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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 

1.1 Η παρούσα Προδιαγραφή θα αναγνωσθεί και θα ισχύει σε συνδυασµό µε την Τεχνική 
Περιγραφή, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Γενικές Προδιαγραφές και όλα τα λοιπά 
τεύχη της Σύµβασης.  

1.2 Σε περίπτωση αντιφάσεων µεταξύ των απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στις 
Προδιαγραφές και οποιονδήποτε άλλων Τευχών, η ιεραρχία θα καθορίζεται στο τεύχος 
της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αντιφάσεων µεταξύ απαιτήσεων του 
παρόντος τεύχους, θα υπερισχύουν οι αυστηρότερες απαιτήσεις. 

1.3 Σκοπός του παρόντος τεύχους είναι να προσδιορίσει τις κύριες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων που θα 
µελετηθούν και εγκατασταθούν για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς 
Καλαµαριά από την διακλάδωση 25ης Μαρτίου έως τον επίσταθµο της Μίκρας. 

1.4 Το παρόν έργο θα συµπληρώσει τα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων 
που εγκαθιστά ο κύριος ανάδοχος του έργου της επέκτασης του Μετρό προς Καλαµαριά, 
ώστε να παρασχεθεί ένα πλήρως λειτουργικό έργο Μετρό µε υψηλό επίπεδο ελέγχου και 
ασφάλειας των επιβατών στους σταθµούς και στους συρµούς.  

2 Γενικές Πληροφορίες 

2.1 Σε ένα σύστηµα υπογείων αστικών σιδηροδρόµων η αποτελεσµατική και αξιόπιστη 
λειτουργία των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων είναι πρωταρχικής 
σηµασίας για τη λειτουργία όλου του συστήµατος. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
υπάρχουν αποδεκτά συστήµατα τηλεπικοινωνιών για ένα ευρύ φάσµα χρήσεων, 
κατάλληλα όµως για εφαρµογή στην περίπτωση των Μετρό είναι µόνο εκείνα, που 
ανταποκρίνονται στα υψηλότατα πρότυπα κατασκευής και αξιόπιστης λειτουργίας. Τα 
συστήµατα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται σε ειδικές απαιτήσεις σχετικές µε τη 
λειτουργία του σιδηροδρόµου και των συναφών εγκαταστάσεων. Επιπλέον η χωρίς οδηγό 
λειτουργία του Μετρό αυξάνει τις τεχνικές απαιτήσεις.  

2.2 Τα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς 
Καλαµαριά θα είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να λειτουργούν µε οµοιογένεια σε σχέση µε 
τον υπάρχοντα εξοπλισµό του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Επίσης θα 
πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σηµεία διεπαφής, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε 
τεχνικό επίπεδο.  

2.3 Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να µελετήσει τα σηµεία διεπαφής και να κάνει τις απαραίτητες 
προβλέψεις κατά τη µελέτη και την εγκατάσταση του εξοπλισµού του για την επέκταση του 
Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά, ώστε να είναι πλήρως συµβατός µε τον 
υπάρχοντα εξοπλισµό του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης και να µη δηµιουργεί 
οποιοδήποτε πρόβληµα στην υφιστάµενη λειτουργία, αλλά και να µην θέτει οιονδήποτε 
τεχνικό ή λειτουργικό περιορισµό. 

2.4 Το µέρος Α της παρούσας Προδιαγραφής περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες που 
αφορούν όλα τα συστήµατα της παρούσας Σύµβασης καθώς και τις συντµήσεις που 
χρησιµοποιούνται. 

2.5 Το Μέρος Β της παρούσας Προδιαγραφής καθορίζει τις απαιτούµενες επιδόσεις και 
τεχνικά χαρακτηριστικά των ακολούθων συστηµάτων τηλεπικοινωνιών: 

- Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης - Digital Transmission System (DTS) 
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- Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας-TETRA Radio System 

- Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό - Public Address System (PA) 

- Σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης(ΚΚΤΟ) - Closed Circuit Television 
(CCTV) System   

- Συστήµατα Ασφάλειας και Εξασφάλισης- Security and Safety System (SMS) 

- Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου - Access 
Control / Intrusion Detection System (ACC/IDS) 

- Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών - Passenger Information System (PIS) 

- Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) - Integrated 
Central Communications System (ICCS) 

2.6 Το µέρος Γ της παρούσας Προδιαγραφής περιέχει την περιγραφή των αντίστοιχων 
υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνιών του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης 
µε τα οποία τα συστήµατα του παρόντος διαγωνισµού θα πρέπει να συνδεθούν τεχνικά 
και λειτουργικά. 

2.7 Το µέρος ∆ της παρούσας Προδιαγραφής περιέχει τις Ειδικές Απαιτήσεις των 
Προδιαγραφών του λοιπού εξοπλισµού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του Έργου 
καθώς και συµπληρωµατικές απαιτήσεις που αφορούν όλα τα συστήµατα της Σύµβασης. 

2.8 Όλος ο εξοπλισµός και όλα τα έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα ∆ιεθνή / 
Ευρωπαϊκά πρότυπα και πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν από κάποιο 
σύστηµα Μετρό ή/και Οργανισµό Σιδηροδρόµων. Με τον όρο “εξοπλισµό” στην 
περίπτωση αυτή εννοούνται τόσο τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις όσο και τα 
προγράµµατα (υλικό και λογισµικό). 

2.9 Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές που ορίζονται ακολούθως 
και  να δηλώσει λεπτοµερώς οποιεσδήποτε αντιφάσεις / αποκλίσεις των προδιαγραφών ή 
οποιουσδήποτε όρους των προδιαγραφών που δεν τηρούνται και να τις διαχειρισθεί είτε 
µέσω τουλάχιστον  ισοδύναµων ή καλύτερων τεχνικών και λειτουργικών λύσεων ή µέσω 
της διαδικασίας της Τεχνικής Παρέκκλισης. 

2.10 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα προτεινόµενα συστήµατα τηλεπικοινωνιών 
θα έχουν τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό 
(υλικός εξοπλισµός και λογισµικό). 

2.11 Ο Aνάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα ανταλλακτικά και η τεχνική υποστήριξη για συντήρηση 
τροποποίηση και επέκταση θα είναι διαθέσιµα για περίοδο 15 χρόνων από την 
ηµεροµηνία θέσης του συστήµατος σε λειτουργία. 

2.12 Όλα τα σχέδια, χρονοδιαγράµµατα και σχεδιασµοί θα εκπονηθούν σε µορφή που θα 
συµφωνηθεί µε την ΑΜ. Όλα τα σύµβολα, ονοµατολογία και συντοµογραφίες θα 
περιγράφονται µε λεπτοµέρεια επί των σχεδίων και εγγράφων και θα είναι συµβατά µε 
αυτά του Βασικού Έργου.  

2.13 Όλα τα σχέδια, τα διαγράµµατα και οι πίνακες καλωδιώσεων, τα σχεδιαγράµµατα κλπ, θα 
υποστηρίζονται από σαφείς παρουσιάσεις πινάκων αυτοµατισµού, διαγραµµάτων ροής 
και γραπτών περιγραφών, που θα εξηγούν τη λειτουργία των προτεινόµενων 
συστηµάτων. Επίσης θα εκπονούνται βάσει του Εγχειριδίου Σχεδίασης της ΑΜ. Όλα τα 
σύµβολα, οι ονοµασίες και οι συντµήσεις θα περιγράφονται πλήρως στα σχέδια και θα 
ανταποκρίνονται σε αυτά που χρησιµοποιούνται από την AM. 
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3 Συντοµογραφίες 

ACC Έλεγχος Πρόσβασης 

ACELP Κωδικοδιεγειρόµενη Γραµµική Πρόβλεψη 

AF Ακουστική Συχνότητα 

AFC Αυτόµατο Σύστηµα Συλλογής Κοµίστρου 

AFNOR NFS Association Francoise de Normalisation (κώδικας ευρέως 
χρησιµοποιούµενος στην Ευρώπη) 

AM ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

ATC Αυτόµατος Έλεγχος Συρµών 

ATIM Αυτόµατα Μηχανήµατα Εκδόσεως Εισιτηρίων 

ATO Αυτόµατη Λειτουργία Συρµών 

ATP Αυτόµατη Προστασία Συρµών 

ATS Αυτόµατη Επίβλεψη Συρµών 

BACS Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµών Κτιρίων 

BR Ραδιοβάση 

BRI ∆ιεπαφή Βασικού Ρυθµού 

BTS Σταθµός Βάσης Ραδιοεπικοινωνίας 

CCIR Comite Consultatif International de Radio 

CCITT Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique (νέο: 
ITU-T) 

CCTV Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 

CEI Κεντρικοποιηµένη Ηλεκτρονική Σύνδεση 

CIE Ηλεκτρονικό Προσαρµοστικό Κονσόλας 

CELENEC Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης  

CIF Common Intermediate Format, Τυποποιήση για ανάλυση εικόνας βίντεο 

CLID ID Καλούσας Γραµµής 

CNID Αναγνώριση Ονόµατος Καλούντος 

CPU Κεντρικός Επεξεργαστής  

DCF Γερµανικός Μεταδότης µακρών κυµάτων για συγχρονισµό ώρας / 
77,5kHz 

DID ∆ιεπιλογή Εισόδου 

DHCP Πρωτόκολλο ∆υναµικής ∆ιαµόρφωσης Ξενιστή 

DLT Απευθείας Τηλεφωνικές Γραµµές 

DLP Προστασία Ψηφιακής Γραµµής 

DMO Τρόπος Λειτουργίας Απευθείας Κλήσης 

DMT Degraded Mode Terminal-Κεντρική Μονάδα Υποσυστήµατος Τηλ/νιών 

DOD ∆ιεπιλογή Εξόδου 

DSU Μονάδα ∆ιάγνωσης και Επισκευής 

DTMF Πολυσυχνότητα ∆ιπλού Τόνου για Σηµατοδότηση 

DVR Ψηφιακό Καταγραφικό Βίντεο 

EBTS Kονσόλες dispatcher 
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ECS Σύστηµα Ελέγχου Περιβάλλοντος 

ECR Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 

EDP Θέση Οδήγησης σε Έκτακτη Ανάγκη  

EETT Εθνική Επιτροπή Τηλεφωνίας και Τηλέγραφου 

EIA Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών 

EIS Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αλληλασφάλισης 

EMC Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 

EMP Ηλεκτροµαγνητικός Παλµός 

EN Ευρωπαϊκός Κανονισµός 

ETSI Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών 

FDDI Τοπικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών 

FIADS Σύστηµα Ένδειξης και ∆ιάγνωσης Βλαβών 

FO Καλώδιο Οπτικών ινών 

FOBOT Fibre Optic Break Out Terminal 

GMT Μέση Ώρα Greenwich 

GPS Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού Στίγµατος 

GSM Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών 

GUI Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας µε τον Χρήστη 

HVAC Θέρµανση, Αερισµός, Κλιµατισµός 

IC Θάλαµος Χειρισµών 

ICS Σταθµός Κλήσεων Ενδοεπικοινωνίας 

ID Αναγνώριση  

IEC ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 

IP ∆είκτης Προστασίας 

IP Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου (Internet) 

IREG International Range Instrumentation Group  

IEEE Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

ISO ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

ITU-T ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών – Τµήµα Τηλεπικοινωνιών (πρώην 
CCITT)  

ΚHz Κilo Hertz 

LAN Τοπικά ∆ίκτυα 

LCD Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων 

LED Φωτοδίοδος 

LCX ∆ιαρρέον Καλώδιο Τροφοδοσίας (Ακτινοβολούν Οµοαξονικό Καλώδιο) 

LTE Long Term Evolution 

ΚHz Κilo Hertz 

Mbps Mega bit ανά sec 

MDF Κεντρικός Κατανεµητής 

MIS Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 

MMI Επικοινωνία Ανθρώπου / Μηχανής 
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ΜΤΒF Μέσος Χρόνος µεταξύ Βλαβών 

MPEG 4 Motion Picture Experts Group, Σύνολο Μεθόδων που Ορίζουν την  
Κωδικοποίηση της Εικόνας 

MVP Ισχύς Μέσης Τάσης  

NFPA ∆ιεθνής Ένωση Πυροπροστασίας 

nm Νανόµετρο  

NMS Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

OBMS Σύστηµα Συντήρησης επί Συρµού 

OCC Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 

ODF Οπτικός Σκελετός Κατανοµής 

OF Οπτική Ίνα 

PA Σύστηµα ∆ηµόσιων Αναγγελιών 

PABX Αυτόµατο Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο 

PAMR ∆ηµόσια (Ιδιωτική) Κινητή Πρόσβαση σε Ασύρµατη Επικοινωνία 

PCM Παλµοκωδική ∆ιαµόρφωση 

PMR ∆ηµόσια (Ιδιωτική) Κινητή Ασύρµατη Επικοινωνία 

PIS Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών 

PRCS Σύστηµα Τηλε-ελέγχου Ισχύος 

PSD Θύρες επί των Αποβαθρών 

PSL Τοπικός Πίνακας Ελέγχου Θυρών επί των Αποβαθρών 

PSN: Ανελκυστήρας για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

PSTN ∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο 

PTZ Πανοραµική Λήψη, Κλίση και Μεταβλητή Εστίαση Εικονολήπτη 

QoS Ποιότητα Υπηρεσιών 

RAID Συστοιχία Ανεξάρτητων Σκληρών ∆ίσκων για Εφεδρεία 

RASTI ∆είκτης Ταχείας Μετάδοσης Οµιλίας (παράµετρος ποιότητας για 
Συστήµατα Αναγγελιών) 

RBS Σταθµός Βάσης Ραδιοεπικοινωνίας 

RFID Αναγνώριση Ραδιοσυχνότητας 

RPR Τεχνολογία ∆ακτυλίου Παραµενόντων Πακέτων ∆εδοµένων 

RS Υποσταθµός Ανόρθωσης 

RTU Αποµακρυσµένη Τερµατική Μονάδα 

SAP Μικρόφωνο Αναγγελιών Σταθµού  

SDTS Short Data Transport Server 

SEP Μηχανισµός Συναγερµού Συστήµατος Σηµατοδότησης 

STP Θωρακισµένο Συνεστραµµένο Ζεύγος 

SCADA Εποπτικός Έλεγχος και Απόκτηση ∆εδοµένων 

SM Υπεύθυνος Σταθµού 

SMR Αίθουσα Υπεύθυνου Σταθµού 

SMS Σύστηµα Ασφαλείας και Ελέγχου Πρόσβασης 

SNMP Απλό Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
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STM  Σύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς 

TCP Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης 

TCR Σύστηµα ∆ιακοπής Ρεύµατος Έλξης 

TFT Τρανζίστορ Λεπτού Στρώµατος  (Επίπεδες Οθόνες) 

TETRA Επίγειο Ζευκτικό Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας 

TS Σύστηµα Μετάδοσης 

UGA/MUM Κεντρική Μονάδα (Μονάδα Ελέγχου) 

UIC  ∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων 

UMS Ενοποιηµένη Υπηρεσία Μηνυµάτων 

UPS Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά  

VDE Verband Deutscher Elektroingenieure  

VDU Μονάδα Οθόνης 

VLAN Εικονικά Τοπικά ∆ίκτυα 

VoIP Φωνητική Επικοινωνία µέσω ∆ιαδικτύου (Internet Protocol) 

VPN Εικονικό Ιδιωτικό ∆ίκτυο 

WAN ∆ίκτυα Ευρύτερης Περιοχής 

ΕΚΕΛ Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 

ΚΕΛ Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Γενική Θεώρηση 

1.1 Τα επόµενα τµήµατα των παρόντων Προδιαγραφών περιγράφουν τις απαιτούµενες 
επιδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα διάφορα συστήµατα τηλεπικοινωνιών και 
ασθενών ρευµάτων που θα εγκατασταθούν στην επέκταση Καλαµαριάς του Μετρό 
Θεσσαλονίκης. 

1.2 Όλος ο εξοπλισµός και όλα τα έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες ITU 
Προδιαγραφές και πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν από κάποιο 
Οργανισµό Σιδηροδρόµων / Μετρό. Με τον όρο “εξοπλισµό” στην περίπτωση αυτή 
εννοούνται τόσο τα µηχανήµατα, οι συσκευές και οι εγκαταστάσεις όσο και τα 
προγράµµατα (υλικό και λογισµικό). 

1.3 Όλα τα σχέδια, τα διαγράµµατα και οι πίνακες καλωδιώσεων, τα σχεδιαγράµµατα κλπ, 
θα υποστηρίζονται από σαφείς παρουσιάσεις πινάκων αυτοµατισµού, διαγραµµάτων 
ροής και γραπτών περιγραφών, που θα εξηγούν τη λειτουργία των προτεινόµενων 
συστηµάτων. 

1.4 Ο εξοπλισµός και τα συστήµατα επικοινωνιών, τόσο στο σύνολο τους όσο και µερικώς, 
πρέπει να ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε απαίτηση ή πρακτική που ισχύει σήµερα ή 
που έχει προταθεί να ισχύσει και που βρίσκουν εφαρµογή στη λειτουργία ενός υπόγειου 
σιδηρόδροµου για τη µεταφορά επιβατών στην Ελλάδα. 

1.5 Όπου αυτό έχει εφαρµογή, όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε αποδεκτά 
πρότυπα πυρασφάλειας, Ελληνικά και ∆ιεθνή. 

1.6 Όλα τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών, τα υλικά και ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι 
συµβατά και θα πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν εύρυθµα και µε ασφάλεια σε 
συνδυασµό µε το υπάρχον σύστηµα έλξης και µε τις συνθήκες και εξοπλισµό 
ηλεκτροδότησης της Γραµµής του Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης καθώς και αυτών 
που υλοποιούνται για την επέκταση της Καλαµαριάς από τον κύριο ανάδοχο του έργου 
της επέκτασης. 

1.7 Όλες οι µελέτες, τα υλικά και ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου της 
προηγµένης τεχνολογίας και να έχει αποδειχθεί η καταλληλότητά τους σε εφαρµογές 
σιδηροδροµικών µεταφορών ή τουλάχιστον, να έχουν χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά 
σε αποδεκτές εφαρµογές. 

1.8 Όλες οι µελέτες, τα υλικά, ο εξοπλισµός και τα εξαρτήµατα, που θα προµηθευτούν 
σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, θα πρέπει να εγκριθούν από την ΑΜ. 

1.9 Η παροχή ρεύµατος για την κανονική λειτουργία θα εξασφαλίζεται από τροφοδότηση 
230 V AC. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος όλα τα συστήµατα θα πρέπει να 
λειτουργούν από τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS) το οποίο θα εξασφαλίζει την 
συνεχή λειτουργία αυτών των συστηµάτων για 8 ώρες για την ασύρµατη επικοινωνία, 
αυτόµατα τηλέφωνα, απευθείας τηλεφωνικές γραµµές και το δίκτυο µετάδοσης οπτικών 
ινών. Το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής θα εξασφαλίζει την συνεχή λειτουργία για 4 
ώρες για τα σύστηµα Ανακοινώσεων προς το Κοινό, το σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος 
Τηλεόρασης, το σύστηµα Ρολογιών, το ∆ίκτυο Ενηµέρωσης επιβατών, το σύστηµα 
Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου και Πρόσβασης. Τα τροφοδοτικά UPS των 
συστηµάτων ασθενών ρευµάτων του παρόντος έργου θα παρασχεθούν από τον κύριο 
ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς. 
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1.10  Όλος ο κύριος εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε το 
Εγχειρίδιο Σχεδιάσης, ∆οµικής Ανάλυσης Εργασιών και Κωδικοποίησης Εξοπλισµού. 

1.11 Η θέση, ο τύπος κι ο χρωµατισµός των υλικών και η µέθοδος τοποθέτησης των 
µεγαφώνων του συστήµατος Αναγγελιών, των εικονοληπτών του Κλειστού Κυκλώµατος 
Τηλεόρασης, των σηµείων Ενηµέρωσης επιβατών, τα οποία θα τοποθετηθούν σε 
κοινόχρηστους χώρους θα συντονιστούν µε την αρχιτεκτονική του σταθµού και θα 
ταιριάζουν µε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του έτσι ώστε να διατηρείται η αισθητική του. 
Παράλληλα θα πρέπει να συντονιστούν µε τις µελέτες φωτισµού του κύριου αναδόχου 
της επέκτασης Καλαµαριάς. 

1.12 Ο σχεδιασµός του συστήµατος ανακοινώσεων προς το κοινό και η κατανοµή των 
µεγαφώνων στο χώρο υποδοχής του κοινού στο σταθµό, στις αποβάθρες και στους 
άλλους δηµόσιους χώρους θα βασίζονται σε µελέτη ακουστικής προσοµοίωσης µε 
τρισδιάστατα µοντέλα η οποία θα χρησιµοποιεί τις τιµές θορύβου και χρόνου αντήχησης 
που αντιστοιχούν στα εµφανή υλικά και στοιχεία των έργων πολιτικού µηχανικού και των 
αρχιτεκτονικών τελειωµάτων των σταθµών, ενώ θα λαµβάνουν υπόψη τις χωροθετήσεις 
κατασκευών και εξοπλισµού που έχουν προκύψει από τις µελέτες συντονισµού του 
κύριου αναδόχου της επέκτασης Καλαµαριάς. 

1.13 Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει µε τον απαιτούµενο τρόπο τις Μελέτες Εφαρµογής, θα λάβει 
όλα τα απαραίτητα µέτρα και θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες διεπαφές σε τοπικό 
και κεντρικό επίπεδο (επίπεδο ΚΕΛ) ώστε όλα τα συστήµατα Ασθενών Ρευµάτων - 
Τηλεπικοινωνιών του Έργου όπως περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή να 
συνδεθούν πλήρως και αξιόπιστα, φυσικά και λειτουργικά µε αυτά του εν λειτουργία 
δικτύου του Μετρό. 

2 Αντικείµενο της Προδιαγραφής 

2.1 Η παρούσα Προδιαγραφή Επιδόσεων καλύπτει τις βασικές αρχές για την µελέτη, 
προµήθεια, εργοστασιακή δοκιµή, αποστολή, παράδοση επιτόπου, εγκατάσταση, 
επιτόπου δοκιµή, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση, έναρξη της λειτουργίας και την ευθύνη 
για ελαττώµατα για την περίοδο εγγύησης των υποσυστηµάτων επικοινωνιών και των 
σχετικών συστηµάτων. 

2.2 Η προδιαγραφή παρουσιάζει τις απαιτήσεις λειτουργίας των ακόλουθων συστηµάτων 
επικοινωνιών που απαιτούνται για το συγκεκριµένο έργο:  

• Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης ∆εδοµένων (DTS) 

• Σύστηµα Ραδιοεπικοινωνίας - TETRA 

• Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό (PA) 

• Σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV) 

• Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS) 

• Συστήµατα Ασφάλειας και Προστασίας (SMS) 

• Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (ACC / 
IDS) 

• Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) 

Οι χώροι εξοπλισµού - δωµάτια οι οποίοι κατασκευάζονται από τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης που περιλαµβάνει και όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, όπως περιγράφονται 
λεπτοµερειακά  στα σχέδια των έργων της επέκτασης, θα διατεθούν για την εγκατάσταση 
εξοπλισµού των παραπάνω συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων. 

2.3 Στην παρούσα προδιαγραφή αναφέρονται επίσης τα κύρια λειτουργικά σηµεία 
διασύνδεσης των παραπάνω µε άλλα συστήµατα της επέκτασης Καλαµαριάς, όπως 
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συρµοί, σηµατοδότηση - ATS, παροχή ισχύος, UPS, δίκτυο οπτικών ινών, δοµηµένη 
καλωδίωση, θύρες επί των αποβαθρών - PSD κλπ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
διαµορφώσει και υλοποιήσει τις πλήρεις διεπιφάνειες των συστηµάτων του µε αυτά των 
άλλων αναδόχων του έργου της επέκτασης. 

2.4 Ο Ανάδοχος θα παράσχει τα συστήµατα και τον εξοπλισµό που περιγράφονται στην 
παρούσα Προδιαγραφή. Ο Ανάδοχος θα παράσχει επίσης συστήµατα, πρόσθετους 
εξοπλισµούς και λειτουργίες που δεν αναφέρονται ή καθορίζονται ρητά στην παρούσα 
Προδιαγραφή Επιδόσεων, αλλά απαιτούνται για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των 
παραπάνω συστηµάτων λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο λειτουργεί µε αυτόµατους 
συρµούς. Επίσης στην περίπτωση που διαπιστωθούν επιπλέον απαιτήσεις για 
εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης που εξυπηρετεί το σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης 
∆εδοµένων και το σύστηµα UPS, θα πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο της 
παρούσας σύµβασης. 

2.5 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει και θα υλοποιήσει τα συστήµατα επικοινωνιών τα οποία θα 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της σταδιακής θέσης σε λειτουργία της γραµµής προς 
Καλαµαριά. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι η διασύνδεση της επέκτασης θα προκαλέσει 
την ελάχιστη επίπτωση στο Βασικό Έργο, κατά τη θέση σε λειτουργία, τη δοκιµαστική 
λειτουργία και εκπαίδευση στο νέο τµήµα του δικτύου. Επίσης ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει 
τα ανωτέρω για την περίπτωση διασύνδεσης νέων µελλοντικών επεκτάσεων,πέρα από 
την επέκταση Καλαµαριάς.  

2.6 Κατά τη  µελέτη και την εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνουν προβλέψεις για την 
ελαχιστοποίηση της ανάγκης µετατροπών όπως αυτές θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των 
µελλοντικών επεκτάσεων της Γραµµής πέρα από την παρούσα επέκταση Καλαµαριάς. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει βάσει της παρούσας Σύµβασης εξοπλισµός ή λογισµικό που θα 
παρασχεθεί για τις µελλοντικές επεκτάσεις και συνδέσεις. Εάν στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των συστηµάτων της παρούσας επέκτασης υλοποιηθούν τροποποιήσεις στα 
κεντρικά συστήµατα στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), αυτές θα υλοποιηθούν 
έχοντας υπόψη και τις πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις. 

3 Γενικές Απαιτήσεις Λειτουργίας 

3.1 Το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης που είναι υπό κατασκευή, περιλαµβάνει µία 
γραµµή από τον «Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό» έως τον σταθµό «Νέα Ελβετία» (µήκους 
περίπου 9,6 km και 13 σταθµούς) µε ένα αµαξοστάσιο στην Πυλαία που συνδέεται µέσω 
διπλής τροχιάς µε τον σταθµό Νέα Ελβετία.  

3.2 Η επέκταση της γραµµής προς Καλαµαριά που είναι το αντικείµενο της παρούσας 
συνίσταται σε µία γραµµή µήκους 4,78 χλµ περίπου που ξεκινά αµέσως µετά το τέλος του 
φρέατος διευρυµένης διατοµής του σταθµού 25ης Μαρτίου στο υπό κατασκευή έργο του 
Μετρό και καταλήγει στον επίσταθµο του σταθµού Μίκρα και περιλαµβάνει τις σήραγγες, 
πέντε (5) σταθµούς, πέντε (5) φρέατα τρεις (3) διασταυρώσεις και µία εσοχή όπως 
φαίνεται στα σχέδια της χάραξης και τα λοιπά σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα 
προδιαγραφή. Επίσης προβλέπεται και η µελλοντική κατασκευή ενός αµαξοστασίου στο 
τέλος της επέκτασης προς Μίκρα που δεν περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της παρούσας.  

3.3 Η επέκταση προς Καλαµαριά, θα κατασκευαστεί σχεδόν παράλληλα κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης.  Όλοι οι σταθµοί θα κατασκευαστούν µε 
τη µέθοδο του Ανοικτού Ορύγµατος (Cut & Cover) µε κεντρική αποβάθρα. 

3.4 Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί ως σύστηµα χωρίς οδηγό, δηλ. χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη ανθρώπινης παρέµβασης από το Προσωπικό επί του Συρµού  (Συνοδοί Συρµού) 
κατά την κανονική λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε βλ. το 
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Εγχειρίδιο Σχεδιασµού της κύριας σύµβασης της επέκτασης το οποίο θα δοθεί στους 
διαγωνιζόµενους ως πληροφοριακό τεύχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. Τα 
υποσυστήµατα Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
ανωτέρω απαιτήσεις λειτουργίας. 

3.5 Τα Βασικό Έργο του Μετρό, η επέκταση προς Καλαµαριά, το αµαξοστάσιο Πυλαίας και 
πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις και αµαξοστάσια θα επιτηρούνται και θα ελέγχονται από 
το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (OCC) στην Πυλαία. 

3.6 Οι συρµοί θα αποτελούνται κατά µέγιστο από τέσσερα οχήµατα. Κάθε συρµός θα είναι 
εξοπλισµένος από µία Θέση Οδήγησης Έκτακτης Ανάγκης (EDP) σε κάθε άκρο. Οι 
υπηρεσιακοί συρµοί θα είναι εξοπλισµένοι µε τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις 
επικοινωνιών. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ο Ανάδοχος θα µπορεί να ανατρέξει στις 
προδιαγραφές επιδόσεων για σηµατοδότηση και τροχαίο υλικό. 

3.7 Η ισχύς έλξης παρέχεται από ηλεκτροφόρο ράβδο που βρίσκεται δίπλα από τις 
σιδηροτροχιές κύλισης. Η ονοµαστική τάση έλξης είναι 750V DC. Για περισσότερες 
πληροφορίες ο Ανάδοχος θα µπορεί να ανατρέξει στις προδιαγραφές επιδόσεων για 
παροχή Ισχύος Έλξης και Επιδοµής. 

3.8 Όλες οι αποβάθρες των σταθµών είναι κεντρικές και οι σήραγγες µεταξύ των σταθµών 
είναι σήραγγες µονής τροχιάς, µε εξαίρεση τους επιστάθµους ΝΣΣ και Ν. Ελβετίας στο 
Βασικό Έργο, αυτόν της Μίκρας, καθώς και τα τµήµατα διασταυρώσεων γραµµών, που 
είναι σήραγγες διπλής/τριπλής τροχιάς. 

4 Γενικές Απαιτήσεις Προδιαγραφών Συστηµάτων 

4.1 Τα επόµενα τµήµατα της παρούσας Προδιαγραφής περιγράφουν τις απαιτούµενες 
επιδόσεις για τα διάφορα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων που θα 
εγκατασταθούν. 

4.2 Καµιά πληροφορία, που παρέχεται µε αυτές τις Προδιαγραφές, δεν πρέπει να ερµηνευτεί 
ότι αποτελεί πλήρη τεχνικό προκαθορισµό ενός συγκεκριµένου συστήµατος ή τµήµατος 
παρόµοιου συστήµατος. 

4.3 Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το αποδεκτό πρότυπο πυρασφάλειας NFPA 
130 και όπου αυτό έχει εφαρµογή,. 

4.4 Τα υποσυστήµατα Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων θα είναι τα κατάλληλα για 
ένα έργο Μετρό και θα ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Ευκολία συντήρησης 

• Φιλικό προς τον χρήστη λογισµικό διαµόρφωσης  

• Ευελιξία (ανοικτή διασύνδεση) 

• ∆υνατότητα περαιτέρω επέκτασης του για εξυπηρέτηση των µελλοντικών 
επεκτάσεων της γραµµής 

4.5 O χειρισµóς, επιτήρηση, διαχείριση όλων των συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών της 
επέκτασης θα γίνεται αποκλειστικά από τον υφιστάµενο εξοπλισµό σε ΚΕΛ και ECR. 

4.6 Oι µελέτες, τα υλικά, ο εξοπλισµός και τα εξαρτήµατα, που θα προµηθευτούν σύµφωνα µε 
την παρούσα Σύµβαση, θα πρέπει να εγκριθούν από την ΑΜ. 

4.7 Όλα τα σηµαντικά τµήµατα του εξοπλισµού που κατασκευάζεται θα φέρουν ετικέτες µε 
τους σειριακούς αριθµούς, καθώς και στοιχεία αναγνώρισης του εξοπλισµού. Εντός των 
σταθµών, των φρεάτων και των σηράγγων όλα τα καλώδια θα φέρουν κατάλληλες ετικέτες 
σήµανσης.Το σύστηµα ετικετών θα πρέπει να είναι εγκεκριµµένο από την ΑΜ και θα 
συµφωνεί µε τα αντίστοιχα του Βασικού Έργου 
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5 Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης - DTS 

5.1 Σκοπός και Αντικείµενο Εργασιών 

5.1.1 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει, δοκιµάσει και θέσει σε λειτουργία 
σύγχρονο σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS το οποίο θα χρησιµοποιείται για την 
µεταφορά πληροφοριών  κάθε τύπου (Εικόνα, Ήχος, ∆εδοµένα) σε πραγµατικό χρόνο 
σε όλους τους χώρους του έργου της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. 
Ο Ανάδοχος της επέκτασης αυτής θα είναι υπεύθυνος επίσης για τη µελέτη, σχεδιασµό, 
αλλαγές, αναβάθµιση συστηµάτων και συσκευών του παραπάνω συστήµατος στο 
υφιστάµενο δίκτυο µετρό της Θεσσαλονίκης, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί. 

5.1.2 Tο DTS θεωρείται ένα από τα αναπόσπαστα τµήµατα για κάλυψη των επικοινωνιών 
κάθε  τύπου, από άκρη σε άκρη της επέκτασης, για να υποστηριχθεί η εύρυθµη 
λειτουργία της επέκτασης της Καλαµαριάς του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Κύριος στόχος 
είναι επίσης να παρασχεθεί αναβάθµιση του συστήµατος DTS του Βασικού Έργου σε 
σχέση  µε αυτό που θα  εγκατασταθεί από τον ανάδοχο στην επέκταση της Καλαµαριάς. 

5.1.3 Ο Ανάδοχος  θα πρέπει επίσης να ενσωµατώσει το νέο σύστηµα DTS της επέκτασης σε  
αυτό του Βασικού Έργου του Μετρό της Θεσσαλονίκης και να εγγυηθεί για την 
απαραίτητη οµαλή λειτουργία συνολικά του συστήµατος. 

5.1.4 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης (DTS) αποτελεί το κορµό του συνόλου των 
επικοινωνιών του συστήµατος της επέκτασης Καλαµαριάς Μετρό, δηλ., το σύστηµα αυτό 
παρέχει αµφίδροµη µεταφορά ήχου, εικόνας, δεδοµένων µεταξύ υπόλοιπων 
συστηµάτων των νέων  σταθµών, του αµαξοστασίου, σηράγγων, του ΚΕΛ (OCC), του 
εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) και του κτιρίου διοίκησης.  

5.1.5 H εξασφάλιση του κύριου κορµού των επικοινωνιών µέσω του συστήµατος DTS στην 
επέκταση της Καλαµαριάς,  στηρίζει την ασφαλή µεταφορά των επιβατών µέσω της 
υποστήριξης των επικοινωνιών των επιβατών µε το προσωπικό λειτουργίας και 
συντήρησης σε ενδεχόµενο συµβάντος ή ατυχήµατος. Η απαίτηση αυτή επιτείνεται λόγω 
άλλων απαιτήσεων λειτουργίας όπως η λειτουργία χωρίς οδηγό, µη επανδρωµένες 
αποβάθρες σταθµών και χρήση του συστήµατος Θυρών επί των Αποβαθρών (PSD). 

5.1.6 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανάλυση κινδύνων και απειλών, η οποία απαιτείται για τον 
σχεδιασµό των συστηµάτων ασφάλειας, προστασίας και επικοινωνιών των επιβατών, 
προσωπικού και συνολικά του εξοπλισµού µαζί µε αυτού στις επεκτάσεις. Η ανωτέρω 
ανάλυση θα εγκριθεί από την AM. 

5.1.7 Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει µελέτη ασφάλειας και εξασφάλισης για το σύνολο των 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο Σύστηµα Ψηφιακής 
Μετάδοσης. Η µελέτη αυτή, θα είναι βασισµένη σε αληθινά δεδοµένα που προέρχονται 
από τη λειτουργία παροµοίων συστηµάτων Μετρό, την διεθνή εµπειρία και πρακτική, 
αλλά και από τη διαδικασία της ανάλυσης κινδύνων.  

5.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Κάλυψη Χώρων  

5.2.1 Σε όλους τους χώρους εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 3.4t των σταθµών, και σε 
επιλεγµένα σηµεία της επέκτασης, όπως οι σήραγγες και τα φρέατα, θα παρασχεθεί ο 
κατάλληλος εξοπλισµός για το σύστηµα DTS που θα εξυπηρετεί όλες τις εγκαταστάσεις 
της επέκτασης Καλαµαριάς και µέσω κατάλληλης καλωδίωσης οπτικών ινών θα 
διασυνδέει την επέκταση µε το υφιστάµενο σύστηµα του Βασικού Έργου Μετρό της 
Θεσσαλονίκης. Το σύστηµα αυτό θα παρέχει αµφίδροµη  µετάδοση πληροφοριών που 
αφορά στη λειτουργία των συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών συνολικά του Μετρό του 
Βασικού Έργου και της επέκτασης της Καλαµαριάς. 
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5.2.2 Σε κάθε νέο σταθµό της επέκτασης του Μετρό, σε επιλεγµένα σηµεία της επέκτασης και 
του Βασικού Έργου σε επιλεγµένα φρέατα, στις Σήραγγες και στο ΚΕΛ (OCC) και το 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ΕCR) θα παρασχεθεί ένα Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης δεδοµένων, 
αιχµή της τεχνολογίας, που θα συνδέεται µε το DTS του Βασικού Έργου και θα 
εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστον τις ανάγκες επικοινωνίας των παρακάτω υποσυστηµάτων της 
επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης:  

• Αυτόµατο Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο – PABX 

• Σύστηµα Κατευθείαν Τηλεφωνικών Γραµµών (DLT), που περιλαµβάνει και το 
Σύστηµα ∆ιακοπής Ρεύµατος Έλξης (TCR) 

• Σύστηµα Ενδοεπικοινωνίας 

• Ψηφιακό Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας (TETRA) 

• Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV) 

• Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) 

• Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης (ACC), Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης και 
Συναγερµοί Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS) 

• Σύστηµα Ανακοινώσεων προς το Κοινό (ΡΑ) 

• Σύστηµα Τηλε-ελέγχου Ισχύος  (PRCS) 

• Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµού Κτιρίων (BACS) 

• Αυτόµατο Σύστηµα Συλλογής Κοµίστρου – (AFC) 

• Σύστηµα ∆ιανοµής Ώρας και Ρολογιών 

• Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS) 

• Σύστηµα Υποδοµής ΙΤ σταθµών 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών (MIS), συµπεριλαµβανοµένης της 
εφαρµογής διαχωρισµού σε επίπεδο λογικής, µε τη χρήση Εικονικών Τοπικών 
∆ικτύων (VLAN) εάν και εφόσον απαιτηθεί 

• Κοινά Τοπικά ∆ίκτυα  (LAN) – ∆ίκτυα Ευρύτερης Περιοχής (WAN), κλπ. 

5.2.3 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS θα παρασχεθεί ως LAN «Κοινό Τοπικό ∆ίκτυο 
TCP/IP», δηλ., όλα τα ανωτέρω υποσυστήµατα θα υποστηρίζονται από «Κοινό ∆ίκτυο 
ολόκληρου του Μετρό του Βασικού Έργου». Το DTS των νέων σταθµών της επέκτασης 
Καλαµαριάς θα διατεθεί για την µεταφορά πληροφοριών φωνής, δεδοµένων, εικόνας, 
LAN (τοπικό δίκτυο σύνδεσης υπολογιστών) µέσω του συστήµατος Καλωδίων Οπτικών 
Ινών στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ/OCC), στο Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου 
Λειτουργίας (ECR) και στο αµαξοστάσιο Πυλαίας. 

5.2.4 Ο εξοπλισµός του συστήµατος µετάδοσης DTS  θα εγκατασταθεί στην αίθουσα 
εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών κάθε σταθµού, ώστε να εξυπηρετεί τις επικοινωνίες των 
αυτόµατων τηλεφώνων, των απευθείας τηλεφώνων, των δεδοµένων, του συστήµατος 
αναγγελιών προς το κοινό (PA), του Κλειστού Κυκλώµατος CCTV, του συστήµατος 
ενηµέρωσης των επιβατών (PIS), του συστήµατος Συλλογής Κοµίστρου, κ.λπ. Για τον 
σκοπό αυτό, θα παρασχεθούν και οι απαραίτητες διασυνδέσεις. Το σύστηµα µετάδοσης 
δεν θα χρησιµοποιείται για την µετάδοση δεδοµένων της σηµατοδότησης, ελέγχου 
συρµών. 

5.2.5 Οι Τηλεπικοινωνιακοί Κόµβοι του DTS που λειτουργούν ως µεταγωγείς για να 
προωθήσουν και να µεταδώσουν πακέτα δεδοµένων µε το βέλτιστο τρόπο, θα 
εγκατασταθούν σε εσωτερικούς χώρους αλλά και σε εξωτερικούς χώρους µή 
φυλλασόµενους, όπως εντός σηράγγων ή στο πεδίο, πιθανόν σε φρέατα και χώρους 
εναπόθεσης / επισκευής συρµών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Το σύνολο του πλήθους των 
Tηλεπικοινωνιακών Κόµβων που θα εγκατασταθούν σε κάθε µία από τις ανωτέρω 
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τοποθεσίες, θα είναι αντικείµενο µελέτης και θα εξαρτηθεί από το πλήθος των 
απαιτoύµενων διασυνδέσεων διανοµής.  

5.2.6 Εντός των νέων σταθµών, τα απαιτούµενα «ενεργά» στοιχεία του δικτύου όπως 
µεταγωγείς, δροµολογητές, κλπ., θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα διαµορφωµένους 
χώρους στην  αίθουσα του εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 3.4t. Κατάλληλα διαµορφωµένα 
ερµάρια διαστασιολογηµένα επαρκώς από τον Ανάδοχο και µε τις απαραίτητες θέσεις 
για τις συνδέσεις µε καλώδια  οπτικών ινών και καλωδίων χαλκού θα εγκατασταθούν 
όπου χρειάζεται.  

5.2.7 Στο σύνολο της διαδροµής των επιβατών και του προσωπικού λειτουργίας, από την 
είσοδό τους στον σταθµό έως την επιβίβαση σε συρµό και στους χώρους κυκλοφορίας, 
τις αποβάθρες, τους χώρους έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων όλα τα συστήµατα που 
εξυπηρετούν τις τηλεπικοινωνίες θα υποστηρίζονται από το σύστηµα DTS. 

5.2.8 Όσον αφορά τους συρµούς που κινούνται στην επέκταση της Καλαµαριάς θα πρέπει και 
αυτοί σε σηµεία στάθµευσης ή ακινητοποίησης άµεσα ή έµµεσα να υπάρχει η 
δυνατότητα κάλυψης από το σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης DTS. Με το τρόπο αυτό θα 
εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία του Βασικού Έργου και της επέκτασης Καλαµαριάς 
αλλά και η περίπτωση αντιµετώπισης προβληµάτων και συµβάντων κατά την λειτουργία 
του Μετρό. 

5.2.9 Το «Κοινό Τοπικό ∆ίκτυο TCP/IP» LAN θα υποστηρίζει την διασύνδεση µε τα 
βασιζόµενα σε Ethernet δίκτυα TCP/IP, τα οποία θα εγκατασταθούν σε ολόκληρο το 
σύστηµα, δηλ. κάθε νέος σταθµός, επιλεγµένα φρέατα, θα εξοπλιστούν µε «µεταγωγέα 
Sub-Ethernet». Η διασύνδεση των διακοπτών αυτών θα πραγµατοποιείται µε σύγχρονη 
τεχνική ψηφιακής µετάδοσης, που θα βασίζεται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία 
οπτικών ινών. 

5.2.10 Για την ακριβή διαστασιολόγηση του, τις ακριβείς θέσεις και τον αριθµό των συσκευών, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει  να εκπονήσει και να υποβάλλει µελέτη στην ΑΜ. Η ανωτέρω 
µελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από την ΑΜ. 

5.3 Σύνοψη Συστήµατος Ψηφιακής Μετάδοσης 

5.3.1 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS µε την µορφή «Κοινού Τοπικού ∆ικτύου 
TCP/IP» της επέκτασης Καλαµαριάς, θα πρέπει να ενωθεί και να επικοινωνεί µέσω ενός 
διπλού δακτυλίου οπτικών ινών στον κεντρικό κόµβο στο ΚΕΛ (OCC) και στον κόµβο 
του ECR, καθώς και µε όλες τις περιφερειακές θέσεις της επέκτασης Καλαµαριάς, δηλ. 
τηλεπικοινωνιακούς κόµβους κατά µήκος της γραµµής εντός κάθε σταθµού, σε 
επιλεγµένα φρέατα, στις αποβάθρες. Κάθε τέτοιος κόµβος θα περιλαµβάνει όλες τις 
αναγκαίες διασυνδέσεις, θύρες επικοινωνίας και συσκευές για την υποστήριξη των 
ανωτέρω διαφόρων υποσυστηµάτων επικοινωνιών και δικτύων δεδοµένων. Εάν κριθεί 
απαραίτητο ο κεντρικός κόµβος στο ΚΕΛ (OCC) και ο κόµβος στο ECR θα 
αναβαθµιστούν και θα επανά-διαστασιολογηθούν. 

5.3.2 Οι συσκευές του συστήµατος DTS του LAN «Κοινού Τοπικού ∆ικτύου TCP/IP» θα είναι 
κατάλληλες για ένα σύστηµα Μετρό και θα ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Αρθρωτή αρχιτεκτονική του συστήµατος  

• Πλήρως πλεοναστικό µε υψηλή διαθεσιµότητα 

• Με δυνατότητα αναδιαµόρφωσης, και  

• Ευέλικτο (όλοι οι τύποι διασυνδέσεων / θυρών επικοινωνίας)  

• Φιλικό προς τον χρήστη λογισµικό διαµόρφωσης και ενοποίηση του στο κεντρικό 
σύστηµα ICCS του Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης  
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• ∆υνατότητα επέκτασής του για εξυπηρέτηση των µελλοντικών επεκτάσεων 
/συνδέσεων/ τροποποιήσεων  της γραµµής 

5.3.3 Όλες οι τερµατικές συσκευές των ανωτέρω αναφεροµένων υποσυστηµάτων 
επικοινωνιών θα είναι συµβατές µε δίκτυα Ethernet-ή/και TCP/IP και θα συνδέονται µε το 
“Κοινό ∆ίκτυο TCP/IP” µέσω ειδικών διασυνδέσεων, θυρών επικοινωνίας και, εάν 
απαιτείται µε πύλες ΙΡ (IP-gateways).  

5.3.4 Το Σύστηµα Καλωδίων θα αποτελεί το ∆ίκτυο Οπτικών ινών και το σύστηµα υποδοµής 
ΙΤ, που εγκαθίσταται από τον κύριο ανάδοχο σε όλο το µήκος των εγκαταστάσεων της 
επέκτασης της Καλαµαριάς ενώ τα ίδια θα είναι διαθέσιµα και στο σύνολο του Βασικού 
Έργου, και θα χρησιµοποιούνται από το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS ως φυσικό 
µέσo για τη µετάδοση των δεδοµένων. 

5.3.5 Το «Κοινό Τοπικό  ∆ίκτυο TCP/IP» LAN, θα είναι κατάλληλο για την µεταφορά 
δεδοµένων, ήχου και εικόνας διαµέσου τοπολογίας δακτυλίων καλωδίων οπτικών ινών. 
Το δίκτυο ευρείας ζώνης θα συγκεντρώνει, µεταφέρει και δροµολογεί όλες τις φωνές, τα 
δεδοµένα, τα βίντεο σε ένα ενιαίο ενοποιηµένο δίκτυο.  

5.3.6 Tο σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης DTS της επέκτασης Καλαµαριάς θα βασίζεται, όµοια 
µε το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, σε τεχνολογία Full IP 10GE µέσω κύριων 
και εφεδρικών µεταγωγέων (Τηλ/κων Κόµβων) κλάσης Layer 3 και Layer 2 µε σύνδεση 
κορµού 10Gbit / s µε βάση την τεχνολογία 10 Gigabit Ethernet (10GE), υλοποιώντας µια 
πλήρη ενσωµατωµένη µετάδοση δικτύου εύκολο στην εφαρµογή, έλεγχο και διαχείριση, 
προσφέροντας ένα υψηλής χωρητικότητας / διαθεσιµότητας κορµό δικτύου µε εύκολη 
επεκτασιµότητα και δυνατότητα διάρθρωσης για σύνδεση σε µελλοντικά συστήµατα. Οι 
δακτύλιοι που θα υλοποιηθούν στην επέκταση της Καλαµαριάς θα είναι όµοιοι µε αυτούς 
του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης µε βάση την τεχνολογία 10 Gigabit 
Ethernet (10GE) ο καθένας.   

5.3.7 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS δεν θα απαιτεί γενικά κάποιο χειρισµό 
προκειµένου να λειτουργεί. Η παραµετροποίηση του θα είναι εφικτή µόνο από τον 
σταθµό εργασίας για διαχείριση δικτύου (NMS), ο οποίος θα είναι εγκατεστηµένος εντός 
ερµαρίου εξοπλισµού DTS στις αίθουσες εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών ΚΕΛ (OCC) 
εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Μέσω του σταθµού εργασίας για διαχείριση δικτύου DTS, ο 
χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε πραγµατικό χρόνο την κατάσταση 
λειτουργίας όλου του ενεργού εξοπλισµού DTS της επέκτασης και να έχει πλήρη 
πρόσβαση και δυνατότητα προγραµµατισµού και παραµετροποίησης του συνόλου του 
ενεργού εξοπλισµού DTS. To DTS της επέκτασης Καλαµαριάς θα πρέπει να 
ενσωµατωθεί στο υφιστάµενο NMS του Βασικού Έργου και να γίνει σε αυτό η κατάλληλη 
παραµετροποίηση. 

5.4 Γενικές Απαιτήσεις Συστήµατος DTS 

5.4.1 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS θα χρησιµοποιεί πρωτόκολλα επικοινωνίας που 
είναι ευρέως διαδεδοµένα και εφαρµοσµένα στην αγορά των Τηλεπικοινωνιών. Οι 
διεπαφές του Συστήµατος Ψηφιακής Μετάδοσης µε τα συστήµατα των οποίων µεταφέρει 
τα δεδοµένα, θα είναι βασισµένες στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/ΙΡ (Transmission 
Control Protocol over Internet Protocol). 

5.4.2 Το DTS  θα προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας µετάδοσης δεδοµένων και θα 
εγγυάται την ακεραιότητα των µεταφερόµενων δεδοµένων από τη µία άκρη στην άλλη. 
Για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δυνατότητας επαναδροµολόγησης, το Σύστηµα 
Ψηφιακής Μετάδοσης θα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να προβλέπονται εναλλακτικοί 
οδοί δροµολόγησης, τόσο σε φυσικό, όσο και σε λογικό επίπεδο.  



    
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 ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

RFP-380/20 

 

K_LV_DP270000       Σελίδα 20  από 134 

5.4.3 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης θα είναι σχεδιασµένο  έτσι ώστε να παρέχει πλήρως 
εφεδρική λειτουργία και να αυτό-θεραπεύεται και αναδιαµορφώνεται άµεσα σε 
περίπτωση βλάβης. Καµία µοναδιαία βλάβη ή απώλεια δεν θα είναι ικανή να περιορίζει 
την κανονική του λειτουργία. Ακόµα και σε περίπτωση πλήρους απώλειας του συνόλου 
του εξοπλισµού σε µία γεωγραφική περιοχή, το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης θα είναι 
ικανό να εκτελεί το σύνολο των λειτουργιών του χωρίς απώλεια στη συνολική απόδοση 
του. 

5.4.4 Όλες οι τερµατικές συσκευές των προαναφερθέντων υποσυστηµάτων επικοινωνίας 
πρέπει να είναι συµβατές µε Ethernet ή / και TCP / IP και να διασυνδέονται µε το "κοινό 
δίκτυο TCP / IP" µε ειδικές διασυνδέσεις, θύρες και πύλες IP. 

5.4.5 Το "Κοινό ∆ίκτυο TCP / IP" θα προσφέρει υπηρεσίες µεταφοράς και µεταγωγής µε 
λειτουργία µετάδοσης ψηφιακών πακέτων, θα υποστηρίζει, τόσο τις ευαίσθητες στις 
χρονοσειρές επικοινωνίες όσο και τη φωνή και το βίντεο και όχι τις επικοινωνίες που 
είναι ευαίσθητες στο χρόνο ως δεδοµένα έκρηξης. 

5.4.6 Οι κόµβοι δικτύου θα εγκαθίστανται σε ερµάρια/ικριώµατα (racks) τα οποία πληρούν τις 
προδιαγραφές IEC 60297-3. Θα υπάρχει η δυνατότητα εφεδρείας στην τροφοδοσία 
ρεύµατος, στη µονάδα επεξεργασίας και στους ανεµιστήρες ψύξης. 

5.4.7 Το δίκτυο της επέκτασης της Καλαµαριάς θα υλοποιεί τη στρατηγική ασφάλεια του 
Βασικού Έργου και θα µπορεί να παρέχει ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων µε µια σειρά 
από δυνατότητες που µπορούν να υλοποιηθούν στην άκρη, τον πυρήνα και σε όλο το 
δίκτυο. Αυτές περιλαµβάνουν την πιστοποίηση χρήστη, τα VLAN, τις λίστες ελέγχου 
πρόσβασης, τους authenticated µεταγωγείς πρόσβασης . 

5.4.8 Το σύστηµα DTS πρέπει να εφαρµόζει χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών που θα 
εξασφαλίζουν την ταξινόµηση και επεξεργασία πακέτων ταχύτητας καλωδίου για όλα τα 
πακέτα σε µια ροή δεδοµένων και θα εγγυώνται ένα καθοριστικό χρόνο απόκρισης της 
µετάδοσης. 

5.4.9 Η αρχιτεκτονική µεταξύ του κεντρικού κόµβου στο  ΚΕΛ (OCC) και του κόµβου στο 
εφεδρικό ΚΕΛ (ΕCC) στην Πυλαία και των τηλεπικοινωνιακών κόµβων της επέκτασης 
Καλαµαριάς θα διασυνδέεται ως βρόχος µετάδοσης και φυσική υλοποίησή του θα 
βασίζεται στην τοπολογία δακτυλίου οπτικών ινών. Επανα-προσδιορισµός του 
δακτυλίου λόγω της προσθήκης τηελπικοινωνιακών κόµβων (µεταγωγέων) θα 
πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο. 

5.4.10 Η ευελιξία σε σφάλµα και των δύο δακτυλίων του "κοινού δικτύου TCP / IP" θα βασίζεται 
σε πρωτόκολλο προστασίας (ERP) Ethernet Ring Protection που καθορίζει µηχανισµούς 
µεταγωγής προστασίας και πρωτόκολλο δακτυλίων Ethernet layer (ETH) σταθερής 
προστασίας. 

5.4.11 Ο Ανάδοχος θα υπολογίσει το απαιτούµενο εύρος ζώνης σε κάθε θέση ξεχωριστά για 
την επέκταση και συνολικά σε σχέση και µε το Βασικό Έργο του Μετρό της 
Θεσσαλονίκης. Ο επαρκής αριθµός και η χωρητικότητα όλων των τµηµάτων του δικτύου, 
όπως διασυνδέσεις / θύρες επικοινωνίας, µεταγωγείς, firewall/routers και πύλες θα 
πρέπει να προσδιοριστεί εκ νέου από τον Ανάδοχο. Για την προστασία του δικτύου στο 
σύστηµα του Μετρό και για τον διαχωρισµό των χρηστών, σε κάθε θέση θα 
εγκατασταθούν τοίχοι προστασίας (firewalls)/δροµολογητές (routers).  

5.4.12 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης θα είναι εξοπλισµένο µε τις κατάλληλες προβλέψεις 
τοίχων προστασίας (firewall) στην πιθανότητα ασφαλούς διασύνδεσης µε εξωτερικό 
δίκτυο σε ελάχιστες περιπτώσεις που θα κριθεί απόλυτη ανάγκη. Γενικά αυτό δεν 
απαιτείται. Πιθανή διασύνδεση οποιουδήποτε εξωτερικού χρήστη ή τερµατικού 
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εξοπλισµού θα γίνεται µε απόλυτο έλεγχο ως προς τα δεδοµένα του εσωτερικού δικτύου 
του Μετρό τα οποία θα είναι προσβάσιµα και µε την εγγύηση ότι το εσωτερικό δίκτυο 
δεδοµένων του Μετρό δεν θα γίνει εµφανές, προσβάσιµο ή ελέγξιµο κάτω από 
οποιαδήποτε συνθήκη.   

5.4.13 Σε περίπτωση διακοπής της ζεύξης των καλωδίων οπτικών ινών ή αστοχίας κάποιου 
κόµβου µετά από διεργασία “Plug and Play”, π.χ. προσθήκη ή αφαίρεση νέου κόµβου 
από τον βρόχο, απαιτείται να γίνει αυτόµατη αναδιαµόρφωση και αποκατάσταση του 
“Κοινού ∆ικτύου TCP/IP” σε ολόκληρο το σύστηµα του Μετρό. Το χρονικό περιθώριο για 
την αυτόµατη αναδιαµόρφωση (ή επαναδροµολόγηση) του δικτύου θα είναι 50ms. 

