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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. H παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει τις αρχές και τις βασικές απαιτήσεις σχετικά 
µε τη µελέτη, προµήθεια, εργοστασιακές δοκιµές, αποστολή, επί τόπου 
παράδοση, εγκατάσταση, εργοταξιακές δοκιµές, θέση σε λειτουργία, 
ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και διορθωτική 
συντήρηση για την περίοδο εγγύησης για το Σύστηµα Τηλεχειρισµού και 
Ελέγχου της Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος (PRCS) του Μετρό Θεσσαλονίκης το 
οποίο θα επεκταθεί από τον σταθµό/διακλάδωση «25ης Μαρτίου» µέχρι τον 
επίσταθµο στην Μίκρα ώστε να καλύπτει και την επέκταση Καλαµαριάς µε 
πέντε (5) νέους σταθµούς. Η υλοποίηση αυτού του συστήµατος θα γίνει σε 
συνεργασία µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς ο οποίος 
εγκαθιστά τα καθαυτό ηλεκτρολογικά συστήµατα Παροχής Ισχύος στην 
επέκταση, καθώς και σε συνεργασία µε τον ανάδοχο του Βασικού Έργου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης ο οποίος εγκαθιστά τα κεντρικά συστήµατα PRCS στο 
ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) µε τα οποία το παρόν σύστηµα 
PRCS της επέκτασης θα συνδεθεί λειτουργικά.  

1.2. Τόσο το κεντρικό σύστηµα PRCS στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ / 
OCC) όσο και το εφεδρικό κεντρικό σύστηµα στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα 
απαιτηθεί να αναβαθµισθούν / επεκταθούν / τροποποιηθούν κατάλληλα µε 
εξοπλισµό και λογισµικό ώστε να καλύψουν και την επέκταση Καλαµαριάς. Τα 
υφιστάµενα κεντρικά συστήµατα βρίσκονται εγκατεστηµένα στο  Αµαξοστάσιο 
της Πυλαίας ενώ τα λοιπά συναφή συστήµατα θα εγκατασταθούν στους νέους 
περιφερειακούς σταθµούς, διακλαδώσεις, φρέατα και όπου αλλού απατηθεί. 

1.3. Το Σύστηµα PRCS βασίζεται σε πλήρως εφεδρικό δίκτυο κεντρικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή υψηλής αξιοπιστίας, το οποίο αποτελείται από Η/Υ 
βιοµηχανικού τύπου. Το σύστηµα παρέχει δυνατότητες τηλεχειρισµού και 
επιτήρησης των διαφόρων συστηµάτων παροχής ισχύος και λοιπών 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του συστήµατος του Μετρό της Θεσσαλονίκης. 
Το σύστηµα είναι υψηλής ταχύτητας, συνεχούς λειτουργίας και σάρωσης και 
χρησιµοποιείται σε συντονισµό µε τα συστήµατα όλων των περιφερειακών 
σταθµών. Επισηµαίνεται ότι το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) που περιλαµβάνει το 
εφεδρικό κεντρικό σύστηµα PRCS, βρίσκεται εγκατεστηµένο σε χώρο 
διαφορετικό από αυτόν του ΚΕΛ (OCC), επίσης στο Αµαξοστάσιο Πυλαίας.  

1.4. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ο Ελεγκτής Ισχύος θα εκτελεί τις 
λειτουργίες τηλεχειρισµού και επιτήρησης από το ΚΕΛ (OCC), µέσω του 
κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή Servers (FEP-TCI) και µέσω 
τεσσάρων θέσεων εργασίας µε οθόνη 21’’, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Επιπλέον 
υπάρχει ένας Η/Υ βιοµηχανικού τύπου µε πληκτρολόγιο και ποντίκι που ελέγχει 
τρεις οθόνες 46’’ για καλύτερη εποπτεία. 

1.5. Στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση αστοχίας 
ή διακοπής λειτουργίας του ΚΕΛ (OCC), βρίσκονται εγκαταστηµένες τρεις 
θέσεις εργασίας µε οθόνη 21’’, πληκτρολόγιο και ποντίκι και τρεις οθόνες 46’’ 
και ένας επιπλέον Η/Υ βιοµηχανικού τύπου µε πληκτρολόγιο και ποντίκι που 
ελέγχει και διαχειρίζεται τις τρεις οθόνες 46’’. Οι θέσεις εργασίας όσο και ο 
υπολογιστής ελέγχου και διαχείρισης των οθονών 46’’ επικοινωνούν απευθείας 
µε τους δύο κεντρικούς Servers (FEP-TCI). 
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1.6. Οι κύριες λειτουργίες του συστήµατος PRCS θα περιλαµβάνουν για το έργο της 
επέκτασης, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισµό, τον τηλεχειρισµό και την 
επιτήρηση των διακοπτών ισχύος της ∆ΕΗ (∆Ε∆∆ΗΕ), των αποζευκτών, των 
διακοπτών τροχιάς και κυκλωµάτων παροχής ρεύµατος DC, των διακοπτών 
αποµόνωσης, µετασχηµατιστών, ανορθωτών, διακοπτών ισχύος και των 
διακοπτών αποσύνδεσης, των φορτιστών συσσωρευτών, των αναλογικών 
µετρήσεων και των υπολογιζόµενων τιµών, των σηµάτων και ενδείξεων 
συναγερµού κλπ. Το σύστηµα PRCS διαθέτει επίσης δυνατότητες αποθήκευσης 
δεδοµένων και λογισµικό διάγνωσης βλαβών. 

1.7. Το σύστηµα PRCS διασφαλίζει ότι το πλήθος των δεδοµένων που λαµβάνεται 
από τα διάφορα συστήµατα παροχής ισχύος και λοιπών ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων στους περιφερειακούς σταθµούς προωθούνται σε πραγµατικό 
χρόνο. Το αυτό θα ισχύσει και για την επέκταση του συστήµατος PRCS στην 
επέκταση Καλαµαριάς. Η χωρητικότητα µνήµης του υφιστάµενου κεντρικού 
συστήµατος και οι δυνατότητες του δικτύου µετάδοσης δεδοµένων είναι 
επαρκής όσο απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από το σύστηµα, περιλαµβανοµένης και της επέκτασης 
Καλαµαριάς. 

1.8. Ο Ανάδοχος θα παράσχει συστήµατα και / ή τροποποιήσεις σε συστήµατα (σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό και λογισµικό) που περιγράφονται στην παρούσα 
Προδιαγραφή. Ο Ανάδοχος θα παράσχει επίσης συστήµατα, εξοπλισµό και 
λειτουργίες που τυχόν δεν αναφέρονται σε όλη τους την λεπτοµέρεια ούτε 
προδιαγράφονται ρητώς στην παρούσα Προδιαγραφή αλλά απαιτούνται για την 
ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος PRCS για την επέκταση 
Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

1.9. Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος να παραδώσει ένα ενιαίο σε Βασικό 
Έργο και επέκταση πλήρες και λειτουργικό σύστηµα PRCS ανεξάρτητα από το 
αν κάποιες ή όλες από τις απαραίτητες λεπτοµέρειες που αφορούν εξαρτήµατα 
των συστηµάτων ή υποσυστηµάτων δεν έχουν συµπεριληφθεί στην παρούσα 
Προδιαγραφή. 

1.10. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή ενδέχεται να 
µην καλύπτουν όλες τις λεπτοµέρειες των µελετητικών κριτηρίων, όπως 
πρωτόκολλα επικοινωνίας, λεπτοµερή χαρακτηριστικά δικτύων WAN/LAN, 
λεπτοµέρειες ανάπτυξης λογισµικού, ενοποίησης υλικοτεχνικού εξοπλισµού / 
λογισµικού, απαιτήσεις διασύνδεσης, απεικόνισης γραφικών κλπ. Όλες οι 
υπάρχουσες πληροφορίες του υφιστάµενου συστήµατος είναι στην διάθεση του 
Αναδόχου µετά από αίτηµά του προς την ΑΜ, ο οποίος µε την σειρά του θα 
πρέπει να προσδιορίσει όλα τα ανωτέρω στοιχεία που χρειάζεται για να 
επεκτείνει το σύστηµα όπως απαιτείται.  
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2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 Το Σύστηµα PRCS (βλ. σχηµατικό διάγραµµα παρακάτω) θα χειρίζεται και θα 
επιτηρεί, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται, τα ακόλουθα συστήµατα και 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην Γραµµή συµπεριλαµβανοµένης και της 
επέκτασης της γραµµής προς Καλαµαριά που παρουσιάζονται κατωτέρω: 

α) ∆ιακόπτες Ισχύος ∆ΕΗ (∆Ε∆∆ΗΕ). 
β) Σύστηµα ∆ιανοµής Ισχύος Μέσης Τάσης 20kV. 
γ) Μετασχηµατιστές ∆ιανοµής Ισχύος στους Σταθµούς. 
δ) Μέτρηση, επιτήρηση και ανάλυση ποιότητας ενέργειας (απορροφόµενης). 
στ) ∆ιάσπαρτα Ρεύµατα στους Σταθµούς, στην Σήραγγα και στα 

Αµαξοστάσια. 
ζ) ∆ιαφορική προστασία και πιλοτική γραµµή δικτύου Μέσης Τάσης 20kV. 
η) Σύστηµα Ισχύος Έλξης 750V Σ.Ρ. (Μ/Σ, Ανορθωτής, πίνακας Σ.Ρ., 

βοηθητικός Μ/Σ, Συσκευές Βραχυκύκλωσης κλπ.). 
θ) Συστήµατα ∆ιανοµής Παροχής Ισχύος Χαµηλής Τάσης 400/230V Ε.Ρ. 
ι) Σύστηµα ∆ιόρθωσης Συντελεστή Ισχύος. 
κ) Βοηθητικά Συστήµατα Παροχής Ισχύος (Φορτιστές και Συσσωρευτές). 
λ) Σύστηµα ∆ιακοπής Ρεύµατος Έλξης (TCR). 
µ) Τις Συσκευές Βραχυκύκλωσης (VLDs). 
ν) Τους πίνακες διανοµής του συστήµατος Σηµατοδότησης και των 

Τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 
ξ) Συστήµατα Γενικής Αποδέσµευσης (GR) και «έκτακτης ανάγκης». 
ο) Σύστηµα Τηλε-απόζευξης και Πιλοτικής Γραµµής. 
π) Λοιπές εγκαταστάσεις Σταθµών και Σήραγγας. 
ρ) Στοιχεία που θα καταστούν απαραίτητα ως αποτέλεσµα της φάσης της 

Μελέτης Εφαρµογής. 
σ) Συστήµατα διακοπής ισχύος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRCS 
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3. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.1. Το σύστηµα PRCS όπως θα επεκταθεί στο έργο της επέκτασης προς 
Καλαµαριά, θα καλύπτει τις πάγιες λειτουργίες του τόσο στην επέκταση όσο και 
την υπάρχουσα γραµµή συµπεριλαµβανοµένου του Αµαξοστασίου µε εφεδρείες 
σε ελάχιστο ποσοστό 15% για κάθε θέση (ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ και συναφείς 
νέους περιφερειακούς σταθµούς) σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό / λογισµικό. Θα 
παρασχεθούν προβλέψεις για µελλοντική ενσωµάτωση περαιτέρω επεκτάσεων. 
Ο ακριβής αριθµός των σηµείων ελέγχου για τον εξοπλισµό στους 
υποσταθµούς LAS, RS, MVP, εσοχές σήραγγας, στην γραµµή και όπου αλλού 
απαιτείται θα καθορισθεί από τον Ανάδοχο στην Μελέτη Εφαρµογής. 

3.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαµορφώσει και να υποβάλλει στην ΑΜ λεπτοµερείς 
πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις τηλεχειρισµού, επιτήρησης και 
λειτουργίας για όλα τα συστήµατα παροχής ισχύος και τις λοιπές 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τις οποίες το σύστηµα θα χειρίζεται και θα 
επιτηρεί. 

3.3 Ο κύριος ανάδοχος της επέκτασης Καλαµαριάς έχει εξοπλίσει όλο τον κύριο και 
δευτερεύοντα εξοπλισµό των Σταθµών µε διατάξεις έτοιµες να συνδεθούν µε το 
PRCS. 
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ ΚΕΛ 

4.1. Το σύστηµα τερµατίζεται στο ΚΕΛ στο Αµαξοστάσιο της Πυλαίας, όπου έχουν 
εγκατασταθεί τα γραφεία του Ελεγκτή Ισχύος και το σύστηµα του κεντρικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, τέσσερις θέσεις εργασίας και ο Μιµικός πίνακας 
Παροχής Ισχύος που αποτελείται από τρεις οθόνες 46’’ και ένα βιοµηχανικού 
τύπου υπολογιστή που εκτελεί χρέη Overview Server Manager των τριών 
οθονών. Στο Εφεδρικό ΚΕΛ βρίσκονται εγκατεστηµένες τρεις θέσεις εργασίας 
και τρεις οθόνες 46’’ όπως επίσης και ένας βιοµηχανικού τύπου υπολογιστής 
που εκτελεί χρέη Overview Server Manager των τριών οθονών. Οι χώροι που 
έχουν δεσµευθεί για τους παραπάνω σκοπούς είναι αρκετοί για να 
συµπεριλάβουν τον εξοπλισµό, ο οποίος θα εγκατασταθεί για να εξυπηρετεί 
πλήρως τη νέα επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης. 

4.2. Στο ΚΕΛ βρίσκεται εγκατεστηµένο ένα σύστηµα Η/Υ µε τερµατικό (σταθµός 
εργασίας απ’ ευθείας συνδεδεµένος στο δίκτυο LAN) και εκτυπωτή για την 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αξιολόγησης ή λοιπών κατανεµηµένων 
λειτουργιών για το σύστηµα PRCS. Στο σύστηµα αυτό θα ενσωµατωθούν και οι 
νέοι σταθµοί της επέκτασης προς Καλαµαριά. Το προτεινόµενο σύστηµα θα 
υποβληθεί στην ΑΜ προς έλεγχο και έγκριση µε όλες τις τεχνικές πληροφορίες 
που αφορούν τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό (όµοιων απαιτήσεων και τεχνολογίας 
µε αυτή του κεντρικού συστήµατος) και το λογισµικό. 

4.3. Ο Ανάδοχος πρέπει να διερευνήσει και να επιβεβαιώσει ότι στο ΚΕΛ και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ υπάρχει αρκετός χώρος για τη στέγαση όλου του νέου 
εξοπλισµού που απαιτείται για την άµεση ικανοποίηση των απαιτήσεων που 
αφορούν την επέκταση της γραµµής καθώς και των απαιτήσεων για µελλοντικές 
επεκτάσεις (πχ προς αεροδρόµιο). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 
ενηµερώσει την ΑΜ και να προτείνει την βέλτιστη λύση για την διαχείριση αυτού 
του θέµατος. 



 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PRCS) 
 

RFP-380/20  

 

K_LV_DP015460 Σελίδα 10  από 72 

 

 

5.  ∆ΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΛ, ΣΤΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΚΕΛ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

5.1. Οι τροποποιήσεις / αναβαθµίσεις στην διάταξη του συστήµατος PRCS στο 
ΚΕΛ, στο Εφεδρικό ΚΕΛ και στους συναφείς περιφερειακούς σταθµούς 
υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της ΑΜ. Το σύστηµα θα εγγυάται την 
αποδοτικότητα στη λειτουργία, τη διαθεσιµότητα, την αξιοπιστία, την 
επεκτασιµότητα και τη συµβατότητα για όλες τις απαιτούµενες δυνατότητες, 
ακριβώς όπως προσδιορίζεται λεπτοµερώς στα διάφορα σχετικά µέρη της 
παρούσας προδιαγραφής. Θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο ανάλυση 
αξιοπιστίας / διαθεσιµότητας του τελικού συνολικού συστήµατος PRCS. Η 
ανάλυση θα στηρίζεται σε µέθοδο υπολογισµών. 

5.2. Ο σχεδιασµός του συστήµατος PRCS θα προσφέρει διάφορα επίπεδα µέσων 
για την αντιµετώπιση των πιθανών περιπτώσεων αποτυχιών ή βλαβών στον 
εξοπλισµό του ΚΕΛ, Εφεδρικού ΚΕΛ και των συναφών περιφερειακών 
σταθµών. Μια µεµονωµένη βλάβη, αστοχία ή ζηµία σε οποιοδήποτε από τα 
υποσυστήµατα δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να προκαλέσει αναστολή 
της λειτουργίας ολόκληρου του συστήµατος PRCS. Η σχετική µελέτη θα 
στηρίζεται σε µέθοδο υπολογισµών και θα υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση 
από την ΑΜ. Οποιαδήποτε αναφορά της ΑΜ σε «σύστηµα» θα θεωρείται 
πάντοτε από τον Ανάδοχο ότι περιλαµβάνει τόσο τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό 
όσο και το αντίστοιχο λογισµικό. 

5.3. Ο σχεδιασµός του συστήµατος PRCS θα προσφέρει διάφορα επίπεδα  
αντιµετώπισης των πιθανών περιπτώσεων αποτυχιών ή βλαβών στον 
εξοπλισµό του ΚΕΛ (OCC), Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) και των περιφερειακών 
σταθµών. Μια µεµονωµένη βλάβη, αστοχία ή ζηµία σε οποιοδήποτε από τα 
υποσυστήµατα δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να προκαλέσει αναστολή 
της λειτουργίας ολόκληρου του συστήµατος PRCS. 

5.4. Ο κρίσιµος ή / και ευαίσθητος εξοπλισµός τόσο στο ΚΕΛ, στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
όσο και στους περιφερειακούς σταθµούς θα εγκατασταθεί σε ζεύγη. Ο 
Ανάδοχος θα κοινοποιήσει τον εξοπλισµό στην ΑΜ για έλεγχο και έγκριση. 

5.5. Τα κρίσιµα ή / και ευαίσθητα υποσυστήµατα τόσο στο ΚΕΛ, στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
όσο και στους περιφερειακούς σταθµούς θα συνδεθούν µέσω των 
πλεοναζόντων ζευγών µε τρίτο υποσύστηµα υπό τη µορφή µιας αδρανούς 
εφεδρείας σε αναµονή. Ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει τα συγκεκριµένα 
υποσυστήµατα στην ΑΜ, για έλεγχο και έγκριση. 

5.6. Άλλα λιγότερο κρίσιµα υποσυστήµατα τόσο στο ΚΕΛ, στο Εφεδρικό ΚΕΛ όσο 
και στους περιφερειακούς σταθµούς θα είναι είτε διπλά όσον αφορά τη 
λειτουργία ή µε µια ενεργό αναµονή 1 σε N µετά από συµφωνία µε την ΑΜ. Ο 
Ανάδοχος θα κοινοποιήσει τα συγκεκριµένα υποσυστήµατα στην ΑΜ, για 
έλεγχο και έγκριση. 

5.7. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σχηµατική διάταξη του συστήµατος PRCS στο ΚΕΛ 
και στους συναφείς περιφερειακούς σταθµούς προς ικανοποίηση των 
προαναφεροµένων απαιτήσεων και της παρούσας Προδιαγραφής. 
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6.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

6.1. Ο Ανάδοχος θα διατηρήσει το υφιστάµενο λειτουργικό σύστηµα υποστήριξης 
που χρησιµοποιείται από το σύστηµα PRCS και για την επέκταση της γραµµής. 
Εάν απαιτούνται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο λειτουργικό δίκτυο του 
Μετρό, ο Ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη να τροποποιήσει ή να 
αντικαταστήσει, εάν είναι απαραίτητο, το λειτουργικό σύστηµα (εξαιτίας της 
επέκτασης) και να ενηµερώσει ανάλογα την ΑΜ. 

6.2. Το λειτουργικό σύστηµα θα βασίζεται σε παραθυρικό περιβάλλον (τύπου 
Windows). Το λειτουργικό σύστηµα θα υποστηρίζεται για περίοδο τουλάχιστον 
15 ετών µετά τη θέση του Έργου σε λειτουργία. 

6.3. Το λογισµικό εφαρµογών θα είναι φιλικό προς το χρήστη, ευέλικτο ειδικά 
κατασκευασµένο για τη λειτουργία για την οποία προορίζεται, και θα 
υποστηρίζει τη δραστηριότητα του Ελεγκτή Ισχύος µέσω εργονοµικά 
σχεδιασµένης διασύνδεσης χειρισµού για µελλοντικές επεκτάσεις του 
συστήµατος. Οι ενέργειες θα εκτελούνται µέσω ποντικιού (mouse) ή 
πληκτρολογίων για εύκολο χειρισµό του συστήµατος. Ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος να υλοποιήσει όλες τις νέες πληροφορίες στο λογισµικό εφαρµογής 
και / ή όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται για έλεγχο και τελική έγκριση από την 
ΑΜ. 

6.4. Ο Ανάδοχος θα καθορίσει το πλαίσιο της επεξεργασίας δεδοµένων καθώς και 
τις ποσότητες των παραµετροποιηµένων δεδοµένων (νέων και 
τροποποιηµένων) του συστήµατος PRCS για την επέκταση του Μετρό προς 
Καλαµαριά. Θα υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των σχετικών ποσοτήτων στο 
µέλλον. 

6.5. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ τεκµηρίωση 
που θα αποδεικνύει ότι το προτεινόµενο λειτουργικό σύστηµα και λογισµικό 
εφαρµογής για το σύστηµα PRCS της επέκτασης του Μετρό προς Καλαµαριά, 
έχουν εγκριθεί από αναγνωρισµένα Μετρό ή Σιδηροδροµικές Αρχές και έχει 
αποδεδειγµένα λειτουργήσει ικανοποιητικά σε πανοµοιότυπο ή παρόµοιο 
εξοπλισµό σ’ όλον τον κόσµο. 
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7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΛ (OCC) ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΚΕΛ (ECR) 

7.1. Ο εξοπλισµός (υλικοτεχνικός) των σταθµών εργασίας στο ΚΕΛ (OCC) έχει 
σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει υψηλή διαθεσιµότητα και να είναι πλήρους 
εφεδρείας µε διπλό σύστηµα Η/Υ (κύριος - βοηθητικός σταθµός) από τέσσερις 
ενσωµατωµένους σταθµούς εργασίας αποτελούµενους από Η/Υ βιοµηχανικού 
τύπου, τερµατικές οθόνες και ικανή χωρητικότητα µνήµης. 

7.2. Το κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί 
υπό πλήρες φόρτο εργασίας χωρίς να µειώνεται ούτε στο ελάχιστο η 
απαιτούµενη απόδοσή του µε την ενσωµάτωση της επέκτασης της γραµµής 
προς Καλαµαριά. 

7.3. Το ΚΕΛ (OCC) διαθέτει σταθµούς εργασίας για το σύστηµα PRCS οι οποίοι 
λειτουργούν ως «∆ιασύνδεση Ανθρώπου / Μηχανής» µε δυνατότητες 
τηλεχειρισµού και επιτήρησης για τα διάφορα συστήµατα παροχής ισχύος και 
λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Οι σταθµοί εργασίας στο ΚΕΛ (OCC) 
για τον Ελεγκτή (Ελεγκτές) Ισχύος περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

α) Τέσσερις (4) µονάδες επεξεργασίας Η/Υ βιοµηχανικού τύπου (τεχνολογίας 
19’’), υψηλής απόδοσης για έλεγχο και απεικόνιση, αυτοµατοποιηµένες 
λειτουργίες, επικοινωνία κλπ. Οι Η/Υ βιοµηχανικής χρήσης εγγυώνται την 
αξιόπιστη λειτουργία και υψηλή απόδοση ακόµη και υπό αντίξοες 
συνθήκες. Οι Η/Υ βιοµηχανικού τύπου διαθέτουν λειτουργίες επιτήρησης 
για τον εξοπλισµό τους. 

β) Τέσσερις (4) έγχρωµες τερµατικές οθόνες 21’’ τύπου LCD TFT υψηλής 
ανάλυσης, χαµηλής κατανάλωσης, διαχείρισης ισχύος διαφόρων 
επιπέδων, χαµηλής ακτινοβολίας, µε προστασία έναντι 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, µε ενσωµατωµένα µεγάφωνα κλπ. 

γ) Πληκτρολόγιο και ποντίκι προηγµένης τεχνολογίας για όλους του Η/Υ. 

δ) Τρεις (3) οθόνες 46’’ 

ε) Έναν Η/Υ που επικοινωνεί µε τους κεντρικούς Servers και ελέγχει τις τρεις 
(3) οθόνες 46’’   

στ) ∆ικτυακοί εκτυπωτές γενικής χρήσης. Είναι υψηλής ταχύτητας, υψηλής 
ποιότητας, βαρέως τύπου και προηγµένης τεχνολογίας. Στο ΚΕΛ (OCC)  
υπάρχουν ένας (1) εκτυπωτής 136 στηλών για την εκτύπωση των 
συναγερµών (alarms), δύο (2) εκτυπωτές του ίδιου τύπου (εκτυπωτής 
πρωτοκόλλου και εκτυπωτής συµβάντων) ασπρόµαυροι laser, ο ένας 
τοποθετηµένος στο χώρο συντήρησης και ένας (1) εκτυπωτής laser για 
την παραγωγή έγχρωµων αντιγράφων. Οι εκτυπωτές απαιτούνται για την 
καταγραφή και την εκτύπωση συναγερµών, συµβάντων, αναφορών 
καθώς και για τη διαχείριση του συστήµατος. Οι εκτυπωτές είναι 
κατάλληλοι για χρήση σε περιβάλλον κέντρων ελέγχου και είναι υψηλών 
επιδόσεων.  

