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ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  

ΑΡΘΡΟ 1: Υποχρεωτική εφαρμογή των ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ 

 
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς 
όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων 
συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 
 
Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-
2012 µε θέµα «Δηµοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα ‘Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσιαΈργα».Οι ως άνω 
προδιαγραφές, όπως και οποιεσδήποτε άλλες αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ 
προδιαγραφές, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 
 
Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική 
Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας 
την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση: 
α.στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
β.στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην 
εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 
οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 
επιχειρηματικό κίνδυνο. 
  

ΑΡΘΡΟ 2: Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που 
δεν καλύπτονται από: 
 τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 -τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  
θα εφαρμόζονταιτα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως 
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες 
των οργανισμών αυτών. 
 
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

 Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση 
της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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 Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 
 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και 
τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 
 Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Υποχρεώσεις Διαγωνιζόμενων και Αναδόχου 

Εφίσταται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων του Άρθρου 1, ο Ανάδοχος θα καθορίζει με 
λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι 
αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 
 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς 
του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για 
την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που 
απορρέει από την εφαρμογή των. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Δαπάνες Αναδόχου 

 
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 
αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως 
αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για 
μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 
άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα 
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. Με σκοπό την αποφυγή 
προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα 
Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α1-Α59.  
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Στον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 
που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι αντίστοιχες πενήντα εννέα (59) 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή 
αντικατάστασή τους καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Α/Α	 Ελληνικές	Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΕΛΟΤ	–	ΕΤΕΠ)	 

Προσωρινές	Εθνικές	
Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΠΕΤΕΠ)	 

Αρίθμηση	
στα	
Παραρτήματ
α	 

1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, 
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, 
Παραγωγή και Μεταφορά 
Σκυροδέματος  

Α1  

2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, 
Συντήρηση του σκυροδέματος  

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, 
Συντήρηση του 
σκυροδέματος  

Α2  

3  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος  

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, 
Συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος  

Α3  

4  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009, 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00, 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος  

Α4  

5  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, 
Ικριώματα  

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, 
Ικριώματα  

Α5  

6  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009, Γενικές 
εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, 
Γενικές εκσκαφές  

Α6  

7  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009, 
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων  

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, 
Κατασκευή επιχωμάτων 
με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων  

Α7  

8  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009, 
Μεταβατικά επιχώματα  

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, 
Μεταβατικά επιχώματα  

Α8  

9  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009, Τοίχοι 
από οπτόπλινθους  

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00, 
Οπτοπλινθοδομές  

Α9  

10  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, 
Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με 
ασφαλτικές μεμβράνες  

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01, 
Στεγανώσεις Δωμάτων - 
Στεγών με ασφαλτικές 
μεμβράνες  

Α10  

11  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, 
Θερμομονώσεις δωμάτων  

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01, 
Θερμομονώσεις δωμάτων  

Α11  

12  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, 
Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων  

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02, 
Θερμομονώσεις 
εξωτερικών τοίχων  

Α12  
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Α/Α	 Ελληνικές	Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΕΛΟΤ	–	ΕΤΕΠ)	 

Προσωρινές	Εθνικές	
Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΠΕΤΕΠ)	 

Αρίθμηση	
στα	
Παραρτήματ
α	 

13  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, 
Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών  

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03, 
Θερμομονώσεις 
κεραμοσκεπών στεγών  

Α13  

14  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, 
Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους 
κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και 
λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα  

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04, 
Συστήματα μόνωσης 
εξωτερικού κελύφους 
κτιρίου με διογκωμένη 
πολυστερίνη και λεπτά 
οπλισμένα συνθετικά 
επιχρίσματα  

Α14  

15  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009, 
Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους  

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00, 
Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους  

Α15  

16  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009, 
Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, 
γρανίτη και φυσικών λίθων  

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00, 
Επένδυση τοίχων με 
φυσικές πλάκες 
(μάρμαρα,γρανίτες)  

Α16  

17  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, 
Κουφώματα από συνθετικά υλικά  

ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00, 
Κουφώματα από 
συνθετικά υλικά  

Α17  

18  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με 
Μειωμένη Κινητικότητα(ΑΜΚ)  

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02, 
Υδραυλικοί Υποδοχείς 
Ατόμων με Αναπηρία  

Α18  

19  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, 
Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας  

ΠΕΤΕΠ 04-50-01-00, 
Σύστημα Σύλληψης 
Κεραυνού  

Α19  

20  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, Αγωγοί 
Καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής 
προστασίας  

ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00, 
Σύστημα αγωγών Καθόδου  

Α20  

21  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, 
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με 
συνθετικές μεμβράνες  

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01, 
Στεγάνωση 
καταστρώματος γεφυρών 
με συνθετικές μεμβράνες  

Α21  

22  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, 
Κράσπεδα, ρείθρα  

και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα  

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00, 
Κράσπεδα-Ρείθρα - 
Τάφροι παράπλευρα της 
οδού  

Α22  

23  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, 
Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών  

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, 
Πλακοστρώσεις - 
Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών  

Α23  

24  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, 
Ηχοπετάσματα οδών  

ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00, 
Ηχοπετάσματα  

Α24  
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Α/Α	 Ελληνικές	Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΕΛΟΤ	–	ΕΤΕΠ)	 

Προσωρινές	Εθνικές	
Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΠΕΤΕΠ)	 

Αρίθμηση	
στα	
Παραρτήματ
α	 

25  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, Φράχτες 
ανάσχεσης βραχοπτώσεων  

ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00, 
Φράχτες Συγκράτησης 
βραχοπτώσεων  

Α25  

26  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, Στρώση 
έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα 
εδαφικά υλικά  

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00, 
Στρώση έδρασης 
οδοστρώματος από 
ασύνδετα εδαφικά υλικά  

Α26  

27  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, 
Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα 
αδρανή υλικά  

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00, 
Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή 
υλικά  

Α27  

28  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, 
Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου  

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, 
Στρώσεις ασφαλτικού 
σκυροδέματος συνεχούς 
κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού 
τύπου)  

Α28  

29  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, 
Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 
σκυροδέματος  

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, 
Αντιολισθηρή στρώση 
ασφαλτικού σκυροδέματος  

Α29  

30  ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-16-00:2009, 
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος 
με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και 
προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)  

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00, 
Ανακατασκευή βάσεων 
οδοστρωμάτων με ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου (CIR)  

Α30  

31  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης  

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, 
Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης  

Α31  

32  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, 
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων  

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02, 
Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων  

Α32  

33  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων  

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, 
Συρματοκιβώτια 
προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων  

Α33  

34  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, 
Στεγανοποίηση κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες  

ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, 
Στεγανοποίηση 
Κατασκευών από 
Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές 
Μεμβράνες  

Α34  

35  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC  

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02, 
Δίκτυα αποχέτευσης από 
σωλήνες u-PVC  

Α35  
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Α/Α	 Ελληνικές	Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΕΛΟΤ	–	ΕΤΕΠ)	 

Προσωρινές	Εθνικές	
Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΠΕΤΕΠ)	 

Αρίθμηση	
στα	
Παραρτήματ
α	 

36  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02, 
Δικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές  

Α36  

37  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, 
Αντιπληγματικές βαλβίδες  

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, 
Αντιπληγματικές βαλβίδες  

Α37  

38  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας  

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, 
Βαλβίδες εισαγωγής - 
εξαγωγής αέρα διπλής 
ενέργειας  

Α38  

39  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, 
Αρδευτικοί κρουνοί  

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10, 
Αρδευτικοί κρουνοί  

Α39  

40  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009, 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03, 
Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων  

Α40  

41  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04, 
Αποκατάσταση 
κρασπεδορείθρων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων  

Α41  

42  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, 
Βαθμίδες φρεατίων  

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, 
Βαθμίδες φρεατίων  

Α42  

43  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων 
ύδρευσης και άρδευσης  

ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 
αντλιοστασίων ύδρευσης 
και άρδευσης  

Α43  

44  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, 
Καθιστικά υπαίθριων χώρων  

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01, 
Καθιστικά υπαίθριων 
χώρων  

Α44  

45  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009, Κάδοι 
απορριμμάτων  

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι 
απορριμμάτων  

Α45  

46  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, 
Εξοπλισμός παιδικής χαράς  

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03, 
Εξοπλισμός παιδικής χαράς  

Α46  

47  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, 
Κλάδεμα δένδρων  

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01, 
Κλάδεμα δένδρων  

Α47  

48  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, 
Κλάδεμα θάμνων  

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02, 
Κλάδεμα θάμνων  

Α48  

49  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2009, 
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής 
πίεσης (jet grouting)  

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00, 
Εδαφοπάσσαλοι με 
ενεμάτωση υψηλής πίεσης  

Α49  

50  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2009, Υπόγεια 
εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα  

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-01, 
Διάνοιξη Σηράγγων με 
Συμβατικά Μέσα  

Α50  
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Α/Α	 Ελληνικές	Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΕΛΟΤ	–	ΕΤΕΠ)	 

Προσωρινές	Εθνικές	
Τεχνικές	Προδιαγραφές	
(ΠΕΤΕΠ)	 

Αρίθμηση	
στα	
Παραρτήματ
α	 

51  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00:2009, 
Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με 
συνθετικές μεμβράνες  

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00, 
Στεγάνωση Σηράγγων με 
Συνθετικές Μεμβράνες  

Α51  

52  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, 
Γαιοϋφάσματα προστασίας ή 
αποστράγγισης στεγανοποιητικών 
μεμβρανών επένδυσης σηράγγων  

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00, 
Προστατευτική-
Αποστραγγιστική Στρώση 
από Γαιοϋφάσματα  

Α52  

53  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, 
Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, 
τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ  

ΠΕΤΕΠ 12-07-01-00, 
Διατρήσεις  

Α53  

54  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, 
Τσιμεντενέσεις σηράγγων  

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00, 
Τσιμεντενέσεις  

Α54  

55  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, Σώματα 
στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων από αμμοχάλικα  

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-01, 
Σώματα στήριξης 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 
από Αμμοχάλικα  

Α55  

56  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009, Σώματα 
στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα 
εκσκαφών  

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02, 
Σώματα στήριξης 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 
από βραχώδη προϊόντα 
εκσκαφών  

Α56  

57  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2009, Σώματα 
στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά  

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03, 
Σώματα στήριξης 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 
από μη διαβαθμισμένα 
υλικά  

Α57  

58  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2009, 
Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς 
χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων  

ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01, 
Λιθορριπή προστασίας 
ανάντη πρανούς 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων Φραγμάτων  

Α58  

59  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00:2009, 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή 
ενεμάτων  

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00, 
Αποκατάσταση 
τοιχοποιίας με εφαρμογή 
ενεμάτων  

Α59  
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Επίσης υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής άλλων εννέα 
(9) ΕΤΕΠ με 3 Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: (α) 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΔΙΠΑΔ/ οικ.628/ 7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β/ 
21-10-2014), (γ) ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014). Οι παραπάνω εννέα (9) 
ΕΤΕΠ μέσω 3 σχετικών εγκυκλίων: (α) 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013), (β) 22/2014 
(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014), προτάθηκε να 
αντικατασταθούν από εννέα (9) Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Αντιστοίχως αυτές οι εννέα (9) Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον να 
αντικατασταθούν από δέκα (10) νέες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με 
επικαιροποιημένο περιεχόμενο που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Β60-Β69.  

Στον πίνακα Β που ακολουθεί παρατίθενται οι 9 Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές και οι 
αντίστοιχες δέκα (10) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνεται να 
τις αντικαταστήσουν καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

Α/Α	 Προσωρινές	Τεχνικές	Προδιαγραφές	
Εγκυκλίων	 

Προσωρινές	Εθνικές	
Τεχνικές	
Προδιαγραφές	
(ΠΕΤΕΠ)	 

Αρίθμηση	στα	
Παραρτήματα	 

60  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 
Κουφωμάτων Αλουμινίου της Εγκυκλίου 
30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013)  

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, 
Κουφώματα Αλουμινίου  

Β60  

61  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών 
λεβήτων» της Εγκυκλίου 22/2014 
(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)*  

ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00, 
Εγκαταστάσεις 
Χαλύβδινων Λεβήτων  

Β61  

62  Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων  ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00, Β62  

63  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Υποδομή οδοφωτισμού» της Εγκυκλίου 
22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)  

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, 
Υποδομή οδοφωτισμού  

Β63  

64  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 
σώματα» της Εγκυκλίου 22/2014 
(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)  

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00, 
Ανωδομή οδοφωτισμού  

Β64  

65  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την 
προστασία κοίτης και πρανών» της 
Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-
2014)  

ΠΕΤΕΠ 08-02-02-00, 
Λιθορριπές επί 
γεωυφασμάτων για την 
προστασία κοίτης και 
πρανών  

Β65  
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Α/Α	 Προσωρινές	Τεχνικές	Προδιαγραφές	
Εγκυκλίων	 

Προσωρινές	Εθνικές	
Τεχνικές	
Προδιαγραφές	
(ΠΕΤΕΠ)	 

Αρίθμηση	στα	
Παραρτήματα	 

66  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων» της 
Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-
2014)  

ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00, 
Γεωυφάσματα 
στραγγιστηρίων  

Β66  

67  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Αποστραγγίσεις επιφανειών με 
γεωσυνθετικά φύλλα» της Εγκυκλίου 
26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014)  

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00, 
Αποστραγγίσεις 
Επιφανειών με 
Γεωσυνθετικά φύλλα  

Β67  

68  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 
συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό» της 
Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-
2014)  

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03, 
Επίστρωση 
προστασίας/στρώση 
φίλτρου συνθετικών 
μεμβρανών 
στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό  

Β68  

69  Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 
«Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με 
μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)» της 
Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-
2014)  

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04, 
Επένδυση 
λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΑ με μεμβράνες 
πολυαιθυλενίου (HDPE)  

Β69  

 

Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών 
λεβήτων», αντικαταστάθηκε από 2 νέες ΠΕΤΕΠ, την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 με τίτλο «Εγκαταστάσεις 
Χαλύβδινων Λεβήτων» και την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00 με τίτλο «Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων»  

 

Επιπλέον προτείνεται η εφαρμογή και μιας νέας Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
(ΠΕΤΕΠ). Η νέα Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή παρουσιάζεται στον πίνακα Γ που 
ακολουθεί 

70  Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων  ΠΕΤΕΠ 04-50-03-00 Γ70  

 

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές 
Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου. 

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: 
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«Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω 
Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247)».   
 
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Υλικών, τον τρόπο εφαρμογής τους 
των διαφόρων εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου και του διαγωνιζόμενου. 
 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις µμηχανικές, φυσικές και χημικές 
ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των 
εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική 
ή τις µμεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία μπορεί να 
προδιαγράφει µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά 
ή τα μέρη που τις αποτελούν. 
 
Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι η άρτια κατασκευή σύμφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την 
προσαρμογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια. 
 
Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επιμέρους 
εργασίες µε εξειδικευμένους τεχνίτες µε χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών 
μέσων και οχημάτων, µε κάθε επιμέλεια και σύμφωνα µε τους κανόνες της εμπειρίας και της 
τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του 
τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να συμμορφώνεται µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτών 
και σε περίπτωση βελτιωτικών προσαρμογών να υποβάλλει λεπτομερείς προδιαγραφές, ώστε 
τα προτεινόμενα υλικά να είναι ισοδύναμης ποιότητας ως προς τις προδιαγραφές, καλύπτοντας 
τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής. 
 
Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που 
συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να µην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή να 
διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να 
γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές 
λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη, οπότε οι όροι αυτοί 
έχουν πλήρη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, 
περιγραφών και τευχών της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο 
περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Πρότυπα Κατασκευών – Σχετικοί Κανονισμοί 

 
Το έργο διέπουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί και Πρότυπα: 
1. ΕΤΕΠ 
2. Ευρωπαϊκά πρότυπο (ΕΤ) 
3. Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) 
4. Άλλα (ΕΛΟΤ, ISO, DIN, ASTM, AASHO), όπου εφαρμόζονται. 
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Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του Αναλυτικού Τιμολογίου οι οποίες εγκρίθηκαν 
µε την απόφαση αριθµ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  µε υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα (ΦΕΚ2221/Β/30-7-2012), καθώς και η Εγκύκλιος 17 µε αρ. πρωτ. 
Δ.Κ.Π./οικ./1322 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα 
(59)  Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιμολόγιο 
αναφέρεται κάποια από τις 59 ΕΤΕΠ, να ληφθεί υπόψη ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις 
προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 
4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 του 
Ν.4412/2016, εφαρμόζονται 70 ΕΤΕΠ, εκ των οποίων οι εξήντα οκτώ (68) από τις 
προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 
1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-
10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 
(ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Υπουργικές 
Αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής, ενώοι δύο (2) από τις προαναφερόμενες 
εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αποτελούν νέες ΕΤΕΠ. 
 
Οι θεσμοθετημένες Προδιαγραφές, μετά τα ανωτέρω Αναλυτικά Τιμολόγια έχουν σειρά ισχύος, 
ως ακολούθως: (1) ΕΤΕΠ (2) Οι Ευρωκώδικες (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) 
του(τ)Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (3) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
Ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο συμβατικό τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής του έργου. 
 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά 
στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε 
απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 
 
Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρμογή των 
ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του 
έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Πίνακας αντιστοίχισης των ΕΤΕΠ με τα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

    Α-1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.   001  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-

02-00  

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   002  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

3 
Αφαίρεση έρματος και τμήματος υποδομής 
σιδηροδρομικής γραμμής   

003  Ν.ΟΔΟ  Α-2.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

4 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές 
εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών.  

004  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-3.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

    Α-2. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 

1 
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες.  

005  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-4.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

01-00  

2 
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
βραχώδες.  

006  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-4.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

01-00  

3 
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης 
φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων.  

007  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-4.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

01-00  

4 
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία 
χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως.  

008  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-4.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

01-00  

    Α-3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

1 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π.   009  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-6  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-

01-00  

2 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   010  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.56  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-

02-02  

3 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα.   011  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-10    

4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.   012  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-12  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-

01-01  

5 
Καθαιρέσεις οχετών ή γεφυριδιων σιδηροδρομικής 
γραμμής ανοίγματος έως 2,50 m, μετά της αφαίρεσης 
των μεταλλικών ζευγμάτων.   

013  Ν.ΟΔΟ  Α-15.1    

6 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών.   014  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-17    

7 
Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή 
βλάστηση   

015  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  4.3    

8 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.   016  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  4.4    

9 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   017  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  4.5    

10 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   018  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  4.13    

11 
Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών 
και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και 
προσχώσεις   

019  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  16.5    

    Α-4. ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

1 
Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών 
Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.  

020  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-18.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-

00-00  

2 
Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων 
υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4  

021  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-18.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-

00-00  

3 
Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων 
υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  

022  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-18.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-

00-00  

4 
Προμήθεια δανείων για την κατασκευή 
σιδηροδρομικών επιχωμάτων.   

023  Ν.ΟΔΟ  Α-18.2.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-

00-00  

5 
Πλήρης κατασκευή στρώσης διαμόρφωσης και 
υποστρώματος επιδομής μετά της προμήθειας των 
υλικών επί τόπου του έργου.   

024  Ν.ΟΔΟ  Α-19.1    

6 
Πλήρης κατασκευής στρώσης διαμόρφωσης και 
υποστρώματος επιδομής με χρήση βραχωδών 
ορυγμάτων που εξορύονται στο έργο   

025  Ν.ΟΔΟ  Α-19.2    

7 Κατασκευή επιχωμάτων.   026  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-20  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-

01-00  

8 Κατασκευή σιδηροδρομικών επιχωμάτων.   027  Ν.ΟΔΟ  Α-20.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-

01-00  

9 
Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την 
δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των 
απαιτουμένων δανείων.   

028  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-22  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-

04-00  



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 18 από 361

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

10 
Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού 
πάχους.   

029  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-23    

11 Επένδυση πρανών. Επένδυση πρανών με φυτική γη.  030  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-24.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-

05-00  

12 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη.   031  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-25  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-

05-00  

13 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού.   032  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Α-26    

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

    Β-1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
πλάτους έως 5,0 m.   

033  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-

00-00  

2 
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και 
θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα 
πεζοδρόμια.  

034  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-4.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-

01-00  

3 
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και 
θέσεις τεχνικών έργων. Μεταβατικά επιχώματα 
τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών.  

035  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-4.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-

03-00  

4 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης   

036  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

5 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.   037  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-7    

6 

Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό και μετωπικά πετάσματα από σκυρόδεμα. 
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από 
σκυρόδεμα, Η ≤ 4m.  

038  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-11.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-

05-00  

7 

Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό και μετωπικά πετάσματα από σκυρόδεμα. 
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από 
σκυρόδεμα, Η = 4 - 8m.  

039  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-11.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-

05-00  

8 

Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό και μετωπικά πετάσματα από σκυρόδεμα. 
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από 
σκυρόδεμα, Η = 8 - 12m.  

040  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-11.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-

05-00  

9 

Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό και μετωπικά πετάσματα από σκυρόδεμα. 
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο 
οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από 
σκυρόδεμα, Η >12m.  

041  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-11.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-

05-00  

10 
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο 
γαλβανισμένο συρματόπλεγμα.   

042  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-16Α    

11 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα.   043  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-17    

12 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα  

044  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.9.1    

13 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου  

045  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.9.2    

14 
Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών. Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους 
Φ25 B500C.  

046  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-23.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-

03-04  

15 
Προσωρινή αντιστήριξη απότομων πρανών 
εκσκαφών.   

047  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-24    

    Β-2. ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΛΠ 

1 
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. 
Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m.  

048  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-26.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-

01-00  
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2 
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. 
Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m.  

049  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-26.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-

01-00  

3 
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. 
Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m.  

050  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-26.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-

01-00  

4 
Στεγανοποίηση πασσαλοστοιχίας με μεμβράνη 
HDPE.   

051  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-28    

   Β-3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ 
από σκυρόδεμα C12/15.  

052  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-29.2.2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

2 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.  

053  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-29.3.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

3 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.  

054  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-29.4.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

4 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30.  

055  Ν.ΟΔΟ  Β-29.4.1.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

5 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25.  

056  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-29.4.4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

6 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C25/30.  

057  Ν.ΟΔΟ  Β-29.4.4.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

7 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, 
προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων 
κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο.  

058  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-

29.4.23 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

8 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45. 

059  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-29.5.3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  
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Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των 
αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών 
έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C30/37.  

    
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

9 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45. 
Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ.) από 
σκυρόδεμα C30/37.  

060  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-29.5.6 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

10 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45. 
Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από 
σκυρόδεμα C30/37. Σε ύψος από το έδαφος Η ≤7,00 
m.  

061  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-

29.5.7.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

11 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45. 
Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των 
αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών 
έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C35/45.  

062  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-

29.5.12 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

12 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45. 
Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από 
σκυρόδεμα C35/45. Σε ύψος από το έδαφος Η ≤7,00 
m.  

063  
ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-

29.5.14.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

    Β-4. ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

1 
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C.  

064  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-30.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

2 
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

065  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-30.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

    Β-5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 

1 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ.   066  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-32  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

2 
Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών 
υπονόμων και φρεατίων,  πάχους 2,0 cm   

067  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-34  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-

01-04  

3 Αντιγραφιστική επάλειψη.   068  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-35  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03 

4 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη.   069  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-36    

5 
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές 
μεμβράνες.   

070  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-38  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-

07-01  

6 
Σφράγιση αρμών. Σφράγιση οριζόντιων αρμών με 
ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν 
θερμώ.  

071  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-43.1    

7 
Σφράγιση αρμών. Σφράγιση κατακόρυφων και 
κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική 
μαστίχη.  

072  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-43.2    

8 
Σφράγιση αρμών. Πλήρωση διακένου αρμών με 
εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, 
πάχους 12 mm.  

073  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-43.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-

02-03  

9 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop).   074  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-44  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-

02-02  

10 
Στεγανός αρμός συστολο-διαστολής σιδηροδρομικών 
γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης +/-50 mm.   

075  Ν.ΟΔΟ  Β-45  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-

06-00  

11 

Εφέδρανα γεφυρών - σεισμικοί αποσβεστήρες. 
Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, 
καθοδηγούμενα σε μια διεύθυνση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1337-3   

076  Ν.ΟΔΟ  Β-46.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-

05-01  

12 
Εφέδρανα γεφυρών - σεισμικοί αποσβεστήρες. 
Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης 
ολίσθησης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3.  

077  Ν.ΟΔΟ  Β-46.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-

05-01  

    Β-6. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   078  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-51  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-

01-00  

2 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.   079  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-52  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-

02-00  

    Β-7. ΣΩΛΗΝΕΣ 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 23 από 361

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

1 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D400 mm  

080  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.1.1.3    

2 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D500 mm  

081  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.1.1.4    

3 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D600 mm  

082  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.1.1.5    

4 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D800 mm  

083  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.1.1.6    

5 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm  

084  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.1.1.7    

6 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D1200 mm  

085  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.1.1.8    

7 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm  

086  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.10.9  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-

02-02  

8 
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς 
τοιχώματος, από PVC-U. Σωλήνες αποστράγγισης 
διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm  

087  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.11.3    

9 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτ. επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 
315 mm  

088  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  
12.32.2.13  

  

10 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτ. επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 
400 mm  

089  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  
12.32.2.14  

  

    Β-8. ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ 

1 Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  090  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-64.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-

03-00  

2 Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα διαχωρισμού.  091  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-64.2    

    Β-9. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

1 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου   

092  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

2 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή   093  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.10  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-

02-00  

    Β-10. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

1 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα   

094  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  7.6    

    Β-11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

1 
Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου 
τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ).  

095  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-66.3    

2 
Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου 
τύπου Φ12 (D=1,20 m)  (ΠΚΕ).  

096  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-66.6    

3 Βαθμιδωτά ρείθρα.   097  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-67  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-

06-00  

4 
Φρεάτιο καλωδίων ελαχίστων  διαστάσεων 0,80 Χ 
0,80 και οιουδήποτε βάθους για την εξυπηρέτηση 
καλωδίων σιδηροδρομικών συστημάτων   

098  Ν.ΟΔΟ  Β-70.2.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

5 
Φρεάτιο καλωδίων ελαχίστων  διαστάσεων 1,00 Χ 
1,00 και οιουδήποτε βάθους για την εξυπηρέτηση 
καλωδίων σιδηροδρομικών συστημάτων   

099  Ν.ΟΔΟ  Β-70.2.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

6 
Φρεάτιο καλωδίων  διαστάσεων 1,50 Χ 1,50 και 
οιουδήποτε βάθους για την εξυπηρέτηση καλωδίων 
σιδηροδρομικών συστημάτων   

100  Ν.ΟΔΟ  Β-70.2.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

7 
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron)  

101  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  11.1.2    

8 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.  

102  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  11.2.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-

01-04  

9 Σφράγιση φρεατίου οιουδήποτε τύπου.   103  Ν.ΟΔΟ  Β-66.10.1    

10 
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου.   

104  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-85    

11 
Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 
160 mm.   

105  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  61.5    

12 
Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 
mm.   

106  ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  61.6    

    Β-12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  - ΛΟΙΠΑ 

1 
Πλήρης κατασκευή ''Φορέα Τηλεπικοινωνιών'' κατά 
μήκος της γραμμής   

107  Ν.ΟΔΟ  Β-56.1.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

2 
Πλήρης κατασκευή ''Φορέα Σηματοδότησης'' κατά 
μήκος της γραμμής (τάφρος καλωδίων)   

108  Ν.ΟΔΟ  Β-56.2.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

3 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονών 
προκατασκευασμένων καλωδιοφορέων 
Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης - Τηλεπικοινωνιών 
μετά των προκατασκευασμένων καλυμμάτων   

109  Ν.ΟΔΟ  Β-56.3.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

4 

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
δίδυμων καλωδιοφορέων Σηματοδότησης - 
Τηλεδιοίκησης - Τηλεπικοινωνιών μετά των 
προκατασκευασμένων καλυμμάτων   

110  Ν.ΟΔΟ  Β-56.3.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

5 
Διαμήκης φορέας καλωδίων με τρείς εγκιβωτισμένους 
σε σκυρόδεμα σωλήνες PVC Φ160 εντός 
αποβάθρας.   

111  Ν.ΟΔΟ  Β-56.6.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

6 
Προκατασκευασμένος μονός μεταλλικός φορέας 
διέλευσης καλωδίων   

112  Ν.ΟΔΟ  Β-48.8.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

7 
Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα HDPE DN40 
10atm εντός οιουδήποτε τύπου φορέα.   

113  Ν.ΟΔΟ  Β-56.4.1    

8 
Πλήρης κατασκευή υπόγειας διέλευσης καλωδίων, 
εντός ενός σωλήνα από σκληρό PVC Φ160 10 atm 
εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα   

114  Ν.ΟΔΟ  Β-56.5.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-01  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

9 
Πλήρης κατασκευή υπόγειας διέλευσης καλωδίων, 
εντός δύο σωλήνων από σκληρό PVC Φ160 10 atm 
εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα   

115  Ν.ΟΔΟ  Β-56.5.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-01  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

10 
Πλήρης κατασκευή υπόγειας διέλευσης καλωδίων, 
εντός τριών σωλήνων από σκληρό PVC Φ160 10 atm 
εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα   

116  Ν.ΟΔΟ  Β-56.5.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-01  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

11 
Πλήρης κατασκευή υπόγειας διέλευσης καλωδίων, 
εντός τεσσάρων σωλήνων από σκληρό PVC Φ160 
10 atm εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα   

117  Ν.ΟΔΟ  Β-56.5.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-01  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

12 
Υπόγεια διέλευση καλωδίων από την οδό εντός δύο 
εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα σωλήνων PVC Φ160 
(τύπος ΙΙ)   

118  Ν.ΟΔΟ  Β-56.6.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-01  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

13 119  Ν.ΟΔΟ  Β-56.6.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  
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Υπόγεια διέλευση καλωδίων από την οδό εντός τριών 
εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα σωλήνων PVC Φ160 
(τύπος ΙΙΙ)   

    
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-01  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-02  

14 
Εγκιβωτισμός καλωδίων εντός οποιουδήποτε τύπου 
καλωδιοφορέα με γαρμπιλόδεμα των 250 kg 
τσιμέντου.   

120  Ν.ΟΔΟ  Β-56.7.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

15 
Πλήρης κατασκευή βάσης οικίσκου ΚΜΔΛ.   

121  Ν.ΟΔΟ  Β-29.4.5.11  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

16 
Πλήρης κατασκευή βάσης οδικού φωτοσήματος.   

122  Ν.ΟΔΟ  Β-29.4.5.12  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

17 
Πλήρης κατασκευή βάσης σιδηροδρομικού 
φωτοσήματος.   

123  Ν.ΟΔΟ  Β-29.4.5.13  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  
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18 
Πλήρης κατασκευή βάσης ιστοσήματος.   

124  Ν.ΟΔΟ  Β-29.4.5.14  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

19 
Πλήρης κατασκευή βάσης ερμαρίου τοπικού πίνακα 
χειρισμού.   

125  Ν.ΟΔΟ  Β-29.4.5.15  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

07-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-

00-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

02-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

03-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

04-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-

05-00  

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΥΠΟΓΕΙΑ)  

    Γ-1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 
Εκσκαφές υπαίθριες στομίων σηράγγων σε έδαφος 
πάσης φύσεως   

126  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  3.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-

01-00  

2 
Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφελ. διατομής > 40,0 
m² και υπογείων θαλάμων σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα   

127  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  3.6  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-

01-01  

4 
Αποξήλωση εκτοξευομένου σκυροδέματος εντός 
σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.   

128  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.26    

   Γ-2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1 
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
σε υπαίθρια έργα  

129  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.20.1    

2 
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
σε υπόγεια έργα  

130  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.20.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-

02-00  

3 
Σκυρόδεμα στομίων και επένδυσης σηράγγων και 
λοιπών υπογείων έργων.   

131  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  8.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-

01-00  

    Γ-3. ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

1 
Προσθήκη χαλυβδίνων ινών στο εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα   

132  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.21    

2 
Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος. Σε 
υπαίθρια έργα  

133  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.22.1    

3 
Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος. Σε 
υπόγεια έργα  

134  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.22.2    

4 
Προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού σκυροδεμάτων 
σηράγγων   

135  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  8.5  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-

01-00  
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    Γ-4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1 
Συστήματα υδατοστεγάνωσης σηράγγων. 
Υδρομαστευτική στρώση με γεωύφασμα βάρους 
>=300 gr/m².  

136  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Σ-68.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-

02-00  

2 
Συστήματα υδατοστεγάνωσης σηράγγων. 
Στεγανωτική μεμβράνη PVC d >=2 mm.  

137  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Σ-68.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-

01-00  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-

02-00  

3 
Σφράγιση αρμών. Σφράγιση κατακόρυφων και 
κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική 
μαστίχη.  

072  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-43.2    

4 
Σφράγιση αρμών. Πλήρωση διακένου αρμών με 
εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, 
πάχους 12 mm.  

073  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-43.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-

02-03  

5 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop).   074  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Β-44  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-

02-02  

6 

Κονίαμα πυροπροστασίας σηράγγων, υγρής 
εκτόξευσης. Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος 
με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα 
προστασίας.  

138  Ν.ΟΔΟ  00Β.37.2.11  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-

01-02  

    Γ-5. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

1 
Αγκύρια βράχου Φ 25 mm, ρητινικής πάκτωσης, 
εφελκυστικής αντοχής 200 kN   

139  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-

03-02  

2 Δοκοί προπορείας ελαφρού τύπου (spilling)   140  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.14  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-

06-00  

3 
Προμήθεια και τοποθέτηση υποστηριγμάτων από 
μορφοχάλυβα   

141  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  4.16  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-

01-01  

4 
Ηλώσεις βράχου με ράβδους fiber-glass. Αγκύριο 
fiber glass εφελκυστικής αντοχής 250 kN.  

142  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Σ-66.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-

03-00  

   Γ-6. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών 
τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης Φ46 mm   

143  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  5.21    

2 Τσιμεντενέσεις υπό πίεση έως 0,7 ΜΡa   144  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  5.26  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-

02-00  

3 
Ακίδες μέτρησης σύγκλισης. Προμήθεια ακίδας 
σύγκλισης  

145  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  7.6.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-

01-00  

4 
Ακίδες μέτρησης σύγκλισης. Εγκατάσταση ακίδας 
σύγκλισης  

146  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  7.6.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-

01-00  

5 Οργανα μέτρησης παραμορφώσεων (strain gauges).  147  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Σ-90  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-

02-00  

6 
Ακίδες μέτρησης σύγκλισης. Διάταξη 3 ακίδων 
σύγκλισης ανά διατομή.  

148  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Σ91.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-

01-00  

7 Οργανα μέτρησης πίεσης πετρωμάτων.   149  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Σ-96  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-

09-00  

8 
Εγκατάσταση κυψελών μέτρησης φορτίου 
αγκυρώσεων βράχου.   

150  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Σ-98  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-

11-00  

   Γ-7. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

1 
Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών 
αποστράγγισης 76 mm για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 
25,0 m βάθους  

151  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  5.9.1    

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων από 
PVC,  D50 mm  σε οπές αποστράγγισης   

152  ΝΕΤ ΥΣΦ-Γ  5.36  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-

03-02  

Δ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

   Δ-1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.  

153  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Γ-1.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

03-00  

2 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).  

154  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Γ-2.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

03-00  
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3 
Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών 
και φυτικής γης.   

155  Ν.ΟΔΟ  Γ-4.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

03-00  

4 Κατασκευή ερεισμάτων.   156  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Γ-5  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

03-00  

    Δ-2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   157  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-1    

2 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  
σε βάθος έως 6 cm.  

158  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-2.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

14-00  

3 Ασφαλτική προεπάλειψη.   159  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

11-01  

4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.   160  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-4    

5 
Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση 
βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.  

161  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-5.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

11-04  

6 
Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 
πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος   

162  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-6  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

11-04  

8 
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

163  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-8.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

11-04  

9 
Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου 
πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

164  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Δ-9.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

12-01  

      
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

12-14  

10 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 10 cm  

165  ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  4.9.2    

Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

   Ε-1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 

1 

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με 
έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο 
ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W4.  

166  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-1.1.4    

2 

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών 
έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, 
λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α.  

167  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-1.3.4    

    Ε-2. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 

1 Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων.  168  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-4.1    

2 
Πλέγμα προστασίας, σε Ανω Οδικές Διαβάσεις, 
έναντι πτώσεως αντικειμένων.   

169  Ν.ΟΔΟ  Ε-4.1.11    

3 Περίφραξη σιδηροδρομικής γραμμής.   170  Ν.ΟΔΟ  Ε-5.2.2    

4 
Περίφραξη Διαδρόμου με τοιχίο σκυροδέματος και 
κιγκλίδωμα.   

171  Ν.ΟΔΟ  Ε-5.2.12    

    Ε-3. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

1 

Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής 
σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο 
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πλευρικές 
πληροφοριακές πινακίδες  με αναγραφές και 
σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.  

172  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-8.2.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  
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2 
Σύνθετη πληροφοριακή πινακίδα αναγγελίας  
κινδύνου πεζών ''ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ - 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ''   

173  Ν.ΟΔΟ  Ε-8.1.18  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  

3 
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων 
θέσεων. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, 
πλευράς 0,60 m.  

174  Ν.ΟΔΟ  Ε-9.1.11  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  

4 
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων 
θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.  

175  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-9.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  

5 
Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2‘’).  

176  Ν.ΟΔΟ  Ε-10.1.11  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

07-00  

6 
Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 65 mm (2 ½ ‘’).  

177  Ν.ΟΔΟ  Ε-10.1.12  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

07-00  

    Ε-4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

1 
Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Πλαστικός 
ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με μια 
ανακλαστική επιφάνεια.  

178  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-15.1    

2 
Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Πλαστικός 
ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο 
ανακλαστικές επιφάνειες.  

179  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-15.2    

3 
Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Μεταλλικός μόνιμος 
ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με 
μια ανακλαστική επιφάνεια.  

180  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-15.3    

4 
Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Μεταλλικός μόνιμος 
ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με 
δύο ανακλαστικές επιφάνειες.  

181  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-15.4    

5 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου.   182  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-16    

   Ε-5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

1 
Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση 
οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.  

183  ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ  Ε-17.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

02-00  

    Ε-6. ΣΗΜΑΝΣΗ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

1 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροδρομικών 
σημάτων «14», «43 - Όριο Ελιγμών», «58», «60» και 
κλισιοδεικτών.   

184  Ν.ΟΔΟ  Ε-9.1.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροδρομικών 
σημάτων «53α», «53β» και δεικτών χιλιομέτρησης.   

185  Ν.ΟΔΟ  Ε-9.1.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  

3 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροδρομικών 
σημάτων τύπου «61».   

186  Ν.ΟΔΟ  Ε-9.1.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  

4 
Προειδοποιητική πινακίδα προς τη γραμμή με 
τρίγωνο στη κορυφή.   

187  Ν.ΟΔΟ  Ε-9.1.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

06-00  

5 Εξασφάλιση γραμμής με πασσάλους.   188  Ν.ΟΔΟ  Ε-5.1.1    

6 Εξασφάλιση γραμμής με λάμες.   189  Ν.ΟΔΟ  Ε-5.1.2    

7 
Κατασκευή  βάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα για 
τη ίδρυση τριγωνομετρικού Δικτύου Γραμμής.   

190  Ν.ΟΔΟ  Ε-11.1.1    

8 Κατασκευή  στάσης Δικτύου Ελέγχου Γραμμής (ΔΕΓ).  191  Ν.ΟΔΟ  Ε-11.1.2    

9 
Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων σημείων 
εξασφάλισης γραμμής (ΜΣΕΓ).   

192  Ν.ΟΔΟ  Ε-11.1.3    

10 
Σήμανση  Σημείων Χιλιομετρικής Αναφοράς (ΣΧΑ) 
κατά μήκος της σιδηροδρομικής τροχιάς.   

193  Ν.ΟΔΟ  Ε-11.1.4    

Θ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1 
Αποξήλωση - μεταφορά και αποθήκευση γραμμής 
μετρικού εύρους, αποτελούμενης από ξύλινους ή 
μεταλλικούς στρωτήρες   

194  Ν.ΟΔΟ  Θ-45.3    
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2 
Αποξήλωση - μεταφορά και αποθήκευση γραμμής 
συνδυασμένου εύρους, αποτελούμενης από ξύλινους 
ή μεταλλικούς στρωτήρες   

195  Ν.ΟΔΟ  Θ-45.4    

3 
Αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση αλλαγής 
τροχιάς οιουδήποτε τύπου, μετρικού ή μικτού εύρους  

196  Ν.ΟΔΟ  Θ-40.1    

4 

Αφαίρεση μίας συσκευής γραμμής από τη ΣΓΥΤ και 
τοπική αποκατάσταση της γραμμής, άνευ της  αξίας 
των υλικών επιδομής, παραδοτέα σε κανονική 
λειτουργία.   

197  Ν.ΟΔΟ  Θ-40.11    

5 
Προμήθεια σκύρων γραμμής ποιότητας Κ1 με τη 
μεταφορά επιτόπου   

198  Ν.ΟΔΟ  Θ-61.1    

6 
Προμήθεια σκύρων γραμμής ποιότητας Κ2 με τη 
μεταφορά επιτόπου   

199  Ν.ΟΔΟ  Θ-61.2    

7 
Προσκυρόστρωση γραμμής κανονικού εύρους άνευ 
της προμήθειας των σκύρων   

200  Ν.ΟΔΟ  Θ-64.1    

8 
Σκυρόστρωση γραμμής κανονικού εύρους άνευ της 
προμήθειας των σκύρων   

201  Ν.ΟΔΟ  Θ-64.2    

9 
Στρώση επιδομής γραμμής ΣΣΣ, κανονικού εύρους 
επί έρματος, άνευ της αξίας των υλικών επιδομής   

202  Ν.ΟΔΟ  Θ-55.1    

10 
Στρώση επιδομής γραμμής με αρμούς, κανονικού 
εύρους επί έρματος, άνευ της αξίας των υλικών 
επιδομής   

203  Ν.ΟΔΟ  Θ-55.2    

11 Αυτογενής συγκόλληση σιδηροτροχιών   204  Ν.ΟΔΟ  Θ-81.1    

12 
Αλουμινοθερμική συγκόλληση σιδηροτροχιών 
σκληρότητας R260, προφίλ 54Ε1 και 60Ε1   

205  Ν.ΟΔΟ  Θ-81.2    

13 
Αλουμινοθερμική συγκόλληση σιδηροτροχιών 
σκληρότητας R350ΗΤ, προφίλ 54Ε1 και 60Ε1   

206  Ν.ΟΔΟ  Θ-81.3    

14 
Απελευθέρωση τάσεων γραμμής ΣΣΣ κανονικού 
εύρους   

207  Ν.ΟΔΟ  Θ-85.1    

15 
Προμήθεια επιτόπου ολόσωμου στρωτήρα από 
σκυρόδεμα Β70 πλήρους, μετά των ελαστικών 
συνδέσμων και υποθεμάτων.   

208  Ν.ΟΔΟ  Θ-15.1    

16 

Προμήθεια ολόσωμων στρωτήρων B70 από 
σκυρόδεμα, πλήρων μετά των ελαστικών συνδέσμων 
τύπου W14  και υποθεμάτων σε περιοχές με 
εκπλάτυνση εύρους.  

209  Ν.ΟΔΟ  Θ-15.1.1    

17 

Προμήθεια ολόσωμων στρωτήρων ασφαλείας από 
σκυρόδεμα (τύπος Β93 και στρωτήρες 
προσαρμογής), πλήρων μετά των ελαστικών 
συνδέσμων και υποθεμάτων.   

210  Ν.ΟΔΟ  Θ-15.2    

18 

Προμήθεια ολόσωμων στρωτήρων ασφαλείας από 
σκυρόδεμα (τύπος Β93 και στρωτήρες προσαρμογής 
για στρώση με σιδ/χιές UIC54), πλήρων μετά των 
ελαστικών συνδέσμων και υποθεμάτων σε περιοχές 
ειδικής διαμόρφωσης.   

211  Ν.ΟΔΟ  Θ-15.3    

19 
Προμήθεια ενός μετρικού τόνου σιδηροτροχιών 54Ε1, 
ποιότητας χάλυβα R260.   

212  Ν.ΟΔΟ  Θ-11.1    

20 
Προμήθεια ενός μετρικού τόνου σιδηροτροχιών 60Ε1, 
ποιότητας χάλυβα R260.   

213  Ν.ΟΔΟ  Θ-11.2    

21 
Προμήθεια ενός μετρικού τόνου σιδηροτροχιών 54Ε1, 
ποιότητας χάλυβα R350HT.   

214  Ν.ΟΔΟ  Θ-11.3    

22 
Προμήθεια επιτόπου μεταβατικής σιδηροτροχιάς 
μήκους 18m.   

215  Ν.ΟΔΟ  Θ-12.1    

23 
Προμήθεια ενός πλήρους σετ αμφίδεσης  4 οπών για 
σιδ/χιά 54E1.   

216  Ν.ΟΔΟ  Θ-27.1    

24 
Καμπύλωση τροχιοσειράς οποιουδήποτε μήκους για 
ακτίνες καμπυλότητας μικροτέρων ή ίσων από R250.  

217  Ν.ΟΔΟ  Θ-14.1    
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25 
Εργασία τοποθέτησης σιδηροτροχιών ασφαλείας ή 
βοηθητικών σιδηροτροχιών  κατά τη στρώση 
γραμμής.   

218  Ν.ΟΔΟ  Θ-14.2    

26 
Προμήθεια επιτόπου αλλαγής τροχιάς 54Ε1 R300 1:9 
με ολόσωμους στρωτήρες σκυροδέματος   

219  Ν.ΟΔΟ  Θ-20.2.1    

27 
Προμήθεια επιτόπου αλλαγής τροχιάς 54Ε1 R500 
1:12 με ολόσωμους στρωτήρες σκυροδέματος   

220  Ν.ΟΔΟ  Θ-20.3.2    

28 
Προμήθεια επιτόπου αλλαγής τροχιάς 60Ε1 R500 
1:12 με ολόσωμους στρωτήρες σκυροδέματος   

221  Ν.ΟΔΟ  Θ-21.3.2    

29 
Πλήρης ενσωμάτωση μιας αλλαγής τροχιάς τύπου 
60E1 R500 1:12 στην ΣΓΥΤ, άνευ της αξίας των 
υλικών επιδομής.   

222  Ν.ΟΔΟ  Θ-50.11    

30 

Συναρμολόγηση και στρώση αλλαγής τροχιάς 
κανονικού εύρους και οποιουδήποτε τύπου, 
αποτελούμενης από ξύλινους ή ολόσωμους 
στρωτήρες και σιδηροτροχιές βάρους άνω των 45 
kg/m   

223  Ν.ΟΔΟ  Θ-50.1    

31 

Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της 
γραμμής, μόρφωση της διατομής του έρματος και 
σταθεροποίηση της γραμμής  κανονικού εύρους με 
χρήση βαρέων μηχανημάτων γραμμής   

224  Ν.ΟΔΟ  Θ-70.1    

32 
Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση μιας 
συσκευής γραμμής οιουδήποτε τύπου  με χρήση 
βαρέων μηχανημάτων γραμμής   

225  Ν.ΟΔΟ  Θ-71.1    

33 
Προμήθεια επιτόπου και εγκατάσταση πτερυγίου 
αντίστασης.   

226  Ν.ΟΔΟ  Θ-86.1    

34 Προμήθεια επιτόπου και εγκατάσταση αντιοδευτικού.  227  Ν.ΟΔΟ  Θ-86.2    

35 Προμήθεια επιτόπου ενός προσκρουστήρα τριβής   228  Ν.ΟΔΟ  Θ-89.1.1    

36 
Εγκατάσταση ενός προσκρουστήρα τριβής επί 
σκυρογραμμής ή σε πλάκα σκυροδέματος.   

229  Ν.ΟΔΟ  Θ-89.1.2    

37 
Προμήθεια επιτόπου και πλήρης εγκατάσταση επί 
γραμμής μιας συσκευής διαστολής εύρους έως 300 
mm.   

230  Ν.ΟΔΟ  Θ-90.1.1    

38 
Προκατασκευασμένες πλάκες Ισόπεδων Διαβάσεων 
από ελαστικό  υλικό.   

231  Ν.ΟΔΟ  Θ-91.1.1    

Ι: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ  

   Ι-1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΣΤΥΛΟΙ, ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΙΣΙΑ 

1 
Στύλος ηλεκτροκίνησης με 1 Ε.Γ.Ε. τύπου τρόλεϋ και 
1 αγωγό επιστροφής.   

232  Ν.ΗΛΜ  2001.2.1    

2 
Στύλος ηλεκτροκίνησης με 2 Ε.Γ.Ε. τύπου τρόλεϋ και 
1 αγωγό επιστροφής.   

233  Ν.ΗΛΜ  2001.2.2    

3 
Στύλος ηλεκτροκίνησης με 1 Ε.Γ.Ε. τύπου τρόλεϋ, 1 
αγωγό επιστροφής και μια διάταξη αγκύρωσης στο 
μέσο της ζώνης αγκύρωσης (αντιόδευση).   

234  Ν.ΗΛΜ  2001.2.6    

4 
Στύλος ηλεκτροκίνησης με 1 Ε.Γ.Ε. τύπου τρόλεϋ, 1 
αγωγό επιστροφής και 1 Ε.Γ.Ε. τύπου τρόλεϋ 
αγκυρωμένη.   

235  Ν.ΗΛΜ  2001.2.11    

5 
Στύλος ηλεκτροκίνησης με 2 Ε.Γ.Ε. τύπου τρόλεϋ, 1 
αγωγό επιστροφής και 1 Ε.Γ.Ε. τύπου τρόλεϋ 
αγκυρωμένη.   

236  Ν.ΗΛΜ  2001.2.12    

6 
Στύλος για διακοπτικό εξοπλισμό και εξοπλισμό 
μετρήσεων   

237  Ν.ΗΛΜ  2002.1.1    

7 
Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης για 2 σιδηροδρομικές 
γραμμές και 1 αγωγό ανά στύλο.   

238  Ν.ΗΛΜ  2008.2.2    

8 
Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης για 3 σιδηροδρομικές 
γραμμές και 1 αγωγό ανά στύλο.   

239  Ν.ΗΛΜ  2008.2.3    
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

9 
Ημιπλαίσιο ηλεκτροκίνησης για μία σιδηροδρομική 
γραμμή και 1 αγωγό επιστροφής.   

240  Ν.ΗΛΜ  2006.2.1    

10 
Ημιπλαίσιο ηλεκτροκίνησης για 2 σιδηροδρομικές 
γραμμές και 1 αγωγό επιστροφής.   

241  Ν.ΗΛΜ  2006.2.2    

11 Θεμέλιο στύλου Ηλεκτροκίνησης τύπου τρόλεϋ.   242  Ν.ΗΛΜ  2004.2.1    

12 
Θεμέλιο ενός στύλου αγκύρωσης για γραμμή τύπου 
τρόλεϋ, με έναν (1) ή δύο (2) αγωγούς 
αγκυρωμένους.   

243  Ν.ΗΛΜ  2004.2.2    

13 Έδραση στύλου Ηλεκτροκίνησης επί γέφυρας.   244  Ν.ΗΛΜ  2004.1.21    

14 
Διάταξη «κανονικής αγκύρωσης» ενός στύλου μετά 
του θεμελίου.   

245  Ν.ΗΛΜ  2005.1.1    

15 
Διάταξη «υπερυψωμένης αγκύρωσης» ενός στύλου 
μετά του θεμελίου.   

246  Ν.ΗΛΜ  2005.1.2    

16 
Εξοπλισμός τάνυσης για μία (1) γραμμή τύπου 
τρόλεϋ σε στύλο.   

247  Ν.ΗΛΜ  2005.2.21    

17 
Εξοπλισμός τάνυσης για μία (1) γραμμή τύπου 
τρόλεϋ σε σήραγγα, χωρίς αντίβαρα.   

248  Ν.ΗΛΜ  2005.2.22    

   Ι-2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ε.Γ.Ε. 

1 
Κονσόλα εφελκυσμού ή θλίψεως για γραμμή επαφής 
τύπου τρόλεϋ, πλήρης.   

249  Ν.ΗΛΜ  2011.2.2    

2 Ειδική δοκίδα ανάρτησης ΕΓΕ σε σήραγγα.   250  Ν.ΗΛΜ  2014.1.3    

3 
Δοκίδες έδρασης κονσολών σε πλαίσια και 
ημιπλαίσια.   

251  Ν.ΗΛΜ  2014.1.2    

    Ι-3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΑΓΩΓΟΣ   ΕΠΑΦΗΣ 

1 Εναέρια γραμμή επαφής τύπου τρόλεϋ.   252  Ν.ΗΛΜ  2016.2.1    

2 Μονωτήρας τμηματισμού ΕΓΕ τύπου τρόλεϋ.   253  Ν.ΗΛΜ  2017.2.1    

    Ι-4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

1 Αγωγός επιστροφής 120/20 mm2   254  Ν.ΗΛΜ  2021.1.1    

2 Αγωγός επιστροφής 185/30 mm2   255  Ν.ΗΛΜ  2021.1.3    

3 Κύκλωμα επιστροφής ρεύματος  Έλξης   256  Ν.ΗΛΜ  2024.1.1    

4 Προστασία παρακείμενων εγκαταστάσεων.   257  Ν.ΗΛΜ  2025.1.1    

5 
Τροφοδοσία εναέριας γραμμής επαφής στη θέση 
τμηματισμού (PSS).   

258  Ν.ΗΛΜ  2022.1.2    

6 
Τροφοδοσία εναέριας γραμμής επαφής στη θέση 
Υποτμηματισμού (PSS).   

259  Ν.ΗΛΜ  2022.1.3    

   Ι-5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 
Μονοφασικός  διακόπτης ισχύος 25 ΚV - 2000A (CB) 
τροφοδοσίας από κύρια γραμμή   

260  Ν.ΗΛΜ  2101.1.2    

2 
Mετασχηματιστής εντάσεως 25 kV δύο τυλιγμάτων 
στο δευτερεύον (CT)   

261  Ν.ΗΛΜ  2104.1.2    

3 
Μονοφασικός  διακόπτης φορτίου 25 ΚV - 2000A 
(LB) και εξοπλισμός ελέγχου   

262  Ν.ΗΛΜ  2101.2.2    

4 
Μονοφασικός αποζεύκτης (DS) 25kV - 1250A και 
εξοπλισμός ελέγχου   

263  Ν.ΗΛΜ  2102.1.2    

5 Μετασχηματιστής τάσης 25 kV - 25/0.1 kV   264  Ν.ΗΛΜ  2103.1.1    

6 
Απαγωγέας κρουστικών υπερτάσεων 36 kV τύπου 
οξειδίου - μετάλλου (SA)   

265  Ν.ΗΛΜ  2106.1.2    

7 
Βοηθητικός Mετασχηματιστής (APT) 50kVA-25/0,23 
kV με ασφάλεια 5Α, μετά της βάσεως έδρασης και 
της περιμετρικής προστασίας.   

266  Ν.ΗΛΜ  2105.1.2    

8 Οικίσκος ελέγχου χαμηλής τάσεως.   267  Ν.ΗΛΜ  2107.1.1    



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 34 από 361

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

9 
Καλωδιώσεις τροφοδοσίας και ελέγχου διακοπτικού 
εξοπλισμού και εξοπλισμού μετρήσεων χαμηλής 
τάσης.   

268  Ν.ΗΛΜ  2120.1.1    

   Ι-6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΛΟΙΠΑ 

1 
Διάταξη Θύρας περιτυπώματος (προστατευτική 
κατασκευή Ισόπεδης Διάβασης τύπου Α)   

269  Ν.ΗΛΜ  2009.1.1    

2 
Διάταξη Θύρας περιτυπώματος (προστατευτική 
κατασκευή Ισόπεδης Διάβασης τύπου Β)   

270  Ν.ΗΛΜ  2009.1.2    

3 Πίνακας τοπικού ελέγχου.   271  Ν.ΗΛΜ  2033.1.1    

4 Σήμανση ουδέτερης ζώνης.   272  Ν.ΗΛΜ  2031.1.1    

5 
Σήμανση τέλους  ΕΓΕ ή σήμανση αναγγελίας 
ουδέτερης ζώνης.   

273  Ν.ΗΛΜ  2031.1.2    

6 
Προστατευτικές διατάξεις κοινού από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα και γαλβανισμένες διατομές οιωνδήποτε 
διαστάσεων και μορφής.   

274  Ν.ΗΛΜ  2032.1.1    

7 Εργασίες αναπροσαρμογής των Ε.Γ.Ε. στη ΣΓΥΤ.   275  Ν.ΗΛΜ  2034.1.1    

8 
Εργασίες αναπροσαρμογής Ηλεκτροκίνησης στο Σ.Σ. 
Μεγάρων.   

276  Ν.ΗΛΜ  2034.1.2    

9 

Εκπόνηση σχεδίου-φακέλου ασφαλείας (SAFETY 
PLAN, SAFETY CASE), ηλεκτρικών εγχειριδίων, 
εγχειριδίων λειτουργείας και συντήρησης, οδηγιών και 
ενημέρωσης κανονισμών ΟΣΕ   

277  Ν.ΗΛΜ  2035.1.1    

10 Εκπαίδευση προσωπικού.   278  Ν.ΗΛΜ  2035.2.1    

    Ι-7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΞΕΩΣ 

1 
Κέντρο Τηλεδιοικήσεως Ηλεκτρικής Ελξης - 
Ρυθμιστής Ελξης στο ΚΕΚ Λιοσίων   

279  Ν.ΗΛΜ  2030.2.21    

2 
Περιφερειακός εξοπλισμός σταθμών, υποσταθμών 
και θέσεων τμηματισμού, υποτμηματισμού στην 
γραμμή   

280  Ν.ΗΛΜ  2026.1.1    

3 
Αναδιάταξη χώρου εγκαστάστασης στο κέντρο 
ελέγχου του Ρυθμιστή Έλξης στο ΚΕΚ/ΡΕ   

281  Ν.ΗΛΜ  2030.1.12    

Κ: ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ  

    Κ-1. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 

Ανάταξη, αναβάθμιση του συστήματος Τηλεδιοίκησης 
της σηματοδότησης του τμήματος Λιόσια - Μέγαρα, 
στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ. Κορίνθου)  
- Εξοπλισμός / Λογισμικό.   

282  Ν.ΗΛΜ  1010.2.1    

2 
Σύστημα αριθμοδότησης συρμών (Λογισμικό - 
Εξοπλισμός) του τμήματος γραμμής Λιόσια - Μέγαρα.  

283  Ν.ΗΛΜ  1011.3    

3 
Σύστημα διάγνωσης και συντήρησης της 
σηματοδότησης του τμήματος Λιόσια - Μέγαρα στο 
Κ.Ε.Κ. Κορίνθου.   

284  Ν.ΗΛΜ  1012.3    

4 

Εξοπλισμός Γραμμής Συστήματος Αυτομάτου 
Προστασίας Συρμών ETCS Level 1 για το τμήμα 
γραμμής από την έξοδο του Σ.Σ. ΕΛΠΕ 
Ασπροπύργου ως την είσοδο του Σ. Σ. Μεγάρων 
(ΣΓΥΤ).   

285  Ν.ΗΛΜ  1022.1    

5 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλεξάρτησης Περιοχής 
Ελέγχου Σ.Σ.Ελευσίνας (IXL-1), του τμήματος 
γραμμής από τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου ως την 
Σ.Στ. Βαμβακιάς.   

286  Ν.ΗΛΜ  1001.3.1    

6 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλεξάρτησης Περιοχής 
Ελέγχου Σ.Σ.Νέας Περάμου (IXL-2), του τμήματος 
γραμμής από την έξοδο τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ελευσίνας ως 
τον Σ.Σ. Νέας Περάμου.   

287  Ν.ΗΛΜ  1001.3.2    
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7 
Διασύνδεση συστήματος πληροφόρησης επιβατών 
(PIS) και του συστήματος τηλεδιοίκησης του 
τμήματος γραμμής Λιόσια - Μέγαρα.   

288  Ν.ΗΛΜ  1007.3    

8 
Εξοπλισμός τοπικού σταθμού εργασίας χειρισμών και 
ελέγχου.   

289  Ν.ΗΛΜ  1051.1    

9 Σύστημα Ανίχνευσης Συρμών.   290  Ν.ΗΛΜ  1055.1    

10 Ηλεκτροκίνητο χειριστήριο αλλαγών τροχιάς.   291  Ν.ΗΛΜ  1056.1    

11 
Εξοπλισμός ελέγχου θέσης μιας χειροκίνητης 
αλλαγής.   

292  Ν.ΗΛΜ  1055.2    

12 Ηλεκτροκίνητος εκτροχιαστής.   293  Ν.ΗΛΜ  1057.2    

13 
Φωτόσημα τεσσάρων (4) ενδείξεων  με τις πρόσθετες 
οπτικές ενδείξεις.   

294  Ν.ΗΛΜ  1058.2    

14 
Φωτόσημα (1 ή 2 ή 3) οπτικών  ενδείξεων 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων οπτικών 
ενδείξεων.   

295  Ν.ΗΛΜ  1058.1    

15 Φωτόσημα ελιγμών.   296  Ν.ΗΛΜ  1058.3    

16 
Απαραίτητες καλωδιώσεις για τη διασύνδεση όλου 
του σηματοτεχνικού εξοπλισμού του Σ.Σ. ΕΛΠΕ 
Ασπροπύργου.   

297  Ν.ΗΛΜ  1032.1    

17 
Απαραίτητες καλωδιώσεις για τη διασύνδεση όλου 
του σηματοτεχνικού εξοπλισμού του Σ.Σ. Ελευσίνας.   

298  Ν.ΗΛΜ  1032.2    

18 
Απαραίτητες καλωδιώσεις για τη διασύνδεση όλου 
του σηματοτεχνικού εξοπλισμού του Σ.Σ. ΕΛΠΕ 
Ελευσίνας.   

299  Ν.ΗΛΜ  1032.3    

19 
Απαραίτητες καλωδιώσεις για τη διασύνδεση όλου 
του σηματοτεχνικού εξοπλισμού του Σ.Σ. 
Λουτρόπυργου.   

300  Ν.ΗΛΜ  1032.4    

20 
Απαραίτητες καλωδιώσεις για τη διασύνδεση όλου 
του σηματοτεχνικού εξοπλισμού του Σ.Σ. Νέας 
Περάμου.   

301  Ν.ΗΛΜ  1032.5    

21 
Σταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας για κύρια περιοχή 
ελέγχου εξοπλισμού συστήματος αλληλεξάρτησης.   

302  Ν.ΗΛΜ  1333.1    

22 
Σταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας για περιφερειακό 
εξοπλισμό συστήματος αλληλεξάρτησης.   

303  Ν.ΗΛΜ  1333.2    

23 
Οικίσκος εγκατάστασης εξοπλισμού σιδηροδρομικών 
συστημάτων.   

304  Ν.ΗΛΜ  1334.2    

24 
Αναδιάταξη του χώρου εγκατάστασης στο ΚΕΚ 
Κορίνθου.   

305  Ν.ΗΛΜ  1338.1    

25 
Διασύνδεση Συστήματος Σηματοδότησης της 
γραμμής Άνω Λιόσια - Μέγαρα με τον Σ.Σ. Άνω 
Λιοσίων.   

306  Ν.ΗΛΜ  1099.6.1    

26 
Διασύνδεση Συστήματος Σηματοδότησης της 
γραμμής Άνω Λιόσια - Μέγαρα με τον Σ.Σ. Μεγάρων 
(ΣΓΥΤ).   

307  Ν.ΗΛΜ  1099.6.2    

27 
Εκπόνηση Σχεδίου-Φακέλου Ασφαλείας (Safety Plan, 
Safety Case) για τη γραμμή Λιόσια - Μέγαρα   

308  Ν.ΗΛΜ  1100.2    

28 Εκπαίδευση προσωπικού   309  Ν.ΗΛΜ  1104.1    

    Κ-2. ΑΣΙΔ 

1 
Αποξήλωση του συνόλου του εξοπλισμού ενός ΑΣΙΔ 
και μεταφορά σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία.   

310  Ν.ΗΛΜ  2510.1.1    

2 
ΚΜΔ ΑΣΙΔ ηλεκτρονικού τύπου, για λειτουργία μιας 
γραμμής.   

311  Ν.ΗΛΜ  2501.1.1    

3 
ΚΜΔΛ ΑΣΙΔ ηλεκτρονικού τύπου Η1 για 
ομαδοποιημένο ΑΣΙΔ.   

312  Ν.ΗΛΜ  2501.1.2    

4 
ΚΜΔΛ ΑΣΙΔ ηλεκτρονικού τύπου, ειδικού σχεδιασμού 
ή εντεταγμένου στη σηματοδότηση.   

313  Ν.ΗΛΜ  2501.1.3    

5 Οικίσκος ΚΜΔ με πλήρη εξοπλισμό.   314  Ν.ΗΛΜ  2502.1.1    
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

6 
Σύστημα μετάδοσης πληροφοριών μέσω Ο.Ι. σε ένα 
ερμάριο ΚΜΔΛ.   

315  Ν.ΗΛΜ  2503.1.1    

7 
Σύστημα UPS μετά των συσσωρευτών, εντός της 
ΚΜΔΛ.   

316  Ν.ΗΛΜ  2504.1.1    

8 
Πίνακας χειρισμών ΑΣΙΔ κατηγορίας ΙΙ, πλήρως 
εξοπλισμένος.   

317  Ν.ΗΛΜ  2505.1.1    

9 
Προμήθεια  και εγκατάσταση μηχανισμού κίνησης 
μπάρας.   

318  Ν.ΗΛΜ  2506.1.1    

10 
Προμήθεια  και εγκατάσταση μιας μπάρας από 
αλουμίνιο, χωρίς τον μηχανισμό κίνησης.   

