα 
θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ή ν έιεγρνο ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Α.Μ.  

5.4 Εξοπλιζμόρ και Σελική Επεξεπγαζία 

5.4.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηνπο βξαρίνλεο, ηα πιαίζηα ή άιια ζπζηήκαηα 
ζηεξέσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπψλ πνπ ζα αλνηρηνχλ θαη ρξεηάδνληαη 
γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ.  

5.4.2 Όινο ν εμνπιηζκφο ζα ζρεδηαζηεί θαη εγθαηαζηαζεί γηα κηα ιεηηνπξγία 
ηνπιάρηζηνλ 25 εηψλ θαη ζα ππφθεηηαη ζηε ζπληήξεζε πνπ νξίδεηαη απφ ηε 
χκβαζε. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εμνπιηζκφο δελ αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηήζεη 
απηήλ ηελ απαίηεζε θαη εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα αλαιψζηκν αληαιιαθηηθφ, ηφηε 
ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ, ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζα παξάζρεη 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζχζηεκα ζα κπνξεί λα είλαη απνιχησο 
ιεηηνπξγηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ 25 ρξφληα. 

5.4.3 Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ην 
φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή  θαη έλα ζήκα αλαγλψξηζεο θαη ηνπιάρηζηνλ ην έηνο 
θαηαζθεπήο. 

5.4.4 Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ παξέρεηαη ππφ ηελ παξνχζα χκβαζε ζα νινθιεξσζεί 
κε βάζε ηα πςειφηεξα πξφηππα γηα ζπλερή ρξήζε θαη θαηά ηελ πιήξε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγία ηεο. Όια ηα ηειεηψκαηα ζα επηιεγνχλ θαη εθαξκνζηνχλ γηα λα 
κεησζνχλ νη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ζην ειάρηζην θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

5.4.5 Όια ηα κεηαιιηθά κέξε πνπ ππφθεηληαη ζε δηάβξσζε ζα πξνζηαηεχνληαη 
θαηάιιεια θαηά ηεο δηάβξσζεο κε εκβάπηηζε, επηθάιπςε, βαθή ή άιιεο 
παξφκνηεο κεζφδνπο ζε έλα πξφηππν πνπ ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

5.4.6 Όινο ν εμνπιηζκφο ζα θέξεη κφληκε ηακπέια αλαγλψξηζεο ζε κνξθή πνπ ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

5.4.7 Όια ηα θνξεηά ή απνζπψκελα εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα θέξνπλ κηα 
κφληκε ηακπέια αλαγλψξηζεο ζε κνξθή πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
Απηή ζα ραξαθηεξίδεη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζα 
θέξεη έλαλ ζεηξηαθφ αξηζκφ. 

5.4.8 Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε παξαηεηακέλε αμηφπηζηε δηάξθεηα δσήο ππφ αληίμνεο 
ζπλζήθεο, φια ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ζε κεησκέλε έληαζε. 
Ο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ζε κεησκέλε έληαζε πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηήζεη, π.ρ. πνζνζηφ ηεο θαλνληθήο ηάζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
νλνκαζηηθφ ξεχκα ή ηζρχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κειέηε ηνπ θαη ηελ 
αλακελφκελε επίπησζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε κεησκέλε έληαζε ζηε δσή ηνπ 
εμαξηήκαηνο. 
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5.4.9 Όινο ν ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ζα θαηαζθεπαζηεί αξζξσηά κε 
κνλάδεο (modules) κε ζπλδέζεηο πςειήο πνηφηεηαο γηα εχθνιε θαη αμηφπηζηε 
αληηθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ βιάβε. Οη κνλάδεο βπζκαηηθνχ ηχπνπ 
ζα ζρεδηαζηνχλ κε δηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο πνπ ζα ηηο δηαηεξνχλ ζηε ζέζε ηνπο 
θαη ζα πεξηιακβάλνπλ έλα ζχζηεκα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ησλ 
κνλάδσλ κφλν κε κηα άιιε κνλάδα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. Όιεο νη κνλάδεο ζα 
αλαγλσξίδνληαη θαζαξά θαη αιάλζαζηα. 

5.4.10 Γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δηάξθεηα δσήο κε ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα πφξσλ θαη 
πξνζσπηθνχ, νη αξηζκνί θαη νη ηχπνη ησλ κνλάδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζα 
ειαρηζηνπνηεζνχλ. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα επηιερζνχλ εμαξηήκαηα πνπ είλαη 
εχθνια δηαζέζηκα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θαηαζθεπαζηέο. 

5.4.11 Ο εμνπιηζκφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε πιήξεηο πξνδηαγξαθέο 
κε κηα δηαθχκαλζε ηεο θχξηαο παξνρήο ηζρχνο a/c ηνπιάρηζηνλ +/-10% ηεο 
νλνκαζηηθήο δεισκέλεο ηάζεο θαη κηα ζπρλφηεηα κεηαμχ 47Hz θαη 53Hz (50Hz 
νλνκαζηηθά).  

5.4.12 Σα ζπζηήκαηα (νκάδεο εμνπιηζκνχ) ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε 
πιήξεηο πξνδηαγξαθέο κε κέγηζηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ζηελ ηάζε παξνρήο 
ηζρχνο θαη ζπρλφηεηα θαη ζχγρξνλε κέγηζηε πηψζε ηάζεο θαισδίνπ. 

5.4.13 Όινη νη θνριίεο, ηα κπνπιφληα θαη ηα παμηκάδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 
κεραληθέο ζηεξεψζεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν πξφηππν θαη ζε κεηξηθέο 
δηαζηάζεηο θαη ζα απνηεινχληαη γεληθά απφ αλνμείδσην αηζάιη. Απηά πνπ ζα 
ππφθεηληαη ζε δνλήζεηο, πςειή ζεξκνθξαζία ή πίεζε ζα είλαη απφ πιηθφ πςειήο 
ειαζηηθφηεηαο.  

5.4.14 Οη θνριίεο, ηα κπνπιφληα, ηα παμηκάδηα θαη νη ξνδέιεο ζε ρψξνπο πνπ πθίζηαληαη 
δηάβξσζε, ζα είλαη απφ αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ. Όια ηα πιηθά ζχλδεζεο ζα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο πξφηππεο απαηηήζεηο γηα ηα ηειεηψκαηα θαη ηηο επηθαιχςεηο ππφ 
ηελ κνξθή ζεξκνχ γαιβαληζκνχ, ειεθηξν-επηςεπδαξγχξσζεο, επηθάιπςεο 
καχξεο νμείδσζεο, ζσξάθηζεο θαδκίνπ θαη επηθάιπςεο θσζθφξνπ, ή 
ελαιιαθηηθά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην αηζάιη.  

5.4.15 Οη θνριίεο, ηα κπνπιφληα, ηα παμηκάδηα θαη νη ξνδέιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θξάκα 
καγγαλίνπ ή απφ ζσξαθηζκέλν νξείραιθν ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν πξφηππν γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληνρήο ζηελ δηάβξσζε.  

5.4.16 Οη θνριίεο, ηα κπνπιφληα θαη ηα παμηκάδηα ζα έρνπλ ππνζηεί θαηάιιειε 
επεμεξγαζία. Σα ζπεηξψκαηα ζα ζεσξεζνχλ απνδεθηά εθφζνλ πιεξνχλ έλα 
εγθεθξηκέλν πξφηππν. Οη ξνδέιεο ζα παξέρνληαη θάησ απφ φια ηα παμηκάδηα 
θαζψο θαη ηηο θεθαιέο ησλ θνριηψλ, φπνπ απαηηείηαη. Οη θνριίεο θαη ηα κπνπιφληα 
ζα εμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ θαηά κηα νιφθιεξε ζπείξα πέξα απφ ηελ εμσηεξηθή φςε 
ησλ παμηκαδηψλ. Θα έρνπλ θαηάιιειε ξνπή ζχζθημεο. Ζ βαθή ζα αθαηξείηαη απφ 
ηηο επηθάλεηεο επαθήο εάλ εθαξκφδεηαη πξηλ ηε ξνπή ζχζθημεο. 

