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1. Ειζαγυγή 

1.1 ην πιαίζην ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξό πξνο Πεηξαηά κήθνπο 
πεξίπνπ 3,6 ρικ. κε 3 λένπο ζηαζκνύο, ζα πξέπεη λα επεθηαζεί αληίζηνηρα ην 
ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA ηεο Γξακκήο 3 ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ιεηηνπξγίαο, ησλ ππεύζπλσλ αζθαιείαο, ηνπ 
πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο θαη ησλ κεραληθώλ θαζώο θαη ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο. Γεληθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξό, ην ζύζηεκα αζύξκαηεο 
επηθνηλσλίαο έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ππνζηεξίδεη ηηο αθόινπζεο 
επηθνηλσλίεο: 

α. Μεηαμύ ησλ Διεγθηώλ Κπθινθνξίαο ηεο Γξακκήο 2, νη νπνίνη βξίζθνληαη 
ζην ΚΔΛ θαη ησλ νδεγώλ ζπξκώλ πνπ θηλνύληαη ζηε Γξακκή 2 ηνπ Μεηξό.  

β.  Μεηαμύ ησλ Διεγθηώλ Κπθινθνξίαο ηεο Γξακκήο 3, νη νπνίνη βξίζθνληαη 
ζην ΚΔΛ θαη ησλ νδεγώλ ζπξκώλ πνπ θηλνύληαη ζηε Γξακκή 3 ηνπ Μεηξό.  

γ. Μεηαμύ ησλ Διεγθηώλ Κπθινθνξίαο ηεο Γξακκήο 2, νη νπνίνη βξίζθνληαη 
ζην ΚΔΛ θαη ησλ Τπεύζπλσλ ηαζκώλ όισλ ησλ ζηαζκώλ ηεο Γξακκήο 2. 

δ. Μεηαμύ ησλ Διεγθηώλ Κπθινθνξίαο ηεο Γξακκήο 3, νη νπνίνη βξίζθνληαη 
ζην ΚΔΛ θαη ησλ Τπεύζπλσλ ηαζκώλ όισλ ησλ ζηαζκώλ ηεο Γξακκήο 3.  

ε. Μεηαμύ ησλ Διεγθηώλ Ηζρύνο πνπ βξίζθνληαη ζην ΚΔΛ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ, όπσο 
ζεκαηνδόηεζεο, ηειεπηθνηλσληώλ, ηζρύνο έιμεο, θιπ. Σν πξνζσπηθό 
ζπληήξεζεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζα θαηαλεκεζεί ζε δηάθνξεο νκάδεο.  

ζη.  Μεηαμύ ηνπ Δπηβιέπνληνο Αζθαιείαο ζην ΚΔΛ θαη ησλ ππεύζπλσλ 
αζθαιείαο πνπ πεξηπνινύλ ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ησλ ζηαζκώλ.  

ε.  Μεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο (από θνξεηό πξνο θνξεηό) ησλ 
δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ.  

ζ. Μεηαμύ ησλ εηδηθώλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξίαο Λεηηνπξγίαο 
ΣΑ.Τ. Α.Δ, θαζώο ηνπ πξνζσπηθνύ αζθάιεηαο θαη ππξόζβεζεο πνπ 
ελδέρεηαη λα αλακηρζνύλ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

1.2 Σν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο γηα ην δεύηεξν ηκήκα ηεο επέθηαζεο πξνο 
Πεηξαηά ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξάζρεη αμηόπηζηε 
θάιπςε εληόο ησλ ζεξάγγσλ, ησλ λέσλ ζηαζκώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εηζόδσλ απηώλ), ησλ θξεάησλ θαη ησλ εζνρώλ ζεξάγγσλ ηεο επέθηαζεο. ην 
εζσηεξηθό ησλ ζηαζκώλ, ην ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα θαιύπηεη 
ηνπο ρώξνπο θνηλνύ, ηηο εηζόδνπο ησλ ζηαζκώλ, ηνπο ρώξνπο πξόζβαζεο ηνπ 
θνηλνύ, ηηο βαζηθέο αίζνπζεο πξνζσπηθνύ θαη ηηο αίζνπζεο ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, 
ελώ ζηα θξέαηα θαη ζηηο εζνρέο ζεξάγγσλ ην ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 
πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία εληόο ησλ αηζνπζώλ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ θαη 
ησλ δηαδξόκσλ δηαθπγήο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

1.3 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ επαξθή επίπεδα ζήκαηνο RF εληόο ησλ ζεξάγγσλ, 
είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε αθηηλνβνινύλησλ νκναμνληθώλ θαισδίσλ (LCX) κε ηνπο 
θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο θαη δηαρσξηζηέο ηζρύνο.  



 

 

“ΜΕΛΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ TETRA ΓΙΑ ΣΗ 
ΡΑΔΙΟΚΑΛΤΦΗ ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 3 ΣΟΤ 
ΜΕΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ, ΣΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΣΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΘΕΑΣΡΟ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 Σειίδα 4 / 24   

 

2. Ανηικείμενο Επγαζιών 

 Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, παξάζρεη, εγθαηαζηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζηε 
ζήξαγγα θαη ζηνπο λένπο ζηαζκνύο, θξέαηα θαη εζνρέο ζεξάγγσλ έλα ςεθηαθό 
δεπθηηθό (trunked) ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζα ζρεδηαζηεί κε 
ηξόπν ώζηε λα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα ηνπ TETRA αλαθνξηθά 
κε ηα θηλεηά ζπζηήκαηα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο δεκόζηαο πξόζβαζεο.  

 
 Σν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA ζα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 

λα παξέρεη αμηόπηζηε αζύξκαηε επηθνηλσλία ζε όινπο ηνπο 3 λένπο ηαζκνύο ηεο 
επέθηαζεο ηεο Γξακκήο 3 ηνπ Μεηξό Αζήλαο, ηα θξέαηα θαη ηηο ζήξαγγεο, όπσο 
δεηθλύεηαη ζην ρεκαηηθό Γηάγξακκα ηνπ πζηήκαηνο TETRA, ην νπνίν 
επηζπλάπηεηαη ζηηο παξνύζεο πξνδηαγξαθέο σο ΤΝΖΜΜΔΝΟ 1 θαη όπσο 
πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ζηελ παξάγξαθν 3 θαησηέξσ θαη ζην ΤΝΖΜΜΔΝΟ 3, 
ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα  ΥΔΓΗΑ ησλ πξνο ξαδηνθάιπςε ρώξσλ. 

  
  Οη λένη ζηαζκνί ηεο επέθηαζεο ζα είλαη: Μαληάηηθα, Πεηξαηάο, Γεκνηηθό Θέαηξν. 
   
  Σα λέα θξέαηα ζα είλαη: Σδαβέιια, Μειά, Ρνιόη, Γειεγηάλλε θαη Παλεπηζηήκην. 

  
 Σν θξέαξ Γειεγηάλλε ρξεζηκνπνηήζεθε κόλν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 

πνιηηηθνύ κεραληθνύ ηεο επέθηαζεο, είλαη ηπθιό πξνο ηελ επηθάλεηα, δελ έρεη 
ηερληθνύο ρώξνπο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα απαηηεζεί ε θάιπςή ηνπ από ην 
ζύζηεκα TETRA. πλεπώο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε θάιπςε ρώξσλ θξεάησλ 
δελ ζα πεξηιακβάλεη ην θξέαξ Γειεγηάλλε. 

  
 Σν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA πνπ ζα παξαζρεζεί από ηνλ 

Αλάδνρν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε απηό πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Σν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ζα γίλεη απνδεθηό 
κόλν αθόηνπ ν Αλάδνρνο έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαη ππνβάιεη ζε δνθηκέο ην 
ζύζηεκα TETRA θαη κόλν εθόζνλ νη δνθηκέο έρνπλ απνδείμεη πέξαλ θάζε 
ακθηβνιίαο όηη ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη όηη δελ ζα 
ππάξμεη θακία δηαθνπή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό. 

 
Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο εγθαηάζηαζεο, δνθηκήο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ζηνπο 
λένπο ζηαζκνύο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο  
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξό. Οη δξαζηεξηόηεηεο εγθαηάζηαζεο ζηνπο λένπο ζηαζκνύο, νη 
νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξό, κπνξνύλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ σξώλ εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο 
ζα ζπληνλίζεη όιεο ηηο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., έηζη 
ώζηε απηέο λα κελ επεξεάζνπλ ηε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό. 
 

3. Απαιηήζειρ Λειηοςπγίαρ ηος ςζηήμαηορ 

3.1 Σν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA πνπ ζα παξαζρεζεί από ηνλ 
Αλάδνρν, ζα ζρεδηαζηεί θαη δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πξνζθέξεη ηηο 
αθόινπζεο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο. Σν ππάξρνλ ζύζηεκα ζα επαλαζρεδηαζζεί 
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κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη δπλαηό λα απμεζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο 
ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέζσ αλαβάζκηζεο ηνπ 
ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ηνπ ΟΣΔ (COSMOTETETRA), θαη 
λα επαπμεζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα κε ρξήζε επηπιένλ MTS ή / θαη MUs. Δηδηθόηεξα 
απαηηνύληαη : 
 

3.2 Ζ επηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Διεγθηή Κπθινθνξίαο ηεο 
Γξακκήο 2 θαη ησλ νδεγώλ ζπξκώλ πνπ θηλνύληαη ζηε ζήξαγγα ηεο Γξακκήο 2. Ο 
Διεγθηήο Κπθινθνξίαο ζα κπνξεί λα κεηαδίδεη κελύκαηα θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζε 
όινπο ηνπο ζπξκνύο πνπ θηλνύληαη ζηε Γξακκή 2 ή ζε έλαλ θαη κόλν ζπξκό, όπσο 
απαηηείηαη. Οη θιήζεηο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ζε 
κεκνλσκέλνπο ζπξκνύο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Αξηζκνύ 
Αλαγλώξηζεο πξκνύ.  

