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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν παξφλ ηεχρνο παξέρεη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ BACS ηνπ Μεηξφ ηεο Α’ 
θάζεο επέθηαζεο Πεηξαηά. Πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο νη 
νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, 
θαη πξνδηαγξάθεη θαη δηεπθξηλίδεη ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηα ζρέδηα πνπ δίδνληαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 
(αλαθεξνκέλεο εθεμήο σο ΑΜ).  
 
Ζ Α΄ θάζε ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά πεξηιακβάλεη  ηξείο(3) λένπο ηαζκνχο:  
ηνλ ηαζκφ Αγ. Βαξβάξα, ηνλ ηαζκφ Κνξπδαιιφο θαη ηνλ ηαζκφ Νίθαηα.. 
 
 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη 
Θέζε ζε Λεηηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Απηνκαηηζκψλ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ (BACS) ην 
νπνίν ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ, ην ζχζηεκα 
HVAC θαζψο θαη ηα θηηξηαθά ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα ζηνπο ηαζκνχο, 
θξέαηα αεξηζκνχ θαη ζήξαγγεο  ηεο Α΄ θάζεο επέθηαζεο Πεηξαηά, ηφζν ζε ηνπηθφ 
επίπεδν απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ζηελ  Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ, ζε θάζε 
ηαζκφ, φζν θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηνπο ππάξρνληεο θαη ελ ιεηηνπξγία 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ηνπ πληάγκαηνο θαη απφ 
ην ζηαζκφ εξγαζίαο ζπληήξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηα επφιηα. 
 
ην έξγν πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ησλ Κπηίσλ Ππξνζβέζηε (Fireman Boxes), θαζψο θαη ε κειέηε, 
θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ πηλάθσλ PLC πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 
Ζ/Μ ζπζηήκαηα πνπ ζα θαιχςεη ε παξνχζα ζχκβαζε. 
 
Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αλαιχεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο Πξνδηαγξαθέο 
Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ. 
 
Όπνπ αλαθέξεηαη ν «Αλάδνρνο» ελλνείηαη ν αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 
γηα ην ζχζηεκα BACS ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά. Δπίζεο ππάξρεη θαη ν «Κχξηνο 
Αλάδνρνο» πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αλάδνρν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά (έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθά). 
 

3. ΔΡΓΑ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΠΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS 

3.1 Γενικά 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κία πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, ην 
παξφλ θεθάιαην παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Έξγα ηεο ΑΜ, δειαδή παξέρεη 
κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ Γξακκψλ ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο πνπ επξίζθνληαη ζε 
ιεηηνπξγία, ησλ ηκεκάησλ πνπ επξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ 
πξφθεηηαη λα δεκνπξαηεζνχλ θαη  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα BACS. 
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3.2 Έπγα Μεηπό ζε Λειηοςπγία 

Σα Έξγα Μεηξφ γηα ηηο Γξακκέο 2 & 3 πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί, θαζψο θαη νη 
ζρεηηθέο εκεξνκελίεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, έρνπλ σο εμήο 

 

3.2.1 Βαζικό Έπγο 

 

 Έξγν Πεξηγξαθή Ζκεξ/ληα έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο 

Β
α

ζ
ηθ

φ
 Έ

ξ
γ
ν
 

Γξακκή 2: επφιηα-
χληαγκα θαη Γξακκή 3: 
Δζληθή Άκπλα-χληαγκα  

Γξακκή 2 – 4,9 ρικ., 7 
ζηαζκνί, 1 Ακαμνζηάζην 
(επφιηα) 

Γξακκή 3 – 6,2 ρικ., 7 
ζηαζκνί 

 

Ηαλνπάξηνο 2000 

Γξακκή 2 :  χληαγκα - 
Γάθλε 

 

4,6 ρικ., 5 ζηαζκνί Ννέκβξηνο 2000 

Γξακκή 3 : χληαγκα 
Μνλαζηεξάθη  

 