319  Ν.ΗΛΜ  2507.1.1    

11 
Οδικός φωτεινός σηματοδότης, μετά της τιμής του 
ηχητικού σήματος, τεχνολογίας LED.   

320  Ν.ΗΛΜ  2520.1.1    

12 
Οδικός φωτεινός σηματοδότης, άνευ της τιμής του 
ηχητικού σήματος, τεχνολογίας LED.   

321  Ν.ΗΛΜ  2520.1.2    

13 
Κύριο σιδηροδρομικό φωτόσημα Ισόπεδης Διάβασης  
Μονής Γραμμής, τεχνολογίας LED.   

322  Ν.ΗΛΜ  2521.1.1    

14 
Επαναληπτικό σιδηροδρομικό φωτόσημα Ισόπεδης 
Διάβασης  - Ενδιάμεσο Ειδοποιητικό Φωτόσημα 
(Ε.Ε.Φ.) μετά πινακίδας, τεχνολογίας LED.   

323  Ν.ΗΛΜ  2522.1.1    

15 
Διάταξη ανίχνευσης συρμών τύπου μετρητών αξόνων 
επιπέδου ασφαλείας Sil-4.   

324  Ν.ΗΛΜ  2525.1.1    

16 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 24+658,43 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

325  Ν.ΗΛΜ  1245.1.1    

17 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 29+949,77 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

326  Ν.ΗΛΜ  1245.1.2    

18 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία των 
ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ στη ΧΘ 33+295,63 και ΧΘ 
33+576,02 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

327  Ν.ΗΛΜ  1245.1.3    

19 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 34+349,98 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

328  Ν.ΗΛΜ  1245.1.4    

20 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία των 
ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ στη ΧΘ 34+874, ΧΘ 34+987 
και ΧΘ 35+157 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

329  Ν.ΗΛΜ  1245.1.5    

21 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 36+182,37 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

330  Ν.ΗΛΜ  1245.1.6    

22 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία των 
ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ στη ΧΘ 38+472,07 και ΧΘ 
38+726,15 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

331  Ν.ΗΛΜ  1245.1.7    

23 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 39+112,18 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

332  Ν.ΗΛΜ  1245.1.8    

24 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 39+990,59 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

333  Ν.ΗΛΜ  1245.1.9    

25 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία των 
ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ στη ΧΘ 40+930 και 41+094 
της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

334  Ν.ΗΛΜ  1245.1.10    

26 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία των 
ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ στη ΧΘ 43+317,22 και ΧΘ 
43+402,84 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

335  Ν.ΗΛΜ  1245.1.11    

27 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 44+964,83 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

336  Ν.ΗΛΜ  1245.1.12    

28 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 46+080,50 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

337  Ν.ΗΛΜ  1245.1.13    

29 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 47+013,70 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

338  Ν.ΗΛΜ  1245.1.14    

30 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 49+365,53 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

339  Ν.ΗΛΜ  1245.1.15    
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

31 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 50+420 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

340  Ν.ΗΛΜ  1245.1.16    

32 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 50+965 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

341  Ν.ΗΛΜ  1245.1.17    

33 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 52+475,55 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

342  Ν.ΗΛΜ  1245.1.18    

34 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 53+367,08 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

343  Ν.ΗΛΜ  1245.1.19    

35 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία των 
ομαδοποιημένων ΑΣΙΔ στη ΧΘ 55+069 και ΧΘ 
55+550 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

344  Ν.ΗΛΜ  1245.1.20    

36 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 56+322,79 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

345  Ν.ΗΛΜ  1245.1.21    

37 
Σύνολο καλωδιώσεων για τη λειτουργία του ΑΣΙΔ στη 
ΧΘ 57+685 της γραμμής Λιόσια - Μέγαρα   

346  Ν.ΗΛΜ  1245.1.22    

38 
Σύστημα οπτικής παρακολούθησης με 2 κάμερες και 
ηχητική καταγραφή της εγκατάστασης ΑΣΙΔ.   

347  Ν.ΗΛΜ  2530.1.2    

39 
Σύστημα οπτικής παρακολούθησης με 3 κάμερες και 
ηχητική καταγραφή της εγκατάστασης ΑΣΙΔ.   

348  Ν.ΗΛΜ  2530.1.3    

40 
Κεντρικό Σύστημα Εποπτείας ΑΣΙΔ της γραμμής 
Λιόσια - Μέγαρα εντός του Σ.Σ. Κορίνθου.   

349  Ν.ΗΛΜ  2531.1.1    

41 
Πιστοποίηση ενός ΑΣΙΔ εντεταγμένου στη 
σηματοδότηση.   

350  Ν.ΗΛΜ  2535.1.1    

Λ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

    Λ-1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1 Καλώδιο 60 οπτικών ινών   351  Ν.ΗΛΜ  1780.1.1    

2 Καλώδιο 24 οπτικών ινών   352  Ν.ΗΛΜ  1780.1.2    

3 Καλώδιο 12 οπτικών ινών   353  Ν.ΗΛΜ  1780.1.3    

4 Εμφύσηση καλωδίου  οπτικών ινών σε HDPE   354  Ν.ΗΛΜ  1780.88    

5 
Οπτικοί σύνδεσμοι συνέχειας, μονοκυκλωματικής 
διαχείρισης, καλωδίου 60 οπτικών ινών.   

355  Ν.ΗΛΜ  1783.3    

6 
Οπτικοί σύνδεσμοι διακλάδωσης καλωδίου 60 
οπτικών ινών   

356  Ν.ΗΛΜ  1784.3    

7 
Οπτικοί σύνδεσμοι διακλάδωσης καλωδίου 24 
οπτικών ινών   

357  Ν.ΗΛΜ  1784.2    

8 
Οπτικοί σύνδεσμοι διακλάδωσης, καλωδίου 12 
οπτικών ινών   

358  Ν.ΗΛΜ  1784.1    

9 

ODF 60 ινών - Παθητικός εξοπλισμός συνένωσης και 
μικτονόμησης δύο καλωδίων 60 οπτικών ινών έκαστο 
(ικρίωμα, υποϊκρίωμα συνένωσης και υποϊκρίωμα 
μικτονόμησης)   

359  Ν.ΗΛΜ  1782.1    

10 

ODF 24 ινών - Παθητικός εξοπλισμός συνένωσης και 
μικτονόμησης δύο καλωδίων 24 οπτικών ινών έκαστο 
(ικρίωμα, υποϊκρίωμα συνένωσης και υποϊκρίωμα 
μικτονόμησης)   

360  Ν.ΗΛΜ  1782.2    

11 

ODF 12 ινών (επίτοιχο) - Παθητικός εξοπλισμός 
συνένωσης και μικτονόμησης δύο καλωδίων 12 
οπτικών ινών έκαστο (ικρίωμα, υποϊκρίωμα 
συνένωσης και υποϊκρίωμα μικτονόμησης)   

361  Ν.ΗΛΜ  1782.3    

12 Συνδετήρας (Patchcord) FC/PC   362  Ν.ΗΛΜ  1785.1    

13 
Σύστημα ευρυζωνικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων 
σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων έως 50 km.   

363  Ν.ΗΛΜ  1761.1.3    

14 Σύστημα μεταφοράς δεδομένων δικτύου.   364  Ν.ΗΛΜ  1761.1.2    
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Α.Τ. Κωδ. Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

15 ΙΡ Τηλεφωνικό κέντρο (1000 συνδρομητές και άνω).   365  Ν.ΗΛΜ  1740.1.2    

16 L2 Ethernet Switch   366  Ν.ΗΛΜ  1740.1.5    

17 
Network management system για σύστημα 
μεταφοράς δεδομένων (έως 1000 στοιχεία 
επιτήρησης).   

367  Ν.ΗΛΜ  1740.1.6    

18 ΙΡ client Τηλεφωνικού κέντρου.   368  Ν.ΗΛΜ  1740.1.3    

19 ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές.   369  Ν.ΗΛΜ  1740.1.4    

20 

Διασύνδεση Του Νέου Συστήματος Υπηρεσιακής 
Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος Γραμμής Λιόσια - 
Μέγαρα με το υπόλοιπο σύστημα Υπηρεσιακής 
Τηλεπικοινωνίας του Σιδηροδρομικού Δικτύου ΟΣΕ.   

370  Ν.ΗΛΜ  1761.10.2    

21 Σύνολο Τεκμηρίωσης - Μελέτη Συστήματος PIS   371  Ν.ΗΛΜ  1761.4.1    

22 
Κεντρικός εξοπλισμός συστήματος πληροφόρησης 
επιβατών (PIS)   

372  Ν.ΗΛΜ  1761.4.2    

23 
Σύστημα πληροφόρησης επιβατών (PIS) 
Σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων   

373  Ν.ΗΛΜ  1761.4.3    

24 
Εκπόνηση Σχεδίου-Φακέλου Ασφαλείας (Safety Plan, 
Safety Case) του συστήματος Τηλεπικοινωνιών.   

374  Ν.ΗΛΜ  1100.3    

25 
Εκπαίδευση προσωπικού συστήματος 
Τηλεπικοινωνιών.   

375  Ν.ΗΛΜ  1104.2    

 

ΑΡΘΡΟ 4: Ποιότητα και έλεγχος υλικών και εργασιών 

 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης 
διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι 
τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης 
εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον σκοπό που 
προορίζονται, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, 
όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την 
εμφάνισή τους. 
 
Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και 
τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, μπορεί δε να περάσουν από 
εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα µε τους ίδιους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα 
υλικά.  
 

ΑΡΘΡΟ 5: Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την παραγγελία 
αυτών θα πρέπει να προµετρηθούν από τον ανάδοχο. Ο εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει 
σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 
 
Όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ., ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη και 
θα του επιστραφούν µε την συμπλήρωση του έργου. 
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Ο Εργολάβος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
µε το πνεύμα και το γράμμα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα σχέδια, είτε όχι, υπό τον όρο 
ότι αυτό μπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 
 

ΜΕΡΟΣ III. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο  

 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για 
το σύστημα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης που θα κατασκευαστεί στη μονή σιδηροδρομική 
γραμμή Δυτικού  Προαστιακού, που αποτελεί μέρος του αντικειμένου της παρούσας 
εργολαβίας. 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας και όσον αφορά στη σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση 
περιλαμβάνονται συνοπτικά: 

α. Η μελέτη εφαρμογής: 
β. Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού - υλικού 
γ. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού 
δ. Οι δοκιμές του εξοπλισμού 
ε. Η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού 
στ. Η διάθεση ανταλλακτικών για μια διετία πέραν την οριστικής παραλαβής 
ζ. Όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (τεκμηρίωση, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη 

κτλ) 
 Το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης θα περιλαμβάνει φωτοπροσήματα, φωτοσήματα 

εισόδου και εξόδου στους σταθμούς, και ελιγμοσήματα σε επιλεγμένες θέσεις, όπως ενδεικτικά 
απεικονίζονται στα σχέδια. 

Όλος ο εξοπλισμός σηματοδότησης θα είναι κατάλληλος για ταχύτητες τουλάχιστον 120 
χλμ/ώρα. 

Καθώς στο εν λόγω τμήμα η γραμμή είναι μονή, η σηματοδότηση θα εξασφαλίζει την 
κυκλοφορία συρμών επί μονής γραμμής. 

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι αρχές και οι βασικές απαιτήσεις για το σύστημα 
σηματοδότησης, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής κίνηση των συρμών, σύμφωνα με τα 
καθιερωμένα ευρωπαϊκά πρότυπα σηματοδότησης σιδηροδρόμων και τις απαιτήσεις του ΟΣΕ. 

Για όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον ΟΣΕ προς 
έγκριση μελέτες και στοιχεία τεκμηρίωσης του έργου, σε αντιστοιχία με όσα ενδεικτικά 
αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

Επίσης, στο αντικείμενο της εργολαβίας όσον αφορά στη σηματοδότηση, περιλαμβάνεται 
η συντήρηση με άρση βλαβών όλου του εξοπλισμού για την συμβατικά προβλεπόμενη διάρκεια, 
η διάθεση ανταλλακτικών για μια διετία πλέον της περιόδου, στην οποία ο Ανάδοχος θα συντηρεί 
το έργο, η εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού εκμετάλλευσης - συντήρησης του ΟΣΕ και 
η διάθεση πλήρους και αναλυτικής τεκμηρίωσης του έργου / εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : Γενική περιγραφή συστήματος αλληλεξάρτησης 

Το σύστημα αλληλεξάρτησης (interlocking) που προδιαγράφεται με το παρόν τεύχος θα 
πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου, που θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ελεγχόμενα 
από λογισμικό για τις κεντρικές και μη κεντρικές/περιφερειακές λογικές λειτουργίες, καθώς και για 
τις θέσεις εργασίας των χειριστών. Το υλισμικό (hardware) που θα χρησιμοποιηθεί θα 
διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας.  
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Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης θα είναι εξελιγμένου σχεδιασμού, 
δομοστοιχειωτού (modular) και κλιμακωτού (scalable) τύπου με οπτική ένδειξη (leds) της 
κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού γραμμής που ελέγχει, ασφαλές έναντι αστοχίας (fail 
safe), με υψηλή διαθεσιμότητα χρησιμοποιώντας ασφαλείς ψηφιακούς διαύλους επικοινωνίας, 
προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός αριθμός διασυνδέσεων και να επεκτείνεται εύκολα. Ως εκ 
τούτου, το σύστημα θα μπορεί να επεκταθεί και σε όγκο δεδομένων και σε λειτουργίες σύμφωνα 
με τις ανάγκες επέκτασης - αναβάθμισης του δικτύου του ΟΣΕ. 

Το λογισμικό θα είναι δομοστοιχειωτό (modular) κατά τον σχεδιασμό του, δοκιμασμένο 
διεξοδικά κατά τη φάση της υλοποίησης και ικανό να ελέγξει και να παρακολουθήσει όλες τις 
απαιτούμενες αλληλεξαρτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης με τα υφιστάμενα 
συστήματα αλληλεξάρτησης, συμβατικά (με ηλεκτρονόμους) ή ηλεκτρονικά. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης θα μπορεί να ελέγχεται τοπικά από τοπικό 
σταθμό εργασίας και εξ αποστάσεως από Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), το οποίο θα 
εγκατασταθεί στο Κ.Ε.Κ. Κορίνθου.  

Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας όπως αναφέρονται στις 
Οδηγίες της Ε.Ε. 2016/919/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/776 και στις TSI διαλειτουργικότητας. Για τη σηματοδότηση αυτό σημαίνει την εφαρμογή του 
European Train Control System (ETCS) ως μέρος του συνολικού European Rail Traffic 
Management System (ERTMS). Το ETCS έχει προδιαγραφεί πλήρως στο εκτενές σύνολο των 
Προδιαγραφών Class 1, που εκπονήθηκε από κοινού από την Ένωση Ευρωπαϊκών 
Σιδηροδρόμων (UIC) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Σηματοδότησης (UNISIG) και που 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θα εφαρμοστεί το Επίπεδο 1 του ETCS baseline 3 (X=1) (συνδυασμός φωτεινής 
σηματοδότησης και χρήση ραδιοφάρων (eurobalises). Ως εκ τούτου θα συνυπάρχουν έγχρωμα 
φωτοσήματα με σύστημα αναγνώρισης κατάληψης γραμμής και ραδιοφάροι. 
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΝΟΙΕΣ ‐ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Σταθμός  

 

Σιδηροδρομική  εγκατάσταση  όπου  υπάρχει  το  κτίριο  του  σταθμού,  με  τις 
αποβάθρες και τις τροχιές κυκλοφορίας και παρακαμπτήριες τροχιές. 

Φωτοσήματα  Χαρακτηρίζεται ως  το  μόνιμο  οπτικό  σήμα που οι  ενδείξεις  του  επιδίδονται 
ημέρα και νύχτα με φανούς εγχρώμων ηλεκτρικών φώτων.  

Τα είδη των φωτοσημάτων είναι: 

κύρια σήματα, σήματα εισόδου,  σήματα εξόδου,  ενδιάμεσα  σήματα, 
σήματα αποκλεισμού, ειδοποιητικά σήματα (φωτοπροσήματα) 

Διαδρομή  Χαρακτηρίζεται μια σηματοτεχνικά εξασφαλιζόμενη πορεία αμαξοστοιχίας δια 
μέσου  συμπλέγματος  γραμμών,  με  κατάλληλη  διευθέτηση  αλλαγών  και 
καθορισμένη κατεύθυνση.  

Ασυμβίβαστη Διαδρομή  Χαρακτηρίζεται έτσι μια διαδρομή όπου είναι αντίθετη με μια άλλη διαδρομή 

Σηματοτεχνική 
Εξασφάλιση 

Νοείται  η  δια  μηχανικής  ή  ηλεκτρικής  διατάξεως  αλληλεξάρτηση  ενδείξεων 
φωτοσημάτων και διευθέτηση αλλαγών σε συνάρτηση με την πορεία. 

Ελιγμοί  Κίνηση  συρμών  εντός  των  ορίων  του  σταθμού  για  σχηματισμό  ή 
αποσχηματισμό συρμών, μεταφορά βαγονιών κτλ. 

Αλλαγή Τροχιάς  Οι  αλλαγές  τροχιάς  είναι  μηχανισμοί  μετάβασης  ενός  συρμού  από  τη  μια 
σιδηροδρομική γραμμή (κύρια), σε άλλη (παρακαμπτήριο) χωρίς την διακοπή 
της κίνησης του. 

Εκτροχιαστής  ή  Φραγή 
Τροχιάς 

Είναι σιδηροδρομική συσκευή που τοποθετείται συνήθως σε παρακαμπτήριες 
ή υπηρεσιακές γραμμές που οδηγούν σε κύριες γραμμές κυκλοφορίας. Σκοπός 
της είναι να παρεμποδίζουν έναν συρμό ή βαγόνι που είναι σταθμευμένο σε 
μη κύρια γραμμή να εισέλθει στην κύρια γραμμή. 

Κύκλωμα  Ανίχνευσης 
Συρμού 

Ηλεκτρικό  κύκλωμα  κατάλληλα  τοποθετημένο  στην  γραμμή,  όπου  μέσω 
καταλλήλων διατάξεων παρουσιάζει  την θέση ενός συρμού,  κατά μήκος  της 
διαδρομής του. Η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω κυκλώματος γραμμής ή 
μετρητών αξόνων .. 

Μήκος Πεδήσεως  Καλείται η προδιαγεγραμμένη απόσταση την οποία κατά μέγιστον επιτρέπεται 
να διανύσει η αμαξοστοιχία υπό συνθήκες πέδησης ανάγκης μέχρι πλήρους 
σταθμεύσεως. 

Περιτύπωμα Κυκλοφορίας  Το νοητό περίγραμμα άνω και εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής, εντός 
του οποίου μπορεί να κινηθεί απρόσκοπτα ένα όχημα. 

Τηλεδιοίκηση   Η  εξ  αποστάσεως  εποπτεία  και  ρύθμιση  των  φωτοσημάτων  και  αλλαγών 
τροχιάς μιας σιδηροδρομικής γραμμής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική 
και απρόσκοπτη κυκλοφορία των συρμών 

Κεντρικός Χειριστής (ΚΧ)  Καλείται ο υπάλληλος της Τηλεδιοίκησης ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον 
χειρισμό των διατάξεων αυτής.  
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ΑΡΘΡΟ 3 : Πρότυπα 

 

Το σύνολο του συστήματος και τα επιμέρους στοιχεία του, καθώς και αυτά που παρέχονται 
από υποπρομηθευτές, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα πρότυπα:  

α) EN 50121-4: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 4: 
Εκπομπή και ατρωσία (immunity) εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών  

β) EN 50121-5: Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Μέρος 5: 
Εκπομπή και ατρωσία μόνιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παροχής ρεύματος  

γ) EN 50122-1: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Μόνιμες εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Διατάξεις 
προστασίας που σχετίζονται με την ηλεκτρική ασφάλεια και τη γείωση  

δ) EN 50124-1: Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συντονισμός μόνωσης - Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις· διάκενα/ελεύθερα περιτυπώματα και αποστάσεις ερπυσμού (clearances and 
creepage distances) για το σύνολο του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

ε) EN 50124-2: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης - Μέρος 2: Υπερτάσεις 
(Overvoltages) και σχετική προστασία  

στ) EN 50125-3L: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικοί όροι για τον εξοπλισμό - Μέρος 
3: Εξοπλισμός σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών  

ζ) EN 50126: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Η προδιαγραφή και επίδειξη της Αξιοπιστίας, της 
Διαθεσιμότητας, της Συντηρησιμότητας και της Ασφάλειας (RAMS) 

η) EN 50128: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Λογισμικό για συστήματα σιδηροδρομικού ελέγχου 
και προστασίας  

θ) EN 50129: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Σχετικά με την ασφάλεια ηλεκτρονικά συστήματα 
σηματοδότησης  

ι) EN 50159-1: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συστήματα επικοινωνιών, σηματοδότησης και 
επεξεργασίας– Μέρος 1: Σχετικές με την ασφάλεια επικοινωνίες σε συστήματα κλειστής 
μετάδοσης (closed transmission systems)  

ια) UIC 738: Επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών που συνδέονται με την ασφάλεια  
ιβ) EN ISO 9000-1: Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας - Μέρος 1: 

Κατευθυντήριες γραμμές επιλογής και χρήσης  
ιγ) EN ISO 9000-3: Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας - Μέρος 3: 

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του EN ISO 9001 στην ανάπτυξη, προμήθεια, 
εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού υπολογιστών  

ιδ) EN ISO 9001: Συστήματα ποιότητας – Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση/λειτουργία 

ιε) EN ISO 9002: Συστήματα ποιότητας – Προδιαγραφή για την παραγωγή, την εγκατάσταση και 
τη συντήρηση 

ιστ) EN ISO 9003: Συστήματα ποιότητας – Προδιαγραφή για την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή  
ιζ) EN 30011-1: Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των συστημάτων ποιότητας – Έλεγχος 
ιη) EN 30011-2: Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των συστημάτων ποιότητας –Κριτήρια 

πιστοποίησης ελεγκτών  
ιθ) EN 30011-3: Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των συστημάτων ποιότητας – Διαχείριση 

προγραμμάτων ελέγχου  
κ) Γενικός Κανονισμός Κινήσεως (ΓΚΚ) – Μέρος Α – Κανονισμοί Σημάτων 

συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Ι – V. 
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κα) Γενικός Κανονισμός Κινήσεως (ΓΚΚ) – Μέρος Β 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : λειτουργικές απαιτήσεις 

Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζεται η λειτουργική απόδοση του συστήματος αλληλεξάρτησης. Το 
υλισμικό (hardware) και το λογισμικό (software) του συστήματος πρέπει να μελετηθούν κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες λειτουργίες και χαρακτηριστικά. 

4.1. Βασικές	Αρχές	Λειτουργίας		

Το σύστημα αλληλεξάρτησης θα διαιρείται σε τρία λογικά επίπεδα λειτουργίας:  

a. Επίπεδο Χειρισμών, Απεικόνισης και Καταγραφής Σφαλμάτων 

Οι λειτουργίες του επιπέδου αυτού δίνουν τη δυνατότητα χειρισμών, απεικόνισης και 
καταγραφής σφαλμάτων. Τα στοιχεία του επιπέδου αυτού θα επικοινωνούν με τα επίπεδα 
ασφάλειας και ελέγχου / επιτήρησης, μέσω μόνιμου διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος θα 
εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων. 

b. Επίπεδο Ασφαλείας 

Οι εντολές που προέρχονται από το ανωτέρω επίπεδο μέσω διαύλου επικοινωνίας, θα 
διαβιβάζονται στο επίπεδο ασφαλείας και αφού τύχουν επεξεργασίας από τη λογική λειτουργίας 
των αλληλεξαρτήσεων θα αποστέλλονται στο επίπεδο ελέγχου και επιτήρησης. Η απορρέουσα 
κατάσταση και τυχόν σφάλματα που θα προκύψουν, θα διαβιβάζονται στο ανωτέρω επίπεδο με 
τον ίδιο τρόπο. 

 

c. Επίπεδο Ελέγχου και Επιτήρησης του εξωτερικού εξοπλισμού 

Στο επίπεδο ελέγχου και επιτήρησης, θα υλοποιείται ο έλεγχος και η επιτήρηση των 
εξωτερικών στοιχείων κατά τρόπο απολύτως ασφαλή. Η πραγματική κατάσταση του εξωτερικού 
εξοπλισμού (ενδείξεις φωτοσημάτων, θέση αλλαγών, κ.λπ.), καθώς και όλες οι βλάβες (π.χ. 
βλάβη Led κάποιου φωτοσήματος, ελαττωματική καλωδίωση, κ.λπ.) θα επιτηρούνται και θα 
ανιχνεύονται. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των μονάδων ελέγχου και επιτήρησης και του 
εξωτερικού εξοπλισμού δεν θα υπερβαίνει τα 10 km. Η επικοινωνία με το επίπεδο ασφαλείας θα 
γίνεται μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος για λόγους διαθεσιμότητας θα έχει 
εφεδρεία. Ο Ανάδοχος θα παρέχει πληροφορίες για διεπαφές του συστήματος με εξωτερικά 
συστήματα (π.χ. εξωτερικοί συναγερμοί). 

 

4.2. Διάταξη	 εξοπλισμού	 αλληλεξάρτησης	 κεντρικών	 και	 περιφερειακών	

μονάδων	αλληλεξάρτησης.	

Στο τμήμα Δυτικού Προαστιακού θα εγκατασταθούν δύο κύρια συστήματα 
αλληλεξάρτησης, καθώς και ο απαραίτητος αριθμός περιφερειακών μονάδων για τον έλεγχο 
και χειρισμό του εξοπλισμού πεδίου (κυκλώματα ανίχνευσης συρμών, αλλαγές τροχιάς, 
φωτοσήματα κλπ). Τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν στους Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και 
Νέας Περάμου, ενώ θα εγκατασταθούν και τέσσερα περιφερειακά συστήματα αλληλεξάρτησης, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο ενδεικτικό πίνακα: 
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α/α  ΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

1  Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου (κύριο)  25+747 έως 36+125 

2  Σ.Σ. Ελευσίνας (περιφερειακό)  36+125 έως 41+569 

3  ΕΘΑ ΕΛΠΕ Ελευσίνας (περιφερειακό)  41+569 έως 45+478 

4  ΕΘΑ Λουτρόπυργου (περιφερειακό)  45+478 έως 49+871 

5  Σ.Σ. Νέας Περάμου (κύριο)  49+871 έως 55+969 

6  Σ.Σ. Μεγάρων (περιφερειακό)  55+969 έως 60+195 

7  Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων (περιφερειακό)   

*στη χ.θ. 23+373 συνδέεται η γραμμή του Δυτικού Προαστιακό με τη ΣΓΥΤ ΣΚΑ - Κιάτο 

Εντός των ανωτέρω περιοχών μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
σιδηροδρομικοί σταθμοί ή στάσεις, των οποίων ο σηματοτεχνικός εξοπλισμός (φωτοσήματα, 
συστήματα ανίχνευσης συρμών, ηλεκτροκίνητα χειριστήρια αλλαγών τροχιάς, εκτροχιαστές κτλ.) 
θα ελέγχεται εξ’ αποστάσεως από τον σταθμό εξάρτησης τους, όπου θα έχει εγκατασταθεί το 
κύριο ή περιφερειακό σύστημα σηματοδότησης.  

4.3. Διασύνδεση	με	γειτονικά	συστήματα.	

Το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης της γραμμής Δυτικού Προαστιακού θα έχει 
τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να είναι συμβατό 
με τα γειτονικά συστήματα αλληλεξάρτησης. 

Θα παρέχεται εξοπλισμός διαμεσολάβησης, ο οποίος θα επιτρέπει τη διασύνδεση μεταξύ 
των διαφορετικών συστημάτων. Θα οριστεί το όριο του κάθε συστήματος και του ηλεκτρονικού 
συστήματος αλληλεξάρτησης Δυτικού Προαστιακού, σύμφωνα με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

- Κάθε οριακός σταθμός θα είναι πλήρως λειτουργικός μέσω της χρήσης είτε ενός τοπικού 

πίνακα ελέγχου ή ενός τοπικού σταθμού εργασίας. 

- Όλες οι αλλαγές θα ελέγχονται από το σύστημα που ηλεκτροδοτούνται. 

- Καμία χάραξη διαδρομής εντός ενός συστήματος δεν θα εξαρτάται από την διαθεσιμότητα 

και των δύο συστημάτων. 

- Προεπιλογή των διαδρομών 

- Χάραξη κανονικών και διαδρομών μόνιμης χάραξης 

- Αυτόματη απελευθέρωση των διαδρομών 

- Ακύρωση των διαδρομών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

- Αποκλεισμό διαδρομών 

- Μεταφορά δεδομένων συστήματος αριθμοδότησης συρμών 

- Πλήρης  έλεγχος  και  χειρισμός  των  συστημάτων  αλληλεξάρτησης  των  σταθμών  που 

περιλαμβάνονται σε αυτά 

- Μεταφορά  διαφόρων  πληροφοριών  που  ο  ΟΣΕ  θα  κρίνει  απαραίτητες  για  την  σωστή 

λειτουργία του δικτύου του (π.χ. συγχρονισμός ρολογιών). 
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Συγκεκριμένα τμήματα των παρακείμενων συστημάτων αλληλεξάρτησης θα εμφανίζονται 
στους οριακούς Τοπικούς Σταθμούς Εργασίας της γραμμής Δυτικού Προαστιακού και στο ΚΕΚ. 
Τα τμήματα αυτά θα καθοριστούν στη φάση της μελέτης εφαρμογής. 

Η εφαρμογή των παραπάνω θα πραγματοποιείται και για τις δύο κατευθύνσεις κίνησης 
(κανονική και αντίθετη κίνηση). Οι πληροφορίες που θα μεταφέρονται και θα μετατρέπονται θα 
είναι ασφαλείς έναντι βλάβης. Οι πληροφορίες του εξοπλισμού διασύνδεσης θα εφαρμόζονται 
σύμφωνα με αρχές απολύτου ασφαλείας βλάβης. Προκειμένου το ένα σύστημα να 
προστατεύεται από το άλλο σε περιπτώσεις υπέρτασης, κρουστικής τάσης από το ρεύμα έλξης 
κλπ. η διασύνδεση θα παρέχει τις κατάλληλες προστασίες. 

Ο καθορισμός του ορίου μεταξύ των συστημάτων αλληλεξάρτησης μαζί με τη μελέτη της 
διασύνδεσης των, θα υπόκειται σε έγκριση του ΟΣΕ.  

4.4. Τοπικοί	Σταθμοί	Εργασίας	(Χειρισμών	και	Ελέγχου)	

Τοπικοί σταθμοί εργασίας θα εγκατασταθούν στους Σ.Σ. των κυρίων περιοχών ήτοι ΕΛΠΕ 
Ασπροπύργου και Νέας Περάμου. 

Οι περιοχές ελέγχου για κάθε ένα από τους ανωτέρω σταθμούς εργασίας θα είναι 
ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

α/α  ΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

1  ΣΣ ΕΛΠΕ Ασπροπύργου  25+747 έως 45+478 

2  Σ.Σ. Νέας Περάμου  45+748 έως 60+195 

Παλαιός ΣΣ Μεγάρων (προαίρεση) 

 

Η μελέτη εφαρμογής που θα υποβάλει ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη ενδεχόμενη 
διαφοροποίηση του ανωτέρω σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΣΕ. Σε κάθε περίπτωση η 
κατανομή των σταθμών εργασίας θα καλύπτει συνδυαστικά το σύνολο του τμήματος Δυτικού 
Προαστιακού. 

Ο εκάστοτε τοπικός σταθμός εργασίας θα εγκατασταθεί στο Γραφείο Κινήσεως για έλεγχο 
και επίβλεψη της καθορισμένης τοπικής περιοχής ελέγχου.  

Οι απαραίτητες ενδείξεις για τις λειτουργικές απαιτήσεις θα παρουσιαστούν σε 
γεωγραφική μορφή και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον εντοπισμό οχημάτων, κατάσταση 
αλλαγών, χάραξη διαδρομών, αιτηθείσες διαδρομές, κατάσταση φωτοσημάτων, κατεύθυνση 
κ.τ.λ. Άλλες ενδείξεις μπορούν να παρουσιαστούν είτε με χρήση γραφικών ή σε αλφαριθμητική 
μορφή. Ο Ανάδοχος θα δώσει με την μελέτη του λεπτομερή περιγραφή των δυνατοτήτων του 
συστήματος. 

Το υλισμικό (hardware) του υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τοπικό σταθμό 
εργασίας, θα είναι υπολογιστής βιομηχανικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας, επωνύμου 
κατασκευαστή και υψηλής ποιότητας, έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 29 ιντσών υψηλής 
ανάλυσης και εκτυπωτή. Το εγκατεστημένο λογισμικό του υπολογιστή θα είναι κατάλληλο για το 
χειρισμό πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια. Όλο το εγκατεστημένο λογισμικό στο 
σταθμό εργασίας θα προορίζεται για το σύστημα λειτουργίας. 
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Ο εκτυπωτής του σταθμού εργασίας θα είναι τύπου laser, τελευταίας τεχνολογίας, 
χαμηλού θορύβου και κατάλληλος για χρήση σε περιβάλλον γραφείου. 

Όταν ο εκάστοτε σταθμός εργασίας δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία (όταν η λειτουργία θα 
έχει μεταφερθεί στο ΚΕΚ) θα ενημερώνεται με ενδείξεις από το σύστημα αλληλεξάρτησης και/ή 
τον κεντρικό υπολογιστή. Θα είναι δυνατό το κλείσιμο του σταθμού εργασίας χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα για την αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης, που θα καθιστά τα 
φωτοσήματα απαγορευτικά κατά ομάδες, καθώς και η δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής 
έντασης των φωτοσημάτων κατά τη νύχτα (ημέρα -νύχτα). 

Η πρόσβαση στους σταθμούς εργασίας θα είναι ελεγχόμενη, μέσω μηχανισμού κωδικού 
πρόσβασης (password protected). 

Στη μελέτη εφαρμογής ο Ανάδοχος θα προσκομίσει λειτουργικές διαδικασίες (operational 
procedures) για τη χρήση και λειτουργία των τοπικών σταθμών εργασίας, στις οποίες θα 
ενσωματώνεται η εμπειρία σιδηροδρομικής εκμετάλλευσης του συστήματος. 

4.5. Εκκίνηση	Συστήματος	(Booting)	

Όλο το υλισμικό μέρος (hardware) θα πρέπει να εκκινεί (boot) αυτόματα όταν τίθεται σε 
λειτουργία ή μετά την αποκατάσταση της παροχής ισχύος. Μετά από μια σύντομη κατάσταση 
μη λειτουργίας, ιδιαίτερα τα δεδομένα σχετικά με τους χειροκίνητα τεθέντες αποκλεισμούς στη 
διάρκεια της κατάστασης εκτός λειτουργίας, πρέπει να είναι διαθέσιμα (π.χ. αποκλεισμένες 
αλλαγές ή γραμμές, μη αλληλεξαρτημένες διαδρομές). 

Η λειτουργία εκκίνησης του συστήματος πρέπει να είναι η πρώτη δυνατή λειτουργία πριν 
από οποιαδήποτε άλλη, κατά τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία ή επανεκκίνησης του 
συστήματος. Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι έχουν σταματήσει όλοι οι συρμοί. 

 

4.6. Ηλεκτροκίνητα	Χειριστήρια	Αλλαγών	Τροχιάς	

Ανεξάρτητος Ηλεκτροκίνητος Χειρισμός Αλλαγής 

Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες για 
ανεξάρτητο ηλεκτροκίνητο χειρισμό οποιασδήποτε αλλαγής, δηλαδή διευθέτηση μιας 
μεμονωμένης αλλαγής ζεύγους αλλαγών (διαγώνιος) ή διπλής αλλαγής – διασταύρωσης 
(“σταυροψάλλιδο”) από τον χειριστή ΚΕΚ ή τον τοπικό σταθμό εργασίας. Διευκρινίζεται ότι δεν 
θα επιτρέπεται ο χειρισμός μεμονωμένων αλλαγών που βρίσκονται σε διάταξη διαγωνίου ή 
διπλής αλλαγής. Η διευθέτηση των διαγωνίων ή διπλών αλλαγών θα γίνεται μέσω μίας εντολής 
ανά θέση της διαγωνίου ή διπλής αλλαγής, η οποία θα ενεργοποιεί το σύνολο των 
ηλεκτροκίνητων χειριστηρίων. H αίτηση για ανεξάρτητο χειρισμό θα πρέπει να επιβεβαιώνεται 
από το σύστημα αλληλεξάρτησης πριν εκτελεστεί.  

Αδυναμία ανεξάρτητου ηλεκτροκίνητου χειρισμού μη κατειλημμένης αλλαγής είναι: 

α) Η αλλαγή είναι αλληλεξαρτημένη. 
β) Η αλλαγή είναι μανδαλωμένη (από προηγούμενη ενέργεια του χειριστή). 
γ) Η αλλαγή έχει αποδεσμευτεί για επιτόπιο χειρισμό από τον τοπικό σταθμό 

εργασίας και έχει δεσμευτεί σε αυτή τη θέση. 
δ) Έχει καταγραφεί παραβίαση της αλλαγής. 
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Ο ανεξάρτητος ηλεκτροκίνητος χειρισμός μιας κατειλημμένης αλλαγής πρέπει να 
καταχωρίζεται (logged) ως βοηθητική λειτουργία.  

Χειρισμός Αλλαγών με Χάραξη Διαδρομών 

Οι θέσεις των αλλαγών θα απεικονίζονται οπτικά, στον τοπικό σταθμό εργασίας, καθώς 
και στις οθόνες των χειριστών του ΚΕΚ. Το άνοιγμα των φωτοσημάτων θα είναι αδύνατο στην 
περίπτωση μη ανίχνευσης θέσης των αιχμών των αλλαγών στη θέση που απαιτείται. 

Στον τοπικό σταθμό εργασίας, κάθε αλλαγή θα είναι δυνατόν να ασφαλίζεται στη μια ή 
την άλλη θέση με την αφαίρεση κατάλληλου κλειδιού, ή ανάλογης διάταξης, έτσι ώστε ο κατέχων 
το κλειδί, βύσμα κλπ. να είναι βέβαιος ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρικός χειρισμός 
της αλλαγής. Η ακινητοποίηση της αλλαγής στην οθόνη θα επισημαίνεται με ερυθρή ένδειξη 
κοντά στην αλλαγή. Κίνηση της αλλαγής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επανατοποθέτηση της 
διάταξης που αφαιρέθηκε. 

Οι αλλαγές, που λειτουργούν αυτόματα με αλληλεξάρτηση, θα πρέπει να παραμένουν 
στην τελευταία θέση μέχρι να απαιτηθεί να κινηθούν προς την αντίθετη θέση κατά τη χάραξη 
νέας διαδρομής ή την παροχή πλευρικής προστασίας. 

Οι αλλαγές τροχιάς πρέπει να δεσμεύονται από το σύστημα αλληλεξάρτησης έτσι, ώστε 
να εμποδίζεται ο χειρισμός τους όταν πρόκειται να διέλθει συρμός από αυτές. Πρέπει να 
παραμένουν δεσμευμένες δηλαδή, τουλάχιστον στις παρακάτω περιπτώσεις : 

α) Όταν περιλαμβάνονται σε διαδρομή που έχει χαραχθεί. 

β) Όταν περιλαμβάνονται σε συνθήκες εξασφάλισης διαδρομής ολίσθησης. 

γ) Όταν περιλαμβάνονται στην πλευρική προστασία μιας διαδρομής. 

δ) Όταν το τμήμα αποκλεισμού της αλλαγής είναι κατειλημμένο. 

ε) Όταν έχουν διευθετηθεί με ιδιαίτερο (ανεξάρτητο) χειρισμό και έχουν δεσμευτεί 
σε αυτή τη θέση. 

Για λόγους περιορισμού της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος και της αντίστοιχης 
διαστασιολόγησης της εναλλακτικής τροφοδοσίας (συσσωρευτές, UPS, γεννήτριες), εφόσον 
απαιτείται δεν θα πραγματοποιείται πολλαπλή διευθέτηση αλλαγών ταυτοχρόνως. Πρόγραμμα 
κλιμακωτού ελέγχου πρέπει να την εμποδίζει. Αν κατά τη χάραξη μιας διαδρομής δημιουργούνται 
περισσότερες εντολές διευθέτησης αλλαγών, το πρόγραμμα κλιμακωτού ελέγχου πρέπει να 
ξεκινάει τη διευθέτηση των αλλαγών τη μια κατόπιν της άλλης.  

Οι αλλαγές τροχιάς θα έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύονται για κάθε λειτουργία τοπικά. 
Λόγοι για τη μη μετακίνηση αλλαγής στην επιθυμητή θέση είναι: 

στ) Η αλλαγή είναι αλληλεξαρτημένη  

ζ) Η αλλαγή είναι καθηλωμένη  

η) Η αλλαγή έχει αποδεσμευτεί για επιτόπιο χειρισμό σε μεμονωμένη λειτουργία  

θ) Η αλλαγή είναι κατειλημμένη  

ι) Η αλλαγή δεν ανιχνεύεται σε καμία από τις δύο τελικές θέσεις 

ια) Έχει καταγραφεί η παραβίαση της αλλαγής 
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Όταν δεν υφίσταται κανένας από αυτούς τους λόγους, η αλλαγή μετακινείται αυτόματα 
στην επιθυμητή θέση.  

Χειροκίνητος Αποκλεισμός Αλλαγών  

Ο αποκλεισμός και η απελευθέρωση των αλλαγών πρέπει να είναι δυνατόν να γίνεται 
χειροκίνητα.  

Παραβίαση Αλλαγών  

Όταν μια αλλαγή έχει παραβιαστεί θα πρέπει να δίνεται μία οπτική και ακουστική ένδειξη. 
Η παραβίαση θα πρέπει να καταγράφεται μεμονωμένα για κάθε αλλαγή.  

Ένδειξη Λάθους  

Η ανίχνευση της τελικής θέσης μιας αλλαγής πρέπει επίσης να δείχνεται σε περίπτωση που 
λείπει η τάση παροχής. Αν ο εντοπισμός αποτύχει θα πρέπει να εμφανίζεται μια οπτική και 
ακουστική ένδειξη. Σε περίπτωση δύο διαγώνιων αλλαγών α & β (π.χ. PM 201α – 201β) θα πρέπει 
να υπάρχει δυνατότητα ένδειξη σφάλματος - μη κλειδώματος για κάθε αλλαγή ξεχωριστά και όχι 
μια ένδειξη σφάλματος και για τις δύο (α & β), τόσο για τον τοπικό σταθμό όσο και για την 
Τηλεδιοίκηση.  

4.7. Εκτροχιαστές	

Για τους εκτροχιαστές ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως για τις αλλαγές (εκτός από την 
παραβίαση). Επίσης, οι εκτροχιαστές θα διευθετούνται στην θέση εκτροπής μετά την εύκαμπτη 
απελευθέρωση της διαδρομής και την απελευθέρωση των εκατέρωθεν του εκτροχιαστή 
τμημάτων αποκλεισμού. 

4.8. Διατάξεις	Δέσμευσης	Κλειδιών	

Οι χειροκίνητες αλλαγές θα πρέπει να ασφαλίζονται με ηλεκτρικές διατάξεις δέσμευσης 
κλειδιών. Τα κλειδιά θα μπορούν να αποδεσμεύονται, ανεξάρτητα από την κατάληψη ή όχι της 
αλλαγής, όταν δεν υπάρχει αλληλεξάρτηση, αποκλεισμός ή λάθος. Η απελευθέρωση των 
κλειδιών θα μπορεί να ακυρωθεί, έως ότου αφαιρεθεί το κλειδί.  

4.9. Ενδείκτες	Θέσης	(Φαναριέρες)	

Όλες οι ηλεκτροκίνητες αλλαγές καθώς και οι εκτροχιαστές θα εξοπλιστούν με φωτεινούς 
ενδείκτες θέσης (φαναριέρες). Οι απεικονίσεις που θα φέρουν οι ενδείκτες θα πρέπει να είναι 
σύμφωνοι με τον ΓΚΚ – Μέρος Α. Ο Φωτισμός (νύχτα/ημέρα) των ενδεικτών θέσης (φαναριέρες) 
θα ενεργοποιείται αυτόματα από διάταξη με φωτοκύτταρο ανά περιοχή ελέγχου.  

4.10. Διαδρομές	

Για την προστασία όλων των κινήσεων των σιδηροδρομικών οχημάτων (συρμών και 
μονάδων ελιγμών), το σύστημα αλληλεξάρτησης πρέπει να παρέχει ασφαλείς διαδρομές για 
κινήσεις συρμών και ελιγμών (κύριες διαδρομές και διαδρομές ελιγμών).  

a. Ορισμοί 

Οι διαδρομές διακρίνονται σε : 

1) Κύριες διαδρομές Κυκλοφορίας, οι οποίες καλύπτουν την κίνηση των συρμών επί 
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των διηκουσών γραμμών κυκλοφορίας καθώς και την κίνηση συρμών μεταξύ 
κυρίων γραμμών κυκλοφορίας και διακλαδώσεων. 

2) Διαδρομές Ελιγμών, οι οποίες καλύπτουν την κίνηση ελισσόμενων τμημάτων ή 
Μεμονωμένων Μηχανών (ΜΜ) υπό καθεστώς ελιγμών σύμφωνα με τον ΓΚΚ, 
μεταξύ κυρίων γραμμών κυκλοφορίας, ή κυρίων γραμμών κυκλοφορίας και 
εγκαταστάσεων περιοχών ελιγμών που δεν καλύπτονται πλήρως, ή καλύπτονται εν 
μέρει με εξοπλισμό ηλεκτρικής σηματοδότησης.  

b. Διαδρομές ελιγμών 

Κάθε διαδρομή ορίζεται από το φωτόσημα ελιγμών αφετηρίας (το οποίο είτε είναι 
εγκατεστημένο ανεξάρτητα από κύριο φωτόσημα είτε είναι εγκατεστημένο στον ίδιο ιστό 
με κύριο φωτόσημα) και το κύριο φωτόσημα ή φωτόσημα ελιγμών προορισμού. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει κύριο φωτόσημα ή φωτόσημα ελιγμών προορισμού, τότε 
σημείο προορισμού ορίζεται ένα κύκλωμα ανίχνευσης συρμού. Το κύκλωμα αυτό είναι 
μέρος της διαδρομής. 

Μία κύρια διαδρομή, αποτελείται απαραίτητα από τα ακόλουθα: 

 Βασική Διαδρομή (από το φωτόσημα αφετηρίας ως το φωτόσημα προορισμού ή 
ως ένα τμήμα της γραμμής) 

 Διαδρομή Ολίσθησης (Overlap) μετά από το φωτόσημα προορισμού (μπορεί να 
έχει μηδενικό μήκος για πολύ χαμηλές ταχύτητες)  

 Πλευρική προστασία 

Μία διαδρομή ελιγμών συνήθως αποτελείται από τη βασική διαδρομή, ενώ η πλευρική 
προστασία μπορεί να απαιτείται μόνο για μεμονωμένες αλλαγές.  

c. Κύριες Διαδρομές 

Κάθε κύρια διαδρομή ορίζεται από ένα φωτόσημα αφετηρίας (κύριο φωτόσημα) και ένα 
φωτόσημα προορισμού. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει φωτόσημα προορισμού, τότε 
ως σημείο προορισμού ορίζεται ένα τμήμα γραμμής. Το τμήμα αυτό γραμμής είναι 
επίσης μέρος της διαδρομής. Το τρίτο συστατικό στοιχείο μιας διαδρομής είναι η πλευρική 
προστασία, που παρέχεται από αλλαγές, εκτροχιαστές ή φωτοσήματα.  

Όλες οι πιθανές διαδρομές, σύμφωνα με τη γραμμολογία των σταθμών, των διαγωνίων 
ή των διακλαδώσεων, πρέπει να μπορούν να προγραμματιστούν.  

Η διαδικασία χάραξης διαδρομής γίνεται σε δύο φάσεις,  

 έλεγχος εισαγωγής  

 χάραξη 

Ο σκοπός του ελέγχου εισαγωγής είναι να εκτελέσει έναν προέλεγχο, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει ότι όλα τα απαραίτητα για τη χάραξη της διαδρομής στοιχεία, μπορούν να 
συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδρομή. Σε περίπτωση, που η συμμετοχή ενός στοιχείου 
δεν είναι δυνατή, τότε ο προέλεγχος δεν είναι επιτυχής και η διαδρομή δεν μπορεί να 
χαραχθεί. Παραμένει προεπιλεγμένη, εφόσον δεν έχει απορριφθεί λόγω ασυμβίβαστου 
με άλλη ήδη χαραγμένη διαδρομή ή άλλες δεσμεύσεις.  
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Ως χάραξη νοείται η επιλογή των στοιχείων, που πρέπει να δεσμευθούν και 
μανδαλωθούν, για να διαμορφωθεί ή να χαραχθεί η διαδρομή. Η χάραξη μιας 
διαδρομής απαιτεί επίσης τη μανδάλωση στοιχείων στο τμήμα της διαδρομής ολίσθησης 
και στην πλευρική προστασία. Η χάραξη διαδρομής θα υφίσταται εσωτερική επεξεργασία 
ξεκινώντας από το σημείο προορισμού έως το φωτόσημα αφετηρίας. Για το λόγο αυτό, 
η τελευταία εργασία, που θα πρέπει να εκτελείται, είναι το άνοιγμα του φωτοσήματος 
αφετηρίας. 

d. Έλεγχος Εισαγωγής 

Πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, ελέγχεται αν η κατάσταση όλων των εξαρτώμενων 
στοιχείων επιτρέπει τη χάραξη μιας διαδρομής: 

Ενδεικτικοί λόγοι αδυναμίας χάραξης διαδρομής είναι οι ακόλουθοι: 

 Η προηγούμενη χρονικά χάραξη μιας αντιμέτωπης, πλευρικής ή διασταυρούμενης 
διαδρομής με την προς χάραξη διαδρομή 

 Κατάληψη τμήματος διαδρομής της ίδιας κατεύθυνσης  

 Διευθέτηση αλλαγών ή φωτοσημάτων σε μεμονωμένη λειτουργία 

 Μανδάλωση ή αποκλεισμός αλλαγών σε θέση διαφορετική από αυτή που απαιτεί η 
διαδρομή 

 Αποκλεισμός τμήματος γραμμής λόγω εργασιών κατασκευής ή συντήρησης ή 
λόγω προσωπικού, που εκτελεί επιθεώρηση 

Μία υπάρχουσα ή μερικώς υπάρχουσα διαδρομή ολίσθησης, η οποία ταυτίζεται με αυτή 
που απαιτείται για την προς χάραξη διαδρομή, μπορεί να διατηρηθεί και να θεωρηθεί ως 
η απαιτούμενη διαδρομή ολίσθησης.  

Οι πιθανές ενδείξεις, που θα εμφανιστούν για οποιοδήποτε στοιχείο της προς χάραξη 
διαδρομής, πρέπει να αναγνωριστούν θετικά από τον χειριστή (αν όχι, ο έλεγχος 
εισαγωγής ματαιώνεται). Μετά από αυτό ο έλεγχος εισαγωγής επαναλαμβάνεται.  

e. Χάραξη Διαδρομής 

Η χάραξη διαδρομής μπορεί να εκτελεστεί μόνο αν ο έλεγχος εισαγωγής για ολόκληρη 
τη διαδρομή (βασική διαδρομή, διαδρομή ολίσθησης, πλευρική προστασία) είναι 
θετικός.  

Η χάραξη διαδρομής περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

 Αυτόματη διευθέτηση όλων των αλλαγών και εκτροχιαστών (πλευρική προστασία) 
στις απαιτούμενες θέσεις 

 Μανδάλωση όλων των στοιχείων, που αποτελούν μέρος της διαδρομής, όταν 
βρίσκονται στις σωστές θέσεις τους. Αυτό ισχύει επίσης και για τις σχετικές διατάξεις 
δέσμευσης κλειδιών.  

 Έλεγχο όλων των συνθηκών πλευρικής προστασίας 

 Έλεγχο ότι δεν είναι δυνατές ασύμβατες διαδρομές (ελέγχεται προκαταρκτικά από τον 
έλεγχο εισαγωγής) 
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Κατά τη χάραξη διαδρομής θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πιθανές ενδιάμεσες 
αλλαγές, δηλ. αλλαγές που είναι κατειλημμένες από συρμό που περιμένει μπροστά από 
ένα φωτόσημα.  

f. Άνοιγμα Φωτοσήματος  

Πριν ανοίξει το φωτόσημα αφετηρίας (ένδειξη πορείας με πιθανή ένδειξη περιορισμού 
ταχύτητας), θα πρέπει να ελεγχθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Το φωτόσημα δεν είναι αποκλεισμένο 

 Το φωτόσημα δεν είναι δεσμευμένο για πλευρική προστασία 

 Η διαδρομή έχει χαραχθεί 

Για διαδρομές εισόδου στους σταθμούς: 

 Η βασική διαδρομή και η διαδρομή ολίσθησης δεν είναι κατειλημμένες  

Για διαδρομές εξόδου: 

 Η βασική διαδρομή δεν είναι κατειλημμένη 

 Το τμήμα αποκλεισμού γραμμής είναι στην αρχική θέση, το τμήμα ανοικτής γραμμής 
δεν είναι κατειλημμένο, η κατεύθυνση της διαδρομής είναι επιτρεπτή, οι διατάξεις 
δέσμευσης κλειδιών είναι στην αρχική τους θέση (αν οι προϋποθέσεις γραμμής 
πληρούνται το τμήμα αποκλεισμού γραμμής ενεργοποιείται).  

Θα υπάρχει αναμονή μέχρις ότου το τμήμα αποκλεισμού γραμμής είναι στην αρχική 
θέση και το τμήμα ανοικτής γραμμής δεν είναι κατειλημμένο. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις δεν θα υπάρχει αναμονή για την πλήρωση των προϋποθέσεων και η 
χάραξη της διαδρομής θα ακυρώνεται αμέσως.  

Αν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις πληρούνται, το φωτόσημα αφετηρίας ανοίγει 
(ένδειξη πορείας). 

g. Διαδρομές Ολίσθησης 

Σύμφωνα με τον ΓΚΚ άρθρο 116 παρ. 1161, ως διαδρομή ολίσθησης ορίζεται απόσταση 
ίση με 60μ σε γραμμές που μπορούν να διανυθούν με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με 120 χλμ/ώρα 
και 100 μέτρα σε γραμμές που μπορούν να διανυθούν με ταχύτητα μεγαλύτερη από 120 
χλμ/ώρα. Η αρχή μέτρησης της απόστασης αυτή είναι το σημείο στάθμευσης (φωτόσημα 
προορισμού). Τα ανωτέρω μήκη περιλαμβάνονται στις διαδρομές υποδοχής συρμών και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε εμπόδια σε όλη την έκταση τους, ώστε 
τυχόν ολίσθηση του συρμού πέραν του φωτοσήματος προορισμού, να μην θέτει σε κίνδυνο την 
κυκλοφορία, εφόσον περιορίζεται εντός της οριοθετημένης διαδρομής ολίσθησης.  

 

Ως εκ τούτου όλες οι συσκευές γραμμής που περιλαμβάνονται στην διαδρομή ολίσθησης 
θα πρέπει να είναι διευθετημένες στην θέση που επιτρέπει την απρόσκοπτη διέλευση της 
αμαξοστοιχίας πέραν του σημείου σταθμεύσεως. Οι αλλαγές στο τμήμα της διαδρομής 
ολίσθησης και τα στοιχεία της πλευρικής τους προστασίας πρέπει επίσης να μανδαλώνονται, 
ενώ το τμήμα γραμμής που περιλαμβάνεται στη διαδρομή ολίσθησης πρέπει να δεσμεύεται.  
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Η εξασφάλιση της κατά περίπτωση διαδρομής ολίσθησης αποτελεί προϋπόθεση για να 
μπορεί να χαραχθεί η διαδρομή.  

Η διαδρομή ολίσθησης μιας χαραγμένης διαδρομής αφίξεως αποδεσμεύεται μόνο μετά 
από παρέλευση χρονικού διαστήματος (ρυθμιζόμενου μεταξύ 0 και 2min) από την 
απελευθέρωση του προτελευταίου τμήματος γραμμής της χαραγμένης διαδρομής και εφόσον 
στο διάστημα αυτό δεν έχει καταληφθεί η διαδρομή ολίσθησης, οπότε ο συρμός ή η ΜΜ 
τεκμαίρεται ότι έχει σταθμεύσει προ του κλειστού φωτοσήματος προορισμού. 

Το ελάχιστο τρεις (3) διαφορετικοί τύποι διαδρομών ολίσθησης (επιπλέον της διαδρομής 
ολίσθησης με μηδενικό μήκος) πρέπει να μπορούν να προγραμματιστούν πίσω από ένα 
φωτόσημα προορισμού μιας κύριας διαδρομής.  

Επισημαίνεται ότι επειδή το εν λόγω σύστημα σηματοδότησης αφορά μονή γραμμή, θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
Β’ μέρος του ΓΚΚ, ήτοι τα άρθρα: 

1. Άρθρον 98 παρ. 987, 988 

2. Άρθρον 116 παρ. 1161 

3. Άρθρον 119 παρ. 1190, 1191, 1192 

h. Πλευρική Προστασία 

Πλευρική προστασία πρέπει να παρέχεται για όλες τις αλλαγές και διασταυρώσεις μιας 
χαραγμένης διαδρομής και της διαδρομής ολίσθησης και πρέπει να θεωρείται τμήμα της 
χαραγμένης διαδρομής.  

Πλευρική προστασία απαιτείται επίσης για τα στοιχεία οριοθέτησης μιας τοπικά 
λειτουργούσας περιοχής. 

Ανάλογα με τη μελέτη, η πλευρική προστασία μπορεί να παρέχεται από αλλαγές, 
εκτροχιαστές ή σήματα. Αν η κύρια πλευρική προστασία δεν είναι διαθέσιμη, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται δευτερεύουσα πλευρική προστασία. Η δευτερεύουσα προστασία παραμένει 
ενεργή, ακόμα και αν η κύρια προστασία καταστεί εν τω μεταξύ διαθέσιμη.  

Φωτόσημα, που είναι ήδη ανοιγμένο (ένδειξη πορείας), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πλευρική προστασία. 

i. Αυτόματη Αποδέσμευση Διαδρομής 

Η αυτόματη αποδέσμευση διαδρομής θα επιτελείται κατά ευέλικτο τρόπο, δηλαδή κάθε 
στοιχειώδες τμήμα της διαδρομής θα αποδεσμεύεται κατόπιν ελέγχου λογικής και φυσικής 
διαδοχής κατάληψης και απελευθέρωσης. Σε περίπτωση απώλειας ισχύος, η διαδικασία 
αυτόματης αποδέσμευσης πρέπει να σταματάει.  

Οι προϋποθέσεις για αποδέσμευση στοιχείων της διαδρομής είναι (σωρευτικά και όχι 
διαζευκτικά): 

 Το τμήμα γραμμής δεν είναι κατειλημμένο  

 Το τμήμα προσέγγισης της διαδρομής έχει αποδεσμευτεί 

 Όλα τα στοιχεία μπροστά (κατά τη φορά κίνησης του συρμού) από το τμήμα που 
πρόκειται να αποδεσμευτεί πρέπει να είναι κατειλημμένα. 
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 Η αυτόματη αποδέσμευση γραμμής πραγματοποιείται σε δυο φάσεις: 

 Απελευθέρωση του πρώτου τμήματος γραμμής, που περιέχει αλλαγές.  

 Αποδέσμευση των στοιχείων πλευρικής προστασίας μαζί με τα στοιχεία που 
προστατεύουν και στη συνέχεια απελευθέρωση της υπόλοιπης διαδρομής, ανά 
τμήμα γραμμής.  

Αφού αποδεσμευτεί το τελευταίο ενεργό στοιχείο και το τμήμα προορισμού της διαδρομής 
καταληφθεί, η διαδρομή θα αποδεσμεύεται εντελώς. Μόνο οι ενδιάμεσες αλλαγές που είναι 
ακόμα κατειλημμένες παραμένουν μανδαλωμένες.  

j. Μόνιμη Χάραξη – Αυτόματη Λειτουργία  

Ως μόνιμη χάραξη νοείται η δυνατότητα του συστήματος να διατηρεί στην «μνήμη» του, 
μία ή περισσότερες χαραχθείσες διαδρομές, οι οποίες αφού πραγματοποιηθούν 
επαναχαράζονται αυτόματα από το σύστημα και διατηρούνται μόνιμα, εφόσον αφενός δεν έχει 
υπάρξει ακύρωση της λειτουργίας αυτής, αφετέρου πληρούνται οι συνθήκες ασφάλειας της 
κυκλοφορίας που επιτρέπουν την χάραξη και διαδοχή συρμών. Η παραπάνω λειτουργία δεν 
απαιτεί την επαναλαμβανόμενη χάραξη διαδρομών από τον Σταθμάρχη ή τον Κ.Χ.. 

Η δυνατότητα μόνιμης χάραξης θα διατίθεται για τις διαδρομές επί όλων τροχιών στους 
σταθμούς του τμήματος. 

Οι έλεγχοι που θα κάνει το σύστημα για τις διαδρομές μόνιμης χάραξης είναι οι ίδιοι που 
κάνει για την χάραξη μεμονωμένων διαδρομών. Όταν ο σταθμός υπάγεται σε χειρισμούς από 
την Τηλεδιοίκηση, θα μπορούν να χαράσσονται από τον ΚΧ στον οποίο υπάγεται το τμήμα αυτό, 
οι διαδρομές μόνιμης χάραξης ώστε ο, ή οι υπόψη σταθμοί να λειτουργούν αυτόματα σαν να 
επρόκειτο για ενδιάμεσα σημεία αυτόματου αποκλεισμού (block posts).  

Με τον τρόπο αυτό το σύστημα αιτείται αυτόματα κατά την διαδικασία χάραξης της 
μόνιμης διαδρομής του, το τμήμα αποκλεισμού της ανοικτής γραμμής από τον επόμενο σταθμό 
και παρέχει αυτόματα συγκατάθεση για την χάραξη διαδρομής από το προηγούμενο σταθμό 
εφόσον πληρούνται οι συνθήκες ασφάλειας της κυκλοφορίας.  

k. Συνδυασμένη διαδρομή 

Οι συνδυασμένες διαδρομές συνίστανται σε αριθμό διαδρομών που λειτουργούν ως μια 
διαδρομή και ενεργούν προς την επίτευξη συνδυασμένης κίνησης. Ως συνδυασμένη διαδρομή 
μπορούν να θεωρηθούν δύο ή περισσότερες διαδρομές μόνιμης χάραξης, που το τέλος της 
μιας είναι η αρχή της επόμενης. 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η χάραξη συνδυασμένων διαδρομών. Αυτό προϋποθέτει ότι ο 
έλεγχος εισαγωγής θα είναι θετικός για όλες τις μεμονωμένες διαδρομές.  

Όλες οι προϋποθέσεις για τη χάραξη, αποδέσμευση και ακύρωση διαδρομής ισχύουν 
αντίστοιχα.  

Η ακύρωση μιας συνδυασμένης διαδρομής πρέπει να γίνει μεμονωμένα για κάθε 
τμηματική διαδρομή. 
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l. Ακύρωση Μόνιμης Χάραξης – Αυτόματης Λειτουργίας  

Η δυνατότητα μόνιμης χάραξης θα ακυρώνεται είτε από τον τοπικό σταθμάρχη, ή από τον 
ΚΧ, εάν ο Σταθμός υπάγεται σε χειρισμούς από την Τηλεδιοίκηση. Ωστόσο η ακύρωση μόνιμης 
χάραξης δεν θα συνεπάγεται αυτόματη αποδέσμευση της διαδρομής, εφόσον αυτή έχει 
καταληφθεί ή έχει καταληφθεί η δέσμευση προσέγγισης της. Εάν ισχύουν μία ή και οι δύο 
προαναφερθείσες περιπτώσεις η ακύρωση των διαδρομών θα γίνεται σαν να πρόκειται για 
μεμονωμένες διαδρομές και θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή περί 
ακύρωσης διαδρομών.  

m. Αλληλεξάρτηση δέσμευσης προσέγγισης 

Η ακύρωση χαραγμένης σηματοτεχνικής διαδρομής θα αποκλείεται μόλις η 
προοριζόμενη να χρησιμοποιήσει τη διαδρομή αμαξοστοιχία ανιχνευθεί σε κατάλληλη 
απόσταση προ της αφετηρίας της διαδρομής. Η ανίχνευση θα επιτυγχάνεται δια της 
καταλήψεως του υποδεικνυομένου στον πίνακα αλληλεξαρτήσεων κυκλώματος γραμμής. Ο 
καθορισμός των αποστάσεων δέσμευσης προσέγγισης για κάθε διαδρομή θα λαμβάνει υπόψη 
την απαίτηση για ομαλή κυκλοφορία με χρήση του συστήματος ETCS.  

n. Ακύρωση Διαδρομής 

Η ακύρωση μιας διαδρομής θα πραγματοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις, το δε φωτόσημα αφετηρίας πρέπει να εμφανίσει ΕΡΥΘΡΗ ένδειξη 
αμέσως: 

 Όταν το τμήμα προσέγγισης δεν είναι κατειλημμένο, η χειροκίνητη ακύρωση 
εκτελείται αμέσως. 

 Όταν το τμήμα προσέγγισης είναι κατειλημμένο και το φωτόσημα αφετηρίας δεν έχει 
ανοίξει πριν την έναρξη της ακύρωσης διαδρομής (συνεχής ερυθρή ένδειξη), η 
χειροκίνητη ακύρωση εκτελείται αμέσως.  