 
ε πεξίπησζε πνπ ν νδεγόο ζπξκνύ πξαγκαηνπνηήζεη θιήζε ζηνλ Διεγθηή 
Κπθινθνξίαο ηεο Γξακκήο 2 κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, ν 
αξηζκόο αλαγλώξηζεο ζπξκνύ ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο ηνπ θαινύληνο ζπξκνύ ζα 
εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Διεγθηή 
Κπθινθνξίαο.  

 
3.3 Ζ επηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Διεγθηή Κπθινθνξίαο ηεο 

Γξακκήο 3 θαη ησλ νδεγώλ ζπξκώλ πνπ θηλνύληαη ζηε ζήξαγγα 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο ηεο Γξακκήο 3. Ο Διεγθηήο Κπθινθνξίαο ζα 
κπνξεί λα κεηαδίδεη κελύκαηα θσλήο θαη δεδνκέλσλ πξνο όινπο ηνπο ζπξκνύο 
πνπ θηλνύληαη ζηε Γξακκή 3 ή ζε έλαλ θαη κόλν ζπξκό, όπσο απαηηείηαη. Οη 
θιήζεηο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ζε κεκνλσκέλνπο 
ζπξκνύο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Αξηζκνύ Αλαγλώξηζεο πξκνύ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν νδεγόο ζπξκνύ πξαγκαηνπνηήζεη θιήζε ζηνλ Διεγθηή 
Κπθινθνξίαο ηεο Γξακκήο 3 κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, ν 
αξηζκόο αλαγλώξηζεο ζπξκνύ ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο ηνπ θαινύληνο  ζπξκνύ ζα 
εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Διεγθηή 
Κπθινθνξίαο. 

 
3.4 Ζ επηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη 

όισλ ησλ ζπξκώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ ζηνλ ρώξν ελαπόζεζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. Ο ρεηξηζηήο ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ ζα κπνξεί λα κεηαδίδεη κελύκαηα θσλήο θαη δεδνκέλσλ πξνο 
όινπο ηνπο ζπξκνύο θαη ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην ρώξν 
ελαπόζεζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

 
3.5 Ζ επηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Διεγθηή Κπθινθνξίαο ηεο 

Γξακκήο 2 θαη ηνπ Τπεύζπλνπ θάζε ηαζκνύ ζηε Γξακκή 2. Ο Διεγθηήο 
Κπθινθνξίαο ζα κπνξεί λα κεηαδίδεη κελύκαηα θσλήο θαη δεδνκέλσλ πξνο όινπο 
ηνπο Τπεύζπλνπο ηαζκνύ ηεο Γξακκήο 2 ή ζε έλαλ θαη κόλν Τπεύζπλν ηαζκνύ, 
όπσο απαηηείηαη. 

 
3.6  Ζ επηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Διεγθηή Κπθινθνξίαο ηεο 

Γξακκήο 3 θαη ηνπ Τπεύζπλνπ θάζε ελόο λένπ ηαζκνύ ζηε Γξακκή 3. Ο Διεγθηήο 
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Κπθινθνξίαο ζα κπνξεί λα κεηαδίδεη κελύκαηα θσλήο θαη δεδνκέλσλ πξνο όινπο 
ηνπο Τπεύζπλνπο ηαζκνύ ηεο Γξακκήο 3 ή ζε έλαλ θαη κόλν Τπεύζπλν ηαζκνύ, 
όπσο απαηηείηαη. 

 
3.7 Ζ επηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ Διεγθηώλ Κπθινθνξίαο ηεο 

Γξακκήο 2 ή/θαη ηεο Γξακκήο 3 θαη ελόο Τπεύζπλνπ ηαζκνύ ηεο Γξακκήο 2 ή/θαη 
ηεο Γξακκήο 3. Οη Διεγθηέο Κπθινθνξίαο ζα κπνξνύλ λα κεηαδίδνπλ κελύκαηα 
θσλήο θαη δεδνκέλσλ πξνο όινπο ηνπο Τπεύζπλνπο ηαζκνύ ζηηο Γξακκέο 2 θαη 3 
ή ζε έλαλ θαη κόλν Τπεύζπλν ηαζκνύ, όπσο απαηηείηαη. 

 
3.8 Ζ επηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Διεγθηή Αζθαιείαο ζην ΚΔΛ θαη 

ησλ Τπεύζπλσλ Αζθαιείαο πνπ πεξηπνινύλ ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ησλ λέσλ 
ζηαζκώλ. Ο Διεγθηήο Αζθαιείαο ζα κπνξεί λα θαιεί έλαλ ππεύζπλν αζθαιείαο 
κεκνλσκέλα ή όινπο ηνπο ππεύζπλνπο αζθαιείαο κε νκαδηθή θιήζε. 

 
Οη ππεύζπλνη αζθαιείαο ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο 
ηνπο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνύλ θιήζεηο ζηνλ 
Διεγθηή Αζθαιείαο ζην ΚΔΛ θαη ζηνπο άιινπο ππεύζπλνπο αζθαιείαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA. 

 
3.9  Δπηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ Διεγθηή Ηζρύνο πνπ βξίζθεηαη ζην 

ΚΔΛ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο ηνπ Μεηξό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
πξνζσπηθνύ ζπληήξεζεο ησλ δηαθόξσλ ππεξγνιάβσλ. 
 
Σα κέιε θάζε νκάδαο ζπληήξεζεο ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θνξεηέο 
ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο γηα λα θαινύλ ηνλ Διεγθηή Ηζρύνο ζην ΚΔΛ ή 
άιινπο ππαιιήινπο ζπληήξεζεο ηνπ Μεηξό ή ηνλ ππεξγνιάβν πνπ εξγάδνληαη 
εληόο ηεο ίδηαο θαινύζαο νκάδαο. 

 
Οη αθόινπζεο νκάδεο ζπληήξεζεο δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΜΔΣΡΟ: 

 

 Σειεπηθνηλσλίεο θαη πιινγή Κνκίζηξνπ  

 Παξνρή Ηζρύνο (Έιμε θαη εγθαηαζηάζεηο) 

 εκαηνδόηεζε θαη SCADA 

 Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Δπηδνκή 

 Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο  

 Σξνραίν Τιηθό 

 Τπεξγνιάβνη πληήξεζεο 
 
3.10  Δπηθνηλσλία θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαμύ εηδηθώλ νκάδσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, πνπ 

απαξηίδνληαη από πξνζσπηθό ηνπ Μεηξό, αζηπλνκηθνύο θαη ππαιιήινπο ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ κπνξνύλ λα θαηαξηηζηνύλ ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ 
θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο (ηνπιάρηζηνλ πέληε ηέηνηεο νκάδεο). 

 
3.11  Λεηηνπξγία ζε Πεξίπησζε Δθηάθηνπ Αλάγθεο 
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Σν ζύζηεκα TETRA ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επείγνπζεο θιήζεηο από ρξήζηεο 
θνξεηώλ αζπξκάησλ. Οη επείγνπζεο θιήζεηο ζα είλαη πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο θαη 
ν αξηζκόο αλαγλώξηζεο ηνπ θαινύληα, π.ρ. αξηζκόο πξνζδηνξηζκνύ αζπξκάηνπ ζα 
εκθαλίδεηαη ζηελ αλάινγε θνλζόια ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA. 
 

4. Απαιηήζειρ Κάλςτηρ ηος ςζηήμαηορ 

4.1 Σν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA ζα παξέρεη αζύξκαηε θάιπςε ζε 
θνξεηνύο αζπξκάηνπο πνπ  ιεηηνπξγνύλ ζηηο αθόινπζεο πεξηνρέο: 

 Καηά κήθνο ησλ ζεξάγγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδεηήξησλ 
ζεξάγγσλ κε θξέαηα 

 ηηο πεξηνρέο ησλ επηζηάζκσλ 

Σν πνζνζηό δηαζεζηκόηεηαο θάιπςεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 
TETRA ζηνπο ρώξνπο απηνύο (ρσξίο κείσζε ηεο απόδνζεο ιόγσ αζηνρίαο 
εμνπιηζκνύ) ζα αληηζηνηρεί ζην 99.5% ηνπ ρξόλνπ θαη ρώξνπ. 

4.2 Γηα ηνπο λένπο ζηαζκνύο θαη θξέαηα αεξηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Αλαηνιηθώλ-Γπηηθώλ ή Βνξείσλ-Ννηίσλ θξεάησλ αεξηζκνύ ησλ ζηαζκώλ) πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα δηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA, 
ην παξερόκελν ζύζηεκα TETRA ζα έρεη κειεηεζεί θαηά ηξόπν ώζηε λα παξέρεη 
θάιπςε γηα θνξεηνύο αζπξκάηνπο εληόο ησλ δεκόζησλ ρώξσλ ησλ ζηαζκώλ, ησλ 
αηζνπζώλ πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα αλά 
αξηζκό αίζνπζαο.  