5.4.14 Οι Τηλεπικοινωνικοί Κόµβοι του Συστήµατος Ψηφιακής Μετάδοσης DTS της επέκτασης 
της Καλαµαριάς, θα συνδέονται µεταξύ τους µέσω των οπτικών ινών της κεντρικής 
καλωδίωσης, αλλά και µε τους αντίστοιχους κόµβους DTS του Βασικού Έργου της 
Θεσσαλονίκης, µε διπλές συνδέσεις οπτικών ινών (της Κεντρικής Καλωδίωσης). Οι 
Τηλεπικοινωνιακοί Κόµβοι του DTS που εγκαθίστανται εσωτερικά στους σταθµούς θα 
συνδέονται µε τους ανωτέρω και θα επιτελούν και το Βασικό Έργο της τελικής 
διασύνδεσης του εξοπλισµού πεδίου των συστηµάτων ή υποσυστηµάτων που 
χρησιµοποιούν το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS.  

5.4.15 Οι Τηλεπικοινωνικοί Κόµβοι του Συστήµατος Ψηφιακής Μετάδοσης DTS θα είναι 
σχεδιασµένοι έτσι ώστε, ως µεταγωγείς, να προωθούν και µεταδίδουν τα πακέτα 
δεδοµένων µε τον βέλτιστο τρόπο, όσον αφορά την απόδοση και την ασφάλεια. Οι 
Τηλεπικοινωνικοί Κόµβοι του DTS θα υποστηρίζουν το σύνολο των διαδεδοµένων 
λειτουργιών Layer 3 και Layer 2 κατά το πρότυπο OSI και ανάλογα την περίπτωση που 
εξυπηρετούν. 

5.4.16 Κάθε νέος Τηλεπικοινωνιακός κόµβος θα διαθέτει τις παρακάτω διασυνδέσεις / θύρες 
επικοινωνίας σύµφωνα µε το ITU T (πρώην CCITT), καθώς και τις συστάσεις και τους 
κανονισµούς της IEEE, όπως ισχύουν σήµερα: 

• Κάρτες Ethernet συµβατές µε τα πρότυπα της σειράς IEEE 802.3xx για δίκτυα 
Ethernet 
θύρες επικοινωνίας για Ethernet / 10 Mbit/s  
θύρες επικοινωνίας για Fast Ethernet / 100 Mbit/s   
θύρες επικοινωνίας για Gigabit Ethernet 1000Mbit/s  

• Παράµετροι για την µετάδοση σε καλώδια οπτικών ινών  µονής λειτουργίας 

• Μήκος κύµατος λειτουργίας: 1260 nm - 1360 nm  

• Ρυθµός bit της γραµµής περίπου 10Gbit/s  (10GbE Ethernet technology / ή/και 
υψηλότερο) 

5.4.17 Όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί κόµβοι του Συστήµατος Ψηφιακής Μετάδοσης DTS θα είναι 
βιοµηχανικής κατασκευής, αρθρωτού (chassis) τύπου. Ο κατασκευαστής / προµηθευτής 
θα έχει διεθνή αναγνώριση και πιστοποιηµένη εµπειρία σε αντίστοιχα έργα Μετρό. Οι 
κόµβοι του Συστήµατος Ψηφιακής Μετάδοσης θα δέχονται διάφορους τύπους καρτών / 
µονάδων διεπαφών, παρέχοντας ευελιξία στην υλική τους παραµετροποίηση. Η τελική 
τους διαµόρφωση θα βασισθεί στις απαιτήσεις µεταφοράς δεδοµένων του έργου, 
σύµφωνα µε τη Μελέτη Εφαρµογής.  

5.4.18 Οι τηλεπικοινωνιακοί κόµβοι του συστήµατος DTS θα είναι πολύ υψηλής αξιοπιστίας, 
δεν θα απαιτούν οποιαδήποτε εργασία προαιρετικής συντήρησης και οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες λειτουργίας τους (ως απαιτήσεις ειδικότερες των Γενικών Προδιαγραφών) θα 
είναι: 

• Θερµοκρασία - 5o C έως  +50o C  
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• Σχετική υγρασία: > 85% 

5.4.19 Οι Τηλεπικοινωνιακοί κόµβοι του DTS θα είναι εξοπλισµένοι µε κατάλληλο τύπο και 
πλήθος θυρών διασύνδεσης Ethernet, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µεταφοράς 
δεδοµένων των διασυνδεδεµένων συστηµάτων και σύµφωνα µε τη Μελέτη Εφαρµογής. 
Κατά την παράδοση του έργου, θα διατεθούν επί πλέον θύρες, ίσες σε πλήθος µε το 
25% του συνόλου των θυρών, ανά τύπο θύρας και τοποθεσία που είναι διαθέσιµες.  

5.4.20 Το «Κοινό Τοπικό  ∆ίκτυο TCP/IP» LAN της επέκτασης Καλαµαριάς θα ελέγχεται από το 
υφιστάµενο Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (NMS) του Βασικού Έργου. Αν κριθεί 
απαραίτητο θα αναβαθµιστεί και θα επαναδιαστασιολογιθεί  αλλά κατά κύριο λόγο θα 
µπορεί να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες και για την επέκταση της Καλαµαριάς: 

• διαµόρφωση δικτύου 

• έλεγχο 

• διαγνωστικά και ενεργοποίηση – απενεργοποίηση των καρτών διασύνδεσης,  

• κατανοµή εύρους ζώνης, διαχείριση συναγερµών και σφαλµάτων 

• καταγραφή περιστατικών και 

• γραφική απεικόνιση του δικτύου 

5.4.21 Το υφιστάµενο NMS που έχει εγκατασταθεί στο ΚΕΛ (OCC) θα πρέπει να αναβαθµιστεί 
κατάλληλα και θα πρέπει να επιτρέπει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να διαχειρίζεται 
και να παρακολουθεί και την επέκταση του δικτύου στο τµήµα της Καλαµαριάς µε τον 
αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Στην οθόνη του NMS που θα βρίσκεται σε DMT σταθµό 
εργασίας, θα εµφανίζονται πληροφορίες για τις ρυθµίσεις και τη λειτουργία του δικτύου, 
το περίβληµα του κόµβου και τις κάρτες διασύνδεσης.  

5.4.22 Το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης θα χρησιµοποιεί το κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών ως 
φυσικό µέσο για τη µετάδοση δεδοµένων µεταξύ τηλεπικοινωνιακών κόµβων των 
σταθµών και αυτών εντός των σηράγγων. Η ∆οµηµένη Καλωδίωση θα χρησιµοποιείται 
ως φυσικό µέσο για τη µετάδοση δεδοµένων µεταξυ των τηλεπικοινωνιακών κόµβων 
DTS εντός του ιδίου σταθµού κτλ. Επίσης, η ∆οµηµένη Καλωδίωση θα χρησιµοποιείται 
ώς φυσικό µέσο για τη διασύνδεση εξοπλισµού DTS µε οποιονδήποτε εξοπλισµό που 
ανήκει στα διασυνδεδεµένα συστήµατα που χρησιµοποιούν το Σύστηµα Ψηφιακής 
Μετάδοσης DTS για µεταφορά δεδοµένων. Επισηµαίνεται ότι τόσο το δίκτυο των 
οπτικών ινών όσο και η δοµηµένη καλωδίωση και ο υποστηρικτικός εξοπλισµός αυτών 
στο σύνολο του έργου της επέκτασης Καλαµαριάς εγκαθίστανται από τον κύριο ανάδοχο 
της επέκτασης Καλαµαριάς. 

5.4.23 Το σύστηµα υποδοµής ΙΤ που εγκαθίσταται από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης 
Καλαµαριάς, θα διασυνδέει τον κεντρικό εξοπλισµό µετάδοσης, όπως µεταγωγείς 
Ethernet, δροµολογητές, firewalls, µε τον περιφερειακό εξοπλισµό, δηλ. όλους τους 
χρήστες και τις τερµατικές συσκευές των υποσυστηµάτων επικοινωνιών και τους 
περιφερειακούς υπολογιστές. 

5.4.24 Επισηµαίνεται ότι το σύστηµα υποδοµής ΙΤ εγκαθίσταται από τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης Καλαµαριάς, και θα δύναται να υποστηρίζει τα ακόλουθα υποσυστήµατα 
τηλεπικοινωνιών: 

• Τηλέφωνα µε την χρήση του πρωτοκόλλου VoIP 

• Εικονολήπτες του Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV) µε την χρήση του 
πρωτοκόλλου IP  

• Μονάδες των συστηµάτων Ελέγχου Πρόσβασης (ACC) και Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS) µέσω της χρήσης του πρωτοκόλλου  IP 
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• Ρολόγια 

• Υπολογιστές για Συστήµατα BACS και PRCS συνδεδεµένα µε κάρτες Ethernet  

• Τερµατικές συσκευές του Συστήµατος Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS) 
συνδεδεµένες µε κάρτες Ethernet 

• Υπολογιστές του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών (MIS) 

5.4.25 Η αρχιτεκτονική δικτύου βασίζεται σε τηλεπικοινωνιακούς κόµβους για να παρέχει µια 
"κατανεµηµένη" αρχιτεκτονική και συνδέσµους και θα περιλαµβάνει: 

• ∆οµηµένη καλωδίωση 

• Θέσεις εργασίας (που περιλαµβάνει την υποδοχή / υποδοχή τηλεπικοινωνιών, 
το καλώδιο της περιοχής εργασίας (καλώδιο) και τον εξοπλισµό της περιοχής 
εργασίας 

• ∆ιανοµέας κτιρίων (κύριο κέντρο διανοµής) 

• Ενδιάµεσος διανοµέας (σε περίπτωση που η απόσταση µεταξύ του διανοµέα 
κτιρίου και της αποµακρυσµένης εξόδου RJ45 που πρόκειται να συνδεθεί 
υπερβαίνει τα 90 µέτρα) 

• Πλαίσιο οπτικής διανοµής (για τον τερµατισµό των καλωδίων οπτικών ινών του 
δικτύου κορµού και της εσωτερικής καλωδίωσης οπτικών ινών κτιρίου) 

• Πάνελ διανοµής Ethernet 

• Πρίζα ανά θέση εργασίας 

5.4.26 Οι σύνδεσµοι περιλαµβάνουν: 

• Κύριο κορµό οπτικών ινών (που αποτελεί µέρος του δικτύου που απαιτείται για 
τη σύνδεση όλων των τοποθεσιών και περιλαµβάνει τα καλώδια οπτικών ινών 
που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση του δικτύου δακτυλίου) 

• Καλωδίωση οπτικών ινών (η οποία περιλαµβάνει τα εσωτερικά καλώδια οπτικών 
ινών που τοποθετούνται µέσα στο κτίριο για να καλύψουν οι µετατροπείς µέσων 
Eth / F.O αποστάσεις µεγαλύτερες από 90 µέτρα) 

• ∆οµηµένη καλωδίωση (σύστηµα υποδοµής ΙΤ) (η οποία περιλαµβάνει καλώδια 
Cat 6 που τοποθετούνται µεταξύ των patch πλαισίων Ethernet και των πριζών 
του ορόφου ανά θέσης εργασίας.) Τα µήκη των καλωδίων δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 90 µέτρα 

5.4.27 Το δίκτυο γενικής καλωδίωσης θα ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις, όσον αφορά τα 
ηλεκτρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά των καλωδίων. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
επίσης, καλώδιο οπτικών ινών, καλώδιο χαλκού και υβριδικό καλώδιο χαλκού/ οπτικών 
ινών. 

5.5 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος 

5.5.1 Οι τεχνικές απαιτήσεις των δακτυλίων οπτικών ινών περιγράφονται στη προδιαγραφή µε 
τις καλωδιώσεις. 

5.5.2 Η διαθεσιµότητα του συστήµατος θα είναι τουλάχιστον 99.998 %.   

5.5.3 Προκειµένου να εξασφαλιστεί ή όσο το δυνατόν υψηλότερη διαθεσιµότητα του 
συστήµατος µετάδοσης, θα ληφθούν τουλάχιστον τα παρακάτω µέτρα σε σχέση µε τους 
µεµονωµένους κόµβους: 

• πλεοναστικότητα 1+1 για µονάδες µε ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 

• πλεοναστικότητα 1+1 για τα κοινά µέρη των κόµβων όπως ο επεξεργαστής, 
ρολόι συγχρονισµού, κ.λπ 

• πλεοναστικότητα 1+1 για παροχή ισχύος 
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5.5.4 Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρεις λεπτοµέρειες του συστήµατος. Η υψηλή αξιοπιστία θα 
αποδεικνύεται µε την υποβολή µελέτης που θα δείχνει τις τιµές του Μέσου Χρόνου 
Μεταξύ Βλαβών (MTBF) κάθε τµήµατος του συστήµατος και µε τους γενικούς 
υπολογισµούς MTBF του συστήµατος. 

5.5.5 Σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες και απαιτήσεις, παρακαλούµε βλέπετε τις 
Γενικές Προδιαγραφές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες περιβαλλοντικές 
συνθήκες στην Θεσσαλονίκη, όπως η θερµοκρασία, η ταχύτητα του ανέµου, η διάβρωση 
του εξοπλισµού εξωτερικών χώρων, κτλ. 

5.6 ∆ιεπαφές (Interfaces) Συστήµατος DTS 

5.6.1 Το DTS Σήµατος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις κατάλληλες διεπαφές για να 
συνεργάζεται οµαλά µε τα παρακάτω συστήµατα και για τη µεταφορά των δεδοµένων 
τους: 

• Αυτόµατο Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο – PABX 

• Σύστηµα Κατευθείαν Τηλεφωνικών Γραµµών (DLT) και Ενδοεπικοινωνίας, που 
περιλαµβάνουν και το Σύστηµα ∆ιακοπής Ρεύµατος Έλξης (TCR) 

• Ψηφιακό Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας (TETRA). Μεταξύ του κόµβου του 
TETRA και του κόµβου του DTS θα διατίθονται 2 εφεδρικές συνδέσεις του 1 
Gb/sec. 

• Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης  (CCTV) 

• Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας (SMS), Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης 
(ACC), Συναγερµοί Ελέγχου Πρόσβασης και Συναγερµοί Ανίχνευσης Μη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS) 

• Σύστηµα Ανακοινώσεων προς το Κοινό (ΡΑ) 

• Μεταφορά δεδοµένων των συστηµάτων : Σύστηµα Τηλε-ελέγχου Ισχύος  (PRCS) 
και Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµού Κτηρίων (BACS).  

• Αυτόµατο Σύστηµα Συλλογής Κοµίστρου – AFC 

• Σύστηµα ∆ιανοµής Ώρας και Ρολογιών 

• Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS) 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών (MIS), συµπεριλαµβανοµένης της 
Πρόσβασης στο Internet και τις υπηρεσίες Wideband VPN 

• Εφαρµογή διαχωρισµού σε επίπεδο λογικής, µε την χρήση Εικονικών Τοπικών 
∆ικτύων (VLAN) 

• Κοινά Τοπικά ∆ίκτυα  (LAN) – ∆ίκτυα Ευρύτερης Περιοχής (WAN), κ.λπ 

• Όποιο άλλο υφιστάµενο σύστηµα ή υποσύστηµα που εγκαθιστά ο κύριος 
ανάδοχος της επέκτασης Καλαµαριάς και απαιτεί µετάδοση ψηφιακών 
δεδοµένων 

5.7 Απαιτήσεις εγκατάστασης για το Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης 

5.7.1 Το εύρος ζώνης εφεδρείας για την λειτουργία του συστήµατος θα είναι τουλάχιστον 50%.  

5.7.2 Το προτεινόµενο σύστηµα µετάδοσης θα διαθέτει χωρητικότητα για µελλοντικές 
επεκτάσεις. Σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός εξοπλισµός και λογισµικό), θα 
ληφθούν υπόψη οι µελλοντικές επεκτάσεις προς αεροδρόµιο και προς την δυτική 
Θεσσαλονίκη.  

5.7.3 Τα ερµάρια του συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης θα είναι τα συνήθη ερµάρια 19″, ETSI 
ή παρόµοια, ενώ θα µπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο ικρίωµα ή ερµάριο µε άλλον 
εξοπλισµό τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 
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5.7.4 Εφόσον απαιτηθεί η εγκατάσταση κόµβων DTS εντός σηράγγων και λοιπών εξωτερικών 
χώρων, αυτοί θα τοποθετηθούν σε ερµάριο κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό 
χώρο, µη κλιµατιζόµενο, µε προστασία ΙΡ66, το οποίο θα γειωθεί κατάλληλα και θα 
διαθέτει αντικεραυνική προστασία. 

5.7.5 Για την εγκατάσταση σε όλες τις θέσεις, το σύστηµα θα προβλέπει δυνατότητα 
επέκτασης 25%. 

5.8 Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

5.8.1 Όλοι οι κοµβοι, µονάδες, κ.λπ., του συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης θα 
τροφοδοτούνται από κοινά Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά (UPS) για ολόκληρο το σύστηµα 
τηλεπικοινωνιών. Παρακαλούµε βλ. το κεφάλαιο µε τίτλο «Παροχή Ισχύος».  

5.8.2 Το εν λόγω σύστηµα θα συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης και θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Παρακαλούµε βλ. 
«Παροχή Ισχύος και Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα». 

5.9 ∆ιαδικασία Μετρήσεων και δοκιµών 

5.9.1 Στην παράδοση του Σύστηµατος Ψηφιακής Μετάδοσης, ο Ανάδοχος θα συµπεριλάβει 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό µετρήσεων και δοκιµών ή ειδικών εργαλείων, που θα 
επιτρέπει στο προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας να αποκαθιστά τα όποια 
ελαττώµατα και να προβαίνει στις αναγκαίες µετρήσεις. Τα ανωτέρω όργανα και 
συσκευές θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

• ∆ηµιουργία και ανάλυση δοµών µετάδοσης 

• Μέτρηση λαθών µε ρυθµιζόµενες οριακές τιµές, όπως σφάλµα bit, σφάλµα 
κώδικα, σφάλµα πλαισίου 

• Προσοµοίωση σφαλµάτων µετάδοσης 

• ∆ηµιουργία παραµόρφωσης χρονισµού (Jitter)  

• Μέτρηση παραµόρφωσης χρονισµού (Jitter)  

• Μέτρηση οπτικών ινών (σύµφωνα µε την σύσταση ITU-T G.709) 

5.9.2 Εάν η καταγραφή και η συµπλήρωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης απαιτούν την 
χρήση υπολογιστή, θα παρασχεθεί κατάλληλος φορητός υπολογιστής (notebook). Οι 
προτεινόµενες συσκευές δοκιµών και τα όργανα µέτρησης θα περιγραφούν και θα 
παραδοθεί η σχετική αιτιολόγηση για την επιλογή τους. 

5.10 Πρότυπα   

5.10.1 Θα παρασχεθεί ηλεκτρονικός εξοπλισµός της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας. Η µελέτη 
του συστήµατος θα συµµορφώνεται προς τα πρότυπα CENELEC, ETSI, ITU T (πρώην 
CCITT) και ISO/IEC, καθώς και προς συστάσεις. Μεταξύ άλλων το δίκτυο θα ικανοποιεί 
τουλάχιστον τα ακόλουθα πρότυπα: 

• EN 50159-2 (Σιδηροδροµικές εφαρµογές / συστήµατα επικοινωνιών, 
σηµατοδότησης και επεξεργασίας – επικοινωνίες σχετικά µε την ασφάλεια σε 
δίκτυα ανοικτής µετάδοσης) 

• EN 50173-1 Πληροφορική / Γενικά συστήµατα καλωδιώσεων / Γενικές 
απαιτήσεις και χώροι γραφείων)  

• Πρότυπα της σειράς IEEE 802.3xx για δίκτυα Ethernet (συµβατότητα καρτών 
διασύνδεσης)   

• IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
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• IEEE 802.1P Protocol Prioritization 

• IEEE 802.1Q VLAN trunking and Tagging 

• IEEE 802.1x Port Based Access Control 

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 

• IEEE 802.3ad Link aggregation 

• RIP Routing Information Protocol 

• OSPF Open Shortest Path First 

• RFC 768 User Datagram Protocol (UDP) 

• RFC 791 Internet Protocol(IP)  

• RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP) 

• RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP) 

• RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP) 

5.10.2 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

5.10.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να δηλώσει τα ισχύοντα πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν. 
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6  Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας - TETRA 

6.1 Σκόπος και Αντικείµενο Εργασιών 

6.1.1 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει δοκιµάσει και θέσει σε λειτουργία 
σύγχρονο σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας TETRA το οποίο θα χρησιµοποιείται για 
την αµφίδροµη επικοινωνία και µεταφορά πληροφοριών κάθε τύπου (Ήχος, ∆εδοµένα) 
σε πραγµατικό χρόνο σε όλους τους χώρους του έργου της επέκτασης Καλαµαριάς του 
Μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο Ανάδοχος της επέκτασης αυτής θα είναι υπεύθυνος επίσης 
για τη µελέτη, σχεδιασµό, αλλαγές, αναβάθµιση συστηµάτων και συσκευών του 
υφιστάµενου  συστήµατος στο Βασικό Έργο και κυρίως στο ΚΕΛ (OCC) και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) στο βαθµό που αυτό απαιτείται ώστε το σύστηµα αυτό να είναι 
πλήρως λειτουργικό στην επέκταση Καλαµαριάς. 

6.1.2 Το παρεχόµενο σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας TETRA θα παρέχει ραδιοκάλυψη σε 
σταθµούς, σήραγγες, περιοχές φρεάτων της επέκτασης Καλαµαριάς. Το σύστηµα 
ασύρµατης επικοινωνίας θα χρησιµοποιείται για την παροχή επικοινωνίας φωνής και 
δεδοµένων µεταξύ του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (OCC), του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) 
του Βασικού Έργου και τους χρήστες των ασυρµάτων (κινητών ή φορητών) για την κατ’ 
απαίτηση µετάδοση στο ΚΕΛ (OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) καθώς και για την 
παροχή συνεχούς µετάδοσης δεδοµένων µεταξύ συρµού και του ΚΕΛ (OCC) και του 
εφεδρικού ΚΕΛ (ECR), όπως απαιτείται από το σύστηµα σηµατοδότησης και το 
διαγνωστικό σύστηµα των συρµών.  

6.1.3 Ο Ανάδοχος  θα πρέπει επίσης να ενοποιήσει το νέο σύστηµα TETRA της επέκτασης 
Καλαµαριάς σε αυτό του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης και να εγγυηθεί για 
την απαραίτητη οµαλή λειτουργία συνολικά του συστήµατος. 

6.1.4 Ο Ανάδοχος θα παράσχει ένα ψηφιακό, ζευκτικό (trunked) σύστηµα ασύρµατης 
επικοινωνίας, το οποίο θα σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα του TETRA αναφορικά µε τα κινητά συστήµατα ασύρµατης 
επικοινωνίας δηµόσιας πρόσβασης και σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή.  

6.1.5 H εξασφάλιση της πλήρους κάλυψης των επικοινωνιών µέσω του συστήµατος ΤΕTRA,  
σε σχέση µε το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης σε ενδεχόµενο συµβάντος ή 
ατυχήµατος επιτείνεται λόγω της απαίτησης λειτουργίας χωρίς οδηγό, µη επανδρωµένες 
αποβάθρες σταθµών και χρήση του συστήµατος Θυρών επί των Αποβαθρών (PSD). 

6.1.6 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανάλυση κινδύνων και απειλών, η οποία απαιτείται για τον 
σχεδιασµό των συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας των επιβατών, προσωπικού και 
συνολικά του εξοπλισµού µαζί µε αυτού στις επεκτάσεις. Η ανωτέρω ανάλυση θα 
εγκριθεί από την ΑΜ. 

6.1.7 Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις συνολικές απαιτήσεις 
λειτουργίας που αφορούν την προµήθεια ενός συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας που 
βασίζεται στο διεθνή πρότυπα TETRA.  

6.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Κάλυψη Χώρων   

6.2.1 Σε όλες τις εγκαταστάσεις της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, στις 
σήραγγες, φρέατα και στους σταθµούς θα παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός για το 
σύστηµα ΤΕΤRA που θα συνδεθεί µε την κατάλληλη καλωδίωση στο υφιστάµενο 
σύστηµα του Bασικού Έργου. Το σύστηµα αυτό θα παρέχει µετάδοση δεδοµένων που 
αφορά στην επικοινωνία του προσωπικού ασφαλείας της λειτουργίας και συντήρησης 
και θα έχει τις δυνατότητες να καλύπτει και άλλους φορείς (Πυροσβεστική, Αστυνοµία, 
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ΕΚΑΒ) σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης συνολικά, του Βασικού Έργου και της 
επέκτασης της Καλαµαριάς. 

6.2.2 Το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας TETRA πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να παράσχει αξιόπιστη κάλυψη εντός των σηράγγων, των νέων σταθµών 
(συµπεριλαµβανοµένων των εισόδων των σταθµών και των φρεάτων). Στο εσωτερικό 
των νέων σταθµών, το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας πρέπει να καλύπτει τις 
εισόδους των σταθµών και τα κλιµακοστάσια κινδύνου, τους χώρους πρόσβασης του 
κοινού, τις βασικές αίθουσες προσωπικού και τις αίθουσες τεχνικού εξοπλισµού, ενώ 
στα φρέατα το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία 
εντός των αιθουσών τεχνικού εξοπλισµού και των διαδρόµων και κλιµακοστασίων 
διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. ∆εν υπάρχει απαίτηση για κάλυψη στις 
περιοχές επιφανείας που αντιστοιχούν στην χάραξη της γραµµής. 

6.2.3 Προκειµένου να επιτευχθούν επαρκή επίπεδα σήµατος RF εντός των σηράγγων, είναι 
απαραίτητη η χρήση ακτινοβολούντων οµοαξονικών καλωδίων (LCX) µε τους 
κατάλληλους συνδέσµους και διαχωριστές ισχύος. 

6.2.4 Το παρεχόµενο σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας TETRA θα έχει µελετηθεί κατά τρόπο 
ώστε να παρέχει ασύρµατη κάλυψη σε ασυρµάτους που βρίσκονται σε συρµούς 
(κινητούς ή φορητούς ασυρµάτους) που λειτουργούν κατά µήκος των νέων σηράγγων, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδετήριων σηράγγων. 

6.2.5 Όσον αφορά τους σταθµούς, το σύστηµα TETRA θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει 
κάλυψη εντός των κοινόχρηστων χώρων των νέων σταθµών, των αιθουσών 
προσωπικού και εξοπλισµού, όπως περιγράφεται παρακάτω:  

• Κοινόχρηστοι Χώροι  
� Είσοδοι Σταθµών 
� Πρόσβαση στη στάθµη αποβάθρας   
� Υπόγειοι ∆ιάδροµοι – ∆ιαβάσεις Κοινού  
� Κυλιόµενες κλίµακες και Κλιµακοστάσιο  
� Χώρος Έκδοσης και Ελέγχου Εισιτηρίων 
� Αποβάθρες  
� Χώροι ανελκυστήρων ΑΜΕΑ  

• Χώροι Προσωπικού 
� Εκδοτήρια Εισιτηρίων 
� Αίθουσα Υπευθύνου Σταθµού (SMR) 
� Αίθουσα Ανάπαυσης Προσωπικού 
� Εξοπλισµός Καταµέτρησης Μετρητών  
� Αίθουσα Αστυνοµίας  

• Αίθουσες µε Τεχνικό Εξοπλισµό  
� Αίθουσες Αερισµού  
� Αίθουσα υποσταθµού Φωτισµού και Βοηθητικών Εγκαταστάσεων (LAS) και 

Πινάκων ∆ιακοπτών  
� Αίθουσες Σηµατοδότησης και Τηλεπικοινωνιών 
� Χώρος ΑΜΕΕ  
� Αντλιοστάσιο και δεξαµενή κατακράτησης  
� Αίθουσα Εγκαταστάσεων Ψύξης  
� Υποσταθµός Ανόρθωσης (RS)  
� Αίθουσα Πυρόσβεσης 
� Αίθουσα Υποσταθµού Μέσης Τάσης (MVP)  
� Αίθουσα εξοπλισµού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – Υδροδότησης  
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� Αίθουσα Πινάκων / ∆ιακοπτών σε φρέατα  
� Αίθουσα µε τεχνικό εξοπλισµό των PSD 

6.2.6 Η κάλυψη στα Φρέατα Αερισµού, θα παρέχεται στις αίθουσες Τεχνικού Εξοπλισµού 
καθώς και σε διαδρόµους και κλιµακοστάσια εκκένωσης επιβατών και προσωπικού σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως ορίζεται ανωτέρω.  

6.2.7 Το ποσοστό διαθεσιµότητας της κάλυψης του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας 
TETRA στους χώρους αυτούς (χωρίς µείωση της απόδοσης λόγω αστοχίας εξοπλισµού) 
θα αντιστοιχεί στο 95% του χρόνου και χώρου. Η κάλυψη σε σήραγγες θα περιλαµβάνει 
ένα οριακό επίπεδο συστήµατος µεγαλύτερο από 10 dB. 

6.2.8 Σε περίπτωση πλήρους αστοχίας ενός εκ των Σταθµών Ασυρµάτων Βάσης (EBTS), το 
ποσοστό διαθεσιµότητας κάλυψης του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας TETRA 
στους χώρους των σηράγγων και της τροχιάς πρόσβασης θα αντιστοιχεί στο 95% του 
χρόνου και χώρου. Η κάλυψη εντός των σηράγγων και των τροχιών πρόσβασης δεν θα 
επηρεάζεται από την αστοχία ενός ή περισσότερων επαναληπτών (ενισχυτών) RF. 

6.2.9 Όσον αφορά τους συρµούς που κινούνται στην επέκταση της Καλαµαριάς θα πρέπει και 
αυτοί να  καλύπτονται από το σύστηµα ΤΕΤRA του Βασικού Έργου και της επέκτασης 
Καλαµαριάς λόγω της οµαλής λειτουργίας αλλά και λόγω της περίπτωσης 
αντιµετώπισης προβληµάτων και συµβάντων. 

6.2.10 Για την ακριβή διαστασιολόγηση του, τις ακριβείς θέσεις και τον αριθµό των συσκευών, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει  να εκπονήσει και να υποβάλλει µελέτη στην ΑΜ. Η ανωτέρω 
µελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από την ΑΜ. 

6.3 Σύνοψη Συστήµατος Συστήµατος TETRA 

6.3.1 Ο εξοπλισµός του συστήµατος ΤΕTRA θα είναι τα κατάλληλος για ένα σύστηµα Μετρό 
και θα ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Αρθρωτή αρχιτεκτονική του συστήµατος  

• Πλήρως πλεοναστικό µε υψηλή διαθεσιµότητα 

• Με δυνατότητα αναδιαµόρφωσης και ευέλικτο (όλοι οι τύποι διασυνδέσεων / 
θυρών επικοινωνίας)  

• Φιλικό προς τον χρήστη λογισµικό διαµόρφωσης και ενοποίηση του στο κεντρικό 
Dispatcher (DMT) στο ICCS του Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης  

• ∆υνατότητα επέκτασής του για εξυπηρέτηση των µελλοντικών επεκτάσεων 
/συνδέσεων/ τροποποιήσεων της γραµµής 

6.3.2 Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει µία λεπτοµερή µελέτη κίνησης για να αναπτύξει τις 
απαιτήσεις όσον αφορά τον αριθµό των φορέων συχνοτήτων TETRA, ώστε να 
ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος και να εκπληρώσει τα υψηλά 
πρότυπα υπηρεσιών που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του Μετρό. Επίσης θα 
πρέπει να εκπονηθεί µελέτη χωρητικότητας στο αµαξοστάσιο και να γίνει η κατάλληλη 
παραµετροποίηση και επεκτάσεις στο σύστηµα εάν απαιτείται. 

6.3.3 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση µελέτης ώστε να συµµορφώνεται ο 
αριθµός συχνοτήτων (καναλιών) που απαιτούνται για την λειτουργία του συστήµατος, θα 
εκπονήσει τις αναγκαίες µελέτες σχεδιασµού συχνοτήτων και θα συνεργαστεί µέσω της 
ΑΜ µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (EETT) και µε 
οποιονδήποτε άλλον Κυβερνητικό Φορέα / Υπουργείο για την απόκτηση των αναγκαίων 
αδειών για τις συχνότητες. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι σε συµµόρφωση µε αυτά του 
Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης.  
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6.3.4 Η µελέτη που θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω 
αρχικές παραµέτρους: 

Αριθµός Σταθµών : 5 
Αριθµός κινητών ασυρµάτων φωνής και δεδοµένων 
(συρµοί): 

τουλάχιστον 20 

Αριθµός Φορητών Συσκευών: τουλάχιστον 50 
Επισηµαίνεται ότι η διαβίβαση εικόνας του συρµού θα γίνεται µέσω του ασύρµατου 
συστήµατος DCS της σηµατοδότησης. 
Μετάδοση Εικόνας: Τουλάχιστον 25 fps 
Ρυθµός Μετάδοσης Φωνής ∆εδοµένων: τουλάχιστον 36Kb/s 

6.3.5 Μετά την εκπόνηση της Ανάλυσης Αξιοπιστίας - ∆ιαθεσιµότητας – Συντηρησιµότητας και 
Ασφάλειας (RAMS) για το υπό προµήθεια σύστηµα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να 
αναπτύξει και να παράσχει την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέµατα λειτουργίας και 
συντήρησης προς το προσωπικό για το κοµµάτι της επέκτασης, όπως επίσης και να 
αναπτύξει τον κατάλογο των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αξιόπιστη 
λειτουργία του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας TETRA.  

6.3.6 Η µετάδοση όλων των δεδοµένων του TETRA θα επιτυγχάνεται εναλλακτικά µέσω του 
συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου 
δικτύου κορµού οπτικών ινών. Σε αυτά θα συνδέεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός 
του TETRA. 

6.3.7 Το υλικό και λογισµικό (DMT και ICCS) των θέσεων εργασίας του ΚΕΛ (OCC) και του 
Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR)  θα αναβαθµιστεί, όπου απαιτείται, προκειµένου να ενσωµατωθεί 
σε αυτές και το σύστηµα TETRA σε σχέση µε τους νέους σταθµούς, ενώ οι υφιστάµενες 
λειτουργίες και δυνατότητες του (τοπικού και κεντρικού) συστήµατος DMT και αυτές που 
υποστηρίζονται µέσω του ICCS θα εξακολουθούν να υποστηρίζονται. Επίσης ο 
Ανάδοχος θα συντονίσει τις απαιτήσεις για ολοκληρωµένη λειτουργία του TETRA στους 
αρχικούς συρµούς του Βασικού Έργου και στους νέους συρµούς που θα προστεθούν 
µέσω νέου αναδόχου. 

6.3.8 Ο συγχρονισµός του συστήµατος TETRA θα γίνεται µε το κεντρικό ρολόι πραγµατικού 
χρόνου του Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης. 

6.3.9 Το προτεινόµενο σύστηµα θα έχει την δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης και 
συµβατότητας σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός εξοπλισµός και λογισµικό).  

6.4 Γενικές Απαιτήσεις Συστήµατος TETRA 

6.4.1 Το παρεχόµενο από τον Ανάδοχο σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας της επέκτασης θα 
βασίζεται στην τεχνολογία που ορίζεται από τα πρότυπα του συστήµατος TETRA. Το 
παρεχόµενο σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο ΚΕΛ, που περιλαµβάνει το Κέντρο 
∆ιαβίβασης του ∆ικτύου (Network Dispatch Centre) και ανήκει σε αυτό του συστήµατος 
TETRA του Βασικού Έργου καθώς και πολλαπλές Αποµακρυσµένες Θέσεις. 

6.4.2 Ο Ανάδοχος του συστήµατος TETRA για την επέκταση της Καλαµαριάς, θα πρέπει να 
ενωθεί κεντρικά στο DMT του συστήµατος TETRA του ΚΕΛ (OCC) του Βασικού Έργου. 
Εάν κριθεί απαραίτητο το κέντρο διαβίβασης στο ΚΕΛ (OCC) θα αναβαθµιστεί και θα 
επανά-διαστασιολογηθεί. 

6.4.3 Κεντρικά, το αντίστοιχο σύστηµα του Βασικού Έργου που θα περιλαµβάνει το  Κέντρο 
∆ιαβίβασης του ∆ικτύου θα πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα για να  εκτελεί τις 
παρακάτω κύριες λειτουργίες και για το σύστηµα TETRA της επέκτασης της 
Καλαµαριάς, όπως κατ΄ελάχιστο παρακάτω: 
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• ∆ιαχείριση Συστήµατος: δίκτυο βασιζόµενο σε σταθµούς εργασίας, που περιέχει 
τις Βάσεις ∆εδοµένων του Συστήµατος και παρέχει εύχρηστο Γραφικό 
Περιβάλλον επικοινωνίας µε τον Χρήστη (GUI) για την χρήση / διαµόρφωση του 
συστήµατος και την εξυπηρέτηση των χρηστών του δικτύου. 

• Έλεγχος ∆ιαµεταγωγής Οµάδος για την παροχή πολύ γρήγορου ελέγχου της 
επικοινωνίας οµάδος σε περιβάλλον δικτύου ευρύτερης περιοχής. Ο ελεγκτής 
∆ιαµεταγωγής Οµάδος ελέγχει ιδιωτικές κλήσεις, κλήσεις διασύνδεσης και 
κλήσεις κυκλωµάτων δεδοµένων, όπως επίσης παρέχει πληροφορίες όσον 
αφορά άλλου τύπου κινητές επικοινωνίες, όπως για παράδειγµα Short Data 
Service. 

• ∆ιαµεταγωγή Οµάδος: Υψηλής ταχύτητας ψηφιακή διαµεταγωγή, η οποία θα 
σχεδιαστεί ειδικά για συστήµατα δικτύων ευρύτερης περιοχής µε κονσόλες 
dispatcher. Μεταξύ των λειτουργιών της ∆ιαµεταγωγής Οµάδος θα 
περιλαµβάνονται οι δυνατότητες δροµολόγησης οποιουδήποτε σχηµατισµού 
δυαδικών ψηφίων (bit pattern) προς έναν ή περισσότερους προορισµούς, 
γεγονός που θα αποτελεί µοναδική απαίτηση σε συστήµατα επικοινωνίας 
οµάδων σε περιβάλλον δικτύου ευρύτερης περιοχής. 

• Κονσόλες Dispatch: Εξαιρετικά προηγµένο σύστηµα διαβίβασης (dispatch), το 
οποίο θα παρέχει σταθερές δυνατότητες dispatch τόσο στο Ζευκτικό Σύστηµα 
Ασύρµατης Επικοινωνίας (Radio trunked system), όσο και στα συµβατικά 
∆ηµόσια συστήµατα Κινητής Ασύρµατης Επικοινωνίας (Public Mobile Radio 
(PMR)) συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας της διασύνδεσης κλήσεων 
µεταξύ αυτών των συστηµάτων. Ο dispatcher θα µπορεί επίσης να διασυνδέει 
κλήσεις προς ένα τηλεφωνικό σύστηµα. Θα εξετασθεί από τον Ανάδοχο η 
συνολική ενσωµάτωση µίας επιπλέον κονσόλας dispatcher σε αυτές του Βασικού 
Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

• Τηλεφωνική Πύλη: Τηλεφωνικές Πύλες βασισµένες στην Τεχνολογία των 
Υπολογιστών θα παρέχουν εύκολη προσαρµογή των υφιστάµενων και των νέων 
αναλογικών και ψηφιακών διασυνδέσεων τηλεφωνικών γραµµών. 

• Μονάδα ∆ιακωδικοποιητή (Transcoder): Για την µετατροπή ακουστικών 
ρευµάτων (audio streams) µεταξύ ψηφιακών δεδοµένων φωνής από 
Κωδικοδιεγειρόµενη Γραµµική Πρόβλεψη TETRA (ACELP) και δεδοµένων 
φωνής Παλµοκωδικής ∆ιαµόρφωσης (PCM) 64 kbps. Τα δεδοµένα φωνής τύπου 
PCM θα χρησιµοποιούνται για την Κονσόλες Dispatch και για τις Τηλεφωνικές 
Πύλες. 

6.4.4 Οι αποµακρυσµένες θέσεις που είναι γνωστές και ως Ασύρµατοι Σταθµοί Βάσης θα 
εγκαθίστανται σε κάθε σταθµό της επέκτασης και θα εκτελούν τις παρακάτω κύριες 
λειτουργίες: 

• 2 φορείς (carriers) συστήµατος TETRA 

• ∆υνατότητα διασύνδεσης σε δίκτυο IP µε πρωτόκολλο Ethernet 

• Πλήρους εφεδρείας 

• Κάθε BR θα εξοπλιστεί µε τουλάχιστον δύο (2) ποµποδέκτες, που θα αυξάνουν 
την περιοχή κάλυψης και την ποιότητα λήψης 

• Σε περίπτωση αστοχίας της ζεύξης µιας συγκεκριµένη θέσης, θα παρέχεται η 
δυνατότητα τοπικής ζεύξης (local trunking) για την αδιατάρακτη επικοινωνία 
εντός του χώρου κάλυψης του θέσης 

• ∆υνατότητα διασύνδεσης µε τοπικό κέντρο PABX 
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• ∆ιανοµείς(Hubs) για την µετατροπή RF/Optical.   

6.4.5 Η διασύνδεση-ζεύξη µεταξύ και των αποµακρυσµένων θέσεων και το DMT του ΤΕTRA 
στο ΚΕΛ θα σχεδιαστεί ώστε να χρησιµοποιεί σύστηµα καλωδίων οπτικών ινών που θα 
εγκατασταθεί για το σύστηµα. Η µελέτη του δικτύου διασύνδεσης θέσεων θα εµπεριέχει 
τα αναγκαία χαρακτηριστικά πλεοναστικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα 
του συστήµατος TETRA και η κάλυψη σε σήραγγες.  

6.4.6 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να αναπτύξει ένα σχέδιο συχνοτήτων που δεν θα προκαλεί 
παρεµβολές σε άλλα συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας που λειτουργούν στην 
περιοχή. Το παρεχόµενο σύστηµα TETRA θα λειτουργεί στο φάσµα συχνοτήτων µεταξύ 
410 και  430 MHz, το οποίο διατίθεται για δηµόσια χρήση. 

6.4.7 Το παρεχόµενο σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας θα µελετηθεί ώστε να παρέχει τις 
ακόλουθες λειτουργίες, όπως ορίζονται στα πρότυπα του συστήµατος TETRA αλλά και 
αυτού του Βασικού Έργου: 

• Λειτουργίες του Ζευκτικού Συστήµατος Ασύρµατης Επικοινωνίας 

• Οργάνωση Οµάδας 

• Σύσταση και Περιαγωγή 

• Ζευκτική κλήση 

• One-to-many in wide-Area Private Mobile Radio/ Private Access Mobile Radio 
PMR/ PAMR systems 

• ∆ιευθέτηση Ταχείας Κλήσης 

• Καθυστερηµένη είσοδος 

• Αναγνώριση Καλούντος 

• ∆ιαχείριση Κατειληµµένων Γραµµών 

• Προτεραιότητες 

• ∆υναµικός Καθορισµός Θέσης 

• Παράκαµψη σήµατος κατειληµµένου 

• Κρίσιµες θέσεις και χρήστες 

• Αυτόµατη Επιλογή Θέσης 

• Προτιµώµενη Θέση 

• Κλήσεις Φωνής (οµαδικές κλήσεις, ιδιωτικές κλήσεις, κλήση ανάγκης, κλήσεις 
ευρυεκποµπής) 

• Κλήσεις Τηλεφωνικής ∆ιασύνδεσης 

• Κλήσεις ∆εδοµένων (κλήσεις κατάστασης, βραχείες κλήσεις εξυπηρέτησης) 

• Μεταγωγή δεδοµένων κατά δέσµες ή µέσω κυκλωµάτων  

6.4.8 Το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας TETRA που θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο, θα 
σχεδιαστεί και θα διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τις ακόλουθες 
δυνατότητες επικοινωνίας. Η δυνατότητα να αυξηθούν τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας 
του συστήµατος TETRA θα είναι εφικτή µέσω της αναδιαµόρφωσης του λογισµικού 
λειτουργίας του συστήµατος, χωρίς να παραστεί ανάγκη για επιπλέον υλικοτεχνικό 
εξοπλισµό. 

6.4.9 Το παρεχόµενο σύστηµα TETRA θα παρέχει την λειτουργία ασύρµατης επικοινωνίας 
στους παρακάτω υφιστάµενους και τους νέους χρήστες του Συστήµατος Ασύρµατης 
Επικοινωνίας TETRA: 

6.4.9.1 Παροχή επικοινωνιών φωνής και δεδοµένων µεταξύ των Ελεγκτών στο  
ΚΕΛ(OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και των Συνοδών Συρµών που εργάζονται 
στις αποβάθρες των σταθµών ή επί των συρµών, των Υπευθύνων Σταθµών, των 
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υπαλλήλων στα Εκδοτήρια Εισιτηρίων και άλλων υπαλλήλων του Μετρό που είναι 
εφοδιασµένοι µε φορητούς ασυρµάτων TETRA που µπορεί να εργάζονται σε 
οποιονδήποτε σταθµό και στο αµαξοστάσιο. Οι Ελεγκτές στο ΚΕΛ(OCC) ή στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα µπορούν να µεταδίδουν µηνύµατα φωνής και δεδοµένων 
σε µεµονωµένο χρήστη φορητού ασυρµάτου TETRA, σε οµάδα χρηστών, ή σε 
όλους τους χρήστες ως µία µόνο οµάδα, ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι κλήσεις µέσω 
του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας σε µεµονωµένους χρήστες ασυρµάτων 
θα πραγµατοποιούνται µε τη χρήση του Αριθµού Αναγνώρισης του Χρήστη. 

6.4.9.2 Παροχή ασύρµατης επικοινωνίας φωνής και δεδοµένων µεταξύ του ΚΕΛ(OCC) ή 
του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) και ενός Συνοδού Συρµού που χειρίζεται τον Συρµό 
µέσω της ενεργοποιηµένης Θέσης Οδήγησης σε Έκτακτη Ανάγκη (EDP). Ένας 
ξεχωριστός κινητός ασύρµατος TETRA θα είναι εγκαταστηµένος σε κάθε EDP του 
κάθε συρµού. Οι κλήσεις µέσω του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας προς 
αυτούς τους ασυρµάτους θα πραγµατοποιούνται µε τη χρήση του Αριθµού 
Αναγνώρισης Συρµού που χορηγείται σε κάθε µεµονωµένο συρµό.  Σε περίπτωση 
που πραγµατοποιηθεί κλήση προς το ΚΕΛ (OCC) ή το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), ο 
παραπάνω αριθµός αναγνώρισης συρµού (αριθµός συρµού) θα εµφανίζεται στον 
πίνακα ελέγχου ασύρµατης επικοινωνίας του σχετικού Ελεγκτή στο ΚΕΛ(OCC) 
(Ελεγκτής Γραµµής) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Ο Ελεγκτής Γραµµής θα έχει την 
δυνατότητα να µεταβιβάζει την κλήση προς άλλους σταθµούς εργασίας εντός της 
αίθουσας ελέγχου στο ΚΕΛ(OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

6.4.9.3 Παρέχουν επικοινωνία φωνής και δεδοµένων µεταξύ του ∆ιευθυντή Συντήρησης 
και όλων των συρµών της επέκτασης και φορητών συσκευών ασύρµατης 
επικοινωνίας που λειτουργούν. Ο ∆ιευθυντής Συντήρησης θα µπορεί να µεταδίδει 
µηνύµατα φωνής και δεδοµένων, µεµονωµένα ή σε οµάδες, προς όλους τους 
συρµούς και τις φορητές συσκευές κατά µήκος της γραµµής Καλαµαριάς. 

6.4.9.4 Επιλέγοντας έναν ειδικό τρόπο λειτουργίας του παρεχόµενου συστήµατος 
ασύρµατης επικοινωνίας TETRA, µέσω του συστήµατος ICCS οι Επιβλέποντες 
Συρµών και Σταθµών που βρίσκονται στο ΚΕΛ (OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) 
θα µπορούν να προβαίνουν σε δηµόσιες αναγγελίες σε επιβάτες που επιβαίνουν 
είτε σε µεµονωµένο συρµό είτε σε όλους τους συρµούς που κινούνται προς µία 
κατεύθυνση ή σε όλους του συρµούς που κινούνται προς αµφότερες τις 
κατευθύνσεις.  

6.4.9.5 Οπτικές πληροφορίες προς Επιβάτες σε Συρµούς µέσω της οθόνης ενδείξεων του 
συστήµατος Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS). Τα δεδοµένα πραγµατικού χρόνου θα 
ενεργοποιούνται από τον κεντρικό εξοπλισµό του συστήµατος ATS και θα 
διαβιβάζονται µέσω ασυρµάτου προς τις οθόνες του συστήµατος PIS στους 
συρµούς. 

6.4.9.6 Το σύστηµα κινητής ασύρµατης επικοινωνίας TETRA επί συρµού θα διασυνδέεται 
µε τα συστήµατα ATC και FIADS επί του κάθε συρµού, έτσι ώστε να επιτρέπεται η 
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των ανωτέρω δύο συστηµάτων και του κεντρικού 
συστήµατος ATS και του συστήµατος διάγνωσης που βρίσκεται στο ΚΕΛ(OCC). 
Στο ΚΕΛ τα λαµβανόµενα µηνύµατα δεδοµένων θα διαχειρίζονται απ’ ευθείας από 
τον αντίστοιχο διακοµιστή του Βασικού Έργου, µέσω του δροµολογητή (router) 
δεδοµένων του συστήµατος TETRA. Αναµένεται ότι ο ρυθµός περιόδευσης 
δεδοµένων (data polling) µεταξύ του ΚΕΛ και του συστήµατος FIADS και η 
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του κεντρικού ATC στο ΚΕΛ (OCC) και του 
εξοπλισµού ATC επί συρµού να είναι 1 κάθε 10 δευτερόλεπτα.  
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6.4.9.7 Ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ προσωπικού του Μετρό που φέρει φορητούς 
ασυρµάτους σε όλους τους χώρους του Μετρό και προσωπικού επί συρµού όπως 
Οδηγός, Συνοδός Συρµού, προσωπικό συντήρησης, προσωπικά ασφάλειας, κ.λπ., 
όπως απαιτείται. 

6.4.9.8 Επικοινωνία φωνής και δεδοµένων µεταξύ των Ελεγκτών Συντήρησης και των 
Ελεγκτών Ισχύος που βρίσκονται στο ΚΕΛ(OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και 
του προσωπικού συντήρησης του Μετρό, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού 
συντήρησης των διαφόρων υπεργολάβων. Τα µέλη κάθε οµάδας συντήρησης θα 
µπορούν να χρησιµοποιούν τις φορητές συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας για να 
καλούν τον Ελεγκτή Συντήρησης και τον Ελεγκτή Ισχύος στο ΚΕΛ(OCC) ή στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) ή άλλους υπαλλήλους συντήρησης του Μετρό ή τον 
υπεργολάβο που εργάζονται εντός της ίδιας καλούσας οµάδας.  

6.4.9.9 Ο Ανάδοχος για το σύστηµα της επέκτασης θα λάβει υπόψη του συγκεκριµένες 
οµάδες συντήρησης του Βασικού Έργου, κατ’ ελάχιστον: 

• Τηλεπικοινωνίες και Συλλογή Κοµίστρου 

• Παροχή Ισχύος (Έλξη και εγκαταστάσεις) 

• Σηµατοδότηση 

• Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 

• Επιδοµή 

• Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

• Τροχαίο Υλικό 

• Υπεργολάβους Συντήρησης  

6.4.9.10 Επικοινωνία φωνής και δεδοµένων µεταξύ ειδικών οµάδων εκτάκτου ανάγκης, 
που απαρτίζονται από προσωπικό του Μετρό, αστυνοµικούς και υπαλλήλους της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που µπορούν να καταρτιστούν ώστε να 
αντιµετωπίζουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (τουλάχιστον πέντε τέτοιες οµάδες) 
και είναι εξοπλισµένο µε τις κατάλληλες συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας 
TETRA. 

6.4.9.11 Το παρεχόµενο σύστηµα TETRA θα µελετηθεί κατά τρόπο, ώστε να λαµβάνει 
επείγουσες κλήσεις είτε από Συνοδό Συρµών είτε από χρήστη φορητού 
ασυρµάτου. Οι επείγουσες κλήσεις θα είναι πρώτης προτεραιότητας και ο αριθµός 
αναγνώρισης του καλούντα, π.χ. αριθµός προσδιορισµού συρµού ή αριθµός 
προσδιορισµού ασυρµάτου θα εµφανίζεται στην ανάλογη κονσόλα του συστήµατος 
TETRA. 

6.4.9.12 Όλες οι ασύρµατες επικοινωνίες φωνής που λαµβάνονται στο ΚΕΛ(OCC) ή στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα καταγράφονται. Το καταγραφικό του ΚΕΛ θα έχει την  
δυνατότητα να καταγράφει όλες τις κλήσεις τουλάχιστον για περίοδο 48 ωρών 
χωρίς επέµβαση και οι εγγραφές θα διατηρούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
µέρες πριν σβηστούν, ενώ θα ακολουθούνται και οι απαιτήσεις προστασίας 
δεδοµένων (GDPR). 

6.4.9.13 Στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος του Βασικού Έργου θα παρέχεται διασύνδεση 
µε το σύστηµα TETRA και της επέκτασης της Καλαµαριάς. Ο ∆ιαχειριστής 
Συστήµατος θα διαθέτει διασύνδεση γραφικών µε τον χρήστη µε παράθυρα στην 
οθόνη, εικονίδια και µενού, σε συνδυασµό µε γραφική απεικόνιση της 
διαµόρφωσης του συστήµατος της Καλαµαριάς. Ένα εικονίδιο που µπορεί να 
απεικονίσει την τρέχουσα κατάσταση ενός τµήµατος θα παρουσιάζει το κάθε τµήµα 
του συστήµατος διαχείρισης, όπως για παράδειγµα µία θέση. Οι λειτουργίες του 
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∆ιαχειριστή Συστήµατος θα υποδιαιρούνται και για το σύστηµα της επέκτασης σε 
πέντε µεγάλες κατηγορίες: 

• ∆ιαχείριση ασφάλειας  

• ∆ιαχείριση ∆ιαµόρφωσης  

• ∆ιαχείριση απόδοσης  

• ∆ιαχείριση Ταµείο-Λογιστικών  

• Προστασία έναντι Αστοχίας 

6.4.9.14 Ο Τρόπος Λειτουργίας Απευθείας Κλήσης (DMO) επιτρέπει δύο ή περισσότερους 
χρήστες υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας να επικοινωνούν µεταξύ τους χωρίς την 
ανάγκη να παρεµβαίνει η υποδοµή του συστήµατος. Ο τρόπος αυτός µπορεί να 
χρησιµοποιείται τόσο εντός, όσο και εκτός των περιοχών κάλυψης του ζευκτικού 
τρόπου επικοινωνίας.  

6.4.9.15 Όλες οι απ’ ευθείας επικοινωνίες θα είναι µονές (half-duplex) και θα 
διεκπεραιώνονται µέσω ενός µόνο φορέα συχνοτήτων ασύρµατης επικοινωνίας. 

6.4.9.16 Οι υπηρεσίες κατευθείαν επικοινωνίας που υποστηρίζονται από το παρεχόµενο 
σύστηµα θα είναι οι εξής: 

• Οµαδική κλήση. Η υπηρεσία αυτή θα εγκαθιδρυθεί µε την χρήση της 
λειτουργίας απλού PTT, όπου η µετάδοση γίνεται αµέσως αφού έχει δοθεί 
το σήµα εδραίωσης της κλήσης. 

• Οµαδική κλήση έκτακτης ανάγκης. Στις περιπτώσεις όπου ένα σύστηµα 
ασύρµατης επικοινωνίας που λειτουργεί σε κατάσταση DMO βρίσκεται 
εκτός της περιοχής κάλυψης του ζευτικού τρόπου επικοινωνίας και ο 
χρήστης ενεργοποιεί µία κλήση έκτακτης ανάγκης, το σύστηµα 
ασύρµατης επικοινωνίας θα εγκαθιδρύει µία οµαδική κλήση έκτακτης 
ανάγκης µε υψηλή προτεραιότητα στο τρέχον επιλεγµένο κανάλι απ’ 
ευθείας επικοινωνίας. 

6.4.9.17 Όλες οι µεταδόσεις φωνής µέσω του συστήµατος TETRA θα καταγράφονται και 
θα είναι διαθέσιµες άµεσα για αναπαραγωγή, όποτε το ζητήσει η Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι τα 
καταγεγραµµένα µηνύµατα φωνής παραµένουν εµπιστευτικά και προσβάσιµα 
µόνο από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης ή της Εταιρείας 
Λειτουργίας. 

6.5 Προδιαγραφές για Τερµατικές Μονάδες TETRA 

6.5.1 Το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας TETRA θα διαµορφωθεί µε την χρήση των 
παρακάτω σηµαντικών τµηµάτων, ανάλογα µε τις ανάγκες και σύµφωνα µε την 
λεπτοµερή µελέτη του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας, η οποία θα εκπονηθεί από 
τον ανάδοχο: 

6.5.1.1 ∆ιαµόρφωση Αποµακρυσµένης Θέσης όπου κάθε θέση EBTS θα είναι 
εξοπλισµένη τουλάχιστον µε τα εξής: 

• Μονάδες Σταθµών Βάσης (ο αριθµός θα καθοριστεί σύµφωνα µε την µελέτη 
κίνησης δεδοµένων, µε ελάχιστο αριθµό 2 BR) 

• Έναν (1) ελεγκτή θέσης TETRA που θα λειτουργούν σε πλεοναστική 
διαµόρφωση 

• Ένα (1) Σύστηµα Συναγερµού Περιβάλλοντος 

• Ένα (1) Σύστηµα διανοµής RF και συνδυασµού TX/RX  
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• Μία (1) κεραία GPS  

• ∆ιανοµείς (Hubs) µε RF  

6.5.1.2 Τερµατικές Μονάδες TETRA 

• Κινητοί ασύρµατοι TETRA  

• Επιτραπέζιοι Ασύρµατοι TETRA  

6.5.2 Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κατά την 
φάση της λεπτοµερούς µελέτης. 

