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1. Γενικά 
 

   Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Λειτουργικές Απαιτήσεις για 
την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων 
Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) καθώς και τις Υποχρεώσεις του Αναδόχου.  
  Όλα τα προσφερόμενα υλικά και ο εξοπλισμός των ΑΣΙΔ υποχρεωτικά θα τύχουν της έγκρισης 
της αρμόδιας Υπηρεσίας πριν την εγκατάστασή τους.  
 

Πρότυπα και Κανονισμοί 

 

  Ο Ανάδοχος Προμηθευτής, για τον τρόπο λειτουργίας των ΑΣΙΔ κατά την εκπόνηση της 
Μελέτης Εφαρμογής θα λάβει υπ’ όψιν του τα παρακάτω: 

i. Την προμελέτη του κάθε ΑΣΙΔ της Υπηρεσίας (Παράρτημα Α) 

ii. Το παράρτημα V του Κανονισμού Σημάτων (ΚΣ) του ΓΚΚ,  

iii. Το ΦΕΚ-Α αρ. 868/7-9-1974  

iv. Την εγκύκλιο ΔΕΤ/Τ-Α αρ. 25 
 

 

2. Γενικά περί των συστημάτων ΑΣΙΔ 
 

    Η παρoύσα Τεχνική Προδιαγραφή  περιλαμβάνει τους τεχνικούς όρους που αφορούν 

την μελέτη εφαρμογής, την προμήθεια – εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  του 

συνόλου του εξοπλισμού  των έντεκα (11) νέων Συστημάτων Αυτόματης Εξασφάλισης 

Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) της γραμμής Ολυμπία-Πύργος-Κατάκολο. 

Πρόκειται για μονή γραμμή κυκλοφορίας και για ταχύτητες κυκλοφορίας ως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΥΡΓΟΣ(0+000)-ΚΑΤΑΚΟΛΛΟ(12+400) 

0+000 - 1+100 30km ΑΝΟΔΟΣ/ΚΑΘΟΔΟΣ 

1+100 - 11+200 50km ΑΝΟΔΟΣ/ΚΑΘΟΔΟΣ 

11+200 - 12+400  20km ΑΝΟΔΟΣ/ΚΑΘΟΔΟΣ 

  ΠΥΡΓΟΣ (0+000)-ΟΛΥΜΠΙΑ (20+800) 

ΠΥΡΓΟΣ (0+000)-ΟΛΥΜΠΙΑ (20+800) 90km ΑΝΟΔΟΣ/ΚΑΘΟΔΟΣ 

 

με φωτεινά, ηχητικά σήματα και ημιδρύφρακτα. 

 Την αποξήλωση, φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση στον Σ. Σ. Πύργου σε χώρο που 

θα υποδείξει η Υπηρεσία, τριών παλαιών ΑΣΙΔ (χ.θ. 0+360 Πυ-Ο, χ.θ. 0+420 Πυ-Ο και 

χ.θ. 0+498 Πυ-Ο), την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση των συστημάτων 

πέραν του χρόνου των  δέκα πέντε (15) μηνών υποχρεωτικής συντήρησης του 

προμηθευτή. 

 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του προτεινόμενου Συστήματος, η οποία θα 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, ότι το προτεινόμενο 
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Σύστημα θα υποστηρίζεται με ανταλλακτικά για δέκα πέντε (15) έτη τουλάχιστον από 

την παραλαβή του. 

 Η σιδ. γραμμή είναι στρωμένη με ξύλινους στρωτήρες στις θέσεις εγκατάστασης των 

συστημάτων.  Επίσης κατά μήκος της γραμμής έχουν κατασκευασθεί κρηπιδώματα 

στάσεων αποεπιβίβασης επιβατών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει μετά από επιτόπια έρευνα 

να προσδιορίσει το είδος των στρωτήρων που έχουν στρωθεί, την ακριβή θέση και το 

μήκος των κρηπιδωμάτων κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, ώστε να 

προσαρμόσει αντίστοιχα τον εξοπλισμό γραμμής των ΑΣΙΔ που θα τοποθετήσει. 

 Οι Δ/Η κινητήριες μονάδες που κυκλοφορούν σήμερα χρησιμοποιούν ηλεκτρική 

θέρμανση τάσεως 1.500VΑC περιοχής συχνοτήτων 50 Ηz και έντασης της τάξης των 

400 Α. Από τους ηλεκτροκινητήρες των Δ/Η κινητηρίων μονάδων δημιουργούνται 

ισχυρά διαχεόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 Τα προσφερόμενα Συστήματα θα απαρτίζονται από στοιχεία τα οποία θα λειτουργούν 

κανονικά σε θερμοκρασίες από -20°C μέχρι +70°C και σχετική υγρασία έως 90% στους 

20°C. Επίσης το κεντρικό ερμάριο ελέγχου (ΚΜΔ) καθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισμός 

πρέπει να μην επηρεάζονται ως προς την λειτουργία τους, ούτε να υφίστανται βλάβες 

από τους κραδασμούς που προκαλούνται κατά τη διέλευση σιδηροδρομικών οχημάτων 

από την Ι.Δ. 

Προς τούτο ο Ανάδοχος θα προσκομίσει με την μελέτη εφαρμογής τις ανάλογες 

βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

 Τα προσφερόμενα συστήματα θα έχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας έναντι 

υπερτάσεων και κρουστικών τάσεων. 

 Για τις εγκαταστάσεις του συνόλου του εξοπλισμού των ΑΣΙΔ και των ιστών των 

καμερών θα ληφθεί υπ’ όψιν το σχετικό περιτύπωμα γραμμής.    

 

3.  Ημιδρύφακτα με τους μηχανισμούς κινήσεώς των. 
 

  Για τον αποκλεισμό του καταστρώματος της οδού προς την γραμμή θα χρησιμοποιηθούν 

κεραίες (ημιδρύφακτα) κατάλληλου μήκους που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. Οι κεραίες θα  

είναι κατασκευασμένες: 

 

Α) από κοιλοδοκό αλουμινίου κατάλληλης διατομής με κλειστά τα άκρα χρώματος λευκού και θα 

έχουν εγκάρσιες λωρίδες ανακλαστικής επιφάνειας και από τις δυο όψεις, χρώματος εναλλάξ 

λευκού και ερυθρού κάθε 50 εκ., αρχίζοντας από την κορυφή με χρώμα ερυθρό. Στο επάνω 

άκρο της κεραίας αλουμινίου και σε καθεμιά από τις δύο όψεις της θα τοποθετηθεί από ένας 

ερυθρός ανακλαστικός δίσκος διαμέτρου Φ 8-9 εκ. και ένας άλλος ίδιος στα μέσα του μήκους 

της κεραίας με όψη προς την οδό. Οι ανακλαστικοί δίσκοι θα είναι κατάλληλοι για υπαίθρια 

εγκατάσταση και θα στερεώνονται με κοχλίωση. 
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Β) από πλαστικοποιημένη κοιλοδοκό κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής, ενισχυμένη με ίνες 

υάλου, με χρωματισμό όμοιο ως της άνω παραγράφου Α. Η κεραία θα φέρει αντανακλαστικά 

νυκτός τα οποία δεν θα δημιουργούν αντανάκλαση από την πτώση των φώτων, στους οδηγούς 

των αυτοκινήτων.  

 

 Για την αποφυγή  ζημιών στις κεραίες ημιδρυφάκτων και στους μηχανισμούς κίνησης 

αυτών,  η στήριξη των κεραιών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση 

πρόσκρουσης οχημάτων να προκαλείται η αποσύνδεση των ημιδρυφάκτων από τη θέση 

τους ή η θραύση τους, χωρίς να προκαλείται βλάβη στον μηχανισμό κίνησης. Η παραπάνω 

στήριξη θα εξασφαλίζεται χωρίς χρήση κάποιου εύθραυστου εξαρτήματος που να απαιτεί 

την αντικατάστασή του. Η παραπάνω απαίτηση θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό 

αναγνωρισμένου εργαστηρίου, ή από ανάλογη πιστοποίηση Σιδηροδρομικού Δικτύου που 

έχει την ίδια απαίτηση, ή από αντίστοιχους στατικούς υπολογισμούς που θα αποδεικνύουν 

την απαίτηση.  

 

 Η ύπαρξη των κεραιών στην θέση τους θα ελέγχεται μέσω καταλλήλου διατάξεως η οποία 

θα συνδέεται με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Η ανίχνευση θραύσης του 

ημιδρυφάκτου/δρυφάκτου για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα θα θεωρείται κρίσιμο 

σφάλμα του συστήματος και θα συνεπάγεται τις ανάλογες ενδείξεις και ενέργειες του 

συστήματος ελέγχου. 

 

 Οι κεραίες σε ηρεμία του συστήματος θα μανδαλώνονται στην κατακόρυφη θέση με τρόπο 

ώστε  να  αποκλείεται ο  καταβιβασμός  αυτών από οποιαδήποτε αιτία, ή δε μανδάλωση θα 

αποτελεί μέρος του  όλου μηχανισμού κίνησης και θα  πραγματοποιείται με κατάλληλη 

διάταξη ανάλογα με την προσφερόμενη τεχνολογία του Αναδόχου. Αντίθετα, στην οριζόντια 

θέση δεν θα υπάρχει μανδάλωση και θα είναι δυνατή η χειροκίνητη ανύψωσή των στην 

κατακόρυφη θέση με ελαχίστη καταβαλλόμενη δύναμη. 

 

 Σε περίπτωση επισκευής, συντήρησης κ.λ.π. θα υπάρχει σε προσιτό σημείο χειροκίνητη 

μηχανική μανδάλωση στην κατακόρυφη θέση με ταυτόχρονη θέση εκτός λειτουργίας του 

κινητήρα του δρυφάκτου προς αποφυγή βλάβης και ατυχήματος. 

 

 Ο μηχανισμός ημιδρυφάκτων που θα εγκατασταθεί  θα έχει κατάλληλο μηχανισμό κίνησης 

και μεγάλη αναμενόμενη διάρκεια ζωής που θα είναι ίση με τουλάχιστον 20 έτη ή 500.000 

κύκλους λειτουργίας. Θα περικλείεται εντός μεταλλικού κιβωτίου εύκολης πρόσβασης στο 

εσωτερικό του, γαλβανισμένου εν θερμώ ή ανοξείδωτου,  βαμμένου ηλεκτροστατικά σε δύο 

στρώσεις, χρώματος προτίμησης του εργοδότου, θα εξασφαλίζει στεγανότητα με βαθμό 



 

σελ. 7 / 49 

 
 

προστασίας «IP56» σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529, ανθεκτικό, κατάλληλο για 

υπαίθρια  εγκατάσταση και θα ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας.  Ο εν λόγω μηχανισμός 

θα έχει εγκατασταθεί  και σε άλλο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

 

 Ο μηχανισμός των ημιδρυφάκτων θα είναι τοποθετημένος επί ιδιαιτέρας βάσεως. Η 

στερέωση του ιστού του μηχανισμού ημιδρυφάκτων στο έδαφος, θα γίνει μέσω 

κατάλληλου αριθμού αγκυρίων με ανοξείδωτους  κοχλίες, επάνω  σε βάση από 

σκυρόδεμα C20/25. Η μορφή και διαστάσεις της  βάσεως  αυτής θα προκύψει από 

υπολογισμούς του Αναδόχου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 

Α.Τ.05.05 του Παραρτήματος Α. Κατά την έκχυση του τσιμέντου της βάσης θα 

διαμορφωθούν κατάλληλες οπές που θα επιτρέπουν την διέλευση του καλωδίου προς 

το κιβώτιο διακλάδωσης του μηχανισμού, Ο ιστός θα συνδεθεί με χάλκινο αγωγό 

διατομής 10 mm2 μέχρι την  γείωση της εγκατάστασης. 

 

 Ο φέρων ιστός στήριξης του μηχανισμού θα είναι από σωλήνα ενιαίο χωρίς 

συγκολλήσεις, ενδεικτικά, διαμέτρου Φ140 mm, πάχους ελάσματος κατ' ελάχιστο 

4,5mm, στιβαρής κατασκευής, που θα αντέχει και τις επιδράσεις που οφείλονται στην 

κίνηση των ημιδρυφάκτων και στον άνεμο.  Θα φέρει κατάλληλα ανοίγματα με τα 

καλύμματα αυτών, όπου  απαιτούνται, για να είναι δυνατή η διέλευση, η συναρμογή και 

η  σύνδεση των καλωδίων.  Θα καταλήγει  σε μια βάση  γαλβανισμένη καταλλήλων 

διαστάσεων, όπου θα μπορεί να στερεωθεί μέσω αγκυρίων στη βάση από σκυρόδεμα.  

  Επίσης ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένος  με  δύο 

στρώσεις  ανθεκτικού  χρώματος της εκλογής του ΟΣΕ. 

 

 Σε κάθε τοποθετούμενο σύστημα πρέπει να υπάρχει σαφής περιγραφή του τρόπου με τον 

οποίο επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος χρόνος των εννέα (9) δευτερολέπτων για τον 

καταβιβασμό των ημιδρυφάκτων. 

 

 Η τροφοδοσία του μηχανισμού θα είναι 24V ή 36V DC, η οποία θα εξασφαλίζεται από το 

τροφοδοτικό του όλου συστήματος, ή σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ, από τους 

συσσωρευτές του ΑΣΙΔ. 

 

 Οι ηλεκτρονόμοι των μηχανισμών ημιδρυφάκτων θα είναι ασφαλείας πρόσφατου 

σιδηροδρομικού τύπου και μεγάλης αντοχής λειτουργίας με όλες τις επαφές κατάλληλες για 

το ρεύμα λειτουργίας αυτών, θα έχουν κάλυμμα διαφανές κονιορτοστεγές και τέτοιας 

σύνθεσης, ώστε να σταματά να καίγεται, όταν παύσει το αίτιο της ανάφλεξης, θα πληρούν 

γενικά τα χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνονται στην Fiche UIC 736/2004/4th edition. 

Τα στοιχεία ελέγχου γωνιακής θέσης του κυρίου άξονα ημιδρυφράκτου θα απαρτίζονται 

από μικροδιακόπτες μεγάλης στιβαρότητας με ηλεκτρικές επαφές μεγάλης διάρκειας ζωής, 
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που θα είναι τουλάχιστον η ίδια που ορίζεται στον μηχανισμό ημιδρυφάκτων. Γίνεται 

αποδεκτός και άλλος τρόπος ελέγχου γωνιακής θέσης, όχι μικρότερης διάρκειας ηλεκτρικής 

ζωής. 

 

 Η πέδηση της κίνησης καθόδου ή ανόδου των ημιδρυφάκτων, όπου απαιτείται, πρέπει να 

είναι ομαλή και χωρίς κρούσεις. Αν εφαρμοστεί  ηλεκτρική πέδηση και στην σύσταση του 

κυκλώματος πέδησης, περιλαμβάνονται επαφές ηλεκτρονόμων, αυτές πρέπει να 

προστατεύονται  μέσω παθητικών εξαρτημάτων. 

 

 Η κίνηση των ημιδρυφάκτων πρέπει να μπορεί να διακοπεί σε οποιαδήποτε στιγμή και να 

ακολουθήσει ανάστροφη φορά σε σχέση προς την διακοπείσα. Αυτή η αναστροφή πρέπει 

να συντελείται χωρίς κρουστική καταπόνηση. 

 

 Τα τοποθετούμενα συστήματα θα απαρτίζονται από στοιχεία τα οποία θα λειτουργούν 

κανονικά σε θερμοκρασίες από -20°C μέχρι +70°C και σχετική υγρασία 95% στους 20°C 

καθώς επίσης και υπό την λειτουργία του εναέριου αγωγού επαφής 25 KV / 50 Hz. Το 

κεντρικό ερμάριο ελέγχου και ο εξοπλισμός γραμμής, ο μη επί της γραμμής τοποθετημένος, 

θα λειτουργεί σωστά και δεν θα βλάπτεται από κραδασμούς εύρους 2mm στα 10Ηz για 1 

ώρα. Ο επί της γραμμής τοποθετημένος εξοπλισμός θα αντέχει εξίσου σε κραδασμούς 

εύρους 3mm σε συχνότητα 3Ηz μέχρι 40Ηz. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη 

εφαρμογής στην ΔΙΣΗΣΗΚ τα σχετικά πρότυπα ή όποια άλλη σχετική βεβαίωση 

συμμόρφωσης-συμπεριφοράς αναγνωρισμένου εργαστηρίου. Το σύστημα θα συνεχίζει να 

λειτουργεί σωστά κατά την παρουσία επί των τροχιών ρευμάτων θέρμανσης 400A, 50Hz 

AC ή 40A DC, καθώς και υπό την επήρεια του αγωγού επαφής.  