5.4.17 Σα παμηκάδηα, νη θνριίεο, νη πχξνη θαη φια ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε 
δνλήζεηο ζα αζθαιίδνληαη κε εγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο αζθάιηζεο, νη ιεπηνκέξεηεο 
ζα ζπκθσλεζνχλ κεηά ηελ Αλάζεζε ηεο χκβαζεο.  
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5.4.18 Όιεο νη επηθάλεηεο ζα πξνζηαηεχνληαη, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα βάθνληαη κε 
αληηδηαβξσηηθή βαθή θαη θαηάιιειεο ζηξψζεηο ρξψκαηνο. Ο ηχπνο ησλ 
ρξσκάησλ πνπ ζα επηιερηνχλ ζε αξκνλία κε ην πιηθφ θαη ηνλ ρψξν ζα 
ζρεδηαζηνχλ σο αλζεθηηθά ζηνλ θαηξφ ηειεηψκαηα πνπ δελ απαηηνχλ πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηθάλεηαο. Ο Αλάδνρνο 
ζα παξάζρεη ιεπηνκέξεηεο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ πξνηείλεη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ επηθαλεηψλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά πνπ δελ απαηηνχλ 
πξφζζεην ηειείσκα, π.ρ. αλνμείδσην αηζάιη ή αλνδησκέλν αινπκίλην. Ο 
Αλάδνρνο ζα παξάζρεη πιήξεηο πιεξνθνξίεο αλ πξνηείλεη ηελ ρξήζε ηέηνησλ 
πιηθψλ.  

5.4.19 Ο γαιβαληζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ή εμάξηεκα 
ζα εθαξκνζηεί κε ηε δηαδηθαζία ζεξκήο εκβάπηηζεο ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε 
πξνδηαγξαθή θαη ζε πάρνο θάιπςεο ζχκθσλν κε ηελ ρξήζε ηνπ. Θα απνηειείηαη 
απφ κηα απαιή, θαζαξή ζηξψζε ςεπδαξγχξνπ, ειεχζεξε ειαηησκάησλ θαη 
νκνηφκνξθνπ πάρνπο. Οπνηνζδήπνηε ηξππαληζκφο, δηάηξεζε, άλνηγκα νπψλ θαη 
ζχλδεζε ηκεκάησλ ζα νινθιεξσζεί θαη φια ηα ξηλίζκαηα ζα απνκαθξπλζνχλ 
πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ν γαιβαληζκφο. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη νη 
γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο πξνζηαηεχνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη 
ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φηη δελ ππάξρνπλ ειαηηψκαηα ζηηο γαιβαληζκέλεο 
επηθάλεηεο.  

5.4.20 Ζ απφιεμε ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγψλ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ιεηηνπξγία, 
ην ξεχκα θαη ηελ ηάζε. Ζ κέζνδνο απφιεμεο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγψλ ζα 
γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα θνριησηήο απφιεμεο, πξεζζαξηζηνχ αθξνδέθηε, ηχιηγκα 
θαισδίνπ ή ζπγθφιιεζεο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειηθνεηδείο θνριησηέο 
απνιήμεηο, ζηηο νπνίεο ν θνριίαο είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ αγσγφ. Οη απιέο 
ξνδέιεο, νη ειαηεξησηέο ξνδέιεο, ηα βχζκαηα, ηα παμηκάδηα θαη ηα πεξηθφριηα 
αζθαιείαο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφιεμε ησλ θαισδίσλ φπνπ 
απαηηείηαη. Όπνπ νη αγσγνί ζπλδένληαη ζηελ ίδηα απφιεμε, θάζε αγσγφο ζα 
αλαγλσξίδεηαη θαη ζην δηάγξακκα θπθιψκαηνο, ζην δηάγξακκα θαισδηψζεσλ 
θιπ, ν αγσγφο επίζεο ζα ζεκεηψλεηαη. Θα ππάξρεη κέγηζηνο αξηζκφο 2 αγσγψλ 
αλά ηεξκαηηθφ. Απηφ γίλεηαη γηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη ηα κεκνλσκέλα 
ζχξκαηα ρσξίο δπζθνιία.  

5.4.21 Σα ηππσκέλα θπθιψκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ. Σα ηππσκέλα θπθιψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνχ πάρνπο γηα λα εμαζθαιίδνπλ κεραληθή ζηαζεξφηεηα αιιά δελ 
απνηεινχλ ηελ κφλε ζηήξημε γηα ηνπο ζπλδέζκνπο, ηηο ιαβέο θιπ. Γε ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηππσκέλνη ζχλδεζκνη. Σα ηππσκέλα θπθιψκαηα ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ επνμηθφ παινβάκβαθα ή παξφκνην πιηθφ θαη ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε έλα εγθεθξηκέλν πξφηππν. Σα 
θπθιψκαηα ζα θαιχπηνληαη φπνπ ρξεηάδεηαη, απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο 
ζπγθνιιήζεηο θαη ζα ιαθάξεηαη ή ζα βεξληθψλεηαη κεηά ηελ θαηαζθεπή. Όια ηα 
εμαξηήκαηα ζα αλαγλσξίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θάξηαο κε έλαλ 
ραξαθηεξηζηηθφ αλαγλψξηζεο πνπ ζα ζπκθσλεί κε ην εγρεηξίδην θαη ηα 
δηαγξάκκαηα. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη απνιχησο νξαηή κε ην 
εμάξηεκα ζηελ ζέζε ηνπ. Όια ηα έληππα θπθιψκαηα ζα έρνπλ αιάλζαζηα 
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αλαγλσξηζηηθά γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ ιεηηνπξγία, ηελ θαηάζηαζε ηξνπνπνίεζεο, 
ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο.  

5.4.22 Όινη νη ειεθηξνλφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ATS (ζηα ηππσκέλα 
θπθιψκαηα) ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ ζθνπφ ηνπο.  

 

5.5 Ηλεκηπομαγνηηική ςμβαηόηηηα 

5.5.1 Αλακέλεηαη φηη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα παξαζρεζεί γηα ρξήζε ζην Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο κε ηηο επεθηάζεηο ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα 
ζπρλνηήησλ απφ ζπρλφηεηεο ηζρχνο έσο κηθξνθπκαηηθέο ζπρλφηεηεο θαη ν 
Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ν εμνπιηζκφο πνπ ζα [αξέρεη 
λα είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ πξνβιεπφκελν εμνπιηζκφ γηα ην Βαζηθφ Έξγν..  

Σν θάζκα ησλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ην ζχζηεκα ATS  ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 
Πξνδηαγξαθή (βι. άξζξν 5.5.2) ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο ζπρλφηεηεο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ πξνδηαγξαθέο άιισλ ζπζηεκάησλ (πρ TETRA). ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κε ηηο επεθηάζεηο ηνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ή 
πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ δηάθνξεο ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ άιιεο 
ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο.  