 

Στο εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) υπάρχουν:  

α) Τρεις (3) µονάδες επεξεργασίας Η/Υ βιοµηχανικού τύπου (τεχνολογίας 
19’’), υψηλής απόδοσης για έλεγχο και απεικόνιση, αυτοµατοποιηµένες 
λειτουργίες, επικοινωνία κλπ. Οι Η/Υ βιοµηχανικής χρήσης εγγυώνται την 
αξιόπιστη λειτουργία και υψηλή απόδοση ακόµη και υπό αντίξοες 
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συνθήκες. Οι Η/Υ βιοµηχανικού τύπου διαθέτουν λειτουργίες επιτήρησης 
για τον εξοπλισµό τους. 

β) Τρεις (3) έγχρωµες τερµατικές οθόνες 21’’ τύπου LCD TFT υψηλής 
ανάλυσης, χαµηλής κατανάλωσης, διαχείρισης ισχύος διαφόρων 
επιπέδων, χαµηλής ακτινοβολίας, µε προστασία έναντι 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, µε ενσωµατωµένα µεγάφωνα κλπ. 

γ) Πληκτρολόγιο και ποντίκι προηγµένης τεχνολογίας για όλους του Η/Υ. 

δ) Τρεις οθόνες 46’’. 

ε) Έναν Η/Υ που επικοινωνεί µε τους κεντρικούς Servers και ελέγχει τις τρεις 
οθόνες 46’’. 

στ) Ένας ασπρόµαυρος εκτυπωτής laser. 
 

7.4. Έχουν εγκατασταθεί από τον ανάδοχο του Βασικού Έργου εφεδρικά συστήµατα 
επικοινωνίας και δίκτυα µετάδοσης στο ΚΕΛ (OCC), στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) 
και στις αντίστοιχες αίθουσες τεχνικού εξοπλισµού. Ο Ανάδοχος θα 
παρουσιάσει µε όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες τη νέα διάταξη όπως θα 
απαιτηθεί για την υποστήριξη της επέκτασης Καλαµαριάς, όπου θα υπόκειται σε 
έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. 

7.5. Η ΑΜ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για άµεση τεχνική υποστήριξη από τον 
κατασκευαστή του συστήµατος  η οποία θα είναι διαθέσιµη µε χρήση γραµµών 
για κατευθείαν σύνδεση µε το PRCS. Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για όλες τις 
διατάξεις προστασίας και ασφαλείας (κωδικοί εισόδου, firewall κλπ) ενώ η τηλε - 
συντήρηση / τεχνική υποστήριξη θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε την 
Εταιρεία/Φορέα Λειτουργίας και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. 

7.6. Ο έλεγχος της επάρκειας χωρητικότητας µνήµης των κεντρικών υπολογιστών 
και θέσεων εργασίας αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου της παρούσας Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει υλικοτεχνικό εξοπλισµό και λογισµικό που έχουν 
εγκριθεί και λειτουργούν κατάλληλα και ικανοποιητικά σύµφωνα µε 
αναγνωρισµένες Αρχές Μετρό ή Σιδηροδροµικές Αρχές σε πανοµοιότυπες ή 
παρόµοιες εφαρµογές. Ο Ανάδοχος, σε συνδυασµό µε τη προσφορά του, θα 
παρέχει επίσης κατάλογο λοιπών έργων στα οποία έχουν παρασχεθεί 
πανοµοιότυπος ή παρόµοιος υλικοτεχνικός εξοπλισµός από τον προτεινόµενο 
κατασκευαστή / προµηθευτή. Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τη διαθεσιµότητα των 
ανταλλακτικών εκτυπωτών κλπ., καθώς και την υποστήριξη του συστήµατος για 
15 έτη κατ’ ελάχιστον µετά από τη θέση του Έργου σε λειτουργία. Το κεντρικό 
σύστηµα Η/Υ θα µπορεί να λειτουργεί υπό πλήρες φόρτο εργασίας χωρίς να 
µειώνεται ούτε στο ελάχιστο η απαιτούµενη απόδοσή του. 

7.7. Η διάταξη του συνόλου του εξοπλισµού ή/και τροποποιήσεις στον ήδη 
υφιστάµενο εξοπλισµό εντός του ΚΕΛ, του Εφεδρικού ΚΕΛ και της αίθουσας 
τεχνικού εξοπλισµού (για λόγους συντήρησης και αξιολόγησης) θα υπόκειται σε 
έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλλει 
σχέδια διάταξης προς έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. 

7.8. Το σύνολο του εξοπλισµού που θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο για την 
επέκταση του συστήµατος PRCS θα φέρει κατ’ ελάχιστον το όνοµα του 
κατασκευαστή και το έτος κατασκευής. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ενδεικτικές 
πινακίδες για το σύνολο του εξοπλισµού και τις συνδέσεις καλωδίων, τα οποία 
και θα υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. 
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7.9. Σύστηµα επικοινωνίας και συλλογής πληροφοριών (FEP-TCI) στο ΚΕΛ (OCC) 
και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

7.9.1. Το σύστηµα ∆ιασύνδεσης Τηλεχειρισµού (FEP-TCI) αποτελεί το κύριο σύστηµα 
σύνδεσης µεταξύ του συστήµατος κεντρικών Η/Υ και της επεξεργασίας µε 
λειτουργίες µεταγωγής και ενηµέρωσης και αποτελείται από δύο Servers (FEP-
TCI) βιοµηχανικού τύπου σε ενεργή (hot) εφεδρεία. Τα προς επεξεργασία 
στοιχεία θα συλλέγονται εκεί από όλες τις τερµατικές µονάδες τηλεχειρισµού 
(RTU’s) στους περιφερειακούς σταθµούς και θα µετατρέπονται µε στόχο την 
περαιτέρω επεξεργασία τους από τους κεντρικούς Η/Υ. Το Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR) συνδέεται µε τους δύο προαναφερόµενους Servers. Ο Ανάδοχος θα 
παρουσιάσει λεπτοµερώς τις τροποποιήσεις ή αναβαθµίσεις του συστήµατος 
FEP-TCI (εξοπλισµός και λογισµικό) προς έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. 

7.9.2. Το σύστηµα FEP-TCI είναι πλήρους εφεδρείας για συνεχόµενη λειτουργία και 
υψηλή διαθεσιµότητα. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να διερευνήσει την 
επάρκεια και χωρητικότητα του υφιστάµενου συστήµατος FEP-TCI για την 
ενσωµάτωση των νέων δεδοµένων από τις νέες εγκαταστάσεις καθώς επίσης 
και τις αναβαθµισµένες λειτουργίες εντός του συστήµατος FEP-TCI, τα οποία θα 
υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. 

7.9.3. Το σύστηµα FEP-TCI αποτελεί τη διασύνδεση µε το σύστηµα µετάδοσης, το 
οποίο θα χρησιµοποιείται από το σύστηµα PRCS για τη µετάδοση ή λήψη των 
δεδοµένων από το ΚΕΛ (OCC) και το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) προς και από τις 
τερµατικές µονάδες τηλεχειρισµού (RTU’s) στους περιφερειακούς σταθµούς. 

7.9.4. Ο κεντρικός εξοπλισµός του συστήµατος FEP-TCI του PRCS  θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη τάσης 750V Σ.Ρ. της ηλεκτροφόρου 
τροχιάς έτσι ώστε να ενηµερώνεται το σύστηµα Κυκλοφορίας που θα είναι 
εγκατεστηµένο στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

7.9.5. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός και το λογισµικό που θα παρασχεθούν για το Έργο 
της επέκτασης Καλαµαριάς θα είναι προηγµένης τεχνολογίας και διαθέσιµα 
προς χρήση κατά τις εργοστασιακές δοκιµές. Τα ανταλλακτικά του 
υλικοτεχνικού εξοπλισµού θα διατίθενται για χρονικό διάστηµα 15 ετών 
τουλάχιστον µετά τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης Καλαµαριάς. 
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8. ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 20 kV 

8.1. Η αναδιάταξη δικτύου 20kV πραγµατοποιείται από τους κύριους servers του 
PRCS στο ΚΕΛ (OCC) στέλνοντας τις κατάλληλες εντολές στα PLCs των RTUs 
των Σταθµών και του Αµαξοστασίου σε περίπτωση σφάλµατος καλωδίου ή 
απώλεια πηγής τάσεως. Οι νέοι σταθµοί της επέκτασης Καλαµαριάς θα πρέπει 
να διασυνδεθούν µε το υφιστάµενο σύστηµα αναδιάταξης δικτύου 20kV. Ο 
Ανάδοχος θα έρθει σε συνεννόηση µε τον κύριο ανάδοχο έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η εν λόγω διεπαφή τόσο σε επίπεδο εξοπλισµού όσο και σε 
επίπεδο λογισµικού, µε το ότι πρόσθετο πλέον από τα υφιστάµενα του Βασικού 
Έργου, να αποτελούν  αντικείµενα της παρούσας σύµβασης (βλ επίσης παρ. 
13.3) 

8.2. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός και το λογισµικό που θα παρασχεθούν για το Έργο 
της επέκτασης Καλαµαριάς θα είναι προηγµένης τεχνολογίας και διαθέσιµα 
προς χρήση κατά τις εργοστασιακές δοκιµές. Τα ανταλλακτικά του 
υλικοτεχνικού εξοπλισµού θα διατίθενται για χρονικό διάστηµα 15 ετών 
τουλάχιστον µετά τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό της 
Θεσσαλονίκης. 
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9.  ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΛ (OCC) 

9.1. Ο Ανάδοχος θα παράσχει µία επιπλέον οθόνη 46’’ παρόµοιας τεχνολογίας µε 
τις υφιστάµενες οθόνες στο ΚΕΛ (OCC). Η οθόνη αυτή θα εγκατασταθεί σε 
σηµείο που έχει ήδη προβλεφθεί από το Βασικό Έργο, παρακείµενα των 
υφιστάµενων οθονών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία νέου 
HMI που θα προβάλλεται πλέον σε τέσσερις οθόνες 46’’ συµπεριλαµβάνοντας 
και την επέκταση προς Καλαµαριά, ως ενιαίο δίκτυο. Παρόµοια, θα παρασχεθεί 
µία επιπλέον οθόνη 46’’ παρόµοιας τεχνολογίας µε τις υφιστάµενες οθόνες και 
για το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Και εκεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να δηµιουργήσει 
νέο ΗΜΙ, συµπεριλαµβάνοντας και την επέκταση προς Καλαµαριά, ως ενιαίο 
δίκτυο. Και οι δύο επιπλέον οθόνες θα είναι συµβατές µε τον Η/Υ που τις 
ελέγχει. 

9.2. Προς εξυπηρέτηση του συστήµατος PRCS στο ΚΕΛ (OCC) θα παρασχεθούν 
από τον Ανάδοχο νέοι δικτυακοί εκτυπωτές γενικής χρήσης πρόσθετοι από 
τους υφιστάµενους. Οι νέοι εκτυπωτές θα είναι υψηλής ταχύτητας, υψηλής 
ποιότητας, βαρέως τύπου και προηγµένης τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, στο ΚΕΛ 
(OCC) ο Ανάδοχος θα παράσχει δύο (2) εκτυπωτές του ίδιου τύπου (εκτυπωτής 
πρωτοκόλλου και εκτυπωτής συµβάντων) ασπρόµαυροι laser και έναν (1) 
εκτυπωτή laser για την παραγωγή έγχρωµων αντιγράφων. Οι εκτυπωτές 
απαιτούνται για την καταγραφή και την εκτύπωση συναγερµών, συµβάντων, 
αναφορών καθώς και για τη διαχείριση του συστήµατος. Οι εκτυπωτές θα είναι 
κατάλληλοι για χρήση σε περιβάλλον κέντρων ελέγχου και θα είναι υψηλών 
επιδόσεων. Ο Ανάδοχος θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα θορύβου 
που παράγεται από τους εκτυπωτές. Ο τύπος των εκτυπωτών που θα 
χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του συστήµατος PRCS στο ΚΕΛ (OCC) και στην 
αίθουσα τεχνικού εξοπλισµού (π.χ. τύπου matrix, έγχρωµος εκτυπωτής laser 
κλπ.) θα υπόκειται σε έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. 

9.3. Η εγκατάσταση όλου του νέου εξοπλισµού ή των αλλαγών του ήδη 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού θα λάβει χώρα κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί 
τις διακοπές στη υφιστάµενη λειτουργία του Μετρό. Αποτελεί ευθύνη του 
Αναδόχου να παρέχει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις (σε εξοπλισµό και 
λογισµικό) στον υφιστάµενο εξοπλισµό του ΚΕΛ (OCC), Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) 
(π.χ. σύστηµα FEP-TCI, σταθµούς εργασίας, Μιµικό πίνακα Παροχής Ισχύος, 
δηλ. οθόνες 46’’ κλπ.) εξαιτίας της επέκτασης της γραµµής. Ο Ανάδοχος θα 
είναι υπεύθυνος για τις εργασίες, την προµήθεια όλων των υλικών και 
αναβαθµισµένων σχεδίων για έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. Ο Ανάδοχος θα 
εξασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων ή των τροποποιήσεων 
δεν θα υπάρξουν αντιθέσεις µε τις συνδέσεις και τα σηµεία διασύνδεσης από 
άλλους τοµείς της Σύµβασης. 
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10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

10.1. Καλώδια των Γραµµών Επικοινωνίας 

10.1.1. Η σύνδεση του κεντρικού συστήµατος του PRCS στο ΚΕΛ (OCC) και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και των τοπικών RTU  θα γίνει µε δύο ζεύγη οπτικών ινών 
συνδεδεµένων το καθένα στο δακτύλιο από καλώδια των οπτικών ινών που θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της σύµβασης του κυρίως αναδόχου και θα τις 
τερµατίσει σε κάθε σταθµό στο αντίστοιχο πλαίσιο τερµατισµού (distribution 
panel). Στο πλαίσιο της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις 
εργασίες (συγκολλήσεις ή γεφυρώσεις, τοπικές επεκτάσεις, τερµατισµούς, 
µετρήσεις κλπ.) που είναι πιθανόν να απαιτηθούν στις αντίστοιχες οπτικές ίνες, 
προκειµένου να ολοκληρώσει την τοπολογία του διπλού οπτικού δακτυλίου σε 
όλο το κεντρικό δίκτυο και περιφερειακό δίκτυο οπτικών ινών της Γραµµής του 
Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Η ακριβής τεχνική λύση θα οριστικοποιηθεί στη Μελέτη Εφαρµογής, 
εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία και µεγιστοποιώντας την απόδοση του 
συστήµατος. 

10.1.2. Ο Ανάδοχος θα παράσχει διπλά κυκλώµατα γραµµών επικοινωνίας, κατά µήκος 
δύο ανεξάρτητων και διαφορετικών διαδροµών καλωδίων, µεταξύ του ΚΕΛ 
(OCC), του Εφεδρικού  ΚΕΛ (ECR) και των σχετικών περιφερειακών σταθµών. 
Η ως άνω σύνδεση θα γίνει µε χρήση καλωδίων οπτικών ινών. Για 
περισσότερες λεπτοµέρειες και απαιτήσεις βλέπε επίσης την Προδιαγραφή 
Επιδόσεων για Τηλεπικοινωνίες. 

10.1.3. Κάθε τερµατική µονάδα τηλεχειρισµού (RTUs) του κάθε περιφερειακού σταθµού 
θα είναι εξοπλισµένη µε διπλές CPU σε θερµή εφεδρεία (warm stand-by) και 
διπλές κάρτες επικοινωνίας και θα συνδεθούν σε διπλές γραµµές  επικοινωνίας 
/ ζεύξης µε τους δακτυλίους οπτικών ινών µετάδοσης δεδοµένων (κατά µήκος 
δύο ανεξάρτητων και διαφορετικών διαδροµών). Στην περίπτωση στην οποία 
µια γραµµή επικοινωνίας ή µια CPU δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά, η RTU 
θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε το ένα καλώδιο να µεταβιβάσει τη 
λειτουργία του στο άλλο «υγιές» ή η λειτουργία να µεταφερθεί στην άλλη CPU 
και η συνολική λειτουργία της RTU να δύναται να συνεχισθεί οµαλά, ενώ 
ταυτόχρονα στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα διαβιβάζεται και 
θα εµφανίζεται σήµα συναγερµού. 

10.1.4. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να προσδιορίσει τα καλώδια για τις κύριες γραµµές 
επικοινωνίας για τη µετάδοση δεδοµένων. Η µελέτη του Αναδόχου πρέπει να 
σκοπεύει στον περιορισµό των φαινοµένων επαγωγής τάσης των συστηµάτων 
ισχύος έλξης της ηλεκτροφόρου ράβδου των 750V Σ.Ρ., των καλωδίων 
διανοµής ισχύος 20kV και των καλωδίων διανοµής Χαµηλής Τάσης, τα οποία 
θα οδεύουν παράλληλα (αυτό θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα Εθνικά και 
∆ιεθνή πρότυπα, τα οποία θα απαιτήσει η Υπηρεσία). 

10.1.5. Για περισσότερες λεπτοµέρειες και απαιτήσεις βλέπε επίσης την Προδιαγραφή 
για τα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων. 
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10.2. Σύστηµα Μετάδοσης ∆εδοµένων 

10.2.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει τον τύπο του συστήµατος µετάδοσης 
δεδοµένων για την επέκταση Καλαµαριάς µαζί µε τον τύπο του εξοπλισµού για 
την παρακολούθηση, τον εντοπισµό και την αποκατάσταση των βλαβών ή / και 
συναγερµών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να δηλώσει, προς έγκριση της ΑΜ, το 
σχέδιο ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλµάτων που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί. 

10.2.2. Το προτεινόµενο σύστηµα θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις από 
ψευδείς δονήσεις και άλλες παρεµβολές, που δηµιουργούνται από την τοπική 
αύξηση του δυναµικού ως προς γη λόγω βραχυκυκλωµάτων των συστηµάτων 
παροχής ισχύος ή / και των µεταβατικών φαινοµένων στους συσσωρευτές ή 
στις µονάδες φορτιστών. 

 

10.3. Πρωτόκολλο Επικοινωνιών 

10.3.1. Ο Ανάδοχος απαιτείται να παράσχει τη µελέτη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας 
µεταξύ του ΚΕΛ (OCC), Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR), των συναφών περιφερειακών 
σταθµών και του αµαξοστασίου σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 60870-5-104, 
61850, DNP3, Modbus TCP/IP, OPC κλπ ισοδύναµο. Στην παρούσα φάση το 
πρωτόκολλο επικοινωνιών είναι το Modbus TCP/IP. Η µελέτη πρέπει να 
καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του διαύλου επικοινωνίας. 

β) Μεταφορά όλου του απαιτούµενου όγκου δεδοµένων τόσο από και προς 
τους υπάρχοντες σταθµούς όσο και από και προς τους νέους σταθµούς. 

γ) Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων τέτοια που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
απόκρισης του συστήµατος, γενικώς και ειδικώς, όπως αυτή ορίζεται σε 
σχετικές παραγράφους της παρούσας Προδιαγραφής. 

δ) Ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων επικοινωνίας και την διασφάλιση της 
ορθότητας και πληρότητας της µεταδιδόµενης πληροφορίας.  

ε) Ανοικτό πρωτόκολλο µε δυνατότητα επικοινωνίας µε συστήµατα 
βιοµηχανικού ελέγχου και ελέγχου υποσταθµών ενέργειας των 
περισσότερων γνωστών οίκων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παράσχει τεκµηρίωση, η οποία θα αποδεικνύει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις (και όχι µόνο) που αναφέρονται παραπάνω και τα οποία 
θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΑΜ. 

10.3.2. Ο Ανάδοχος θα παράσχει λεπτοµερείς διαδικασίες της έναρξης επικοινωνίας 
σχετικά µε τα ακόλουθα (κατ’ ελάχιστον): 

α) Τον έλεγχο όλου του διακοπτικού εξοπλισµού. 

β) Την ανταπόκριση για την αλλαγή κατάστασης της ψηφιακής εισόδου 
στους περιφερειακούς σταθµούς. 

γ) Την περιοδική ενηµέρωση όλων των στατικών ψηφιακών καταστάσεων. 

δ) Την ενηµέρωση των αναλογικών πληροφοριών από τους περιφερειακούς 
σταθµούς. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να παράσχει τεκµηρίωση, η οποία θα αποδεικνύει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω και τα οποία θα ελεγχθούν 
και θα εγκριθούν από την ΑΜ. 

 
 

10.4. Προστασία έναντι υπέρτασης 

 Το προσωπικό, όπως και ο εξοπλισµός πρέπει να προστατεύονται έναντι 
υπερβολικών ηλεκτρικών τάσεων, που παράγονται από τις γραµµές και την 
άµεση επαφή µε υπερβολικές ηλεκτρικές τάσεις. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
δηλώσει τη γενική ιδέα και τη µελέτη προστασίας, τα οποία πρέπει να 
ελεγχθούν και να εγκριθούν από την ΑΜ. 

 

10.5. Τερµατικές Μονάδες Τηλεχειρισµού (RTU’s) στους Περιφερειακούς 
Σταθµούς 

10.5.1. Η λειτουργία και ο σκοπός των τερµατικών µονάδων τηλεχειρισµού (RTU’s) 
στους περιφερειακούς σταθµούς είναι να ελέγχουν / δοκιµάζουν και να 
παρακολουθούν απευθείας τον εξοπλισµό των διαφόρων συστηµάτων 
παροχής ισχύος και των λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλες οι 
συνδέσεις µε τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό των εγκαταστάσεων θα γίνεται µ’ 
απευθείας καλώδια, που θα τροφοδοτούνται από τις RTU’s και θα τερµατίζονται 
εντός αυτών των ερµαρίων. 

10.5.2. Οι RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς θα είναι εφοδιασµένες (πέραν των 
λοιπών συσκευών) µε τις κατάλληλες µονάδες εισόδου / εξόδου (ψηφιακές ή / 
και αναλογικές) για την εκτέλεση των απαιτούµενων λειτουργιών τους (π.χ. 
επεξεργασία, χειρισµός, επιτήρηση κλπ.) 

10.5.3. Όλες οι µονάδες εισόδου εντός των RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς θα 
συλλέγουν και θα αποθηκεύουν τις δικές τους πληροφορίες ανεξάρτητα και θα 
είναι διαθέσιµες για ανάγνωση κατά την διάρκεια της λειτουργίας του κύκλου 
σάρωσης. 

10.5.4. Όλες οι µονάδες εισόδου εντός των RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς θα 
ενηµερώνονται σε συνεχή βάση. 

10.5.5. Οι RTU’s θα είναι έτσι σχεδιασµένες ώστε µια επέκταση της εγκατάστασης για 
την κάλυψη µελλοντικών αναγκών να µην παρουσιάζει καµία δυσκολία κατά την 
προσθήκη των απαραίτητων στοιχείων (υλικοτεχνικός εξοπλισµός και 
λογισµικό) και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι µελλοντικές 
παρεµβάσεις στη λειτουργία του Μετρό. Αυτή η απαίτηση είναι επίσης 
απαραίτητη και για σκοπούς συντήρησης. 

10.5.6. Οι κύριες λειτουργίες που πρόκειται να εκτελεστούν από τις RTU’s στους 
περιφερειακούς σταθµούς είναι, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισµό, οι 
ακόλουθες: 

α) Συνεχής και αυτόµατη κυκλική σάρωση όλης της ψηφιακής κατάστασης του 
εγκατεστηµένου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού στις αίθουσες τεχνικού 
εξοπλισµού και άµεση καταγραφή οποιασδήποτε αλλαγής συµβαίνει στο 
ΚΕΛ (OCC) ή/και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

β) Εκτέλεση τηλεχειρισµών και διενέργεια όλων των δοκιµών στις RTU’S 
στους περιφερειακούς σταθµούς. 
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γ) Πραγµατοποίηση των αναλογικών / ψηφιακών µετατροπών για τα 
αναλογικά σήµατα και µετάδοση των πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή 
προς το ΚΕΛ (OCC) ή/και Εφεδρικό ΚΕΛ (OCR). 

δ) Προ-επεξεργασία των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί από τις RTU’s 
στους περιφερειακούς σταθµούς πριν την µετάδοσή τους στο ΚΕΛ (OCC) 
ή/και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

ε) Εκτέλεση όλων των πολυωνυµικών και χρονικών ελέγχων, που 
απαιτούνται. 

στ) Περιοδική ανασκόπηση της κατάστασης του συστήµατος που 
αποθηκεύεται στο ΚΕΛ (OCC) ή/και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

10.5.7. Οι προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (PLC’s) βιοµηχανικού τύπου που θα 
εγκατασταθούν εντός των ερµαρίων RTU’s θα έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) Αυτο-επιτήρηση σε βλάβες του συστήµατος. 

β) ∆ιαδικασία ανίχνευσης βλαβών για θέµατα συντήρησης. 

γ) Ανίχνευση της έλλειψης παροχής ισχύος και αυτο-αποκατάστασή της. 

δ) Εξασφάλιση του συστήµατος έναντι οποιασδήποτε βλάβης. 

ε) Περιοδικό έλεγχο της ακριβούς ώρας του ωρολογίου από το ΚΕΛ / 
δοκιµή. 

στ) Συγχρονισµό µε το υπόλοιπο σύστηµα. 

ζ) Εντοπισµό βλαβών. 

10.5.8. ∆ιπλά κύρια καλώδια επικοινωνίας θα συνδέονται µε κάθε τερµατική µονάδα 
τηλεχειρισµού (RTU’s) στον περιφερειακό σταθµό. Στην περίπτωση στην οποία 
ένα καλώδιο δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά, η RTU θα πρέπει να είναι 
σχεδιασµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν το ένα καλώδιο να 
µεταβιβάσει την λειτουργία του στο άλλο «υγιές» καλώδιο και η συνολική 
λειτουργία της RTU να δύναται να συνεχισθεί οµαλά. Στα ΚΕΛ (OCC) και 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα διαβιβάζεται και θα εµφανίζεται σήµα συναγερµού. 