6.5.3 Ο Aνάδοχος θα παράσχει τουλάχιστον είκοσι (20) φορητούς ασυρµάτους (που 
ονοµάζονται και κινητοί ασύρµατοι διότι ευρίσκονται επί των συρµών), οι οποίοι θα 
εγκατασταθούν σε κάθε θέση Οδήγησης Έκτακτης Ανάγκης στους συρµούς. Η 
εγκατάσταση των ασυρµάτων στους συρµούς θα απαιτήσει στενό συντονισµό µε τον 
κατασκευαστή των συρµών, ώστε να διασφαλιστεί η αρµονική ενσωµάτωση του 
εξοπλισµού ασυρµάτων στη µελέτη της διάταξης του συρµού.  

6.5.4 Σε σχέση µε τις γενικές προδιαγραφές, οι παρεχόµενοι ασύρµατοι του συστήµατος 
TETRA θα ικανοποιούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

Εξοπλισµός εγκατεστηµένος έξω από τον συρµό: 

∆ιακύµανση θερµοκρασίας λειτουργίας: -10οC έως +50οC 

Υγρασία 90% σε θερµοκρασία 50οC 

Εξοπλισµός εγκατεστηµένος µέσα στον συρµό: 

∆ιακύµανση θερµοκρασίας λειτουργίας: -10οC έως +58οC 

Υγρασία 80% σε θερµοκρασία 40οC 

Τρόπος Λειτουργίας Αµφίδροµη TDMA Εύρος καναλιού 25KHz µε 
4 χρονικά “παράθυρα” 

Ισχύς εισόδου 12 V DC (ονοµαστική) 

Σύνθετη αντίσταση κεραίας 50 Ohms 

Μοντέλο Μετάδοσης Πολυκατευθυντική 

Τύπος κεραίας Χαµηλού προφίλ, εντός προστατευτικού 
καλύµµατος 

6.5.5 Ο Aνάδοχος θα παράσχει τουλάχιστον έναν επιπλέον επιτραπέζιο ασύρµατο που θα 
εγκατασταθεί  στην αίθουσα ελέγχου του ΚΕΛ (OCC) του Βασικού Έργου εάν και 
εφόσον κριθεί απαραίτητο.   

6.5.6 Φορητές συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας TETRA 

6.5.6.1 Ο Ανάδοχος θα παράσχει τουλάχιστον 50 φορητούς ασυρµάτους που θα 
παραµετροποιηθούν για λειτουργία σε οµάδες που θα καθορίζονται από την 
Υπηρεσία. 

6.5.6.2 Κάθε φορητός ασύρµατος θα διαθέτει µπαταρία ιόντων Λιθίου, φορτιστή και κλιπ 
για τη µεταφορά, τσάντα µεταφοράς και εφεδρική.  

6.5.7 Κονσόλες Dispatch 

6.5.7.1 Στις θέσεις των dispatcher, θα υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης κλήσεων 
προς όλες τις κινητές και φορητές συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας της 
επέκτασης που έχουν σχέση µε κάθε µια συγκεκριµένη θέση dispatch. Οι 
Κονσόλες dispatcher θα µπορούν να πραγµατοποιούν δυναµική (εν λειτουργία) 
αναδόµηση των οµάδων των χρηστών του συστήµατος TETRA, σε συνεργασία 
µε το κύριο Κέντρο Ελέγχου και Συντήρησης του συστήµατος TETRA. Οι 
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υφιστάµενοι dispatcher του Βασικού Έργου θα παραµετροποιηθούν κατάλληλα 
για να υποστηρίξουν τον πρόσθετο εξοπλισµό της επέκτασης της Καλαµαριάς. 

6.5.7.2 Ως ελάχιστη απαίτηση, οι Kονσόλες dispatcher θα διαθέτουν τις εξής λειτουργίες: 

• Σύνδεση Κλήσεων (Call Patching) 

• Πολλαπλή Επιλογή 

• Ευρυεκποµπή 

• Παρακολούθηση 

• Ένδειξη αριθµού αναγνώρισης του καλούντος χρήστη ή οµάδας 

• Επείγουσες Κλήσεις 

6.5.8 Ακτινοβολούν Οµοαξονικό Καλώδιο  

6.5.8.1 Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα τοποθετήσει οµοαξονικό ακτινοβολούν καλώδιο 
χαµηλής πυκνότητας. 

6.5.8.2 Ο Ανάδοχος θα παράσχει όλα τα στηρίγµατα καλωδίων, εξοπλισµό σύνδεσης και 
λοιπό υλικοτεχνικό εξοπλισµό που απαιτείται για την ορθή τοποθέτηση και 
λειτουργία του καλωδίου LCX.  

6.5.8.3 Το παρεχόµενο καλώδιο LCX και τα στηρίγµατα θα είναι κατάλληλα για χρήση σε 
σήραγγες και σταθµούς και θα είναι από υλικό χαµηλής έκλυσης καπνού, χωρίς 
αλογόνο, επιβραδυντικό φλόγας (κατά NFPA 130 και πιο πρόσφατο). 

6.5.8.4 Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα τοποθετήσει οµοαξονικό καλώδιο επιβραδυντικό 
φλόγας, χαµηλής έκλυσης καπνού, ελεύθερο αλογόνου, µικρής απώλειας, 
πολυκατευθυντικές κεραίες για χρήση σε εσωτερικό χώρο, εξοπλισµό σύνδεσης, 
διαµεριστές ισχύος, κατευθυνόµενους ζευκτήρες και άλλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό 
που είναι απαραίτητος για την επίτευξη της απαιτούµενης κάλυψης εντός των 
σταθµών και στα σχετικά φρέατα αερισµού.  

6.6 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος   

6.6.1 Το συνολικά (Βασικό Έργο και Επέκταση Καλαµαριάς) παρεχόµενο σύστηµα ασύρµατης 
επικοινωνίας TETRA θα µελετηθεί ώστε να παρέχει τα ακόλουθα ποσοστά 
διαθεσιµότητας: 

• Το ποσοστό διαθεσιµότητας του δικτύου TETRA, λόγω απώλειας της κάλυψης 
στις σήραγγες, ή ταυτόχρονης απώλειας της κάλυψης στον χώρο των 
αποβαθρών σε περισσότερους από τρεις σταθµούς, ή ταυτόχρονης απώλειας 
δύο ή παραπάνω κονσολών dispatch, θα είναι µικρότερο από 0.01% ετησίως. 

• Το ποσοστό διαθεσιµότητας του δικτύου TETRA, λόγω αστοχίας του Κέντρου 
∆ιαβίβασης ∆ικτύου, θα είναι µικρότερο από 0.01% ετησίως για αστοχίες που 
επηρεάζουν την κάλυψη εντός των σηράγγων και µικρότερο από 0.5% ετησίως 
για αστοχίες που οδηγούν σε µειωµένη λειτουργικότητα του συστήµατος. 

• Το ποσοστό µη διαθεσιµότητας του συστήµατος TETRA, λόγω απώλειας της 
κάλυψης στους χώρους υποδοχής κοινού στους σταθµούς ή/και στις 
προσβάσεις ενός σταθµού λόγω απώλειας µίας κονσόλας dispatch, θα είναι 
µικρότερο από 0,5% ετησίως.   

6.6.2 Το συνολικά (Βασικό Έργο και Επέκταση Καλαµαριάς) παρεχόµενο σύστηµα TETRA θα 
µελετηθεί, έτσι ώστε να παρέχει ένα πλήρως ανεκτικό σε αστοχίες δίκτυο ασύρµατης 
επικοινωνίας, το οποίο θα παραµένει πάντοτε λειτουργικό, µε εξαίρεση την περίπτωση 
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καταστροφικής αστοχίας, όπως π.χ. ανεξάρτητη αστοχία σε περισσότερα από 3 
σηµαντικά τµήµατα του συστήµατος.  

6.6.3 Η µελέτη του συστήµατος θα προβλέπει πλεοναστικότητα του εξοπλισµού, όσον αφορά 
όλα τα σηµαντικά µέρη του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και του λογισµικού του δικτύου τα 
οποία, σε περίπτωση αστοχίας, θα προκαλέσουν αστοχία ενός σηµείου στο σύστηµα.  

6.6.4 Επιπλέον, η µελέτη του παρεχόµενου συστήµατος θα χρησιµοποιεί πλεοναστικότητα 
διαδροµής για τις διαβιβάσεις µέσω RF και οπτικών ινών. Το σύστηµα θα περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά αυτό-αποκατάστασης, έτσι ώστε να επανέρχεται στην αρχική του 
κατάσταση αυτόµατα µετά από µία αστοχία σε οποιοδήποτε τµήµα του υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού ή λογισµικού.  

6.6.5 Το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας TETRA, θα καλύπτεται από το κατάλληλο 
σύστηµα εποπτικού ελέγχου του ΚΕΛ (OCC) και του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) του Βασικού 
Έργου, όπου θα περιλαµβάνονται χαρακτηριστικά αυτο-διάγνωσης, όπως απαιτείται 
ώστε να µειώνεται ο χρόνος επισκευής και να επαναφέρεται το σύστηµα σε κατάσταση 
κανονικής λειτουργία το συντοµότερο δυνατόν. 

6.6.6 Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρεις λεπτοµέρειες του Συστήµατος TETRA. Η υψηλή 
αξιοπιστία θα αποδεικνύεται µε την υποβολή MTBF τιµών του συστήµατος και µε τους 
γενικούς MTBF υπολογισµούς του. 

6.7 ∆ιεπαφές (Interfaces) Συστήµατος TETRA 

6.7.1 Προκειµένου να υποστηριχθεί, να βελτιωθεί και να καλυφθεί η ασφάλεια και η προστασία 
του συστήµατος της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, το σύστηµα 
TETRA του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις καταλληλες διεπαφές για 
να συνεργάζεται οµαλά µε τα παρακάτω συστήµατα: 

• Με το Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS). 

• Με τις Φορητές συσκευές συρµών (αρχικών και νέων). 

6.7.2 Ο εξοπλισµός του συστήµατος TETRA επί των συρµών θα παρασχεθεί από τους 
αναδόχους που θα παρέχουν το Τροχαίο Υλικό και δεν αφορά την παρούσα Σύµβαση 
παρά µόνο σε επίπεδο διεπιφάνειας µε τα αντίστοιχα συστήµατα στους νέους σταθµούς 
και στο ΚΕΛ (OCC) και το εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

6.8 Απαιτήσεις εγκατάστασης για το TETRA 

6.8.1 Αναφορικά µε τις υπαίθριες εγκαταστάσεις εξοπλισµού (είσοδοι σε σταθµούς και 
σήραγγες), ο Ανάδοχος θα προβλέψει τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, τα οποία 
πρέπει να εφαρµοστούν στον εξοπλισµό και τις καλωδιώσεις ασύρµατης επικοινωνίας, 
προκειµένου να αποφευχθούν ζηµιές και διακοπές λειτουργίας σε περίπτωση κεραυνού 
ή ως αποτέλεσµα σηµαντικών επαγωγικών ρευµάτων. 

6.8.2 Το προτεινόµενο σύστηµα µετάδοσης θα διαθέτει χωρητικότητα για µελλοντικές 
επεκτάσεις.  

6.8.3 Τα ερµάρια του συστήµατος µετάδοσης θα είναι τα συνήθη ερµάρια 19″, ETSI ή 
παρόµοια, ενώ θα τοποθετηθούν στο ίδιο ράφι ή ερµάριο όπως ο πίνακας σύνδεσης των 
καλωδίων οπτικών ινών. 

6.8.4 Για την εγκατάσταση σε όλες τις θέσεις, το σύστηµα θα προβλέπει δυνατότητα 
επέκτασης 25%. 

6.8.5 Όλες οι δραστηριότητες εγκατάστασης, δοκιµής και θέσης σε λειτουργία σε όλους τους 
σταθµούς και στο αµαξοστάσιο θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
ασφαλείας.  
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6.9 Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

6.9.1 Όλοι οι κόµβοι, µονάδες κλπ του συστήµατος ΤΕΤRA, θα τροφοδοτούνται από κοινά 
Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά (UPS) για ολόκληρο το σύστηµα τηλεπικοινωνιών.  

6.9.2 Το εν λόγω σύστηµα θα συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης και θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC).  

6.10 ∆ιαδικασία Μετρήσεων και δοκιµών 

6.10.1 Στην παράδοση των κόµβων του συστήµατος θα συµπεριληφθεί και κατάλληλος 
εξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών, που θα επιτρέπει στο προσωπικό συντήρησης να 
αποκαθιστά τα όποια ελαττώµατα και να προβαίνει στις αναγκαίες µετρήσεις. Τα 
ανωτέρω όργανα και συσκευές θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον τις παρακάτω 
λειτουργίες: 

• ∆ηµιουργία και ανάλυση δοµών µετάδοσης 

• Μέτρηση λαθών µε ρυθµιζόµενες οριακές τιµές, όπως σφάλµα bit, σφάλµα 
κώδικα, σφάλµα πλαισίου 

• Προσοµοίωση σφαλµάτων µετάδοσης 

• Μέτρηση οπτικών ινών (σύµφωνα µε την σύσταση ITU-T G.709) 

6.10.2 Εάν η καταγραφή και η συµπλήρωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης απαιτούν την 
χρήση υπολογιστή, θα παρασχεθεί κατάλληλος φορητός υπολογιστής (notebook). Οι 
προτεινόµενες συσκευές δοκιµών και τα όργανα µέτρησης θα περιγραφούν και θα 
παραδοθεί η σχετική αιτιολόγηση για την επιλογή τους. 

6.11 Τεκµηρίωση 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει την τεκµηρίωση του συστήµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Προδιαγραφών. Η απαιτούµενη τεκµηρίωση θα περιλαµβάνει, αλλά δεν θα 
περιορίζεται, τα ακόλουθα: 

• Την πρότυπη τεκµηρίωση του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο του υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού και του λογισµικού. Εδώ περιλαµβάνονται επίσης και οι πρότυπες 
διαδικασίες δοκιµών, οι συστάσεις αναφορικά µε την εγκατάσταση, τα σχέδια του 
εξοπλισµού και η τεκµηρίωση αναφορικά µε την διάταξη, καθώς και όλη η 
γενικής φύσης τεκµηρίωση. 

• Προµελέτη και µελέτη αρχιτεκτονικής του συγκεκριµένου Έργου. Η τεκµηρίωση 
αυτή περιλαµβάνει επίσης τις έρευνες, τους υπολογισµούς ή τις προδιαγραφές 
µελέτης του συστήµατος.  

• Πρότυπα έγγραφα του κατασκευαστή. 

• Ειδική τεκµηρίωση για το έργο. 

• Το σύνολο της τεκµηρίωση θα είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

• Μια ολοκληρωµένη σειρά εγχειριδίων λειτουργίας, διαχείρισης και διαµόρφωσης, 
όλων των ασυρµάτων µονάδων, που θα προστεθούν στο πλαίσιο της επέκτασης 
Καλαµαριάς. 

• Μία ολοκληρωµένη σειρά εγχειριδίων συντήρησης για το σύνολο και τα 
µεµονωµένα εξαρτήµατα του δικτύου. 

• Ολοκληρωµένες τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές για το σύνολο του 
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στο δίκτυο. 

• Ολοκληρωµένη σειρά «ως κατασκευάσθηκαν» σχεδίων µε λεπτοµέρειες σχετικά 
µε τις απολήξεις, τις καλωδιώσεις και τους ακροδέκτες του εξοπλισµού. 
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• ∆ιαδικασίες και αποτελέσµατα δοκιµών και θέσης σε λειτουργία. 

• Πλήρης τεχνική περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος, συνοδευόµενη από 
ολοκληρωµένη σειρά σχεδίων και διαγραµµάτων για το σύνολο του αντικειµένου, 
το οποίο θα έχει µελετηθεί ειδικά, προκειµένου να πληρεί τις ειδικές απαιτήσεις 
της ΑΜ. 

• Τεύχη παραµετροποίησης εξοπλισµού και τεύχη φύλλων δεδοµένων 
(datasheets) υλικού. 

• Τεύχος ανάλυσης ραδιοκάλυψης των νέων χώρων του Μετρό. 

• Το σύνολο των εφαρµογών λογισµικού, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 
προκειµένου να καλύψουν τις ειδικές απαιτήσεις της AM. 

• Το σύνολο της τεκµηρίωση θα είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

6.12 Ασφάλεια Ραδιοεπικοινωνιών 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε οι συνοµιλίες του 
επιχειρησιακού ραδιοδικτύου του Μετρό να µην είναι προσπελάσιµες από µη αρµόδια 
άτοµα. 

6.13 Πρότυπα 

6.13.1 Σε γενικές γραµµές, το σύστηµα θα συµµορφώνεται προς όλα τα ισχύοντα εθνικά και 
διεθνή πρότυπα και κώδικες. Όπου δεν υπάρχουν (εθνικοί ή διεθνείς) κώδικες, το 
σύστηµα θα συµµορφώνεται προς την εύλογη µελετητική πρακτική. 

6.13.2 Κατά το ελάχιστο η συµµόρφωση θα γίνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: 

• Πρότυπα UIC 751-3 (αναφορικά µε την ποιότητα των επικοινωνιών και την 
κάλυψη) 

• Πρότυπα ETSI  
� ETS 300 392  Φωνή και ∆εδοµένα - TETRA  
� ETS 300.393  Βελτιστοποιηµένα Πακέτα ∆εδοµένων TETRA   
� ETS 300.394  ∆οκιµές Συµµόρφωσης TETRA   
� ETS 300.395 Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής (Codec) Οµιλίας σε TETRA

                       για Ολόρυθµο Κανάλι Κίνησης (Full Rate Traffic Channel) 
Τρόπος Λειτουργίας Απευθείας Κλήσης - TETRA 

� ETS 300.396   
� ETS 300.086 
� ETS 300-394  
� ETS 300-113  
� ETS 300.342-2 
� ETS 103 564  TETRA Plugtest σενάρια MCPTT 
� TR 103 565    TETRA 3GPP mission critical services 
� ETS 103 269-2    TETRA Αρχιτεκτονική Επικοινωνιών Ζωτικής Σηµασίας 
� EN 300 392-7      TETRA Ασφάλεια 
� EN 300 396-6      TETRA Ασφάλεια 
� TR 102 300-7      TETRA Αναβαθµισµένη Υπηρεσία δεδοµένων 
� EN 300 392-5      TETRA ∆ιεπαφή Περιφερειακού Εξοπλισµού 
� TR 103 414         TETRA Υπηρεσίες Φωνής πάνω από κανάλια  QAM  
� EN 300 392-2      TETRA ∆ιεπαφή Αέρα 
� EN 300 392-12-4 TETRA Βοηθητικές Υπηρεσίες; Προώθηση Κλήσης 
� EN 300 392-3-5   TETRA Inter-system interface; Add. feature for Mobility 
� TR 102 300-6      TETRA Air-Ground-Air 
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� ETS 100 392-5   TETRA DMO Περιφερειακός Εξοπλισµός 
� ETS101 052       TETRA Standard Authentication, key management algorithm 
� ETS 101 053-1-3-4  TETRA Standard Encryption algorithms 
� EN 300 392-3-1    TETRA ISI General design 
� ETS 100 392-18-4 Air Interface; Net Assist protocol 2 

• Ηλεκτρικά και Ακτινοβολούντα Καλώδια σε υπόγειους χώρους  
� IEC 332 -1 
� IEC 332 -3  
� IEC 754-1/2  
� IEC 1034 -2 
� IEC -801 -2 
� EN 50575 

• Πρότυπα Η/Μ Παρεµβολής (EMI)- Η/Μ Συµβατότητας (EMC)   
� EN 61000-4-8 

6.13.3 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα αναφερόµενα ανωτέρω. 

6.13.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να δηλώσει τα ισχύοντα πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν. 

6.13.5 Εάν κάποιο Πρότυπο που αναφέρεται στην Σύµβαση επικαιροποιηθεί κατά την εξέλιξη 
της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα το παρέχει στην ΑΜ. 
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7 Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό (PA) 

7.1 Σκοπός και Αντικείµενο Εργασιών 

7.1.1 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει, δοκιµάσει και θέσει σε λειτουργία 
σύγχρονο σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό (PΑ), το οποίο θα χρησιµοποιείται για την 
αναγγελία πληροφοριών και έγκαιρη προειδοποίηση του επιβατικού κοινού σε όλους 
τους χώρους των σταθµών της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο 
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος επίσης για τη µελέτη, σχεδιασµό, αλλαγές, αναβάθµιση 
συστηµάτων και συσκευών του υφιστάµενου συστήµατος PA στο Βασικό Έργο και 
κυρίως στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), στο βαθµό που αυτό απαιτείται 
ώστε το σύστηµα αυτό να είναι πλήρως λειτουργικό στην επέκταση.  

7.1.2 Ο κύριος στόχος του συστήµατος είναι να ενηµερώνει το κοινό κατά τη διάρκεια της 
µεταφοράς και µετακίνησης των επιβατών σε πραγµατικό χρόνο εξασφαλίζοντας την 
οµαλή και κανονική λειτουργία του Μετρό και να ενηµερώνει το κοινό σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. Οι απαιτήσεις του συστήµατος επιτείνονται λόγω άλλων απαιτήσεων 
λειτουργίας όπως η λειτουργία χωρίς οδηγό, µη επανδρωµένες αποβάθρες σταθµών και 
χρήση του συστήµατος θυρών επί των αποβαθρών (PSD).  

7.1.3 Η εγκατάσταση ενός µεγάλου εύρους συστήµατος ανακοινώσεων προς το κοινό 
προσφέρει µία πολύτιµη βοήθεια στη λειτουργία του Μετρό και είναι πρωταρχικής 
σηµασίας για τον έλεγχο των κυρίων σταθµών καθώς και αυτών της επέκτασης προς 
Καλαµαριά σε περίπτωση αποδιοργάνωσης της κυκλοφορίας. 

7.1.4 Επιπλέον της ηµερήσιας λειτουργίας, όπως η µετάδοση «ζωντανών» ή 
προγραµµατισµένων µηνυµάτων και µουσικής υπόβαθρου, το σύστηµα αναγγελιών στο 
κοινό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός άρτιου και ενιαίου συστήµατος του Βασικού 
Έργου και της επέκτασης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

7.1.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για 
να γίνει η οµαλή ενσωµάτωση στο υφιστάµενο σύστηµα αναγγελιών και ανακοινώσεων 
PA του Βασικού Έργου και να συµπεριληφθούν όλες οι απαιτούµενες τροποποιήσεις και 
επεκτάσεις σε εξοπλισµό και λογισµικό. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
απαιτήσεις του νέου συστήµατος PA καλύπτονται επαρκώς από το υφιστάµενο κεντρικό 
σύστηµα αναγγελλιών PA προς το κοινό στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) 
και να εγγυηθεί για την απαραίτητη οµαλή λειτουργία συνολικά του συστήµατος. 

7.1.6 Το Σύστηµα Ανακοινώσεων προς το Κοινό θα είναι υψηλής αξιοπιστίας και 
διαθεσιµότητας, κατάλληλο για χρήση σε χώρους Μετρό, τύπου  ανοικτής αρχιτεκτονικής 
/ανοικτής διασύνδεσης µε τρίτους στον βαθµό του δυνατού και µε δυνατότητες 
εφεδρείας.  

7.2 Απαιτήσεις κάλυψης χώρων 

7.2.1 Το  Σύστηµα Αναγγελιών (PA) προς το Κοινό θα λαµβάνει υπόψη του την αρχιτεκτονική 
του κάθε χώρου ή υποχώρου κοινού, έτσι ώστε το ηχητικό µήνυµα που θα λαµβάνεται 
από τους επιβάτες να είναι καθαρό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει µελέτη 
προσοµοίωσης ακουστικής για όλους τους χώρους κοινού στους νέους σταθµούς, η 
οποία σε συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική µελέτη και τα αντίστοιχα υλικά αρχιτεκτονικών 
τελειωµάτων σε δάπεδα, τοίχους, οροφές, θύρες αποβαθρών (PSD) κτλ, µε τους 
αντίστοιχους συντελεστές ανάκλασης/απορρόφησης του ήχου θα προσδιορίζει τα τελικά 
σηµεία τοποθέτησης των µεγαφώνων στους χώρους εξασφαλίζοντας την καθαρότητα 
και ευληπτότητα των ανακοινώσεων. 
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7.2.2 Σε κάθε νέο σταθµό θα παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός ο οποίος θα λαµβάνει τα 
απαραίτητα µηνύµατα και πληροφορίες  για την κατάσταση της λειτουργίας συνολικά του 
Μετρό του Βασικού Έργου και της επέκτασης της Καλαµαριάς και θα ενηµερώνει τους 
επιβάτες µέσω των κατάλληλων µεγαφώνων του συστήµατος PΑ στις αποβάθρες, στους 
χώρους κυκλοφορίας, στις εξόδους διαφυγής, τους χώρους έκδοσης και ελέγχου 
εισιτηρίων. 

7.2.3 Ο εξοπλισµός του συστήµατος ανακοινώσεων και αναγγελιών προς το κοινό, θα 
τοποθετηθεί σε όλους τους δηµόσιους χώρους των νέων σταθµών της επέκτασης 
Καλαµαριάς. Κάθε χώρος (δηλ. η επιφάνεια της αποβάθρας, ο χώρος έκδοσης / ελέγχου 
εισιτηρίων κλπ) θα αποτελεί µια ιδιαίτερη ζώνη του συστήµατος ανακοινώσεων προς το 
κοινό και θα µπορεί να γίνει η επιλογή τους χωριστά.  

7.2.4 Στο σύνολο της διαδροµής των επιβατών, από την είσοδό τους στον σταθµό έως την 
επιβίβαση σε συρµό, σε όλες τις θύρες που αφορούν στη χρήση του προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένων των διαδρόµων διαφυγής), αλλά 
και σε κάθε θύρα εύκολα προσβάσιµη από το κοινό, θα υπάρχει η δυνατότητα ηχητικής 
κάλυψης. 

7.2.5 Το  Σύστηµα Αναγγελιών προς το Κοινό θα καλύπτει ηχητικά, µέσω ηχείων, όλους τους 
χώρους κοινού, τους χώρους έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, τις κυλιόµενες κλίµακες 
και τους ανελκυστήρες σε σταθµούς και εξόδους διαφυγής, σήραγγες ή όπου αλλού 
απαιτείται.  

7.2.6 Με βάση τα αποτελέσµατα της ακουστικής µελέτης όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα 
τοποθετηθεί επαρκής αριθµός µεγαφώνων σε κάθε ζώνη για το κοινό, ώστε να 
υπερνικάται ο περιβαλλοντικός θόρυβος και να ακούγονται ευκρινώς οι ανακοινώσεις σε 
συνάρτηση µε τα αρχιτεκτονικά τελειώµατα και την ακουστική του συγκεκριµένου χώρου. 

7.2.7 Tα µεγάφωνα στους χώρους των σταθµών θα είναι ενσωµατωµένα και εναρµονισµένα 
µε τα αρχιτεκτονικά τελειώµατα, θα έχουν µεταλλικό περίβληµα κατάλληλο για 
περιβάλλον Μετρό, µε βαµµένο τελείωµα και το χρώµα θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
ανάγκες. Η θέση, ο τύπος κι ο χρωµατισµός των υλικών και η µέθοδος τοποθέτησης των 
µεγαφώνων του συστήµατος ανακοινώσεων που θα εγκατασταθούν σε δηµόσιους 
χώρους, θα συντονιστούν µε την Αρχιτεκτονική του Σταθµού και θα ταιριάζουν µε τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία του σταθµού, έτσι ώστε να διατηρείται η αισθητική του νέου 
Σταθµού. 

7.2.8 Η ποσότητα, η διάταξη και ο τύπος των µεγαφώνων θα εξαρτηθούν από την ακουστική 
µελέτη. Επιπλέον, η µελέτη των µεγαφώνων θα εναρµονίζεται µε την αρχιτεκτονική 
µελέτη του νέου σταθµού. 

7.2.9 Όλες οι τοπικές λειτουργίες του συστήµατος Αναγγελιών στο Κοινό (PΑ) θα ελέγχονται 
από την κεντρική κονσόλα του συστήµατος που θα βρίσκεται στην αίθουσα υπεύθυνου 
του κάθε νέου σταθµού (SMR) της επέκτασης Καλαµαριάς.   

7.2.10 Τα τοπικά µηνύµατα θα προέρχονται είτε από ένα σηµείο αναγγελιών του σταθµού 
(SAP), που βρίσκεται στις αποβάθρες, είτε από τις κονσόλες των Υπεύθυνων Σταθµού. 
Σε κάθε πλευρά της αποβάθρας θα εγκατασταθεί ένα Μικρόφωνο Αναγγελιών Σταθµού 
(SAP) σε συνδυασµό µε την υπηρεσία DLT για συναγερµούς επιβατών, για το 
προσωπικό, για τα PSL και SEP στο κεντρικό σηµείο επικοινωνίας.  

7.2.11 Tα µικρόφωνα ακρόασης του συστήµατος PA που βρίσκονται σε κάθε αποβάθρα και 
στον χώρο των εισιτηρίων, σε συνδυασµό µε τους προκαθορισµένους εικονολήπτες στα 
επίπεδα των αποβάθρων και τους χώρους επιβατών, θα πρέπει να έχουν σύνδεση µε το 
σύστηµα του ΚΚΤΟ και να χρησιµοποιείται για να ελέγχει την περιοχή όταν επιλέγεται ο 
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εικονολήπτης για να δώσει λήψη εικόνας από το σηµείο και χρειάζεται να γίνει µία 
αναγγελία. 

7.2.12 Η κονσόλα του συστήµατος ανακοινώσεων µαζί µε το DMT τοπικής κεντρικής 
διαχείρισης του PA θα είναι ενσωµατωµένα στο σταθµό εργασίας ICCS  που βρίσκεται 
στην αίθουσα του Υπεύθυνου Σταθµού (SMR), αλλά δεν θα µπορεί να παρεµβάλλεται 
και να διακόπτει µία ανακοίνωση που γίνεται από το ΚΕΛ ή το Εφεδρικό ΚΕΛ. Η 
κονσόλα του συστήµατος ανακοινώσεων, πού βρίσκεται στο θάλαµο Υπεύθυνου 
Σταθµού, συνεπώς θα έχει χαµηλότερη προτεραιότητα. Αντίστοιχα η διαχείριση θα 
γίνεται από το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ µέσω του συστήµατος ICCS και της 
αντίστοιχης κεντρικής κονσόλας του συστήµατος PA του Βασικού Έργου του Μετρό 
Θεσσαλονίκης. 

7.2.13 Για την ακριβή διαστασιολόγηση του συστήµατος, τις ακριβείς θέσεις και τον αριθµό των 
συσκευών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει και να υποβάλλει αρχικά Οριστική 
Μελέτη και στην συνέχεια Μελέτη Εφαρµογής στην ΑΜ. Η ανωτέρω µελέτη θα πρέπει να 
εγκριθεί από την ΑΜ. 

7.3 Απαιτήσεις εξοπλισµού Συστήµατος Αναγγελιών (PA)  

7.3.1 Το  Σύστηµα Αναγγελιών προς το Κοινό θα είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον 
Μετρό και θα µεταδίδει ηχητικά µηνύµατα µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να γίνονται 
κατανοητά από το σύνολο του επιβατικού κοινού και του προσωπικού και για όλες τις 
καταστάσεις λειτουργίας. 

7.3.2 Το Σύστηµα Αναγγελιών προς το Κοινό PA θα είναι ψηφιακό και θα περιλαµβάνει τον 
ακόλουθο εξοπλισµό σε κάθε νέο σταθµό και θα ικανοποιεί τουλάχιστον τις παρακάτω 
απαιτήσεις:  

• Τοπικό σηµείο κεντρικής διαχείρισης (DMT) του συστήµατος ανακοινώσεων στο 
νέο σταθµό και κεντρικό στα ΚΕΛ (OCC) και εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) που θα είναι 
ενωµατωµενο στο Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών 
(ICCS) και στο κεντρικό DMT του Βασικού Έργου. Η κεντρική διαχείριση θα 
εκτελείται από τα προαναφερθέντα. Το σύστηµα αυτό θα αναλαµβάνει τη 
διανοµή του σήµατος. Το σύστηµα θα διανέµει διαφορετικές ζώνες σε 
διαφορετικούς χώρους του νέου σταθµού. 

• Μεγάφωνα-Ηχεία σε όλα τα απαραίτητα σηµεία για εγκατάσταση γραµµής 
υψηλής εµπέδησης (100V), που θα εκπέµπουν τον ήχο της ανακοίνωσης. Για 
την κάλυψη όλων των αναγκών τα ηχεία θα πρέπει να είναι: 

- Ψευδοροφής 

- Τύπου προβολέα (sound projector) 

- Οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου τύπου απαιτηθεί 

Όλα τα µεγάφωνα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πυράντοχα σύµφωνα µε το 
EN 54-24 

• Σύστηµα ενισχυτών υψηλής εµπέδησης (100V), για τη διανοµή του σήµατος των 
διαφορετικών ζωνών στα ηχεία.  

• Κονσόλες αναγγελίας που θα διακρίνονται τουλάχιστον στις ακόλουθες: 
� Κονσόλα ανακοινώσεων σταθµάρχη (SMR - Master Announcement 

Station) 
� Κονσόλα ανακοινώσεων πλατφόρµας (Platform Station Announcement 

Point - SAP) 

• Μικρόφωνα χώρου διασύνδεσης µε το σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV).  
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• Σύστηµα αντιστάθµισης θορύβου µε τα κατάλληλα µικρόφωνα µέτρησης 
θορύβου περιβάλλοντος χώρου. 

• ∆ίκτυα καλωδιώσεων, σχάρες και σωληνώσεις καλωδίων.  

• Πλήρως πλεοναστικό µε υψηλή διαθεσιµότητα. 

7.3.3 Ο εξοπλισµός και οι συσκευές του συστήµατος PA που θα τοποθετηθεί στους νέους 
σταθµούς, θα είναι συµβατά και διασυνδεδεµένα (fully integrated) µε τον υφιστάµενο 
εξοπλισµό του ΚΕΛ (OCC) πραγµατοποιώντας όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις ή 
προσθήκες.  

7.3.4 Με την αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του Συστήµατος, θα επιτρέπονται µελλοντικές 
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών 
τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού.  

7.3.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωµατώσει το λογισµικό του συστήµατος που θα 
εγκατασταθεί στην επέκταση της Καλαµαριάς στη κεντρική µονάδα (DMT) του PA και σε 
αυτή του ICCS που βρίσκονται στο ΚΕΛ (OCC) του Βασικού Έργου του Μετρό 
Θεσσαλονίκης. Στη κεντρική µονάδα (DMT) PA του ΚΕΛ και του Εφεδρικού ΚΕΛ θα 
εκτελούνται οι εργασίες της επεξεργασίας, συλλογής, προετοιµασίας και διαβίβασης των 
ηχητικών µηνυµάτων προς τους νέους σταθµούς της επέκτασης της Καλαµαριάς.  

7.3.6 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες µονάδας τύπου σταθµού εργασίας σε 
κάθε νέο σταθµό της επέκτασης της Καλαµαριάς µε τα ίδια χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες µε αυτές της  κεντρικής µονάδας (DMT) του PA που βρίσκονται στο ΚΕΛ 
(OCC), ενωµατωµένα στο σταθµό εργασίας του ICCS του νέου σταθµού. 

7.3.7 Η µετάδοση όλων των δεδοµένων του συστήµατος PA θα επιτυγχάνεται µέσω του 
συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου 
δικτύου κορµού οπτικών ινών. Σε αυτά θα συνδέονται όλες οι συσκευές του PΑ. 

7.3.8 Στο ICCS στο ΚΕΛ θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των τυχόν ειδοποιήσεων και 
συµβάντων, αλλά και όλων των προεγγεγραµµένων µηνυµάτων που χρησιµοποιούνται 
ανά περίπτωση του PA των νέων σταθµών της επέκταση της Καλαµαριάς. 

7.4 Απαιτήσεις Ακουστικής Μελέτης 

7.4.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει µελέτη ακουστικής πριν την εγκατάσταση 
οποιουδήποτε εξοπλισµού του συστήµατος ΡΑ σε κάθε σταθµό. Η εν λόγω µελέτη θα 
παραδοθεί το ενωρίτερο δυνατόν κατά την φάση της µελέτης επιπέδου GFD και θα 
εγκριθεί από την ΑΜ. Στη φάση του τελικού σταδίου τα ανωτέρω θα υπάρχουν στη 
µελέτη DFD. 

7.4.2 Για την µελέτη ακουστικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αρχιτεκτονικά τελειώµατα µε 
τους αντίστοιχους συντελεστές ανάκλασης/απορρόφησης του ήχου και τα 
χαρακτηριστικά ακουστικής των σταθµών και θα βασίζεται και σε µετρήσεις θορύβου και 
αντήχησης που θα γίνουν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες, όπως 
τα έργα πολιτικού µηχανικού και τα τελειώµατα. Οι υπολογισµοί δεν µπορούν να 
βασίζονται σε υποθετικές τιµές αλλά πρέπει να υπολογίζονται κατάλληλα για κάθε 
περίπτωση. 

7.4.3 Ο ουσιαστικός ήχος των µεγαφώνων που γίνεται αντιληπτός από τον ακροατή πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 6 έως 10 dΒ πάνω από τον ενοχλητικό θόρυβο του περιβάλλοντος 
χώρου, που δηµιουργείται από το κοινό, την κίνηση, τα µηχανήµατα και τις ανεπιθύµητες 
ανακλάσεις του ήχου των µεγαφώνων. 
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7.4.4 Τα µεγάφωνα που βρίσκονται σε χώρους µε υψηλό επίπεδο θορύβου (π.χ. αποβάθρες) 
θα έχουν την δυνατότητα να παράγουν πίεση θορύβου της τάξεως των 90 dB σε ύψος 
1,37 µέτρων από την στάθµη του δαπέδου. 

7.4.5 Ο ονοµαστικός χρόνος αντήχησης στις αποβάθρες, διαδρόµους, χώρο επιβατών και 
άλλες περιοχές όπου θα γίνονται ανακοινώσεις πρέπει να είναι: 

• 2.5 sec µεταξύ 200 Hz και 400 Hz 

• 1.8 έως 1.5 sec µεταξύ 400 Hz και 2000 Hz   

7.4.6 Οι κατευθυντήριες οδηγίες της µελέτης για επιτρεπτά ή ανώτερα επίπεδα θορύβου στην 
αποβάθρα του σταθµού πρέπει να είναι: 

• Επίπεδο θορύβου στην αποβάθρα, κατά την είσοδο/έξοδο των συρµών  75 dΒΑ 

• Επίπεδο θορύβου στην αποβάθρα, όταν διέρχεται ο συρµός 75 dΒΑ 

• Επίπεδο θορύβου στην αποβάθρα, όταν ο συρµός είναι ακίνητος 65 dΒΑ 

• Η κατάσταση στο χώρο των επιβατών θα είναι παρόµοια, µε µόνη διαφορά την 
µείωση (του θορύβου) κατά 3dΒ. 

7.4.7 Ο δείκτης άρθρωσης (articulation index) µεταξύ 0.5 και 0.7 πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην ευκρίνεια σήµατος των συλλαβών. Ο ∆είκτης Ταχείας Μετάδοσης Οµιλίας 
(παράµετρος ποιότητας για συστήµατα ΡΑ - RASTI) θα κυµαίνεται περίπου µεταξύ 0.45 
και 0.6 και ευκρίνεια πρότασης 95%. 

7.4.8 Η µελέτη του Αναδόχου θα λαµβάνει υπόψη τα απαιτούµενα σηµεία επαφής, όπως: τη 
θέση των σηµείων των ανακοινώσεων των σταθµών, τις διαδροµές των καλωδιώσεων, 
τα µεγάφωνα κλπ. Πρέπει επίσης να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη στη µελέτη, η 
εγκατάσταση των Θυρών επί των Αποβαθρών σε κάθε σταθµό. Οι λεπτοµέρειες των 
εγκαταστάσεων που προτείνονται θα υποβληθούν στην Α.Μ. για έγκριση. 

7.5 Λειτουργικές απαιτήσεις του Συστήµατος Αναγγελιών (PA)  

7.5.1 Το Σύστηµα Αναγγελιών προς το Κοινό, στο σύνολο του, θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας, 
σχεδιασµένο και υλοποιηµένο ώστε να παρέχει υψηλά επίπεδα διαθεσιµότητας και 
αξιοπιστίας. Κατ’ ελάχιστο, θα µπορούν να γίνουν ανακοινώσεις σε κάθε περίπτωση 
βλάβης η απώλειας µίας µονάδας εξοπλισµού. 

7.5.2 Η λειτουργία του συστήµατος Αναγγελιών (PA) προς το κοινό είναι τέτοια ώστε να 
επιτρέπει είτε τη δηµιουργία και διαχείριση µηνυµάτων είτε την επιλογή 
προηχογραφηµένων µηνυµάτων που σχετίζονται µε το συµβάν. 

• τοπικά (εντός του κάθε νέου σταθµού) µέσω του σταθµού εργασίας ICCS και 

• από το ΚΕΛ (OCC) ή το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) µέσω των σταθµών εργασίας του 
ICCS και την κεντρική µονάδα DMT του PA προς οποιονδήποτε νέο σταθµό της 
επέκτασης Καλαµαριάς  

7.5.3 Οι αναγγελίες του συστήµατος PA θα ακούγονται σε όλους τους δηµόσιους χώρους κάθε 
σταθµού. Κάθε χώρος (δηλ. η επιφάνεια της αποβάθρας, ο χώρος κυκλοφορίας κλπ) θα 
αποτελούν µια ιδιαίτερη ζώνη του συστήµατος ανακοινώσεων προς το κοινό και θα 
µπορούν να επιλεγούν χωριστά.  

7.5.4 Κατά την επιλογή συγκεκριµένων σταθµών/ζωνών θα εµφανίζεται µία ένδειξη στην 
περίπτωση που η επιλεγείσα ζώνη είναι κατειληµµένη. Υπό οµαλές συνθήκες αυτή η 
περιοχή δεν θα επιλεγεί. Αν όµως η ανακοίνωση πρέπει να µεταβιβασθεί σε 
οποιεσδήποτε ήδη κατειληµµένες ζώνες, οι Επιβλέποντες Σταθµών / Συρµών θα έχουν 
την δυνατότητα να παρεµβάλλονται και να διακόπτουν το τοπικό µήνυµα. Οι 
προτεραιότητες αυτές θα είναι προγραµµατιζόµενες. 
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7.5.5 Όλες οι τοπικές λειτουργίες του συστήµατος ανακοινώσεων, όπως ο σταθµός εργασίας, 
οι κονσόλες, τα µικρόφωνα, θα ελέγχονται από τον εξοπλισµό και τις συσκευές του 
συστήµατος PA στην Αίθουσα Υπεύθυνου Σταθµού.   

7.5.6 Σε κάθε νέο σταθµό το ερµάριο του συστήµατος αναγγελιών θα συνδεθεί µε το LAN 
«Κοινό ∆ίκτυο  TCP/IP», για την παροχή τοπικών υπηρεσιών, αλλά και υπηρεσιών 
ολόκληρου του συστήµατος. Οι κονσόλες του συστήµατος αναγγελιών, καθώς και τα 
κεντρικά ερµάρια θα είναι συµβατά µε τα δίκτυα Ethernet ή και TCP/IP. 

7.5.7 Στην αποβάθρα κάθε σταθµού θα υπάρχουν σηµεία αναγγελιών (SAP) τοποθετηµένα 
ένα στην κάθε Ενοποιηµένη Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (ECU) η οποια στεγάζει και 
άλλα συστήµατα έκτακτης ανάγκης. Το κάθε σηµείο αναγγελιών του σταθµού (SAP) θα 
κατασκευαστεί κατά τρόπο στερεό και ανθεκτικό σε βανδαλισµούς. Η λειτουργία του 
SAP θα ελέγχεται µε κλειδαριά, ώστε να αποκλείεται η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της 
µονάδας. 

7.5.8 Κάθε τυπική µονάδα SAP θα έχει  δύο κλειθρο-διακόπτες, από τους οποίους ο ένας θα 
θέτει σε λειτουργία το σύστηµα ανακοινώσεων προς το κοινό της συγκεκριµένης ζώνης, 
όπου απευθύνεται η ανακοίνωση, µε την οµιλία να πραγµατοποιείται µέσω ενός 
µικροφώνου, που καταργεί ή αποµειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος χώρου και 
που είναι τοποθετηµένο στο µπροστινό µέρος της µονάδας. Ο δεύτερος διακόπτης θα 
θέτει σε λειτουργία την ενδοεπικοινωνία µεταξύ του SAP και το SMR, επίσης µε τη 
χρησιµοποίηση του µικρόφωνου της µονάδας και ενός µεγαφώνου ενσωµατωµένου στη 
µονάδα. 

7.5.9 Επιπρόσθετα της διαχείρισης του συστήµατος PA από το σταθµό εργασίας ICCS του 
νέου σταθµού, θα υπάρχει και κονσόλα του συστήµατος ανακοινώσεων που βρίσκεται 
στην αίθουσα του Υπεύθυνου Σταθµού (SMR) και θα διαθέτει ένα µικρόφωνο, που 
καταργεί τους θορύβους, τοποθετηµένο στην άκρη ενός στελέχους. Αυτή η µονάδα θα 
είναι εφοδιασµένη µε επαρκείς διακόπτες, ώστε να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση 
ανακοινώσεων προς κάθε ζώνη του σταθµού, καθώς και η ενδοεπικοινωνία µε κάθε 
SAP. Παραπλεύρως κάθε διακόπτη θα υπάρχει ένα φωτεινό σήµα, που θα 
ενεργοποιείται όταν το κύκλωµα βρίσκεται σε λειτουργία. Η ενεργοποίηση του διακόπτη, 
όταν κάποιος χώρος δέχεται το µήνυµα θα επιτρέπει στο χρήστη να ακούει την 
ανακοίνωση, που γίνεται κατά το συγκεκριµένο χρόνο, µέσω του µεγαφώνου της 
µονάδας. 

7.5.10 Το µικρόφωνο της κονσόλας του Υπεύθυνου Σταθµού πρέπει να είναι κατευθυντικό και 
σε συνδυασµό µε ακουστικό φίλτρο, να διαθέτει µόνωση θορύβου και ήχου και συνθήκες 
κλειστής οµιλίας. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κάρτα συµπιεστού/περιοριστού στην 
κονσόλα του συστήµατα ανακοινώσεων ή στο ερµάριο για να διατηρεί σταθερό το 
επίπεδο εξόδου. 

7.5.11 Σε κάθε ζώνη θα τοποθετείται ένα µικρόφωνο ακρόασης και η έξοδος αυτού του 
µικρόφωνου θα χρησιµοποιείται για να παρακολουθεί την ένταση των θορύβων του 
περίγυρου και να ενεργοποιεί ένα αυτόµατο ρυθµιστή έντασης ο οποίος θα 
χρησιµοποιείται για να προσαρµόζει το µέσο επίπεδο της ηχητικής πίεσης αυτόµατα 
προς το µέσο επίπεδο της ηχητικής πίεσης του περιβαλλοντολογικού θορύβου. Η 
χρησιµοποίηση των µεγαφώνων σαν µικρόφωνα ακρόασης απαγορεύεται.  

7.5.12 Η αυτόµατη αποθήκευση των ξεχωριστών ρυθµίσεων της µονάδας κάθε σταθµού θα 
δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο του Σταθµού, σε περίπτωση βλάβης, ελαττώµατος ή 
άλλης διακοπής της λειτουργίας, να επαναφέρει οποτεδήποτε την προηγούµενη 
κατάσταση και χωρίς απώλεια χρόνου και λειτουργίας. 
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7.5.13 Όλες οι λειτουργίες του συστήµατος Αναγγελιών στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR) για την επέκταση και τη βασική γραµµή θα ελέγχονται από τις κονσόλες PA των 
Επιβλεπόντων Σταθµών και Συρµών στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Το 
κεντρικό DMT του συστήµατος αναγγελιών προς το Κοινό (PA) της επέκτασης, θα 
πρέπει να ενσωµατωθεί στο κεντρικό DMT του συστήµατος PA του Βασικού Έργου και 
στο κεντρικό σύστηµα του ICCS. O Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την πλήρη 
ενοποίηση τους. 

7.5.14 Οι ανακοινώσεις που γίνονται από το ΚΕΛ (OCC) ή/και από το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) 
µέσω των σταθµών εργασίας του ICCS και DMT του PA, θα χρησιµοποιούν το σύστηµα 
ψηφιακής µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου δικτύου κορµού 
οπτικών ινών (που θα συνδέει κάθε νέο σταθµό µε το ΚΕΛ (OCC) ή/και µε το Εφεδρικό 
ΚΕΛ (ECR)). Οι κονσόλες του συστήµατος αναγγελιών, καθώς και τα κεντρικά ερµάρια 
θα είναι συµβατά µε τα δίκτυα Ethernet ή και TCP/IP.  

7.5.15 Οι ανακοινώσεις που θα γίνονται από το ΚΕΛ (OCC) ή/και από το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) 
προς τους νέους σταθµούς της επέκτασης Καλαµαριάς θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρεµβάλλονται και να διακόπτουν τις τοπικές ανακοινώσεις των νέων σταθµών, 
οποτεδήποτε χρειάζεται. Θα υφίσταται η δυνατότητα των παρακάτω λειτουργιών όπως 
και στο Βασικό Έργο: 

• Ανακοινώσεις προς συγκεκριµένους νέους σταθµούς µε επιλογή συγκεκριµένων 
ζωνών µέσα σε κάποιο σταθµό (δηλ. αποβάθρες, χώροι κυκλοφορίας κλπ). Θα 
υπάρχει δυνατότητα χωριστής επιλογής κάθε ζώνης. 

• Ανακοινώσεις προς οµάδες νέων σταθµών, µε επιλογή όλων ή οποιουδήποτε 
συνδυασµού ζωνών σε κάθε νέο σταθµό. Οι οµάδες αυτές θα µπορούν να 
προέρχονται και από το Βασικό Έργο και από την επέκταση Καλαµαριάς.   

• Οι ανακοινώσεις προς τους συρµούς θα πραγµατοποιούνται µέσω του 
συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας (όπως ορίζεται και στο Bασικό Έργο).  

• Ένα σύστηµα συσκευής αναγγελιών θα εγκατασταθεί και θα έχει τη δυνατότητα 
αποθήκευσης ψηφιακών µηνυµάτων (ο αριθµός και διάρκειά τους εξαρτώνται 
από την χωρητικότητα του σκληρού δίσκου που γίνεται η καταγραφή). 

• Η ρύθµιση της αυτόµατης συσκευής ανακοινώσεων θα είναι δυνατή, ώστε να 
επαναλαµβάνει αυτόµατα µηνύµατα που έχουν εγραφεί ή προ-ηχογραφηµένα 
µηνύµατα και να αναπαράγει µουσική υπόβαθρου σε προκαθορισµένα 
διαστήµατα, προς οποιοδήποτε αριθµό ζωνών/σταθµών απαιτηθεί.  

• Οι Επιβλέποντες Σταθµού και Συρµών (2x) : 
� θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν από έναν κατάλογο προ-

ηχογραφηµένων µηνυµάτων και να διαβιβάζουν το επιθυµητό. 
� Επίσης εκτός από το CCTV, θα έχουν τη δυνατότητα ακρόασης των 

µικροφώνων παρακολούθησης που υπάρχουν στους σταθµούς, τα 
οποία θα είναι επίσης επιλέξιµα από τα χειριστήρια της κονσόλας.  

7.5.16 Οι ανακοινώσεις, που προέρχονται από το ΚΕΛ (OCC) και το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα 
χρησιµοποιούν τον ίδιο ενισχυτή µεγαφώνου σε κάθε σταθµό, όπως και στην περίπτωση 
των τοπικών ανακοινώσεων, οπότε ο αυτόµατος έλεγχος της έντασης θα ισχύει για όλες 
τις ανακοινώσεις.  

7.5.17 Στην περίπτωση συναγερµού πυρκαγιάς θα ανακοινώνονται στους νέους σταθµούς 
προγραµµατισµένα µηνύµατα (ανακοινώσεις για εκκένωση σε έκτακτη ανάγκη, κλπ).  Ο 
Υπεύθυνος Σταθµού ή ο Ελεγκτής στο ΚΕΛ (OCC) και το Εφεδρικό ΚΕΛ θα έχει την 
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δυνατότητα να ξεκινά την εκποµπή προγραµµατισµένων µηνυµάτων γενικού 
περιεχοµένου.  

7.5.18 Τα µεγάφωνα θα πρέπει να συντονιστούν πλήρως µε τον προµηθευτή όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά και την κατασκευή τους. 

7.5.19 Θα παρασχεθούν ενισχυτές (τεχνολογίας 100V) µε επίπεδη απόκριση συχνότητας στο 
φάσµα των 100Hz έως 11 kHz.  

7.5.20 Η λειτουργία του συστήµατος ανακοινώσεων προς το κοινό θα σαρώνεται κεντρικά και 
τοπικά κάθε στιγµή όπως και οι ενισχυτές ισχύος. Επιπλέον, οι χρησιµοποιούµενες 
σειρές µεγαφώνων θα παρακολουθούνται µονίµως για βραχυκύκλωµα, διαρροή προς γη 
ή διακοπή κυκλώµατος. Οι γραµµές που παρουσιάζουν αστοχία πρέπει να 
αποσυνδέονται χωρίς αναπαλµό (rebound). 

7.5.21 Για την αύξηση της αξιοπιστίας, θα εγκατασταθεί ένας εφεδρικός ενισχυτής ισχύος (µε 
αυτόµατη, ελεγχόµενη από επεξεργαστή, µεταγωγή). Σε περίπτωση αστοχίας, ο 
εφεδρικός ενισχυτής θα αντικαθιστά την µονάδα που παρουσίασε αστοχία. 

7.5.22 Τα µεγάφωνα σε κάθε περιοχή θα είναι διασταυρούµενα, δηλ., δύο ενισχυτές ισχύος θα 
τροφοδοτούν την κάθε ζώνη, ο ένας τα µεγάφωνα µε µονό αριθµό και ο άλλος αυτά µε 
ζυγό αριθµό. Έτσι αυξάνεται η πλεοναστικότητα όσον αφορά τη γραµµή των µεγαφώνων 
και τους ενισχυτές ισχύος. 

7.5.23 Οι αστοχίες σε οποιοδήποτε ερµάριο µε εξοπλισµό του συστήµατος PA, αναφέρονται 
στους πίνακες του συστήµατος αναγγελιών στον ΚΕΛ (OCC) (Επιβλέποντες Σταθµών / 
Συρµών) ή/και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και θα µπορούν να ελέγχονται σε 
οποιουσδήποτε άλλους σταθµούς. 

7.5.24 Το λογισµικό του συστήµατος αναγγελιών (PA) προς το κοινό και του σχετικού 
εξοπλισµού (είτε σταθερού, είτε επί συρµού) της επέκτασης της Καλαµαριάς θα είναι 
πλήρως συµβατά µεταξύ τους και µε το λογισµικό του υφιστάµενου εξοπλισµού του 
συστήµατος αναγγελιών (PA) στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), το οποίο 
θα αναβαθµιστεί κατάλληλα. Θα παραδοθεί ένα πρόγραµµα ανάπτυξης που θα 
διασφαλίζει ότι το λογισµικό αυτό υπέστη ενδελεχείς δοκιµές. 

7.5.25 Το  Λογισµικό του Συστήµατος PA θα είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής και θα µπορεί να 
συνεργαστεί µε αντίστοιχες συσκευές όλων των µεγάλων αναγνωρισµένων 
κατασκευαστών. Η δυνατότητα ανοιχτών πρωτοκόλλων του Λογισµικού θα δίνει τη 
δυνατότητα πλήρους ενοποίησης (integration) µε το ICCS και το DMT του Βασικού 
Έργου.  

7.5.26 Το λογισµικό θα έχει τη βασική λειτουργία του ελέγχου και της καταγραφής της 
κατάστασης όλων των µονάδων του συστήµατος Αναγγελιών (PA). Σε κάθε σταθµό 
εργασίας θα εκτελούνται οι απαραίτητοι διαγνωστικοί έλεγχοι και θα παρουσιάζονται 
πληροφορίες, σύµφωνα µε τις ανάγκες, την κατάσταση λειτουργίας του αντίστοιχου 
συστήµατος και των ανακοινώσεων προς το κοινό στους χειριστές. 

7.6 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος 

7.6.1 Η διαθεσιµότητα του συστήµατος PA θα είναι τουλάχιστον 99,96 %.   

7.6.2 Προκειµένου να εξασφαλιστεί ή όσο το δυνατόν υψηλότερη διαθεσιµότητα του 
συστήµατος ΡΑ, θα ληφθούν τουλάχιστον τα παρακάτω µέτρα σε σχέση µε την κεντρική 
µονάδα ΡΑ: 

• Πλεοναστικότητα 1+1 για τους εσωτερικούς ανεµιστήρες για τα κοινά τµήµατα 
της µονάδος, όπως π.χ. ο επεξεργαστής, και 
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• Ο Aνάδοχος θα παράσχει εγγυήσεις σχετικά µε τις θύρες τροφοδοσίας. 

7.6.3 Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρεις λεπτοµέρειες του προτεινόµενου συστήµατος ΡΑ. Η 
υψηλή αξιοπιστία θα αποδεικνύεται µε την υποβολή µελέτης που θα δείχνει τις τιµές του 
Μέσου Χρόνου Μεταξύ Βλαβών (MTBF) κάθε κάρτας του συστήµατος και µε τους 
γενικούς υπολογισµούς MTBF του συστήµατος. 