5.5.2 Δίλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπρλφηεηεο 
πνπ πξνηείλνληαη πξνο ρξήζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά 
φξηα απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, αθφκε θαη ζε ιεηηνπξγία ππφ βιάβε, δελ ζα 
δεκηνπξγήζνπλ παξεκβνιή ή αλεπηζχκεηα ζήκαηα γηα απηφ ή νπνηνδήπνηε άιιν 
ζχζηεκα. Σν παξαπάλσ ηζρχεη θαη γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
επηβαηψλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ησλ θαηνίθσλ πνπ δηακέλνπλ 
πιεζίνλ ησλ πξνηεηλφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Οκνίσο, είλαη 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ  ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπρλφηεηεο θαη 
νη δηακνξθψζεηο άιισλ ζεκάησλ AC (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
δηαθπκάλζεσλ δπλακηθνχ) δελ ζα πξνθαιέζνπλ παξεκβνιή ή βιάβε ζηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ. Ζ έσο ζήκεξα πιεξνθφξεζε είλαη φηη ην θάζκα ησλ ζπρλνηήησλ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ 
ζπξκψλ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ATS, αλακέλεηαη λα είλαη ζηελ πεξηνρή 5835-
5925 MHz θαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγίεο ηνπ ETSI. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο ζα κειεηήζεη, ζα ειέγμεη θαη ζα εγγπεζεί ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ κε φιεο ηηο ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Βαζηθφ Έξγν. 

5.5.3 Ζ θαηάιιειε ζσξάθηζε ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ησλ θαισδίσλ ζα 
παξαζρεζεί επίζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα παξαρζνχλ αλεπηζχκεηεο 
παξεκβνιέο θαη ζήκαηα. Οη κειέηεο εμνπιηζκνχ ζα εμαζθαιίζνπλ φηη ζα 
απαιείθνληαη νπνηεζδήπνηε αλεπηζχκεηεο ζπρλφηεηεο, ή ζα κεηψλνληαη θάησ 
απφ ην επίπεδν επαηζζεζίαο άιισλ κεραλεκάησλ ή ηνπηθψλ ή βηνκεραληθψλ 
εθαξκνγψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί, 
θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηα ηξέρνληα αλαγλσξηζκέλα 
πξφηππα. 
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5.5.4 Ο Αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη γηα ηελ έγθξηζε απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.  έλα ζρέδην 
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ, 
ηα πιηθά θαη ηηο κειέηεο, πνπ ζα παξάζρεη γηα ρξήζε ζηελ Τπεξεζία. Ο 
Αλάδνρνο ζα δείμεη ην αληηθείκελν απηνχ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζην 
ζέκα απηφ. 

5.5.5 Ζ Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 
πξνδηαγξαθή ΔΝ 50121-4. 

5.5.6 Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο ζα παξέρεηαη θαη ζα 
θαιχπηεη ηα αθφινπζα: 

α) ηξαηεγηθέο δηαζθάιηζεο εμνπιηζκνχ ζπζηήκαηνο ATS πνπ θαιχπηνπλ ηηο 
απαηηήζεηο γηα εθπνκπέο θαη εππάζεηα 

β) ρέδην γείσζεο 
γ) ρέδην δηαλνκήο ηζρχνο 
δ) Απαηηήζεηο γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ 
ε) Απνκφλσζε εμνπιηζκνχ ATS έλαληη Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Παξεκβνιήο  
ζη) Μέηξεζε Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Παξεκβνιήο ζε ζέζεηο εμνπιηζκνχ ATS 
 
 

5.6 Πεπιβαλλονηικέρ ςνθήκερ 

5.6.1 Όινο ν εμνπιηζκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηα φξηα ή 
κεηαμχ ησλ νξίσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ φπσο δίλνληαη ζηελ Γεληθή 
Πξνδηαγξαθή ηνπ βαζηθνχ έξγνπ γηα ηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά Έξγα ρσξίο ηε 
ρξήζε ζεξκαληηθνχ ή θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

5.6.2 Όινο ν θεληξηθφο εμνπιηζκφο ζα ζηεγαζηεί ζην ΚΔΛ θαη ζην ECRΟπνηνζδήπνηε 
ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πξνηαζεί λα εγθαηαζηαζεί ζα αηηηνινγεζεί πιήξσο θαη 
ζα εγθξηζεί απφ ηελ Αηηηθφ Μεηηξφ Α.Δ. πξηλ εμειηρζεί (πξνρσξήζεη) ν 
ζρεδηαζκφο κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

5.6.3 Όινο ν εμνπιηζκφο ζα ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγεί πιήξσο ζηηο δεισκέλεο 
ζπλζήθεο. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα πξφγξακκα γηα ηνλ έιεγρν (έιεγρνο 
ηχπνπ θαη έιεγρνπ ξνπηίλαο) γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα 
παξαζρεζεί ππφ πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο νξηαθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε 
ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ (γηα ηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ) θαη ηηο 
Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (γηα ηνλ ηνπηθφ εμνπιηζκφ).  

5.6.4 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε φηη ν εμνπιηζκφο θαη ηα 
ζπζηήκαηα ηνπ δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηηο ηξνπνπνηεκέλεο 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπηθέο εθπνκπέο ζεξκφηεηαο 
άιισλ ζπζθεπψλ.  

5.6.5 Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ παξέρεηαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληέμεη ζε 
απφηνκεο ππεξηάζεηο ηεο παξνρήο ηζρχνο, παξεκβνιέο θαη θξνπζηηθέο ηάζεηο 
πνπ πξνθαινχληαη απφ ξεχκαηα θεξαπλψλ θαη απφ εμνπιηζκφ, ππεξηάζεηο 
ξεχκαηνο έιμεο θαη δηθηχνπ, θαηλφκελα κεηαγσγήο θαη θεξαπλνχο.  
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5.7 σέδια Διασείπιζηρ 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ρέδηα πζηήκαηνο βάζεη ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ηνπ 
πλφινπ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο Γηαρείξηζε Μειέηεο, Γηαρείξηζε Γηακφξθσζεο, 
Λνγηζκηθφ θαη  EMC/EMI. 
 

6 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΜΕΛΕΣΗ 

6.1 Απαιηήζειρ Γενικήρ Μελέηηρ 

Σν χζηεκα ATS ζα αλαπηπρζεί κε ηξφπν ψζηε «Δκπνξηθφο Δηνηκνπαξάδνηνο» 
(COTS) εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπνπ απαηηείηαη.  

 Σν χζηεκα ζα κεγηζηνπoηήζεη ηε ρξήζε ησλ ζσζηά θαζνξηζκέλσλ: 

α)εκείσλ δηαζχλδεζεο αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ 

β) Αξρηηεθηνληθήο Πειάηε/Γηαθνκηζηή (Client/server architecture) 

γ) Κηλεηφ Λνγηζκηθφ 

δ) Αλνηθηέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

ε) Πξφηππα ζπζηήκαηα γξαθηθψλ 

ζη) Καζνξηζκέλεο κε ζαθήλεηα κειεηεηηθέο  κέζνδνη θαη ηερλνινγίεο 

δ) Πξφηππα Πξσηφθνιια δεδνκέλσλ 

ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ην χζηεκα ζα ιεηηνπξγεί απφ εληαία πεγή 
απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ δηακφξθσζεο. 

Σν χζηεκα ζα απνθεχγεη λα ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ζηνλ θψδηθα ειέγρνπ 
ζπζηήκαηνο θαη λα ηεξεί λα ζηνηρεία ρσξηζηά απφ απηφ. (Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 
δηεπθνιχλεηαη ε αλαδηάηαμε φηαλ απαηηείηαη). 

Κακία ηηκή πνπ αθνξά ηελ εκεξνκελία ή ηνλ ρξφλν δε ζα έρεη επηδήκηα επίπησζε 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Θα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
πζηήκαηνο. 