10.5.9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράσχει µέσα διασύνδεσης για κάθε RTU 
στον κάθε περιφερειακό σταθµό για σύνδεση του εξοπλισµού συντήρησης ή 
άλλο φορητό εξοπλισµό µε σκοπό τη δοκιµή και το χειρισµό της RTU. Ο 
Ανάδοχος θα παράσχει στην ΑΜ φορητή προγραµµατιζόµενη συσκευή µε το 
σύνολο του εφαρµοζόµενου λογισµικού. 

10.5.10. Οι RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς, που βασίζονται σε 
Προγραµµατιζόµενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC’s) βιοµηχανικού τύπου, θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένες, κατ’ ελάχιστον, µε τα ακόλουθα: 

α) Το πρόγραµµα για την αποθήκευση στη µνήµη θα πρέπει να είναι µη 
µεταβλητού τύπου. 

β) Η διαθέσιµη χωρητικότητα µνήµης θα πρέπει να έχει περιθώριο 30% για 
µελλοντική επέκταση. 

γ) Περιγραφή και προδιαγραφές λογισµικού, καθώς και µέθοδο 
εγκατάστασης λογισµικού για όλες τις RTU’s στους περιφερειακούς 
σταθµούς. 
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10.5.11. Ο εξοπλισµός (firmware) που θα εγκατασταθεί εντός των ερµαρίων RTU’s θα 
είναι παρόµοιου τύπου και θα είναι ανταλλάξιµος για όλα τα νέα ερµάρια RTU’s 
στους περιφερειακούς σταθµούς. 

10.5.12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράσχει λεπτοµερή τεχνική περιγραφή 
του συνόλου του εξοπλισµού και του λογισµικού που σχετίζεται µε τους 
προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές (PLC’s), οι οποίοι θα εγκατασταθούν 
εντός των ερµαρίων RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς. 

10.5.13. Κατά την ενεργοποίηση οποιασδήποτε RTU σε περιφερειακό σταθµό (µετά από 
την πλήρη απενεργοποίησή της), ο χρόνος, ο οποίος θα απαιτείται για την 
ενηµέρωση των πληροφοριών στο ΚΕΛ (OCC) ή/και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), 
θα πρέπει να είναι µικρότερος των δέκα (10) δευτερολέπτων.  

10.5.14. Ο προτεινόµενος υλικοτεχνικός εξοπλισµός και λογισµικό για τις RTU’s που 
παρέχονται στους περιφερειακούς σταθµούς στα πλαίσια του Έργου της 
επέκτασης του Μετρό προς Καλαµαριά θα είναι τελευταίας έκδοσης και 
προηγµένης τεχνολογίας, διαθέσιµος προς χρήση κατά τον χρόνο διεξαγωγής 
των εργοστασιακών δοκιµών. Τα ανταλλακτικά για το σύνολο του υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού και του λογισµικού θα διατίθενται για περίοδο τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ετών µετά τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό της 
Θεσσαλονίκης. 
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11. ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ RTU’s 

Η εγκατάσταση όλου του νέου εξοπλισµού των RTU’s ή των αλλαγών του ήδη 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού RTU’s θα λάβει χώρα κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί τις διακοπές στη υφιστάµενη λειτουργία του Μετρό. Αποτελεί 
ευθύνη του Αναδόχου να παρέχει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις (σε 
εξοπλισµό και λογισµικό) στον υφιστάµενο εξοπλισµό της RTU στο LAS και RS 
του Σταθµού 25ης Μαρτίου και στην διακλάδωση 25ης Μαρτίου όπως απαιτείται 
ώστε να εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις της επέκτασης της γραµµής προς 
Καλαµαριά, για την επαναδιαµόρφωση της παροχής Μέσης Τάσης – 20 kV σε 
περίπτωση απώλειας της µόνιµης παροχής, για τον εξοπλισµό Έλξης 750 V DC 
και για την ∆ιανοµή Ισχύος.  Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες, 
την προµήθεια όλων των υλικών και αναβαθµισµένων σχεδίων για έλεγχο και 
έγκριση από την ΑΜ. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια των 
εγκαταστάσεων ή των τροποποιήσεων δεν θα υπάρξουν αντιθέσεις µε την 
προβλεπόµενη λειτουργία, τις συνδέσεις και τα σηµεία διασύνδεσης των 
υφιστάµενων συστηµάτων Παροχής Ισχύος του Βασικού Έργου αλλά και της 
επέκτασης όπως εγκαθίστανται από τον κύριο ανάδοχο. 
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12. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η πληρότητα του συστήµατος PRCS θα καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

12.1. Βλάβες στις RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς 

12.1.1. Η ελαττωµατική λειτουργία µίας ή περισσοτέρων RTU’s στους περιφερειακούς 
σταθµούς δεν θα πρέπει να αποτρέπει τη σωστή, ανεξάρτητη, αξιόπιστη και 
συνεχή λειτουργία του υπόλοιπου συστήµατος. Επιπλέον, θα πρέπει να 
µεταδίδεται στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) ένα σήµα 
συναγερµού, που θα δείχνει ότι σε κάποιο σηµείο υπάρχει µία ή περισσότερες 
µονάδες RTU σε ελαττωµατική κατάσταση. 

 

12.2. Επαλήθευση της Κατάστασης 

12.2.1. Το PRCS στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), πριν από κάθε εντολή 
λειτουργίας, θα επαληθεύει την αποδεκτή κατάσταση όλου του διακοπτικού 
εξοπλισµού και των λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Οι επαληθεύσεις 
θα γίνονται στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και στις RTU’s στους 
περιφερειακούς σταθµούς. Αυτή η ενέργεια θα εκµηδενίζει την πιθανότητα 
ενεργοποίησης ενός διακοπτικού στοιχείου οποιουδήποτε συστήµατος παροχής 
ισχύος που δεν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ο κύκλος σάρωσης των RTU’s θα 
διασφαλίζει πάντοτε την πραγµατική κατάσταση του διακοπτικού εξοπλισµού 
και των άλλων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η µελέτη του συστήµατος θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε οποιαδήποτε κατάσταση βλάβης σε οποιοδήποτε 
τµήµα να µην επιφέρει ανεπιθύµητη λειτουργία στον υπόλοιπο εξοπλισµό του 
αντίστοιχου κυκλώµατος. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει προς 
έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ τεχνικά στοιχεία. 

 

12.3. Επαλήθευση της Αντιστροφής Κατάστασης 

12.3.1. Η πραγµατική κατάσταση όλου του διακοπτικού εξοπλισµού θα µεταδίδεται σε 
δύο καταστάσεις. 

12.3.2. Τα σήµατα συναγερµού, σφάλµατα κλπ. θα ελέγχονται επίσης µέσω της 
αντίστροφης κατάστασης. 

12.3.3. Η αντίστροφη κατάσταση θα ελέγχεται σε όλες τις περιπτώσεις. Ένα σφάλµα 
στον έλεγχο της αντίστροφης κατάστασης θα παράγει ένα σήµα συναγερµού, το 
οποίο θα µεταδίδεται στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

 

12.4. Ασφάλεια έναντι της Ηλεκτροµαγνητικής Παρεµβολής για το PRCS 

 Το σύστηµα PRCS θα λειτουργεί ικανοποιητικά και θα είναι ανθεκτικό έναντι 
οποιασδήποτε από τις παρακάτω ηλεκτρολογικές διαταραχές, χωρίς να 
περιορίζεται σε αυτές: 

α) Κυκλώµατα φωτισµού. 

β) Υπερτάσεις, κρουστικές τάσεις µεταγωγής και διακυµάνσεις. 

γ) Αιχµές στη ζεύξη και διακύµανση της ισχύος έλξης. 

δ) Αιχµές στη ζεύξη και διακύµανση στις γραµµές 20kV. 
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ε) Υπερβολικές ηλεκτροµαγνητικές συνδέσεις από ηλεκτρονόµους, 
µετασχηµατιστές κλπ. 

στ) Κεραυνοί. 

Το σύνολο των µελετών, υλικών και εξοπλισµού θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
σωστά και µε ασφάλεια εντός των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων που προέρχονται 
από τον υπόλοιπο εξοπλισµό. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει τις 
συγκεκριµένες ηλεκτροµαγνητικές πηγές και να παράσχει επαρκή ανίχνευση ή 
άλλα διορθωτικά µέτρα. 

 

12.5. ∆ιπλασιασµός εξοπλισµού και υποσυστηµάτων (βλέπε παράγραφο 15.6). 

 

12.6. Βλάβη των Γραµµών Επικοινωνίας 

12.6.1. Οι γραµµές επικοινωνίας µεταξύ του ΚΕΛ (OCC) και των RTU’s στους 
περιφερειακούς σταθµούς θα είναι διπλές (σε ζεύγη - δύο ανεξάρτητες και 
διαφορετικές οδεύσεις καλωδίων) σύµφωνα µε την παράγραφο 10 της 
παρούσας Προδιαγραφής. Η βλάβη της µιας γραµµής επικοινωνίας / µετάδοσης 
δεδοµένων δεν θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια µνήµης και πληροφορίας. 
Η αλλαγή στην εναλλακτική γραµµή επικοινωνίας / µετάδοσης δεδοµένων θα 
γίνεται αυτόµατα. 

12.6.2. Τα σήµατα συναγερµού, που δείχνουν τις βλάβες στις γραµµές επικοινωνίας / 
µετάδοσης δεδοµένων, θα καταγράφονται στο σύστηµα PRCS. Οι πληροφορίες 
και λειτουργίες θα συνεχίζουν στην εναλλακτική γραµµή επικοινωνίας / 
µετάδοσης δεδοµένων. 

12.6.3. Υπό συνήθεις και κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το PRCS θα επικοινωνεί µε 
τις RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς από τη µια γραµµή επικοινωνίας / 
µετάδοσης δεδοµένων στην άλλη περιοδικά για την εξασφάλιση της 
πληρότητας και των δύο συνδέσεων επικοινωνίας από το ΚΕΛ (OCC) και το 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) προς τις RTU’s. Οι µετατροπές του κυκλώµατος της 
γραµµής επικοινωνίας / µετάδοσης δεδοµένων θα αναφέρονται και θα 
καταγράφονται στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Οποιοδήποτε 
σφάλµα στην αλλαγή των γραµµών επικοινωνίας / µετάδοσης δεδοµένων θα 
αναφέρεται και θα καταγράφεται στο ΚΕΛ (OCC) και το  Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

12.7. Βλάβη του συστήµατος PRCS στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR) 

12.7.1. Μία εφεδρική παροχή ισχύος παρέχεται για τυχόν αποφυγή βλάβης της κύριας 
παροχής ισχύος του συστήµατος PRCS στο ΚΕΛ (OCC) και Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR) (για περισσότερες λεπτοµέρειες παραπέµπεστε στις ακόλουθες 
παραγράφους της παρούσας Προδιαγραφής). Εναλλαγή στην εφεδρική παροχή 
ισχύος δεν θα προκαλέσει απώλειες στο πρόγραµµα ή στις πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στη µνήµη. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή µετατροπές στο σύστηµα 
της κανονικής παροχής ισχύος θα παρακολουθούνται και καταγράφονται στο 
ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και θα συνοδεύονται από ηχητικό 
σήµα συναγερµού. 

12.7.2. Σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης του κεντρικού συστήµατος τηλεχειρισµού και 
ελέγχου και / ή ολικής βλάβης των γραµµών επικοινωνίας / µετάδοσης, όλες οι 
κεντρικές τερµατικές οθόνες θα συνεχίζουν να δείχνουν τις συνθήκες που 
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επικρατούσαν πριν από την αστοχία ή τη βλάβη. Επιπλέον, θα παρουσιάζεται 
σαφής ένδειξη ότι οι πληροφορίες που εµφανίζονται στο ΚΕΛ (OCC) και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) έχουν «παγώσει». Μετά την αποκατάσταση των βλαβών 
ή σφαλµάτων, στο ΚΕΛ (OCC) ή/και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) το σύστηµα θα 
ενηµερώνει αυτόµατα όλα τα ελεγχόµενα σηµεία και τα σηµεία επιτήρησης, τα 
σήµατα συναγερµού, τις αναλογικές µετρήσεις και τις υπολογιζόµενες τιµές κλπ. 
και ύστερα θα συνεχίζει την κανονική του λειτουργία. 

12.7.3. Ολόκληρη η διαδικασία εκκίνησης του συστήµατος PRCS (επανεκκίνηση ή 
αυτόµατη εκκίνηση µετά από βλάβη της παροχής ισχύος) δεν θα διαρκεί πάνω 
από πέντε (5) λεπτά. Ο χρόνος της διαδικασίας αυτόµατης µεταγωγής από τον 
κύριο ηλεκτρονικό υπολογιστή στον εφεδρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν θα 
υπερβαίνει το όριο των δέκα (10) δευτερολέπτων. Ωστόσο, η πραγµατική 
κατάσταση των διαφόρων δικτύων ισχύος και του εξοπλισµού θα παρουσιάζεται 
στο Μιµικό πίνακα Παροχής Ισχύος (και στο Μιµικό πίνακα Κυκλοφορίας) 
ανεξαρτήτως της εικόνας στην οθόνη του συστήµατος του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, λόγω της απευθείας καλωδιακής σύνδεσης µέσω του συστήµατος 
FEP-TCI. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο Ελεγκτής Ισχύος πραγµατοποιεί 
χειροκίνητη µεταγωγή στο σύστηµα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η όλη 
διαδικασία δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) δευτερόλεπτο. 

12.7.4. Εξαιτίας κρίσιµων καταστάσεων (ειδικά µε την αυτόµατη επανατροφοδότηση 
του δικτύου διανοµής Μέσης Τάσης), η αυτόµατη διαδικασία µεταγωγής του 
συστήµατος FEP-TCI στο ΚΕΛ (OCC) (σε περίπτωση βλάβης του FEP-TCI) θα 
διεξάγεται σε λιγότερο από ένα (1) δευτερόλεπτο. 

12.7.5. Ο χρόνος εκκίνησης του συστήµατος FEP-TCI συµπεριλαµβανοµένης και της 
πραγµατικής κατάστασης του εξοπλισµού και των διαφόρων συστηµάτων 
παροχής ισχύος στο Μιµικό Πίνακα Παροχής Ισχύος (Οθόνες 46’’) στο ΚΕΛ 
(OCC)  και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα πραγµατοποιείται σε λιγότερο από 
δέκα (10) δευτερόλεπτα, µετά την επανεκκίνηση. Κατά συνέπεια η 
ολοκληρωµένη κατάσταση του συστήµατος PRCS θα είναι διαθέσιµη στο ΚΕΛ 
(OCC)  και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) σε λιγότερο από δέκα (10) δευτερόλεπτα. 
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13. ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRCS ΣΤΟ ΚΕΛ (OCC) ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΚΕΛ (ECR) 

Οι κύριες λειτουργίες του συστήµατος στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR) θα είναι, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες: 

13.1. Μετάδοση και λήψη ∆εδοµένων από / προς τον Εξοπλισµό των 
Περιφερειακών Σταθµών (µέσω των RTU’s) 

13.1.1. Το σύστηµα PRCS θα σαρώνει συνεχώς όλες τις RTU’s στους περιφερειακούς 
σταθµούς, σύµφωνα µε µια προκαθορισµένη διαδικασία, η οποία θα 
κοινοποιηθεί στην ΑΜ προς έλεγχο και έγκριση. Τα αναλογικά δεδοµένα (π.χ. 
µετρήσεις, υπολογισµένες τιµές,  κλπ) από τις RTU΄s στους περιφερειακούς 
σταθµούς θα συλλέγονται και θα µεταδίδονται ψηφιακά στο ΚΕΛ (OCC) και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

13.1.2. Ο Ανάδοχος θα δηλώσει το πρωτόκολλο µετάδοσης µεταξύ ΚΕΛ (OCC) και των 
RTU΄s στους περιφερειακούς σταθµούς.  

13.1.3. Τα δεδοµένα, τα οποία επιστρέφουν στο ΚΕΛ (OCC) ή/και Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR) θα αποθηκεύονται στη µνήµη του συστήµατος του κεντρικού υπολογιστή 
FEP-TCI για επεξεργασία των δεδοµένων και καταγραφή. Όλες οι ενδείξεις και 
οι δοκιµές όλου του διακοπτικού εξοπλισµού σε αίθουσες τεχνικού εξοπλισµού 
θα µεταδίδονται ως συναρτήσεις δύο καταστάσεων, των οποίων η αντίστροφη 
κατάσταση θα επαληθεύεται σε κάθε περίπτωση. 

13.2. Τηλεχειρισµός του Εξοπλισµού 

13.2.1. Η κύρια µέθοδος τηλεχειρισµού (ή δοκιµή) και ελέγχου των εξοπλισµών των 
διαφόρων συστηµάτων παροχής ισχύος και λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
θα διενεργείται µόνον µέσω των RTU΄s στους περιφερειακούς σταθµούς. 

13.2.2. Για λόγους ασφαλείας πριν από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε διακοπτικού 
εξοπλισµού στους περιφερειακούς σταθµούς, όλες οι εντολές (για χειρισµό και 
δοκιµές) θα περνούν από επαληθεύσεις λογισµικού και υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού. Η κανονική διαδικασία της επιλογής, επαλήθευσης και εκτέλεσης 
θα πραγµατοποιείται για όλο τον εξοπλισµό στους περιφερειακούς σταθµούς. 

13.3. Λειτουργίες Αλληλουχίας Ελέγχου και Αυτοµατισµοί 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει εντός του συστήµατος PRCS στα πλαίσια της 
επέκτασης της γραµµής προς Καλαµαριά διάφορες λειτουργίες αλληλουχίας 
ελέγχου και αυτοµατισµών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Η διαδικασία της 
αυτόµατης επανατροφοδότησης του δικτύου των 20kV στους σταθµούς LAS για 
τη νέα επέκταση της γραµµής προς Καλαµαριά εξαιτίας εσωτερικού ή 
εξωτερικού σφάλµατος στο δίκτυο διανοµής Μέσης Τάσης θα παρασχεθεί από 
τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην Προδιαγραφή Παροχής Ισχύος Μέσης Τάσης της σύµβασης του 
κυρίου αναδόχου της επέκτασης Καλαµαριάς και στην παράγραφο 8 της 
παρούσας προδιαγραφής. 

13.4. Επεξεργασία των ∆εδοµένων 

13.4.1. Θα διεξαχθεί η ακόλουθη επεξεργασία, κατ’ ελάχιστον, των δεδοµένων που θα 
συλλέγονται από τις RTU΄s στους περιφερειακούς σταθµούς: 
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α) Αλλαγή στις συνθήκες ανάλυσης και αναφοράς. 

β) Κλιµάκωση και έλεγχος των αναλογικών ορίων. 

γ) Καταγραφή αναλογικής τιµής κλπ. 

δ) Ολοκλήρωση των λειτουργιών µεταγωγής και απόζευξης όλου του 
διακοπτικού εξοπλισµού και των σηµάτων συναγερµού. 

ε) Εµφάνιση / αναφορές της κατάστασης του συστήµατος σε πραγµατικό 
χρόνο. 

στ) Καταγραφή ελέγχου,  λειτουργιών και σφαλµάτων του συστήµατος. 

ζ) Έλεγχος πληρότητας του λογισµικού και υλικοτεχνικού εξοπλισµού του 
συστήµατος. 

η) Προετοιµασία των ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων και µηνιαίων αναφορών η 
οποία θα µπορεί επίσης να διεξαχθεί και από το σύστηµα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή συντήρησης / αξιολόγησης στην αίθουσα τεχνικού εξοπλισµού. 

θ) Τα αποθηκευµένα στο σύστηµα δεδοµένα και η παραµετροποιηµένη 
βάση δεδοµένων θα είναι διαθέσιµα προς εξαγωγή από τον Ελεγκτή Ισχύος σε 
κατάλληλη προς ανάλυση µορφή µε τη χρήση της τελευταίας έκδοσης ευρέως 
διαδεδοµένων εφαρµογών (π.χ. Excel, Word, Access κλπ.). 

13.5. Επεξεργασία των Εντολών του Χειριστή 

13.5.1. Ο Ελεγκτής Ισχύος θα επικοινωνεί µε το σύστηµα PRCS µέσω του ποντικιού 
και των εισαχθέντων δεδοµένων µέσω των πληκτρολογίων του συστήµατος του 
κεντρικού υπολογιστή. Για την είσοδό του στον Η/Υ θα απαιτείται η µετάδοση 
ενός κωδικού πρόσβασης (password) χρησιµοποιώντας ένα προεπιλεγµένο 
κωδικό ασφαλείας. Στην περίπτωση που ο Ελεγκτής Ισχύος αφήνει τη θέση 
εργασίας του, θα προβλέπεται η χρήση µιας απλής διαδικασίας προκειµένου να 
δοθεί το σήµα εξόδου. Λεπτοµέρειες για τα σήµατα εξόδου και εισόδου στο 
σύστηµα PRCS από το σύστηµα του κεντρικού υπολογιστή θα καταγράφονται 
στο ηµερολόγια συµβάντων. 

13.5.2. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τα δικαιώµατα πρόσβασης καθώς και τις 
λειτουργίες ελέγχου, στις οποίες θα έχει πρόσβαση τόσο ο Ελεγκτής Ισχύος 
όσο και οι λοιποί εξουσιοδοτηµένοι χρήστες. Τα δικαιώµατα πρόσβασης θα 
εκχωρούνται ξεχωριστά από τον διαχειριστή του συστήµατος και θα συνδέονται 
κατά βάση µε τον Ελεγκτή Ισχύος. Ο διαχειριστής του συστήµατος θα καθορίσει 
για κάθε εξουσιοδοτηµένο χρήστη τους κωδικούς πρόσβασης, τα αρχικά του 
χρήστη και λοιπά δικαιώµατα πρόσβασης. 

13.5.3. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες πληκτρολογώντας 
το όνοµά τους και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης, όταν εισέρχονται στο 
σύστηµα. Είσοδος και έξοδος από τη λειτουργία του συστήµατος θα είναι 
δυνατή ανά πάσα χρονική στιγµή κατά την 24-ωρη λειτουργία του συστήµατος 
PRCS. Όλες οι ενέργειες που θα εκτελούνται από τους χρήστες θα 
καταγράφονται στο ηµερολόγιο (π.χ. είσοδος, έλεγχος κλπ.) Θα επιτρέπεται 
µόνον σε έναν χειριστή να εισέρχεται στην κεντρική τερµατική µονάδα την ίδια 
χρονική στιγµή. Όταν εισέρχεται ένας νέος χειριστής, ο προηγούµενος χειριστής 
θα εξέρχεται από το σύστηµα. 

13.5.4 Το σύστηµα PRCS παρέχει πολλαπλά επίπεδα εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης 
σχετιζόµενα µε τις περιοχές ευθύνης και τις αντίστοιχες ενέργειες. Όλες οι 
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σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα επίπεδα εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης 
θα είναι διαθέσιµα από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς. 

 
 

13.6. Καταστάσεις σε Πραγµατικό Χρόνο 

13.6.1. Οι καταστάσεις του συστήµατος θα παρουσιάζονται σε πραγµατικό χρόνο στις 
τερµατικές οθόνες του συστήµατος του κεντρικού υπολογιστή και θα 
εκτυπώνονται από τους εκτυπωτές του ΚΕΛ (OCC) ή Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR). Οι 
πληροφορίες (κατ’ ελάχιστον) θα περιλαµβάνουν τη κατάσταση λειτουργίας 
“ανοικτός / κλειστός” όλων των διακοπτικών στοιχείων, σφάλµατα, σήµατα 
συναγερµού, συµβάντα, τρόπο λειτουργίας, αναλογικές µετρήσεις και 
υπολογιζόµενες τιµές όπως A, kV, V DC, kVA, MW, kWh κλπ. από όλες τις 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι καταστάσεις των βλαβών και των σηµάτων 
συναγερµού θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από διαφορετικά χαρακτηριστικά 
ηχητικά σήµατα αναγνώρισης. Για την εύκολη οπτική αναγνώριση από τον 
Ελεγκτή Ισχύος, όλες οι σχετικές προς το σήµα του συναγερµού πληροφορίες 
θα αναβοσβήνουν. 

13.6.2. Η κατάσταση των πληροφοριών που αναβοσβήνουν θα επανέρχεται σε 
σταθερή κατάσταση µε διαφορετικό χρώµα, µέσω αναγνώρισης από τις 
τερµατικές κεντρικές οθόνες του Ελεγκτή Ισχύος καθώς και σε σταθερή 
κατάσταση στο Μιµικό Πίνακα Παροχής Ισχύος στο ΚΕΛ (OCC) και Εφεδρικό 
ΚΕΛ (ECR). 

13.6.3. Το κεντρικό σύστηµα Η/Υ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει τον 
επεξεργαστή για να δηµιουργήσει ένα αριθµό σελίδων στις τερµατικές οθόνες, 
έτσι ώστε να καλύψει τις αλλεπάλληλες απαιτήσεις του Ελεγκτή Ισχύος. Κάθε 
σελίδα που θα εµφανίζεται στην οθόνη θα περιλαµβάνει τόσο µόνιµες 
πληροφορίες (στατικά στοιχεία) όσο και δυναµικά δεδοµένα του συστήµατος. 
Τα δυναµικά δεδοµένα του συστήµατος µπορεί, κατ’ ελάχιστον, να είναι σήµατα 
συναγερµού, κατάσταση διακοπτικών στοιχείων, αναλογικές µετρήσεις, 
υπολογιζόµενες τιµές, ύπαρξη τάσης στις τροχιές, ώρα και ηµεροµηνία κλπ. 