 

 Όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα κυκλώματα θα προστατεύονται από ειδικές συσκευές 

κατά των υπερτάσεων οι οποίες θα είναι τοποθετημένες όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 

σημείο τερματισμού και την βραχύτερη δυνατή σύνδεση με τον αγωγό γείωσης μεγίστου 

μήκους σύνδεσης 250mm. Αυτό θα περιλαμβάνει και την εισερχόμενη σύνδεση ισχύος. Θα 

υπάρχει προστασία κατά διακυμάνσεων μεταξύ δύο αγωγών τάσης και αγωγών τάσης και 

γείωσης. Η  προστασία κεντρικής παροχής ισχύος και των συνδέσεων με τον εξοπλισμό 

γραμμής θα υπολογίζεται για την μέγιστη τιμή έντασης εκφόρτισης.  Συνδέσεις με τον 

εξοπλισμό ανίχνευσης τρένων θα προστατεύονται κατά τον ίδιο τρόπο. Η μόνωση μεταξύ  

των  τερματικών  διασυνδέσεων ισχύος θα έχει ανθεκτικότητα 2KV, 50hz για 1 λεπτό. Όλες 

και οι καλωδιώσεις θα έχουν ελάχιστη αντίσταση μόνωσης 1ΜΩ στα  500 V DC. Το 

σύστημα θα  έχει  ελάχιστη  ζωή  λειτουργίας  25  χρόνια ενώ οι μπαταρίες θα έχουν 

διάρκεια ζωής 10 χρόνια. Η προληπτική συντήρηση δεν θα χρειάζεται να γίνεται σε 

διαστήματα  μικρότερα των 3 μηνών. 
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4.  Φωτεινά και ηχητικά συστήματα προς οδό 
 

  Θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν της γραμμής και στο δεξιό μέρος της οδού με όψη προς τα 

προσεγγίζοντα την Ι.Δ. οδικά οχήματα. Κάθε ένα από αυτά, καλούμενα "οδικά Φωτοσήματα", 

αποτελείται από τον φέροντα ιστό, τα ερυθρά διαστασιολογημένα φώτα, τον κώδωνα και τον 

σταυρό Αγίου Ανδρέα, σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 09.01 του Παραρτήματος Α.  

  Αναλόγως των τοπικών συνθηκών ορατότητας της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να απαιτηθεί 

να τοποθετηθούν και πρόσθετα ερυθρά φώτα σε ιδιαίτερο ιστό. 

 

4.1. Φέρων ιστός οδικών φωτοσημάτων  

 

α. Αυτός θα είναι από σωλήνα ενιαίο χωρίς συγκολλήσεις, διαμέτρου Φ140 mm, 

πάχους ελάσματος κατ' ελάχιστο 4,5mm, στιβαρής κατασκευής,  προκειμένου να 

αντέχει και στις επιδράσεις από τον άνεμο. Ο ίδιος ιστός δύναται να είναι κοινός και 

με τον μηχανισμό ημιδρυφάκτου/δρυφάκτου.  

 

β. Θα φέρει κατάλληλα ανοίγματα με τα καλύμματα αυτών, όπου  απαιτούνται, για να 

είναι δυνατή η διέλευση, η συναρμογή και η  σύνδεση των καλωδίων. 

 

γ. Θα καταλήγει  σε μια βάση  γαλβανισμένη καταλλήλων διαστάσεων όπου θα 

στερεωθεί το κιβώτιο εισόδου των καλωδίων. Το κιβώτιο θα περιλαμβάνει τον 

κατανεμητή απ' όπου θα αναχωρούν όλες οι συρματώσεις  μέχρι τους  διακλαδωτές 

των διάφορων επάνω στον ιστό εξαρτημάτων. Το  άνω  άκρο του θα κοχλιοτομηθεί 

και θα τοποθετηθεί στεγανό  προστατευτικό γαλβανισμένο κάλυμμα (τάπα). 

 

δ. Επίσης ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένος  με  

δύο στρώσεις  ανθεκτικού  χρώματος της εκλογής του ΟΣΕ. 

 

ε. Τα διάφορα επάνω στον ιστό εξαρτήματα θα είναι τοποθετημένα μέσω κοχλιώσεων 

και στερεωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε μετά την τελική ρύθμιση να μην είναι δυνατή η 

περιστροφή αυτών λόγω του πνέοντος ανέμου. 

 

στ. Η στερέωση του ιστού στο έδαφος θα γίνει μέσω κατάλληλου αριθμού αγκυρίων με 

ανοξείδωτους  κοχλίες, επάνω  σε βάση από σκυρόδεμα C20/25. Η μορφή και 

διαστάσεις της  βάσεως  αυτής θα προκύψει από υπολογισμούς του αναδόχου, 

κατά τα λοιπά σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Α.Τ.09.01 του Παραρτήματος Α 

καθώς και του πέλματος του ιστού που ενδεικτικά φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο 

Α.Τ.09.01 του Παραρτήματος Α. Κατά την έκχυση του τσιμέντου της βάσης θα 
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διαμορφωθούν κατάλληλες οπές που θα επιτρέπουν την διέλευση του καλωδίου 

προς το κιβώτιο διακλάδωσης, Ο ιστός θα συνδεθεί με χάλκινο αγωγό διατομής 10 

mm2 μέχρι την  γείωση της εγκατάστασης. 

ζ.    Στον ιστό θα τοποθετηθεί ο σταυρός Αγίου Ανδρέα, σύμφωνα με το συνημμένο 

σχέδιο Α.Τ.09.01 του Παραρτήματος Α. 

 

4.2. Ερυθρά αναλάμποντα φώτα προς την οδό. 

 

α. Αυτά θα είναι τοποθετημένα επάνω στον ιστό, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 

Α.Τ.09.01 του Παραρτήματος Α και την έγκριση της Υπηρεσίας καθώς και 

προσανατολισμένα προς την οδό. Τα Φωτοσήματα θα λειτουργούν σε όλη τη 

διάρκεια αποκλεισμού της ΙΔ και τα φώτα θα αναλάμπουν εναλλάξ (όταν το ένα 

ανάβει το άλλο θα σβήνει). 

 

β. Η συχνότητα αναλαμπών κάθε φωτός θα είναι περίπου μία (1) ανά δευτερόλεπτο. Η 

απόσταση μεταξύ των κέντρων των  φανών  κατά  την οριζόντια έννοια θα είναι 740 

χιλ. Το ύψος του κέντρου του φανού από το έδαφος θα είναι 2500 χιλ. Η σύνδεση 

μεταξύ των φανών θα γίνεται με κατάλληλο σωλήνα στον οποίο θα βιδώνεται κάθε 

κέλυφος και σαν σύνολο θα στερεώνεται επάνω στον ιστό. Ο σωλήνας σύνδεσης θα 

είναι σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος  διαμέτρου  1" ή από  ισχυρό  κατάλληλο 

πλαστικό διαμέτρου 1.5". 

 

γ. Κάθε φως θα αποτελείται από το κέλυφός του, τον γυάλινο έγχρωμο  δίσκο ερυθρού 

χρώματος, το κάτοπτρο, την λυχνιολαβή, την λυχνία, τα σκιάδια και τον διακλαδωτή 

(κλέμενς) με τις συρματώσεις. 

 

δ. Το κέλυφος θα είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση στο ύπαιθρο, πολύ ανθεκτικό 

στις καιρικές συνθήκες και στις μεταβολές αυτών, επιμελημένης κατασκευής, που να 

εξασφαλίζει πλήρως την στεγανότητα σε όλα τα μέρη αυτού, θα φέρει στεγανή θύρα 

στην οποία στερεώνεται ο υάλινος έγχρωμος δίσκος και διάταξη ανοίγματος 

διευκολύνουσα την αντικατάσταση των λυχνιών. Στην θέση κοχλίωσης του 

κελύφους στον σωλήνα στερέωσης θα υπάρχει διάταξη ακινητοποίησης του με 

τρόπο  ώστε να μην περιστρέφεται από άνεμο ή άλλα αίτια μετά την τελική ρύθμιση 

του. Το κέλυφος μπορεί να είναι από κράμα αλουμινίου καταλλήλως βαμμένο ή από 

ισχυρό κατάλληλο πλαστικό. Τα διάφορα εξαρτήματα στερέωσης και κοχλίωσης θα 

είναι γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο υλικό. 

 

ε. Η θύρα του κελύφους θα κλείνει στεγανά, ο δε γυάλινος έγχρωμος δίσκος θα 

στερεώνεται σ' αυτή με στεγανή προσαρμογή τέτοια, ώστε να μπορεί να 
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αντικατασταθεί εύκολα. Ο γυάλινος έγχρωμος δίσκος θα είναι διαμέτρου 195 - 220 

χιλ., ερυθρού χρώματος με χρωματική απόδοση και χαρακτηριστικά κατάλληλα για 

οδική σήμανση. 

 

στ. Το κάτοπτρο θα είναι καταλλήλου σχήματος, ώστε τελικά το φως, σαν σύνολο, να 

δίνει τις κατωτέρω αναφερόμενες αποδόσεις. Η λυχνιολαβή θα είναι ισχυρής 

κατασκευής, κατάλληλη για υποδοχή κοχλιωτών λυχνιών τύπου Ε. 

 

 ζ. Τα ηλεκτρικά μέρη της λυχνιολαβής θα είναι από ορείχαλκο και η στερέωση της 

λυχνιολαβής θα είναι τέτοια, ώστε κατά την κοχλίωση ή αποκοχλιώση της λυχνίας 

να μην επιτρέπει την περιστροφή της με κίνδυνο βλάβης και βραχυκυκλωμάτων. 

 

 η. Ο διακλαδωτής (κλέμενς) θα είναι βυσματικός ή με κοχλίες και θα εξασφαλίζει την 

εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση των αγωγών και τελικά την αφαίρεση του φωτός. 

Η συρμάτωση θα είναι με κατάλληλους και ανθεκτικούς αγωγούς. 

 

θ. Τα σκιάδια θα είναι από κατάλληλο ισχυρό υλικό (αλουμίνιο ή πλαστικό ή άλλο 

υλικό)  βαμμένο μαύρο.  

 

ι. Οι αποδόσεις του φωτός με λυχνία τροφοδοτούμενη με το 95% της ονομαστικής της 

τάσεως, με συνθήκες αίθριου ουρανού και τον ήλιο στο ζενίθ, πρέπει να είναι τέτοιες 

ώστε να επιτρέπουν την ορατότητα του φωτός από απόσταση 250 μέτρων στην 

ευθεία του οπτικού άξονα. Το εύρος της φωτεινής δέσμης πρέπει να είναι 30° στο 

οριζόντιο επίπεδο  (15° για  κάθε πλευρά ως προς τον οπτικό άξονα) και 20° προς 

τα κάτω στο κατακόρυφο επίπεδο. Η ορατότητα στις ανωτέρω συνθήκες πρέπει να 

είναι εγγυημένη μέχρι τα 250 μέτρα και με άνοιγμα δέσμης 5°, μέχρι τα 220 μ. με 

άνοιγμα δέσμης 10° και τέλος μέχρι τα 80 μ. με άνοιγμα δέσμης 15°, νοουμένου του 

ανοίγματος δέσμης πάντοτε ως προς τον οπτικό άξονα και επί του οριζοντίου  

επιπέδου. Η ορατότητα στο κατακόρυφο επίπεδο και τις ανωτέρω καιρικές 

συνθήκες και τροφοδοσίες πρέπει να είναι εγγυημένη μέχρι 140μ. με άνοιγμα 

δέσμης 2°, μέχρι 55μ. με άνοιγμα δέσμης 5°, μέχρι τα 30 μ. με άνοιγμα δέσμης 10° 

και μέχρι 15 μ. με άνοιγμα δέσμης 20° νοουμένου του ανοίγματος δέσμης πάντοτε 

προς τα κάτω. 

 

κ. Η ακεραιότητα του νήματος της λυχνίας θα ελέγχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα 

ελέγχου του ΑΣΙΔ όταν αυτή δεν είναι αναμμένη. Σε περίπτωση ανίχνευσης 

σφάλματος θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως εάν αυτό ανιχνεύετο κατά την 

διάρκεια κανονικής λειτουργίας. Η λυχνία θα είναι ισχύος 20W και διπλού νήματος. 
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4.3. Κουδούνι. 

 

α. Το κουδούνι θα είναι στιβαρής κατασκευής, στεγανό, κατάλληλο για την 

εγκατάσταση στο ύπαιθρο, δεν θα επηρεάζεται από ηλεκτρικές εκκενώσεις της 

ατμόσφαιρας και τις καιρικές μεταβολές, θα είναι μεγάλης διάρκειας ζωής, 

κατάλληλο για εγκαταστάσεις ΑΣΙΔ και θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα 

γαλβανισμένα στηρίγματα για την στερέωσή του πάνω  στον ιστό,  σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο Α.Τ.09.01 του Παραρτήματος Α και της έγκρισης της Υπηρεσίας 

και την  απαιτούμενη  καλωδίωση   μέχρι τον διακλαδωτή. 

 

β. Ο παραγόμενος κουδουνισμός πρέπει να είναι χαρακτηριστικός. Η στάθμη του 

παραγόμενου κουδουνισμού θα είναι τουλάχιστον 95 dB σε απόσταση ενός μέτρου. 

Πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένο με σύστημα (όχι μηχανικό) ρύθμισης της 

στάθμης του παραγομένου κουδουνισμού. Τα κουδούνια εκπληρούν λειτουργία 

ασφαλείας και γι αυτό θα  πρέπει να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για 

τον σκοπό αυτό. Τα κτυπήματα για  τον κουδουνισμό θα είναι 100 μέχρι 120 ανά 

πρώτο λεπτό. Για να ενσωματωθεί το κουδούνι σε κατοικημένες περιοχές του έργου 

θα πρέπει η παραγόμενη στάθμη θορύβου να βρίσκεται εντός της περιοχής που 

προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

 

 

5. Φωτοσήματα  επί  σιδηροδρομικής γραμμής  
 

  Αυτά διακρίνονται σε κύρια σιδηροδρομικά Φωτοσήματα και ενδιάμεσα  επαναληπτικά 

σιδηροδρομικά Φωτοσήματα (ΕΕΦ). 

 

5.1. Κύρια Σιδηροδρομικά Φωτοσήματα επί  σιδηροδρομικής  γραμμής 

 

Έχουν μορφή και διαστάσεις σύμφωνα με το συνημμένο  σχέδιο Α.Τ. 09.03 ενώ για 

ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ θα είναι σύμφωνα  με το συνημμένο σχέδιο Α.Τ. 09.05  του 

Παραρτήματος Α και της έγκρισης της Υπηρεσίας. Τοποθετούνται ανά ένα προς την κάθε 

κατεύθυνση κυκλοφορίας και δεξιά της γραμμής με όψη προς την προσεγγίζουσα την ισόπεδη 

διάβαση αμαξοστοιχία και σε απόσταση έως ογδόντα (80) τουλάχιστον μέτρων  από την ΙΔ και 

εκτός του περιτυπώματος κυκλοφορίας. Κάθε κύριο φωτόσημα, καλούμενο γενικώς 

σιδηροδρομικό Φωτόσημα, αποτελείται από τον φέροντα ιστό, το λευκό αναλάμπον φως και την 

Πινακίδα. 

 

 Φέρων ιστός Κύριων  Σιδηροδρομικών Φωτοσημάτων 
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α. Αυτός θα είναι από ενιαίο τεμάχιο σωλήνα γαλβανισμένο Φ4", πάχους ελάσματος 

κατ ελάχιστον (3,6) mm καταλλήλως διαμορφωμένο, για να δεχθεί τα διάφορα 

εξαρτήματα τοποθετούμενα επάνω σ' αυτόν με κοχλίωση. Θα φέρει τα κατάλληλα 

ανοίγματα με τα καλύμματα αυτών, που απαιτούνται, για να είναι δυνατή η 

διέλευση, συναρμογή και η σύνδεση των καλωδίων. Έχει επίσης τον κατανεμητή και 

όλες τις συρματώσεις από αυτόν μέχρι τους διακλαδωτές των διαφόρων επάνω 

στον ιστό εξαρτημάτων. Η άφιξη των καλωδίων στον ιστό θα είναι από την θυρίδα 

στο κάτω μέρος του, απ' όπου θα καταλήγουν στον κατανεμητή. Το επάνω άκρο 

του θα κοχλιοτομηθεί και θα τοποθετηθεί στεγανό προστατευτικό  γαλβανισμένο 

κάλυμμα (τάπα). Επίσης ο ιστός θα είναι βαμμένος με δύο στρώσεις ανθεκτικού 

χρώματος της εκλογής του ΟΣΕ. 

 

β. Τα διάφορα επάνω στον ιστό εξαρτήματα θα είναι στερεωμένα με τρόπο, ώστε μετά 

την τελική ρύθμιση να μην είναι δυνατή η περιστροφή αυτών λόγω του πνέοντος 

ανέμου. 

 

γ. Η στερέωση του ιστού στο έδαφος θα γίνει μέσω κατάλληλου αριθμού αγκυρίων με 

ανοξείδωτους  κοχλίες, επάνω  σε βάση από σκυρόδεμα C20/25. Η μορφή και 

διαστάσεις της  βάσεως  αυτής θα προκύψει από υπολογισμούς του αναδόχου, 

κατά τα λοιπά σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Α.Τ.09.03 του Παραρτήματος Α 

καθώς και του πέλματος του ιστού που ενδεικτικά φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο 

Α.Τ.09.03 του Παραρτήματος Α. Κατά την έκχυση του τσιμέντου της βάσης θα 

διαμορφωθούν κατάλληλες οπές που θα επιτρέπουν την διέλευση του καλωδίου 

προς το κιβώτιο διακλάδωσης, ο ιστός θα συνδεθεί με χάλκινο αγωγό διατομής 10 

mm2 μέχρι την  γείωση της εγκατάστασης. 