(Σα αλσηέξσ ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο ζεκείσλ δηαζχλδεζεο 
βηνκεραληθνχ πξφηππνπ ζπζηήκαηνο, ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ, 
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, απνβάζξσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο, γηα ηελ 25 εηή 
δηάξθεηα δσήο ηνπ πζηήκαηνο ATS) 

Σν χζηεκα ζα κειεηεζεί ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη αλαβαζκίζεηο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη κειινληηθέο απαηηήζεηο.  

Σν χζηεκα ζα δηαρσξίδεη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ  απφ ην ινγηζκηθφ 
ππνζηήξημεο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. 

Σα απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα ζηνηρεία ζα είλαη δηαζέζηκα off-line ζε κνξθή 
θαηάιιειε γηα αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε εθαξκνγψλ 
πνπ είλαη επξχηεξα δηαζέζηκεο. (π.ρ.: Excel, Access, Word) 
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Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο ζα είλαη δπλαηφλ λα εμεηάδνληαη εθηφο 
ζχλδεζεο κέζσ δνκεκέλεο γιψζζαο ππνβνιήο εξσηήκαηνο (Query). 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο απνηεινχληαη: 

α) Καζνξηζκέλα ζηνηρεία δηακφξθσζεο θεηκέλνπ 

β) Ζκεξνιφγην θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ 

γ) Άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ ASCII 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνζήθεπζεο 
κέζσ αιιαγψλ ζηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη αλαδηάξζξσζεο. 

6.2 Οπιζηική Μελέηη 1 (GFD1) 

Δληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ην πκβαηηθφ Σεχρνο, ν Αλάδνρνο ζα 
ζπκπιεξψζεη ηελ ηερληθή ηνπ πξφηαζε θαη ζα ζπληάμεη ηελ Οξηζηηθή Μειέηε 
Δπηπέδνπ 1 (OM1). Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Θα θαηαξηίζεη Πξφγξακκα Τπνβνιήο Σεπρψλ ην νπνίν ζα 
πξνζδηνξίδεη θάζε ηεχρνο πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν 
θαη ζα πεξηιακβάλεη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ ηεχρνπο, ηίηιν, ζθνπφ ηνπ 
ηεχρνπο θαη θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ππνβνιήο 

 Θα θαζηεξψλεη έλα ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο γηα φια ηα ζπζηήκαηα, 
ππνζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ. 

 Θα παξέρεη έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ζεκείσλ δηαζχλδεζεο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ θαη δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα θαη 
εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

 Θα ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο κειέηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε 
ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκβαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ 
δηεπθξηλήζεσλ πνπ δίδνληαη ζην  Σεχρνο Γηεπθξηλήζεσλ, εάλ 
ππάξρεη. 

 Θα ζπκπιεξψλεη φιεο ηηο κειέηεο ηνπ αλαθνξηθά κε  
o Σε δηάηαμε ηεο αίζνπζαο ειέγρνπ 
o Σε δηάηαμε θαη δηαξξχζκηζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο 
o Σε δηάηαμε ηεο αίζνπζαο εμνπιηζκνχ 
o Σνπο θαηαιφγνπο εμνπιηζκνχ 
o Σηο αλάγθεο ζε ηζρχ θαη ηελ δηάρπζε ζεξκφηεηαο 

Ζ Πξνκειέηε ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

6.3  Οπιζηική Μελέηη Επιπέδος 2 (GFD2) 

Βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο Οξηζηηθήο Μειέηεο Δπηπέδνπ 1, ν Αλάδνρνο ζα εθπνλεί 
ηε Οξηζηηθή Μειέηε Δπηπέδνπ 2. θνπφο ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο Δπηπέδνπ 2 είλαη 
θάζε άιιε κειεηεηηθή εηδηθφηεηα ζην Έξγν (απφ άιινπο αλαδφρνπο) λα κπνξεί λα 
πξνρσξήζεη ζηε κειέηε ηεο βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο ΟΜ2, κε θαζνξηζκέλα φια ηα 
ιεηηνπξγηθά θαη ρσξνηαμηθά ζεκεία δηαζχλδεζεο, Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αθφινπζα 
ηεχρε ζα παξέρνληαη γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 
ΓΟΜ: 

 Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε ATS θαη Μειέηε πζηήκαηνοATS 
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 Γηάηαμε Αίζνπζαο Διέγρνπ 
 Αλάιπζε θνξηίνπ εξγαζίαο γηα ηνπο ηαζκνχο Δξγαζίαο ρεηξηζηή 

ζηελ Αίζνπζα Διέγρνπ ζην ΚΔΛ θαη ζην ECR 

 Καηάινγνο ειέγρνπ θαη εληνιψλ θαη θαηάηαμε αλάινγα κε ην βαζκφ 
ζνβαξφηεηαο 

 ρέδηα δηάηαμεο αίζνπζαο ζε θιίκαθα 1: 50, ιεπηνκέξεηεο ζε 1:10 

 Πξνθαηαξθηηθή Γηάηαμε Οζνλψλ LSD  

 Αλάιπζε Κηλδχλσλ 
 Αζθάιεηα πζηήκαηνο θαη θαζνξηζκφο ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ RAMS  

 Γεληθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο 

 Αλαθνξά εκείσλ Γηαζχλδεζεο – Καζνξηζκφο φισλ ησλ ζεκείσλ 
δηαζχλδεζεο κεηαμχ εμαξηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ζεκεία δηαζχλδεζεο ζεκαηνδφηεζεο κε άιια 
ζπζηήκαηα θαη θηήξηα.  

 Άιια έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ ζεκείσλ 
δηαζχλδεζεο. 

 

6.4  Μελέηη Εθαπμογήρ (DFD)  

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα ζπκπιεξψλεη φιεο ηηο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
κειέηε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, πηζηνπνίεζε, 
επαιήζεπζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη 
εμαξηεκάησλ πνπ νξίδεη ε χκβαζε. 

6.5  Σεύση «υρ καηαζκεςάζθηκαν» 

Σεχρε  ηεθκεξίσζεο πνπ αθνξνχλ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηεχρε «σο 
θαηαζθεπάζζεθαλ» γηα ηελ εκαηνδφηεζε - ATS.  

Πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – άξζξν GS0200,α 
αθφινπζα ζα ηζρχζνπλ γηα ην ζχζηεκα ATS φζνλ αθνξά ηα ηεχρε «σο 
θαηαζθεπάζζεθαλ» 

Γηα ηηο δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη 3 ζεηξέο 
εγθεθξηκέλσλ ηεπρψλ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ απφ θάζε δνθηκή, ζηα νπνία 
ζα έρνπλ ελζσκαησζεί φιεο νη εξγνηαμηαθέο αιιαγέο απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα ηεχρε 
ζα είλαη ζεκεησκέλα σο «Σεχρνο Γνθηκψλ – εηξά 1», «εηξά 2», «εηξά 3».  

Ο Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψζεη φια ηα επξήκαηα θαηά ηηο δνθηκέο θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ζηηο ηξεηο ζεηξέο δνθηκψλ θαηά ηε θάζε ησλ δνθηκψλ. Καη νη ηξεηο 
ζεηξέο δνθηκψλ ζα ππνγξάθνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Αλάδνρν 
κεραληθφ πνπ είλαη ππεχζπλνο ζε ζέκαηα δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ελψ 
ζα πξνζππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Γνθηκψλ ηεο Τπεξεζίαο. Ο 
Μεραληθφο κειεηψλ ηεο Τπεξεζίαο πξέπεη λα εγθξίλεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην θαηά ην ζηάδην ησλ δνθηκψλ. Ο Αλάδνρνο 
θέξεη ηελ επζχλε  γηα φιεο ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην εξγνηάμην. 