 α. Γεκόζηνη Υώξνη 

 Δίζνδνη ηαζκώλ  (Αίζνπζα 1.1) 

 Γηάδξνκνη Κνηλνύ - Τπόγεηεο Γηαβάζεηο  (Αίζνπζα 1.2) 

 Κπιηόκελεο θιίκαθεο θαη Κιηκαθνζηάζην  (Αίζνπζα 1.3) 

 ηάζκε Υώξνπ Έθδνζεο θαη Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ  (Αίζνπζα 1.4) 

 Υώξνο ΑΜΔΔ      (Αίζνπζα 1.5) 

 Απνβάζξεο      (Αίζνπζα 1.6) 

 Πξόζβαζε ζηε ζηάζκε απνβάζξαο   (Αίζνπζα 1.8) 

 Υώξνη αλειθπζηήξσλ ΑΜΔΑ     (Αίζνπζα1.10) 

β.  Υώξνη Πξνζσπηθνύ 

 Δθδνηήξην Δηζηηεξίσλ     (Αίζνπζα 2.2) 

 Αίζνπζα Τπεπζύλνπ ηαζκνύ (SMR)   (Αίζνπζα 2.3) 

 Υώξνο Αλάπαπζεο Πξνζσπηθνύ    (Αίζνπζα 2.4) 

 Αίζνπζα Αζηπλνκίαο     (Αίζνπζα2.10) 

γ.  Αίζνπζεο Σερληθνύ Δμνπιηζκνύ 

 Αίζνπζεο Αεξηζκνύ     (Αίζνπζα 3.1) 
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 Αίζνπζα Τπνζηαζκνύ Φσηηζκνύ θαη Βνεζεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 
θαη Γηαθνπηώλ  (Αίζνπζα 3.2, 3.3) 

 Αίζνπζεο εκαηνδόηεζεο θαη Σειεπηθνηλσληώλ  (Αίζνπζεο 3.4 S, T, 
M) 

 Αληιηνζηάζην θαη δεμακελή πδξνζπιινγήο    (Αίζνπζα 3.5 & 3.6) 

 Αίζνπζα κεραλνζηαζίνπ ςύμεο   (Αίζνπζα 3.7) 

 Αίζνπζα Τπνζηαζκνύ Αλόξζσζεο (RS)  (Αίζνπζα 3.9) 

 Αίζνπζα Ππξνπξνζηαζίαο    (Αίζνπζα 3.13) 

 Αίζνπζα Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο –Τδξνδόηεζεο (Αίζνπζα 3.18) 

 Υώξνο ηνπ Πίλαθα Γηαθνπηώλ θαη αεξηζκνύ ζηα θξέαηα 

 (Αίζνπζα 3.22) 

Ζ θάιπςε ζηα Φξέαηα Αεξηζκνύ ζα παξέρεηαη ζηηο αίζνπζεο Σερληθνύ Δμνπιηζκνύ 
θαζώο θαη ζε δηαδξόκνπο θαη θιηκαθνζηάζηα εθθέλσζεο επηβαηώλ θαη πξνζσπηθνύ 
ζε πεξηπηώζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, όπσο νξίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν. 

Σν πνζνζηό δηαζεζηκόηεηαο ηεο θάιπςεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο 
επηθνηλσλίαο TETRA ζηνπο ρώξνπο απηνύο (ρσξίο κείσζε ηεο απόδνζεο ιόγσ 
αζηνρίαο εμνπιηζκνύ) ζα αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ ρξόλνπ θαη ρώξνπ. 

4.3 ηνπο λένπο ζηαζκνύο ηεο Γξακκήο 3 ζα απαηηεζεί από ηνλ Αλάδνρν λα 
δηαηεξήζεη ην ίδην επίπεδν ππεξεζηώλ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κε απηό πνπ 
επηηπγράλεηαη ζήκεξα κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ζην 
ππόινηπν δίθηπν Μεηξό. 

4.4 ε πεξίπησζε πιήξνπο αζηνρίαο ελόο εθ ησλ MTS, ην πνζνζηό δηαζεζηκόηεηαο 
θάιπςεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA ζηνπο ρώξνπο ησλ 
ζεξάγγσλ θαη πξόζβαζεο ζηελ ηξνρηά ζα αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ ρξόλνπ θαη 
ρώξνπ. 

4.5 Ζ θάιπςε εληόο ησλ ζεξάγγσλ θαη ησλ ηξνρηώλ πξόζβαζεο δελ ζα επεξεάδεηαη 
από ηελ αζηνρία ελόο ή πεξηζζόηεξσλ επαλαιεπηώλ (εληζρπηώλ) RF. 

5. Λοιπέρ Απαιηήζειρ 

5.1 Kνλζόιεο Dispatcher ζηο ΚΕΛ 

 
ηηο ζέζεηο ησλ dispatcher ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεσλ 
πξνο όιεο ηηο θηλεηέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε θάζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε dispatch. Οη Κνλζόιεο dispatcher ζα πξέπεη 
λα αλαβαζκηζηνύλ ώζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο λένπο ζηαζκνύο θαη θξέαηα θαη 
λα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ δπλακηθή (ελ ιεηηνπξγία) αλαδόκεζε ησλ νκάδσλ 
ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε ζπλεξγαζία 
κε ην θύξην Κέληξν Διέγρνπ θαη πληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ηνπ ΟΣΔ. 

Οη θνλζόιεο dispatcher δηαζέηνπλ ήδε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 ύλδεζε Κιήζεσλ (Call Patching) 
 Πνιιαπιή Δπηινγή 
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 Δπξπεθπνκπή 
 Παξαθνινύζεζε 
 Έλδεημε αξηζκνύ αλαγλώξηζεο ηνπ θαινύληνο ρξήζηε ή νκάδαο 
 Δπείγνπζεο Κιήζεηο 

 

6. Διαμόπθυζη Εξοπλιζμού ςζηήμαηορ TETRA 

6.1 Tν ζύζηεκα TETRA πνπ παξέρεηαη από ηνλ Αλάδνρν ζα απνηειείηαη από ηα 
αθόινπζα βαζηθά ζηνηρεία: 
 

 Δπαλαιήπηεο κε νπηηθέο ίλεο  

 Οκναμνληθό Αθηηλνβνινύλ Καιώδην  

 Οκναμνληθό Καιώδην θαη ζύζηεκα θεξαίαο  

 Δπηπιένλ MTS(εθόζνλ απαηηεζεί ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή ξαδηνθάιπςεο θαη ηε Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδόρνπ) 

 
Ο θαηάινγνο ηνπ παξερόκελνπ βαζηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηα ζρεηηθά ηεκάρηα 
παξνπζηάδνληαη ζην ΤΝΖΜΜΔΝΟ 2.  
 

6.2 ύζηεκα Πνκπνδέθηε Βάζεο (MTS) 
 
6.2.1 Κάζε επαλαιήπηεο RF ησλ λέσλ ζηαζκώλ ζα δηαζπλδέεηαη κε ηνπο ηαζκνύο 

Βάζεο (MTS) δηακέζσ νπηηθώλ ηλώλ θαη ησλ MasterUnits (MUs) πνπ βξίζθνληαη 
ζην ρώξν ηνπ πληάγκαηνο ή θαη αιινύ, όπσο θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε 
ηνπ απαηηνύκελνπ από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.,  επηπέδνπ θάιπςεο αζύξκαηεο 
επηθνηλσλίαο. Οη κνλόηξνπεο Οπηηθέο Ίλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε 
ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ βάζεο θαη ησλ επαλαιεπηώλ RF παξέρνληαη από 
ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζεη ηα ππάξρνληα 
MTS θαη MU ή λα ρξεζηκνπνηήζεη επηπιένλ MTS θαη MU’s ώζηε λα 
ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηνπο επαλαιήπηεο ησλ λέσλ ζηαζκώλ. 
 

6.2.2 Οη ηαζκνί Βάζεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ζηαζκό ύληαγκα (ΚΔΛ) είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη από ηελ MOTOROLA θαη ηεξνύλ ηηο αθόινπζεο γεληθέο 
πξνδηαγξαθέο: 

 
Εώλε ζπρλνηήησλ:    410 to 430 MHz 
Δύξνο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο:   5 MHzminimum 
Γηαρσξηζκόο Πνκπνύ / Γέθηε  10 MHz 
Ηζρύο RF Πνκπνύ (αλά BR)   Ρπζκηδόκελε 
Έιεγρνο Ηζρύνο RF    12 dB 
Δπαηζζεζία Γέθηε αλά  BR ζε ETBS  -116 dBm (έλαο δέθηεο) 
πζθεπή ζύλδεζεο ηξνθνδόηε θεξαίαο 

 
6.3 Δπαλαιήπηεο RFκε Οπηηθέο Ίλεο  

 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη επαλαιήπηεο κε νπηηθέο ίλεο, όπσο απαηηείηαη γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο απαηηνύκελεο θάιπςεο ζηηο ζήξαγγεο, ζηνπο ζηαζκνύο θαη ζηα 
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θξέαηα αεξηζκνύ. Ζ δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ βάζεο θαη ησλ 
επαλαιεπηώλ πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηνπο λένπο ζηαζκνύο ηνπ ζπζηήκαηνο 
Μεηξό ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απνθιεηζηηθώλ νπηηθώλ ηλώλ. Οη ζηαζκνί βάζεο, 
ηα Οπηηθά HUB (πνπ κεηαηξέπνπλ ηα ζήκαηα RF ζε νπηηθά ζήκαηα θαη εθηεινύλ ηε 
δηαδηθαζία WDM πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα κόλν ίλα γηα πνιιαπινύο 
επαλαιήπηεο) θαη ν Οπηηθόο θειεηόο Καηαλνκήο (ODF) βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 
αίζνπζα ηειεπηθνηλσληώλ. Σα αλσηέξσ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηε δηαζύλδεζε 
κεηαμύ επαλαιεπηώλ θαη ODF. 