1,6 ρικ., 1 ζηαζκφο Απξίιηνο 2003 

 
ην Βαζηθφ Έξγν ε επνπηεία θαη έιεγρνο γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ην 
ζχζηεκα ECS (SICLIMAT X ηεο εηαηξίαο Siemens).  
Ζ ζπιινγή ησλ ζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ησλ PLC SIMATIC S5 ηεο εηαηξίαο Siemens. 
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3.2.2 Ππώηη θάζη Δπεκηάζεων 

 Έξγν Πεξηγξαθή Ζκεξ/ληα έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο 

Π
ξ

ψ
ηε

 ε
π

έθ
ηα

ζ
ε

 Μ
εη

ξ
φ
 

Νφηηα επέθηαζε Γξακκήο 
2, Γάθλε – Άγηνο 
Γεκήηξηνο 

1,1 ρικ., 1 ζηαζκφο Ηνχληνο 2004 

 

Βφξεηα επέθηαζε 
Γξακκήο 3, Δζληθή 
Άκπλα – Γνπθίζζεο 
Πιαθεληίαο  

Ακαμνζηάζην ηαπξνχ 

6 ρικ., 2 ζηαζκνί και 1 

Αμαξοζηάζιο 
Ηνχιηνο 2004 

Γπηηθή επέθηαζε 
Γξακκήο 2, επφιηα – 
Άγηνο Αληψληνο 

1,4 ρικ., 1 ζηαζκφο Αχγνπζηνο 2004 

Γπηηθή επέθηαζε 
Γξακκήο 3: 
Μνλαζηεξάθη-Αηγάιεσ 
Ακαμνζηάζην Διαηψλα  

4, 3 ρικ., 3 ζηαζκνί θαη 
1 Ακαμνζηάζην  

Μάτνο 2007 
Ακαμνζηάζην: Μάηνο 
2010 

 

 
ηελ πξψηε θάζε επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ ε επνπηεία θαη έιεγρνο γίλεηαη ζε θεληξηθφ 
θαη ηνπηθφ επίπεδν απφ ην ζχζηεκα ECS/BMS (EBI R410.2 ηεο εηαηξίαο Honeywell). 
Ζ ζπιινγή ησλ ζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ησλ PLC HC 900 (ηεο εηαηξίαο Honeywell) 
θπξίσο γηα ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ θαη κέζσ ησλ DDC EXCEL 5000 γηα ηα 
ππφινηπα ειεγρφκελα ζπζηήκαηα. 
 

3.3 Δπεκηάζειρ Έπγων Μεηπό 

3.3.1 Γεύηεπη θάζη επεκηάζεων  

Οη επεθηάζεηο ησλ Γξακκψλ 2 θαη 3 πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

 Έξγν Πεξηγξαθή Ζκεξνκελία έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο 

1 Νφηηα επέθηαζε Γξακκήο 2:  

Άγηνο Γεκήηξηνο – Διιεληθφ 

Ακαμνζηάζην Διιεληθνχ 

5,5 ρικ. 

4 ζηαζκνί θαη 1 
Ακαμνζηάζην 

Ηνχιηνο 2013 

2 Βφξεηα επέθηαζε Γξακκήο 2:  

Άγηνο Αληψληνο - Αλζνχπνιε  

 

1,5 ρικ. , 2 ζηαζκνί  Απξίιηνο 2013 

3 Αλαηνιηθή επέθηαζε Γξακκήο 
3:   

Πξψηε Φάζε: 

Αηγάιεσ-Υατδάξη  

1,4 ρικ. , 1 ζηαζκφο  Γεθέκβξηνο 2013 
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4 Οινθιήξσζε γξακκήο 3: 
ζηαζκνί Υνιαξγφο, 
Ννκηζκαηνθνπείν, Αγ. 
Παξαζθεπή 

3 ζηαζκνί Ηνχιηνο 2010, 
επηέκβξηνο 2009, 
Γεθέκβξηνο 2010 
αληίζηνηρα 

 
Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ έξγα είρε αλαηεζεί ζε έλα “Κχξην Αλάδνρν” ν νπνίνο 
ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ην ζχλνιν ησλ 
έξγσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ εθηφο απφ ηηο 
εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ: 

 πζηήκαηα πιινγήο Κνκίζηξνπ 

 χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ (BACS) 