Ζ εηξά 1 ησλ ηεπρψλ δνθηκψλ ζα ζπλνδεχεη ηελ εγθαηάζηαζε έσο φηνπ 
παξαδνζνχλ ηα νξηζηηθά ρέδηα «σο θαηαζθεπάζζεθαλ».  
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Ζ εηξά 2 ζα παξακείλεη ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 
ηειηθψλ ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζεθαλ» θαη ζα παξαδνζεί καδί κε ηα ζρέδηα 
«σο θαηαζθεπάζζεθαλ» ζηελ ΑΜ γηα επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ησλ ζρεδίσλ 
«σο θαηαζθεπάζζεθαλ». 

Ζ εηξά 3 ζα ηνπνζεηεζεί ζε αζθαιέο ζεκείν απφ ηελ ΑΜ καδί κε φια ηα 
πξσηφηππα ησλ εθζέζεσλ δνθηκψλ «σο πξσηφηππν ηεχρνο δνθηκψλ». 

 

7 ΔΟΚΙΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ 

(ATS) 

7.1 Ζ δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζα είλαη ζπκβαηά κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, θεθάιαην «Γνθηκή θαη Θέζε ζε  Λεηηνπξγία» θαζψο θαη κε 
ηελ Γεληθή Πξνδηαγξαθή GS0420 «Γνθηκέο θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία» ηνπ θπξίνπ 
Αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. ηα νπνία επηζπλάπηνληαη σο 
πιεξνθνξηαθά ηεχρε (κε πξνηεξαηφηεηα ζηα έγγξαθα ηεο Καιακαξηάο πνπ είλαη 
λεψηεξα)  Γηα ην ζχζηεκα ATS, ν Αλάδνρνο ζα δηεμάγεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν 
ψζηε λα επαιεζεχζεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα θάζε κέξνπο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο . 

7.2 Ο πξψηνο έιεγρνο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο ν Αλάδνρνο λα εθηειέζεη είλαη ε 
Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο (FAT). Πξηλ απφ ηελ δνθηκή απηή ζα 
εθηειεζηνχλ φιεο νη εζσηεξηθέο δνθηκέο θαη φιεο νη δνθηκέο ειέγρνπ πνηφηεηαο κε 
επηηπρέο απνηέιεζκα. Οη αλαθνξέο ησλ εζσηεξηθψλ δνθηκψλ απφ ηηο δνθηκέο 
απηέο ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Δξγνζηαζηαθψλ Γνθηκψλ 
Απνδνρήο. Ζ Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο ζα δνθηκάζεη πιήξε ζπζηήκαηα, 
σζηφζν φπνηε απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα ειεγρζνχλ κεκνλσκέλα κέξε ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε πξνζνκνίσζε ησλ κεξψλ πνπ ιείπνπλ. Ζ Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή 
Απνδνρήο ζα επαιεζεχζεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη, ζ’ απηά ηα αθφινπζα: 

 

 Γνθηκή – κε δείγκαηα – φηη ε ζπξκάησζε είλαη ζσζηή ζηα εξκάξηα θαη ηνπο 
πίλαθεο. 

    To ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο πξηλ ν 
εμνπιηζκφο κεηαθεξζεί ζην εξγνηάμην. 

 Οη δνθηκέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε θαηαζθεπαζκέλε κνλάδα 
εμνπιηζκνχ θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο ηεο απαηηήζεηο. 

  Οη δνθηκέο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα πξνζνκνηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο 
εξγνηαμίνπ φζν ην δπλαηφ πην πηζηά. 

Σν απνηέιεζκα απφ ηηο δνθηκέο FAT ζα είλαη επηηπρέο πξνθεηκέλνπ λα 
εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα ζην εξγνηάμην. Όζα ζέκαηα δελ έρνπλ επηιπζεί ή 
παξακέλνπλ αλνηρηά ζα θαηαγξαθνχλ ζηελ έθζεζε δνθηκψλ FAT θαη ζα 
επηιπζνχλ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνηάμην. Γελ ζα 
παξαδνζεί ζην εξγνηάμην εμνπιηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα δελ έρνπλ 
επηιπζεί ή παξακέλνπλ αλνηρηά ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 
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7.3 Αθνχ ην ζχζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη έρεη νινθιεξσζεί ε δνθηκή 
Δγθαηάζηαζεο, ζα δηεμαρζεί ε Δξγνηαμηαθή Γνθηκή Απνδνρήο (SAT). Ο έιεγρνο 
SAT ζα επαιεζεχζεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη, ηα αθφινπζα: 

 σζηή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 

 Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζσζηέο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ.  

 Σελ αζθαιή θαη ζσζηή δηαζχλδεζε αλάκεζα ζην ΑTS, ηελ 
ζεκαηνδφηεζε θαη ηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ πξηλ ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γνθηκέο ATR (Απηφκαηεο Ρχζκηζεο Κπθινθνξίαο) ρσξίο ζπξκνχο 
θαη κε  πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπξκψλ. 
 

7.4 Γηα ηηο δνθηκέο SAT πνπ πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Απηφκαηνπ 
ειέγρνπ θαη  Δπηηήξεζεο πξκψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πξνζνκνησηήο. 
 

8  ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

8.1 Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνηάμην ζα 
είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην ISO 9001. Ο Αλάδνρνο ζα εθπιεξψζεη ηα 
θάησζη.: 

8.2 Ο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ (Hardware Modules) 
θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία πξφθεηηαη λα παξαδνζνχλ 
βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα δνθηκαζηνχλ ζην εξγνζηάζην ζαλ 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ 
ζην εξγνζηάζην (FAT), πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξηζεί απφ 
ηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη δηαδηθαζίεο FAT ζχκθσλα κε ηηο 
θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Οη εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο 
δελ ζα μεθηλήζνπλ κέρξη φηνπ ε ΑΜ εγθξίλεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

 Ζ ΑΜ ζα εηδνπνηεζεί δχν εβδνκάδεο λσξίηεξα απφ θάζε δνθηκή πνηφηεηαο πνπ 
ιακβάλεη ρψξα ζην εξγνζηάζην θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη σο 
κάξηπξαο ζε φιεο ηηο δνθηκέο απηνχ ηνπ είδνπο. 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα απφ απηέο ηηο δνθηκέο πνηφηεηαο ζε 
θαηάιιειν έληππν αλαθνξάο απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ζην εξγνζηάζην .Γηα θάζε 
ππνζχζηεκα, εξκάξην ή θνκκάηη εμνπιηζκνχ απηέο νη αλαθνξέο απνηειεζκάησλ 
δνθηκψλ ζα νξγαλσζνχλ θαη ζα νκαδνπνηεζνχλ ζε θαθέινπο θαη ζα ππάξρνπλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ απνδνρήο ζην εξγνζηάζην. 

8.3 Όια ηα πιηθά ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ ησλ 
πξνγξακκάησλ ηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα 
δνθηκαζηνχλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο εξγνζηαζηαθψλ 
δνθηκψλ ζην εξγνηάμην. Ο Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ 
νξηζζεί ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ζα δεκηνπξγήζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Οη δνθηκέο 
ζην εξγνηάμην δελ ζα μεθηλήζνπλ κέρξη ε ΑΜ λα εγθξίλεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

8.4 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη δηαηεξεί θαζεκεξηλά ελεκεξσκέλν εκεξνιφγην πνπ 
ζα πεξηέρεη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή απφ θάζε θαη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηα 
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πιηθά ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 
απφ ηε ζηηγκή ηεο έγθξηζεο ηνπο απφ ηελ ΑΜ κέρξη ηελ ηειηθή απνδνρή απφ ην 
Σκήκα Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζία, νπφηε ην εκεξνιφγην ζα παξαδνζεί ζηελ ΑΜ. 
Σν έγγξαθν απηφ ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηππηθέο δηεζλείο απαηηήζεηο ή /θαη 
πξφηππα γηα ηεθκεξίσζε.  