 
6.3.1 Οη παξερόκελνη Δπαλαιήπηεο RF TETRA ζα ηξνθνδνηνύληαη κεUPSπαξνρή 230 

VAC (+/- 20%) από ηνλ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ηειεπηθνηλσληώλ πνπ ζα παξαζρεζεί 
από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ζ ζύλδεζε κε ηνλ πίλαθα ηξνθνδνζίαο θαη ε 
αληίζηνηρε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε είλαη αληηθείκελν ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

6.3.2 Οη Δπαλαιήπηεο ζα ζσκκορθώλοληαη κε ηης αθόιοσζες προδηαγραθές: 

 
Εώλε πρλνηήησλ:   410-430 MHz 
Δύξνο Εώλεο :  5 MHz 
Γηαρσξηζκόο Duplex:  10 MHz 
Ηζρύο Δμόδνπ / Φνξέαο: +30 dBm θαη' ειάρηζηνλ (2 θνξείο) 
Αύμεζε:   45-60 dB ζε 1 dB βήκαηα (UL&DL) 
Καηαλάισζε Ηζρύνο:  250W  
Παξνρή Ηζρύνο:  230VAC (+/- 20%) 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:  -250C έσο +550C 
Καηεγνξία πξνζηαζίαο:  IP65  
 

6.4 Φνξεηέο κνλάδεο TETRA 
 
6.4.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη 50 θνξεηέο ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ΣΔΣRΑ. 

Οη ζπζθεπέο ζα παξακεηξνπνηεζνύλ γηα ιεηηνπξγία ζε νκάδεο πνπ ζα 
θαζνξίδνληαη από ηελ εηαηξεία ιεηηνπξγίαο (ΣΑΤ). 
 

6.4.2 Οη θνξεηέο ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ΣΔΣRΑ ζα είλαη ζπκβαηέο θαη ζα 
κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ απξόζθνπηα κε ην πθηζηάκελν ζύλνιν ηνπ αζπξκάηνπ 
δηθηύνπ TETRA εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξό θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο 
θάιπςεο. 

6.4.3 Οη θνξεηέο ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ΣΔΣRΑ ζα είλαη πνιύ αλζεθηηθήο 
θαηαζθεπήο, ηθαλέο γηα βαξηά, επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη ζα έρνπλ βαζκό 
πξνζηαζίαο ίζν ή κεγαιύηεξν κε ΗΡ66. Θα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά ζε 
ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 0νC έσο +60νC ελώ ζα έρνπλ αληνρή ζε δνλήζεηο θαη 
πηώζεηο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ETSI 300 019-1-7 class 5M3, MIL-STD 810 
C/D/E/F/G.  
 

6.4.4 Οη θνξεηέο ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ΣΔΣRΑ ζα έρνπλ από θαηαζθεπήο 
ηνπο πιήθηξν Push to Talk (PTT) θαη πιήθηξν γηα θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο.  
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6.4.5 Κάζε θηλεηή ζπζθεπή ζα παξαδνζεί κε κπαηαξία ηόλησλ Ληζίνπ, αηνκηθό θνξηηζηή, 
θιηπ γηα ηε κεηαθνξά θαη ζήθε κεηαθνξάο. Θα παξαδνζνύλ θάπνηεο επηπιένλ 
κπαηαξίεο θαη θνξηηζηέο ζύκθσλα κε ην ΤΝΖΜΜΔΝΟ 2.  

6.4.6 Θα παξαδνζνύλ θαη 9  πνιιαπινί θνξηηζηέο, ηθαλνί λα θνξηίδνπλ 6  ζπζθεπέο 
ηαπηόρξνλα (ή αληίζηνηρνη ιηγόηεξσλ-πεξηζζόηεξσλ ζέζεσλ ηθαλνί λα θνξηίδνπλ ην 
ζύλνιν ησλ ζπζθεπώλ). 
 

6.5 Οκναμνληθό Αθηηλνβνινύλ Καιώδην (Leaky Coaxial Cable–LCX) 
 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη νκναμνληθό αθηηλνβνινύλ θαιώδην 
ρακειήο ππθλόηεηαο κε απόδνζε παξόκνηα ή θαιύηεξε από απηήλ ηνπ θαισδίνπ 
LCX πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζην πθηζηάκελν ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 
ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξό. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη όια ηα ζηεξίγκαηα θαισδίσλ, 
εμνπιηζκό δηαζύλδεζεο θαη ινηπό πιηθνηερληθό εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
νξζή ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ LCX. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη ηνπνζεηήζεη ην θαιώδην LCX ζηα αθόινπζα ηκήκαηα 
ζήξαγγαο: 

 Από ηνλ λόηην ηεξκαηηζκό ηνπ ζηαζκνύ Νίθαηα (ΥΘ.5+329) έσο θαη ην 
ηεξκαηηθό θξέαξ Παλεπηζηήκην (ΥΘ. 8+933).  

 
ΖΜΔΗΩΖ: Οη αλσηέξσ Υηιηνκεηξηθέο Θέζεηο αλαθέξνληαη θαηά πξνζέγγηζε θαη 
δίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ρνλδξηθά ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ LCX πνπ ζα 
ρξεηαζζεί. Σν αθξηβέο κήθνο ηνπ θαισδίνπ LCX ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια ζρέδηα δηάηαμεο ηξνρηάο. Δλδέρεηαη λα ρξεηαζζεί 
πξόζζεην θαιώδην (κήθνπο 500κ. θαηά κέγηζην) θαηά ηόπνπο. Σν πξαγκαηηθό 
κήθνο εμαξηάηαη από ηηο απαηηήζεηο ιεπηνκεξνύο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε θάιπςε. 

 
6.6 ύζηεκα Οκναμνληθνύ Καισδίνπ Κεξαίαο 
 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη ηνπνζεηήζεη νκναμνληθό θαιώδην (επηβξαδπληηθό 
θσηηάο, ρακειήο έθιπζεο θαπλνύ, ειεύζεξν αινγόλνπ, κηθξήο απώιεηαο), θεξαίεο 
(θαηεπζπληηθέο ή omni) γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθό ρώξν, εμνπιηζκό ζύλδεζεο, 
δηακεξηζηέο ηζρύνο, θαηεπζπλόκελνπο ζπδεύθηεο θαη όινλ ηνλ πιηθνηερληθό 
εμνπιηζκό πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνύκελεο θάιπςεο 
εληόο ησλ λέσλ ζηαζκώλ, θξεάησλ θαη ινηπώλ ρώξσλ. 

 
6.7 Καιώδην Οπηηθώλ ηλώλ 
 

Ζ ζύλδεζε ησλ ζηαζκώλ βάζεο TETRΑ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ ηαζκό 
ΤΝΣΑΓΜΑ (ΚΔΛ) ή θαη αιινύ, κε ηνπο Δπαλαιήπηεο RF πνπ ζα βξίζθνληαη 
ζηνπο λένπο ζηαζκνύο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απνθιεηζηηθώλ νπηηθώλ ηλώλ 
(κνλόηξνπσλ). Οη απαηηνύκελεο ίλεο θαη ν ODF ζα παξαζρεζνύλ από ηελ  
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Οη ίλεο ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ νπηηθό θαηαλεκεηή ODF θαη ζα 
ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ην ζύζηεκα TETRA. Ο θαηαλεκεηήο ODF ζα 
ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα αίζνπζα εμνπιηζκνύ ηειεπηθνηλσληώλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA. Ζ 
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ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ODF θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ζα απνηειεί 
επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA. 
 

7. Καλώδια 

 
7.1 Όια ηα θαιώδηα, πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ 

ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ζα είλαη ζύκθσλα κε όια ηα ηζρύνληα απνδεθηά Δζληθά ή Γηεζλή 
Πξόηππα ηδεξνδξόκνπ. 

7.2 Όια ηα θαιώδηα ζηηο ζήξαγγεο θαη ηνπο ζηαζκνύο ζα είλαη ρακειήο έθιπζεο 
θαπλνύ, επηβξαδπληηθά θιόγαο θαη ειεύζεξα αινγόλνπ. Σα πξνηεηλόκελα πιηθά θαη 
ηα δείγκαηα θαισδίσλ ζα ππνβάιινληαη ζε δνθηκή πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπο. Ο 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία αλαθνξέο, νη νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δνθηκέο. Δπίζεο, ζα ελεκεξώλεη εγθαίξσο ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία θαη ην ρώξν δηεμαγσγήο ησλ ελ ιόγσ δνθηκώλ 
πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε επθαηξία ζε έλαλ εθπξόζσπν ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ λα 
παξίζηαηαη θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκώλ. 

7.3 Όια ηα θαιώδηα ζα είλαη αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε θαη ζηελ πξνζβνιή από 
παξάζηηα θαη έληνκα. Θα είλαη θαηάιιεια από θάζε άπνςε γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 
ζε ζηδεξνδξνκηθό ζύζηεκα Μεηξό κεγάιεο θπθινθνξίαο, ππό ηηο πεξηβαιινληηθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Αζήλα. 

7.4 Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαισδίσλ ζα εθηειεζζνύλ κε αζθάιεηα, από 
πξνζσπηθό θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πνπ ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην, αζθαιή 
εμνπιηζκό θαη εξγαιεία . Ζ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνην 
ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ έλα ηαθηηθό ζρεκαηηζκό, ειεύζεξν από κε απαξαίηεηεο 
θακπύιεο θαη δηαζηαπξώζεηο. Ο ελ ιόγσ ζρεκαηηζκόο ζα επηηξέπεη ηελ 
απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε θαισδίνπ ρσξίο πεξηηηή όριεζε γηα ηα δηπιαλά 
θαιώδηα. Θα ιεθζνύλ κέηξα πξνθύιαμεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα 
θαιώδηα δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε ηξόπν ή ππό ζπλζήθεο ηέηνηεο πνπ λα ελέρνπλ 
ζνβαξό ελδερόκελν πξόθιεζεο δηάβξσζεο ή βιάβεο ζηα θαιώδηα ή πνπ λα 
ελδέρεηαη λα απνβνύλ επηδήκηεο ζηελ απόδνζε ησλ θαισδίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο. Ζ γείσζε ηεο ζσξάθηζεο θαη ηνπ καλδύα ησλ θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο ειεθηξνκαγλεηηθήο παξεκβνιήο 
(ΔΜΗ) θαη ξεύκαηνο DC. 