Όταν το τμήμα προσέγγισης είναι κατειλημμένο και το φωτόσημα αφετηρίας έχει ανοίξει 
(ένδειξη πορείας), η χειροκίνητη ακύρωση προκαλεί την άμεση εμφάνιση ερυθρής ένδειξης του 
φωτοσήματος αφετηρίας, ωστόσο η διαδρομή θα πρέπει να παραμείνει μανδαλωμένη. Μια 
χρονική καθυστέρηση θα ενεργοποιηθεί, ίση με το μέγιστο χρόνο πέδησης μεταξύ των συρμών 
που χρησιμοποιούν αυτή την διαδρομή, προσαυξημένη κατά 20%. Αν ο συρμός δεν έχει εισέλθει 
στη διαδρομή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα η διαδρομή θα μπορεί να ακυρωθεί. 
Διαφορετικά η διαδρομή παραμένει χαραγμένη. Η χρονική καθυστέρηση θα πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί με μια μελέτη των συνθηκών λειτουργίας και θα πρέπει να εγκριθεί από τον ΟΣΕ. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει τη μέθοδο και τους λεπτομερείς υπολογισμούς σχετικά με 
τα τμήματα προσέγγισης για κάθε φωτόσημα αφετηρίας. 

Επισημαίνεται ότι η ακύρωση διαδρομής με τους ώς άνω περιγραφόμενους 
περιορισμούς –ενέργειες θα μπορεί να πραγματοποιείται είτε από τον τοπικό Σταθμάρχη είτε από 
τον Κ.Χ. 

Οποιαδήποτε χειροκίνητη ακύρωση διαδρομής θα πρέπει να καταγράφεται αυτόματα στο 
αρχείο καταχώρησης λειτουργιών (operational event log). 
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o. Γενικός Αποκλεισμός 

Οποιοδήποτε τμήμα γραμμής θα είναι δυνατόν να αποκλειστεί χειροκίνητα από τον 
χειριστή για λόγους εργασιών κατασκευής ή συντήρησης ή μεταφοράς προσωπικού, που 
εκτελεί επιθεώρηση στο συγκεκριμένο τμήμα γραμμής.  

Οποιοσδήποτε αποκλεισμός και απελευθέρωση τμήματος γραμμής θα πρέπει να 
καταγράφεται αυτόματα στο αρχείο καταχώρησης λειτουργιών. 

p. Διαδρομές Ελιγμών 

Όλες οι κινήσεις ελιγμών σε ένα σταθμό μπορούν να εκτελεστούν μόνο σε μανδαλωμένες 
διαδρομές ελιγμών. Οι διαδρομές ελιγμών έχουν αφετηρία (αρχή) και προορισμό (τέλος). 

Ως αφετηρία μπορεί να είναι: 

α. Κύριο φωτόσημα που επιδίδει ένδειξη Φπ0 (βλέπε παρακάτω) καθώς και ένδειξη 
42β (ομοίως) 

β. Φωτόσημα Ελιγμών που επιδίδει ένδειξη 42β 
 

Ως προορισμός μπορεί να είναι: 

α. Κύριο φωτόσημα που επιδίδει ένδειξη Φπ0 (βλέπε παρακάτω) καθώς και ένδειξη 
42α (ομοίως) 

β. Κύριο φωτόσημα που επιδίδει ένδειξη Φπ0 
γ. Φωτόσημα Ελιγμών που επιδίδει ένδειξη 42α  
δ. Πινακίδα ορίου ελιγμών (Σήμα 43) 

 
 Η τοποθέτηση της πινακίδας ορίου ελιγμών (Σήμα 43) γίνεται 100μ. μετά το φωτόσημα 

εισόδου και σίγουρα πάντα μετά το κύκλωμα ανίχνευσης συρμού ολίσθησης του φωτοσήματος 
εισόδου. 

Όλες οι πιθανές διαδρομές, σύμφωνα με τη γραμμολογία των σταθμών, θα πρέπει να 
μπορούν να προγραμματιστούν.  

Σε περίπτωση όπου έχει σταθμεύσει συρμός στην είσοδο σταθμού και θα πρέπει η 
περαιτέρω πορεία του εντός του σταθμού να είναι με ελγιμούς, θα χαράσσεται διαδρομή ελιγμών 
από το φωτόσημα εισόδου ως το σημείο τερματισμού του ελιγμού και όλα τα ενδιάμεσα 
φωτοσήματα ελιγμών, εφόσον πληρούνται οι συνθήκες θα επιδίδουν ένδειξης πορείας ελιγμών 
(δύο λοξά διατεταγμένα φώτα). 

Εναλλακτικά, εάν υπάρχει φωτόσημα ελιγμών μετά τις ακραίες αλλαγές του σταθμού και 
πάντα εντός των ορίων ελιγμών του σταθμού, τότε παρέχεται η δυνατότητα χάραξης διαδρομής 
ελιγμών έως την πινακίδα ορίου ελιγμών και όταν καταληφθεί το κύκλωμα ανίχνευσης μεταξύ της 
πινακίδας ορίου ελιγμών και του ελιγμοσήματος προ των ακραίων αλλαγών, θα παρέχεται η 
δυνατότητα χάραξης διαδρομής ελιγμών από το φωτόσημα ελιγμών που είναι προ των ακραίων 
αλλαγών προς τον σταθμό. 

Η παροχή άδειας εκτελέσεως ελιγμών θα ελέγχεται από τον τοπικό σταθμό χειρισμού υπό 
τις ίδιες συνθήκες και όρους ασφαλείας χάραξης διαδρομής, εκτός από τις παρακάτω 
εξαιρέσεις:  

α) Αντιμέτωπες διαδρομές ελιγμών μέσα στο ίδιο τμήμα γραμμής επιτρέπονται αν τα 
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σημεία αφετηρίας είναι εκτός της κοινής διαδρομής.  

β) Διατάξεις δέσμευσης κλειδιών με απλές μανδαλώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. 

γ) Μία κινητήρια μονάδα ελιγμών δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει ολόκληρη τη 
διαδρομή ελιγμών αλλά μπορεί να ελιχθεί σε μια αλλαγή. Το υπόλοιπο της διαδρομής 
θα απελευθερωθεί με μία κανονική μη καταγεγραμμένη λειτουργία. 

 

4.11. Φωτοσήματα	

Στα τμήματα γραμμής της παρούσης, θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσης 
φωτοσήματα 1 ή 2 ή 3 ή 4 εν γένει έγχρωμων ενδείξεων που υλοποιούν τον κανονισμό σημάτων 
του ΟΣΕ. H αρίθμηση των φωτοσημάτων των σταθμών και της ανοιχτής γραμμής του τμήματος 
θα ακολουθεί τις αρχές αρίθμησης που αναφέρονται στο σχέδιο της μελέτης σηματοδότησης. 

Οι ενδείξεις των φωτοσημάτων καθώς και η έννοια τους αποτελούν απόσπασμα του ΓΚΚ 
– Μέρος Α, Παράρτημα ΙΙΙ και αναφέρονται παρακάτω προς πληροφόρηση.  

Τα φωτοσήματα κανονικής κυκλοφορίας τοποθετούνται πάντα δεξιά παρά την γραμμή ή 
άνω της γραμμής, προς την οποίαν απευθύνονται, ενώ τα φωτοσήματα που απευθύνονται 
στην αντίθετη κυκλοφορία τοποθετούνται αριστερά παρά τη γραμμή.  

Η απόσταση διαδοχής των κυρίων φωτοσημάτων Περιοχής Σταθμού (σήματα εισόδου, 
εξόδου και – σε μεγάλους Σταθμούς ή συγκροτήματα – ενδιάμεσα σήματα) κυμαίνεται, κατά 
κανόνα, μεταξύ 1200 και 1500 μέτρων (στα τμήματα γραμμής μήκους πεδήσεως 1200 μέτρων 
ήτοι μεγίστης ταχύτητας 160km/h, μεταξύ 700 και 1000 μέτρων ήτοι μεγίστης ταχύτητας 120km/h 
αντιστοίχως). 

Τα κύρια φωτοσήματα μπορούν να επιδίδουν και ενδείξεις προειδοποίησης της 
αναμενόμενης στο επόμενο κύριο φωτόσημα ενδείξεως, όταν είναι τοποθετημένα διαδοχικά, 
χωρίς παρεμβολή φωτοπροσημάτων. 

a. Φωτοσήματα πορείας 

Τα φωτοσήματα πορείας δηλώνουν με τις ενδείξεις τους τη δυνατότητα και τις συνθήκες 
εισόδου στο επόμενο του φωτοσήματος τμήμα γραμμής, ή/και προειδοποιούν για την 
αναμενόμενη ένδειξη του επομένου φωτοσήματος πορείας.  

b. Κύρια Φωτοσήματα Αποκλεισμού,  

Τα κύρια φωτοσήματα αποκλεισμού διακρίνονται σε: 

α) Φωτοσήματα Εισόδου 
Και στις δυο εισόδους κάθε Σταθμού και στα δεξιά της γραμμής θα εγκατασταθούν τα 

φωτοσήματα «Εισόδου» σε απόσταση περίπου 300μ. από την πρώτη κατά την φορά κίνησης 
αλλαγή τροχιάς. 

β) Ειδοποιητικά σήματα (φωτοπροσήματα) 
Πριν από τα παραπάνω κύρια φωτοσήματα και σε απόσταση καλούμενη «Κανονική 

Απόσταση Πέδησης» (σύμφωνα με το ΓΚΚ), θα εγκατασταθούν φωτοσήματα προειδοποίησης 
των κυρίων φωτοσημάτων.  
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c. Φωτοσήματα Εξόδου  

Για την έξοδο της αμαξ/χίας από το σταθμό προβλέπεται φωτόσημα «Εξόδου» 
τοποθετημένο στην άκρη του σταθμού και στο δεξιό μέρος της γραμμής τού σε κάθε 
κατεύθυνση κυκλοφορίας. Σε σταθμούς όπου στερούνται παρακαμπτηρίων κυκλοφορίας τα 
φωτοσήματα εξόδου της αντίθετης κατεύθυνσης που εξυπηρετούν την αμφίδρομή κυκλοφορία 
τοποθετούνται στο αριστερό μέρος της γραμμής που απευθύνονται. επίσης, φωτοσήμα εξόδου 
εγκαθίστανται και στις σηματοδοτούμενες παρακαμπτήριες γραμμές των σταθμών, σύμφωνα 
με το σχέδιο της μελέτης σηματοδότησης του ΟΣΕ. 

d. Ενδιάμεσα Φωτοσήματα 

Εκεί, όπου η απόσταση μεταξύ των σταθμών είναι σχετικά μεγάλη, θα εγκατασταθούν και 
ενδιάμεσα φωτοσήματα σε θέσεις που χαρακτηρίζονται με το χιλιομετρικό σημείο ή την επωνυμία 
των θέσεων αυτών. Οι θέσεις αυτές ονομάζονται ενδιάμεσες θέσεις αποκλεισμού (“Block Post”). 
Οι θέσεις αυτές εφοδιάζονται με δύο φωτοσήματα η κάθε μία, δηλαδή με ένα φωτοπρόσημα και 
με ένα κύριο φωτόσημα, που επέχει θέση φωτοσήματος εξόδου. Τα φωτοσήματα των 
ενδιάμεσων θέσεων αποκλεισμού λειτουργούν πάντα αυτόματα. 

 
Τα φωτοσήματα, προ των οποίων επιβάλλεται στάθμευση των αμαξοστοιχιών, όταν αυτά 

είναι σβηστά ή επιδίδουν ασαφή ένδειξη (βεβλαμμένα φωτοσήματα), αναγνωρίζονται από ειδική 
έγχρωμη επισήμανση του ιστού τους, χαρακτηριζόμενη ως ιστόσημα, σύμφωνα με τον ΓΚΚ 
μέρος Α’ παράρτημα ΙΙΙ κεφ. ΙΙ §2 π.6. 

Τα ιστοσήματα τοποθετούνται στα: 

α) Κύρια φωτοσήματα, που φέρουν στον ιστό τους ιστόσημα μορφής 
παραλληλογράμμου από ανακλαστική ταινία η οποία θα εμφανίζει λευκό – ερυθρό 
– λευκό σύμφωνα με τον ΓΚΚ μέρος Α’ παράρτημα ΙΙΙ κεφ. ΙΙ §2 π.6.  

β) Φωτοπροσήματα, που φέρουν στον ιστό τους ιστόσημα μορφής 
παραλληλογράμμου από ανακλαστική ταινία η οποία θα εμφανίζει λευκό – κίτρινο 
– λευκό-κίτρινο-λευκό σύμφωνα με τον ΓΚΚ μέρος Α’ παράρτημα ΙΙΙ κεφ. ΙΙ §2 π.6. 

Παρακάτω  αναφέρονται οι σημασίες των ενδείξεων των φωτοσημάτων καθώς και 
κατασκευαστικά στοιχεία αυτών. Τα παρακάτω αναφερόμενα θα χρησιμοποιηθούν από τον 
Ανάδοχο και εφόσον απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου υφιστάμενου φωτοσήματος με νέο ή 
η διόρθωση του. 

e. Ενδείξεις Φωτοσημάτων 

Οι ενδείξεις των παραπάνω φωτοσημάτων είναι οι κάτωθι: 

α) Ένα ΕΡΥΘΡΟ φως που επιβάλλει υποχρεωτική στάθμευση της αμαξοστοιχίας 
μπροστά απ’ αυτό (Φπ0). Να είναι ορατό τουλάχιστον 300m υπό συνθήκες λαμπρού 
ηλιακού φωτός. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη εφαρμογής το ελάχιστο 
ποσοστό λειτουργίας Led ενός Φωτοσήματος με το οποίο εξασφαλίζεται η ως άνω 
απαίτηση. Η κατάσταση λειτουργίας του κάθε Φωτοσήματος π.χ. καμένα Leds θα 
πρέπει να ανιχνεύεται από το σύστημα διάγνωσης και συντήρησης. Ο ανάδοχος με 
την υποβολή της μελέτης εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρει τις προϋποθέσεις 
ανίχνευσης σφάλματος, σε σχέση με τα ανωτέρω. 
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β) Ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φως που επιτρέπει τη διέλευση μπροστά από το σήμα και περαιτέρω 
πορεία με δρομολογιακή ταχύτητα (Φπ1). Να είναι ορατό τουλάχιστον 300m υπό 
συνθήκες λαμπρού ηλιακού φωτός. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη 
εφαρμογής το ελάχιστο ποσοστό λειτουργίας Led ενός Φωτοσήματος με το οποίο 
εξασφαλίζεται η ως άνω απαίτηση. Η κατάσταση λειτουργίας του κάθε Φωτοσήματος 
π.χ. καμένα Leds θα πρέπει να ανιχνεύεται από το σύστημα διάγνωσης και 
συντήρησης. Ο ανάδοχος με την υποβολή της μελέτης εφαρμογής θα πρέπει να 
αναφέρει τις προϋποθέσεις ανίχνευσης σφάλματος σε σχέση με τα ανωτέρω.  

γ) Συνδυασμός ενός ΠΡΑΣΙΝΟΥ άνω και ενός ΚΙΤΡΙΝΟΥ κάτω φωτός που επιτρέπει την 
πορεία της αμαξοστοιχίας μέσω καμπύλου κλάδου αλλαγής με βραδυπορία 40km/h 
(Φπ2). 

δ) Συνδυασμός ενός ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ενός ΚΙΤΡΙΝΟΥ φωτός και τριγωνικής πινακίδας με 
την ένδειξη (6), τοποθετημένης άνωθεν των εγχρώμων φώτων, που επιτρέπει την 
πορεία της αμαξοστοιχίας μέσω καμπύλου κλάδου αλλαγής με βραδυπορία 60km/h 
(Φπ2+Σφ3). 

ε) Συνδυασμός δυο ΚΙΤΡΙΝΩΝ φώτων που επιτρέπουν την πορεία της αμαξοστοιχίας 
μέσω καμπύλου κλάδου αλλαγής με βραδυπορία 40km/h και επιτάσσουν ετοιμότητα 
για στάθμευσή της πριν το επόμενο φωτόσημα (Φπ20). 

στ) Συνδυασμός δυο ΚΙΤΡΙΝΩΝ φώτων και τριγωνικής άνω πινακίδας με την ένδειξη (6) 
που επιτρέπει την πορεία της αμαξοστοιχίας μέσω καμπύλου κλάδου αλλαγής με 
βραδυπορία 60km/h και επιτάσσουν ετοιμότητα για στάθμευσή της πριν το επόμενο 
φωτόσημα (Φπ20+Σφ3). 

ζ) Ένα ΚΙΤΡΙΝΟ φως που επιτάσσει ετοιμότητα για στάθμευση της αμαξοστοιχίας πριν το 
επόμενο φωτόσημα (Φπ10). Να είναι ορατό τουλάχιστον 300m υπό συνθήκες 
λαμπρού ηλιακού φωτός. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη εφαρμογής το 
ελάχιστο ποσοστό λειτουργίας Led ενός Φωτοσήματος με το οποίο εξασφαλίζεται η 
ως άνω απαίτηση. Η κατάσταση λειτουργίας του κάθε Φωτοσήματος π.χ. καμένα 
Leds θα πρέπει να ανιχνεύεται από το σύστημα διάγνωσης και συντήρησης. Ο 
ανάδοχος με την υποβολή της μελέτης εφαρμογής θα πρέπει να αναφέρει τις 
προϋποθέσεις ανίχνευσης σφάλματος σε σχέση με τα ανωτέρω.    

η) Ένα ΚΙΤΡΙΝΟ φως διαλείπον (50 αναλαμπές ανά λεπτό ) που επιτάσσει ετοιμότητα για 
εκτέλεση βραδυπορίας 40km/h στο επόμενο φωτόσημα (Φπ12). Να είναι ορατό 
τουλάχιστον 300m υπό συνθήκες λαμπρού ηλιακού φωτός. 

θ) Ένα ΚΙΤΡΙΝΟ φως διαλείπον (50 αναλαμπές ανά λεπτό ) και τριγωνική πινακίδα με την 
ένδειξη (6), τοποθετημένης κάτωθεν των εγχρώμων φώτων, που επιτάσσει ετοιμότητα 
για εκτέλεση βραδυπορίας 60km/h στο επόμενο φωτόσημα (Φπ12+Σφ3α). 

ι) Φωτόσημα Ελιγμών (Σήμα 42α). Συνδυασμός δυο ΕΡΥΘΡΩΝ φώτων διαμέτρου 
περίπου 70mm που είναι οριζόντια διατεταγμένα και επιβάλλουν υποχρεωτική 
στάθμευση όλων των κινήσεων ελιγμών. 

ια) Φωτόσημα Ελιγμών (Σήμα 42β). Συνδυασμός δυο ΑΣΠΡΩΝ φώτων διαμέτρου περίπου 
70mm, διατεταγμένα λοξά, από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά και επιτρέπουν την 
εκτέλεση ελιγμών. 
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Σήμα Φπ 0 

Σταθμεύσατε! 

Ένα ΕΡΥΘΡΟ φως που επιβάλλει υποχρεωτική 
στάθμευση της αμαξοστοιχίας μπροστά απ’ αυτό. 

 

Σήμα Φπ 1 

Ελεύθερη Πορεία 

 

 

Ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φως, επιτρέπει πορεία με την 
μέγιστη δρομολογιακή ταχύτητα, εφόσον δεν 
περιορίζεται από άλλα σήματα 

 

Σήμα Φπ 10 

Προσοχή ! Επιβραδύνετε 
προ στάθμευσης στο 
επόμενο φωτόσημα 

Ένα ΚΙΤΡΙΝΟ φως που επιτάσσει ετοιμότητα για 
στάθμευση της αμαξοστοιχίας πριν το επόμενο 
φωτόσημα 

 

Σήμα Φπ 2 

Βραδυπορία 

 

Ένα ΠΡΑΣΙΝΟ και, κάτω από αυτό ένα ΚΙΤΡΙΝΟ 
φως. 

Το σήμα επιβάλλει μέγιστη ταχύτητα 40χλμ/ώρα,  
ο δε περιορισμός αρχίζει απο την θέση του 
σήματος και ισχύει μέχρι το πέρας της 
προσκείμενης περιοχής αλλαγών. 

 

 

Σήμα Φπ 20 

Βραδυπορία. Στο 
επόμενο σήμα. 
Στάθμευση 

 

Δύο, κατακόρυφα διατεταγμένα, ΚΙΤΡΙΝΑ φώτα 

Το σήμα Φπ20 έχει την ίδια εκτελεστική σημασία 
με το Φπ2, με την πρόσθετη ειδοποιητική 
πληροφορία ότι το επόμενο φωτόσημα επιδίδει 
ένδειξη στάθμευσης. 

 

 

Σήμα Φπ 12 

Προσοχή! Επιβραδύνετε 
προς εκτέλεση 
βραδυπορίας στο 
επόμενο φωτόσημα 

Ένα διαλείπον (50 αναλαμπές ανά λεπτό ) 
ΚΙΤΡΙΝΟ φως. 

 

Το σήμα Φπ12 ειδοποιεί ότι το επόμενο κύριο 
σήμα επιδίδει ένδειξη Φπ2 ή Φπ20, 40 χλμ/ώρα 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετική ταχύτητα από 
άλλο σήμα. 
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 Σήμα Ελιγμών Κλειστό 
(42α). 

Απαγορεύεται 
Οποιαδήποτε κίνηση 
Ελιγμών 

Τα φωτοσήματα ελιγμών τοποθετούνται δεξιά της 
γραμμής κυκλοφορίας, και σε σημεία όπου η 
γραμμή συμβάλλει σε γραμμές κυκλοφορίας 
σταθμού ή κύριας γραμμής, πριν από το σημείο 
συμβολής και παραγγέλλει την δυνατότητα ή μη 
συνεχίσεως πορείας τμήματος ελιγμών. 

 Σήμα Ελιγμών Ανοικτό 

(42β). 

Επιτρέπεται η κίνηση 
ελιγμών 

 

f. Συμπληρωματικά Φωτοσήματα 

α) Φωτεινή πινακίδα Σφ1. Το σήμα αναμμένο εμφανίζει τρία λευκά γαλακτόχρωμα φώτα 
διαμέτρου περίπου 70mm σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου με την κορυφή προς τα 
πάνω και πλευράς 200mm. Τα τρία φωτιστικά σώματα φέρονται επί τετραγωνικής 
πινακίδας ανάλογης διάστασης, αμέσως κάτω από τους φανούς χρωματικών 
ενδείξεων του φωτοσήματος ΄΄Εισόδου΄΄. Το σήμα Σφ1 υπόκειται μόνο σε χειρισμό 
από τον πίνακα του σταθμού και ελέγχεται με αυτόματη μη ακυρούμενη καταγραφή 
για να επιτρέπει την είσοδο αμαξοστοιχίας σταθμευμένης με σήμα ΕΡΥΘΡΟ (Φπ0) πριν 
το φωτόσημα ΄΄Εισόδου΄΄ με συνθήκες κίνησης ελιγμών. Το σήμα Σφ1 θα παραμένει 
ενεργό μετά από κάθε ενεργοποίηση για ρυθμιζόμενη διάρκεια μεταξύ 30 και 60 sec. 
Τονίζεται, ότι θα υπάρχει αποκλεισμός αφής της πινακίδας Σφ1 σε σχέση με 
οποιαδήποτε άλλης ένδειξη πλην της ΦΠ0. 

β) Φωτεινός Δείκτης κατευθύνσεως Σφ2. Ο Δείκτης Κατεύθυνσης πληροφορεί περί της 
κατεύθυνσης πορείας που σηματοδοτεί το ανοικτό κύριο φωτόσημα, κατά κανόνα με 
το αρχικό κεφαλαίο γράμμα της ονομασίας του προσεχούς τερματικού Σταθμού ή του 
προσεχούς Σταθμού διακλάδωσης. Αποτελείται από ηλεκτρική οπτική συσκευή η 
οποία κατά κανόνα εμφανίζει με παράθεση ΛΕΥΚΩΝ φωτεινών σημείων που 
απεικονίζουν το εν λόγω γράμμα. Η συσκευή θα διαθέτει μια φωτιστική πηγή και θα 
φωτίζει το ενδεικνυόμενο σύμβολο δια δέσμης οπτικών ινών. Το μέγεθος του φωτεινού 
συμβόλου το πλήθος και η φωτεινότητα των φωτεινών σημείων που το σχηματίζουν 
θα εξασφαλίζουν απόσταση ευκρινούς αναγνωρίσεως τουλάχιστον 100 m υπό 
συνθήκες λαμπρού ηλιακού φωτός.  

γ) Τριγωνική ανακλαστική πινακίδα Σφ3. Έχει μορφή ισόπλευρου τριγώνου με την 
κορυφή προς τα πάνω, μήκους πλευράς 900mm. Στην πρόσθια όψη του 
αναγράφεται με άσπρο ανακλαστικό χρώμα το ψηφίο (1) ή (2) ή (3) ή (6). Το ενδεικτικό 
ψηφίο 3 μπορεί να επισημαίνει είσοδο σε αδιέξοδη γραμμή ή σε γραμμή υποδοχής με 
ανεπαρκή διαδρομή ολίσθησης (Βλέπε §1161 ΓΚΚ). Τα ενδεικτικά ψηφία 1 και 2 
μπορούν να επισημαίνουν επικείμενη στάθμευση σε πολύ μικρή απόσταση ή υποδοχή 
σε μερικώς κατειλημμένη γραμμή. Το ψηφίο θα έχει ύψος 300m και πάχος 40mm. Η 
επιφάνεια της πινακίδας θα βαφεί μαύρη και θα αφεθεί άσπρο περιθώριο πλάτους 
50mm. Τοποθετείται στα φωτοσήματα ΄΄Εξόδου΄΄ και πάνω από τους φανούς 
χρωματικών ενδείξεων, εφόσον οι μοναδικές διαθέσιμες σηματοτεχνικές διαδρομές 
διέρχονται μέσω παρακαμπτήριου κλάδου αλλαγής.  

δ) Τριγωνική φωτεινή πινακίδα Σφ3. Αποτελείται από τριγωνική πινακίδα διάστασης και 
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μορφής ανάλογα προς την ανακλαστική πινακίδα σ3, μαύρου χρώματος, επί της 
οποίας και σε ορθογώνιο άνοιγμα κατάλληλων διαστάσεων φέρεται ηλεκτρική οπτική 
συσκευή που παρέχει με παράθεση πλήθους ΛΕΥΚΩΝ φωτεινών σημείων το/α 
ψηφίο/α (1) ή (2) ή (3) ή (6). Η συσκευή θα διαθέτει μια φωτιστική πηγή και θα φωτίζει 
το ενδεικνυόμενο ψηφίο, με δέσμη οπτικών ινών. Το μέγεθος του φωτεινού ψηφίου, το 
πλήθος και η φωτεινότητα των φωτεινών σημείων που το σχηματίζουν θα 
εξασφαλίζουν απόσταση ευκρινούς αναγνώρισης τουλάχιστον 200m υπό συνθήκες 
λαμπρού ηλιακού φωτός. Τοποθετείται στα φωτοσήματα ΄΄Εξόδου΄΄ - ΄΄Εισόδου΄΄ και 
πάνω από τους φανούς χρωματικών ενδείξεων. Το ενδεικτικό ψηφίο 3 μπορεί να 
επισημαίνει είσοδο σε αδιέξοδη γραμμή ή σε γραμμή υποδοχής με ανεπαρκή 
διαδρομή ολίσθησης ενώ τα ενδεικτικά ψηφία 1 και 2 μπορούν να επισημαίνουν 
επικείμενη στάθμευση σε πολύ μικρή απόσταση ή υποδοχή σε μερικώς κατειλημμένη 
γραμμή. 

ε) Τριγωνική φωτεινή πινακίδα Σφ3α. Είναι ίδια με τη φωτεινή πινακίδα Σφ3 και διαφέρει 
μόνο ως προς την τοποθέτηση της τριγωνικής μαύρης πινακίδας με την κορφή προς 
τα κάτω και στο χρώμα του φωτεινού ψηφίου (1) ή (2) ή (3) ή (6) που είναι ΚΙΤΡΙΝΟ. 
Τοποθετείται στα φωτοπροσήματα και κάτω από τους φανούς χρωματικών ενδείξεων 
όπως και σε ορισμένα κύρια φωτοσήματα. Το μέγεθος του φωτεινού ψηφίου, το 
πλήθος και η φωτεινότητα των φωτεινών σημείων που το σχηματίζουν θα 
εξασφαλίζουν απόσταση ευκρινούς αναγνώρισης τουλάχιστον 200m υπό συνθήκες 
λαμπρού ηλιακού φωτός. 

στ) Πινακίδα με φωτεινή ένδειξη ΄΄Τ΄΄. Η φωτεινή αυτή πινακίδα είναι ορθογώνια 
διαστάσεων 30Χ50 cm μαύρου χρώματος επί της οποίας και σε ορθογώνιο άνοιγμα 
κατάλληλων διαστάσεων φέρεται ηλεκτρική οπτική συσκευή που εμφανίζει με 
παράθεση ΛΕΥΚΩΝ φωτεινών στοιχείων το σύμβολο ΄΄Τ΄΄. Το μέγεθος του φωτεινού 
συμβόλου το πλήθος και η φωτεινότητα των φωτεινών σημείων που το σχηματίζουν 
θα εξασφαλίζουν απόσταση ευκρινούς αναγνωρίσεως τουλάχιστον 100 m υπό 
συνθήκες λαμπρού ηλιακού φωτός. Τοποθετείται στα φωτοσήματα “Εισόδου” και 
“Εξόδου” (σταθμών και ενδιάμεσων θέσεων αποκλεισμού) και χρησιμεύει για την 
ειδοποίηση του μηχανοδηγού από το σταθμό ότι καλείται στο τηλέφωνο. 

 

 

Σφ1:  

Σήμα Υποκατάστασης. 

 

‘Όψη: Τρία λευκά φώτα σε διάταξη 
ισόπλευρου τριγώνου, με την 
κορυφή προς τα άνω 

  

Εντολή: Υπερβείτε Ερυθρό ή 
βεβλαμμένο κύριο Φωτόσημα, άνευ 
έγγραφης εντολής  

Το σήμα ισχύει μόνο όταν ανάψει προ 
σταθμεύουσας στο φωτόσημα αμαξοστοιχίας. 
Μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που θα 
αντιληφθεί από μεγάλη απόσταση το σήμα 
αναμμένο, οφείλει να σταθμεύσει προ του 
κλειστού ή βεβλαμμένου φωτοσήματος, 
επιδίδοντας, σύμφωνα με §222β του ΚΣ, το 
σήμα 109. Η αμαξοστοιχία μπορεί στη συνέχεια 
να επαναλάβει την πορεία της, μόνο όταν το 
σήμα Σφ1 σβήσει και ανάψει πάλι.  

 

Η αμαξοστοιχία που υπερβαίνει κλειστό ή 
βεβλαμμένο κύριο φωτόσημα με σήμα Σφ1, 
τηρεί, μέχρι το επόμενο κύριο φωτόσημα, 
πορεία εν όψει, χωρίς να υπερβεί την ταχύτητα 
των 40 χλμ/ώρα, σε ετοιμότητα άμεσης 
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συμμόρφωσης προς σήματα του Σταθμάρχη ή 
στάθμευσης προ απρόοπτου εμποδίου (π.χ. σε 
περίπτωση υποδοχής σε μερικώς κατειλημμένη 
ή αδιέξοδη γραμμή μικρού μήκους). 

 

Σφ2:  

Δείκτης Κατεύθυνσης.  

 

Όψη: Λευκός φωτεινός χαρακτήρας 

 

Έννοια: Διαδρομή Διευθετημένη 
προς την Ενδεικνυόμενη 
Κατεύθυνση 

Ο Δείκτης Κατεύθυνσης πληροφορεί περί της 
κατεύθυνσης πορείας που σηματοδοτεί το 
ανοικτό κύριο φωτόσημα, κατά κανόνα με το 
αρχικό κεφαλαίο γράμμα της ονομασίας του 
προσεχούς τερματικού Σταθμού ή του 
προσεχούς Σταθμού διακλάδωσης. 

 

Σβηστό ή ασαφές σήμα Σφ2, επιβάλλει 
στάθμευση της αμαξοστοιχίας προ του 
φωτοσήματος, επί του οποίου φέρεται. Η 
αμαξοστοιχία μπορεί να συνεχίσει την πορεία 
της, σύμφωνα με τις ενδείξεις του 
φωτοσήματος πορείας, αφού ο Σταθμάρχης 
βεβαιώσει, με Δελτίο Ειδοποίησης (Υποδ. 
1001), τη διευθέτηση της διαδρομής προς την 
ορθή κατεύθυνση. 

 

 

Σφ2α: 

Ειδοποιητικός Δείκτης Κατεύθυνσης 

 

Όψη: Κίτρινος φωτεινός 
χαρακτήρας 

 

Έννοια Ακολουθεί Δείκτης 
Κατεύθυνσης (Σφ2) 

 

Σφ3: 

Δείκτης Ταχύτητας.  

 

Όψη: Φωτόσημα Λευκός φωτεινός 
αριθμό 

 

Εντολή: Απαγορεύεται η υπέρβαση 
της δηλούμενης δια του ενδεικτικού 
ψηφίου ταχύτητας από το σήμα έως 
την προσκείμενη περιοχή αλλαγών. 

Ο αναγραφόμενος ενδεικτικός αριθμός 
υποδηλώνει 10πλάσια τιμή επιτρεπόμενης 
ταχύτητας σε χλμ/ώρα. 
Το ενδεικτικό ψηφίο 3 μπορεί να επισημαίνει 
είσοδο σε αδιέξοδη γραμμή ή σε γραμμή 
υποδοχής με ανεπαρκή διαδρομή ολίσθησης 
(Βλέπε §1161 ΓΚΚ). 
Τα ενδεικτικά ψηφία 1 και 2 μπορούν να 
επισημαίνουν επικείμενη στάθμευση σε πολύ 
μικρή απόσταση ή υποδοχή σε μερικώς 
κατειλημμένη γραμμή. 
Το φωτόσημα Σφ3 ανάβει μόνο όταν έχει 
διευθετηθεί διαδρομή που επιβάλλει 
περιορισμό ταχύτητας. 
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Σφ3: 

Ανακλαστικός Δείκτης Ταχύτητας. 

 

Οψη: Ανακλαστική πινακίδα 

Λευκός ενδεικτικός αριθμός επί 
μαύρης τριγωνικής πινακίδας με 
λευκό περιθώριο. Η πινακίδα 
τοποθετείται κανονικά με την 
κορυφή προς τα κάτω. Μπορεί να 
τοποθετηθεί με την κορυφή προς τα 
άνω, όταν είναι περιορισμένος ο 
χώρος τοποθέτησης ή η πινακίδα 
είναι στερεωμένη στην κορυφή 
φωτοσήματος. 

 

Εντολή: Απαγορεύεται η Υπέρβαση 
της δηλούμενης δια του ενδεικτικού 
ψηφίου ταχύτητας από το σήμα έως 
την προσκείμενη περιοχή αλλαγών. 

Η ανακλαστική πινακίδα τοποθετείται όπου ο 
περιορισμός ταχύτητας αφορά τη μοναδική 
δυνατή διαδρομή ή όλες τις διαδρομές. 

 

Σφ3α  

 

Ειδοποιητικός Δείκτης Ταχύτητας  

 

Όψη: Κίτρινος φωτεινός αριθμός 

 

Έννοια : Ακολουθεί Δείκτης 
ταχύτητας (Σφ3) 

 

 

 
 

g. Σήμα 22. Δείκτης Προσήματος Επισήμανση της Θέσης προσήματος.  

Το σήμα 22 τοποθετείται, κατά κανόνα, επί του ιστού, φωτοπροσημάτων, ή επεχόντων θέση 
φωτοπροσήματος και φωτοσημάτων αποκλεισμού (Βλέπε και Παράρτημα III, Άρθρο 3, §§ 5, 6).  
 
 

h. Διαδοχή Ενδείξεων Φωτοσημάτων 
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i. Μεταπτώσεις Ενδείξεων Φωτοσημάτων - Σημάνσεις Ανωμαλιών 

Το σύστημα αλληλεξάρτησης της σηματοδότησης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις 
κατάλληλες διατάξεις που θα αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες ανωμαλίες σημάτων: 
 

α) Στα φωτοπροσήματα  
 

Το σβήσιμο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ φωτός θα έχει ως συνέπεια το αυτόματο άναμμα του ΚΙΤΡΙΝΟΥ 
διαλείποντος φωτός. 
 Το σβήσιμο του ΚΙΤΡΙΝΟΥ σταθερού ή διαλείποντος φωτός δεν θα αντικαθίσταται από 
άλλο, θα παραμένει σβηστό. 
 

β) Στα φωτοσήματα Εισόδου: 
 

Το σβήσιμο του ΚΙΤΡΙΝΟΥ φωτός πρέπει να έχει ως συνέπεια το αυτόματο άναμμα του ΕΡΥΘΡΟΥ 
φωτός επί του ίδιου φωτοσήματος και συγχρόνως το άναμμα του ΚΙΤΡΙΝΟΥ φωτός στο 
αντίστοιχο προειδοποιητικό του φωτόσημα. 
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Όμοια το σβήσιμο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ φωτός πρέπει να έχει ως συνέπεια το αυτόματο άναμμα του 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ φωτός επί του ίδιου φωτοσήματος. 
Στις ενδείξεις πορείας της αμαξοστοιχίας δια καμπύλου κλάδου αλλαγής πορείας με βραδυπορία 
40km/h (συνδυασμός ΔΥΟ φώτων) το σβήσιμο ενός από τα ΚΙΤΡΙΝΑ, θα πρέπει να έχει ως 
συνέπεια το αυτόματο σβήσιμο και του άλλου ΚΙΤΡΙΝΟΥ, το άναμμα του ΕΡΥΘΡΟΥ φωτός αυτού 
και συγχρόνως μετατροπή του διαλείποντος ΚΙΤΡΙΝΟΥ του φωτοπροσήματος σε σταθερό. Όταν 
όμως στον συνδυασμό ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ σβήσει το ΠΡΑΣΙΝΟ τότε θα μετατρέπεται σε ΔΥΟ 
ΚΙΤΡΙΝΑ. 
Στις ενδείξεις πορείας της αμαξοστοιχίας δια καμπύλου κλάδου αλλαγής πορείας με βραδυπορία 
(10) ή (20) ή (30) ή (60) km/h (συνδυασμός ΔΥΟ φώτων και πινακίδα με την ένδειξη (1) ή (2) ή 
(3) ή (6), το σβήσιμο ενός από τα ΚΙΤΡΙΝΑ, θα πρέπει να έχει ως συνέπεια το αυτόματο σβήσιμο 
και του άλλου ΚΙΤΡΙΝΟΥ, το σβήσιμο της πινακίδας με την ανωτέρω ένδειξη, το άναμμα του 
ΕΡΥΘΡΟΥ φωτός του και συγχρόνως μετατροπή του διαλείποντος ΚΙΤΡΙΝΟΥ του 
φωτοπροσήματος σε σταθερό. Στον συνδυασμό ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ και πινακίδας με μια από 
τις ανωτέρω ενδείξεις, όταν σβήσει το ΠΡΑΣΙΝΟ, τότε θα μετατρέπεται σε ΔΥΟ ΚΙΤΡΙΝΑ με την 
ένδειξη της πινακίδας να παραμένει. Σε περίπτωση σβησίματος της πινακίδας ο συνδυασμός 
ΚΙΤΡΙΝΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ παραμένει όπως είναι. 
 

γ) Στα φωτοσήματα εξόδου: 
 
Το σβήσιμο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ φωτός πρέπει να έχει ως συνέπεια το αυτόματο άναμμα του ΕΡΥΘΡΟΥ 
φωτός επί του ίδιου φωτοσήματος και συγχρόνως το άναμμα του ΚΙΤΡΙΝΟΥ φωτός στο 
αντίστοιχο φωτόσημα εισόδου. 
 Στις ενδείξεις πορείας της αμαξοστοιχίας μέσω καμπύλου κλάδου αλλαγής, το σβήσιμο 
ενός από τα δύο φώτα θα πρέπει να έχει ως συνέπεια το αυτόματο σβήσιμο και του άλλου, το 
άναμμα του ΕΡΥΘΡΟΥ φωτός του και συγχρόνως μετάπτωση του φωτοσήματος εισόδου σε 
ΔΥΟ ΚΙΤΡΙΝΑ. 
 

δ) Συνδυασμός Κύριου Φωτοσήματος και Φωτοσήματος Ελιγμών: 
 
α. Κύριο φωτόσημα: ανοιχτό + Φωτόσημα ελιγμών: Σβηστό  Χάραξη κύριας διαδρομής 
β. Κύριο φωτόσημα: ΕΡΥΘΡΟ + Φωτόσημα ελιγμών: δυο ΛΕΥΚΑ  Χάραξη διαδρομής 
ελιγμών 
γ. Κύριο φωτόσημα: ΕΡΥΘΡΟ + Φωτόσημα ελιγμών: δυο ΕΡΥΘΡΑ  Καμιά διαδρομή δεν 
είναι επιτρεπτή 
 
Σε περίπτωση μετάπτωσης του κυρίου φωτοσήματος από ανοιχτό σε κλειστό, η ένδειξη του 
φωτοσήματος ελιγμών μεταπίπτει από δύο λευκά σε δύο ερυθρά. 
 
Όλες οι προηγούμενες ανωμαλίες σημάτων, θα πρέπει να επισημαίνονται αμέσως στον οπτικό 
πίνακα του σταθμού, καθώς και ως «σφάλμα σταθμού» στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης. 
Πρέπει να υπάρχει διάταξη με την οποία η φωτεινή ένταση των σημάτων κάθε σταθμού να 
περιορίζεται κατά τη νύχτα με χειρισμό από τον τοπικό πίνακα κάθε σταθμού, καθώς και από τον 
χειριστή της τηλεδιοίκησης. 
Όλα τα φωτοσήματα προβλέπονται κατ’ αρχήν πάνω σε ιστό και μόνο. Η τοποθέτηση αυτών 
θα γίνει κατά τρόπον που το πλησιέστερο προς τη γραμμή τμήμα του φωτοσήματος να 
βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,50 m από τον άξονα αυτής. Στην περίπτωση 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 66 από 361

 

εγκατάστασης φωτοσήματος μεταξύ των κυρίων γραμμών, καθώς και σε περιπτώσεις 
ανεπάρκειας του διαθέσιμου χώρου, η ανωτέρω απόσταση δύναται να περιοριστεί στα 2,20 m. 
Στοιχεία του φωτοσήματος (σκιάδια, κτλ) δύνανται σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται και σε 
μικρότερη απόσταση από τον άξονα της παρακείμενης ή παρακειμένων γραμμών, εφόσον 
περιγράφουν (δεν εισέρχονται εις) την περίμετρο ελευθέρας διατομής αυτής ή των παρακείμενων 
γραμμών (“περιτύπωμα κυκλοφορίας”). Εφόσον οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν αυτήν την 
κατασκευή, τα φωτοσήματα θα αναρτηθούν επί δικτυωτών μεταλλικών ικριωμάτων που θα 
μελετήσει και κατασκευάσει ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψιν τη σεισμική ζώνη της περιοχής. 
Ο Ανάδοχος διατηρεί την ως άνω υποχρέωση μελέτης και κατασκευής τυχόν αναγκαίων 
ικριωμάτων θα λάβει υπόψιν για την ανάρτηση φωτοσημάτων ακόμα και στην περίπτωση που 
η σχετική ανάγκη διαπιστωθεί, κατά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής. 
 

j. Ρύθμιση Φωτεινότητας Φωτοσημάτων ημέρας/νύχτας 

Θα υπάρχει διάταξη με την οποία η φωτεινή ένταση του συνόλου των σημάτων κάθε σταθμού 
θα περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσω χειρισμού από τον τοπικό πίνακα κάθε 
σταθμού, καθώς και από την τηλεδιοίκηση. 
 

4.12. Αποκλεισμός	Γραμμής		

Οι λειτουργίες αποκλεισμού γραμμής πρέπει να εξασφαλίζουν, ότι η είσοδος σε ένα τμήμα 
αποκλεισμού της ανοικτής γραμμής θα επιτρέπεται μόνο σε ένα συρμό κάθε φορά και ότι θα 
αποκλείονται αντιμέτωπες κινήσεις συρμών στην ίδια γραμμή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σωστή 
αλληλεξάρτηση των στοιχείων αποκλεισμού γειτονικών σταθμών ή θέσεων αποκλεισμού, που 
διαχειρίζονται τη χάραξη και την αποδέσμευση των τμημάτων γραμμής και της κατεύθυνσης 
κίνησης, για γραμμές με κίνηση και προς τις δυο κατευθύνσεις. 
 

a. Αποκλεισμός Γραμμής μέσω Κεντρικής Ηλεκτρονικής Αλληλεξάρτησης 

Ο αποκλεισμός γραμμής μεταξύ σταθμών και θέσεων αποκλεισμού, που ανήκουν στην περιοχή 
ελέγχου της ίδιας κεντρικής ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης, είναι ένας κεντρικός αποκλεισμός 
γραμμής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλεξάρτησης. Όλες οι πληροφορίες 
αποκλεισμού θα ανταλλάσσονται μέσα στο ίδιο υπολογιστικό σύστημα.  
 

b. Διεπαφή Αποκλεισμού Γραμμής με Άλλα Συστήματα Αλληλεξάρτησης 

Σε περίπτωση, που ο γειτονικός σταθμός ή θέση αποκλεισμού ανήκει σε άλλη περιοχή 
αλληλεξάρτησης, πρέπει να εγκατασταθεί μία διεπαφή (interface) αποκλεισμού μεταξύ των δύο 
συστημάτων αλληλεξάρτησης.  
Αν και τα δύο συστήματα αλληλεξάρτησης είναι ηλεκτρονικού τύπου η διασύνδεση αυτή μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με μια ζεύξη δεδομένων (data link) αν τα πρωτόκολλα είναι συμβατά. Σε 
περίπτωση μη συμβατών πρωτοκόλλων θα αναπτυχθεί η απαραίτητη τεχνολογική λύση με 
χρήση καταλλήλου λογισμικού ή διατάξεων διαμεσολάβησης (mediation devices) ή με μονάδα 
διεπαφής με ηλεκτρονόμους ασφαλείας.  
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c. Διεπαφή Αποκλεισμού Γραμμής με Σταθμούς Χωρίς Συστήματα Αλληλεξάρτησης 

Ειδικότερα, κατά την διαδικασία χάραξης διαδρομών αναχώρησης προς τμήματα γραμμής που 
δεν έχουν συστήματα αλληλεξάρτησης, το σύστημα θα επιτρέπει την χάραξη διαδρομών, 
ελέγχοντας μόνο το κύκλωμα ανίχνευσης συρμού έως το φωτοπρόσημα του σταθμού 
αφετηρίας επί της γραμμής όπου πρόκειται να αποσταλεί η αμαξοστοιχία. Οι συνθήκες χάραξης 
διαδρομών με προορισμό τέτοια τμήματα γραμμής θα είναι ίδιες με αυτές των υπολοίπων 
διαδρομών προς σηματοδοτούμενες γραμμές (ενδεικτικά: αποκλεισμός αντιμέτωπων 
δρομολογίων, έλεγχος θέσης και δέσμευση αλλαγών κτλ. ). 
 
Καθώς τα τμήματα αυτά δεν διαθέτουν συστήματα αλληλεξάρτησης, δεν παρέχεται τεχνικά και η 
απαιτούμενη αποδοχή της αιτηθείσας διαδρομής (αποκλεισμός κυρίας γραμμής). Για το λόγο 
αυτό το σύστημα αλληλεξάρτησης του σταθμού αφετηρίας θα παρακάμπτει τον παραπάνω 
έλεγχο ώστε να είναι δυνατή η χάραξη διαδρομών αναχώρησης προς τα τμήματα αυτά, και η 
αφή ένδειξης πορείας και των κατά περίπτωση συμπληρωματικών ενδείξεων (ΣφΧΧ). Την ευθύνη 
για τον έλεγχο του αποκλεισμού κυρίας γραμμής θα φέρει ο υπάλληλος εκμετάλλευσης 
(σταθμάρχης ή Κ.Χ), ο οποίος θα χαράσσει την ανωτέρω διαδρομή αφού προηγουμένως έχει 
εκτελέσει όλες τις απαραίτητες κυκλοφοριακές διατυπώσεις που ορίζονται στον ΓΚΚ.  
 
Καθόσον η χάραξη τέτοιων διαδρομών δεν καλύπτεται από όλες τις απαιτούμενες 
σηματοτεχνικές εξασφαλίσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί μια επιπλέον εξασφάλιση για την 
χάραξη της παραπάνω διαδρομής η οποία θα μπορεί να αρθεί μελλοντικά όταν υλοποιηθεί ο 
σηματοτεχνικός αποκλεισμός ανοικτής γραμμής, ήτοι με την εγκατάσταση συστήματος 
αλληλεξάρτησης στο γειτονικό σταθμό. Η επιπλέον εξασφάλιση θα μπορεί προσωρινά στο 
πλαίσιο της παρούσας να είναι τύπου ερώτησης για δεύτερη επιβεβαίωση της χαραχθείσας 
διαδρομής από τον Σταθμάρχη ή του Κ.Χ., μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η αφή ενδείξεως 
πορείας επί των φωτοσημάτων που οδηγούν προς τέτοια τμήματα. Επισημαίνεται, ότι η επιπλέον 
επαλήθευση, θα γίνεται με την χρήση διαφορετικού κομβίου από αυτό με το οποίο αιτήθηκε η 
διαδρομή. Ο Ανάδοχος με την μελέτη εφαρμογής θα υποβάλει την διαδικασία της επιπλέον 
εξασφάλισης την οποία προτείνει προς έγκριση από τον ΟΣΕ. 
 

d. Διεπαφή με Αυτόματα Συστήματα Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) 

Στο εν λόγω τμήμα γραμμής υπάρχουν ΑΣΙΔ τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής των 
σταθμών. 
 
Τα ΑΣΙΔ αυτά έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν σε αυτόματη κατάσταση μόνον από την 
κύρια τροχιά, ενώ σε περίπτωση που απαιτείται η διασταύρωση ή υπέρβαση θα πρέπει ο 
εντεταλμένος υπάλληλος να χειριστεί τον τοπικό πίνακα χειρισμών του σταθμού σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Γ.Κ.Κ. προκειμένου μετά το πέρας της διασταύρωσης η διάβαση να ενεργοποιηθεί.  
Μέσω των εργασιών της παρούσης, θα αντικατασταθούν με νέα και θα διασυνδεθούν με την 
σηματοδότηση των σταθμών που ανήκουν, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ΑΣΙΔ θα ενεργοποιούνται 
με τη χάραξη σηματοτεχνικής διαδρομής και την κατάληψη τμήματος αποκλεισμού. Η 
πληροφόρηση των μηχανοδηγών για την κανονική λειτουργία του ΑΣΙΔ θα σημαίνεται μέσω 
σιδηροδρομικών φωτοσημάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα δύο ανά γραμμή για την 
προφύλαξη του ΑΣΙΔ και από τις δύο κατευθύνσεις.  
Τα σιδηροδρομικά φωτοσήματα θα είναι σβηστά όταν: 
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α. το ΑΣΙΔ είναι σε ηρεμία (ανοικτή ισόπεδη διάβαση) 
β. το ΑΣΙΔ είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί κανονικά εξαιτίας καμένης 

λυχνίας οδικού φωτοσήματος  
γ. παραβίασης ημιδυφράκτου. 

Η διασύνδεση των ΑΣΙΔ με το σύστημα σηματοδότησης, που πρόκειται να εγκατασταθεί, θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να επιτρέπει την ανταλλαγή των ακόλουθων δεδομένων: 
I. Σηματοδότηση -> ΑΣΙΔ : 

α) Τεχνητή κατάληψη (ενεργοποίηση). Είναι αναγκαίο η εντολή τεχνητής κατάληψης να 
δίνεται ανεξάρτητα για καθεμία γραμμή και κατεύθυνση, που μπορεί να ενεργοποιήσει 
το ΑΣΙΔ, ώστε να προκαλεί την αφή και του αντίστοιχου σιδηροδρομικού 
αναλάμποντος φωτοσήματος. 

β) Τεχνητή απελευθέρωση. Ομοίως, θα πρέπει να δίνεται για καθεμία γραμμή και 
κατεύθυνση απομάκρυνσης χωριστά, ώστε το σύστημα του ΑΣΙΔ να είναι σε θέση να 
διακρίνει π.χ. την περίπτωση, που η σηματοδότηση αποδεσμεύει τεχνητά το ΑΣΙΔ για 
μια συγκεκριμένη κατεύθυνση απομάκρυνσης, αλλά το ίδιο ΑΣΙΔ έχει δεσμευθεί από 
συρμό, που προσεγγίζει από άλλη γραμμή και κατεύθυνση, οπότε φυσικά το ΑΣΙΔ δεν 
θα πρέπει να αποδεσμευθεί. 

 
II. ΑΣΙΔ -> Σηματοδότηση : 

α) Κατάσταση ΑΣΙΔ (ελεύθερο-κατειλημμένο) από προσεγγίζοντες συρμούς 
β) Επιτυχής εξασφάλιση του ΑΣΙΔ (εντολή, που ενεργοποιεί το σιδηροδρομικό 

φωτόσημα) 
γ) Ύπαρξη βλάβης, που δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία του ΑΣΙΔ 
δ) Ύπαρξη βλάβης, που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του ΑΣΙΔ 

 
Η συμπεριφορά του ΑΣΙΔ στις περιπτώσεις λήψης αντιφατικών εντολών από το σύστημα 
σηματοδότησης και το πεδίο (π.χ. εντολή τεχνητής απελευθέρωσης από τη σηματοδότηση, 
χωρίς όμως να έχει εκκενωθεί η Ι.Δ. από το συρμό), θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 
ασφαλούς λειτουργίας και να τεκμηριώνεται στη μελέτη, που θα υποβληθεί. 
Ο ανάδοχος θα υποβάλει μελέτη εφαρμογής για τη διασύνδεση των ΑΣΙΔ με το σύστημα 
σηματοδότησης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την επίβλεψη. 
Η κατάσταση των ανωτέρω ΑΣΙΔ θα απεικονίζεται στην Τηλεδιοικηση, ενώ θα παρέχεται και η 
πλήρης πληροφόρηση καθώς και λειτουργίες – ενδείξεις – χειρισμοί από την Τηλεδιοικηση μέσω 
της διεπαφής χειρισμών της σηματοδότησης.  
 

4.13. Αυτόματη	Προστασία	Συρμών	(ATP)	

 
Θα υλοποιηθεί σύστημα ETCS γραμμής Επιπέδου 1, baseline 3 (X=1) το οποίο προδιαγράφεται 
στις προδιαγραφές UNISIG Class 1 για ERTMS / ETCS και τις τεχνικές προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας (TSI). Πληροφορίες από τη γραμμή προς τους συρμούς θα μεταδίδονται 
μέσω σταθερών και μεταβλητών ραδιοφάρων (balises), καθώς και ενδιάμεσων ραδιοφάρων 
(infill balises) επί της γραμμής και θα εμφανίζονται στον οδηγό μέσω μιας διεπαφής χειριστού – 
μηχανής (Man Machine Interface (MMI)) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαδρομής. Το 
σύστημα θα θέτει αυτόματα σε εφαρμογή την πέδηση αν υπερβαίνονται οι προκαθορισμένοι 
παράμετροι ταχύτητας. 
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει πλήρη φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται στοιχεία που θα 
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αποδεικνύουν τη συμβατότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με τα πρότυπα και της τεχνικές 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας ETCS Επιπέδου 1, καθώς και στοιχεία για το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται ο εξοπλισμός του από πλευράς πιστοποίησης, σε σχέση με όσα αναφέρονται στις 
Οδηγίες της Ε.Ε. 2016/919 ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/776. 
 

4.14. ΚΕΚ	‐	σύστημα	τηλεδιοίκησης	σηματοδότησης.	

Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης θα ελέγχεται και θα τηλεδιοικείται από το Κέντρο 
Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) το οποίο θα εγκατασταθεί στο ΚΕΚ Κορίνθου. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναδιατάξει τον χώρο τηλεδιοίκησης του ΚΕΚ Κορίνθου, έτσι ώστε να 
δύναται να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός τηλεδιοίκησης του Δυτικού Προαστιακού. Η διαμόρφωση 
του χώρου θα περιλαμβάνει: 
Πάσης φύσεως εργασίες οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, εργονομικές κλπ. που θα χρειασθούν για 
την κατάλληλη αναδιάταξη του χώρου του ΚΕΚ έτσι ώστε να εγκατασταθεί η τηλεδιοίκηση του 
τμήματος Δυτικού Προαστιακού. 
Οιεσδήποτε εργασίες, καθώς επίσης και αποσυνδέσεις, διασυνδέσεις, έλεγχοι κλπ. που αφορούν 
την απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού τηλεδιοίκησης.  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια, σύνδεση, εγκατάσταση και θέση 
σε λειτουργία κατάλληλων οθονών οπισθοπροβολής και θα απεικονίζουν την νέα γραμμολογία.  
 
Απεικόνιση 
Ο σταθμός εργασίας του χειριστή θα είναι εξοπλισμένος με έως τρεις (3) έγχρωμες οθόνες 
υψηλής ανάλυσης 24 ιντσών. Ο αριθμός των οθονών εξαρτάται από τη γραμμολογία και την 
πολυπλοκότητα των σταθμών ή των προς έλεγχο περιοχών. Γενικές απεικονίσεις και εστιασμένες 
εικόνες ανά τμήματα θα πρέπει να απεικονίζουν τη σχηματική γραμμολογία και τα προς έλεγχο 
στοιχεία της γραμμής.  
Οι διαδρομές, που είναι καθορισμένες ή προκαθορισμένες, τα τμήματα γραμμής που είναι 
κατειλημμένα ή αποκλεισμένα, τα στοιχεία που έχουν βλάβη κλπ. θα πρέπει να εμφανίζονται σε 
διαφορετικά χρώματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα συμφωνηθούν με τον ΟΣΕ.  
Στην εικόνα της οθόνης θα ενσωματώνονται επίσης πρόσθετες λειτουργικές ενδείξεις, σχετικές 
π.χ. με τη μόνιμη χάραξη διαδρομών, τις ενδείξεις σφαλμάτων, στοιχεία αριθμοδότησης.  
Η μια οθόνη θα χρησιμοποιείται για την αλφαριθμητική εμφάνιση των εντολών, των μηνυμάτων, 
των λειτουργικών ενδείξεων, των βοηθητικών εγχειριδίων, της εισαγωγής των δεδομένων από το 
ρυθμιστή κυκλοφορίας κλπ.  
Θα παρασχεθούν επίσης οθόνες συνολικής απεικόνισης, τεχνολογίας LED 70” Ιντσών. Ο 
αριθμός τους θα προσαρμοστεί στις εργονομικές απαιτήσεις και στην αρχιτεκτονική του ΚΕΚ. 
 
Λειτουργία 
Τα δεδομένα θα εισάγονται τόσο με χρήση ποντικιού (mouse) γραφικών για τις βασικές 
λειτουργίες αλληλεξάρτησης όσο και μέσω πληκτρολογίου αν πρόκειται για αλφαριθμητικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, οι διαδρομές θα χαράσσονται με την επιλογή φωτοσήματος 
αφετηρίας και προορισμού (φωτοσήματα ή τμήματα γραμμής) ενώ η λειτουργία ενός 
μεμονωμένου στοιχείου θα πραγματοποιείται με την επιλογή του στοιχείου και ενός εξειδικευμένου 
πλήκτρου εντολής γραφικών. Όλα τα δεδομένα θα μπορούν να εισαχθούν είτε γραφικά είτε 
αλφαριθμητικά με τη χρήση κατάλληλων συντομεύσεων. Η εισαγωγή ειδικών εντολών θα πρέπει 
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να επιβεβαιώνεται με την εισαγωγή επιπρόσθετων δεδομένων (μέσω ειδικού πλήκτρου γραφικών 
ή εντολής πληκτρολογίου). 
Ανά σταθμό εργασίας, θα υπάρχει ένας εκτυπωτής για την εκτύπωση των μηνυμάτων 
λειτουργίας και σφάλματος, πληροφοριών κτλ. Ο εκτυπωτής θα είναι τύπου laser, χαμηλού 
θορύβου, τελευταίας τεχνολογίας και κατάλληλος προς χρήση σε περιβάλλον γραφείου. 
Το σύστημα θα προσφέρει λειτουργία αποθήκευσης, όπου θα αποθηκεύονται πληροφορίες 
σχετικές με λειτουργικά ζητήματα. Η αποθήκευση θα είναι χρονικά κυλιόμενη και οι πληροφορίες 
θα αποθηκεύονται για δύο εβδομάδες τουλάχιστον. Στην εν λόγω λειτουργία θα έχουν 
πρόσβαση μόνο οι χρήστες των θέσεων εργασίας, ενώ άλλου είδους χρήσεις θα περιορίζονται 
μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Στη συγκρότηση των θέσεων εργασίας θα υπάρχει 
απαραιτήτως μονάδα καταγραφής δεδομένων (π.χ. DVD recorder) για τη λήψη των ιστορικών 
λειτουργικών στοιχείων (διαδικασία backup). 
Στη μελέτη εφαρμογής ο Ανάδοχος θα προσκομίσει λειτουργικές διαδικασίες (operational 
procedures) για τη χρήση και λειτουργία του ΚΕΚ, στις οποίες θα ενσωματώνεται η εμπειρία 
σιδηροδρομικής εκμετάλλευσης του συστήματος. 
 
Ένδειξη Σφάλματος  
Εάν υπάρχει σφάλμα σε ένα στοιχείο του συστήματος αλληλεξάρτησης θα συμβούν τα 
ακόλουθα: 
Εμφανίζεται μεμονωμένη ένδειξη σφάλματος στο συγκεκριμένο στοιχείο (προσδιορίζεται 
διαφορετικό χρώμα σε συμφωνία με τον ΟΣΕ) 
Εμφανίζεται μια κοινή ένδειξη σφάλματος – αναλάμπουσα ένδειξη και ηχητικός συναγερμός – για 
τις ακόλουθες ομάδες στοιχείων τουλάχιστον:  
 

α) Αλλαγές 
β) Φωτοσήματα  
γ) Επίπεδο φόρτισης-υπερφόρτισης συσσωρευτών 
δ) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 
ε) Κύκλωμα Γραμμής 
στ) Υλισμικό Η/Υ (Hardware) 
ζ) Παροχή ισχύος 
η) Βραχυκύκλωμα προς γη 
θ) Ρολόι συστήματος 

Η ένδειξη γίνεται μόνιμη, αφού σταματήσει ο ηχητικός συναγερμός, όταν έχει αναγνωριστεί 
(acknowledged) με πάτημα του ποντικιού. Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες να 
χρησιμοποιηθεί ένα στοιχείο εσφαλμένα δεν προκαλούν νέα ένδειξη βλάβης. Ωστόσο, η κοινή 
ένδειξη βλάβης (αναλάμπουσα ένδειξη και ηχητικός συναγερμός) θα εμφανιστεί ξανά εάν 
προκύψει βλάβη σε διαφορετικό στοιχείο της ομάδας αυτής.  
Εκτυπώνεται το σφάλμα στον εκτυπωτή  
 
Μια ένδειξη βλάβης εξαφανίζεται όταν : 

α) Η αιτία του σφάλματος έχει αρθεί και  
β) Η σωστή λειτουργία έχει δοκιμαστεί μια φορά με επιτυχία  

Η κοινή ένδειξη σφάλματος θα εξαφανίζεται όταν σε κανένα από τα στοιχεία της ομάδας δεν 
υπάρχει πλέον σφάλμα. 
 
Σύστημα Αριθμοδότησης Συρμών 
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Το σύστημα αριθμοδότησης των αμαξοστοιχιών αντικαθιστά το δια λόγου σύστημα αναφοράς 
στις αμαξοστοιχίες. Το σύστημα αριθμοδότησης μέσω γραμμής επικοινωνίας δεδομένων, 
συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κινήσεως των αμαξοστοιχιών από τα συστήματα 
αλληλεξάρτησης. 
Η προβολή του αριθμού των αμαξοστοιχιών θα είναι ενσωματωμένη στις εικόνες των οθονών 
των θέσεων εργασίας του ΚΕΚ. Ο αντίστοιχος αριθμός του τραίνου, θα προβάλλεται σε πεδίο 
που ευδιάκριτα θα χαρακτηρίζει το σχετικό τμήμα γραμμής που καταλαμβάνεται. Η ένδειξη 
αυτόματα θα προωθείται στο αντίστοιχο πεδίο του επόμενου τμήματος γραμμής που θα 
καταλαμβάνεται, καθώς η αμαξοστοιχία συνεχίζει την πορεία της. Η εισαγωγή της 
αριθμοδότησης θα μπορεί να επιτελείται χειροκίνητα στον οριακό σταθμό, στον οποίο ξεκινά ή 
τελειώνει το τμήμα γραμμής, που έχει τη δυνατότητα αριθμοδότησης αμαξοστοιχιών. 
Η πληροφορία της διαδοχής των καταλήψεων επί μέρους τμημάτων γραμμής, που καθορίζει τη 
συνολική πορεία της αμαξοστοιχίας, θα μεταδίδεται μέσω των επί μέρους συστημάτων 
αλληλεξάρτησης. 
Η εισαγωγή ή τροποποίηση δεδομένων που αφορούν στο σύστημα της αριθμοδότησης των 
αμαξοστοιχιών σε ένα τμήμα γραμμής, θα πραγματοποιείται από το ρυθμιστή κυκλοφορίας του 
αντίστοιχου τμήματος, μέσω του σταθμού εργασίας του. 
Η αριθμοδότηση των συρμών θα ακολουθεί τις οδηγίες της Διεθνούς Ενώσεως Σιδηροδρόμων 
(UIC) και θα είναι συμβατή με το υφιστάμενο σύστημα αριθμοδότησης του ΟΣΕ. Τα στοιχεία για 
το υφιστάμενο σύστημα αριθμοδότησης θα διατεθούν στον Ανάδοχο πριν από τη σύνταξη της 
μελέτης εφαρμογής. 
 