 

 Λευκό αναλάμπον φως (Φ/Σ) προς την γραμμή (Κύριο Σιδηροδρομικό) 

 

α. Αυτό θα είναι τοποθετημένο επάνω στον ιστό και προσανατολισμένο προς την 

προσεγγίζουσα την ΙΔ αμαξοστοιχία. Ο τρόπος στήριξης του φωτός (Φ/Σ) επάνω 

στον ιστό, που φαίνεται στο σχέδιο Α.Τ. 09.03, είναι ενδεικτικός. Το ύψος 

τοποθέτησης του φωτός (Φ/Σ) από  την στάθμη  κυλίσεως είναι 3,2μ. Το φως 

λειτουργεί καθ' όλη την διάρκεια αποκλεισμού της ΙΔ και αποδίδει λευκό αναλάμπον 

φως με συχνότητα αναλαμπών περίπου μιας (1) ανά δευτερόλεπτο. Αναγκαία 

συνθήκη για την λειτουργία του λευκού φωτός είναι η λειτουργία όλων των ερυθρών 

φώτων προς την οδό και η διαπίστωση ύπαρξης των ημιδρυφάκτων. Το κάψιμο 

έστω και μιας λυχνίας των ερυθρών  φώτων ή διαπίστωση μη ύπαρξης έστω και 
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ενός ημιδρυφάκτου έχει σαν συνέπεια το σβήσιμο του λευκού φωτός προς την 

γραμμή. 

 

β.   Το Φωτιστικό Σώμα θα είναι σιδηροδρομικού τύπου "D", αποτελούμενο από το 

κέλυφος, το οπτικό μέρος, την λυχνιολαβή, την λυχνία, τα σκιάδια και τον 

διακλαδωτή (κλέμενς) με την συρμάτωση. Το κέλυφος, καθώς και τα λοιπά μέρη, θα 

είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση στο ύπαιθρο, πολύ ανθεκτικό στις καιρικές 

συνθήκες και τις μεταβολές αυτών, επιμελημένης κατασκευής και θα εξασφαλίζει 

στεγανότητα με βαθμό προστασίας «IP56» σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Θα 

φέρει το μέρος  που θα στερεώνεται το οπτικό σύστημα καθώς και τη θυρίδα για την 

επέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της λυχνίας. Στην θέση κοχλίωσης του κελύφους 

στον σωλήνα στερέωσης θα υπάρχει διάταξη ακινητοποίησής του με τρόπο ώστε να 

μην περιστρέφεται από άνεμο ή άλλα αίτια μετά από την τελική ρύθμισή του. 

           

γ. Ομοίως, το οπτικό σύστημα θα είναι στερεωμένο με στεγανή προσαρμογή και 

τέτοια, ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. 

 

δ. Η στήριξη του κελύφους επάνω στον ιστό θα επιτρέπει τις αναγκαίες 

μικρορυθμίσεις. Το  κέλυφος  δύναται να  είναι  από  χυτό  κράμα μετάλλων ή 

διαμορφωμένο από πρεσσαριστά ελάσματα ικανού πάχους, βαμμένα με ανθεκτικό 

χρώμα ή από ισχυρό κατάλληλο πλαστικό. Τα διάφορα εξαρτήματα στερέωσης και 

κοχλίωσης θα είναι γαλβανισμένα ή από άλλο ανοξείδωτο υλικό. 

 

ε. Το οπτικό μέρος αποτελείται από σύστημα ομοκεντρικών φακών που  δίνουν 

ευκρινή και ισχυρή δέσμη φωτός, ορατή από απόσταση 1.500  μέτρων με αίθριο 

ουρανό και τον ήλιο στο ζενίθ, αποκλειόμενης οπωσδήποτε της περιπτώσεως 

ανακλάσεως του απ' τους συρμούς ή άλλης πηγής προερχομένου φωτός με 

αποτέλεσμα την εσφαλμένη αντίληψη των ενδείξεων από το Μηχανοδηγό 

(FANTOM  LIGHT). Η φωτεινή δέσμη θα έχει κατάλληλο άνοιγμα ώστε να είναι 

ορατό το  φως για  κάθε περίπτωση ως π.χ. καμπύλες κ.λ.π. Οι χρωματικές 

αποδόσεις του οπτικού μέρους θα είναι κατάλληλες για σιδηροδρομικά 

Φωτοσήματα και για λευκό χρώμα. Η λυχνιολαβή θα είναι ισχυρής κατασκευής η δε 

στερέωση της θα είναι τέτοια, ώστε κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση της λυχνίας 

να μην επιτρέπει την περιστροφή της με κίνδυνο βλάβης και βραχυκυκλωμάτων. Η 

λυχνία θα είναι ισχύος 20W διπλού νήματος. 

  Η ισχύς του μετασχηματιστή θα είναι κατάλληλη για την  τροφοδοσία της λυχνίας 

του Φωτοσήματος (τουλάχιστον 25 W). 
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        Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει εγκατάσταση λυχνιών τύπου LED αντί 

συμβατικών λυχνιών. Οι λυχνίες τύπου LED θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

χρήσης σε άλλο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, θα είναι δοκιμασμένες και θα αποδεικνύεται ότι, 

σε περίπτωση που το οπτικό σύστημα αποτελείται από πολλά LED, σε περίπτωση 

αστοχίας τους δεν θα επιδίδεται εσφαλμένη ένδειξη. 

 

στ. Τα σκιάδια θα είναι από αλουμίνιο ή ισχυρό κατάλληλο πλαστικό βαμμένο μαύρο.  

 

ζ. Ο διακλαδωτής (κλέμενς) θα είναι βυσματικού τύπου ή με βίδες και θα εξασφαλίζει 

την εύκολη σύνδεση  και  αποσύνδεση των  αγωγών και τελικά την αφαίρεση του 

φωτός. Η συρμάτωση θα είναι με κατάλληλους ανθεκτικούς αγωγούς. 

 

 Πινακίδα του κύριου Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος 

Αυτή θα είναι σύμφωνα  με το συνημμένο σχέδιο Α.Τ. 09.03  ενώ  για ομαδοποιημένα 

ΑΣΙΔ θα είναι σύμφωνα  με το συνημμένο σχέδιο Α.Τ. 09.05  του παραρτήματος Α,  

ορθογωνική, θα έχει διαγωνίως διατεταγμένες μαύρες και άσπρες αντανακλαστικής 

κολλημένης επιφάνειας γραμμές και  θα φέρει τα γαλβανισμένα στηρίγματα για την 

στερέωσή  της επάνω στον ιστό. Όταν πρόκειται για ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ, στο πάνω 

μέρος της πινακίδας θα αναγράφεται ο αριθμός των ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ συνημμένο 

σχέδιο Α.Τ. 09.05  του παραρτήματος Α. Γενικά η κατασκευή της πινακίδας θα είναι 

σύμφωνη με τις προδιαγραφές ΕΤΕΠ 05-04-06-00, 05-04-07-00 και τα οριζόμενα στον 

Γενικό Κανονισμό Σημάτων του ΟΣΕ. 

 

5.2. Ενδιάμεσα  Ειδοποιητικά  σιδηροδρομικά  Φωτοσήματα (ΕΕΦ) 

 

  Όπου δεν εξασφαλίζεται ορατότητα μεταξύ προειδοποιητικής Πινακίδας και κυρίου 

Φωτοσήματος ΑΣΙΔ, θα τοποθετείται ΕΕΦ, ορατό από την θέση της προειδοποιητικής 

Πινακίδας που θα παρουσιάζει προς μηχανοδηγό δύο λευκά, εναλλάξ αναλάμποντα 

κατακόρυφα διατεταγμένα φώτα (Φ/Σ), διαμέτρου ίδιας προς κύριο Φωτόσημα του ΑΣΙΔ. Το 

ΕΕΦ τοποθετείται προ ΙΔ παρά το δεξιόν  της τροχιάς μεταξύ κυρίου φωτοσήματος ΑΣΙΔ και 

προειδοποιητικής πινακίδας και σε  απόσταση, η οποία θα προκύπτει από τις επικρατούσες 

γεωμετρικές συνθήκες της περιοχής της ΙΔ (παρατεταμένες καμπύλες, έλλειψη ορατότητας, 

διάφορα εμπόδια κλπ.). Σε τμήματα γραμμής με επιτρεπόμενη (ή  προγραμματιζόμενη από ΔΓ 

) οριακή ταχύτητα μεγαλύτερη  των  100 Km/h το ΕΕΦ τοποθετείται σε απόσταση 500 μέτρων 

κατ' ελάχιστον από το κυρίως φωτόσημα της ΙΔ ανεξαρτήτως γεωμετρικών στοιχείων της 

γραμμής. Τα ΕΕΦ θα είναι σύμφωνα  με το συνημμένο σχέδιο Α.Τ. 09.08  ή σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο Α.Τ. 09.10  του Παραρτήματος Α και της έγκρισης της Υπηρεσίας, 

αναλόγως της περίπτωσης.   

  Το ΕΕΦ θα είναι σιδηροδρομικού τύπου και θα εξασφαλίζει στεγανότητα με βαθμό 
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προστασίας «IP56” σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. 

  Κάθε ΕΕΦ αποτελείται από τον φέροντα ιστό, δύο  λευκά  κατακόρυφα διατεταγμένα και 

εναλλάξ αναλάμποντα φώτα (Φ/Σ) και την πινακίδα. 

 

Φέρων   ιστός 

 

α.   Αυτός θα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά  του  ιστού του κυρίου σιδηροδρομικού  

Φωτοσήματος. 

β.  Η στερέωση του ιστού στο έδαφος θα γίνει μέσω κατάλληλου αριθμού αγκυρίων με 

ανοξείδωτους  κοχλίες, επάνω  σε βάση από σκυρόδεμα C20/25. Η μορφή και 

διαστάσεις της  βάσεως  αυτής θα προκύψει από υπολογισμούς του Αναδόχου, κατά τα 

λοιπά σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια Α.Τ. 09.08 και   Α.Τ. 09.10. του Παραρτήματος 

Α. Κατά την έκχυση του τσιμέντου της βάσης θα διαμορφωθούν κατάλληλες οπές που 

θα επιτρέπουν την διέλευση του καλωδίου προς το κιβώτιο διακλάδωσης, Ο ιστός θα 

συνδεθεί με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm2 μέχρι την  γείωση της εγκατάστασης. 

 

Λευκά αναλάμποντα φώτα 

α. Τα φώτα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια αποκλεισμού της ΙΔ αποδίδουν λευκό 

φως αναλάμπον εναλλάξ με συχνότητα αναλαμπών περίπου μιας (1) ανά 

δευτερόλεπτο. Η αφή των ΕΕΦ θα γίνεται ταυτόχρονα με το κύριο σιδηροδρομικό 

φωτόσημα. 

Η ισχύς των μετασχηματιστών θα είναι κατάλληλη για την τροφοδοσία των λυχνιών 

του ΕΕΦ (τουλάχιστον 25 W). 

β. Το ύψος τοποθέτησης του χαμηλότερου φωτός από τη στάθμη κύλισης θα είναι 3,2 

μ. 

 

Πινακίδα του ΕΕΦ 

 

Η πινακίδα επί του ιστού του ΕΕΦ, θα  είναι σύμφωνα  με τα συνημμένα σχέδια Α.Τ. 09.08 και   

 Α.Τ. 09.10. του Παραρτήματος Α.   

                                                                                  

6. Διατάξεις εντολής κατάληψης των ΙΔ (Pc1,Pc2) 
 

  Με τους όρους «τροχοεπαφή κατάληψης», «τροχοεπαφή απελευθέρωσης» νοείται το σύνολο 

των απλών συσκευών ή διατάξεων που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα για τις διαδικασίες 

κατάληψης- απελευθέρωσης της διάβασης, ανάλογα με την τεχνολογία του Κατασκευαστή, 

όπως αυτή εγκρίνεται από την Υπηρεσία, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Γ.Κ.Κ. του ΟΣΕ. 
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   Με τον όρο «διάταξη» νοείται το σύνολο των συσκευών του εξοπλισμού γραμμής που 

χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία κατάληψης ή απελευθέρωσης της διάβασης σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Γ.Κ.Κ. του ΟΣΕ.  

  Οι διατάξεις κατάληψης δεν θα επηρεάζονται από ηλεκτροκίνηση ονομαστικής τάσης 25KV-

50HZ με επιστροφή του ρεύματος έλξης μέσω ράβδων (rails) όπως και από την τάση 

θέρμανσης των Δ/Η μηχανών των 1500V DC και 1500V AC 33-50HZ – 400A. 

   Οι διατάξεις εντολής κατάληψης-απελευθέρωσης θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε Ευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδρόμων. Ο Ανάδοχος, με την μελέτη 

εφαρμογής, θα υποβάλει πλήρη περιγραφή λειτουργίας και πιστοποιητικά που θα 

αποδεικνύουν την μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας ανίχνευσης συρμών και θα επιβεβαιώνουν την 

επιτυχή λειτουργία τους με τον λοιπό εξοπλισμό. 

 

    α. Οι διατάξεις εντολής κατάληψης των ΙΔ θα αποτελούνται :  

 1)  από κατάλληλο αριθμό ηλεκτρομαγνητικών ανιχνευτών  

2) από κατάλληλο ανιχνευτή ασφαλείας 

 

β.   Οι διατάξεις εντολής κατάληψης πρέπει να εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την ασφαλή 

λειτουργία των ΑΣΙΔ για την ταχύτητα έως 120 Km/h. 

 

γ. Οι διατάξεις εντολής κατάληψης θα τοποθετούνται σε κατάλληλη απόσταση από την Ι.Δ. 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και τα σχετικά σκαριφήματα 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΙΔ, τα οποία δίδονται στο Παράρτημα Β της παρούσης. Με 

την διέλευση της αμαξοστοιχίας που πλησιάζει την Ι.Δ. από την «τροχοεπαφή» θα 

αρχίζει η λειτουργία του ΑΣΙΔ (θα ανάβουν τα φώτα,  θα ηχούν τα κουδούνια κ.λ.π.). 

 

δ. Να καλύπτουν επακριβώς όλες  τις λειτουργικές απαιτήσεις κάθε ΑΣΙΔ όπως αυτές 

ζητούνται στις αντίστοιχες περιγραφές. 

 

ε. Να εξασφαλίζουν την "αυτόματη  λειτουργία" των ΑΣΙΔ και την εκ νέου κατάληψη της ΙΔ, 

αμέσως μετά την απελευθέρωσή της. 

 

στ. Να αναγνωρίζουν τη φορά του τραίνου. 

 

ζ.     Οι διατάξεις εντολής κατάληψης θα είναι ισχυρής δομής (στιβαρής κατασκευής), 

κατάλληλες για εγκατάσταση στην σιδηροδρομική γραμμή, ασφαλούς και δοκιμασμένης 

λειτουργίας και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα  εξαρτήματα στερέωσης αυτών επί 

της γραμμής. Επίσης, θα  συνοδεύονται  από το κατάλληλο εύκαμπτο και θωρακισμένο 

καλώδιο σύνδεσης με το παρά τη γραμμή στεγανό ακροκιβώτιο, το οποίο θα 
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τοποθετείται εντός κατάλληλου εύκαμπτου και ανθεκτικού πλαστικού σωλήνα χρώματος 

επιλογής εργοδότου.  

 

7. Διατάξεις εντολής απελευθέρωσης των ΙΔ (PL) 
 

α.  Οι διατάξεις εντολής απελευθέρωσης θα δίνουν εντολή απελευθέρωσης της 

κατειλημμένης   I.Δ., αφού πρώτα διέλθει ολόκληρη  η  αμαξοστοιχία  από αυτήν 

(Ι.Δ.). 

 

β. Θα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και βρόχους απελευθέρωσης 

σε συνδυασμό με εξοπλισμό επαλήθευσης ανάλογα με την τεχνολογία του 

προσφέροντος. 

 

γ.  Για την δομή, στερέωση, καλωδίωση κ.λ.π. ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

παραπάνω σχετική παράγραφο των διατάξεων εντολής κατάληψης της Ι.Δ.   

 

δ. Οι διατάξεις εντολής απελευθέρωσης πρέπει να εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την 

ασφαλή     

    λειτουργία των ΑΣΙΔ για την ταχύτητα έως 120 Km/h. 

 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη εφαρμογής του πλήρη περιγραφή λειτουργίας και 

πιστοποιητικά μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα που θα αποδεικνύουν την μέγιστη 

ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος απελευθέρωσης του ΑΣΙΔ που προτείνει και θα 

επιβεβαιώνουν την επιτυχή λειτουργία τους με τον λοιπό εξοπλισμό. 

 

Εξοπλισμός γραμμής: 

      Ο κατά μήκος εξοπλισμός γραμμής θα αποτελείται από: 

    1. ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές συρμών. 

2. ακροκιβώτια (IP65) με ηλεκτρονική διάταξη. 

3. ακροκιβώτια (IP65) διακλάδωσης καλωδίων 

4. τις απαραίτητες καλωδιώσεις με την εφεδρεία τους  

5. βρόχους απελευθέρωσης 

6.  ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές ασφαλείας 

 

  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι το κάθε ακροκιβώτιο παρά της γραμμής, θα 

περιλαμβάνει τα απαραίτητα ανάλογα με την τεχνολογία ηλεκτρονικά στοιχεία που 

απαιτούνται, για τη διεπαφή των διατάξεων ανίχνευσης – απελευθέρωσης συρμών  με το 

ηλεκτρονικό σύστημα της Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης. Τα ακροκιβώτια παρά της 

γραμμής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο υλικό, ή συνθετικό υλικό 
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κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και στην 

ηλιακή ακτινοβολία και θα εξασφαλίζουν στεγανότητα με βαθμό προστασίας «IP56» 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.  