7.5 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη πιήξεηο πιεξνθνξίεο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηα θαιώδηα 
πνπ πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

8. Κένηπο Ελέγσος Λειηοςπγίαρ 

8.1 Σν εγθαηεζηεκέλν Κέληξν Διέγρνπ ζηνλ ηαζκό ΤΝΣΑΓΜΑ (ΚΔΛ) είλαη 
εμνπιηζκέλν κε ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη επίβιεςε ηνπ 
ζπζηήκαηνο TETRA. Οη πξνζζήθεο ησλ λέσλ ζηαζκώλ ζα πξέπεη λα 
ελζσκαησζνύλ ζην θέληξν ειέγρνπ (ΚΔΛ) ώζηε λα θαίλεηαη νπνηαλδήπνηε 
κεηαβνιή ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε Γξακκή 3. 

8.2 Θα είλαη δπλαηό λα ειέγρνληαη νη αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο γηα ηηο Γξακκέο 2 θαη 3 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ζηαζκώλ) από νπνηαδήπνηε από ηηο θνλζόιεο 
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dispatcher, νη νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί πξνο ρξήζε από ηνπο Διεγθηέο 
Γξακκήο. Ο ζθνπόο είλαη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε έλαλ Διεγθηή Κπθινθνξίαο 
Γξακκήο λα επηβιέπεη θαη ηηο δύν γξακκέο από κία θνλζόια dispatcher, όηαλ ε 
θίλεζε είλαη κεησκέλε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νηθνλνκία ιεηηνπξγίαο θαη, σο εθ 
ηνύηνπ, επειημία θαη κηα ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγηθή εγθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε 
εθηάθηνπ αλάγθεο. 

8.3 Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ζρέδηα πνπ ζα δεηθλύνπλ ηε δηάηαμε ηεο θνλζόιαο 
dispatcher TETRA ζηελ αίζνπζα θεληξηθνύ ειέγρνπ θαη ζα ζπληνλίζεη ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα παξαζρεζεί εληόο ηεο πθηζηάκελεο 
επίπισζεο .  

 

9. Αίθοςζερ Εξοπλιζμού και Επμάπια 

9.1 Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα παξάζρεη ζε όινπο ηνπο λένπο ζηαζκνύο αίζνπζεο 
εμνπιηζκνύ επηθνηλσληώλ θαη ζρεηηθέο αίζνπζεο παξνρήο ηζρύνο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ TETRA.  

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ιεπηνκεξή ζρέδηα δηάηαμεο εμνπιηζκνύ θαη θαισδίσλ 
γηα θάζε ζέζε, όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί εμνπιηζκόο TETRA.  

9.2 Όιεο νη αίζνπζεο εμνπιηζκνύ ζα θιηκαηίδνληαη (από άιινλ αλάδνρν) κε έιεγρν 
ζεξκνθξαζίαο θαη ηε βαζηθή ζεξκνθξαζία λα θπκαίλεηαη από 10°C έσο 26°C, ζα 
είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη ζα δηαζέηνπλ παξνρή θηιηξαξηζκέλνπ αέξα ππό πίεζε 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνύλ ηελ εζσηεξηθή πίεζε αέξα ζε επίπεδα πςειόηεξα από 
απηά ηεο πεξηβάιινπζαο αηκόζθαηξαο. 

9.3 Οη αίζνπζεο εμνπιηζκνύ επηθνηλσληώλ ζα είλαη ειεύζεξεο από ζθόλε. Ο Αλάδνρνο 
ζα ζθξαγίζεη όιεο ηηο εηζόδνπο θαισδίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κε αθαηξνύκελν 
πιηθό, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηε δηέιεπζε πξόζζεησλ θαισδίσλ, εάλ απηό 
απαηηεζεί. Θα απνθεπρζεί ε ρξήζε ζπζθεπώλ ζπιινγήο ζθόλεο θαη απνθιεηζκνύ 
ππξθαγηάο. Ζ πξόζβαζε ζηηο ελ ιόγσ αίζνπζεο ζα είλαη επαξθήο γηα ην 
πξνζσπηθό θαη ηνλ εμνπιηζκό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθαισδησκέλσλ 
εξκαξίσλ ζπζθεπώλ.  

9.4 Οη αίζνπζεο εμνπιηζκνύ ησλ ηαζκώλ ζα πεξηιακβάλνπλ θύξηνπο ζθειεηνύο 
θαηαλνκήο (MDF) θαη νπηηθνύο ζθειεηνύο θαηαλνκήο (ODF). Θα παξαζρεζνύλ 
εζράξεο θαισδίσλ κεηαμύ ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ ζθειεηώλ εμνπιηζκνύ. Ο 
εμνπιηζκόο ζα είλαη αλαξηεκέλνο θαηά θαλόλα ζε εζράξεο εμνπιηζκνύ 19" ή 
παξόκνηεο. 

9.5 Όπνπ απηό είλαη εθηθηό, ν εμνπιηζκόο ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε αίζνπζεο 
εμνπιηζκνύ επηθνηλσληώλ, σζηόζν όζα ηεκάρηα εμνπιηζκνύ δελ κπνξνύλ λα 
ζηεγαζηνύλ ζε κία αίζνπζα, ζα αλαξηώληαη ζε εξκάξην εμνπιηζκνύ, ην νπνίν ζα 
ηνπνζεηείηαη αξθεηά καθξηά από ην δνκνζηαηηθό πεξηηύπσκα. Ζ κειέηε ησλ 
εξκαξίσλ εμνπιηζκνύ θαη ε ρσξνζέηεζή ηνπο παξαπιεύξσο ηεο ηξνρηάο ζα 
δηαζθαιίδεη επίζεο όηη νη ζύξεο, ηα θαιύκκαηα, θιπ. δελ ζα εηζέξρνληαη ζην 
δνκνζηαηηθό πεξηηύπσκα όηαλ είλαη αλνηθηά θαη όηη ην πξνζσπηθό ζα κπνξεί 
επίζεο λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά ρσξίο λα εηζέξρεηαη ζην δνκνζηαηηθό 
πεξηηύπσκα. 
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9.6 Ζ αλάξηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ 
ή ησλ επηβαηώλ από ηα νρήκαηα ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκώλ ζε πεξηπηώζεηο 
εθηάθηνπ αλάγθεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ θαισδίσλ πνπ 
ζα αλαξηεζεί ζε εζράξεο ζα ζηεξεσζεί κε ξάκπεο θαη θαιύκκαηα πνπ απαηηνύληαη 
γηα ην ζθνπό απηό αιιά θαη γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο . 

9.7 Θα ππάξρεη πξόζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό πξνθεηκέλνπ λα εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε 
απηόλ κε ηε ρξήζε ζηαζεξώλ ή θνξεηώλ θιηκάθσλ, νη νπνίεο ζα παξαζρεζνύλ 
από ηνλ Αλάδνρν, όπσο απαηηείηαη. Σα εξκάξηα εμνπιηζκνύ ζα κειεηεζνύλ, 
ρσξνζεηεζνύλ θαη ηνπνζεηεζνύλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ην πξνζσπηθό 
ζπληήξεζεο λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά θάζε ζηηγκή, αλεμάξηεηα από ην αλ ην 
ζύζηεκα ηνπ Μεηξό βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. 

9.8 Οη ιεπηνκέξεηεο όισλ ησλ ζηεξίμεσλ ζηηο επελδύζεηο ησλ ζεξάγγσλ θαζώο ησλ 
πξνηεηλόκελσλ ζέζεώλ ηνπο ζα ππνβιεζνύλ πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. Μέρξηο όηνπ επηηεπρζεί ζπκθσλία, δελ ζα μεθηλήζεη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ 
αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιόγσ ζηεξίμεηο. 

9.9 Σα θηβώηηα εμνπιηζκνύ θαη απνιήμεσλ θαισδίσλ, ηα νπνία ζα αλαξηεζνύλ 
παξαπιεύξσο ηεο ηξνρηάο, ζα είλαη βαξέσο ηύπνπ, κε θαηαζθεπή αλζεθηηθή ζηε 
δηάβξσζε θαη παξεκβύζκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πδαηνζηεγαλόηεηα ζηηο 
ζύξεο θαη ηα εξκάξηα. ε όια ηα ζεκεία εηζόδνπ θαισδίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
εηδηθνί ζηππηνζιίπηεο. Όια ηα εξκάξηα ζα κπνξνύλ λα αζθαιίδνληαη κε κηα 
εγθεθξηκέλε ζεηξά ινπθέησλ ή παξόκνηεο ζπζθεπέο αζθαιείαο, νη νπνίεο επίζεο 
ζα παξαζρεζνύλ. Όια ηα εξκάξηα εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ θαζώο θαη νη άιιεο 
κνλάδεο παξαπιεύξσο ηεο ηξνρηάο ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 
απνθιείνπλ ηελ εηζξνή πδάησλ θαη ζθόλεο θαη λα απνηξέπνπλ ηε ζπγθέληξσζε 
πγξαζίαο κέζσ πγξνπνίεζεο θαη ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα, ιεπηνκέξεηεο 
ησλ νπνίσλ ζα παξαζρεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. 

9.10 Οπνηαδήπνηε πιαίζηα βξαρηόλσλ ή άιιεο ζπζθεπέο αλάξηεζεο θαη ζηεξέσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηξήζεσλ, ζα παξαζρεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. 