Εξοπλισμός Συντήρησης και Διάγνωσης 
Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην μελέτη εφαρμογής εξοπλισμό διάγνωσης και συντήρησης 
των ηλεκτρονικών συστημάτων αλληλεξάρτησης και του ΚΕΚ. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν 
τερματικά διάγνωσης και συντήρησης στις εξής θέσεις: 

 Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 
 Σ.Σ. Νέας Περάμου 
 ΚΕΚ Κορίνθου 

Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν στους σταθμούς, θα καλύπτουν την περιοχή ευθύνης 
των αντίστοιχων συστημάτων αλληλεξάρτησης ενώ το σύστημα που θα εγκατασταθεί στο ΚΕΚ 
θα καλύπτει όλα τα συστήματα αλληλεξαρτήσεων του τμήματος, καθώς και τον εξοπλισμό του 
ΚΕΚ.  
Μέσω αυτών θα επιτυγχάνονται οι παρακάτω λειτουργίες: 
Ο κατάλληλα εκπαιδευμένος χρήστης θα μπορεί να διεξαγάγει μια αποτελεσματική και εν 
λειτουργία ανίχνευση σφαλμάτων και θα μπορεί να προβαίνει σε διαδικασίες άρσεως αυτών. Τα 
σφάλματα και οι βλάβες θα ανιχνεύονται, θα αναλύονται και θα κατατάσσονται σε ομάδες και 
σε διάφορα επίπεδα ανάλογα με τη βαρύτητα του σφάλματος.  
Το σύστημα διάγνωσης θα εμφανίζει την κατάσταση του ελεγχόμενου εξοπλισμού, θα 
καταγράφει και θα εμφανίζει συνεχώς οποιεσδήποτε ενδείξεις βλάβης και θα παρέχει στους 
εγκεκριμένους χρήστες γρήγορες και εύκολες οδηγίες.  
Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ένδειξη βλάβης, το σύστημα διάγνωσης θα εμφανίζει το στοιχείο που 
παρουσιάζει τη βλάβη, την ανάλυση της βλάβης και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Ένα 
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο συντήρησης θα είναι διαθέσιμο μέσω του συστήματος διάγνωσης και το 
οποίο θα παρέχει στο προσωπικό συντήρησης συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πως 
θα διορθώσει τη βλάβη.  
Το σύστημα διάγνωσης θα εμφανίζει ενδεικτικά τις παρακάτω πληροφορίες: 
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Κατάσταση  Συστήματος 
ανίχνευσης συρμών 

Κατειλημμένα  ή  ελεύθερα  τμήματα  κάποιας  διαδρομής, 
προεπιλεγμένα  σε  κάποια  διαδρομή  ή  που  έχουν  μανδαλωθεί  σε 
κάποιο τμήμα ολίσθησης ή έχουν δεσμευθεί για την προστασία του 
προσωπικού. 

Κατάσταση αλλαγών  Ανίχνευση, μανδαλωμένες σε κάποια διαδρομή, προεπιλεγμένες σε 
κάποια  διαδρομή  ή  μανδαλωμένες  σε  κάποιο  τμήμα  ολίσθησης  ή 
μανδαλωμένες για  την παροχή πλευρικής προστασίας. Καταγραφή 
κινήσεων‐στατιστικά 

Κατάσταση Φωτοσημάτων  Ενδείξεις και κατάσταση των φωτοσημάτων που έχουν μανδαλωθεί 
για κάποια διαδρομή ως φωτοσήματα εισόδου ή προορισμού ή ως 
παρέχοντα πλευρική προστασία. 

Προεπιλεγμένες Διαδρομές   Υποστήριξη από αλφαριθμητική παρουσίαση που θα παρέχεται για 
να εμφανίζει κρυμμένες πληροφορίες όπως προεπιλογή διαδρομών 
και  επείγουσα  ακύρωση  σε  εξέλιξη.  Κατάσταση  της  ακύρωσης 
διαδρομών. 

Κατάσταση  των  κεντρικών 
επεξεργαστών,  κάρτες  Ι/Ο, 
κάρτες  μνήμης  του 
συστήματος 
αλληλεξάρτησης. 

Πληροφορίες που αφορούν στους υπολογιστές του συστήματος της 
αλληλεξάρτησης,  τον  εντοπισμό  σφαλμάτων,  την  υπερχείλιση 
βοηθητικών  χώρων  αποθήκευσης  δεδομένων,  την  κατάσταση 
παροχής  ισχύος και  την κατάσταση ετοιμότητας ή λειτουργίας  του 
υπολογιστή. 

Αριθμοί συρμών   Αναφορικά  με  τα  τμήματα  γραμμής  και  τους  πιθανούς  διπλούς 
αριθμούς λόγω της παρουσίας δύο συρμών στην ίδια περιοχή. 

Παροχή  ισχύος  και 
κατάσταση UPS 

Πληροφορίες σχετικά με τo UPS και τους σχετικούς πίνακες ισχύος. 
Προέλευση  ισχύος  (κύρια/εφεδρική),  απελευθέρωση  διακόπτη 
ισχύος και σφάλμα μόνωσης 

Επίπεδο  φόρτισης 
συσσωρευτών 

Ενδείξεις  και  κατάσταση  του  επιπέδου  φόρτισης  των 
συσσωρευτών.(Ελαττωματικός Συσσωρευτής στο κάθε loop) 

Παραβίαση Τεχνικών Χώρων  Συναγερμός  από  την  ενδεχόμενη  κακόβουλη  παραβίαση  τεχνικού 
δωματίου 

 
 
Το σύστημα διάγνωσης και συντήρησης θα βρίσκεται εντός της τεχνικής αίθουσας 
σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης. Κάθε βλάβη θα παραμένει στην οθόνη έως ότου το σύστημα 
διάγνωσης και συντήρησης καταχωρήσει ότι το σφάλμα έχει διορθωθεί. Επιπλέον, το εν λόγω 
σύστημα θα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση προγράμματος δοκιμών σε όλες τις 
λειτουργικές μονάδες του συστήματος αλληλεξάρτησης. 
 
Ο εξοπλισμός διάγνωσης και συντήρησης θα αποτελείται από έναν επώνυμο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (εναρμονισμένο με τις δυνατότητες της τρέχουσας τεχνολογίας των προσωπικών 
υπολογιστών), εφοδιασμένο με το απαραίτητο λογισμικό, τροφοδοτούμενο από την αδιάλειπτη 
παροχή και έναν εκτυπωτή καταγραφών. Θα προσφερθεί αθόρυβος εκτυπωτής laser τελευταίας 
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τεχνολογίας. Η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι υψηλής ανάλυσης 23 ιντσών. Η 
πρόσβαση στην εφαρμογή συντήρησης και διάγνωσης θα είναι ελεγχόμενη μέσω μηχανισμού 
κωδικού πρόσβασης (password protected).  
 
Το σύστημα αλληλεξάρτησης θα παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής συμβάντων και χειρισμών 
(events) με χρονικό συσχετισμό. Ο δημιουργούμενος κατάλογος θα είναι κυλιόμενος και οι 
πληροφορίες θα αποθηκεύονται για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Ο Ανάδοχος θα δηλώσει το 
μέγιστο χρόνο διατήρησης ιστορικών δεδομένων. 
Το σύστημα αλληλεξάρτησης θα διαθέτει λειτουργία καταχώρισης σφαλμάτων, συναγερμών, με 
χρονικό συσχετισμό και κωδικό αναγνώρισης σφάλματος ή κατηγορίας βλάβης. Ο κατάλογος 
καταγραφής βλαβών θα είναι κυλιόμενος και οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται για 
τουλάχιστον 1 μήνα. Ο Ανάδοχος θα δηλώσει το μέγιστο χρόνο διατήρησης ιστορικών 
δεδομένων. 
 
Το σύστημα διάγνωσης και συντήρησης θα επιτρέπει την πρόσβαση στους ως άνω καταλόγους 
καταχώρησης λειτουργιών και σφαλμάτων. 
Η απόδοση και οι λειτουργίες του συστήματος διάγνωσης θα υπόκεινται σε έγκριση από τον 
ΟΣΕ. Ο Ανάδοχος θα δώσει με την μελέτη του αναλυτική τεχνική περιγραφή για τις δυνατότητες 
του συστήματος συντήρησης και διάγνωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

5.1. Περιγραφή	

O Aνάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει Ηλεκτρονικό Σύστημα Αλληλεξάρτησης 
(Electronic Interlocking System). Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα διασφαλίζουν ένα υψηλό 
επίπεδο διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας. Το λογισμικό θα είναι δομοστοιχειωτό (modular) κατά 
τον σχεδιασμό του, δοκιμασμένο διεξοδικά κατά τη φάση της υλοποίησης και ικανό να ελέγξει 
και να παρακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες αλληλεξαρτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
διασύνδεσης με τα υφιστάμενα συστήματα αλληλεξάρτησης, συμβατικά (με ηλεκτρονόμους) ή 
ηλεκτρονικά.  
Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης θα επιτρέπει την εισαγωγή τεχνολογιών ERTMS/ETCS 
επίπεδο 1 και επίπεδο 2. 
O Ανάδοχος θα υποβάλλει τεκμηρίωση, όπου θα περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος 
αλληλεξάρτησης, μέσα από την οποία θα καθίσταται σαφής και θα υπολογίζεται ποσοτικά η 
παρεχόμενη αξιοπιστία (reliability), διαθεσιμότητα (availability), εφεδρεία (redundancy). Η 
τροφοδοσία των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα προέρχεται από παραλληλισμό των δύο UPS. 
Η διασύνδεση μεταξύ του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αλληλεξάρτησης και του εξωτερικού 
εξοπλισμού (αλλαγές, φωτοσήματα, σύστημα ανίχνευσης συρμών κ.τ.λ), θα επιτυγχάνεται μέσω 
ενδιαμέσων βαθμίδων εξοπλισμού (interface modules). Οι εν λόγω βαθμίδες εξοπλισμού θα 
παρέχουν ασφάλεια έναντι βλαβών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη στοιχεία με τα οποία 
θα περιγράφεται πως επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ασφάλεια. 
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αλληλεξάρτησης θα περιλαμβάνει πλήρως διαμορφωμένα ερμάρια, τα 
οποία θα φέρουν επαρκή αριθμό τυπωμένων κυκλωμάτων διασύνδεσης, ώστε να καλύπτει τις 
ανάγκες του συνόλου του εξωτερικού εξοπλισμού. Το σύνολο της διαδικασίας ελέγχου και 
επιτήρησης μεταξύ των κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, της ενδιάμεσης βαθμίδας 
εξοπλισμού και του εξωτερικού εξοπλισμού, θα είναι ασφαλές έναντι βλάβης. Ο Ανάδοχος θα 
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προσκομίσει στοιχεία για τον τρόπο που επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ασφάλεια. Ο Ανάδοχος 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού, ως προς τις περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες λειτουργίας, θα μεριμνήσει για τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού 
των αιθουσών, οι οποίες θα του διατεθούν, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο των οικοδομικών και λοιπών Η/Μ εργασιών. 
Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει και θα εντοπίσει επίσης τα χαρακτηριστικά εκείνα, που μειώνουν την 
επιδεκτικότητα του εξοπλισμού του σε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, κλοπή και βανδαλισμό, 
τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και εγκατάστασης.  

5.2. Γενικές	Απαιτήσεις	

Οποιαδήποτε αστοχία του συστήματος παροχής ισχύος, η οποία για οποιονδήποτε λόγο 
προκαλεί τη διακοπή τροφοδοσίας του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλεξάρτησης (όπως π.χ. 
αστοχία UPS ή των συσσωρευτών), θα αντιμετωπίζεται από το σύστημα αλληλεξάρτησης με 
τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η επανέναρξη του συστήματος χωρίς καμιά παρέμβαση του 
προσωπικού συντήρησης του συστήματος σηματοδότησης. 
Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας και λειτουργικής αξιοπιστίας οι 
προσφέροντες θα κάνουν συνεπή χρήση εγκεκριμένου εξοπλισμού, που έχει υποβληθεί σε 
δοκιμές ασφαλείας. Όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας. Για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ των μονάδων του 
εξοπλισμού, θα εφαρμόζονται τεχνικές επιτήρησης για τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων 
προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας. Η ορθή λειτουργία του λογισμικού που 
αφορά στο σύστημα Αλληλεξάρτησης θα διασφαλίζεται μέσω διαδικασιών ελέγχου και 
επαλήθευσης. Για όλα τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποβάλει την απαραίτητη τεκμηρίωση. 
Τα προγράμματα επιτήρησης – ελέγχου θα ελέγχουν τη λειτουργική κατάσταση του υποκείμενου 
σε αυτά εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή επεξεργασία των αλληλεξαρτήσεων. Τα εν 
λόγω προγράμματα θα εκτελούνται κυκλικά και συνεχώς από το σύστημα Αλληλεξάρτησης. Ο 
εντοπισμός σφάλματος από τα εν λόγω προγράμματα, που αφορά στην ασφάλεια, θα οδηγεί 
σε κατάλληλες ενέργειες (π.χ. διακοπή της συνήθους εκτέλεσης του προγράμματος), το δε 
σύστημα θα περιέρχεται σε ασφαλή κατάσταση. Η συνήθης εκτέλεση του προγράμματος θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με εφαρμοσμένες αρχές απολύτου ασφαλείας. Ο Ανάδοχος θα 
προσκομίσει στοιχεία, που αφορούν σε όλα τα ανωτέρω. Ο Ανάδοχος θα παράσχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία του συστήματος που προσφέρει, από τα οποία θα προκύπτει η αξιόπιστη 
και απολύτως ασφαλής λειτουργία σε εγκατεστημένο σύστημα κύριου ευρωπαϊκού δικτύου, 
τουλάχιστον 160Km/h. Τα ανωτέρω θα υποστηριχθούν από λεπτομερή τεχνική ερμηνεία των 
αρχών λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων λειτουργίας και 
της λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία σε 
εξάρτημα του συστήματος αλληλεξάρτησης ή σε τμήμα του εξωτερικού εξοπλισμού, το σύστημα 
αλληλεξάρτησης θα τίθεται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας («ασφάλεια έναντι αστοχίας» 
fail safe). 
Το σύνολο του εξοπλισμού – καλωδιώσεων (κυκλώματα), που βρίσκονται τοποθετημένα 
εξωτερικά της αίθουσας εξοπλισμού σηματοδότησης θα είναι σχεδιασμένα για απολύτως 
ασφαλή λειτουργία, θα προστατεύονται έναντι μηχανικών καταπονήσεων και θα είναι 
απρόσβλητα σε δυσλειτουργίες εξαιτίας εξωτερικών παρεμβολών. Ο Ανάδοχος θα εξηγήσει τον 
τρόπο με τον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Θα χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά 
καλώδια για κυκλώματα ζωτικής σημασίας, όπως για την ανίχνευση συρμών, ανίχνευση θέσεως 
αλλαγής, φωτοσήματα κλπ. 
Το σύνολο των κυκλωμάτων θα προστατεύεται (π.χ. μέσω ασφαλειών ή ασφαλειοδιακοπτών), 
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ώστε η εμφάνιση σφάλματος σε ένα κύκλωμα να μην προκαλεί σφάλμα σε άλλο μη σχετικό 
κύκλωμα. Το σύνολο των συνδέσεων του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλεξάρτησης με άλλου 
είδους εξοπλισμό θα προστατεύεται ενάντια στην υπέρταση και υπερένταση. Το σύνολο των 
εισόδων/εξόδων του συστήματος αλληλεξάρτησης θα φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό 
προστασίας για την προσαρμογή προς τις ενδιάμεσες βαθμίδες εξοπλισμού και τις εξωτερικές 
συσκευές. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπερέντασης σε μία έξοδο φορτίου, αυτή θα 
εμφανίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης (ηχητικές και οπτικές ενδείξεις). Τα 
κυκλώματα θα διαχωρίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να απομονωθούν με την 
αφαίρεση ασφαλειών ή την απομόνωση των συνδέσεων για την πραγματοποίηση δοκιμών, για 
την ανίχνευση σφαλμάτων, κλπ. και δεν θα επηρεάζουν άλλα κυκλώματα. Το σύνολο των 
κυκλωμάτων που θα εισέρχεται ή θα εξέρχεται από αίθουσα εξοπλισμού σηματοδότησης ή από 
τα ερμάρια επί της ανοιχτής γραμμής θα μπορεί να απομονωθεί με αφαιρούμενες ασφάλειες ή 
συνδέσεις εγκεκριμένου σχεδιασμού. Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων οριολωρίδων 
τερματισμού θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης των οργάνων δοκιμών. 
Ο Ανάδοχος θα εξηγήσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα πληρούνται όλες αυτές οι 
απαιτήσεις, με την χρήση τυπικών σχεδίων και διαγραμμάτων κυκλωμάτων, όπου αυτό είναι 
δυνατό, ενώ θα περιγράψει με λεπτομέρεια τον εξοπλισμό που προτείνει. Επίσης ο Ανάδοχος θα 
παράσχει υπολογισμούς του χρόνου ανταπόκρισης για κάθε λειτουργία εισόδων/ εξόδων. 
 

5.3. Απαιτήσεις	Υλισμικού	(Hardware)	

 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Αλληλεξάρτησης  
Η βασιζόμενη σε μικροεπεξεργαστές αλληλεξάρτηση θα αποτελείται από πλήρως 
διαμορφωμένα ερμάρια με τον απαραίτητο αριθμό πλακετών κυκλωμάτων διασύνδεσης, που 
θα βρίσκονται σε πλήρη αναλογία με τον εξωτερικό εξοπλισμό. 
Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης θα αποτελείται από μικροεπεξεργαστές σύγχρονου 
σχεδιασμού και τελευταίας τεχνολογίας. Για κάθε σύστημα μικροεπεξεργαστή θα παρέχονται 
εφεδρικές παροχές ισχύος, επαρκώς διαστασιολογημένες. 
Ο εξοπλισμός ενδιάμεσης βαθμίδας (interface modules) θα αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ 
του συστήματος αλληλεξάρτησης και του εξωτερικού εξοπλισμού. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα 
υπόκειται σε έλεγχο και επιτήρηση από το σύστημα αλληλεξάρτησης και θα διαθέτει τη λογική 
της απόλυτης ασφάλειας. 
Ο Ανάδοχος θα αναφέρει πόσες μονάδες (φωτοσήματα, αλλαγές, συστήματα ανίχνευσης 
συρμών κ.λπ.) μπορούν να διασυνδεθούν και να ελεγχθούν από το σύστημά του. Επίσης θα 
προσκομίσει στοιχεία για την ευρύτερη οικογένεια των συστημάτων του και πως αυτά 
διαστασιολογούνται, αυξανομένου του πλήθους των ελεγχομένων μονάδων. 
Εσωτερικοί Χώροι Εξοπλισμών 
Σε κατάλληλους οικίσκους εντός των χώρων των Σ.Σ. και των ΕΘΑ του τμήματος, θα 
εγκατασταθεί όλος ο εξοπλισμός εσωτερικού χώρου, καθώς και ο εξοπλισμός των τοπικών 
σταθμών εργασίας (χειρισμού και οπτικού ελέγχου). H διαμόρφωση των οικίσκων (χώρος 
πινάκων, χώρος Η/Ζ, χώρος συσσωρευτών), θα αναληφθεί από τον Ανάδοχο και θα έγκειται 
στην έγκριση του ΟΣΕ. Οι οικίσκοι θα επιτρέπουν την εγκατάσταση και σύνδεση όλου του 
σηματοτεχνικού εξοπλισμού, και θα τοποθετηθούν πάνω σε βάση από σκυρόδεμα που θα 
κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. Θα τοποθετηθούν επίσης κλιματιστικές μονάδες και πλήρης 
ηλεκτρολογική υποδομή. 
Τα ερμάρια θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στο Τεχνικούς 
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Οικίσκους ή όπου αλλού απαιτηθεί. Η στήριξη των ερμαρίων στο δάπεδο θα λάβει υπόψιν τη 
σεισμική ζώνη της περιοχής και η είσοδος των καλωδίων στα ερμάρια απαιτεί την κατασκευή 
ψευδοπατώματος, το οποίο θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο. Το ωφέλιμο ύψος μεταξύ 
ψευδοπατώματος και πατώματος θα είναι τουλάχιστον 20cm, επιτρέποντας την τοποθέτηση των 
καλωδίων με τάξη και άνεση. 
Τα ερμάρια των εξωτερικών χώρων θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και κατάλληλα 
χρωματισμένα για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το τελικό χρώμα θα είναι της 
επιλογής του κυρίου του έργου. Το βάψιμο μπορεί να παραλειφθεί εάν η επιφάνεια του μέταλλου 
έχει υποστεί αποδεκτή από τον ΟΣΕ αντιοξειδωτική κατεργασία. Τα ερμάρια εσωτερικού χώρου 
θα έχουν υποστεί αντίστοιχη αντιοξειδωτική κατεργασία και θα είναι βαμμένα σε χρώμα επιλογής 
του ΟΣΕ. Ερμάρια κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά μπορούν να προταθούν με επαρκή 
τεκμηρίωση της καταλληλότητας αυτών, η αποδοχή τους ωστόσο θα κριθεί από τον ΟΣΕ. 
Οι πόρτες των ερμαρίων θα ασφαλίζονται με λουκέτο ασφαλείας με κλειδί όμοιο για όλα τα 
ερμάρια. 
Τα διάφορα εξαρτήματα θα είναι συρματωμένα με αγωγούς, κατάλληλης διατομής, σε 
καλαίσθητη διάταξη και διασφαλίζοντας την ευχερή επέμβαση τεχνίτη και θα λήγουν σε 
αριθμημένους ακροδέκτες. Ειδικότερα, για τα καλώδια που προέρχονται από την ύπαιθρο, θα 
υπάρχει διασύνδεση που απομονώνεται εύκολα για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών (π.χ. μέσω 
βυσματικών ή συρταρωτών γεφυρώσεων). Τα διάφορα καλώδια θα μπαίνουν και θα βγαίνουν 
κατά κανόνα από τα ερμάρια από το κάτω μέρος τους και σύμφωνα με τις εντολές της 
επίβλεψης. Τυχόν ασφάλειες τήξεως και αυτόματοι διακόπτες υπερεντάσεως ή ανάλογοι, που ο 
χειρισμός τους επιτρέπεται και από μη ειδικευμένο προσωπικό, θα είναι συγκεντρωμένοι σε 
ιδιαίτερο τμήμα του ερμαρίου, που θα ασφαλίζεται με ιδιαίτερο κλειδί. Τα ερμάρια εσωτερικού 
χώρου θα είναι κατάλληλα στερεωμένα στο δάπεδο του χώρου τοποθέτησής τους και σε ύψος 
τουλάχιστον 20 cm από το δάπεδο, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης. Τα ερμάρια 
εξωτερικού χώρου, όπου υπάρχουν, θα είναι στερεωμένα με μπουλόνια σε βάση από 
σκυρόδεμα. Η βάση των ερμαρίων θα είναι τέτοια, ώστε τυχόν νερά να μην μπορούν να μπουν 
στα ερμάρια, θα καθοριστεί δε από κοινού με την επίβλεψη, κατά περίπτωση IP54.  
Στις θύρες των τεχνικών οικίσκων θα τοποθετηθεί επαφή, συνδεδεμένη, μέσω του οικείου 
συστήματος σηματοδότησης ή τηλεπικοινωνιών, με το γραφείο κινήσεως του ιδίου ή του 
πλησιέστερου σταθμού, καθώς και με το ΚΕΚ. Με τον τρόπο αυτόν θα ανιχνεύεται η είσοδος 
ατόμων στα τεχνικά δωμάτια, προκειμένου να αποφεύγονται κακόβουλες ενέργειες. Ο τρόπος 
κάλυψης αυτής της απαίτησης θα αποσαφηνιστεί στη Μελέτη Εφαρμογής που θα υποβάλει ο 
Ανάδοχος και η σχετική δαπάνη υλοποίησης περιλαμβάνεται ανηγμένο στις άρθρα εργασιών 
σηματοδότησης. 
Λειτουργία σε Περίπτωση Βλάβης της Παροχής Ισχύος 
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε απώλεια παροχής ισχύος στις μονάδες των υπολογιστών της 
αλληλεξάρτησης. Μια τέτοια κατάσταση πρέπει να είναι σπάνια, λόγω του Συστήματος 
Αδιάλειπτου Παροχής (UPS), που υποκαθιστά άμεσα τυχόν διακοπή τροφοδοσίας του δικτύου. 
Μετά από διακοπή της παροχής ισχύος για οποιοδήποτε λόγο, το σύστημα θα επανέρχεται με 
μετάπτωση σε ασφαλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της διακοπής παροχής ισχύος διάρκειας 
έως ενός λεπτού, τα δεδομένα των χειροκίνητα τιθέμενων μανδαλώσεων, πρέπει να διατηρούνται 
στη μνήμη του συστήματος. Ο Ανάδοχος θα περιγράψει στην μελέτη του με κάθε λεπτομέρεια 
την συμπεριφορά του συστήματός του σε μια τέτοια περίπτωση. 
Ο Ανάδοχος επίσης θα προτείνει μια όσο το δυνατόν απλούστερη διαδικασία (operational 
procedure) για την ανάκτηση πληροφοριών απελευθέρωσης γραμμής μετά από διακοπή της 
παροχής ισχύος.  
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5.4. Απαιτήσεις	Λογισμικού		

Γενικές Απαιτήσεις 
Το λογισμικό θα είναι δομοστoιχειωτό (modular), έτσι ώστε σε περίπτωση επέκτασης να 
διευκολύνεται η ενσωμάτωση νέων λειτουργιών αλληλεξάρτησης ή δεδομένων νέων 
εφαρμογών. Κατά τη φάση υλοποίησης το λογισμικό θα δοκιμαστεί ενδελεχώς, και θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης ολόκληρου του συστήματος.  
Η κανονική εκτέλεση του προγράμματος θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις γνωστές αρχές 
ασφάλειας και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Δομή Λογισμικού  
Το λογισμικό θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, στο βασικό λογισμικό (basic or generic software) και 
στο λογισμικό εφαρμογής (application software). 
Βασικό Λογισμικό 
Το βασικό λογισμικό θα εκκινεί το σύστημα και θα καθιστά δυνατή την δικτυακή λειτουργία (αν 
απαιτείται). Κατά την εκκίνηση του συστήματος, θα ελέγχονται και θα ενεργοποιούνται οι μνήμες, 
θα εκτελούνται προγράμματα εσωτερικών δοκιμών και θα ενεργοποιούνται οι διαδικασίες 
σύμφωνα με την οριζόμενη αλληλουχία. Θα καθορισθούν και θα επαληθευθούν αξιόπιστα 
κύρια και εφεδρικά κανάλια μετάδοσης δεδομένων. Η δομή του λογισμικού θα υποβληθεί στον 
ΟΣΕ με την μελέτη του Αναδόχου, ενώ το σύνολο τεκμηρίωσης του λογισμικού θα υποβληθεί με 
τη μελέτη εφαρμογής.  
Λογισμικό Εφαρμογής 
Το λογισμικό εφαρμογής θα συνιστά μια ασφαλή πύλη στην λογική της σηματοδότησης. Όλες 
οι πληροφορίες που θα μεταδίδονται από το επίπεδο ελέγχου λειτουργίας στο σύστημα 
αλληλεξάρτησης, θα ελέγχονται για συντακτικά λάθη και λάθη μορφής. Το σύστημα διαχείρισης 
κατάστασης του λογισμικού εφαρμογής θα διαθέτει σύστημα κεντρικής επεξεργασίας. 
Οι μνήμες κάθε συγκεκριμένου στοιχείου θα ενημερώνονται άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές 
στην κατάσταση των στοιχείων. Στη συνέχεια, θα ενημερώνονται τα στοιχεία του επιπέδου 
ελέγχου λειτουργίας, βάσει των δεδομένων αυτών. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει ποια στοιχεία 
έχουν δυνατότητα διατήρησης της μνήμης μετά από πτώση τάσεως και ποια όχι. 
Το λογισμικό εφαρμογής θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ και θα είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα: Θα 
είναι καλά δομημένο, τεκμηριωμένο λεπτομερώς και θα έχει αναλυθεί μέσω διαγραμμάτων ροής 
και διαγραμμάτων κατάστασης. Η δομή του λογισμικού θα υποβληθεί στον ΟΣΕ με την μελέτη 
του Αναδόχου, ενώ το σύνολο τεκμηρίωσης του λογισμικού θα υποβληθεί με τη μελέτη 
εφαρμογής. 
Το σύστημα θα παρέχει φιλική διεπαφή χειριστή – συστήματος, ενώ το γραφικό περιβάλλον θα 
παρέχει οπτική, δυναμική και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση για όλα τα στοιχεία. Ο τρόπος 
απεικόνισης θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη άμεσου εντοπισμού των πηγών δυσλειτουργίας 
επιπέδου χρήστη και τη διάγνωση σφαλμάτων σε επίπεδο χρήστη.  
Το λογισμικό εφαρμογής με το σύνολο των απαιτούμενων εργαλείων (hardware – software) για 
την παραμετροποίηση μεταβλητών και για την επαλήθευση - επανέλεγχο του λογισμικού 
εφαρμογής μετά την αλλαγή παραμέτρων, θα παραδοθούν στον ΟΣΕ μαζί με τα απαραίτητα 
εγχειρίδια, τα οποία θα της επιτρέπουν την επέκταση του συστήματος η αλλαγές όταν 
απαιτούνται.  

5.5. Μετάδοση	Δεδομένων	

Η ανταλλαγή δεδομένων, που σχετίζονται με την ασφάλεια, σε ένα σύστημα αλληλεξάρτησης ή 
μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων αλληλεξάρτησης πρέπει να υλοποιείται μέσω 
ενός διαύλου επικοινωνίας συστημάτων αλληλεξάρτησης. Πρόκειται για ένα σταθερό δίαυλο 
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σειριακής επικοινωνίας και απολύτου ασφάλειας. 
Για όλες τις μεταδόσεις δεδομένων, που σχετίζονται με την ασφάλεια πρέπει να εφαρμόζεται 
πρωτόκολλο ασφαλούς μετάδοσης με τη χρήση κωδικού ανίχνευσης και διόρθωσης 
σφαλμάτων. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα εντοπισμού σφαλμάτων προκειμένου να 
επιτυγχάνεται μέγιστο επίπεδο ασφάλειας κατά τη διάρκεια μετάδοσης των δεδομένων. 
Για λόγους διαθεσιμότητας, ο δίαυλος αλληλεξάρτησης μεταξύ των συστημάτων 
αλληλεξάρτησης πρέπει να διαθέτει εφεδρεία, κάτι που θα επιτυγχάνεται με τη χρήση δύο 
ανεξάρτητων φυσικών καναλιών δεδομένων, δηλαδή δύο διακριτών καλωδίων, που 
ακολουθούν διαφορετική γεωγραφική διαδρομή. Και τα δύο κανάλια μετάδοσης θα 
χρησιμοποιούν τεχνολογία οπτικών ινών. Τα δυο κανάλια θα κάνουν χρήση των καλωδίων 
οπτικών ινών που θα εγκατασταθούν εκατέρωθεν ολόκληρης της γραμμής και θα αποτελούν 
το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κορμού του τμήματος. Ο Ανάδοχος σηματοδότησης στο σχεδιασμό 
των καναλιών θα κάνει βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας των καλωδίων με χρήση καταλλήλων 
συσκευών πολυπλεξίας. Η μελέτη υλοποίησης των καναλιών επικοινωνίας θα υποβληθεί προς 
έγκριση στον ΟΣΕ στη μελέτη εφαρμογής, η οποία και θα αποφασίσει αν ικανοποιείται η 
απαίτηση για βελτιστοποίηση της χρήσης. 

5.6. Κέντρο	Ελέγχου	Κυκλοφορίας	‐	τηλεδιοίκησης	σηματοδότησης.	

Γενική Λειτουργία  
Το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) αποτελεί την κεντρική Διεπαφή Ανθρώπου / Μηχανής για 
τη λειτουργία του συστήματος αλληλεξάρτησης. Ο Ανάδοχος θα δώσει με την μελέτη του 
λεπτομερή περιγραφή της αρχιτεκτονικής (π.χ. τοπολογία τοπικού δικτύου (LAN), αρχιτεκτονική 
υπολογιστικής πλατφόρμας εφαρμογής (π.χ. application client server), στοιχεία server 
επικοινωνίας (communication server)), λειτουργική περιγραφή της εφαρμογής και περιγραφή 
των δυνατοτήτων επέκτασης του συστήματος. Ο αριθμός των οθονών, η διάταξη και γενικότερα 
η όλη αρχιτεκτονική του συστήματος θα υποβληθούν με τη μελέτη εφαρμογής.  
Ο Ανάδοχος με τη μελέτη εφαρμογής, θα υποβάλει προς έγκριση τη μέθοδο με την οποία θα 
υλοποιήσει το συγχρονισμό των επί μέρους συστημάτων αλληλεξάρτησης και του συστήματος 
του ΚΕΚ.  
Όλοι οι χειριστές θα είναι σε θέση να ελέγχουν κάθε τμήμα της γραμμής και δεν θα υπάρχει 
σταθερή κατανομή τμημάτων γραμμής σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας. Ωστόσο, 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι ένα τμήμα γραμμής θα ελέγχεται από ένα μόνο σταθμό εργασίας 
κάθε φορά.  
Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα ανάκτησης όλων των στοιχείων της κυκλοφορίας και 
του εξοπλισμού (π.χ. κατάσταση και μεταπτώσεις Φ/Σ, κινήσεις αλλαγών, καταλήψεις τμημάτων 
γραμμής, χαραγμένες διαδρομές) τουλάχιστον για δύο εβδομάδες. 
 
Συσκευές Διεπαφής Ανθρώπου / Μηχανής (MMI devices) 
Για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων θα παρέχονται οι ακόλουθες συσκευές:  
Οθόνες 
Ο κάθε σταθμός εργασίας θα εφοδιαστεί με έξι (6) τουλάχιστον οθόνες. Προβλέπονται οθόνες 
υψηλής ανάλυσης, μεγέθους 29 ιντσών. 
Οι οθόνες θα χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των ακόλουθων πληροφοριών:  
Εποπτεία (Overview) 
Οι οθόνες θα παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα ολόκληρης της περιοχής που ελέγχεται από τον 
αντίστοιχο χειριστή.  
Αλφαριθμητικά δεδομένα  
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Μια οθόνη θα χρησιμοποιείται για την απεικόνιση αλφαριθμητικών δεδομένων, όπως εντολές, 
μηνύματα, on line εγχειρίδια βοήθειας, δεδομένα ρυθμιστή κυκλοφορίας, κτλ. Ο χειριστής θα 
καθοδηγείται από πτυσσόμενους καταλόγους επιλογών (drop-down menus).  
Μεγέθυνση (Προαιρετικά) 
Ο Ανάδοχος θα αναφέρει σαφώς στην μελέτη του αν το σύστημά του παρέχει τη δυνατότητα 
μεγέθυνσης, η οποία θα υλοποιείται με τον παρακάτω τρόπο: 
Οι οθόνες θα παρουσιάζουν μεγεθυμένες εικόνες τμημάτων της περιοχής ελέγχου. Ο αριθμός 
των εικόνων αυτών εξαρτάται από τη συνολική έκταση της περιοχής ελέγχου και ο αριθμός των 
στοιχείων σε μια μεγεθυμένη εικόνα εξαρτάται από την αντίστοιχη τοπογραφία της 
αλληλεξάρτησης. Η μετακίνηση από τη μια μεγεθυμένη εικόνα στην άλλη θα είναι δυνατή με την 
εισαγωγή κατάλληλης εντολής.  
Συσκευές Εισαγωγής Δεδομένων 
Σε κάθε σταθμό εργασίας θα παρέχονται δύο συσκευές εισόδου δεδομένων: 
Ποντίκι 
Ένα ποντίκι υπολογιστή θα χρησιμοποιείται για τη γραφική εισαγωγή δεδομένων, σχετικών με τις 
βασικές λειτουργίες αλληλεξάρτησης (π.χ. ορισμός ή ακύρωση διαδρομών). 
Πληκτρολόγιο 
Σε μια από τις οθόνες γραφικών θα υπάρχει ένα ειδικό πλήκτρο γραφικών για να εισάγεται μια 
εξειδικευμένη εντολή για προκαθορισμένη λειτουργία. Εναλλακτικά, αυτό θα μπορεί να γίνει με 
ειδική εντολή μέσω πληκτρολογίου.  
Δεν θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία εισόδου δεδομένων με επαφή οθόνης, πίνακες γραφικών ή 
με οποιοδήποτε άλλο είδος παρόμοιων συσκευών.  
 
Εκτέλεση 
Η κατάσταση ολόκληρου του συστήματος θα απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καμία 
καθυστέρηση για οποιαδήποτε ενέργεια του χειριστή. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να 
απεικονίζει όλες τις αλλαγές και να μεταβιβάζει κάθε εντολή σε χρονική περίοδο μικρότερης του 
ενός δευτερολέπτου, ανεξαρτήτου φόρτου λειτουργίας. Ο Ανάδοχος θα παρέχει πληροφορίες 
για το χρόνο που απαιτείται από την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος, μετά από διακοπή 
παροχής ισχύος είτε στο ΚΕΚ είτε στο υλισμικό (hardware) του συστήματος αλληλεξάρτησης, 
ώστε να απεικονίζονται οι απαιτούμενες ενδείξεις. 
 
Εργονομία 
Θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο πλήρως λειτουργικός χώρος εργασίας, στον οποίο θα 
υπάρχει η απαραίτητη επίπλωση, όπως γραφεία, καρέκλες κλπ. Ο σχεδιασμός του χώρου 
εργασίας πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της εργονομίας.  
 
Πρόσθετες Λειτουργίες 
Το σύστημα θα υποστηρίζει την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα για όλους τους τοπικούς 
σταθμούς και τους σταθμούς εργασίας του ΚΕΚ. Κάθε χειριστής θα χειρίζεται τη γλώσσα 
επιλογής του, ανεξάρτητα από τις επιλογές των χειριστών σε άλλους σταθμούς εργασίας, 
επιτρέποντας έτσι στους χειριστές τη χρήση και των δύο γλωσσών. 
Η εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα αριθμοδότησης αμαξοστοιχιών θα είναι δυνατή από τους 
κοινούς σταθμούς εργασίας των χειριστών Θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο το απαραίτητο 
λογισμικό. 
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5.7. Εξοπλισμός	Γραμμής	

Γενικές Απαιτήσεις 
Ένα τμήμα του εξοπλισμού, το οποίο θα περιορίζεται στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό, όπως 
π.χ. εξοπλισμός αλλαγών, διατάξεις ανίχνευσης συρμών, σήματα, πινακίδες, κυτία συνδέσεως, 
κτλ. θα εγκατασταθεί επί της γραμμής ή κοντά σε αυτήν. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα 
εγκατασταθεί στα τεχνικά δωμάτια σηματοδότησης. 
Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις ή κεραυνούς στα ερμάρια 
τερματισμού των καλωδίων, για την προστασία του εξοπλισμού. Τα καλώδια σύνδεσης θα 
προστατεύονται από βραχυκυκλώματα και θα παρακολουθούνται συνεχώς από κατάλληλο 
εξοπλισμό ελέγχου μονώσεως και διαρροής ως προς τη γη. 
Ηλεκτροκίνητα Χειριστήρια Αλλαγών Τροχιάς  
Τα χειριστήρια των αλλαγών και των εκτροχιαστών θα πρέπει είναι ηλεκτροκίνητα, πρόσφατου 
τύπου, δοκιμασμένα με επιτυχία σε κύρια σιδηροδρομικά δίκτυα. 
 
Ο ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε 
λειτουργία νέων ηλεκτροκίνητων χειριστηρίων αλλαγών τροχιάς, τα οποία θα είναι συμβατά με 
τα τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προς εγκατάσταση αλλαγών τροχιάς. 
 
Οι μηχανισμοί χειρισμού των αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων οδήγησης και 
ελέγχου της θέσης των βελονών, θα είναι κατάλληλοι για χρήση στους συγκεκριμένους τύπους 
αλλαγών των τμημάτων του έργου. Oι αλλαγές που πρόκειται να εξοπλιστούν με ηλεκτροκίνητα 
χειριστήρια διαθέτουν χειροκίνητο χειριστήριο και διάταξη μανδαλώσεως «χελιδονοουράς». 
 
Οι αλλαγές κάθε ενός σταθμού διαθέτουν χειροκίνητο χειριστήριο και διάταξη μανδαλώσεως. Οι 
βασικοί τύποι αλλαγών, οι εξής: 
 
α) Αλλαγές με ελαστικές βελόνες μεγάλου μήκους με οδήγηση και μανδάλωση αυτών σε 
δυο θέσεις (ακραία και ενδιάμεση). 
β) Αλλαγές με μικρού μήκους βελόνες με οδήγηση και μανδάλωση αυτών μόνο σε μια θέση 
(ακραία). 
 
Οι αλλαγές που διαθέτουν μανδάλωση τύπου «χελιδονοουράς» και βρίσκονται επί των κυρίων 
γραμμών, θα εφοδιασθούν με ηλεκτροκίνητο χειριστήριο χωρίς εσωτερική μανδάλωση. 
 
Για τις αλλαγές με μεγάλο μήκος βελόνας και δυο θέσεις μανδάλωσης, απαιτούνται τα 
παρακάτω: 
α) Θα υπάρχει έλεγχος της επαφής του άκρου της βελόνας καθώς και έλεγχος του 
ενδιάμεσου σημείου μανδάλωσης, έτσι ώστε να υπάρχει βεβαιότητα τόσο για την κανονική 
επαφή βελόνας και αντιβελόνας όσο και για την ορθή θέση της βελόνας στο ενδιάμεσο σημείο. 
β) Δεδομένου ότι οι υπ’ όψιν αλλαγές σε τμήματα του έργου είναι για μέγιστη ταχύτητα 200 
km/h και η μανδάλωση που υπάρχει επιτρέπει την παραβίαση από πτέρνα (TALONAGE) 
επιβάλλεται να γίνουν αυτές μη παραβιάσιμες με κατάλληλες προς αυτό διατάξεις που να 
βρίσκονται στο ηλεκτροκίνητο χειριστήριο, αλλά οπωσδήποτε και για τις δυο θέσεις μανδάλωσης 
που υπάρχουν. 
γ) Ομοίως, επειδή η οδήγηση των βελονών από το χειριστήριο που υπάρχει, γίνεται από δυο 
θέσεις, το ηλεκτροκίνητο χειριστήριο θα διατηρήσει την οδήγηση και από τις δυο αυτές θέσεις. 
Τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια των αλλαγών πρέπει να εξασφαλίζουν το χειρισμό και τη δέσμευση 
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της αλλαγής στην τελική θέση, τηρώντας τη διαδικασία: απομανδάλωση των βελόνων, κίνηση 
από τη μια θέση στην άλλη και μανδάλωση των βελόνων στη νέα θέση τους με ταυτόχρονο 
έλεγχο της κανονικής επαφής των βελόνων καθώς και έλεγχο της κανονικής θέσης στο 
ενδιάμεσο σημείο, για τις αλλαγές με ελαστικές βελόνες μεγάλου μήκους. 
 
Ομοίως να μην επιτρέπουν διάκενο μεταξύ της βελόνας και αντιβελόνας μεγαλύτερο από 3mm, 
τόσο στην ακραία θέση όσο και στην ενδιάμεση, για τις αλλαγές με ελαστική βελόνα μεγάλου 
μήκους. 
 
Τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια πρέπει να στερεωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μια 
βέβαιη σύνδεση της βελόνας και της αντιβελόνας και στην κλειστή θέση της αλλαγής να υπάρχει 
μια ελάχιστη απόσταση 160 mm μεταξύ της ανοιχτής βελόνας και της αντίστοιχης αντιβελόνας. 
 
Η κανονική επαφή της βελόνας, στα προβλεπόμενα ως άνω όρια θα ελέγχεται μέσω κατάλληλων 
γι’ αυτό ηλεκτρικών διατάξεων και κυκλωμάτων με επέμβαση τους στις συνθήκες ανοίγματος 
των φωτοσημάτων. 
 
Τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια αλλαγών θα συνοδεύονται και από κατάλληλο χειροκίνητο 
χειριστήριο, χειροστρόφαλο (μανιβέλα) ή μοχλό για τη χειροκίνητη διευθέτηση της αλλαγής. 
Εισαγωγή της μανιβέλας θα συνεπάγεται αποσύνδεση του ηλεκτρικού χειρισμού. 
 
Ο χειρισμός των ηλεκτροκίνητων αλλαγών θα πραγματοποιείται κατά τη χάραξη δρομολογίου 
από τον τοπικό πίνακα χειρισμών κάθε σταθμού και από το Κέντρο Τηλεδιοίκησης της περιοχής 
όπου ανήκει η αλλαγή. Θα προβλεφθεί επίσης και ανεξάρτητος χειρισμός κάθε αλλαγής από 
τον τοπικό πίνακα του σταθμού και από το Κέντρο Τηλεδιοίκησης της περιοχής όπου ανήκει η 
αλλαγή. 
 
Οι θέσεις των αλλαγών θα εμφανίζονται οπτικά, τόσο στον τοπικό πίνακα χειρισμού όσο και 
στον μιμικό πίνακα του Κέντρου Τηλεδιοίκησης της περιοχής όπου ανήκει η αλλαγή, καθώς και 
στις οθόνες των χειριστών Τηλεδιοίκησης. Ο χειρισμός των σημάτων θα είναι αδύνατος στην 
περίπτωση μη κανονικής θέσης των βελόνων των αλλαγών, δηλαδή στην περίπτωση μη 
επιτυχούς διευθέτησης (άνοιγμα βελόνων) ή στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ακριβούς 
θέσης της βελόνας και του οργάνου χειρισμού. 
 
Στους τοπικούς πίνακες των σταθμών, κάθε αλλαγή θα μπορεί να καθηλώνεται στη μια ή την 
άλλη θέση με την αφαίρεση κατάλληλου κλειδιού, βύσματος ή ανάλογης διάταξης έτσι ώστε 
αυτός που έχει το κλειδί, βύσμα κλπ. να είναι βέβαιος ότι ηλεκτρικός χειρισμός της αλλαγής δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η ακινητοποίηση της αλλαγής στον πίνακα θα επισημαίνεται με 
κόκκινη ένδειξη κοντά στην αλλαγή. Κίνηση της αλλαγής θα μπορεί να γίνει μόνο με 
επανατοποθέτηση της διάταξης που αφαιρέθηκε. 
 
Οι ράβδοι σύνδεσης και ελέγχου του ηλεκτροκίνητου χειριστηρίου και της αλλαγής πρέπει να είναι 
πολύ ισχυρής κατασκευής που να επιτρέπει εύκολη αποσυναρμολόγηση αλλά να αποκλείει την 
με οποιοδήποτε τρόπο απορρύθμιση τους, λόγω των κραδασμών των διερχόμενων συρμών, 
όπως επίσης και τη φθορά στα διάφορα εξαρτήματα σύνδεσης (διεύρυνση οπών κλπ.). Οι 
ράβδοι πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα λεπτής ρύθμισης. 
Τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα όπως και οι επαφές των χειριστηρίων πρέπει να 
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προστατεύονται απόλυτα από το νερό και τη σκόνη, οι δε επαφές ελέγχου των τελικών θέσεων 
της διαδρομής των αιχμών πρέπει να είναι ισχυρότατης κατασκευής, που να παρέχει εγγύηση 
μεγάλης διάρκειας ζωής. 
 
Τα καλώδια τροφοδοσίας και ελέγχου των ηλεκτροκίνητων χειριστηρίων θα απολήγουν σε 
ακροκιβώτιο ισχυρής και απολύτως στεγανής κατασκευής, με αυτά δε θα συνδεθούν τα 
ηλεκτροκίνητα χειριστήρια, μέσω άλλων εύκαμπτων καλωδίων στεγανής σύνδεσης, προς 
αποφυγή φθοράς των καλωδίων από τους κραδασμούς των συρμών. Όμοια κατασκευή θα 
προβλεφθεί και για τις αλλαγές που δεν ηλεκτροκινούνται αλλά διαθέτουν έλεγχο της επαφής 
των βελόνων. 
 
Οι αλλαγές που έχουν σχέση με τις σηματοδοτούμενες γραμμές είναι εγκατεστημένες σε ξύλινους 
στρωτήρες και θα βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με τα φωτοσήματα και τα τμήματα 
αποκλεισμού, για τη δημιουργία της λογικής του συστήματος. 
 
Οι ηλεκτροκινητήρες των χειριστηρίων θα είναι συνεχούς ρεύματος κατά προτίμηση, ή 
εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο προσφέρων θα αναφέρει την τάση λειτουργίας και την ισχύ των 
κινητήρων, δίνοντας και τους αντίστοιχους χρόνους διαδρομής της βελόνας της αλλαγής. 
 
Οι ηλεκτροκινητήρες θα προστατεύονται ηλεκτρικά και μηχανικά ως εξής: 
α) ηλεκτρικά θα υπάρχει διάταξη, που να λειτουργεί αυτόματα, η οποία σε περίπτωση 
υπερφόρτωσης, λόγω εμποδίων κλπ. θα διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα και θα τον 
προδιαθέτει για επόμενο χειρισμό χωρίς να απαιτείται επί τόπου επέμβαση. Η λειτουργία των 
ηλεκτροκίνητων χειριστηρίων αλλαγών τροχιάς πρέπει να επιτηρείται από έναν χρονικό 
ηλεκτρονόμο. Σε περίπτωση που η μανδάλωση της αλλαγής δεν επιβεβαιώνεται εντός 7 sec από 
την εκκίνηση λειτουργίας του μηχανισμού, πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος προς τον 
μηχανισμό. 
β) μηχανικά μέσω συστήματος μετάδοσης κίνησης ξηρής τριβής (συμπλέκτη) ή άλλης 
ανάλογης διάταξης. 
Τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια αλλαγών τροχιάς πρέπει να δεσμεύονται από την αλληλεξάρτηση 
έτσι, ώστε να εμποδίζεται ο χειρισμός τους όταν πρόκειται να διέλθει συρμός από τις αντίστοιχες 
αλλαγές.  
Πρέπει να παραμένουν δεσμευμένα δηλαδή, τουλάχιστον στις παρακάτω περιπτώσεις : 

α) Όταν οι αντίστοιχες αλλαγές περιλαμβάνονται σε διαδρομή που έχει χαραχθεί. 
β) Όταν οι αντίστοιχες αλλαγές περιλαμβάνονται σε συνθήκες εξασφάλισης 

διαδρομής ολίσθησης. 
γ) Όταν οι αντίστοιχες αλλαγές περιλαμβάνονται στην πλευρική προστασία μιας 

διαδρομής. 
δ) Όταν το κύκλωμα γραμμής της αλλαγής είναι κατειλημμένο. 
ε) Όταν έχουν διευθετηθεί με ιδιαίτερο (ανεξάρτητο) χειρισμό από τον Τοπικό Πίνακα 

και έχουν δεσμευτεί σε αυτή τη θέση. 
Για λόγους περιορισμού της απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος και της αντίστοιχης 
διαστασιολόγησης της εναλλακτικής τροφοδοσίας (συσσωρευτές, UPS, γεννήτριες), εφόσον 
απαιτείται δεν θα πραγματοποιείται πολλαπλή διευθέτηση αλλαγών ταυτοχρόνως. Πρόγραμμα 
κλιμακωτού ελέγχου πρέπει να την εμποδίζει. Αν κατά τη χάραξη μιας διαδρομής δημιουργούνται 
περισσότερες εντολές διευθέτησης αλλαγών, το πρόγραμμα κλιμακωτού ελέγχου πρέπει να 
ξεκινάει τη διευθέτηση των αλλαγών τη μια κατόπιν της άλλης.  
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Τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια αλλαγών τροχιάς θα έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύονται για κάθε 
λειτουργία τοπικά.  
Τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια αλλαγών τροχιάς θα παραμένουν στην τελευταία τους θέση μέχρι 
να στραφούν στην αντίθετη λόγω χάραξης νέας διαδρομής ή κατόπιν ανεξάρτητου χειρισμού. 
 
Οι μη ηλεκτροκινούμενες αλλαγές, που έχουν σχέση με τις σηματοδοτούμενες γραμμές, πρέπει 
να εφοδιαστούν με έλεγχο της επαφής των βελόνων και να ακινητοποιούνται με κλείθρο του 
τύπου δεσμευμένου κλειδιού, με τον αντίστοιχο έλεγχο και ένδειξη της απουσίας του κλειδιού επί 
του τοπικού πίνακα του σταθμού και επέμβασης στις συνθήκες ανοίγματος των φωτοσημάτων. 
 
Η εγκατάσταση των χειριστηρίων θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω: 
α) Ο ανάδοχος θα εκπονήσει τα λεπτομερειακά σχέδια για κάθε κατασκευή με βάση σχέδια 
του ΟΣΕ και επί τόπου έλεγχο και τα οποία θα εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΣΕ. 
β) Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και ρυθμίσει, με δαπάνες του, τα νέα χειριστήρια, πάντα σε 
συνεννόηση με τον ΟΣΕ για την έκδοση και των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών. 
γ) Οπές προσαρμογής, τυχόν διευθέτηση στρωτήρων καθώς και κάθε προεργασία 
προσαρμογής επί της γραμμής θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 
Τα κλείθρα καθήλωσης των αλλαγών για τις κύριες γραμμές θα είναι μη παραβιάσιμα από 
πτέρνα. 
 
Για την χειροκίνητη διευθέτηση των ηλεκτροκινήτων αλλαγών από το πλήρωμα αμαξοστοιχίας 
στις διαγώνιους εισόδου του κάθε σταθμού, σε περιπτώσεις που ο σταθμός δεν είναι 
επανδρωμένος, θα εγκατασταθεί πλησίον αυτών διάταξη που σηματοτεχνικά με εντολή από το 
Κέντρο Τηλεδιοίκησης θα απελευθερώνει κατάλληλο χειροστρόφαλο (μανιβέλα) που αναφέρεται 
στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρθρου.  
Μια μόνιμη πινακίδα θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο εξωτερικά του κελύφους κάθε 
χειριστηρίου αλλαγής ή επί της αλλαγής, στην οποία θα αναγράφεται με ευανάγνωστους 
μεγάλους εγχάρακτους χαρακτήρες ο αριθμός της αλλαγής, ο αναφερόμενος στον τοπικό 
πίνακα χειρισμού. 
 
Για τους μη παραβιάσιμου τύπου ηλεκτροκινήτηρες θα πρέπει ο προσφερόμενος τύπος να 
διαθέτει κατάλληλη διάταξη εντός του ηλεκτροκινητήρα, η οποία να τον προστατεύει από πλήρη 
καταστροφή μετά από παραβίαση από πτέρνα. Η ένδειξη παραβίασης μπορεί να μεταφέρεται 
και ως πληροφορία στο σύστημα σηματοδότησης, η δε αποκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα 
θα απαιτεί την αλλαγή κάποιας μηχανικής ασφάλειας (τύπου «πείρου»). 
 
Όλα τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια αλλαγών και εκτροχιαστών που θα εγκατασταθούν, θα 
εξοπλισθούν με φωτιζόμενους τη νύχτα δείκτες θέσης της αλλαγής («φαναριέρες»), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον ΓΚΚ Μέρος Α’ Κεφάλαιο ΙΙΙ Άρθρο 7 Σήμα 32 (32α, 32β, 32γ, 32δ).  
 
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό (αρπάγες και αποστάτες 
ακινητοποίησης) για την εξασφαλισμένη καθήλωση όλων των εγκαθιστάμενων ηλεκτροκίνητων 
αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δύο δυνατές θέσεις αυτών κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ή σε 
περίπτωση που η ασφάλιση ή ο έλεγχος (ανίχνευση θέσης) αυτών μέσω των μηχανισμών 
καθαυτών δεν είναι εφικτός λόγω βλάβης. Θα υποβάλει επίσης οδηγίες εφαρμογής και θα 
προσδιορίσει ενδεχόμενους περιορισμούς ταχύτητας. 
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5.8. Φωτοσήματα	

a. Σχήμα και Μηχανική Κατασκευή 
Τα διάφορα φωτοσήματα θα αποτελούνται από τον φέροντα αυτά ιστό, τη βάση, τα 
κατακόρυφα και τα οριζόντια σκιάδια, την πινακίδα ένδειξης, το ιστόσημα, τον δείκτη 
προσήματος (σήμα 22 του Κανονισμού Σημάτων), τον απαιτούμενο αριθμό φώτων, ανάλογα 
του τύπου του φωτοσήματος, τις λυχνίες τύπου LED, συρματώσεις – καλωδιώσεις κλπ. 
Ο φέρων ιστός θα είναι όμοιος με αυτόν που χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ και τέτοιου ύψους, 
ώστε το κέντρο της τοποθετούμενης τριγωνικής πινακίδας Σφ3α ή η πάνω σειρά φώτων 
φωτοσήματος ελιγμών να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 3,60μ. από τη στάθμη κυλίσεως. Ο 
ιστός θα είναι πάγια τοποθετημένος στο έδαφος σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεμα με 
τέσσερα (4) αγκύρια, η οποία θα εξασφαλίζει αντοχή του όλου φωτοσήματος, 
περιλαμβανομένων και των πινακίδων στις μηχανικές συνθήκες που επικρατούν κοντά στη 
σιδηροδρομική γραμμή (άνεμος ταχύτητας 150km/h, δονήσεις, συρμοί κινούμενοι με ταχύτητα 
200km/h κλπ.). Η ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων θα αποδεικνύεται μέσα από σχετική 
μελέτη που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο μαζί με την μελέτη εφαρμογής. Ο ιστός θα μπορεί 
να αφαιρείται από τη βάση του. Ο ιστός θα φέρει πινακίδα διαστάσεων 30X25 εκ. επί της οποίας 
θα σχηματιστεί με επικολλημένη ανακλαστική επιφάνεια χρώματος μαύρου, ο χαρακτηριστικός 
αριθμός κάθε φωτοσήματος με την εξαίρεση του ενδεικτικού των φωτοπροσημάτων ψηφίου Α, 
που θα είναι ερυθρό, επί ανακλαστικής επιφάνειας χρώματος λευκού σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ΠΤΠΣ 301-74Α του Υ.Δ.Ε. Για το φωτοπρόσημα, πριν από αυτόν τον αριθμό θα 
υπάρχει το γράμμα ΄΄Α΄΄ σε ερυθρό χρώμα. Οι πινακίδες θα είναι από αλουμίνιο, πάχους 
τουλάχιστον 3mm, ή πλαστικό κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται. Τα 
φωτοσήματα θα εξοπλισθούν με τις αντίστοιχες πινακίδες αναγνώρισης και ιστόσημα. Επίσης 
τα φωτοπροσήματα, ενδιάμεσα σήματα και φωτοσήματα εισόδου θα φέρουν και δείκτη 
προσήματος (σήμα 22 του Κανονισμού Σημάτων).  
Οι απαιτούμενες έγχρωμες φωτεινές ενδείξεις θα επιτυγχάνονται μέσω led και με χρωματικές 
αποδόσεις σύμφωνες με αυτά που ισχύουν σε κύρια Σιδηροδρομικά Δίκτυα χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα δηλώσει στη μελέτη του ποιους 
κανονισμούς ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων ικανοποιούν οι χρωματικές αποδόσεις των 
φωτοσημάτων που προσφέρει. 
Τα φώτα των φωτοσημάτων που θα βρίσκονται επί της κύριας γραμμής όσο και επί των 
γραμμών υπέρβασης θα είναι διαμέτρου περίπου 20εκ. Όλα τα φώτα των διαφόρων 
φωτοσημάτων πρέπει να είναι σιδηροδρομικού τύπου και να αποτελούνται από σύστημα 
ομόκεντρων φακών που να δίνουν στενή, ευκρινή και ισχυρή δέσμη φωτός ορατή από 
ονομαστική απόσταση 1500μ, περίπου, υπό πλήρες φως μέρας και συνθήκες ατμοσφαιρικής 
καθαρότητας και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανάκλασης του φωτός που προέρχεται 
από τους συρμούς ή από άλλη πηγή, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη αντίληψη των ενδείξεων 
από το μηχανοδηγό (FANTOM LIGHT). Η φωτεινή δέσμη θα είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση 
λόγω καμπυλών κλπ. με χρήση των απαραίτητων φακών η δε διάρκεια ζωής των λαμπτήρων 
τύπου LED θα είναι τουλάχιστον 50000h (πλέον των 5 ετών). 
Τα κατακόρυφα και οριζόντια σκιάδια θα είναι κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να εξασφαλίζουν 
καλές συνθήκες ορατότητας του φωτός και κατασκευασμένα από αλουμίνιο πάχους 
τουλάχιστον τριών (3) mm τα κατακόρυφα και ενός (1) mm τα οριζόντια, μετά καταλλήλων 
ενισχύσεων βαμμένων με δύο στρώσεις ανθεκτικό χρώμα. Εναλλακτικά, τα σκιάδια μπορούν να 
είναι από πλαστικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο ιστός και τα σκιάδια θα είναι 
βαμμένα με ανθεκτικά χρώματα επιλογής του ΟΣΕ και θα έχουν προηγουμένως υποστεί βαφή με 
δυο στρώσεις μίνιου και δυο αντισκωριακού χρώματος. 
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Κάθε φωτοπρόσημα επί γραμμής θα είναι εξοπλισμένο και με ένα εφεδρικό φως ‘’ΕΡΥΘΡΟΥ’’ 
χρώματος (πλήρες μετά της καλωδίωσης του μέχρι το ερμάριο των ηλεκτρονόμων) και κάθε 
φωτόσημα ‘’Εξόδου’’ θα είναι εξοπλισμένο και με ένα εφεδρικό φως ‘’ΚΙΤΡΙΝΟΥ’’ χρώματος 
(πλήρες μετά της καλωδίωσης του μέχρι το ερμάριο των ηλεκτρονόμων). 
Το καλώδιο διασύνδεσης των φωτοσημάτων με το σύστημα αλληλεξάρτησης θα συνδέεται 
μέσω ενός κυτίου διασυνδέσεως, στο οποίο θα απολήγει και η εσωτερική καλωδίωση του 
φωτοσήματος. Το κυτίο αυτό θα τοποθετείται στο πίσω μέρος της βάσης του ιστού του 
φωτοσήματος ή σε ξεχωριστό στύλο από σκυρόδεμα κοντά στο φωτόσημα. Το κυτίο θα είναι 
απολύτως στεγανής κατασκευής (IP 65). 

b. Ορατότητα Φωτοσημάτων 
Όσον αφορά στην ορατότητα των φωτοσημάτων προβλέπεται: 

α) Η ορατότητα για τα φωτοσήματα εισόδου και τα φωτοσήματα των τμημάτων 
αποκλεισμού είναι 500m. 

β) Η επιθυμητή απόσταση για την ορατότητα των φωτοσημάτων εξόδου είναι 500m, όμως 
η ελαχίστη απόσταση των 300m είναι δεσμευτική. 

γ) Σε περιπτώσεις που δεν εξασφαλίζεται η προηγούμενη ορατότητα τότε προβλέπονται 
επαναληπτικά φωτοπροσήματα.  

δ) Η ορατότητα των επαναληπτικών φωτοπροσημάτων είναι 300m. 
Όταν αυτές οι αποστάσεις δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, τότε τοποθετούνται πέντε πινακίδες 
προειδοποιήσεως (beacons) αντί των συνηθισμένων τριών. (Άρθρο 61 των Ελληνικών 
Κανονισμών Σηματοδότησης). 
Τα φωτοπροσήματα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα προς 
το κύριο φωτόσημα. Για την εκτίμηση της απόστασης λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ένας 
διερχόμενος ή σταματημένος στην παρακείμενη γραμμή συρμός, μειώνει την ορατότητα του 
φωτοσήματος. 
Σε κάθε περίπτωση η οριστικοποίηση της θέσης εγκατάστασης των φωτοσημάτων θα 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, που θα παραδοθεί μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο «Μελέτες – Έντυπό Υλισμικό – Έγκριση 
Μελετών». 
 

c. Ικριώματα φωτοσημάτων  
Όλα τα φωτοσήματα προβλέπονται κατ’ αρχήν πάνω σε ιστό και μόνο. Η τοποθέτηση αυτών 
θα γίνει κατά τρόπον που το πλησιέστερο προς τη γραμμή τμήμα του φωτοσήματος να 
βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,50 m από τον άξονα αυτής. Στην περίπτωση 
εγκατάστασης φωτοσήματος μεταξύ των κυρίων γραμμών, καθώς και σε περιπτώσεις 
ανεπάρκειας του διαθέσιμου χώρου, η ανωτέρω απόσταση δύναται να περιοριστεί στα 2,20 m. 
Στοιχεία του φωτοσήματος (σκιάδια, κτλ) δύνανται σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται και σε 
μικρότερη απόσταση από τον άξονα της παρακείμενης ή παρακειμένων γραμμών, εφόσον 
περιγράφουν (δεν εισέρχονται εις) την περίμετρο ελευθέρας διατομής αυτής ή των παρακείμενων 
γραμμών (“περιτύπωμα κυκλοφορίας”).  
 