Ο εξοπλισμός των ακροκιβωτίων και ο εξοπλισμός  ανίχνευσης – απελευθέρωσης  επί 

γραμμής θα λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -20°C ως+70°C. 

  Τα ηλεκτρονικά μέρη του ακροκιβωτίων και ο υπόλοιπος εξοπλισμός γραμμής, δεν θα 

επηρεάζονται από την τάση ηλεκτροκίνησης των 25kV - 50Ηz όπως και από την τάση 

θέρμανσης των Δ/Η μηχανών των 1500V DC και 1500V AC 33-50 Hz, 400A). 

 

 

8. Οικίσκος κεντρικής μονάδος διαχείρισης λειτουργιών ΑΣΙΔ 
 

    α.  Για κάθε ΑΣΙΔ προβλέπεται ένας μεταλλικός ή άλλου κατάλληλου υλικού οικίσκος με 

θερμομόνωση της έγκρισης της ΔΙΣΗΣΗΚ καταλλήλων διαστάσεων εγκατεστημένος 

κοντά στην Ι.Δ., ο οποίος θα περιέχει τις διατάξεις τροφοδοσίας από το δίκτυο πόλεως  

ΔΕΗ (πίνακα, κ.λ.π.) τα στοιχεία συσσωρευτών, τον αερισμό βεβιασμένου αέρα καθώς 

και τις διατάξεις διαχείρισης των λειτουργιών του ΑΣΙΔ. 

              Ο οικίσκος θα εξασφαλίζει στεγανότητα με βαθμό προστασίας «IP56» σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 60529. 

                                      

β. Ο οικίσκος αυτός θα τοποθετηθεί σε βάση από σκυρόδεμα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με 

το σχέδιο Α.Τ 05.02 του Παραρτήματος Α.  Η βάση θα είναι σε τέτοιο ύψος, ώστε 

τυχόντα ύδατα να μην είναι δυνατόν να εισρεύσουν μέσα σε αυτό. Το πάνω μέρος του 

οικίσκου θα είναι ελαφρώς κεκλιμένο για  την απορροή των όμβριων υδάτων. Το κάτω 

μέρος θα είναι κλειστό και η είσοδος των καλωδίων θα γίνεται απ' αυτό με κατάλληλους  

στυπιοθλίπτες. Οι καλωδιώσεις θα εισέρχονται και εξέρχονται από το κάτω μέρος του 

και θα είναι στερεωμένες σε κατάλληλες υποδοχές. Θα διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η 

μη είσοδος τρωκτικών και ερπετών.                                                        

 

γ. Αναφέρεται ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην περιοχή των εγκαταστάσεων  

            είναι -5°C έως +50°C και πρέπει να εξασφαλιστεί με κατάλληλο εξοπλισμό ότι δεν θα 

αναπτύσσονται εσωτερικά θερμοκρασίες μικρότερες από +5oC και μεγαλύτερες των 

+25o 

 

δ. Ο εξοπλισμός εντός του οικίσκου θα είναι τοποθετημένος σε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συντήρηση και επισκευή της όλης εγκατάστασης. 

Επιπλέον θα διαθέτει πτυσσόμενο τραπεζάκι με κάθισμα για να διευκολύνεται η εργασία 

του τεχνίτη. 
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ε. Ο οικίσκος θα συμπεριλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση, τις διατάξεις τροφοδοσίας, UPS, σύστημα θέρμανσης αν απαιτείται, τον 

απαραίτητο χώρο των συσσωρευτών και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή 

λειτουργία. 

 

στ. Θα συνδέεται με την γείωση προστασίας της εγκαταστάσεως με αγωγό 10 mm2,  

σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 05.04 του Παραρτήματος Α. Η όλη κατασκευή θα είναι 

προστατευμένη με κατάλληλους απαγωγείς υπερτάσεων σε όλα τα επιμέρους 

συστήματα για την αντικεραυνική προστασία της Κ.Μ.Δ.Λ. 

 

ζ. Η πόρτα του οικίσκου, η κλειδαριά, και οι μεντεσέδες θα είναι στιβαρής κατασκευής 

και θα κλειδώνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίασή της έναντι 

κλοπών και δολιοφθορών.  

Το κλειδί της θύρας θα είναι ενιαίο για όλους τους οικίσκους. 

 

 

9. Γενικός πίνακας 220 V  
 

α. Η διάταξη τροφοδοσίας από το δίκτυο της ΔΕΗ θα αποτελείται από τον γενικό πίνακα, 

που θα είναι ενσωματωμένος στο ερμάριο κεντρικής μονάδας διαχείρισης λειτουργιών 

ΑΣΙΔ, και θα περιλαμβάνει τον γενικό διακόπτη, την γενική και τις  μερικές  ασφάλειες 

(αυτόματες) για την τροφοδοσία των διαφόρων κυκλωμάτων 

 

 Θα υπάρχουν επίσης: 

 

1. Δύο εφεδρικές ασφάλειες αυτόματες των 10 Α. 

 

2. Ένας στεγανός ρευματοδότης (πρίζα) τύπου Succo ασφαλισμένος με αυτόματη 

ασφάλεια των 16Α. 

 

3. Θα διαθέτει μικρό φωτιστικό σώμα με ιδιαίτερο διακόπτη μεταφερόμενης θέσης  με  

σπιράλ καλωδίωση. 

 

10. Τροφοδοσία από ΔΕΗ (230 V, 50 Hz) 
 

α. Η τροφοδοσία του συστήματος από την ΔΕΗ θα είναι μονοφασική 230V / 50Ηz. Ο 

Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει τα αντίστοιχα  ηλεκτρολογικά σχέδια στην ΔΕΗ  

έτσι,   ώστε ο ΟΣΕ να μπορεί να πάρει την απαιτούμενη παροχή από την ΔΕΗ. 
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β. Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι η κατασκευή κατάλληλης υποδομής, αποδεκτής 

από τη ΔΕΗ, για την παροχή τάσεως στο ΑΣΙΔ (κατασκευή από σκυρόδεμα με στυλίσκο 

ή pilar με στυλίσκο, κ.α.). 

 

11. Σύστημα  αδιάλειπτης παροχής ισχύος 
 

α.        Η τροφοδοσία της εγκατάστασης θα γίνεται από το δίκτυο πόλεως 230V (-20%,+10%) 

και 50Ηz (±5%) μέσω κατάλληλου συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος, πλήρως 

ηλεκτρονικό, τελευταίας τεχνολογίας, που θα εξασφαλίζει την τροφοδοσία λειτουργίας 

εντός των παραπάνω αναφερόμενων ορίων διακύμανσης. 

 

β. Το σύστημα παροχής ισχύος του ΑΣΙΔ πρέπει να εξασφαλίζει αυτόματα τις παρακάτω 

λειτουργίες. 

 

1. Κατά την ύπαρξη της τάσης της ΔΕΗ: 

α. Να παρέχει επαρκή ισχύ στην εγκατάσταση του κάθε ΑΣΙΔ σύμφωνα με την 

αντίστοιχη μελέτη ισχύος. 

 

β. Να διατηρεί τους συσσωρευτές φορτισμένους και σε ετοιμότητα για την 

αντιμετώπιση τυχόν διακοπής της τάσης της ΔΕΗ. 

 

2. Κατά την διακοπή της τροφοδοσίας από ΔΕΗ: 

 

α. Η εγκατάσταση του ΑΣΙΔ να τροφοδοτείται από τους συσσωρευτές χωρίς 

διακοπή της λειτουργίας του κατά την διακοπή της ΔΕΗ. 

                                              

β. Να παρέχεται προστασία των συσσωρευτών σε περίπτωση πτώσης τάσης 

αυτών κάτω των 20V (Διακοπή τροφοδοσίας από συσσωρευτές). 

 

3. Κατά την επαναφορά της τροφοδοσίας από ΔΕΗ: 

 

α. Να επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία χωρίς διακοπή της τυχόν 

υπαρχούσης λειτουργίας του ΑΣΙΔ κατά την επαναφορά της ΔΕΗ. 

 

β. Να επαναφορτίσει τους συσσωρευτές πλήρως (ταχεία φόρτιση) και στη 

συνέχεια να τους διατηρεί φορτισμένους. 
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Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αυτόματες λειτουργίες (μεταγωγής τροφοδότησης 

από δίκτυο ΔΕΗ/ από συσσωρευτές και ταχεία φόρτιση – συντήρηση οσάκις 

απαιτείται) θα δύναται να πραγματοποιούνται και χειροκίνητα μέσω κατάλληλων 

διακοπτών, που θα προβλέπονται για το σκοπό αυτό. 

 

γ.    Το τροφοδοτικό του συστήματος παροχής ρεύματος πρέπει να εξασφαλίζει στις 

εξόδους του σταθερότητα τάσης και ρεύματος ίση ή καλλίτερη από 1% και να 

είναι εγγυημένο για λειτουργία χωρίς υπερθέρμανση υπό πλήρες φορτίο υπό 

τις δυσμενέστερες συνθήκες περιβάλλοντος που είναι θερμοκρασία -10°÷50°C, 

σχετική υγρασία 95%. 

 

δ. Το τροφοδοτικό του συστήματος παροχής ρεύματος ΑΣΙΔ θα είναι εφοδιασμένο 

με διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις (overvoltage protection), 

υπερεντάσεις (overcurrent protection), βραχυκυκλώματα (short circuits) και 

υπερθέρμανση (overheat) σε περίπτωση εκτάκτων ηλεκτρικών συμβάντων. Με 

την ενεργοποίηση έστω και μιας από τις παραπάνω προστασίες το σύστημα θα 

πραγματοποιεί αυτόματα την  μεταγωγή  της τροφοδοσίας του ΑΣΙΔ στους 

συσσωρευτές, ενώ μετά από την εξάλειψη της αιτίας της παραπάνω 

ενεργοποίησης της προστασίας θα επανέρχεται αυτόματα στην τροφοδοσία του  

ΑΣΙΔ από το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο Ανάδοχος με την μελέτη εφαρμογής θα 

προσκομίσει κάθε στοιχείο τεκμηρίωσης των παραπάνω στην Υπηρεσία. 

 

ε.      Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος παροχής ρεύματος ΑΣΙΔ θα είναι, 

τοποθετημένα στο κυρίως ερμάριο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση 

και απομάκρυνση στοιχείων αυτού από το ερμάριο χωρίς κίνδυνο βλάβης του. 

 

στ. Στην μπροστινή όψη του τροφοδοτικού θα υπάρχουν όργανα μέτρησης 

ρεύματος και τάσης φόρτισης των συσσωρευτών, ασφάλειες, ενδεικτικές 

λυχνίες λειτουργίας και διάγνωσης ανωμαλιών αυτού, οι απαιτούμενοι καθώς 

και τυχόν πρόσθετοι ανάλογοι με την τεχνολογία του συστήματος, διακόπτες και  

χειρολαβές. 

 

ζ. Το τροφοδοτικό του συστήματος θα είναι εφοδιασμένο με τους κατάλληλους  

ακροδέκτες σύνδεσης, ώστε εύκολα να μπορεί να αποσυνδεθεί από τα διάφορα 

κυκλώματα. Οι ακροδέκτες σύνδεσης συσσωρευτών θα είναι διαχωρισμένοι από 

τους ακροδέκτες τροφοδοσίας της εγκατάστασης. 

                                     

η. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και διατάξεις θα είναι άριστης ποιότητας, καινούργια 
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και ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις για τροφοδοσία συστημάτων ασφαλείας. 

 

Ο Ανάδοχος αφού λάβει υπόψη του όλες τις προβλεπόμενες καταναλώσεις, θα υποβάλει, 

με την επιλογή του συστήματος που θα τοποθετηθεί, στην Υπηρεσία για έγκριση τα 

παρακάτω: 

 

1. Πλήρη υπολογισμό της απαιτουμένης ισχύος για την τροφοδοσία της εγκατάστασης 

καθώς και της χωρητικότητας των συσσωρευτών από τον   οποίο να φαίνεται η 

επάρκεια αυτών για τη κάλυψη των αναγκών εκάστου  ΑΣΙΔ. 

 

2. Την μέγιστη ισχύ εισόδου σε VA. 

 

3. Τάση και ρεύμα εξόδου για την διατήρηση της φόρτισης των  συσσωρευτών. 

 

4. Τάση και ρεύμα εξόδου για την επαναφόρτιση των συσσωρευτών. 

 

 Τα τοποθετούμενα συστήματα τροφοδοσίας θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό δοκιμών. 

 

12. Κυκλώματα- Ασφαλείας 
 

α. Τα διάφορα κυκλώματα ασφαλείας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εγγυώνται την 

μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών. 

Κάθε ανωμαλία στα διάφορα κυκλώματα ασφαλείας πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα 

την αντίστοιχη ένδειξη φωτοσημάτων υπέρ της ασφαλείας και να αποκλείεται η 

δυνατότητα ανασφαλούς ένδειξης λόγω βλάβης κ.λ.π. περιλαμβανομένης, 

οπωσδήποτε και της περίπτωσης διακοπής ρεύματος ή  αγωγού ή  καμένων λυχνιών 

οδικού-σισηροδρομικού φωτοσήματος. 

 

β. Τα τυχόν σφάλματα στην λειτουργία του ΑΣΙΔ θα επισημαίνονται με αναλαμπή μίας 

ανεξάρτητης ενδεικτικής λυχνίας κίτρινου χρώματος (φάρος), η οποία θα είναι 

τοποθετημένη στο επάνω έξω μέρος του οικίσκου της κεντρικής μονάδος διαχείρισης 

(ΚΜΔ) και θα είναι ορατή υπό συνθήκες ηλιοφάνειας από κάθε διερχόμενο τρένο από 

απόσταση 100 μέτρων. Η λυχνία θα αναλάμπει με την ίδια  συχνότητα  όπως τα οδικά 

φωτοσήματα. Το ερμάριο θα είναι εξοπλισμένο με ένα κομβίον  αναγνώρισης 

σφάλματος, το οποίο όταν πιεστεί θα ακυρώνει την ένδειξη των σφαλμάτων και θα 

επαναφέρει την αυτόματη λειτουργία, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν σφάλματα κατά 

την στιγμή πίεσης του κομβίου, άλλως οι ενδείξεις των σφαλμάτων δεν ακυρώνονται. 
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γ. Τα προς επισήμανση σφάλματα θα είναι τουλάχιστον τα εξής: 

 

1. Αστοχία αφής έστω και μιας λυχνίας οδικού φωτοσήματος. 

 

2. Έλλειψη ελέγχου της διαπίστωσης ύπαρξης στην κανονική της θέση έστω και μιας 

κεραίας ημιδρυφάκτου. 

 

3. Έλλειψη φόρτισης των συστοιχιών των συσσωρευτών, 

 

4. Διαπίστωση ασυνέχειας του κυκλώματος έστω και μιας διάταξης κατάληψης ή 

απελευθέρωσης. 

 

5. Διαπίστωση έκτακτης αυτόματης απελευθέρωσης του συστήματος. 

 

6. Αστοχία αφής, έστω και του ενός εκ των δύο νημάτων της λυχνίας οδ.  

Φωτοσήματος.  

7. Αστοχία αφής, έστω και του ενός εκ των δύο νημάτων της λυχνίας σιδ.  

Φωτοσήματος. 

 

7. Ανίχνευση ενεργοποίησης κάποιου φωτεινού οδικού σήματος ενώ αυτό θα έπρεπε 

να         είναι σβηστό. 

 

 δ.       Τα διάφορα κυκλώματα και συσκευές θα προστατεύονται, με κατάλληλες αυτόματες 

ασφάλειες και άλλες διατάξεις τόσο από υπερτάσεις, προερχόμενες από τον 

υποβιβασμό της στάθμης μόνωσης,  όσο  και  από υπερτάσεις ατμοσφαιρικής 

προέλευσης ή, εν πάσει περιπτώσει, ξένες προς την εγκατάσταση. Επισημαίνεται 

ιδιαίτερα ότι κατά κανόνα τα σημεία που θα εγκατασταθούν τα ΑΣΙΔ είναι 

κεραυνόπληκτα και επομένως η προστασία από ατμοσφαιρικές εκκενώσεις πρέπει να 

είναι αποτελεσματική. 

            Όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα κυκλώματα θα προστατεύονται από ειδικές 

συσκευές κατά των υπερτάσεων, οι οποίες θα είναι τοποθετημένες όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στο σημείο τερματισμού και την βραχύτερη δυνατή σύνδεση με τον 

αγωγό γείωσης μεγίστου μήκους σύνδεσης 250mm. Αυτό θα περιλαμβάνει και την 

εισερχόμενη σύνδεση ισχύος. Θα υπάρχει προστασία κατά διακυμάνσεων μεταξύ δύο 

αγωγών τάσης και αγωγών  τάσης και γείωσης. 

 

 ε. Τα κυκλώματα προς την ύπαιθρο που τροφοδοτούνται με διαφορετικές τάσεις πρέπει 

να είναι διαχωρισμένα σε ιδιαίτερα καλώδια. 
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 στ. Τα κυκλώματα προς και από την ύπαιθρο θα έχουν διπολική διακοπή και όπου 

χρειάζεται ουδέτερο βραχυκύκλωμα (βραχυκύκλωμα του διακοπτόμενου κυκλώματος). 