 χζηεκα εκαηνδφηεζεο 

 πζηήκαηα Απηφκαηεο Δπίβιεςεο πξκψλ θαη Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ  

 Φεθηαθφ χζηεκα Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο Tetra  

 Νένη πξκνί ηχπνπ εηξάο III, 

Οη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε αληίζηνηρεο έμη (6) 
αλεμάξηεηεο ζπκβάζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ επεθηάζεσλ, ελψ ηνλ ζπλνιηθφ 
ζπληνληζκφ είρε ε Αηηηθφ Μεηξφ. Δηδηθά φκσο γηα ην ζχζηεκα BACS, ν αξρηθφο 
ζρεδηαζκφο ηξνπνπνηήζεθε, ην αληηθείκελν αλαηέζεθε ζηνλ Κχξην Αλάδνρν θάζε 
ελφο απφ ηα παξαπάλσ έξγα, σο πξφζζεηε εξγαζία ζηελ αξρηθή ηνπο ζχκβαζε θαη 
νη νπνίνη ηελ εθηέιεζαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 
Ζ επνπηεία θαη έιεγρνο γίλεηαη ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν απφ ην ζχζηεκα EBI 
R410.2 ηεο εηαηξίαο Honeywell. 
Ζ ζπιινγή ησλ ζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ησλ PLC HC 900 (ηεο εηαηξίαο Honeywell) 
ηφζν γηα ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ φζν θαη γηα ηα ππφινηπα ειεγρφκελα 
ζπζηήκαηα. 

 

4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS 

Σν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ φζνλ αθνξά ην BACS ζα πεξηιακβάλεη, 
ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηέο, ηηο εμήο εξγαζίεο: 

 Δθπφλεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ  γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο BACS, ε νπνία ζα 
εμαζθαιίζεη φηη δελ ζα πξνθιεζεί νπδεκία αλαζηάησζε ζηελ εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ ελψ  ζα ζπκκνξθψλεηαη θαη  πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα.  

 Δηδηθφηεξα σο ηκήκα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα είλαη ε κειέηε γηα 
δηαζχλδεζε ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ 
Κηηξίσλ κε ηνλ ήδε εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ζε ηνπηθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν 
φπνπ απαηηείηαη. 

 Παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ηα 
πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο φζν θαη γηα παξακέηξνπο ζην ζχλνιν ηνπ 
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ινγηζκηθνχ, γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη εμνιηζκνχ άιισλ 
αλαδφρσλ, φπσο απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 πληνληζκφο φζνλ αθνξά φιεο ηηο εξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηαζπλδέζεσλ, θαζψο θαη έγθαηξε παξνρή  πιεξνθνξηψλ γηα νπνηεζδήπνηε 
ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο πξνο ηελ ΑΜ, εάλ δεηεζνχλ. 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ BACS. 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο BACS κε ηνπο 
ελ ιεηηνπξγία θεληξηθνχο servers ηνπ ζπζηήκαηνο EBI , φπσο ιεπηνκεξψο 
εμεγείηαη ζην Σεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 Χο ηκήκα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα απαηηεζεί ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ απαηηήζεσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο νιφθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ BACS , 
γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην χζηεκα Αδηάιεηπηεο Παξνρήο 
Ηζρχνο ηνπ ζηαζκνχ.  

 Μειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ 
Κπηίσλ Ππξνζβέζηε (Fireman Boxes). 

 Μειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, εζσηεξηθή θαισδίσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ησλ πηλάθσλ PLC πνπ ζα ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ ζε θάζε ζηαζκφ θαη θξέαξ  ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ ηνπηθνχ δηθηχνπ LAN ζε κνξθή 
δαθηπιίνπ ζε θάζε ζηαζκφ , θξέαξ θαη ζήξαγγα. 

 Δξγνηαμηαθέο δνθηκέο παξαιαβήο θαη  Θέζε ζε Λεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 
BACS.  

 πκκεηνρή ζηελ Γνθηκή θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία Ζ/Μ ζπζηεκάησλ άιισλ 
Αλαδφρσλ φπνπ απαηηείηαη. 

 πκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο. 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο  

 Παξνρή ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ, εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ δνθηκψλ. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο βεβαίσζεο φηη ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ 
είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί λα ζπληεξεί ην ζχζηεκα θαη λα επεκβαίλεη ζην 
ινγηζκηθφ ηνπ φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 Παξνρή ηεο αλαγθαίαο ηεθκεξίσζεο κε ηελ θαηάιιειε δνκή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο 
θαη ηελ ηεθκεξίσζε «σο θαηαζθεπάζζεθε». 

Δπηπξφζζεηα, ν Αλάδνρνο: 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη θαηαζθεπήο, 
δνθηκήο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα 
ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπζθέςεηο κε ηελ ΑΜ φπσο απαηηείηαη. 

 Θα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο, επηθπξψζεηο 
ηεο αζθάιεηαο ηνπ παξερφκελνπ απφ απηφλ ζπζηήκαηνο BACS, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ζα παξέρεη 
απνδείμεηο φηη ην ζχζηεκα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ην επίπεδν αθεξαηφηεηαο 
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αζθάιεηαο, φπσο απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπζηήκαηνο, ππφ 
νπνηεζδήπνηε πηζαλέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Θα παξέρεη ηηο γεληθέο θαη 
εηδηθέο γηα θάζε εθαξκνγή αλαιχζεηο αζθάιεηαο γηα ηα παξερφκελα απφ 
απηφλ ζπζηήκαηα. 

 Θα πηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ηεο RAMS ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν 
EN50126. 

 Θα ζπληάμεη θαη ζα αθνινπζήζεη έλα ζρέδην πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
 
 

5. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS 

Γενικά 

Οη ππάξρνπζεο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πζηεκάησλ Διέγρνπ (SICLIMAT X ) 
θαη (EBI R410.2), ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζην ΚΔΛ ζην ζηαζκφ ηνπ πληάγκαηνο, 
ειέγρνπλ φια ηα ζπζηήκαηα Αεξηζκνχ εξάγγσλ θαη HVAC ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη 
ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο θάζεο ησλ επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ, δηα κέζνπ δχν 
αλεμάξηεησλ ζπζηεκάησλ, πνπ έρνπλ πξνκεζεχζεη αλεμάξηεηνη πξνκεζεπηέο 
(SIEMENS γηα ην Βαζηθφ Έξγν θαη HONEYWELL γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε 
ησλ επεθηάζεσλ). ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε ησλ επεθηάζεσλ ειέγρνληαη 
επηπξφζζεηα θαη ηα θηηξηαθά Ζ/Μ ζπζηήκαηα (αλειθπζηήξεο, θπιηφκελεο θιίκαθεο, 
αληιίεο, θσηηζκφο, θιπ). 

Όζνλ αθνξά ηνλ αεξηζκφ, κεκνλσκέλα ρεηξηζηήξηα αλεκηζηήξσλ θαη άιισλ 
κεραλεκάησλ HVAC ππάξρνπλ επίζεο ζε θάζε ζηαζκφ , ζηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο 
αεξηζκνχ (κε ελζσκαησκέλα PLC), ζηα Κπηία Ππξνζβέζηε (FB), θαη ζηηο Αίζνπζεο 
Τπεχζπλσλ ηαζκνχ (SMR). 

Απφ ην FB πνπ είλαη ζηνπο ζηαζκνχο, πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα ππξθαγηάο ζηνλ 
ηνπηθφ ζηαζκφ θαη ζηηο δχν γεηηνληθέο ζήξαγγεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ.  

 

5.1 Βαζικό Έπγο 

ην Βαζηθφ Έξγν, ηα πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα ππξθαγηάο έρνπλ ήδε 
πξνγξακκαηηζζεί ζηα PLC ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Siemens πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνπο 
πίλαθεο SBS3.1 ησλ ηνπηθψλ αλεκηζηήξσλ ζεξάγγσλ SAF.  Δπίζεο, ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ιίγνη κφλν ζπλαγεξκνί εκθαλίδνληαη θαη κφλν ρεηξηζκνί 
επηιεγκέλσλ αλεκηζηήξσλ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ (ζηακάηεκα αλεκηζηήξσλ UPE 
θαη SAF,εθθίλεζε SAF κε αληίζηξνθε πεξηζηξνθή).  Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν κεξηθφο 
έιεγρνο ησλ Ζ/Μ κεραλεκάησλ ηνπ ζηαζκνχ (π.ρ. αληιίεο, θπιηφκελεο θιίκαθεο, θιπ) 
πεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα Σειεειέγρνπ PRCS, πνπ είλαη έλα μερσξηζηφ ζχζηεκα 
εγθαηεζηεκέλν ζην ΚΔΛ. 