Εφόσον οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν αυτήν την κατασκευή, τα φωτοσήματα θα 
αναρτηθούν επί δικτυωτών μεταλλικών ικριωμάτων, που θα μελετήσει και κατασκευάσει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος διατηρεί την ως άνω υποχρέωση μελέτης και κατασκευής τυχόν 
αναγκαίων ικριωμάτων για την ανάρτηση φωτοσημάτων ακόμα και στην περίπτωση που η 
σχετική ανάγκη διαπιστωθεί κατά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, μετά την κατακύρωση 
του διαγωνισμού. 
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Το ικρίωμα και τα λοιπά μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα με 
αντισκωριακή επίστρωση, σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές της παραγράφου ‘‘Σχήμα και 
Μηχανική Κατασκευή Φωτοσημάτων‘‘. Πρέπει επίσης να παρέχονται σκάλα για ανάβαση σε 
αυτό, πλατφόρμα συντήρησης με προστατευτικό κλωβό σε κάθε φωτόσημα και διάδρομος κατά 
μήκος του ικριώματος για πρόσβαση στις πλατφόρμες των φωτοσημάτων. 
Τα ικριώματα των φωτοσημάτων θα είναι τοποθετημένα σε βάση από σκυρόδεμα. Η συνολική 
κατασκευή θα πρέπει να είναι ικανή να αντέξει τις μηχανικές καταπονήσεις, που επικρατούν δίπλα 
σε μία σιδηροδρομική γραμμή (κραδασμοί, άνεμος, συρμοί με ταχύτητα 200 km/h, αναρρίχηση 
μελών προσωπικού). 
 

d. Ηλεκτρικές απαιτήσεις 
Όλοι οι λαμπτήρες τύπου Led των φωτοπροσημάτων και των κυρίων φωτοσημάτων θα πρέπει 
να επιτηρούνται συνεχώς για τη σωστή λειτουργία τους. Πρέπει να υπάρχει διάταξη με την οποία 
η φωτεινή ένταση των σημάτων να περιορίζεται κατά τη νύχτα με χειρισμό από τον τοπικό πίνακα 
κάθε σταθμού, καθώς και από τον χειριστή της τηλεδιοίκησης. Η φωτεινότητα των 
φωτοσημάτων της σήραγγας πρέπει να ρυθμίζεται μεμονωμένα (συναρτήσει της απόστασής 
τους από τις εξόδους της σήραγγας).  
Τα συμπληρωματικά σήματα για ένδειξη ταχύτητας κατεύθυνσης, κλπ. θα πρέπει να 
κατασκευάζονται με χρήση τεχνολογίας led. Ένα συμπληρωματικό σήμα θα πρέπει να έχει την 
ικανότητα να εμφανίσει τέσσερις διαφορετικές όψεις (π.χ. ταχύτητες ή κατευθύνσεις).  
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέγιστη απόσταση ελέγχου 6.500 μ. από οποιαδήποτε περιφερειακή 
μονάδα αλληλεξάρτησης μέχρι το σήμα με ένα πολύκλωνο καλώδιο. 
 

5.9. Σύστημα	ανίχνευσης	συρμών	

Για την ανίχνευση κατάληψης γραμμής θα χρησιμοποιηθούν μετρητές αξόνων. Τα τμήματα 
γραμμής στα οποία θα εγκατασταθούν μετρητές αξόνων φαίνονται στη σχηματική διάταξη 
σηματοδότησης (signaling layout). Ο ανάδοχος θα υποβάλει μελέτη εφαρμογής του 
συστήματος σηματοδότης, στην οποία θα απεικονίζονται οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των 
μετρητών αξόνων και η οποία θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ. 
Οι μετρητές αξόνων θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση κατάληψης γραμμής από συρμό, 
μετρώντας τους άξονες αυτού κατά την είσοδο και έξοδό του σε ένα τμήμα γραμμής και 
σύγκρισης των αποτελεσμάτων.  
Ο ίδιος τύπος μετρητών αξόνων θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 
Ευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδρόμων. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη του πλήρη περιγραφή λειτουργίας και πιστοποιητικά που 
θα αποδεικνύουν την απολύτως ασφαλή (fail-safe) λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης 
μετρητών αξόνων που προτείνει και θα επιβεβαιώνουν την επιτυχή λειτουργία του με τον λοιπό 
εξοπλισμό. 
Ο κατά μήκος εξοπλισμός γραμμής θα πρέπει να αποτελείται από: 
Διπλό ανιχνευτή τροχών (Double wheel detector) 
Δύο πομποί και δύο δέκτες σε ένα κυτίο θα καθιστούν δυνατή την ανίχνευση κατεύθυνσης της 
διαδρομής. Τα καλώδια ανίχνευσης θα τοποθετηθούν εντός προστατευτικού σωλήνα, βαρέως 
τύπου και μεγάλης μηχανικής αντοχής, ενώ το ρεύμα επιστροφής που χρησιμοποιείται για τη 
θέρμανση των βαγονιών των ντηζελοκίνητων συρμών (1500V DC - 400A) θα πρέπει να μην έχει 
καμία επίδραση πάνω τους και η λειτουργία τους να μην επηρεάζεται από το σύστημα 
ηλεκτροκίνησης (25KV - 50Hz με ηλεκτράμαξες που ελέγχονται με θυρίστορ). 
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Κυτίο τερματισμού 
Το κυτίο αυτό θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά στοιχεία επί της γραμμής, που απαιτούνται για τη 
διεπαφή του ανιχνευτή με το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης. Το κυτίο θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλισμικό, ή συνθετικό υλισμικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη 
χρήση, ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις, στην ηλιακή ακτινοβολία και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόλοιπα κεφάλαια της παρούσας προδιαγραφής και 
αφορούν στον εξοπλισμό εξωτερικού χώρου. Εντός του κυτίου θα υπάρχει μικροεπεξεργαστής 
δυο καναλιών για μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, ο οποίος θα εκτελεί κυκλικό και συνεχή 
έλεγχο σωστής λειτουργίας και θα διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη σύνδεσης για τον εντοπισμό 
διάγνωσης σφαλμάτων. Η εν λόγω διάγνωση θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή.  
Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: 
Θερμοκρασία ατμόσφαιρας: 
-40 °C ως+80 °C (εξοπλισμός γραμμής) 
Τροχοί, που πρέπει κατ ελάχιστον να ανιχνεύονται:  

Από χάλυβα ή χυτοσίδηρο,   
διάμετρος 300 mm 
πλάτος 115 mm 
απόσταση αξόνων (axle spacing) 700 mm 

Ταχύτητα συρμού: 200 km/h (διάμετρος τροχών 800 mm)  
Εσωτερική Μονάδα 
Τις πληροφορίες κατάστασης της γραμμής θα επεξεργάζεται εσωτερική μονάδα επεξεργασίας 
μέτρησης αξόνων και θα χρησιμοποιούνται από την λογική της αλληλεξάρτησης. Η μονάδα 
επεξεργασίας μέτρησης αξόνων πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής (fail-safe) και εξαιρετικά 
αξιόπιστη. Η απόλυτη ασφάλεια θα επιβεβαιώνεται από πιστοποιητικά και η αξιοπιστία της από 
την μέχρι σήμερα λειτουργία του σε κύρια σιδηροδρομικά δίκτυα. Ο Ανάδοχος θα περιγράψει 
στην μελέτη του με κάθε λεπτομέρεια τη συμπεριφορά του συστήματος σε περίπτωση απώλειας 
ισχύος. 
Ο Ανάδοχος θα παράσχει στοιχεία στην μελέτη του για τις δυνατότητες διασύνδεσης της 
μονάδας ελέγχου των μετρητών αξόνων με οποιαδήποτε τηλεχειριζόμενη αλληλεξάρτηση 
(remote interlocking) και πιο συγκεκριμένα για τη μέγιστη απόσταση εγκατάστασης αυτής, 
καθώς και τον τύπο των καλωδίων που υλοποιούν αυτή τη σύνδεση. 
Για την προστασία της ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης από υπερτάσεις θα προβλεφθούν 
απαγωγείς υπερτάσεων (surge arrestors) για κάθε αγωγό που συνδέει τους μετρητές αξόνων με 
τον εσωτερικό εξοπλισμό του τεχνικού δωματίου. Οι αγωγοί σύνδεσης θα έχουν συνεχή 
επιτήρηση έναντι βραχυκυκλώματος, κοπής και διαρροής προς τη γη. Σε κάθε περίπτωση το 
σύστημα θα μεταπίπτει σε ασφαλή κατάσταση (fail-safe). 
Στο κυτίο τερματισμού θα πρέπει να στερεωθεί πινακίδα ένδειξης του αριθμού του μετρητή 
αξόνων.  

5.10. Διασυνδέσεις	‐	Διεπαφές	

Το σύστημα αλληλεξάρτησης θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες τουλάχιστον διασυνδέσεις 
προς εξωτερικά συστήματα: 

 Άλλα συστήματα αλληλεξάρτησης (ηλεκτρονικά και συμβατικά) όπως 
αναφέρεται στο άρθρο «Διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων 
αλληλεξάρτησης». 

 Σύστημα πληροφόρησης επιβατών  
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Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης θα πρέπει να μπορεί στο μέλλον, σε περίπτωση 
αναβάθμισης του συστήματος ETCS L1 σε ETCS L2, να υποστηρίζει την λειτουργία του ETCS L2. 
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη εφαρμογής την απαραίτητη 
τεκμηρίωση η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τον ορισμό της διεπαφής IXL-ETCS L1 και της 
διεπαφής IXL –ETCS L2/ GSM-R (ERTMS). 
 

5.11. Καλωδιώσεις		

Αυτές εξαντλούν το σύνολο των καλωδιώσεων για την τροφοδοσία, λειτουργία και έλεγχο όλων 
των εγκαταστάσεων σηματοδότησης, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας στο 
τμήμα Δυτικού Προαστιακού, δηλαδή φωτοσήματα ΄΄εισόδου και εξόδου΄΄, με όλες τις ενδείξεις 
τους (κύριες και συμπληρωματικές/ελιγμών), κυκλώματα ανίχνευσης συρμών, ηλεκτροκίνητες 
αλλαγές, διατάξεις ελέγχου βελονών των αλλαγών, ερμάρια δέσμευσης κλειδιών, εκτροχιαστές 
και κάθε είδους συσκευές εδάφους, ακροκιβώτια, τοπικούς σταθμούς εργασίας, σταθμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας, ερμάριο ή ερμάρια ηλεκτρονόμων με τους ηλεκτρονόμους και κάθε άλλου 
είδους εγκατάσταση συσκευής ή διάταξης που αφορά στη σηματοδότηση/τηλεδιοίκηση, έστω 
και αν δεν αναφέρεται ειδικά. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στις καλωδιώσεις εντός Σταθμών 
περιλαμβάνονται και οι καλωδιώσεις για την τροφοδοσία, έλεγχο κλπ. των φωτοπροσημάτων 
και των συμπληρωματικών ενδείξεών τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 
καλωδιώσεις μεταφοράς ισχύος και σημάτων για το σηματοτεχνικό εξοπλισμό ανοιχτής 
γραμμής. 
Κατά κανόνα θα χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα καλώδια για τις παρακάτω κατηγορίες συσκευών, 
χωρίς να αποκλείεται και η τεχνική του ενιαίου καλωδίου, εφόσον εγκριθεί από τον ΟΣΕ. 

α) Φωτοσήματα και φωτοπροσήματα 
β) Ηλεκτροκίνητες αλλαγές - εκτροχιαστές 
γ) Τμήματα αποκλεισμού εν γένει  
δ) Συσκευές εδάφους 

Όλα τα καλώδια θα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για σηματοδότηση 
σιδηροδρόμων. Θα είναι με χάλκινους ή εναλλακτικά από αλουμίνιο αγωγούς κατάλληλου 
τύπου και διατομής, ώστε να εξασφαλίζεται, αφενός η λειτουργία των διαφόρων συσκευών, 
μηχανισμών και εξαρτημάτων και αφετέρου η προστασία έναντι της επίδρασης από την 
ηλεκτροκίνηση (25KV - 50HZ), με ηλεκτράμαξες τύπου ελεγχόμενου με θυρίστορ. Σε κάθε 
περίπτωση, για το είδος των καλωδίων θα ακολουθηθεί η τεχνολογία που εφαρμόζεται από 
προηγμένα κύρια ευρωπαϊκά δίκτυα. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σειρά πλήρων προδιαγραφών των καλωδίων που προσφέρει, καθώς 
και δείγμα μήκους 20 εκ. από κάθε είδος των προτεινόμενων προς εγκατάσταση καλωδίων. 
Οι προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν στοιχεία, που αφορούν τόσο στα μηχανικά όσο και στα 
ηλεκτρικά του χαρακτηριστικά (υλισμικό μόνωσης μεταξύ των αγωγών, τους μονωτικούς 
μανδύες, διατομές, αντοχή μόνωσης, μηχανική προστασία-οπλισμός, ηλεκτρομαγνητική 
προστασία – θωράκιση κλπ.). 
Οι σύνδεσμοι (μούφες), όπου απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν, θα είναι εγκεκριμένου τύπου και 
αποδεκτοί από τον κύριο του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας προελεύσεως του υλικού, 
καθώς επίσης και από τον ΟΣΕ. Απαγορεύεται γενικά η χρήση υπογείων μουφών συνδέσεων 
εντός των σταθμών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη του τεχνικά στοιχεία των συνδέσμων 
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 
Τα κύρια καλώδια θα είναι μονόκλωνα ή πολύκλωνα θωρακισμένα, ενώ τα τερματικά καλώδια 
θα είναι πολύκλωνα και θωρακισμένα. Όλα τα καλώδια που θα εγκατασταθούν σε εξωτερικό 
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χώρο θα είναι οπλισμένα. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει την απαραίτητη τεκμηρίωση για την 
κατασκευή και αποτελεσματικότητα της θωράκισης και του οπλισμού. 
Όλα τα εσωτερικά καλώδια και συρματώσεις, καθώς και αυτά που διέρχονται από οποιοδήποτε 
σημείο κτιρίου δεν θα συντηρούν την καύση, όπως προδιαγράφεται στο πρότυπο IEC 60332-3. 
Όλες οι ως άνω εσωτερικές καλωδιώσεις θα είναι χαμηλής εκπομπής καπνού και ελεύθερες 
αλογόνων σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60754-1 και IEC 60754-2.  
Όλα τα καλώδια θα είναι ανθεκτικά στη διάβρωση, τα τρωκτικά και τα έντομα. Θα είναι 
κατάλληλα από κάθε άποψη για συνεχή λειτουργία υπό τις περιβαλλοντικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή και θα ικανοποιούν το πρότυπο DIN VDE 0816 μέρος 2. 
Επιπλέον, τα καλώδια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να αποκλείεται τυχόν παρεμβολή με άλλα καλώδια χαμηλής τάσης (μέχρι 1000 V) και υψηλής 
συχνότητας (μέχρι 2 MHz), που διέρχονται παράλληλα.  
Τα καλώδια πολλών αγωγών θα έχουν ένα αλάνθαστο σύστημα αναγνώρισης των 
μεμονωμένων αγωγών, καθώς και 20% ή 4 αγωγούς (όποιο είναι μεγαλύτερο) επιπλέον ως 
εφεδρεία. Η μοναδικότητα στην αναγνώριση των αγωγών θα τεκμηριώνεται επαρκώς. 
Σε όλο το μήκος των καλωδίων και συρμάτων θα είναι τυπωμένα ανεξίτηλα οι λέξεις «ΟΣΕ-
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», ο κατασκευαστής και ο τύπος του καλωδίου. 
Όλα τα καλώδια μετά την εγκατάσταση θα υποβληθούν τουλάχιστον σε δοκιμές συνέχειας και 
μόνωσης. Η ΟΣΕ θα απαιτήσει την αντικατάσταση όποιων καλωδίων αποτυγχάνουν στις 
δοκιμές. 

5.12. Ηλεκτρονόμοι	

Οι ηλεκτρονόμοι των κυκλωμάτων ασφαλείας θα είναι προσφάτου τύπου, μεγάλης αντοχής 
λειτουργίας, με όλες τις επαφές κατάλληλες για το ρεύμα λειτουργίας, θα έχουν διαφανές 
κάλυμμα, κονιορτοστεγές και τέτοιας σύνθεσης, ώστε να σταματά να καίγεται όταν σταματήσει 
το αίτιο της ανάφλεξης και γενικά θα πληρούν τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στη 
FICHE UIC 736/ι. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι είτε αμιγώς τύπου Ν, είτε αμιγώς τύπου C. Η ηλεκτρική 
ζωή των ηλεκτρονόμων θα είναι τουλάχιστον 1x106 κύκλους. Εννοείται, ότι οι ηλεκτρονόμοι θα 
χρησιμοποιηθούν με τις κατάλληλες για τον τύπο τους κυκλωματικές διατάξεις. Οι ηλεκτρονόμοι 
πρέπει να είναι υψηλής αξιοπιστίας και κατάλληλης κατασκευής, ώστε το ρεύμα επιστροφής που 
χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των βαγονιών των ντηζελοκίνητων συρμών (1500V DC - 400A) 
να μην έχει καμία επίδραση πάνω τους και η λειτουργία τους να μην επηρεάζεται από το σύστημα 
ηλεκτροκίνησης (25KV - 50Hz με ηλεκτράμαξες που ελέγχονται με θυρίστορ).  

5.13. Παροχή	Ισχύος	

 
Κανονική παροχή ισχύος 
Σε κάθε τοποθεσία με σηματοτεχνικό εξοπλισμό θα υπάρχει ανεξάρτητη παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη ισχύ για τις σηματοτεχνικές εγκαταστάσεις. 
Στα σημεία όπου βάσει της μελέτης εφαρμογής πρόκειται να εγκατασταθεί σηματοτεχνικός 
εξοπλισμός και δεν προβλέπεται παροχή ΔΕΗ, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την αδιάλειπτη 
τροφοδοσία του εξοπλισμού σηματοδότησης από κύρια και εφεδρική πηγή, μέσω καλωδίου 
ισχύος από τον πλησιέστερο σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προκύπτουσες απαιτήσεις ισχύος 
θα ληφθούν υπόψη στην διαστασιολόγηση αφενός του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από τον 
οποίο θα τροφοδοτείται ο εν λόγω απομακρυσμένος εξοπλισμός και αφετέρου του ενεργειακού 
καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία.  
Η εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα 
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ζεύξης, διακοπής, ασφάλισης, μετατροπής, μετασχηματισμού, μέτρησης κλπ. όπως και κάθε 
άλλη εγκατάσταση, συσκευή ή όργανο, για την πλήρη τροφοδότηση της εγκατάστασης. 
Ως ισχύς για την λειτουργία της σηματοδότησης νοείται αυτή που απαιτείται από κάθε σταθμό 
για να είναι ο σηματοτεχνικός εξοπλισμός εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε πλήρη λειτουργία 
με όλα τα φωτοσήματα του αναμμένα και να γίνεται ταυτόχρονος χειρισμός δύο ηλεκτροκίνητων 
αλλαγών, αυξημένη κατά 20% για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών. 
Από τον σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας της σηματοδότησης θα τροφοδοτούνται επίσης ο 
κλιματισμός των τεχνικών χώρων, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ο τερματικός εξοπλισμός 
για τον τηλεχειρισμό στοιχείων ηλεκτροκίνησης (πίνακες RTU), με την επισήμανση ότι οι 
εγκαταστάσεις αυτές δεν απαιτούν αδιάλειπτη παροχή ισχύος αλλά μόνο εφεδρική.  
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στη μελέτη εφαρμογής, μελέτη υπολογισμού φορτίων και 
διαστασιοποίησης του ηλεκτροπαροχικού συστήματος, η οποία θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 
Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου οι συνθήκες περιβάλλοντος των 
χώρων εγκατάστασης του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας (UPS-ΣΑΤ, Η/Ζ, Συσσωρευτές) να 
βρίσκονται εντός των ορίων λειτουργίας, που προδιαγράφονται από τους κατασκευαστές και 
που μεγιστοποιούν το χρόνο ζωής των επί μέρους συστημάτων. 
 

5.14. Σύστημα	Αδιάλειπτης	Τροφοδοσίας	(ΣΑΤ)	(UPS)	

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης θα γίνεται από εξαιρετικά αξιόπιστη 
πηγή και θα βασίζεται σε ένα Σύστημα Αδιάλειπτου Τροφοδοσίας (ΣΑΤ), αποτελούμενο από δύο 
(2) μονάδες τροφοδοσίας σε παράλληλη διάταξη, και στις οποίες κατανέμονται οι απαιτήσεις 
του φορτίου. Η συνολική απόδοση των παραλληλισμένων μονάδων ΣΑΤ θα υπερβαίνει τις 
απαιτήσεις του φορτίου κατά την απόδοση τουλάχιστον μιας μονάδας ΣΑΤ, ώστε μία μονάδα να 
μπορεί να αποσυνδεθεί και η εναπομένουσα να μπορεί να διατηρήσει αδιάκοπα την παροχή 
ισχύος του φορτίου. Επιπροσθέτως απαιτούνται κυκλώματα συγχρονισμού και κατανομής του 
φορτίου. Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με ένα παρακαμπτήριο διακόπτη και συστοιχίες 
συσσωρευτών. Η πλευρά εισόδου του ΣΑΤ θα προστατεύεται έναντι υπερτάσεων. Η 
διαμόρφωση του ΣΑΤ θα είναι τέτοια, ώστε η βλάβη ενός στοιχείου (ενός ανορθωτή ή 
αντιστροφέα) να επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος με τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι 
συσσωρευτές θα είναι εγκατεστημένοι σε ένα ξεχωριστό θάλαμο συσσωρευτών. 
Το ΣΑΤ (UPS) θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες: 
 Τη Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (ΜΑΤ) πλήρως εξοπλισμένη με όλες τις μονάδες 

αυτοματισμού και ελέγχου. 
 Τον Ηλεκτρονικό Διακόπτη Παράκαμψης (ΗΔΠ ή STATIC BY-PASS SWITCH). 
 Τον χειροκίνητο Διακόπτη Παράκαμψης για Συντήρηση (ΔΠΣ ή MAINTENANCE BY-PASS) 
 Τη Συστοιχία Συσσωρευτών (ΣΣ) στεγανού τύπου (SEALED TYPE), μετά του ερμαρίου της και 

όλων των υλικών της, καταλλήλου μεγέθους ώστε να εξασφαλίζεται αυτονομία υπό πλήρες 
φορτίο του ΣΑΤ. 

 Το διακόπτη συσσωρευτών σε πίνακα. 
 Επικοινωνία με υπολογιστή, όπου θα δίνονται όλα τα στοιχεία επίβλεψης και επιτήρησης του 

ΣΑΤ και των συσσωρευτών. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται στο συνολικό σύστημα 
διάγνωσης και συντήρησης, και θα είναι προσβάσιμα από τις θέσεις όπου αυτό προβλέπεται 
να εγκατασταθεί. 

 Το Τεχνικό Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης με τα αναγκαία σχέδια και στοιχεία. 
 Τον μετασχηματιστή Γαλβανικής Απομόνωσης (ΜΓΑ) (για συνολική γαλβανική απομόνωση 
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δικτύου 1 & δικτύου 2). 
Το ΣΑΤ (UPS) πρόκειται να τροφοδοτήσει γραμμικά και μη γραμμικά φορτία. 
Ο συντελεστής κορυφής ρεύματος των φορτίων αυτών θα θεωρηθεί ότι έχει τιμή μέχρι 3 (δηλαδή: 
crest factor – Ipeak/Irms=3). 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΣΑΤ θα είναι αξιόπιστα και 
καινούργια. 
Τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα ως και οι αρμονικές που παράγονται κατά την λειτουργία του 
ΣΑΤ θα περιορίζονται σε ελάχιστα επίπεδα, μέσω κατάλληλων μονάδων φίλτρων και διατάξεων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνευ προβλημάτων και παρενοχλήσεων, λειτουργία των 
διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων και υπολογιστών. Για τον σκοπό αυτό και ανάλογα με το 
μέγεθος του ΣΑΤ ο κατασκευαστής θα τηρήσει για την κατασκευή του ΣΑΤ τις στάθμες 
παρενοχλήσεως που επιτρέπουν οι οδηγίες της Ε.Ε. E.C.89/336 EEC ως προς EMC και RFI, τις EN 
(European Norms) και IEC που μνημονεύονται σ’ αυτήν. 
 
Πρότυπα 
Υποχρεωτικά θα καλύπτονται τα παρακάτω πρότυπα και θα υπάρχουν τα πιστοποιητικά και 
σήματα: 
 IEC146-4 
 IEC 950/EN 60950 
 EN 50091-1, EN 50091-2 
 IEC 801-2-3-4-5 
 EN 55011 class A group 1 
 VDE 0875 level N 
 
Πιστοποιητικά 
Υποχρεωτικά θα κατατεθούν τα πιστοποιητικά ISO 9001. Επίσης θα πρέπει να δοθεί πιστοποιητικό 
για συμβατότητα του λειτουργικού προγράμματος επικοινωνίας του ΣΑΤ με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.  
Σήματα 
Το ΣΑΤ στην είσοδο του θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει συντελεστή ολικής αρμονικής 
παραμόρφωσης ρεύματος μικρότερο ή ίσο του 5% (THDI  5%). 
Η μείωση αυτή θα επιτυγχάνεται με αντιαρμονικά φίλτρα εισόδου ενεργά ή παθητικά. 
Επιθυμητό είναι τα φίλτρα να μπορούν να αντιμετωπίζουν από την αρμονική 2ης τάξης μέχρι και 
της 25ης τάξης, μοναδιαία ή ομαδικά. 
Είσοδος 
Το Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας θα τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα σε κανονικές 
συνθήκες από το Εθνικό Δίκτυο της ΔΕΗ (τριφασικό ΕΡ) και σε περίπτωση διακοπής ή 
ακαταλληλότητας αυτού από Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ). 
Το Εναλλασσόμενο Ρεύμα Εισόδου θα πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά, και κατ’ επέκταση 
είναι ευνόητο ότι το ΣΑΤ θα σχεδιασθεί να λειτουργεί κανονικά τουλάχιστον εντός των κατωτέρω 
ορίων: 
 Ονομαστική εναλλασσόμενη τάση: 380V AC + 10% - 15% (ή 400V ή 415V) 
 Συχνότητα τροφοδοσίας: 50 / 60 Hz  5%  
 
Επιθυμητό είναι το προσφερόμενο ΣΑΤ να έχει μεγάλο εύρος λειτουργίας, το οποίο θα δηλωθεί 
στην μελέτη. 
 Συντελεστής ισχύος εισόδου ΣΑΤ (p.f.)  
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με τάσεις εισόδου και εξόδου τις ονομαστικές, 
τα ονομαστικά KW στην έξοδο και τους  
συσσωρευτές σε συντηρητική φόρτιση :  0.8 επαγωγικός 
 0.95 επαγωγικός με χρήση φίλτρου 
 Αρμονική παραμόρφωση ρεύματος εισόδου :  THDI  5% 
 
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά Ανορθωτή – Φορτιστή 
 Ρεύματα αιχμής (inrush Currents) 
Για την ομαλή εκκίνηση του ανορθωτή – φορτιστή το UPS θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα 
βηματικής αύξησης της τάσης εξόδου του, η οποία θα φθάνει στη μέγιστη τάση (DC) στα 10 sec 
περίπου. 
 
 Περιορισμός ρεύματος 
Για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των συσσωρευτών μία ηλεκτρονική διάταξη θα περιορίζει 
την μέγιστη τιμή ρεύματος του φορτιστή σ’ αυτή που προτείνεται από τον κατασκευαστή των 
συσσωρευτών. Μία δεύτερη διάταξη θα ελέγχει το ρεύμα εισόδου του ανορθωτή – φορτιστή έτσι, 
ώστε να μην υπερφορτίζεται η είσοδος του UPS. 
 
 Συνεχής τάση 
Προκειμένου να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής των συσσωρευτών, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε 
μείωση της απόδοσης τους, ο ανορθωτής – φορτιστής θα έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 
α. Λειτουργία συντηρητικής φόρτισης: 
Η έξοδος του φορτιστή θα ρυθμίζεται σε τάση ίση με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή 
των συσσωρευτών. 
 
β. Λειτουργία αυτόματης φόρτισης: 
Σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ για χρόνο μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, με την 
επαναφορά της ΔΕΗ, θα τίθεται σε λειτουργία ο κύκλος επαναφόρτισης των συσσωρευτών. Ο 
κύκλος αυτός θα περιέχει δύο φάσεις λειτουργίας, στην αρχή την φόρτιση με σταθερό ρεύμα και 
στην συνέχεια την φόρτιση με σταθερή τάση. Η φόρτιση με σταθερή τάση θα είναι 
προδιαγεγραμμένη από τον κατασκευαστή των συσσωρευτών. Μετά την ολοκλήρωση του 
κύκλου φόρτισης, η λειτουργία του ανορθωτή – φορτιστή θα επανέρχεται στην συντηρητική 
φόρτιση. 
 
γ. Λειτουργία χειροκίνητης φόρτισης: 
Το UPS θα είναι εφοδιασμένο με μία λειτουργία χειροκίνητης φόρτισης των συσσωρευτών. Μετά 
την ολοκλήρωση του κύκλου χειροκίνητης φόρτισης, η λειτουργία του ανορθωτή – φορτιστή θα 
επανέρχεται σε κατάσταση συντηρητικής φόρτισης.  
 
δ. Λειτουργία αρχικής ή εξισωτικής φόρτισης: 
Η λειτουργία αυτή αφορά στην αρχική φόρτιση μπαταριών ή εξισωτική φόρτιση μπαταριών, στις 
οποίες τα στοιχεία των μπαταριών παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές τάσης μεταξύ τους. Η 
λειτουργία αυτή πρέπει να ενεργοποιείται μόνο όταν ο αντιστροφέας είναι εκτός λειτουργίας. 
 
 Συντελεστής ισχύος εισόδου: 
Ο ανορθωτής – φορτιστής πρέπει να παρουσιάζει έναν συντελεστή ισχύος εισόδου μεγαλύτερο 
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από 0.8 για κανονική τάση και συχνότητα εισόδου και για λειτουργία του αντιστροφέα στο 100% 
των ικανοτήτων του. 
 
 Ρύθμιση τάσης: 
Η έξοδος του ανορθωτή – φορτιστή δεν θα έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 1% από την 
προκαθορισμένη τάση εξόδου του, ανεξάρτητα από τις μεταβολές εισόδου και φορτίου, αρκεί 
αυτές να πληρούν τα προκαθορισμένα όρια εισόδου. 
 
Έξοδος 
Ο μετατροπέας (inverter) του ΣΑΤ θα είναι κατασκευασμένος με transistors και θα λειτουργεί με 
την τεχνική της διαμόρφωσης παλμών (Free P.W.M.) 
 Ονομαστική εναλλασσόμενη τάση εξόδου (3φ + ουδέτερος): 380V AC  0.5% (ή 400V ή 415V) 
 Συχνότητα εξόδου 

α. με ΔΕΗ στην είσοδο  : 50 / 60 Hz  0.5 Ηz 
β. από κρυσταλλικό ταλαντωτή : 1 / 2500 

 Θα υπάρχουν δύο δυνατότητες λειτουργίας: 
Υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας, η συχνότητα εξόδου από τον αντιστροφέα θα πρέπει να 
συγχρονίζεται στα  0.5Hz με την συχνότητα εισόδου του Στατικού Διακόπτη. 
Εάν η πηγή του Στατικού Διακόπτη είναι Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, η ανοχή στην διακύμανση 
συχνότητας θα είναι ρυθμιζόμενη στα  2Hz περίπου. 
Εάν η συχνότητα εισόδου του Στατικού Διακόπτη είναι έξω από τα παραπάνω όρια, τότε ο 
αντιστροφέας θα μετάγεται σε ελεύθερη διαμόρφωση συχνότητας, από τον εσωτερικό του 
κρυσταλλικού ταλαντωτή, της τάξης του  1Hz. Στην περίπτωση της μεταγωγής από ελεύθερη 
ταλάντωση σε συγχρονισμό ή και αντίστροφα, τότε η μεταβολή συχνότητας (dF/dt) θα είναι 
περιορισμένη στο 1 Hz/s. 
 Φαινόμενη ισχύς εξόδου (KVA),  Σύμφωνα με τη μελέτη υπολογισμού φορτίου 
      (με συντελεστή Ισχύος Φορτίου στην έξοδο 0.8 επαγωγών):  
 Υπερφόρτιση inverter:  1.1PN για  2 ώρες 
    1.15 PN για  30 min 
    1.25 PN για  10 min 
    1.35 PN για  3 min 
    > 1.5 PN για  1 min 
 Στιγμιαία Υπερφόρτιση:  2,33 Ιn για 1 second 
 Συντελεστής κορυφής ρεύματος φορτίου(crest factor):  μέχρι 3 
 Συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης Τάσης εξόδου 
      (THDU για 100% γραμμικό φορτίο):    Ph / Ph  1,5%  
        Ph / N  2% 
  Συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης Τάσης εξόδου 
       (THDU για 100% μη γραμμικό φορτίο):    Ph / Ph  2%  
        Ph / N  3% 
 Μεταβολή τάσης εξόδου 2% για βηματική μεταβολή του φορτίου από 0-100% και 100-0%. Σε 

όλες τις περιπτώσεις η τάση επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα το λιγότερο σε 10 msec. 
 Ρύθμιση τάσης για ανισοκατανεμημένο φορτίο. 
Σε περίπτωση άνισης κατανομής φορτίου στην έξοδο κατά 30%, η διαφορά τάσης μεταξύ 
φάσεων θα είναι λιγότερη από 1,1%. 
 
Η στιγμιαία υπερφόρτιση θα πρέπει να φτάνει το 163%. 
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Εάν κριθεί αναγκαίο, το UPS θα κάνει περιορισμό ρεύματος για να τροφοδοτεί με μεγάλες όμως 
διακυμάνσεις τάσης, καταστάσεις (όπως υπερφόρτιση, υψηλά ρεύματα κορύφωσης, κ.ά.) 
χωρίς να υπάρχει μεταγωγή στο Στατικό Διακόπτη. 
 
Ηλεκτρονικός Διακόπτης Παράκαμψης (static by-pass) 
 Ονομαστική τάση λειτουργίας  : 380V AC  10% (ή 400V ή 415V) 
 Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας : 50 / 60Hz  10% 
 Ονομαστική ισχύς ΗΔΠ   : Σύμφωνα με τις ανάγκες 
 Υπερφόρτιση ΗΔΠ    : 1.1PN για  2 ώρες 
       1.15 PN για  30 min 
       1.25 PN για  10 min 
       1.35 PN για  3 min 
       > 1.35 PN για  1 min 
 Στιγμιαία Υπερφόρτιση   : 2,33 Ιn για 1 second 
 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα για 20 ms 
 Χρόνος μεταγωγής όταν : 
α. πληρούνται οι συνθήκες μεταγωγής Τ=0 
β. δεν πληρούνται οι συνθήκες μεταγωγής Τ=500 έως 800 ms (forced transferred). 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά ΣΑΤ 
 
Υποχρεωτικά θα υπάρχει συνολική γαλβανική απομόνωση της εισόδου από την έξοδο. 
 
Υποχρεωτικά η συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDI  5%) θα ισχύει ακόμα και 
όταν το ΣAΤ βρίσκεται σε κατάσταση Static By - Pass ή Maintenance By - Pass. 
 
Αυτονομία ΣΣ υπό πλήρες φορτίο στην έξοδο, με cosφ=0.8 τάσεις και λοιπά τεχνικά  
χαρακτηριστικά : 4h  
 
Ηλεκτρονικός Διακόπτης Παράκαμψης (ΗΔΠ) (Static by – pass switch) με δύο αντιπαράλληλα 
θυρίστορ ανά φάση και χρόνο μεταγωγής μηδέν: Ικανότητα σε KVA τουλάχιστον ίσης προς την 
ισχύ της αντίστοιχης MΑΤ 
 
Περιοχή συγχρονισμού ΗΔΠ ρυθμιζόμενη  

α. σε τάση  : 380V10%(ή 400/415V) 
β. σε συχνότητα : 50/60Hz ρυθμιζόμενη από 0.25 Ηz έως 2 Ηz σε βήματα των 0.25 
Hz. 

 
Διακόπτης Παράκαμψης για Συντήρηση ΔΠΣ (Maintenance by – pass): Ενσωματωμένο στο ΣΑΤ 
ικανότητας τουλάχιστον ίσης προς την ισχύ του ΣΑΤ 
 
Απόδοση ΣΑΤ:  στο 25% του φορτίου  90% 
 στο 50% του φορτίου  92.5% 
 στο 75% του φορτίου  93% 
 στο 100% του φορτίου  92% 94% 
 
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό το ΣΑΤ να έχει υψηλό βαθμό απόδοσης σε όλο το φάσμα 
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λειτουργίας του από 25% έως 100%. 
 
Παραγόμενο ακουστικός θόρυβος μετρούμενος 
σε απόσταση 1 μέτρου από το ΣΑΤ στο ήμισυ 
του ύψους του κατά ISO 3746 : 60 dBA 
 
Αντιπαρασιτική Προστασία ανάλογα με την  
αρχή λειτουργίας και του μεγέθους : EN 50091-2/EN55011 
     Class A group 1, 
     VDE 0875 Level N, 
     IEC 801-2, IEC 801-3, 
     IEC 801-4, IEC 801-5 
 
Το προσφερόμενο UPS πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας. 
Δεν πρέπει να υπάρχουν αναλογικές ρυθμίσεις (ρυθμίσεις μέσω ποτενσιόμετρων). 
 
Οι κάρτες (PCB’s) του UPS πρέπει να είναι τεχνολογίας Plug & Play. 
Προστασία: IP205 
MTBF:  200.000 ώρες. 
MTTR:  με ύπαρξη ανταλλακτικών ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής από την άφιξη τεχνικού 
είναι περίπου 3-4 ώρες. 
Μηχανικός Σχεδιασμός 
 Το ερμάριο του UPS θα είναι σχεδιασμένο από ισχυρό και άκαμπτο πλαίσιο ικανό να αντέξει 

δυσκολίες στην μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση. 
 Η πρόσβαση εσωτερικά στο UPS θα γίνεται από κεντρικές μπροστινές πόρτες εφοδιασμένες 

με κλειδαριές. 
 Τα μεταλλικά πλαίσια, καλύμματα θα είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και θα έχουν 

αντισκωριακή προστασία. 
 
Διαστάσεις 
Η μονάδα UPS θα καταλαμβάνει όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο. 
Συνδέσεις και Ζυγοί 
Η είσοδος των καλωδίων παροχής ή δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να γίνεται από την βάση, 
το πίσω μέρος ή από το κάτω μέρος (ψευδοπάτωμα). Τα σημεία σύνδεσης θα πρέπει να είναι 
ευδιάκριτα σημειωμένα για ευκολία στην εγκατάσταση. 
Ο αγωγός ή ο ζυγός του ουδετέρου θα πρέπει να είναι υπερδιαστασιολογημένος, έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η πιθανή διέλευση της τρίτης αρμονικής ή πολλαπλασίων της: 
Υποχρεωτικά η Διάσταση του ουδετέρου πρέπει να είναι 1.5 φορές μεγαλύτερη από αυτή των 
φάσεων. 
Συντήρηση 
 Όλες οι υπομονάδες του UPS θα είναι επισκέψιμες από το εμπρός μέρος. 
 Ο σχεδιασμός του UPS θα παρέχει την μέγιστη αξιοπιστία και τον μικρότερο χρόνο MTTR 

(αναγκαίος χρόνος για επισκευή). 
 Επίσης το UPS θα είναι εφοδιασμένο με προηγμένη διαγνωστική μονάδα βλαβών που είναι 

ικανή να επισημαίνει κάθε πρόβλημα και να κατευθύνει τον τεχνικό στην επισκευή. 
 
Όλες οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα είναι εφοδιασμένες με μικροεπεξεργαστή και θα 
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επιτρέπεται: 
 αυτοδιάγνωση 
 αυτόματη ρύθμιση πλακετών σε περίπτωση αντικατάστασης 
 διάγνωση βλαβών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Το UPS θα πρέπει να διαθέτει πάνελ όπου θα εμφανίζονται παράμετροι ρύθμισης, λειτουργική 
κατάσταση, τα σήματα για τυχόν ανωμαλίες (alarms), καθώς και οδηγίες για το πώς γίνονται οι 
μεταβάσεις από την μία κατάσταση στην άλλη. Περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες: 
 αποθήκευση στην μνήμη όλων των μεταβολών της λειτουργίας του UPS, καθώς και ανάλυση 

των μεθόδων επισκευής. 
 σύνδεση του UPS με ΒΕΜ (Building and Energy Management). 
 προστατευτικές συσκευές και διατάξεις. 
 
Συνθήκες Λειτουργίας 
Το ΣΑΤ θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να λειτουργεί με τις εξής συνθήκες: 
 Για λειτουργία από Η/Ζ να θεωρηθεί ότι είναι: Συνεχής (ON-LINE) και χωρίς να είναι 

απαραίτητη για την λειτουργία του η σύνδεση της συστοιχίας 
 Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος χώρου: 0-35οC, 40οC για οκτώ (8) ώρες 
 Σχετική υγρασία αέρα περιβάλλοντος χώρου:  0 έως 90% 
 Υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: 0-1000m 
 
Ασφάλεια 
Το UPS θα διαθέτει προστασία IP 205. 
Το ΣΑΤ θα φέρει επάνω του, δείκτη προστασίας κρούσης από μεταφορά. Ο δείκτης αυτός θα 
αλλάζει χρωματισμό σε περίπτωση πού το ΣΑΤ έχει κτυπηθεί κατά την μεταφορά του ή σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έτσι, ώστε ο παραλήπτης να είναι σε θέση να κρίνει εάν η 
μεταφορά του ΣΑΤ έγινε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ή όχι. 
Για την ασφάλεια των μηχανικών συντήρησης, η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με διακόπτη 
χειροκίνητης παράκαμψης προκειμένου να είναι δυνατή η απομόνωση του ανορθωτή-φόρτιση, 
του αντιστροφέα καθώς και του Στατικού Διακόπτη ενώ θα διασφαλίζεται η τροφοδότηση του 
φορτίου από τη ΔΕΗ. 
Υποχρεωτικά τα κυκλώματα ελέγχου θα είναι γαλβανικά απομονωμένα από τα κυκλώματα 
ισχύος. Όλα τα επικίνδυνα μέρη (τμήματα) του UPS θα είναι προστατευμένα με μονωτικά υλικά ή 
καλύμματα προστασίας για τις μεγαλύτερες επιφάνειες. 
 
Προστασία 
Τα παρακάτω θεωρούνται υποχρεωτικά και απαράβατα. 
Το UPS θα παρέχει συσκευές προστασίας εισόδου από υπερτάσεις (π.χ. IEC 146), καθώς και 
εξωτερικές ή εσωτερικές ενδείξεις κρούσης κατά την μεταφορά του. 
Ο ανορθωτής-φορτιστής θα είναι σχεδιασμένος, ώστε να ‘’ανοίγει’’ αυτόματα τον διακόπτη των 
συσσωρευτών σε περίπτωση βλάβης των συσσωρευτών. 
Ο αντιστροφέας θα είναι σχεδιασμένος, ώστε να διακόπτει την λειτουργία του σε περίπτωση που 
η συνεχής τάση φθάσει στην ελάχιστη τιμή, η οποία ορίζεται από τον κατασκευαστή των 
συσσωρευτών. 
Το φορτίο θα είναι προστατευμένο από βλάβες του αντιστροφέα, ώστε η τιμή της τάσης εξόδου 
να μην υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια. 
Ο ανορθωτής-φορτιστής θα είναι σχεδιασμένος, ώστε να διακόπτει την λειτουργία του σε 
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περίπτωση που η συνεχής τάση φθάσει στην μέγιστη τιμή. 
Ο αντιστροφέας του συστήματος θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα αυτοπροστασίας των 
κυκλωμάτων του σε περίπτωση υπερφόρτισης της εξόδου, όταν το δίκτυο by-pass είναι εκτός 
των επιτρεπόμενων ορίων. 
Επίσης, σε περιπτώσεις ύπαρξης βραχυκυκλώματος στη μεριά του φορτίου, ο αντιστροφέας θα 
πρέπει να σβήσει χωρίς να κάψει ασφάλειες. Θα δοθούν υποχρεωτικά τα αποτελέσματα από το 
τεστ βραχυκύκλωσης, που θα γίνει υποχρεωτικά στο εργοστάσιο κατασκευής. 
Η συνολική αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος εισόδου όλων των UPS, δηλαδή το THDI θα 
πρέπει να είναι  5%. 
 
Έλεγχοι – Ενδείξεις - Μετρήσεις 
Ένα χειριστήριο θα είναι τοποθετημένο στο εμπρός μέρος του UPS, ώστε να εκτελεί τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 

α) on / off 
β) βεβιασμένη αποσύνδεση του αντιστροφέα 
γ) αυτοέλεγχος της συσκευής 
δ) κύκλος φόρτισης συσσωρευτών 

 
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να εμφανίζονται μέσω ενδεικτικών λυχνιών (led) στο 
πάνελ ελέγχου. 

α) Ανορθωτής-φορτιστής σε λειτουργία. 
β) Φορτίο στον Αντιστροφέα. 
γ) Φορτίο στον Στατικό Διακόπτη. 
δ) Γενική ένδειξη σφάλματος (General alarm). 
ε) Μία σειρήνα (buzzer) θα υπάρχει για την ηχητική ειδοποίηση ύπαρξης λάθους, 

ανωμαλίας ή λειτουργίας σε μπαταρίες. Θα υπάρχει σύστημα σίγησης της 
σειρήνας. 

 
Επίσης θα πρέπει να δείχνονται: 

α) Υπολειπόμενος χρόνος υποστήριξης από τους συσσωρευτές. 
β) Ένδειξη βλάβης ανεμιστήρα. 
γ) Χαμηλή Τάση συσσωρευτών. 
δ) Παροχή Στατικού Διακόπτη εκτός ορίων. 

 
Θα παρέχονται οι πιο κάτω μετρήσεις για την μονάδα: 

α) τάση εξόδου. 
β) ρεύμα εξόδου. 
γ) συχνότητα εξόδου. 
δ) τάση στα άκρα της συστοιχίας συσσωρευτών. 
ε) ρεύμα φόρτισης ή εκφόρτισης συσσωρευτών. 
στ) τάση εισόδου. 
ζ) ρεύμα εισόδου φορτιστή-ανορθωτή. 
η) ρεύμα κορύφωσης. 
θ) πραγματική και φαινόμενη ισχύς. 
ι) συντελεστής ισχύος φορτίου 

 
Διαδικασίες Ελέγχου 
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Οι προσφέροντες οίκοι πρέπει υποχρεωτικά να αποστείλουν τις διαδικασίες βάσει των οποίων 
γίνονται οι δοκιμές στο εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ένα δείγμα διαδικασίας 
συμπληρωμένο, για UPS κατά προτίμηση ιδίας ισχύος. 
Μια από τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνει υποχρεωτικά και θα δοθεί το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα 
από το εάν η επίβλεψη παραβρεθεί στα τεστ ή όχι είναι η δοκιμή βραχυκύκλωσης της εξόδου. 
Το ΣΑΤ σε αυτήν τη δοκιμή θα πρέπει να κόψει την έξοδο του ηλεκτρονικά και να ΜΗΝ ΚΑΨΕΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. 
Το UPS πριν φύγει από το εργοστάσιο κατασκευής του, θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να έχει 
υποβληθεί σε OVERLOAD TEST. 
 
Ο κατασκευαστής του UPS θα διαθέτει πιστοποιητικό ολικής Ποιότητας ISO 9001.  
Πρέπει να υπάρχει διαδικασία ελέγχου για τα υλικά που έρχονται στο εργοστάσιο κατασκευής 
από άλλους προμηθευτές ή συνεργαζόμενους οίκους. 
 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι ενεργός κατασκευαστής τα τελευταία 10 χρόνια και να διαθέτει 
υποστήριξη για τα προϊόντα του. 
Ο προμηθευτής πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει εγκαταστημένο τμήμα service και 
ανταλλακτικών στην Ελλάδα. 
 
Άλλες Απαιτήσεις και Στοιχεία 
Τα κατωτέρω στοιχεία και απαιτήσεις είναι ενδεικτικά και αναφέρονται (για πληρότητα της 
προδιαγραφής) στις διατάξεις και απαιτήσεις που πρέπει να έχει και να πληροί κάθε ΣΑΤ, δηλαδή: 

- Διατάξεις χειρισμού και ελέγχου προστασίας έναντι υπερφορτίσεων, 
υπερθερμάνσεων, βραχυκυκλωμάτων ως και προστασίες από υπερτάσεις δικτύου και 
κεραυνοπτώσεων. 

- Διατάξεις Ελέγχου ή όργανα μέτρησης τάσης, ρευμάτων και συχνότητας. 
- Δυνατότητες υπερφόρτισης σε μικρούς χρόνους λειτουργίας. 
- Δυνατότητες ρυθμίσεων των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών λειτουργίας. 
- Ύπαρξη διακόπτη POWER OFF στη πρόσοψη του UPS. 

Οπτικές και ηχητικές σημάνσεις επαφών ηλεκτρονόμων (ελευθέρων δυναμικού), για 
τηλεσηματοδότηση σε υπερκείμενο κέντρο ελέγχου των κάτωθι περιπτώσεων: 
 
α. κανονική λειτουργία 
β. λειτουργία από ΣΣ 
γ. λειτουργία σε by-pass 
δ. λειτουργία από Η/Ζ 
ε. βλάβη 
ζ. ΔΕΗ εκτός ορίων 
 
Στην μελέτη θα δίνονται επακριβώς όλες οι σηματοδοτήσεις που παρέχονται. 
Θα διαθέτει πρόγραμμα επικοινωνίας του UPS με υπολογιστή, μέσω του οποίου θα δίνονται 
πληροφορίες για την ισχύ, τη τάση, το ρεύμα, τις μπαταρίες, τη συχνότητα, τον εναπομείναντα 
χρόνο αυτονομίας των μπαταριών κ.λπ. 

5.15. Εφεδρική	τροφοδοσία	

Για την εφεδρική τροφοδοσία των εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν από τον προσφέροντα, 
συστοιχία συσσωρευτών και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) (DIESEL). Το Η/Ζ και οι 
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συσσωρευτές θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων των 
σταθμών όσο και των εγκαταστάσεων ανοικτής γραμμής. 
Από την εφεδρική τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας της σηματοδότησης θα τροφοδοτούνται 
επίσης ο κλιματισμός των τεχνικών χώρων, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ο τερματικός 
εξοπλισμός για τον τηλεχειρισμό στοιχείων ηλεκτροκίνησης (πίνακες RTU), με την επισήμανση ότι 
οι εγκαταστάσεις αυτές δεν απαιτούν αδιάλειπτη παροχή ισχύος.  
 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 
Η ισχύς της γεννήτριας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) θα είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον 
20% από την ισχύ που απαιτείται για τη λειτουργία της σηματοδότησης και των λοιπών 
υποστηριζόμενων φορτίων, η δε ισχύς του κινητήρα, θα είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον 15% από 
την ισχύ που απαιτείται, στον άξονα της γεννήτριας. Ο τρόπος – μελέτη υπολογισμού της 
απαιτούμενης ισχύος αποτελεί μέρος της προς υποβολήν μελέτης. 
Το Η/Ζ θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ελέγχου. 
Το Η/Ζ θα μπαίνει σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ και θα 
σταματά όταν επανέρχεται το ρεύμα. Η έναρξη της λειτουργίας του Η/Ζ μετά τη διακοπή της ΔΕΗ 
και η διακοπή της λειτουργίας του Η/Ζ μετά την επάνοδο της ΔΕΗ θα επέρχονται σε χρόνο που 
θα μπορεί να ρυθμιστεί. 
Συσσωρευτές 
Σε περίπτωση διακοπής από τη ΔΕΗ οι συσσωρευτές του UPS θα είναι κατά τέτοιο τρόπο 
διαστασιολογημένοι ώστε να διασφαλίζουν αδιάλειπτη παροχή για 4 ώρες, με τον αντιστροφέα 
υπό πλήρες φορτίο, όπως αυτό έχει οριστεί σε προηγούμενη παράγραφο. 
Μία συσκευή προστασίας θα προστατεύει τους συσσωρευτές από βαθιά εκφόρτιση. 
Μία δεύτερη συσκευή θα προστατεύει τους συσσωρευτές από εκφόρτιση μέσω των 
κυκλωμάτων του αντιστροφέα όταν το UPS είναι εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον 2 ώρες. 
Οι συσσωρευτές του UPS θα είναι διαρκώς ελεγχόμενοι ως προς τον ικανό χρόνο υποστήριξης 
(ΔΕΗ εντός), τον εναπομείναντα χρόνο αυτονομίας (ΔΕΗ εκτός), σύμφωνα με το φορτίο και την 
διάρκεια ζωής τους. 
Θα υπάρχει επιτήρηση θερμοκρασίας του χώρου των μπαταριών μέσω του ΣΑΤ. 
Σε περίπτωση που ο αντιστροφέας (inverter) θα κόβει την έξοδό του λόγω σφάλματος, τότε 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα ανοίγει αυτόματα και ο διακόπτης των μπαταριών. 
Υποχρεωτικά πρέπει να δοθούν στοιχεία για το πρόγραμμα και τις παραμέτρους επίβλεψης των 
συσσωρευτών. 
Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών είναι τα ακόλουθα: 
 
 Τύπος : NiCd - (κλειστού τύπου) 
 Χρόνος αυτονομίας με το ονομαστικό φορτίο στην έξοδο και συνφ. = 0,8: 4h 
 Απαιτούμενος χρόνος για επαναφόρτιση της συστοιχίας(ύστερα από πλήρη εκφόρτιση)  
για ποσοστό 90% της χωρητικότητας   : 8ώρες 
για ποσοστό 100% της χωρητικότητας  : 10ώρες 
 Διάρκεια ζωής ΣΣ σε έτη    : 10+ 
 Residual AC ripple     :  1% of DC voltage 
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ΑΡΘΡΟ 6 : Απαιτήσεις εγκατάστασης 

 

6.1. Εγκατάσταση	Καλωδίων	

Όδευση Καλωδίων 
Τόσο οι καλωδιώσεις εντός Σταθμών όσο και οι καλωδιώσεις εκτός Σταθμών, όπως έχουν 
οριστεί, περιλαμβάνουν καλωδιώσεις που βρίσκονται εντός κτιρίων – οικίσκων, καθώς και 
καλωδιώσεις που βρίσκονται στην ύπαιθρο (εκτός κτιρίων). 
Οι καλωδιώσεις εξωτερικού χώρου θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο κατά κανόνα σε 
όδευση κατά μήκος της γραμμής και κατόπιν ειδικής έγκρισης μέσα σε εγκιβωτισμένους σε 
σκυρόδεμα πλαστικούς σωλήνες ή μέσα σε μεταλλικό φορέα, σύμφωνα με μελέτη που θα 
υποβληθεί και εγκριθεί. Οι διάφορες οδεύσεις θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο. 
Κατά μήκος της γραμμής, μέσα στα όρια ιδιοκτησίας του ΟΣΕ και συνήθως όχι πιο κοντά από 3 
μ από τον άξονα της πλησιέστερης γραμμής, θα γίνει η εγκατάσταση των καλωδίων της 
σηματοδότησης. Γι’ αυτό επιβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής να 
καθοριστεί η διαδρομή κατόπιν συνεργασίας της επίβλεψης και του Αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι 
η απόσταση των 3 μ μετράται από την παρειά προς την γραμμή του ορύγματος εκσκαφής, ή 
άλλως του βασικού φορέα, έως τον άξονα της πλησιέστερης γραμμής. 
Τα καλώδια θα τοποθετηθούν στους διάφορους υποδοχείς τους με οφιοειδή διάταξη (όχι 
τεντωμένα). 
Για τα περάσματα καλωδίων κάτω από σιδ/κές γραμμές, δρόμους, πεζοδρόμια, πλατφόρμες, 
κτλ θα χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σωλήνες βαρέως τύπου, διαμέτρου 160mm και πάχους 
3,2mm, εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα. Το ενεργειακό καλώδιο θα τοποθετείται πάντα σε χωριστό 
σωλήνα. Για τα περάσματα καλωδίων κάτω από σιδ/κές γραμμές, το βάθος τοποθέτησης θα 
είναι 0,80m, από την βάση του στρωτήρα, θα μπορεί να περιορισθεί στο 0,60m για βραχώδες 
έδαφος, με την έγκριση της επίβλεψης, ενώ για τα περάσματα κάτω από τους δρόμους καθώς 
και στα πεζοδρόμια των αποβαθρών το βάθος τοποθέτησης θα είναι 0,80m από την επιφάνεια 
του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου αντίστοιχα (σχέδιο υπ’ αριθμό 188). Το οδόστρωμα ή η 
πλακόστρωση θα αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο. Οι ενέργειες για τη χορήγηση της άδειας 
τομής του δρόμου από τις αρμόδιες αρχές θα γίνει με μέριμνα του Αναδόχου. 
Η ανάγκη κατασκευής υπόγειων διελεύσεων καλωδιώσεων κάτωθεν σιδηροδρομικών γραμμών 
θα αναγνωρίζεται εγκαίρως με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατασκευή τους με ανοιχτή εκσκαφή πριν τη στρώση της επιδομής. 
Όπου η διαδρομή του καλωδίου δεν είναι προφανής θα τοποθετηθούν δείκτες διαδρομής ανά 
100m. Όμοια θα τοποθετηθούν δείκτες στις αλλαγές κατεύθυνσης της διαδρομής του καλωδίου. 
Οι δείκτες διαδρομής θα είναι από σκυρόδεμα, διαστάσεων 20Χ20cm και μήκους ανάλογου της 
φύσης του εδάφους. 
Οι οδεύσεις των καλωδιώσεων μέσα στο κτίριο θα λήγουν σε φρεάτιο που θα βρίσκεται αμέσως 
μετά από την εξωτερική πλευρά του τοίχου του κτιρίου. 
Ο Ανάδοχος θα προβλέψει διάφραγμα πυροπροστασίας στα ανοίγματα που δημιουργούνται 
για τη διέλευση καλωδίων μέσα από τοίχους, δάπεδα, φρεάτια. Τα ανοίγματα των σωλήνων 
προστασίας και όλων των σωλήνων εισόδου καλωδίων στα κτίρια θα κλείνουν με πυράντοχη 
σφράγιση, τόσο για την πυροπροστασία όσο και για να εμποδίζεται η είσοδος τρωκτικών και 
ζωυφίων. Γενικά η εγκατάσταση θα παρέχει προστασία εναντίον της εξάπλωσης φωτιάς και 
καπνού από ένα θάλαμο σε άλλο. Ο Ανάδοχος θα περιγράψει στην μελέτη του τη μέθοδο και τα 
υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει.  
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Κατά μήκος της γραμμής θα κατασκευασθούν δύο φορείς καλωδιώσεων, εκατέρωθεν της 
γραμμής για τις ανάγκες της Σηματοδότησης και των Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 
Επί των γεφυρών και των τεχνικών θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι φορείς σκυροδέματος, 
οποίοι θα σκυροδετηθούν μετά την εγκατάσταση των καλωδίων.  
 Σκάμμα 
Για τις ανάγκες όδευσης και εγκατάστασης των καλωδίων, προβλέπεται η χρήση διπλού φορέα 
(σκάμμα) εκατέρωθεν της γραμμής, καθώς και η κατασκευή φρεατίων καλωδίων και εγκάρσιων 
διελεύσεων. Το σκάμμα Σηματοδότησης θα ξεκινάει από την θέση εγκατάστασης του 
ραδιοφάρου προσέγγισης του ETCS της κάθε πλευράς του Σ.Σ.. Ενώ στην ανοικτή γραμμή και 
εκατέρωθεν αυτής, μεταξύ ραδιοφάρων προσέγγισης των σταθμών, θα χρησιμοποιείται το 
σκάμμα Τηλεπικοινωνιών, στον οποίο θα οδεύουν εκτός των καλωδίων οπτικών ινών και τα 
αναγκαία καλώδια ΑΣΙΔ και Ηλεκτροκίνησης. Σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η κατασκευή 
σκάμματος, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μορφές, όπως δίδυμους φορείς εκ 
σκυροδέματος στους οποίους μετά την εγκατάσταση και δοκιμή των καλωδίων θα γίνει 
σκυροδέτηση έως της άνω ακμή τους, καθώς και με μεταλλικούς φορείς τους οποίος θα 
προστατέψει από τυχόν βανδαλισμούς και δολιοφθορές. 
Το σκάμμα σηματοδότησης για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων όλων των συστημάτων 
(Σηματοδότηση, Τηλεδιοικηση, ETCS, ΑΣΙΔ και Ηλεκτροκίνηση, Οπτικές Ίνες, καλωδιώσεις 
τηλεπικοινωνιών, κτλ) θα κατασκευασθεί από τον Ανάδοχο και θα είναι διατομής 0,50 × 0.40 m2. 
Η εργασία θα εκτελεσθεί δια χειρών ή μηχανικών μέσων, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης και της όρυξης σε βραχώδες έδαφος, ευθύγραμμης ή καμπύλης ή 
τεθλασμένης χάραξης, και σε οποιαδήποτε θέση, δηλαδή στην ελεύθερη γραμμή, εντός και εκτός 
περιοχής Σταθμών, πλησίον οποιουδήποτε άλλου φορέα καλωδίων κ.λ.π.  
Το σκάμμα τηλεπικοινωνιών για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων όλων των συστημάτων 
(Οπτικές Ίνες, ETCS, ΑΣΙΔ και Ηλεκτροκίνηση) στην ανοικτή γραμμή, μεταξύ ραδιοφάρων 
προσέγγισης δύο διαδοχικών σταθμών, θα κατασκευασθεί από τον Ανάδοχο και θα είναι 
διατομής 0,30 × 0.40 m2. Η εργασία θα εκτελεσθεί δια χειρών ή μηχανικών μέσων, σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους, συμπεριλαμβανομένης και της όρυξης σε βραχώδες έδαφος, ευθύγραμμης ή 
καμπύλης ή τεθλασμένης χάραξης, και σε οποιαδήποτε θέση, δηλαδή στην ελεύθερη γραμμή, 
εντός και εκτός περιοχής Σταθμών, πλησίον οποιουδήποτε άλλου φορέα καλωδίων κ.λ.π.  
Αναλυτικά περιλαμβάνονται : 

α) Η εκσκαφή του σκάμματος στις ως άνω διαστάσεις και στις κατάλληλες θέσεις για την 
κατασκευή της διέλευσης, εκτελούμενη δια χειρών ή μηχανικών μέσων.  

β) Η αποξήλωση κάθε τύπου και πάχους καταστρώματος (κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου 
κλπ) όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης και της καθαίρεσης τμήματος 
σκυροδέματος. Κάθε απαραίτητη προεργασία όπως εκριζώσεις - εκθαμνώσεις, 
απαλλαγή της τάφρου από ύδατα, άρση υλικών που προέρχονται από καταπτώσεις, 
απομάκρυνση στρωτήρων, ραγών κλπ 

γ) Η αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος όπου απαιτείται. 
δ) Η φορτοεκφόρτωση - μεταφορά και απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε 

επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές θέσεις και σε οποιαδήποτε απόσταση 
μεταφοράς. 

ε) Η διαμόρφωση του πυθμένα της τάφρου έτσι ώστε να είναι ομαλός και απαλλαγμένος 
αδρανών υλικών. 

στ) Η διάστρωση του πυθμένα με στρώμα πάχους 5 εκ. από άμμο ή θραυστό υλισμικό 
λατομείου που θα προμηθευτεί και θα μεταφέρει επιτόπου ο Ανάδοχος, από 
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οποιαδήποτε απόσταση μεταφοράς, απαλλαγμένη από χαλίκων. Μετά την τοποθέτηση 
των καλωδιώσεων σε δύο παράλληλες οδεύσεις (μια για τα καλώδια ισχύος και μία για 
τα λοιπά καλώδια ασθενών και τους σωλήνες HDPE), απέχουσες μεταξύ τους περίπου 
20εκ. (η απόσταση αυτή εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση εγκάρσια μεταξύ των δύο 
οδεύσεων και ανά μέτρο μήκους τους πλίνθου οπτή διάκενη (με οπές) κατά μήκος 
διαστάσεων 19X9X6 cm), τοποθετείται ομοίως άλλο ένα στρώμα 5 εκ. Άμμου.  

ζ) Η επίχωση της τάφρου με επιμελημένη συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφής 
η) Η πλήρωση με σκυρόδεμα C12/15, πάχους 10εκ. 
θ) Γενικά όλα τα αναγκαία υλικά απαιτούμενα από το έργο και τις επί τόπου συνθήκες, τα 

μικροϋλικά και εργασίες για την παράδοση του φορέα έτοιμου προς χρήση 
(περιλαμβάνονται η σύνδεση, πέρασμα, τακτοποίηση, προσαρμογή κ.λ.π. του φορέα 
καλωδίων στην είσοδο/έξοδο σε φρεάτια, πλατφόρμες, σωλήνες κ.λ.π. σημεία, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια και πληρότητα της όδευσης καλωδιώσεων).  