 

 

13. Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης  ΑΣΙΔ (K.M.Δ.) 
 

α. Η διαχείριση των λειτουργιών του εγκεκριμένου συστήματος ΑΣΙΔ, θα εκτελείται από 

αμιγή ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενα συστήματα  τελευταίας τεχνολογίας.  

 

β.  Οι διάφορες λογικές διαδικασίες θα σχεδιάζονται και θα εκτελούνται με ακρίβεια, θα 

εξασφαλίζουν την μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας και θα προστατεύονται από τυχόν μη 

καταληπτά σφάλματα με διατάξεις. 

 

γ. Τα προς τοποθέτηση συστήματα θα είναι Πιστοποιημένα και θα έχουν αναπτυχθεί και 

εφαρμοσθεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκό σιδ/κό δίκτυο και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό του δικτύου για την επιτυχή 

εφαρμογή τους. 

 

δ. Τα προς τοποθέτηση Συστήματα θα συνοδεύονται από πλήρη περιγραφή και ανάλυση 

από την οποία θα προκύπτει η φιλοσοφία της κατασκευής των, οι δυνατότητές των, οι 

διάφοροι έλεγχοι, οι κώδικες ασφαλείας κλπ. ώστε να  γίνεται καταληπτή άμεσα η υπέρ 

ασφαλείας λειτουργία τους. 

 

ε. Οι τυχόν χωριστές διατάξεις διαλείπουσας λειτουργίας των φώτων (flash) θα είναι 

ηλεκτρονικής δομής και θα εξασφαλίζουν την ελάχιστη συνθήκη ασφαλείας, δηλαδή σε 

οποιαδήποτε βλάβη της  συσκευής θα εξασφαλίζεται πάντοτε το άναμμα ενός 

τουλάχιστον οδικού φωτός έστω και σταθερού (όχι αναλάμποντος).  Ο αριθμός των 

αναλαμπών θα είναι 60 ανά πρώτο λεπτό με ακρίβεια ± 5%. 

 

Στ. Οι τυχόν χωριστές διατάξεις  μέτρησης χρόνου θα είναι ηλεκτρονικής δομής, 

αξιόπιστης λειτουργίας και κατάλληλες για εγκαταστάσεις ασφαλείας,  δηλαδή έτσι 

ώστε κάθε  βλάβη  στο  εσωτερικό της διάταξης  να προκαλεί  αποτελέσματα υπέρ της 

ασφαλείας. Θα έχουν περιοχή ρύθμισης  από μηδέν (0) λεπτά μέχρι πέντε (5) λεπτά 

τουλάχιστον, ανεξαρτήτως αν  η χρησιμοποιούμενη περιοχή είναι μέρος της όλης 

περιοχής ρύθμισης του προσφερομένου χρονικού. 

  Οι διατάξεις μέτρησης χρόνου έστω και εάν αυτές ευρίσκονται εντός των 

ολοκληρωμένων διατάξεων και αποτελούν μέρος αυτών θα πρέπει να είναι  
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ρυθμιζόμενες και να πληρούν τα ως άνω αναφερόμενα για την περιοχή ρύθμιση τους. 

 

ζ. Στην περίπτωση χωριστών διατάξεων διαλειπούσης λειτουργίας ή διατάξεων μέτρησης 

χρόνου, αυτές θα είναι βυσματικού τύπου. 

 

η.    Τα ως άνω συστήματα θα τοποθετηθούν στο ύπαιθρο εντός του οικίσκου και θα είναι 

κατάλληλα για τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην περιοχή 

εγκατάστασης (-20°C έως +50°C). Οι απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας του 

συστήματος εντός του ερμαρίου θα επιτυγχάνονται είτε με φυσικό τρόπο είτε με τεχνητό 

τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση όμως πρέπει απαραίτητα να υπάρχει έλεγχος της 

σωστής λειτουργίας του συστήματος εξασφάλισης των συνθηκών λειτουργίας, ώστε, εάν 

απαιτηθεί, να δίνεται εντολή για την υπέρ ασφαλείας λειτουργία (ένδειξη βλάβης ΑΣΙΔ). 

θ.  Να παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης με Σύστημα Ελέγχου και Τηλε-

ειδοποίησης Διαπίστωσης Μη Καλής Λειτουργίας. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία. 

 

14. Συσσωρευτές 
  

   Οι συσσωρευτές, κατάλληλοι για εσωτερικούς χώρους, θα είναι εντελώς κλειστού τύπου 

πολικής τάσης ανά τεμάχιο 6V ή 12V και χωρητικότητας 150Ah ώστε, κατά την διακοπή της 

τάσης της ΔΕΗ να εξασφαλίζεται ή καλή λειτουργία της εγκατάστασης για ένα 24-ώρο με 

πρόβλεψη 75 διελεύσεων στο χρονικό διάστημα αυτό. Σαν διάρκεια μιας διέλευσης ορίζεται η 

λειτουργία του ΑΣΙΔ επί 2 πρώτα λεπτά. Οι εν λόγω συσσωρευτές θα εξασφαλίζουν διάρκεια 

ζωής τουλάχιστον δέκα (10) έτη και θα τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

15. Γείωση 
 

α. Πλησίον του ερμαρίου Κ.Μ.Δ. θα τοποθετηθούν γειώσεις κατά τρίγωνο κατάλληλες για 

την προστασία της αντίστοιχης εγκαταστάσεως αποτελούμενη κατ' ελάχιστον από 

σωλήνα γαλβανισμένο μήκους  2,5μ. διαμέτρου 1" ή καταλλήλου αριθμού ηλεκτροδίων 

γείωσης σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 05.04 του Παραρτήματος Α, ώστε να 

εξασφαλίζεται αντίσταση γείωσης το πολύ 1Ω. 

 

β. Το άκρο του σωλήνα γείωσης ή του ηλεκτροδίου θα  καλυφθεί με φρεάτιο με  

χυτοσίδηρο κάλυμμα διαστάσεων 20Χ20 εκ.. 

 

γ. Το περιλαίμιο σύνδεσης του αγωγού γείωσης θα είναι χάλκινο. 

 

δ. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος, διατομής τουλάχιστον 10mm2, και θα συνδέει το ερμάριο 
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και τους ιστούς των οδικών φωτοσημάτων. 

 

ε. Ο αγωγός γείωσης πλέον της σύσφιγξης θα συγκολλείται για λόγους καλύτερης και 

μονιμότερης επαφής και θα καλύπτεται από στρώση υλικών που δεν θα επιτρέπουν 

την οξείδωση του μέρους της σύσφιξης. 

 

στ.    Στις περιπτώσεις μηκών καλωδίων άνω των 1000μ θα γειώνονται επί πλέον καθώς και 

σε  κάθε μούφα. 

 

 

16. Αντικεραυνική Προστασία 
 

Ο εξοπλισμός της Κ.Μ.Δ.Λ. και του Πίνακα Παροχής (230V) υποχρεωτικά θα προστατεύονται 

από κρουστικές τάσεις με την εγκατάσταση αντικεραυνικής διάταξης, η οποία διάταξη θα είναι 

Πιστοποιημένη και θα έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάλογα Συστήματα εγκατεστημένα εντός 

Ευρωπαϊκού δικτύου. 

 

17. Προειδοποιητικές πινακίδες  
  

   Σε απόσταση πέδησης του κάθε ΑΣΙΔ θα τοποθετείται προειδοποιητική πινακίδα (τύπος Β) 

σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 09.02 του Παραρτήματος Α της έγκρισης της Υπηρεσίας, φερομένη 

πάνω σε ιστό, με έλασμα και περιλαίμιο, από ενιαίο σωλήνα γαλβανισμένο Φ3" και πάχους κατ' 

ελάχιστον 3,65mm,  κατάλληλο διαμορφωμένο.  Όταν από τη θέση της προηγούμενης πινακίδας 

δεν είναι ορατό το λευκό φως που αναβοσβήνει, τοποθετείται και ενδιάμεση προειδοποιητική πινακίδα 

για το Μηχανοδηγό  (τύπος Γ)  σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 09.02 του Παραρτήματος Α της 

έγκρισης της Υπηρεσίας,  με τον ως άνω τρόπο στήριξης.   

      Η προειδοποιητική πινακίδα που τοποθετείται σε απόσταση μικτότερη από την απόσταση πέδησης 

αυτή  φέρει ανεστραμμένο τρίγωνο στην κορυφή σύμφωνα με τα σχέδια Α.Τ. 09.13 (για 

ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ αυτή φέρει και τον αριθμό 2 ή 3) και Α.Τ. 09.11 της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

          Η πινακίδα επάνω στον ιστό θα είναι  στερεωμένη με τρόπο ώστε μετά την τελική ρύθμιση 

αυτής να μην είναι δυνατή η περιστροφή της από τον πνέοντα άνεμο. 

          Γενικώς η κατασκευή της πινακίδας επιτήρησης των ΑΣΙΔ θα είναι σύμφωνη με τον 

Κανονισμό Σημάτων του ΟΣΕ και τα συνημμένα σχέδια του παραρτήματος Α. 

 

 Η στερέωση του ιστού της πινακίδας στο έδαφος θα γίνει μέσω κατάλληλου αριθμού αγκυρίων 

με ανοξείδωτους κοχλίες, επάνω  σε βάση από σκυρόδεμα C20/25. Η μορφή και διαστάσεις της  

βάσεως αυτής θα προκύψει από υπολογισμούς του αναδόχου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο Α.Τ.09.02 του Παραρτήματος Α καθώς και του πέλματος του ιστού που 

ενδεικτικά φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο Α.Τ.09.02 του Παραρτήματος Α.  



 

σελ. 28 / 49 

 
 

 

18. Καλωδιώσεις 
 

α. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 

εσωτερική μόνωση πολυαιθυλενίου με αντιεπαγωγική προστασία που εξασφαλίζεται 

από μανδύα χαλκού, οπλισμένο με χαλύβδινες ταινίες ή γαλβανισμένα συρματίδια και 

εξωτερικό μανδύα PVC ή XLPE κατάλληλα για την θέση τοποθετήσεως των. Απαιτείται 

να έχουν υποχρεωτικά μεταλλικό περίβλημα ή μπλεντάζ ώστε να επιτυγχάνεται 

προστασία από την επίδραση του ρεύματος επιστροφής της Έλξης και από εξωγενείς 

παράγοντες (καταστροφή από τα τρωκτικά). Ενδεικτικός τύπος καλωδίων : 

XLPE/PVC/SWA/PVC. 

 

β.  Ο σχεδιασμός του Αναδόχου ως προς τις διελεύσεις καλωδίων εντός σωλήνων θα γίνει 

έτσι ώστε οι καλωδιώσεις να οδεύουν εντός προστατευτικών σωλήνων PVC και HDPE, 

διαμέτρου αναλόγως με το πλήθος και τη διατομή των καλωδίων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ευκολία τοποθέτησης ή αφαίρεσης καλωδίων με «οπλισμό». 

 

γ. Τα μήκη των διαφόρων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση των 

ΑΣΙΔ θα είναι επαρκή ως προς το μήκος ανάπτυξής τους ώστε ν' αποφεύγεται η χρήση 

συνδέσμων (μουφών) για την ένωσή τους. 

 

δ.      Οι σύνδεσμοι (μούφες), όπου απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν, θα είναι εγκεκριμένου 

τύπου και αποδεκτοί από τον ΟΣΕ.   

 

ε.     Όλα τα καλώδια μετά την εγκατάσταση θα υποβληθούν τουλάχιστον σε δοκιμές 

συνέχειας και μόνωσης. Ο ΟΣΕ θα απαιτήσει την αντικατάσταση όποιων καλωδίων 

αποτυγχάνουν στις δοκιμές. 

  Παντού προβλέπεται η χρήση καλωδίων του τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5467.  Το 

είδος των καλωδίων που συνδέουν την ΚΜΔ με τα οδικά Φωτοσήματα προβλέπεται να είναι 

διατομής τουλάχιστον 8 Χ 1,5 mm2 , ενώ με τα κύρια σιδηροδρομικά Φωτοσήματα η 

διασύνδεση θα γίνεται μέσω καλωδίων διατομής τουλάχιστον 4 Χ 1,5 mm2 . Στα επαναληπτικά 

Φωτοσήματα οδεύουν καλώδια διατομής τουλάχιστον 8 Χ 1,5 mm2 , ενώ από την ΚΜΔ στους 

μηχανισμούς ημιδρυφάκτων διέρχονται καλώδια διατομής τουλάχιστον 4 Χ 6 mm2  και κατά 

περίπτωση διατομής 8 Χ 1,5 mm2. Η διασύνδεση μεταξύ των ομαδοποιημένων ΚΜΔ και του 

πίνακα χειρισμού γίνεται με καλώδια διατομής 27 Χ 1,5 mm2 ή 12Χ1,5mm2.  Τέλος για τη 

διασύνδεση των διατάξεων κατάληψης ή των διατάξεων απελευθέρωσης με την ΚΜΔ 

χρησιμοποιούνται καλώδια διατομής 2Χ1,5  και 4 Χ 1,5 mm2  ή 6 Χ 1,5 mm2  ή 8 Χ 1,5 mm2.  
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19. Φρεάτια 
 

Τα προς εγκατάσταση φρεάτια για την έλξη και διακλάδωση των καλωδίων ΑΣΙΔ θα είναι του 

τύπου ΦΕ-1 σχέδιο Α.Τ. 07.02  και του τύπου ΦΕ-4  σχέδιο Α.Τ. 07.05 σύμφωνα με τα τυπικά 

σχέδια του ΟΣΕ (βλ. Παράρτημα Α). Οι γενικές απαιτήσεις για τα φρεάτια των ΑΣΙΔ δίδονται 

στο σχέδιο Α.Τ.07.01 του Παραρτήματος Α. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα : 

 

 

α. Τα εκατέρωθεν της γραμμής και οδού φρεάτια (περάσματα) θα  είναι τύπου  

    ΦΕ-1 σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 07.02 του Παραρτήματος Α. 

 

γ.  Σε όλα τα φρεάτια τα στόμια των εισόδων των σωληνώσεων θα είναι 

σφραγισμένα με κατάλληλο υλικό (ασφαλτικής βάσης ή ανάλογο) ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης στεγάνωση αυτού. 

 

δ.   Για φρεάτια που βρίσκονται εντός περιοχής διέλευσης οχημάτων τα καλύμματά 

τους θα είναι κλάσης D400. 

 

ε.   Όλα τα φρεάτια μετά το τέλος των εργασιών, θα πληρωθούν με άμμο και θα 

καλυφθούν με σκύρο ή χώμα για την προστασία αυτών έναντι κλοπών. Τα δε 

καλύμματα αυτών θα ηλεκτροσυγκολληθούν τμηματικά και ανά πλευρά. 

 

στ.  Η κατασκευή των φρεατίων διέπεται από τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00, 01-01-00-00, 01-

02-00-00, 01-03-00-00, 01-04-00-00, 01-01-05-00, 01-02-01-00. 

 

ζ.    Για τα καλύμματα φρεατίων ισχύει το ΕΝ 124. 

 

η. Στα υλικά των φρεατίων πέραν των άλλων περιλαμβάνεται η πλακόστρωση 

πεζοδρομίων, και η τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα. 

 

20. Υπόγειες Οδεύσεις καλωδίων ΑΣΙΔ 
 

α. Η κατασκευή των υπόγειων οδεύσεων  των καλωδίων παράλληλα στη γραμμή 

εκτός του καταστρώματος οδών, θα γίνει με την κατασκευή σκάμματος σύμφωνα με 

το τυπικό σχέδιο Α.Τ.01.01, που δίδεται στο Παράρτημα Α, κατά περίπτωση και 

σύμφωνα με την μελέτη σχεδιασμού του Αναδόχου. Όλες οι διελεύσεις θα φέρουν 

ταινία σήμανσης. Για τις υπόγειες οδεύσεις παράλληλα στη γραμμή ισχύουν οι 

ΕΤΕΠ 08-06-08-01, 08-01-03-01 και 08-01-03-02. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποτυπώσει την όδευση σε αρχείο AutoCAD,  με εξάρτηση κατά ΕΓΣΑ’87.  
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β. Η κατασκευή των υπογείων διελεύσεων εγκάρσια στη γραμμή θα είναι σύμφωνες 

με το τυπικό σχέδιο Α.Τ.03.01 που δίδεται στο Παράρτημα Α, κατά περίπτωση και 

σύμφωνα με την μελέτη σχεδιασμού του Αναδόχου. Για τις υπόγειες οδεύσεις 

γραμμής ισχύουν οι ΕΤΕΠ 08-01-03-01, 08-01-01-02, 01-01-01-01, 01-01-02-00, 

01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00 και 01-02-01-00. 

  

γ. Η κατασκευή των υπογείων διελεύσεων  εγκάρσια της οδού  θα είναι σύμφωνες με 

το τυπικό σχέδιο Α.Τ.04.01 που δίδεται στο Παράρτημα Α, κατά περίπτωση και 

σύμφωνα με την μελέτη σχεδιασμού του Αναδόχου. Για τις υπόγειες εγκάρσιες 

οδεύσεις οδών ισχύουν οι ΕΤΕΠ 08-01-03-01, 08-01-01-02, 01-01-01-00, 01-01-02-

00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00 και 01-02-01-00. 