 

5.2 Ππώηη και δεύηεπη θάζη ηων επεκηάζεων 

Γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε ησλ επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ ηα πξνθαζνξηζκέλα 
ζελάξηα ππξθαγηάο έρνπλ  ήδε πξνγξακκαηηζζεί ζηα PLC ηνπ ζπζηήκαηνο 
Honeywell πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο αεξηζκνχ UPE/ΟΣΔ. 
Δπίζεο γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε ησλ επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ  φια ηα 
κεραλήκαηα αεξηζκνχ ζήξαγγαο θαη HVAC θαζψο επίζεο ηα Ζ/Μ κεραλήκαηα πνπ 
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αθνξνχλ ην ζηαζκφ (π.ρ. αλειθπζηήξεο, θπιηφκελεο, θσηηζκφο, βαιβίδεο 
ππξφζβεζεο θαη αληιίεο) κπνξνχλ λα παξαθνινπζεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ απφ ην 
ηνπηθφ ζχζηεκα ECS/BMS πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ, θαη 
πνπ είλαη  επίζεο ζπλδεδεκέλν κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ECS/BMS ζην ΚΔΛ.  
 

5.3  Α΄θάζη Δπέκηαζηρ Πειπαιά 

Γηα ηελ επέθηαζε Πεηξαηά ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηαη ζε ηνπηθφ 
επίπεδν απφ ην λέν ζχζηεκα BACS θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ην ήδε 
εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα  ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο EBI . 
 
Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ ςεθηαθψλ/αλαινγηθψλ ζεκείσλ 
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηε 
θάζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ ηνλ Αλάδνρν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχξην 
Αλάδνρν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θαισδηψζεηο θαη νη ζπλδέζεηο φισλ ησλ βνεζεηηθψλ 
θαισδίσλ ηζρχνο θαη ειέγρνπ απφ ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο εμαεξηζκνχ θαη πίλαθεο ΖΜ 
εμνπιηζκνχ πξνο φια ηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα θαη κέρξη ηηο ηεξκαηηθέο θιέκκεο 
ζηνπο πίλαθεο PLC εκπεξηέρνληαη ήδε ζην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ Κπξίνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
 Έλα θπηίν ππξνζβέζηε FB  ζα εγθαηαζηαζεί ζην επίπεδν εηζηηεξίσλ ή ζην επίπεδν 
ηεο νδνχ ζε θάζε ηαζκφ, κε εχθνιε πξφζβαζε απφ ηνπο ππξνζβέζηεο. Ζ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ θπηίνπ ππξνζβέζηε FB είλαη ζην αληηθείκελν ηνπ 
Αλαδφρνπ. Απφ ην θπηίν ππξνζβέζηε FB  ζα είλαη εθηθηή κφλν ε ελεξγνπνίεζε ησλ 
ζελαξίσλ «θσηηά ζηελ απνβάζξα» θαη «θσηηά ζην επίπεδν εηζεηεξίσλ» . Σα 
εκπιεθφκελα  ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ ζα ειέγρνληαη κέζσ 
θαισδίσζεο (Hardwired).  Αλ ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην απαηηεί θαη ελεξγνπνίεζε 
εμνπιηζκνχ ζε γεηηνληθφ θξέαξ, ε ελεξγνπνίεζή ηνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ 
δηθηχνπ επηθνηλσλίαο. 
  
Πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα ππξθαγηάο ζα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηε ζέζε 
εξγαζίαο, ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ, ή/θαη ζην ΚΔΛ, εμαξηψκελα απφ ην 
είδνο θαη ηνπνζεζία ηνπ εθηάθηνπ ζπκβάληνο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκέλεο 
ελέξγεηεο απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλεκηζηήξσλ γηα ηελ βέιηηζηε αληαπφθξηζε.
  
Σα πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα ζα εμειηρζνχλ απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ πζηήκαηνο 
Αεξηζκνχ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο (πίλαθεο ζελαξίσλ 
θαη θαηάζηαζεο θηλδχλνπ) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε φισλ ησλ 
ζρεηηδφκελσλ αλεκηζηήξσλ 
 
 Ο  Αλάδνρνο φζνλ αθνξά ην BACS ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη φια ηα 
παξαπάλσ ζελάξηα ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε ινγηθή 
ησλ ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζα είλαη πάληα δηαζέζηκε (backed-up) ζηελ 
πεξίπησζε απψιεηαο ελφο νπνηνπδήπνηε PLC, ελφο νπνηνπδήπνηε ζηαζκνχ 
εξγαζίαο (WS) θαη ελφο νπνπδήπνηε server. 
 
  Δηδηθά γηα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηα ζεκεία κεηαμχ ησλ ππφ ιεηηνπξγία ηαζκψλ θαη 
ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά ζα απαηηεζεί ηαπηφρξνλα ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 
λα ελεξγνπνηεί εμνπιηζκφ ηφζν ησλ ππφ ιεηηνπξγία ηαζκψλ, φζν θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
ησλ ππφ θαηαζθεπή  ζηαζκψλ.  
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5.4 Πίνακερ PLC  

Ο Αλάδνρνο  ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα,  θαισδίσζε 
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ πηλάθσλ PLC πνπ ζα ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
πξνβιεπφκελσλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ ζην ζηαζκφ, θαη θξέαηα ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά. 

Οη PLC ζα θέξνπλ φιεο ηηο κνλάδεο I/O πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
κνλάδα. 
Οη PLC θαη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο ζα ζηεγάδνληαη εληφο κεηαιιηθνχ πίλαθα κε βαζκφ 
πξνζηαζίαο φρη κηθξφηεξν απφ IP 54. Οη πίλαθεο  PLC ζα εγθαηαζηαζνχλ  δίπια απφ 
ηνπο πίλαθεο ησλ ειεγρνκέλσλ ζπζηεκάησλ (HVAC, πζηήκαηα Αεξηζκνχ, Ζ/Μ 
πζηήκαηα).Ο ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο (Καλνληθή Λεηηνπξγία θαη πξνθαζνξηζκέλα 
ζελάξηα ππξθαγηάο/αλάγθεο) γηα κία ηππηθή δηάηαμε ζηαζκνχ – ζήξαγγαο – ζηαζκνχ, 
ζα αλαπηπρζεί απφ ηνλ κειεηεηή ηνπ πζηήκαηνο Αεξηζκνχ κε ζθνπφ λα 
ελζσκαησζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

6. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ BACS 

 

6.1 Γενικά  

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο BACS είλαη λα ειέγρεη θαη λα παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ 
ζπζηεκάησλ Αεξηζκνχ εξάγγσλ, ζπζηεκάησλ HVAC ηαζκψλ θαη ηα H/M 
ζπζηήκαηα εληφο ηνπ ζηαζκνχ,  θξεάησλ θαη Ακαμνζηαζίνπ ηεο Α΄ θάζεο επέθηαζεο 
Πεηξαηά, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζε έθηαθηε αλάγθε ησλ θάησζη 
ζπζηεκάησλ: 
 
χζηεκα Αεξηζκνχ ζεξάγγσλ 

 Αλεκηζηήξεο Φξεάησλ Δθηφλσζεο (BSF)  

 Αλεκηζηήξεο απαγσγήο Κάησ θαη Πάλσ απφ ηελ ηξνρηά (UPE)  

 Αλεκηζηήξεο ηχπνπ Jet (JF) ζηηο ήξαγγεο, 

 Ρνιά αζθαιείαο  (RSD), 

 Μεραλνθίλεηα Γηαθξάγκαηα (MΟD) 