13.6.4. Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει διαγράµµατα απεικόνισης στις κεντρικές 
τερµατικές οθόνες, οι οποίες θα δηµιουργηθούν για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της ΑΜ αναφορικά µε τις λειτουργίες τηλεχειρισµού και επιτήρησης 
των διαφόρων συστηµάτων παροχής ισχύος και λοιπών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος θα δηµιουργήσει και θα υποβάλλει προς έλεγχο 
και έγκριση από την ΑΜ ∆ιαγράµµατα επισκόπησης για Υ/Σ Ανόρθωσης, Υ/Σ 
Μέσης Τάσης (MVP), Υ/Σ Φωτισµού & Βοηθητικής Ισχύος (LAS), διαγράµµατα 
έλξης, λοιπά δίκτυα και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό και συστήµατα κλπ., και θα 
δηµιουργηθούν ή ήδη υφιστάµενα θα τροποποιηθούν από τον Ανάδοχο  προς  
έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ. 

13.6.5. Οι σειρές όλων των αναφορών (π.χ. στον πίνακα συναγερµού κλπ.) στις 
τερµατικές οθόνες του κεντρικού συστήµατος Η/Υ θα περιλαµβάνουν σήµατα 
συναγερµού ή συµβάντα. Το µέγεθος του πίνακα συναγερµών θα είναι 
µεταβλητό. Ο Ελεγκτής Ισχύος θα είναι σε θέση να αλλάξει το ύψος του 
απεικονιζόµενου παράθυρου και κατά συνέπεια να αυξηθεί ο αριθµός των 
εµφανιζόµενων γραµµών συναγερµών ή συµβάντων. 
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13.6.6. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, προς έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ, ένα έγχρωµο 
φωτογραφικό δείγµα για κάθε κατηγορία τερµατικών οθονών, που θα 
περιλαµβάνεται στην προσφορά του, από πανοµοιότυπα ή παρόµοια 
συστήµατα PRCS που σχεδιάστηκαν απ’ αυτόν και εγκρίθηκαν από 
αναγνωρισµένα Μετρό / Σιδηροδροµικές Αρχές παγκοσµίως. 

13.7. Τακτικό Ηµερολόγιο Συµβάντων 

13.7.1. Οποιαδήποτε αναφορά στην τερµατική οθόνη θα είναι η έξοδος στα συµβάντα 
του ηµερολογίου. Θα παρέχεται µια επιλογή, η οποία θα επιτρέπει στον 
Ελεγκτή Ισχύος να επιλέξει τον εκτυπωτή, που θα εκτυπώνει τις αναφορές της 
τερµατικής οθόνης. Η εντολή του Ελεγκτή Ισχύος για εκτύπωση των 
απαιτούµενων εκθέσεων θα απορρίπτεται, εάν ο Ελεγκτής Ισχύος δεν εκτελέσει 
την εντολή εκτύπωσης σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η κατάσταση των 
εκτυπωτών και η διαθεσιµότητά τους θα παρακολουθείται σε συνεχή βάση από 
το σύστηµα PRCS. 

13.7.2. Το σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα τακτικής καταγραφής επιλεγµένων 
σελίδων που θα εµφανίζονται στην οθόνη. Η συχνότητα των καταγραφών και η 
επιλογή των συγκεκριµένων σελίδων, που θα εµφανίζονται στην οθόνη θα 
ρυθµίζονται µέσω ποντικιού ή/και µέσω των πληκτρολογίων των κεντρικών 
σταθµών εργασίας. 

13.7.3. Τα διαστήµατα καταγραφής θα καθορίζονται από τον Ανάδοχο και θα 
εγκρίνονται από την ΑΜ. Ο εκτυπωτής πρωτοκόλλου θα λειτουργεί επί 24-ώρου 
βάσεως και θα εκτυπώνει όλες τις εντολές, την κατάσταση του διακοπτικού 
εξοπλισµού, συναγερµούς, συµβάντα, αναλογικές τιµές κλπ. 

13.8. Απαιτήσεις του Ηµερολόγιου Συµβάντων 

13.8.1. Οποιοσδήποτε κεντρικός σταθµός εργασίας θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να δοθεί εντολή εκτύπωσης οποιασδήποτε κατάστασης. Για τη συγκεκριµένη 
λειτουργία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ποντίκι ή τα πληκτρολόγια και οι 
εκτυπωτές. Ο Ελεγκτής Ισχύος θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εκτύπωση των 
αναφορών της τερµατικής οθόνης µέσω ποντικιού ή πληκτρολογίου. 

13.8.2. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα της µεταφοράς ολόκληρου του 
περιεχόµενου της τερµατικής οθόνης στο αρχείο του σκληρού δίσκου για 
εκτυπώσεις και στη συνέχεια στο ηµερολόγιο συµβάντων. 

13.8.3. Το ηµερολόγιο συµβάντων, το οποίο θα αποθηκεύεται µε συγκεκριµένο όνοµα 
µε το οποίο θα ανατρέχει κανείς σε αυτό, θα δηµιουργείται σε “on-line” 
λειτουργία του συστήµατος από τον Ελεγκτή Ισχύος ή από τον διαχειριστή του 
συστήµατος µε χρήση του επεξεργαστή. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις 
λειτουργίες του ηµερολογίου, οι οποίες θα ελεγχθούν και εγκριθούν από την 
ΑΜ. Το σύστηµα θα παρέχει επιπλέον λειτουργίες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. 

13.9. Ηµερολόγιο Συµβάντων 

Οι ακόλουθες πληροφορίες σε χρονική αλληλουχία θα αναφέρονται κατ’ 
ελάχιστον από το ηµερολόγιο συµβάντων:  

α) Όλες οι λειτουργίες χειρισµού. 

β) Όλες οι αλλαγές στην κατάσταση των σηµάτων συναγερµού. 

γ) Όλες οι αλλαγές στις αναλογικές τιµές. 
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δ) Όλες οι µεταβολές ή τροποποιήσεις των παραµέτρων του συστήµατος. 

13.9.1. Η καταγραφή των συµβάντων θα γίνεται κατά την ακριβή ηµεροµηνία και την 
ώρα κατά τις οποίες το συµβάν (αλλαγή στην κατάσταση) λαµβάνει χώρα (κατά 
προσέγγιση 0,5% του δευτερόλεπτου). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα που θα καταγράφεται το συµβάν. Ο χρόνος 
καταγραφής του συµβάντος θα είναι ο πραγµατικός χρόνος κατά τον οποίο 
λαµβάνει χώρα το συµβάν και το ίδιο θα ισχύει για τις αντίστοιχες καταγραφές 
στους εκτυπωτές. 

13.9.2. Τα συµβάντα και οι συναγερµοί θα ταξινοµούνται κατά χρονολογική σειρά και 
στη συνέχεια από το σύστηµα κεντρικού ελέγχου θα διεξάγεται µια χρονολογική 
αξιολόγηση. Οι όποιες ενέργειες του Ελεγκτή Ισχύος δεν θα καθυστερούν την 
εµφάνιση της κατάστασης του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. Η αξιολόγηση 
θα πραγµατοποιείται από το κεντρικό σύστηµα σε δευτερεύουσα επεξεργασία 
(background mode). Ο Ελεγκτής Ισχύος θα ειδοποιείται όταν ολοκληρώνεται η 
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση µπορεί να εµφανίζεται ή να εκτυπώνεται (εάν ζητηθεί 
από τον Ελεγκτή Ισχύος). 

13.10. Σύνοψη των Σηµάτων Συναγερµού 

Θα είναι διαθέσιµη µια δυναµική λίστα όλων των καταστάσεων κάθε σήµατος 
συναγερµού για όλες τις θέσεις. Οι καταστάσεις θα εµφανίζονται στις τερµατικές 
οθόνες του συστήµατος του κεντρικού υπολογιστή ή θα εκτυπώνονται και θα 
εµφανίζονται στο ηµερολόγιο συµβάντων. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τη 
δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν εκτυπώσεις από τον εκτυπωτή που 
βρίσκεται στην αίθουσα τεχνικού εξοπλισµού. 

 

13.11. Προετοιµασία Ηµερήσιων / Εβδοµαδιαίων / Μηνιαίων Αναφορών 

13.11.1. Όλες οι πληροφορίες, όπως αναφέρονται στο ηµερολόγιο συµβάντων, θα 
αποθηκεύονται στη µνήµη του σκληρού δίσκου και θα είναι διαθέσιµες για την 
προετοιµασία των αναφορών. Θα εκτελούνται είτε από το σύστηµα κεντρικού 
ελέγχου είτε από το σύστηµα Η/Υ συντήρησης που θα βρίσκεται στην αίθουσα 
τεχνικού εξοπλισµού. Ο Ελεγκτής Ισχύος θα εκτελεί την ενεργοποίηση αυτής 
της προετοιµασίας των αναφορών οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο εκτυπωτής 
στο ΚΕΛ (OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) ή ο εκτυπωτής που θα βρίσκεται 
στην αίθουσα τεχνικού εξοπλισµού  θα πραγµατοποιεί την εκτύπωση. 

13.11.2. Οι τυπικές ηµερήσιες αναφορές θα περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και θα 
καταγράφονται σε διάφορες κατηγορίες. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις 
κατηγορίες αυτές στην προσφορά του. Όλες αυτές οι κατηγορίες θα 
εκτυπώνονται κατ’ επιλογήν του Ελεγκτή Ισχύος. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις 
σχετικές πληροφορίες, οι οποίες θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΑΜ. 

13.11.3. Το σύστηµα θα παρέχει ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες και µηνιαίες εκθέσεις. Η 
µορφή και η δοµή των συγκεκριµένων εκθέσεων θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί 
από την ΑΜ. 

13.11.4. Η χωρητικότητα της ενδιάµεσης µνήµης αρχείου για µια τέτοια βάση δεδοµένων 
θα είναι ικανή για την αποθήκευση, κατ’ ελάχιστον, 20000 καταγραφών όλων 
των παρεχόµενων σηµάτων συναγερµού και συµβάντων που συνέβησαν σ’ ένα 
µήκος αρχείου 30 ηµερών. Σήµατα συναγερµού θα ενεργοποιούνται στην 
περίπτωση που το µέγεθος της ενδιάµεσης µνήµης αρχείου δεν επαρκεί για την 
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εγγραφή των συναγερµών. Απαιτείται επίπεδο ενεργοποίησης του σήµατος 
συναγερµού στις κεντρικές τερµατικές οθόνες, όταν καλυφθεί πέραν του 80% 
του ωφέλιµου χώρου µνήµης. Επιπλέον, το σύστηµα PRCS θα παράσχει µια 
ενδιάµεση µνήµη συναγερµού για µέχρι 200 εγγραφές “on-line”, κατ’ ελάχιστον, 
στον πίνακα συναγερµών, ταξινοµηµένες σύµφωνα µε την προτεραιότητα των 
κλάσεων του συναγερµού. Η µελέτη θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την ΑΜ. 

13.12. Μέτρηση και Επιτήρησης Ποιότητας Ενέργειας 

Το σύστηµα PRCS θα αναβαθµισθεί / επεκταθεί / τροποποιηθεί ώστε να 
επιτηρεί την ενεργό και άεργο καταναλισκόµενη ενέργεια καθώς επίσης και τη 
µέγιστη ζήτηση ισχύος στους νέους Υ/Σ Ανόρθωσης, Υ/Σ Μέσης Τάσης (MVP) 
και Φωτισµού & Βοηθητικής Ισχύος (LAS) στην επέκταση της γραµµής προς 
Καλαµαριά. Το σύστηµα PRCS θα επιτηρεί επίσης την ποιότητα της 
παρεχόµενης τάσης ως προς άλλους κρίσιµους παράγοντες, όπως για 
παράδειγµα περιεχόµενες αρµονικές κλπ.. Τα µετρούµενα µεγέθη θα 
διαβιβάζονται στο ΚΕΛ (OCC) και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) στο κεντρικό 
υπολογιστικό σύστηµα για απεικόνιση, καταγραφή και περαιτέρω επεξεργασία. 
Για περισσότερες πληροφορίες ο Ανάδοχος µπορεί να ανατρέξει στην 
Προδιαγραφή Παροχής Ισχύος Μέσης Τάσης του κυρίου αναδόχου της 
επέκτασης, η οποία θα είναι διαθέσιµη. 
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14.  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRCS ΣΤΟ ΚΕΛ (OCC) 

14.1. Μιµικός Πίνακας Παροχής Ισχύος 

14.1.1. Ένας Μιµικός Πίνακας Παροχής Ισχύος παρέχεται για την υφιστάµενη Γραµµή 
καθώς και το Αµαξοστάσιο. Έχει τοποθετηθεί στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό 
ΚΕΛ (ECR) στο Αµαξοστάσιο  της Πυλαίας. Ο Μιµικός Πίνακας αποτελείται από 
τρεις οθόνες 46’’ και βρίσκεται εγκατεστηµένος µπροστά από το γραφείο / 
σταθµό εργασίας του Ελεγκτή Ισχύος. Θα προστεθεί µία ακόµα οθόνη 
παρόµοιου τύπου και τεχνολογίας 46’’ για να υπάρχει επάρκεια χώρου για την 
επέκταση.   

14.1.2. Στις τέσσερις αυτές οθόνες 46’’ (Μιµικός Πίνακας Παροχής Ισχύος) 
εµφανίζονται, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισµό, οι ακόλουθες πληροφορίες, 
για τους υφιστάµενους τοµείς σε λειτουργία και θα εµφανίζονται επίσης η 
επέκταση της γραµµής προς Καλαµαριά από τον σταθµό 25ης Μαρτίου έως τον 
επίσταθµο της Μίκρας συµπεριλαµβανοµένου του Αµαξοστασίου στην Πυλαία: 

1. Πάνω τµήµα για το σύστηµα ∆ιανοµής 20kV στην Γραµµή 
(περιλαµβανοµένης της επέκτασης προς Καλαµαριά) καθώς και το 
Αµαξοστάσιο:  

α) Καταστάσεις όλων των πηγών παροχής ισχύος των διακοπτών της 
∆ΕΗ (∆Ε∆∆ΗΕ). 

β) Καταστάσεις όλων των διακοπτών ισχύος 20kV και των διακοπτών 
φορτίου στους Υ/Σ Μέσης Τάσης (MVP) και Υ/Σ Φωτισµού & 
Βοηθητικής Ισχύος (LAS). 

γ) Ενδείκτες ύπαρξης τάσης των διακοπτών ισχύος της ∆ΕΗ 
(∆Ε∆∆ΗΕ). 

δ) Ενδείκτες ύπαρξης τάσης της παροχής ισχύος 400V Ε.Ρ. στους 
πίνακες Χαµηλής Τάσης στους Υ/Σ Φωτισµού & Βοηθητικής Ισχύος 
(LAS). 

2. Μεσαίο τµήµα για το σύστηµα Ισχύος Έλξης 750V Σ.Ρ. στις Γραµµές:  

α) Καταστάσεις όλων των πηγών παροχής ισχύος 20kV των 
διακοπτών της ∆ΕΗ (∆Ε∆∆ΗΕ) στους Υποσταθµούς Έλξης. 

β) Καταστάσεις όλων των διακοπτών ισχύος 20kV για τους 
Υποσταθµούς Έλξης. 

γ) Καταστάσεις όλων των διακοπτών Σ.Ρ., των διακοπτών έλξης και 
των τηλεχειριζόµενων διακοπτών. 

δ) Καταστάσεις όλων των διακοπτών Σ.Ρ. στο χώρο του 
Αµαξοστασίου. 

ε) Ενδείκτες ύπαρξης τάσης των διακοπτών ισχύος της ∆ΕΗ 
(∆Ε∆∆ΗΕ) και των διακοπτών 750V Σ.Ρ. 

στ) Ένδειξη γενικού συναγερµού (σφάλµα RTU) για όλους τους 
Υποσταθµούς Έλξης. 

ζ) Κατάσταση του συστήµατος ∆ιακοπής Ρεύµατος Έλξης (σύστηµα 
TCR) για όλους τους Υποσταθµούς Έλξης. 
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η) Κατάσταση του συστήµατος Γενικής απόζευξης ανάγκης των 
Υποσταθµών Έλξης. 

14.1.3. Όλοι οι διακόπτες Ε.Ρ. και Σ.Ρ. στο Μιµικό Πίνακα Παροχής Ισχύος θα έχουν 
µια διαφορετική φωτεινή ένδειξη για την ανοιχτή και την κλειστή κατάσταση του 
διακόπτη. Μία αλλαγή στην κατάσταση των διακοπτών ή γενικά του 
διακοπτικού εξοπλισµού, που δεν λαµβάνεται, θα παρουσιάζεται µε µια 
σταθερή ένδειξη κίτρινου χρώµατος. 

14.1.4. H κατάσταση όλου του απεικονιζόµενου ηλεκτρικού εξοπλισµού στο Μιµικό 
Πίνακα Παροχής Ισχύος θα ενηµερώνεται αυτοµάτως. Ο χρόνος ενηµέρωσης 
για τις αµετάβλητες καταστάσεις δεν θα υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. 

14.1.5. Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του κεντρικού συστήµατος ελέγχου και / 
ή ολικής βλάβης της γραµµής µετάδοσης ή του συστήµατος επικοινωνίας, όλες 
οι ενδείξεις στο Μιµικό Πίνακα Παροχής Ισχύος θα συνεχίσουν να 
παρουσιάζουν τις καταστάσεις τους πριν από τη βλάβη. Μετά την 
αποκατάσταση του συστήµατος, ο Μιµικός Πίνακας θα ενηµερώσει αυτοµάτως 
όλο τον τηλεχειριζόµενο εξοπλισµό και εξοπλισµό επιτήρησης καθώς και τις 
ενδείξεις και κατόπιν θα συνεχίσει την κανονική του λειτουργία. 

14.1.6. Τα κείµενα θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ο Εργολάβος θα χρησιµοποιήσει 
διαφορετικά χρώµατα για τα διάφορα επίπεδα τάσης της παροχής ισχύος, π.χ. 
20kV, 750V Σ.Ρ., 400V Ε.Ρ. κλπ. Το χρώµα, το ύψος και το πλάτος των 
γραµµάτων και των αριθµητικών χαρακτήρων θα συµφωνεί µε την ήδη 
υπάρχουσα µορφή της γραµµατοσειράς του Μιµικού Πίνακα. 

14.1.7. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει µια πλήρη περιγραφή του Μιµικού Πίνακα Παροχής 
Ισχύος µε διαστάσεις υπό κλίµακα που αφορούν την επέκταση της γραµµής 
προς Καλαµαριά και που απεικονίζεται στις προαναφερθείσες οθόνες των 46’’. 
Θα υποβάλλει τα σχεδιαγράµµατα του Μιµικού Πίνακα για έλεγχο και έγκριση 
από την ΑΜ, καθώς και έγχρωµες φωτογραφίες παρόµοιων µιµικών πινάκων 
που υποβλήθηκαν πρόσφατα σ’ άλλες συµβάσεις. 

14.1.8. Η εγκατάσταση όλου του νέου εξοπλισµού ή αλλαγές του εξοπλισµού στο 
Μιµικό Πίνακα Παροχής Ισχύος θα λάβουν χώρα κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί τις διακοπές της λειτουργίας του Μετρό. 

14.1.9. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλωδίωση, την κωδικοποίηση και τις 
οδεύσεις όλων των νέων συνδέσεων από το δωµάτιο του κεντρικού εξοπλισµού 
και προς τους δύο Μιµικούς Πίνακες στο ΚΕΛ (OCC) (Μιµικός Πίνακας 
Παροχής Ισχύος & Μιµικός Πίνακας Κυκλοφορίας) και αντίστοιχα και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), στο πλαίσιο και στον βαθµό που απαιτούνται λόγω της 
επέκτασης της γραµµής προς Καλαµαριά. 

14.2. Μιµικός Πίνακας Κυκλοφορίας (VCP) για την κίνηση των συρµών 

Ο κεντρικός εξοπλισµός του συστήµατος PRCS (σύστηµα FEP-TCI)  θα 
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη τάσης 750V Σ.Ρ. των τροχιών στο 
Μιµικό Πίνακα Κυκλοφορίας που είναι επίσης εγκατεστηµένος στο ΚΕΛ (OCC) 
και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) (µπροστά από τους σταθµούς εργασίας των 
Ρυθµιστών Κυκλοφορίας). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενσωµατώσει 
τις νέες πληροφορίες της επέκτασης της γραµµής  συµπεριλαµβανοµένου του 
Αµαξοστασίου και να υλοποιήσει τις απαιτούµενες τροποποιήσεις.  
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14.3. Το σύστηµα PRCS διασυνδέεται επίσης µε τα συστήµατα TLC/ICCS, ATC 
(ATS) όπου λαµβάνει όλα τα σήµατα από τους πίνακες διανοµής των 
προαναφερόµενων συστηµάτων ενώ διασυνδέεται επίσης και µε τα συστήµατα 
SMS, Time Server, όπου ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα διασυνδέσει αντίστοιχα 
και µε την επέκταση του συστήµατος PRCS προς Καλαµαριά. 
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15.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 

15.1. Οι σταθµοί εργασίας στο ΚΕΛ (OCC) χρησιµοποιούνται για τη µόνιµη 
λειτουργία του συστήµατος PRCS από τον Ελεγκτή Ισχύος. 

15.2. Η σχεδίαση των σταθµών εργασίας είναι βασισµένη στις αρχές της εργονοµίας, 
οι οποίες και τυγχάνουν αποδοχής στο χώρο της βιοµηχανίας και πληρούν 
αποδεκτές ιατρικές προδιαγραφές σε σχέση µε την πρόληψη 
επαναλαµβανόµενης φυσικής καταπόνησης και ιδιαίτερα µε την προστασία της 
µέσης και των µατιών του χειριστή. Τα ίδια ισχύουν και στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR). 

15.3. Οι πληροφορίες που παρέχονται στις ακόλουθες παραγράφους είναι οι κύριες 
λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος των κεντρικών τερµατικών οθονών και 
της εισαγωγής δεδοµένων µέσω πληκτρολογίου ή ποντικιού. 

15.4. Κάθε κεντρικό τερµατικό στο ΚΕΛ ή/και Εφεδρικό ΚΕΛ θα επιτρέπει τον 
τηλεχειρισµό από τον Ελεγκτή Ισχύος κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύµφωνα 
µε µία λεπτοµερή περιγραφή, η οποία θα παραδοθεί στην ΑΜ για έλεγχο και 
έγκριση µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 

15.5. Οι τηλεχειρισµοί (µέσω εντολών) θα ενεργοποιούνται είτε από το ποντίκι είτε µε 
εισαγωγή δεδοµένων µέσω των πληκτρολογίων του κεντρικού υπολογιστικού 
συστήµατος. Η αλληλουχία στη λειτουργία των χειρισµών θα είναι η επιλογή, ο 
χειρισµός, η εκτέλεση και η τελική διαµόρφωση π.χ.: 

α)  Η επιλογή του προς χειρισµό στοιχείου του δικτύου. Η επιλογή θα γίνεται 
από το ποντίκι µε επακόλουθο να αναβοσβήνει το επιλεγµένο στοιχείο του 
δικτύου. 

β)  Ο έλεγχος ότι έχει επιλεγεί το σωστό στοιχείο του δικτύου. 

γ)  Η εµφάνιση των δυνατών ενεργειών, οι οποίες µπορούν να γίνουν από 
τον Ελεγκτή Ισχύος (µέσω επιλογής από τον εµφανισθέντα κατάλογο). 

δ)  Η εκτέλεση της εντολής που ζητήθηκε (µέσω επιλογής από τον 
εµφανισθέντα κατάλογο). 

ε)  Η αναµενόµενη κατάσταση του στοιχείου του δικτύου θα αναβοσβήνει έως 
την άφιξη της εντολής αναγνώρισης ή το πέρας του χρονικού περιθωρίου. 

στ) Η ένδειξη της τελικής κατάστασης θα επιβεβαιώνει την ορθή εκτέλεση της 
εντολής. Η επιτήρηση της εκτέλεσης της εντολής θα ολοκληρώνεται µε 
επιτυχία µε την επακόλουθη επίδειξη του στοιχείου του δικτύου στην 
πραγµατική του κατάσταση (σταθερή κατάσταση), χωρίς την ένδειξη 
συναγερµού. Σε περίπτωση που υπάρχει µη επιτυχές αποτέλεσµα στο 
χειρισµό η απεικόνιση της κατάστασης του στοιχείου του δικτύου θα 
αλλάζει στην πραγµατική του κατάσταση και ένα αντίστοιχο µήνυµα θα 
εµφανίζεται στον κατάλογο συναγερµού. Η ένδειξη συναγερµού ενός 
ανεπιτυχούς χειρισµού θα διαµορφώνεται για κάθε ηλεκτρική 
εγκατάσταση του Έργου της επέκτασης. 

ζ) Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που απεικονίζονται στους 
σταθµούς εργασίας ή οπουδήποτε αλλού στο ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ (π.χ. 
εκτυπωτές, Μιµικός Πίνακας Παροχής Ισχύος, Μιµικός Πίνακας 
Κυκλοφορίας, δωµάτιο συντήρησης κλπ.) θα είναι πάντοτε συνεπείς 



 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PRCS) 
 

RFP-380/20  

 

K_LV_DP015460 Σελίδα 36  από 72 

 

(σωστές πληροφορίες από τις διάφορες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του 
Έργου της επέκτασης). 

15.6. Ένα σχηµατικό διάγραµµα θα περιγράφει την παραπάνω αλληλουχία 
δείχνοντας το χρόνο ανταπόκρισης των χειρισµών. Η ΑΜ θα είναι πλήρως 
ενήµερη της παραπάνω αλληλουχίας από τον Ανάδοχο. 

15.7. Η επιβεβαίωση των χειρισµών θα διαµορφώνεται χωριστά για κάθε στοιχείο του 
δικτύου του Έργου της επέκτασης. Ο Ανάδοχος θα παράσχει κάθε απαιτούµενη 
πληροφορία για έλεγχο και τελική έγκριση από την ΑΜ. 