Στα υλικά των υπογείων οδεύσεων οδών περιλαμβάνονται οι ασφαλτικές οδοστρώσεις 

και οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

21. Λοιπές οδεύσεις καλωδίων ΑΣΙΔ 
 

 Όπου δεν μπορεί να κατασκευαστεί υπόγεια διέλευση, πχ. σε μικρά τεχνικά, σε τοίχους 

αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες κ.λ.π., θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση καλωδίων 

φορέας καλωδίων σκυροδέματος ή μεταλλικός φορέας (κανάλι), ή μεταλλική σωλήνα σύμφωνα 

με τα τυπικά σχέδια Α.Τ. 06.02, Α.Τ. 02.01 του συνημμένου Παραρτήματος Α.  

  

22. Στεγανά ακροκιβώτια 
 

Οι διάφορες ανά την γραμμή συσκευές εδάφους ή τροχοεπαφές κλπ. θα συνδεθούν μέσω 

καταλλήλων ακροκιβωτίων που θα έχουν τους κατάλληλους ακροδέκτες για την διακλάδωση ή 

την υπόγεια συνέχιση των  αγωγών  κατά περίπτωση. 

  Τα ακροκιβώτια θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής  από ανοξείδωτο υλικό, ή συνθετικό 

υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις και στην 

ηλιακή ακτινοβολία, και θα εξασφαλίζουν στεγανότητα με βαθμό προστασίας «ΙΡ56» και θα 

στερεώνονται στο έδαφος εκτός περιτυπώματος με κατάλληλα γαλβανισμένα στηρίγματα. 

 Τα καλώδια από τα ακροκιβώτια μέχρι τις συσκευές εδάφους θα είναι εύκαμπτα, καταλλήλως 

οπλισμένα και τοποθετημένα εντός εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα, καλυμμένου όσο το δυνατόν 

έναντι κλοπών και  χρώματος επιλογής του εργοδότου, κατά προτίμηση κίτρινου. 
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23. Σύστημα Οπτικής και Ηχητικής Καταγραφής 
 

  Τα  ΑΣΙΔ που θα εγκατασταθούν, θα διαθέτουν κατά περίπτωση σύστημα οπτικής και 

ηχητικής καταγραφής των συνθηκών κυκλοφορίας της ισόπεδου διαβάσεως της έγκρισης της 

Υπηρεσίας,  δηλαδή σύστημα που θα καταγράφει απ’ ευθείας εικόνα και ήχο, όταν το ΑΣΙΔ 

λειτουργεί κανονικά και κάθε μισό δευτερόλεπτο (0,5 sec) όταν το ΑΣΙΔ βρίσκεται εν ηρεμία. Το 

όλο σύστημα θα απαρτίζεται από μία συσκευή καταγραφής (DVR), ανάλογες υπέρυθρες 

κάμερες, κάρτα ήχου ή μικρόφωνο, ένα τροφοδοτικό 220VAC/12VDC/5Amp, καλώδιο  RG-

59+2Χ0,50+audio και από  ιστούς ανάρτησης των καμερών.  

  Για την ανάρτηση και στήριξη των καμερών, θα χρησιμοποιηθεί  σιδηροσωλήνας 

γαλβανισμένος DN 80mm (3’’) με ραφή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 από χάλυβα S195Τ με πάχος 

τοιχώματος 4,0mm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ. 05.04.07.00. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 

επί τόπου, η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους έως 

80cm και διαμέτρου 40cm, η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για 

να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15.  

 

24. Σύστημα Τηλε-ειδοποίησης 
 

   Σε όλα τα ΑΣΙΔ που θα εγκατασταθούν θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός, ήτοι μόντεμ 

συσκευή GSM εκπομπής μηνυμάτων, κ.α., της έγκρισης της Υπηρεσίας για την αποστολή 

στοιχείων του διαγνωστικού στο Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των ΑΣΙΔ. Ο εξοπλισμός 

θα έχει πιστοποίηση «CE» σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα 

έχει εγκατασταθεί σε άλλα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. 

 

25. Ενιαίο Κέντρο Ελέγου Λειτουργίας των ΑΣΙΔ 

  

 Θα εγκατασταθεί ένα (1)  Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου λειτουργίας των ΑΣΙΔ, της έγκρισης της 

Υπηρεσίας, αποτελούμενο από υπολογιστή, οθόνη, βάση δεδομένων και εκτυπωτή για την 

λήψη και διαχείριση των ληφθέντων στοιχείων από το διαγνωστικό του κάθε ΑΣΙΔ καθώς και 

όλων των απαιτούμενων διατάξεων και υλικών που απαιτούνται για την εφαρμογή τόσο της 

διαχείρισης δεδομένων (σφαλμάτων) που θα αποστέλλονται από το κάθε ΑΣΙΔ, όσο και για την 

εφαρμογή επιτήρησης της κατάστασής του. Η εφαρμογή διαχείρισης θα απεικονίζεται σε 

περιβάλλον χάρτη. Τα δεδομένα από κάθε ΑΣΙΔ θα μεταδίδονται στην βάση δεδομένων μέσω 

GPRS με τη χρήση κινητής τηλεφωνίας (κάρτα SIM). Το κέντρο ελέγχου θα τύχει της έγκρισης 

της Υπηρεσίας, θα ευρίσκεται σε χώρο που θα καθορίσει  η ΔΙΣΗΣΗΚ  και θα αποστέλλει τα 

μηνύματα SMS σε κινητά  τηλέφωνα που θα καθορίσει η Υπηρεσία σε περίπτωση μη καλής 

λειτουργίας του συστήματος ΑΣΙΔ.  
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   Η όλη διαδικασία για τη σύνδεση με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας θα γίνει με μέριμνα και 

δαπάνες του Αναδόχου, ο οποίος (Ανάδοχος) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

εύρυθμη λειτουργία μέχρι την Οριστική Παραλαβή των ΑΣΙΔ. 

   Οι περιπτώσεις βλαβών για τις οποίες θα εκπέμπονται SMS θα είναι οι ακόλουθες : 

 Μη αφή (άναμμα) των σιδηροδρομικών σημάτων για οποιονδήποτε λόγο (καμένη λυχνία 

– μη ύπαρξη δρυφάκτου – κ.λ.) 

 Συνεχής λειτουργία. 

 Μη ανίχνευση συρμού. 

 Πτώση-θραύση δρυφάκτων. 

 Διακοπή τροφοδοσίας από την ΔΕΗ . 

 Εξάντληση των συσσωρευτών . 

 Διακοπή καλωδίου (ανιχνευτών ενεργοποίησης – απελευθέρωσης, φωτοσημάτων 

μηχανοδηγού και ηχοφωτεινών σημάτων προς την οδό). 

 Βλάβη της Κ.Μ.Δ.Λ. 

Η δαπάνη για την προμήθεια από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας καθώς και η κίνηση 

λειτουργίας των καρτών (GSM) αυτών βαρύνει τον ΟΣΕ. 

 

26. Οδικός Φωτισμός Ισόπεδων Διαβάσεων 
 

  Στις Ισόπεδες Διαβάσεις οι οποίες θα εξασφαλισθούν με ΑΣΙΔ, θα κατασκευαστεί υπαίθριος  

φωτισμός, με την εγκατάσταση δύο χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους εννέα (9) μέτρων 

(ένας ιστός ανά κατεύθυνση). Οι γαλβανισμένοι χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού θα είναι 

κατασκευασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 

χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή 

Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".  

  Θα χρησιμοποιηθούν Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών 

Νατρίου χαμηλής πίεσης τύπου SOXBY22d/90w, στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον 

ΙΡ66 για τον χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, 

με τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινο σωλήνα με μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm. Ο 

οριζόντιας προβολής χαλύβδινος σωλήνας, για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος και η 

ειδική μεταλλική απόληξη του βραχίονα που προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού, πλήρως 

γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης 60 μm (500 g/m²) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641. Τον 

αντίστοιχο λαμπτήρα Na Χ.Π. 90w. 

  Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει  κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο, 

ώστε να σχηματίζει γωνία  15°. 
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  Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονομικής ζωής” των λαμπτήρων Νατρίου Χ.Π. θα είναι ίσος προς 

12.000 ώρες λειτουργίας. 

    Η λειτουργία του οδοφωτισμού της κάθε ισόπεδης διάβασης, θα ρυθμίζεται από 

χρονοδιακόπτη εικοσιτετραώρου λειτουργίας και φωτοηλεκτρικό κύτταρο, το οποίο θα είναι 

τοποθετημένο έξω και στο πάνω μέρος του οικίσκου της ΚΜΔ και θα είναι διασυνδεδεμένο με 

το ρελαί τροφοδοσίας των ιστών. 

  Εντός του οικίσκου της ΚΜΔ, θα εγκατασταθεί ένας (1) υποπίνακας που θα φέρει δύο (2) 

μικροαυτόματους διακόπτες των 10Α έκαστος,  ένα διακόπτη πίνακα των 25Α δύο πόλων  και 

μία ενδεικτική λυχνία.    

  Η τροφοδοσία του υποπίνακα, θα πραγματοποιηθεί από τον γενικό πίνακα του ΑΣΙΔ, με 

ανεξάρτητη ασφαλισμένη γραμμή, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος εντός του οικίσκου της 

ΚΜΔ. 

  Η τροφοδοσία του κάθε οδικού φωτιστικού σώματος, θα πραγματοποιηθεί από τον υποπίνακα 

μέσω του κάθε μικροαυτόματου διακόπτη των 10Α   και του κοινού ρελαί με καλώδιο τύπου ΝΥΥ 

3Χ1,5mm2. 

Η γείωση του ιστού θα πραγματοποιηθεί με χάλκινο καλώδιο τύπου ΝΥΑ πολύκλωνο διατομής 

6mm2, ο οποίος θα συνδεθεί με την γείωση του συστήματος. 

Για την όδευση των καλωδίων του οδοφωτισμού θα χρησιμοποιηθούν οι υπόγειες διελεύσεις 

οδών και γραμμής, που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια του έργου, για τις ανάγκες 

εγκατάστασης του εξοπλισμού των ΑΣΙΔ.  Από το παράπλευρο φρεάτιο της υπόγειας διέλευσης 

οδού μέχρι το φρεάτιο του ιστού, θα κατασκευαστεί υπόγεια όδευση (σκάμμα) του καλωδίου 

σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 01.02 /ΔΙΣΗΣΗΚ του Παραρτήματος Α. 

  Οι ακριβείς θέσεις των στύλων και των υποδομών αυτών θα προκύψουν από την 

κατασκευαστική μελέτη του Αναδόχου. 

  Για την εγκατάσταση του οδοφωτισμού, απαιτείται η εκπόνηση κατασκευαστικής μελέτης από 

τον Ανάδοχο, η οποία θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση του οδοφωτισμού και τα πλήρη 

κατασκευαστικά σχέδια και για την οποία ο Ανάδοχος δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως, αφού η 

μελέτη αυτή θεωρείται ότι εμπεριέχεται ανηγμένη στην προσφορά του.  

 

27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει: 
 

 Το φυσικό αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 

θέση σε πρώτη λειτουργία των ΑΣΙΔ, εντός του συμβατικού χρονικού διαστήματος 

περιλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός).  
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 Να αναλάβει με τεχνικό προσωπικό του την προληπτική συντήρηση και την αποκατάσταση 

τυχόν βλαβών των ΑΣΙΔ για δέκα πέντε (15) επιπλέον μήνες (χρόνος εγγύησης καλής 

λειτουργίας) από την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο Τεχνικό μέρος της προσφερόμενης τεχνολογίας του προς 

εγκατάσταση συστήματος, να περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης 

όπου με σαφή τρόπο θα αναφέρονται οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα (καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ.) καθώς και οι τεχνικές 

οδηγίες για την συντήρηση και την άρση βλαβών. Με τον συνδυασμό της αξιοπιστίας του 

εγκαταστημένου υλικού και της υπ' όψη συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχώς 

απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των Συστημάτων.  

 Η συντήρηση αυτή έχει την έννοια ότι ο Ανάδοχος με τους αρμόδιους τεχνικούς, με επιτόπια 

μετάβαση ελέγχει και συντηρεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης, τα συστήματα  σε 

όλα τα σημεία και επιλαμβάνεται για την αποκατάσταση τυχόν παρουσιαζόμενης βλάβης ή 

ανωμαλίας σε χρονικό διάστημα εντός τριών (3) ωρών από της ειδοποίησής του. Τα ανωτέρω 

θα αναγράφονται στο βιβλίο συντήρησης του κάθε ΑΣΙΔ. Οι δαπάνες αυτής της συντήρησης 

καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά ή μικροϋλικά που χρειάζονται αντικατάσταση βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. 

 

 Κατά το διάστημα της συντήρησης από τον Ανάδοχο τα διάφορα ερμάρια κ.λ.π. θα είναι 

σφραγισμένα και μόνον οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί του Αναδόχου θα δύναται να επέμβουν.  

 

 Μετά το τέλος της συμβατικής συντήρησης ο Ανάδοχος Προμηθευτής θα παραδώσει όλα τα 

συστήματα λειτουργούντα άψογα και με ασφάλεια. Οι δε διάφοροι επί μέρους μηχανισμοί, 

εξαρτήματα κ.λ.π. θα έχουν μόνον τις φυσιολογικές φθορές από την λειτουργία των. 

 

 Κατά το χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας των ΑΣΙΔ, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει 

το τεχνικό προσωπικό της ΔΙΣΗΣΗΚ σχετικά με την τεχνολογία και τον τρόπο λειτουργίας των 

εγκατεστημένων συστημάτων. Προς τούτο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της 

υποχρεωτικής συντήρησης και της αποκατάστασης βλαβών των ΑΣΙΔ από τους τεχνικούς του 

Αναδόχου, θα παρευρίσκονται και τεχνίτες της ΔΙΣΗΣΗΚ, προκειμένου να αποκτήσουν την 

γνώση και την εμπειρία των εργασιών αυτών.  

 

 Μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραδώσει στην 

ΔΙΣΗΣΗΚ όλα τα τεχνικά εγχειρίδια καθώς και τα απαιτούμενα προγράμματα προληπτικής 

συντήρησης αυτών στην ελληνική γλώσσα.  
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 Για την αποκατάσταση βλαβών ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός τριών (3) ωρών από την 

ειδοποίησή του (χρόνος απόκρισης) να ευρίσκεται στο σημείο της βλάβης για την 

αποκατάσταση αυτής συμπληρώνοντας-υπογράφοντας το βιβλίο συντήρησης του ΑΣΙΔ. Στις 

υποχρεώσεις του είναι να ενημερώνει τον πλησιέστερο εν ενεργεία σιδηροδρομικό σταθμό για 

την αποκατάσταση της βλάβης ή για την κατάργηση της λειτουργίας του ΑΣΙΔ.  

 

 Η όλη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ΑΣΙΔ πρέπει να αποπερατωθεί 

εντός της συμβατικής προθεσμίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, 

μετρούμενης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (χρονική αφετηρία). 

  

 Οι προμήθειες των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο 

αμέσως, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση έναρξη εγκατάστασης και η ολοκλήρωσή της 

μέσα στη συμβατική προθεσμία. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο 

Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση τις αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής. 

 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές οδηγίες για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

 Για τυχόν υπέρβαση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών 

προμήθειας και εγκατάστασης των ΑΣΙΔ από υπαιτιότητα του Αναδόχου Προμηθευτή, θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα όπως αυτή (ρήτρα) καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 

και ης Διακήρυξης.  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, χαρτόσημα, δασμούς 

και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Η προμήθεια επιβαρύνεται με τον τρέχοντα 

Φ.Π.Α. και  καταβάλλεται επιπλέον του προσφερόμενου ανταλλάγματος. 

 

 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οπωσδήποτε μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα 

Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις, ή Διαταγές καθώς και με τις 

νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής που θα 

αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για τις 

εργασίες του. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις διαταγές που 

απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της 

σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα 
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ελέγχου, ασφάλειας κλπ. Επίσης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την αρχαιολογική 

υπηρεσία πριν από την έναρξη κάθε εργασίας.   

 

 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στη διεκπεραίωση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του 

(δαπάνες διεκπεραίωσης, μετακινήσεις, χαρτόσημα κλπ.), κάθε άδειας που προβλέπεται 

από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των 

εργασιών του. Για τις εν λόγω εργασίες ο Ανάδοχος δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως, δεδομένου 

ότι η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί και είναι ανηγμένη στην προσφορά του. 

 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη μισθοδοσία, την ασφάλιση και οποιαδήποτε αποζημίωση του 

εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για την υλοποίηση των εργασιών 

εγκατάστασης των ΑΣΙΔ.  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ευρίσκεται επιτόπου καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών. Σε 

περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση οφείλει να διαθέσει 

αντικαταστάτη του, η αμοιβή του οποίου δεν θα βαρύνει το έργο. 

 

 Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις Αργίες και 

Εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση 

εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος Προμηθευτής δεν δικαιούται πρόσθετη 

αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται 

αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση 

εργασίας τις Αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί αυτή χωρίς αντίρρηση 

και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

 Κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη 

του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του 

κοινού καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 

επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των εργασιών. 