9.11 Σα εξκάξηα εμνπιηζκνύ ζα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλα από ηελ είζνδν ζθόλεο, 
άκκνπ, πδάησλ, βξνρήο θαζώο θαη ηε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο ιόγσ πγξνπνίεζεο. 
Σν ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ην ζύζηεκα ζα κειεηεζεί κε ηξόπν ώζηε λα είλαη 
αλζεθηηθό έλαληη ησλ ζπλζεθώλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπηζζνύλ ζηελ πεξηνρή 
ηεο Αζήλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνκεραληθήο κόιπλζεο. Ο ρώξνο 
βξίζθεηαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηε ζάιαζζα. Θα ιεθζνύλ θαηάιιεια 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα εθείλα ηα ηεκάρηα εμνπιηζκνύ, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη 
εθηεζεηκέλα ζηελ αηκόζθαηξα ελώ ζα ιεθζνύλ θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα εθείλα 
ηα εμαξηήκαηα εμνπιηζκνύ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα επεξεαζηνύλ από δπζκελείο 
καθξνρξόληεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή. 

9.12 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη ν εμνπιηζκόο θαη ηα ζπζηήκαηά 
ηνπ δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά από ηηο κεηαβαιιόκελεο πεξηβαιινληηθέο 
ζπλζήθεο, νη νπνίεο πξνθαινύληαη από ηηο ηνπηθέο εθιύζεηο ζεξκόηεηαο από άιιν 
εμνπιηζκό. 

9.13 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα εξκάξηα ζπζθεπώλ πνπ 
πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, ηα νπνία ζα ππόθεηληαη ζε έγθξηζε από ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  
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10. Ηλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα 

10.1 Αλακέλεηαη όηη ν εμνπιηζκόο πνπ ζα παξαζρεζεί γηα ρξήζε ζην Μεηξό Αζήλαο ζα 
ρξεζηκνπνηεί ζπρλόηεηεο επξέσο θάζκαηνο πνπ θπκαίλνληαη από ζπρλόηεηεο 
ηζρύνο έσο θαη ζπρλόηεηεο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο. ηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ 
Μεηξό Αζήλαο ελδέρεηαη λα ππάξρεη ή λα έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε ηνπνζέηεζε 
άιινπ εμνπιηζκνύ, ν νπνίνο ζα εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 

10.2 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη νη ζπρλόηεηεο πνπ 
πξνηείλνληαη πξνο ρξήζε από ηνλ ελ ιόγσ εμνπιηζκό θαη ε γξακκηθόηεηα ηνπ 
εμνπιηζκνύ, αθόκα θαη ππό ζπλζήθεο αζηνρίαο, δελ ζα πξνθαιέζεη παξεκβνιή ή 
κεηάδνζε αλεπηζύκεησλ ζεκάησλ γηα απηό ή νπνηνδήπνηε άιιν ζύζηεκα. 
Παξνκνίσο, ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο λα δηαζθαιίζεη όηη νη ζπρλόηεηεο θαη νη 
δηακνξθώζεηο άιισλ ζεκάησλ ac (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ πηζαλώλ 
ηνπο παξαιιαγώλ) δελ ζα πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ εμνπιηζκνύ. 

10.3 Οη ελ ιόγσ παξεκβνιέο πεξηιακβάλνπλ ηηο επαγσγηθέο θαη ηηο αγώγηκεο 
παξεκβνιέο. 

10.4 Δπίζεο, ζα παξαζρεζεί επαξθήο ζσξάθηζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ θαισδίσλ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί όηη δελ ζα κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ νπνηαδήπνηε 
ζήκαηα παξεκβνιήο ή αλεπηζύκεηα ζήκαηα. Οη κειέηεο ηνπ εμνπιηζκνύ ζα 
δηαζθαιίζνπλ όηη έρνπλ εμαιεηθζεί νπνηεζδήπνηε αλεπηζύκεηεο ζπρλόηεηεο ή όηη 
απηέο έρνπλ κεησζεί θάησ από ην επίπεδν καγλεηηθήο δεθηηθόηεηαο άιινπ 
εμνπιηζκνύ ή νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ ζπζθεπώλ πιεζίνλ ηνπ Μεηξό Αζήλαο, νη 
νπνίεο έρνπλ κειεηεζεί, θαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηα 
πθηζηάκελα αλαγλσξηζκέλα πξόηππα. 

10.5 Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη πξνο έγθξηζε από ηελ Τπεξεζία έλα ζελάξην 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα ηνπ ζπλόινπ ηνπ 
εμνπιηζκνύ, πιηθώλ θαη κειεηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνκήζεηάο ηνπ 
γηα ρξήζε ζην Μεηξό ηεο Αζήλαο. Ο Αλάδνρνο ζα θαηαδείμεη ην αληηθείκελν ηνπ ελ 
ιόγσ ζελαξίνπ θαζώο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζην ζέκα απηό. 

 

11. Γείυζη 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ή 
ζπληεξεί ηνλ εμνπιηζκό, ηόζν θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία όζν θαη ππό όιεο ηηο 
ζπλζήθεο αζηνρίαο, ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηειεπηθνηλσληώλ ζα ζπλδέεηαη κε 
ην ζύζηεκα γείσζεο όπσο απαηηείηαη. ε θάζε αίζνπζα εμνπιηζκνύ 
ηειεπηθνηλσληώλ ζα παξαζρεζεί από ηνλ θύξην αλάδνρν ηνπ έξγνπ κηα ξάβδνο 
γείσζεο κε εθεδξηθέο ζπλδέζεηο πξνο ρξήζε από ηνλ Αλάδνρν. 

 Σν ζελάξην γείσζεο ζα δηαζθαιίδεη επίζεο όηη νύηε νη θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο νύηε 
νη ζπλζήθεο αζηνρίεο κηαο παξνρήο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ή λα 
παξεκβιεζνύλ κε ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία άιισλ παξνρώλ. 

 



 

 

“ΜΕΛΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ TETRA ΓΙΑ ΣΗ 
ΡΑΔΙΟΚΑΛΤΦΗ ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 3 ΣΟΤ 
ΜΕΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ, ΣΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΣΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΘΕΑΣΡΟ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 Σειίδα 16 / 24   

12. Κύπια Ανηαλλακηικά 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνύλ ηα πςειά επίπεδα δηαζεζηκόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 
ηνπ δηθηύνπ, ηα νπνία απαηηνύληαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 
Μεηξό, ζα παξαζρεζεί επηηόπνπ επαξθήο πνζόηεηα αληαιιαθηηθώλ. 
 

Ο ηύπος θαη ε αθρηβής ποζόηεηα ηωλ αληαιιαθηηθώλ θαζορίδοληαη ως αθοιούζως: 

 

 

A/A Ανταλλακτικά του ενεπγού & παθητικού εξοπλισμού  Τεμάχια 
1 Επαναλήπηηρ RF (πλήπηρ) 1 

2 κεπαία 1 ανά ηύπο κεπαίαρ 

3 Τποθοδοηικά  2 ανά ηύπο 

4 Σςζεύκηερ, αποζεύκηερ, διαιπέηερRF ιζσύορ 2 ανά ηύπο 

5 λοιπά ενεπγά ζηοισεία 2 ανά ηύπο 

6 LCX καλώδιο 

Ένα ενιαίο μήκορ ίζο 

με ηο μέγιζηο 
σπηζιμοποιούμενο 

7 Ομοαξονικό καλώδιο 

Ένα ενιαίο μήκορ ίζο 

με ηο μέγιζηο 
σπηζιμοποιούμενο 

 
 

Σα αληαιιαθηηθά ζα είλαη δηαζέζηκα ζην ρώξν ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξηλ από 
ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
Όπνηε ρξεζηκνπνηείηαη έλα αληαιιαθηηθό γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο κνλάδαο πνπ 
έρεη παξνπζηάζεη αζηνρία, απηό ζα αληηθαζίζηαηαη από ηνλ Αλάδνρν ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη όρη πέξα ησλ δύν κελώλ. Ο ζθνπόο είλαη λα 
δηαζθαιηζηεί όηη νη πνζόηεηεο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ δηαηεξνύληαη επηηόπνπ δελ 
κεηαβάιινληαη ζε ζύγθξηζε κε ηηο αξρηθέο πνζόηεηεο. Οη πνζόηεηεο θαη ην είδνο 
ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζηνπο ρώξνπο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα 
θαζνξηζηνύλ από ηνλ Αλάδνρν αλάινγα κε ηελ αλζεθηηθόηεηα / αζθάιεηα / 
αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνύ. 
 
Σα αλαιώζηκα αληαιιαθηηθά πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κπαηαξίεο θαη αζθάιεηεο κε 
ηελ ζπρλόηεηα αληηθαηάζηαζεο πνπ απαηηνύλ. 

 

13. Εγκαηάζηαζη 

13.1 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξερόκελνπ 
ζπζηήκαηνο TETRA ζύκθσλα κε ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο, ε νπνία  ζα εθπνλεζεί  
από ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
13.2 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έλα πξνθαηαξθηηθό ρξνλνδηάγξακκα ηνπνζέηεζεο πξνο 

έγθξηζε από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζπληνλίζεη ην 
ρξνλνδηάγξακκα εγθαηάζηαζεο κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο εγθαηάζηαζεο ζηνπο 
ρώξνπο θαη ζα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν έλα εγθεθξηκέλν, ζπληνληζκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA. Γηα ηα ηκήκαηα 
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ζεξάγγσλ ηνπ ιεηηνπξγνύληνο δηθηύνπ νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 
πξνγξακκαηηζηνύλ λα εθηειεζζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εθηέιεζεο ηερληθώλ 
εξγαζηώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο εγθαηάζηαζεο ζηνπο λένπο ζηαζκνύο θαη λέα 
ηκήκαηα ζεξάγγσλ ζα κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ θαη λα εθηειεζζνύλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη σξώλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη άδεηα 
εξγαζίαο από ηελ Αηηηθό Μεηξό ζηνπο ρώξνπο ηεο λέαο επέθηαζεο θαη από ηελ 
Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ΣΑ.Τ. Α.Δ. γηα ρώξνπο ηνπ ελ ιεηηνπξγία δηθηύνπ, ώζηε λα 
ηνπ επηηξαπεί ε πξόζβαζε ζηηο αίζνπζεο εμνπιηζκνύ θαη ζε άιινπο ρώξνπο ησλ 
πθηζηάκελσλ θαη ππό θαηαζθεπή ζηαζκώλ, ζεξάγγσλ θαη θξεάησλ.  