15.8. Η κεντρική τερµατική οθόνη θα παρουσιάζει σχηµατικά όλα τα συστήµατα 
παροχής ισχύος και τις λοιπές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα στοιχεία των 
δικτύων και των λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποσυστηµάτων θα 
διαταχθούν σε διαγράµµατα, τα οποία θα έχουν φυσική διασύνδεση µε τη 
διαδικασία. 

15.9. Η τρέχουσα κατάσταση όλου του διακοπτικού εξοπλισµού, σηµάτων 
συναγερµού, ενδείξεων, καθώς και όλων των αναλογικών µετρήσεων και 
υπολογιζόµενων τιµών κλπ. θα απεικονίζονται στις κεντρικές τερµατικές οθόνες 
και στην οθόνη συντήρησης. Η παρουσίαση θα χωρίζεται σε σελίδες, οι οποίες 
θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΑΜ. Ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει την 
ΑΜ για το περιεχόµενο κάθε σελίδας και / ή άλλων τροποποιηµένων κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Οριστικής Μελέτης (ΓΟΜ) του Έργου της επέκτασης. Η ΑΜ 
θα ελέγξει και θα εγκρίνει όλες τις σελίδες (νέες και τροποποιηµένες) των 
κεντρικών τερµατικών οθονών για το σύστηµα PRCS. 

15.10. Όλες οι µετρούµενες τιµές θα απεικονίζονται γραφικά µε καµπύλες στον 
κεντρικό υπολογιστή. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει την ανάλυση των 
καµπυλών. Ο Ελεγκτής Ισχύος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, να 
τυπώνει και να αποθηκεύει τις καµπύλες στο σύστηµα του υπολογιστή (στο 
ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ ή την αίθουσα τεχνικού εξοπλισµού). Η αποθήκευση θα 
πρέπει να γίνεται εύκολα από τον Ελεγκτή Ισχύος για περαιτέρω επεξεργασία 
στη συνέχεια. 

15.11. Το λογισµικό θα παρέχει στον Ελεγκτή Ισχύος τις επιλογές να κάνει όταν 
απαιτείται τροποποιήσεις ή διορθώσεις στις σελίδες στις κεντρικές τερµατικές 
οθόνες. Όλοι οι παράγοντες και τα εργαλεία του λογισµικού θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµα στον Ελεγκτή Ισχύος από τον Ανάδοχο. 

15.12. Τα σήµατα συναγερµού, τα οποία θα συνοδεύονται από ηχητικά σήµατα θα 
τίθενται εκτός (παύση ηχητικής σήµανσης) µε το πάτηµα ενός πλήκτρου στον 
κεντρικό υπολογιστή ή µε το ποντίκι. 

15.13. Ο Ελεγκτής Ισχύος, χρησιµοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο του 
κεντρικού υπολογιστή, θα µπορεί να απεικονίσει εύκολα στην οθόνη του 
υπολογιστή εκείνη τη σελίδα που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο σήµα 
συναγερµού. 

15.14. Τα σήµατα χωρίς ηχητική σήµανση θα απεικονίζονται επίσης στις τερµατικές 
οθόνες. Τα σήµατα συναγερµού θα περιλαµβάνουν, χωρίς αυτό να αποτελεί 
περιορισµό, τα ακόλουθα: 

α) Αλλαγή της κατάστασης του σήµατος. 

β) Αναλογικά όρια σήµατος. 
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γ) Σφάλµατα του συστήµατος. 

15.15. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει επίσης τις απαιτήσεις της παραγράφου 13.6. 

15.16. Το αρχαιότερο χρονικά µη επιβεβαιωµένο σήµα θα πρέπει να εµφανίζεται σε 
όλες τις σελίδες που σχετίζονται µε αυτό το σήµα. 

15.17. Ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής θα περιέχει ικανοποιητικό χώρο 
αποθήκευσης µε 30% επιπλέον χωρητικότητα περιλαµβανοµένων των θυρών 
εξόδου. 

15.18. Οι µη ελεγχόµενες αλλαγές κατάστασης θα παρουσιάζονται ως σύµβολα που 
θα αναβοσβήνουν. Τα σύµβολα θα αναπαριστούν τον εξοπλισµό που έλαβε την 
επίδραση. Τα σύµβολα θα αναβοσβήνουν µέχρι η κατάσταση να επιβεβαιωθεί 
από τον Ελεγκτή Ισχύος. Τέτοιες καταστάσεις θα καταγράφονται ως σήµατα 
συναγερµού. 

15.19. Η επεξεργασία των µεταβατικών αλλαγών κατάστασης θα είναι ίδια µε εκείνη 
των κανονικών αλλαγών. Ένα σύµβολο που αναβοσβήνει θα αναπαριστά τη 
µονάδα του εξοπλισµού και όχι την κατάσταση την οποία διέρχεται. Ο Ελεγκτής 
Ισχύος θα πρέπει να αναγνωρίζει και στη συνέχεια να θέτει εκτός τις εξόδους 
του συστήµατος από τις µεταβατικές αλλαγές. 

15.20. Μια αλλαγή κατάστασης λόγω βλάβης, η οποία θέτει τη µονάδα του εξοπλισµού 
σε µια µεταβατική κατάσταση θα καταγράφεται. Το σύµβολο της µονάδας 
εξοπλισµού θα αναβοσβήνει µέχρι η κατάσταση να επιβεβαιωθεί. 

15.21. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράσχει µέσα διασύνδεσης για το 
κεντρικό σύστηµα υπολογιστή ή το σύστηµα FEP-TCI για σύνδεση του 
εξοπλισµού συντήρησης ή άλλο φορητό εξοπλισµό µε σκοπό τη δοκιµή και το 
χειρισµό. Ο Ανάδοχος θα παράσχει στην ΑΜ φορητή προγραµµατιζόµενη 
συσκευή µε το σύνολο του εφαρµοζόµενου λογισµικού. 

15.22. Το προτεινόµενο σύστηµα PRCS θα αυτο-παρακολουθείται διαρκώς. 

 



 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PRCS) 
 

RFP-380/20  

 

K_LV_DP015460 Σελίδα 38  από 72 

 

 

16. ΕΛΕΓΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ 
16.1. Γενικά 

Ο Ελεγκτής Ισχύος πρέπει να ελέγχει και να παρακολουθεί τακτικά τον 
εξοπλισµό των συστηµάτων παροχής ισχύος και των λοιπών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων µέσω µηνυµάτων και εντολών, που ανταλλάσσουν 
πληροφορίες µε το πρόγραµµα του συστήµατος. Τα µηνύµατα εισάγονται 
κανονικά µέσω του συστήµατος διαλόγου µε τη βοήθεια του ποντικιού και / ή 
των πλήκτρων λειτουργίας του πληκτρολογίου µε την τεχνολογία παραθύρων. 
Τα µηνύµατα αυτά, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισµό, είναι τα ακόλουθα:  

α) Μηνύµατα εισόδου. 

β) Μηνύµατα εξόδου. 

γ) Εικόνες στην οθόνη κατ’ επιλογή του χειριστή. 

δ) Σύνοψη σηµάτων συναγερµού. 

ε) Κατάλογοι συναγερµού. 

στ) Κατάλογοι ελέγχου. 

ζ) Μεταβολή της κατάστασης αναφοράς. 

η) Αναφορά σηµάτων συναγερµού. 

θ) Επιδόσεις συστήµατος. 

ι) Ηλεκτρικές µετρήσεις στις οθόνες. 

ια) Ανταπόκριση ελέγχου. 

ιβ) Αξιοπιστία. 

 

16.2. Εντολές Εισόδου 

16.2.1. Εντολές εισόδου θα είναι διαθέσιµες στον Ελεγκτή Ισχύος και θα 
περιλαµβάνουν, χωρίς περιορισµούς, τις ακόλουθες λειτουργίες: 

α) Αίτηση συγκεκριµένης παρουσίασης από το χρήστη. 

β) Αίτηση των σηµάτων συναγερµού σε σηµεία. 

γ) Αίτηση της σύνοψης των σηµείων στο σήµα συναγερµού. 

δ) Αίτηση της σύνοψης όλων των σηµάτων συναγερµού του συστήµατος. 

ε) Αίτηση της κατάστασης ελέγχου σε σηµείο. 

στ) Επιλογή ελέγχου. 

ζ) Ακύρωση ελέγχου. 

η) Επόµενη σελίδα. 

θ) Προηγούµενη σελίδα. 

ι) Άδειασµα οθόνης. 

ια) Αποδοχή του σήµατος συναγερµού. 

ιβ) Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των µεταβατικών σηµάτων 
συναγερµού. 

ιγ) “Ανοιχτός / κλειστός” έγκριση. 

ιδ) Προτεραιότητα στον Ελεγκτή Ισχύος (αλλαγή γραµµής). 

ιε) Μεταβολή κατάστασης του διακοπτικού υλικού. 
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ιστ) Καθορισµός ώρας. 

ιζ) Προετοιµασία ηµερήσιων / εβδοµαδιαίων / µηνιαίων αναφορών. 

ιη) Προγραµµατισµένες διακοπές. 

ιθ) Καθορισµός των δεδοµένων. 

16.2.2. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτές οι λειτουργίες περιορίζονται σ’ εκείνες που 
απαιτούνται για την καθηµερινή λειτουργία του συστήµατος PRCS. Οι 
λειτουργίες που απαιτούνται για άλλους σκοπούς περιγράφονται σε άλλες 
παραγράφους αυτής της Προδιαγραφής. 

16.2.3. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΜ τα σχηµατικά διαγράµµατα ελέγχου που 
προτείνει για την εκτέλεση των προαναφερόµενων λειτουργιών. Η ΑΜ θα 
ελέγξει και θα εγκρίνει την τελική περιγραφή των σχηµατικών διαγραµµάτων για 
τις εντολές ελέγχου. 

 

16.3. Εντολές Εξόδου 

Οι εντολές εξόδου από το σύστηµα PRCS σε ανταπόκριση της αίτησης του 
Ελεγκτή Ισχύος ή σε ανταπόκριση ενός αποµακρυσµένου συµβάντος, θα 
περιλαµβάνουν, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισµό, αυτά που περιγράφονται 
στις παραγράφους 16.4 έως και συµπεριλαµβανοµένης της παραγράφου 16.11.  

16.4. Εικόνες στις Κεντρικές Τερµατικές Οθόνες στο ΚΕΛ 

16.4.1. Ο Ανάδοχος θα δηµιουργήσει τις εικόνες για το Έργο της επέκτασης 
Καλαµαριάς στις κεντρικές τερµατικές οθόνες και την οθόνη συντήρησης, οι 
οποίες θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΑΜ. Θα παρουσιάζουν 
τυποποιηµένες παραλλαγές του συστήµατος (καταστάσεις, αναλογικές τιµές 
κλπ.) σ’ ένα σταθερό πλαίσιο. Οι εικόνες θα εµφανίζονται στις κεντρικές 
τερµατικές οθόνες ή θα εκτυπώνονται. Θα δηµιουργηθούν από ένα σύνολο 
γραφικών συµβόλων αλφαβητικών και αριθµητικών χαρακτήρων που 
προηγουµένως πρέπει να υποβληθούν στην ΑΜ για έλεγχο και έγκριση. Η 
διαδικασία δηµιουργίας των γραφικών συµβόλων θα υποβληθεί προς έλεγχο 
και έγκριση από την ΑΜ. Κάθε εικόνα θα παρουσιάζει πληροφορίες για µία ή 
περισσότερες θέσεις, κατάσταση δεδοµένων, τακτικά ηµερολόγια συµβάντων ή 
διαγράµµατα παρουσίασης. Τα διακοπτικά στοιχεία θα είναι οµαδοποιηµένα 
αναλόγως της τοπολογίας του κυκλώµατος και της γεωγραφικής τους θέσης. 
Κάθε εικόνα θα πρέπει να ενηµερώνεται από το σύστηµα του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, όποτε έχει παρατηρηθεί µια αλλαγή, αλλά και κατά τακτά 
διαστήµατα.  

16.4.2. Το κεντρικό σύστηµα του υπολογιστή θα αναπαριστά σε πλήρη δίκτυα τα 
διάφορα συστήµατα παροχής ισχύος και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
τα οποία θα διατάσσονται µέχρι τις τέσσερις (4) τερµατικές οθόνες στο ΚΕΛ ή 
αντίστοιχα στο Εφεδρικό ΚΕΛ. 

16.4.3. Οποιαδήποτε από τις εικόνες θα εκτυπώνεται έτσι ώστε ν’ αποτελέσει ένα 
“Ηµερολόγιο Συµβάντων κατ’ επιλογή του Ελεγκτή Ισχύος”. Η διαδικασία 
επιλογής θα καθορίζεται από τον Ανάδοχο και θα υποβληθεί προς έλεγχο και 
έγκριση από την ΑΜ. 
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16.5. Σύνοψη των Σηµάτων Συναγερµού 

16.5.1. Μια σύνοψη των σηµάτων συναγερµού θα είναι µια δυναµική κατάσταση όλων 
των θέσεων και των καταστάσεων των σηµάτων συναγερµού. Θα 
παρουσιάζεται σε τερµατικές οθόνες ή θα εκτυπώνεται στον εκτυπωτή. 

16.5.2. Η σύνοψη των σηµάτων συναγερµού θα παρουσιάζεται σε παράθυρο-
κατάλογο, όπου τα γεγονότα θα παρατίθενται µε χρονολογική σειρά σε µορφή 
κειµένου. Η κατάσταση όλων των σηµάτων συναγερµού θα ενηµερώνεται 
αυτοµάτως µε την αλλαγή της κατάστασης των σηµάτων. Κάθε µήνυµα που θα 
παρατίθεται στον κατάλογο θα αποτελείται βασικά από τις ακόλουθες 
πληροφορίες (ως ελάχιστο): 

Ηµεροµηνία.  

Ώρα της ηµέρας. 

Ελεγκτής Ισχύος. 

∆ίκτυο. 

∆ιεύθυνση εξοπλισµού. 

Κείµενο µηνύµατος. 

Κατάσταση, τιµή και αιτία. 

Προτεραιότητα συναγερµού, Χρώµα συναγερµού. 

Αναγνώριση. 

κτλ.  

16.5.3. Η τελική διάταξη θα υπόκεινται στην έγκριση της ΑΜ. Το σύστηµα θα παρέχει 
διάφορους τύπους καταλόγων που θα µπορούν να παραµετροποιηθούν «on-
line» για να εµφανίσουν την πληροφορία. Σε περίπτωση που ένας κατάλογος 
είναι µεγαλύτερος από το παράθυρο της τερµατικής οθόνης, τότε θα µπορεί να 
κυληθεί µε τη βοήθεια των ράβδων κύλισης. 

16.5.4. Ο κωδικός και η ονοµασία της θέσεως ενός µη αναγνωρισµένου σήµατος θα 
αναβοσβήνει µέχρις ότου το σήµα αναγνωριστεί από τον Ελεγκτή Ισχύος. 

16.5.5. Θα εµφανίζεται η ένδειξη “υπέρβασης σελίδας”, αν η κατάσταση υπερβαίνει τα 
όρια της εικόνας. Η ΑΜ θα εγκρίνει τις λεπτοµέρειες κατά τη φάση του 
σχεδιασµού µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 

 

16.6. Κατάσταση Σηµάτων Συναγερµού 

16.6.1. Η κατάσταση των σηµάτων συναγερµού θα παρουσιάζει όλα τα σήµατα που 
λαµβάνονται από ένα επιλεγµένο µέρος. Κάθε κατάσταση θα καταγράφεται µε 
χρονική αλληλουχία και θα παρουσιάζεται στη λίστα σηµάτων στις κεντρικές 
τερµατικές οθόνες ή θα εκτυπώνεται. Η δοµή της λίστας των σηµάτων 
συναγερµού θα πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την ΑΜ. Σηµαντικές 
πληροφορίες θα εµφανίζονται, κατ’ ελάχιστον, ως εξής: ηµεροµηνία, ώρα, 
τοποθεσία, κωδικός εξοπλισµού κλπ. 

16.6.2. Οι εµφανιζόµενες καταστάσεις θα ενηµερώνονται άµεσα εφόσον εµφανίζονται 
νέες καταστάσεις στο κεντρικό σύστηµα. 
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16.7. Αναφορές των Σηµάτων Συναγερµού 

16.7.1. Τα σήµατα θα κατατάσσονται σύµφωνα µε τις κατηγορίες, που αναφέρονται 
παρακάτω: 

α) Σήµατα εγκατάστασης. 

β) Γενικά σήµατα. 

γ) Σήµατα συστήµατος. 

δ) Σήµατα ελαττωµατικής λειτουργίας των στοιχείων των PLC’s και των 
συσκευών εντός των ερµαρίων RTU’s στους περιφερειακούς σταθµούς 
και του εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στο ΚΕΛ ή/και Εφεδρικό 
ΚΕΛ (π.χ. σταθµοί εργασίας, σύστηµα FEP-TCI, UPS, Μιµικός Πίνακας 
Παροχής Ισχύος κλπ.) 

16.7.2. Τα σήµατα εγκατάστασης θα καλύπτουν οποιαδήποτε µη ελεγχόµενη 
κατάσταση µιας εγκατεστηµένης µονάδας σε κάποιο χώρο. Τα γενικά σήµατα 
θα καλύπτουν σφάλµατα του τηλεχειριζόµενου εξοπλισµού. 

16.7.3. Οι αναφορές των σηµάτων συναγερµού θα είναι οι ίδιες για τα γενικά σήµατα 
και για τα σήµατα εγκατάστασης και θα περιλαµβάνουν ένα ηχητικό 
προειδοποιητικό σήµα, ένα σήµα που θα αναβοσβήνει στην τερµατική οθόνη 
και θα εκτυπώνεται “on-line”. 

16.7.4. Το σύστηµα θα παράγει ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες και µηνιαίες αναφορές. Αυτό 
θα πραγµατοποιείται από το κεντρικό σύστηµα του υπολογιστή στο ΚΕΛ, στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ ή από το σύστηµα συντήρησης / αξιολόγησης στην αίθουσα 
τεχνικού εξοπλισµού. 

 

16.8. ∆ιαχείριση των Σηµάτων Συναγερµού και Μηνυµάτων 

16.8.1. Για κάθε ένδειξη ή µήνυµα θα γίνει παραµετροποίηση της κλάσης συναγερµού. 
Επιπρόσθετα, κλάσεις συναγερµού θα δεσµευτούν για τις εσωτερικές βλάβες, 
µηνύµατα και ενδείξεις του συστήµατος. Η κλάση του συναγερµού θα δείχνει 
την προτεραιότητα του συναγερµού. Ένας υψηλός συναγερµός θα αντιστοιχεί 
σε υψηλή προτεραιότητα. 

16.8.2. Οι συναγερµοί και τα µηνύµατα θα ταξινοµούνται στον πίνακα συναγερµών 
σύµφωνα µε την κλάση συναγερµού τους. Με βάση τις κλάσεις συναγερµού, θα 
γίνεται επεξεργασία των εισερχοµένων συµβάντων σύµφωνα µε την αρχή FIFO 
(First in / First Out). 

16.8.3. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει διαφορετικά ηχητικά σήµατα για κάθε κλάση 
συναγερµού. Η διαµόρφωση των ηχητικών σηµάτων θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί 
από την ΑΜ. Τα ηχητικά σήµατα θα µπορούν να απενεργοποιούνται από το 
σύστηµα PRCS. 

 

16.9. ∆ιαδικασίες Επεξεργασίας των Σηµάτων Συναγερµού 

16.9.1. Κάθε συναγερµός θα εµφανίζεται σε µια γραµµή συναγερµού σε πραγµατικό 
χρόνο σε κάθε διαδικασία ή σε οποιεσδήποτε ενέργειες χειρισµού εκτελούνται 
από τον Ελεγκτή Ισχύος. Ο πιο πρόσφατος συναγερµός µε την υψηλότερη 
κλάση συναγερµού, που δεν έχει αναγνωρισθεί, θα εµφανίζεται και θα 
αναβοσβήνει στις κεντρικές τερµατικές οθόνες. 
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16.9.2. Όλοι οι συναγερµοί θα αναγνωρίζονται από ενέργειες του Ελεγκτή Ισχύος µέσω 
του πληκτρολογίου ή του ποντικιού. 

16.9.3. Θα υπάρχουν σήµατα συναγερµού για κάθε κατάσταση σφάλµατος για όλο τον 
εξοπλισµό του συστήµατος PRCS που είναι εγκατεστηµένος στο ΚΕΛ ή/και 
ECR και εντός των ερµαρίων RTU’s. Θα υπάρχει η δυνατότητα παύσης του 
ηχητικού σήµατος του συναγερµού από τον Ελεγκτή Ισχύος µέσω του 
συστήµατος PRCS. 

16.9.4. Τα σήµατα για τα µηνύµατα σφάλµατος θα δηµιουργούνται ως απόκριση στο 
σήµα εσφαλµένης εισόδου του Ελεγκτή Ισχύος. Τα σήµατα θα εµφανίζονται 
στην τερµατική οθόνη και θα εκτυπώνονται. 

16.9.5. Οι τελικές καταστάσεις της διαδικασίας των σηµάτων συναγερµού θα αποτελεί 
αντικείµενο ελέγχου και έγκρισης από την ΑΜ µε την υπογραφή της Σύµβασης. 

 

16.10. Επίδοση του συστήµατος PRCS 

16.10.1. Οι επιδόσεις του συστήµατος θα είναι για ένα µέγιστο αριθµό περιφερειακών 
σταθµών, όλων διασυνδεδεµένων µε τον κεντρικό εξοπλισµό στο ΚΕΛ και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ. Ο βαθµός επίδοσης του συστήµατος θα ισχύει επίσης και για το 
ολοκληρωµένο σύστηµα PRCS. 

16.10.2. Στις ακόλουθες παραγράφους οι χρόνοι απόκρισης θα αναφέρονται στο χρόνο 
που περνά από τη στιγµή που συµβαίνει ένα συµβάν στον περιφερειακό 
σταθµό, µέχρι τη στιγµή που η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται στην τερµατική 
οθόνη του Ελεγκτή Ισχύος στο ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ. Αυτό συµβαίνει υπό την 
προϋπόθεση ότι το σύστηµα είναι σε µια µόνιµη κατάσταση, ακριβώς πριν την 
παρουσίαση των συµβάντων. 

 

16.11. Χρόνοι Απόκρισης του Συστήµατος  

16.11.1. Απαιτούνται οι ακόλουθοι χρόνοι απόκρισης για τους ελέγχους και τις ενδείξεις 
(κατ’ ελάχιστον): 

α) Η εντολή εκτέλεσης θα µεταδίδεται στο επιλεγµένο σηµείο ελέγχου σε 
λιγότερο από ένα (1) δευτερόλεπτο από την ενεργοποίηση της εντολής 
εκτέλεσης.  

β) Ο χρόνος ενηµέρωσης των ηλεκτρικών αναλογικών µετρήσεων και η µη 
µεταβαλλόµενη ψηφιακή κατάσταση στη σελίδα της τερµατικής οθόνης 
δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) δευτερόλεπτα. Ο Ανάδοχος θα 
εξασφαλίσει ότι η ενηµέρωση των µετρήσεων θα ολοκληρώνεται 
τουλάχιστον σε δύο (2) δευτερόλεπτα πριν την εµφάνιση στην τερµατική 
οθόνη. 

γ) Επιλεγµένο σηµείο για σχετικό επανέλεγχο θα ολοκληρώνεται σε λιγότερο 
από δύο (2) δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της εντολής επιλογής. 

δ) Η ένδειξη κατάστασης του επιλεγµένου σηµείου ελέγχου θα επιστρέφει σε 
λιγότερο από δύο (2) δευτερόλεπτα µετά την ολοκλήρωση της αλλαγής 
στον περιφερειακό σταθµό. Μια διευκρινιστική ένδειξη θα µεταδίδεται από 
τη στιγµή που δίδεται η εντολή εκτέλεσης µέχρι τη στιγµή που η αλλαγή 
έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και έχει παρουσιαστεί. 
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ε) Το ηµερολόγιο συµβάντων ή ο εκτυπωτής του συστήµατος θα εκτυπώνει 
το ολοκληρωµένο µήνυµα του σήµατος συναγερµού εντός πέντε (5) 
δευτερολέπτων µετά την παρουσίαση του συµβάντος. 

στ) Ο χρόνος ενηµέρωσης της τερµατικής οθόνης για οποιαδήποτε αλλαγή 
κατάστασης του συστήµατος δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) δευτερόλεπτα 
για µια µοναδική αλλαγή κατάστασης ή µέχρι δεκαπέντε (15) διακυµάνσεις 
της ίδιας εργασίας στον ίδιο περιφερειακό σταθµό, εκτός των αναλογικών 
µετρήσεων. 

ζ) Για το ίδιο συµβάν (ή µέχρι δεκαπέντε (15) συµβάντα για την ίδια εργασία) 
που συµβαίνει σε κάθε περιφερειακό σταθµό, ο χρόνος ενηµέρωσης για 
το πρώτο συµβάν τυπικά δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) δευτερόλεπτα. 
Υπό τις αυτές συνθήκες, ο χρόνος ενηµέρωσης για το πιο πρόσφατο 
συµβάν τυπικά δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) δευτερόλεπτα. 

η) Η ολική ακρίβεια της προσφερόµενης αναλογικής / ψηφιακής µετατροπής 

και της ψηφιακής µετάδοσης θα είναι καλύτερη από ±0.5% της πλήρους 
κλίµακας. Η ακρίβεια της οθόνης θα είναι καλύτερη από 2% της πλήρους 
κλίµακας. 

16.11.2. Η διαδικασία του χειρισµού θα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τέσσερα (4) 
δευτερόλεπτα, από τη χρονική στιγµή που ο Ελεγκτής Ισχύος δώσει την εντολή 
εκτέλεσης. 

16.11.3. Όλες οι ενδείξεις για τα σηµεία ελέγχου θα ενηµερώνονται εντός δύο (2) 
δευτερόλεπτων. Τα διευκρινιστικά σήµατα συναγερµού θα εµφανίζονται µέσα 
σε δύο (2) δευτερόλεπτα, από τη χρονική στιγµή της εµφάνισης του γεγονότος. 