8.5 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη «Γνθηκέο Απνδνρήο Σχπνπ» γηα φιεο ηηο κνλάδεο 
(modules) πνπ ζα εγθαηαζηήζεη φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο. Απηέο νη δνθηκέο Απνδνρήο Σχπνπ ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Απηέο νη δνθηκέο ζα γίλνπλ ππφ ηελ επνπηεία κεραληθνχ ηεο  ΑΜ 
θαη ζα ηεθκεξησζνχλ εγγξάθσο αλαιπηηθά. 

Οη δνθηκέο απνδνρήο ηχπνπ γηα ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη επνπηείαο 
νινθιεξσκέλν κε ηα ηκήκαηα εηζφδνπ – εμφδνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε απνδεθηά 
CENELEC πξφηππα ΔΝ 50121-4, ΔΝ 50081-2, ΔΝ 60068-2-1, ΔΝ 60068-2-2, 
ΔΝ 60068-2-6, ΔΝ 60068-2-14, ΔΝ 60068-2-27, ΔΝ 60068-2-30 θαη ζα 
πεξηιακβάλεη, φρη πεξηνξηζηηθά, ηηο παξαθάησ δνθηκέο. 

 Πιήξε αθνινπζία ζεξκνθξαζίαο 

 Πιήξε αθνινπζία πγξαζίαο 

 Πιήξε αθνινπζία θξνχζεο/ δφλεζεο 

 Πιήξε κεηαβνιή ηάζεο ηζρχνο 

 Αληνρή ζε ειεθηξηθά κεηαβαηηθά θαηλφκελα (φιεο νη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο) 

 Απφδεημε εγθπξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ηνπ εθηειεζηηθνχ ή ειεγθηηθνχ 
ινγηζκηθνχ θαη απφδεημε εγθπξφηεηαο ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

 Σερλεηή πξνζνκνίσζε ζθαικάησλ ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 
ινγηζκηθνχ ζε ζθάικαηα πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο (Glitch Failures) 

 Δζθεκκέλε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ σξνινγίνπ (ζεηηθή θαη αξλεηηθή) 

 Παξεκβνιή ξαδηνζπρλνηήησλ επξέσο θάζκαηνο – Έμνδνο θαη αληνρή 

 Απφδεημε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηάγλσζεο 

 

 

9  ΣΙΜΕ MTBF ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΟΡΘΩΗ 

9.1  Καθοπιζμόρ και Έλεγσορ ηυν MTBF 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο αξρηθά ζηελ θάζε κειέηεο θαη κεηά ηελ 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία κε κεηξήζεηο : 
 

 Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ γηα κηα εγθαηάζηαζε σο εληαίν ζχζηεκα. 

 Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ απφ φια ηα κεκνλσκέλα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο φπσο 
απψιεηα ηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ.  

 Γηαζεζηκφηεηα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο εγθαηαζηάζεθε. 

 Γηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ κεκνλσκέλσλ κεξψλ ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο  
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Θα γίλεη αλάιπζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο γηα ην ζχζηεκα. Απηέο νη αλαιχζεηο ζα ππνζηεξίδνληαη 
πιήξσο απφ ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε θαη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 
ππνινγηζκνχο. Οη αλαιχζεηο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε. 
 

9.2   Πεπίοδορ Διόπθυζηρ Αηελειών  

9.2.1 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηθαλφ πξνζσπηθφ, αληαιιαθηηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ειέγρνπ ζην 
εξγνηάμην πνπ ζα ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξζψζεη φιεο ηη βιάβεο ζπζηήκαηνο, 
εμνπιηζκνχ ή θαισδίσλ θαη ζπξκάησζεο πνπ ηνπ αλαθέξνληαη, εληφο 12 
εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ή ηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα θάζε γξακκή. Ο Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη κηα πιήξε αλαθνξά αλάιπζεο 
γηα θάζε βιάβε ζην ζχζηεκα ή εμνπιηζκφ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην είδνο ηεο βιάβεο 
πνπ εληνπίζηεθε θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο. 

9.2.2 Δπηπξφζζεηα, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηθαλφ πξνζσπηθφ, αληαιιαθηηθά θαη 
εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ ζην εξγνηάμην πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα ηξνπνπνηήζεη 
νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ζπζηεκάησλ ή νιφθιεξα ζπζηήκαηα, ή δηάθνξα είδε εμνπιηζκνχ 
πνπ θξίλεη ε ΑΜ  φηη ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπκκφξθσζε 
πξνο ηελ Πξνδηαγξαθή. Ζ ππεξεζία απηή ζα παξαζρεζεί γηα κηα πεξίνδν 12 
εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο ζέζεο ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα θάζε γξακκή ή 12 
εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ζε 
νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ή κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θάζε γξακκή, φπνην είλαη ην πην 
πξφζθαην. 

9.2.3 Σα "πζηήκαηα" ζην παξαπάλσ πιαίζην ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνπλ ηφζν ην ινγηζκηθφ 
φζν θαη ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. 
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10  ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

10.1 Εγκαηάζηαζη Καλυδίυν 

10.1.1 Καιψδηα ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηθαλφ πξνζσπηθφ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη 
εθνδηαζκέλν κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία. Ζ 
εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα παξέρεη ηαθηηθφ ζχλνιν, ρσξίο 
πεξηηηέο γσλίεο θαη δηαβάζεηο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε 
θαισδίνπ ρσξίο άζθνπε παξελφριεζε ζηα παξαθείκελα θαιψδηα. Θα ιεθζεί κέξηκλα 
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα θαιψδηα δελ εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπν, ή ππφ ζπλζήθεο 
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαβξσηηθή δξάζε ή θαηαζηξνθή ζηα θαιψδηα ή λα είλαη 
επηδήκηεο γηα ηελ απφδνζε ησλ θαισδίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Σα αλνίγκαηα ζε ηνίρνπο, νξνθέο θαη δάπεδα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 
θαισδίσλ ζα ζθξαγηζζνχλ κε ππξάληνρν πιηθφ ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο εμάπισζεο ηεο 
ππξθαγηάο. 

11 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΛΕΓΥΟΤ, ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

11.1 Καηάζηαζε Τιηθψλ θαη Λίζηα Αληαιιαθηηθψλ 

11.1.1  χκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη θαηαιφγνπο 
εμαξηεκάησλ θαη θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ. Ο θαηάινγνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα 
δηαηξείηαη ζε δχν θαηαιφγνπο, έλαλ πνπ ζα πεξηγξάθεη κε θχξηα αλαιψζηκα 
αληαιιαθηηθά θαη έλαλ πνπ ζα πεξηγξάθεη ηα θχξηα αληαιιαθηηθά. Θα θαηαβιεζεί θάζε 
πξνζπάζεηα ψζηε λα παξαζρεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν πεγέο αληαιιαθηηθψλ ή 
εμαξηεκάησλ θαη ζα αλαθέξνληαη θαη νη δχν πεγέο. Ζ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ζα είλαη ν 
ηδηνθηήηεο φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα παξαδνζνχλ. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά κε λέα αληαιιαθηηθά θάζε αληαιιαθηηθφ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. 