7.7 ∆ιεπαφές (Interfaces) Σύστηµατος PA 

7.7.1 Το σύστηµα αναγγελιών στο κοινό PA, της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες διεπαφές, για να συνεργάζεται 
οµαλά, τουλάχιστον µε τα παρακάτω συστήµατα: 

• Για τη χρήση όλων λειτουργιών του συστήµατος ανακοινώσεων κοινού µέσω του 
Ενοποιηµένου Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS). 

• Με το σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV) 

• Με το σύστηµα Πυρανίχνευσης 

• Με το σύστηµα PA επί των αρχικών συρµών του Βασικού Έργου και των νέων 
συρµών που θα προστεθούν στο πλαίσιο της επέκτασης Καλαµαριάς 

• Με το Κεντρικό Ρολόι Πραγµατικού Χρόνου του Βασικού Έργου της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και των νέων σταθµών. 

7.7.2 Η µελέτη του Αναδόχου θα λαµβάνει υπόψη τα απαιτούµενα σηµεία διεπαφής, µεταξύ 
του συστήµατος ΡΑ επί συρµού και του συστήµατος ATS / Σηµατοδότησης, Αναγγελιών 
προς το Κοινό και Ασύρµατης επικοινωνίας-ΤΕTRA. 

7.7.3 Εντός των συρµών, οι επιβάτες θα ενηµερώνονται ακουστικά σχετικά µε τον επόµενο 
σταθµό. Εποµένως, εκτός από τις ενδείξεις του συστήµατος PIS, το όχηµα θα εξοπλιστεί 
µε σύστηµα PA.   

7.7.4 Ο εξοπλισµός του συστήµατος PA επί των συρµών, θα παρασχεθεί από τους 
αναδόχους που θα παρέχουν το Τροχαίο Υλικό και δεν αφορά την παρούσα Σύµβαση 
παρά µόνο σε επίπεδο διεπιφάνειας µε τα αντίστοιχα συστήµατα στους νέους σταθµούς 
και στο ΚΕΛ( OCC) και το εφεδρικό ΚΕΛ(ECR). 

7.8 Απαιτήσεις εγκατάστασης για το σύστηµα PA 

7.8.1 Όλα τα καλώδια του συστήµατος ΡΑ θα είναι πυράντοχα, χαµηλής έκλυσης καπνού και 
ελεύθερα αλογόνου. ∆εδοµένου ότι οι καλωδιώσεις του συστήµατος αναγγελιών στους 
σταθµούς αποτελούν τµήµα του Συστήµατος Συναγερµού Πυρκαγιάς, θα είναι 
πυράντοχα για 3 ώρες και θα µπορούν να διατηρούν τα ηλεκτρικά κύκλωµα σε 
λειτουργία υπό φωτιά για τουλάχιστον 30 λεπτά (FE 180/E30). Τα καλώδια αυτά µπορεί 

να χρησιµοποιούν τις ίδιες εσχάρες ή/και αγωγούς καλωδίων µε τα λοιπά καλώδια 
επικοινωνιών.  

7.8.2 Για τις συνδέσεις µεταξύ του ερµαρίου του συστήµατος αναγγελιών και των µεγαφώνων 
θα χρησιµοποιηθούν καλώδια µε συνήθη θωράκιση, επειδή η σύνδεση αυτή υλοποιείται 
µε την χρήση τεχνολογίας 100V.  

7.8.3 Οι καλωδιώσεις των σταθµών κλήσης PA και των ερµαρίων PA θα είναι συµβατά µε την 
τεχνολογία TCP/IP.  

7.8.4 Τα κεντρικά ερµάρια ΡΑ στους νέους σταθµούς, θα τοποθετηθούν σε ερµάριο ETSI 19″, 
ή παρόµοιο. Τα ανωτέρω ερµάρια θα βρίσκονται στις αντίστοιχες αίθουσες 
τηλεπικοινωνίας και στις αίθουσες τεχνικού εξοπλισµού. 
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7.8.5 Το προτεινόµενο σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης και 
συµβατότητας σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός εξοπλισµός και λογισµικό). 

7.9 Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

7.9.1 Τα εξαρτήµατα του συστήµατος PΑ θα τροφοδοτούνται από κοινά Αδιάλειπτα 
Τροφοδοτικά (UPS) για ολόκληρο το σύστηµα τηλεπικοινωνιών. Τις µονάδες UPS θα 
παρέχει ο κύριος Ανάδοχος της επέκτασης και δεν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του 
παρόντος έργου. Στο αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης, περιλαµβάνονται οι 
καλωδιώσεις από τα UPS έως το σύστηµα PA. 

7.9.2 Το σύστηµα ΡΑ ολόκληρου του συστήµατος θα συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης των 
σταθµών που παρέχεται από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης. 

7.9.3 Το σύστηµα PA θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα (EMC) όπως αυτές ορίζονται από αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN.  

7.10 ∆ιαδικασία Μετρήσεων και ∆οκιµών 

7.10.1 Στην παράδοση του Συστήµατος Αναγγελειών προς το Κοινό θα συµπεριληφθεί 
εξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών, που θα επιτρέπει στο προσωπικό συντήρησης της 
ΑΜ ή το προσωπικό Λειτουργίας να αποκαθιστά τα όποια ελαττώµατα και να προβαίνει 
στις αναγκαίες µετρήσεις STI-PA (standard) σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60268-16. Τα 
ανωτέρω όργανα και συσκευές θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον τις παρακάτω 
λειτουργίες: 

• Μετρήσεις στον χώρο έκδοσης εισιτηρίων (concourse) και στην πλατφόρµα. 

• Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν µε χρήση σήµατος προτύπου IEC 60268-16 
για τη χρήση STI-PA 

• Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν µε τα κατάλληλα όργανα κατά IEC 61672-
1:2002 

7.10.2 Εσωτερικές λειτουργικές δοκιµές θα γίνονται αυτόµατα σε κανονικά διαστήµατα κατά την 
διάρκεια της βραδινής βάρδιας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους διαθεσιµότητας 
του συστήµατος. 

7.10.3 Εάν η καταγραφή και η συµπλήρωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης απαιτούν την 
χρήση υπολογιστή, θα παρασχεθεί κατάλληλος φορητός υπολογιστής (notebook). Οι 
συσκευές δοκιµών και τα όργανα µέτρησης θα περιγραφούν όπως απαιτείται και θα 
παραδοθεί η σχετική αιτιολόγηση για την επιλογή τους.      

7.11 Πρότυπα  

7.11.1 Το σύστηµα ανακοινώσεων PA καθώς και τµήµατά του θα πρέπει να συµµορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις των προτύπων ή τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ισοδύναµά τους: 

• IEC EN 60849 – Ηχητικά Συστήµατα για επείγουσες περιπτώσεις.  

• IEC EN 60286 – Εξοπλισµός Ηχητικού Συστήµατος 

• IEC EN 60850 

• IEC EN 60664  

• IEC 60268-16 

• Όλα τα parts του ΕΝ 54 – Fire detection and fire alarm systems 

• Όλα τα parts του ISO 7240 – Fire detection and alarm systems 

7.11.2 Τα καλώδια των µεγαφώνων θα ικανοποιούν το πρότυπο VDE 0815, ή το αντίστοιχο 
Ευρωπαϊκό πρότυπο. 
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7.11.3 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

7.11.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τα ισχύοντα Πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν. 
Εάν κατά την διάρκεια της Σύµβασης κάποιο Πρότυπο αναθεωρηθεί, ο Ανάδοχος θα 
παρέχει στην ΑΜ το αναθεωρηµένο Πρότυπο. 
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8 Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (KKTO) - CCTV 

8.1 Σκόπος και Αντικείµενο Εργασιών 

8.1.1 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει, δοκιµάσει και θέσει σε λειτουργία 
σύγχρονο Σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης ΚΚΤO (CCTV), το οποίο θα 
χρησιµοποιείται για την οπτική επιτήρηση και εποπτία σε πραγµατικό χρόνο, σε όλους 
τους χώρους κοινού, του έργου της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα θα γίνεται καταγραφή της εικόνας από τους χώρους αυτούς, σε 
συγκεκριµένα σηµεία. 

8.1.2 Το νέο σύστηµα ΚΚΤO (CCTV), θα ενσωµατωθεί στον υφιστάµενο κεντρικό εξοπλισµό 
του ΚΕΛ (OCC) και του εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) στην Πυλαία, αφού πραγµατοποιηθούν 
όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις ή προσθήκες. 

8.1.3 Ο Ανάδοχος της  παρούσας Σύµβασης, θα είναι υπεύθυνος για τη µελέτη, τον 
σχεδιασµό, τις αλλαγές, την αναβάθµιση συστηµάτων και συσκευών του συστήµατος 
ΚΚΤO (CCTV) στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), καθώς επίσης και για την 
προµήθεια, την εγκατάσταση, τη δοκιµή και τη θέση σε λειτουργία του παραπάνω 
εξοπλισµού και λογισµικού. 

8.1.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για 
να γίνει η οµαλή ενσωµάτωση στο υφιστάµενο σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV) του Βασικού 
Έργου και να συµπεριληφθούν όλες οι απαιτούµενες τροποποιήσεις και επεκτάσεις σε 
εξοπλισµό και λογισµικό. Επίσης ότι η χωρητικότητα του νέου συστήµατος ΚΚΤO 
καλύπτεται επαρκώς από το υφιστάµενο κεντρικό σύστηµα καµερών ΚΚΤO (CCTV).  

8.1.5 Ο κύριος στόχος του συστήµατος επιτήρησης CCTV είναι να υποστηρίξει την ασφάλεια 
της µεταφοράς των επιβατών. Η απαίτηση αυτή επιτείνεται λόγω άλλων απαιτήσεων 
λειτουργίας όπως η λειτουργία χωρίς οδηγό, µη επανδρωµένες αποβάθρες σταθµών και 
χρήση του συστήµατος Θυρών επί των Αποβαθρών (PSD). Το σύστηµα CCTV θα 
χρησιµοποιηθεί επίσης για την επιτήρηση και την προστασία έναντι µη 
εξουσιοδοτηµένης εισόδου σε όλα τα απαραίτητα σηµεία των νέων σταθµών και 
επεκτάσεων.   

8.1.6 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανάλυση κινδύνων και απειλών, η οποία απαιτείται για τον 
σχεδιασµό των συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας των επιβατών, προσωπικού και 
συνολικά του εξοπλισµού µαζί µε αυτού στις επεκτάσεις. Η ανωτέρω ανάλυση θα 
εγκριθεί από την AM.  

8.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Κάλυψη Χώρων 

8.2.1 Σε κάθε νέο σταθµό της επέκτασης Καλαµαριάς θα παρασχεθούν εικονολήπτες που θα 
κάνουν λήψη έγχρωµων εικόνων από τις αποβάθρες, τις θύρες επί των Αποβαθρών, 
τους χώρους κυκλοφορίας, του χώρους έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, τις κυλιόµενες 
κλίµακες, τους ανελκυστήρες και των διαδρόµων διαφυγής εντός των σταθµών. Οι 
εικονολήπτες θα επιτρέπουν την επιτήρηση και θα βοηθούν στον έλεγχο του σταθµού. 

8.2.2 Όλοι οι δηµόσιοι χώροι του σταθµού, καθώς και το σύνολο της διαδροµής των επιβατών, 
από την είσοδό τους στον σταθµό έως την επιβίβαση σε συρµό θα επιτηρείται 
(συµπεριλαµβανοµένων των διαδρόµων διαφυγής) πλήρως από το σύστηµα ΚΚΤΟ. 

8.2.3 Σε εισόδους / εξόδους τεχνικών ή άλλων ιδιαίτερης σηµασίας για τη λειτουργία του 
Μετρό χώρων, στα σηµεία όπου βρίσκονται Αυτόµατα Μηχανήµατα Εκδόσεως 
Εισιτηρίων (ΑΤΙΜ), ακυρωτικά µηχανήµατα και στις πύλες, θα χρησιµοποιηθούν κατά 
κύριο λόγο σταθεροί εικονολήπτες για την επιτήρηση. Παρόµοιοι θα τοποθετηθούν και 
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για την επιτήρηση των θυρών εισόδου/εξόδου των ανελκυστήρων για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, καθώς επίσης τις κλίµακες και τις κυλιόµενες κλίµακες.  

8.2.4 Το σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV) θα έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει τις εξόδους κινδύνου σε 
σταθµούς, να έχει πρόσβαση σε διαδροµές διαφυγής σε περίπτωση εκκένωσης και 
προσβάσεις στις σήραγγες από φρέατα και αποβάθρες. 

8.2.5 Υποστηρικτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν περιστρεφόµενοι εικονολήπτες για να 
συνεπικουρούν σε κάποια σηµεία τους σταθερούς εικονολήπτες αλλά και να βοηθούν 
στον έλεγχο των σταθµών ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχµής και όταν συµβαίνουν ειδικά 
περιστατικά. Οι εικονολήπτες αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χειροκίνητα 
και σε προκαθορισµένη θέση (PΤΖ) από την αίθουσα υπεύθυνου του νέου σταθµού και 
από το ΚΕΛ. 

8.2.6 Όλα τα σηµεία των χώρων κοινού των νέων σταθµών της επέκτασης, στα οποία θα 
τοποθετηθούν συσκευές του συστήµατος κατευθείαν τηλεφωνικών γραµµών (DLT), θα 
έχουν την δυνατότητα κάλυψης από τουλάχιστον έναν εικονολήπτη. Σε περίπτωση 
ενεργοποίησης της συσκευής επικοινωνίας για την επικοινωνία επιβάτη µε το 
προσωπικό λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ένας τουλάχιστον εικονολήπτης θα 
µπορεί να κάνει λήψη εικόνας από το σηµείο αυτό.   

8.2.7 Όσον αφορά στις αποβάθρες εντός του σταθµού, το σύστηµα ΚΚΤΟ θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις Θύρες επί των Αποβαθρών (PSD) και θα υπάρχει η δυνατότητα 
κάλυψης των θυρών του συρµού κατά τη στάθµευση του στην αποβάθρα. 

8.2.8 Ο αριθµός των εικονοληπτών (καµερών) για κάθε ζώνη όπως η αποβάθρα, ο χώρος 
έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, θα παρέχει πλήρη επιτήρηση για λόγους ασφάλειας και 
προστασίας, του κοινού, του προσωπικού και του εξοπλισµού. 

8.2.9 Κατά γενική θεώρηση τα ποσοστά κάλυψης θα είναι τα εξής: 

• Στάθµη αποβάθρας 100% - κάλυψη από το ΚΚΤΟ (CCTV)  

• Χώρος έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων 95% κάλυψη από το ΚΚΤΟ (CCTV), αλλά 
100% κάλυψη για όλους τους ανελκυστήρες κυλιόµενες κλίµακες, κλιµακοστάσια, 
χώρους έκδοσης εισιτηρίων (ΑΜΕΕ και εκδοτήρια) και τους διαδρόµους διαφυγής. 

8.2.10 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σχέδια για την οριζόντια και κατακόρυφη κάλυψη, σύµφωνα µε 
τους φακούς για σταθερές κάµερες και κάµερες οροφής. Το ελάχιστο µέγεθος ενός 
ορθίου ατόµου ύψους 1,8 µέτρων, που θα εµφανίζεται στην εικόνα θα καθορίζεται από 
την ανάλυση (ψηφιακό zoom). 

8.2.11 Το σύστηµα ΚΚΤΟ θα εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποτελεσµατική επιτήρηση της 
λειτουργίας και της κυκλοφορίας των επιβατών στους σταθµούς αλλά και το εσωτερικό 
των συρµών (αρχικών του Βασικού Έργου και νέων που θα προστεθούν στο πλαίσιο 
της επέκτασης Καλαµαριάς). Η επιτήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του 
συρµού µέσω του συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV) αποτελεί αντικείµενο που περιγράφεται 
στις προδιαγραφές επιδόσεων του Τροχαίου Υλικού. Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη 
ενσωµάτωσης και διαχείρισης συνολικά στο σύστηµα ΚΚΤΟ της επέκτασης Καλαµαριάς 
µε αυτό των συρµών (18 αρχικών του Βασικού Έργου και 15 νέων της επέκτασης 
Καλαµαριάς). Η επί του συρµού µετάδοση των καµερών θα γίνεται µέσω του ασύρµατου 
συστήµατος σηµατοδότησης DCS, όπως στο Βασικό Έργο της Θεσσαλονίκης. 

8.2.12 Ο σχεδιασµός και οι ακριβείς θέσεις των εικονοληπτών στον νέο σταθµό και στα 
υπόλοιπα σηµεία της επέκτασης της Καλαµαριάς για την επαρκή επιτήρηση όλων των 
κρισίµων χώρων θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της φάσης της Μελέτης 
Εφαρµογής του Αναδόχου.  
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8.3 Σύνοψη Συστήµατος Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης ΚΚΤΟ (CCTV) 

8.3.1 Το προσφερόµενο σύστηµα ΚΚΤΟ(CCTV) της επέκτασης της Καλαµαριάς θα είναι 
τεχνολογίας IP και θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

• Σταθερές Kάµερες IP που θα διασφαλίζουν το σύνολο της επιτήρησης 

• Περιστρεφόµενες (auto dome PTZ IP) κάµερες για επικουρική χρήση 

• Θύρες σύνδεσης µε το τοπικό δίκτυο µετάδοσης (LAN) 

• Κατάλληλο λογισµικό (video management system διαχείρισης εικόνας και κάµερας, 
ανοιχτής αρχιτεκτονικής και συµβατό µε το αντίστοιχο του Βασικού Έργου  

• Εξυπηρετητές (servers), σταθµούς εργασίας, οθόνες 

• Καλώδια και λοιπά υλικά. 

8.3.2 Το λογισµικό διαχείρισης, θα έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης του στο υφιστάµενο του 
Βασικού Έργου, για τον πλήρη έλεγχο και τη διαχείριση των εικονοληπτών του Βασικού 
Έργου µαζί µε αυτών της επέκτασης της Καλαµαριάς.  Θα µπορεί να καταγράφει και να 
αποθηκεύει εικόνες από όλες τις κάµερες της επέκτασης. Kατ’ ελάχιστον θα είναι 
ανοιχτής αρχιτεκτονικής και θα υποστηρίζει διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα όπως π.χ. 
το πρότυπο ONVIF. 

8.3.3 Οι εξυπηρετητές (servers/storage) του συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV), που θα 
χρησιµοποιηθούν θα λειτουργούν κατά το ελάχιστο σε διάταξη RAID5 για τα δεδοµένα 
εικόνας (video data) και σε διάταξη RAID1 για το λειτουργικό (O.S) και το λογισµικό 
(application software), θα είναι εξοπλισµένοι µε διπλά τροφοδοτικά. 

8.3.4 Όλες οι συσκευές του συστήµατος, θα συνδέονται στο τοπικό δίκτυο (LAN). Το τοπικό 
δίκτυο επικοινωνίας του συστήµατος θα είναι κατάλληλης χωρητικότητας (bandwidth 
capability) για µεταφορά και καταγραφή εικόνας. 

8.3.5 Η µετάδοση όλων των δεδοµένων και πραγµατικής εικόνας του ΚΚΤΟ θα επιτυγχάνεται 
µέσω του συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του 
κύριου δικτύου κορµού οπτικών ινών. Σε αυτά θα συνδέονται όλοι οι Εικονολήπτες 
(Κάµερες) του ΚΚΤΟ. 

8.3.6 Το υλικό και λογισµικό (DMT και (ICCS) των θέσεων εργασίας στο ΚΕΛ (OCC) και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), θα αναβαθµιστεί, όπου απαιτείται, προκειµένου να ενσωµατωθεί 
σε αυτές και το σύστηµα ψηφιακής καταγραφής εικόνας των νέων σταθµών, ενώ οι 
υφιστάµενες λειτουργίες και δυνατότητες του (τοπικού και κεντρικού) συστήµατος DMT 
και αυτές που υποστηρίζονται µέσω του ICCS θα εξακολουθούν να υποστηρίζονται.  

8.3.7 Ο συγχρονισµός του συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV) θα γίνεται µε το κεντρικό ρολόι 
πραγµατικού χρόνου, του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

8.3.8 Το προτεινόµενο σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης και 
συµβατότητας, σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός εξοπλισµός και λογισµικό). 
Επίσης θα διαθέτει την κατάλληλη χωρητικότητα και εφεδρεία για προσθήκες καµερών. 

8.3.9 Για την ακριβή διαστασιολόγηση του συστήµατος Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης 
KKTO, τις ακριβείς θέσεις και αριθµό καµερών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει κατάλληλο λογισµικό για simulation και παραµετροποιήση και να 
εκπονήσει και να υποβάλλει µελέτη στην AM. Η ανωτέρω µελέτη θα πρέπει να εγκριθεί 
από την ΑΜ. 

8.3.10 Το Σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV), θα µπορεί να συνεργαστεί µε κάµερες όλων των µεγάλων 
αναγνωρισµένων κατασκευαστών και θα συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα διεθνή 
πρότυπα. 
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8.4 Γενικές Απαιτήσεις Συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV)  

8.4.1 Το σύστηµα ΚΚΤΟ της Επέκτασης της Καλαµαριάς θα ενσωµατωθεί στον υφιστάµενο 
εξοπλισµό ΚΚΤΟ στο Κέντρο Ελέγχου της Πυλαίας. Εποµένως σε κάθε σταθµό θα 
εγκατασταθεί ένα σύστηµα ΚΚΤΟ που θα συνδεθεί µε τον κεντρικό έλεγχο, δια µέσου 
του συστήµατος µετάδοσης οπτικών ινών. Το σύστηµα KKTΟ θα µπορεί να διαβιβάσει 
ένα έγχρωµο σήµα βίντεο, επιλεγµένο µέσω ενός καναλιού ζεύξης κάθε σταθµού, στις 
υφιστάµενες οθόνες του κέντρου ελέγχου της Πυλαίας και στο εφεδρικό κέντρο ελέγχου. 

8.4.2 Η αρχιτεκτονική “distributed” του συστήµατος ΚΚΤO (CCTV) για το τοπικό δίκτυο και 
“server client”, µε τοπική καταγραφή ανά σταθµό θα εξασφαλίζεται σύµφωνα και µε τα 
χαρακτηριστικά του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης.  Επίσης θα εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια επικοινωνίας (secure layer) µέχρι την κάµερα. 

8.4.3 Η επιλογή συγκεκριµένων εικονοληπτών σε κάθε χώρο του σταθµού, θα γίνεται τόσο 
από την υφιστάµενη εγκατάσταση του σταθµού εργασίας του ICCS όσο και από τoν 
υφιστάµενο σταθµό εργασίας DMT και της συστοιχίας των οθονών στο ΚΕΛ (OCC) και 
στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Ο Ανάδοχος θα εξετάσει την περίπτωση προσθήκης 
επιπλέον σταθµού εργασίας και οθονών στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR),  
για καλύτερη διαχείριση και έλεγχο του συνόλου των εικονοληπτών της επέκτασης µαζί 
µε του Βασικού Έργου.    

8.4.4 Οι έλεγχοι θα επιτρέπουν στον χειριστή να επιλέγει έναν χώρο και στη συνέχεια 
οποιαδήποτε των εικονοληπτών στο χώρο αυτό. Οι έλεγχοι θα επιτρέπουν στον χειριστή 
να ελέγχει και τις περιστρεφόµενες κάµερες του σταθµού. Το σύστηµα ΚΚΤΟ θα 
χρησιµοποιείται για να καθορίζεται ο επιλεγής χώρος και o εικονολήπτης πού χρειάζεται. 
Το σύστηµα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο χρόνος απόκρισης σε οποιαδήποτε εντολή 
διαβιβασθεί από κάποιο χειριστή, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν θα υπερβαίνει το 
ένα  δευτερόλεπτο. 

8.4.5 Η επιλογή των τύπων εικονοληπτών θα παρέχει την απαιτούµενη κάλυψη µε υψηλά 
κριτήρια ασφάλειας και προστασίας. Το σύνολο της επιτήρησης θα διασφαλίζεται από 
σταθερές ψηφιακές MegaPixel κάµερες και περιστρεφόµενες PTZ κάµερες για 
επικουρική µόνο χρήση. Θα εγκατασταθούν οι ακόλουθοι τύποι εικονοληπτών: 

• Σταθεροί IP εικονολήπτες CCTV εσωτερικού χώρου σε σταθµούς. 

• Πανοραµικής λήψης περιστρεφόµενοι IP (PTZ IP) εικονολήπτες CCTV εσωτερικού 
χώρου  οροφής, σε σταθµούς. 

8.4.6 Οι εικονολήπτες θα επιτρέπουν τη µετάδοση βίντεο µέσω ασφαλούς σύνδεσης TCP/IP 
χρησιµοποιώντας κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε να µεταδίδουν σήµατα 
εισόδου στις οθόνες εντός των αιθουσών των χειριστών. Ο τηλε-έλεγχος των 
εικονοληπτών θα γίνεται από κάθε Αίθουσα Σταθµάρχη (SMR) των νέων σταθµών και το 
ΚΕΛ (OCC) και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) όπως προναφέρθηκε. 

8.4.7 Οι εικονολήπτες θα πρέπει να διαθέτουν έγχρωµη λήψη, υψηλή ανάλυση, αισθητήρα 
προοδευτικού σαρώµατος CCD, ελάχιστη φωτεινότητα 0.74 lux και καθαρή εικόνα. 
Επίσης θα είναι υψηλής ευαισθησίας για χρήση κατά την ηµέρα και τη νύκτα. Οι φακοί 
τους θα είναι αυτόµατης εστίασης(auto focus)  και αυτόµατης εναλλαγής ηµέρας/νύχτας. 
Πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την αποτροπή αντανάκλασης ή 
διατάραξης από τον φωτισµό. 

8.4.8 Όλοι οι εικονολήπτες θα είναι εφοδιασµένοι µε φακούς αυτορυθµιζόµενης ίριδας (auto 
iris) και zoom. Επίσης θα είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατο και χειροκίνητο φίλτρο 
υπέρυθρων, παρέχοντας λειτουργία ηµέρας/νύχτας όπου η κάµερα λειτουργεί ως 
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µονόχρωµη όταν τα επίπεδα φωτισµού πέσουν κάτω από ένα προγραµµατιζόµενο 
επίπεδο. 

8.4.9 Η δυνατότητα αυτόµατης προσαρµογής της αντίθεσης της προβαλλόµενης εικόνας 
(contrast) όταν γίνεται ψηφιακό ζουµ στην εικόνα µιας κάµερας σε ζωντανό ή 
καταγεγραµµένο βίντεο θα παρέχεται για το προµηθευόµενο σύστηµα. 

8.4.10 Οι  περιστρεφόµενοι  IP εικονολήπτες οροφής (PTZ IP) που θα παρασχεθούν, θα 
διαθέτουν κεφαλή υψηλής ταχύτητας. Θα έχουν δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου, 
κίνησης (περιστροφής/κλίσης), εστίασης χειροκίνητα από την αίθουσα υπεύθυνου του 
σταθµού από το ΚΕΛ (OCC) και το Εφεδρικό ΚΕΛ. Για τον λόγο αυτό θα παρασχεθούν 
εικονικά χειριστήρια PTZ µέσω του λογισµικού και διαχείρισης καταγεγραµµένου video 
στους χειριστές τουλάχιστον του ΚΕΛ(OCC) και του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR)  .  

8.4.11 Το σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV) θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει αποκλειστικά ψηφιακή 
εικόνα, προερχόµενη από δικτυακούς (ΙΡ) εικονολήπτες. Ο τύπος του εγγραφόµενου 
σήµατος εικόνας θα είναι HD 1080p . Η ποιότητα της εικόνας και ο ρυθµός εγγραφής θα 
είναι αντικείµενο παραµετροποίησης, αλλά ο απαιτούµενος µέσος ρυθµός εγγραφής θα 
είναι τουλάχιστον 30 fps στη βέλτιστη ρύθµιση ποιότητας, ενώ η εγγραφή θα γίνεται σε 
πραγµατικό χρόνο. Η ακρίβεια χρονισµού (timestamp) θα είναι ίση µε 1 δευτερόλεπτο, η 
οποία θα προέρχεται από συγχρονισµό µε το σήµα του κεντρικού ρολογιού κάθε 
σταθµού. 

8.4.12 Η εικόνα όλων των εικονοληπτών θα καταγράφεται χωρίς καµία επεξεργασία, (π.χ. 
Transcoding), ώστε να διατηρεί το σύνολο των πληροφοριών που εµπεριέχονται στο 
σήµα βίντεο χωρίς να απαιτεί εξειδικευµένο hardware.Η καταγραφή του βίντεο θα πρέπει 
να είναι συγχρονισµένη ανεξαρτήτως ανάλυσης, ταχύτητας ή frame rate ενώ όλες οι 
εγγραφές να εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο (realtime) και θα φέρουν το αποτύπωµα 
Ηµεροµηνίας και Ώρας εγγραφής µε ακρίβεια δευτερολέπτου, καθώς και του τίτλου του 
εικονολήπτη σε επίπεδο πλαισίου. 

8.4.13 Προκειµένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρησιµοποίηση του διαθέσιµου 
εύρους ζώνης (bandwidth) του δικτύου επικοινωνίας κατά την µετάδοση της απευθείας ή 
καταγεγραµµένης εικόνας και ειδικά για περιπτώσεις αποµακρυσµένων (Remote) 
χρηστών, το σύστηµα θα προσαρµόζει αυτόµατα και δυναµικά την ανάλυση της 
µεταδιδόµενης εικόνας ανάλογα µε το µέγεθος (αριθµός pixels) της οθόνης ή του 
τµήµατος της οθόνης, σε περίπτωση πολυαπεικόνισης, που έχει επιλέξει ο χρήστης για 
την προβολή της προς µετάδοση εικόνας. 

8.4.14 Επιπλέον του σήµατος video, δεδοµένα από και προς τους εικονολήπτες θα 
µεταδίδονται µέσω του κοινού δικτύου µετάδοσης TCP/IP. Τα δεδοµένα από και προς 
του εικονολήπτες θα είναι διαθέσιµα σε κάθε Αίθουσα Σταθµάρχη και στο ΚΕΛ(OCC). 
Θα υπάρχει δυνατότητα µετάδοσης των παρακάτω δεδοµένων:  

• ∆εδοµένα ελέγχου των εικονοληπτών οροφής (όπως εντολές περιστροφής/ 
κλίσης, ρύθµιση παραµέτρων) και 

• ∆εδοµένα που αφορούν τον µη εξουσιοδοτηµένο χειρισµό 

8.4.15 Οι εικονολήπτες θα είναι κατάλληλοι για πλήρη διαχείριση από το λογισµικό διαχείρισης 
και καταγραφής βίντεο (NVMS) του ΚΕΛ και του SMR και θα είναι συµβατοί µε το 
πρότυπο ONVIF. ∆εν θα υπάρχει περιορισµός από το σύστηµα KKTΟ (CCTV) πόσες 
κάµερες µπορεί να δει ο χρήστης ταυτόχρονα στην οθόνη του, αυτό θα ορίζεται µόνο 
από την ανάλυση της για να είναι το view λειτουργικό. 

8.4.16 Οι εικονολήπτες θα λειτουργούν κατ’ ελάχιστον σε εύρος θερµοκρασιών από -20°C έως 
+50°C και συνθήκες υγρασίας από 10–90 % RH. 
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8.4.17 Η ηλεκτροδότηση των εικονοληπτών θα γίνεται είτε άµεσα από την κύρια παροχή 
ρεύµατος,  είτε µέσω του καλωδίου επικοινωνίας του δικτύου (PoE). 

8.4.18 Οι εικονολήπτες θα βρίσκονται εντός κλειστού περιβλήµατος που θα προσφέρει 
προστασία έναντι σκόνης, υγρασίας και ατµοσφαιρικών επιδράσεων, καθώς και κάποιο 
βαθµό προστασίας έναντι βανδαλισµού. Το προστατευτικό περίβληµα θα είναι 
εξοπλισµένο µε στοιχείο θέρµανσης και θερµοστάτη, ώστε να αποτρέπεται ο 
σχηµατισµός υγρασίας πίσω από εµπρόσθιο γυαλί. 

8.4.19 Ειδικά οι εικονολήπτες εντός των ανελκυστήρων, θα έχουν προστασία έναντι 
βανδαλισµών (ΙΚ-10) και θα δοθεί κατάλληλος εξοπλισµός για τη διασύνδεσή τους µε το 
υπόλοιπο σύστηµα µέσω ενός συνεστραµµένου ζεύγους, ενώ θα πρέπει να γίνει 
συνεργασία µε τον προµηθευτή των ανελκυστήρων για την εγκατάσταση / integration. 

8.4.20 Όλα τα στηρίγµατα και οι αγωγοί, τα κανάλια καλωδίων και οι εσχάρες καλωδίων θα 
είναι υψηλής ποιότητας ώστε να εναρµονίζονται στην αρχιτεκτονική µελέτη του σταθµού 
και να αντέχουν στις τοπικές καιρικές συνθήκες, όπως η θερµοκρασία και η υγρασία. 

8.4.21 Ο Ανάδοχος θα παρέχει ως µέρος του συστήµατος ΚΚΤΟ σύστηµα ψηφιακής 
καταγραφής εικόνας σε όλους τους νέους σταθµούς της Επέκτασης της Καλαµαριάς. Το 
σύστηµα ψηφιακής καταγραφής εικόνας που θα εγκατασταθεί θα είναι πλήρως συµβατό 
µε το σύστηµα καταγραφής εικόνας που λειτουργεί στο δίκτυο του Μετρό του Βασικού 
Έργου και ειδικότερα στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

8.4.22 Οι εικόνες από τους εικονολήπτες θα εγγράφονται τοπικά, στους αντίστοιχους νέους 
σταθµούς της επέκτασης Καλαµαριάς. Οι προς εγγραφή εικόνες θα επιλέγονται από τον 
αντίστοιχο Υπεύθυνο Σταθµού, ή/και από τους Ελεγκτές / Επιβλέποντες. Θα 
παρασχεθούν τουλάχιστον οι παρακάτω συσκευές ψηφιακής εγγραφής που θα 
συνδέονται µε το υφιστάµενο σύστηµα εγγραφής του Βασικού Έργου: 

• Εντός των σταθµών για κάθε Υπεύθυνο Σταθµού 

• Εντός του ΚΕΛ (OCC) και του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) θα πρέπει να γίνει 
επαναδιαστασιολόγηση του χώρου αποθήκευσης, για τροποποίηση, αύξηση ή 
πρόσθεση επιπλέον εξοπλισµού.  

8.4.23 Το σύστηµα καταγραφής ψηφιακής εικόνας θα αποτελείται από επιµέρους µονάδες 
ψηφιακών καταγραφέων εικόνας, βιοµηχανικού τύπου, οι οποίοι θα εγκαθίστανται εντός 
του ερµαρίου KKTΟ σε κάθε σταθµό. Ο αριθµός των καταγραφέων εικόνας θα είναι 
τέτοιος, ώστε να επαρκεί για την καταγραφή των οπτικών σηµάτων του συνόλου των 
εικονοληπτών για κάθε σταθµό. 

8.4.24 Οι σκληροί δίσκοι του συστήµατος θα είναι συνδεδεµένοι σε συστοιχία RAID τύπου 1 ή 5 
και θα έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης κατά τη διάρκεια πλήρους λειτουργίας (hot 
plug-in). Εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου ζωής των βαριάς χρήσης σκληρών δίσκων, 
θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης των δίσκων για τουλάχιστον 3 χρόνια. 

8.4.25 Κάθε ψηφιακός καταγραφέας εικόνας θα είναι τύπου NVR, ενώ ο απαιτούµενος χρόνος 
διατήρησης του αρχείου αποθηκευµένης εικόνας θα είναι δέκα πέντε (15) ηµέρες. 
Οποιοδήποτε αρχείο εικόνας παλαιότερο του χρόνου αυτού θα διαγράφεται αυτόµατα, 
κάνοντας επανεγγραφή νέας εικόνας στο παλαιό αρχείο µε κυκλική λογική.  

8.4.26 Το σύστηµα καταγραφής εικόνας θα επιτρέπει την επιλογή σταθµού, κάµερας, 
ηµεροµηνίας και ώρας εγγραφής του αρχείου. Το σύστηµα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες 
λειτουργίες: αναπαραγωγή εικόνας, αναπαραγωγή σε αργή και γρήγορη κίνηση, κίνηση 
frame by frame, οπίσθια αναπαραγωγή, πάγωµα εικόνας, κυκλική επανάληψη και 
δυνατότητα αντιγραφής σε εξωτερικά αποθηκευτικά µέσα. 
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8.4.27 Οι καταγραφείς θα υποστηρίζουν ταυτόχρονη λειτουργία που θα περιλαµβάνει τα 
κάτωθι: 

• Ζωντανή απεικόνιση περιεχοµένου εικονοληπτών στις οθόνες.  

• Καταγραφή 

• Εύρεση, έλεγχος και επανεκτέλεση προγενέστερων εγγραφών 

• Αρχειοθέτηση αρχείων του σκληρού δίσκου 

• ∆ιαχείριση του ψηφιακού καταγραφέα  

8.4.28 Οι νέες ή οι πρόσθετες συσκευές εγγραφής θα εγκατασταθούν στις αντίστοιχες αίθουσες 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και θα τροφοδοτούνται µέσω των κοινών αδιάλειπτων 
τροφοδοτικών για την τηλεπικοινωνίες. 

8.4.29 Σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος, απώλειας σήµατος και τέλους χρόνου ζωής των 
σκληρών δίσκων για προαιρετική αντικατάσταση (κατ’ ελάχιστο) θα εµφανίζεται 
κατάλληλο σήµα συναγερµού στις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, τα σήµατα συναγερµού 
θα παρέχονται µέσω κάποιας ελεύθερης διεπαφής έτσι ώστε να είναι προσβάσιµα και να 
µπορούν να ενσωµατωθούν στο  σύστηµα SMS. Το σύστηµα καταγραφής εικόνας θα 
έχει τη δυνατότητα διάγνωσης, αυτοδιάγνωσης. 

8.4.30 Για τη σύνδεση των καταγραφέων εικόνας µε τις θέσεις εργασίας και, γενικότερα, τη 
µεταφορά δεδοµένων θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης DTS, της 
∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου δικτύου κορµού οπτικών ινών. Προκειµένου να 
εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη µεταφορά δεδοµένων και των δύο 
συστηµάτων, ο Ανάδοχος θα παραµετροποίησει το σύνολο του δικτύου κορµού του 
Μετρό µε την έγκριση της ΑΜ. 

8.4.31 Το λογισµικό του συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV), του συστήµατος διαχείρισης της 
ασφάλειας/προστασίας (SMS) και του σχετικού εξοπλισµού (είτε σταθερού, είτε επί 
συρµού) της επέκτασης Καλαµαριάς θα είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους και µε το 
λογισµικό του υφιστάµενου εξοπλισµού ΚΚΤΟ στο ΚΕΛ(OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR), το οποίο θα αναβαθµιστεί κατάλληλα. Θα παραδοθεί ένα πρόγραµµα ανάπτυξης 
που θα διασφαλίζει ότι το λογισµικό αυτό υπέστη ενδελεχείς δοκιµές. 

8.4.32 Το λογισµικό θα παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα επιλογής εικονολήπτη για 
προβολή είτε ζωντανής είτε καταγεγραµµένης εικόνας, µε φιλικό τρόπο, είτε από 
ιεραρχικό µενού σε µορφή δέντρου (TreeView) είτε σε µορφή χάρτη (MapView). 

8.4.33 Θα παρέχεται η δυνατότητα της επιλογής προβολής ζωντανού βίντεο καθώς και της 
επιλογής προβολής καταγεγραµµένου περιεχοµένου, ώστε να πραγµατοποιείται µε τον 
καθορισµό από τον χειριστή, του ακόλουθου συνδυασµού: Σταθµός – Εικονολήπτης. 
Ειδικά για την προβολή καταγεγραµµένου περιεχοµένου θα παρέχεται η δυνατότητα 
καθορισµού είτε της ηµέρας και ώρας έναρξης και λήξης συµβάντος είτε της ηµέρας και 
ώρας έναρξης και της χρονικής διάρκειας.  

8.4.34 Σε εξουσιοδοτηµένους χειριστές, θα παρέχει τη δυνατότητα να µοιράζονται την 
απεικόνιση της οθόνης τους µε άλλους χειριστές, για συνεργασία σε έρευνες τόσο 
ζωντανού όσο και καταγεγραµµένου βίντεο. Η δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής των 
ίδιων επιλεγµένων εικόνων στο ΚΕΛ (OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR)  και ταυτόχρονα 
στην σχετική αίθουσα υπεύθυνου σταθµού (SMR) θα είναι απαραίτητη. 

8.4.35 Θα παρέχεται η δυνατότητα σε κατάλληλα διαβαθµισµένους χειριστές, να χειρίζονται 
κάµερες PTZ µε φιλικό τρόπο. Σε περίπτωση που ένας τέτοιος χειριστής αναλάβει τον 
έλεγχο µιας PTZ κάµερας τότε όλοι οι υπόλοιποι χειριστές που δεν έχουν διαβάθµιση 
ελέγχου κάµερας PTZ, θα βλέπουν σε αυτήν την εικόνα, που έχει επιλέξει ο 
διαβαθµισµένος χρήστης. Η ανάληψη του ελέγχου κίνησης µίας κάµερας PTZ, µπορεί να 
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είναι είτε αποκλειστικός, οπότε ο εξουσιοδοτηµένος χειριστής θα κλειδώνει τη κίνηση της 
συγκεκριµένης κάµερας, είτε κοινός οπότε η κίνηση της κάµερας θα µπορεί να γίνεται και 
από οποιονδήποτε άλλο χειριστή έχει κατάλληλα δικαιώµατα. 

8.4.36 Θα υπάρχει η µελλοντική δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών VIDEO ANALYTICS µε 
κατάλληλο λογισµικό, που θα διανέµονται µερικώς, ώστε να περιορίζεται ο όγκος της 
πληροφορίας που µεταφέρεται στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Το 
λογισµικό (analytics software) θα πρέπει να είναι συµβατό µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
για τη διαφύλαξη προσωπικών δεδοµένων και θα διαχειρίζεται επιπλέον λειτουργίες και 
συναγερµούς που θα συµφωνηθούν µε την ΑΜ. 

8.4.37 Το σύνολο του λογισµικού του συστήµατος αυτού θα έχει ήδη αναπτυχθεί  και θα πρέπει 
να υποβληθεί το πρόγραµµα ανάπτυξης, σε περίπτωση που απαιτούνται 
συµπληρωµατικές µελέτες.  

8.5 Τεχνικός Εξοπλισµός εντός του ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) 

8.5.1 Τα νέα συστήµατα ΚΚΤΟ (CCTV) θα ενσωµατωθούν στον υφιστάµενο εξοπλισµό του 
ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) πραγµατοποιώντας όλες τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις ή προσθήκες. 

8.5.2 Όλες οι απαραίτητες αναβαθµίσεις ή επεκτάσεις τόσο σε υλικό (hardware), όσο και σε 
λογισµικό (software) του κεντρικού συστήµατος ΚΚΤΟ στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό 
ΚΕΛ (ECR) που θα απαιτηθούν για την οµαλή και ορθή λειτουργία του συστήµατος, 
αποτελούν αντικείµενο του παρόντος έργου. 

8.5.3 Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο εικονολήπτη, κάθε εικονολήπτης του συστήµατος 
ΚΚΤΟ (CCTV) θα µεταφέρει τις εικόνες του στο ΚΕΛ (OCC) ή/και στο Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR). Το ΚΕΛ (OCC) και το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR)  θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες 
τις εικόνες της επέκτασης της Καλαµαριάς. Η χωρητικότητα του συστήµατος θα του 
επιτρέπει να µεταδίδει ταυτόχρονα από κάθε σταθµό προς το ΚΕΛ (OCC) ή προς το 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR)  τουλάχιστον 16 εικόνες. 

8.5.4 Πρόσθετη κονσόλα ΚΚΤΟ µε 4 οθόνες για την επέκταση, θα εγκατασταθεί στο ΚΕΛ 
(OCC) για τον δεύτερο χειριστή, δίνοντας τη δυνατότητα και στους δύο χειριστές να 
κάνουν καλή επιτήρηση των σταθµών, ειδικότερα κατά τη διάρκεια ωρών αιχµής ή 
κάποιου ατυχήµατος. Επίσης θα προστεθούν 2 οθόνες του συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV) 
επιπλέον στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

8.5.5 Κάθε εικόνα θα αναγνωρίζεται βάσει της ονοµασίας του σταθµού και της θέσης του 
εικονολήπτη, µε την εισαγωγή άλφαριθµητικού µηνύµατος στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα.  

8.5.6 Ο Ανάδοχος θα επιβεβαιώσει τον χρόνο απόκρισης, ο οποίος απαιτείται να είναι το 
ανώτερο 200ms, για την παροχή εικόνας, όταν ζητηθεί από το ΚΕΛ (OCC) ή/και το 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Η ανωτέρω απαίτηση θα εγκριθεί από την ΑΜ. 

8.5.7 Όλες οι αναγκαίες συσκευές όπως ενισχυτές, επαναλήπτες και λοιπά τµήµατα του 
συστήµατος θα ενσωµατωθούν στις αίθουσες τηλεπικοινωνιών, σε ερµάριο των 19″, µε 
την κατάλληλη καλωδίωση, µε τις ανάλογες ετικέτες και ανοιγόµενα καλύµµατα στο 
εµπρός και πίσω µέρος. 

8.5.8 Οι αναγκαίες εγκαταστάσεις τηλε-ελέγχου θα διατίθενται αποκλειστικά στους 
αντίστοιχους Ελεγκτές / Επιβλέποντες στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR).  
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8.6 Εξοπλισµός ΚΚΤΟ (CCTV) στην Αίθουσα Υπεύθυνου Σταθµού (SMR) 

8.6.1 Κάθε σταθµός θα συνδέεται µε το ΚΕΛ (OCC) και µε το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) για την 
λήψη ζωντανής εικόνας.  

8.6.2 Ο εξοπλισµός στον σταθµό θα είναι παρόµοιος µε αυτόν του ΚΕΛ (OCC) / Εφεδρικό 
ΚΕΛ (ECR), αλλά θα περιορίζεται για τοπική παρακολούθηση µέσω του συστήµατος 
ΚΚΤΟ (CCTV) (τουλάχιστον 2 επίπεδες οθόνες των 24″).  

8.6.3 Η πρώτη οθόνη θα περιλαµβάνει την «λειτουργία µωσαϊκού», δηλ., ένα µωσαϊκό µε 16 
µικρές εικόνες, ένθετες στην κύρια εικόνα που θα παρουσιάζονται οι πλέον ευαίσθητοι 
χώροι. Η επιλογή των εικόνων θα γίνεται µέσω οθόνης αφής (touch screen) και η 
επιλογή των εικόνων (εικονοληπτών) θα εγκριθεί από την ΑΜ. Οι εικόνες στο µωσαϊκό 
δεν θα καταλαµβάνουν συνολικά περισσότερο από το ένα τέταρτο της επιφάνειας της 
οθόνης. Επιλέγοντας µία από αυτές τις 16 εικόνες του µωσαϊκού, το «ενεργό» υπόβαθρο 
της εικόνας θα µεταβαίνει στην επιλεγµένη εικόνα. 

8.6.4 Η δεύτερη οθόνη θα περιλαµβάνει την λειτουργία διαχωρισµού της οθόνης (δύο εικόνες 
στην οθόνη).  

8.6.5 Σε κάθε σταθµό, κάθε εικονολήπτης θα συνδέεται, µέσω µίας διάταξης ζεύξης ΚΚΤΟ 
(CCTV) ή µέσω άλλης τεχνικά συµβατής λύσης  µε το κοινό δίκτυο µετάδοσης TCP/IP, 
ώστε να µεταδίδει σήµατα εισόδου στις οθόνες εντός των αιθουσών των χειριστών.  

8.7 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος 

8.7.1 Η διαθεσιµότητα του συστήµατος θα είναι τουλάχιστον 99,75 %.   

8.7.2 Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρεις λεπτοµέρειες του συστήµατος. Η υψηλή αξιοπιστία θα 
αποδεικνύεται µε την υποβολή µελέτης που θα δείχνει τις τιµές του Μέσου Χρόνου 
Μεταξύ Βλαβών (MTBF) κάθε τµήµατος του συστήµατος και µε τους γενικούς 
υπολογισµούς MTBF του συστήµατος. 

8.7.3 Ο Ανάδοχος θα εξετάσει αν η σκοπούµενη υψηλή διαθεσιµότητα του συστήµατος 
καλύπτεται τώρα µε τον επιπλέον εξοπλισµό της επέκτασης Καλαµαριάς. Κατά κύριο 
λόγο σε σχέση µε το όπου απαιτείται από το Βασικό Έργο διπλός εξοπλισµός στα 
κεντρικά συστήµατα (καταγραφείς-εξυπηρετητές-τροφοδοτικά) ή πλεοναστική 
καταγραφή (redundant recording) υπό την έννοια δύο ανεξάρτητων καταγραφών σε 
διαφορετικά σηµεία καθώς και τη θέση εγκατάστασης του πλεοναστικού εξοπλισµού.   

8.8 ∆ιεπαφές (Interfaces) Συστήµατος CCTV 

8.8.1 Προκειµένου να υποστηριχθεί, να βελτιωθεί και να καλυφθεί η ασφάλεια και η προστασία 
του συστήµατος της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, το σύστηµα 
καµερών CCTV θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις καταλληλες διεπαφές για να 
συνεργάζεται οµαλά µε τα παρακάτω συστήµατα: 

• Με την αναβάθµιση του συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας (SMS) για την 
συλλογή και επεξεργασία όλων των συναγερµών σε σχέση µε το πρόσθετο 
εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο  για την επέκταση. 

• Με Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου 
ACC/IDS, προκειµένου επιλεγµένα σηµεία να επιτηρούνται και από το σύστηµα 
CCTV. 

• Με το Σύστηµα κατευθείαν τηλεφωνικών γραµµών (DLT), προκειµένου κατά την 
ενεργοποίηση συσκευών ανάγκης κοινού DLT να ενεργοποιείται η αντίστοιχη κάµερα 
που επιτηρεί τον χώρο. 

• Με το Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS). 
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• Με όλα τα λοιπά, όπως το Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµού Κτιρίων (BACS), UPS 
και τηλεπικοινωνίες. 

• Με το σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV) επί των αρχικών συρµών του Βασικού Έργου και των 
νέων συρµών που θα προστεθούν στο πλαίσιο της επέκτασης Καλαµαριάς 

8.9 Απαιτήσεις εγκατάστασης για το σύστηµα KKTO (CCTV)  

8.9.1 Τα κεντρικά ερµάρια ΚΚΤΟ (CCTV) εντός των σταθµών, του αµαξοστασίου και του ΚΕΛ 
(OCC) θα τοποθετηθούν σε ερµάριο ETSI 19″, ή παρόµοιο, κλιµατιζόµενο, το οποίο θα 
γειωθεί κατάλληλα και θα διαθέτει αντικεραυνική προστασία.  

8.9.2 Οι διάφορες εγκαταστάσεις του συστήµατος ΚΚΤΟ θα σχεδιαστούν ώστε να αντέχουν σε 
διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και της υγρασίας στις θέσεις των νέων σταθµών 
Καλαµαριάς. 

8.9.3 Οποιοσδήποτε Εξοπλισµός που δεν θα εγκατασταθεί µέσα στο τεχνικό δωµάτιο 
τηλεπικοινωνιών θα είναι fanless industrial και τροφοδοτούµενος από διπλά 
επιτηρούµενα τροφοδοτικά. 

8.9.4 Ο εξοπλισµός του ΚΚΤΟ (CCTV) επί των συρµών θα είναι τύπου Solid state fanless 
industrial PC. 

8.9.5  Η χρήση “Off the shelf” προϊόντων και πλατφόρµας ανοικτής αρχιτεκτονικής για την 
αποδέσµευση από µοναδικό προµηθευτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο. 
Όλες οι συσκευές θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών από τον κατασκευαστή τους. 

8.10 Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

8.10.1 Τα εξαρτήµατα του συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV) θα τροφοδοτούνται από κοινά Αδιάλειπτα 
Τροφοδοτικά (UPS) για ολόκληρο το σύστηµα τηλεπικοινωνιών. Περισσότερες 
πληροφορίες σε σχέση µε τα µέσα τροφοδοσίας παρέχονται σε αντίστοιχο κεφάλαιο µε 
τίτλο «Παροχή Ισχύος».  

8.10.2 Το σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV)  θα συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης και θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Περισσότερες 
πληροφορίες σε σχέση µε τα συστήµατα γείωσης παρέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 
µε τίτλο «Γείωση και Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα» και τα χρησιµοποιούµενα 
πρότυπα. 

8.10.3 Το σύστηµα ΚΚΤΟ (CCTV) και ασφάλειας/προστασίας στον συρµό θα τροφοδοτείται 
από µία µονάδα UPS µε αυτονοµία µίας ώρας. 

8.11 ∆ιαδικασία Μετρήσεων και δοκιµών 

8.11.1 Στην παράδοση του συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV)  θα συµπεριληφθεί ένα τεµάχιο του 
ανωτέρω εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών, που θα επιτρέπει στο προσωπικό 
συντήρησης της ∆ιεύθυνσης ή της Εταιρείας Λειτουργίας να αποκαθιστά τα όποια 
ελαττώµατα και να προβαίνει στις αναγκαίες µετρήσεις. Τα ανωτέρω όργανα και 
συσκευές θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Μέτρηση ποιότητας εικόνας που καταφθάνει από το δίκτυο στην αίθουσα 
τηλεπικοινωνιών του ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

• Εµφάνιση σε φορητή οθόνη οποιασδήποτε εικόνας για χρήση στο OCC, ECR, 
SMR, ή στην αίθουσα τηλεπικοινωνιών και την αποβάθρα. 

8.11.2 Στην παράδοση του συστήµατος ΚΚΤΟ(CCTV), θα παρασχεθεί κατάλληλος φορητός 
υπολογιστής (notebook). Οι συσκευές δοκιµών και τα όργανα µέτρησης θα περιγραφούν 
όπως απαιτείται και θα παραδοθεί η σχετική αιτιολόγηση για την επιλογή τους.  



    
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 ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

RFP-380/20 

 

K_LV_DP270000       Σελίδα 63  από 134 

8.12 Πρότυπα   

8.12.1 Ο εξοπλισµός του συστήµατος ΚΚΤΟ(CCTV)  που θα παρασχεθεί θα συµµορφώνεται µε 
τα παρακάτω πρότυπα:  

• NFC 15-100 Εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ/ Ηµεροµηνία: 
05/12/2002 

• ΕΝ 62 262 Κοινοί κανόνες για ηλεκτρολογικό εξοπλισµό/    
Βαθµοί προστασίας των περιβληµάτων / Ηµεροµηνία: 2002 

• ΕΝ 60 332 ,NFC 32-070  Κατατάξεις πυραντοχής για ηλεκτρικά καλώδια /  
Ηµεροµηνία: 01/07/92 

• EN 50081-1 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα/ Πρότυπο γενικών εκποµπών /  
Μέρος 2 / Βιοµηχανικό περιβάλλον / Ηµεροµηνία :01/01/94 

• EN 50 081-2 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα/ Πρότυπο γενικών εκποµπών /  
Μέρος 2 / Βιοµηχανικό περιβάλλον / Ηµεροµηνία : 01/03/95 Ενηµέρωση. 

• 2014/30/ΕU EMC DIRECTIVE Όπως τροποποιήθηκε 29/10/2015 

• EN 50083-1 ∆ιανοµή καλωδίων για τηλεοπτικά και ηχητικά συστήµατα 

• ΕΝ 50 155/ΕΝ 45545 Πρότυπο εκποµπών για εγκατάσταση επι συρµού 

8.12.2 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

8.12.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να δηλώσει τα ισχύοντα πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν. 
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9 Συστήµατα Ασφάλειας και Εξασφάλισης - SMS 

9.1 Σκόπος και Αντικείµενο Εργασιών 

9.1.1 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει, δοκιµάσει και θέσει σε λειτουργία 
σύγχρονο σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS), το οποίο θα 
χρησιµοποιείται για την εποπτία, έλεγχο, συγχρονισµό και συντονισµό σε πραγµατικό 
χρόνο των υποσυστηµάτων τηλεπικοινωνιών που περιγράφεται παρακάτω. Τα 
συστήµατα αυτα θα αφορούν την ασφάλεια και την προστασία σε όλους τους χώρους 
των σταθµών της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης.  

9.1.2 Ο Ανάδοχος της επέκτασης αυτής θα είναι υπεύθυνος επίσης για τη µελέτη, σχεδιασµό, 
τροποποιήσεις, αναβάθµιση συστηµάτων και εξοπλισµού του υφιστάµενου συστήµατος 
SMS στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) του Βασικού Έργου στο βαθµό που 
αυτό απαιτείται ώστε το σύστηµα συνολικά να είναι πλήρως λειτουργικό στην επέκταση. 

9.1.3 Για να υποστηριχθεί, να βελτιωθεί και να καλυφθεί η ασφάλεια και η προστασία του 
συστήµατος της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να 
παρασχεθεί αναβάθµιση του συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας (SMS) του Βασικού 
Έργου για την συλλογή και επεξεργασία όλων των συναγερµών από το πρόσθετο 
εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο  για τα ακόλουθα συστήµατα: 

� Έλεγχος Πρόσβασης (ACC)   
� Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου(IDS) 
� Σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης CCTV 
� Υποσύστηµα ATS συστήµατος Σηµατοδότησης 
� Όλα τα λοιπά, όπως το Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµού Κτιρίων (BACS),     

 Σύστηµα Τηλε-ελέγχου Ισχύος (PRCS), UPS και τηλεπικοινωνίες. 