 Κπηίν Ππξνζβέζηε FB 
 

χζηεκα HVAC 

 Αλεκηζηήξεο Απαγσγήο (EXF), 

 Αλεκηζηήξεο Πξνζαγσγήο (SAF) 

 Μεραλνθίλεηα Γηαθξάγκαηα (MΟD), 

 Φπθηηθά κεραλήκαηα, ηηο αληιίεο  θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο,  

 Αληιίεο  Θεξκφηεηαο (HP), 

 Μνλάδεο Αλεκηζηήξσλ ηνηρείνπ (FCU), 
 

Ζ/Μ ζπζηήκαηα 

 Αδηάιεηπηε Παξνρή Ηζρχνο (UPS), 

 Καλνληθφ Φσηηζκφ θαη Φσηηζκφ Έθηαθηεο Αλάγθεο, 

 πζηήκαηα άληιεζεο θαη απνζηξάγγηζεο, 
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 Κξνπλνχο, ζσιήλεο θαη βαιβίδεο θαηαθιπζκνχ (DEV), 

 Αλειθπζηήξεο, 

 Κπιηφκελεο θιίκαθεο, 

 Γηαζχλδεζε κε πίλαθεο Ππξαλίρλεπζεο 

 Γηαζχλδεζε κε χζηεκα Αλίρλεπζεο κε Δμνπζηνδνηεκέλεο Δηζφδνπ 

 Γηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ΑΚ 
 
Ο θεληξηθφο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ πην πάλσ ζπζηεκάησλ 
νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ  ζα γίλεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΛ, ελψ 
ν ηνπηθφο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ζα γίλεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ 
Αηζνπζψλ Τπεπζχλσλ ηαζκνχ.  
 

6.2 Γομή ηος ζςζηήμαηορ BACS πος θα παπέσει ο Ανάδοσορ 

Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ζπζηήκαηα ζηνπο θάησζη ρψξνπο: 

6.2.1 Κένηπο Δλέγσος Λειηοςπγίαρ (ΚΔΛ) 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο-
ηξνπνπνίεζεο – ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη - ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 
παξαθνινχζεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζηαζκψλ ηεο 
επέθηαζεο ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα. 
 
Όια ηα ζεκεία ειέγρνπ ζα κεηαδίδνληαη ζην ΚΔΛ κέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN (Wide Area 
Network).  
 
Ο  Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ φηη εξγαζίεο εληφο ηνπ ΚΔΛ ζα γίλνληαη  
κεηά απφ ζρεηηθή αδεηνδφηεζε  ηεο ΣΑΤ Α.Δ.. 
 

6.2.2 Αίθοςζα Τπεύθςνος ηαθμού  

Δληφο ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ,  ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη 
εγθαηαζηήζεη έλαλ πιήξε ζηαζκφ εξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ 
ζηαζκνχ θαη ησλ ζεξάγγσλ  ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο 
εθηππσηέο ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εληφο ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ ζε θάζε ζηαζκφ. 
 

6.2.3   Σεσνικοί σώποι ηαθμών– Φπέαηα 

ε ηερληθνχο ρψξνπο ηνπ ηαζκνχ θαη Φξεάησλ δίπια απφ ηνπο πίλαθεο ησλ 
ειεγρνκέλσλ ζπζηεκάησλ (HVAC, πζηήκαηα Αεξηζκνχ εξάγγσλ, Ζ/Μ πζηήκαηα)  
ν  Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη  θαηάιιειν πίλαθα κε φινλ ηνλ εμνπιηζκφ PLC γηα ηε 
ζπιινγή ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ (I/O). 
 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, εζσηεξηθή 
θαισδίσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ πηλάθσλ PLC. 
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Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, 
εζσηεξηθή θαισδίσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε (Fireman 
Boxes)  ε ζέζε ηνπ νπνίνπ εληφο ηνπ ηαζκνχ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΑΜ. 
 