 Όπου δεν μπορεί να κατασκευαστεί το εν λόγω σκάμμα (κρηπιδώματα, γέφυρες, 
σήραγγες, μεταξύ τροχιών κ.λ.π.). θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση καλωδίων φορέας 
καλωδίων σκυροδέματος ή μεταλλικό κανάλι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής. 
 Οι σύνδεσμοι (μούφες), όπου απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν, θα είναι εγκεκριμένου 
τύπου και αποδεκτοί από τον ΟΣΕ. 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. 
Πλαστικοί σωλήνες PVC 
 Οι πλαστικοί σωλήνες είναι τρεις (3) σκληρού PVC, δύο για τη σηματοδότηση και τις 
τηλεπικοινωνίες και ένας για το ενεργειακό καλώδιο, με διάμετρο 160mm και πάχος 3,2mm, όταν 
αποτελούν τμήμα του βασικού φορέα. Τονίζεται ότι το ενεργειακό καλώδιο θα τοποθετείται πάντα 
σε χωριστό σωλήνα. Για τη σύνδεση του βασικού φορέα με τους τεχνικούς χώρους 
σηματοδότησης, του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών θα τοποθετηθούν 
τρεις (3) σωλήνες διαμέτρου 160mm. Το πάχος των σωλήνων θα είναι 3,2mm. 
 Για την τοποθέτηση των παραπάνω σωλήνων θα γίνει η εκσκαφή στο απαιτούμενο 
βάθος, θα διαμορφωθεί ο πυθμένας, θα γίνει ελαφρά στρώση με σκυρόδεμα (3 – 5cm.), θα 
τοποθετηθούν οι πλαστικοί σωλήνες και στη συνέχεια θα χυθεί το σκυρόδεμα ώστε να 
εγκιβωτιστούν οι σωλήνες και να υπάρχει από πάνω τους σκυρόδεμα πάχους 10 cm. Το 
σκυρόδεμα θα είναι περιεκτικότητας 150 kgr τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο και πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα να μη κλείσουν οι τρύπες των σωλήνων με αυτό ή με χώματα. 
 Για τα περάσματα κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, το βάθος τοποθέτησης θα 
είναι 0,80m από την βάση του στρωτήρα, που θα μπορεί να περιορισθεί στο 0,60m για βραχώδες 
έδαφος, με την έγκριση της επίβλεψης, ενώ για τα περάσματα κάτω από δρόμους καθώς και 
στα πεζοδρόμια των πλατφόρμων το βάθος τοποθέτησης θα είναι 0,80m από την επιφάνεια του 
οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου αντίστοιχα. 
Η αμοιβή για τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο είναι ανηγμένη στα άρθρα του 
σκάμματος. 
 
Μεταλλικός φορέας από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
 Η χρησιμοποίηση προκατασκευασμένου καναλιού από γαλβανισμένη λαμαρίνα θα 
εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, ενδεικτικά κατά τις 
διελεύσεις από πλακόσκεπα γεφύρια στέψης, ορύγματα, τοίχους αντιστήριξης, καθώς και σε 
ειδικές περιπτώσεις όπου θα κριθεί σκόπιμο από τον ΟΣΕ. 
 Τα προκατασκευασμένα κανάλια θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm και 
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θα αποτελούνται από τον υποδοχέα των καλωδίων σχήματος ανάποδου Π και το σκέπασμα 
(καπάκι) σχήματος Π αλλά με μικρότερα χείλη, που θα εφαρμόζει στον υποδοχέα και έτσι θα 
δημιουργείται ένας ορθογώνιος ανοιγόμενος οχετός. 
 Κατά την κατασκευή των παραπάνω Π, θα προσεχθεί να μην ξεφλουδίσει το γαλβάνισμα 
στην περιοχή κάμψης της λαμαρίνας. 
 Τα προκατασκευασμένα κανάλια θα είναι τουλάχιστον δύο (2), διαστάσεων 15Χ15 cm, 
ένα για την τοποθέτηση των καλωδίων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών και ένας για την 
τοποθέτηση του ενεργειακού καλωδίου. 
 Οι οχετοί θα στερεωθούν ή θα κρεμαστούν κατά περίπτωση με κατάλληλα ισχυρά 
γαλβανισμένα στηρίγματα, λυόμενου τύπου και που επιτρέπουν το άνοιγμα του καπακιού. 
Συνιστάται η βαθιά έμπηξη των στηριγμάτων στο έδαφος προς εξασφάλιση καλών συνθηκών 
γείωσης. Οι αποστάσεις στήριξης θα είναι το μέγιστο 2m. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 
γύψου για τη στερέωση στηριγμάτων. 
 Τα καλώδια θα τοποθετηθούν στους διάφορους υποδοχείς τους με οφειοειδή διάταξη 
(όχι τεντωμένα). 
Ο ανάδοχος θα προστατέψει τον φορέα μέσω μεθόδου που θα προτείνει και υλοποιήσει ώστε 
να αποφευχθεί η δολιοφθορά των καλωδίων. Για την προστασία του φορέα ο ανάδοχος δεν θα 
αμειφτεί ιδιαιτέρως καθώς η προστασία του φορέα είναι ανηγμένη στις τιμές των εργασιών του.  
Φορέας με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.  
Η τοποθέτησή τους θα γίνει ως εξής: Μέσα στο έδαφος έτσι, ώστε η πάνω επιφάνεια του 
καπακιού να βρίσκεται στην επιφάνεια του υποστρώματος επιδομής στο σημείο τοποθέτησης. 
Για την τοποθέτηση θα γίνει η εκσκαφή της τάφρου, ο καθαρισμός της, η διαμόρφωση του 
πυθμένα του σκάμματος με πολύ ψιλά (κοσκινισμένα) χώματα, η τοποθέτηση του 
προκατασκευασμένου στοιχείου, η ευθυγράμμισή του με τα προηγούμενα στοιχεία χωρίς 
αρμολόγηση και το γέμισμα του κενού μεταξύ στοιχείου και πλευρών του χαντακιού με χώματα. 
Η λύση αυτή εφαρμόζεται όταν υπάρχει ο χώρος που απαιτείται για την τοποθέτηση. 
Η έξοδος των καλωδίων από τον κεντρικό φορέα για την τροφοδότηση των πάσης φύσεως 
συσκευών εδάφους θα γίνει με διάνοιξη οπής στο κάτω μέρος του προκατασκευασμένου 
στοιχείου και στη συνέχεια τα καλώδια θα οδεύουν υπόγεια για μικρές αποστάσεις ή μέσα σε 
πλαστικό σωλήνα.  
Προκειμένου να προστατεύονται τα καλώδια εντός του φορέα από κλοπές, θα πληρωθεί με 
γαρμπιλόδεμα 250kg/m3 μέχρι την άνω επιφάνεια του καναλιού ή με σκυρόδεμα ελαφρού 
τύπου. 
Το ύψος πλήρωσης με γαρμπιλόδεμα θα κυμαίνεται ανάλογα με την θέση του καναλιού σε 
σχέση με την υποδομή, έτσι ώστε η άνω επιφάνεια του να βρίσκεται στην επιφάνειας της 
υποδομής και χωρίς να δημιουργείται κανενός είδους ανάχωμα (σκαλοπάτι) που θα εμποδίζει 
την απορροή υδάτων. 
Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ύψος πλήρωσης με γαρμπιλόδεμα θα είναι η άνω επιφάνεια του 
φορέα. Μετά την πλήρωση, θα γίνει λείανση της άνω επιφάνειας γαρμπιλοδέματος (με τάβλα ή 
μυστρί) μέχρι την άνω επιφάνεια του καναλιού, ενώ τα υφιστάμενα καπάκια του καναλιού δεν θα 
επανατοποθετηθούν. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την λειάνση 
για να αποφευχθούν τυχόν ανώμαλες επιφάνειας. 
Επίσης, κάθε 5 km μήκους καλωδίου, θα παίρνονται δείγματα γαρμπιλοδέματος για έλεγχο 
αντοχής και είναι υποχρεωτική η συστηματική διαβροχή της άνω επιφάνειας του 
γαρμπιλοδέματος ή η επικάλυψη με βρεγμένες λινάτσες, ώστε να αποφευχθούν οι ρηγματώσεις. 
Αν παρόλα αυτά εμφανιστούν ρηγματώσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του 
δαπάνες, να γεμίσει τις ρωγμές με κατάλληλες ρητίνες σκυροδέματος 
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Φρεάτια 
Για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης των διάφορων καλωδίων θα προβλεφθούν φρεάτια όπου 
απαιτείται. Κατά κανόνα θα υπάρχουν φρεάτια : 
 Στα άκρα περασμάτων με εγκιβωτισμένους σωλήνες και ανά 40 μ. κατά μήκος των 

περασμάτων, καθώς και στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, 
 Στα άκρα περασμάτων δρόμων και σιδηροδρομικής γραμμής 
 Στα σημεία αλλαγής του τρόπου τοποθέτησης, π.χ. από όδευση εντός πλαστικού σωλήνα 

σε απευθείας τοποθέτηση εντός του εδάφους 
 Στην είσοδο των καλωδίων στα κτίρια. 
Καθώς στους φορείς καλωδίων που περιγράφονται ανωτέρω πρόκειται να τοποθετηθούν εκτός 
από καλώδια Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Η/Μ και καλώδια Ηλεκτροκίνησης, ο Ανάδοχος 
θα τοποθετήσει φρεάτια σε σημεία που θα καλύπτουν και τις ανάγκες των ανωτέρω 
συστημάτων όπου χρειασθεί. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει μελέτη εφαρμογής τοποθέτησης φορέα 
καλωδιώσεων και φρεατίων προς έγκριση στον ΟΣΕ. 
Τα φρεάτια θα έχουν διαστάσεις κάτοψης 100Χ100cm και τέτοιο βάθος, ανάλογα με την 
περίπτωση, που εξασφαλίζει απόσταση 25 –30cm από το κάτω μέρος του περισσότερο βαθέως 
περάσματος από τον πυθμένα του φρεατίου. Πιθανή προσαρμογή του σχήματος ή των 
διαστάσεων των φρεατίων για τη διευκόλυνση του περάσματος των καλωδίων ανάλογα των 
τοπικών συνθηκών θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 
Τα φρεάτια θα είναι από σκυρόδεμα με λείες εσωτερικές επιφάνειες αλλά όχι ειδικά 
στεγανοποιημένα με τσιμεντόσκονη. Ο πυθμένας τους, δε, δεν θα στεγανοποιηθεί, παρά θα 
στρωθεί με άμμο πάχους 5-10cm, προκειμένου να διευκολύνει την αποστράγγιση των ομβρίων 
υδάτων που τυχόν εισρεύσουν στο φρεάτιο. 
Το σκέπασμα του φρεατίου θα είναι βαρέως τύπου, από χυτοσίδηρο με κλείδωμα ασφαλείας. Η 
βάση του σκέπαστρου θα είναι από σιδερογωνιά καταλλήλων διαστάσεων, πακτωμένη στο 
σκυρόδεμα με κατάλληλα στηρίγματα 
Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων, τα στόμια των σωλήνων θα κλειστούν με υαλοβάμβακα ή 
με αφρό πολυουρεθάνης προς αποφυγή, όσο είναι δυνατό, της εισόδου τρωκτικών.  
Σε παροχετεύσεις καλωδίων προς εξωτερικές συσκευές θα χρησιμοποιούνται μικρά 
προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα φρεάτια καταλλήλων διαστάσεων, ώστε να διευκολύνουν 
τις απαραίτητες παροχετεύσεις, τα καλώδια θα οδεύουν υπόγεια σε μικρές αποστάσεις κατά το 
σχέδιο υπ` αριθμόν 4, ή μέσα σε πλαστικό σωλήνα. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα 
κατασκευαστικά στοιχεία των φρεατίων αυτών στη μελέτη εφαρμογής. 
Στο πλαίσιο των εργασιών της παρούσης, ο ανάδοχος θα προβεί στην προστασία των 
υφιστάμενων και νέων φρεατίων, με τον παρακάτω τρόπο ή άλλο τρόπο ασφάλισης : Αφού 
πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών αλλά και μουφών 
(οπτικών ή χαλκού), αυτά θα καλυφθούν με άμμο η οποία θα συμπυκνωθεί, κατόπιν θα 
προστεθεί δύο έως τέσσερις πλάκες πεζοδρομίου 50x50cm και ύστερα θα συμπληρώσει άμμο, 
η οποία θα συμπυκνωθεί κατάλληλα, 5cm προ του άνω σημείου του φρεατίου θα τοποθετηθεί 
συμπυκνωμένο χώμα ή σκύρα έως την άνω επιφάνεια του φρεατίου. Θα γίνει αποτύπωση της 
θέση των φρεατίων με συντεταγμένες και σε σχέση με άλλα σταθερά σημεία. Η ίδια διαδικασία 
προστασίας, θα ακολουθείτε σε περίπτωση βλάβης όπου απαιτείται η εργασία στα φρεάτια. Η 
τοποθέτηση του σκεπάσματος (καπάκι) θα γίνει μετά την εγκατάσταση του χώματος ή σκύρων. 
Η αμοιβή για τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο είναι ανηγμένη στα άρθρα του 
σκάμματος. 
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6.2. Εγκατάσταση	Εξοπλισμού	

Ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού άρτια και σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και με τις απαιτήσεις της παρούσας 
προδιαγραφής και των λοιπών τευχών. 
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων ασφάλειας, το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί 
στο έργο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για εργασία πλησίον και επί ηλεκτροκινούμενης 
γραμμής, ειδάλλως θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό σχετικό σεμινάριο ασφαλείας με 
μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα ενημερώσει τον ΟΣΕ πριν την έναρξη του 
σεμιναρίου για τον χρόνο διεξαγωγής, περιεχόμενο και συμμετέχοντες. 
Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού στον τόπο του έργου με τα 
απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία, ώστε να είναι έτοιμος 
για λειτουργία, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου. 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η κατασκευή ψευδοδαπέδου στα τεχνικά 
δωμάτια και στο ΚΕΚ, καθώς και κάθε απαραίτητη οικοδομική εργασία, όπως βάψιμο, μερεμέτια 
κτλ. Το ψευδοδάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, που θα μετακινούνται εύκολα, ώστε να υπάρχει 
άμεση και εύκολη πρόσβαση στα καλώδια, τα οποία θα βρίσκονται κάτω από αυτό. Η επάνω 
πλευρά θα είναι από μονωτικό και αντιστατικό υλισμικό, ενώ η κάτω πλευρά θα καλύπτεται από 
φύλλο λαμαρίνας (όχι αλουμινίου) ώστε να υπάρχει αγωγιμότητα και σύνδεση όλων των 
πλακών μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ηλεκτροστατικά φορτία που μπορεί να 
επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών. 
Πριν την εγκατάσταση κάθε ομάδας υλικών (π.χ. μηχανισμοί αλλαγών), ο Ανάδοχος θα 
προσκομίσει σύνολο απαραίτητων για την εγκατάσταση στοιχείων, το οποίο θα ονομάζεται 
«Φάκελος Εγκατάστασης», στον οποίο ενδεικτικά θα περιέχονται: 
 Διαδικασία εγκατάστασης κάθε υλικού 
 Λεπτομερή σχέδια εγκατάστασης με όλα τα στοιχεία για τη θέση, έδραση, στήριξη, 

καλωδίωση, στεγανοποίηση, προστασία κτλ. 
 Κατάλογο με πλήρη τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τον τύπο, αντοχή σε μηχανικές 

καταπονήσεις, ηλιακή ακτινοβολία, προστασία από διάβρωση κλπ. όλων των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. ακροδέκτες, στυπιοθλίπτες, σωλήνες προστασίας, υλισμικό 
στήριξης κυτίων διακλάδωσης κλπ.) 

 Οδηγίες εργασιών (π.χ. τρύπημα σιδηροτροχιών, στερέωση καλωδιώσεων) 
 Πίνακας ελέγχου μηχανικών δοκιμών σωστής εγκατάστασης 
 Πίνακας ελέγχου ηλεκτρικών δοκιμών σωστής εγκατάστασης 
Τα κυτία διακλάδωσης και όλα τα υλικά εξωτερικού χώρου θα είναι βαρέως τύπου, με κατασκευή 
ανθεκτική στη διάβρωση. Όλος ο εξοπλισμός εξωτερικού χώρου θα είναι στεγανός σε νερό και 
σκόνη και η κατασκευή του θα αποτρέπει τη συσσώρευση υγρασίας λόγω συμπυκνωμάτων 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 (IP 65) ή ένα ισοδύναμο πρότυπο, λεπτομέρειες του οποίου 
θα δοθούν από τον Ανάδοχο. 
Οι κοχλίες, τα μπουλόνια, οι ροδέλες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για τις μηχανικές 
στερεώσεις θα είναι σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο, σε μετρικές διαστάσεις και από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Όσα από αυτά υπόκεινται σε δονήσεις, υψηλή θερμοκρασία ή πίεση θα 
είναι κατασκευασμένα από υλισμικό υψηλού εφελκυσμού. 
Οι κοχλίες, τα μπουλόνια, οι ροδέλες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις θα είναι κατασκευασμένα από κράμα μαγγανίου ή από ορείχαλκο βάσει εγκεκριμένου 
προτύπου για την εξασφάλιση της αντοχής στη διάβρωση. 
Τα παξιμάδια, οι κοχλίες, οι πείροι και όλα τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε δονήσεις θα 
ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις, οι λεπτομέρειες των οποίων θα συμφωνηθούν μεταξύ 
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Αναδόχου και ΟΣΕ. 
Επιπλέον, εφόσον απαιτείται από την τεχνολογία του συστήματος, θα εγκατασταθούν και 
ερμάρια κοντά στα φωτοσήματα ή κατά μήκος της γραμμής. Τα ερμάρια θα είναι 
κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλισμικό που θα ανταποκρίνεται στις κλιματολογικές συνθήκες 
της Ελλάδας, πάχους των κυρίων τοιχωμάτων τουλάχιστον 1,5 mm και με προστασία (ΙΡ 65) 
σύμφωνα με το πρότυπο IC 60529, ΕΝ 50102. Τα ερμάρια θα είναι ισχυρής κατασκευής και 
κατάλληλα για το χώρο τοποθέτησής τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη μεγάλη διάρκειά ζωής τόσο 
αυτών όσο και των περιεχόμενων εξαρτημάτων και συσκευών, στις υπάρχουσες καιρικές 
συνθήκες. 

6.3. Κυκλώματα	–	ασφάλεια	λειτουργίας	

Τα διάφορα κυκλώματα ασφαλείας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εγγυώνται τη μέγιστη 
ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών. Γι’ αυτό πρέπει κατά 
κανόνα, όταν οι ηλεκτρονόμοι βρίσκονται σε αποδιέγερση να αποκλείεται η περίπτωση 
διέγερσής τους από τυχόν διαχεόμενα ρεύματα κλπ. Γενικά θα εφαρμόζονται οι αρχές 
ασφαλείας για τέτοια συστήματα (FAIL SAFE). Όλες οι μελέτες, υλικά και εξοπλισμός που 
αφορούν σε κυκλώματα ασφαλείας της σηματοδότησης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
πρότυπα απόλυτης ασφάλειας (FAIL SAFE), ώστε σε περίπτωση βλάβης, διακοπής ή 
αποσύνδεσης να αποκλείεται η κίνηση συρμών κάτω από μη ασφαλείς συνθήκες.  
Κάθε ανωμαλία στα διάφορα κυκλώματα ασφαλείας πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχες 
ενδείξεις φωτοσημάτων υπέρ της ασφάλειας, να αποκλείεται η δυνατότητα ανασφαλούς 
ένδειξης ή άκαιρης απελευθέρωσης λόγω βλάβης κ.λπ. που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και την 
περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αγωγού ή βραχυκυκλώματος αγωγού. Τα κυκλώματα για την 
ασφάλεια κυκλοφορίας θα λειτουργούν δια κωδικοποιημένων ρευμάτων που θα προέρχονται 
από τούς κωδικοποιητές - αποκωδικοποιητές, που θα αποκλείουν οποιοδήποτε σφάλμα. 
Τα διάφορα κυκλώματα θα προστατεύονται με κατάλληλες ασφάλειες, ενώ για τα φωτοσήματα 
θα χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση αυτόματοι διακόπτες. Ασφάλειες και αυτόματοι διακόπτες 
πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη διακοπή του κυκλώματος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος 
ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του. Για τους κινητήρες των αλλαγών θα 
προβλεφθούν διακόπτες προστασίας αυτόματης επαναφοράς. 
Τα κυκλώματα που έχουν διάφορες λειτουργίες πρέπει να είναι χωρισμένα σε ιδιαίτερα καλώδια 
που περιλαμβάνουν ομοειδείς λειτουργίες, χωρίς να αποκλείεται η τεχνική του ενιαίου καλωδίου, 
εφόσον εγκριθεί από τον ΟΣΕ. 
Τα κυκλώματα από και προς τον εξωτερικό εξοπλισμό θα διακόπτονται διπολικά. 
Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει και θα επιβεβαιώσει στον ΟΣΕ την ασφάλεια λειτουργίας της 
εγκατάστασης σηματοδότησης για την οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη, ασχέτως της 
υποβολής και έγκρισης από τον ΟΣΕ οποιουδήποτε στοιχείου. 
Με την μελέτη εφαρμογής θα υποβληθεί τεχνική περιγραφή, στην οποία θα αναφέρονται τα 
επίπεδα ασφαλείας που μεταπίπτει το σύστημα εάν συμβεί βλάβη, καθώς και οι δυνατότητες 
περιορισμένης λειτουργίας του. 
 

6.4. γείωση	–	αντικεραυνική	προστασία	

Ο Ανάδοχος θα συμμορφωθεί με τα εναρμονισμένα πρότυπα του ΕΛΟΤ μελέτης και 
εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που καλύπτουν τη γείωση, προστασία από 
διάβρωση και ρεύματα διαρροής, καθώς και την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
Όλος ο παρεχόμενος εξοπλισμός θα έχει τη δυνατότητα να αντέχει σε υπερτάσεις της παροχής 
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ισχύος, καθώς και σε παρεμβολές και κρουστικές τάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς στα 
δίκτυα έλξης και ισχύος. 
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι όλος ο εξοπλισμός του συστήματος αλλά και αυτό το ίδιο το σύστημα 
σε όλη την γεωγραφική του έκταση θα είναι θωρακισμένα έναντι παρεμβολών και υπερτάσεων 
προερχόμενων καθ` οιονδήποτε τρόπο (επαφή, μαγνητική ή χωρητική επαγωγή, «τυχαίως 
διαχεόμενα ρεύματα» κλπ.) έναντι κανονικής λειτουργίας αλλά και σφαλμάτων (π.χ. 
βραχυκυκλώματα) συνυπάρχοντος δικτύου ηλεκτροκίνησης 25kV 50Hz. 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει μελέτη και σχέδια με το προτεινόμενο προς υλοποίηση σύστημα 
Θωράκισης / γείωσης / αντικεραυνικής προστασίας όλου του εξοπλισμού. Στην μελέτη αυτή θα 
αναφέρονται: 
 Αρχές γείωσης. Θα περιλαμβάνονται και οι ισοδυναμικές συνδέσεις. 
 Εθνικό Πρότυπο που καλύπτουν 
 Λεπτομερειακά σχέδια με αποστάσεις κτλ., ώστε να αποκλείονται υπερπηδήσεις κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες μεταξύ των διαφόρων δικτύων, αλλά και να καταφαίνεται η 
επάρκεια των θωρακίσεων. 

 Ο τρόπος προστασίας από πτώση κεραυνού και κάθε είδους κρουστικές τάσεις. 
 
Ο Ανάδοχος θα προτείνει τον τρόπο γείωσης και μόνωσης του οπλισμού και της θωράκισης, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν μπορούν να γίνουν αγωγοί επιστροφής του ρεύματος έλξης. 
Για την προστασία της αλληλεξάρτησης από κρουστικές τάσεις θα εγκατασταθούν απαγωγείς 
υπερτάσεως (surge arrestors) στα σημεία εισόδου των καλωδίων στην αίθουσα εξοπλισμού. 

6.5. Ασφάλεια	εργασίας	

 Τα εκτελούμενα έργα θα υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών και διεθνών κανονισμών 
που αφορούν στην προστασία έργων ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου. Το προσωπικό πρέπει να 
είναι εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο να εργάζεται υπό τις απαιτούμενες συνθήκες και να τηρεί 
τους αντίστοιχους κανονισμούς. Επιπλέον όσων αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ, 
πρέπει να προβλεφθούν τα παρακάτω μέτρα προστασίας έναντι του κινδύνου ηλεκτροπληξίας: 
 

i. Η μόνωση του εξοπλισμού έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60079. 
ii. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αστοχία της μόνωσης), όλα τα μεταλλικά μέρη που 

συνήθως δεν βρίσκονται υπό τάση αλλά μπορούν να λάβουν επικίνδυνες τάσεις, 
θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τον εξοπλισμό γείωσης ή / και στην 
σιδηροτροχιά, κατά τρόπο ώστε η τάση να μην υπερβαίνει τις τιμές που ορίζονται 
στο πρότυπο EN 50122-1. 

iii. Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο ώστε να είναι σε θέση να 
εκτελεί εργασίες υπό συνθήκες χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης και να έχει λάβει 
εκπαίδευση σε σχετικά θέματα. 

iv. Το προσωπικό πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί κατάλληλα στην εκτέλεση εργασιών 
χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης. 
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6.6. Μελέτες	εφαρμογής	–	έντυπο	υλικό	–	έγκριση	μελετών	

Ο Κύριος του Έργου καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την εκπόνηση της μελέτης 
εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των εγγράφων, που θα αποτελεί την μελέτη 
εφαρμογής, θα συμφωνεί ως προς την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τους υφιστάμενους 
διεθνείς κανονισμούς, όπως οι Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών 
Σιδηροδρόμων, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα πρότυπα IEEE, τα φυλλάδια UIC και τα λοιπά 
έγγραφα της ΕΕ, καθώς επίσης και ως προς τους Κανονισμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος (ΟΣΕ), όπου απαιτείται. 
Ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που 
θα συλλέξει για να χρησιμοποιήσει σαν βάση και αφετηρία για τις μελέτες του. Εάν κατά τη 
διάρκεια του σχεδιασμού αποδειχθεί ότι απαιτούνται και διευκρινιστικές μελέτες, αυτές θα 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, αδαπάνως για τον ΟΣΕ.  
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να συλλέξει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία επιτόπου, με τη 
συνεργασία του ΟΣΕ και στη συνέχεια να διαμορφώσει τη μελέτη εφαρμογής, που θα υποβληθεί 
για έγκριση στην ΟΣΕ Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό την εξακρίβωση ειδικών περιπτώσεων 
προσαρμογής των εγκαταστάσεων στις τοπικές συνθήκες χωρίς όμως μεταβολή της βασικής 
αρχής λειτουργίας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει εγκαίρως από τον ΟΣΕ όλα τα 
απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής στοιχεία.  
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις όποιες επιπτώσεις στη μελέτη εφαρμογής, 
που οφείλονται σε τυχόν παράλειψη του να ζητήσει εγκαίρως ενημέρωση από τον ΟΣΕ. 
Η έγκριση των μελετών από τον ΟΣΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε και περιορίζει την ευθύνη 
του για την ορθότητα και πληρότητα των αποτελεσμάτων. 
Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να αποδειχθεί από τον Ανάδοχο μέσω προσομοίωσης και μέσω 
μετρήσεων κατά την εκπόνησή της. 
Για τα προγράμματα Η/Υ που χρησιμοποιούνται για τις μελέτες, θα υποβάλλεται τεκμηρίωση της 
αξιοπιστίας του εν λόγω προγράμματος, ανάλυση και περιγραφή της δομής και της λογικής 
του, καθώς επίσης και επεξηγηματικές αναφορές στα δεδομένα και τα αποτελέσματα του. 
Η μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου θα εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 
Η επίσημη γλώσσα για όλα τα έγγραφα είναι η Ελληνική. 
Όλα τα σχέδια, πίνακες και κατόψεις θα παράγονται σε συγκεκριμένη διάσταση, που θα 
συμφωνηθεί με τον ΟΣΕ και όλα τα σύμβολα, ονοματολογία και συντμήσεις θα εξηγούνται 
πλήρως στα σχέδια και θα ικανοποιούν αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα που θα 
αναφέρονται στους συμβολισμούς τηλεπικοινωνιών σιδηρόδρομων, διαγράμματα 
καλωδιώσεων και ονοματολογία (πχ, IEC 60050-821). Η κωδικοποίηση – αρίθμηση όλου του 
έντυπου υλικού του έργου (σχέδια, διαδικασίες, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τεχνικά 
στοιχεία) θα συμφωνηθεί με τον ΟΣΕ, με την μελέτη εφαρμογή. 
Κάθε σχέδιο / έγγραφο που θα υποβάλλεται για έγκριση ή / και πληροφόρηση, θα είναι 
ενυπόγραφο από τον Ανάδοχο και θα φέρει έναν σαφή τίτλο που θα καθορίζει το περιεχόμενο 
του και μία σαφή και μονοσήμαντη αρίθμηση. Οιαδήποτε επανυποβολή του σχεδίου  με 
τροποποιήσεις θα χαρακτηρίζεται κατάλληλα, από συμπληρωματική αρίθμηση αναθεώρησης 
και θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή και ένδειξη των στοιχείων του σχεδίου που 
τροποποιούνται. 
Κάθε υποβαλλόμενο σχέδιο / έγγραφο, προκειμένου να ελεγχθεί, θα φέρει αναλυτικό υπόμνημα 
με αναφορές σε όλα τα εμφανιζόμενα στο σχέδιο, στοιχεία του εξοπλισμού, σύμβολα κ.λ.π. 
Επίσης θα συνοδεύεται από ακριβείς αναφορές και παραπομπές σε άλλα συσχετιζόμενα σχέδια. 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα είναι πλήρης όταν: 
i. Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι υπολογισμοί και οι αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
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σχετικών ελέγχων και επαληθεύσεων. 
ii. Έχουν προσδιοριστεί όλα τα κύρια και άλλα σημαντικά στοιχεία του συστήματος. 
iii. Έχει ολοκληρωθεί η επιλογή του εξοπλισμού και των υλικών. 
iv. Έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις από τις προτεινόμενες μεθόδους κατασκευής, την 
εγκατάσταση, την δοκιμή και θέση σε λειτουργία στις υφιστάμενες κατασκευές και στα άλλα 
συστήματα του Έργου. 
v. Έχουν εκπονηθεί τα σχέδια συντονισμού με τα άλλα σιδηροδρομικά συστήματα και με τα 
έργα Π/Μ. 
Ο τρόπος ελέγχου και έγκρισης των υλικών, της μελέτης εφαρμογής καθώς και των επιμέρους 
υποστηρικτικών μελετών, καθορίζεται από τον ΟΣΕ και περιλαμβάνει τέσσερις (4) στάδια 
έγκρισης : 

i. Αριθμός Έγκρισης «4» : Το υποβληθέν έγγραφο υποβάλλεται για ενημέρωση. Σχόλιο 
«ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ». 

ii. Αριθμός Έγκρισης «3» : Το υποβληθέν έγγραφο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης ή/και του ΟΣΕ. Πρέπει να επανυποβληθεί με ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων. Σχόλιο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ / ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

iii. Αριθμός Έγκρισης «2» : Το υποβληθέν έγγραφο καλύπτει εν μέρει τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης ή/και του ΟΣΕ. Πρέπει να επανυποβληθεί με ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων. Σχόλιο «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ». 

iv. Αριθμός Έγκρισης «1» : Το υποβληθέν έγγραφο καλύπτει τις απαιτήσεις της Σύμβασης 
ή/και του ΟΣΕ. Σχόλιο «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / OI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ». 

 
Η παραπάνω μελέτη εφαρμογής πρέπει να υποβληθεί σε προθεσμία που αναφέρεται στο τεύχος 
της Ε.Σ.Υ της παρούσης σύμβασης.  
Στην περίπτωση, που ο ανάδοχος δεν παραδώσει κατά τα παραπάνω, την μελέτη εφαρμογής ή 
τα διορθωμένα στοιχεία, ο ΟΣΕ μπορεί να επιβάλλει τις ρήτρες που αναφέρονται στα άρθρα της 
Ε.Σ.Υ. 
Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα σχέδια <<Ως 
Κατασκευάσθηκαν>>. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν κάθε κατασκευή του έργου, και  θα 
ανταποκρίνονται απόλυτα στη τελική μορφή των κατασκευών. Όλες οι διορθώσεις και αλλαγές 
που έγιναν κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σε αυτά τα σχέδια, 
τα οποία θα απεικονίζουν μονοσήμαντα και με σαφή τρόπο τη τελική μορφή όλων των 
τμημάτων του έργου και θα αποτελέσουν τη βάση για την απρόσκοπτη μελλοντική συντήρηση 
του, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις τμήματος η τμημάτων του. 
Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την σύνταξη των μελετών αυτών, περιλαμβάνονται 
ανηγμένες στα άρθρα τιμολογίου και επομένως ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος. 
Τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται κατά την έγκριση των μελετών της μελέτης εφαρμογής από 
τον ΟΣΕ περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και ουδεμία διαφοροποίηση τούτου θα γίνει 
δεκτή. 
Διευκρινίζεται, ότι η έγκριση των σχεδίων κλπ. έχει σκοπό την στάθμιση τους με τις υποχρεώσεις 
της σύμβασης και δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη καλής κατασκευής και σωστής 
και ασφαλούς λειτουργίας του όλου συστήματος, η οποία βαρύνει αποκλειστικά αυτόν, 
ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε έγκρισης. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
α) Λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία όλων των προσφερομένων συστημάτων και 

εξοπλισμού  
β) Σχηματική οριζοντιογραφία γραμμής με την ακριβή θέση του εξοπλισμού 

ανίχνευσης συρμών, μηχανών αλλαγής, φωτοσημάτων και άλλων γεωγραφικών 
πληροφοριών (π.χ καθορισμός απόστασης ασφαλείας στις διασταυρώσεις 
(fouling point)). 

γ) Λειτουργική περιγραφή ολόκληρου του συστήματος αλληλεξάρτησης (functional 
analysis of electronic interlocking system) 

i. Στοιχεία / Πίνακες αλληλεξαρτήσεων 
ii. Στοιχεία / Πίνακας χάραξης διαδρομών – αρχή και προορισμός κάθε 

διαδρομής με τις προϋποθέσεις χάραξης κάθε διαδρομής 
iii. Συνθήκες αυτόματης αποδέσμευσης διαδρομής 
iv. Συνθήκες ακύρωσης διαδρομής 
v. Στοιχεία / Πίνακες κλειδώματος μηχανών αλλαγής σε σχέση με διαδρομή 

ολίσθησης (overlap). 
vi. Στοιχεία / Πίνακες κλειδώματος μηχανών αλλαγής για πλευρική προστασία 

δ) Και γενικά κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο από τον ΟΣΕ για να περιγράψει 
την λειτουργία της αλληλεξάρτησης. 

ε) Περιγραφή συστήματος γείωσης 
στ) Σχέδιο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
ζ) Περιγραφή συστήματος προστασίας από ατμοσφαιρικές επιδράσεις 
η) Διάταξη εξοπλισμού στα τεχνικά δωμάτια 
θ) Οδεύσεις καλωδίων, θέση κυτίων διακλάδωσης κ.τ.λ. 
ι) Διασύνδεση με τηλεδιοίκηση (λειτουργική περιγραφή, συμβατότητα) 
ια) Διασύνδεση συστήματος σηματοδότησης με όμορα συστήματα, με ETCS 
ιβ) Συνδυασμένα σχέδια  στα οποία θα αποτυπώνονται όλα τα διαφορετικά 

συστήματα (COORDINATION DRAWINGS) 
ιγ) Ανάλυση λειτουργίας (πίνακες διαδρομών, πίνακες συνθηκών κλπ) 
ιδ) Αλληλεξάρτηση (λειτουργικά σχέδια, λειτουργική ανάλυση στην οποία να 

αποδεικνύεται ότι το σύστημα είναι απολύτως ασφαλές (fail safe)) 
ιε) Σχέδια εγκατάστασης εξοπλισμού 
ιστ) Καλωδιώσεις (cable rooting) σε γραμμικό σχέδιο και σε οριζοντιογραφίες του 

έργου. 
ιζ) Σχέδια υποδομών σηματοδότησης σε γραμμικό σχέδιο και σε οριζοντιογραφίες 

του έργου. 
ιη) Διαδικασίες εγκατάστασης 
ιθ) Εγχειρίδια, σχέδια και οδηγίες εγκατάστασης για: 

a. Σύστημα ανίχνευσης συρμών 
b. Μηχανές αλλαγής 
c. Φωτοσήματα 
d. Πίνακες και ικριώματα εσωτερικού χώρου (συστημάτων αλληλεξάρτησης 

– συστήματος ΚΕΚ) 
e. Τοπικό πίνακα χειρισμού 
f. Ηλεκτροπαροχικά συστήματα (UPS, Η/Ζ) 
g. Καλωδιώσεις 
h. Συστήματα κλιματισμού 
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i. Ψευδοπατώματα 
κ) εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας 
κα) διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις του αναδόχου. Μετά την 
υπογραφή της σύμβασης θα καθοριστεί ο ακριβής πίνακας των προς υποβολή στοιχείων. Όλα 
τα στοιχεία θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. 

ΑΡΘΡΟ 7 : Δοκιμές - Παραλαβές 

Τόσο κατά την διάρκεια εγκατάστασης κάθε συστήματος, όσο και μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του, αλλά οπωσδήποτε πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών και την 
προσωρινή παραλαβή του έργου και πριν την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του, είναι 
απαραίτητο να ελεγχθούν και δοκιμασθούν επιτόπου, τα διάφορα λειτουργικά και 
κατασκευαστικά συστήματα και υποσυστήματα του και να γίνουν οι απαραίτητες τελικές 
ρυθμίσεις σε όλα τα υποσυστήματα. Οι δοκιμές θα εκτελεστούν με στόχο να διαπιστωθεί η 
ασφαλής, αξιόπιστη και ακριβής συναρμολόγηση, συρμάτωση και λειτουργία των διαφόρων 
υποσυστημάτων σαν ενιαίο και αυτόνομο Έργο. 
Ο Ανάδοχος με ευθύνη του και δαπάνες του θα εκτελέσει όλες τις δοκιμές που απαιτούνται,  
παρουσία του ΟΣΕ, ώστε σε περίπτωση που θα αποδειχθούν απαραίτητες οποιεσδήποτε 
διορθώσεις, αυτές να μην προκαλέσουν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου. 
Ένα τουλάχιστον μήνα, πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε δοκιμών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλει στον ΟΣΕ οριστικά και λεπτομερή προγράμματα και 
χρονοδιαγράμματα των δοκιμών αυτών. Τα προγράμματα των δοκιμών θα συνοδεύονται από 
ακριβείς και σαφείς αναφορές στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί από 
πλευράς ΟΣΕ για την εκτέλεσή. Επίσης θα περιλαμβάνουν αναλυτικές και λεπτομερείς 
περιγραφές για τη μεθοδολογία διεξαγωγής κάθε δοκιμής, τα όργανα και συσκευές που θα 
χρησιμοποιηθούν, τα άτομα που θα εκτελέσουν τις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις τους, τους 
κανονισμούς που θα εφαρμοστούν και πιθανούς συσχετισμούς/αναφορές σε αποτελέσματα 
θεωρητικών υπολογισμών. Η μη έγκαιρη και πλήρης υποβολή των ως άνω στοιχείων θα επιφέρει 
καθυστερήσεις στο Έργο, η ευθύνη των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προβλέψει 
για όλα τα όργανα και για τον εξοπλισμό μετρήσεως και ελέγχου που θα απαιτηθούν για την 
εκτέλεσή τους. Επίσης, υποχρέωση του Αναδόχου είναι η πρόβλεψη για το απαραίτητο και 
ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό για την εκτέλεση των δοκιμών. 
Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: 

α. Δοκιμές Εργοστασιακής αποδοχής εξοπλισμού (FAT - Factory Acceptance Tests) 
β. Δοκιμές αποδοχής εγκατάστασης (Πεδίου – SAT Site Acceptance Tests) 
γ. Δοκιμές λειτουργίας συστήματος  
δ. Δοκιμές προσωρινής παραλαβής 
ε. Δοκιμές οριστικής παραλαβής 

7.1. Δοκιμές	Εργοστασιακής	αποδοχής	εξοπλισμού	(FAT	–	Factory	Acceptance	

Tests)	

Οι δοκιμές αυτές θα διεξαχθούν στο εργοστάσιο του κατασκευαστή παρουσία του ΟΣΕ. 
Στις δοκιμές αυτές θα δοκιμασθούν ολοκληρωμένα συστήματα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα 
δοκιμάζονται επί μέρους τμήματα του συστήματος με προσομοίωση αυτών που λείπουν. Πριν 
από αυτές, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί με επιτυχία όλες οι εσωτερικές δοκιμές εργοστασίου και 
οι δοκιμές ποιοτικού ελέγχου που απαιτούνται. Τα πιστοποιητικά αυτών θα δοθούν στον ΟΣΕ 
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πριν τις Δοκιμές αποδοχής εξοπλισμού. 
Κάθε αστοχία ή παρατήρηση θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο δοκιμών και θα πρέπει να έχει 
αρθεί πριν τη μεταφορά από το εργοστάσιο. Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με επιτυχία προκειμένου 
να γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει ένα (1) μήνα 
πριν τον ΟΣΕ για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
δοκιμές αποδοχής του εξοπλισμού. 

7.2. Δοκιμές	αποδοχής	εγκατάστασης	Πεδίου	(SAT	–	Site	Acceptance	Tests)	

Περιλαμβάνουν τις ενότητες: 
α. Δοκιμές σωστής εγκατάστασης / σύνδεσης (π.χ. μόνωσης, συνέχειας, γείωσης, 

στήριξης) 
β. Δοκιμές σωστής λειτουργίας κάθε ολοκληρωμένης μονάδας υλικού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει σχέδιο για τις δοκιμές αποδοχής εγκατάστασης, που θα 
είναι σε συμφωνία με τα εγχειρίδια του συνόλου του εξοπλισμού και το οποίο θα εγκριθεί από 
τον ΟΣΕ. Η ΟΣΕ έχει δικαίωμα τροποποίησης του εν λόγω σχεδίου και εμπλουτισμού του με 
δοκιμές που κρίνει απαραίτητες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη στοιχεία με το είδος 
των δοκιμών που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματα αυτών, προκειμένου να υποβληθούν 
στον ΟΣΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει ένα (1) μήνα πριν τον ΟΣΕ για τη 
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές αποδοχής 
εγκατάστασης. 

7.3. Δοκιμές	λειτουργίας	συστήματος		

Περιλαμβάνουν δοκιμές λειτουργίας του συστήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα πριν να προτείνει σχέδιο για τις δοκιμές καλής λειτουργίας, που θα είναι σε 
συμφωνία με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις επιδόσεων του συστήματος και το 
οποίο θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ. Η ΟΣΕ έχει δικαίωμα τροποποίησης του εν λόγω σχεδίου και 
εμπλουτισμού του με δοκιμές που κρίνει απαραίτητες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη 
στοιχεία με το είδος των δοκιμών που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματα αυτών, 
προκειμένου να υποβληθούν στον ΟΣΕ. 
 
Παρατίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν. 

α. Δοκιμές σωστής εγκατάστασης / σύνδεσης (π.χ. μόνωσης, συνέχειας, γείωσης, 
στήριξης) 

β. Δοκιμές σωστής λειτουργίας κάθε ολοκληρωμένης μονάδας υλικού. 
γ. Δοκιμή ορίων ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης συρμών. 
δ. Ορθότητα συνδέσεων μεταξύ μηχανισμών αλλαγής, φωτοσημάτων συστήματος 

αλληλεξάρτησης-LEU-Balises. 
ε. Σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ κυκλωμάτων γραμμής, φωτοσημάτων, μηχανισμών 

αλλαγής, LEU-Balises και τοπικού πίνακα χειρισμού. 
στ. Δοκιμή ασφαλούς λειτουργίας συστήματος σε περίπτωση βλάβης, διακοπής ή 

αποσύνδεσης (fail-safe). 
 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον ΚτΕ η διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση (ΔΠΧ), 
ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις δοκιμές καλής λειτουργίας του συνόλου, των προς 
παράδοση συστημάτων. 
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7.4. Δοκιμές	Παραλαβής	

Ο σκοπός των δοκιμών αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι όλη η εγκατάσταση πληροί τις 
λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό το έργο θα τεθεί 
σε δοκιμαστική λειτουργία τουλάχιστον για ένα μήνα. Τα απαραίτητα για την διεξαγωγή τους 
όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εν γένει εφόδια πρέπει να προσκομιστούν από 
τον Ανάδοχο. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των δοκιμών παραλαβής, θα 
υποβάλει στον ΟΣΕ πλήρη κατάλογο δοκιμών ανά ενότητα, διαδικασία δοκιμών, πίνακες δοκιμών 
και ελέγχων, στα οποία θα αναφέρονται οπωσδήποτε ο τρόπος διεξαγωγής των δοκιμών και τα 
αποδεκτά αποτελέσματα. Τα παραπάνω πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από τον ΟΣΕ, 
προκειμένου να αρχίσουν οι αντίστοιχες δοκιμές. 
Ο κατάλογος δύναται να εμπλουτιστεί με επιπλέον δοκιμές από αυτές που προτείνει ο ανάδοχος 
ύστερα από απαίτηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής. 
Οι δοκιμές παραλαβής θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της περιόδου συντήρησης και 
άρσης βλαβών από τον Ανάδοχο, θα περιλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιμασίες με τις 
δοκιμές προσωρινής παραλαβής, καθώς και όποιους άλλους κρίνει η ΟΣΕ σκόπιμο να 
διενεργηθούν. 
Τα απαραίτητα για την διεξαγωγή τους όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εν γένει 
εφόδια πρέπει να προσκομιστούν αδαπάνως από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται 
επίσης να παράσχει την τεχνική καθοδήγηση και το ειδικό προσωπικό που απαιτείται. 
Ιδιαίτερα κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα γίνει έλεγχος των φθορών του 
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, που πρέπει να είναι μόνο οι φυσιολογικές 
φθορές από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : Εκπαίδευση προσωπικού του ΟΣΕ 

 
Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει σε διαφορετικούς κύκλους εκπαίδευσης  μηχανικών και τεχνιτών από 
το προσωπικό του ΟΣΕ που θα του υποδειχθούν, ώστε να μπορούν με την σειρά τους να 
εκπαιδεύσουν το προσωπικό του ΟΣΕ που κάθε φορά απαιτείται για την προγραμματισμένη 
συντήρηση και την άρση ανωμαλιών ή βλαβών του εξοπλισμού του συστήματος. Η εκπαίδευση 
θα είναι θεωρητική και πρακτική και θα γίνει κανονικά στην Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα και 
με χρήση καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού επίσης στην ελληνική γλώσσα. 
Επιπλέον, θα εκπαιδευτεί στην λειτουργία και τον χειρισμό και το  προσωπικό  εκμετάλλευσης που 
θα υποδείξει ο ΟΣΕ. 
Επίσης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει, εφόσον του ζητηθεί, εκπαιδεύσεις και ενημερωτικά 
σεμινάρια στο προσωπικό που θα του υποδειχθεί και που θα παρίσταται στις δοκιμές όλου του 
εξοπλισμού. 
Η εκπαίδευση θα γίνεται σε επαναλαμβανόμενα τμήματα 10 το πολύ ατόμων για κάθε 
υποσύστημα και είδος εξοπλισμού. 
Συνολικά ο αριθμός των εκπαιδευόμενων προβλέπεται για 50 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων 
και εκπαιδευτικής βαθμίδας. 
Πέραν αυτού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει κατάλογο με όλους τους κύκλους εκπαιδεύσεων 
(training courses), που είναι δυνατόν να παρέξει, πέραν των ως άνω ρητά αναφερομένων, με 
πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο του κάθε κύκλου και το γνωστικό υπόβαθρο των 
εκπαιδευμένων. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα καθορισθούν σε εύλογο χρόνο μετά την υπογραφή 
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της σύμβασης και περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο τίμημα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : Μητρώο του Έργου 

 
Μετά την κατασκευή και πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία, ο Aνάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει τελικά σχέδια με αναφορά «όπως κατασκευάσθηκε», εμπλουτισμένα με όλες τις 
τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την κατασκευή και παραλαβή του Έργου. Η υποβολή των 
σχεδίων «όπως κατασκευάσθηκε» θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία, στις κύριες διαδικασίες του ΟΣΕ, στην οδηγία Ε01.01.24 του ΟΣΕ καθώς και στην 
αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ466/05-04-2017(ΦΕΚ 1956/ Β΄/07-06-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου». 
Στο μητρώο του Έργου περιλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά εγχειρίδια καθώς και τα 
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και πλήρης σειρά όλων των διαδικασιών των 
δοκιμών και των αποτελεσμάτων των δοκιμών όλου του εξοπλισμού του συστήματος 
σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και των υποσυστημάτων του. 
Επίσης, στο μητρώο του Έργου θα περιλαμβάνεται και μία (1) σειρά σχεδίων / εγγράφων σε 
ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή αρχείου του σχεδιαστικού προγράμματος 
«ΑUTOCAD», ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική επεξεργασία τους από την υπηρεσία 
(τροποποιήσεις, επεκτάσεις του Έργου). 
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων κατασκευής / δοκιμών / συντήρησης του 
συστήματος σηματοδότησης, μία πλήρης σειρά εγκεκριμένων σχεδίων / εγγράφων θα βρίσκεται 
πάντα στο χώρο του εργοταξίου. 
Η επίσημη γλώσσα για το μητρώο του έργου είναι η Ελληνική. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : Συντήρηση – Άρση Βλαβών - Εγχειρίδια 

 

10.1. Συντήρηση	και	άρση	βλαβών	

Η υποχρεωτική συντήρηση και άρση βλαβών περιλαμβάνει την διάθεση τεχνιτών για την επίτευξη 
της συντήρησης και της άρσης βλαβών και ανωμαλιών, που πιθανόν να προκύψουν κατά την 
λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος στον συμβατικά προβλεπόμενο χρόνο 
υποχρεωτικής συντήρησης μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών. Η συντήρηση αυτή 
έχει την έννοια, ότι ο Ανάδοχος με τους τεχνικούς του με μετάβαση επιτόπου, ελέγχει συστηματικά 
τις εγκαταστάσεις σε όλα τα μέρη τους και επιλαμβάνεται για την άρση τυχόν παρουσιαζόμενης 
βλάβης ή ανωμαλίας σε χρονικό διάστημα το πολύ τεσσάρων (4) ωρών από την ειδοποίησή 
του.  
Η υποχρεωτική συντήρηση και άρση βλαβών περιλαμβάνει: 

α. Τεχνική Υποστήριξη για τη Λειτουργία του Συστήματος. 
β. Προληπτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου όλου του εξοπλισμού, οι οποίες θα 

αναφερθούν σε χρονική βάση (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες δραστηριότητες).  
γ. Διορθωτική συντήρηση. Η διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού θα περιλαμβάνει όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονική 
λειτουργία του εξοπλισμού ή μέρους του, σε περίπτωση δυσλειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, που 
να περιέχει τις ανάγκες του εξοπλισμού σε τακτική συντήρηση, μετρήσεις, ρυθμίσεις, καθώς και 
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα στα οποία πρέπει οι εργασίες αυτές να εκτελούνται. 
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Οι δαπάνες της συντήρησης περιλαμβάνονται ανηγμένες στο κόστος του έργου όπως επίσης 
οι δαπάνες για τα υλικά ή μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Με το συνδυασμό της 
αξιοπιστίας του υλικού που εγκαθίσταται και της υπόψη συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος. 
Μετά το τέλος του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλο 
το σύστημα σε άψογη και ασφαλή λειτουργία, ενώ τα διάφορα επιμέρους του μηχανήματα κλπ. 
θα έχουν μόνο τις φυσιολογικές φθορές από τη λειτουργία σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Κατά 
το διάστημα της τριετούς υποχρεωτικής συντήρησης μόνο οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί του 
Αναδόχου και του ΟΣΕ, εκπαιδευμένοι κατάλληλα, θα μπορούν να επέμβουν παρουσία και 
ευθύνη εξουσιοδοτημένων τεχνικών του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να υποστηρίξει το σύνολο 
των εγκατεστημένων Συστημάτων Γραμμής κατά την περίοδο συντήρησης. 
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα υλικά – εξοπλισμό, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συντήρηση των 
εγκατεστημένων Συστημάτων Γραμμής. Η ευθύνη του Αναδόχου θα ξεκινά, για κάθε στοιχείο 
εξοπλισμού, από την εγκατάσταση αυτού και θα ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή. 
Η συμμόρφωση στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το σύνολο των ανωτέρω 
υπηρεσιών θα αναλύεται στο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης.  
Στο σχέδιο συντήρησης θα προσδιορίζονται οι ποσότητες των εργασιών συντήρησης που 
απαιτούνται για τη διατήρηση της αποδοτικής λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων του ETCS.  
Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε βάση είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, τριακόσιες εξήντα 
πέντε ημέρες (365) το χρόνο 
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει ή δεν τηρήσει οιαδήποτε υποχρέωσή του χρονική ή άλλη 
απορρέουσα από τις ως άνω διατάξεις, η ΟΣΕ έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην 
αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων με οποιοδήποτε μέσο, μη αποκλειόμενης και της 
ανάθεσης των αποκαταστάσεων σε τρίτους καταλογιζόμενης της σχετικής δαπάνης, εν συνόλω 
και συμπεριλαμβάνοντας παντός είδους σχετικά έξοδα, σε βάρος του Αναδόχου, εφόσον τον 
βαρύνουν.  
Ο Ανάδοχος θα προτείνει τον τρόπο συλλογής των δεδομένων που αφορούν την λειτουργική 
κατάσταση του εγκατεστημένου Συστήματος Γραμμής ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή 
ενημέρωση του για πιθανές δυσλειτουργίες των εγκατεστημένων συστημάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο (ηλεκτρονικό και έντυπο), κατ’ ελάχιστο για 
το σύνολο της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, των επεμβάσεων λόγω βλαβών ή 
δυσλειτουργιών, των Αναφορών Βλαβών, των αντικαταστάσεων υλικών και εξοπλισμού κλπ.  

10.2. Εγχειρίδια	Λειτουργίας	και	Συντήρησης	

Πριν από την βεβαίωση περαίωσης του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στον ΟΣΕ 
αναλυτικά εγχειρίδια σχετικά με τη λειτουργία, προγραμματισμό, συντήρηση, 
αποσυναρμολόγηση, ρύθμιση και επισκευή του Εξοπλισμού. 
Το έργο θα θεωρείται ως μη ολοκληρωμένο μέχρις ότου η ΟΣΕ πάρει στα χέρια της τα εν λόγω 
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και ότι άλλο εγχειρίδιο απαιτήσει για το σκοπό 
αυτό. 
Τα εγχειρίδια θα περιέχουν, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισμό, τα ακόλουθα: 

α. Εγχειρίδια συστήματος – περιεκτική περιγραφή όλων των αρχών του συστήματος με 
συνοπτικά διαγράμματα. 

β. Εγχειρίδια λειτουργίας – διαιρούνται στα απαραίτητα υποκεφάλαια και περιέχουν 
επαρκείς πληροφορίες για το μη εξειδικευμένο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει το 
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αντίστοιχο σύστημα, μετά από κάποιου είδους εκπαίδευση.  
γ. Εγχειρίδια συνεργείου - περιλαμβάνουν τα απαραίτητα σχήματα, κυκλώματα, 

διαγράμματα καλωδιώσεων, μηχανολογικά σχέδια και καταλόγους ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση, την επιδιόρθωση και την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

δ. Εγχειρίδια λογισμικού – διατίθενται για κάθε τμήμα του εξοπλισμού ή του συστήματος το 
οποίο περιλαμβάνει συσκευές προγραμματιζόμενες μέσω λογισμικού. Τα εγχειρίδια αυτά 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις αρχές λογισμικού, πηγαίους κώδικες με επαρκή 
σχόλια, πρωτόκολλα επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων, διαγράμματα ροής και οδηγίες 
λειτουργίας. Θα διατίθενται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή οι πηγαίοι κωδικοί και τα 
εργαλεία ανάπτυξης. 

ε. Εγχειρίδια συντήρησης – θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις αρχές 
διάγνωσης και τις πρακτικές συντήρησης του εξοπλισμού, επιτρέποντας στο τεχνικό 
προσωπικό να προχωρήσει στην άμεση διάγνωση και στην επιδιόρθωση της βλάβης. 
Το σύστημα διάγνωσης και συντήρησης θα υποστηρίζεται επίσης από ένα εγχειρίδιο 
συντήρησης σε μορφή online (ηλεκτρονική μορφή).  

στ. Εγχειρίδιο Οριστικών Σχεδίων – περιέχει όλα τα "ως κατασκευάστηκε" σχεδιαγράμματα 
κυκλωμάτων και σχετικών εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή που μπορεί εύκολα να 
αναπαραχθεί. 

ζ. Κατάλογος ανταλλακτικών – κατάλογος όλων των εγκατεστημένων εξαρτημάτων και 
ανταλλακτικών με αντίστοιχες ονομασίες, θέση, ποσότητα, κατάσταση/ημερομηνία και 
αριθμό παραγγελίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 : Ανταλλακτικά, εργαλεία και παρελκόμενα 

 

11.1. Ανταλλακτικά,	 εργαλεία	 και	 παρελκόμενα	 κατά	 την	 υποχρεωτική	

συντήρηση	

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, εργαλείων, 
παρελκόμενων και αναλώσιμων για τη συντήρηση και την άρση βλαβών του έργου κατά το 
διάστημα της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.  
Για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα υποβληθεί πίνακας, ο οποίος θα περιλαμβάνει το είδος και 
τις απαιτούμενες ποσότητες των ανταλλακτικών για το διάστημα της υποχρεωτικής συντήρησης, 
Οι ποσότητες των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα καθοριστούν από τον ανάδοχο και θα 
εξαρτώνται από την τεχνογνωσία του και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού.  
Διευκρινίζεται ότι το κόστος της συντήρησης με άρση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, για το διάστημα της υποχρεωτικής συντήρησης περιλαμβάνεται 
ανηγμένο στις συμβατικές τιμές μονάδος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους τιμολογίου. 
Μετά το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης και εφόσον εξακολουθούν να 
υφίστανται ανταλλακτικά, αυτά θα παραδοθούν αδαπάνως στον ΟΣΕ με σχετικό πρωτόκολλο 
παράδοσης – παραλαβής. Τα εν λόγω ανταλλακτικά δεν αποτελούν μέρος του πίνακα 
«Ανταλλακτικών» που περιγράφεται παρακάτω. 

11.2. Ανταλλακτικά	που	παραδίδονται	στο	τέλος	του	έργου	

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με τη μελέτη εφαρμογής Πίνακα «Υλικών», ο οποίος θα περιλαμβάνει 
όλα ανεξαιρέτως τα αναλώσιμα ή αντικαταστάσιμα ανταλλακτικά, τους κωδικούς αριθμούς, τις 
τιμές μονάδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους κατασκευαστές αυτών. Ο Κατασκευαστής 
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υποχρεούται να είναι σε θέση να προμηθεύσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών μετά 
την οριστική παραλαβή και σε οποιαδήποτε ποσότητα του ζητηθεί, οποιοδήποτε ανταλλακτικό 
που θα αναφέρεται στον Πίνακα «Υλικών». Η τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει την προμήθεια, 
προσκόμιση και παράδοση του ανταλλακτικού στις αποθήκες της ΟΣΕ ή όπου αλλού υποδειχτεί 
από τον ΟΣΕ. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει επίσης δεύτερο Πίνακα «Ανταλλακτικών», με όλα τα ανταλλακτικά που 
κατά την κρίση και εμπειρία του θα χρειασθούν για την συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού 
για τουλάχιστον δύο επιπλέον χρόνια από την οριστική παραλαβή αυτού από τον ΟΣΕ, με 
ποσότητες και τιμές μονάδος κάθε ανταλλακτικού και συνολικό κόστος ίσο με το ποσό που 
αναφέρεται στην προσφορά του αναδόχου. Τα προτεινόμενα ανταλλακτικά και οι ποσότητες 
αυτών θα βρίσκονται σε συμφωνία με πίνακα του συνόλου του εξοπλισμού, που περιέχει το μέσο 
χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) ανά τύπο εξοπλισμού. Στον ίδιο πίνακα θα τεκμηριώνεται η 
ποσότητα ανταλλακτικών που προτείνεται. Οι τιμές μονάδος θα περιλαμβάνουν την προμήθεια, 
προσκόμιση και την παράδοση του ανταλλακτικού στις αποθήκες της ΟΣΕ ή όπου αλλού 
υποδειχτεί από τον ΟΣΕ. 
Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις 
ποσότητες ανταλλακτικών του πίνακα «Ανταλλακτικών». Ο ΟΣΕ θα πρέπει να έχει εγκρίνει τις 
ποσότητες και το είδος των ανταλλακτικών που θα παραδώσει ο Ανάδοχος μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου. Δηλαδή θα αξιολογήσει την πρόταση του Αναδόχου (Πίνακας 
«Ανταλλακτικών») και θα οριστικοποιήσει τις ποσότητες και το είδος των ανταλλακτικών που θα 
περιέχει ο τελικός Πίνακας «Ανταλλακτικών». 
Η συνολική αξία των ανταλλακτικών του πίνακα «Ανταλλακτικών» θα είναι ίση με το ποσό που 
αναφέρεται στον προϋπολογισμό του έργου. 
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ανταλλακτικά δεν έχουν καμία σχέση με τα ανταλλακτικά που ο 
Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του 
έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. του έργου και τα οποία βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανηγμένα στην προσφορά του. 
Στον πίνακα ανταλλακτικών θα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για τη σήμανση ώστε κάθε 
ανταλλακτικό να προσδιορίζεται άμεσα με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Ο πίνακας αυτός θα 
υποβληθεί πριν από την προσωρινή παραλαβή. Σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, η αποκατάσταση της θα γίνεται από τον ανάδοχο με την τιμή 
μονάδος του υλικού που αναγράφεται στον πίνακα Υλικών. 
Τα υλικά – ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να πληρούν κατά περίπτωση της 
προδιαγραφές της Διαλειτουργικότητας. 
Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στον ΟΣΕ ανά τεμάχιο, προστατευμένα από τη διάβρωση και 
αεροστεγώς σφραγισμένα με διαφανές πλαστικό ανθεκτικό σε καταπόνηση. Κάθε ανταλλακτικό 
θα σημανθεί ξεχωριστά με έναν αριθμό ταυτότητας ευανάγνωστο, εξωτερικά του περιτυλίγματος 
του. Κάθε φορά που θα παραδίδονται ανταλλακτικά, ο Ανάδοχος θα παραδίδει μαζί τους και 
πέντε (5) αντίγραφα του σχετικού πίνακα ανταλλακτικών που θα τα συνοδεύει.  

11.3. Ειδικά	εργαλεία	και	παρελκόμενα	

O Ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής του, θα υποβάλλει στον ΟΣΕ για έγκριση κατάλογο των 
ειδικών εργαλείων, εξαρτημάτων ρύθμισης και εξοπλισμού ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει, 
το είδος, τις τιμές μονάδος και την ποσότητα του κάθε εργαλείου. Τα εργαλεία αυτά είναι τα 
απαραίτητα για την προληπτική συντήρηση και την επιδιόρθωση των βασικών βλαβών όλου 
του εξοπλισμού. Ο τύπος και η ποσότητα των ειδικών εργαλείων και του εξοπλισμού δοκιμών θα 
είναι ικανή να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 
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Στο είδος των ειδικών εργαλείων θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον, ειδικά βύσματα, εργαλεία 
συρμάτωσης, ειδικοί ακροδέκτες με τις αντίστοιχες πρέσες, ειδικά καλώδια σύνδεσης του 
εξοπλισμού με Η/Υ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : Ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις - συμβατότητα 

 
Η Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών υποσυστημάτων του συνολικού 
σιδηροδρομικού συστήματος και των συστατικών μερών τους (δηλαδή τροχαίο υλισμικό, 
σηματοδότηση και τηλεπικοινωνίες, πάγιες εγκαταστάσεις ισχύος), αντιμετωπίζεται θα ακολουθεί 
της απαιτήσεις του προτύπου EN 50121 και της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας.  
Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής και ατρωσίας θα λαμβάνουν υπόψη, επίσης, τα α 
πρότυπα και την νομοθεσία που διέπουν τα θέματα υγιεινής και προστασίας της υγείας και τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τις Εναέριες Γραμμές Υψηλής Τάσης και τους εκτεθειμένους 
αγωγούς. 
Αναμένεται ότι ο εξοπλισμός των συρμών θα χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, 
(ισχύος έως ραδιοφωνικές). Επιπλέον, στην περιοχή των σταθμών μπορεί να υπάρξουν 
διάφορες συσκευές που παράγουν άλλες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Ο Ανάδοχος θα 
εξασφαλίσει ότι οι συχνότητες και οι διαμορφώσεις άλλων σημάτων AC (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των διακυμάνσεων του δυναμικού) δεν θα προκαλέσουν παρεμβολή ή βλάβη στον 
εξοπλισμό του. Όλα τα συστήματα, υλικά και εξοπλισμός θα λειτουργούν σωστά και με 
ασφάλεια σε παρουσία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από άλλου είδους 
εξοπλισμό, του ΟΣΕ ή τρίτων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εντοπίσει τέτοιες πηγές και να 
προβλέψει κατάλληλη θωράκιση ή άλλα μέτρα προστασίας. 
Ομοίως θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο ότι ο παρεχόμενος εξοπλισμός στα πλαίσια της 
παρούσας σύμβασης δεν θα παράγει κατά τη λειτουργία του ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
πέραν των αποδεκτών ορίων. 
Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα υποβάλει στον ΟΣΕ ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της ΗΜΣ / 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (αντικείμενο και διασφάλιση) με ιδιαίτερη αναφορά στην 
συνύπαρξη δικτύου ηλεκτροκίνησης 25kV 50Hz. Η ΗΜΣ του εξοπλισμού θα είναι σύμφωνη και θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ) και των διεθνών προτύπων συμπεριλαμβανομένης της προδιαγραφής EEIG 97s066 που 
αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της προδιαγραφής ΕΝ 50121. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: Ασφάλεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια 
(RAMS) του συστήματος σηματοδότησης 

 

13.1. Ασφάλεια		

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αλλά και αναγκαιότητα της σιδηροδρομικής 
σηματοδότησης. Όλες οι απαιτήσεις και οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια θα 
διέπονται από την Ευρωπαϊκή τυποποίηση, η οποία τεκμηριώνεται κυρίως στα πρότυπα EN 
50126, EN 50128 και EN 50129. 
 