9.1.4 Ο κύριος στόχος του συστήµατος διαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) είναι να 
υποστηρίξει και να συντονίσει τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών για την ασφάλεια της 
µεταφοράς των επιβατών απρόσκοπτα. Κατά κύριο λόγο θα υποστηρίζει τις λειτουργίες 
της ενοποίησης των δύο υποσυστηµάτων (Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης – ACC και 
ανίχνευση µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου – IDS ). Η απαίτηση αυτή επιτείνεται λόγω 
άλλων απαιτήσεων λειτουργίας όπως η λειτουργία χωρίς οδηγό, µη επανδρωµένες 
αποβάθρες σταθµών και χρήση του συστήµατος Θυρών επί των Αποβαθρών (PSD). 

9.1.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για 
να γίνει η οµαλή ενσωµάτωση στο υφιστάµενο σύστηµα SMS του Βασικού Έργου και να 
συµπεριληφθούν όλες οι απαιτούµενες τροποποιήσεις και επεκτάσεις σε εξοπλισµό και 
λογισµικό. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η απαιτήσεις του νέου του συστήµατος 
SMS καλύπτονται επαρκώς από το υφιστάµενο κεντρικό σύστηµα SMS στο ΚΕΛ (OCC) 
και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και να εγγυηθεί για την απαραίτητη οµαλή λειτουργία 
συνολικά του συστήµατος. 

9.1.6 Το σύστηµα SMS θα είναι υψηλής αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας, κατάλληλο για χρήση 
σε χώρους Μετρό. Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει ευέλικτο (ανοικτή διασύνδεση) νέο 
σύστηµα SMS και µε δυνατότητες εφεδρείας.  

9.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Κάλυψη Χώρων 

9.2.1 Σε κάθε νέο σταθµό θα παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός που θα λαµβάνει τους 
απαραίτητους συναγερµούς και µηνύµατα για την κατάσταση όλων των ανωτέρω 
υποσυστηµάτων τηλεπικοινωνιών που εγκαθίστανται στις αποβάθρες, τις Θύρες επί των 
Αποβαθρών, τους χώρους κυκλοφορίας, του χώρους έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, 
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τις κυλιόµενες κλίµακες, τα φρέατα και τούς ανελκυστήρες. Οι εικονολήπτες που 
επιτρέπουν την επιτήρηση και βοηθούν τον έλεγχο του νέου σταθµού θα διασυνδέονται 
µε το σύστηµα SMS για συντονισµό ενεργειών. 

9.2.2 Στο σύνολο της διαδροµής των επιβατών, από την είσοδό τους στον σταθµό έως την 
επιβίβαση σε συρµό, όλες οι πόρτες που αφορούν στη χρήση του προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένων των διαδρόµων διαφυγής) αλλά και 
κάθε θύρα εύκολα προσβάσιµη από το κοινό, θα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης από το 
σύστηµα SMS. 

9.2.3 Το  Σύστηµα SMS θα λαµβάνει µηνύµατα και συναγερµούς από όλους τους χώρους 
κοινού, που χρήζουν προστασίας και ασφάλειας µέσα στους σταθµούς και από τις 
εξόδους διαφυγής, επίσης στα φρέατα, στις σήραγγες ή όπου αλλού είναι εγκατεστηµένα 
συστήµατα τηλεπικοινωνιών που αφορούν την ασφαλεια και προστασία των υποδοµών 
της επέκτασης Καλαµαριάς.  

9.2.4 Όσον αφορά τις αποβάθρες, σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) 
πρέπει να καλύπτει όλες τις θύρες των αποβάθρων του νέου σταθµού καθώς και αυτές 
επί αποβάθρων (PSD) για την επιβίβαση των επιβατών στο συρµό. 

9.3 Σύνοψη Συστήµατος SMS 

9.3.1 Το σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας SMS της επέκτασης Καλαµαριάς θα 
είναι κατάλληλο για σιδηροδρόµους και ιδιαίτερα για Σύστηµα Μετρό. Το σύστηµα SMS 
θα αφορά τη θέση των σηµείων ελέγχου της πρόσβασης και ανίχνευσης µη 
εξουσιοδοτηµένης εισόδου εντός των σταθµών και φρεάτων και της αίθουσας 
καταµέτρησης µετρητών. Θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παρακάτω απαιτήσεις: 

• Πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ενδείξεων και συναγερµών. 

• Πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο. 

• Ευέλικτο σχεδιασµό των γραφικής απεικόνισης χώρων ελέγχου (χαρακτήρες 
και γραφικά). 

• Αρθρωτή αρχιτεκτονική του συστήµατος.  

• ∆υνατότητα λειτουργικής σύνδεσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις SMS του ΚΕΛ 
(OCC) και ECR για τον κεντρικό έλεγχο, µε µεγάλη διαθεσιµότητα (θερµή 
εφεδρεία). 

• Φιλικό προς τον χρήστη λογισµικό διαµόρφωσης και ενοποίηση του στο 
κεντρικό σύστηµα SMS και στο κεντρικό σύστηµα ICCS του Βασικού Έργου.  

• Λογισµικό τύπου SCADA και OPC διεπαφές. 

• Ευκολία συντήρησης. 

• ∆υνατότητα επέκτασής του για εξυπηρέτηση των µελλοντικών επεκτάσεων 
/συνδέσεων/ τροποποιήσεων  της γραµµής. 

9.3.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωµατώσει το λογισµικό του συστήµατος της επέκτασης 
Καλαµαριάς στην κεντρική µονάδα (DMT) του SMS και σε αυτή του ICCS που 
βρίσκονται στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) του Βασικού Έργου 
Θεσσαλονίκης. Στην κεντρική µονάδα (DMT) SMS θα εκτελούνται οι εργασίες της 
συλλογής, προετοιµασίας και διαβίβασης της πληροφορίας που προέρχεται από τους 
νέους σταθµούς της επέκτασης Καλαµαριάς.  

9.3.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και µία µονάδα τύπου σταθµού εργασίας σε κάθε νέο 
σταθµό της επέκτασης της Καλαµαριάς µε τα ίδια χαρακτηριστικά και λειτουργίες µε 
αυτές της  κεντρικής µονάδας (DMT) του SMS που βρίσκεται στο ΚΕΛ (OCC) και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Ο σταθµός εργασίας θα είναι εργοστασιακού τύπου, που έχει 
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ιδιότητες κατά κύριο λόγο SCADA client. Επίσης θα συνδέεται µε τον υφιστάµενο OPC 
διακοµιστή του ΚΕΛ (OCC) και του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR). Ο Ανάδοχος θα εξετάσει τις 
δυνατότητες του υφιστάµενου και την ανάγκη επιπρόσθετου εξοπλισµού σε σχέση µε 
τον OPC διακοµιστή. Το σύστηµα SMS θα είναι εγκατεστηµένο στον ίδιο σταθµό 
εργασίας που είναι εγκατεστηµένο το ICCS στο ΚΕΛ και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR).  

9.3.4 Η µετάδοση όλων των δεδοµένων του SMS θα επιτυγχάνεται µέσω του συστήµατος 
ψηφιακής µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου δικτύου κορµού 
οπτικών ινών. Στα ανωτέρω θα συνδέονται όλες οι συσκευές και ο εξοπλισµός των 
υποσυστηµατων ACC και ΙDS και µέσω των ίδιων µέσων µετάδοσης θα λαµβάνει τις 
απαραίτητες πληροφορίες το SMS. 

9.3.5 Στο ICCS στο ΚΕΛ (OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα υπάρχει η δυνατότητα 
καταγραφής της κατάστασης και τυχόν προβληµάτων της λειτουργίας του SMS για την 
επέκταση Καλαµαριάς. 

9.3.6 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) θα έχει την δυνατότητα να 
προβάλλει περιστατικά στην δική του οθόνη, συµπληρωµατική προς την οθόνη του 
συστήµατος ΚΚΤ(CCTV) παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα 
όπου δεικνύονται ο αριθµός και η θέση των οθονών των σταθµών εργασίας των 
συστηµάτων SMS και CCTV: 

Πίνακας 1 - Αριθµός και Μέγεθος Εξοπλισµού 

No Θέση ·Όνοµα θέσης 
·Αριθµός  
Ελεγκτών 

·Αριθµός   
 
Μέγεθος 
οθονών 
TFT 
 (CCTV) 
 

 
SMS 
σταθ, 
εργ. 

 
Εκτυπω
τές 

 
Οθόνες 
CCTV 

1 Νέοι Σταθµοί 
SMR 
 

Υπεύθυνοι Σταθµού (1) 1 1 2 
 (1 x 
οθόνη 
επαφής) 

24″ 

2 OCC  
Αίθουσα Ελέγχου  

Επιβλέπων Λειτουργίας/(1)  
Επιβλέπων Σταθµού & 
Συρµού/(2)  
 

1 
1 
- 
 

1 
- 
 
 

- 
4+4 
1 
 

24″ 
24″ 
24″ 
 

3 OCC 
Αίθουσα ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας/Προστασίας 
 

Ελεγκτής ασφάλειας (1) 1 1 4 
 

17″ 

Ανωτέρω φαίνονται, ο καινούργιος εξοπλισµός στη πρώτη γραµµή του πίνακα και στις 
γραµµές 2 και 3 ο υφιστάµενος που θα εξεταστεί από τον Ανάδοχο αν χρειάζεται 
αναβάθµιση ή πρόσθετες συσκευές οθονών και άλλων. 

9.3.7 Ο εξοπλισµός του συστήµατος SMS που θα τοποθετηθεί στους νέους σταθµούς, θα 
είναι συµβατός και διασυνδεδεµένος (fully integrated) µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό του 
ΚΕΛ (OCC) και του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) πραγµατοποιώντας όλες τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις ή προσθήκες.  

9.3.8 Με την αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήµατος SMS, θα επιτρέπονται 
µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές 
διακριτών τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού.  

9.3.9 Στο σύστηµα SMS στο ΚΕΛ θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των τυχόν 
ειδοποιήσεων και συµβάντων, αλλά και όλων των συναγερµών που χρησιµοποιούνται 
ανά περίπτωση του SMS των νέων σταθµών της επέκταση Καλαµαριάς. 
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9.3.10 Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας, για όλες τις επεκτάσεις διαχείρισης και αναφοράς 
συναγερµών, το σύστηµα SMS θα εξοπλιστεί µε διασυνδέσεις µε το Σύστηµα Ελέγχου 
Αυτοµατισµού Κτιρίων (BACS), το υποσύστηµα σηµατοδότησης (ATS), 
τηλεπικοινωνιών, Τηλε-ελέγχου Ισχύος (PRCS) κλπ (µόνο τα σήµατα εισόδου θα 
λαµβάνονται υπόψη από το SMS) που αφορούν στις επεκτάσεις. 

9.4 Γενικές Απαιτήσεις Συστήµατος SMS 

9.4.1 Το σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) θα υποστηρίζει ενοποιηµένα τις 
λειτουργίες του νέου εξοπλισµού των δύο υποσυστηµάτων της επέκτασης (Σύστηµα 
Ελέγχου Πρόσβασης – ACC και ανίχνευση µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου IDS). 

9.4.2 Το σύστηµα SMS θα προετοιµάζει τη διαχείριση και αναφορά σηµαντικών συναγερµών 
για την κατάσταση όλων των συστηµάτων και θα χειρίζεται συναγερµούς µε πιθανές 
επιπτώσεις στην λειτουργία. Μέσω του συστήµατος SMS, θα συγκεντρώνονται, 
οµαδοποιούνται και θα αναφέρονται οι συναγερµοί. Η οµαδοποίηση των συναγερµών θα 
καθοριστεί κατά τη φάση της µελέτης του Αναδόχου σε συνεργασία µε την ΑΜ. 

9.4.3 Το δωµάτιο υπεύθυνου σταθµού (SMR) θα εξοπλιστεί µε πληκτρολόγιο ελέγχου, 
εκτυπωτή και σταθµό εργασίας µε µία επίπεδη οθόνη 24″ µε κατάλληλο λογισµικό 
γραφικής απεικόνισης των κατόψεων των σταθµών και αναπαράστασης των 
αντίστοιχων επιτηρούµενων σηµείων (συναγερµοί, ενδείξεις κτλ) µε δυνατότητα τόσο 
χειρισµού όλων των λειτουργιών, όσο και παραµετροποίησης του συστήµατος. 
Συναγερµοί, events και logs εµφανίζονται και καταγράφονται τόσο στο σταθµό εργασίας 
του υπεύθυνου σταθµού όσο και στο σταθµό εργασίας και στο κεντρικό σύστηµα στο 
ΚΕΛ και στο Εφεδρικό ΚΕΛ(ECR).  

9.4.4 Οι νέοι σταθµοί εργασίας του SMS θα λαµβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία από τους 
Χειριστές/Ελεγκτές/Επιβλέποντες συνολικά όλου του συστήµατος. Οι λεπτοµέρειες 
αναφορικά µε τους καταλόγους συναγερµών, συµπεριλαµβανοµένης της αντιστοίχισης 
των συναγερµών προς τους αντίστοιχους Χειριστές/Ελεγκτές/Επιβλέποντες θα 
συµφωνηθούν µε την ΑΜ. 

9.4.5 Κάθε σήµα συναγερµού που θα παραδίδεται στο σύστηµα SMS θα δηµιουργεί ένα 
µήνυµα ή πικτόγραµµα που αναβοσβήνει, επισηµαίνοντας µε σαφήνεια ότι υπάρχει 
συναγερµός που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. 

9.4.6 Όλα τα περιστατικά θα εµφανίζονται «ζωντανά», σε χρόνο µικρότερο των 200 ms από 
την διαβίβαση εικόνας, δεδοµένων και κειµένου. 

9.4.7 Παράλληλα, όλοι οι συναγερµοί και τα αναγκαία περιστατικά θα εκτυπώνονται. 
Εποµένως, οι σταθµοί εργασίας SMS θα εξοπλίζονται µε εκτυπωτές.  

9.4.8 Οι νέοι σταθµοί εργασίας του SMS θα εξασφαλίζουν ότι όλοι οι υπεύθυνοι 
Χειριστές/Ελεγκτές/Επιβλέποντες λαµβάνουν ταυτόχρονα το µήνυµα συναγερµού. Η 
οθόνη του σταθµού εργασίας SMS θα έχει τη δυνατότητα να εµφανίζει σύµφωνα µε την 
εργασία που θα αναληφθεί τις αναγκαίες πληροφορίες από το σύστηµα ελέγχου 
πρόσβασης, ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου και, τελικά, την εικόνα από το 
CCTV.  

9.4.9 Οι άλλοι σταθµοί εργασίας SMS θα λαµβάνουν όλες τις πληροφορίες αλλά θα 
περιορίζονται στην εµφάνιση, εκτύπωση και άλλες λειτουργίες σύµφωνα µε τα 
µεµονωµένα καθήκοντα. Η ταυτότητα του σταθµού εργασίας SMS θα καθορίζεται από το 
προφίλ του χρήστη και τα σχετικά δικαιώµατα πρόσβασης. Οι γραµµές εργαλείων 
(toolbar) και τα µενού που εµφανίζονται στην οθόνη του σταθµού εργασίας SMS θα 
εξαρτώνται από τα δικαιώµατα του χρήστη κατά την σύνδεσή του µε το δίκτυο. 
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9.4.10 Επιπλέον, το SMS θα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Η οθόνη του SMS θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης του ανοίγµατος 
συγκεκριµένων παραθύρων, εάν ζητηθεί, για να παρέχονται ταυτόχρονα όλες οι 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον συναγερµό. 

• ∆ιαβίβαση επιλεγµένων µηνυµάτων συναγερµού µεταξύ των σταθµών εργασίας 
του SMS, π.χ. στην περίπτωση που κάποιο µήνυµα συναγερµού καταφθάνει 
στον Ελεγκτή Ασφάλειας / Προστασίας του ΚΕΛ(OCC), µέσω κλήσης 
ασυρµάτου, απ’ ευθείας Τηλεφωνικής γραµµής, κλπ, θα καθίσταται αµέσως 
δυνατή η µετάδοσή του στην ενδιαφερόµενη οµάδα λειτουργίας, µέσω της 
αναγραφής µηνυµάτων προς όλους τους ενδιαφερόµενους σταθµούς εργασίας 
του SMS. 

9.4.11 Το σύστηµα SMS θα παρακολουθεί και θα ελέγχει πλήρως τον επιτόπου εξοπλισµό από 
τις θέσεις του Ελεγκτή / Επιβλέποντα / Χειριστή, µέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη 
γραφικού περιβάλλοντος εργασίας. 

9.4.12 Επιπλέον, η ενοποίηση αυτή θα επιτρέπει: 

• Υψηλότερο βαθµό ασφάλειας µε πλεοναστικότητα και µειωµένο τρόπο 
λειτουργίας, 

• Ευκολότερη επικοινωνία µεταξύ των υποσυστηµάτων, 

• Πλήρως ανοικτή αρχιτεκτονική η οποία δεν θα περιορίζει την µελλοντική 
ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας. 

9.4.13 Ο κάθε συναγερµός από τα συστήµατα θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες άµεσα, 
µέσω µηνύµατος στις κατάλληλες θέσεις εργασίας µέσω γενικού µιµικού διαγράµµατος 
της γραµµής, των νέων σταθµών, του αµαξοστασίου για τον εντοπισµό των 
συναγερµών. 

9.4.14 Το σύστηµα SMS θα έχει πλήρη χρονικό συντονισµό µε τα άλλα συστήµατα µέσω του 
κεντρικού ρολογιού που θα παρέχει τις ίδιες πληροφορίες ώρας σε κάθε σύστηµα. 

9.4.15 Για λόγους άµεσης ανάλυσης, µεταγενέστερης ανάλυσης ή υποστήριξης της 
εκπαίδευσης, όλοι οι συναγερµοί και τα αναγκαία περιστατικά θα καταγράφονται και 
αποθηκεύονται στην υφιστάµενη βάση δεδοµένων του ΚΕΛ, µέσω της οποίας οι 
Ελεγκτές θα έχουν µία συνθετική και σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Το µέγεθος της 
βάσης δεδοµένων θα εξεταστεί από τον Ανάδοχο εάν χρειάζεται αναβάθµιση ή 
περαιτέρω εξοπλισµός για να αυξηθεί η χωρητικότητα. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να 
υποστηρίζει έναν ελάχιστο χρόνο λειτουργίας ενός µηνός. 

9.4.16 Τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται αυτοµάτως σε 
ξεχωριστό µέσον «αποθήκευσης µακρού χρόνου» (π.χ. σκληρός δίσκος,  CD-ROM 
κλπ). Η φιλοσοφία αποθήκευσης, ο τύπος και η χωρητικότητα του µέσου αποθήκευσης 
θα συµφωνηθεί µε την ΑΜ. 

9.4.17 Τα µέρη του δικτύου SMS,  (τύπος και η χωρητικότητα του πλεοναστικού διακοµιστή, 
τύπος και µέγεθος της πλεοναστικής βάσης δεδοµένων) θα συµφωνηθούν µε την ΑΜ. 

9.4.18 Τα τµήµατα των σταθµών εργασίας SMS (PC’s, οθόνες, εκτυπωτής, κλπ) θα 
συµφωνηθούν µε την ΑΜ. 

9.5 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος   

9.5.1 Η διαθεσιµότητα του συστήµατος SMS, καθώς και του συστήµατος ασφάλειας και 
προστασίας θα είναι τουλάχιστον 99,99 %.  
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9.5.2 Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρη στοιχεία για τα συστήµατα. Η υψηλή αξιοπιστία θα 
αποδεικνύεται µε την υποβολή MTBF τιµών κάθε κάρτας του συστήµατος και µε τους 
γενικούς MTBF υπολογισµούς του συστήµατος. 

9.6 ∆ιεπαφές (Interfaces) Συστήµατος SMS 

9.6.1 Το Σύστηµα SMS της επέκτασης Καλαµαριάς, θα ενσωµατωθεί στο λογισµικό του 
Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης στο ΚΕΛ (OCC) και στο ECR και θα προσφερθούν 
όλες οι κατάλληλες διεπαφές (interfaces) από τον Ανάδοχο για να ενοποιηθεί στη 
πλατφόρµα I3S του ICCS του Βασικού Έργου. 

9.6.2 Το Σύστηµα SMS θα πρέπει επίσης να διαθέτει τουλάχιστον τις κατάλληλες διεπαφές για 
να συνεργάζεται οµαλά µε τα παρακάτω συστήµατα, ορισµένα εκ των οποίων είναι 
άλλων αναδόχων:  

• Με το σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης (ACC)   

• Με το σύστηµα Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS) 

• Με το σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης CCTV  

• Με όλα τα λοιπά, όπως το Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµού Κτιρίων (BACS), 
Σύστηµα Τηλε-ελέγχου Ισχύος (PRCS), UPS και τηλεπικοινωνίες. 

9.7 Απαιτήσεις εγκατάστασης για το σύστηµα SMS  

9.7.1 Τα κεντρικά ερµάρια εξοπλισµού εντός των σταθµών, θα τοποθετηθούν σε ερµάριο ETSI 
19″, ή παρόµοιο, κλιµατιζόµενο, το οποίο θα γειωθεί κατάλληλα και θα διαθέτει 
αντικεραυνική προστασία.  

9.7.2 Τα προτεινόµενα συστήµατα θα έχουν τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης, σε σχέση 
µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός εξοπλισµός και λογισµικό) του ΚΕΛ (OCC) και του 
Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR)  αλλά και στους νέους σταθµούς.  

9.8 Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

9.8.1 Τα εξαρτήµατα του συστήµατος θα τροφοδοτούνται από κοινά Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά 
(UPS) για ολόκληρο το σύστηµα τηλεπικοινωνιών.  

9.8.2 Τα τµήµατα του συστήµατος ασφάλειας και προστασίας SMS όπου κρίνεται απαραίτητο 
θα συνδέονται µε το σύστηµα γείωσης και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν 
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC).  

9.9 ∆ιαδικασία Μετρήσεων και δοκιµών 

9.9.1 Θα παρασχεθούν όλα τα αναγκαία όργανα για τη δοκιµή και συντήρηση του συνόλου 
του Συστήµατος προστασίας SMS, συµπεριλαµβανοµένων των φορητών συσκευών 
δοκιµών ελέγχου πρόσβασης και προστασίας έναντι µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου. 

9.9.2 Εάν η καταγραφή και η συµπλήρωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης απαιτούν την 
χρήση υπολογιστή, θα παρασχεθεί κατάλληλος φορητός υπολογιστής (notebook). Οι 
συσκευές δοκιµών και τα όργανα µέτρησης θα περιγραφούν όπως απαιτείται και θα 
παραδοθεί η σχετική αιτιολόγηση για την επιλογή τους. 

9.10 Πρότυπα   

9.10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τα ισχύοντα Πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν. 
Εάν κατά την διάρκεια της Σύµβασης κάποιο Πρότυπο αναθεωρηθεί, ο Ανάδοχος θα 
παρέχει στην ΑΜ το αναθεωρηµένο Πρότυπο. 

9.10.2 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα ανωτέρω αναφερόµενα. 
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10 Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης/Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου 
ACC/IDS 

10.1 Σκοπός και Αντικείµενο Εργασιών 

10.1.1 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει, δοκιµάσει και θέσει σε λειτουργία 
σύγχρονο Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης/Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου 
(ACC/IDS) το οποίο θα χρησιµοποιείται για τoν έλεγχο πρόσβασης και εποπτείας 
εισόδου σε πραγµατικό χρόνο σε όλους τους κρίσιµους χώρους του έργου της 
επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. Παράλληλα θα γίνεται καταγραφή των 
συµβάντων και από τους χώρους αυτούς, σε συγκεκριµένα σηµεία. 

10.1.2 Το νέο σύστηµα ACC/IDS θα ενσωµατωθεί στον υφιστάµενο κεντρικό εξοπλισµό του 
ΚΕΛ (OCC) και του εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) στην Πυλαία, πραγµατοποιώντας όλες τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις ή προσθήκες. 

10.1.3 Ο Ανάδοχος της επέκτασης θα είναι υπεύθυνος για τη µελέτη, σχεδιασµό, αλλαγές, 
αναβάθµιση συστηµάτων και συσκευών του συστήµατος ACC/IDS στο ΚΕΛ (OCC) και 
στο εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), καθώς και για την προµήθεια, την εγκατάσταση, την δοκιµή 
και τη θέση σε λειτουργία του παραπάνω εξοπλισµού. 

10.1.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα διαθέτει (σε συνεργασία µε την ΑΜ όσον 
αφορά τα συστήµατα που έχουν παρασχεθεί από τον ανάδοχο του Βασικού Έργου) όλα 
τα απαραίτητα πρωτόκολλα για να γίνει η οµαλή ενσωµάτωση στο υφιστάµενο σύστηµα 
ACC/IDS του Βασικού Έργου και να συµπεριληφθούν όλες οι απαιτούµενες 
τροποποιήσεις και επεκτάσεις σε εξοπλισµό και λογισµικό. Επίσης θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η απαιτήσεις χωρητικότητας του νέου συστήµατος ACC/IDS καλύπτονται 
επαρκώς από το υφιστάµενο κεντρικό σύστηµα ACC/IDS του Βασικού Έργου.  

10.1.5 Ο κύριος στόχος του συστήµατος ACC/IDS είναι να υποστηρίξει την ασφάλεια και οµαλή 
λειτουργία του Έργου διασφαλίζοντας τους κρίσιµους χώρους των σταθµών, των 
φρεάτων και των συστηµάτων τους. Η απαίτηση αυτή επιτείνεται λόγω άλλων 
απαιτήσεων λειτουργίας όπως η λειτουργία χωρίς οδηγό, µη επανδρωµένες αποβάθρες 
σταθµών και χρήση του συστήµατος Θυρών επί των Αποβαθρών (PSD). Το σύστηµα 
αυτό θα χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά µε το σύστηµα CCTV για την επιτήρηση και 
την προστασία έναντι µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου σε όλα τα απαραίτητα σηµεία των 
νέων σταθµών και επεκτάσεων.   

10.1.6 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανάλυση κινδύνων και απειλών, η οποία απαιτείται για τον 
σχεδιασµό των συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας των επιβατών, προσωπικού και 
συνολικά του εξοπλισµού µαζί µε αυτού στις επεκτάσεις. Η ανωτέρω ανάλυση θα 
εγκριθεί από την AM.  

10.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Κάλυψη Χώρων 

10.2.1 Το Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου 
(ACC/IDS) θα προσφέρει αξιόπιστη πληροφορία σχετικά µε την Ανίχνευση µη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου σε χώρους του Μετρό. Τα παρακάτω σηµεία θα 
επιτηρούνται σε πραγµατικό χρόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: 

• Όλα τα εξωτερικά ανοίγµατα των χώρων Μετρό, εντός των ορίων του έργου της 
επέκτασης Καλαµαριάς, συµπεριλαµβανοµένων των χώρων που χρησιµοποιούνται 
από κοινού µε το Βασικό Έργο και διαθέτουν κρίσιµα σηµεία πρόσβασης.  

• Οι προσβάσεις από και προς τις σήραγγες και τις εξόδους διαφυγής. 

• Όλοι οι τεχνικοί χώροι και οι προσβάσεις τους από τις εγκαταστάσεις του Μετρό.  
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• Οι χώροι αυξηµένης λειτουργικής σηµασίας όπως τα ΚΕΛ(OCC) / Εφεδρικό 
ΚΕΛ(ECR), SMR, χώροι καταµέτρησης και φύλαξης χρηµάτων. 

• Οι χώροι εγκατάστασης και αποθήκευσης ακριβού εξοπλισµού.  

10.2.2 Τα δύο (2) υποσυστήµατα ΑCC/IDS που θα είναι κατ’ επέκταση συνδεδεµένα στο 
Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) θα καλύπτουν 
επιµέρους τους παρακάτω χώρους: 

• Προστασία έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης IDS στα φρέατα, Αίθουσες 
Υπεύθυνων Σταθµών (SMR), αίθουσες εξοπλισµού σηµατοδότησης και 
τηλεπικοινωνιών, Αίθουσες ΑΜΕΕ και εκδοτήρια Εισιτηρίων καθώς και  

• Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης (ACC) για τις Αίθουσες Υπεύθυνων Σταθµών (SMR), 
αίθουσες µε τεχνικό εξοπλισµό, προσβάσεις στις σήραγγες από φρέατα και 
αποβάθρες, πρόσβαση στα φρέατα από την στάθµη της οδού.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσίαζονται συνοπτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
την θέση των σηµείων ελέγχου της πρόσβασης και ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης 
εισόδου εντός των σταθµών και φρεάτων. 

Εξοπλισµός Ασφάλειας 
& Προστασίας 

Θέσεις 
Σταθµοί 
Φρέατα 

ACC 
Αναγνώστης 

Καρτών 
 
 

ACC 
Συνδιασµός 
µε Κάµερα 

του 
συστήµατος 

CCTV 

Επαφές 
Ανοίγµατος 
Θυρών του 
Συστήµατος 

Ανίχνευσης  Μη 
Εξουσιοδ. 
Εισόδου 

Αισθητήρες 
Κίνησης του 
Συστήµατος 

Ανίχνευσης Μη 
Εξουσιοδ. 
Εισόδου 

 

Είσοδος Σταθµού (Ρολά, κ.λπ, 
ή/και θύρες εισόδου προσωπικού) 

 x x  

Αίθουσα Υπεύθυνου Σταθµού x x x  
Εκδοτήρια x x x x 

Χώρος ΑΜΕΕ x x x x 
Αποβάθρες (Ακραίες Θύρες 

Αποβαθρών) 
x x x  

Χώροι µε τεχνικό εξοπλισµό x x x  
Μηχανοστάσιο Αερισµού 

Σηράγγων 
x    

Αίθουσα  LAS x  x  
Αίθουσα Σηµατοδότησης 

(σε επιλεγµένους µόνο σταθµού) 
x  x  

Αίθουσα Εξοπλισµού 
Τηλεπικοινωνιών 

x  x  

Αίθουσα Συσσωρευτών x  x  
Αίθουσα UPS x  x  

Υποσταθµός Ανόρθωσης x  x  
Αίθουσα ∆ΕΗ (∆Ε∆∆ΗΕ) x  x  

Αίθουσα Πυρόσβεσης 
Αίθουσα Inergen 

    

Κεντρικό Αντλιοστάσιο     
Αίθουσα δεξαµενής αποχέτευσης     
Αίθουσα Εγκαταστάσεων Ψύξης     
Αίθουσα εγκαταστάσεων Θυρών 

επί των Αποβαθρών 
x  x  

Ελεύθερες Αίθουσες     
Ανοίγµατα Φρεάτων εκτόνωσης   x x 
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στη στάθµη δρόµου (ανοίγµατα 
ή/και εσχάρες) 

Θύρες Κλιµακοστασίων Εξόδων 
∆ιαφυγής 

  x  

Θύρες είσοδου σε Τεχνικούς 
διαδρόµους από χώρους κοινού 

x x x  

10.2.3 Στόχος του συστήµατος ACC είναι η παροχή απλού ελέγχου πρόσβασης για τις κύριες 
αίθουσες λειτουργίας εντός του Συστήµατος: 

• Σταθµοί: αίθουσα SMR, αίθουσα εξοπλισµού σηµατοδότησης και 
τηλεπικοινωνιών, τεχνικού εξοπλισµού, αίθουσες UPS, LAS, ανορθωτών, 
αερισµού 

• Αίθουσες ΑΜΕΕ και εκδοτήρια Εισιτηρίων 

• Θύρες αποβάθρας προς τη σήραγγα 

10.2.4 Στο σύνολο της διαδροµής των επιβατών, από την είσοδό τους στον σταθµό έως την 
επιβίβαση σε συρµό, όλες οι πόρτες που αφορούν στη χρήση του προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένων των διαδρόµων διαφυγής) αλλά και 
κάθε θύρα εύκολα προσβάσιµη από το κοινό θα πρέπει να ελέγχεται από το παρόν 
σύστηµα. 

10.2.5 Οι επιτηρούµενοι χώροι θα δύναται να διαχωρίζονται και να οµαδοποιούνται σε ζώνες 
και σε επίπεδα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότα ενεργοποίησης του συστήµατος σε 
κάποιους χώρους, ανεξάρτητα από κάποιους άλλους. 

10.2.6 Για την οπτική ενηµέρωση του Υπεύθυνου Σταθµού, σε περίπτωση παραβίασης, 
χρησιµοποιείται περιστρεφόµενος φάρος που τοποθετείται στον χώρο Υπεύθυνου 
Σταθµού 2.3. 

10.2.7 Για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου χρησιµοποιούνται φαροσειρήνες, που 
τοποθετούνται σε τεχνικούς διαδρόµους και κλιµακοστάσια, αποφεύγοντας κατά το 
δυνατό την όχληση σε χώρους κοινού. 

10.2.8 Για την ακριβή διαστασιολόγηση του, τις ακριβείς θέσεις και τον αριθµό των συσκευών, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει και να υποβάλλει µελέτη στην ΑΜ. Η ανωτέρω 
µελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από την ΑΜ. Ο ακριβής αριθµός θα καθοριστεί κατά την 
φάση της οριστικής µελέτης, σε συντονισµό µε την αρχιτεκτονική µελέτη και θα εγκριθεί 
από την ΑΜ.  

10.3  Σύνοψη Συστήµατος ACC/IDS  

10.3.1 Το σύστηµα ACC/IDS θα καθορίζει τα δικαιώµατα κίνησης του προσωπικού σε 
συγκεκριµένους χώρους των νέων σταθµών. Ο εξοπλισµός θα διαµοιράζεται σε δύο 
υποσυστήµατα, το ACC και το IDS, τα οποία ενοποιούνται µέσω της πλατφόρµας 
Ενοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας(SMS). Θα αποτελείται 
από τον κεντρικό εξοπλισµό που θα είναι τοποθετηµένος στο Κέντρο Ελέγχου ΚΕΛ 
(ΟCC) και το Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου (ECR) και θα ενσωµατωθεί στον υφιστάµενο 
εξοπλισµό και από τον εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί για τον κεντρικό έλεγχο τοπικά 
σε κάθε νέο σταθµό. 

10.3.2 Σε κάθε νέο σταθµό, θα εγκατασταθούν τα υλικά του συστήµατος ACC/IDS που 
αποτελούνται κατά το ελάχιστο, από ελεγκτές θυρών, αναγνώστες καρτών, κοµβίο 
εξόδου και εκτάκτου ανάγκης, µαγνητικές επαφές και ηλεκτροµαγνήτες θυρών. Σε κάθε 
θύρα θα υπάρχει ένας ελεγκτής που φέρει αυτόνοµο τροφοδοτικό και µε τον οποίο 
διασυνδέεται όλος ο εξοπλισµός που αφορά µια θύρα. Συµπληρωµατικά του 
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συστήµατος ελέγχου πρόσβασης, θα παρασχεθούν επίσης, ανιχνευτές θραύσης γυαλιού 
και επαφές θυρών για την προστασία αντίστοιχων σηµείων κρίσιµων χώρων.   

10.3.3 Στον Kεντρικό IDS/ACC διακοµιστή του ΚΕΛ(OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα 
αναβαθµιστεί το λογισµικό ∆ιαχείρισης συστηµάτων (Supervising Software) όπως 
επίσης και η βάση δεδοµένων  όπου θα καταγράφονται όλα τα συµβάντα, οι καταστάσεις 
και οι κινήσεις των επιµέρους συστηµάτων ΚΕΛ (OCC) και Εφεδρικoύ ΚΕΛ (ECR) µε το 
απαιτούµενο λογισµικό  για την ενιαία διαχείριση όλων των συστηµάτων IDS/ACC των 
σταθµών της επέκτασης. Η βάση δεδοµένων του  Κεντρικού διακοµιστή θα είναι 
προσβάσιµη µέσω κατάλληλου πρωτοκόλλου, προκειµένου το σύστηµα να επικοινωνεί 
µε το σύστηµα SMS ή όποιο άλλο σύστηµα απαιτηθεί. 

10.3.4 Το υλικό και λογισµικό (DMT και ICCS) των θέσεων εργασίας του ΚΕΛ(OCC) και του 
Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) θα αναβαθµιστεί, όπου απαιτείται, προκειµένου να ενσωµατωθεί 
σε αυτές και το σύστηµα ACC/IDS των νέων σταθµών, ενώ οι υφιστάµενες λειτουργίες 
και δυνατότητες του (τοπικού και κεντρικού) συστήµατος DMT και αυτές που 
υποστηρίζονται µέσω του ICCS θα εξακολουθούν να υποστηρίζονται.  

10.3.5 Ο κάθε συναγερµός, από τα ανωτέρω συστήµατα, θα παρέχει τις αναγκαίες 
πληροφορίες άµεσα, µέσω γενικού µιµικού διαγράµµατος των φρεάτων, των νέων 
σταθµών είτε στις υφιστάµενες θέσεις στο ΚΕΛ και το εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) για τον 
εντοπισµό των συναγερµών ή στους νέους σταθµούς τους ίδιους. Όλοι οι συναγερµοί θα 
εµφανίζονται σε οθόνες µέσω µηνυµάτων στις κατάλληλες θέσεις εργασίας και θα 
καταγράφονται τοπικά και στα κέντρα ελέγχου. Η επιτήρηση θα επιτυγχάνεται µε µόνιµα, 
αποκλειστικά µέσα ή συνδυασµό µέσων, σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε η 
πληροφόρηση και η αναγγελία συναγερµού να είναι αξιόπιστη. 

10.3.6 Το Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης/Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου θα 
παρέχει ευελιξία στην παραµετροποίηση. Θα υποστηρίζεται η παραµετροποίηση 
διαφορετικών επιπέδων ελέγχου πρόσβασης στα επιτηρούµενα / ελεγχόµενα ανοίγµατα. 
Επιπλέον, θα είναι δυνατόν να επεκταθεί, προσθέτοντας νέες µονάδες, έτσι ώστε να 
αυξηθούν ή αλλάξουν τα σηµεία επιτήρησης / ελέγχου πρόσβασης χωρίς να απαιτείται 
αναβάθµιση του κεντρικού λογισµικού.  

10.3.7 Ο Κεντρικός Πίνακας του συστήµατος µε το απαιτούµενο λογισµικό  για την ενιαία 
διαχείριση όλων των συστηµάτων IDS/ACC κάθε νέου σταθµού θα επικοινωνεί 
αµφίδροµα µε τον Κεντρικό διακοµιστή του συστήµατος που βρίσκεται στο ΚΕΛ(OCC) / 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), µέσω του WAN/LAN του συστήµατος Ψηφιακής Μετάδοσης 
∆εδοµένων. 

10.3.8 Η µετάδοση όλων των δεδοµένων του συστήµατος ACC/IDS θα επιτυγχάνεται µέσω του 
συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου 
δικτύου κορµού οπτικών ινών. Στα ανωτέρω θα συνδέονται όλες οι συσκευές και όλος ο 
εξοπλισµός του συστήµατος. Για λόγους πλήρους συµβατότητας µε άλλα 
υποσυστήµατα, όλα τα δεδοµένα από και προς το σύστηµα αυτό θα τροφοδοτούνται 
από το κοινό δίκτυο µετάδοσης TCP/IP.  

10.3.9 Όλα τα δεδοµένα θα καταγράφονται τοπικά στους νέους σταθµούς αλλά και στο 
ΚΕΛ(OCC). O Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ώστε να υπάρχει αρκετή χωρητικότητα 
για να καλυφτεί το εν λόγω σύστηµα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την επαρκή 
διαστασιολόγηση στο σύστηµα καταγραφής των περιστατικών, περιλαµβανοµένου και 
του εξοπλισµού καταγραφής στο αµαξοστάσιο εφόσον απαιτείται.  

10.3.10 Το Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) θα διαχειρίζεται 
αυτό το υποσύστηµα από τις αίθουσες ελέγχου SMR και θα συνδέεται µέσω του 
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δικτύου TCP/IP µε κάθε νέο σταθµό, ώστε να συλλέγει και να απαντά στα αιτήµατα 
πρόσβασης σε όλες τις περιοχές του συστήµατος. Το σύνολο της πληροφορίας που θα 
ανταλλάσσεται µεταξύ των συστηµάτων IDS/ACC και SMS θα είναι απόλυτα συµβατό 
(ουσιαστικά ταυτόσηµο) µε αυτό του Βασικού Έργου. 

10.3.11 Το λογισµικό του συστήµατος SMS, και του σχετικού εξοπλισµού ασφάλειας και 
προστασίας, για την επέκταση, θα είναι πλήρως συµβατό µε το λογισµικό του 
συστήµατος της βασικής γραµµής και τα νέα συνδεόµενα υποσυστήµατα. Θα 
παραδοθεί ένα πρόγραµµα ανάπτυξης που θα διασφαλίζει ότι το λογισµικό αυτό 
υπέστη ενδελεχείς δοκιµές.  

10.4 Απαιτήσεις συστήµατος µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου IDS 

10.4.1 Για το σύστηµα IDS θα ισχύουν τουλάχιστον οι παρακάτω συνθήκες και γενικές 
απαιτήσεις µε σκοπό την ασφαλή διακίνηση προσωπικού και επιβατών: 

• Προσδιορισµός και ανίχνευση µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου.  

• ∆ηµιουργία συναγερµού µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου και προστασία για την 
αποτροπή κινδύνων αναγραφής συνθηµάτων graffiti στις εγκαταστάσεις του 
Μετρό και τους συρµούς, καθώς και για την ανίχνευση απειλών που µπορεί να 
οδηγήσουν σε βανδαλισµούς, να περιορίσουν τη λειτουργία του Μετρό, να 
προκαλέσουν ζηµιές στο εσωτερικό των συρµών µε την χρήση υλικών όπως 
εκρηκτικά, αέρια ή όπλα. 

• ∆ηµιουργία συναγερµού µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου, για την αποτροπή 
εναπόθεσης εντός των συρµών επικίνδυνων αποσκευών, από τα φρέατα και 
τους νέους σταθµούς. 

• Ανίχνευση ανοιγµάτων σε περσίδες αερισµού ή/και εσχάρες φρεάτων σε 
δηµόσιους χώρους.  

• Αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου σε αίθουσες µε τεχνικό εξοπλισµό, 
σήραγγες και φρέατα. 

• Ανίχνευση µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου στους χώρους καταµέτρησης 
µετρητών, εκδοτήρια εισιτηρίων και αίθουσες των ΑΜΕΕ. 

• Εγκατάσταση πλήρως προστατευόµενων διακοπτών. Όλα τα δεδοµένα από 
συναγερµούς και αισθητήρες/διακόπτες θα τροφοδοτούνται στη µονάδα ελέγχου 
– συναγερµού µέσω του ενοποιηµένου δικτύου TCP/IP σε λιγότερο από 200ms. 

• Θα διαβιβάζεται µήνυµα στους χειριστές, που θα περιέχει την προέλευση της 
καλυπτόµενης ζώνης, τον τύπο του συναγερµού (µη εξουσιοδοτηµένη είσοδος, 
µη εξουσιοδοτηµένος χειρισµός, κλπ). 

• Η κάλυψη του συστήµατος σε διάφορα σηµεία ανίχνευσης πρόσβασης, θα 
ταιριάζει απόλυτα µε την κάλυψη από το σύστηµα CCTV, ενώ η εικόνα από την 
ζώνη σε κατάσταση συναγερµού θα αναγνωρίζεται αυτόµατα και θα 
προβάλλεται στον σταθµό εργασίας του συναγερµού. 

• Ο προστατευµένος αισθητήρας/διακόπτης του εικονολήπτη του συστήµατος 
CCTV θα συνδέεται µε το σύστηµα ασφάλειας/προστασίας (SMS). 

• Ταυτόχρονα, θα παρέχεται σε µορφή εικόνας ένα διάγραµµα του νέου σταθµού 
µε εικονίδια που αναβοσβήνουν. 

• Το σύστηµα IDS θα καταγράφεται στο σύστηµα εγγραφής τοπικά στο SMR και 
στο ΚΕΛ (OCC) και εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) του Βασικού Έργου. 

10.4.2 Για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου του προσωπικού και των επιβατών σε 
χώρους του σταθµού θα ισχύουν τα παρακάτω: 
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• Όταν µία επαφή θύρας χώρου ανιχνεύσει µη εξουσιοδοτηµένη είσοδο θα 
δηµιουργηθεί συναγερµός που θα σταλεί στον σταθµό εργασίας του συστήµατος 
ACC/IDS στο SMR και µέσω του DTS στο ΚΕΛ (OCC) και στο εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR). 

• Οι πόρτες που οδηγούν από τις αποβάθρες του σταθµού στην σήραγγα, θα 
εφοδιασθούν µε διατάξεις παραβίασης / ελεγχόµενης πρόσβασης και µε τις 
απαιτούµενες καλωδιώσεις. 

• Θα παρέχεται σε µορφή εικόνας ένα διάγραµµα χώρων του σταθµού µε εικονίδια 
που αναβοσβήνουν, στον υπεύθυνο του σταθµού και ΚΕΛ, συγχρόνως µε τον 
συναγερµό. 

• Σε κάθε θύρα εξόδου κινδύνου θα εγκατασταθεί από ένα επιπλέον τοπικό 
σύστηµα οπτικού και ακουστικού συναγερµού (τύπου φαροσειρήνας), που θα 
λειτουργεί παράλληλα µε το κεντρικό σύστηµα ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης 
εισόδου. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του (άνοιγµα θύρας) θα πρέπει να 
απαιτείται η παρέµβαση χειριστή προκειµένου αυτός να αναγνωρίσει και να 
απενεργοποιήσει τον συναγερµό.   

10.4.3 Για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου του προσωπικού και των επιβατών 
στην σήραγγα από το σταθµό θα ισχύουν τα παρακάτω: 

• Θα ελέγχεται η πρόσβαση στην σήραγγα από το νέο σταθµό, ώστε να 
ανιχνεύεται η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.  

• Σε κάθε πόρτα των αποβαθρών που οδηγούν στην σήραγγα θα εγκατασταθεί 
από ένα επιπλέον τοπικό σύστηµα οπτικού και ακουστικού συναγερµού (τύπου 
φαροσειρήνας), που θα λειτουργεί παράλληλα µε το κεντρικό σύστηµα 
ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου. 

• Ο συναγερµός που προέρχεται από τους νέους σταθµούς θα τροφοδοτείται στο 
ΚΕΛ (OCC) (Ελεγκτής Ασφάλειας/Προστασίας στο Αµαξοστάσιο, ∆ιευθυντής 
Συντήρησης και Επιβλέπων Λειτουργίας) διαµέσου του δικτύου TCP/IP, ενώ θα 
παρακολουθείται µέσω συγκεκριµένων απεικονίσεων στις οθόνες του 
συστήµατος SMS. 

• Επιπλέον του σήµατος ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης, οι 
εικονολήπτες του συστήµατος CCTV που επιβλέπουν το στόµιο της σήραγγας, 
θα παρέχουν επίσης και τις αναγκαίες εικόνες. Οι εικόνες θα προβάλλονται 
ταυτόχρονα στις οθόνες  του υπεύθυνου προσωπικού του σταθµού. 

10.4.4 Για την προστασία έναντι µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου από το προσωπικό ή τους 
επιβάτες σε φρέατα, θα ισχύουν τα παρακάτω: 

• Θα παρασχεθούν επαφές θύρας και προστατευόµενοι αισθητήρες/διακόπτες 
που θα τοποθετηθούν στις άνω εσχάρες ή/και ανοίγµατα εισόδου. Στην 
περίπτωση που οι άνω εσχάρες δε µπορούν να επιτηρηθούν µε µια απλή 
µαγνητική επαφή (π.χ. µεγάλου µεγέθους εσχάρες τοποθετηµένες µε 
συγκόλληση), η επιτήρηση της µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου θα γίνεται µέσω 
µαγνητικών επαφών σε όλες τις γειτνιάζουσες και επικοινωνούντες θύρες του 
φρέατος. 

• Η επαφή θύρας, θα εγκατασταθεί στη θύρα που οδηγεί στη σήραγγα και στην 
εξωτερική πρόσβαση στο φρέαρ.  

• Όταν ένας αισθητήρας (επαφή θύρας, προστατευόµενη επαφή/διακόπτης) 
ανιχνεύσει µη εξουσιοδοτηµένη είσοδο, θα δηµιουργεί το σχετικό µήνυµα στο 
σταθµό εργασίας του συστήµατος SMS. Ο συναγερµός θα τροφοδοτείται στο 
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ΚΕΛ (OCC) / Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR), διαµέσου του δικτύου TCP/IP, ενώ θα 
παρακολουθείται µέσω συγκεκριµένων απεικονίσεων στις οθόνες του 
συστήµατος SMS. 

• Όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται στην υφιστάµενη βάση δεδοµένων του 
ΚΕΛ (OCC) / Εφεδρικoύ ΚΕΛ (ECR) ή στον σταθµό εργασίας, για λόγους 
δηµιουργίας ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων και µηνιαίων αναφορών.  
 

10.5 Απαιτήσεις συστήµατος Ελέγχου Πρόσβασης ACC 

10.5.1 Για το σύστηµα ACC θα ισχύουν τουλάχιστον οι παρακάτω συνθήκες και γενικές 
απαιτήσεις µε σκοπό την ασφαλή διακίνηση προσωπικού και επιβατών: 

• Αποτροπή πρόσβασης σε αίθουσες µε τεχνικό εξοπλισµό, σε σήραγγες.  

• Αποτροπή πρόσβασης στις αίθουσες ελέγχου λειτουργία. 

• Προστασία πρόσβασης των αποθηκών και των κρίσιµων χώρων για την 
αποτροπή κλοπών και αλλαγών στις ρυθµίσεις του εξοπλισµού. 

• Προστασία πρόσβασης των εκδοτηρίων εισιτηρίων και των αιθουσών ΑΜΕΕ. 

10.5.2 Ο ανάδοχος θα διαθέσει σύστηµα εγγραφής, το οποίο θα συνδέεται µε το σύστηµα 
ελέγχου πρόσβασης. Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών θα εγκατασταθούν σε κύριες 
εισόδους. Η τελική θέση και ο αριθµός των συσκευών ανάγνωσης καρτών θα οριστεί 
κατά την φάση της Μελέτης Εφαρµογής. 

10.5.3 Το Ενοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) θα διαχειρίζεται 
αυτό το υποσύστηµα από τις αίθουσες ελέγχου και θα συνδέεται µέσω του δικτύου 
TCP/IP µε κάθε σταθµό, ώστε να συλλέγει και να απαντά στα αιτήµατα πρόσβασης σε 
όλες τις περιοχές του συστήµατος. 

10.5.4 Το σύστηµα θα βασίζεται στη χρήση αναγνώστη καρτών, δύο ενεργειών, µε πέρασµα 
της κάρτας και εισαγωγή κωδικού ή βιοµετρικών στοιχείων (badge more a second code 
/or finger print). Η συσκευή αυτή ανάγνωσης καρτών, θα ανοίγει τη θύρα µόνο εάν η 
αναγνωριστική κάρτα είναι έγκυρη και εάν ο κωδικός που πληκτρολογήθηκε στο 
πληκτρολόγιο είναι ο ίδιος µε αυτόν που έχει εγγραφεί επάνω στην κάρτα αναγνώρισης 
ή εάν τα βιοµετρικά στοιχεία ταυτίζονται µε αυτά του κατόχου της κάρτας. 

10.5.5 Η διαδικασία απόκτησης προσωπικών δεδοµένων, προσωποποίησης της κάρτας 
αναγνώρισης και έκδοσης κάρτας αναγνώρισης, θα  πρέπει να συµµορφώνεται µε τη 
διαδικασία που υπάρχει στο υφιστάµενο σύστηµα του Βασικού έργου. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να την υποβάλλει και να εγκριθεί από την ΑΜ. 

10.5.6 Η διαδικασία αποθήκευσης ή ανάκτησης δεδοµένων θα περιλαµβάνει διαδικασίες 
ενηµέρωσης του καταλόγου των ενεργοποιηµένων καρτών αναγνώρισης ή/και του 
καταλόγου καρτών αναγνώρισης της «µαύρης λίστας»  (black list). Η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να συµµορφώνεται µε τη διαδικασία που υπάρχει στο υφιστάµενο σύστηµα του 
Βασικού Έργου. 

10.5.7 Θα πρέπει να προταθεί ένα σύστηµα ζωνών, έτσι ώστε να παρέχεται επιλεκτική 
πρόσβαση, σύµφωνα µε την διαφορετική εξουσιοδότηση του κάθε χειριστή που 
εισέρχεται σε ευαίσθητες περιοχές. Το σύστηµα ζωνών θα βασιστεί σε προσωπικό 
τουλάχιστον 500 ατόµων. 

10.5.8 Η παράδοση των καρτών αναγνώρισης θα πραγµατοποιείται σε χώρο γραφείου του 
υπεύθυνου ασφάλειας στο ΚΕΛ Πυλαίας, µέσω του σταθµού απόκτησης προσωπικών 
δεδοµένων και προσωποποίησης της κάρτας αναγνώρισης που είναι συνδεδεµένος µε 
έναν εκτυπωτή καρτών αναγνώρισης (ID badging station). 
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10.6 Τεχνικές Απαιτήσεις Συστήµατος ΑCC/IDS 

10.6.1 Τα συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου 
ACC/IDS, θα αποτελούνται τουλάχιστον από τα ακόλουθα κύρια επιµέρους υλικά: 

• Κεντρικός πίνακας συστήµατος συναγερµού.  

• Περιφερειακοί Ελεγκτές Εισόδων/Εξόδων (τύπου I/Ο Interface), για διαχείριση 
συµβατικών στοιχείων επιτήρησης ή διευθυνσιοδοτούµενες συσκευές ελέγχου. 

• Για τον τοπικό χειρισµό και έλεγχο του συστήµατος ασφαλείας µέσω του 
συστήµατος SMS.  

• Kαρταναγνώστες µε πληκτρολόγιο, τύπου proximity, για την εισαγωγή στοιχείων, 
προκειµένου να επιτευχθεί είσοδος σε ελεγχόµενο χώρο. 

• Κοµβία εξόδου και εξόδου έκτακτης ανάγκης. 

• Μαγνητικές επαφές πόρτας, ρολών, καταπακτών, εσχαρών επιφανείας. 

• Φαροσειρήνα οπτικοακουστικού συναγερµού, Ανιχνευτές κίνησης, 
Ηλεκτροµαγνήτης συγκράτησης θύρας µε ενσωµατωµένη µαγνητική επαφή. 

• Τοπικός ελεγκτής θύρας (door controller) αυτόνοµης λειτουργίας για τον έλεγχο 
ενός καρταναγνώστη, µε δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο τύπου “BUS” RS-485 
ή/και θύρα επικοινωνίας Ethernet, µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό 230V AC/12V 
DC. 

• Κεντρικός υπολογιστής τύπου διακοµιστή εντός του ΚΕΛ, µε το απαιτούµενο 
λογισµικό, για την ενιαία διαχείριση όλων των συστηµάτων IDS/ACC των νέων 
σταθµών. Θα πρέπει να γίνει ενσωµάτωση στον υφιστάµενο εξοπλισµό από τον 
Ανάδοχο. 

• Σταθµός εργασίας τύπου Client εντός του κάθε σταθµού στο SMR µε κατάλληλο 
λογισµικό για την διαχείριση της βάσης δεδοµένων του συστήµατος Access 
Control και τον χειρισµό εκτυπωτή και της συσκευής ανάγνωσης και 
προγραµµατισµού των καρτών πρόσβασης τύπου proximity. 

10.6.2 Ο κεντρικός εξοπλισµός θα πρέπει να έχει δοµή που να αποτελείται από το διακοµιστή 
(server) και τον σταθµό εργασίας τύπου πελάτη (client), που συνοδεύεται και από 
εκτυπωτή συµβάντων. O διακοµιστής θα έχει αποθηκευµένα και θα διαχειρίζεται το 
λογισµικό και όλα τα δεδοµένα των χρηστών και των χώρων του συστήµατος, ενώ ο 
πελάτης  αποτελεί τη διεπιφάνεια του χρήστη-χειριστή µε το σύστηµα, µέσω της οποίας 
αυτός θα επιτηρεί τα συµβάντα του συστήµατος και θα εκτελεί όλες τις λειτουργίες 
παραµετροποίησης και εντολών, που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του 
συστήµατος, καθώς και την εκτύπωση των καρτών. Θα πρέπει να εξεταστεί η 
ενσωµάτωση στα υφιστάµενα από τον Ανάδοχο.  

10.6.3 Σε κάθε νέο σταθµό θα τοποθετηθεί ένας κεντρικός πίνακας ACC/IDS, στον οποίο θα 
συνδέονται µονάδες I/O οι οποίες θα φέρουν αυτόνοµο τροφοδοτικό  και πάνω σε αυτές 
θα διασυνδέονται όλα τα περιφερειακά υλικά του συστήµατος ACC/IDS, όπως 
µαγνητικές επαφές, ραντάρ κίνησης και φαροσειρήνες. Επίσης οι µονάδες I/O, θα 
χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση σηµάτων από τους ελεγκτές ACC για 
ενεργοποίηση εντολών όπλισης και αφόπλισης των χώρων IDS. Στο δωµάτιο SMR κάθε 
σταθµού θα εγκατασταθεί το πληκτρολόγιο χειρισµών του συστήµατος, από το οποίο το 
προσωπικό συντήρησης και οι χειριστές θα µπορούν να οπλίζουν, να αφοπλίζουν και να 
παραµετροποιούν το σύστηµα τοπικά. 