 
Οη δξαζηεξηόηεηεο εγθαηάζηαζεο ζε λένπο ζηαζκνύο θαη ζε ζήξαγγεο ζα 
απαηηήζνπλ ην ζπληνληζκό κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  
 

14. Δοκιμέρ και Θέζη ζε Λειηοςπγία 

 
14.1 Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο δνθηκέο θαη δνθηκέο 

ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί όηη ην νινθιεξσκέλν Αζύξκαην 
ύζηεκα ξαδηνθάιπςεο ιεηηνπξγεί  ηθαλνπνηεηηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο 
απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 

14.2 Θα είλαη αλαγθαίν γηα ην ζθνπό ηεο Θέζεο ζε Λεηηνπξγία λα πξνζδηνξηζζνύλ νη 

δνθηκέο θαη Θέζεηο ζε Λεηηνπξγία ζε ελέξγεηεο δνθηκώλ θαη θάζεηο σο αθνινύζσο : 

 Επγοζηαζιακή Δοκιμή Αποδοσήρ(FAT). Απηέο νη δνθηκέο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ εθάζηνηε εμνπιηζκνύ, 
πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζην Έξγν. 

 Δοκιμέρ εγκαηάζηαζηρ (IT). Οπηηθή επηζεώξεζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ, 
θαισδίσλ θαη δνθηκέο γεηώζεσο, γηα λα επηδεηρζεί όηη ν εμνπιηζκόο έρεη 
εγθαηαζηαζεί ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη είλαη αζθαιέο λα 
ελεξγνπνηεζεί. 

 Ανεξάπηηηερ Δοκιμέρ (SAT). Γνθηκή νιόθιεξσλ ζπζηεκάησλ ρσξηζηά, γηα 
λα απνδεηρζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε ζπκθσλία κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 
Δπίδνζεο.  

 Δοκιμέρ Ενοποίηζηρ ςζηημάηυν (SΙT). Γνθηκέο γηα λα απνδεηρζεί ε 
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ ππνζπζηεκάησλ κεηαμύ ηνπο. 

 Δοκιμέρ Επίδοζηρ ςζηήμαηορ (SPT). Γνθηκή γηα λα απνδεηρζεί ε 
ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθόηεηα όισλ ησλ αλεμάξηεησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ ήδε 
έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Απηό πεξηιακβάλεη ηελ απόδεημε ζπκκόξθσζεο 
πξνο νιόθιεξν ην ζύζηεκα Πξνδηαγξαθώλ Δπίδνζεο 

14.3 Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ζα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο 
εξγαζίεο θαη δνθηκέο έηζη ώζηε ε ζέζε ζε Λεηηνπξγία ηνπ Αζύξκαηνπ πζηήκαηνο 
TETRA ηνπ ηκήκαηνο ‘Μαληάηηθα – Γεκνηηθό Θέαηξν’ λα κελ επεξεάζεη επί ηα 
ρείξσ ή ππνβαζκίζεη ηελ επίδνζε, απόδνζε ή επίπεδν παξερόκελεο ππεξεζίεο 
TETRA ζην ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ ηνπ Μεηξό. 
 

14.4 Όιεο νη δηαδηθαζίεο δνθηκώλ: 
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 Θα νξίδνπλ ηα πξναπαηηνύκελα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο. 

 Θα εκθαλίδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ έθηαζε ησλ δνθηκώλ πνπ θαιύπηνληαη από 
θάζε ππνβνιή. 

 Θα νξίδνπλ ηελ κέζνδν δνθηκώλ, ηα ιεπηνκεξή βήκαηα πξνο εθηέιεζε, ηηο 
παξακέηξνπο πνπ ζα κεηξεζνύλ θαη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απνδνρήο. 

 ηελ ηνπνζεζία ησλ δνθηκώλ. 

 Σν πξνζσπηθό θαη ηα πηζηνπνηεκέλα όξγαλα δνθηκώλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 Θα είλαη κνξθνπνηεκέλεο κε έηνηκα θύιια ειέγρνπ (proformas) έηζη ώζηε 
ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ λα ζπκπιεξώλνληαη κε ην ρέξη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ δνθηκώλ.  

 
14.5 Ο Αλάδνρνο, κεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο θάζε θάζεο εθηέιεζεο ησλ δνθηκώλ, ζα 

ππνβάιεη έθζεζε δνθηκώλ, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη ηόζν από ηα ζπκπιεξσκέλα 
θύιια δνθηκώλ, όζν θαη ηα αληίγξαθα πξσηνηύπσλ αξρείσλ από ηα όξγαλα 
δνθηκώλ θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά βαζκνλόκεζεο ηνπο (calibration 
certificates). 

 

15. Απαιηήζειρ Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ και ςνηήπηζηρ καηά ηην πεπίοδο ηηρ 
Εγγύηζηρ 

Οη ππεξεζίεο πληήξεζεο δηαθξίλνληαη ζε Τπεξεζίεο πληήξεζεο Πξώηνπ 
Δπηπέδνπ πνπ παξέρνληαη από πξνζσπηθό ην Μεηξό ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ 
Αλάδνρν θαη ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ζε Τπεξεζίεο πληήξεζεο Γεύηεξνπ 
Δπηπέδνπ πνπ παξέρνληαη κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ.  
 

15.1 Τπεξεζίεο πληήξεζεο Πξώηνπ Δπηπέδνπ: Οη ππεξεζίεο πληήξεζεο Πξώηνπ 
Δπηπέδνπ παξέρνληαη από ην αξκόδην πξνζσπηθό ηνπ Μεηξό, ην νπνίν ζα έρεη 
εθπαηδεύζεη θαηάιιεια ν Αλάδνρνο. 

 
(α) Παξνρή Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο (επηζεσξήζεηο, ειέγρνπο, πξνιεπηηθέο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηζεσξήζεηο αζθαιείαο θαη θαζαξηζκό ηνπ 
εμνπιηζκνύ ηνπ Έξγνπ). Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αμηόπηζηε, αδηάιεηπηε, αζθαιή 
θαη πςειήο πνηόηεηαο εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ, ην πξνζσπηθό ην Μεηξό 
ζα εθηειεί ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έλα ιεπηνκεξέο πξόγξακκα γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνύ. 

 
(β) Άκεζε επέκβαζε ζε πεξίπησζε βιάβεο  

ε πεξίπησζε βιάβεο ην αξκόδην πξνζσπηθό ηνπ Μεηξό ζε ζπλελλόεζε κε 
ηνλ Αλάδνρν θαη ππό ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζα απνθξίλεηαη άκεζα θαη ζα 
κεηαβαίλεη ζηνλ ηόπν ηεο βιάβεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο 
άξζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο ή/θαη κε 
αληηθαηάζηαζε ηεο ραιαζκέλεο Μνλάδνο, από ηελ πνζόηεηα αληαιιαθηηθώλ 
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 αλσηέξσ) θαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ Αηηηθό 
Μεηξό Α.Δ. θαη ηελ ΣΑ.Τ. Α.Δ. 
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Γηα ην ζθνπό απηό, ην πξνζσπηθό ηνπ Μεηξό ζα είλαη δηαζέζηκν 24 ώξεο ηελ 
εκέξα, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

 
Σν αξκόδην πξνζσπηθό ηνπ Μεηξό ζα επηθνηλσλεί ηειεθσληθώο ή κε e-mail 
κε ηελ ππεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο ηνπ Αλάδνρνπ αλαθνηλώλνληαο 
ζε απηόλ ην νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο (εθ’ εμήο θαινύκελν «αίηεκα άξζεο βιάβεο»). Οη εμεηδηθεπκέλνη 
ηερληθνί ηνπ Αλαδόρνπ ζα δίδνπλ άκεζα ιύζε ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο 
ή ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο δηεπθξηλήζεηο. Σν βιαβνιεπηηθό θέληξν ηνπ 
Αλαδόρνπ ζα είλαη ζηειερσκέλν θαη ζα ιεηηνπξγεί 24 ώξεο ηελ εκέξα, επηά 
εκέξεο ηελ εβδνκάδα.  

 
15.2 Τπεξεζίεο πληήξεζεο Γεπηέξνπ Δπηπέδνπ:  
 

Δίλαη όιεο νη εξγαζίεο άξζεο βιαβώλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο Τπεξεζίεο 
πληήξεζεο Πξώηνπ Δπηπέδνπ  ηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 
Πξώηνπ Δπηπέδνπ δελ θαηαθέξνπλ λα επηιύζνπλ ην πξόβιεκα, ην πξόβιεκα ζα 
πεξλάεη ζε πςειόηεξν επίπεδν (Τπεξεζίεο πληήξεζεο Γεύηεξνπ Δπηπέδνπ) θαη 
ζα αληηκεησπίδεηαη από ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί ελήκεξε ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε πξνθεηκέλνπ λα επηιύζεη 
ηα πξνβιήκαηα. Όηαλ δεηεζεί από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην 
πξόβιεκα. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ππεξεζίεο πληήξεζεο Γεύηεξνπ Δπηπέδνπ γηα ην 
ζύζηεκα TETRA ζε 24σξε βάζε.  
 
Οπνηεζδήπνηε αλαβαζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δίθηπν TETRA, νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο 
TETRA ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζα εθηεινύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ 
εθηέιεζεο ηερληθώλ εξγαζηώλ θαη κεηά από έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ 
πξνο ηελ Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. θαη ηελ ΣΑ.Τ. Α.Δ. 
 