16.11.4. Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι το σύστηµα PRCS δεν θα µπλοκάρει εξαιτίας της 
µη λειτουργίας ενός επιλεγµένου σηµείου ή της εκτέλεσης µιας εντολής από τον 
Ελεγκτή Ισχύος. 

16.11.5. Ο Ανάδοχος θα δηλώσει την µέθοδο επίτευξης των επιδόσεων από το σύστηµα 
PRCS και οι χρόνοι απόκρισης θα µετρηθούν κατά την διάρκεια των επί τόπου 
δοκιµών µετά την ολοκλήρωση όλων των εγκαταστάσεων και / ή την 
ολοκλήρωση όλων των τροποποιήσεων στο ΚΕΛ ή/και στο Εφεδρικό ΚΕΛ και 
στους περιφερειακούς σταθµούς. 
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17. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ / ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRCS 

17.1. Το σύστηµα PRCS θα καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση: 

• Η διαθεσιµότητα του συστήµατος δεν θα είναι µικρότερη του 0,9999. 

• Η διαθεσιµότητα (∆) ορίζεται ως: 

∆ = MΧΜΒ / (MΧΜΒ + MΧΣ), όπου 

MΧΜΒ = Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών. 

 MΧΣ = Μέσος Χρόνος Αποκατάστασης. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Μέσος χρόνος µεταξύ βλαβών για µια εγκατάσταση ως ενιαίο σύστηµα. 

• Μέσος χρόνος µεταξύ βλαβών από όλα τα µεµονωµένα µέρη της 
εγκατάστασης. 

• ∆ιαθεσιµότητα όλου του εγκαταστηµένου συστήµατος. 

• ∆ιαθεσιµότητα όλων των µεµονωµένων µερών του εγκαταστηµένου 
συστήµατος. 

17.2. Ο Ανάδοχος θα υπολογίσει και θα καταγράψει όλες τις τιµές «Μέσου Χρόνου 
Μεταξύ Βλαβών» (MXMB) και του «Μέσου Χρόνου Συντήρησης» (MMT) για 
όλα τα συστήµατα, υποσυστήµατα και το µεµονωµένο εξοπλισµό και συσκευές 
ολόκληρου του συστήµατος PRCS. Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα 
πιστοποιήσει την ανάλυση MTBF των τελικών συστηµάτων µαζί µε τη 
διαθεσιµότητα όλων των επιµέρους τµηµάτων (στο ΚΕΛ / Εφεδρικό ΚΕΛ και 
στους περιφερειακούς σταθµούς). Γενικά ο MTBF δεν πρέπει να είναι 
µικρότερος των 60.000 ωρών. Η ανάλυση θα πρέπει να υποβληθεί στην ΑΜ για 
έλεγχο και έγκριση.  
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18. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PRCS ΣΤΟ ΚΕΛ (OCC) 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΚΕΛ (ECR) 

18.1. Το PRCS λειτουργεί µε ηλεκτρική παροχή ισχύος 400 / 230V Ε.Ρ., 50Hz και έχει 

ανοχή σε διακυµάνσεις τάσεως ±10% της ονοµαστικής τιµής; ±15% (για 

διάρκεια 500ms) της ονοµαστικής τάσης και διακυµάνσεις συχνότητας ±2 %, 
χωρίς καµία µείωση της αποδοτικότητας του συστήµατος. 

18.2. Η παροχή της τάσης των 400 / 230V Ε.Ρ., 50Hz διατίθεται από τον κύριο 
πίνακα χαµηλής τάσης που βρίσκεται στο Αµαξοστάσιο της Πυλαίας και είναι 
εφοδιασµένος µ’ όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για το χειρισµό, τη ζεύξη και 
την προστασία. 

18.3. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις αντίστοιχες ονοµαστικές τιµές και τις 
απαιτήσεις ισχύος για όλο το νέο εγκατεστηµένο εξοπλισµό (εάν υπάρχει) και / 
ή αλλαγές στον εξοπλισµό που πρόκειται να εγκατασταθεί στο ΚΕΛ, Εφεδρικό 
ΚΕΛ (π.χ. κατανάλωση ισχύος σε W, ονοµαστικό φορτίο σε kVA κλπ.). 

18.4. Ειδικά για το σύστηµα PRCS, ένα σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 
µε ειδική πρόβλεψη για την εξοµάλυνση και τη µείωση των κρουστικών τάσεων, 
που είναι απαραίτητη για την προστασία του εξοπλισµού από βλάβες της 
κεντρικής παροχής ισχύος του δικτύου παροχής και τις κύριες διαταραχές έχει 
σχεδιασθεί και εγκατασταθεί στο ΚΕΛ και στο Εφεδρικό ΚΕΛ. Το σύστηµα 
PRCS στο ΚΕΛ και Εφεδρικό ΚΕΛ υποστηρίζεται συνεχώς από το σύστηµα 
UPS. Το σύστηµα PRCS στο ΚΕΛ και Εφεδρικό ΚΕΛ δεν θα διακόπτεται από 
καµία απώλεια ισχύος και θα εκκινεί αυτόµατα µετά την επαναφορά της 
κανονικής παροχής ισχύος. Επακόλουθη µεταγωγή στην εφεδρική παροχή 
ισχύος δε θα προκαλεί καµία απώλεια στα στοιχεία του προγράµµατος και σε 
δεδοµένα που αποθηκεύονται στη µνήµη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θα 
υπάρχουν απώλειες πληροφοριών κατά τη διάρκεια των διακοπών ισχύος. Το 
βοηθητικό σύστηµα παροχής ισχύος αποτελείται από µια µονάδα αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος (UPS) µαζί µε συσσωρευτές, φορτιστή συσσωρευτών και ένα 
χειροκίνητο διακόπτη γεφύρωσης. Ο Ανάδοχος απαιτείται να υπολογίσει τη 
ικανότητα του συστήµατος UPS για τον πρόσθετο εξοπλισµό της επέκτασης της 
γραµµής προς Καλαµαριά. Ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλλει τους 
υπολογισµούς, που θα τεθούν υπό τον έλεγχο και την έγκριση της AM. 
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19. ΡΟΛΌΙ 

Το σύστηµα PRCS σε όλα τα επίπεδα πληρότητας στο ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ 
(π.χ. σταθµοί εργασίας, Η/Υ, εκτυπωτές, µέσα αποθήκευσης κλπ.) και στους 
περιφερειακούς σταθµούς θα χρησιµοποιεί το ίδιο ρολόι. Σε περίπτωση που 
προκληθεί βλάβη στο κεντρικό ρολόι, κάθε σύστηµα θα είναι σε θέση να 
συνεχίσει να λειτουργεί µε βάση το δικό του εσωτερικό ρολόι. Μετά την 
επαναλειτουργία του κεντρικού ρολογιού, ο συγχρονισµός των διαφόρων 
συστηµάτων θα πραγµατοποιείται αυτόµατα. Η διακοπή της λειτουργίας του 
ρολογιού και των µεταβολών χρόνου (time deltas) µετά τον συγχρονισµό θα 
καταγράφεται.  
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20.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (RTUs) 

Οι απαιτήσεις που αφορούν τις Τερµατικές Μονάδες Τηλεχειρισµού (RTU’s) 
στους περιφερειακούς σταθµούς, όπως περιγράφονται στις ακόλουθες 
παραγράφους θα θεωρηθούν ως ελάχιστες από τον Ανάδοχο. 

20.1. Οι µονάδες RTU’s για το σύστηµα PRCS, θα τοποθετηθούν στα ακόλουθα 
τεχνικά δωµάτια (χώρους): Υ/Σ Ανόρθωσης (RS), Υ/Σ Φωτισµού & Βοηθητικής 
Ισχύος (LAS) και Υ/Σ Μέσης Τάσης (MVP) στην επέκταση Καλαµαριάς. Ο 
Ανάδοχος θα καθορίσει τη διάταξη των Τερµατικών Μονάδων Τηλεχειρισµού 
(RTU’s) στους περιφερειακούς σταθµούς. Οι µονάδες RTU’s, θα λειτουργούν µε 
κύρια παροχή 110V DC τροφοδοτούµενες από τις αντίστοιχες µονάδες 
φορτιστών συσσωρευτών, οι οποίες θα είναι εφοδιασµένες µε ειδικό εξοπλισµό 
για συνεχή φόρτιση. 

20.2. Όλες οι µονάδες RTU’s που αναφέρονται σ’ αυτήν την Προδιαγραφή θα πρέπει 
να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία ότι λειτουργούν σωστά σε 
παρόµοιες λειτουργίες. 

20.3. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις αντίστοιχες ονοµαστικές τιµές και τις 
απαιτήσεις ισχύος για όλο τον εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί εντός των RTU’s 
και οι οποίες θα εγκατασταθούν στους περιφερειακούς σταθµούς (π.χ. 
κατανάλωση ισχύος σε W, ονοµαστικό φορτίο σε kVA κλπ.). 

20.4. Είναι απαραίτητο να περιγραφούν τα σηµεία διασύνδεσης των RTU’s µε άλλες 
εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος θα παράσχει συγκεκριµένες πληροφορίες που θα 
πρέπει να συντονισθούν µε όλες τις οµάδες. 

20.5. Τα ερµάρια RTU’s θα είναι εξοπλισµένα µε µπροστινή θύρα, λουκέτα και 
αφαιρούµενους κρίκους µεταφοράς στην οροφή. Η µπροστινή πόρτα θα 
στηρίζεται στη δεξιά πλευρά µε µεντεσέδες και το άνοιγµα της πόρτας θα είναι 
µεγαλύτερο από 90ο. 

20.6. Τα ερµάρια RTU’s θα κατασκευαστούν από λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος 
2.0mm, συναρµολογηµένη µε βίδες ή πύρους σε ένα ατσάλινο σκελετό για να 
εξασφαλιστεί η σταθερότητά τους. Η σιδηρά κατασκευή του σκελετού θα είναι 
συγκολλητή, ελεύθερη από παραµορφώσεις και καταπονήσεις λόγω 
συγκολλήσεων και θα είναι αρκετά άκαµπτη ώστε να υποστηρίξει τον 
εξοπλισµό κάτω από κανονικές συνθήκες όσο και από συνθήκες 
βραχυκυκλώµατος. Ο βαθµός προστασίας θα είναι σύµφωνα µε το IEC 529, IP 
54 για όλα τα ερµάρια RTU’s. 

20.7. Τα ερµάρια RTU’s θα είναι σταθερά τοποθετηµένα στο έδαφος, θα είναι σχετικά 
ελαφρά, αλλά στιβαρής κατασκευής. Φορητά πλαίσια δεν θα γίνουν αποδεκτά. 
Οι µέγιστες διαστάσεις θα εναρµονιστούν µε τις διαστάσεις των προσβάσεων, 
ανοιγµάτων, διαδρόµων, θυρών ώστε να εξασφαλίζεται η µετακίνηση µε 
ευκολία και χωρίς ζηµιές. 

20.8. Ο εσωτερικός εξοπλισµός του ερµαρίου RTU θα είναι προσιτός από το 
µπροστινό µέρος για χειρισµό, επιθεώρηση και έλεγχο και από το εµπρός και 
πίσω µέρος για συνδέσεις και συντήρηση. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε 
µια εσωτερική κατασκευή για τη στερέωση του εξοπλισµού. Η πρόβλεψη σε 
κυκλώµατα τροφοδοσίας για µελλοντικά φορτία θα είναι τουλάχιστον 20%. 
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20.9. Εάν χρειάζεται, λόγω υπερβολικής δηµιουργίας θερµότητας, τα ερµάρια RTU’s 
θα αερίζονται µε την βοήθεια ανοιγµάτων αερισµού. Οι είσοδοι και έξοδοι του 
αέρα θα είναι εφοδιασµένοι µε φίλτρα σκόνης που πλένονται και συντηρούνται 
εύκολα. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ανεµιστήρων ή διατάξεων βεβιασµένου 
αερισµού. 

20.10. Οι πίνακες RTU’s θα έχουν κατάλληλες προβλέψεις για την είσοδο και τον 
τερµατισµό όλων των σχετικών καλωδίων ισχύος και των βοηθητικών 
καλωδίων. Η είσοδος των καλωδίων θα είναι από το κάτω µέρος και οι οπές 
εισόδου και εξόδου των καλωδίων θα στεγανοποιούνται µε στυπιοθλίπτες 
σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC, στον απαιτούµενο βαθµό προστασίας. 

20.11. Κάθε ερµάριο RTU θα είναι εφοδιασµένο µε έναν ξεχωριστό σωλήνα φωτισµού 
νέον, µε διακόπτη που λειτουργεί µε την θύρα και ξεχωριστή ασφάλεια ή MCB. 
Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει εσωτερικά ρευµατολήπτες γενικής χρήσεως. 
Πίνακες φωτισµού δεν θα εξυπηρετούν ισχύ και ρευµατοδότες για τα ερµάρια 
RTU’s. 

20.12. Όλος ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός θα διαστασιολογηθεί σύµφωνα µε τους 
µηχανολογικούς και ηλεκτρολογικούς κανονισµούς καθώς και τους κανονισµούς 
ασφαλείας που αναφέρονται στα πλέον πρόσφατα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η 
στιβαρή κατασκευή αυτών των πινάκων RTU’s και των ενσωµατωµένων 
εξαρτηµάτων τους θα επιτρέπει µια ασφαλή λειτουργία υπό τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες του έργου. 

20.13. Τα PLC’s θα είναι ηλεκτρονικά, βιοµηχανικού τύπου, των τελευταίων σειρών (σε 
εξοπλισµό και λογισµικό), διαθέσιµα για χρήση τη στιγµή που θα γίνουν οι 
εργοστασιακές δοκιµές, µε κεντρική µονάδα ελέγχου (CPU), µνήµη, 
επεξεργαστές επικοινωνίας (CP), µονάδα ισχύος και µονάδες Ι/Ο’s κλπ., ώστε 
να διευκολύνουν τον έλεγχο και επιτήρηση µεταξύ του ΚΕΛ, Εφεδρικού ΚΕΛ και 
των συστηµάτων παροχής ισχύος και των άλλων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η 
διαµόρφωση των προτεινόµενων PLC’s για τις RTU’s βιοµηχανικού τύπου θα 
είναι τελευταίας τεχνολογίας και παραγωγής σε εξοπλισµό και λογισµικό. Ο 
Ανάδοχος επίσης θα υποβάλλει στην ΑΜ για έλεγχο και έγκριση στοιχεία που 
θα αποδεικνύουν ότι τα προτεινόµενα PLC’s είναι εγκεκριµένα από 
αναγνωρισµένες υπηρεσίες Μετρό ή Σιδηροδρόµων και αποδεδειγµένα 
δουλεύουν ικανοποιητικά σε παρόµοια έργα διεθνώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ακολουθήσει τις απαιτήσεις που απορρέουν από ∆ιεθνή πρότυπα για τη σωστή 
εγκατάσταση και προστασία αυτών των συσκευών. 

20.14. Ο εξοπλισµός των µετατροπέων των αναλογικών καρτών εντός των RTU’s 
απαιτεί γαλβανισµένη µόνωση. Οι αντίστοιχοι µετατροπείς θα παρέχουν τις 
αναλογικές εισόδους. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της 
σχεδίασης µεταξύ των διαφόρων εξοπλισµών όλων των συστηµάτων παροχής 
ισχύος (Ε.Ρ. & Σ.Ρ.) και του συστήµατος PRCS. Ο Ανάδοχος θα παράσχει µαζί 
µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν τις απαιτήσεις των εξόδων των µετατροπέων  
και οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις για την κάλυψη, την αποµόνωση, τη 
µόνωση, την προστασία κλπ. εξασφαλίζοντας τη συνεχή και ικανοποιητική 
λειτουργία του εξοπλισµού. Το εύρος των αναλογικών εισόδων θα επιλεγεί ως 
ακολούθως: 

• 0-10mA 

• 4-20mA 
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• 10-50mA 

• 0-1V 

• 0-10V 

• 0-5V 
 

20.15. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα κυκλώµατα εισόδου και εξόδου. Τα 
κυκλώµατα εισόδου και εξόδου δεν θα έχουν καµία απευθείας ηλεκτρική 
σύνδεση µε τους λογικούς ελεγκτές τηλεχειρισµού (PLC’s βιοµηχανικού τύπου) 
που βρίσκονται εντός των RTU’s. 

20.16. Ο Ανάδοχος θα προβλέψει οποιαδήποτε ειδική διάταξη απαιτείται για την 
εξοµάλυνση και τη µείωση των κρουστικών τάσεων, που είναι απαραίτητη για 
την προστασία του εξοπλισµού εντός των RTU’s και θα εξασφαλίσει την 
προδιαγραφόµενη λειτουργία. 

20.17. Το σύστηµα θα ξεχωρίζει όλες τις διακυµάνσεις που διαρκούν πάνω από 20ms 
και θα απορρίπτει αυτές που διαρκούν λιγότερο από 2ms. Όποτε η αντίσταση 
µεταξύ ενός ζεύγους τερµατικών εισόδων στο ερµάριο RTU στον περιφερειακό 

σταθµό είναι µεγαλύτερη από 10kΩ, το σύστηµα θα θεωρεί σαν κατάσταση 
ανοικτής επαφής την κατάσταση εισόδου. Όποτε η αντίσταση είναι µικρότερη 

από 50Ω θα θεωρείται σαν κατάσταση κλειστής επαφής η κατάσταση εισόδου. 

Όταν η αντίσταση είναι µεταξύ 50Ω και 10kΩ η κατάσταση θα θεωρείται ως µη 
έγκυρη. 

20.18. Αναµένεται ότι οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται µεταξύ της CPU 
ελέγχου και των άλλων CPU’s θα είναι κυρίως οι εντολές ελέγχου, συναγερµοί, 
καταστάσεις διακοπτικών στοιχείων, ενδείξεις, αναλογικές τιµές κλπ. Ο 
Ανάδοχος θα δηλώσει το πρωτόκολλο και τη διαδικασία που προτείνει για την 
επικοινωνία µε τις άλλες CPU’s. Είναι ευθύνη επίσης του Αναδόχου να ελέγξει 
την απόσταση σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις πριν να οριστικοποιήσει το 
σχεδιασµό του συστήµατος. 

20.19. Όλες οι συνδέσεις του εξοπλισµού στον περιφερειακό σταθµό στα ερµάρια 
RTU’s θα τοποθετούνται µε προσοχή και µε σωστή σειρά µε τη µορφή 
συστρεφόµενων αγωγών, κατά µήκος οδεύσεων καλωδιώσεων ή σε σχάρες 
καλωδίων. Οι προστατευτικοί σωλήνες των καλωδίων και οι ασφάλειες δεν θα 
πρέπει να είναι στις άκρες των ερµαρίων, αλλά θα βρίσκονται στον κυρίως 
χώρο αυτών. 

20.20. Οι εισερχόµενες και εξερχόµενες καλωδιώσεις ελέγχου και επιτήρησης θα είναι 
αποµονωµένες από τα καλώδια ισχύος, έτσι ώστε η λειτουργία τους να µην 
αλληλοεπηρεάζεται. Είναι ευθύνη του Αναδόχου να αποτρέψει τέτοιες 
παρεµβολές. 

20.21. Η συναρµολόγηση των ερµαρίων RTU’s θα περιλαµβάνει εσωτερικά καλύµµατα 
προστασίας του υπό τάση εξοπλισµού για να µην µπορεί κάποιος άθελά του να 
τον αγγίξει. 

20.22. Το επίπεδο θορύβου του λειτουργούντος σε κανονικές συνθήκες εξοπλισµού 
δεν θα ξεπερνά τα επιθυµητά όρια θορύβου των Εθνικών Προτύπων ή των IEC 
προτύπων. 

20.23. Σε όλους τους πίνακες RTU’s, οι ενσωµατωµένες συσκευές προστασίας θα 
έχουν κατάλληλη ρύθµιση ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος σε κάποια 
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γραµµή αναχώρησης του πίνακα, το σφάλµα να διακόπτεται από το διακοπτικό 
στοιχείο της γραµµής που παρουσίασε το σφάλµα και µόνον απ’ αυτό χωρίς να 
επηρεάζονται τα λοιπά κυκλώµατα αναχώρησης ή υπερκείµενος διακοπτικός 
εξοπλισµός. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η πλήρης κατά το δυνατόν 
επιλεκτικότητα µεταξύ των προστασιών του συστήµατος. 

20.24. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει ηλεκτρονόµους επιτήρησης, για την προστασία 
σφαλµάτων µόνωσης. 

20.25. Οι σκελετοί, τα καλύµµατα από λαµαρίνα και τα ερµάρια RTU’s θα έχουν 
υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και θα είναι βαµµένοι µε χρώµα πάχος 
τουλάχιστον 20 microns. Το χρώµα θα είναι RAL 7032. Οι ράγες υποστήριξης 
εξοπλισµού θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένη ή διχρωµιωµένη λαµαρίνα. 

20.26. Όλα τα κύρια φορτία θα τροφοδοτούνται µέσω διακοπτών ισχύος. Οι διακόπτες 
ισχύος θα έχουν την δυνατότητα αντοχής της στάθµης του ρεύµατος του 
βραχυκυκλώµατος. Όλοι οι ηλεκτρονόµοι ελέγχου και αναγγελίας σφαλµάτων, 
πρέπει να φέρουν varistor ή σύστηµα προστασίας τύπου R-C έναντι 
κρουστικών τάσεων στα άκρα κάθε πηνίου. 

20.27. Τα εσωτερικά καλώδια θα είναι σε συµφωνία µε το πρότυπο IEC 227. Ο 
εξωτερικός µανδύας των εύκαµπτων ράβδων και / ή εύκαµπτων καλωδίων θα 
είναι µαύρος. Οι φάσεις θα αναγνωρίζονται από δακτυλίους ή µε 
θερµοσήµανση, χρησιµοποιώντας τον κωδικό και το χρώµα αναγνώρισης που 
ορίζεται υπό το πρότυπο IEC 446. Η αναγνώριση των απολήξεων θα γίνεται 
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 445. Η ελάχιστη διατοµή θα είναι 2.5mm2. Το 
σύστηµα χρωµατισµού και κωδικοποίησης της εσωτερικής καλωδίωσης εντός 
των ερµαρίων RTU’s θα τεθεί υπό τον έλεγχο και την έγκριση της ΑΜ. 

20.28. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προστασία των ερµαρίων RTU’s έναντι 
υπερτάσεων. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει κατάλληλους απαγωγείς 
υπερτάσεων. 

20.29. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει διακόπτες επιλογής, όπου απαιτείται. Αυτοί θα 
είναι στρογγυλοί, µε διάµετρο 22mm, µε µια ετικέτα που προσδιορίζει τις 
λειτουργίες και τις θέσεις τους. Η ονοµαστική θερµική ένταση των επαφών θα 
είναι 10A. 

20.30. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης και ένδειξης 
σφαλµάτων, όπου απαιτείται. Αυτές θα είναι στρογγυλές κατάλληλου τύπου για 
τοποθέτηση «πρόσωπο» στους πίνακες, µε διάµετρο 22mm και τα χρώµατα 
τους θα είναι τα ακόλουθα: 

• Ερυθρό: "ΕΝΤΟΣ" ή κλειστός. 

• Πράσινο: "ΕΚΤΟΣ" ή ανοιχτός. 

• Κίτρινο: Σφάλµα ή Συναγερµός. 

20.31. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει κοµβία, όπου απαιτείται. Αυτά θα είναι 
στρογγυλά, κατάλληλα για τοποθέτηση «πρόσωπο» στην επιφάνεια του πίνακα 
µε διάµετρο 22mm. Η ονοµαστική θερµική ένταση των επαφών θα είναι 
τουλάχιστον 10A. Τα χρώµατα θα είναι ως εξής: 

• µπλε: δοκιµή λυχνιών ή ανίχνευση / επιβεβαίωση βλάβης. 

• µαύρο: για άλλες λειτουργίες. 
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20.32. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα εντός των ερµαρίων RTU θα εφοδιάζονται µε 
ετικέτα αναγνώρισης γραµµένη µε σαφή και ανεξίτηλο τρόπο και σύµφωνα µε 
τα ηλεκτρολογικά σχέδια. Κάθε στοιχείο του εξοπλισµού θα φέρει µια πινακίδα 
στην πρόσοψή του, που θα δείχνει την λειτουργία του και / ή την ηλεκτρική του 
αναφορά. Αυτές οι πινακίδες θα κατασκευάζονται από υλικά ανθεκτικά έναντι 
φθοράς (όπως η διλοφάνη) θα είναι εγχάρακτα και ασφαλισµένα µε περτσίνια ή 
βίδες. 

20.33. Οι κανονικές πινακίδες λειτουργίας, θα είναι λευκές µε µαύρα γράµµατα. Οι 
πινακίδες κινδύνου ή οι προειδοποιητικές πινακίδες θα είναι ερυθρές µε λευκά 
γράµµατα. Οι πινακίδες αναγνώρισης των κλεµµοσειρών θα στερεωθούν στην 
κεφαλή των κλεµµοσειρών. 

20.34. Κάθε ερµάριο RTU θα φέρει µια πινακίδα στην πρόσοψή του, η οποία θα 
δείχνει τη χαρακτηριστική του ονοµασία και θέση µετά από έγκριση της ΑΜ. 
Επιπλέον, κάθε ερµάριο RTU θα είναι εφοδιασµένο µε µια πινακίδα 
αναγνώρισης, που δείχνει το όνοµα του κατασκευαστή, τον τύπο, το έτος 
κατασκευής, την τάση παροχής, το ρεύµα βραχυκύκλωσης, τις τάσεις χειρισµού 
και σηµατοδότησης και τον βαθµό προστασίας. 