13.2. Επίπεδο	Ολοκληρωμένης	Ασφάλειας	(Safety	Integrity	Level)	

Για τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις σηματοδότησης, που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκοί 
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σιδηροδρομικοί οργανισμοί, καθιερώθηκε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, το οποίο αντιστοιχεί 
σε Επίπεδο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας 4 (SIL 4), όπως αυτό ορίζεται στο EN 50129. Σύμφωνα 
με αυτό το εγκεκριμένο πρότυπο, το σύστημα αλληλεξάρτησης που υπόκειται σε αυτήν την 
προδιαγραφή πρέπει να τηρεί το ίδιο επίπεδο ασφάλειας (SIL 4).  
 

13.3. Σχέδιο	Ασφάλειας	(Safety	Plan)	

Οι προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτό ως ασφαλές ένα ηλεκτρονικό σιδηροδρομικό σύστημα 
σηματοδότησης, υποσύστημα ή εξοπλισμός, περιλαμβάνουν την παροχή: 

α) Αποδείξεων διαχείρισης ποιότητας 
β) Αποδείξεων διαχείρισης ασφάλειας 
γ) Αποδείξεων λειτουργικής και τεχνικής ασφάλειας 

Η τεκμηριωμένη απόδειξη ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν ικανοποιηθεί θα 
περιλαμβάνεται σε έναν φάκελο τεκμηρίωσης ασφάλειας, ο οποίος θα ονομάζεται Σχέδιο 
Ασφάλειας και θα έχει την ακόλουθη δομή:  

α) Μέρος 1: Ορισμός Συστήματος (ή υποσυστήματος / εξοπλισμού) 
β) Μέρος 2: Έκθεση Διαχείρισης Ποιότητας 
γ) Μέρος 3: Έκθεση Διαχείρισης Ασφάλειας 
δ) Μέρος 4: Έκθεση Τεχνικής Ασφάλειας 
ε) Μέρος 5: Θέματα Σχετικά με Λειτουργίες Ασφάλειας 
στ) Μέρος 6: Συμπεράσματα 

 
Σύμφωνα με το EN 50126, η βασική ιδέα που διέπει τη διαχείριση ποιότητας ως συστατικού 
στοιχείου της επίδειξης ασφάλειας, είναι να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής του 
συστήματος, ξεκινώντας από την προκαταρκτική φάση και καταλήγοντας με τη διάλυση και τη 
διάθεσή του. Τα ζητήματα RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) της Αξιοπιστίας, 
της Διαθεσιμότητας, της Συντηρησιμότητας και της Ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπίζονται σε 
κάθε φάση του κύκλου ζωής του συστήματος.  
Το Σχέδιο Ασφάλειας θα πρέπει να εγκριθεί από πιστοποιημένο φορέα προκειμένου στην 
συνέχεια να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ασφάλειας για την απόκτηση της σχετικής άδειας. Ο 
φορέας πιστοποίησης θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ. 

13.4. Τεχνική	Ασφάλεια	

Όλες οι μελέτες, τα υλικά και ο εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού), που 
συνδέονται άμεσα με κρίσιμες λειτουργίες ασφάλειας, θα είναι ασφαλή σε περίπτωση αστοχίας 
(fail-safe), ήτοι ένα σφάλμα, μια απώλεια ή μια αποσύνδεση θα έχει ως αποτέλεσμα την 
εφαρμογή μιας πιο περιοριστικής κατάστασης, ή σε άλλη περίπτωση θα έχει ως αποτέλεσμα 
ελέγχους, που δεν θα επιτρέπουν κινήσεις συρμών υπό μη ασφαλείς συνθήκες.  
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία του συστήματος που προσφέρει, από τα 
οποία θα προκύπτει η αξιόπιστη και απολύτως ασφαλής λειτουργία σε εγκατεστημένο σύστημα 
κύριου σιδηροδρόμου. Τα ανωτέρω θα υποστηριχθούν από λεπτομερή τεχνική ερμηνεία των 
αρχών λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων λειτουργίας, της 
λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης και της τεκμηρίωσης ότι ένα μεμονωμένο σφάλμα δεν θα 
επηρεάσει τη λειτουργία σε περισσότερα από ένα τοπικά συστήματα αλληλεξάρτησης. Θα 
δοθούν διευκρινήσεις αναφορικά με την επίπτωση ενός τέτοιου σφάλματος στη λειτουργία της 
αντίστοιχης αλληλεξάρτησης. Το σύστημα θα διασφαλίζει ότι δεν θα αναπτύσσονται επικίνδυνες 
συνθήκες λειτουργίας σε περίπτωση μεμονωμένης βλάβης του εξοπλισμού. 
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13.5. Αξιοπιστία		

Η βασική παράμετρος για την αξιοπιστία ενός συστήματος είναι ο Μέσος Χρόνος Μεταξύ 
Σφαλμάτων (MTBF). Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ανάλυση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα 
μοντέλα υπολογισμού των τιμών του Μέσου Χρόνου μεταξύ Σφαλμάτων για όλα τα στοιχεία του 
συστήματος αλληλεξάρτησης (εξοπλισμός κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων 
αλληλεξάρτησης), Kέντρο Eλέγχου Kυκλοφορίας (ΚΕΚ), σύστημα παροχής ισχύος, 
σηματοτεχνικός εξοπλισμός γραμμής. Θα επιτυγχάνονται οι ακόλουθες ελάχιστες τιμές Μέσου 
Χρόνου μεταξύ Σφαλμάτων: (Μη δεσμευτικές τιμές). 
Εξοπλισμός κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων αλληλεξάρτησης, ΚΕΚ : 4*106 ώρες 
Σύστημα παροχής ισχύος : 100.000 ώρες 
Σηματοτεχνικός εξοπλισμός γραμμής: 15.000 ώρες 
 
Βάσει αυτών των τιμών και της παραδοχής για μέσο χρόνο άρσεως βλάβης (Mean Time to 
Repair MTTR) 10 ωρών (σφάλμα κατά τη διάρκεια της νύχτας), υπολογίζονται οι ακόλουθες τιμές 
διαθεσιμότητας: 
Εξοπλισμός κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων αλληλεξάρτησης, ΚΕΚ: 99.999 % 
Σύστημα παροχής ισχύος : 99.99 % 
Σηματοτεχνικός εξοπλισμός γραμμής : 99.93 % 
 

13.6. Διαθεσιμότητα	

Το σύνολο του εξοπλισμού θα σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί για ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 
ετών. Ο Ανάδοχος θα συντάξει ένα αντίστοιχο γενικό σχέδιο συντήρησης. Για κάθε στοιχείο του 
εξοπλισμού, που δεν αναμένεται να καλύψει αυτήν την απαίτηση και δεν είναι αναλώσιμο 
ανταλλακτικό, ο Ανάδοχος θα υποδείξει την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του, καθώς και κάθε 
πρόσθετη υποστήριξη που θα παράσχει για να διασφαλίσει ότι το σύστημα θα είναι πλήρως 
λειτουργικό για διάρκεια τουλάχιστον 20 ετών.  
Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου : 
 Να είναι στη διάθεση του οργανισμού όταν σκοπεύει να αναβαθμίσει το σύστημα ή να 

αλλάξει τις ρυθμίσεις του συστήματος ή μέρος αυτού ή να παραδώσει σε τρίτο τα σχετικά 
δεδομένα και τις πληροφορίες για τα ανωτέρω.  

 Να διορθώσει τυχόν προβλήματα ή σφάλματα που τυχόν εντοπίζονται.  
 Να ενημερώνει τον οργανισμό για τυχόν αναβαθμίσεις του λογισμικού και/ή του εξοπλισμού 

που έχει παράσχει 
 Να τηρεί για τυχόν μελλοντική χρήση πλήρη σειρά τεκμηρίωσης, που δεν έχει παραδοθεί στον 

πελάτη. 
 

13.7. Συντηρησιμότητα	

 Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα τεκμηριώσει τις απαιτήσεις συντήρησης του 
εξοπλισμού του συστήματος σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την 
συχνότητα της συντήρησης, τον αριθμός των απασχολούμενων ατόμων και τον εξειδικευμένο 
εξοπλισμό συντήρησης δεν θα υπερβαίνουν σημαντικά τις αναμενόμενες σε άλλα σημεία του 
δικτύου σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης. 
 Η συντήρηση του συστήματος σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης - από την άποψη του 
φόρτου εργασίας, της συχνότητας εργασίας, τον πλήθος του προσωπικού, της ποικιλίας των 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 121 από 361

 

τύπων και του αριθμού των εξειδικευμένων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών - θα είναι παρόμοια 
με αυτή που ισχύει για το υφιστάμενο δίκτυο της σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης. 
 Ο Ανάδοχος θα συντάξει ένα εγχειρίδιο συντήρησης με ολοκληρωμένες πληροφορίες 
και οδηγίες για την συντήρηση του συστήματος σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης. Το εγχειρίδιο 
θα συνταχθεί κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις για διασφάλιση 
ποιότητας που δίδονται με τους κείμενους κανονισμούς και τα πρότυπα. 
 
Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται τα εξής: 
α. Η μεθοδολογία και ο μέσος χρόνος μέχρι την επισκευή ή αντικατάσταση στοιχείων ή 
συγκροτημάτων του εξοπλισμού που θεωρούνται ως έχοντα υψηλή πιθανότητα αστοχίας ή 
φθοράς. 
β. Ένα σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης, καταρτισμένο και προσαρμοσμένο με 
βάση στοιχεία που κατεγράφησαν από τακτικές επιθεωρήσεις και οπτικούς ελέγχους του 
εξοπλισμού, ετήσιες γενικές επιθεωρήσεις και μη προγραμματισμένη συντήρηση.  
γ. Μέθοδοι αντιμετώπισης διαφόρων τύπων αστοχιών, βλαβών ή ατυχημάτων που μπορεί 
να αναφέρθηκαν από το κοινό ή το προσωπικό του Αναδόχου.  
 

ΑΡΘΡΟ 14: Τεχνικά χαρακτηριστικά Οικίσκων Στέγασης Εξοπλισμού 

  

14.1. Γενικά	στοιχεία		

 
Οι προκατασκευασμένοι Οικίσκοι θα έχουν μελετηθεί – σχεδιασθεί και κατασκευαστεί ειδικά για 
την αντιμετώπιση και την ταχεία όσο και οικονομική κάλυψη αναγκών στέγασης εξοπλισμού 
δικτύων – ιδιαίτερα κινητής τηλεφωνίας, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, σηματοτεχνικού 
εξοπλισμού – αλλά και άλλων εργοταξιακών αναγκών.  
 
Τύποι – Μεγέθη Οικίσκων  
α. Το βασικό πλάτος του οικίσκου πρέπει να είναι 2,5m, ώστε να επιτρέπει την απρόσκοπτη 
μεταφορά τους, και τα βασικά ύψη να είναι 2,8 ή 3,3m – αναλόγως του ύψους του εξοπλισμού – 
ενώ το μήκος θα διαμορφωθεί αναλόγως των αναγκών (2,5 / 2,8 / 4,2 / 4,9 / 5,2 / 6,1 m κ.λ.π.)  
β. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης μεγαλύτερων σε μήκος οικίσκων, πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα από τον κατασκευαστή χρήσης Διαιρούμενων Οικίσκων, η σύνδεση των οποίων 
πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται επί τόπου σε ελάχιστο χρόνο.  
γ. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες προσπέλασης ή/και πρόσβασης – 
έλλειψη δρόμου κ.λ.π. – πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα λυόμενων Οικίσκων, οι οποίοι να 
είναι συναρμολογούμενοι επί τόπου από τα επιμέρους τεμάχια.  
 
Εξοπλισμός Οικίσκων  
Οι Οικίσκοι πρέπει να μπορούν να προσυναρμολογηθούν πλήρως στο Εργοστάσιο κατ’ 
απαίτηση του πελάτη και να υπάρχει η υποδομή για την εύκολη εγκατάσταση του εξοπλισμού 
τους, όπως:  

i. Γεννήτρια με Δεξαμενή Καυσίμων  
ii. Ηλεκτρολογικό Πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση  
iii. Συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης  
iv. Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας  
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v. Κλιματιστική Εγκατάσταση  
vi. Ειδικός Εξοπλισμός – μετά από απαίτηση του πελάτη - κ.λ.π.  

 
Χαρακτηριστικά Οικίσκων  
α. Οι Οικίσκοι πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλή – άνω των δέκα (10) ετών – διάρκεια ζωής. Αυτό 
θα εξασφαλίζεται από τη χρήση πιστοποιημένης ποιότητας υλικών, την υψηλών προδιαγραφών 
και υπό διαρκή έλεγχο βιομηχανοποίηση τους, σε συνδυασμό με την εν θερμώ 
επιψευδαργύρωση των μεταλλικών μερών και την υψηλής ποιότητας επιφανειακή προστασία 
(Βαφή πούδρας ή Υγρή για εξαιρετικά επιβαρημένα περιβάλλοντα) των ελασμάτων.  
β. Η κατασκευή του οικίσκου πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα μεταφοράς από την αρχική 
θέση εγκατάστασής τους σε νέες θέσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η μεταφορά θα 
γίνεται με ανάρτηση του Οικίσκου από τέσσερα (4) κατάλληλα σταθερά σημεία.  
γ. Ο τρόπος συναρμογής των τοιχωμάτων (Πανέλων) πρέπει να γίνεται με τη χρήση ειδικού 
προφίλ αλουμινίου με ελαστικά στεγανοποίησης, καθώς και Πανέλων οροφής  
που σχηματίζουν – μέσω ειδικής ραφής – ενιαίο κομμάτι, ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη 
στεγανότητα του Οικίσκου έναντι σκόνης και βροχής.  
Ο βαθμός στεγανότητας των Οικίσκων, οι οποίοι πρέπει να υφίστανται δοκιμή τύπου σύμφωνα 
με τον κανονισμό IEC 529/89, θα είναι IP 54.  
δ. Επίσης πρέπει να παρέχεται άριστη ηχομόνωση (περίπου 50 dB) του Οικίσκου. 
 

14.2. Ειδικά	χαρακτηριστικά		

 
Δάπεδο  
Η βάση του Οικίσκου πρέπει να είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα 
πάχους 3mm και να φέρει εγκάρσιες τραβέρσες ανά 300mm, ώστε να παραλαμβάνεται 
ασφαλώς το προβλεπόμενο φορτίο. Όλη η κατασκευή να είναι συγκολλητή και τα σημεία 
συγκόλλησης αφού καθαριστούν να προστατεύονται με ψυχρό ψευδάργυρο.  
Η βάση πρέπει να είναι υπολογισμένη να αντέχει σε φορτίο 10 kN/m². (Για μεγαλύτερα φορτία 
πρέπει υπάρχει πρόβλεψη ανάλογης ενίσχυσης της βάσης).  
Στο κάτω τμήμα της βάσης πρέπει να τοποθετείται γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα πάχους 
0,5mm. Στο πάνω τμήμα της βάσης πρέπει να τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
19mm.  
Μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και της λαμαρίνας πρέπει να υπάρχει υαλοβάμβακας πάχους 
80mm.  
O συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του δαπέδου πρέπει να είναι Κ= 0,46 W/m²·grd.  
 
Τοιχώματα  
Για τις ανάγκες θερμομόνωσης, τα τοιχώματα του Οικίσκου πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από θερμομονωτικά πάνελ πολυστερίνης πάχους 83mm ή πολυουρεθάνης πάχους 83mm και 
100mm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Κ=0,46, K=0,30 και Κ=0,24 W/m²·grd αντίστοιχα, 
τα οποία να συνδέονται μεταξύ τους σταθερά, με χρήση ειδικών προφίλ αλουμινίου, ώστε να 
σχηματίζουν μια άκαμπτη και ισχυρή κατασκευή.  
Η εξωτερική λαμαρίνα των τοιχωμάτων πρέπει να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ελάχιστου 
πάχους 0,6mm και να φέρει πλαστική αντισκωρική επικάλυψη πάχους 200μm, ενώ η εσωτερική 
πρέπει να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ελάχιστου πάχους 0,5mm και να είναι βαμμένη με 
πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης.  
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Η αρτιότητα των αρμών θα εξασφαλίζεται με τη χρήση ειδικού Προφίλ Αλουμινίου για την 
σύνδεση των Πανέλων μεταξύ τους  
Πρέπει να είναι επίσης δυνατή, σε περίπτωση ατυχήματος, η αντικατάσταση των τοιχωμάτων 
που έχουν υποστεί ζημία.  
Οροφή  
Η οροφή πρέπει να είναι κατασκευασμένη από πάνελ πολυστερίνης ή πολυουρεθάνης πάχους 
83mm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Κ=0,46 και Κ=0,30 W/m²·grd αντιστοίχως , των 
οποίων η εξωτερική λαμαρίνα πρέπει να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ελαχίστου πάχους 0,5mm 
και να φέρει πλαστική επικάλυψη πάχους 200μm, ενώ η εσωτερική πρέπει να είναι γαλβανισμένη 
εν θερμώ, ελαχίστου πάχους 0,5mm και να είναι βαμμένη με πολυεστερική βαφή λευκής 
απόχρωσης.  
Τα πάνελ της οροφής πρέπει να «ράβονται» μεταξύ τους, έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα ενιαίο 
τεμάχιο το οποίο να τοποθετείται σαν καπάκι στα τοιχώματα του Οικίσκου εξασφαλίζοντας έτσι 
τη στεγανότητα και απορροή των υδάτων.  
Στην οροφή του Οικίσκου πρέπει να υπάρχουν υδρορροές και γενικά πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για την απορροή των όμβριων. Περιμετρικά η οροφή πρέπει να φέρει διακοσμητικό 
προφίλ, το οποίο να καλύπτει τις υδρορροές του Οικίσκου.  
Η κατασκευή της στέγης πρέπει να εξασφαλίζει την δυνατότητα εργασίας ενός ατόμου επί αυτής.  
Πόρτα  
Η πόρτα του Οικίσκου πρέπει να είναι κατασκευασμένη με πάνελ όμοιο με αυτό των τοιχωμάτων 
πάχους 50mm από πολυστερίνη (Κ=0,59 W/m²·grd) ή πολυουρεθάνη (Κ=0,40 W/m²·grd) με 
(βασικές) διαστάσεις 900x2020 mm. Οι διαστάσεις αυτές πρέπει να μπορούν να 
διαφοροποιηθούν – π.χ. πλάτος έως 1500mm – εφόσον απαιτηθεί. Ο σκελετός της πόρτας 
πρέπει να έχει τέτοια διαμόρφωση ώστε να αποφεύγονται οι «θερμογέφυρες». Επίσης πρέπει να 
έχει ληφθεί μέριμνα για την απολύτως στεγανή εφαρμογή της πόρτας με την κάσσα.  
Η πόρτα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με χειρολαβή και μηχανισμό στερέωσής της στις 110° 
καθώς και κλειδαριά ασφαλείας. Τέλος πρέπει να στηρίζεται σε τρεις ανοξείδωτους μεντεσέδες 
ασφαλείας.  
 
Εγγύηση Επιφανειακής Προστασίας 
Οι χρησιμοποιούμενες (βαμμένες) λαμαρίνες Πανέλων πρέπει να έχουν εγγυημένη – από τον 
Κατασκευαστή – διάρκεια ζωής, έναντι οξείδωσης δέκα οκτώ (18) ετών, ενώ τα εν θερμώ 
γαλβανισμένα μέρη και η επιφανειακή προστασία των λοιπών ελασμάτων (ορθοστάτες, 
υδρορροές, κ.λ.π.) – με πιστοποιημένη επιφανειακή προετοιμασία και βαφή πούδρας ή για 
εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες (παράκτιες περιοχές) υγρή βαφή – πρέπει να έχουν εγγυημένη 
διάρκεια ζωής δέκα (10) ετών. 
 

14.3. Τοποθέτηση	και	πάκτωση	οικίσκου	

Η πάκτωση του αυτοτελούς Οικίσκου πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω τεσσάρων (4) 
ειδικών «ποδαρικών» τα οποία ανυψώνουν τον οικίσκο κατά 10cm περίπου από το έδαφος, με 
δεκαέξι (16) βύσματα τύπου HILTI 12×110 που τοποθετούνται εξωτερικά, τέσσερα (4) σε κάθε 
σημείο πάκτωσης στη βάση του Οικίσκου ή με οποιαδήποτε άλλη ασφαλή διάταξη προταθεί στο 
πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής. 
Ο τρόπος και η εγκατάσταση του οικίσκου θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης εφαρμογής από 
τον ανάδοχο και θα υποβληθεί προς έγκριση στην υπηρεσία. 
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14.4. Εμπειρία	–	αξιοπιστία	Κατασκευαστή	

 
Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή Οικίσκων, ιδιαίτερα σε 
χρήση από εταιρείες με ευπαθή εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας (σηματοτεχνικό εξοπλισμό, 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα τηλεόρασης κλπ.) 
Η γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή πρέπει να σύγχρονη, με αυστηρή εφαρμογή και 
τήρηση των προδιαγραφών και να παρέχει Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙV : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ETCS 

 
1. Συντομογραφίες 
 
Συντομογραφία Περιγραφή 
ΣΓ Σύστημα Γραμμής ETCS Επιπέδου 1 
ERTMS European Rail Traffic Management System (Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων) 
ETCS European Train Control System (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Συρμών) 
ΚΕΚ Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας 
ΕΟΑ  Πέρας Άδειας Κίνησης (Εnd Οf Αuthority) 
ΙΔ Ισόπεδη διάβαση  
LEU Ηλεκτρονική μονάδα της γραμμής  
ΜΑ Άδεια κίνησης (Μovement Αuthority)  
OS  Πορεία εν Όψει (Οn Sight) 
PT Λειτουργία μετά την ενεργοποίηση ακαριαίας πέδης (Post Trip mode) 
SH Καθεστώς Κυκλοφορίας Ελιγμών (Shunting mode) 
SIL Επίπεδο Ακεραιότητας Συστήματος Ασφάλειας 
SR Καθεστώς Κυκλοφορίας Ευθύνης Προσωπικού (Staff Responsible mode) 
SRS Προδιαγραφές Απαιτήσεων Συστήματος (System Requirements 

Specifications) 
SSP Διάγραμμα Οριακών Ταχυτήτων (Static Speed Profile) 
STM Ειδική Μονάδα Μετάδοσης (Specific Transmission Module) 
SL  Λειτουργία Επιτήρησης (Supervised Location) 
TEN-Τ Σιδηροδρομικές γραμμές του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου 

Υψηλής Ταχύτητας που ορίζονται από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες  
TSI Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Διαλειτουργικότητα (Technical 

Specification for Interoperability) 
TSR Προσωρινές Βραδυπορείες (Temporary Speed Restriction) 
UN Καθεστώς Κυκλοφορίας Άνευ Επιτήρησης (Unfitted Mode) 
IS  Καθεστώς απομόνωσης (Isolation) 
ΙΒ Ενδιάμεσος ραδιοφάρος (Infill balise) 
SBD Απόσταση Υπηρεσιακής Πέδης (Service Brake Distance)  
UNISIG Ένωση προμηθευτών συστημάτων σηματοδότησης στην Ευρώπη 
ΑΣΙΔ Αυτόματο Σύστημα Ισόπεδης Διάβασης 
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Συντομογραφία Περιγραφή 
Αίτηση ΕRA Αίτηση για χορήγηση έγκρισης συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ του ERTMS 

(μέσω πληροφοριακού εργαλείου One stop shop) από τον ERA 
 
2. Γλωσσάριο όρων 
 
Όρος Περιγραφή 
Σύστημα ERTMS / ΕΤCS Νοείται το συνολικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας European 

Railways Traffic Management System / European Train Control 
System (ERTMS/ETCS). 

Σύστημα ΕΤCS επίπεδο 1 Νοείται το 1ο επίπεδο λειτουργίας του Συστήματος ETCS  
Σύστημα Συρμού  Νοείται του υποσύστημα του Συστήματος ETCS το οποίο 

εγκαθίσταται στους συρμούς  
Σύστημα Γραμμής ή 
απλώς Σύστημα ή 
παρατρόχιο Σύστημα 
ETCS 

Νοείται του υποσύστημα του Συστήματος ETCS το οποίο 
εγκαθίσταται στις σιδηροδρομικές γραμμές, διασυνδέεται με το 
σύστημα σηματοδότησης και αποτελεί ένα ενιαίο ολοκληρωμένο 
και λειτουργικό σύστημα. 

Ένδειξη πορείας / ανοικτό 
σήμα  

Κύρια ένδειξη φωτοσήματος που δηλώνει τη δυνατότητα 
συνέχισης της πορείας (π.χ. πράσινο, κίτρινο σήμα κλπ.) 

Ένδειξη στάθμευσης / 
κλειστό σήμα  

Κύρια ένδειξη φωτοσήματος που επιτάσσει στάθμευση (ερυθρό 
σήμα) 

Σημείο κινδύνου Θέση πέρα από το πέρας της άδειας κίνησης (ΕΟΑ) στην οποία 
μπορεί να φθάσει το μπροστινό τμήμα του συρμού χωρίς να 
βρεθεί σε επικίνδυνη κατάσταση  

Διαδρομή ολίσθησης Η διαδρομή ολίσθησης (όταν προβλέπεται στο σύστημα 
αλληλεξάρτησης) είναι το τμήμα πέραν του σημείου ΕOA (π.χ. 
σήμα με ένδειξη ‘στάθμευσης'). Η διαδρομή ολίσθησης εκτείνεται 
πέρα από το σημείο κινδύνου, έως ένα σημείο στο οποίο μπορεί 
να φθάσει το μπροστινό τμήμα του συρμού χωρίς να βρεθεί σε 
επικίνδυνη κατάσταση. Η επιπλέον απόσταση ισχύει μόνο για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα (χρόνος απελευθέρωσης 
διαδρομής ολίσθησης ). 

Ασφαλές μπροστινό 
τμήμα 

Το μπροστινό τμήμα του συρμού, δηλαδή το μπροστινό μέρος 
της μηχανής του συρμού ή της αυτοκινητάμαξας  

Ουρά Συρμού Το πίσω μέρος του συρμού, δηλαδή το πίσω τμήμα του τελευταίου 
οχήματος ή της αυτοκινητάμαξας  

Τμήμα Το τμήμα για το οποίο σχεδιάζεται και πρόκειται να εφαρμοστεί και 
να τεθεί σε λειτουργία Σύστημα Γραμμής ΕTCS Επιπέδου 1 

ERA Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(European Railway Agency) που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2016 
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3. Αναφορές 
 
Έγγραφα Αναφοράς 

[1] Οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 
2016 

[2] Νόμος υπ’ αρ. 4632/2019 (ΦΕΚ Α΄ 159/14-10-2019) με τίτλο: “Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις” 

[3] 2018/C253/01 Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές για την εναρμονισμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας στην Ένωση. 

[4] Οδηγός εφαρμογής για την έγκριση του παρατρόχιου συστήματος ERTMS V1.0  
[5] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/919 (ΤΠΔ για τα υποσυστήματα «έλεγχος-χειρισμός και 

σηματοδότηση» όπως τροποποιήθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/776 
[6] Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος διαχείρισης της σιδ/κής κυκλοφορίας 
[7] Γενικός Κανονισμός Κινήσεως – Μέρος Α – Κανονισμοί σηματοδότησης 

συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Ι – V. 
[8] Γενικός Κανονισμός Κινήσεως – Μέρος Β 
[9] ERA OPI (2020-2) 
[10] ERA_BCA_B3R2 έγγραφο «Baseline Compatibility Assessment / Baseline 3 Release 2 

/Final Report» 
[11] EUG_17E087 έγγραφο Border Crossings 
[12] «ERA*UNISIG*EEIG ERTMS USERS GROUP» προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Set 

of specifications 3 (ETCS B3 R2 GSM-R B1). 
  
Πρότυπα ΕΝ 
[1] Σειρά EN 50121: Σιδηροδρομικές εφαρμογές– Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
[2] Σειρά EN 50124: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Σύστημα μόνωσης 
[3] Σειρά EN 50125: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές απαιτήσεις σχετικά με τον 
εξοπλισμό 
[4] EN 50126: Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Προδιαγραφές και κατάδειξη για την Αξιοπιστία, 
τη Διαθεσιμότητα, τη Συντηρησιμότητα και την Ασφάλεια (RAMS) 
[5] EN 50128: Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα επικοινωνίας, σηματοδότησης και 
επεξεργασίας - Λογισμικό για τα συστήματα ελέγχου και προστασίας σιδηροδρόμων 
[6] Σειρά EN 50159: Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα επικοινωνίας, σηματοδότησης 
και επεξεργασίας 
[7] EN 60529: Προδιαγραφές για τους βαθμούς προστασίας που παρέχουν τα περιβλήματα 
(IP Code) 
[8] EN 50238 Railway applications – Compatibility between rolling stock and train detection 
systems2003 
 
Σε περίπτωση που τα αναφερθέντα πρότυπα είναι λιγότερο περιοριστικά από τις παρούσες 
Προδιαγραφές, τότε υπερισχύουν οι προδιαγραφές. 
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ΑΡΘΡΟ 1: Γενικές Απαιτήσεις 

 
ETCS Level & Baseline 
Όσον αφορά στις προδιαγραφές του συστήματος ETCS level 1, σημειώνεται ότι αυτό θα είναι 
baseline 3 (x=1) ver. 1.1, set of specifications #3, σύμφωνα με την ισχύουσα ΤΠΔ CCS (έγγραφο 
αναφοράς [5]). 
Για όλα τα μέρη που αποτελούν το σύστημα ETCS ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
δήλωση επαλήθευσης CE των σχετικών μερών του υποσυστήματος, υπογεγραμμένη από τον 
ίδιο και συνοδευόμενη από τεχνικό φάκελο που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πιστοποιητικά 
Nobo, Debo και Αsbo. 
Χαρακτηριστικά Σηματοδότησης 
Τα χαρακτηριστικά, οι ενδείξεις και έννοιες των φωτοσημάτων καθώς και ιδιαίτερα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά τους, περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών σηματοδότησης. 
Μήκη Πεδήσεως  
Στις υφιστάμενες γραμμές του δικτύου ισχύουν τα εξής μήκη πεδήσεως βάσει των οποίων τα 
συστήματα σηματοδότησης έχουν σχεδιαστεί ανάλογα: 

α. Ταχύτητα γραμμής ≤ 80 χλμ/ώρα: 400 μ  
 

Κατάλογος λειτουργιών 
 

 Full Supervision mode (FS)  
 Shunting mode (SH) 
 On Sight mode (OS) 
 Staff Responsible mode (SR) 
 Unfitted mode (UN)  
 Linking 
 Speed Restrictions 
 Track Conditions (neutral zones _switch-off main switch) 
 Text messages 
 Geographical Position 
 Default Information 

 
Εθνικές Τιμές Παραμέτρων  
Οι Εθνικές Τιμές Παραμέτρων θα μεταδίδονται στο συρμό τουλάχιστον σε κάθε σημείο εισόδου 
σε περιοχή με Σύστημα Γραμμής.  
Οι Εθνικές Τιμές Παραμέτρων που θα εφαρμοστούν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και 
έχουν οριστεί από τον Εθνικό Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) με το υπ’ αριθμ. 4416521/11-11-2008 
έγγραφό του.  
Δεδομένα 
Data 

Τιμή Παραμέτρων 
National value 

SRS ονομασία 

Μεταβολή του παράγοντα 
πρόσφυσης από τον μηχανοδηγό 
Modification of adhesion factor by 
driver 

Δεν επιτρέπεται 
Not allowed 

Q_NVDRIVER_ADHES 

Κωδικός χώρας/ Περιοχής ETCS 
Identity number of country/ETCS 

475 NID_C 
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region  

Επιτρεπόμενη ταχύτητα σε κατάσταση 
SH 
SH mode permitted speed limit 

25 km/h V_NVSHUNT 

Επιτρεπόμενη ταχύτητα σε κατάσταση 
SR 
SR mode permitted speed limit 

40 km/h V_NVSTFF 

Επιτρεπόμενη ταχύτητα σε κατάσταση 
OS 
OS mode permitted speed limit 

30 km/h V_NVONSIGHT 

Επιτρεπόμενη ταχύτητα σε κατάσταση 
UN 
UN mode permitted speed limit 

100km/h V_VNUNFIT 

Tαχύτητα απελευθέρωσης 
Release Speed value 

40 km/h V_NVREL 

Απόσταση που θα χρησιμοποιηθεί για 
προστασία από ολίσθηση, 
προστασία από παλινδρόμηση και 
επιτήρηση ακινητοποίησης. 
Distance to be used in Roll Away 
protection, Reverse movement 
protection and Standstill supervision 

2 m D_NVROLL 

Χρησιμοποίηση της υπηρεσιακής 
πέδης κατά την διάρκεια πέδησης 
προς ένα στόχο. 
Use service brake when braking to a 
target 

Yes Q_NVSRBKTRG 

Άδεια για απελευθέρωση της 
ακαριαίας πέδης 
Permission to release emergency 
brake 

Οχι 
No 

Q_NVEMRRLS 

Μέγιστο όριο ταχύτητας για 
ενεργοποιήση της λειτουργίας 
«παράκαμψης του ΕΟΑ» 
Max. speed limit for triggering the 
override EOA function 

0 km/h V_NVALLOWOVTRP 

Επιτηρούμενο επιτρεπόμενο όριο 
ταχύτητας όταν η λειτουργία 
«παράκαμψη του ΕΟΑ» είναι ενεργή. 
Permitted speed limit to be supervised 
when the “override EOA” function is 
active 

30 km/h V_NVSUPOVTRP 
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Απόσταση αδρανοποίησης της 
επιβολής ακαριαίας πέδης όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία 
«παράκαμψη του ΕΟΑ» 
Distance for train trip suppression 
when “override EOA” function is 
triggered 

200 m D_NVOVTRP 

Μέγιστος χρόνος αδρανοποίησης της 
επιβολής ακαριαίας πέδης όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία 
«παράκαμψη του ΕΟΑ» 
Max. time for train trip suppression 
when override end of authority 
function is triggered 

60 s T_NVOVTRP 

Επιτρεπόμενη αλλαγή του ID του 
μηχανοδηγού κατά την κίνηση του 
συρμού 
Change of driver ID permitted while 
running 

NAI M_NVDERUN 

Αντίδραση συστήματος εφοσον ο 
χρόνος του ασύρματου καναλιού 
καταγραφής λήξει. 
System reaction if radio channel 
monitoring time limit (T_NVCONTACT) 
expires 

Δεν γίνεται αντίδραση 
No reaction 

M_NVCONTACT 

Μέγιστη διάρκεια από την δημιουργία 
στο RBC του τελευταίου ληφθέντος 
τηλεγραφήματος 
Maximum time since creation in the 
RBC of last received telegram 

 T_NVCONTACT 

Επιτρεπόμενη απόσταση για 
παλινδρόμηση σε καθεστώς PT 
Distance to be allowed for reversing in 
PT mode 

100 m D_NVPOTRP 

Μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση 
κίνησης του συρμού σε καθεστώς SR 
Max. permitted distance to run in SR 
mode 

 D_NVSTFF 

Εμφανιζόμενη γλώσσα 
Display language 

Ελληνικά / Αγγλικά 
Greek / English 

 

 
Διαδικασία αίτησης για χορήγηση έγκρισης συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ του παρατρόχιου 
εξοπλισμού ERTMS από τον ERA 
Σύμφωνα με το άρθρο 19 «Εναρμονισμένη εφαρμογή του συστήματος ERTMS στην Ένωση» της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797, ο Οργανισμός οφείλει να επαληθεύσει ότι συμμορφώνεται η τεχνική λύση 
του παρατρόχιου εξοπλισμού ERTMS που πρόκειται να εγκατασταθεί πλήρως με τις σχετικές ΤΠΔ. 
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η ΟΣΕ ΑΕ υπέβαλε αίτηση μέσω της υπηρεσίας One Stop Shop για 
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χορήγηση έγκρισης συμμόρφωσης της τεχνικής λύσης του παρατρόχιου εξοπλισμού ERTMS του 
παρόντος έργου, με τις σχετικές ΤΠΔ . 
 
Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη του, το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο, που αφορά τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης στον Οργανισμό (έγγραφα αναφοράς [1], [2] [3] & [4]), για τη 
χορήγηση έγκρισης συμμόρφωσης του παρατρόχιου εξοπλισμού ETCS, οφείλει να: 
 
α) παράσχει στον ΟΣΕ συνδρομή για τα επόμενα στάδια συμπλήρωσης της αίτησης, με βάση 
τα δεδομένα της μελέτης εφαρμογής, της εγκατάστασης / προγραμματισμού και των δοκιμών, 
από την υπογραφή της σύμβασης έως και την έκδοση γνωμοδότησης από τον ERA, 
 
β) να λάβει υπόψη στην τελική μελέτη εφαρμογής και στα σχέδια / στρατηγική δοκιμών, τα τυχόν 
σχόλια / παρατηρήσεις του ERA, που θα του κοινοποιηθούν από την Υπηρεσία, προκειμένου να 
δοθεί η έγκριση από τον ERA. 
 
Συμβατότητα Συστήματος ETCS Συρμών  
Υπό την επιτήρηση του συστήματος ETCS Επιπέδου 1 θα διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής 
κυκλοφορία συρμών στο τμήμα Λιόσια - Μέγαρα. Το σύστημα γραμμής ETCS Επιπέδου 1 
baseline 3 X=1, set of specifications #3, που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου 
θα είναι συμβατό με συρμούς ήδη εξοπλισμένους με εποχούμενο σύστημα ETCS baseline 2, 
version 2.3.0.d, σύμφωνα με το έγγραφο ERA_BCA_B3R2 έγγραφο «Baseline Compatibility 
Assessment / Baseline 3 Release 2 /Final Report» καθώς και το έγγραφο ERA OPI (2020-2). 
 
Διασύνδεση με όμορα συστήματα ETCS γραμμής 
Το Σύστημα Γραμμής ETCS στο τμήμα Λιόσια - Μέγαρα θα διασυνδεθεί με το όμορο σύστημα 
γραμμής του τμήματος ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ στους σταθμούς Άνω Λιοσίων και Μεγάρων, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του EUG_17E087 v2.0 /10.10.2019 εγγράφου ή μεταγενέστερης έκδοσής του. 
Ο Ανάδοχος της παρούσας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές – συμπληρώσεις 
του ως άνω υφιστάμενου συστήματος προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης φυσική και 
λειτουργική διασύνδεση αυτών με το κατασκευαζόμενο στο πλαίσιο της παρούσας σύστημα. 
 
Διασυνοριακή Λειτουργία ETCS 
Δεν προβλέπεται διασυνοριακή λειτουργία. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: Κατάσταση λειτουργίας ETCS L1 

Υπό την επιτήρηση του συστήματος ETCS Επιπέδου 1 θα διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία για 
όλους τους τύπους συρμών που είναι εξοπλισμένοι με το Σύστημα Συρμού. Η μετάβαση σε άλλη 
λειτουργική κατάσταση θα ανακοινώνεται εγκαίρως και θα πραγματοποιείται χωρίς διακοπή της 
επιτήρησης από το σύστημα.  
Οι καταστάσεις λειτουργίας που θα εφαρμοστούν είναι:  
α. Full Supervision - FS: Πλήρης Επιτήρηση.  
β. On Sight - OS: Εν όψει. 
γ. Staff Responsible - SR: Με ευθύνη μηχανοδηγού. 
δ. Trip - TR: Πεδίκλωση. 
ε. Post Trip - PT: Μετά την πεδίκλωση 
στ. Shunting - SH: Ελιγμοί.  
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ζ. Unfitted - UN: Μη εξοπλισμένη. 
η. Reversing – RV: όπισθεν κίνηση 

 
Η υλοποίηση των ανωτέρω λειτουργικών καταστάσεων και η μετάβαση του συστήματος ETCS 
μεταξύ αυτών, θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που 
περιλαμβάνονται στο Set of specifications 3 (ETCS B3 R2 GSM-R B1) του «ERA*UNISIG*EEIG ERTMS 
USERS GROUP» (έγγραφο αναφοράς [11]). 
 
Πλήρης Επιτήρηση – Full Supervision Mode (FS) 
Η κατάσταση λειτουργίας Full Supervision (FS) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
4.4.9 του subset-026-1 v.3.6.0. 
Γενικά, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα σε FS θα είναι V_MAIN =80km/h. 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα σε περίπτωση υπέρβασης ερυθρού φωτοσήματος θα είναι 
V_MAIN =0km/h. 
Στο τέλος της άδειας κίνησης η επιτρεπόμενη ταχύτητα θα είναι 0km/h. 
Σε κατάσταση λειτουργίας FS θα είναι δυνατή η μετάδοση έως 2 διαδοχικών αδειών κίνησης χωρίς 
να περιλαμβάνεται σε αυτές το τμήμα της διαδρομής ολίσθησης ή το τμήμα μέχρι το σημείο 
κινδύνου. 
Η μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας FS ενός συρμού το οποίο προέρχεται από ένα τμήμα 
γραμμής μη εξοπλισμένο με σύστημα γραμμής ETCS θα γίνεται στο πρώτο group balise που θα 
συναντά ο συρμός μετά την είσοδό του στο τμήμα που είναι εξοπλισμένο με ETCS.  
Στην περίπτωση που ο συρμός κινείται στο προηγούμενο τμήμα γραμμής σε κατάσταση 
λειτουργίας UN (Level 0) τότε η μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας θα γίνεται: 

α. στο balise group του πρώτου κύριου φωτοσήματος που θα συναντήσει στην 
πορεία του ή 

β. στα balise της περιοχής που εφαρμόζονται οι αρχές του border crossing σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του EUG_17E087 v2.0 /10.10.2019 εγγράφου ή 
μεταγενέστερης έκδοσής του. Οι περιοχές αυτές αφορούν τόσο την διασύνδεση με 
όμορα συστήματα ETCS γραμμής, όσο και την διασυνοριακή λειτουργία ETCS.  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις μετάβασης σε κατάσταση λειτουργίας FS θα εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο 4.6 του subset-026-1 v.3.6.0. 
 
Πορεία εν Όψει – On Sight Mode (ΟS) 
Η κατάσταση λειτουργίας On Sight (OS) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.4.12 
του subset-026-1 v.3.6.0. 
Ανάλογα με το ιστόσημα που φέρουν στα κύρια φωτοσήματα παρέχεται η δυνατότητα 
υπέρβασης τους από την κλειστή θέση όταν λόγω τεχνικής δυσκολίας δεν μπορεί να επιδώσει 
ένδειξη πορείας,. Η υπέρβαση τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΚ- 
Μέρος Β, άρθρο 121 και Παράρτημα Δ άρθρο 02.002.  
Τονίζεται ότι η ενεργοποίηση του OS mode στο σύστημα συρμού, θα γίνεται, αφού ο συρμός 
σταθμεύσει πρώτα στο φωτόσημα (ταχύτητα 0 km/h). Συνεπώς, δεν θα πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα αναγγελίας από προηγούμενο ραδιοφάρο της αφής της ένδειξης Σφ1 στο 
φωτόσημα εισόδου. 
Όταν ενεργοποιηθεί το σήμα υποκατάστασης, ο συρμός με σύστημα συρμού εντέλλεται να 
προχωρήσει με πορεία εν όψει (OS mode) με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα που επιβάλλουν 
οι εθνικές παράμετροι. 
O συρμός θα λάβει εντολή για την αλλαγή λειτουργικής κατάστασης μέσω της ομάδας 
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ραδιοφάρων του φωτοσήματος εισόδου. Πρόσθετα από την άδεια κίνησης σε λειτουργία OS, ο 
συρμός με Σύστημα Συρμού θα λαμβάνει ένα γραπτό μήνυμα το οποίο πρέπει να κάνει αποδεκτό 
ο μηχανοδηγός. Το περιεχόμενο και η γλώσσα του μηνύματος θα καθοριστούν κατά την 
εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και θα εγκριθούν από τον ΟΣΕ ΑΕ.  
Η βραδυπορεία που σχετίζεται με την κατάσταση λειτουργίας θα ισχύει έως το πέρας της άδειας 
κίνησης, το οποίο βρίσκεται στο σήμα εξόδου. Ακόμα και στην περίπτωση που ο συρμός λάβει 
ενδιαμέσως πληροφορίες από το σήμα εξόδου (περνώντας από έναν ενδιάμεσο ραδιοφάρο 
π.χ. infill balise αποβάθρας ) σχετικά με μετάβαση σε άλλη κατάσταση λειτουργίας, ο 
περιορισμός ταχύτητας που απαιτείται από τη λειτουργία OS θα ισχύει έως το επόμενο το σήμα 
εξόδου. 
 
Με Ευθύνη Μηχανοδηγού – Staff Responsible Mode (SR) 
Η κατάσταση λειτουργίας Staff Responsible (SR) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο 4.4.11 του subset-026-1 v.3.6.0. 
Τα κύρια φωτοσήματα εξόδου – ενδιάμεσα σήματα – σήματα αποκλεισμού δεν φέρουν 
συμπληρωματική φωτεινή ένδειξη για την υπέρβαση τους από την κλειστή θέση. Εφόσον 
απαιτείται η υπέρβαση τους, θα γίνεται με μετάβαση στο SR mode, με άδεια κίνησης για ένα 
τμήμα (one section MA) και ταχύτητα όπως αυτή ορίζεται στις εθνικές τιμές παραμέτρων. 
Τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αναγγελίας από προηγούμενο 
ραδιοφάρο του SR mode. 
Τέλος, θα μεταδίδεται το πακέτο 137 σε όλα τα κύρια φωτοσήματα εισόδου, εξόδου,  ενδιάμεσα 
σήματα και σήματα αποκλεισμού. 
 
Πεδίκλωση – Trip (TR) 
Η κατάσταση λειτουργίας Trip (TR) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.4.13 του 
subset-026-1 v.3.6.0. 
 
Μετά την Πεδίκλωση – Post Trip (PT) 
Η κατάσταση λειτουργίας Post Trip (PT) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.4.14 
του subset-026-1 v.3.6.0. 
 
Ελιγμοί – Shunting (SH) 
Η κατάσταση λειτουργίας Shunting ( SH) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.4.8 
του subset-026-1 v.3.6.0. και στο έγγραφο «75. Management of Shunting Activities utilising SH» 
Γενικά, οι κινήσεις ελιγμών θα διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό κινήσεως του ΟΣΕ όπως 
περιγράφονται στον ΓΚΚ – Μέρος Β, κεφ. V § 48-59. Όλες οι κινήσεις ελιγμών θα πρέπει να 
επιβλέπονται μέσω ETCS. Τα φωτοσήματα ελιγμών θα εξοπλισθούν με ETCS. 
Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα σηματοδότησης παρέχει την δυνατότητα χάραξης 
σηματοτεχνικών διαδρομών ελιγμών, οι οποίες οριοθετούνται από φωτοσήματα ελιγμών ή 
τμήματα γραμμής ή κύρια φωτοσήματα ή σταθερές πινακίδες. Σε διαφορετική περίπτωση (μη 
διαθεσιμότητας διαδρομών ελιγμών από το σύστημα αλληλεξαρτήσεων του σταθμού), η 
εκτέλεση ελιγμών μιας μεμονωμένης μηχανής (Μ.Μ.) ή ενός ελισσόμενου τμήματος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. V παρ. 48-59 του ΓΚΚ.  
Στα φωτοσήματα εισόδου θα προβλέπεται η μετάδοση του πακέτου 132 (packet 132) με 
Q_ASPECT = 0 για την ανάποδη φορά κίνησης, για τις κινητήριες μονάδες που διέρχονται από 
την ομάδα ραδιοφάρων με κατεύθυνση προς την ανοικτή γραμμή. 
Στα υπόλοιπα φωτοσήματα, που δεν φέρουν φωτόσημα ελιγμών επί αυτών δεν απαιτείται το 
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πακέτο 132. 
Στα φωτοσήματα που φέρουν και ελιγμοσήματα, με την ένδειξη ελιγμών (δύο λευκοί διατεταγμένα 
κύκλοι), θα μεταδίδεται από τους ραδιοφάρους η άδεια κίνησης για ένα τμήμα (one section MA) 
και ταχύτητα όπως αυτή ορίζεται στις εθνικές τιμές παραμέτρων για SH κατάσταση λειτουργίας. 
Εάν τόσο το κύριο φωτόσημα όσο και το φωτόσημα ελιγμών είναι κλειστά (ερυθρό), θα 
μεταδίδεται το πακέτο 132 (danger for shunting information) με Q_ASPECT= 0. 
Οι περιοχές ελιγμών ορίζονται μεταξύ των ορίων ελιγμών του κάθε σταθμού. Τα όρια ελιγμών 
ενός σταθμού εκτείνονται 100μ. μετά τα φωτοσήματα εισόδου της κάθε πλευράς του Σταθμού. 
(εγκύκλιος ΔΕΤ-Τ/ΓΚ αρ. 25). Τα όρια ελιγμών εκάστου σταθμού συνήθως σημαίνονται με το Σήμα 
43 του ΓΚΚ Μέρος A. 
Το σύστημα ETCS θα παρέχει την δυνατότητα επιλογής από τον μηχανοδηγό μετάβασης σε 
κατάσταση ελιγμών  
Τέλος, θα μεταδίδεται το πακέτο 135 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος γραμμής 
για system version 1.1. 
 
Μη εξοπλισμένη – Unfitted (UN) 
Η κατάσταση λειτουργίας Unfitted (UN) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.4.10 
του subset-026-1 v.3.6.0. 
 
 
Πακέτα Λειτουργίας 
Τα παρακάτω πακέτα λειτουργίας προτείνεται να εφαρμοστούν. Ο ανάδοχος στην μελέτη 
εφαρμογής θα καθορίσει τα πακέτα που θα απαιτηθούν για την ομαλή λειτουργία του 
συστήματος γραμμής.. 

Packet Number Packet Name 

2 System Version Order 

3 National Values 

5 Linking 

6 Virtual Balise Cover order 

12 Level 1 Movement Authority 

16 Repositioning Information 

21 Gradient Profile 

27 International Static Speed Profile 

39 Track Condition Change of traction system {1} 

41 Level Transition Order 

44 Data used by applications outside the ERTMS/ETCS system. 

46 Conditional Level Transition Order 

49 List of balises for SH Area 

63 List of Balises in SR Authority 

65 Temporary Speed Restriction 

66 Temporary Speed Restriction Revocation 

68 Track Condition 
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Packet Number Packet Name 

72 Packet for sending plain text messages 

80 Mode profile 

132 Danger for Shunting information 

135 Stop Shunting on desk opening 

136 Infill location reference 

137 Stop if in Staff Responsible 

138 Reversing area information 

139 Reversing supervision information 

141 Default Gradient for Temporary Speed Restriction 

145 Inhibition of balise group message consistency reaction 

203 National Values for braking curves 

206 Track Condition 

239 Track Condition Change of traction system 

254 Default balise, loop or RIU information 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Προετοιμασία Δεδομένων 

 
Οι παρακάτω συνθήκες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση, ότι δεν 
αναιρούνται από τις προδιαγραφές για ETCS level 1 που ορίζονται στο Set of specifications 3 
(ETCS B3 R2 GSM-R B1) του «ERA*UNISIG*EEIG ERTMS USERS GROUP». 
Επιδόσεις γραμμής  
Προκειμένου να υπάρχει βέλτιστη απόδοση της χωρητικότητας του τμήματος με την μέγιστη 
ταχύτητα κυκλοφορίας υπό την επίβλεψη του συστήματος ETCS, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι  
λύσεις που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή καθώς και άλλες λύσεις που θα προτείνει 
ο ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής του. 
Ενδεικτικά τα εφαρμοσθούν τα παρακάτω: 

α. Παροχή άδειας κινήσεως οι οποία θα καλύπτει εκ των προτέρων όσα τμήματα 
αποκλεισμού απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία 
με τη μέγιστη ταχύτητα γραμμής και η άνετη οδήγηση του συρμού. 

β. Εφαρμογή κατάλληλης διάταξης ενδιάμεσων ραδιοφάρων. 
γ. Ακριβής προσδιορισμός της διαδρομής του συρμού, όπου εφαρμόζεται. Χρήση όλων των 

φωτεινών σημάτων και ενδείξεων των σημάτων (π.χ. ενδείξεις ταχύτητας ή πορείας). Στην 
περίπτωση που μια ένδειξη χρησιμοποιείται για περισσότερες από μία διαδρομές, είτε η 
λύση της λήψης πληροφοριών διαδρομής απευθείας από το σύστημα αλληλεξάρτησης 
είτε η εφαρμογή ραδιοφάρων επαναπροσδιορισμού θέσης (δηλ. επέκταση της 
απόστασης στόχου, διόρθωση των κλίσεων κλπ.) μέσω πχ της ομάδας ραδιοφάρων 
αντίθετων φωτοσημάτων, εφόσον υπάρχουν. Για παράδειγμα, για τις διαδρομές συρμών 
που ξεκινούν από φωτοσήματα εισόδου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ραδιοφάροι 
των αντίθετων φωτοσημάτων εξόδου. 

Σε τμήματα ανοικτής γραμμής μεγάλου μήκους, οι ραδιοφάροι επαναπροσδιορισμού θέσης 
(διπλοί ραδιοφάροι) θα τοποθετούνται ανά απόσταση 2.000 μ. προκειμένου να αποφευχθεί η 
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μείωση της απόδοσης (δηλ. πρόωρη πέδηση) από το σωρευτικό σφάλμα στις μετρήσεις του 
οδομέτρου.  
Σημεία κινδύνου και Διαδρομές Ολίσθησης 
Το Σύστημα Γραμμής θα λαμβάνει υπόψη τα σημεία κινδύνου εφόσον αυτά υπάρχουν. Οι άδειες 
κινήσεως (ΜΑ) θα λαμβάνουν υπόψη τις αποστάσεις μέχρι τα σημεία κινδύνου ακόμα και πέραν 
του πέρατος της άδειας κίνησης (επόμενο σήμα με ένδειξη ‘στάθμευσης'). Συνεπώς, η καμπύλη 
ακαριαίας πέδης θα υπολογίζεται έως το σημείο κινδύνου εάν υπάρχει και θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Συστήματος ETCS. 
Επίσης, στο Σύστημα Γραμμής θα λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές ολίσθησης πέραν των 
σημείων κινδύνων, εφόσον υπάρχουν. Τα συστήματα αλληλεξάρτησης χρησιμοποιούν χρόνο 
απελευθέρωσης σε κάποιες διαδρομές ολίσθησης (βλέπε ΤΣΥ Σηματοδότησης). Το σημείο 
έναρξης μέτρησης του χρόνου απελευθέρωσης ορίζεται στην μελέτη εφαρμογής του 
συστήματος αλληλεξάρτησης.   
Η επιτηρούμενη θέση (SL), στην οποία ο συρμός σταματά υποχρεωτικά (ταχύτητα μηδέν) στην 
καμπύλη πέδησης Ακαριαίας Πέδης, θα αποτελεί το σημείο κινδύνου ή, εάν υπάρχει, το τέλος του 
τμήματος της διαδρομής ολίσθησης. 
Διάγραμμα Οριακών Ταχυτήτων 
To διάγραμμα οριακών ταχυτήτων (SSP) θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 3.11.3 
του subset-026-03 v.3.6.0. 
Το Σύστημα Γραμμής θα παρέχει Διάγραμμα Οριακών Ταχυτήτων SSP το οποίο θα βασίζεται στις 
οριακές ταχύτητες που έχει ορίσει ο Διαχειριστής Υποδομής για το τμήμα Λιόσια - Μέγαρα.  
Κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα επιβεβαιώσει τις οριακές ταχύτητες 
της γραμμής στο τμήμα Λιόσια - Μέγαρα. 
Προσωρινές Βραδυπορίες (TSR ): 
Οι προσωρινές βραδυπορίες (TSR) θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 3.11.5 
του subset-026-03 v.3.6.0.  
Για την επιβολή προσωρινής βραδυπορίας θα γίνει χρήση του πακέτου 65 και για την άρση 
αυτής του πακέτου 66, εφόσον απαιτείται. 
Περιορισμοί Ταχύτητας λόγω Σηματοδότησης 
Οι απαιτούμενοι περιορισμοί ταχύτητας λόγω Σηματοδότησης θα εφαρμοστούν σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο 3.11.6 του subset-026-03 v.3.6.0.  
Κλίσεις Γραμμής 
Το Σύστημα Γραμμής θα παρέχει διάγραμμα κλίσεων, το οποίο θα βασίζεται σε στοιχεία για τις 
κλίσεις της γραμμής το που έχει ορίσει ο Διαχειριστής Υποδομής για το τμήμα Λιόσια - Μέγαρα.  
Κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα επιβεβαιώσει τις κλίσεις της 
γραμμής στο τμήμα Λιόσια - Μέγαρα. 
Είσοδος και έξοδος σε γραμμές εξοπλισμένες με Σύστημα Γραμμής ETCS Επιπέδου 1. 
 
Διαδικασία εισόδου: 
Οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με σύστημα συρμού και προσεγγίζουν μια περιοχή με 
εξοπλισμό ETCS θα μεταβαίνουν από το καθεστώς (UN) χωρίς εξοπλισμό σε καθεστώς (FS) 
πλήρους επιτήρησης έγκαιρα ώστε η προσέγγισή τους στο φωτόσημα εισόδου του πρώτου 
εξοπλισμένου με ETCS σταθμού να γίνει υπό πλήρη επιτήρηση από το σύστημα ETCS. Αν το σήμα 
εισόδου του πρώτου εξοπλισμένου με ETCS σταθμού βρίσκεται στη κλειστή θέση (στάθμευση), 
τότε κάθε εξοπλισμένος με ETCS συρμός θα αναγκάζεται να σταθμεύει προ του φωτοσήματος 
εισόδου. 
Συνεπώς, η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο θα γίνεται τουλάχιστον σε απόσταση ίση με 
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την απόσταση πέδησης με υπηρεσιακή πέδη προ του φωτοσήματος εισόδου. Το φωτόσημα 
εισόδου θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ETCS. Προ του φωτοσήματος εισόδου (τουλάχιστον 
σε απόσταση ίση με την απόσταση πέδησης με υπηρεσιακή πέδη) θα τοποθετηθεί μια ομάδα 
ραδιοφάρων, στην οποία θα υλοποιούνται οι παρακάτω λειτουργίες: 

α. Μετάβαση από το Επίπεδο 0 στο Επίπεδο 1 
β. Παροχή Άδειας Κινήσεως (ΜΑ) έως το σήμα εισόδου ή σε μια θέση πέρα από το σήμα 

εισόδου, εάν το σήμα εισόδου δίνει ένδειξη ‘πορείας’ (ανοικτό). 
Σε κάθε περιοχή εισόδου από Level 0 σε Level 1 θα μεταδίδεται και  το πακέτο 41 (Level Transition) 
μαζί τις εθνικές τιμές παραμέτρων.  
Ωστόσο, μπροστά από την ομάδα των ραδιοφάρων που παρέχουν τη μετάβαση από το ένα 
επίπεδο στο άλλο και την πρώτη άδεια κίνησης (ΜΑ), θα τοποθετηθεί μια άλλη ομάδα 
ραδιοφάρων (ομάδα ραδιοφάρων εισόδου) για την έγκαιρη ανακοίνωση της μετάβασης. 
Διαδικασία Εξόδου 
Οι συρμοί με Σύστημα Συρμού που εγκαταλείπουν περιοχές με Σύστημα Γραμμής και 
κατευθύνονται σε μη εξοπλισμένες περιοχές με UN θα λαμβάνουν εγκαίρως ειδοποίηση σχετικά 
με τη αλλαγή του επιπέδου (από το Επίπεδο 1 σε λειτουργία UN). Η μετάβαση επιπέδου θα 
πραγματοποιείται έξω από την περιοχή με Εγκατεστημένο Σύστημα Γραμμής, δηλ. μετά τη είσοδο 
του συρμού σε μη εξοπλισμένη γραμμή. 
Διασύνδεση – Linking 
Η διασύνδεση (linking) μεταξύ ραδιοφάρων θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 3.4.4 
του subset-026-03 v.3.6.0.  
Οι αντιδράσεις (reactions) του συστήματος συρμού σε περίπτωση απώλεια της διασύνδεσης 
θα είναι οι ακόλουθες: 
 
SRS Name Description Τιμή 
Q_LOCACC Accuracy of location 5 μέτρα 

Q_LINKREACTION 

Απώλεια διασύνδεσης σε κύριο 
φωτόσημα στην κανονική κατεύθυνση 

Ακαριαία πέδη  
(train trip) 

Απώλεια διασύνδεσης σε 
ραδιοφάρους έκτακτης βραδυπορείας 
σε ΑΣΙΔ 

Ακαριαία πέδη  
(train trip) 

Απώλεια διασύνδεσης σε ενδιάμεσο 
ραδιοφάρο  
α) δέσμευσης προσέγγισης 
φωτοσήματος εξόδου ή  
β) έγκαιρης ανανέωσης άδειας 
κίνησης 

Ακαριαία πέδη  
(train trip) 
 

Απώλεια διασύνδεσης σε ενδιάμεσο 
ραδιοφάρο δέσμευσης προσέγγισης 
φωτοσήματος εισόδου 

Υπηρεσιακή πέδη 
(Service brake) 

Loss of linking for all other cases 
Καμία αντίδραση 
no reaction 

 
Διαχείριση σφαλμάτων  
Τα σφάλματα θα με τα αναφερόμενα στο 4.4.13 του subset-026-1 v.3.6.0. 
Ο μηχανοδηγός θα δύναται να αναγνωρίσει την εμφάνιση σφάλματος στην μονάδα LEU ή σε 
ραδιοφάρο και την αντίδραση του συστήματος λόγω βλάβης ή απουσίας ενός ραδιοφάρου.  
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Στην περίπτωση σφάλματος σε μονάδα LEU ή ραδιοφάρου, ο μηχανοδηγός θα λαμβάνει ένα 
μήνυμα σφάλματος στο MMI.  
Το περιεχόμενο του μηνύματος έχει την εξής μορφής: 

 LEU default telegram: “no aspect + [NID_BG]” 
 Balise default telegram: “no LEU + [NID_BG]” 

Και τα δυο τηλεγραφήματα θα περιέχουν το πακέτο 254. Το πακέτο 254 θα μεταδίδεται 
αμφίδρομα.  
Στην περίπτωση σφάλματος σε διασύνδεση (linking) των ραδιοφάρων, θα εφαρμοστούν τα 
αναφερόμενα στα 3.4.4.2.3 και 3.16.2 του subset-026-1 v.3.6.0. 
Στοιχεία Σιδηροδρομικής Υποδομής 
Μέσω του συστήματος ETCS γραμμής, παρέχεται η δυνατότητα να μεταδίδονται στον 
εποχούμενο με ETCS συρμό, πληροφορίες από διάφορα λειτουργικά μέρη της σιδηροδρομικής 
υποδομής, όπως είναι οι θέσεις τμηματισμού / υποτμηματισμού (ουδέτερες ζώνες).  
Οι πληροφορίες που μπορούν να μεταδίδονται είναι: 

i. “Non-stopping area – other reasons” (M_TRACKCOND = 2, D_TRACKCOND = 
distance from the balise group, which transmits the information to the beginning of 
the nonstopping- area); 

 
ii. “Powerless section – switch off the main power switch” (M_TRACKCOND = 9, 

D_TRACKCOND = distance between start of non-stopping area and start of 
powerless section). 

 
Οι δυο συνθήκες πρέπει να εμφανίζονται στο πακέτο με την ίδια σειρά όπως αναφέρονται 
ανωτέρω. 
Η αρχή και το τέλος του μη-ηλεκτροδοτούμενου τμήματος περιγράφονται στο track condition 
area. 
Η περιοχή που δεν επιτρέπεται η στάθμευση κατά ξεκίνα σε απόσταση ίση με την απόσταση 
ακαριαίας πέδης πριν την αρχή του μη-ηλεκτροδοτούμενου τμήματος και τερματίζει στο τέλος 
του μη ηλεκτροδοτούμενου τμήματος (ιδιαίτερες συνθήκες πχ σημείο τμηματισμού στα όρια 
σταθμών) θα μελετηθούν από τον ανάδοχο στην μελέτη εφαρμογής. 
Αν ένα φωτόσημα εξόδου είναι μεταξύ της ομάδας ραδιοφάρων που προειδοποιούν για 
πληροφορίες στοιχείων σιδηροδρομικής υποδομής και της περιοχής που αφορά, τότε οι 
πληροφορίες αυτές μεταδίδονται ξανά από την ομάδα ραδιοφάρων του φωτοσήματος αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: Χορήγηση αδειών Κινήσεως (Movement Authority) 

 
Γενικές απαιτήσεις 
Στο τμήμα της γραμμής το σύστημα σηματοδότησης έχει μελετηθεί και θα κατασκευαστεί για 
κυκλοφορία με μέγιστη ταχύτητα 120 χλμ/ώρα.  
Εφόσον έχει χαραχθεί διαδρομή και τα κύρια φωτοσήματα είναι σε θέση ‘πορείας’, η άδεια 
κίνησης θα χορηγείται από το παρατρόχιο σύστημα ETCS εγκαίρως προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή κίνηση του συρμού με την ανώτερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Η άδεια 
κίνησης θα ανανεώνεται: 
α) προτού ο συρμός προσεγγίσει το σημείο εκκίνησης της υπηρεσιακής πέδης (SBD). 
β) σε κάθε κύριο φωτόσημα 
γ) μεταξύ φωτοσήματος εισόδου - εξόδου. 
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Ανάλογα με τις σηματοτεχνικές διαδρομές που έχουν χαραχθεί, θα υπάρχουν οι ανάλογες 
ενδείξεις στα φωτοσήματα. Το σύστημα ETCS γραμμής θα μεταδίδει τις ενδείξεις αυτές ως άδειες 
κίνησης. Ο αριθμός των αδειών κίνησης που θα μεταδίδονται εξαρτάται από τις διαδρομές που 
έχουν χαραχθεί και τις ενδείξεις των φωτοσημάτων της διαδρομής. Κατ’ ελάχιστον θα 
μεταδίδονται 2 διαδοχικές άδειες κίνησης εφόσον έχουν χαραχθεί οι διαδρομές εισόδου και 
εξόδου και τα φωτοσήματα επιδίδουν ένδειξη πορείας σε κατάσταση λειτουργίας FS.  
Το μήκος της άδειας κίνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και την απόσταση έως το σημείο 
κινδύνου (danger point (D_DP)) ως εξής: 

α. Εάν η άδεια κίνησης τερματίζει σε φωτόσημα αποκλεισμού, έως το επόμενο 
τμήμα ανίχνευσης, εφόσον αυτό περιλαμβάνει την διαδρομή ολίσθησης. 