15.3 ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο  Γηθηύνπ  
 

Οη ηαζκνί Βάζεο (MTS) θαη νη κνλάδεο αλακεηάδνζεο κε νπηηθέο ίλεο (RF 
repeaters) ζα επηηξέπνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αλσηέξσ εμνπιηζκνύ ησλ λέσλ ζηαζκώλ ησλ λέσλ επεθηάζεσλ από ηνλ Ζ/Τ πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ΚΔΛ.  
 

16. Σεκμηπίυζη 

ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα παξαδνζεί ε νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Ζ απαηηνύκελε ηεθκεξίσζε ζα πεξηιακβάλεη, αιιά δελ ζα 
πεξηνξίδεηαη, ηα αθόινπζα: 
 

 Μηα νινθιεξσκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη 
δηακόξθσζεο, ησλ θνξεηώλ θαη ησλ θηλεηώλ αζπξκάησλ). 
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 Μία νινθιεξσκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο γηα ην ζύλνιν θαη ηα 
κεκνλσκέλα εμαξηήκαηα ηνπ δηθηύνπ. 

 Οινθιεξσκέλεο ηερληθέο πεξηγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ην ζύλνιν ηνπ 
εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δίθηπν. 

 Οινθιεξσκέλε ζεηξά «σο θαηαζθεπάζζεθαλ» ζρεδίσλ κε ιεπηνκέξεηεο 
ζρεηηθά κε ηηο απνιήμεηο, ηηο θαισδηώζεηο θαη ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ 
εμνπιηζκνύ. 

 Γηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

 Πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλνδεπόκελε από 
νινθιεξσκέλε ζεηξά ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ην ζύλνιν ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ζα έρεη κειεηεζεί εηδηθά πξνθεηκέλνπ λα πιεξεί ηηο 
εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 Σεύρε παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνύ. 

 Σεύρε θύιισλ δεδνκέλσλ (datasheets) πιηθνύ θαη Φύιια Τπνβνιήο Τιηθνύ 
(ΦΤΤ). 

 Καηάινγν Τιηθώλ θαη θαηάινγν αληαιιαθηηθώλ. 

 Σεύρνο αλάιπζεο ξαδηνθάιπςεο ησλ λέσλ ρώξσλ ηνπ Μεηξό. 

 Σν ζύλνιν ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ, νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί 
πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 Σεύρε Γηαδηθαζηώλ Γνθηκώλ (γηα θάζε θάζε). 

 Σεύρε Δθζέζεσλ Γνθηκώλ (γηα θάζε θάζε). 
 

17. Εκπαίδεςζη 

Δθπαίδεπζε επί ηερληθώλ ζεκάησλ ζα παξέρεηαη ζην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο 
Λεηηνπξγίαο ΣΑΤ Α.Δ. κε ζηόρν ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA ηνπ Μεηξό. Ζ απαηηνύκελε εθπαίδεπζε ζα 
πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 
 
α)  Βαζηθή Σερληθή Δθπαίδεπζε Σερληθώλ Θεκάησλ. 
 

Απηή ε ζεηξά καζεκάησλ ζα δνζεί ζην ηερληθό πξνζσπηθό ηεο ΣΑ.Τ. Α.Δ. 
Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη αξθεηά πςειό ώζηε λα επηηξέπεη ζην 
πξνζσπηθό ηεο ΣΑ.Τ Α.Δ. λα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 
δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ θηλεηώλ θαη θνξεηώλ αζπξκάησλ, ησλ αζπξκάησλ βάζεο θαη ησλ 
επαλαιεπηώλ RF. 

 
Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα, ρσξίο σζηόζν λα πεξηνξίδεηαη 
ζε απηά: 
 

 Δθπαίδεπζε ζηηο νδεγίεο αζθαιείαο (safety) ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία, 
ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηώλ θαη θνξεηώλ αζπξκάησλ, ησλ 
αζπξκάησλ βάζεο θαη ησλ επαλαιεπηώλ RF. 

 Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ δηθηύνπ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο TETRA ηνπ 
Μεηξό, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηάηαμε ζπζηήκαηνο, κειεηεηηθέο αξρέο 
θαη γεληθέο ηδέεο, ιεηηνπξγηθή αλάιπζε θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο. 
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 Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο θαη πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη δπλαηνηήησλ 
ηνπ δηθηύνπ. 

 Λεπηνκεξή εθπαίδεπζε επί ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ, 
Δπαλαιεπηώλ, αθηηλνβόισλ ζπζθεπώλ, θηι. 

 Δθπαίδεπζε επί ηνπ εμνπιηζκνύ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ζπξκνύ, 
θηλεηώλ θαη θνξεηώλ κνλάδσλ, κνλάδσλ απνζηνιήο κελπκάησλ, 
εμνπιηζκνύ παξαπιεύξσο ηεο ηξνρηάο θαη όισλ ησλ άιισλ ηεξκαηηθώλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ Μεηξό. 

 Γηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη εληνπηζκνύ βιαβώλ γηα όια ηα είδε 
εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζύζηεκα αζύξκαηεο 
επηθνηλσλίαο ηνπ Μεηξό. 

 Δθπαίδεπζε επί ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνύ γηα κεηξήζεηο θαη δνθηκέο πνπ 
απαηηνύληαη γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πξνγξακκαηηζκό ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνύ / δηθηύνπ. 

 
Ζ εθπαίδεπζε ζα έρεη ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό κέξνο. Ζ εθπαίδεπζε ζα 
θαιύπηεη όιεο ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε 
θαζώο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηε δηάηαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ηνπ εμνπιηζκνύ. Δθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη επίζεο γηα όια ηα δηαζέζηκα 
εξγαιεία θαη εμνπιηζκό πνπ αθνξνύλ ηε Γηαρείξηζε Γηθηύνπ. 

 
β) Δθπαίδεπζε Υξεζηώλ 
 

Δθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη επίζεο ζην πξνζσπηθό ηεο ΣΑ.Τ. Α.Δ. γηα ηε 
ζσζηή ρξήζε ησλ ηεξκαηηθώλ ηνπ (θηλεηώλ θαη θνξεηώλ κνλάδσλ, θηι.). ην 
πξνζσπηθό ηεο ΣΑ.Τ. Α.Δ. πνπ απαηηείηαη λα ιάβεη ηελ εθπαίδεπζε απηή 
πεξηιακβάλεηαη: 

 Σν πξνζσπηθό ηεο ΣΑΤ ΑΔ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηεξκαηηθά TETRA. Σν 
ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΣΑΤ ΑΔ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε 
ηελ ρξήζε portable ηεξκαηηθώλ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ζα 
εθπαηδεύεηαη επί ηεο ζσζηήο ρξήζεο απηώλ ησ ηεξκαηηθώλ. 

 
Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηώλ portable ηεξκαηηθώλ ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 
γηα δύν εκέξεο κε ηελ δπλαηόηεηα επαλάιεςεο εάλ θξηζεί αλαγθαίν. 

 
 

18. Αζθάλεια Ραδιοεπικοινυνιών 

 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε νη ζπλνκηιίεο ηνπ 
επηρεηξεζηαθνύ ξαδηνδηθηύνπ ηνπ Μεηξό λα κελ είλαη πξνζπειάζηκέο από κε 
αξκόδηα άηνκα. 
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ΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 
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ΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 

 
 
 

Σύστημα TETRA– Κατάλογος Βασικού Εξοπλισμού 
 

Α/Α 
 

Πεπιγπαθή 
 
Ποζόηηηα 

 
Παπαηηπήζειρ 

1 
Αλακεηαδόηεο Οπηηθώλ Ηλώλ γηα ην 
ύζηεκα TETRA, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ 

2 
Ζ πνζόηεηα κπνξεί λα 
κεηαβιεζεί, όπσο απαηηεζεί 
από ηε κειέηε ξαδηνθάιπςεο 

2 
Φνξεηέο κνλάδεο Αζύξκαηνπ TETRA κε 
LiIon Battery (θιηπ δώλεο / θεξαία) 

50  

3 Θήθε κεηαθνξάο θνξεηώλ ζπζθεπώλ 50  

4  
LiIon Δθεδξηθέο Μπαηαξίεο γηα ηα 
θνξεηά 

20  

5  Φνξηηζηέο κίαο ζπζθεπήο 60  

6  Φνξηηζηέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  9 6  ζέζεσλ ν θάζε έλαο  

7  Αθηηλνβνινύλ Καιώδην (LCX) 
3600 + 
500κ 

 

8  ύζηεκα Κεξαηώλ γηα ζηαζκνύο 3 γηα ηνπο λένπο ζηαζκνύο  

9  ύζηεκα Κεξαηώλ γηα θξέαηα 4 γηα ηα λέα θξέαηα  

10  

ηαζκνί ΒάζεοTETR AMTS4  / Master 
Units κε 3 πνκπνδέθηεο 
πεξηιακβαλνκέλνπ βνεζεηηθνύ 
εμνπιηζκνύ. 

2 

Ζ πνζόηεηα κπνξεί λα 
κεηαβιεζεί όπσο απαηηεζεί 
από ηε κειέηε εθαξκνγήο γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο 
ξαδηνθάιπςεο 

11 Κόκβνο Οπηηθώλ ηλώλ "Fiber Optic Hub" 2  

 
Οη παξαπάλσ πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη νη ηειηθέο πνζόηεηεο ζα πξνθύςνπλ από ηελ 
Μειέηε Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην πνζό ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
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ΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 

 

 
Πεξηιακβάλεη ηα ζρέδηα όισλ ησλ πξνο ξαδηνθάιπςε ρώξσλ ησλ επηπέδσλ ησλ 
ζηαζκώλ, θξεάησλ θαη ζήξαγγαο. 
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