10.6.4 Κάθε επιµέρους σύστηµα (νέου σταθµού) θα λειτουργεί ακόµη και σε περίπτωση 
σφάλµατος του δικτύου. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο κεντρικός διακοµιστής θα 
ενηµερώνεται για όλα τα συµβάντα, κινήσεις και καταστάσεις, αµέσως µε την 
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αποκατάσταση λειτουργίας του δικτύου τηλεπικοινιών. Κατά τη διακοπή επικοινωνίας 
δεν θα λειτουργεί ο αυτοµατοποιηµένος τρόπος όπλισης/αφόπλισης χώρων µέσω του 
συστήµατος ACC/IDS. Θα µπορεί να γίνεται τοπικά χειρισµός του ACC/IDS µέσω του 
πληκτρολογίου στο SMR κάθε σταθµού. 

10.6.5 Η χρήση των φαροσειρήνων θα είναι κατά το δυνατόν περιορισµένη σε τεχνικούς 
χώρους, ενώ θα αποφεύγεται η ταυτόχρονη ενεργοποίηση τους για αποφυγή 
καταστάσεων πανικού. Σε κάθε παραβίαση θα ενεργοποιείται η κοντινότερη στον 
παραβιαζόµενο χώρο/θύρα φαροσειρήνα. 

10.6.6 Εντός του χώρου υπεύθυνου σταθµού θα τοποθετηθεί ενδεικτικός φάρος ανακοίνωσης 
παραβιάσεων, χωρίς ηχητική σήµανση. Ο φάρος αυτός θα ενεργοποιείται σε κάθε 
παραβίαση, παράλληλα µε την ανακοίνωση του συναγερµού στην οθόνη του 
συστήµατος SMS, ώστε να ενηµερώνει τον Υπεύθυνο σταθµού στην περίπτωση που 
αυτός είναι έξω από τον χώρο. Η απενεργοποίηση του φάρου θα γίνεται µετά την 
αναγνώριση του συναγερµού µέσω του συστήµατος SMS. 

10.6.7 Για την έξοδο από τον επιτηρούµενο χώρο θα πρέπει να χρησιµοποιείται κοµβίο εξόδου, 
τοποθετηµένο στην εσωτερική πλευρά της θύρας εισόδου/εξόδου. Σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης ή/και βλάβης του ελεγκτή της θύρας για την έξοδο από τον χώρο 
υπάρχει και υαλόθραυστο κοµβίο εκτάκτου ανάγκης. 

10.6.8 Οι ηλεκτροµαγνήτες συγκράτησης θυρών θα λειτουργούν µε τη λογική fail safe ώστε σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά / σεισµό) όλοι οι ηλεκτροµαγνήτες του 
συστήµατος να απενεργοποιούνται ελευθερώνοντας τις ασφαλισµένες πόρτες και να 
µπορούν να κινηθούν µε ασφάλεια οι εργαζόµενοι ή επιβάτες του σταθµού. Η εντολή για 
την απενεργοποίηση όλων των ηλεκτροµαγνητών ενός σταθµού θα στέλνεται από  το 
σύστηµα SMS, στον κεντρικό διακοµιστη των συστηµάτων ACC και IDS, µέσω 
κατάλληλου πρωτοκόλλου, ο οποίος τελικά θα µεταβιβάζει την εντολή τοπικά στο 
σταθµό. 

10.6.9 Εάν ο χώρος διαθέτει περισσότερες από µία εισόδους τότε σε µία εξ αυτών,  η οποία θα 
χαρακτηρίζεται βασική, θα τοποθετείται καρταναγνώστης, ηλεκτροµαγνήτης 
συγκράτησης θύρας, κοµβίο εξόδου και µία µαγνητική επαφή. Οι υπόλοιπες πόρτες του 
χώρου θα ασφαλίζουν µε τις συµβατικές κλειδαριές και θα διαθέτουν µόνο µαγνητική 
επαφή. Το σύνολο των µαγνητικών επαφών και ανιχνευτών κίνησης µε τα οποία 
επιτηρείται κάθε φυλασσόµενος χώρος θ’ αποτελούν µια ανεξάρτητη ζώνη φύλαξης, που 
θ’ αντιµετωπίζεται µε ενιαίο τρόπο από το σύστηµα. 

10.6.10 Για το Σύστηµα ACC/IDS θα ενσωµατώνεται στη θέση εργασίας του SMR (δηλ. στο 
σταθµό εργασίας του ICCS), σταθµός εργασίας µε κατάλληλο λογισµικό έτσι ώστε να 
υποστηρίζονται οι ζητούµενες λειτουργίες (γραφική απεικόνιση κατόψεων σταθµών, 
ενδείξεις συναγερµών / συµβάντων, καταγραφή συναγερµών / συµβάντων, δυνατότητα 
επέµβασης χειριστή, όπου απαιτείται). Παράλληλα, µέσω της διασύνδεσης µε το 
Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµού Κτιρίων (BACS), θα παρέχονται επιπλέον λειτουργίες, 
όπως η εµφάνιση συναγερµών στο ΚΕΛ / Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

10.6.11 Το λογισµικό διαχείρισης θα αναπτυχθεί και θα είναι φιλικό προς τον χρήστη.Για 
λόγους ασφάλειας / προστασίας και για λόγους σχεδιασµού της εκκένωσης, το λογισµικό 
θα παραθέτει άµεσα των αριθµό των ατόµων σε µία προκαθορισµένη περιοχή, αίθουσα 
ή ζώνη. Οι πληροφορίες αυτές θα παρουσιάζονται από τον Υπεύθυνο Σταθµού σε 
περίπτωση εκκένωσης. 
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10.6.12 Όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται µέσω του λογισµικού στην βάση δεδοµένων ή 
στον σταθµό εργασίας, για λόγους δηµιουργίας ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων και µηνιαίων 
αναφορών.  

10.6.13 Το σύνολο του λογισµικού του συστήµατος αυτού θα αναπτυχθεί  και θα πρέπει να 
υποβληθεί το πρόγραµµα ανάπτυξης, σε περίπτωση που απαιτούνται συµπληρωµατικές 
µελέτες. Κατά την ηµεροµηνία παράδοσης, θα παραδοθεί ή πλέον πρόσφατη έκδοση 
των σχετικών εφαρµογών. 

10.6.14 Ο εξοπλισµός του Συστήµατος Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου ACC/IDS που θα εγκατασταθεί σε διάφορα σηµεία του 
έργου, δεν θα απαιτεί οποιαδήποτε εργασία προαιρετικής συντήρησης και οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας τους θα είναι: 

  Θερµοκρασία - 5o C έως +50o C  

Σχετική υγρασία: > 95%  

10.6.15 Τα ικριώµατα / κυτία εξοπλισµού και οι καρταναγνώστες, πέραν των απαιτήσεων για 
περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας, θα είναι πιστοποιηµένα κατά βαθµό προστασίας 
ΙΡ 65 και θα διαθέτουν αντιβανδαλιστικά χαρακτηριστικά.  

10.6.16 Το Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου θα είναι 
επεκτάσιµο. Θα µπορεί να υποστηρίξει εξοπλισµό ελέγχου από αναγνωρισµένους, 
τρίτους κατασκευαστές και θα βασίζεται σε ανοικτή αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα. 

10.7 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος ACC/IDS 

10.7.1 Η διαθεσιµότητα του συστήµατος Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (ACC/IDS), καθώς και του συστήµατος Ασφάλειας και 
Εξασφάλισης (SMS) θα είναι τουλάχιστον 99,99 %.  

10.7.2 Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρη στοιχεία για τα συστήµατα. Η υψηλή αξιοπιστία θα 
αποδεικνύεται µε την υποβολή MTBF τιµών κάθε κάρτας του συστήµατος και µε τους 
γενικούς MTBF υπολογισµούς του συστήµατος. 

10.8 ∆ιεπαφές (Interfaces) Συστήµατος ACC/IDS  

10.8.1 Το Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου 
(ACC/IDS) θα διαθέτει τουλάχιστον τις καταλληλες διεπαφές για να συνεργάζεται οµαλά 
µε τα παρακάτω συστήµατα, ορισµένα εκ των οποίων είναι άλλων αναδόχων:  

• Σύστηµα Ασφάλειας και Εξασφάλισης (SMS). 

• Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης KKTO (CCTV), για τον συσχετισµό των θέσεων 
επιτήρησης. 

• Σύστηµα Ρολογιών και ∆ιανοµής Ωρας, για χρονικό συγχρονισµό του 
συστήµατος και των δεδοµένων του. 

• Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) µέσω του 
SMS. 

• Σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος για Τηλεπικοινωνίες (UPS). 

• Σύστηµα Πυρανίχνευσης (Μέσω του SMS). 

• Σύστηµα BACS (Μέσω του SMS) 
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10.9 Απαιτήσεις εγκατάστασης Συστήµατος ACC/IDS  

10.9.1 Τα κεντρικά τµήµατα εξοπλισµού εντός των νέων σταθµών θα τοποθετηθούν σε ερµάριο 
ETSI 19″, ή παρόµοιο, κλιµατιζόµενο, το οποίο θα γειωθεί κατάλληλα και θα διαθέτει 
αντικεραυνική προστασία.  

10.9.2 Ο εξοπλισµός ελέγχου του Συστήµατος Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου, θα είναι τοποθετηµένος σε ερµάριο κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε προστασία ΙΡ 66, το οποίο θα γειωθεί κατάλληλα και 
θα διαθέτει αντικεραυνική προστασία. 

10.9.3 Τα προτεινόµενα συστήµατα θα έχουν τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης και 
συµβατότητας, σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός εξοπλισµός και λογισµικό). 

10.10 Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

10.10.1 Τα εξαρτήµατα του συστήµατος ACC/IDS θα τροφοδοτούνται από κοινά Αδιάλειπτα 
Τροφοδοτικά (UPS) για ολόκληρο το σύστηµα τηλεπικοινωνιών. Τις µονάδες UPS θα 
παρέχει ο κύριος ανάδοχος της επέκτασης και δεν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του 
παρόντος έργου. Οι καλωδιώσεις από τα UPS έως το σύστηµα ACC/IDS 
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης. 

10.10.2 Τα τµήµατα του συστήµατος ACC/IDS σε ολόκληρο το σύστηµα θα συνδέονται µε το 
σύστηµα γείωσης και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα (EMC) όπως αυτές ορίζονται από αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN. 

 

10.11 ∆ιαδικασία Μετρήσεων και δοκιµών 

10.11.1 Στην παράδοση του Συστήµατος Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου, ο Ανάδοχος θα συµπεριλάβει τον απαιτούµενο εξοπλισµό 
µετρήσεων και δοκιµών ή ειδικών εργαλείων, που θα επιτρέπει στο προσωπικό 
συντήρησης της ∆ιεύθυνσης ή της Εταιρείας Λειτουργίας να αποκαθιστά τα όποια 
ελαττώµατα και να προβαίνει στις αναγκαίες µετρήσεις. 

10.11.2 Για την καταγραφή και η συµπλήρωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης, θα 
παρασχεθεί κατάλληλος φορητός υπολογιστής (notebook). Οι συσκευές δοκιµών και τα 
όργανα µέτρησης θα περιγραφούν όπως απαιτείται και θα παραδοθεί η σχετική 
αιτιολόγηση για την επιλογή τους. 

10.12 Πρότυπα  

10.12.1 O Ανάδοχος για τη µελέτη, προµήθεια και εγκατάσταση του Συστήµατος Ελέγχου 
Πρόσβασης/Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου(ACC/IDS), της επέκτασης 
Καλαµαριάς, θα πρεπει να εξασφαλίσει ότι ολόκληρο το σύστηµα, καθώς και τµήµατα 
του συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τα παρακάτω πρότυπα ή τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά 
ισοδύναµά τους:  

• ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ και ΤΤ  

• EN 60 529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

• EN 50 575  Power, control and communication cables. Cables for general 
applications in construction works subject to reaction to fire requirements 

• EN 50 081-1 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα/ Πρότυπο γενικών εκποµπών /  
Μέρος 2 / Βιοµηχανικό περιβάλλον / Ηµεροµηνία :01/01/94 

• EN 50 081-2 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα/ Πρότυπο γενικών εκποµπών /  
Μέρος 2 / Βιοµηχανικό περιβάλλον / Ηµεροµηνία : 01/03/95 Ενηµέρωση. 
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• EN 50 083-1 ∆ιανοµή καλωδίων για τηλεοπτικά και ηχητικά συστήµατα 

• EN 50 131-1  Γενικοί Κανόνες Συστηµάτων Συναγερµού και Προστασίας έναντι 
µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου. Ηµεροµηνία 01/07/97 

• EN 50 131 -6 – Τροφοδοσία Συστηµάτων Συναγερµού και Προστασίας έναντι µη 
εξουσιοδοτηµένης εισόδου. Ηµεροµηνία 2017 

• EN 50 133 1/2/7  Κανόνες ελέγχου πρόσβασης για εγκατάσταση και 
λειτουργία. Ηµεροµηνία 01.01.01  

10.12.2 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

10.12.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τα ισχύοντα Πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν. 
Εάν κατά την διάρκεια της Σύµβασης κάποιο Πρότυπο αναθεωρηθεί, ο Ανάδοχος θα 
παρέχει στην ΑΜ το αναθεωρηµένο Πρότυπο. 
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11 Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών -  PIS 

11.1 Σκοπός και Αντικείµενο Εργασιών 

11.1.1 Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία σύγχρονο σύστηµα 
Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS), το οποίο θα χρησιµοποιείται για την πληροφόρηση και 
έγκαιρη προειδοποίηση του επιβατικού κοινού σε πραγµατικό χρόνο σε όλους τους 
επιλεγµένους χώρους (κυρίως στις αποβάθρες και αλλού όπως ορίζεται εδώ) του έργου 
της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Ανάδοχος της επέκτασης αυτής 
θα είναι υπεύθυνος επίσης για τη µελέτη, σχεδιασµό, τροποποιήσεις, αναβάθµιση 
συστηµάτων και εξοπλισµού συστήµατος, όπου αυτά απαιτηθούν στο Βασικό Έργο, στο 
ΚΕΛ (OCC) και στο ECR ώστε το σύστηµα να λειτουργεί συνολικά στο Βασικό Έργο και 
στην επέκταση. 

11.1.2 Tο PIS θεωρείται ένα από τα αναπόσπαστα τµήµατα για τη σωστή και άµεση 
πληροφόρηση που θα αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς το 
επιβατικό κοινό. Για να υποστηριχθεί και να καλυφθεί η εύρυθµη λειτουργία της 
επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να παρασχεθεί 
αναβάθµιση του συστήµατος PIS για την συλλογή και επεξεργασία όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών (που θα αναδιαµορφωθούν λόγω της επέκτασης) σε σχέση 
µε τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• Τυχόν τεχνικών προβληµάτων στους Σταθµούς ή στους Συρµούς 

• Αλλαγές δροµολογίων χρόνων ή ωρών 

• Γενικότερα ανωµαλιών στη εύρυθµη λειτουργία της Γραµµής 

11.1.3 Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να ενσωµατώσει το νέο σύστηµα PIS της επέκτασης σε αυτό 
του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης και να εγγυηθεί για την απαραίτητη οµαλή 
λειτουργία συνολικά του συστήµατος. 

11.1.4 Για τη σωστή και άµεση πληροφόρηση των επιβατών είναι απαραίτητη η εγκατάσταση 
εξοπλισµού και λογισµικού στην επέκταση καθώς και πρόσθετου εξοπλισµού και 
λογισµικού στο Βασικό Έργο για την εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και ένδειξη 
δεδοµένων που αφορούν την άφιξη των συρµών, πληροφοριών προς τους επιβάτες και 
το προσωπικό λειτουργίας στις αποβάθρες σε πραγµατικό χρόνο.  

11.1.5 Ο κύριος στόχος του συστήµατος Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS),  είναι να παρέχει 
κατάλληλες ένδείξεις για να υποστηρίξει την ασφαλή και άνετη µεταφορά των επιβατών. 
Η απαίτηση αυτή επιτείνεται λόγω άλλων απαιτήσεων λειτουργίας, όπως η λειτουργία 
συρµών χωρίς οδηγό και οι µη επανδρωµένες αποβάθρες σταθµών µε χρήση του 
συστήµατος Θυρών επί των Αποβαθρών (PSD). 

11.1.6 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανάλυση κινδύνων, η οποία απαιτείται για τον σχεδιασµό και 
τις τροποποιήσεις/αναβαθµίσεις των συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας 
προστασίας των επιβατών, προσωπικού και συνολικά του εξοπλισµού στο σύνολο του 
Βασικού Έργου και της επέκτασης Καλαµαριάς. Η ανωτέρω ανάλυση θα πρέπει να 
εγκριθεί από την ΑΜ. 

11.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Χώροι 

11.2.1 Οι οθόνες ενηµέρωσης των επιβατών του PIS, όπως καθορίζεται στην παρούσα 
προδιαγραφή, σε συνάρτηση µε τη θέση, θα είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες µε 
διαστάσεις και υλικά ώστε να ενσωµατωθούν αισθητικά µε την αρχιτεκτονική του χώρου 
και τα αντίστοιχα φινιρίσµατα του χώρου των αποβαθρών. 
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11.2.2 Το σύστηµα ενηµέρωσης των επιβατών του PIS, θα απεικονίζει σε οθόνες κατά βάση τις 
πληροφορίες των δροµολογίων των συρµών σε λειτουργικό συνδυασµό µε το σύστηµα 
σηµατοδότησης και ελέγχου συρµών και ιδιαίτερα µε το υποσύστηµα αυτού (ATS).  

11.2.3 Οι οθόνες ενηµέρωσης των επιβατών του PIS θα απεικονίζουν κατά βάση γενικές 
πληροφορίες εξασφαλίζοντας την άµεση πληροφόρηση των επιβατών σε σχέση µε την 
ασφάλεια τους. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης µηνυµάτων έκτακτης 
ανάγκης, όπως στην περίπτωση εκκένωσης σταθµού, µε σκοπό την αποφυγή εισόδου 
στο σταθµό περισσότερων πρόσθετων επιβατών από τον εξωτερικό χώρο. 

11.2.4 Σε κάθε σταθµό θα παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός που θα λαµβάνει τα 
απαραίτητα   µηνύµατα και πληροφορίες  για την κατάσταση της λειτουργίας συνολικά 
του Μετρό του Βασικού Έργου και της επέκτασης Καλαµαριάς και θα ενηµερώνει τους 
επιβάτες, µέσω των κατάλληλων ηλεκτρονικών οθονών του συστήµατος PIS στις 
αποβάθρες, στους χώρους κυκλοφορίας, τους χώρους έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων. 

11.2.5 Στο σύνολο της διαδροµής των επιβατών, από την είσοδό τους στον σταθµό έως την 
επιβίβαση σε συρµό όλες οι πόρτες που αφορούν στη χρήση του προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένων των διαδρόµων διαφυγής), αλλά 
και κάθε θύρα εύκολα προσβάσιµη από το κοινό θα διαθέτει σε κατάλληλα κρίσιµα 
σηµεία οθόνες ενηµέρωσης του κοινού από το σύστηµα PIS. 

11.2.6 ‘Ολες οι αποβάθρες των νέων σταθµών της επέκτασης θα είναι εξοπλισµένες µε οθόνες 
του συστήµατος PIS. Τουλάχιστον µια οθόνη διπλής όψης πληροφοριών θα 
εγκατασταθεί ανά τροχιά περίπου στο κέντρο του µήκους της αποβάθρας. Οι οθόνες του 
συστήµατος PIS θα πρέπει κατά κανόνα να βρίσκονται σε ορατά σηµεία, ώστε το 
επιβατικό κοινό να έχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης και πρόσβασης σε αυτά ανά πάσα 
στιγµή.  

11.2.7 Όσον αφορά τους συρµούς που θα κινούνται στην επέκταση Καλαµαριάς, θα διαθέτουν 
οθόνες που θα ενηµερώνουν κατά την επιβίβαση των επιβατών για την κατάσταση της 
λειτουργίας στο Βασικό Έργο και στην επέκταση περιλαµβανοµένων και οπτικών 
ανακοινώσεων σε περίπτωση καθυστερήσεων ή προβληµάτων. Οι οθόνες αυτές 
παρέχονται από τους κατασκευαστές των συρµών και δεν περιλαµβάνονται στην 
παρούσα Σύµβαση. 

11.2.8 Για την ακριβή διαστασιολόγηση του συστήµατος, τις ακριβείς θέσεις και τον αριθµό των 
συσκευών και οθονών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει και να υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής στην ΑΜ. Η ανωτέρω µελέτη θα πρέπει να εγκριθεί από την ΑΜ. 

11.3 Σύνοψη του Συστήµατος PIS 

11.3.1 Το σύστηµα ενηµέρωσης επιβατών PIS, της επέκτασης Καλαµαριάς, θα είναι κατάλληλο 
για σιδηροδρόµους και ιδιαίτερα για Σύστηµα Μετρό. Θα ικανοποιεί τουλάχιστον τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 

• Πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ενδείξεων. 

• Πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο. 

• Ευέλικτο σχεδιασµό των ενδείξεων (χαρακτήρες και γραφικά). 

• Αρθρωτή αρχιτεκτονική του συστήµατος.  

• ∆υνατότητα λειτουργικής σύνδεσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις PIS του ΚΕΛ 
(OCC) και ECR για τον κεντρικό έλεγχο, µε µεγάλη διαθεσιµότητα (θερµή 
εφεδρεία). 

• Φιλικό προς τον χρήστη λογισµικό διαµόρφωσης και ενοποίηση του στο 
κεντρικό σύστηµα PIS και στο κεντρικό σύστηµα ICCS του Βασικού Έργου.  
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• Λογισµικό βασισµένο σε πρότυπο λειτουργικό σύστηµα και βάση δεδοµένων. 

• Ευκολία συντήρησης. 

• ∆υνατότητα επέκτασής του για εξυπηρέτηση των µελλοντικών επεκτάσεων 
/συνδέσεων/ τροποποιήσεων  της γραµµής. 

11.3.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωµατώσει το λογισµικό για τις οθόνες που θα 
εγκατασταθούν στην επέκταση Καλαµαριάς στην κεντρική µονάδα (DMT) του PIS και σε 
αυτή του ICCS που βρίσκονται στο ΚΕΛ (OCC) του Βασικού Έργου Θεσσαλονίκης. Στην 
κεντρική µονάδα (DMT) PIS θα εκτελούνται οι εργασίες της συλλογής, προετοιµασίας και 
διαβίβασης της πληροφορίας που προέρχεται από τους νέους σταθµούς της επέκτασης 
Καλαµαριάς.  

11.3.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και µία µονάδα τύπου σταθµού εργασίας, σε κάθε 
νέο σταθµό της επέκτασης Καλαµαριάς µε τα ίδια χαρακτηριστικά και λειτουργίες µε 
αυτές της  κεντρικής µονάδας (DMT) του PIS που βρίσκονται στο ΚΕΛ (OCC). 

11.3.4 Η µετάδοση όλων των δεδοµένων του PIS θα επιτυγχάνεται µέσω του συστήµατος 
ψηφιακής µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου δικτύου κορµού 
οπτικών ινών. Σε αυτά θα συνδέονται όλες οι oθόνες ενηµέρωσης του PIS. 

11.3.5 Στο ICCS στο ΚΕΛ (OCC) ή στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα υπάρχει η δυνατότητα 
καταγραφής των τυχόν ειδοποιήσεων και συµβάντων του PIS, για την επέκταση 
Καλαµαριάς, αλλά και όλων των προεγγεγραµµένων µηνυµάτων που χρησιµοποιούνται 
ανά περίπτωση. 

11.3.6 Η πληροφορία προς απεικόνιση θα προέρχεται από τα συστήµατα ελέγχου συρµών, 
σηµατοδότησης και άλλα συστήµατα λειτουργίας όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Σύστηµα 
Ωρολογίων, Σύστηµα Ανακοινώσεων (PA), Σύστηµα Πυρανίχνευσης. 

11.3.7 Η µελέτη των οθονών του συστήµατος PIS θα εναρµονίζεται µε τη µελέτη του σταθµού. 
Για τον λόγο αυτό, το σχήµα των οθονών θα σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις αρχιτεκτονικές 
απαιτήσεις και σε συντονισµό µε την ειδικότητα αυτή, ενώ η διάταξή τους θα συντονιστεί 
µε τις αρχιτεκτονικές πτυχές και θα υποβληθεί στην ΑΜ προς έγκριση.  

11.4 Απαιτήσεις Συστήµατος PIS  

11.4.1 Όλοι οι νέοι σταθµοί της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό, θα εξοπλιστούν µε 
κατάλληλη υποδοµή προκειµένου να υποστηριχτεί ένα Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών 
PIS και να εξυπηρετηθεί η προβολή ενηµερωτικού ή πληροφοριακού υλικού προς το 
επιβατικό κοινό.  

11.4.2 Η κεντρική µονάδα του συστήµατος PIS του ΚΕΛ θα πρέπει να διαβιβάζει αυτόµατα τις 
πληροφορίες στις νέες οθόνες για τους επιβάτες στην επέκταση, χωρίς παρέµβαση του 
σταθµού εργασίας από το ΚΕΛ ή το Σταθµαρχείο. Η συνολική διαχείριση θα πρέπει να 
είναι εφικτή και από το ICCS του Βασικού Έργου. 

11.4.3 H κεντρική µονάδα του PIS του ΚΕΛ (OCC) υπό κανονική λειτουργία, θα τροφοδοτείται 
µε τις σχετικές πληροφορίες εντελώς αυτόµατα από το κεντρικό σύστηµα 
σηµατοδότησης ATS, δηλ. δεδοµένα πραγµατικού χρόνου (σε χρονοδιαγράµµατα και 
συρµούς και παραλλαγές από το προγραµµατισµένο χρονοδιάγραµµα). 

11.4.4 Ο Ανάδοχος θα προσφέρει για το νέο σύστηµα PIS, τούλαχιστον έναν σταθµό εργασίας 
για κάθε νέο σταθµό της επέκτασης Καλαµαριάς και θα πρέπει να έχει ίδιες δυνατότητες 
και χαρακτηριστικά µε αυτά της κεντρικής µονάδας των σταθµών του Βασικού Έργου τα 
οποία θα είναι διαθέσιµα στον Ανάδοχο. Για τη λειτουργία των οθονών PIS πρέπει θα 
παρέχεται η δυνατότητα τοπικού ελέγχου των πληροφοριών από αυτόν το σταθµό 
εργασίας.  
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11.4.5 Κάθε µονάδα του PIS του κάθε νέου σταθµού της επέκτασης Καλαµαριάς θα συνδεθεί 
µε την κεντρική µονάδα (DMT) PIS, διαµέσου του «Κοινού ∆ικτύου  TCP/IP», για τη 
παροχή τοπικών υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών ολόκληρου του συστήµατος. Κατά 
συνέπεια, όλα τα τµήµατα του συστήµατος PIS θα είναι συµβατά µε τα δίκτυα Ethernet 
ή/και TCP/IP. 

11.4.6 Το σύστηµα PIS της επέκτασης Καλαµαριάς θα ενεργοποιείται εντελώς αυτόµατα, αλλά 
θα µπορεί να λειτουργήσει και ηµιαυτόµατα. Πληροφορίες σχετικές µε δροµολόγια 
συρµών, θέση συρµών, ηµεροµηνία, ώρα, λειτουργικά µηνύµατα θα απεικονίζονται 
αυτόµατα, χωρίς την παρέµβαση χειριστή. Το σύστηµα PIS θα τροφοδοτείται µε τις 
σχετικές πληροφορίες από το κεντρικό σύστηµα ATS, µε δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο 
(για δροµολόγια και συρµούς).  

11.4.7 Στην ηµιαυτόµατη περίπτωση θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης µηνυµάτων που θα 
έχουν εισαχθεί χειροκίνητα µέσω του λογισµικού, είτε από τους σταθµούς εργασίας του 
Ενοποιηµένου Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS-I3S) στο ΚΕΛ 
(OCC) είτε από τους σταθµούς PIS στο Σταθµαρχείο(SMR).   

11.4.8 Σε κάθε νέο σταθµό θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των µηνυµάτων και για είσοδο 
δεδοµένων του PIS. Προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις αστοχίας των επικοινωνιών ή σε 
άλλες περιπτώσεις ανάγκης θα εµφανίζεται ένα µόνο µήνυµα προσυµφωνηµένο. Αυτή η 
εγκατάσταση PIS, µαζί µε τα τοπικά συστήµατα αναγγελιών, τηλεφώνων και 
ασυρµάτων, θα τοποθετηθεί στην Αίθουσα του Σταθµάρχη(SMR).  

11.4.9 Το περιβάλλον του σταθµού εργασίας του PIS της επέκτασης θα επιτρέπει τη 
δηµιουργία και την επιλογή στιγµιαίων µηνυµάτων και προκαθορισµένων µηνυµάτων, 
µέσω της χρήσης του κατάλληλου λογισµικού. Τα προκαθορισµένα µηνύµατα πρέπει να 
έχουν διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας. 

11.4.10 Το περιβάλλον εργασίας του PIS πρέπει να επιτρέπει την δηµιουργία οµάδων 
προβολής καθορισµένων από το χρήστη, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας, 
επεξεργασίας και διαγραφής. Επίσης θα επιτρέπει την επιλογή της γραφικής 
απεικόνισης, την ακύρωση των ενεργών µηνυµάτων. 

11.4.11 Η χειροκίνητη παρέµβαση στο σύστηµα PIS από το τοπικό προσωπικό σε 
οποιαδήποτε αίθουσα υπεύθυνου σταθµού θα εµφανίζεται στους Επιβλέποντες 
Σταθµών και Συρµών στο ΚΕΛ (OCC).  

11.4.12 Όλες οι ενδείξεις θα παρακολουθούνται µονίµως µέσω του ICCS . Οι αστοχίες σε 
οποιοδήποτε τµήµα εξοπλισµού του συστήµατος ΡIS ή/και ενδείξεών του θα 
εµφανίζονται στους Επιβλέποντες Σταθµών / Συρµών, καθώς και  στον Ελεγκτή 
Μηχανολογικών Εργασιών και Ισχύος στο ΚΕΛ (OCC). 

11.4.13 Τα µηνύµατα προς τους επιβάτες θα καθοριστούν από την ΑΜ. Όλοι οι συναγερµοί και 
τα µηνύµατα σφάλµατος, καθώς επίσης και οι όλες οι τοπικές παρεµβάσεις θα 
καταγράφονται αυτόµατα. 

11.4.14 Οι οθόνες του συστήµατος PIS θα µπορούν να περιλάβουν κατά ελάχιστον τις  
παρακάτω ενδείξεις ως πληροφορίες:   

• Χρόνοι άφιξης επόµενων συρµών 

• Χρόνοι αναχώρησης συρµών 

• Κατεύθυνση συρµού  

• Επόµενος σταθµός  

• Άφιξη συρµού στο σταθµό 
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11.4.15 Η µελέτη του συστήµατος PIS από τον Ανάδοχο θα διαχειρίζεται όλες τις καταστάσεις 
κανονικής και υποβαθµισµένης λειτουργίας, όπως: 

• Προσωρινή λειτουργία 
• Μη στάση συρµού 

11.4.16 Οι οθόνες του συστήµατος PIS που θα τοποθετηθούν στους σταθµούς της επέκτασης 
Καλαµαριάς, θα διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά  χαρακτηριστικά: 

• Θα προβάλλονται ενδείξεις πλήρως έγχρωµες (RGB) και θα είναι τύπου 
τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED). 

• Οι ενδείξεις θα είναι διπλής όψης. 

• Θα είναι συνδυασµένες µε τα ρολόγια διπλής όψης των αποβαθρών ή. 
εναλλακτικά να προβάλουν απευθείας την ώρα, χωρίς την παρουσία ρολογιού 
διπλής όψης. 

• Οι οθόνες θα είναι στερεωµένες στην οροφή, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική 
µελέτη. 

• Θα διαθέτουν υψηλή ανάλυση HD τουλάχιστον 1280Χ720pixel 

• Το ύψος των χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 80mm  

• Η γωνία θέασης θα είναι 180° 

• Μόνο ένας τύπος οθόνης θα χρησιµοποιείται για ολόκληρο το σύστηµα της 
επέκτασης Καλαµαριάς. 

• Οι οθόνες θα είναι ευανάγνωστες στους επιβάτες υπό τον κρατούντα φωτισµό, 
από απόσταση έως 30 µέτρων.  

• Οι οθόνες θα έχουν τη βέλτιστη απόσταση προβολής κατά µήκος κάθε 
πλατφόρµας και κατά κύριο λόγο από τα άκρα της. 

11.4.17 Η οθόνη θα έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει πληροφορίες σε τρεις γραµµές. Οι εν 
λόγω γραµµές θα περιέχουν τις εξής πληροφορίες: 

• Εµφάνιση δύο διαδοχικών συρµών µε τις ακόλουθες πληροφορίες:  

� Προορισµός, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών τερµατισµών (ο 
αριθµός των χαρακτήρων θα επαρκεί για την µεγαλύτερη σε µήκος ονοµασία 
σταθµού και θα οριστικοποιηθεί κατά  τη φάση της µελέτης Εφαρµογής 
(DFD)). 

� Ψηφία για τον αριθµό των λεπτών έως την άφιξη του επόµενου συρµού  
(2 ψηφία έκαστη για την ένδειξη των λεπτών).  

• Παρατηρήσεις για καταστάσεις υποβαθµισµένης λειτουργίας, όπως:   
� Συρµοί χωρίς Στάση   
� Υπηρεσιακός Συρµός - “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ” -  

11.4.18 Η τρίτη γραµµή θα χρησιµοποιείται για την ένδειξη των καταστάσεων υποβαθµισµένης 
λειτουργίας, καθώς και τις µη συνηθισµένες καταστάσεις, όπως: 

• Προσωρινή λειτουργία 

• Ένδειξη Έκτακτης Ανάγκης 

• Εκκένωση Σταθµού 

11.4.19 Τα µηνύµατα θα είναι δίγλωσσα (Ελληνικά και Αγγλικά). 
Κάθε γλώσσα θα εναλλάσσεται σε προκαθορισµένο ρυθµιζόµενο χρόνο, µεταξύ 2 και 10 
δευτερολέπτων.  
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11.4.20 Όλες οι οθόνες του συστήµατος PIS που θα εγκατασταθούν για την επέκταση 
Καλαµαριάς θα είναι πολύ υψηλής αξιοπιστίας και θα απαιτούν ελάχιστη  εργασία 
προαιρετικής συντήρησης και οι περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας τους θα είναι: 

• Θερµοκρασία – 5° C έως +60° C  

• Σχετική υγρασία: > 70%  

11.4.21 Οι οθόνες θα είναι βιοµηχανικού τύπου, κατάλληλες για τοποθέτηση σε χώρους όπως 
οι σταθµοί του Μετρό, επίπεδες και εξ’ ολοκλήρου ψηφιακές, ανεπηρέαστες από 
µαγνητικά πεδία και θα παρέχουν άριστη αναγνωσιµότητα από µεγάλη οπτική γωνία, 
ακόµα και κατά τη µεταβολή των συνθηκών φωτισµού. Η επιφάνεια των οθονών θα 
διαθέτει την κατάλληλη προστασία ώστε να µην προκαλεί ανακλάσεις και λάµψεις.  

11.5 Ενδείξεις επί Συρµού του Συστήµατος PIS 

11.5.1 Το σύστηµα ενδείξεων PIS επί των συρµών δεν περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της 
παρούσας Σύµβασης αλλά αναφέρεται για λόγους λειτουργικής πληρότητας και στην 
παρούσα προδιαγραφή. 

11.5.2 Επιπρόσθετα των ηχητικών πληροφοριών εντός των συρµών, οι επιβάτες θα 
ενηµερώνονται οπτικά σχετικά µε τους προορισµούς και τις επόµενες στάσεις του 
συρµού, καθώς και για µη συνηθισµένη λειτουργία συρµού και λειτουργία υπό έκτακτες 
συνθήκες. Όλοι οι συρµοί θα είναι εξοπλισµένοι µε σύστηµα PIS. 

11.5.3 Τα δεδοµένα στον συρµό (αποθηκευµένα µηνύµατα κειµένου) θα συγχρονίζονται µε 
δεδοµένα πραγµατικού χρόνου.  

11.5.4 Η µονάδα PIS επί του κάθε συρµού θα ενεργοποιείται απ’ ευθείας από το κεντρικό 
σύστηµα ATS, που θα βρίσκεται στο ΚΕΛ(OCC) ή στο ECR. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούµε βλέπετε την προδιαγραφή επιδόσεων για σηµατοδότηση. 

11.5.5 Τα δεδοµένα πραγµατικού χρόνου θα διαβιβάζονται µέσω ασυρµάτου από την κεντρική 
µονάδα PIS στο ΚΕΛ (OCC), προς την µονάδα  PIS επί του συρµού. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλ. το σύστηµα  ασύρµατης επικοινωνίας. 

 

11.6 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος 

11.6.1 Η διαθεσιµότητα του συστήµατος θα είναι τουλάχιστον 99,98 %.   

11.6.2 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΜ πλήρεις λεπτοµέρειες του συστήµατος PIS. Η υψηλή 
αξιοπιστία θα αποδεικνύεται µε την υποβολή MTBF τιµών κάθε κάρτας του συστήµατος 
και µε τους γενικούς MTBF υπολογισµούς του συστήµατος. 

11.7 ∆ιεπαφές (Interfaces) Συστήµατος PIS 

11.7.1 Το Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών της επέκτασης Καλαµαριάς θα ενσωµατωθεί στο 
λογισµικό του Βασικού Έργου Θεσσαλονίκης στο ΚΕΛ (OCC) και στο ECR και θα 
προσφερθούν όλες οι κατάλληλες διεπαφές (interface) από τον Ανάδοχο για να 
ενοποιηθεί στη πλατφόρµα I3S του ICCS του Βασικού Έργου. Οι παρακάτω διεπαφές 
θα υλοποιηθούν µέσω του ICCS. 

11.7.2 Το PIS θα διαθέτει διεπαφή µε το σύστηµα σηµατοδότησης ATS και ελέγχου συρµών.  

11.7.3 Το PIS θα διαθέτει διεπαφή µε το σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας-TETRA. 

11.7.4 Το PIS θα διαθέτει επίσης διεπαφή µε το σύστηµα Πυρανίχνευσης και Ανακοινώσεων 
(PA).  



    
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 ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

RFP-380/20 

 

K_LV_DP270000       Σελίδα 89  από 134 

11.7.5 Η µελέτη του Αναδόχου θα λαµβάνει υπόψη τα απαιτούµενα σηµεία διεπαφής µεταξύ 
του συστήµατος ΡΑ επί συρµού και του συστήµατος ATS / Σηµατοδότησης, Αναγγελιών 
προς το Κοινό και Ασύρµατης επικοινωνίας-ΤΕTRA. 

11.7.6 Με τα συστήµατα PIS επί των αρχικών συρµών του Βασικού Έργου και των νέων 
συρµών που θα προστεθούν στο πλαίσιο της επέκτασης Καλαµαριάς. 

11.8 Απαιτήσεις Εγκατάστασης για το Σύστηµα PIS 

11.8.1 Σε κάθε σταθµό της επέκτασης Καλαµαριάς θα παρασχεθεί ένας ενιαίος κορµός 
(backbone) - «Κοινό ∆ίκτυο TCP/IP». Κατά συνέπεια, οι καλωδιώσεις του συστήµατος 
ΡΙS θα είναι συµβατές µε τα δίκτυα Ethernet ή/και TCP/IP (CAT 6).  

11.8.2 Συνήθη καλώδια επικοινωνιών, επιβραδυντικά φλόγας θα χρησιµοποιούνται για τη 
σύνδεση από την οθόνη PIS, έως την µονάδα PIS σταθµού, η οποία θα βρίσκεται στην 
αίθουσα τηλεπικοινωνιών.  

11.8.3 Όλα τα καλώδια θα είναι χαµηλής έκλυσης καπνού και ελεύθερα αλογόνου. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε βλ. το κεφάλαιο «Σύστηµα Καλωδίων». 

11.8.4 Οι συσκευές / ερµάρια PIS και στους σταθµούς θα τοποθετηθούν σε ερµάριο ETSI 19″ ή 
παρόµοιο. Τα ανωτέρω ερµάρια θα βρίσκονται στις αίθουσες τηλεπικοινωνίας και στις 
αίθουσες τεχνικού εξοπλισµού. 

11.8.5 Για την εγκατάσταση σε όλες τις θέσεις, το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα µελλοντικής 
επέκτασης και µελλοντικές συνδέσεις. Σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός 
εξοπλισµός και λογισµικό) και την επαναδιαστασιολόγησή του θα ληφθεί υπόψη η 
επεκτασιµότητα της Γραµµής Μετρό προς το αεροδρόµιο και προς τη δυτική 
Θεσσαλονίκη. 

11.9   Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

11.9.1 Τα εξαρτήµατα του συστήµατος PIS θα τροφοδοτούνται από κοινά Αδιάλειπτα 
Τροφοδοτικά (UPS) για ολόκληρο το σύστηµα τηλεπικοινωνιών.  

11.9.2 Επιπλέον, το σύστηµα PIS σε ολόκληρο το δίκτυο θα συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης 
και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
(EMC).  

11.10 ∆ιαδικασίες Μετρήσεων και ∆οκιµών 

11.10.1 Στην παράδοση του Συστήµατος Πληροφόρησης Επιβατών θα 
συµπεριληφθείεξοπλισµός µετρήσεων και δοκιµών, που θα επιτρέπει στο προσωπικό 
συντήρησης της ∆ιεύθυνσης ή της Εταιρείας Λειτουργίας να αποκαθιστά τα όποια 
ελαττώµατα και να προβαίνει στις αναγκαίες µετρήσεις. Τα ανωτέρω όργανα και 
συσκευές θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Μέτρηση επιπέδου και ποιότητας συγχρονισµού που διαβιβάζεται στο 
σύστηµα PIS από το σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων (DTS) στην 
αίθουσα τηλεπικοινωνιών του ΚΕΛ. 

• Οµαλή καταγραφή των συµβάντων και των τυχόν ειδοποιήσεων στο σύστηµα 
αποθήκευσης.  

• Την οµαλή διασυνδεσιµότητα των συστηµάτων, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 
διεπαφές. Κυρίως την ενσωµάτοση του στο ΙCCS και την πλήρη 
λειτουργικότητα του µέσω αυτού. 

• Μέτρηση της βασικής τάσης, έντασης, µε φορητά όργανα. 
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11.10.2 Εάν η καταγραφή και η συµπλήρωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης απαιτούν την 
χρήση υπολογιστή, θα παρασχεθεί κατάλληλος φορητός υπολογιστής (notebook). Οι 
συσκευές δοκιµών και τα όργανα µέτρησης θα περιγραφούν όπως απαιτείται και θα 
παραδοθεί η σχετική αιτιολόγηση για την επιλογή. 

11.11 Πρότυπα 

11.11.1 Το Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών, συµπεριλαµβανοµένων των καλωδίων 
τηλεπικοινωνιών, θα ικανοποιεί τα απαιτούµενα βιοµηχανικά πρότυπα.   

• UIC 176 Specs for Passenger Information displayed elctronically in trains  

• UIC 556 standards –Information Transmission in the Train   

• IEC 61 375-1 standards Electric Railway Equipment 

• EN 50121 (Railway applications - EMC) 

• EN 60950 (Information technology equipment - Safety) 

• EN 60068 (Environmental testing) 

 

11.11.2 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα ανωτέρω αναφερόµενα.  

11.11.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να δηλώσει τα ισχύοντα Πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν. Εάν κατά τη διάρκεια της Σύµβασης κάποιο Πρότυπο αναθεωρηθεί, ο 
Ανάδοχος θα παρέχει στην ΑΜ το αναθεωρηµένο Πρότυπο. 
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12 Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) - 
Integrated Central Communications System (ICCS) 

12.1 Σκοπός και Αντικείµενο Εργασιών 

12.1.1 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, προµηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία, 
σύγχρονο ενοποιηµένο κεντρικό σύστηµα διαχείρισης και εποπτείας ΕΚΣΕΤ (ICCS), το 
οποίο θα χρησιµοποιείται για την επιτήρηση σε πραγµατικό χρόνο των υποσυστηµάτων 
τηλεπικοινωνιών σε όλους τους χώρους του έργου της επέκτασης Καλαµαριάς του 
Μετρό Θεσσαλονίκης. 

12.1.2 Για να υπάρχει µια ολοκληρωµένη διαχείριση και να υποστηριχθεί συνολικά η εποπτεία 
και η επιτήρηση των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, έχει παρασχεθεί, από τον ανάδοχο 
του Bασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενοποιηµένο κεντρικό σύστηµα 
διαχείρισης και εποπτείας ΕΚΣΕΤ (ICCS), το οποίο έχει και τη δυνατότητα 
αποµακρυσµένου χειρισµού, ως ένα βαθµό, των συστηµάτων αυτών ως µια ενιαία 
πλατφόρµα λογισµικού.  

12.1.3 Στα πλαίσια των ανωτέρω, ο Ανάδοχος της επέκτασης Καλαµαριάς, θα πρέπει να 
προσφέρει παρόµοιο κεντρικό ενοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης και εποπτείας ΕΚΣΕΤ 
(ICCS) για την συλλογή και επεξεργασία όλων των καταστάσεων, συναγερµών, 
ενδείξεων, και δεδοµένων από τον πρόσθετο εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί από τον 
ίδιο και τους υφιστάµενους Αναδόχους συνολικά για τα ακόλουθα συστήµατα: 

• Σύστηµα Ραδιοεπικοινωνίας-Tetra  

• Αυτόµατο Τηλεφωνικό Σύστηµα 

• Κατευθείαν Τηλεφωνικές Γραµµές 

• Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό 

• Οπτική Επιτήρηση – CCTV 

• Σύστηµα ∆ιανοµής Ώρας και Σύστηµα Ρολογιών 

• Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών 

• Σύστηµα Καλωδιώσεων 

• Υποδοµή Πληροφορικής (IT) 

• Σύστηµα Ενδοεπικοινωνίας 

• Συστήµατα Ασφάλειας και Εξασφάλισης(SMS) 

• Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης 

• Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά (UPS) για τον εξοπλισµό επικοινωνιών 

• Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης/Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου  

• Σηµατοδότηση / Αυτόµατη Προστασία Συρµών/ Αυτόµατη Επίβλεψη 
Συρµών/  Αυτόµατη Λειτουργία Συρµών (ATP/ ATS/ ATO) Αυτόµατη 
Συλλογή Κοµίστρου (AFC). 

• Σύστηµα Ελέγχου Περιβάλλοντος / Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµού 
Κτιρίων (ECS / BACS). 

Επιπλέον θα πρέπει µέσω του συστήµατος ICCS να δίνεται και η δυνατότητα 
αποµακρυσµένου χειρισµού σε διάφορα επίπεδα των ανωτέρω συστηµάτων 
τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνολική λειτουργία και ασφάλεια των 
συστηµάτων και να δοθεί µεγαλύτερη ευελιξία και διευκόλυνση στους χειριστές. 

12.1.4 Ο Ανάδοχος της επέκτασης θα είναι υπεύθυνος για τη µελέτη, σχεδιασµό του νέου 
συστήµατος ICCS, αλλά και για τις αλλαγές και την αναβάθµιση του εξοπλισµού και 
συσκευών του υφιστάµενου κεντρικού ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης και 
εποπτείας ΕΚΣΕΤ (ICCS) στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) καθώς επίσης 
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την µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και τη θέση σε λειτουργία όλου του 
σχετικού εξοπλισµού και συνολικά. 

12.1.5 Ο κύριος στόχος του κεντρικού ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης και εποπτείας 
ΕΚΣΕΤ (ICCS) είναι η ενιαία διαχείριση και επιτήρηση των συστηµάτων των 
τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση και υποστηρίξη της ασφάλειας κυκλοφορίας των 
επιβατών και του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της επέκτασης Καλαµαριάς. Το 
σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα είναι συµβατό µε το ICCS του Βασικού Έργου. Η απαίτηση 
αυτή επιτείνεται λόγω άλλων απαιτήσεων λειτουργίας όπως η λειτουργία χωρίς οδηγό, 
µη επανδρωµένες αποβάθρες σταθµών και χρήση του συστήµατος Θυρών επί των 
Αποβαθρών (PSD). 

12.1.6 Το ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα είναι υψηλής αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας, κατάλληλο για χρήση 
σε χώρους Μετρό. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει σύστηµα µε εφεδρεία και ευέλικτο 
(ανοικτή διασύνδεση). 

12.1.7 O Aνάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα της επεκτασιµότητας για το 
σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) που θα εγκαταστήσει και για µελλοντικές χρήσεις και πρόσθετες 
συσκευές αλλά και συστήµατα που αφορούν Νέες Γραµµές Μετρό.  

12.1.8 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανάλυση κινδύνων και απειλών, η οποία απαιτείται για τον 
σχεδιασµό των συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας των επιβατών, προσωπικού και 
συνολικά του εξοπλισµού µαζί µε αυτού στις επεκτάσεις. Η ανωτέρω ανάλυση θα 
εγκριθεί από την ΑΜ.  

12.1.9 Ο κύριος στόχος του κεντρικού ενοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης και εποπτείας 
ΕΚΣΕΤ (ICCS), είναι η ενιαία διαχείριση και επιτήρηση των συστηµάτων των 
τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση και υποστηρίξη της ασφάλειας κυκλοφορίας των 
επιβατών και του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της επέκτασης Καλαµαριάς. Το 
σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα είναι συµβατό µε το ICCS του Βασικού Έργου. Η απαίτηση 
αυτή επιτείνεται λόγω άλλων απαιτήσεων λειτουργίας όπως η λειτουργία χωρίς οδηγό, 
µη επανδρωµένες αποβάθρες σταθµών και χρήση του συστήµατος Θυρών επί των 
Αποβαθρών (PSD). 

12.1.10 Το ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα είναι υψηλής αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας, κατάλληλο για 
χρήση σε χώρους Μετρό. Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει σύστηµα µε εφεδρεία και 
ευέλικτο (ανοικτή διασύνδεση). 

12.1.11 O Aνάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα της επεκτασιµότητας για το 
σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) που θα εγκαταστήσει και για µελλοντικές χρήσεις και πρόσθετες 
συσκευές αλλά και συστήµατα που αφορούν Νέες Γραµµές Μετρό.  

12.1.12 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ανάλυση κινδύνων και απειλών, η οποία απαιτείται για τον 
σχεδιασµό των συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας των επιβατών, προσωπικού και 
συνολικά του εξοπλισµού µαζί µε αυτού στις επεκτάσεις. Η ανωτέρω ανάλυση θα 
εγκριθεί από την ΑΜ. 

12.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις και Χώροι 

12.2.1 Σε κάθε νέο σταθµό θα παρασχεθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός και διεπαφές που θα 
λαµβάνoυν τους απαραίτητους συναγερµούς και µηνύµατα για τη κατάσταση όλων των 
υποσυστηµάτων τηλεπικοινωνιών από τις αποβάθρες, τις Θύρες επί των Αποβάθρων, 
τους χώρους κυκλοφορίας, του χώρους έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, τις κυλιόµενες 
κλίµακες, τα φρέατα και τούς ανελκυστήρες. Το σύστηµα θα επιτρέπει την επιτήρηση και 
στον έλεγχο του σταθµού. 
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12.2.2 Στο σύνολο της διαδροµής των επιβατών, από την είσοδό τους στον σταθµό έως την 
επιβίβαση σε συρµό όλα τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών που αφορούν στη χρήση του 
προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των 
συστηµάτων τηλεπικοινωνιών των διαδρόµων διαφυγής) αλλά και σε κάθε σηµείο 
εύκολα προσβάσιµο από το κοινό θα στέλνουν δεδοµένα και θα επιτηρούνται από το 
σύστηµα ICCS. 

12.2.3 Όσον αφορά τις αποβάθρες, το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) πρέπει να καλύπτει όλα τα 
συστήµατα τηλεπικοινωνιών των αποβάθρων του νέου σταθµού καθώς και αυτές επί 
αποβάθρων (PSD) για την επιβίβαση των επιβατών στο συρµό, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ο ενιαίος έλεγχος των συστηµάτων και η προστασία και ασφάλεια της 
µετακίνησης των επιβατών και του προσωπικού λειτουργίας. 

12.3 Σύνοψη του Ενοποιηµένου Σύστηµατος Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών 

12.3.1 Το ΕΚΣΕΤ(ICCS) θα είναι κατάλληλο για σιδηροδρόµους και ιδιαίτερα συµβατό µε το 
αντίστοιχο του Βασικού Έργου. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει σύστηµα που θα 
ικανοποιεί τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Αρθρωτή αρχιτεκτονική του συστήµατος.  

• Πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ενδείξεων. 

• Πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο. 

• Ευέλικτο σχεδιασµό των ενδείξεων (χαρακτήρες και γραφικά). 

• Φιλικό προς τον χρήστη λογισµικό διαµόρφωσης.  

• Λογισµικό βασισµένο σε πρότυπο λειτουργικό σύστηµα και βάση 
δεδοµένων. 

• Ευκολία συντήρησης. 

• ∆υνατότητα επέκτασής του για εξυπηρέτηση των µελλοντικών 
επεκτάσεων /συνδέσεων/ τροποποιήσεων  της γραµµής. 

12.3.2 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος ΕΚΣΕΤ (ICCS) πρέπει να εγγυάται τις δραστηριότητες 
λειτουργίας σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του διακοµιστή µέσω της φυσικής 
διασύνδεσης διαχείρισης που παρέχεται από κάθε υποσύστηµα (τερµατικά 
υποβαθµισµένης λειτουργίας (DMT) για κάποιο σύστηµα) που βρίσκονται τόσο στο ΚΕΛ 
(OCC) όσο και στα κεντρικά στις αντιστοιχες αίθουσες του κάθε σταθµού. 

12.3.3 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ένα ενοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης και εποπτείας 
ΕΚΣΕΤ (ICCS) τεχνολογικής αιχµής ως υποσύστηµα στο ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό 
ΚΕΛ (ECR) για την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο από την πλευρά των χειριστών 
σε κεντρικό επίπεδο και συντονισµένα και τα επιµέρους µέρη των συστηµάτων 
τηλεπικοινωνιών όπως περιγράφονται ακολούθως. 

12.3.4 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει και υλοποιήσει την αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος 
ICCS του Βασικού Έργου και θα παρέχει όλες τις κατάλληλες διεπαφές για τα νέα 
συστήµατα τηλεπικοινωνιών που θα εγκατασταθούν στην επέκταση Καλαµαριάς του 
Μετρό Θεσσαλονίκης. Εάν χρειαστεί θα πρέπει να παραµετροποιήσει, προγραµµατίσει  
και να παραδώσει σε πλήρη αδιάλειπτη λειτουργία ένα ενιαίο σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) 
για το Bασικό Έργο ενσωµατώνοντας και την επέκταση Καλαµαριάς. 

12.3.5 Το ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα εποπτεύει και θα ενηµερώνεται αδιάλλειπτα από τα παρακάτω 
υποσυστήµατα τηλεπικοινωνιων σε πραγµατικό χρόνο: 

• Το Σύστηµα Πληροφοριών Επιβατών (PIS) για τη διαχείριση των µηνυµάτων 
κειµένου που πρέπει να παρέχονται στις Οθόνες Πληροφοριών Επιβατών (PID), 
που βρίσκονται τόσο στις περιοχές των σταθµών όσο και στους συρµούς. 
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• Το Σύστηµα δηµόσιας ανακοίνωσης (PA), για τη διαχείριση φωνητικών 
ανακοινώσεων στους σταθµούς, στην αποθήκη και στους συρµούς. 

• Το Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV), για 
βιντεοπαρακολούθηση σε σταθµούς, αποθήκη και στους συρµους και ότι άλλο 
ορίζεται στο Βασικό Έργο. 

• Το Σύστηµα άµεσης τηλεφωνικής γραµµής (DLT) / ενδοεπικοινωνίας, χειρισµός 
κλήσεων υπηρεσιών που λαµβάνονται από το προσωπικό του Μετρό του 
Βασικού Έργου και της επέκτασης Καλαµαριάς και κλήσεις έκτακτης ανάγκης 
που λαµβάνονται από επιβάτες στους σταθµούς και στο συρµό. 

• Το Σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας TETRA, συµπεριλαµβανοµένων των συσκευών 
επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις των σταθµών, στους 
συρµούς και τις φορητές συσκευές χειρός. 

• Το Σύστηµα συγχρονισµού και ρολογιών. 

• Το Σύστηµα SMS για την εποπτεία των παραβιάσεων ή µη εξουσιοδοτηµένης 
εισόδου σε χώρους της επέκτασης Καλαµαριάς. 

• Τοπικό ∆ίκτυο ICCS (LAN) µέσω του NMS. 

12.3.6 Το ΕΚΣΕΤ (ICCS) πρέπει να παρέχει τις λειτουργίες διαχείρισης που περιγράφηκαν 
παραπάνω σε υψηλό επίπεδο, µε κατάλληλη διασύνδεση υλικού και λογισµικού µε τις 
συγκεκριµένες µονάδες ελέγχου κάθε συστήµατος (π.χ. µονάδες διαχείρισης DLT, 
ραδιοσύστηµα), που βρίσκεται είτε στο ΚΕΛ (OCC) και εξ αποστάσεως στους σταθµούς. 
∆ιαµορφώνεται επίσης για την ανταλλαγή δεδοµένων µε τα άλλα υποσυστήµατα ελέγχου 
Μετρό (ATC, SMS κλπ). 