 

 Ως ωράριο εργασίας ακολουθείται το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Οργανογράμματος προς την Υπηρεσία, στην 

οποία να φαίνεται η κύρια οργανωτική δομή που θα εφαρμοσθεί για την αποτελεσματική 

διαχείριση των εργασιών προμήθειας και εγκατάστασης. 
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 Ο Ανάδοχος για όλες τις ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις θ' αναλάβει τις υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στον Νόμο 4483/65, αναλαμβάνοντας συγχρόνως τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες, υποχρεούται δε να συντάξει και εκδώσει όλα τα απαιτούμενα σχέδια, 

πιστοποιητικά κ.λ.π. για την ρευματοδότηση των εγκαταστάσεων από την ΔΕΗ. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό δια του 

οποίου ο αρμόδιος χειριστής θα δύναται να εισέρχεται στο λογισμικό εφαρμογής των ΑΣΙΔ 

και να προβαίνει στις επιθυμητές ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία του κάθε ΑΣΙΔ. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το λογισμικό (εφαρμογής και λειτουργικού 

συστήματος)  των ΑΣΙΔ σε CD ή DVD με πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά, ώστε σε 

περίπτωση διαγραφής του από οποιαδήποτε αιτία, να είναι δυνατή η επανεγκατάσταση και 

λειτουργία του. 

 

 Ο Ανάδοχος, μέχρι την Οριστική Παραλαβή είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ένα (1) 

πλήρη lap-top με το ανάλογο λογισμικό για τη χρήση, διάγνωση, συντήρηση, επισκευή και 

παραμετροποίηση των ΑΣΙΔ. 

 

 Ο Ανάδοχος Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα εγχειρίδια 

λειτουργίας και  συντήρησης των συστημάτων ΑΣΙΔ  μεταφρασμένα στην ελληνική 

γλώσσα.  

 

 Μέχρι την Οριστική Παραλαβή των ΑΣΙΔ, ο Ανάδοχος  θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη 

για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των ΑΣΙΔ. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών από την 

Προσωρινή Παραλαβή, να εκτελεί την προγραμματισμένη Περιοδική συντήρηση των ΑΣΙΔ 

και να προβαίνει στις τυχόν  αποκαταστάσεις βλαβών. 

 

 Ο Ανάδοχος, μέχρι την Οριστική Παραλαβή των ΑΣΙΔ, υποχρεούται στην αντικατάσταση 

υλικών – ανταλλακτικών που θα υποστούν βλάβη ή ζημιά υπό συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας των ΑΣΙΔ.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην μόνιμη εμφανή σήμανση των Χ.Θ. επί του 

οικίσκου των ΑΣΙΔ. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην μόνιμη σήμανση της περιοχής εργασιών.  
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 Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή συνεργείων του 

ΟΣΕ ή του εργατικού προσωπικού τους που ενδεχόμενα θα εκτελούν εργασίες εντός ή σε 

παράπλευρους χώρους. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άπαντα τα ενδεικνυόμενα έκτακτα μέτρα (πρόσθετα 

ειδικά έργα προστασίας, ειδικά μέτρα ασφαλείας, ειδική σήμανση, τροχονόμοι υπάλληλοι, 

κλπ.) τα οποία επιβάλει η φύση και η θέση των εκτελούμενων εργασιών εγκατάστασης των 

ΑΣΙΔ, προς αποφυγή παρενοχλήσεως ή κινδύνου της διεξαγόμενης κυκλοφορίας και 

πρόκλησης ζημιών στην ιδιοκτησία (σιδηροδρομικές γραμμές, κτίρια σιδηροδρομικών 

σταθμών, εγκαταστάσεις κλπ.) του ΟΣΕ. 

 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι όλες οι δαπάνες λόγω των ειδικών μέτρων 

κλπ., συμπεριλαμβάνονται και είναι ανηγμένες στην προσφορά του.  

 

 Για την περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος ήθελε τυχόν προξενήσει ζημιές κλπ. στις εν 

γένει εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ή στους διερχόμενους συρμούς από τις σιδηροδρομικές 

γραμμές ή διακόψει την δια του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ διερχόμενη κυκλοφορία 

στα τμήματα που έχει ολοκληρώσει και παραδώσει προς χρήση, καθίσταται υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά έναντι του ΟΣΕ και τρίτων για τις εκ των ενεργειών αυτών συνέπειες. Οι 

εργασίες πλησίον της υφιστάμενης γραμμής πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή, 

ώστε να μην προκαλούνται δυσχέρειες στην Διεύθυνση Κυκλοφορίας ούτε ανωμαλία στη 

λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων του σιδηροδρομικού δικτύου. 

 

 Κατηγορηματικά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται να αρχίσει εργασίες πλησίον της 

υφιστάμενης γραμμής ή να θέσει επ’ αυτής ή πλησίον της, πάσης φύσεως υλικά ή 

μηχανήματα, παρά μόνο αφού γνωστοποιήσει τούτο στην αρμόδια Υπηρεσία. Καθορίζεται 

αυστηρά, υποχρέωση του Αναδόχου όπως διατηρεί απολύτως ελεύθερη από προσωπικό, 

υλικά, εργαλεία ή μηχανήματα, ζώνη τριών (3) μέτρων από τον άξονα της γραμμής 

κυκλοφορίας, η οποία θα διαχωρίζεται από τον χώρο εργασίας με κατάλληλη ενδεικτική 

ταινία επί μεταλλικών πασσάλων. 

 

 Μελέτη Εφαρμογής 
 

 Ο Ανάδοχος, υποχρεωτικά, για όλες τις εργασίες και τον εξοπλισμό των ΑΣΙΔ θα έχει την 

έγκριση του ΟΣΕ δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας πριν από την υλοποίηση.  

 Ο εξοπλισμός των ΑΣΙΔ που πρόκειται να εγκατασταθεί θα πρέπει να έχει πιστοποίηση 

CE σύμφωνα με τους εθνικούς-ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την νομοθεσία. 



 

σελ. 39 / 49 

 
 

 Στην προσφερόμενη τιμή του προϋπολογισμού Μελέτης που αφορά στα Αυτόματα Συστήματα 

Ισόπεδων Διαβάσεων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι δαπάνες που απαιτούνται για τη μελέτη 

σχεδιασμού του κάθε Συστήματος ΑΣΙΔ που απαιτείται για την εγκατάστασή του, ανάλογα με 

την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τις παραμέτρους σχεδιασμού, τη θέση και τις προδιαγραφές του 

ΟΣΕ.   

  Η  μελέτη σχεδιασμού του συστήματος ΑΣΙΔ του Αναδόχου θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις 

προμελέτες της Υπηρεσίας, τις επιτόπιες συνθήκες κατά τη διάρκεια των εργασιών 

εγκατάστασης, τις λειτουργικές απαιτήσεις του ΟΣΕ, τις ισχύουσες Προδιαγραφές και 

Κανονισμούς, καθώς επίσης και την προσφερόμενη τεχνολογία.  

  Μετά την κατακύρωση και την υπογραφή σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη τυχόν 

συμπληρωματικών στοιχείων επί τόπου για κάθε ΑΣΙΔ, σε συνεργασία με προσωπικό του ΟΣΕ 

και στη συνέχεια να προχωρήσει στην πλήρη Μελέτη Εφαρμογής για κάθε ΑΣΙΔ που συνολικά 

θα υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. Η σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής 

του κάθε ΑΣΙΔ αλλά και συνολικά θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και δεν θα 

καταβληθεί σε αυτόν ιδιαίτερη αμοιβή.  

  Η Μελέτη Εφαρμογής θα εκπονηθεί για μονή γραμμή αμφίδρομης κυκλοφορίας και για 

ταχύτητες κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (km/h) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ 

χ.θ. 0+000  έως χ.θ. 1+100   30 άνοδος/κάθοδος 

χ.θ 1+100  έως χ.θ. 11+200 50 άνοδος/κάθοδος 

χ.θ.11+200 έως χ.θ.12+400 20 άνοδος/κάθοδος 
ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ   

ΠΥΡΓΟΣ(0+000)-ΟΛΥΜΠΙΑ (20+800) 90 άνοδος/κάθοδος 

 

με φωτεινά και ηχητικά σήματα και ημιδρύφακτα και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

παρακάτω: 

1. Σχέδιο γενικής διάταξης για τα ΑΣΙΔ συντεταγμένο βάσει των συνημμένων 

σκαριφημάτων, στο οποίο θα απεικονίζονται στις αντίστοιχες χ.θ. τα διάφορα 

Φωτοσήματα, το κύριο ερμάριο του ΑΣΙΔ (Κ.Μ.Δ.Λ.), οι διατάξεις κατάληψης-

απελευθέρωσης, ο Πίνακας Χειρισμών όπου υπάρχει, οι πινακίδες, τα παντός είδους 

κυτία διακλαδώσεων, οι διελεύσεις (εγκάρσιες και παράλληλα στην σιδ. γραμμή)  των 

καλωδίων, τα παντός είδους καλώδια σύνδεσης των παραπάνω στοιχείων με ένδειξη 

του τύπου του  καλωδίου, της διατομής των αγωγών και του πλήθους αυτών. 

2. Σχέδιο συνδεσμολογίας των διαφόρων συσκευών, εξαρτημάτων κλπ. για κάθε ΑΣΙΔ, στο 

οποίο θα εμφαίνονται οι  διατομές των αγωγών κάθε καλωδίου, η αρίθμηση αυτών και οι 

θέσεις σύνδεσής των στις διάφορες  συσκευές, εξαρτήματα κ.λ.π. 

3. Λεπτομερή κυκλωματικά σχέδια των ΑΣΙΔ,  στα  οποία  θα  απεικονίζονται συμβολικά τα 

διάφορα στοιχεία της εγκατάστασης λεπτομερώς (ηλεκτρονικές διατάξεις και στοιχεία, 

λυχνίες, τυχόν ηλεκτρονόμοι, κ.λ.π.) και θα εμφαίνεται σαφώς ο τρόπος λειτουργίας και 
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η ακριβής ανταπόκριση του προσφερομένου συστήματος προς τις λειτουργικές 

απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού. 

4. Επεξηγήσεις των ηλεκτρικών διαδικασιών κατά τις διάφορες φάσεις λειτουργίας του 

όλου Συστήματος. 

5. Σχέδιο  εξοπλισμού ερμαρίου Κ.Μ.Δ.Λ. των ΑΣΙΔ. 

6. Σχέδια κυκλωμάτων τροφοδοσίας καθώς και οι υπολογισμοί επάρκειας ισχύος του 

τροφοδοτικού και της χωρητικότητας των συσσωρευτών. 

7. Τύπο συσσωρευτών 

8. Σχέδια συναρμολόγησης και εγκατάστασης με όλες τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και 

περιγραφές. 

9. Τεκμηρίωση για την δυνατότητα μελλοντικής τηλεπιτήρησης των ΑΣΙΔ από κεντρική 

θέση και ποιος εξοπλισμός απαιτείται για την υλοποίηση.  

10. Τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων μηχανισμών και 

υλικών. 

11. Περιγραφικά έντυπα εξοπλισμού και προγραμμάτων συντήρησης στην Ελληνική 

γλώσσα. 

12. Έντυπα χειρισμού για όλο το αναφερόμενο υλικό στην Ελληνική γλώσσα. 

13. Επί πλέον θα δοθεί διάγραμμα έντασης ήχου των κωδώνων της Ι.Δ. συναρτήσει της 

απόστασης. Επίσης εκτός των παραπάνω να υποβληθεί διάγραμμα κ.λ.π. για κάθε 

ΑΣΙΔ ευρισκόμενο πλησίον πόλεως, οικισμού κ.λ.π. από το οποίο να φαίνεται η 

ικανοποίηση των ισχυουσών διατάξεων Αρχών, όσον αφορά την προκαλούμενη 

ηχορύπανση από τον κώδωνα της Ι.Δ. 

14. Αντίστοιχα πιστοποιητικά για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει, ότι 

είναι πιστοποιημένος για λειτουργία στους +70°C. 

    Οι μελέτες εφαρμογής των ΑΣΙΔ θα υποβληθούν συνολικά ή σταδιακά εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

    Η έγκριση των ως άνω μελετών πρέπει να συντελεσθεί από τον εργοδότη εντός δέκα πέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών τουλάχιστον από την υποβολή των, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

υποβληθέντα συμφωνούν προς τους όρους των τευχών της σύμβασης. 

  Για την ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα σταδιακής έγκρισης μελετών.  

   Σε περίπτωση μη έγκρισης Μελετών με διατυπωμένες παρατηρήσεις και υποδείξεις, τότε ο 

χρόνος για συμπλήρωση-τροποποίηση-προσαρμογή και επανυποβολή των από τον Ανάδοχο 

για έλεγχο και έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες. 

  Ο σχετικός χρόνος για έλεγχο και έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία των 

τροποποιημένων μελετών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.  
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  Για την ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα σταδιακής έγκρισης μελετών. 

 

   Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έγκριση που θα συντελεστεί, ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει μία (1) πλήρης σειρά της όλης μελέτης. 

 

 Η σύνταξη και πιθανή αναπροσαρμογή των Μελετών Εφαρμογής των ΑΣΙΔ, θα γίνει με ευθύνη 

του Αναδόχου και δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο προμηθευτή ιδιαίτερη αμοιβή δεδομένου ότι 

αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στην προσφορά του.  

 

  Διευκρινίζεται ότι η έγκριση των σχεδίων  κ.λ.π.  σκοπό έχει τη στάθμιση αυτών προς τους 

όρους των τευχών της σύμβασης και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της καλής 

εγκατάστασης και λειτουργίας των ΑΣΙΔ. 

 

  Ο Ανάδοχος για όλο τον εξοπλισμό των ΑΣΙΔ που πρόκειται να  προμηθεύσει και 

εγκαταστήσει θα έχει την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση χρονοδιαγράμματος εργασιών, το οποίο θα 

ικανοποιεί τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί. Το 

χρονοδιάγραμμα εργασιών θα υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

για έγκριση. Στο χρονοδιάγραμμα τούτο θα εμφαίνεται η εκπόνηση της Μελέτης 

Εφαρμογής, η παραγωγή-προμήθεια  των υλικών και η σειρά εκτέλεσης των επιμέρους 

εργασιών, εξ ου να αποδεικνύεται, ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει τις οριζόμενες στην 

σύμβαση προθεσμίες εκτέλεσης. 

 Το Χρονοδιάγραμμα, κατά προτίμηση, θα συνταχθεί κατά την μέθοδο της δικτυωτής 

αναλύσεως της κρίσιμης διαδρομής, (Critical Path Method, C.P.M.), θα συνοδεύεται 

από το αντίστοιχο γραμμικό διάγραμμα GANTT και από πίνακα που θα περιέχει όλα τα 

στοιχεία και τις παραμέτρους για την σύνταξη των διαγραμμάτων, καθώς και σε 

ηλεκτρονική μορφή (cd) με όλα τα παραπάνω στοιχεία και σε αρχείο συγκεκριμένου 

λογισμικού χρονικού προγραμματισμού (π.χ. PRIMAVERA P3, MS Project), που θα 

παραδοθεί στην Υπηρεσία. Το Χρονοδιάγραμμα θα αποτελείται από ένα γενικό 

διάγραμμα, με μονάδα μετρήσεως του χρόνου τον μήνα, όπου θα φαίνονται οι χρόνοι 

έναρξης και πέρατος των αυτοτελών τμημάτων της εγκατάστασης (Σιδηροδρομικά 

Φωτοσήματα, μηχανισμοί δρυφάκτων, καλωδιώσεις, εργασίες στην ανοικτή γραμμή, 

κλπ) καθώς και η διακύμανση της κάθε δραστηριότητας. Θα συμπεριλαμβάνονται 
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επίσης οι χρόνοι εκείνων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην υποβολή και έγκριση 

για προμήθειες και έρευνα αγοράς όπου αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση εκείνη όπου 

θα χρειαστεί να εκτελεστούν εργασίες κατά την διάρκεια διακοπών της κυκλοφορίας της 

γραμμής για ορισμένες ώρες ή ημέρες ή και εβδομάδες, τότε το χρονοδιάγραμμα θα 

αποτελείται από ειδικά διαγράμματα που θα αφορούν κάθε αυτοτελές τμήμα, με μονάδα 

μετρήσεως του χρόνου την εβδομάδα, στα οποία θα φαίνονται οι χρόνοι εκτέλεσης των 

επιμέρους στοιχείων των αυτοτελών τμημάτων. Τα στοιχεία που θα περιέχονται κυρίως 

στον πίνακα θα είναι οι κωδικοί των δραστηριοτήτων που θα δοθούν σε γενικές 

γραμμές από τον ΟΣΕ, η περιγραφή τους, η διάρκειά τους, η θέση κόστους κάθε μιας, 

το διατιθέμενο ή και απαιτούμενο μηχανολογικό και ανθρώπινο δυναμικό και το κόστος 

των υλικών. 

  Στο χρονοδιάγραμμα θα εμφαίνονται: 

Α) Ο χρόνος ενάρξεως των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της 

Μελέτης Εφαρμογής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. 

Β) Ο απαιτούμενος χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση και 

υποβολή από τον Ανάδοχο της Μελέτης Εφαρμογής. 