20.35. Τα κείµενα των πινακίδων λειτουργίας θα υποβληθούν στην ΑΜ για έλεγχο και 
έγκριση. Πρέπει να εµφανίζονται στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Το 
µέγεθος των πινακίδων και το ύψος των γραµµάτων θα είναι αρκετό για να 
διευκολύνει την εύκολη ανάγνωση. 

20.36. Για την αποθήκευση των εγγράφων εντός του ερµαρίου, κάθε ερµάριο θα είναι 
εφοδιασµένο µε µια θήκη εγγράφων στο εσωτερικό µέρος της µπροστινής 
θύρας. Η σήµανση της τεκµηρίωσης θα είναι σύµφωνη προς το πρότυπο IEC 
"Labelling of operation devices". Κάθε ερµάριο θα περιλαµβάνει ένα πλήρες 
πακέτο τεκµηρίωσης. Η σήµανση των ηλεκτρολογικών σχεδίων, στα σχηµατικά 
διαγράµµατα και αυτή εντός του ερµαρίου θα είναι πανοµοιότυπες. 

20.37. Οι κωδικοί σήµανσης για καλώδια ισχύος και ζυγούς θα έχουν ως ακολούθως: 

� Εναλλασσόµενο Ρεύµα: 
Φάση 1 : L1 
Φάση 2 : L2 
Φάση 3 : L3 
Ουδέτερος:  Ν 
Γείωση:  Πράσινη / Κίτρινη (χρωµατισµένη καθ’ όλο το 

    µήκος για καλώδια και σύρµατα) 

� Συνεχές ρεύµα: +24V : L+, +48V : L+, +110V : L+  κλπ. 
 

20.38. Όλα τα ερµάρια RTU’s θα είναι εφοδιασµένα µε µια χάλκινη µπάρα γείωσης, 
στην οποία θα γίνουν οι συνδέσεις γείωσης. Θα υπάρχει ένα κατάλληλο µέσο 
σύνδεσης στον κύριο βρόχο γείωσης. Η µπάρα γείωσης θα είναι ικανοποιητικού 
µεγέθους για να φέρει µε ασφάλεια το προβλεπόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος 
ως προς γη.  

20.39. Για όλες τις θύρες ή ανοιγόµενα πετάσµατα που φέρουν ηλεκτρικά εξαρτήµατα, 
η συνέχεια της γείωσης πρέπει να εξασφαλιστεί µέσω κατάλληλης πλεξίδας ή 
εύκαµπτου πράσινο-κίτρινου αγωγού µε ελάχιστη διατοµή 2.5mm2. 
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20.40. Οι συρµατώσεις θα σηµαίνονται µε θερµοσήµανση ή δακτυλίους. Όλες οι 
συνδέσεις να γίνονται µε πρεσσαριστούς τερµατικούς ακροδέκτες ή ειδικά 
εξαρτήµατα τερµατισµού. 

20.41. Τα καλώδια εντός των ερµαρίων RTU’s θα περνούν µέσα από κανάλια 
καλωδίων µε εφεδρική χωρητικότητα 20%. 

20.42. Οι κλεµµοσειρές για την βοηθητική τάση και τους χειρισµούς θα διαχωρίζονται 
από τις κλεµµοσειρές 400V / 230V AC. 
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21. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SCADA) - ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ (SMR) 

Το σύστηµα αυτό, πλήρως λειτουργικό, θα εγκατασταθεί από τον κύριο 
ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει σε 
συνεργασία µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς την διεπαφή 
µεταξύ του PRCS και του εξοπλισµού που θα βρίσκεται εγκατεστηµένος στην 
Αίθουσα Υπεύθυνου Σταθµού (SMR), όσον αφορά σηµεία ελέγχου, µεταφορά 
σηµάτων κτλ. 
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22. ΠΡΟΤΥΠΑ 

22.1. Τα σχετικά διεθνή πρότυπα είναι σε γενικές γραµµές αποδεκτά, αλλά για 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτά, τότε τα τελευταία Γερµανικά 
Πρότυπα (DIN, EN, VDE), ή τα Βρετανικά πρότυπα (BS) ή άλλα Εθνικά 
Πρότυπα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατόπιν συµφωνίας µε την ΑΜ. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα πρότυπα για έγκριση από την ΑΜ . Όλα 
τα διεθνή πρότυπα (IEC), Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) και CENELEC (HD) 
σχετικά µε τον εξοπλισµό και τα συστήµατα της παρούσας σύµβασης ισχύουν 
ακόµα και αν δεν υπάρχουν σαν Ελληνικά Πρότυπα. Όπου υπάρχει διαφωνία 
µεταξύ των προτύπων και των Προδιαγραφών, τότε θα υπερισχύουν οι 
Προδιαγραφές. 

22.2. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πρότυπα δεν ισχύει πλέον τότε ο Ανάδοχος 
θα υποβάλει στην ΑΜ την παρούσα έκδοση του προτύπου για έλεγχο και 
έγκριση από την ΑΜ. 
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23. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

23.1. Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει την κατάλληλη τεκµηρίωση που 
αφορά το σύστηµα PRCS. Το σύνολο των τευχών και των πληροφοριών που 
θα υποβληθούν θα είναι σύµφωνα µε το έγγραφο GS0100 «Εγχειρίδιο 
Σχεδίασης, ∆οµικής Ανάλυσης Εργασιών Έργου και Κωδικοποίησης 
Εξοπλισµού» των Γενικών Προδιαγραφών και µε όσα αναφέρονται στην 
παρούσα Προδιαγραφή. 

Η τεκµηρίωση θα υποβληθεί για έλεγχο και έγκριση από την ΑΜ στα διάφορα 
προκαθορισµένα στάδια. Η ποσότητα και η µορφή των τευχών, τα οποία θα 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο σε ηλεκτρονική µορφή και µε δυνατότητα 
αναπαραγωγής, θα είναι σύµφωνα µε τις Γενικές Προδιαγραφές, άρθρο 
GS0200 και GS0100. Οποιαδήποτε αναφορά της ΑΜ στο «σύστηµα» θα 
θεωρείται ότι περιλαµβάνει τόσο τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό, όσο και το 
λογισµικό. Η τεκµηρίωση θα αποτελείται από τα παρακάτω (τουλάχιστον) 
στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 
23.2. Οριστική Μελέτη (ΓΟΜ) 

23.2.1. Ο Ανάδοχος θα συµπληρώσει την τεχνική προσφορά και θα συντάξει την 
Οριστική Μελέτη (ΟΜ) για το σύστηµα PRCS, εντός του χρονικού περιθωρίου 
που καθορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
που αφορούν την µελέτη, εγκατάσταση, δοκιµή, λειτουργία, συντήρηση, 
πιστοποίηση, επικύρωση και εκπαίδευση όσον αφορά τα συστήµατα, 
υποσυστήµατα και εξοπλισµούς, όπως καθορίζεται στη Σύµβαση. Ο Ανάδοχος 
θα παράσχει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

• Πρόγραµµα Υποβολής Τευχών, όπου θα προσδιορίζεται κάθε τεύχος το 
οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση του Έργου, συµπεριλαµβανοµένου 
του αριθµού αναγνώρισης, του τίτλου, του σκοπού του τεύχους και την 
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υποβολής του. 

• Αρχές κωδικοποίησης για όλα τα συστήµατα, υποσυστήµατα και 
εξαρτήµατα των προσφεροµένων συστηµάτων, σύµφωνα µε το 
«Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης». 

• Σχέδιο ∆ιαχείρισης Σηµείων ∆ιασύνδεσης για τον προσδιορισµό και τη 
διαχείριση των σηµείων διασύνδεσης εντός των συστηµάτων, καθώς και 
των σηµείων διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα, εγκαταστάσεις και έργα. 

• Συµπλήρωση όλων των µελετών της προσφοράς, σε σχέση µε τα 
παρακάτω (τουλάχιστον): 

α) Σχηµατική διαµόρφωση. 

β) Λογικά διαγράµµατα και διαγράµµατα ροής. 

γ) ∆ιάταξη Κέντρου Ελέγχου. 

δ) ∆ιάταξη Εφεδρικού Κέντρο Ελέγχου. 

δ) ∆ιάταξη και διαρρύθµιση των σταθµών εργασίας. 

ε) Προκαταρτική διάταξη αιθουσών εξοπλισµού. 
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στ) Βασικές αρχές εγκατάστασης. 

ζ) ∆ιάταξη και διαρρύθµιση του εξοπλισµού. 

η) Κατάλογος κύριου εξοπλισµού. 

θ) Απαιτήσεις Ισχύος και κατανάλωση ενέργειας. 

23.2.2. Η Οριστική Μελέτη (ΟΜ) θα υπόκειται στον έλεγχο και στην έγκριση της ΑΜ. 

 

23.3. Μελέτη Εφαρµογής (ΜΕ) 

23.3.1. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει την Μελέτη Εφαρµογής (ΜΕ) για το σύστηµα PRCS 
µε βάση την εγκεκριµένη Οριστική Μελέτη (ΟΜ). Στόχος της ΜΕ είναι να µπορεί 
η κάθε ειδικότητα να εκπονήσει την δική της µελέτη µε βάση της εγκεκριµένη 
µελέτη επιπέδου ΟΜ, καθώς επίσης να καθοριστούν όλα τα σηµεία 
διασύνδεσης που αφορούν την λειτουργία.  

Η ΜΕ για το σύστηµα PRCS θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που αφορούν την µελέτη, εγκατάσταση, δοκιµή,  
λειτουργία, συντήρηση, πιστοποίηση, επικύρωση και εκπαίδευση όσον αφορά 
τα συστήµατα, υποσυστήµατα και εξαρτήµατα, όπως καθορίζεται στη σύµβαση 
και σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες ορόσηµα. 

Τουλάχιστον η παρακάτω τεκµηρίωση θα υποβληθεί κατά την φάση ΜΕ στην 
ΑΜ προς έλεγχο και έγκριση, εντός των προκαθορισµένων προθεσµιών: 

 Γενικές υποβολές: 

� Σχέδιο Ποιότητας του Έργου 

� Πρόγραµµα Έργου 

� Πρόγραµµα ∆ιασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού 

� Σχέδιο Ανάπτυξης Λογισµικού 

� Πρόγραµµα Ανάπτυξης Λογισµικού 

� Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λογισµικού 

 

Τεχνικές και λειτουργικές µελέτες: 

� Μελέτη και λειτουργική ανάλυση συστήµατος 

� Λεπτοµερής Σχηµατική ∆ιάταξη Εξοπλισµού σε επίπεδο σταθµού 
/ φρέατος 

� Λεπτοµερής Σχηµατική ∆ιάταξη Εξοπλισµού Κέντρου Ελέγχου 
Λειτουργίας 

� Περιγραφή Σταθµών Εργασίας Χειριστών στο Κέντρο Ελέγχου 

� Λεπτοµερής Σχηµατική ∆ιάταξη Εξοπλισµού Εφεδρικού Κέντρου 
Ελέγχου Λειτουργίας 

� Περιγραφή Σταθµών Εργασίας Χειριστών στο Εφεδρικό Κέντρο 
Ελέγχου 
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� Σχέδια διάταξης εξοπλισµού PRCS επί των αιθουσών σε επίπεδο 
σταθµού, φρέατος, ΚΕΛ και εφεδρικού ΚΕΛ περιλαµβανοµένων 
και των οδεύσεων καλωδιώσεων 

� Ανάλυση RAMS  

� Λεπτοµερής κατάλογος εξοπλισµού 

� Προδιαγραφή υλικοτεχνικού εξοπλισµού 

� Προδιαγραφή Λογισµικού 

� Αρχές Λειτουργίας 

� ∆ίκτυο και πρωτόκολλο επικοινωνίας 

� Κατάλογοι εντολών, ενδείξεων, συναγερµών κ.λ.π. 

� Υπολογισµοί απαιτήσεων και κατανάλωσης ενέργειας 

� ∆ιάταξη οθονών, γραφικών συµβόλων κ.λ.π. των σταθµών 
εργασίας, συντήρησης, προσωρινών οθονών και του συστήµατος 
µεγάλων οθονών της Παροχής Ισχύος. 

� Καθορισµός όλων των σηµείων διασύνδεσης µεταξύ 
εξαρτηµάτων και υποσυστηµάτων και καθορισµός των σηµείων 
διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα. 

� Άλλα τεύχη που απαιτούνται για την πλήρη κατανόηση των 
συστηµάτων και χρειάζονται για την περιγραφή, προσδιορισµό 
και διευκρίνιση διαφόρων θεµάτων. 

23.3.2. Η µελέτη ΜΕ θα υπόκειται στον έλεγχο και στην έγκριση από την ΑΜ. 
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24. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Κανένα PLC software module δεν θα είναι κλειδωµένο και θα υπάρχει πλήρης 
πρόσβαση σε αυτό µέσω του περιβάλλοντος επικοινωνίας του κατασκευαστή. 

Το λογισµικό στα PLC (RTU, κλπ) θα είναι γραµµένο σε γλώσσα : IEC 61131-3 
compliant programming σε: Ladder Diagram (LD) or / and Function Block 
Diagram (FBD) or / and Sequential Function Chart (SFC). 

Θα παραδοθεί η πλήρης τεκµηρίωση των προγραµµάτων των PLC (flowcharts) 
όπως και σε ηλεκτρονική µορφή όλα τα συνοδευτικά αρχεία αυτού (symbol 
catalog, sequential files, address catalog, description address catalog κλπ). 

Οµοίως, όλα τα software modules του PRCS και του Εφεδρικού ΚΕΛ (operating 
system, service pack, drivers, libraries, Runtime part & Development part of 
SCADA packages etc) θα πρέπει να παραδοθούν σε CDs έτοιµα προς 
εγκατάσταση ακολουθώντας γραµµένη και τεκµηριωµένη αναλυτική διαδικασία 
εγκατάστασης βήµα προς βήµα σε καινούργιο σκληρό δίσκο (brand new 
hardware). 

Όλα τα help files και οποιαδήποτε συνοδευτικά εγχειρίδια σε ηλεκτρονική ή 
έντυπη µορφή θα είναι τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα. 

Όλοι οι drivers, το λειτουργικό σύστηµα και οποιοδήποτε περιφερειακό 
πρόγραµµα που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του PRCS, τόσο στο ΚΕΛ όσο 
και στο Εφεδρικό ΚΕΛ, θα είναι τουλάχιστον στην Αγγλική έκδοσή τους. 

Θα παραδοθούν επίσης όλα τα απαιτούµενα licenses τόσο για το λειτουργικό 
σύστηµα του PRCS όσο και  για οποιοδήποτε πρόγραµµα εγκατασταθεί στα 
PRCS workstations (ΚΕΛ / Εφεδρικό ΚΕΛ). 

Όλες οι ρυθµίσεις (Settings, parameters, fine tuning) του PRCS θα 
περιγράφονται αναλυτικά στο Maintenance / User’s Manual. 
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25. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

25.1. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει όλα τα εγχειρίδια σε εγκεκριµένη µορφή, πριν από  
την θέση σε λειτουργία του αντίστοιχου εξοπλισµού και ολοκληρωµένων 
συστηµάτων. Στην περίπτωση διενέργειας τροποποιήσεων σε οποιαδήποτε 
συστήµατα ή προσθήκης νέου εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα τεκµηριώσει τις 
συγκεκριµένες τροποποιήσεις και θα υποβάλει τις αναγκαίες πληροφορίες στην 
ΑΜ προς έλεγχο και έγκριση. Ο Ανάδοχος θα αναθεωρήσει οποιαδήποτε ή και 
όλα τα εγχειρίδια όπως απαιτείται ώστε να ενσωµατωθούν όλες οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις ή µεταβολές που διαπιστώθηκαν κατά την εγκατάσταση ή θέση 
σε λειτουργία ή λόγω των διασυνδέσεων µε το υφιστάµενο σύστηµα του Μετρό, 
έτσι ώστε να παραδώσει στην ΑΜ για έλεγχο και έγκριση τις αναθεωρηµένες 
εκδόσεις των εγχειριδίων. 

25.2. Τα εγχειρίδια θα περιλαµβάνουν επαρκή στοιχεία και λεπτοµέρειες που θα 
δίδουν την δυνατότητα αποδοτικής λειτουργίας και συντήρησης κατά τη 
διάρκεια του κύκλου λειτουργίας των παρεχοµένων συστηµάτων PRCS.  

25.3. Αποτελεί επίσης ευθύνη του Αναδόχου να παράσχει στο προσωπικό της ΑΜ 
την δυνατότητα να επεκτείνει, να τροποποιεί και να προσθέτει νέες δυνατότητες 
ή να αναβαθµίζει από µόνη της τα συστήµατα, όταν τούτο απαιτείται. 

25.4. Ο Ανάδοχος θα παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον εντοπισµό 
των αστοχιών και θα ελέγχει, µετά από κάθε επισκευή, όλα τα συστήµατα και 
υποσυστήµατα µε τη χρήση ειδικών ή συνηθισµένων εργαλείων και θα 
υποβάλει σε δοκιµές τον εξοπλισµό που θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην 
ΑΜ. Ο Ανάδοχος θα καθορίσει λεπτοµερώς τον εξοπλισµό που θα παρασχεθεί 
για τον σκοπό αυτό, µαζί µε την κατάλληλη τεκµηρίωση, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα στο προσωπικό συντήρησης της ΑΜ να εκτελεί αυτές τις εργασίες. 

25.5. Ο Ανάδοχος θα παράσχει επαρκές προσωπικό, ανταλλακτικά και 
εγκαταστάσεις διεξαγωγής επιτόπου δοκιµών, ώστε να µπορεί το προσωπικό 
αυτό να τροποποιεί ή να επισκευάζει οποιοδήποτε τµήµα συστήµατος ή 
ολόκληρα συστήµατα, ώστε να υπάρχει συµµόρφωση προς την Προδιαγραφή 
για περίοδο 12 ηµερολογιακών µηνών από την οριστική θέση του συστήµατος 
σε εµπορική λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει µία ολοκληρωµένη έκθεση 
ανάλυσης αστοχιών του εξοπλισµού ή των συστηµάτων, η οποία θα 
περιλαµβάνει τον τύπο των διαπιστούµενων αστοχιών και τις διορθωτικές 
ενέργειες που εκτελέστηκαν για την επισκευή της κάθε αστοχίας. 

25.6. Ειδικότερα, τα εγχειρίδια συντήρησης των συστηµάτων θα είναι πλήρως 
ολοκληρωµένα και θα παρέχουν αναλυτικές και λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε 
τον τρόπο επισκευής και αντικατάστασης όλων των εξαρτηµάτων του 
συστήµατος PRCS, έως την Αντικαταστάσιµη Μονάδα Χαµηλότερου Επιπέδου 
(LLRU). Θεωρείται ότι το προσωπικό συντήρησης της ΑΜ που εκτελεί την 
εργασία είναι εξοικειωµένο µε αυτά τα συστήµατα, αλλά δεν κατέχει λεπτοµερείς 
γνώσεις. Ως µονάδα LLRU ορίζεται οποιοδήποτε εξάρτηµα εντός ενός 
συγκροτήµατος, το οποίο προσδιορίζεται στον Εικονογραφηµένο Κατάλογο 
Ανταλλακτικών του Πρωτότυπου Εξοπλισµού του Κατασκευαστή ή / και 
προσφέρεται προς πώληση από τον Κατασκευαστή. Οποιασδήποτε αλλαγές 
στην τεκµηρίωση που θα απαιτηθούν ως αποτέλεσµα της εµπειρίας που 
αποκτηθεί κατά την λειτουργία εντός της χρονικής περιόδου εγγύησης θα 
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ενσωµατωθούν στην τεκµηρίωση άνευ κόστους για την ΑΜ. Τα εγχειρίδια 
συντήρησης θα προσδιορίζουν επίσης οποιαδήποτε ειδικά ή συνήθη εργαλεία 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών στα συστήµατα. 

25.7. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει την έκταση της αναγκαίας συντήρησης που 
απαιτείται να εκτελείται επί του εξοπλισµού ή επί του ολοκληρωµένου 
συστήµατος PRCS ώστε να διατηρηθεί σε κατάσταση αποδοτικής λειτουργίας 
καθ‘ όλη της διάρκεια του κύκλου ζωής του εξοπλισµού και του ολοκληρωµένου 
συστήµατος PRCS, σύµφωνα µε τις Γενικές Προδιαγραφές. 

25.8. Η συντήρηση του συστήµατος PRCS θα κατατάσσεται σε περιόδους που θα 
οριστούν από τον Ανάδοχο. Οι δραστηριότητες συντήρησης θα συνίστανται 
τουλάχιστον στις εξής: προληπτική συντήρηση, επιθεώρηση, ετήσια επιτόπου 
γενική επισκευή, έλεγχος των συνδέσεων, κύρια γενική επισκευή, 
αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων κλπ. 

25.9. Ο Ανάδοχος θα προβλέψει και άλλες δραστηριότητες εκπαίδευσης ώστε να 
επιτυγχάνεται λειτουργία χωρίς αστοχίες και ελάχιστος κύκλος ζωής λειτουργίας 
τουλάχιστον 15 ετών. 

25.10. Τα εγχειρίδια του συστήµατος PRCS θα περιλαµβάνουν, όχι περιοριστικά, τα 
ακόλουθα: 

• Τα “Εγχειρίδια Συστηµάτων” µε ολοκληρωµένη περιγραφή των βασικών 
αρχών όλων των συστηµάτων, σε µορφή διαγράµµατος συνοπτικής 
παρουσίασης. 

• Τα “Εγχειρίδια Εργαστηρίων” θα περιέχουν λεπτοµερή ηλεκτρολογικά 
διαγράµµατα και οποιοδήποτε άλλο απαιτούµενο έγγραφο εργασίας, 
καθώς και τον εικονογραφηµένο κατάλογο ανταλλακτικών του 
πρωτότυπου εξοπλισµού του κατασκευαστή, µε τους σχετικούς κωδικούς, 
για διευκόλυνση του προσωπικού συντήρησης στον εντοπισµό των 
βλαβών. 

• Τα “Εγχειρίδια του Λειτουργικού Συστήµατος” θα περιέχουν το Εγχειρίδιο 
Χρήστη για κάθε σύστηµα υπολογιστή ή οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο 
τεύχος. 

• Τα “Εγχειρίδια Λογισµικού” θα παρασχεθούν για κάθε τεµάχιο εξοπλισµού 
ή σύστηµα που περιέχουν λογισµικό (εξοπλισµός και λογισµικό - 
firmware) προγραµµατιζόµενες συσκευές, όπου θα δίδονται όλες οι 
αναγκαίες πληροφορίες. Τα εν λόγω εγχειρίδια θα περιέχουν το λογισµικό 
εφαρµογών (σε µορφή πηγαίου κώδικα ή αντικειµενοστραφούς κώδικα), 
όλες τις βασικές αρχές του λογισµικού, τις σηµαντικότερες λειτουργίες, την 
δοµή των δεδοµένων, καταλόγους κωδικών µε τα ανάλογα σχόλια, 
πρωτόκολλα επικοινωνίας και οδηγίες λειτουργίας. Όλα τα προγράµµατα 
θα περιέχουν σχόλια σε ποσοστό µεγαλύτερο του 70% των γραµµών 
τους και τις αντίστοιχες περιγραφές στα διάφορα υπο-τµήµατά τους. 

• Τα “∆ιαγράµµατα Λειτουργίας” θα ενσωµατώνουν όλες τις µονάδες 
λογισµικού των συστηµάτων, καθώς και τα λογικά διαγράµµατα προς 
υποστήριξη των εν λόγω µονάδων λογισµικού. 



 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PRCS) 
 

RFP-380/20  

 

K_LV_DP015460 Σελίδα 61  από 72 

 

• Τα “Εγχειρίδια Αιθουσών Εξοπλισµού” θα περιέχουν όλα τα 
ηλεκτρολογικά διαγράµµατα, τη διάταξη του εξοπλισµού, τα διαγράµµατα 
κλεµµοσειρών, καταλόγους καλωδίων και συνδέσεις, καταλόγους εισόδων 
/ εξόδων (Ι/Ο’s) κλπ., σε σχέση µε τον εξοπλισµό που χωροθετείται σε 
κάθε αίθουσα µε τεχνικό εξοπλισµό. 

• Τα “Εγχειρίδια ∆οκιµής και Θέσης σε Λειτουργία” θα παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των φύλλων δοκιµών για τις 
απαιτούµενες δοκιµές, όπως περιγράφεται στην παρούσα Προδιαγραφή. 

• Τα “Προγράµµατα Εκπαίδευσης” θα παρέχουν όλες τις πληροφορίες 
σχετικά µε την απαιτούµενη εκπαίδευση στα συστήµατα, όπως 
περιγράφεται στην παρούσα Προδιαγραφή. 

• Τα “Εγχειρίδια Εγκατάστασης” θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες 
αναφορικά µε τις απαιτούµενες εργασίες εγκατάστασης για όλα τα 
εξαρτήµατα και ολοκληρωµένα συστήµατα. 

• Τα “Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης” θα παρέχουν επαρκή 
στοιχεία, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο προσωπικό λειτουργίας να 
λειτουργεί τα συστήµατα και να µεταφέρει επαρκείς πληροφορίες 
διάγνωσης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο προσωπικό συντήρησης να 
διενεργεί ακριβή διάγνωση των αστοχιών και να προβαίνει στις σχετικές 
διορθωτικές ενέργειες. 

• Τα “Εγχειρίδια Τελικών Σχεδίων” θα αποτελούνται από τα “ως 
Κατασκευάσθηκαν” λεπτοµερή ηλεκτρολογικά διαγράµµατα, καταλόγους 
καλωδίων και συνδέσεων, καταλόγους καθορισµού διευθύνσεων, 
λογισµικό εφαρµογής, καταλόγους προγραµµάτων και άλλα αναγκαία 
σχέδια εργασίας. 