12.3.7 Η µετάδοση όλων των δεδοµένων θα επιτυγχάνεται µέσω του συστήµατος ψηφιακής 
µετάδοσης DTS, της ∆οµηµένης Καλωδίωσης και του κύριου δικτύου κορµού οπτικών 
ινών. Σε αυτά θα συνδέεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός για την οµαλή λειτουργία 
του συστήµατος ΙCCS ενιαία. 

12.4 Απαιτήσεις Ενοποιηµένου Συστήµατος Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών 

12.4.1 Το ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα ενσωµατώνεται στην πλατφόρµα εφαρµογής (όπως το ICCS(I3S) 
του Βασικού Έργου) και θα διαθέτει ειδικά σχεδιασµένο για εγκαταστάσεις και χρήσεις 
που απαιτούν αποτελεσµατική διαχείριση, εποπτεία, παρακολούθηση, προφύλαξη και 
προστασία και θα αποτελεί την «καρδιά» του ενοποιηµένου συστήµατος αλλά και των 
επιµέρους συστηµάτων τηλεπικοινωνιών. Η πλατφόρµα θα προσφέρει σε γενικές 
γραµµές συνδυαστική λειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων όπως:  

• Τη συλλογή δεδοµένων από διαφορετικά συστήµατα τηλεπικοινωνιών.   

• Την ταυτόχρονη καταγραφή συµβάντων και εικόνας αυτών και τη διασύνδεση 
των συµβάντων εικόνας και λοιπών συναγερµών. 

• Την έξυπνη και υπό συνθήκη ενεργοποίηση συναγερµών µε συνδυασµό 
συµβάντων. 

• Την αξιοποίηση των συλλεγόµενων πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων και 
την επεξεργασία των µέτρων διαχείρισης. 

• Την εκτέλεση ενεργειών και εντολών για τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών. 

• Την άµεση αναφορά των συµβάντων. 

• Την εποπτεία των διαδικασιών αντιµετώπισης των συµβάντων. 

• Τη βελτιστοποίηση των παραµέτρων του συστήµατος βάση των συλλεγόµενων 
πληροφοριών. 

• Την ενεργοποίηση πολιτικών ασφάλειας από κάθε είδους φυσικές απειλές. 
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12.4.2 Κατά κύριο λόγο το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό 
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ενσωµατώσει λογισµικό εµπορικά διαθέσιµο µε τα 
κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον απαραίτητο τεχνικό  εξοπλισµό και διεπαφές 
για να παρέχει απρόσκοπτη εποπτεία και διαχείριση και να ενοποιεί τα λογισµικά των 
αντίστοιχων συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων του Βασικού Έργου 
του Μετρό.  

12.4.3 Το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα δύναται να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Ενοποίηση του νέου εξοπλισµού των υποσυστηµάτων τηλεπικοινωνιών της 
επέκτασης.  

• Το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS)  θα προετοιµάζει τη διαχείριση και αναφορά 
σηµαντικών συναγερµών για την κατάσταση όλων των συστηµάτων και θα 
χειρίζεται συναγερµούς µε πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία.  

• Μέσω του συστήµατος ΕΚΣΕΤ (ICCS), θα συγκεντρώνονται, οµαδοποιούνται και 
θα αναφέρονται οι συναγερµοί. Η οµαδοποίηση των συναγερµών θα καθοριστεί 
κατά τη φάση της µελέτης επιπέδου GFD. 

12.4.4 Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας για όλες τις επεκτάσεις διαχείρισης και αναφοράς 
συναγερµών, το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα εξοπλιστεί µε διασυνδέσεις µε το Σύστηµα 
Ελέγχου Αυτοµατισµού Κτιρίων (BACS), το σύστηµα σηµατοδότησης, τηλεπικοινωνιών, 
Τηλε-ελέγχου Ισχύος (PRCS) κλπ (µόνο τα σήµατα εισόδου θα λαµβάνονται υπόψη από 
το SMS) που αφορούν στις επεκτάσεις. 

12.4.5 Κάθε Υπεύθυνος νέου σταθµού θα εξοπλιστεί µε σταθµό εργασίας ΕΚΣΕΤ (ICCS). Ο 
σταθµός εργασίας ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα εξοπλιστεί µε επίπεδη οθόνη 24″.  

12.4.6 Οι νέοι σταθµοί εργασίας του ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα λαµβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία από 
τους Χειριστές/Ελεγκτές/Επιβλέποντες ολόκληρου του συστήµατος. Οι λεπτοµέρειες 
αναφορικά µε τους καταλόγους συναγερµών, συµπεριλαµβανοµένης της αντιστοίχισης 
των συναγερµών προς τους αντίστοιχους Χειριστές/Ελεγκτές/Επιβλέποντες θα 
συµφωνηθούν µε την ΑΜ. 

12.4.7 Κάθε σήµα συναγερµού που θα παραδίδεται στο σύστηµα ΕΚΣΕΤ(ICCS) θα δηµιουργεί 
έναν µήνυµα ή πικτόγραµµα που αναβοσβήνει, επισηµαίνοντας µε σαφήνεια ότι υπάρχει 
συναγερµός που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. 

12.4.8 Όλα τα περιστατικά θα εµφανίζονται «ζωντανά». Παράλληλα, όλοι οι συναγερµοί και τα 
αναγκαία περιστατικά θα εκτυπώνονται. Εποµένως, οι σταθµοί εργασίας ΕΚΣΕΤ(ICCS) 
θα εξοπλίζονται µε εκτυπωτές.  

12.4.9 Οι νέοι σταθµοί εργασίας του ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα εξασφαλίζουν ότι όλοι οι υπεύθυνοι 
Χειριστές/Ελεγκτές/Επιβλέποντες λαµβάνουν ταυτόχρονα το µήνυµα συναγερµού. Η 
οθόνη του σταθµού ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα έχει τη δυνατότητα να εµφανίζει, σύµφωνα µε την 
εργασία που θα αναλυθεί, τις αναγκαίες πληροφορίες από το το σύστηµα ελέγχου 
πρόσβασης, ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου και,  τελικά, την εικόνα από το 
σύστηµα CCTV.  

12.4.10 Οι άλλοι σταθµοί εργασίας ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα λαµβάνουν όλες τις πληροφορίες αλλά 
θα περιορίζονται στην εµφάνιση, εκτύπωση και άλλες λειτουργίες, σύµφωνα µε τα 
µεµονωµένα καθήκοντα. Η ταυτότητα του σταθµού εργασίας ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα 
καθορίζεται από το προφίλ του χρήστη και τα σχετικά δικαιώµατα πρόσβασης. Οι 
γραµµές εργαλείων (toolbar) και τα µενού που εµφανίζονται στην οθόνη του σταθµού 
εργασίας ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα εξαρτώνται από τα δικαιώµατα του χρήστη κατά την 
σύνδεσή του στο δίκτυο. 
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12.4.11 Επιπλέον, το ΕΚΣΕΤ(ICCS) θα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Η οθόνη του ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης του ανοίγµατος 
συγκεκριµένων παραθύρων, εάν ζητηθεί, για να παρέχονται ταυτόχρονα όλες οι 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον συναγερµό. 

• Σε περίπτωση που κάποιο µήνυµα συναγερµού καταφθάνει στον Ελεγκτή 
Ασφάλειας / Προστασίας του ΚΕΛ (OCC) ή του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR), µέσω 
κλήσης ασυρµάτου, απ’ ευθείας Τηλεφωνικής γραµµής κλπ, θα καθίσταται 
αµέσως δυνατή η µετάδοσή του στην ενδιαφερόµενη οµάδα λειτουργίας, µέσω 
της αναγραφής µηνυµάτων, προς όλους τους ενδιαφερόµενους σταθµούς 
εργασίας του ΕΚΣΕΤ (ICCS). 

12.4.12 Το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα παρακολουθεί και θα ελέγχει πλήρως τον επιτόπου 
εξοπλισµό από τις θέσεις του Ελεγκτή / Επιβλέποντα / Χειριστή, µέσω ενός φιλικού προς 
τον χρήστη γραφικού περιβάλλοντος εργασίας. Επιπλέον, η ενοποίηση αυτή θα 
επιτρέπει: 

• Υψηλότερο βαθµό ασφάλειας µε πλεοναστικότητα και µειωµένο τρόπο 
λειτουργίας 

• Ευκολότερη επικοινωνία µεταξύ των υποσυστηµάτων 

• Πλήρως ανοικτή αρχιτεκτονική η οποία δεν θα περιορίζει την µελλοντική 
ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας 

12.4.13 Το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS), θα έχει πλήρη χρονικό συντονισµό µε τα άλλα συστήµατα 
µέσω του κεντρικού ρολογιού που θα παρέχει τις ίδιες πληροφορίες ώρας σε κάθε 
σύστηµα. 

12.4.14 Για λόγους άµεσης ανάλυσης, µεταγενέστερης ανάλυσης ή υποστήριξης της 
εκπαίδευσης, όλοι οι συναγερµοί και τα αναγκαία περιστατικά θα καταγράφονται και 
αποθηκεύονται στην υφιστάµενη βάση δεδοµένων, µέσω της οποία οι Ελεγκτές θα 
έχουν µία συνθετική και σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Το µέγεθος της βάσης 
δεδοµένων, θα εξεταστεί από τον Ανάδοχο για το εάν χρειάζεται αναβάθµιση ή 
περαιτέρω εξοπλισµό, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα 
να υποστηρίζει έναν ελάχιστο χρόνο λειτουργίας ενός µηνός. 

12.4.15 Η διεπαφή χρήστη για γραφικά πρέπει να σχεδιάζεται έτσι, ώστε να καθιστά τον έλεγχο 
του συστήµατος εύκολο και διαχειρίσµο. Η διαχείριση της λειτουργίας, θα βασίζεται σε 
µια τοπογραφική απεικόνιση ολόκληρης της διάταξης των χώρων του Μετρό της 
επέκτασης Καλαµαριάς, µε εικόνα του σταθµού και του συρµού. Αναπαράσταση κάθε 
συσκευής, που ανήκει σε ένα υποσύστηµα τηλεπικοινωνιών, θα αντιπροσωπεύεται ως 
γραφικό εικονίδιο που βρίσκεται σε ένα µεγάλο χαρτογραφηµένο χώρο. Κάθε εικονίδιο 
θα λειτουργεί ως πλήκτρο και, µόλις ενεργοποιηθεί, θα επιτρέπει την πρόσβαση στον 
συγκεκριµένο πίνακα ελέγχου, όπου ο καταγεγραµµένος χειριστής θα µπορεί να 
αλληλεπιδράσει µε το αντίστοιχο υποσύστηµα, µε τη βοήθεια όλων των παρεχόµενων 
λειτουργιών. 

12.4.16 Στη γενική σελίδα επισκόπησης της γραµµής του Μετρό Θεσαλονίκης θα πρέπει να 
ενσωµατωθουν οι σταθµοί της επέκτασης Καλαµαριάς. Εκεί θα εµφανίζεται η κατάσταση 
κάθε σταθµού και ο χειριστής του ΚΕΛ θα µπορεί να επιλέξει από το δέντρο πλοήγησης 
ή την κύρια σελίδα, τον  κάθε νέο σταθµό για να εµφανίσει τη λεπτοµερή σελίδα του. 

12.4.17 Στη σελίδα απεικόνισης του σταθµού, θα εµφανίζονται όλες οι συσκευές 
τηλεπικοινωνιών και η κατάσταση τους. Από αυτή τη σελίδα ο χειριστής του ΚΕΛ (OCC) 
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ή ECR  θα µπορεί να επιλέξει κάθε συσκευή τηλεπικοινωνιών και να αποκτήσει 
πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου και να ενεργοποιήσει τις σχετικές λειτουργίες. 

12.4.18 Στη σελίδα απεικόνισης του συρµού, θα εµφανίζονται όλες οι συσκευές 
τηλεπικοινωνιών και η κατάσταση τους. Από αυτή τη σελίδα ο χειριστής του ΚΕΛ  (OCC) 
ή ECR θα µπορεί να επιλέξει κάθε συσκευή, τηλεπικοινωνιών και να αποκτήσει 
πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου και να ενεργοποιήσει τις σχετικές λειτουργίες. 

12.4.19 Τα ακόλουθα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, όπως έχει προαναφερθεί, θα εποπτεύονται 
από το ΕΚΣΕΤ (ICCS), το οποίο θα χειρίζεται τις λειτουργίες όπως ορίζονται από το 
σύστηµα I3S του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

12.4.20 Το σύστηµα PIS που θα χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία πληροφοριών στους 
επιβάτες των σταθµών και των συρµών. Το σύστηµα ΕΚΣΕΤ (ICCS) της επέκτασης 
Καλαµαριάς  θα µπορεί να αποστέλει στους σταθµούς και τους συρµούς:   

• Προ-εγγεγραµµένα αυτόµατα µηνύµατα µε βάση τα µηνύµατα πρόβλεψης 
άφιξης συρµού ή χρόνου αναχώρησης που προέρχονται από την ATC. 

• Χειροκίνητα µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο για πληροφορίες σχετικά µε την 
κατάσταση σταθµών (συναγερµοί, προειδοποίηση, γενικές πληροφορίες). 

• Προ-εγγεγραµµένα µη αυτόµατα / κυκλικά µηνύµατα. Ο χειριστής µπορεί να 
επιλέξει ένα µήνυµα από ένα προκαθορισµένο σύνολο µηνυµάτων και να το 
στείλει σε προγραµµατισµένη βάση. 

• Μηνύµατα εκποµπής / πολυεκποµπής (broadcast/multicast) πραγµατικού 
χρόνου. O χειριστής θα στέλνει ένα µήνυµα σε παραγµατικό χρόνο σε 
περισσότερους από έναν σταθµούς ή σε όλους. 

• Προ-εγγεγραµµένα µηνύµατα εκποµπής / πολυεκποµπής. Ο χειριστής θα 
στέλνει ένα προ-καταγεγραµµένο µήνυµα σε περισσότερους από έναν σταθµούς 
ή σε όλους. 

• Θα υπάρχει η δυνατότητα από το ΕΚΣΕΤ (ICCS) της επέκτασης Καλαµαριάς, να 
γίνει διαµόρφωση των προ-ηχογραφηµένων µηνυµάτων, απενεργοποίηση των 
αυτόµατων µηνυµάτων και εποπτεία της κατάστασης κάθε συσκευής PIS. 

• Ο χειριστής SMR από τους νέους σταθµούς εργασίας, θα είναι σε θέση να 
στείλει µη αυτόµατα µηνύµατα πραγµατικού χρόνου, προ-εγγεγραµµένα µη 
αυτόµατα / κυκλικά µηνύµατα και να εποπτεύσει την κατάσταση κάθε συσκευής 
PIS στο σταθµό του. 

12.4.21 Το σύστηµα PA θα χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηχητικών πληροφοριών στους 
επιβάτες των σταθµών και τους συρµούς. Αυτές οι πληροφορίες συνίστανται κυρίως από 
µηνύµατα πρόβλεψης για την άφιξη ή την αναχώρηση των συρµών στους σταθµούς. Το 
σύστηµα PA δηµιουργεί τέτοια µηνύµατα, χρησιµοποιώντας µηνύµατα πρόβλεψης 
άφιξης που προέρχονται από την ATC και τα δροµολογεί προς συσκευές PA. Επιπλέον, 
το σύστηµα PA επιτρέπει στους φορείς εκµετάλλευσης ΚΕΛ (OCC) και SMR να 
αποστέλλουν σε παραγµατικό χρόνο και προ-καταγεγραµµένα µηνύµατα για 
πληροφόρηση επιβατών. 

12.4.22 Το σύστηµα PA το νέων σταθµών µέσω του ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα έχει τη δυνατότητα να 
στείλει στους σταθµούς και τους συρµούς: 

• Προ-εγγεγραµµένα αυτόµατα µηνύµατα µε βάση τα µηνύµατα πρόβλεψης 
άφιξης συρµού ή χρόνου αναχώρησης που προέρχονται από την ATC. 

• Μη αυτόµατα ηχητικά µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο, για πληροφορίες σχετικά 
µε την κατάσταση σταθµών (συναγερµοί, ειδοποιήσεις, γενικές πληροφορίες). 
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• Προ-εγγεγραµµένα µη αυτόµατα / κυκλικά µηνύµατα. Ο χειριστής θα µπορεί να 
επιλέξει ένα ηχητικό µήνυµα από ένα προκαθορισµένο σύνολο µηνυµάτων και 
να το στείλει σε προγραµµατισµένη βάση. 

• Σε πραγµατικό χρόνο µηνύµατα εκποµπής / πολυεκποµπής. Ο χειριστής θα 
µπορεί να στείλει ένα ζωντανό ηχητικό µήνυµα σε περισσότερους από έναν 
νέους σταθµούς ή σε όλους. 

• Προ-εγγεγραµµένα µηνύµατα εκποµπής / πολυεκποµπής. Ο χειριστής θα 
µπορεί να στείλει ένα προ-ηχογραφηµένο ηχητικό µήνυµα σε περισσότερους 
από έναν νέους σταθµούς ή σε όλους. 

12.4.23 Με τη χρήση του συστήµατος CCTV µέσω του ΕΚΣΕΤ (ICCS), οι χειριστές ΚΕΛ (OCC) 
και SMR είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις κάµερες που έχουν εγκατασταθεί στην 
επέκταση Καλαµαριάς του  Μετρό Θεσσαλονίκης και να προβάλλουν τις κατάλληλες 
εικόνες κατά περίπτωση στις διαθέσιµες οθόνες. 

12.4.24 Η παρακολούθηση όλων των ευαίσθητων χώρων ή συµβάντων στην επέκταση 
Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης (π.χ. συρµοί κατά τη διάρκεια µιας κρίσιµης 
επιχείρησης ως αναχώρηση ή άφιξη σε σταθµούς, αποθήκες, πλατφόρµες, φρέατα, 
ζώνες ασφαλείας, ανελκυστήρες, DLT κλπ) θα είναι εφικτή µέσω της αναβάθµισης του 
ΚΕΣ∆Ε (ICCS) του Βασικού Έργου. Θα υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν οι 
παρακάτω κύριες λειτουργίες: 

• Προβολή σε πραγµατικό χρόνο, εικόνων και βίντεο στις οθόνες σταθµών 
εργασίας. 

• Προβολή σε πραγµατικό χρόνο, εικόνων και βίντεο από τις κάµερες που είναι 
συνδεδεµένες µε DLT και SMS. 

• Προβολή σε πραγµατικό χρόνο, εικόνων και βίντεο σε περίπτωση εισερχόµενης 
κλήσης έκτακτης ανάγκης στην οθόνη του ΚΕΛ (OCC). 

• Προβολή σε πραγµατικό χρόνο, εικόνων και βίντεο από τη σχετική κάµερα σε 
περίπτωση ανίχνευσης εισβολής στην οθόνη του ΚΕΛ (OCC). 

12.4.25 Το σύστηµα DLT θα επιτρέπει στους επιβάτες των νέων σταθµών της επέκτασης, να 
επικοινωνούν µε τους χειριστές SMR / OCC και να ειδοποιούν για συµβάντα και 
συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή να ζητούν πληροφορίες. Επίσης Θα επιτρέπει στους 
επιβάτες των συρµών να επικοινωνούν µε τους χειριστές του ΚΕΛ (OCC). Γενικά, το 
σύστηµα DLT θα παρέχει τηλεφωνικές συνδέσεις µεταξύ προσωπικού λειτουργίας και 
χειρισµού εντός των σταθµών και του OCC αλλά και µεταξύ του ΚΕΛ (OCC) και των 
σταθµών / των υποσταθµών σήραγγας, αποθηκών / τεχνικών χώρων. 

12.4.26 Το ΕΚΣΕΤ (ICCS) για το σύστηµα DLT των νέων σταθµών, θα µπορεί να χειρίζεται τις 
εισερχόµενες κλήσεις, να εποπτεύει την κατάσταση του συστήµατος και να έχει 
πρόσβαση στο καταγραφικό των κλήσεων. 

12.4.27 Επιπλέον, το ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα συνδέεται µε το σύστηµα CCTV, για να εµφανίζει στο 
ΚΕΛ (OCC) και στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) ζωντανές εικόνες και βίντεο από τους 
εικονολήπτες σε περίπτωση  κλήσης έκτακτης ανάγκης από το σύστηµα DLT. 

12.4.28 Σύστηµα Ραδιοεπικοινωνίας-TETRA, θα µπορεί µέσω του ΕΚΣΕΤ (ICCS) να υλοποιεί 
τις ακόλουθες σηµαντικές λειτουργίες: 

• Μηνύµατα PIS από σταθµό εργασίας ΚΕΛ (OCC) ή ECR επί του συρµού. 

• Συναγερµούς επί του συρµού. 

• Ανακοινώσεις από σταθµό εργασίας του ΚΕΛ (OCC) επί του συρµού.  

• Απάντηση κλήσης DLT από σταθµό εργασίας του ΚΕΛ (OCC) ή ECR. 
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• ∆ιαγνωστική κατάσταση του TETRA και του εξοπλισµού του στα νέα τµήµατα 
της επέκτασης Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

12.4.29 Από τη γραφική διεπαφή χρήστη του ΕΚΣΕΤ (ICCS), για κάθε συσκευή επικοινωνίας 
(PID, PA, κάµερα, ΤΕTRA, DLT), θα προβλεφθεί ένας διαγνωστικός πίνακας για την 
παρακολούθηση της κατάστασης σε πραγµατικό χρόνο κάθε υποσυστήµατος 
τηλεπικοινωνιών. 

12.4.30 Η πρόσβαση στις λειτουργίες ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα πρέπει να ελέγχεται από ένα 
µηχανισµό σύνδεσης-κωδικού πρόσβασης. Πρέπει να είναι δυνατή η διαµόρφωση του 
συστήµατος που καθορίζει ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιµες, για κάθε λογαριασµό 
σύνδεσης-κωδικού πρόσβασης. 

12.4.31 Το ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα παρέχει όλες τις διαδικασίες διαµόρφωσης που απαιτούνται για 
τον προσδιορισµό των χρηστών, των ρόλων και των πόρων. Από την κύρια σελίδα 
διαµόρφωσης βίντεο θα είναι δυνατή η πρόσβαση στη σελίδα διαµόρφωσης ασφαλείας 
και η πρόσβαση σε τρία διαφορετικά τµήµατα: χρήστες, ρόλοι και πόροι. 

 

12.5 ∆ιαθεσιµότητα Συστήµατος 

12.5.1 Ο σχεδιασµός του ICCS  διευκολύνει την υλοποίηση των επιµέρους στόχων επιδόσεων 
των συστηµάτων. Αν και τα κριτήρια απόδοσης για το ICCS θα αναπτυχθούν 
λεπτοµερώς κατά τη διάρκεια της λεπτοµερούς φάσης σχεδιασµού, τα ακόλουθα θέµατα 
επιδόσεων θα λαµβάνονται πλήρως υπόψη κατά το σχεδιασµό του συστήµατος ώστε να 
παρέχεται ένας γρήγορος χρόνος απόκρισης που να καλύπτει τις συνήθεις, 
υποβαθµισµένες και έκτακτες συνθήκες λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τον χρόνο που απαιτείται για την εµφάνιση µιας εικόνας/βίντεο στον χειριστή. 

• Τον ρυθµό κυκλικής επικαιροποίησης/ενηµέρωσης του ICCS. 

• Τον αριθµό ενεργών σταθµών εργασίας χειριστή. 

• Την κατάσταση αλλαγών που επεξεργάζεται το σύστηµα ανά δευτερόλεπτο. 

• Τον χρόνο που απαιτείται για την εµφάνιση µιας αλλαγής κατάστασης και για τη 
δηµιουργία συναγερµού. 

• Τον χρόνο που ελήφθη και ο αριθµός των εντολών που εκδόθηκαν. 

12.5.2 Η διαθεσιµότητα όλων των HMI πρέπει να είναι καλύτερη από 99,9%. 

12.5.3 Ο Μέσος Χρόνος για την Επιδιόρθωση, µη συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου ταξιδιού, 
ο στόχος για όλους τους HMI πρέπει να είναι µικρότερος από µία (1) ώρα. Παρά το 
MTTR, ο αντισυµβαλλόµενος διασφαλίζει ότι τηρούνται οι παράµετροι διαθεσιµότητας. 

12.5.4 Ο Ανάδοχος θα παράσχει πλήρη στοιχεία για τα συστήµατα. Η υψηλή αξιοπιστία θα 
αποδεικνύεται µε την υποβολή MTBF τιµών κάθε κάρτας του συστήµατος και µε τους 
γενικούς MTBF υπολογισµούς του συστήµατος. 

12.6 ∆ιεπαφές (Interfaces) ICCS 

12.6.1 Το Σύστηµα ICCS της επέκτασης Καλαµαριάς θα ενσωµατωθεί στο λογισµικό του 
Βασικού Έργου Θεσσαλονίκης στο ΚΕΛ και θα προσφερθούν όλες οι κατάλληλες 
διεπαφές (interface) από τον Ανάδοχο  για να ενοποιηθεί στην πλατφόρµα I3S του ICCS 
του Βασικού Έργου. 

12.6.2 Το σύστηµα ICCS θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις καταλληλες διεπαφές για να 
συνεργάζεται οµαλά µε όλα τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών (PABX, DLT, INTERCOM) 
του Βασικού Έργου και του κυρίου αναδόχου της επέκτασης Καλαµαριάς. 
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12.6.3 Με τα συστήµατα ΚΚΤΟ (CCTV), PA και TETRA επί των αρχικών συρµών του Βασικού 
Έργου και των νέων συρµών που θα προστεθούν στο πλαίσιο της επέκτασης 
Καλαµαριάς. 

12.7 Απαιτήσεις Εγκατάστασης για το ICCS 

12.7.1 Τα κεντρικά ερµάρια εξοπλισµού εντός των νέων σταθµών και του ΚΕΛ (OCC) ή ECR 
θα τοποθετηθούν σε ερµάριο ETSI 19″, ή παρόµοιο, κλιµατιζόµενο, το οποίο θα γειωθεί 
κατάλληλα και θα διαθέτει αντικεραυνική προστασία.  

12.7.2 Τα προτεινόµενα συστήµατα θα έχουν τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης και 
συµβατότητας σε σχέση µε τον κεντρικό εξοπλισµό (υλικός εξοπλισµός και λογισµικό). 

12.7.3 Σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς όρους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
συγκεκριµένες περιβαλλοντικές συνθήκες της Θεσσαλονίκης, όπως η θερµοκρασία, η 
ταχύτητα του ανέµου, η διάβρωση του εξοπλισµού εξωτερικών χώρων. 

12.8 Παροχή Ισχύος, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) και Γείωση 

12.8.1 Τα εξαρτήµατα του συστήµατος ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα τροφοδοτούνται από κοινά 
Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά (UPS) για ολόκληρο το σύστηµα τηλεπικοινωνιών.  

12.8.2 Τα τµήµατα του συστήµατος ΕΚΣΕΤ (ICCS) θα συνδέονται µε το σύστηµα γείωσης και 
θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). 

12.9 ∆ιαδικασίες Μετρήσεων και ∆οκιµών 

12.9.1 Για τη δοκιµή και συντήρηση του συνόλου του συστήµατος ICCS, θα παρασχεθούν όλα 
τα αναγκαία όργανα, συµπεριλαµβανοµένων των φορητών συσκευών δοκιµών ελέγχου. 

12.9.2 Για  την καταγραφή και τη συµπλήρωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης, θα 
παρασχεθεί κατάλληλος φορητός υπολογιστής (notebook). Οι συσκευές δοκιµών και τα 
όργανα µέτρησης θα περιγραφούν όπως απαιτείται και θα παραδοθεί η σχετική 
αιτιολόγηση για την επιλογή τους. 

12.10 Πρότυπα 

12.10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να δηλώσει τα ισχύοντα Πρότυπα που θα 
χρησιµοποιηθούν. Εάν κατά την διάρκεια της Σύµβασης κάποιο Πρότυπο αναθεωρηθεί, 
ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΑΜ το αναθεωρηµένο Πρότυπο. 

12.10.2 Τα πρότυπα του κατασκευαστή θα γίνονται αποδεκτά µόνο εάν είναι ισοδύναµα ή 
υψηλότερα από τα ανωτέρω αναφερόµενα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα υφιστάµενα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών 
Ρευµάτων στην τελική κατάσταση παράδοσης και εγκατάστασης από τον Ανάδοχο του 
Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τα προτεινόµενα συστήµατα µε 
προδιαγραφές υψηλού επιπέδου και τελευταίας τεχνολογίας, υποδεικνύουν τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά που παρέχονται χωρίς να διευκρινίζονται οι λεπτοµέρειες 
του αναλυτικού σχεδιασµού. Εν συντοµία η προτεινόµενη λύση του Βασικού Έργου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης, περιλαµβάνει τα παρακάτω σε σχέση µε τα συστήµατα 
τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτωνπου ζητούνται στον παρόντα διαγωνισµό: 

• Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV): Κεντρικό σύστηµα βίντεο που παρέχει 
κάλυψη εικόνας στο δίκτυο του Mετρό, καθώς και εγκαταστάσεις εγγραφής / 
επανάληψης. 

• Ψηφιακό σύστηµα µετάδοσης (DTS & IT INFR): ενσύρµατο δίκτυο βασισµένο σε 
ενεργό εξοπλισµό µεταγωγέων και σε καλώδιο οπτικής ίνας που παρέχει 
ψηφιακή σύνδεση µεταξύ των διαφόρων υποσυστηµάτων και των τοποθεσιών 
του Μετρό. 

• Σύστηµα ∆ηµόσιων Αναγγελιών (PA) / Σύστηµα Πληροφοριών Επιβατών (PIS): 
Σύστηµα για τις εγκαταστάσεις επί των σταθµών και επί των συρµών, το οποίο 
επιτρέπει την µετάδοση πληροφοριών σε επιβάτες του Mετρό εκτελώντας µια 
ηχητική ανακοίνωση ή / και προβάλλοντας βίντεο. 

• Σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας (RADIO): Ραδιοδίκτυο που παρέχει ασύρµατη 
επικοινωνία µεταξύ των χειριστών ΚΕΛ (OCC), του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR), των 
συνοδών/οδηγών των συρµών και του προσωπικού λειτουργίας κατά µήκος του 
δικτύου Μετρό της Βασικού Έργου Θεσσαλονίκης. 

• Σύστηµα Ασφάλειας και Εξασφάλισης-SMS: Εξοπλισµός για την εποπτεία και 
διαχείριση των συσκευών Ελέγχου Πρόσβασης και Ανίχνευσης Εισόδου.  

• Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης /Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου-
ACC/IDS, σε όλους του κρίσιµους χώρους των σταθµών και των εγκαταστάσεων 
του Μετρό. 

• Σύστηµα ICCS: Κεντρικό Ενοποιηµένο Σύστηµα εποπτείας όλων των 
συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων του Μετρό Θεσσαλονίκης. 
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1 Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης - Digital Transmission System (DTS) 

 
1.1 Το υφιστάµενο Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS του Βασικού Έργου του Μετρό 

Θεσσαλονίκης, αποτελεί τον κεντρικό κορµό για όλες τις επικοινωνίες των Συστηµάτων 

Μετρό, δηλ. θα παρέχει την αµφίδροµη µετάδοση ήχου, βίντεο και δεδοµένων µεταξύ 

σταθµών, Αµαξοστασίου, ΚΕΛ (OCC), Εφεδρικού ΚΕΛ και του Κτιρίου ∆ιοίκησης.  

1.2 Το σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS πρέπει να συνδέεται κατά το ελάχιστο µε τα 
παρακάτω συστήµατα τηλεπικοινωνιών: 

• Σύστηµα Ραδιοεπικοινωνίας -TETRA 

• Αυτόµατο Τηλεφωνικό Σύστηµα PABX 

• Κατευθείαν Τηλεφωνικές Γραµµές-DLT 

• Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό-PA 

• Οπτική Επιτήρηση - CCTV 

• Σύστηµα ∆ιανοµής Ώρας και Σύστηµα Ρολογιών 

• Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών-PIS 

• Σύστηµα Καλωδιώσεων 

• Υποδοµή Πληροφορικής (IT)-MIS 

• Σύστηµα Ενδοεπικοινωνίας 

• Συστήµατα Ασφάλειας και Εξασφάλισης-SMS 

• Αυτόµατος Έλεγχος Κτιρίων (BACS) 

• Έλεγχος Ισχύος (PRCS) 

 

1.3 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος DTS για το Βασικό Έργο του 
Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των σταθµών 
µε το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ: 
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1.4 Το κοινό δίκτυο LAN TCP / IP προσφέρει υπηρεσίες µεταφοράς και µεταγωγής, µε τεχνική 
µετάδοσης ψηφιακών πακέτων. Το δίκτυο µπορεί να υποστηρίζει, τόσο τις ευαίσθητες στο 
χρόνο επικοινωνίες όπως η φωνή και το βίντεο, όσο και τις επικοινωνίες που δεν 
εξαρτώνται από τον χρόνο όπως η διάχυση δεδοµένων. 

1.5 Στο δίκτυο της Θεσσαλονίκης, η αρχιτεκτονική του ∆ικτύου αναπτύσσεται στον πυρήνα και 
στην άκρη, µέσω της δροµολόγησης IP / IPX layer-3 (OSPF) µαζί µε τα πρότυπα IEEE 
802.1Q VLAN ετικέτες (tagging) και συγκεντρωτική σύνδεση (aggregation link), 
υλοποιούνται σε όλο αυτό το δίκτυο. Οι λειτουργίες QoS εξασφαλίζουν την ταξινόµηση της 
κυκλοφορίας και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη σωστή εφαρµογή συγκλινουσών 
εφαρµογών πολυµέσων. 

1.6 Το σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης DTS θα παρέχεται ως "∆ίκτυο TCP / IP" και αυτό θα 
πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα διαχείρισης δικτύου NMS.  

1.7 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 
συστήµατος DTS για το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

 

Είδος Κατασκευαστής Τύπος 

Layer 3 Network Switch Alcatel-Lucent OmniSwitch 9907 

Network Management System (NMS) Alcatel-Lucent OmniVista 2500 

Layer 3 Network Switch (Depot) Alcatel-Lucent Omniswitch 6860 
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2 Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας-TETRA Radio System 

 

2.1 Το σύστηµα TETRA θα παρέχει ραδιοκάλυψη στους σταθµούς, τις σήραγγες, τις περιοχές 
των φρεάτων, τις περιοχές των αµαξοστασίων και τους συρµούς. Χρησιµοποιείται για την 
παροχή φωνητικών επικοινωνιών και επικοινωνιών δεδοµένων µεταξύ του ΚΕΛ (OCC) και 
των χρηστών των ασυρµάτων (κινητών ή φορητών). 

2.2 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος TETRA για το Βασικό Έργο του 
Μετρό Θεσσαλονίκης όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των σταθµών µε 
το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Ο απαραίτητος προγραµµατισµός συχνότητας θα πρέπει να συντονίζεται µε την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και κάθε άλλο Κυβερνητικό Φορέα 
για την απόκτηση της απαραίτητης αδειοδότησης συχνότητας. 

2.4 Όλες οι ραδιοφωνικές φωνητικές επικοινωνίες που λαµβάνονται στο ΚΕΛ (OCC) και στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) θα καταγράφονται. 

2.5 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 
συστήµατος Ασύρµατης Τηλεπικοινωνίας (TETRA) για το Βασικό Έργο του Μετρό 
Θεσσαλονίκης. 

 

Είδος Κατασκευαστής Τύπος 

CSP, SMN, CRIS, GW-IP Selex ES ElletraSuite  
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IP Core elements 
ADAPTANET 

Radio Base Station BS-Node Leonardo BS NODE-C 

Network Management Server  Selex ES 
ElletraSuite  
NMSx 50 

Network Management Client, 
Dispatcher System DS-IP        

Selex ES CSP-DS platform 

Mobiles - VS3000 Leonardo 
Mobile radio-ElettraSuite 
VS 3000 

Portable Radios - PUMA T3  Leonardo 
Hand portable Radio 
Puma T3 

Portable Radios - PUMA T3 Plus Leonardo 
Hand portable Radio 
Puma T3-Plus 

RF Indoor Antenna KATHREIN 
Indoor omnidirectional 
Antenna 

RF Outdoor Antenna KATHREIN 
Outoor omnidirectional 
Antenna 

Leaky Cable 1-1/4" Eupen RMC 
114-T “A series” 

EUPEN 
RMC 78-T A SERIES 
RMC 114-HLFR  A 
SERIES 

Directional Coupler CN20 Microlab 
Directional Coupler,CK-
20N Series Db  

Splitter K 63 20 22 1 &K 63 20 23 1 KATHREIN 
Outdoor and Indoor use 
Splitter 450 

Power Splitter Microlab 

Block Style, Reactive 
Power Dividers 
Super wideband 380 - 
2,500 MHz, N 

Coaxial Loads Microlab 
Medium & High Power 
Terminations 

Distribution Unit BENNING Distribution 4500 
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3 Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό - Public Address System (PA) 

3.1 Το υφιστάµενο σύστηµα Αναγγελιών (PA) του Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης θα 
χρησιµοποιείται για καθηµερινές δραστηριότητες (όπως η εκποµπή ζωντανών ή 
προγραµµατισµένων µηνυµάτων και µουσική υπόκρουση για τους επιβάτες) ωστόσο, θα 
είναι πολύ σηµαντικό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. συναγερµοί πυρκαγιάς). 

3.2 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος PA για το Βασικό Έργο του 
Μετρό Θεσσαλονίκης όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των σταθµών µε 
το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ. 

 
 
3.3 Το σύστηµα Αναγγελιών (PA) επιτρέπει τη µετάδοση ηχητικών ανακοινώσεων ή µουσικής 

υπόκρουσης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους κάθε σταθµού και αµαξοστασίου. 
Κάθε περιοχή θα ορίζεται ως ξεχωριστή ζώνη στο σύστηµα αναγγελιών PA και θα έχει τη 
δυνατότητα να είναι ξεχωριστά επιλέξιµη. 

3.4 Οι ανακοινώσεις θα χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας, ασφάλειας και 
διαχείρισης της κυκλοφορίας των επιβατών, των συρµών. Η δυνατότητα  τόσο της 
αποστολής ζωντανών όσο και προ-ηχογραφηµένων ηχητικών µηνυµάτων, είτε σε 
αυτόµατη λειτουργία είτε ελεγχόµενη από τον χειριστή. 
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3.5 Το σύστηµα PA πρέπει επίσης να πληροί τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται για το 
χώρο αµαξοστασίου. Ως εκ τούτου, θα υπάρξουν φωνητικές ανακοινώσεις στην περιοχή 
σταθµεύσεως των συρµών και του προσωπικού Λειτουργίας και Συντήρησης, όπου θα 
ενηµερώνονται για την αναχώρηση του συρµού από τον χώρο εναπόθεσης του. 

3.6 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 
συστήµατος Αναγγελιών (PA) για το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

 

Είδος Κατασκευαστής Τύπος 

Network Controller BOSCH PRS-NCO3 

Cobranet Interface BOSCH LBB 4404/00 

Power Amplifier 4x125W BOSCH PRS-4P125 

Call Station Remote BOSCH PRS-CSR 

Call Station Interface BOSCH LBB 4430 

Call Station basic keyboard BOSCH LBB 4432 

Supervision Control Board BOSCH LBB 4440 

End of Line (EOL) Supervision Board BOSCH LBB 4443 

Horn Loudspeaker BOSCH LH1-10M10E 

Ceiling Loudspeaker BOSCH LBC 3086/41 

Sound Projector BOSCH LBC 3941/11 

AVC Microphone IDEAS BM14/01 

Battery Chargers EN54 BOSCH PRS-48CH12 

Audio Manager IDEAS DAM-8800 
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4 Σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (ΚΚΤΟ) - Closed Circuit 
Television (CCTV) System  

4.1 Η προστασία και η ασφάλεια του Μετρό του Βασικού ΄Εργου θα πρέπει να παρέχεται από 
το Σύστηµα Παρακολούθησης CCTV ως σύστηµα υποστηρικτικό. 

4.2 Σε κάθε σταθµό, κάθε εικονολήπτης θα πρέπει να συνδεθεί µέσω της κεντρικής µονάδας  
ελέγχου ΚΚΤΟ (CCTV). Οι εικόνες των εικονοληπτών θα πρέπει να καταγράφονται τοπικά 
και οι συσκευές εγγραφής να τροφοδοτούνται από το σύστηµα αδιάλλειπτης UPS για τις 
τηλεπικοινωνίες. 

4.3 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος KKTO (CCTV) για το Βασικό 
Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των 
σταθµών µε το ΚΕΛ (OCC) και το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

 

 
4.4 Στην αίθουσα του σταθµού (SMR) ο χειριστής διαθέτει δύο οθόνες για ζωντανή προβολή. 

Η πρώτη είναι συνδεδεµένη µε τον σταθµό εργασίας του CCTV και δίνει τις λειτουργίες 
µωσαϊκού έως και 16 µικρές εικόνες. Η επιλογή των εικόνων πραγµατοποιείται µέσω του 
ποντικιού. Η δεύτερη οθόνη είναι συνδεδεµένη µε τον αποκωδικοποιητή που δίνει τη 
δυνατότητα να εµφανίζονται ταυτόχρονα µέχρι και τέσσερις εικόνες ανά κάµερα. 

4.5 Οι χειριστές στο ΚΕΛ (OCC) και του Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR) είναι σε θέση να διαχειρίζονται 
ολόκληρη την υποδοµή του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV) χρησιµοποιώντας 
τον πελάτη διακοµιστή του συστήµατος ICCS. Ο απαιτούµενος αριθµός οθονών CCTV 
παρέχεται για κάθε ελεγκτή. 

4.6 Είναι δυνατή η ταυτόχρονη προβολή των ίδιων επιλεγµένων εικόνων στο ΚΕΛ (OCC), στο 
Εφεδρικό ΚΕΛ και στο σχετικό SMR. 
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4.7 Οι εικόνες που προέρχονται από κάθε κάµερα καταγράφονται τοπικά σε σκληρούς 
δίσκους δικτύου. Η εγγραφή βίντεο στον σκληρό δίσκο θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις 
επιχειρησιακές ανάγκες. Οι κύριες λειτουργίες αποθήκευσης είναι: 

• Μοντέλο Γραµµικής λειτουργίας αποθήκευσης ή λειτουργία δακτυλίου 

• Συνεχής ή προγραµµατισµένη ενεργοποίηση 

• Καταγραφή ρυθµίσεων 

• Αντιστοίχιση ονόµατος καµερών σε εγγεγραµµένη εικόνα 

• Ρυθµός ποιότητας εικόνας και βίντεο 

• ∆υνατότητα Αναζήτησης βάσει παραµέτρων: Ώρα, ηµεροµηνία, συµβάν και 
εικονολήπτης 

• Αναπαραγωγή µέσω δικτύου IP στο σταθµό εργασίας CCTV 

• Ταυτόχρονη εγγραφή, αναπαραγωγή και δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

4.8 Οι χειριστές στο SMR, Αµαξοστάσιο, ΚΕΛ (OCC) και το Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) έχουν τη 
δυνατότητα να ακούν ήχο που προέρχεται από µικρόφωνα για σκοπούς παρακολούθησης 
ήχου. Τα µικρόφωνα µετατοπίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες τοποθέτησης. Σε κάθε 
µικρόφωνο συσχετίζεται µια κάµερα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση ήχου 
και εικόνας της καλυµµένης ζώνης. 

4.9 Επιπλέον, σε κάθε όχηµα του συρµού πρέπει να εγκατασταθούν δώδεκα κάµερες. Η 
µετάδοση αυτών των σηµάτων (CCTV και αποµακρυσµένα δεδοµένα) γίνεται µέσω του 
συστήµατος Wifi (σύστηµα DCS). 

4.10 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 
συστήµατος ΚΚΤΟ (CCTV) για το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

 
Είδος Κατασκευαστής Τύπος 

Varifocal Lenses     BOSCH 
SR MPIXEL & HD 

Lenses 

CCTV DMT Software & Hardware    BOSCH 
BOSCH Video 

Management System 
(BVMS) 

Digital Video Recorder              BOSCH      DIVAR IP 7000 2U 

CCTV Monitors 21.5” Fujitsu E22-8 TS Pro 

Video Decoder BOSCH VJD-8000 

Audio Surveillance microphone    Ideas    BM14/01 

Outdoor fixed  Camera                BOSCH FlexiDome IP outdoor 4000i  

Mounting Equipment                       BOSCH LTC 92xx/01 

Mounting Equipment                 BOSCH LTC 92xx/00 

Outdoor fixed Camera                   BOSCH Dinion IP 5000 HD 

 PTZ Camera                            BOSCH AutoDome IP outdoor 5000i 

Outdoor fixed Camera housing     BOSCH UHO Outdoor Camera 
housing   

Modular camera mounts & access  VGA-IC_SP   

Monitor E22 Touch                      Fujitsu E22 Touch 
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5 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφαλείας - Safety Management System (SMS) 

5.1 Το σύστηµα SMS θα επιτρέπει παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, χειρισµό 
εξοπλισµού υποσυστήµατος σχετικού µε την ασφάλεια στο χώρο αποθήκευσης, στους 
σταθµούς, στις σήραγγες και κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής. 

5.2 Τα υποσυστήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια µπορούν να οµαδοποιηθούν στους 
τρεις παρακάτω τύπους: 

• Ανίχνευση Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS) 

• Έλεγχος Εισόδου (ACC) 

• Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV). 
5.3 Το σύστηµα SMS θα πραγµατοποιεί συλλογή, διαχείριση και αναφορά σηµαντικών 

συναγερµών σχετικά µε τα παρακάτω υποσυστήµατα: 

• Σχετικά µε την Ασφάλεια (IDS, ACC, CCTV) 

• Σηµατοδότηση (ATC, ATO, ATP, ATS) 

• Αυτόµατος Έλεγχος Κτιρίων (BACS and Depot-BACS) 

• Έλεγχος Ισχύος (PRCS and DMS) 

• Τηλεπικοινωνίες (TETRA Radio, Automatic Telephone, DLT, PA, CSTD, PIS, 
Σύστηµα-Intercom, IT-Υποδοµή, Σύστηµα Ψηφιακής Μετάδοσης). 

5.4 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος SMS για το Βασικό Έργο του 
Μετρό Θεσσαλονίκης όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των σταθµών µε 
το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ. 

 

 
 
5.5 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 

συστήµατος SMS για το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Είδος Κατασκευαστής Τύπος 
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SMS Workstation Advantech  HPC-7320 

OPC ∆ιακοµιστής (Server)  Advantech/Microsoft  SQL Server 2013 

Standard Edition 

SCADA λογισµικό GE Intelligent Platforms 

Proficy HMI/SCADA 

Cimplicity 

 

 



    
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 ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

RFP-380/20 

 

K_LV_DP270000       Σελίδα 112  από 134 

6 Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών - Passenger Information System (PIS) 

6.1 Το PIS περιλαµβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό για την είσοδο, αποθήκευση, 
επεξεργασία και προβολή της άφιξης συρµών, των πληροφοριών για τους επιβάτες και το 
προσωπικό λειτουργίας στις πλατφόρµες σε πραγµατικό χρόνο. 

6.2 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος PIS για το Βασικό Έργο του 
Μετρό Θεσσαλονίκης όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των σταθµών µε 
το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

6.3 Στο εσωτερικό των συρµών, οι επιβάτες ενηµερώνονται οπτικά για τους προορισµούς και 
τις επόµενες στάσεις του συρµού, καθώς και για κάποια ασυνήθιστη λειτουργία του 
συρµού και την επείγουσα λειτουργία. 

6.4 Υπάρχει η δυνατότητα τα γραπτά µηνύµατα να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: 

• Τα επιχειρησιακά µηνύµατα σχετικά µε τις πληροφορίες που αποστέλλονται κατά 

την κανονική λειτουργία του Μετρό (π.χ. τον προορισµό του συρµού άφιξης και 

τον σχετικό χρόνο αναµονής). 

• Τα µηνύµατα έκτακτης ανάγκης, σχετικά µε ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης 

(π.χ. εκκένωση σταθµού). 

• Τα µηνύµατα έκτακτης ανάγκης έχουν υψηλότερο επίπεδο προτεραιότητας από 

το µήνυµα κανονικής λειτουργίας. 

6.5 Οποιαδήποτε µηνύµατα µπορούν να δηµιουργηθούν µε διαφορετικό τρόπο: 
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• Αυτόµατα Μηνύµατα από το ICCS του ΚΕΛ (OCC) ή από το DMT του ΚΕΛ 
(ΟCC) ή από το σταθµό εργασίας του SMR. 

• Από το ΚΕΛ (OCC) πελάτη ή από το DMT, ο χειριστής µπορεί να στείλει ένα 
προ-ηχογραφηµένο µήνυµα ή να πληκτρολογήσει µε χειροκίνητο τρόπο κάποιο 
συγκεκριµένο (ζωντανό) µήνυµα. 

6.6 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 
συστήµατος PIS για το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

 

Είδος Κατασκευαστής Τύπος 

Passenger Information Display AESYS MA5x5.3x240x161 T0420B 

Σταθµός Εργασίας µε Λογισµικό  PIS Ίδιο µε αυτό του 
ICCS 

- 

Σταθµός Εργασίας µε Λογισµικό  

PIS(SMR) 
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7 Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης / Ανίχνευσης µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου - 
Access Control/Intrusion Detection System (ACC/IDS) 

 
7.1 Τα εγκατεστηµένα από τον Ανάδοχο υποσυστήµατα Ελέγχου Πρόσβασης και Ανίχνευσης 

µη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου, που είναι συνδεδεµένα στο Ενοποιηµένο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας/Προστασίας (SMS) θα παράσχουν τα εξής: 

• Προστασία έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στο αµαξοστάσιο και στα 
φρέατα, καθώς και  

• Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης (ACC) για το OCC, τις Αίθουσες Υπεύθυνων 
Σταθµών, αίθουσες µε τεχνικό εξοπλισµό, προσβάσεις στις σήραγγες από φρέατα 
και αποβάθρες, πρόσβαση στα φρέατα από την στάθµη της οδού και κύρια 
πρόσβαση στο κτίριο διοικητικών υπηρεσιών.   

7.2 Τα συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου 
αποτελούνται από τα ακόλουθα κύρια επιµέρους υλικά: 

• Κεντρικός πίνακας συστήµατος συναγερµού IDS. 

• Περιφερειακοί Ελεγκτές Εισόδων/Εξόδων (I/Ο Interface) για διαχείριση συµβατικών 
στοιχείων επιτήρησης. 

• Πληκτρολόγιο ελέγχου (Remote Arming Terminal) για τον τοπικό χειρισµό του 
συστήµατος ασφαλείας. 

• Kαρταναγνώστες µε πληκτρολόγιο, τύπου proximity, για την εισαγωγή στοιχείων 
προκειµένου να επιτευχθεί είσοδος σε ελεγχόµενο χώρο. 

• Κοµβία εξόδου, Κοµβία εξόδου έκτακτης ανάγκης. 

• Μαγνητικές επαφές πόρτας, Μαγνητικές επαφές ρολών, καταπακτών, εσχαρών 
επιφανείας. 

• Φαροσειρήνα οπτικοακουστικού συναγερµού. 

• Ανιχνευτές κίνησης. 

• Ηλεκτροµαγνήτης συγκράτησης θύρας µε ενσωµατωµένη µαγνητική επαφή. 

• Τοπικοί ελεγκτές θύρας (Door Controller) αυτόνοµης λειτουργίας για τον έλεγχο ενός 
καρταναγνώστη, διασυνδεδεµένοι µεταξύ τους τοπικά σε δίκτυο τύπου “BUS” RS-
485. 

• Τοπικός ελεγκτής θύρας (Door Controller) αυτόνοµης λειτουργίας για τον έλεγχο ενός 
καρταναγνώστη, µε δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο τύπου “BUS” RS-485 ή/και θύρα 
επικοινωνίας Ethernet, µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό 230V AC/12V DC. 

• Κεντρικός Η/Υ τύπου Server εντός του Κ.Ε.Λ. µε το απαιτούµενο λογισµικό για την 
ενιαία διαχείριση όλων των συστηµάτων IDS/ACC σταθµού. 

• Η/Υ Σταθµός εργασίας τύπου Client εντός του Κ.Ε.Λ. µε κατάλληλο λογισµικό για την 
διαχείριση της βάσης δεδοµένων του συστήµατος Access Control και τον χειρισµό 
του εκτυπωτή και της συσκευής ανάγνωσης και προγραµµατισµού των καρτών 
πρόσβασης τύπου proximity. 

• ∆ιεπαφή τύπου OPC, για την αµφίδροµη επικοινωνία του Κεντρικού Server του 
συστήµατος µε το σύστηµα SMS. 

 
7.3 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος ACC/IDS για το Βασικό Έργο 

του Μετρό Θεσσαλονίκης όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των 
σταθµών µε το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ. 
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7.4 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 
συστήµατος DTS για το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

 

Είδος Κατασκευαστής Τύπος 

Καρταναγνώστης προσέγγισης, µε 
ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο 

DDS DK23 

Κεντρικός ελεγκτής ελέγχου πρόσβασης, σύνδεση 
έως 2 καρταναγνώστες σε 2 πόρτες σε bus, εντός 
κυτίου µε τροφοδοτικό 3,5 Α 

DDS 
Controller:Open4 

PSU:JX 

Κεντρικός ελεγκτής ελέγχου πρόσβασης,σύνδεση 
έως 2 καρταναγνώστες σε 2 πόρτες σε bus,εντός 
κυτίου µε τροφοδοτικό 3,5 Α και συσσωρευτή, µε 
TCP/IP 

DDS 
Controller:Open-IP4 

PSU:JX 

Ηλεκτροµαγνήτης 600lbs, επιτηρούµενος µε 
ενσωµατωµένη µαγνητική επαφή, µε βάση για 
πόρτα ανοιγόµενη προς τα έξω  

ELOCK Elock-600L 

Κοµβίο εξόδου µιας επαφής CDVI RTE001S 

Κοµβίο εξόδου κινδύνου KAC MCP1A 

Πίνακας GALAXY DIMENSION, Grade 3, 16 
ζωνών, µε δυνατότητα επέκτασης στις 520, µε 
τροφοδοτικό, κωδικοποιητή, βαθµίδα ethernet, 
4xRS485 data buses και µπαταρία 12VDC 7Ah 
Grade 3 

HONEYWELL C520-D-E1 

Μονάδα επέκτασης RIO 8 εισόδων και 4 εξόδων, 
µε τροφοδοτικό 2.75Amps, εντός κυτίου και 
µπαταρία 12VDC 7Ah 
Grade 3 

HONEYWELL GXPSU3ASMBEN 

Μαγνητική επαφή λευκή Grade 3 ELMDENE EN3-QSC-GN 

Μαγνητική επαφή, εξωτερικού χώρου, Grade 3 ELMDENE EN3-RSA-GN 

Μαγνητική επαφή, για τον έλεγχο των σχαρών 
φρεάτων, Grade 3 

ELMDENE EN3-RSA-GN 

Ανιχνευτής κίνησης 1 παθητικού υπερύθρου και 1 
µικροκυµατικού καναλιού, κάλυψης 16x22µ, µε 
MaskAlert, προστασία tamper, Grade 3 

HONEYWELL DT8016AF4 

Ανιχνευτής κίνησης 2 παθητικών υπερύθρων και 
2 µικροκυµατικών καναλιών, εξωτερικού χώρου, 
IP65, pet immune, Grade 3 

RISCO RK325DT 

Σειρήνα αυτοτροφοδοτούµενη µε φλας και 
µπαταρία, 118dB, Grade 3 

KLAXON XPRO-H/PREMIER 

Πληκτρολόγιο χειρισµών & ενδείξεων µε οθόνη 
LCD, GALAXY MK7 Grade 3 

HONEYWELL GXMK7 
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8 Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) - 
Integrated Central Communications System  

8.1 Η εφαρµογή λογισµικού I3S είναι το προϊόν που χρησιµοποιείται για το σύστηµα ICCS 
(Integrated Central Control System) παρέχοντας τη διεπαφή ανθρώπου - µηχανής. Το 
λογισµικό θα είναι σε θέση να συνδέσει όλες τις λειτουργίες των συστηµάτων 
τηλεπικοινωνιών, στο Κέντρο Ελέγχου (OCC) και στη παρακολούθηση της γενικότερης 
συµπεριφοράς των συστηµάτων αυτών ή τυχόν σφαλµάτων. 

8.2 Το I3S θα επιτρέπει στους χειριστές του Κέντρου Ελέγχου (OCC) ή του Εφεδρικού 
Κέντρου Ελέγχου (ECR) να εποπτεύουν και να λειτουργούν µε κεντρικό, συντονισµένο 
και αποµακρυσµένο τρόπο τις διάφορες συσκευές και τον εξοπλισµό των ανωτέρω 
συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και να παρέχουν κατά κύριο λόγο και σε αντιστοιχία µε τα 
συστήµατα αυτά τα παρακάτω: 

• Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών (PIS) για τη διαχείριση των µηνυµάτων κειµένου 
που παρέχονται στις Οθόνες Πληροφοριών Επιβατών (PID), που βρίσκονται τόσο 
στις περιοχές των σταθµών όσο και στoυς συρµούς. 

• Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό (PA), για τη διαχείριση φωνητικών ανακοινώσεων 
στους σταθµούς, στο αµαξοστάσιο και στους συρµούς. 

• Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV), για επιτήρηση βίντεο στους 
σταθµούς, στο αµαξοστάσιο και στους συρµούς. 

• Σύστηµα κατευθείαν τηλεφωνικής γραµµής (DLT) / ενδοεπικοινωνίας, χειρισµός 
κλήσεων υπηρεσιών που λαµβάνονται από το προσωπικό του Μετρό και κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης που λαµβάνονται από επιβάτες στους σταθµούς και επί του 
συρµού. 

• Σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των σταθερών και επί του 
συρµού εγκαταστάσεων επικοινωνίας. 

• Σύστηµα Ωρολογίων και συγχρονισµού. 

8.3 Παρακάτω δίδεται η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος ICCS για το Βασικό Έργο του 
Μετρό Θεσσαλονίκης όπου φαίνεται η υλοποίηση της διασύνδεσης όλων των σταθµών 
µε το ΚΕΛ και το Εφεδρικό ΚΕΛ. 
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8.4 Το Κέντρο του ICCS παρέχει τις λειτουργίες διαχείρισης που περιγράφονται παραπάνω 
σε υψηλό επίπεδο, µε κατάλληλη διασύνδεση HW και SW µε συγκεκριµένες µονάδες 
ελέγχου κάθε συστήµατος (δηλ. Μονάδες διαχείρισης DLT, ραδιοσύστηµα), που 
βρίσκονται είτε στο Κέντρο Ελέγχου (OCC) όσο και εξ αποστάσεως στους σταθµούς. Θα 
διαθέτει επίσης τις κατάλληλες ρυθµίσεις για την ανταλλαγή δεδοµένων µε τα άλλα 
υποσυστήµατα ελέγχου Mετρό όπως το SMS. 

8.5 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος εγγυάται τις δραστηριότητες λειτουργίας σε περίπτωση 
µη διαθεσιµότητας του διακοµιστή µέσω της φυσικής διασύνδεσης, διαχείρισης που 
παρέχεται από κάθε υποσύστηµα ξεχωριστά (τερµατικά υποβαθµισµένου τρόπου 
λειτουργίας για κάθε σύστηµα τηλεπικοινωνιών) που βρίσκονται τόσο στο ΚΕΛ (OCC) 
όσο και στην αίθουσα του σταθµάρχη (SMR). 

8.6 Παρακάτω δίδονται ο τύπος και ο κατασκευαστής κυρίων τµηµάτων εξοπλισµού του 
συστήµατος ICCS για το Βασικό Έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

  
Είδος Κατασκευαστής Τύπος 

Σταθµός Εργασίας (for ICCS Clients, 
NMS, DMT, CCTV Workstations) 

FUJITSU Celsius W550 

Οθόνη (for ICCS Clients, NMS, DMT, 
CCTV Workstations) 

FUJITSU E22T7 

I3S ∆ιακοµιστής (ICCS Server) 
 

THALES/FUJITSU Primergy RX2520 M1 

KVM Κονσόλα για I3S ∆ιακοµιστή 
(ICCS Server) 

Schneider Electric KVM 

Ψηφικός Καταγραφέας Ήχου Midas Mida Rec 

ECP ∆ιακοµιστής Ideas ACP-4000/ECP 
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ΜΕΡΟΣ ∆: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

1.1.1 Το σύστηµα καλωδίων που θα παρασχεθεί θα περιλαµβάνει όλα τα καλώδια που είναι 
αναγκαία για την άρτια λειτουργική διασύνδεση των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και 
ασθενών ρευµάτων της παρούσας Σύµβασης. 

1.1.2 Τα δίκτυα εσχαρών ασθενών ρευµάτων σε σταθµούς, φρέατα και σήραγγες θα 
παραχεθούν από τον κύριο ανάδοχο της επέκταση Καλαµαριάς. Ο Ανάδοχος δύναται να 
τις χρησιµοποιήσει για την όδευση των καλωδιώσεων που θα εγκαταστήσει, αφού 
συντονίσει τις απαιτήσεις του σε µελετητικό επίπεδο µε τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης, ο οποίος συντονίζει και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους αναδόχους στο 
έργο. Πρόσθετες απαιτήσεις εσχαρών ασθενών ρευµάτων για την κάλυψη αναγκών της 
παρούσης Σύµβασης θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο. 

1.1.3 Οι χώροι εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων των σταθµών (3.4t) θα 
περιλαµβάνουν ένα κεντρικό κατανεµητή τερµατισµού καλωδίων χαλκού FTP CAT 6 και 
έναν οπτικό κατανεµητή (ODF) καλωδιώσεων οπτικών ινών, που θα εγκατασταθούν 
από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς. Ο παρών Ανάδοχος δύναται να τα 
χρησιµοποιήσει για την εξυπηρέτηση των συστηµάτων υποδοµής ΙΤ που θα 
εγκαταστήσει, αφού συντονίσει τις απαιτήσεις του σε µελετητικό επίπεδο µε τον κύριο 
ανάδοχο της επέκτασης, ο οποίος συντονίζει και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους 
αναδόχους στο έργο. 

1.1.4 Το κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών καθώς και η δοµηµένη καλωδίωση σε κάθε σταθµό, 
διασταύρωση, φρέαρ ή σήραγγα θα εγκατατασταθεί από τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης Καλαµαριάς. Το κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών της επέκτασης θα τερµατίσει 
σε οπτικούς κατανεµητές ODF στον σταθµό 25ης Μαρτίου από όπου θα µπορούν στην 
συνέχεια να γίνουν όλες οι απαιτούµενες λειτουργικές συνδέσεις µε το δίκτυο οπτικών 
ινών του Βασικού Έργου. Ο παρών Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει τα παραπάνω 
για την εξυπηρέτηση των συστηµάτων που θα εγκαταστήσει, αφού συντονίσει τις 
απαιτήσεις του σε µελετητικό επίπεδο µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης, ο οποίος 
συντονίζει και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους αναδόχους στο έργο. 

1.1.5 Ο κύριος ανάδοχος θα υλοποιήσει σε κάθε σταθµό, φρέαρ, διασταύρωση και σήραγγες 
ένα ολοκληρωµένο “Κοινό ∆ίκτυο TCP/IP (LAN)” µετάδοσης δεδοµένων. Αυτό θα 
διασυνδέει (χρησιµοποιώντας και την προαναφερθείσα δοµηµένη καλωδίωση) τον 
κεντρικό εξοπλισµό µετάδοσης, όπως Ethernet µεταγωγείς και δροµολογητές µε τον 
περιφερειακό εξοπλισµό, δηλ. όλους τους χρήστες και τερµατικές συσκευές των 
συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και τους περιφερειακούς υπολογιστές / σταθµούς 
εργασίας. Ο παρών Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει τα παραπάνω για την 
εξυπηρέτηση των συστηµάτων που θα εγκαταστήσει, αφού συντονίσει τις απαιτήσεις του 
σε µελετητικό επίπεδο µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης, ο οποίος συντονίζει και 
τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους αναδόχους στο έργο. 

1.1.6 Οι υπόλοιπες (πλέον των προαναφερθέντων) καλωδιώσεις χαλκού ή οπτικών ινών των 
συστηµάτων, µεταξύ διαφορετικών εξοπλισµών εντός του χώρου 3.4t, µεταξύ των 
χώρων 3.4t, των δωµατίων σταθµάρχη (SMR – χώρος 2.3), του εξοπλισµού πεδίου και 
όπου αλλού απαιτηθεί ώστε να παρασχεθούν πλήρως λειτουργικά τα συστήµατα της 
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Σύµβασης, θα µελετηθούν, θα συντονισθούν µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης, θα 
εγκατασταθούν, θα δοκιµασθούν και θα τεθούν σε λειτουργία από τον παρόντα 
Ανάδοχο. 

1.1.7 Όλα τα καλώδια επικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων που θα τοποθετηθούν σε 
σήραγγες και σταθµούς, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές χαµηλής 
εκποµπής καπνού, καθυστερηµένης ανάφλεξης και µηδενικής περιεκτικότητας σε 
αλογόνα. Τα προτεινόµενα υλικά, καθώς και δείγµατα των καλωδίων, πρέπει να 
υποβληθούν στις απαιτούµενες δοκιµασίες πριν εγκριθούν. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην ΑΜ προς έγκριση πιστοποιητικά, που θα δίνουν λεπτοµέρειες των δοκιµών. Θα 
ειδοποιεί επίσης την ΑΜ για την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής αυτών των 
δοκιµών εγκαίρως, ώστε η ΑΜ να µπορεί να στέλνει αντιπρόσωπο να παρευρίσκεται 
στις δοκιµές εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

1.1.8 Όλα τα καλώδια θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις φθορές από διάβρωση, από ζωύφια 
(τρωκτικά) και από έντοµα.  

1.1.9 Τα καλώδια θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη συνεχή λειτουργία ενός βαρέως τύπου 
σιδηροδρόµου Μετρό, µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην 
Θεσσαλονίκη. 

1.1.10 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Φύλλα Υποβολής Υλικού προς έγκριση, µε πλήρεις 
λεπτοµέρειες και προδιαγραφές των καλωδίων τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων. 

1.2  Γενικές απαιτήσεις για Εγκατάσταση, ∆ιάταξη και Οδεύσεις Καλωδίων 

1.2.1 Τα καλώδια θα τοποθετηθούν από εξειδικευµένο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευµένο 
και εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργαλεία.  

1.2.2 Τα καλώδια δεν θα τοποθετούνται κατά τρόπο ή υπό συνθήκες, που ενδέχεται να 
προκαλέσουν τη διάβρωση τους ή να υποστούν ζηµίες ή να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα στην απόδοση των καλωδίων κατά τη λειτουργία τους. Η γείωση της 
θωράκισης και του περιτυλίγµατος του καλωδίου θα πρέπει να γίνει κατάλληλα σε σχέση 
µε τις πιθανές ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές και τις συνθήκες λειτουργίας µε συνεχές 
ρεύµα (DC) του Μετρό. 

1.2.3 Η τοποθέτηση των καλωδίων στα σηµεία, που διασχίζουν τοιχώµατα, θα είναι σύµφωνη 
µε τους κανονισµούς πυροπροστασίας και πυροδιαµερισµατοποίησης ώστε να µειωθεί 
στο ελάχιστο ο κίνδυνος επέκτασης πυρκαγιάς. Τα σηµεία εισόδου των καλωδίων θα 
είναι πυράντοχα και σφραγισµένα για καλώδια που διασχίζουν τα διάφορα 
πυροδιαµερίσµατα. Η σχετική µέθοδος θα εγκριθεί από την ΑΜ. 

1.2.4 Όλα τα καλώδια τηλεπικοινωνιών θα διαχωρίζονται φυσικά από τα καλώδια ισχύος, µε 
τη χρήση διαφορετικών εσχαρών ή διαχωριστικών. Ειδικότερα µεταξύ των καλωδίων 
τηλεπικοινωνιών/ασθενών ρευµάτων και ισχύος έλξης, Μέσης Τάσης - 20 kV και 
διανοµής ισχύος (230/400 V), ο διαχωρισµός θα επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τα σχετικά 
διεθνή Πρότυπα και απαιτήσεις και τη µελέτη Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC).   

1.2.5 Τα καλώδια τηλεπικοινωνιών/ασθενών ρευµάτων σε όλη την επέκταση Καλαµαριάς, θα 
εγκαθίστανται στις εσχάρες βαρέως τύπου των καλωδίων ασθενών ρευµάτων που έχουν 
εγκατασταθεί από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης. Ο Ανάδοχος εφόσον απαιτείται ή 
το επιθυµεί θα µπορεί να χρησιµοποιεί και οδεύσεις εντός γαλβανισµένων σωληνώσεων 
που θα εγκαταστήσει ό ίδιος σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
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1.2.6 Η διάταξη των καλωδίων του εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών θα ακολουθεί την όδευση των 
καλωδίων (κεντρικά κανάλια καλωδίων, αγωγοί, εσχάρες, κλπ) στα διάφορα κτίρια 
σταθµών, διασταυρώσεων, φρεάτων και σηράγγων, σύµφωνα µε τις  συντονιστικές 
µελέτες του κυρίου αναδόχου της επέκτασης. 

1.2.7 Όλες οι σωληνώσεις ή αγωγοί ή εσχάρες που περιέχουν καλώδια θα σφραγίζονται 
αποτελεσµατικά στα σηµεία όπου εισέρχονται σε υποσταθµούς, κτίρια, ερµάρια, κτλ 
ώστε να αποκλείεται η είσοδος τρωκτικών.  

1.2.8 Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει µε ιδιαίτερη τάξη και θα είναι απαλλαγµένη από µη 
απαραίτητες καµπύλες και διασταυρώσεις, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση 
οποιουδήποτε καλωδίου χωρίς υπέρµετρη διαταραχή των γειτονικών καλωδίων. Η 
διάταξη των καλωδίων και οι µέθοδοι εγκατάστασής τους θα εγκριθούν από την ΑΜ. 

1.2.9 Η µελέτη της όδευσης των καλωδίων θα λαµβάνει υπόψη την παραµόρφωση και τις 
ακτίνες κάµψης. Κατά την εγκατάσταση θα τηρηθούν οι µηχανικές ιδιότητες των 
καλωδίων και θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή (όσον αφορά την κάµψη 
και την µορφοποίηση των καλωδίων µε ή χωρίς εφελκυστικές δυνάµεις). 

1.2.10 Τα κεντρικά καλώδια των οπτικών ινών και τα κεντρικά καλώδια χαλκού θα καταλήγουν 
σε ανεξάρτητα πλαίσια - κατανεµητές που θα βρίσκονται στα δωµάτια  τηλεπικοινωνιών 
και ασθενών ρευµάτων (3.4t). Για τα καλώδια χαλκού θα χρησιµοποιηθεί κεντρικός 
κατανεµητής (MDF) καλωδίων χαλκού FTP CAT6 και για τα καλώδια οπτικών ινών θα 
χρησιµοποιηθεί οπτικός κατανεµητής  (ODF). Οι MDF και ODF θα εγκατασταθούν από 
τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης σε κάθε σταθµό ή όπου αλλού υπάρχει δωµάτιο 
τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων (3.4t). 

1.2.11 Όλα τα καλώδια θα φέρουν σαφείς και ευκρινείς ετικέτες σε:  

• Κάθε άκρο κάθε καλωδίου  

• Κατά µήκος της γραµµής ανά 20 περίπου µέτρα ή σε κάθε αλλαγή χώρου.  

1.2.12 Σε όλο το σύστηµα, όλες οι απολήξεις καλωδίων και τα πλαίσια διανοµής και η µεταλλική 
θωράκιση καλωδίων θα συνδέονται µε το σύστηµα γείωσης και θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC).  

1.2.13 Μετά τις τελικές συνδέσεις, τα καλώδια τηλεπικοινωνιών θα υπόκεινται σε δοκιµές τµήµα 
ανά τµήµα σε κάθε σταθµό και θα συντάσσεται η σχετική τεκµηρίωση. Οι δοκιµές θα 
διενεργηθούν σύµφωνα µε τα διεθνή Πρότυπα και Κανονισµούς. 

1.2.14 Για λόγους συντήρησης, θα παρασχεθούν οι κατάλληλες συσκευές µέτρησης για 
καλώδια χαλκού και οπτικών ινών. 

1.3 Καλώδια Οπτικών Ινών 

1.3.1 Το κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών κατά µήκος όλης της επέκτασης Καλαµαριάς θα πρέπει 
να διαθέτει τέσσερα κεντρικά καλώδια οπτικών ινών (δύο σε κάθε σήραγγα), µε 24 
µονότροπες ίνες το καθένα. Οι οπτικές ίνες θα καταλήγουν σε οπτικούς κατανεµητές 
ODF κάθε σταθµού και επιλεγµένων φρεάτων/διακλαδώσεων που θα βρίσκονται στις 
αντίστοιχες αίθουσες τηλεπικοινωνιών 3.4t. Επισηµαίνεται ότι το πλαίσιο ODF θα 
χρησιµοποιείται επίσης για την κατανοµή οπτικών ινών που χρησιµοποιούνται από άλλα 
συστήµατα άλλων αναδόχων όπως η σηµατοδότηση. Ο παρών Ανάδοχος δύναται να τα 
χρησιµοποιήσει για την εξυπηρέτηση των συστηµάτων υποδοµής ΙΤ που θα 
εγκαταστήσει, αφού συντονίσει τις απαιτήσεις του σε µελετητικό επίπεδο µε τον κύριο 
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ανάδοχο της επέκτασης, ο οποίος συντονίζει και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους 
αναδόχους στο έργο και να καλύψει τυχόν ελλείψεις στις ανωτέρω απαιτήσεις. 

1.3.2 Η τοπολογία του οπτικού δακτυλίου για το “Κοινό ∆ίκτυο TCP/IP”, θα είναι παρόµοια µε 
αυτή των σταθµών του Βασικού Έργου, και θα έχει εφεδρική χωρητικότητα τουλάχιστον 
4 ινών εντός κάθε κεντρικού καλωδίου οπτικών ινών. 

1.3.3 Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιεί νέα καλώδια οπτικών ινών για συνδέσεις µεταξύ 
εξοπλισµών ή µεταξύ των χώρων 3.4t, SMR (2.3) και εξοπλισµού πεδίου αν και εφόσον 
απαιτείται και εφόσον συντονίσει τις µελέτες και την εγκατάσταση των δικών του 
καλωδιώσεων οπτικών ινών µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς. 

1.3.4 Τεχνικά Στοιχεία - Προδιαγραφές Καλωδίων Οπτικών Ινών (Καλώδια Εξωτερικού 
Χώρου) 

Τα όποια καλώδια οπτικών ινών εγκατασταθούν από τον παρόντα Ανάδοχο θα είναι 
µονότροπα και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :   

                     

Ίνες SM µε Μήκος Κύµατος Λειτουργίας  1310nm ή/και 1550 nm  

A - DF(ZN)2YB2Y E 9..10/125 0,36 H 3,5 LG 

A - DF(ZN)2Y(SR)2Y E 9..10/125 0,36 H 3,5 LG 

∆ιάµετρος πεδίου λειτουργίας  (1310): 8.6 – 9.5 micron + 0.5 micron 

∆ιάµετρος πεδίου λειτουργίας  (1550): 10,5 – 9.5 micron +1,0 micron 

∆ιάµετρος επένδυσης: 125 – 9.5 micron +2 micron 

Σφάλµα συγκεντρικότητας πεδίου λειτουργίας: ≤ 1 micron 

Μη κυκλικότητα επένδυσης: ≤ 2 % 

1310 nm - 1360 nm ≤ 0,36 dB 

Εξασθένηση στα 1550 nm : ≤ 0,23 dB 

Χρωµατική διασπορά στο φάσµα  ≤ 1285 έως 1330 nm: 

Χρωµατική διασπορά στο φάσµα των 1550 nm: ≤ 19 ps/nm x km 

 

1.3.5 Ο Ανάδοχος θα δηλώσει το συνιστώµενο εύρος θερµοκρασίας για τη λειτουργία των 
οπτικών ινών. 

1.4 Καλώδια Χαλκού 

1.4.1 Όλα τα καλώδια χαλκού, θα µελετηθούν µε 20% εφεδρεία κατά τη στιγµή της 
εγκατάστασης του αρχικού συστήµατος. 

1.4.2 Όλα τα καλώδια χαλκού που θα εγκατασταθούν θα ικανοποιούν τα βιοµηχανικά 
πρότυπα και θα είναι πυράντοχα E30, χαµηλής έκλυσης καπνού και ελεύθερα αλογόνου.  

1.4.3 Όλα τα εντός σηράγγων καλώδια, εκτός αυτών της ασύρµατης επικοινωνίας καλώδια θα 
φέρουν θωράκιση.  

1.4.4 Όλα τα καλώδια χαλκού, τα υλικά και τα εξαρτήµατα θα πρέπει να εγκρίνονται από την 
ΑΜ και να είναι σύµφωνα µε αποδεκτά Εθνικά ή ∆ιεθνή Πρότυπα (ΕΛΟΤ, EN, IEC, 
NFPA, κτλ). 

1.4.5 Θα παρασχεθούν καλώδια της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας.  
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1.4.6 Η µελέτη του συστήµατος θα συµµορφώνεται προς τα πρότυπα CENELEC, ETSI, ITUT 
(πρώην CCITT), ISO/IEC και NFPA, καθώς και προς τις σχετικές συστάσεις. Μεταξύ 
άλλων το δίκτυο θα ικανοποιεί τουλάχιστον τα ακόλουθα  πρότυπα: 

• EN 50159-2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές / συστήµατα επικοινωνιών, 
σηµατοδότησης και επεξεργασίας - επικοινωνία σχετική µε την ασφάλεια σε 
συστήµατα ανοικτής µετάδοσης        

• NFPA 130 Μεταφορικά και Επιβατικά Συστήµατα Σταθερής Τροχιάς / 
Σιδηροδροµικά        

• EN 50173 Πληροφορική / Γενικά συστήµατα καλωδιώσεων / Γενικές 
απαιτήσεις και χώροι γραφείων)      

• ITU-T G652 Τεχνικές Παράµετροι για Καλώδια Οπτικών Ινών 

• Πρότυπα της σειράς IEEE 802.3xx για δίκτυα Ethernet    

• EN 187 000, EN 188 000 ∆οκιµές για Καλώδια Οπτικών Ινών 

• CEI/IEC 60331-1,2,3 Χαρακτηριστικά πυραντοχής ηλεκτρικών καλωδίων   

• CEI/IEC 60332-1,2,3 ∆οκιµές για ηλεκτρικά καλώδια σε συνθήκες πυρκαγιάς 

• ISO / IEC 11801 Γενικές Καλωδιώσεις για Κτηριακές Εγκαταστάσεις, 4η Έκδοση, 
2017 

• TIA/EIA-568-A-1995  Καλωδιώσεις Τηλεπικοινωνιών για Εµπορικά Κτήρια  

• TIA/EIA-568-A Ενηµερώσεις (1998-1999-2000) 

• TIA 568-B.1-2000  Τηλεπικοινωνίες για Εµπορικά Κτήρια Πρότυπο Καλωδίων 

• TIA/EIA-569-A-1995  Πρότυπο που αφορά τους ∆ιαδρόµους και του Χώρους 
Τηλεπικοινωνιών σε Εµπορικά Κτήρια        

• TIA 570-A-1998 Πρότυπο για Καλωδιώσεις Τηλεπικοινωνιών σε Κατοικίες και 
Μικρές Εµπορικές Επιχειρήσεις  

• TIA/EIA-606-1994 Πρότυπο ∆ιαχείρισης Υποδοµών Κτηρίων 

• TIA/EIA-607-1995 Απαιτήσεις Γείωσης και Γεφύρωσης 

1.4.7 Εναλλακτικά Πρότυπα που προτείνονται από τον Ανάδοχο θα γίνονται αποδεκτά µόνο 
εάν είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

1.4.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τα ισχύοντα Πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   

2.1 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα  

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει όλα τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών και ασθενών 
ρευµάτων µε τρόπο, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που αφορούν την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, µε βάση τα Εθνικά και τα ∆ιεθνή πρότυπα :  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-3, 2001, Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Γενικά 
πρότυπα – Πρότυπο εκποµπής σε κατοικιακά, εµπορικά και βιοτεχνικά 
περιβάλλοντα   

• EN 61000-3-2, 2014, Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for 
harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 

• EN 61000, 2017, Electromagnetic compatibility (EMC).Testing and measurement 
techniques. 

• IEC 61000, 2018, Electromagnetic compatibility (EMC) 

Ο Ανάδοχος στη µελέτη, στη χωροθέτηση εξοπλισµού και στην όδευση των 
καλωδιώσεων των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων που θα 
εγκαταστήσει, θα λάβει υπόψη του τα υφιστάµενα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα και 
ειδικότερα τις σχετικές µε αυτά οδεύσεις καλωδιώσεων παροχής ισχύος (Έλξη - 750 V 
DC, Μέση Τάση - 20 kV και ∆ιανοµή Ισχύος 230/400 V) που δυνητικά επηρεάζουν τα 
νέα υπό εγκατάσταση συστήµατα του παρόντος αναδόχου. 

2.2 Γείωση 

2.2.1 Για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού, που χειρίζεται ή συντηρεί τον 
εξοπλισµό τόσο υπό συνθήκες οµαλής λειτουργίας όσο και σε περίπτωση οποιασδήποτε 
βλάβης, όλος ο εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων που θα 
εγκατασταθεί θα πρέπει να συνδεθεί κατάλληλα µε το σύστηµα γείωσης.  

2.2.2 Όλες οι αίθουσες τηλεπικοινωνιών, τα ερµάρια εξοπλισµού και υλικοτεχνικού εξοπλισµού 
θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη γείωση για την αποφυγή της δηµιουργίας 
θορύβου και την αποφυγή πρόκληση ζηµιών ή κινδύνου για το προσωπικό σε 
περίπτωση ακούσιας επαφής µε τα καλώδια έλξης και τηλεπικοινωνιών. Σε κάθε 
δωµάτιο τηλεπικοινωνιών και σε όλους τους τεχνικούς χώρους του έργου της επέκτασης 
Καλαµαριάς ο κύριος ανάδοχος θα έχει ήδη εγκαταστήσει τοπική µπάρα γείωσης την 
οποία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ο παρών Ανάδοχος για την γείωση των 
συστηµάτων που θα εγκαταστήσει.  

2.2.3 Επιπλέον, για την ορθή λειτουργία του εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και ασθενών 
ρευµάτων απαιτείται  η τροφοδοσία µε τάση αναφοράς. Για τη µείωση του φαινοµένου 
της διασταυρούµενης συνοµιλίας (cross-talk), ο ένας από τους πόλους της πηγής θα 
είναι συνδεδεµένος µε το σύστηµα γείωσης. Για τη µείωση του θορύβου λόγω τάσης, ο 
οποίος προκαλείται από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, οι θωρακίσεις των 
καλωδίων θα συνδέονται µε το σύστηµα γείωσης. 

2.2.4 Ο τρόπος γείωσης θα εξασφαλίζει επίσης ότι η οµαλή ή προβληµατική λειτουργία 
οποιασδήποτε εγκατάστασης δεν µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην κανονική λειτουργία 
οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης ή να παρεµβληθεί σε αυτήν.  

2.2.5 Το κύκλωµα γείωσης θα συµµορφώνεται προς τις παρακάτω βασικές αρχές: 
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• Κεντρική θεµελιακή γείωση συστήµατος και κεντρικοί ζυγοί γείωσης έχουν 
εγκατασταθεί σε κάθε σταθµό, σε επιλεγµένες διασταυρώσεις και σε επιλεγµένα 
φρέατα ενώ τοπικοί ζυγοί γείωσης έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν σε όλα 
τα τεχνικά δωµάτια των ανωτέρω, από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης 
Καλαµαριάς. 

• Όλες οι συνδέσεις γείωσης θα είναι όσο το δυνατό βραχύτερες. 

• Τα καλώδια γείωσης θα είναι επαρκούς διαµέτρου, 

• Οι γειώσεις πλαισίων θα συνδέονται σε σχήµα αστέρα.  

• Η διάταξη των συνδέσεων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 
υπάρχει ροή κυκλικών ρευµάτων. 

• Θα γειωθούν όλα ανεξαιρέτως τα ερµάρια εντός των σταθµών, κατά µήκος της 
γραµµής και εντός επιλεγµένων φρεάτων. 

• Οι θωρακίσεις των καλωδίων θα γειώνονται σε ένα µόνο σηµείο. 

• Τα µεταλλικά περιβλήµατα και η θωράκιση όλων των καλωδίων που προέρχονται 
από αίθουσες µε τεχνικό εξοπλισµό θα γειώνονται στο σύστηµα γείωσης της 
συγκεκριµένης αίθουσας, διαφορετικά θα µονώνονται σε ολόκληρο το µήκος τους.  

• Τα περιβλήµατα και οι σκελετοί του εξοπλισµού θα γειώνονται µε τη θωράκιση ή 
τον οπλισµό των καλωδίων που τροφοδοτούν τον εξοπλισµό ή σε ξεχωριστό 
καλώδιο γείωσης.  

• Όλα τα µεταλλικά ή παρόµοια κιβώτια που βρίσκονται στο υπόγειο τµήµα του 
έργου θα αποµονώνονται από οποιαδήποτε µεταλλικά δοµικά στοιχεία.  

• Στις αίθουσες όπου υπάρχουν καλώδια και εξοπλισµός θα λαµβάνεται υπόψη το 
µήκος έκτασης χειρός. 

2.3 Αντικεραυνική προστασία 

2.3.1 Θα απαιτηθεί αντικεραυνική προστασία για το σύνολο του εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 
και ασθενών ρευµάτων που θα εγκατασταθεί στην επιφάνεια του εδάφους. 

2.3.2 Οποιαδήποτε βάση ασύρµατης επικοινωνίας συνδέεται µε εξωτερική κεραία θα 
εξοπλιστεί µε διάταξη προστασίας έναντι Ηλεκτροµαγνητικού Παλµού (EMP protector) 
στην είσοδο του οµοαξονικού καλωδίου, για λόγους προστασίας του εξοπλισµού 
ασύρµατης επικοινωνίας.  
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3. ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ  

 
3.1 Ο κύριος ανάδοχος της επέκτασης, θα παράσχει την αναγκαία υποδοµή - εξοπλισµό για 

το σύστηµα παροχής ισχύος που θα απαιτηθεί για το σύνολο του εξοπλισµού 
τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων εντός του δωµατίου 3.4t σε κάθε σταθµό, 
φρέαρ ή διασταύρωση. Ο κύριος ανάδοχος της επέκτασης θα παράσχει δύο παροχικά 
καλώδια που θα εκκινούν από τον Υποσταθµό LAS, θα τροφοδοτούν δύο µονάδες UPS 
εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών που θα τροφοδοτούν µε την σειρά τους έναν τοπικό 
υποπίνακα εντός του κάθε δωµατίου 3.4t, στον οποίο θα υπάρχουν οι αναµονές για να 
συνδεθούν τοπικά παροχικά καλώδια προς το κάθε νέο σύστηµα που θα εγκαταστήσει ο 
παρών Ανάδοχος. 

3.2 Ο παρών Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τα παροχικά καλώδια από τον τοπικό υποπίνακα 
του δωµατίου 3.4t έως τον εξοπλισµό του κάθε συστήµατος που θα εγκαταστήσει. 
Επίσης ο παρών Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τα παροχικά καλώδια προς τον εξοπλισµό 
που βρίσκεται εντός του δωµατίου σταθµάρχη (SMR – 2.3) (σταθµοί εργασίας, οθόνες, 
κονσόλες, κτλ) όπως απαιτείται κατά περίπτωση και ανά σύστηµα, ώστε να 
εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία όλων των νέων συστηµάτων και εξοπλισµού αυτών. 

3.3 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µια διάταξη παροχής ισχύος µε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες (διακόπτες, καλώδια κτλ) για τα συστήµατα που θα εγκαταστήσει για έναν 
τυπικό σταθµό και θα παράσχει κατάλογο των υπολογισµένων φορτίων παροχής 
ισχύος. Η πληροφορίες αυτές θα συντονισθούν µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης 
Καλαµαριάς. 

3.4 Τα καλώδια παροχής ισχύoς που θα εγκατασταθούν θα είναι πυράντοχα, χαµηλής 
έκλυσης καπνού και ελεύθερα αλογόνου. 

3.5 Τα καλώδια που θα παρασχεθούν θα είναι της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας. 

3.6 Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει µε ιδιαίτερη τάξη και θα είναι απαλλαγµένη από µη 
απαραίτητες καµπύλες και διασταυρώσεις, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση 
οποιουδήποτε καλωδίου χωρίς υπέρµετρη διαταραχή των γειτονικών καλωδίων. Η 
όδευση των καλωδίων θα λαµβάνει υπόψη την παραµόρφωση και τις ακτίνες κάµψης 
ενώ θα τηρηθούν οι απαιτήσεις του κατασκευαστή για τις µηχανικές ιδιότητες των 
καλωδίων κατά την εγκατάσταση. 

3.7 Τα καλώδια παροχής ισχύος θα είναι σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα : 

• IEC 60 228 Conductors of insulated cables 

• IEC 60 331 Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity 

• IEC 60 332.3C Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions 

• IEC 446 Identification of conductors by colours or alphanumerics 

• IEC 60 502 Power cables with extruded insulation and their accessories for 
rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 

• IEC 811 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric 
cables 
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• IEC 60 754 - 1,2 Test on gases evolved during combustion of materials from 
cables 

• IEC 61 034-1,2 Measurement of smoke density of cables burning under defined 
conditions 

• VDE 0276 part 604 Distribution cables with extruded insulation for rated 
voltages from 3,6/6 (7,2)kV up to and including 20,8/36 (42)kV 

• VDE 0266 Power cables with improved characteristics in the case of fire 

• DIN 4102 part 12 : Fire Behaviour of building materials and building 
components part 12 : circuit integrity maintenance of electric cable systems, 
requirements and testing  

• ΕΛΟΤ HD 384, 2004, Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΥΑ Φ.7.5/ 
1816/88/04-ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04) 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1363-1, 2012, Fire resistance tests. General requirements. 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1366-3, 2009, Fire resistance tests for service installations. 
Penetration seals 

• ΕΛΟΤ EN 1838, 2013, Εφαρµογές φωτισµού – Φωτισµός Ασφαλείας 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14 187, 2017, Cold applied joint sealants 

• ΕΛΟΤ HD 30 852, 2004, Χαρακτηρισµός χρωµάτων καλωδίων (ΥΑ Φ.7.5/ 
1816/88/04-ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04) 

• ΕΤΕΠ 04-20-01-01, Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

• ΕΤΕΠ 04-20-02-01, Αγωγοί – καλώδια διανοµής ενέργειας 
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4. ΧΩPOI  ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
4.1 Σε κάθε σταθµό και σε επιλεγµένα φρέατα και διασταρώσεις έχουν προβλεφθεί χώροι 

εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων (3.4t). Οι χώροι έχουν 
ψευδοδάπεδα και είναι κλιµατιζόµενοι. 

4.2 Σχάρες καλωδίων θα τοποθετηθούν από τον κύριο ανάδοχο µεταξύ των πλαισίων 
κατανεµητών MDF ή ODF και των ερµαρίων του εξοπλισµού, µε όδευση είτε κάτω από 
το ψευδοδάπεδο ή εντός του δωµατίου 3.4t. Ο Ανάδοχος δύναται να τις χρησιµοποιήσει 
για την όδευση των καλωδιώσεων που θα εγκαταστήσει αφού συντονίσει τις απαιτήσεις 
του σε µελετητικό επίπεδο µε τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης, ο οποίος συντονίζει και 
τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους αναδόχους στο έργο. 

4.3 Εντός των χώρων εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων (3.4t), ο 
εξοπλισµός θα τοποθετείται σε ερµάρια των 19" ή σε παρόµοια ερµάρια εξοπλισµού. 

4.4 Οποιοσδήποτε εξοπλισµός, δεν µπορεί να στεγαστεί µέσα σε χώρο 3.4t, θα τοποθετείται 
σε κατάλληλα, επαρκώς διαστασιολογηµένα και προστατευµένα ερµάρια εξοπλισµού 
εγκαταστηµένα κατά τρόπο, ώστε να µην παρενοχλούν τη λειτουργία άλλων 
συστηµάτων ή την κίνηση επιβατών ή προσωπικού και θα πρέπει να συντονίζονται και 
µε την αρχιτεκτονική µελέτη εφόσον ευρίσκονται σε χώρους κοινού. 

4.5 Εφόσον απαιτηθεί η εγκατάσταση ερµαρίων ή συσκευών εξοπλισµού στις σήραγγες, το 
µέγεθος και σχήµα των ερµαρίων και ο χώρος τοποθέτησης τους θα ευρίσκεται σε θέση 
όπου ακόµα και µε ανοικτές θύρες, καλύµµατα κλπ, δεν θα παρενοχλούν την κίνηση των 
συρµών, ενώ το προσωπικό θα έχει ασφαλή πρόσβαση στα ερµάρια / συσκευές χωρίς 
να µειώνεται κατά απαράδεκτο τρόπο η ελεύθερη και ασφαλής κίνηση του προσωπικού. 

4.6 Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισµός που τοποθετείται εκτός του δωµατίου 3.4t θα είναι 
εύκολα προσπελάσιµος για να µπορούν να γίνονται οι σχετικές εργασίες συντήρησης 
όταν απαιτηθεί. Τα ερµάρια εξοπλισµού θα µελετηθούν, θα χωροθετηθούν και θα 
εγκατασταθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το προσωπικό συντήρησης να έχει εύκολη 
πρόσβαση σε αυτά οποιαδήποτε στιγµή, είτε το σύστηµα του Μετρό βρίσκεται σε 
λειτουργία, είτε όχι. 

4.7 Συσφιγκτήρες θα προβλεφθούν για όλα τα σηµεία εισόδου των καλωδιώσεων σε 
ερµάρια. Ειδικότερα, τα ερµάρια / συσκευές εξοπλισµού σε σήραγγες παραπλεύρως της 
τροχιάς θα κατασκευασθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείουν την εισροή υδάτων και 
σκόνης, µέσω κατάλληλων προβλέψεων ικανοποιώντας δείκτη IP 65 κατ’ελάχιστον, να 
αποτρέπουν τη συγκέντρωση υγρασίας µέσω υγροποίησης και θα είναι σύµφωνα µε τα 
σχετικά Πρότυπα. 

4.8 Όλα τα άγκιστρα, τα πλαίσια ή άλλες αναρτήσεις και στηρίξεις συµπεριλαµβανοµένης και 
της διάνοιξης των οπών που αφορούν τα συστήµατα της Σύµβασης, θα τα προµηθεύσει 
ή θα τα πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος. 

4.9 Ο Ανάδοχος θα παράσχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τα ερµάρια συσκευών που προτίθεται 
να χρησιµοποιήσει, τα οποία θα υπόκεινται σε έγκριση από την ΑΜ. 

 



    
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 ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

RFP-380/20 

 

K_LV_DP270000       Σελίδα 128  από 134 

5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

5.1 Ανταλλακτικά 

5.1.1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια των ανταλλακτικών σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Γενικών Προδιαγραφών και του παρόντος άρθρου.  

5.1.2 Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει επαρκή ανταλλακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαθεσιµότητα του κάθε συστήµατος τηλεπικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων, καθώς και 
η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του Μετρό γενικότερα. Ως γενικός κανόνας, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να παράσχει επαρκή ποσότητα ανταλλακτικών, όπως 
απαιτείται ώστε να ικανοποιούνται υψηλά πρότυπα διαθεσιµότητας του παρεχόµενου 
συστήµατος.  

5.1.3 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει την µελέτη RAMS για να αναπτύξει τις απαιτήσεις σε 
ανταλλακτικά, τα οποία θα διατίθενται για την υποστήριξη του προτεινόµενου σχεδίου 
λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα αναπτύξει σε σχέση µε τα υποσυστήµατα 
επικοινωνιών που θα παρασχεθούν.  

5.1.4 Ο Ανάδοχος θα συντάξει λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε τις απαιτήσεις σε ανταλλακτικά, η 
οποία θα υποβληθεί στην ΑΜ προς έγκριση και οριστικοποίηση των ανταλλακτικών που 
απαιτούνται ανά σύστηµα. 

5.1.5 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προµήθεια των απαιτούµενων ανταλλακτικών 
κατά την διάρκεια της τριετούς περιόδου εγγύησης µετά την έναρξη λειτουργίας του 
Έργου. Με την λήξη της περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος θα αναπληρώσει το απόθεµα 
ανταλλακτικών ώστε να υπάρχει διαθέσιµη η ποσότητα που ορίζεται στον εγκεκριµένο 
κατάλογο ανταλλακτικών. 

5.1.6 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για να παρέχει την προληπτική συντήρηση και όλα τα 
σχετικά ανταλλακτικά και αναλώσιµα για 1 έτος από την θέση σε λειτουργία του έργου, 
ενώ θα έχει διαθέσιµο έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ασθενών ρευµάτων για τεχνική 
υποστήριξη αν απαιτηθεί σε αυτήν την περίοδο. 

5.1.7 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλοι οι προµηθευτές / κατασκευαστές του εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιηθούν στο Έργο θα παρέχουν τα απαιτούµενα ανταλλακτικά για µία περίοδο 
δεκαπέντε (15) ετών µετά το τέλος του χρόνου εγγύησης του συνόλου του Έργου. 

5.1.8 Τα παρακάτω ανταλλακτικά για όλα τα υποσυστήµατα τηλεπικοινωνιών και ασθενών 
ρευµάτων πρέπει να είναι διαθέσιµα κατ’ ελάχιστον κατά την έναρξη λειτουργίας του 
έργου αλλά και κατά το πέρας της εγγύησης, ορόσηµο πλέον του οποίου ο Ανάδοχος 
δεν έχει άλλες υποχρεώσεις παροχής ανταλλακτικών. 

               

ΣΥΣΤΗΜΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης-CCTV  
Varifocal Lenses 2 

Digital Video Recorder 1 

CCTV Οθόνες 24” 2 

Video Decoder 1 

Audio Surveillance microphone 2 
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Εξωτερικός Σταθερός Εικονολήπτης 2 

PTZ Εικονολήπτης 2 

Outdoor fixed Camera housing 2 
Ενηµέρωσης Επιβατών-PIS  

Οθόνες - Passenger Information Display 2 

Ελέγχου Πρόσβασης/Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου ACC/IDS 

 

Καρταναγνώστης προσέγγισης, µε ενσωµατωµένο 
πληκτρολόγιο. 

5 

Κεντρικός ελεγκτής ελέγχου πρόσβασης, σύνδεση 
έως 2 καρταναγνώστες σε 2 πόρτες σε bus, εντός 

κουτιού µε τροφοδοτικό 3,5 Α. 

1 

Κεντρικός ελεγκτής ελέγχου πρόσβασης, σύνδεση 
έως 2 καρταναγνώστες σε 2 πόρτες σε bus,εντός 
κουτιού µε τροφοδοτικό 3,5 Α και συσσωρευτή, µε 

TCP/IP 

1 

Ηλεκτροµαγνήτης 600lbs, επιτηρούµενος µε 
ενσωµατωµένη µαγνητική επαφή, µε βάση για πόρτα 

ανοιγόµενη προς τα έξω 

5 

Κοµβίο εξόδου µιας επαφής 5 

Κοµβίο εξόδου κινδύνου 2 

Πίνακας, Grade 3, 16 ζωνών, µε δυνατότητα 
επέκτασης στις 520, µε τροφοδοτικό, κωδικοποιητή, 
βαθµίδα ethernet, 4xRS485 data buses και µπαταρία 

12VDC 7Ah Grade 3 

1 

Μονάδα επέκτασης RIO 8 εισόδων και 4 εξόδων, µε 
τροφοδοτικό 2.75Amps, εντός κυτίου και µπαταρία 

12VDC 7Ah Grade 3 

1 

Μαγνητική επαφή λευκή Grade 3 5 

Μαγνητική επαφή, εξωτερικού χώρου, Grade 3 2 

Μαγνητική επαφή, για τον έλεγχο των σχαρών 
φρεάτων, Grade 3 

2 

Ανιχνευτής κίνησης 1 παθητικού υπερύθρου & 1 
µικροκυµατικού καναλιού, κάλυψης 16x22µ, µε 

MaskAlert, προστασία tamper, Grade 3 

2 

Ανιχνευτής κίνησης 2 παθητικών υπερύθρων & 2 
µικροκυµατικών καναλιών, εξωτερικού χώρου, IP65, 

pet immune, Grade 3 

1 

Σειρήνα αυτοτροφοδοτούµενη µε φλας & µπαταρία,  
118dB, Grade 3 

1 

Πληκτρολόγιο χειρισµών & ενδείξεων µε οθόνη LCD, 
Grade 3 

1 

ICCS  

Σταθµός Εργασίας (for ICCS Clients, NMS, DMT, 
CCTV Workstations) 

1 

Οθόνη (for ICCS Clients, NMS, DMT, CCTV 
Workstations) 

1 

Ασύρµατης Επικοινωνίας-TETRA  
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Radio Base Station BS-Node 2 

Mobiles  1 

Portable Radios type 1 2 

Portable Radios type 2 2 

RF Εσωτερική Κεραία  2 

RF Εξωτερική  Κεραία 2 

Leaky Cable 1-1/4"  500 m 

Directional Coupler CN20 1 

Splitter K 63 20 22 1 &K 63 20 23 1 1 

Power Splitter 1 

Distribution Unit 1 

Αναγγελιών Κοινού-PA  

Network Controller 1 

Power Amplifier 4x125W 1 

Call Station Remote 2 

Call Station basic keyboard 2 

Supervision Control Board 2 

Horn Loudspeaker 2 

Ceiling Loudspeaker 5 

Sound Projector 1 

AVC Microphone 3 

Ψηφιακής Μετάδοσης-DTS  

Layer 3 Network Switch 1 

Layer 2 Network Switch 2 

 

5.1.9 Επίσης, όσον αφορά τον εξοπλισµό που δεν συµπεριλαµβάνεται στην ανωτέρω λίστα 
και διαθέτει κάρτες I/O και µεµονωµένα τµήµατα / µονάδες/ κάρτες 
(συµπεριλαµβανοµένων των µητρικών), ο Ανάδοχος θα παρέχει το 2% των 
αντικαταστάσιµων µονάδων τους. 

5.2 Συντήρηση  

5.2.1 Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων αξιοπιστίας του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα 
αναπτύξει ένα σχέδιο προληπτικής συντήρησης για κάθε υποσύστηµα τηλεπικοινωνιών 
και ασθενών ρευµάτων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου. Ο στόχος του 
προτεινόµενου σχεδίου συντήρησης θα είναι να διατηρείται η µέγιστη δυνατή 
διαθεσιµότητα των εγκατασταθέντων συστηµάτων. 

5.2.2 Το σχέδιο συντήρησης για κάθε σύστηµα (ανεξάρτητα ή συνολικά για όλα τα συστήµατα) 
θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΑΜ. 
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6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

6.1 Γενικά  

6.1.1 Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ένα λεπτοµερές σχέδιο παροχής λεπτοµερούς εκπαίδευσης 
προς το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης της ∆ιεύθυνσης ή της Εταιρείας 
Λειτουργίας. Το προτεινόµενο σχέδιο εκπαίδευσης θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις των 
Γενικών Προδιαγραφών.  

6.1.2 Η γλώσσα των εκπαιδευτικών µαθηµάτων θα είναι τα Ελληνικά ή τα Αγγλικά, ενώ τα 
εγχειρίδια εκπαίδευσης θα είναι σε αµφότερες τις ανωτέρω γλώσσες. Η πλήρης 
τεκµηρίωση της εκπαίδευσης θα υποβληθεί στην ΑΜ προς έγκριση. 

6.1.3 Προβλέπονται δύο τύποι εκπαιδευτικών µαθηµάτων, για: 

• Λειτουργία του Συστήµατος 

• Συντήρηση του Συστήµατος 

6.1.4 Τα µαθήµατα θα γίνουν στο αµαξοστάσιο Πυλαίας και επί τόπου του Έργου της 
επέκτασης σε συνεννόηση µε τον Κύριο του Έργου και την Εταιρία/Φορέα Λειτουργίας, 
ενώ εφόσον απαιτηθεί θα µπορούν να γίνουν και ειδικά µαθήµατα στις εγκαταστάσεις 
των προµηθευτριών εταιριών του εξοπλισµού στο εξωτερικό. 

6.1.5 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην ΑΜ το υλικό και το πρόγραµµα της 
εκπαίδευσης τουλάχιστον 3 µήνες πριν την έναρξη των µαθηµάτων. 

6.1.6 Με το πέρας της εκπαίδεσης ο Ανάδοχος θα δώσει κατάλληλα πιστοποιητικά προς τους 
µαθητευόµενους που να πιστοποιούν την εκπαίδεσή τους. 

6.2 Εκπαίδευση στο Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας TETRA  

6.2.1 Εκπαίδευση επί τεχνικών θεµάτων θα παρέχεται στο προσωπικό του Μετρό µε στόχο τη 
συντήρηση και λειτουργία του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας TETRA του Μετρό. 
Η απαιτούµενη εκπαίδευση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α)  Βασική Εκπαίδευση Τεχνικών Θεµάτων. 
Αυτή η σειρά µαθηµάτων θα δοθεί στο τεχνικό προσωπικό του Μετρό. Το επίπεδο 
της εκπαίδευσης θα είναι αρκετά υψηλό, ώστε να επιτρέπει στο προσωπικό του 
Μετρό να αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του συστήµατος 
ασύρµατης επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών και φορητών 
ασυρµάτων, των ασυρµάτων βάσης και των επαναληπτών RF. 
Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε 
αυτά: 

• Λεπτοµερή περιγραφή του δικτύου ασύρµατης επικοινωνίας TETRA του 
Μετρό, συµπεριλαµβάνοντας διάταξη συστήµατος, µελετητικές αρχές και 
γενικές ιδέες, λειτουργική ανάλυση και αρχές λειτουργίας. 

• Ασφάλεια συστήµατος και περιγραφή των λειτουργιών και δυνατοτήτων του 
δικτύου. 

• Λεπτοµερή εκπαίδευση επί των σηµαντικότερων τµηµάτων του δικτύου, 
επαναληπτών, ακτινοβόλων συσκευών κτλ. 

• Εκπαίδευση επί του εξοπλισµού ασύρµατης επικοινωνίας συρµού, κινητών και 
φορητών µονάδων, µονάδων αποστολής µηνυµάτων, εξοπλισµού 
παραπλεύρως της τροχιάς και όλων των άλλων τερµατικών που 
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό του Μετρό. 
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• ∆ιαδικασίες συντήρησης και εντοπισµού βλαβών για όλα τα είδη εξοπλισµού 
που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας του Μετρό. 

• Εκπαίδευση επί της χρήσης εξοπλισµού για µετρήσεις και δοκιµές που 
απαιτούνται για εργασίες συντήρησης, προγραµµατισµό του συστήµατος και 
διάταξη του εξοπλισµού / δικτύου. 

Η εκπαίδευση θα έχει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Θα καλύπτει όλες τις έννοιες 
που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση, καθώς και τον προγραµµατισµό, τη 
διάταξη και τη διαχείριση του συστήµατος και του εξοπλισµού. Εκπαίδευση θα 
παρέχεται επίσης για όλα τα διαθέσιµα εργαλεία και τον εξοπλισµό που αφορούν 
τη ∆ιαχείριση ∆ικτύου. 

β) Εκπαίδευση Χρηστών 
Εκπαίδευση θα παρέχεται επίσης στο προσωπικό του Μετρό για τη σωστή χρήση 
των τερµατικών του (κινητών και φορητών µονάδων κτλ). Στο προσωπικό του 
Μετρό που απαιτείται να λάβει την εκπαίδευση αυτή περιλαµβάνεται: 

• Το προσωπικό του Μετρό που χρησιµοποιεί τερµατικά TETRA. Το σύνολο του 
προσωπικού του Μετρό που είναι επιφορτισµένο µε την χρήση portable 
τερµατικών ασύρµατης επικοινωνίας, θα εκπαιδεύεται επί της σωστής χρήσης 
αυτών τω τερµατικών. 

• Η εκπαίδευση των χειριστών portable τερµατικών θα διαρκέσει τουλάχιστον 
για δύο ηµέρες µε την δυνατότητα επανάληψης εάν κριθεί αναγκαίο. 

6.3 Μαθήµατα σχετικά µε την Λειτουργία του Συστήµατος 

 Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενηµερωθεί και να καταστεί ικανό το προσωπικό της 
Εταιρίας/Φορέα Λειτουργίας επί της χρήσης.λειτουργίας του παρεχόµενου εξοπλισµού 
επικοινωνιών και ασθενών ρευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων 
επιτήρησης και ελέγχου στο δωµάτιο του σταθµάρχη και στα ΚΕΛ (OCC) και Εφεδρικό 
ΚΕΛ (ECR). 

6.4 Μαθήµατα σχετικά µε την Συντήρηση του Συστήµατος 

Τα ανωτέρω µαθήµατα αποσκοπούν στο να παράσχουν προς το προσωπικό 
συντήρησης την πλήρη τεχνική και λειτουργική κατανόηση των τµηµάτων του 
υλικοτεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού,  µε σκοπό τη δυνατότητα να διαχειρίζονται 
αστοχίες, να συντηρούν και να επισκευάζουν το σύστηµα υπό κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας και σε έκτακτη ανάγκη να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται. Τα µαθήµατα για τη συντήρηση του κάθε συστήµατος θα 
συµπληρώνονται από πρακτική εκπαίδευση, η οποία θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο 
κατά την περίοδο συντήρησης.  
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7. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1 Μελετητικές Φάσεις 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα ξεκινήσει την εκπόνηση της 
Οριστικής Μελέτης ΟΜ (GFD). Η φάση της µελέτης GFD θα ακολουθηθεί από την Φάση 
της Μελέτης Εφαρµογής (DFD) και από την Φάση της Μελέτης «Ως Κατασκευάσθηκε», 
µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

7.2 Οριστική Μελέτη (GFD) 

7.2.1 Κατά την φάση της µελέτης GFD θα υποβληθούν τα παρακάτω σχέδια : 

• Αρχιτεκτονική συστήµατος - διάταξη κάθε συστήµατος και µονογραµµικά 
διαγράµµατα 

• Σχέδια εγκατάστασης που θα δεικνύουν τον εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί 
στις σήραγγες και τα καλώδια, υπό κλίµακα 1:500  

• Σχέδια όδευσης των καλωδίων εντός των σταθµών, µαζί µε κατάλογο καλωδίων 
υπό κλίµακα 1: 100 

• Σχέδια διάταξης των αιθουσών για τεχνικό εξοπλισµό εντός των σταθµών, 
φρεάτων, και Αίθουσας Υπεύθυνου Σταθµού κάθε σταθµού υπό κλίµακα 1: 50, 
λεπτοµέρειες 1:10 

7.2.2 Κατά την φάση της µελέτης GFD θα υποβληθούν οι παρακάτω µελέτες και εκθέσεις : 

• Περιγραφή και κύρια χαρακτηριστικά του κάθε συστήµατος Τηλεπικοινωνιών – 
Ασθενών Ρευµάτων που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση, που θα καλύπτει και 
τα υποσυστήµατά τους 

• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 

• Προσδιορισµός συνολικών απαιτήσεων Ασφάλειας και RAMS 

• Έκθεση Σηµείων διεπαφής µεταξύ εξοπλισµού συστηµάτων τηλεπικοινωνιών 
και ασθενών ρευµάτων και άλλων  συστηµάτων, έργων πολιτικού µηχανικού και 
αρχιτεκτονικών τελειωµάτων 

• Απαιτήσεις σε παροχή ισχύος 

7.3  Μελέτη Εφαρµογής (DFD) 

7.3.1 Κατά τη φάση της µελέτης DFD θα υποβληθούν τα παρακάτω σχέδια: 

• Λεπτοµερή σχηµατικά – κυκλωµατικά διαγράµµατα κάθε συστήµατος σε κάθε 
σταθµό, φρέαρ και στο σύνολο της επέκτασης 

• Λεπτοµερή σχέδια του εξοπλισµού - διάταξη και λεπτοµέρειες εγκατάστασης 

• Λεπτοµερή σχέδια οδεύσεων καλωδίων 

• Λεπτοµερή σχέδια συνδεσµολογίας εξοπλισµού 

7.3.2 Κατά τη φάση της µελέτης DFD θα υποβληθούν οι παρακάτω µελέτες και εκθέσεις: 

• Υπολογισµοί και προσοµοιώσεις όπου απαιτούνται 



    
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 ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

RFP-380/20 

 

K_LV_DP270000       Σελίδα 134  από 134 

• Λεπτοµερής περιγραφή, διαµόρφωση, επιδόσεις, διαστασιολόγηση εξοπλισµού, 
επιλογή εξοπλισµού και παραµετροποίηση του κάθε συστήµατος 
Τηλεπικοινωνιών – Ασθενών Ρευµάτων της Σύµβασης 

• Επιλογή καλωδιώσεων και διακοπτικού υλικού 

• Φύλλα Υποβολής Υλικού του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο του υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού και του λογισµικού  

• Μεθοδολογίες αναφορικά µε την εγκατάσταση  

• Λίστες καλωδίων 

• Μελέτες RAMS 

• Τυπικές διαδικασίες δοκιµών στο Εργοστάσιο (FAT) και Επιτόπου του Έργου 
(SAT,SIT,SPT) 

• Πρόγραµµα εργοστασιακών και εργοταξιακών δοκιµών 

7.3.3 Άλλα έγγραφα τεκµηρίωσης που θα παραδοθούν πριν τη θέση σε λειτουργία:  

• Εγχειρίδια Λειτουργίας - Χρήσης  

Για κάθε σύστηµα και εξοπλισµό, το έγγραφο αυτό περιέχει πλήρη περιγραφή 
των λειτουργιών που εκτελούνται, τη διαµόρφωση του εξοπλισµού, τα 
γεωµετρικά στοιχεία του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τις απαιτήσεις 
εκκίνησης λειτουργίας, τις δυνατότητες και επιλογές λειτουργίας και των οθονών 
που είναι διαθέσιµες στον χρήστη στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου, των 
πληροφοριών που αποθηκεύονται και τις διαδικασίες για την ανα-διαµόρφωση 
του συστήµατος στον βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τον κατασκευαστή. 

• Εγχειρίδια Συντήρησης  

Για κάθε σύστηµα και εξοπλισµό, το έγγραφο αυτό περιέχει οδηγίες για την 
προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού, την περιοδική αλλαγή στοιχείων αυτού 
αν και όταν απαιτείται, τον εντοπισµό και αντιµετώπιση σφαλµάτων και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται να υπάρχουν σε διαθεσιµότητα. 

• Σχέδια και Τεκµηρίωση «Ως Κατασκευάσθηκε» ενσωµατώνοντας τις αλλαγές 
πεδίου που έγιναν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού και των δικτύων, στις 
εγκεκριµένες Μελέτες Εφαρµογής 
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