6.2.4 ύνολο δικηύος γπαμμών 2 και 3 -  Γίκηςα Δπικοινωνίαρ  

Ο Αλάδνρνο ζα απαηηεζεί λα εγθαηαζηήζεη δίθηπα επηθνηλσλίαο – κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 

Γίκηςο Δςπείαρ  Πεπιοσήρ (WAN) 

Σν δίθηπν WAN ζην ζχλνιν ησλ γξακκψλ 2 θαη 3 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε 
δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ θαζψο θαη κε ην ΚΔΛ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ 
αποηελεί εςθύνη ηος Κςπίος Αναδόσος γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν , ελψ είλαη ήδε 
εγθαηεζηεκέλν ζηα ππάξρνληα ηκήκαηα ησλ γξακκψλ 2 θαη 3 (δίθηπν OTN). Σν WAN 
είλαη δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ κε εθεδξηθή δηάηαμε δαθηπιίνπ, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 
θαη απφ άιια ζπζηήκαηα φπσο χζηεκα εκαηνδφηεζεο, χζηεκα πιινγήο 
Κνκίζηξνπ θιπ. κέζσ θαηάιιεισλ ζπξψλ επηθνηλσλίαο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην πιήζνο θαη ηνλ ηχπν ησλ ζπξψλ 
επηθνηλσλίαο φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν επέθηαζεο Πεηξαηά. 

Σοπικό Γίκηςο Δπικοινωνίαρ 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο νπηηθψλ ηλψλ ζε δηάηαμε δαθηπιίνπ 
(LAN) ζηνπο ηαζκνχο θαη παξαθείκελα θξέαηα ηεο Α΄ θάζεο επέθηαζεο Πεηξαηά, γηα 
ηελ επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ησλ PLC φζν θαη κε ηηο ηνπηθέο  ζέζεηο εξγαζίαο θαη γηα 
ηε κεηάδνζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζην ΚΔΛ κέζσ ηνπ δηθηχνπ WAN. 
 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα ελδεηθηηθή γεληθή δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ LAN ζην ΚΔΛ, ζε 
ηππηθφ ζηαζκφ, ε αθξηβήο αξρηηεθηνληθή ηεο νπνίαο ζα κειεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 
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6.2.5 Ανάπηςξη Λογιζμικού 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε  θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
ινγηζκηθνχ ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν (PLC) φζν θαη ζε επίπεδν παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ (ζηαζκνί εξγαζίαο ζην ΚΔΛ φζν θαη ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ)  γηα 
φια ηα ειεγρφκελα ζπζηήκαηα (HVAC, χζηεκα Αεξηζκνχ εξάγγσλ, Ζ/Μ 
πζηήκαηα). 
 
Σν ζχζηεκα BACS  ζα έρεη επίπεδν αζθάιεηαο ην νπνίν είλαη ηζνδχλακν ηνπιάρηζηνλ 
κε απηφ ελφο ζπζηήκαηνο επηπέδνπ SIL 2.  
 
Ζ ΑΜ ζα επηβεβαηψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο Μειέηεο Δθαξκνγήο ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά  
νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε βαζηθή πιεξνθνξία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ.  
 

7. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πιήξεο ζρέδην αλάπηπμεο εθαξκνγήο, θαζνξίδνληαο κε 
ζαθήλεηα ηα ιεπηνκεξή ζηάδηα εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ 
πξνυπνζέζεσλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ.  

Σν αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ 
πξνζσξηλψλ θαη κφληκσλ εξγαζηψλ, ηηο δνθηκέο, ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη 
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηεθκεξίσζε πνπ αθνξνχλ ηα δηάθνξα ζηάδηα νινθιήξσζεο.   

Εεηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο κέζα ζην ελ ιεηηνπξγία 
ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ , κε ηξφπν ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη 
λα δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε αζθαιήο θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία κεηά απφ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ελ ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ.  

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληνλίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
εξγαζηψλ ηνπ, ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, φπσο θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ. 

 

8. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΜ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  

Ζ ΑΜ ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα θάησζη ηερληθά ζηνηρεία: 

1. Σερληθή Πεξηγξαθή Έξγνπ BACS. 
2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ BACS. 
3. Έλα CD κε ηα Αξρηηεθηνληθά θαη Ζ/Μ ζρέδηα ηεο Α΄ θάζεο επέθηαζεο Πεηξαηά. 
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