25.11. Σε κάθε περιφερειακό σταθµό και την αίθουσα του ΚΕΛ, Εφεδρικού ΚΕΛ 
πρέπει να υπάρχει µία (1) σειρά εγγράφων που θα παρέχουν τις απαιτούµενες 
πληροφορίες στο προσωπικό συντήρησης της ΑΜ για την επιτόπου επισκευή ή 
/ και συντήρηση του εξοπλισµού του συστήµατος PRCS. Ο Ανάδοχος 
διαµορφώσει έναν κατάλογο µε την τεκµηρίωση που θα παρασχεθεί σε κάθε 
περιφερειακό σταθµό και στο ΚΕΛ και Εφεδρικό ΚΕΛ. 

25.12. Εξαγωγή της όλης εφαρµογής (configuration, data points, οθόνες µε τα data 
points που εµφανίζονται σε αυτές κλπ) σε επεξεργάσιµο αρχείο µορφής 
Spreadsheet (Microsoft Excel) έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή του µε 
προηγούµενες εκδόσεις της εφαρµογής. 
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26. ∆ΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

26.1. Οι δοκιµές και η θέση σε λειτουργία του συστήµατος PRCS θα εκτελεστούν 
σύµφωνα µε τις Γενικές Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις αναγκαίες 
δοκιµές ώστε να επαληθεύσει την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια κάθε 
τµήµατος του συστήµατος, καθώς και του ολοκληρωµένου συστήµατος PRCS. 

26.2. Ο Ανάδοχος δεν θα προσκοµίσει για επιθεώρηση ή / και δοκιµές παρουσία της 
ΑΜ κανέναν µεµονωµένο εξοπλισµό, µονάδα, εξάρτηµα, σύστηµα ή 
υποσύστηµα το οποίο δεν έχει περάσει εκ των προτέρων από επιθεώρηση ή 
δοκιµή και το οποίο αποδεδειγµένα λειτουργεί κατά τρόπο ορθό και 
ικανοποιητικό. 

26.3. Όλες οι δοκιµές θα αποδεικνύουν ότι ο εξοπλισµός και τα συστήµατα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών και εκτελούν τις απαιτούµενες 
λειτουργίες. Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει λεπτοµερή προγράµµατα επιθεώρησης 
και δοκιµής για το σύστηµα PRCS, τα οποία θα υποβληθούν στην ΑΜ προς 
έλεγχο και έγκριση πριν από την έναρξη της κάθε φάσης δοκιµής. 

26.4. Οι διαδικασίες και τα προγράµµατα των ανεξάρτητων δοκιµών (SAT) και των 
δοκιµών ολοκληρωµένων συστηµάτων (SIT) θα καταρτιστούν σε στενή 
συνεργασία και συντονισµό µε τα διάφορα συστήµατα παροχής ισχύος και τις 
λοιπές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θα υποβληθούν στην ΑΜ προς έλεγχο και 
έγκριση. 

 

26.5. Εργοστασιακές ∆οκιµές Αποδοχής (FAT) 

26.5.1. Οι δοκιµές FAT του συστήµατος PRCS θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή, πριν από την επί τόπου παράδοση του εξοπλισµού στο Έργο 
της επέκτασης. Με τις συγκεκριµένες δοκιµές θα αποδεικνύεται ότι αµφότερα τα 
συστήµατα (υλικοτεχνικός εξοπλισµός και λογισµικό) ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
των προδιαγραφών. 

26.5.2. Ο Ανάδοχος θα διενεργεί τις εργοστασιακές δοκιµές τύπου και σειράς στον 
τόπο κατασκευής του εξοπλισµού. Οι διαδικασίες των δοκιµών FAT για το 
σύστηµα PRCS θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΑΜ, πριν από την 
έναρξη της φάσης των δοκιµών. 

26.5.3. ∆οκιµή και Επιθεώρηση των Τερµατικών Μονάδων Τηλεχειρισµού (RTU’s) 

26.5.3.1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει οπτικές, µηχανικές, ηλεκτρικές και δοκιµές λειτουργίας 
κατά την διαδικασία κατασκευής των µονάδων RTU’s, έτσι ώστε να 
επιβεβαιώσει την προδιαγραφόµενη επίδοση και την ποιότητα της εργασίας. 
Όλα τα σηµεία δεδοµένων (π.χ. εντολές, ενδείξεις, αναλογικές τιµές κ.λ.π.) για 
κάθε µονάδα RTU θα υπόκεινται σε δοκιµές στο εργοστάσιο, πριν από την 
αποδέσµευση των µονάδων από την ΑΜ για την µεταφορά τους επιτόπου στο 
Έργο της επέκτασης. Οποιαδήποτε διασύνδεση, εάν υπάρχει, µεταξύ του 
επεξεργαστή (CPU) της µονάδος RTU και άλλων CPU’s ή µε οποιονδήποτε 
λογικό προγραµµατιζόµενο ελεγκτή (PLC), που λαµβάνει από ή µεταδίδει 
δεδοµένα προς τη µονάδα RTU, θα συνδέεται και θα υπόκειται σε δοκιµές κατά 
την διαδικασία των FAT. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς την ΑΜ για έλεγχο και 
έγκριση µία διαδικασία εργοστασιακών δοκιµών, όπου θα περιγράφονται όλες 
οι δραστηριότητες δοκιµών που θα εκτελεστούν. 
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26.5.3.2. Εάν εγκατασταθεί νέος εξοπλισµός στις υφιστάµενες RTU’s των λειτουργικών 
µερών του δικτύου του Μετρό, θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να 
προετοιµάσει µία διαδικασία δοκιµών (έλεγχος και έγκριση από την ΑΜ) όπου 
θα περιλαµβάνει οπτικό έλεγχο όλου του πρόσθετου εξοπλισµού έτσι ώστε να 
επιβεβαιωθεί η προδιαγραφόµενη επίδοση κατά τη διαδικασία κατασκευής 
καθώς η ποιότητα της εργασίας. 

26.5.4. Μιµικός Πίνακας Παροχής Ισχύος 

Ένας οπτικός έλεγχος  κατά την διαδικασία εγκατάστασης της νέας οθόνης 46’’ 
του Μιµικού Πίνακα Παροχής Ισχύος απαιτείται ώστε να επιβεβαιωθεί η 
προδιαγραφόµενη επίδοση καθώς και η ποιότητα της εργασίας εγκατάστασης. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς την ΑΜ για έλεγχο και έγκριση µία διαδικασία 
δοκιµών. 

26.5.5. Σύστηµα PRCS - Κεντρικός Εξοπλισµός 

26.5.5.1.  Ο Ανάδοχος θα καταδείξει στην ΑΜ όλες τις απαιτούµενες τροποποιήσεις (σε 
όλα τα επίπεδα) του λογισµικού εφαρµογής, των νέων ή τροποποιηµένων 
σηµείων δεδοµένων, διαγράµµατα απεικόνισης, γραφικές απεικονίσεις κλπ. του 
κεντρικού συστήµατος του υπολογιστή συµπεριλαµβανοµένου και του νέου 
εξοπλισµού (π.χ. εκτυπωτές κλπ). Σκοπός αυτού είναι να ελεγχθεί η ποιότητα 
των εργασιών και η γενική συµπεριφορά του αναβαθµισµένου συστήµατος 
PRCS και να καταδείξει ότι όλες οι απαιτήσεις όπως προδιαγράφονται έχουν 
υλοποιηθεί στο σύστηµα. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει δοκιµές των διαφόρων 
λειτουργιών και αυτοµατισµών της αλληλουχίας ελέγχου, όπως απαιτείται. Ο 
Ανάδοχος θα καταρτίσει µια διαδικασία εργοστασιακών δοκιµών του κεντρικού 
συστήµατος του υπολογιστή που θα υποβληθεί στην ΑΜ προς έλεγχο και 
έγκριση. 

26.5.5.2. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει οπτικές, µηχανικές, ηλεκτρικές και δοκιµές λειτουργίας 
κατά την διαδικασία κατασκευής του συστήµατος συντήρησης / αξιολόγησης, 
έτσι ώστε να επιβεβαιώσει την προδιαγραφόµενη επίδοση και την ποιότητα της 
εργασίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς την ΑΜ για έλεγχο και έγκριση µία 
διαδικασία εργοστασιακών δοκιµών (για τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και το 
λογισµικό), όπου θα περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες δοκιµών που θα 
εκτελεστούν. 

26.5.5.3. Εάν εγκατασταθεί νέος εξοπλισµός στο υφιστάµενο σύστηµα FEP-TCI εξαιτίας 
της επέκτασης, θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να προετοιµάσει µία 
διαδικασία δοκιµών (έλεγχος και έγκριση από την ΑΜ) όπου θα περιλαµβάνει 
οπτικό έλεγχο όλου του πρόσθετου εξοπλισµού έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η 
προδιαγραφόµενη επίδοση κατά τη διαδικασία κατασκευής καθώς και η 
ποιότητα της εργασίας. 

26.5.5.4. Για να εγκατασταθεί στο Έργο της επέκτασης το σύστηµα PRCS, τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών FAT πρέπει να είναι επιτυχή. Οποιοδήποτε θέµατα 
που δεν θα επιλυθούν ή που θα παραµένουν σε εκκρεµότητα θα σηµειωθούν 
στις εκθέσεις των δοκιµών FAT και θα επιλυθούν πριν από την αποστολή του 
εξοπλισµού επιτόπου στο Έργο. Εξοπλισµός, συστήµατα ή υποσυστήµατα για 
τα οποία υπάρχουν ανεπίλυτα ή εκκρεµή θέµατα δεν θα αποστέλλονται στο 
Έργο χωρίς προηγούµενα την έγκριση από την ΑΜ. 
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26.6. Ανεξάρτητες ∆οκιµές (SAT) 

26.6.1. Μετά την επιτόπου εγκατάσταση και τις συνδέσεις του συστήµατος PRCS, θα 
διενεργηθούν οι δοκιµές SAT σε κάθε θέση σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα, 
το οποίο θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την ΑΜ. Με τις δοκιµές θα 
επαληθεύεται ότι το σύνολο του εξοπλισµού και των συστηµάτων που έχουν 
παρασχεθεί και εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
της σύµβασης και ότι είναι έτοιµα για τις δοκιµές SIT. 

26.6.2. Οι δοκιµές SAT θα ελέγχουν, κατ’ ελάχιστον, τα εξής σηµεία: 

• Ορθή εγκατάσταση του συστήµατος PRCS, µε τα διάφορα συστήµατα 
παροχής ισχύος και τις λοιπές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

• Έλεγχος ότι όλα τα σηµεία δεδοµένων (εντολές, ενδείξεις, συναγερµοί, 
αναλογικές τιµές κ.λ.π.) των διαφόρων συστηµάτων παροχής ισχύος των 
λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έχουν συνδεθεί κατάλληλα και 
ορθά µε τα ερµάρια RTU’s. Οι δοκιµές θα είναι ενδελεχείς ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το σύστηµα PRCS ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις 
λειτουργίες των προδιαγραφών. 

 
26.7. ∆οκιµές Ολοκληρωµένων Συστηµάτων (SIT) 

26.7.1. Οι δοκιµές SIT θα διεξαχθούν µετά την επιτυχή διεξαγωγή των δοκιµών SAT σε 
όλες τις θέσεις για το ολοκληρωµένο σύστηµα PRCS περιλαµβανοµένου όχι 
µόνο την επέκταση της γραµµής  προς Καλαµαριά, αλλά και τις διασυνδέσεις µε 
το υφιστάµενο λειτουργικό δίκτυο του Μετρό. 

26.7.2. Οι δοκιµές αυτές θα αποδεικνύουν ότι το σύνολο του εξοπλισµού και του 
συστήµατος PRCS που παρασχέθηκε µε βάση τη Σύµβαση είναι πλήρως 
ενοποιηµένο, µε ορθές ενδείξεις στους περιφερειακούς σταθµούς και στο 
Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ), επικοινωνεί ορθά από / 
προς το ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ ως ενοποιηµένο σύστηµα και ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις λειτουργίας και επιδόσεων που περιέχονται στην Προδιαγραφή, 
όταν εκτελεί την προβλεπόµενη και αναµενόµενη λειτουργία του. Επίσης, ο 
Ανάδοχος θα διενεργήσει δοκιµές των διαφόρων λειτουργιών και αυτοµατισµών 
της αλληλουχίας ελέγχου, όπως απαιτείται (π.χ. αυτόµατη επανατροφοδότηση 
δικτύου Μέσης Τάσης κλπ.). 

26.7.3. Ο Ανάδοχος καλείται να λάβει υπόψη του και άλλες σηµαντικές απαιτήσεις και 
περισσότερες λεπτοµέρειες που αφορούν τη δοκιµή και τη θέση σε λειτουργία 
του συστήµατος PRCS, οι οποίες περιέχονται στο Κεφάλαιο 16 της παρούσας 
Προδιαγραφής. 
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27. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

27.1. Για το σύνολο του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού που παρέχεται ως 
τµήµα των εργασιών, ο Ανάδοχος θα παραδώσει επαρκή ανταλλακτικά για 
λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
ενώ θα διατίθενται υλικά αντικατάστασης για περίοδο τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ετών µετά την θέση του Έργου της επέκτασης σε λειτουργία. 

27.2. Σύµφωνα µε την Γενική Προδιαγραφή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει καταλόγους 
εξαρτηµάτων και καταλόγους ανταλλακτικών. Ο κατάλογος των ανταλλακτικών 
θα υποδιαιρείται σε δύο καταλόγους, ένας που θα περιγράφει τα κύρια 
ανταλλακτικά και ένας τα µη-κύρια αναλώσιµα ανταλλακτικά. Θα καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια να παρασχεθούν τουλάχιστον δύο πηγές ανταλλακτικών ή 
εξαρτηµάτων, ενώ θα αναφερθούν αµφότερες οι πηγές. 

27.3. Ο κατάλογος των ανταλλακτικών θα υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση της 
ΑΜ η οποία θα είναι ο κύριος όλων των προς παράδοση ανταλλακτικών. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά µε νέα τα ανταλλακτικά που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο των τριών (3) χρόνων της 
εγγύησης. 

27.4. Ο Ανάδοχος θα συµπεριλάβει στην προσφορά του τον απαιτούµενο χρόνο 
µεταξύ διαδοχικών παραγγελιών και θα αναλάβει την υποχρέωση να συνεχίσει 
να προµηθεύει ανταλλακτικά ή αποδεκτά υποκατάστατα για την ελάχιστη 
διάρκεια ζωής του συστήµατος PRCS, δηλαδή δεκαπέντε (15) έτη.  

27.5. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην AM έναν κατάλογο εξαρτηµάτων, που θα 
περιλαµβάνει έναν κατάλογο όλων των σηµαντικών τµηµάτων του συστήµατος 
PRCS που θα εγκαταστήσει. Ο κατάλογος εξαρτηµάτων θα υποβληθεί µαζί µε 
τον κατάλογο των ανταλλακτικών. 

27.6. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω ανταλλακτικά: 

• ∆ύο (2) PLC (CPU), δύο (2) Τροφοδοτικά των PLC’s, δύο (2) ψηφιακές 
κάρτες Ι/Ο, δύο (2) Αναλογικές κάρτες A/I, (2) κάρτες επικοινωνίας, όλα τα 
ανωτέρω για τις µονάδες RTU. 

• Πέντε τοις εκατό (5%) όλων των εγκατεστηµένων εξαρτηµάτων και 
µικροϋλικών του συστήµατος PRCS όπως κλέµµες, διακόπτες, λυχνίες 
ενδείξεων, φωτιστικά σώµατα / µπουτόν εντός RTU, µετατροπείς 110 V / 
48 V κτλ. 
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28. ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

28.1. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει έναν κατάλογο µε όλα τα ειδικά εργαλεία και τον 
εξοπλισµό δοκιµών που απαιτούνται για την εκτέλεση της προληπτικής 
συντήρησης και την επισκευή των βλαβών όλου του εξοπλισµού του 
συστήµατος PRCS. Ο τύπος και η ποσότητα των ειδικών εργαλείων και του 
εξοπλισµού δοκιµής που θα παρασχεθούν θα επαρκούν έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος PRCS. Στις 
περιπτώσεις όπου η συντήρηση του εξοπλισµού από την ΑΜ θεωρείται 
οικονοµικά ασύµφορη (π.χ., επεξεργαστές υπολογιστών κλπ.), ο Ανάδοχος θα 
προσδιορίσει τις διαθέσιµες εγκαταστάσεις συντήρησης αυτού του εξοπλισµού 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Ανάδοχος θα προτείνει τρόπους συντήρησης 
αυτού του εξοπλισµού. 

28.2. Ο κατάλογος των ειδικών εργαλείων και του εξοπλισµού δοκιµής θα περιέχει τα 
εξής στοιχεία: 

• Ένα σειριακό αριθµό για λόγους αναγνώρισης. 

• Λεπτοµερής περιγραφή των ειδικών εργαλείων / εξοπλισµού δοκιµής µε 
σχετική τεκµηρίωση. 

• Την προτεινόµενη ποσότητα. 

 

28.3. Όσον αφορά το σύστηµα PRCS, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή 
φορητών ειδικών εργαλείων και εξοπλισµού δοκιµής (π.χ. συσκευές 
προγραµµατισµού για το ΚΕΛ και τους περιφερειακούς σταθµούς κλπ.) καθώς 
και κατάλληλο λογισµικό, στον βαθµό που απαιτούνται για τον καθορισµό ή την 
τροποποίηση, για παράδειγµα, των παραµέτρων των συστηµάτων κλπ. Ο 
εξοπλισµός αυτός θα έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιείται κατά την 
λειτουργία, χωρίς να επηρεάζονται τα σχετικά µε την ασφάλεια χαρακτηριστικά 
των κυκλωµάτων ή του εξοπλισµού. 

28.4. Θα παρασχεθεί µία (1) φορητή συσκευή προγραµµατισµού βιοµηχανικού τύπου 
(laptop) για την υποστήριξη της συντήρησης που θα περιέχει όλα τα σχετικά 
προγράµµατα του PRCS και ότι άλλα ειδικά εργαλεία και κλειδιά απαιτούνται για 
την συντήρηση του νέου εξοπλισµού. 
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29. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

29.1. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις Γενικές Προδιαγραφές – άρθρο 
GS0410. Οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης θα διαθέτουν επαρκές µέγεθος, 
περιεχόµενο και αντικείµενο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης των 
µηχανικών, του τεχνικού προσωπικού και των εξειδικευµένων τεχνητών κατά 
τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει τη θέση της επέκτασης της γραµµής προς 
Καλαµαριά σε λειτουργία και τη συνεχή και αποτελεσµατική λειτουργία του 
δικτύου του Μετρό.  

29.2. Το αντικείµενο της εκπαίδευσης θα περιλαµβάνει, όχι περιοριστικά, την 
εκπαίδευση των Μηχανικών της ΑΜ και του προσωπικού συντήρησης και 
λειτουργίας της Εταιρίας/Φορέα λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξοικείωση µε τους τοµείς της µελέτης, 
συντήρησης, λειτουργίας, καθώς και µε τις µεθόδους / αρχές για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σχετικά µε τις µελλοντικές επεκτάσεις των συστηµάτων (στο ΚΕΛ, 
Εφεδρικό ΚΕΛ και στους περιφερειακούς σταθµούς). 

29.3. Ο Ανάδοχος θα παράσχει εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, ενώ θα µπορεί να συνεννοηθεί µε την ΑΜ ή/και µε την 
Εταιρία/Φορέα Λειτουργίας για να χρησιµοποιηθούν υφιστάµενοι χώροι 
εκπαίδευσης στο αµαξοστάσιο Πυλαίας αλλά και επί τόπου του έργου στον 
βαθµό που θα απαιτηθεί. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει µια λεπτοµερή περιγραφή 
όλων των σειρών µαθηµάτων στην ΑΜ προς έλεγχο και έγκριση. Επίσης, θα 
συµφωνηθεί µε την ΑΜ ο αριθµός των τάξεων για κάθε σειρά εκπαιδευτικών 
µαθηµάτων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει επίσης τεκµηρίωση και οδηγίες για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση, τα οποία θα εγκριθούν από την ΑΜ. Η 
τεκµηρίωση της εκπαίδευσης θα βασίζεται στη χρήση των εγκεκριµένων από 
την ΑΜ Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης, καθώς και σ’ άλλες 
πληροφορίες από το Έργο της επέκτασης, όπως ηλεκτρολογικά διαγράµµατα, 
κατάλογοι διεύθυνσης µηνυµάτων, λειτουργικά συστήµατα, λογισµικό και 
εγχειρίδια εφαρµογών κλπ. 

29.4. Πριν από την έναρξη των εκπαιδευτικών µαθηµάτων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην ΑΜ προς έλεγχο και έγκριση ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης. Οι σειρές των 
εκπαιδευτικών µαθηµάτων θα περιλαµβάνουν διαλέξεις στην αίθουσα µε 
επιτόπου επισκέψεις και οδηγίες για την εξοικείωση και την κατανόηση του 
εξοπλισµού και των συστηµάτων, καθώς επίσης και εκπαίδευση στα πακέτα 
του λογισµικού. 

29.5. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση θα εγκρίνονται 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης. 

29.6. Η εκπαίδευση θα διεξάγεται µόνο από προσωπικό που διαθέτει τις αναγκαίες 
γνώσεις και πρακτική εµπειρία σχετικά µε τον εξοπλισµό. Τα βιογραφικά 
σηµειώµατα των εκπαιδευτών θα υποβληθούν στην ΑΜ προς έγκριση. Τα 
εκπαιδευτικά µαθήµατα θα πλαισιώνονται από εξειδικευµένους µηχανικούς, στις 
περιπτώσεις όπου απαιτείται. 

29.7. Θα δοθεί επίσης η παρακάτω εκπαίδευση σε σχέση µε το σύστηµα PRCS: 
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• Εκπαίδευση στο προσωπικό της ΑΜ µε στόχο να εξασφαλιστεί ότι έχουν 
πλήρη γνώση του λειτουργικού συστήµατος, του συνόλου του 
λογισµικού εφαρµογής και των εργαλείων ελέγχου και συντήρησης. 

• Εκπαίδευση που θα επιτρέψει στο προσωπικό των µηχανικών της ΑΜ 
να προσθέτει / αφαιρεί / τροποποιεί στοιχεία, όταν απαιτηθούν 
επεκτάσεις των συστηµάτων. 

29.8. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές θα αξιολογήσουν το βαθµό 
κατανόησης και την ικανότητα του κάθε εκπαιδευόµενου να εκτελεί λειτουργίες 
και διαδικασίες συντήρησης, στις οποίες εκπαιδεύτηκε. 
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30. ΓΛΩΣΣΑ 

Τα σύστηµα PRCS στο ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ (σε όλα τα επίπεδα πληρότητας) 
θα υποστηρίζει την Αγγλική και Ελληνική γλώσσα στους σταθµούς εργασίας για 
τη «∆ιασύνδεση Ανθρώπου - Μηχανής» (MMI). Το σύστηµα θα επιτρέπει στον 
κάθε χρήστη να επιλέγει “on-line” την γλώσσα στην κονσόλα του, ανεξάρτητα 
από την επιλογή του χειριστή στις άλλες κονσόλες. Τούτο θα επιτρέπει το 
χειρισµό από χειριστές που χρησιµοποιούν διαφορετικές γλώσσες. Το 
αντικείµενο της προσφοράς του Αναδόχου θα περιλαµβάνει κατάλληλα και 
εύχρηστα εργαλεία και τη σχετική εκπαίδευση, επιτρέποντας στην ΑΜ να 
τροποποιεί Ελληνικά και Αγγλικά κείµενα του ΜΜΙ. 
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31. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

31.1. Το σύστηµα PRCS στο ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ θα έχει τη δυνατότητα όλων των 
διαθέσιµων λειτουργιών και αυτοµατισµών (επί 24-ώρου βάσεως) εντός των 
ορίων των περιβαλλοντικών συνθηκών όπως αναφέρονται στην παρ. 8.2.1 της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου οι οποίες 
επισυνάπτονται στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού και αυτό χωρίς τη χρήση 
ειδικού θερµαντικού ή κλιµατιστικού εξοπλισµού. 

31.2. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός και τα 
συστήµατα δεν επηρεάζονται αρνητικά από τις τροποποιηµένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες που προκαλούνται από τοπικές εκποµπές 
θερµότητας άλλων συσκευών στο ΚΕΛ, Εφεδρικό ΚΕΛ και στους 
περιφερειακούς σταθµούς. 
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32. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRCS 

32.1. Στην αρχή της διαδικασίας υποβολής των µελετών για το σύστηµα PRCS ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση από την ΑΜ τεκµηρίωση που θα 
αποδεικνύει ότι το προτεινόµενο σύστηµα PRCS έχει εγκατασταθεί σε 
πανοµοιότυπη ή παρόµοια µορφή σε συγκεκριµένα συστήµατα Μετρό ή 
Σιδηροδροµικά συστήµατα διεθνώς και έχει αποδεδειγµένα λειτουργήσει 
ικανοποιητικά. 



 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (PRCS) 
 

RFP-380/20  

 

K_LV_DP015460 Σελίδα 72  από 72 

 

 

33. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

33.1. Εγκρίσεις που τυχόν δίδονται από την ΑΜ επί των µελετών και επί της 
εκτέλεσης των εργασιών, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 
ευθύνες του που αναλαµβάνει µε την Σύµβαση του Έργου.  

33.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να αποδείξει ότι τα προσφερόµενα συστήµατα και ο 
εξοπλισµός που θα παρασχεθεί µε την παρούσα σύµβαση θα είναι τελευταίας 
τεχνολογίας, δόκιµα και αξιόπιστα, σύµφωνα µε τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα 
και κατάλληλα για συστήµατα Μετρό ή συστήµατα Σιδηροδρόµων. 
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