Γ) Ο απαιτούμενος από την υπογραφή της σύμβασης χρόνος για τις βοηθητικές 

εργασίες (εργοτάξια, οδοί προσπελάσεως κλπ.). 

Δ) Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο των Μελετών Εφαρμογής από την Υπηρεσία, 

ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. 

Ε) Ο απαιτούμενος, σε περίπτωση μη έγκρισης της Μελέτης, χρόνος για συμπλήρωση-

προσαρμογή αυτής από τον Ανάδοχο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες καθώς και ο σχετικός χρόνος για την έγκριση της 

τροποποιημένης Μελέτης από τον ΟΣΕ, κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές 

ημέρες από την επανυποβολή της. 

Στ) Οι απαιτούμενοι χρόνοι για την έγκριση υλικών που θα παραγγελθούν από 

εργοστάσια του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

Ζ) Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών. 

  Το παραπάνω Χρονοδιάγραμμα, όπως θα τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και εγκριθεί 

από την Υπηρεσία εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, αποτελεί τον πίνακα 

εκτέλεσης των εργασιών. 

  Ανεξάρτητα από τις αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος από τις οποίες 

προκύπτει το εκάστοτε ισχύον χρονοδιάγραμμα, ο Ανάδοχος Προμηθευτής θα το 
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επικαιροποιεί με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες αρχικής συντάξεως του, κάθε τέλος 

ημερολογιακού μήνα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διακυμάνσεις των δραστηριοτήτων 

που βρίσκονται κοντά και μέσα στην κρίσιμη διαδρομή, στις αλλαγές εντός της κρίσιμης 

διαδρομής, στις λογικές αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν καινούργιες και διαγραμμένες 

δραστηριότητες, στις διάρκειες από τις αλλαγές και στις δραστηριότητες που έχουν 

ολοκληρωθεί καθώς και το ποσοστό προόδου που έχει ολοκληρωθεί. Το εκάστοτε 

ισχύον χρονοδιάγραμμα θα παραδίδεται και  σε ηλεκτρονική μορφή (cd) στην αρμόδια 

Υπηρεσία την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, στην μορφή που προαναφέρθηκε. Ο 

Ανάδοχος οφείλει ταυτόχρονα να καταθέτει τις προτάσεις του για την διευθέτηση τυχόν 

καθυστερήσεων και παρεκκλίσεων από το ισχύον χρονοδιάγραμμα. Τονίζεται ότι 

οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από την ανάγκη επανυποβολής της Μελέτης 

Εφαρμογής προς έγκριση πέραν της μίας φοράς, θα βαρύνει τον Ανάδοχο και δεν μπορεί 

να αποτελέσει λόγο καθυστέρησης παράδοσης της όλης προμήθειας.  

 

 

ΔΟΚΙΜΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
 

 ΓΕΝΙΚΑ 

    Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας των προμηθευόμενων υλικών, συσκευών κλπ. 

διακρίνονται στα ακόλουθα στάδια: 

 

-Α).  Δοκιμές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο της 

έγκρισης του Εργοδότου.  

         Οι δοκιμές αυτές προηγούνται από την άφιξη στον τόπο του έργου των μονάδων 

(υλικών, συσκευών κ.λ.π.). 

 

-Β). Δοκιμές στον τόπο του έργου για όλες τις εγκατεστημένες μονάδες. 

        Αυτές θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της δοκιμαστικής 

λειτουργίας των ΑΣΙΔ. Προς τούτο, ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών εγκατάστασης-τοποθέτησης του κάθε ΑΣΙΔ ή των ομαδοποιημένων 

ΑΣΙΔ, θα προβαίνει στις τελικές δοκιμές αποδοχής (Final Acceptance Tests) 

συμπληρώνοντας πίνακα ελέγχου (check list)  για το σύνολο του εξοπλισμού του 

κάθε ΑΣΙΔ και κατόπιν θα ενημερώνει εγγράφως την Διευθύνουσα Υπηρεσία για 

την υλοποίηση των ανωτέρω, προκειμένου στην συνέχεια να πραγματοποιηθούν 

οι απαραίτητες δοκιμές σε συνεργασία και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΣΕ στο 

κάθε ΑΣΙΔ ή στα ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ για να τεθούν αυτά σε δοκιμαστική 

λειτουργία.  
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  Την ημερομηνία και ώρα έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας των ΑΣΙΔ,  η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία  θα γνωρίσει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση και την Διεύθυνση Κυκλοφορίας του 

ΟΣΕ.  

  Η Προσωρινή Παραλαβή θα συντελεσθεί για το σύνολο των ΑΣΙΔ της σύμβασης από αρμόδια 

Επιτροπή, μετά την χρονική λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας και του τελευταίου 

εγκατεστημένου ΑΣΙΔ με την σύνταξη και υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής. 

  
 

 

 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

 

 Οι δοκιμές αυτές θα διεξαχθούν στο Εργοστάσιο κατασκευής των αντιστοίχων μονάδων 

και υλικών ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της έγκρισης του  εργοδότου εκδιδομένου  

σχετικού  πιστοποιητικού ελέγχου. 

 

 Σκοπός των δοκιμών και ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε έτοιμο σύστημα είναι 

απόλυτα κατάλληλο για την προβλεπομένη χρήση, σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές 

και με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του. 

 

 Ο Ανάδοχος  πρέπει κατά  την  διεξαγωγή  οποιουδήποτε  ελέγχου  ή δοκιμής, να 

παράσχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και βοήθεια ως και όλα  τα απαιτούμενα 

στοιχεία, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, κινητήρια δύναμη, προσωπικό, 

όργανα και συσκευές μέτρησης και έλεγχου, που θα απαιτηθούν για την απόλυτο ομαλή και 

ορθή διεξαγωγή αυτών. Τα όργανα θα πρέπει να  παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια 

μετρήσεων και να βρίσκονται σε  αρίστη κατάσταση. 

 

 Οι δαπάνες όλων των δοκιμών στο εργοστάσιο βαρύνουν τον  Ανάδοχο και 

περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του, έστω και εάν  αυτό δεν αναφέρεται ρητά.  

 

 Στις πιο πάνω δοκιμές θα παρίστανται με δαπάνη του  Αναδόχου έως τρία (3) σε αριθμό 

στελέχη της του ΟΣΕ. 

 

 Διευκρινίζεται ότι, θετικά αποτελέσματα δοκιμών των μονάδων στο εργοστάσιο δεν 

προδικάζουν παραλαβή της  εγκατάστασης εκτελούμενης με τις μονάδες αυτές. Η παραλαβή θα 

γίνει μόνο μετά από δοκιμές στον τόπο του έργου και την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία των.  
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ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 Όλες οι τελικές δοκιμές αποδοχής (Final Acceptance Tests) και η συμπλήρωση του 

πίνακα ελέγχου (check list) στο σύνολο των ΑΣΙΔ, θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο πριν από 

την θέση αυτών σε δοκιμαστική λειτουργία,  χρονικής διάρκειας ενός μηνός τουλάχιστον.  

  Οι εν λόγω  δεν αποτελούν δοκιμές Προσωρινής Παραλαβής.  

Κατά την διαδικασία των ανωτέρω δοκιμών δύναται να παρευρίσκονται και αρμόδια στελέχη της 

Υπηρεσίας. 

 Δοκιμές Εργοδότη για δοκιμαστική λειτουργία  

    Αν κατά την διεξαγωγή κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή καταστροφή 

ή φθορά μονάδος ή κάποιου εξαρτήματος ή εάν για οποιονδήποτε λόγο η δοκιμή δεν κρίνεται 

ικανοποιητική από τον Εργοδότη, υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί αμέσως σε άρση της 

αιτίας, που προκάλεσε την  αποτυχία της  δοκιμής, κατόπιν δε η δοκιμή επαναλαμβάνεται.  

 

   Οι δοκιμές αυτές θα εκτελεσθούν παρουσία στελεχών της Υπηρεσίας και αντιπροσώπων του 

Αναδόχου, εκτείνονται δε σε όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, υλικά, εγκαταστάσεις 

και στην Κανονιστική λειτουργία και δεν σχετίζονται με τις τελικές δοκιμές αποδοχής του 

Μητρώου που θα υποβάλει ο Ανάδοχος προμηθευτής στην Υπηρεσία. 

 

   Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν τις λειτουργικές 

απαιτήσεις των συμβατικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στα ειδικότερα άρθρα 

της παρούσας.   

 

    Οι δοκιμές περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και κυρίως λειτουργικές δοκιμές.  

  Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, τα προσφερόμενα τροφοδοτικά θα υποστούν τις παρακάτω 

δοκιμές: 

 

α. Δοκιμή επάρκειας λειτουργίας του ΑΣΙΔ χωρίς ύπαρξη συσσωρευτών. 

β. Δοκιμή επάρκειας λειτουργίας του ΑΣΙΔ με την ύπαρξη μόνο συσσωρευτών. 

γ. Δοκιμή επάρκειας λειτουργίας του τροφοδοτικού στις περιπτώσεις ταχείας 

φόρτισης. 

 

   Τα απαραίτητα όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και γενικά εφόδια θα 

προσκομισθούν από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες Ηλεκτρικής Ενέργειας βαρύνουν τον 

Εργοδότη. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την απαιτούμενη τεχνική καθοδήγηση 

και το απαιτούμενο ειδικό προσωπικό. 

   Οι δαπάνες όλων των δοκιμών επί τόπου, πλην της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας και του 

προσωπικού του εργοδότου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω επί τόπου δοκιμών, τα ΑΣΙΔ θα τίθενται σε 

δοκιμαστική λειτουργία.  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

   Η Προσωρινή Παραλαβή του συνόλου των Συστημάτων των ΑΣΙΔ θα συντελεσθεί από 

αρμόδια επιτροπή.  

  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας των ΑΣΙΔ και πριν την 

προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος, θα προσκομίσει στην Υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή Μητρώο του έργου, το οποίο Μητρώο για κάθε ΑΣΙΔ θα περιλαμβάνει: 

- Μελέτη Εφαρμογής του κάθε συστήματος 

-Τεχνική Περιγραφή λειτουργίας  

- Τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις 

- Αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια  

-  Ηλεκτρολογικά διαγράμματα των Συστημάτων 

- Οριστικά Σχέδια εκτέλεσης (ως κατασκευάσθει) με ακριβή αποτύπωση (ΕΓΣΑ 87) των 

τεχνικών έργων (διελεύσεις καλωδίων, θέσεις φρεατίων κλπ.), καθώς επίσης και με τις ακριβείς 

θέσεις και περιγραφές των εγκατεστημένων εξοπλισμών και υλικών (οδικά-σιδ/κά Φωτοσήματα, 

θέσεις και είδος διατάξεων κατάληψης, κλπ.). 

- Τεύχος με όλες τις δοκιμές και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που ακολουθήθηκαν.  

Τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν εντύπως  εις 3-πλούν συμπεριλαμβανομένου και του 

πρωτοτύπου αλλά και ηλεκτρονικά. Όσον αφορά τα σχέδια, αυτά θα υποβληθούν και σε 

ηλεκτρονική μορφή (CD). Το Μητρώο θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα υποβληθεί στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την Προσωρινή Παραλαβή. Η μη υποβολή του Μητρώου ή η μη 

θεώρησή του από την Υπηρεσία (λόγω μη κανονικής σύνταξης) συνεπάγεται τη μη σύνταξη του 

σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Κατά τις δοκιμές της Οριστικής Παραλαβής, θα ελεγχθούν οι φθορές μηχανολογικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οι οποίες πρέπει να είναι μόνο οι φυσιολογικές φθορές που 

δικαιολογούνται από τη λειτουργία των. 

 

  Η Οριστική Παραλαβή των ΑΣΙΔ θα συντελεσθεί από την αρμόδια επιτροπή Οριστικής 

Παραλαβής, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της υποχρεωτικής συντήρησης, χρονικής 

διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής με την 

σύνταξη και υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου.  

 ο Ανάδοχος μέχρι τότε υποχρεούται να έχει παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα 

παρακάτω: 

 Τα εγχειρίδια, στην ελληνική γλώσσα, λεπτομερούς περιγραφής για την λειτουργία του 

όλου συστήματος και χωριστά για κάθε κύκλωμα και συσκευή. 

 Τα οριστικά σχέδια εγκατάστασης των ΑΣΙΔ. 

 Το Πρόγραμμα Περιοδικής Συντήρησης των ΑΣΙΔ. 

 Τις τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις. 

  Τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. 

 Την μελέτη κατασκευής του κάθε συστήματος.  

 Τα ηλεκτρολογικά διαγράμματα των συστημάτων. 

 Να έχει παραδοθεί στην Υπηρεσία για κάθε ΑΣΙΔ που θα παραλαμβάνεται, το 

αντίστοιχο λογισμικό του συστήματος σε μέσο αποθήκευσης (CD-ROM) και να έχει 

εγκατασταθεί το λογισμικό εφαρμογής σε Η/Υ laptop που θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. 

 Να έχουν δοθεί επίσημα οι αντίστοιχοι χρόνοι εγγύησης από τις κατασκευαστικές 

εταιρίες των Συστημάτων για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το Σύστημα, 

δηλαδή για τις διατάξεις κατάληψης, το μηχανισμό κίνησης, τα ηλεκτρονικά και λοιπά 

τμήματα της ΚΜΔΛ, τις διατάξεις τροφοδοσίας – ανόρθωσης και τους συσσωρευτές. 

 Να έχει παραδώσει το σχέδιο του φορέα καλωδίων κατά ΕΓΣΑ 87  

 Να έχει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα τα βιβλία συντήρησης του συνόλου των ΑΣΙΔ 

ώστε να αποδεικνύεται ή υλοποίηση της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης. 

 Να έχει ενημερωμένο το ημερολόγιο του έργου. 

 Να μην εκκρεμούν βλάβες προς αποκατάσταση. 

 Να έχει ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του. 

 Το έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας των συστημάτων για την διάθεση 

ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την παραλαβή.  

 Να έχει παραδώσει τα ανταλλακτικά κωδικοποιημένα στην Κεντρική αποθήκη του ΟΣΕ 

στον Πειραιά. 



 

σελ. 48 / 49 

 
 

Μετά  την υλοποίηση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί η Οριστική Παραλαβή  των ΑΣΙΔ  με 

τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.  

 

 Πίνακας (Α) Υλικών Εγκατάστασης - Πίνακας (Β) Ανταλλακτικών Συντήρησης 

 

Α. Πίνακας (Α) Υλικών Εγκατάστασης 

Α.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει με την Μελέτη Εφαρμογής τον Πίνακα Υλικών 

Εγκατάστασης (Π.Υ.Ε.) που αφορούν τα προς εγκατάσταση ΑΣΙΔ, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει για όλα ανεξαιρέτως τα υλικά-ανταλλακτικά τον αύξοντα αριθμό, την 

συνοπτική περιγραφή, την τιμή μονάδας, τον κατασκευαστή και τον κατασκευαστικό 

αριθμό του υλικού. 

 

Ο Πίνακας (Α) Υλικών Εγκατάστασης  θα έχει την παρακάτω μορφή: 

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α) ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή Τιμή 

μονάδας 

Κατασκευαστής Κωδικός 

     

 

Α.2 Οι τιμές του ως άνω Πίνακα θα είναι σταθερές και αμετάβλητες για την περίοδο μέχρι 

την  Οριστική Παραλαβή.  

 

Α.3 Η κατασκευάστρια εταιρία των συστημάτων υποχρεούται να προμηθεύει τον ΟΣΕ, για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την Οριστική Παραλαβή και σε 

οποιαδήποτε ποσότητα ζητήσει ο ΟΣΕ, κάθε είδους ανταλλακτικά που θα αναφέρονται 

στον παραπάνω Πίνακα. Το παρόν θα εγγυάται η κατασκευάστρια εταιρία προς τον 

ΟΣΕ με επίσημο έγγραφο, πριν από την εγκατάσταση των συστημάτων. 

 

Β. Πίνακας (Β) Ανταλλακτικών Συντήρησης 

Β.1 Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των ΑΣΙΔ, της θέσης 

αυτών σε λειτουργία και κατά το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής συντήρησης 

υποχρεούται, με βάση τον Πίνακα (Α) Υλικών Εγκατάστασης, να συντάξει και να 

υποβάλει έναν άλλο πίνακα, τον Πίνακα (Β) Ανταλλακτικών Συντήρησης, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει, κατά είδος ανταλλακτικού, τον αύξοντα αριθμό, την περιγραφή, την τιμή 

μονάδας, την ποσότητα και τη συνολική δαπάνη κάθε ανταλλακτικού και συνολικά 

εκείνων των ανταλλακτικών που, κατά την κρίση και εμπειρία του, απαιτούνται για τη 

συντήρηση του έργου για μία επιπλέον διετία από την Οριστική Παραλαβή του.  

Ο Πίνακας (Β) Κρίσιμων Ανταλλακτικών Συντήρησης  θα έχει την παρακάτω μορφή: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Συνολική δαπάνη 

     

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τα σχετικά σχέδια (Παραρτήματα Α και Β) που συνοδεύουν τα τεύχη θα διατεθούν στον  

Ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή μετά την υπογραφή της σύμβασης  

 
 
  
 
 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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