11.1.2   Ο Αλάδνρνο ζα εζσθιείεη ζηνλ θαηάινγν ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνλ ρξφλν παξάδνζεο 
θαη ζα αλαιάβεη λα ζπλερίδεη ηελ παξνρή αληαιιαθηηθψλ ή απνδεθηψλ ππνθαηάζηαησλ 
γηα ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο (25 έηε). ε πεξίπησζε πνπ ν 
Αλάδνρνο απνηχρεη λα θάλεη πξάμε ηα αλσηέξσ, ζα πξνζθέξεη ππνθαηάζηαηεο ιχζεηο 
ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ ησλ γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ. 

11.1.3   Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ έλα θαηάινγν εμαξηεκάησλ πνπ πεξηέρεη έλαλ 
θαηάινγν φισλ ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ψζηε 
λα εμαζθαιίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. Ο θαηάινγνο εμαξηεκάησλ 
ζα ππνβιεζεί καδί κε ηνπο θαηαιφγνπο ησλ αληαιιαθηηθψλ. 

11.1.4   Ζ παξάδνζε ησλ θπξίσλ αληαιιαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο ζα πεξηέρεη ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζ’ απηά ηα αθφινπζα: 

 Πέληε (5) % ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πηλάθσλ δεδνκέλσλ 
εηζφδνπ / εμφδνπ. Πίλαθεο κε EPROM’s ζα παξέρνληαη κε 
πξνγξακκαηηζκέλν ΔPROM’s. 

 Μηα απφ θάζε δηαθνξεηηθφ είδνο κεηξηθψλ θαξηψλ  
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 Δάλ ε κνλάδα ή/θαη ην πιαίζην ηνπ ATS έρεη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο 
θαισδηψζεσλ κεηξηθήο θάξηαο θαη ηα ζηνηρεία δε είλαη αληαιιάμηκα απφ ηε 
κηα ζέζε ζηελ άιιε, ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη δηαθνξεηηθά είδε ζηνηρείσλ. 

 Μηα κνλάδα απφ θάζε κνλάδα πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ  

 20% ησλ κνλάδσλ πίλαθα νπηηθήο απεηθφληζεο (matrix video display unit) 

11.2 Eιδικά Επγαλεία και Εξοπλιζμόρ Δοκιμών 

 
11.2.1 χκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλαλ θαηάινγν 

θαη κία ζεηξά εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ ειέγρνπ πνπ είλαη απαξαίηεηνο 
γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ επηδηφξζσζε ησλ βαζηθψλ βιαβψλ φινπ 
ηνπ εμνπιηζκνχ, έρνληαο ελζσκαηψζεη ζηελ γξακκή θαη ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο. Ο ηχπνο θαη ε πνζφηεηα ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 
δνθηκψλ ζα είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Όπνπ ν εμνπιηζκφο δε ζεσξείηαη νηθνλνκηθά ζπληεξήζηκνο απφ ηελ Τπεξεζία, 
π.ρ. επεμεξγαζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ηηο 
δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Θεζζαινλίθεο ή ηεο Αζήλαο γηα ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. Αλ δελ ππάξρνπλ 
εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ή ηεο Αζήλαο, ηφηε ν Αλάδνρνο 
ζα πξνηείλεη ηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 
ην παξαπάλσ πιαίζην φπνηεο πξνζζήθεο ή αιιαγέο ζηα εηδηθά εξγαιεία θαη 
ζηνλ εμνπιηζκφ δνθηκψλ απαηηεζνχλ ψζηε λα θαιπθζεί επαξθψο θαη ε επέθηαζε 
Καιακαξηάο, απηά ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
Ο θαηάινγνο ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ζα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
 
 Έλαλ ζεηξηαθφ αξηζκφ γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο. 

 Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαιείσλ / δνθηκψλ. 

 Σελ πξνηεηλφκελε πνζφηεηα. 
 

Δηδηθή πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ πξνκήζεηα θνξεηνχ εμνπιηζκνχ δνθηκψλ πνπ ζα 
πξνζδηνξίδεη, γηα παξάδεηγκα, ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφο ν 
εμνπιηζκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ππεξεζίαο ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ αζθαιή θχζε ησλ θπθισκάησλ ή ηνπ 
εμνπιηζκνχ.  
 
ην πιαίζην απηφ, θνξεηφο ζεσξείηαη ν εμνπιηζκφο πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί, 
λα ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη απφ έλα άηνκν πνπ θέξεη φια ηα απαξαίηεηα 
θαιψδηα, εξγαιεία θιπ. 
 

11.2.2 Ο πξνζνκνησηήο πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ΑΣS) ζην Κέληξν 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ γξακκή 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. Δπηπξφζζεηα, ζα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ηα αθφινπζα: 
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 Λεηηνπξγία κε ΑΣΡ/ΑΣΟ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
ζπξκψλ θαη ηα  ιεηηνπξγηθά  δηαγξάκκαηα ηαρχηεηαο (speed profile). 

 Πξνζνκνίσζε ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο «αθχπληζεο» 
ζπξκψλ 

 Δίθνζη ζελάξηα σο ειάρηζην κε φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο αλαζηξνθήο. 

 Ηθαλφηεηα ζηάζεο ελφο ζπξκνχ ζε ηκήκα ηξνρηάο ψζηε λα κπνξεί λα 
πξνζνκνησζεί έλαο ζπξκφο κε βιάβε. 

 Ρεαιηζηηθέο ηηκέο γηα ηνπο ρξφλνπο θίλεζεο κεηαμχ ζηαζκψλ 
 Γεκηνπξγία εληνιψλ Με ζηάζεο (NST) θαη Αλαρψξεζεο θαη’ εληνιή ΚΔΛ ή 

ECR (DOO) ζηνπο ζηαζκνχο έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη ε θίλεζε ησλ ζπξκψλ. 
 
Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ πξνζνκνησηή ATS κε ηνλ ζηαζκφ 
εξγαζίαο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηελ αιιεινκαλδάισζε θαη ηελ αληαιιαγή 
ησλ δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηνπο ζπξκνχο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

 

11.3 Εγσειπίδια 

 
11.3.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη αληίγξαθα φισλ ησλ εγρεηξηδίσλ φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ, ζε εγθεθξηκέλε κνξθή, πξηλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα αλαζεσξήζεη θάζε έλα ή θαη φια ηα ππάξρνληα απφ ην Βαζηθφ 
Έξγν εγρεηξίδηα, φπσο απαηηείηαη, γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
ζεσξήζεθαλ αλαγθαίεο ιφγσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ζηελ 
γξακκή αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζέζεο απηήο ζε ιεηηνπξγία. Αληίγξαθα 
ησλ αλαζεσξεκέλσλ εγρεηξηδίσλ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ  γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ αξρηθά ππνβιεζέλησλ εγρεηξηδίσλ. Σα αξρηθά ππάξρνληα  
εγρεηξίδηα ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν. 
 
Γεληθά, ηα εγρεηξίδηα ζα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο 
γηα λα θάλνπλ δπλαηή ηελ πιήξε θαηαλφεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε γηα φιε 
ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο ATS πνπ έρεη παξαζρεζεί, 
πεξηιακβάλνληαο θαη φηη απαηηείηαη ζε απηά γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 

Σα εγρεηξίδηα ζα παξέρνληαη ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Σα εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 

 Δγρεηξίδηα πζηεκάησλ – ζπλνπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ αξρψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ππφ ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο. 

 Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο – ρσξηζκέλα ζε ηφζεο ππνελφηεηεο φζεο είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή επαξθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δίλνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα ζε κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ λα θαηαλνήζεη ηελ 
ιεηηνπξγία  θάζε ζπζηήκαηνο  

 Δγρεηξίδηα Δξγαζηεξίσλ – απηά πεξηέρνπλ πιήξε ζρεδηαγξάκκαηα, 
θπθιψκαηα, δηαγξάκκαηα ζπξκάησζεο, ζρέδηα κεραληθψλ θαηαζθεπψλ θαη 
αλαιπηηθνχο θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 
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ζπληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη ε αξρηθή δηακφξθσζε πνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί 

 Δγρεηξίδηα Λνγηζκηθνχ – απηά παξέρνληαη γηα θάζε κέξνο εμνπιηζκνχ ή 
ζπζηήκαηνο πνπ πεξηέρεη πξνγξακκαηηδφκελεο ζπζθεπέο. Απηά ηα εγρεηξίδηα 
ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ φιεο ηηο αξρέο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνλ πεγαίν θψδηθα ζε 
κνξθή δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ζρεκάησλ, ηνπο θψδηθεο εθαξκνγψλ κε  
επαξθή ζρφιηα θαηαλφεζεο ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη ηα δηαγξάκκαηα 
ξνήο θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε επί κέξνπο ινγηζκηθφ. Σα εξγαιεία 
αλάπηπμεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ πεγαίσλ θσδίθσλ θαη φια ηα 
δηαγλσζηηθά εξγαιεία  ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Δγρεηξίδηα Αίζνπζαο ή Αηζνπζψλ Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ – απηά ζα πεξηέρνπλ 
φια ηα δηαγξάκκαηα ζπξκαηψζεσλ, ηελ δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα 
ζρεκαηηθά θαη ηεξκαηηθά θπθιψκαηα θαη ηνπο θαηαιφγνπο θαισδίσλ γηα ηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα. 

 Δγρεηξίδηα πληήξεζεο – γηα ηελ παξνρή επαξθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 
αξρέο δηάγλσζεο θαη πξαθηηθέο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα δνζεί ε 
δπλαηφηεηα δηάγλσζεο βιαβψλ θαη επηδηφξζσζεο απφ ην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ. 

 Δγρεηξίδην Σειηθψλ ρεδίσλ – φια ηα ζρέδηα θπθισκάησλ «σο 
θαηαζθεπάζζεζαλ» θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηα ζχκθσλα 
κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο ζε αλαπαξαγφκελε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ην Γεληθφ Λεηηνπξγηθφ Γηάγξακκα Ρνήο πνπ 
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ινγηζκηθνχ ηνπ ATS, θαζψο θαη ηα 
Λνγηθά Γηαγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηά ηα ζηνηρεία, ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή. 

Ο αξηζκφο ησλ αληηγξάθσλ θαη νη απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

11.4 ςνηήπηζη 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνδείμεη ηελ πνζφηεηα ηεο απαξαίηεηεο ζπληήξεζεο πνπ 
απαηηείηαη λα δηεμαρζεί ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ψζηε λα δηαηεξείηαη απνδνηηθά 
ιεηηνπξγηθφο γηα ηελ πιήξε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο 
Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ζ πληήξεζε ζα ρσξηζηεί ζε πεξηφδνπο, κε ηηο αθφινπζεο λα πξνηείλνληαη σο 
ηππηθέο: 

 Κάζε 6-12 εβδνκάδεο – πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, επηζεψξεζε. 

 Κάζε 12 κήλεο – γεληθή εηήζηα επηζθεπή ζην εξγνηάμην, έιεγρνο 
ζπλδέζεσλ. 

 Κάζε 5 έηε – θχξηα γεληθή ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ 
εμαξηεκάησλ, επαλέιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο 
επηδφζεσλ. 
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Ο Αλάδνρνο ζα ππνδείμεη νπνηαδήπνηε άιιε ζπληήξεζε κπνξεί λα ρξεηάδεηαη γηα 
ηελ επίηεπμε αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο ζθάικαηα θαη κε ειάρηζηε δηάξθεηα 
δσήο 25 εηψλ. 

 

12 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ζ εθπαίδεπζε ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ : 

Οη δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη ηθαλήο δηάξθεηαο, πεξηερνκέλνπ θαη 
αληηθεηκέλνπ ψζηε ε εθπαίδεπζε ησλ κεραληθψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ηερληηψλ λα εμαζθαιίζεη ηελ αμηφπηζηε θαη αζθαιή ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ ζπλερή αμηφπηζηε, αζθαιή θαη 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο.  

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ ηελ ιεπηνκεξή 
πεξηγξαθή φισλ ησλ καζεκάησλ, ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηάμεσλ 
θαη ζα παξάζρεη ηελ ζρεηηθή έγγξαθε ηεθκεξίσζε, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ 
ρξήζε ησλ Δγρεηξηδίσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Θεζζαινλίθε, ζε θαηάιιειν 
ρψξν πνπ ζα επηιεγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. εληφο ελφο εθ ησλ 
θηηξίσλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο ή/θαη ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο γηα ηελ ζηέγαζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
πξνζνκνησηή ATS (πνπ ζα βξίζθεηαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο) γηα 
δηαδηθαζίεο δνθηκψλ, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλερέο βνήζεκα..  

Ο πξνζνκνησηήο ΑΣS ζπλδέεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφηππν ηεο ειεθηξνληθήο 
αιιειαζθάιηζεο θαζψο θαη κε ηνλ πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο ζε 
αιιειαζθάιηζε πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη κηα πιήξε πιαηθφξκα ειέγρνπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζηαζκφ εξγαζίαο γηα εθπαίδεπζε. Ζ 
δηάηαμε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο εθπαίδεπζεο επηηξέπεη ηελ εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ 
θαη ζπληεξεηψλ ησλ ΚΔΛ/ECR, θαζψο θαη ηνπηθψλ ρεηξηζηψλ θαη πξνζσπηθνχ 
ζπληήξεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηαζκφο εξγαζίαο έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 
έλα εθπαηδεπηή θαη 4 εθπαηδεπφκελνπο. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ξχζκηζεο 
ζπξκψλ θαη θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, ν πξνζνκνησηήο ATS κπνξεί λα εξγάδεηαη 
off line. ην πιαίζην απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ απαηηεζνχλ ψζηε λα θαιπθζνχλ 
επαξθψο νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ ηελ 
ελζσκάησζε ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο.. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα δηεμαρζεί γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηεο Απηφκαηεο 
Δπηηήξεζεο πξκψλ (ΑΣS) ψζηε λα πξνζθέξεη ζην πξνζσπηθφ ησλ κεραληθψλ 
θαη ηερληθψλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο Δηαηξίαο Λεηηνπξγίαο ηελ πιήξε 
θαηαλφεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ φηη νη ελ ιφγσ 
κεραληθνί θαη ηερληθνί είλαη πιήξεηο γλψζηεο φινπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο θαη ησλ εξγαιείσλ επαιήζεπζεο θαη έρνπλ ηηο 
δπλαηφηεηεο : 
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 λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ζχζηεκα ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο 
ιεηηνπξγίαο,  

 λα θάλνπλ δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο 

 λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ελδείμεηο θαη ζηνπο ζπλαγεξκνχο πνπ δίλεη ην 
ζχζηεκα 

 λα θάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη επηηξεπηφ, δει. λα 
πξνζζέζνπλ / αθαηξέζνπλ ζηνηρεία φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία ε επέθηαζε ή ε 
ιεηηνπξγηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 
ηελ χιε εθπαίδεπζεο, ηνλ εμνπιηζκφ εθπαίδεπζεο, ηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, ην 
πξνζσπηθφ εθπαίδεπζεο, ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο, 
ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ζηελ ΑΜ πξνο 
έγθξηζε. 
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