β. Εάν η άδεια κίνησης τερματίζει σε φωτόσημα διαφορετικό από φωτόσημα 
αποκλεισμού, το οποίο είναι κύριο, θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόσταση έως 
την πρώτη κατά την φορά πορείας αλλαγή τροχιάς που καλύπτει το φωτόσημα 
αυτό, συναντώμενη είτε από αιχμή, είτε από πτέρνα. 

γ. Εάν η άδεια κίνησης τερματίζει σε φωτόσημα εισόδου αντίθετα συναντώμενο, το 
σημείο κινδύνου θα είναι από την αρχή του τμήματος ανίχνευσης του 
φωτοσήματος αυτού.  

δ. Εάν η άδεια κίνησης τερματίζει σε τερματική τροχιά, το σημείο κινδύνου θα οριστεί 
στο σημείο που φυσικά τερματίζει η τροχιά (D_DP = distance to the buffer stop). 

Επιπλέον το πακέτο “Stop if in Staff Responsible” (packet 137) θα στέλνεται μαζί με άδεια κίνησης 
που θα έχει (V_MAIN = 0). Επίσης η παράμετρος Q_SRSTOP θα οριστεί σε «0» που θα σημαίνει 
“Stop if in SR mode”. 
 
Υπολογισμός ελάχιστων αποστάσεων για την έγκαιρη ανανέωση της Άδειας Κίνησης  
Για την συνέχιση της πορείας του συρμού στην ανώτερη επιτρεπόμενη ταχύτητα, εφόσον έχει 
χαραχθεί η αντίστοιχη διαδρομή, η ανανέωση την άδειας κίνησης θα πρέπει να δοθεί πριν ο 
συρμός φτάσει στην απόσταση όπου θα απαιτείται να ενεργοποιηθεί η υπηρεσιακή πέδη για 
στάθμευση στο πέρας της άδειας που δόθηκε με την προηγούμενη άδεια κίνησης.  

 
Για λόγους ασφαλείας, οι ελάχιστες αποστάσεις θα υπολογισθούν διαιρώντας τις αποστάσεις 
ακαριαίας πέδησης με 0,7 και προσθέτοντας μία απόσταση για χρόνο αντίδρασης 1,5 sec.  
Οι αποστάσεις ακαριαίας πέδησης (μήκος πέδησης) δίνονται παρακάτω. Ο διαιρέτης 0,7 
βασίζεται στην βέλτιστη πρακτική διάφορων σιδηροδρομικών οργανισμών. Τα 1,5 sec 
αντιστοιχούν στον μέγιστο χρόνο αντίδρασης που προβλέπεται για το ETCS συρμού από την 
διέλευση από ραδιοφάρο που μεταδίδει πληροφορία για αναβάθμιση της άδειας κίνησης. 
Τα μήκη πέδησης είναι: 

α. Ταχύτητα γραμμής μέχρι 120 km/h = 700 m 
β. Ταχύτητα γραμμής από 120 km/h έως 160 km/h = 1200 m 

Οι ελάχιστες αποστάσεις για την έγκαιρη ανανέωση της άδειας κίνησης που προκύπτουν είναι: 
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i. Ταχύτητα γραμμής μέχρι 120 km/h -> = 1050 m 
ii. Ταχύτητα γραμμής μέχρι 160 km/h -> = 1781 m 

Αυτές οι αποστάσεις θα είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά από απαίτηση του 
ΟΣΕ, να είναι μεγαλύτερες για την βέλτιστη απόδοση του συστήματος. (πχ για κατωφέρειες). 
 
Υπολογισμός ελάχιστων αποστάσεων για τη διαχείριση της Δέσμευσης Προσέγγισης (ΔΠ) 
Οι διαδρομές εισόδου και εξόδου, (που προστατεύονται από τα φωτοσήματα εισόδου και 
εξόδου αντίστοιχα) είναι εξοπλισμένες με την λειτουργία δέσμευσης προσέγγισης. Το σημείο 
μετάδοσης που λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση προσέγγισης πρέπει να είναι σε επαρκή 
απόσταση πριν το αναφερόμενο φωτοσήμα έτσι ώστε η ακαριαία πέδη να μπορεί να 
εφαρμοστεί και πρέπει επίσης να είναι σε επαρκή απόσταση μετά την έναρξη της δέσμευσης της 
προσέγγισης έτσι ώστε ο ραδιοφάρος να μπορεί να μεταδίδει την έγκυρη ανανεωμένη 
πληροφορία. 
Η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής της ακαριαίας πέδησης μπορεί να υπολογισθεί 
χρησιμοποιώντας τις αποστάσεις πέδησης που παρατίθενται παρακάτω και προσθέτοντας 
απόσταση για χρόνο αντίδρασης 1 sec. Το 1 sec αντιστοιχεί στον μέγιστο χρόνο αντίδρασης 
που προβλέπεται για το ETCS συρμού από την διέλευση από ραδιοφάρο που μεταδίδει 
πληροφορία  για περιορισμό  της άδειας κίνησης . 

α. Ταχύτητα γραμμής μέχρι 120 km/h -> 700 m 
β. Ταχύτητα γραμμής μέχρι 160 km/h -> 1200 m 

Αυτές οι αποστάσεις πέδησης είναι οι ελάχιστες που επιτρέπονται και στην μελέτη εφαρμογής θα 
είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά από αίτημα του ΟΣΕ να είναι μεγαλύτερες για 
την βέλτιστη απόδοση του συστήματος (πχ για κατωφέρειες). 
Η ελάχιστη απόσταση μετά την είσοδο του συρμού στην περιοχή της δέσμευσης προσέγγισης 
μπορεί να υπολογισθεί λαμβάνοντας ως χρόνο αντίδρασης του συστήματος αλληλεξάρτησης 
το 1 sec και προσθέτοντας μία απόσταση που αντιστοιχεί σε χρόνο αντίδρασης 3,5 sec του LEU. 
Ο χρόνος αντίδρασης για το σύστημα αλληλεξάρτησης είναι ο χρόνος μετά τον οποίο η 
διαδρομή έχει δεσμευτεί. Ο χρόνος αντίδρασης του LEU είναι ο χρόνος που το LEU χρειάζεται για 
να ανιχνεύσει την ένδειξη του φωτοσήματος, να επιλέξει το κατάλληλο τηλεγράφημα και να το 
στείλει στον ραδιοφάρο.  
 

α. Ταχύτητα γραμμής μέχρι 120 km/h  
 
Απόσταση κύριου φωτοσήματος  ενδιάμεσου ραδιοφάρου : 
Απόσταση πέδησης + 1 sec. Χρόνος αντίδρασης και επεξεργασίας από το σύστημα ETCS 
Υπολογισμός: 700 m + 34 m = 734 m 
Απόσταση που θα εφαρμοστεί: ≥ 734 m 
Απόσταση ενδιάμεσου ραδιοφάρου  Σημείου ενεργοποίησης δέσμευσης προσέγγισης: 
1 sec. Χρόνος αντίδρασης και επεξεργασίας από το σύστημα σηματοδότησης + 3,5 sec., 
χρόνος αντίδρασης και επεξεργασίας από το σύστημα ETCS  
Υπολογισμός: 34 m + 116 m = 150 m 
Απόσταση που θα εφαρμοστεί: ≥ 150 m 
Αν δεν υπάρχει σημείο τοποθέτησης του ενδιάμεσου ραδιοφάρου για τον χειρισμό της 
δέσμευσης προσέγγισης που να πληροί και τις δύο ως άνω προϋποθέσεις, ο Ανάδοχος θα 
προτείνει τον τρόπο αντιμετώπισης. Οι ανωτέρω γενικές αρχές ενδιάμεσης μετάδοσης 
αποσαφηνίζονται στα υποδείγματα εφαρμογής που παρατίθενται στην συνέχεια. 
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ΑΡΘΡΟ 5: Γενικές Αρχές Ενδιάμεσης Μετάδοσης 

 
Λύσεις που θα εφαρμοστούν  
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κίνηση των συρμών με την ανώτερη επιτρεπόμενη 
ταχύτητα η άδεια κίνησης πρέπει να ανανεώνεται εγκαίρως.  
Θα εφαρμοστούν οι εξής λύσεις: 

α. Εγκατάσταση ομάδας ραδιοφάρων σε κάθε κύριο φωτόσημα 
β. Εγκατάσταση ενδιάμεσων ραδιοφάρων για την διαχείριση δέσμευσης προσέγγισης 
γ. Εγκατάσταση ενδιάμεσων ραδιοφάρων για την έγκαιρη ανανέωση της άδειας κίνησης 
δ. Διασύνδεση των μονάδων LEU και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις ενδείξεις των 

φωτοσημάτων 
ε. Ενδιάμεση μετάδοση πριν από φωτοσήματα εξόδου  
στ. Ενδιάμεση μετάδοση σε γραμμές αποβαθρών  

 
Κατά τη διέλευση από ενδιάμεσο ραδιοφάρο, το σύστημα θα παρουσιάζει τις εξής αντιδράσεις: 

α. Αποστολή πληροφοριών ενδιάμεσης μετάδοσης από τη μονάδα LEU: Ανανέωση της 
άδειας κίνησης για βελτίωση της απόδοσης. 

β. Η μονάδα LEU δεν αποστέλλει τηλεγράφημα: Περιορισμός της άδειας κίνησης έως το 
πέρας της άδειας που δόθηκε με την προηγούμενη άδεια κίνησης. 

γ. Αστοχία ή απουσία ραδιοφάρου: Ασφαλής Αντίδραση του συστήματος (άμεση 
ενεργοποίηση της ακαριαίας πέδης). 

 
Εφαρμογή ενδιάμεσης μετάδοσης για την ανανέωση της άδειας κίνησης 
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί 
Το φωτοπρόσημα τοποθετείται σε απόσταση μήκους πεδήσεως πριν το φωτόσημα εισόδου και 
δεν διαθέτει ενεργή ένδειξη στάθμευσης. Το φωτόσημα πριν το φωτοπρόσημα είναι το 
φωτόσημα εξόδου του προηγούμενου σταθμού και δεν ανακοινώνει την ένδειξη του επόμενου 
φωτοσήματος εισόδου. Ως εκ τούτου, για την ομαλή κυκλοφορία των συρμών, σε περίπτωση 
που η διαδρομή εισόδου ή/και η αντίστοιχη διαδρομή εξόδου έχουν χαραχθεί, θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί η έγκαιρη ανανέωση της άδειας κίνησης λαμβάνοντας υπόψη την δέσμευση 
προσέγγισης των διαδρομών αυτών. Όπως έχει προαναφερθεί η ανανέωση θα πρέπει να γίνει 
πριν ο συρμός φτάσει στην απόσταση όπου θα απαιτείται να ενεργοποιήσει την υπηρεσιακή 
πέδη για στάθμευση στο πέρας της άδειας που δόθηκε με την προηγούμενη άδεια κίνησης. 
Ανεξαρτήτως από την ταχύτητα της γραμμής, στις κύριες γραμμές, η έγκαιρη ανανέωση της 
άδειας κίνησης για τα φωτοσήματα εισόδου και εξόδου θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας την 
ζεύξη μεταξύ των LEU του φωτοσήματος εισόδου και του φωτοπροσήματος για την μεταφορά 
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στο δεύτερο της ένδειξης του φωτοσήματος εισόδου. Αυτό σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει τη 
χορήγηση άδειας κίνησης επαρκούς απόστασης έως το φωτόσημα εισόδου. 
  
Η έγκαιρη ανανέωση της άδειας κίνησης για τη διαδρομή από το φωτόσημα εισόδου θα 
επιτευχθεί από έναν ραδιοφάρο (Β1) που θα συνδέεται στο φωτοπρόσημα. Αυτός ο 
ραδιοφάρος θα εγκατασταθεί τουλάχιστον 10 m πριν το σημείο δέσμευσης προσέγγισης του 
φωτοσήματος εισόδου.  
Επίσης το φωτοπρόσημα εξοπλίζεται με έναν δεύτερο ραδιοφάρο (Β2), που καλύπτει την 
δέσμευση προσέγγισης του φωτοσήματος εισόδου και τοποθετείται κοντά στο φωτοπρόσημα 
και μέσα στην επιτρεπόμενη περιοχή.  
Στο φωτόσημα εισόδου θα συνδεθεί άλλος ενδιάμεσος ραδιοφάρος (Β3) που θα καλύπτει την 
δέσμευση προσέγγισης για τη διαδρομή από το φωτόσημα εξόδου προς την ανοιχτή γραμμή. 
Μέσα στην επιτρεπόμενη περιοχή χειρισμού της δέσμευσης προσέγγισης ο ενδιάμεσος 
ραδιοφάρος (Β3) θα πρέπει να τοποθετηθεί στο μέσο μεταξύ του συνδεδεμένου ραδιοφάρου 
(Β2) με το φωτοπρόσημα και του ραδιοφάρου (Β4) για το φωτόσημα εισόδου. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, ο ραδιοφάρος (Β3) θα τοποθετηθεί μέσα στην επιτρεπόμενη περιοχή αλλά όσο πιο 
κοντά γίνεται στον μέσον του διαστήματος μεταξύ του ραδιοφάρου (Β2) και του ραδιοφάρου 
(Β4). 
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τυπικές διατάξεις εξοπλισμού, αναλόγως με την 
μέγιστη ταχύτητα: 
 
Για ταχύτητα έως 120 χλμ/ώρα 
 

 
Για ταχύτητα από 120 χλμ/ώρα έως 160 χλμ/ώρα 
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Θέσεις Αποκλεισμού – Σήραγγες (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΔΩ) 
Οι ενδιάμεσες θέσεις αποκλεισμού δεν είναι εξοπλισμένες με φωτοσήματα εισόδου. Οπότε η 
έγκαιρη ανανέωση της άδειας κίνησης για το κύριο φωτόσημα θα εξασφαλίζεται με ένα μόνο 
ενδιάμεσο ραδιοφάρο που θα συνδέεται με το φωτοπρόσημα, το οποίο δεν θα διαθέτει  ένδειξη 
στάθμευσης. Στο κύριο φωτόσημα θα εγκατασταθεί ομάδα ραδιοφάρων.  
 
Για ταχύτητα έως 120 χλμ/ώρα 

 
Για ταχύτητα από 120 χλμ/ώρα έως 160 χλμ/ώρα 

 
Ενδιάμεση μετάδοση (infill) πριν από φωτοσήματα εξόδου (coupling) 
Πριν από τα φωτοσήματα εξόδου των κυρίων γραμμών, η απόδοση θα βελτιωθεί σημαντικά με 
ένα ενδιάμεσο ραδιοφάρο. Ωστόσο, αντί να εγκατασταθούν ξεχωριστοί ενδιάμεσοι ραδιοφάροι, 
η ενδιάμεση μετάδοση μέσω ραδιοφάρου για τα φωτοσήματα εξόδου των κυρίων γραμμών 
δύναται να εφαρμοστεί μέσω της ομάδας ραδιοφάρων του αντίθετου φωτοσήματος εξόδου της 
ίδιας τροχιάς του σταθμού.  
Για το σκοπό αυτό, οι μονάδες LEU των φωτοσημάτων εξόδου και των δύο κατευθύνσεων 
κυκλοφορίας επί της ίδιας τροχιάς θα συνδέονται μεταξύ τους για ανταλλαγή δεδομένων ή οι 
μεταβλητοί ραδιοφάροι των εν λόγω φωτοσημάτων εξόδου θα ελέγχονται από μία μονάδα LEU  
Η λύση αυτή θα εφαρμοστεί μόνο για τα φωτοσήματα εξόδου των κυρίων γραμμών 
κυκλοφορίας και αφορά και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. 
 

 
Σχήμα Ενδιάμεση μετάδοση (coupling - infill) πριν από φωτοσήματα εξόδου 
Ενδιάμεση μετάδοση σε γραμμές αποβαθρών  
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Η απόδοση και η ασφάλεια των συρμών που σταματούν στις αποβάθρες εξασφαλίζεται με την 
εγκατάσταση ενδιάμεσων ραδιοφάρων ανάμεσα στην αποβάθρα και στο φωτόσημα εξόδου.  
Αυτοί οι ενδιάμεσοι ραδιοφάροι πρέπει να επιτελούν τις παρακάτω λειτουργίες: 

α. Βελτίωση απόδοσης: Έγκαιρη ανανέωση της άδειας κίνησης ώστε να μπορούν οι συρμοί 
να επιταχύνουν από τη θέση ακινητοποίησης μέχρι το επίπεδο της δρομολογιακής 
ταχύτητας χωρίς καθυστέρηση. 

β. Βελτίωση ασφάλειας: Περιορισμός της άδειας κίνησης έως το σήμα εξόδου σε 
περίπτωση που ο συρμός αφού εισέρχεται σε ένα σταθμό ενώ το σήμα εξόδου έχει 
ένδειξη ‘πορείας' και στην συνέχεια η διαδρομή του συρμού ακυρώνεται ενώ ο συρμός 
είναι σταθμευμένος.  

 
Σε γραμμές αποβαθρών θα εγκατασταθεί ενδιάμεσος ραδιοφάρος μόνο εφόσον πληρούνται οι 
παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

α. Η απόσταση μεταξύ του σημείου κανονικής στάθμευσης του συρμού (δηλ. στο τέλος 
της αποβάθρας) και του φωτοσήματος εξόδου είναι ≥ 100 μέτρα και εάν  

β. Η διαδρομή εξόδου του συρμού επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 60 χλμ/ώρα  
Στις γραμμές αποβαθρών όπου πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, ο ενδιάμεσος 
ραδιοφάρος θα εγκατασταθεί σε απόσταση ≥ 10 μέτρων μετά το κανονικό σημείο στάθμευσης 
του μπροστινού τμήματος του συρμού, το οποίο συνήθως είναι το τέλος της αποβάθρας. 
 

 
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΣΙΔ)  

 
Γενικά 
Στο τμήμα υπάρχουν Αυτόματα Συστήματα Ισοπέδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ). Οι ισόπεδες διαβάσεις 
προστατεύονται από φωτοσήματα επιτήρησης (κύρια), τοποθετημένα κοντά στην ισόπεδη 
διάβαση και, σε ορισμένες περιπτώσεις και από επαναληπτικά φωτοσήματα σε κατάλληλη 
απόσταση (≥500m) από αυτήν. Τα φωτοσήματα αυτά (κύρια και επαναληπτικά) δηλώνουν στον 
μηχανοδηγό την κατάσταση της διάβασης (ενεργοποιημένη / μη ενεργοποιημένη).  
Αν η ισόπεδη διάβαση έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία από το συρμό, τότε το φωτόσημα 
επιτήρησης εκπέμπει "μια λευκή αναλάμπουσα ένδειξη". Το σήμα αυτό είναι ορατό από τον 
μηχανοδηγό τουλάχιστον από απόσταση ίση με το μήκος πέδησης όπου και είναι τοποθετημένες 
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σταθερές προειδοποιητικές πινακίδες. Σε περίπτωση που το κύριο φωτόσημα επιτήρησης δεν 
είναι ορατό σε απόσταση από την ισόπεδη διάβαση ίση με το μήκος πέδησης, υπάρχει 
εγκατεστημένο επαναληπτικό φωτόσημα που είναι ορατό στην απόσταση αυτή, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση του συρμού σχετικά με την κατάσταση 
ενεργοποίησης της προσέγγιζόμενης ισόπεδης Διάβασης. Σε τμήματα γραμμής με μέγιστη 
ταχύτητα κυκλοφορίας 160 χλμ/ωρα, η διέλευση από τα ΑΣΙΔ που έχουν ενεργοποιηθεί με 
επιτυχία θα πρέπει να γίνεται με 150 χλμ/ώρα. 
Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια στις αυτόματες ισόπεδες διαβάσεις, όλες θα 
προστατεύονται με Σύστημα Γραμμής ETCS. Η γενική αρχή της προστασίας των ισόπεδων 
διαβάσεων με το σύστημα ETCS παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Με αντίστοιχο τρόπο θα 
καλυφθεί και η άλλη κατεύθυνση προσέγγισης. 
Αν ένα ΑΣΙΔ έχει βλάβη και η ενεργοποίησή του από τον επερχόμενο συρμό δεν έχει επιτευχθεί, 
το Σύστημα Γραμμής ETCS πρέπει να υποχρεώσει το συρμό που διαθέτει Σύστημα Συρμού ETCS 
να πεδήσει πριν την Ισόπεδη Διάβαση. Ο συρμός πρέπει να μειώσει την ταχύτητά του 
τουλάχιστον έως την ταχύτητα απελευθέρωσης. Ωστόσο, πρέπει να είναι δυνατή και η 
ακινητοποίηση του συρμού πριν από την Ισόπεδη Διάβαση σε περίπτωση που κάποιο εμπόδιο 
καταλαμβάνει τη διάβαση. 

 
Αρχή της προστασίας των ισόπεδων διαβάσεων με το σύστημα ETCS (εμφανίζεται η κάλυψη 
της Ι.Δ. μόνο για την μια κατεύθυνση κυκλοφορίας) 
 
Εγκαταστάσεις Συστήματος Γραμμής ETCS σε ΑΣΙΔ 
 Κάθε αυτόματη ισόπεδη διάβαση θα εξοπλισθεί με μια ή περισσότερες ηλεκτρονικές 
μονάδες (LEU) σύμφωνα με τη λύση που θα έχει προτείνει ο ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής. 
Η τροφοδοσία της/των μονάδας (ες) LEU (‘s) θα γίνεται από το σύστημα τροφοδοσίας που θα 
διατίθεται στο ερμάριο του συστήματος προστασίας του ΑΣΙΔ. 
 Στην ανοικτή γραμμή, θα εγκατασταθεί ένας (1) μεταβλητός ραδιοφάρος (ραδιοφάρος 
βραδυπορείας TSR) ανά γραμμή και κατεύθυνση. Αν στην προσέγγιση της Ισόπεδης Διάβασης 
υπάρχουν περισσότερες γραμμές (π.χ. εάν μια Ισόπεδη Διάβαση βρίσκεται κοντά σε σταθμό ή 
διακλάδωση), τότε απαιτούνται περισσότεροι από ένας ραδιοφάροι βραδυπορίας. Ο τελικός 
αριθμός των απαιτούμενων ραδιοφάρων θα καθοριστεί στην μελέτης εφαρμογής.  
 Από τη μονάδα LEU μέχρι κάθε ραδιοφάρο του ΑΣΙΔ θα τοποθετηθούν ξεχωριστά 
καλώδια (καλώδια διασύνδεσης ‘C’).  
Οι ραδιοφάροι TSR θα εγκατασταθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες αποστάσεις: 
 Την ελάχιστη απόσταση μεταξύ Ισόπεδης Διάβασης και ραδιοφάρου TSR   
 Τη ελάχιστη απόσταση μεταξύ ραδιοφάρου TSR και σημείου κατάληψης ισόπεδης 
διάβασης   
 Μια τυπική διαμόρφωση για μονές γραμμές με ταχύτητα 160 χμ/ώρα και επιτρεπόμενη 
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ταχύτητα 150 χμ/ώρα στην ισόπεδη διάβαση παρουσιάζεται στο παρακάτω. 

 
Τυπική προστασία ισόπεδης διάβασης με ETCS σε σηματοδοτούμενες γραμμές με ταχύτητα 160 
χλμ/ώρα  
 
Πληροφορίες προς μετάδοση σε συρμούς εξοπλισμένους με σύστημα ETCS  
Η μονάδα LEU θα παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση του ΑΣΙΔ. Η κατάσταση μπορεί να 
συνάγεται είτε από τα φωτοσήματα επιτήρησης (κύρια ή προειδοποιητικά) είτε από το ερμάριο 
ελέγχου του ΑΣΙΔ σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου. Οι ακόλουθες αποκρίσεις του 
συστήματος θα λαμβάνουν χώρα: 

α. Το φωτόσημα επιτήρησης δεν ανάβει: Οι ραδιοφάροι TSR μεταδίδουν το 
προκαθορισμένο πακέτο εντολής προσωρινής βραδυπορείας.  

β. Το φωτόσημα επιτήρησης αρχίζει να αναλάμπει: Αναστολή της προκαθορισμένης 
εντολής βραδυπορείας.  

γ. Το φωτόσημα επιτήρησης σταματά να αναλάμπει: Οι ραδιοφάροι TSR μεταδίδουν 
ξανά το προκαθορισμένο πακέτο βραδυπορείας.  

Το τηλεγράφημα που περιλαμβάνει πακέτο βραδυπορίας θα συνοδεύεται από ένα πακέτο 
γραπτού μηνύματος. Το γραπτό μήνυμα θα εξηγεί στον μηχανοδηγό την μη αναμενόμενη 
βραδυπορία, αναφέροντας την Χ.Θ. της ισόπεδης διάβασης και την κατάστασή της. 
Η αύξηση της ταχύτητας πέρα από το τμήμα προσωρινής βραδυπορίας δεν θα αναμένει τη 
διέλευση όλου του μήκους του συρμού. Αν το μπροστινό τμήμα του συρμού έχει φθάσει και 
περάσει την ισόπεδη διάβαση, ο συρμός θα είναι πλέον σε θέση να αυξήσει την ταχύτητά του 
μέχρι την επιτρεπόμενη ταχύτητα δρομολογίου.  
Ελάχιστη απόσταση Ισόπεδης Διάβασης  ραδιοφάρου TSR  
Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ του μέσου της ισόπεδης διάβασης και των ραδιοφάρων TSR 
έχουν υπολογιστεί στον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω τιμές: 

α. Τα 2 δευτερόλεπτα ως χρόνο αντίδρασης του συστήματος ETCS Συρμού  
β. Το μήκος πεδήσεως  
γ. Το πρόσθετο περιθώριο ασφαλείας των 30 μέτρων (που περιλαμβάνει και το μισό 

πλάτος της οδού) 
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Ταχύτητα γραμμής 
[χλμ/ώρα]: 

40 60 80 100 120 140 150 

Διανυόμενη Απόσταση στα 2 
δευτερόλεπτα του χρόνου 
αντίδρασης του ETCS [m]: 

23 34 45 56 67 78 84 

Μήκος πέδησης [m]: 700 700 700 700 700 1200 1200 

Περιθώριο ασφαλείας [m]: 30 30 30 30 30 30 30 
Σύνολο: 753 764 775 786 797 1308 1314 

Ελάχιστη απόσταση που 
απαιτείται [m]: 

755 765 775 790 800 1310 1315 

Πίνακας: Ελάχιστη απόσταση Ισόπεδης Διάβασης  ραδιοφάρου TSR  
 
Ελάχιστη απόσταση ραδιοφάρου TSR  σημείου κατάληψης ισόπεδης διάβασης  
Για την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του σημείου κατάληψης της ισόπεδης διάβασης και του 
μεταβλητού ραδιοφάρου που μεταδίδει τις πληροφορίες προσωρινής βραδυπορίας, πρέπει να 
τηρηθούν οι τιμές που υπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρακάτω τιμές: 

α. Το 1 sec ως χρόνο ενεργοποίησης της ισόπεδης διάβασης (χρόνος που μεσολαβεί από 
τη στιγμή που ξεκινά η διαδικασία ενεργοποίησης της ισόπεδης διάβασης έως το σήμα 
επιτήρησης να αρχίσει να αναλάμπει). 

β. Τα 2 sec ως χρόνο αντίδρασης του Συστήματος ETCS Γραμμής (συμπεριλαμβανομένης 
της ανίχνευσης αφής του λευκού φωτοσήματος επιτήρησης, της επεξεργασίας των 
πληροφοριών στη μονάδα LEU, τη μετάδοση των πληροφοριών στους ραδιοφάρους 
TSR). 

 

Ταχύτητα γραμμής [χλμ/ώρα]: 40 60 80 100 120 140 150 

Διανυόμενη Απόσταση στο 1 
δευτερόλεπτο του χρόνου 
ενεργοποίησης του ΑΣΙΔ [m]: 

12 17 23 28 34 39 42 

Διανυόμενη Απόσταση στα 2 
δευτερόλεπτα του χρόνου αντίδρασης 
του ETCS [m]: 

23 34 45 56 67 78 84 

Σύνολο: 35 51 68 84 101 117 126 
Ελάχιστη απόσταση που απαιτείται 
[m]: 

35 55 70 85 105 120 130 

Πίνακας: Ελάχιστη απόσταση ραδιοφάρου TSR  σημείου κατάληψης ισόπεδης διάβασης  
 
Χρήση μεταβλητών ραδιοφάρων που αφορούν ομαδοποιημένες ισόπεδες διαβάσεις ή κύρια 
φωτοσήματα  
Αν μια Ισόπεδη Διάβαση βρίσκεται κοντά σε κύριο φωτόσημα ή σε άλλη ισόπεδη διάβαση, τότε 
για τη μετάδοση πληροφοριών προσωρινής βραδυπορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
μεταβλητοί ραδιοφάροι αυτής της ισόπεδης διάβασης ή του κύριου φωτοσήματος με σκοπό την 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 147 από 361

 

εξοικονόμηση ραδιοφάρων και καλωδιώσεων. Η λύση αυτή απαιτεί σύνδεση μεταξύ δύο 
μονάδων LEU. Η μονάδα LEU της Ισόπεδης Διάβασης πρέπει να μεταδίδει τις πληροφορίες 
προσωρινής βραδυπορίας στη μονάδα LEU που ελέγχει το γειτονικό μεταβλητό ραδιοφάρο. Η 
σύνδεση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που θα υποδείξει ο ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής 
(modem, LAN, ραδιοζεύξη κτλ.). 
 

 
Σχήμα: Παράδειγμα για τη χρήση μεταβλητών ραδιοφάρων που αφορούν γειτονικό κύριο 
φωτόσημα 
Η λύση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εφόσον μπορούν να τηρηθούν οι απαιτούμενες 
αποστάσεις. Για την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του μέσου της ισόπεδης διάβασης και του 
μεταβλητού ραδιοφάρου που μεταδίδει τις πληροφορίες TSR, πρέπει να τηρηθούν οι τιμές που 
έχουν υπολογιστεί ανωτέρω. 
Συμπληρωματικά της απόστασης που πρέπει να τηρηθεί μεταξύ του μεταβλητού ραδιοφάρου 
και του σημείου κατάληψης της ισόπεδης διάβασης σύμφωνα με τον υπολογισμό στην 
παράγραφο §0, ένα (1) επιπλέον sec πρέπει να προστεθεί. Το 1 sec αυτό περιλαμβάνει το χρόνο 
που απαιτείται για τη μετάδοση μεταξύ δύο μονάδων LEU και το χρόνο αντίδρασης της γειτονικής 
μονάδας LEU. 
Οι ελάχιστες αποστάσεις που θα πρέπει να τηρηθούν μεταξύ της τροχοεπαφής κατάληψης της 
Ισόπεδης Διάβασης και του μεταβλητού ραδιοφάρου που σχετίζεται με ένα γειτονικό LEU ή 
κυρίως φωτόσημα, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Ταχύτητα γραμμής 
[χλμ/ώρα]: 

40 60 80 100 120 140 150 

Διανυόμενη Απόσταση στο 
1 δευτερόλεπτο του χρόνου 
ενεργοποίησης του ΑΣΙΔ 
[m]: 

12 17 23 28 34 39 42 

Διανυόμενη Απόσταση στα 
2 δευτερόλεπτα του χρόνου 
αντίδρασης του ETCS [m]: 

23 34 45 56 67 78 84 

Διανυόμενη Απόσταση στο 
1 δευτερόλεπτο του χρόνου 
επεξεργασίας [m]: 

12 17 23 28 34 39 42 

Σύνολο: 47 68 91 112 135 156 168 
Ελάχιστη απόσταση που 
απαιτείται [m]:  

50 70 95 115 135 160 170 
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Πίνακας: Ελάχιστη απόσταση: Σημείο κατάληψης Ισόπεδης Διάβασης  Γειτονικός 
μεταβλητός ραδιοφάρος 
 
Αρχές Σχεδιασμού, Μετατόπιση των τροχοεπαφών κατάληψης.  
Στο Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ, Παράρτημα V ορίζονται διαφορετικοί τύποι ΑΣΙΔ. Οι 
τύποι αυτοί δηλώνουν τη σχετική θέση της ισόπεδης διάβασης ως προς γειτονικές ισόπεδες 
διαβάσεις όπως επίσης και ως προς σταθμούς - διακλαδώσεις και κατά συνέπεια τη 
διαμόρφωσή της από τεχνικής πλευράς.  
Σε κάποια ΑΣΙΔ, οι τροχοεπαφές κατάληψης έχουν τοποθετηθεί στην πλησιέστερη επιτρεπτή θέση 
ως προς την ισόπεδη διάβαση. Οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ ισόπεδης 
διάβασης, ραδιοφάρου TSR και τροχοεπαφής κατάληψης, όπως καθορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, δεν μπορούν επομένως να τηρηθούν στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Συνεπώς, απαιτείται μετατόπιση των υφιστάμενων τροχοεπαφών κατάληψης. 
Αν μεταξύ τροχοεπαφής κατάληψης και ισόπεδης διάβασης υπάρχει αποβάθρα ή κύριο 
φωτόσημα, τότε είναι δυνατή η στάθμευση ενός συρμού πριν την ισόπεδη διάβαση αφού την 
έχει ενεργοποιήσει. Αν ο συρμός σταθμεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η ισόπεδη 
διάβαση μπορεί να απελευθερωθεί αφού περάσει μια προκαθορισμένη περίοδος αναμονής. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται η μετάδοση μια εντολής για βραδυπορία πέραν ενός τέτοιου 
σημείου δρομολογιακής στάθμευσης ή στάθμευσης λόγω κυκλοφοριακών αναγκών, είτε μέσω 
πρόσθετων ραδιοφάρων TSR είτε μέσω των ομάδων ραδιοφάρων των φωτοσημάτων. Σε κάθε 
περίπτωση η πληροφορία σχετικά με την απελευθέρωση της Ισόπεδης Διάβασης θα λαμβάνεται 
από το ερμάριο ελέγχου ή τα φωτοσήματα του ΑΣΙΔ. 
Ο ανάδοχος πρέπει θα λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής όλες τις 
λειτουργικές απαιτήσεις όπως επίσης και όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις κάθε ΑΣΙΔ. Αυτό 
περιλαμβάνει και την ενδεχόμενη μετατόπιση των τροχοεπαφών κατάληψης, τις ενδεχόμενες 
προσαρμογές στο σύστημα ελέγχου του ΑΣΙΔ και την ενδεχόμενη εγκατάσταση 
συμπληρωματικών τροχοεπαφών κατάληψης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά (καλωδιώσεις κτλ).  
 

ΑΡΘΡΟ 6: Τροφοδοσία 

 
Το σύστημα γραμμής θα τροφοδοτείται από το σύστημα τροφοδοσίας της σηματοδότησης.  
Το σύστημα τροφοδοσίας της σηματοδότησης (κύρια και εφεδρική τροφοδοσία) είναι 
κατάλληλα διαστασιολογημένο για να καλύψει και τις ανάγκες τροφοδοσίας του συστήματος 
γραμμής.  
Η τροφοδοσία του ETCS θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος ETCS μέσω 
διατάξεων UPS και συσσωρευτών. Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, τόσο της κύριας 
όσο και της εφεδρικής, η συστοιχία των συσσωρευτών θα είναι επαρκής για τη συνέχιση της 
λειτουργίας ETCS για τουλάχιστον 4 ώρες. Η τροφοδοσία της σηματοδότησης και το σύστημα 
UPS για το ETCS θα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
 
Στα ΑΣΙΔ τα οποία βρίσκονται στην ανοικτή γραμμή και τροφοδοτούνται από ανεξάρτητη 
παροχή της ΔΕΗ, θα τοποθετηθούν τοπικά UPS τα οποία θα τροφοδοτούν αδιάλειπτα το 
σύστημα γραμμής ETCS που καλύπτει τα εν λόγω ΑΣΙΔ. 
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ΑΡΘΡΟ 7: Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος γραμμής 

 
Ραδιοφάροι  
Μπροστά από κάθε κύριο φωτόσημα εξοπλισμένο με ETCS θα τοποθετηθεί μια ομάδα 
ραδιοφάρων στις παρακάτω αποστάσεις ως ακολούθως: 

α. 1 μεταβλητός ραδιοφάρος: 7 μέτρα πριν από τη θέση του κύριου φωτοσήματος  
β. 1 σταθερός ραδιοφάρος: 3,5 μέτρα πριν από τον μεταβλητό ραδιοφάρο  
γ. Εάν απαιτείται: Περισσότεροι σταθεροί ραδιοφάροι: Καθένας σε απόσταση ≥ 3 μέτρων  

Οι αποστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
περίπτωση όμως θα τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις όπως αναφέρονται στο 
«UNISIG: Subset-040, ‘Dimensioning and Engineering rules’. Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης 
των ραδιοφάρων θα προσδιοριστούν κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής. 
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Σχήμα : Τοποθέτηση ομάδας ραδιοφάρων πριν από κύρια φωτοσήματα 
 
Μέσω του μεταβλητού ραδιοφάρου, θα μεταδίδονται στο συρμό μεταβλητά δεδομένα όπως η 
άδεια κίνησης (ΜΑ). Οι σταθεροί ραδιοφάροι θα μεταδίδουν μόνιμες πληροφορίες. Μέσω μιας 
ομάδας ραδιοφάρων, ο συρμός θα είναι σε θέση να καθορίσει την κατεύθυνση κυκλοφορίας 
(κανονική, αντίθετη) μέσω του ETCS. Τα τηλεγραφήματα θα μεταδίδονται σε συρμούς που θα 
κινούνται στην κανονική και/ή στην αντίθετη κατεύθυνση. 
 
Υπάρχουν δύο ειδών ραδιοφάροι. Αυτοί που μεταδίδουν συνεχώς το ίδιο συγκεκριμένο 
τηλεγράφημα και δεν είναι συνδεδεμένοι με το LEU (σταθεροί ραδιοφάροι) και αυτοί που είναι 
συνδεμένα με το LEU και μεταδίδουν μεταβλητά τηλεγραφήματα (μεταβλητοί ραδιοφάροι).  
Όλοι οι ραδιοφάροι θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου. Η διαφορά μεταξύ τους αφορά τον 
προγραμματισμό τους. Οι ραδιοφάροι είναι παθητικές συσκευές οι οποίες δεν απαιτούν 
ηλεκτροδότηση. Και οι δύο τύποι ραδιοφάρων ενεργοποιούνται κατά την διέλευση του 
εξοπλισμένου συρμού με σύστημα ETCS.  
Οι μεταβλητοί ραδιοφάροι ελέγχονται από το LEU το οποίο μεταδίδει πληροφορίες για τις ενδείξεις 
των φωτοσημάτων είτε συνδεόμενο απευθείας σε αυτά είτε λαμβάνοντας τις πληροφορίες αυτές 
από το interlocking.  
Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή ανωμαλίας οι ραδιοφάροι δεν θα πρέπει να μεταδίδουν 
πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις. 
 
Μονάδες Επεξεργασίας (LEU) 
Οι μονάδες επεξεργασίας θα συγκεντρώνουν και θα αξιολογούν όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το υφιστάμενο σύστημα σηματοδότησης προκειμένου να παρέχουν τα 
δεδομένα που απαιτούνται, στους συρμούς εξοπλισμένους με Σύστημα Συρμού, όπως είναι οι 
άδειες κίνησης (ΜΑ). 
Οι μονάδες επεξεργασίας θα μπορούν να εγκατασταθούν: 

α. αποκεντρωμένα, δηλ. πλησίον των φωτοσημάτων ώστε να ανιχνεύουν τις ενδείξεις 
αυτών (decentralized solution) 

β. κεντρικά, δηλ. πλησίον των συστημάτων αλληλεξάρτησης (interlocking) ώστε να 
λαμβάνουν πληροφορίες απευθείας από αυτά (centralized solution) 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα τα φωτοπροσήματα που είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 2Km 
από το τεχνικό δωμάτιο της σηματοδότησης, να συνδεθούν με τοπικά LEU για την λήψη των 
ενδείξεων του φωτοπροσήματος centralized solution), ενώ για τα υπόλοιπα φωτοσήματα οι 
ενδείξεις να λαμβάνονται μέσω του συστήματος αλληλεξάρτησης (decentralized solution). 
Στην 1η ως άνω περίπτωση, οι μονάδες LEU θα πρέπει να εγκατασταθούν σε κατάλληλο 
ασφαλές σημείο παρά τη γραμμή έτσι ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση 
του προσωπικού συντήρησης. Υπάρχει επίσης, η δυνατότητα στήριξης των LEU επί των ιστών ή 
ικριωμάτων της σηματοδότησης όπου είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος τοποθέτησης 
και στήριξης, όπως και οι θέσεις αυτών θα υποβληθούν για έγκριση από τον ΟΣΕ.  
Τα LEU θα είναι δομοστοιχειωτά και θα επιτρέπουν την προσθήκη επιπλέον καρτών. Η σύνδεση 
μεταξύ των LEU και των ραδιοφάρων θα γίνεται με ειδικού τύπου καλώδια (2 αγωγών) απευθείας 
στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ τους είναι έως 20μ ή με την παρεμβολή ενός κουτιού 
διακλάδωσης για μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάθε LEU θα έχει την δυνατότητα μετάδοσης 
τηλεγραφημάτων σε περισσότερους του ενός ραδιοφάρους και για απόσταση μεγαλύτερη των 
500μ. 
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Τα LEU θα λαμβάνουν την ένδειξη του φωτοσήματος, θα την αναγνωρίζουν και θα επιλέγουν το 
κατάλληλο τηλεγράφημα και θα το μεταδίδουν στον ραδιοφάρο. 
Τα LEU θα πρέπει να είναι fail-safe και σε περίπτωση βλάβης τους να μην μεταδίδουν κανένα 
μήνυμα ή να μην μεταδίδουν λάθος τηλεγράφημα. 
Επίσης, τα LEU δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργία των ενδείξεων των φωτοσημάτων ή 
των φωτοσημάτων ΑΣΙΔ τόσο κατά την κανονική λειτουργία τους όσο και σε περίπτωση βλάβης 
τους.  
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στην έξοδο του LEU (short – circuit output) δεν θα πρέπει να 
καταστρέφεται η έξοδος, αλλά θα πρέπει να μεταπίπτει σε ασφαλή κατάσταση. Σε περίπτωση 
βραχυκυκλώματος στην είσοδο του LEU (βραχυκύκλωμα από τις ενδείξεις των φωτοσημάτων) 
δεν θα πρέπει να αναγνωρίζει η είσοδος του LEU την κατάστασης αυτή ως κανονική.  
Η κατάσταση λειτουργίας των LEU (κανονική, προστασίας, βλάβη κτλ) θα πρέπει να απεικονίζεται 
μέσω διακριτής ένδειξης. 
 Επιπλέον των ανωτέρω, στην περίπτωση κεντρικής σύνδεσης (centralized solution), τα 
LEU θα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονόμους (Relay) του συστήματος 
σηματοδότησης, όπου αυτοί υπάρχουν (πχ διασυνδέσεις) για λήψη κατάλληλων πληροφοριών. 
Το κυτίο εγκατάστασης των LEU θα είναι ειδικού τύπου για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, με 
όλες τις απαραίτητες προστασίες από υγρασία, βροχή, σκόνη, πολυμερισμό, διάβρωση κτλ. Θα 
είναι τουλάχιστον IP 65 σύμφωνα με το ΕΝ/ICE 65529. 

Όνομα δοκιμής Προδιαγραφή Όρια Δοκιμών 

IP 65 ΕΝ / IEC 60529 

Against ingress of solid objects - 6 
Against ingress of liquids - 5 

Shock Test 
ΕΝ / IEC 60068 - 2 - 27 
(Test Ea & guidance) 2g/ 11ms-4g/ 11ms 

Vibration Test EN / IEC 60068 - 2 - 64 (Test Fh) 0.23 - 0.45g RMS 

 
Αναφορικά με την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
class 2, (δηλ. ανθεκτική στο κατά ΕΝ12206 Test Florida), με υπερανθεκτική πούδρα βαφής. 
 
Καλωδιώσεις  
Οι καλωδιώσεις για το σύστημα γραμμής θα είναι ανεξάρτητες από τις καλωδιώσεις των άλλων 
συστημάτων (Σηματοδότηση, Τηλεπικοινωνίες), ενώ θα χρησιμοποιούν κατά το δυνατόν τον ίδιο 
φορέα διέλευσης καλωδίων. Για την ενδεχόμενη απομακρυσμένη διασύνδεση των μονάδων LEU, 
θα χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά καλώδια. 
Για την τοποθέτηση της καλωδίωσης του συστήματος γραμμής, η υποδομή (σκάμμα καλωδίων, 
εγκάρσια περάσματα, φρεάτια, πίνακες διανομής καλωδίων, εισερχόμενες καλωδιώσεις στο 
χώρο αλληλεξάρτησης σταθμού, τερματισμός καλωδίων κλπ) θα συμπεριληφθεί στην μελέτη 
του Αναδόχου, μαζί με την μελέτη της υποδομής του συστήματος σηματοδότησης. Το κόστος 
των οδεύσεων θα καλυφθεί από τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  
Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων θα διέπεται από τις ίδιες προδιαγραφές που διέπουν τις 
λοιπές καλωδιώσεις σηματοδότησης. 
Περιβαλλοντικές απαιτήσεις  
Ο παρεχόμενος εξοπλισμός Συστήματος Γραμμής και η εγκατάστασή του θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τα διεθνή πρότυπα που 
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αφορούν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (π.χ. 
ακτινοβολία ELM, φωτισμός, διάβρωση και παρασιτικά ρεύματα , κ.λπ. ) και οι κλιματολογικές 
συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία, ρύπανση και μόλυνση, κ.λπ.). Θα ληφθεί 
ιδιαιτέρως υπόψη η προδιαγραφή EN 50125.  
Κλιματολογικές Απαιτήσεις  
Όλα τα κυκλώματα και τα στοιχεία του Συστήματος Γραμμής θα πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα 
και με ασφάλεια στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν κατά μήκος του 
σιδηροδρομικού άξονα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανικής ή 
οποιασδήποτε άλλης μόλυνσης του περιβάλλοντος.  
Τα κελύφη του εξοπλισμού του Συστήματος Γραμμής θα πρέπει να παρέχουν επαρκή προστασία 
από σκόνη, άμμο, νερό, βροχή, χιόνι, πάγο, χαλάζι και συσσώρευση υγρασίας λόγω 
συμπύκνωσης.  
Ο εξοπλισμός που παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας θα πρέπει να δύναται να λειτουργεί 
απρόσκοπτα υπό συνθήκες πορείας με χαμηλή ταχύτητα 5 km/h σε γραμμή καλυμμένη από 
νερά ύψους μέχρι 100 mm από την κεφαλή σιδηροτροχιάς. 
Το σύστημα θα πρέπει να πληροί τους όρους όπως αυτοί ορίζονται στην αναφορά [31] υπό τις 
ακόλουθες στη χειρότερη περίπτωση κλιματολογικές συνθήκες και να είναι πλήρως λειτουργικό  

α. Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  -25 °C – + 50 °C 
β. Ανώτερη μέση ημερήσια θερμοκρασία σε 24 ώρες: + 40 °C 
γ. Μέγιστη σχετική υγρασία ατμόσφαιρας:  95 % 
δ. Μέγιστο υψόμετρο: 600 m 

Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη προσαρμογής του εξοπλισμού που θα προσφέρει στις 
συνθήκες λειτουργίας που θα επικρατούν στους χώρους εγκατάστασης αυτού εντός και εκτός 
κτιρίων  
Όσον αφορά άλλες περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως ηλιακή ακτινοβολία, υψόμετρο, 
υδραυλική ή μηχανική καταπόνηση, θα ισχύουν οι κανονισμοί EN 50125. 
 
Απαιτήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 
Ο εξοπλισμός ETCS Γραμμής και η εγκατάστασή του θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών 
προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και των διεθνών προτύπων 
συμπεριλαμβανομένης της προδιαγραφής EN 50121 που αφορά την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα. 
Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια υπό την 
επίδραση ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI) που προκαλείται από άλλο εξοπλισμό είτε αυτό 
ανήκει στο σιδηροδρομικό σύστημα είτε όχι. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό 
τέτοιων πηγών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, και για την παροχή επαρκούς προστασίας, 
θωράκισης ή άλλων διορθωτικών μέτρων έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα (EMC).  
Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής και ατρωσίας θα λαμβάνουν υπόψη, επίσης, τα α 
πρότυπα και την νομοθεσία που διέπουν τα θέματα υγιεινής και προστασίας της υγείας και τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τις Εναέριες Γραμμές Υψηλής Τάσης και τους εκτεθειμένους 
αγωγούς. 
Αναμένεται ότι ο εξοπλισμός των συρμών θα χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, 
(ισχύος έως ραδιοφωνικές). Επιπλέον, στην περιοχή των σταθμών μπορεί να υπάρξουν 
διάφορες συσκευές που παράγουν άλλες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Ο Ανάδοχος θα 
εξασφαλίσει ότι οι συχνότητες και οι διαμορφώσεις άλλων σημάτων AC (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των διακυμάνσεων του δυναμικού) δεν θα προκαλέσουν παρεμβολή ή βλάβη στον 
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εξοπλισμό του. Όλα τα συστήματα, υλικά και εξοπλισμός θα λειτουργούν σωστά και με 
ασφάλεια σε παρουσία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από άλλου είδους 
εξοπλισμό, του ΟΣΕ ή τρίτων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εντοπίσει τέτοιες πηγές και να 
προβλέψει κατάλληλη θωράκιση ή άλλα μέτρα προστασίας. 
Ομοίως θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο ότι ο παρεχόμενος εξοπλισμός στα πλαίσια της 
παρούσας σύμβασης δεν θα παράγει κατά τη λειτουργία του ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
πέραν των αποδεκτών ορίων. 
Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα υποβάλει στον ΟΣΕ ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της ΗΜΣ / 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (αντικείμενο και διασφάλιση) με ιδιαίτερη αναφορά στην 
συνύπαρξη δικτύου ηλεκτροκίνησης 25kV 50Hz. Η ΗΜΣ του εξοπλισμού θα είναι σύμφωνη και θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ) και των διεθνών προτύπων συμπεριλαμβανομένης της προδιαγραφής ΕΝ 50121 που 
αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
 
Γείωση – αντικεραυνική προστασία 
 Ο παρεχόμενος εξοπλισμός ETCS Γραμμής και η εγκατάστασή του θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις των σχετικών προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και των 
διεθνών προτύπων που αφορούν την γείωση, προστασία έναντι διάβρωσης και παρασιτικών 
ρευμάτων και κεραυνών. 
 Ο συνολικός εγκατεστημένος εξοπλισμός θα έχει την δυνατότητα να αντέχει υπέρταση 
καθώς και παρεμβολή και κρουστικές τάσεις που προκαλούνται στα κυκλώματα έλξης και 
ισχύος λόγω κεραυνών. 
 Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι το συνολικό Σύστημα Γραμμής ETCS καθώς και ο λοιπός 
εξοπλισμός, με την εγκατάστασή του κατά μήκος της τροχιάς και των γραμμών ισχύος θα 
θωρακίζεται έναντι παρεμβολών και υπερτάσεων που προέρχονται από οποιεσδήποτε πηγές 
(π.χ. επαφή, μαγνητική ή χωρική επαγωγή, “τυχαία παρασιτικά ρεύματα”) που σχετίζονται με το 
δίκτυο ηλεκτροκίνησης 25KV 50Hz. 
 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον ΟΣΕ μελέτη, όπου θα περιγράφονται επίσης όλα τα μέτρα 
θωράκισης, γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας. Μεταξύ άλλων, η εν λόγω μελέτη θα 
περιλαμβάνει και τα εξής: 

α. Περιγραφή των εφαρμοζόμενων αρχών γείωσης. 
β. Περιγραφή της εφαρμοσθείσας μεθόδου προστασίας έναντι κεραυνών και 

οποιουδήποτε τύπου κρουστικής τάσης, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης της 
επάρκειας της θωράκισης. 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει τη μέθοδο γείωσης και μόνωσης της θωράκισης και του οπλισμού, 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα καλώδια του Συστήματος Γραμμής δεν θα μπορούν να 
καταστούν αγωγοί επιστροφής ρεύματος έλξης.  
 

ΑΡΘΡΟ 8: Μελέτες εφαρμογής – έντυπο υλικό – έγκριση μελετών  

 
Ο Κύριος του Έργου καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την εκπόνηση της μελέτης 
εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των εγγράφων, που θα αποτελεί την μελέτη 
εφαρμογής, θα συμφωνεί ως προς την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τους υφιστάμενους 
διεθνείς κανονισμούς, όπως οι Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών 
Σιδηροδρόμων, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα πρότυπα IEEE, τα φυλλάδια UIC και τα λοιπά 
έγγραφα της ΕΕ, καθώς επίσης και ως προς τους Κανονισμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
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Ελλάδος (ΟΣΕ), όπου απαιτείται. 
Ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που 
θα συλλέξει για να χρησιμοποιήσει σαν βάση και αφετηρία για τις μελέτες του. Εάν κατά τη 
διάρκεια του σχεδιασμού αποδειχθεί ότι απαιτούνται και διευκρινιστικές μελέτες, αυτές θα 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, αδαπάνως για τον ΟΣΕ Α.Ε.  
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να συλλέξει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία επιτόπου, με τη 
συνεργασία του ΟΣΕ και στη συνέχεια να διαμορφώσει τη μελέτη εφαρμογής, που θα υποβληθεί 
για έγκριση στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό την εξακρίβωση ειδικών 
περιπτώσεων προσαρμογής των εγκαταστάσεων στις τοπικές συνθήκες χωρίς όμως μεταβολή 
της βασικής αρχής λειτουργίας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει εγκαίρως από τον ΟΣΕ όλα 
τα απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής στοιχεία.  
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις όποιες επιπτώσεις στη μελέτη εφαρμογής, 
που οφείλονται σε τυχόν παράλειψη του να ζητήσει εγκαίρως ενημέρωση από τον ΟΣΕ. 
Η έγκριση των μελετών από τον ΟΣΕ Α.Ε. δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε και περιορίζει την 
ευθύνη του για την ορθότητα και πληρότητα των αποτελεσμάτων. 
Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να αποδειχθεί από τον Ανάδοχο μέσω προσομοίωσης και μέσω 
μετρήσεων κατά την εκπόνησή της. 
Για τα προγράμματα Η/Υ που χρησιμοποιούνται για τις μελέτες, θα υποβάλλεται τεκμηρίωση της 
αξιοπιστίας του εν λόγω προγράμματος, ανάλυση και περιγραφή της δομής και της λογικής 
του, καθώς επίσης και επεξηγηματικές αναφορές στα δεδομένα και τα αποτελέσματα του. 
Η μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου θα εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 
Η επίσημη γλώσσα για όλα τα έγγραφα είναι η Ελληνική. 
Όλα τα σχέδια, πίνακες και κατόψεις θα παράγονται σε συγκεκριμένη διάσταση, που θα 
συμφωνηθεί με τον ΟΣΕ και όλα τα σύμβολα, ονοματολογία και συντμήσεις θα εξηγούνται 
πλήρως στα σχέδια και θα ικανοποιούν αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα που θα 
αναφέρονται στους συμβολισμούς τηλεπικοινωνιών σιδηρόδρομων, διαγράμματα 
καλωδιώσεων και ονοματολογία (πχ, IEC 60050-821). Η κωδικοποίηση – αρίθμηση όλου του 
έντυπου υλικού του έργου (σχέδια, διαδικασίες, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τεχνικά 
στοιχεία) θα συμφωνηθεί με τον ΟΣΕ, με την μελέτη εφαρμογή. 
Κάθε σχέδιο / έγγραφο που θα υποβάλλεται για έγκριση ή / και πληροφόρηση, θα είναι 
ενυπόγραφο από τον Ανάδοχο και θα φέρει έναν σαφή τίτλο που θα καθορίζει το περιεχόμενο 
του και μία σαφή και μονοσήμαντη αρίθμηση. Οποιαδήποτε επανυποβολή του σχεδίου  με 
τροποποιήσεις θα χαρακτηρίζεται κατάλληλα, από συμπληρωματική αρίθμηση αναθεώρησης 
και θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή και ένδειξη των στοιχείων του σχεδίου που 
τροποποιούνται. 
Κάθε υποβαλλόμενο σχέδιο / έγγραφο, προκειμένου να ελεγχθεί, θα φέρει αναλυτικό υπόμνημα 
με αναφορές σε όλα τα εμφανιζόμενα στο σχέδιο, στοιχεία του εξοπλισμού, σύμβολα κ.λ.π. 
Επίσης θα συνοδεύεται από ακριβείς αναφορές και παραπομπές σε άλλα συσχετιζόμενα σχέδια. 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα είναι πλήρης όταν: 
i. Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι υπολογισμοί και οι αναλύσεις και τα σχέδια,, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ελέγχων και επαληθεύσεων. 
ii. Έχουν προσδιοριστεί όλα τα κύρια και άλλα σημαντικά στοιχεία του συστήματος. 
iii. Έχει ολοκληρωθεί η επιλογή του εξοπλισμού και των υλικών. 
iv. Έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις από τις προτεινόμενες μεθόδους κατασκευής, την 
εγκατάσταση, την δοκιμή και θέση σε λειτουργία στις υφιστάμενες κατασκευές και στα άλλα 
συστήματα του Έργου. 
v. Έχουν εκπονηθεί τα σχέδια συντονισμού με τα άλλα σιδηροδρομικά συστήματα και με τα 
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έργα Π/Μ. 
 
Ο τρόπος ελέγχου και έγκρισης των υλικών, της μελέτης εφαρμογής καθώς και των επιμέρους 
υποστηρικτικών μελετών, καθορίζεται από τον ΟΣΕ και περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια 
έγκρισης : 

v. Αριθμός Έγκρισης «4» : Το υποβληθέν έγγραφο υποβάλλεται για ενημέρωση. Σχόλιο 
«ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ». 

vi. Αριθμός Έγκρισης «3» : Το υποβληθέν έγγραφο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης ή/και του ΟΣΕ. Πρέπει να επανυποβληθεί με ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων. Σχόλιο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ / ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

vii. Αριθμός Έγκρισης «2» : Το υποβληθέν έγγραφο καλύπτει εν μέρει τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης ή/και του ΟΣΕ. Πρέπει να επανυποβληθεί με ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων. Σχόλιο «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ». 

viii. Αριθμός Έγκρισης «1» : Το υποβληθέν έγγραφο καλύπτει τις απαιτήσεις της Σύμβασης 
ή/και του ΟΣΕ. Σχόλιο «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / OI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ». 

 
Η παραπάνω μελέτη εφαρμογής πρέπει να υποβληθεί σε προθεσμία που αναφέρεται στο τεύχος 
της Ε.Σ.Υ της παρούσης σύμβασης.  
Στην περίπτωση, που ο ανάδοχος δεν παραδώσει κατά τα παραπάνω, την μελέτη εφαρμογής ή 
τα διορθωμένα στοιχεία, ο ΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να επιβάλλει τις ρήτρες που αναφέρονται στα άρθρα 
της Ε.Σ.Υ. 
Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα σχέδια <<Ως 
Κατασκευάσθηκαν>>. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν κάθε κατασκευή του έργου, και  θα 
ανταποκρίνονται απόλυτα στη τελική μορφή των κατασκευών. Όλες οι διορθώσεις και αλλαγές 
που έγιναν κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σε αυτά τα σχέδια, 
τα οποία θα απεικονίζουν μονοσήμαντα και με σαφή τρόπο τη τελική μορφή όλων των 
τμημάτων του έργου και θα αποτελέσουν τη βάση για την απρόσκοπτη μελλοντική συντήρηση 
του, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις τμήματος η τμημάτων του. 
Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την σύνταξη των μελετών αυτών, περιλαμβάνονται 
ανηγμένες στα άρθρα τιμολογίου και επομένως ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος. 
Τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται κατά την έγκριση των μελετών της μελέτης εφαρμογής από 
τον ΟΣΕ περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα και ουδεμία διαφοροποίηση τούτου θα γίνει 
δεκτή. 
Διευκρινίζεται, ότι η έγκριση των σχεδίων από τον ΟΣΕ δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
ευθύνη καλής κατασκευής και σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του όλου συστήματος, η 
οποία βαρύνει αποκλειστικά αυτόν, ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε έγκρισης. 
 
Δεδομένα για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του συστήματος ETCS 
Η Μελέτη Εφαρμογής που θα υποβάλει ο Ανάδοχος δύναται να βασίζεται είτε σε κεντρική 
(centralized), είτε σε αποκεντρωμένη (decentralized) λύση. 
Η μελέτη θα πρέπει επίσης να συμφωνεί με τις σχετικές ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και 
πρότυπα, με τον Κανονισμό Κίνησης του ΟΣΕ με τα σιδηροδρομικά πρότυπα EN και με τις 
προδιαγραφές EEIG/UNISIG για το σύστημα ETCS. Το σύστημα θα ακολουθεί τις τελευταίες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και συγκεκριμένα τουλάχιστον την έκδοση των 
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Προδιαγραφών Απαιτήσεων Συστήματος που περιλαμβάνονται στο Set of specifications 3 (ETCS 
B3 R2 GSM-R B1). 
Ο ανάδοχος οφείλει κατά τη εκπόνηση/συμπλήρωση μελετών εφαρμογής να λαμβάνει υπόψη 
τα σχόλια/παρατηρήσεις/υποδείξεις που θα διατυπώνονται από τον ERA, κατά την εξέλιξη της 
διαδικασίας χορήγησης έγκρισης συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ, σύμφωνα με τα έγγραφα 
αναφοράς [1] έως και [4]. 
Εφόσον του ζητηθεί, ο Ανάδοχος θα προτείνει στον ΟΣΕ/ΟΣΕ τις αναγκαίες προσθήκες / 
προσαρμογές στον Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν σε 
αυτόν οι νέες λειτουργίες που συνεπάγεται η χρήση του συστήματος ETCS. 
Μετά τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής ο ανάδοχος θα συνδράμει στην επικαιροποίηση / 
ολοκλήρωση της αίτησης έγκρισης συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. 
Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του, οποιαδήποτε παρατήρηση του ΕRA, του 
κοινοποιηθεί μέσω του ΟΣΕ.  
Σε περίπτωση που είτε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας είτε κατά τη λειτουργία 
του συστήματος ΕTCS της γραμμής, έως τη λήξη της σύμβασης, προκύψει ανάγκη 
επαναρύθμισης, προσαρμογής ή τροποποίησης οποιουδήποτε εγκατεστημένου στοιχείου 
(εξοπλισμού ή λογισμικού) για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος, η ενδεχόμενη 
τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής και η σχετική εργασία θα αναληφθεί αδαπάνως από τον 
Ανάδοχο κατόπιν έγγραφης προς τούτο εντολής τον ΟΣΕ. 
Περιεχόμενο μελέτης εφαρμογής 
Η μελέτη μπορεί να χωριστεί σε ένα γενικό μέρος (π.χ. τεχνική τεκμηρίωση μελέτης συστήματος) 
και σε ένα ειδικό μέρος (π.χ. τεχνική τεκμηρίωση μελέτης της συγκεκριμένης γραμμής). 
Στο γενικό μέρος της τεχνικής τεκμηρίωσης μελέτης παρουσιάζονται λειτουργικές λύσεις που 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και περιγράφονται στοιχεία, όπως: καταστάσεις 
λειτουργίας, πακέτα δεδομένων κλπ. 
Το ειδικό μέρος της τεχνικής τεκμηρίωσης αποτελείται κατ’ ελάχιστον από ηλεκτρολογικά σχέδια 
και διαγράμματα των μηχανικών κατασκευών και των ηλεκτρικών συνδέσεων όπως και τα 
τηλεγραφήματα των ραδιοφάρων. 
Στην περιγραφή της λεπτομερούς μελέτης πρέπει να αναφέρονται οι πηγές των στοιχείων και των 
πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του εξοπλισμού.  
Ολόκληρη η τεκμηρίωση της μελέτης θα συνταχθεί και παραδοθεί στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα. Όλα τα σχέδια θα είναι δίγλωσσα, με τους τίτλους και τα υπομνήματα στην Ελληνική 
και Αγγλική. 
 Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα εξής: 
Α. Περιγραφή και Προδιαγραφή συστήματος 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση μία λεπτομερή περιγραφή των 
προτεινόμενων συστημάτων και προδιαγραφών των συστημάτων. Η Προδιαγραφή του 
Συστήματος θα περιγράφει τους τύπους και τις προδιαγραφές των μεμονωμένων στοιχείων του 
εξοπλισμού, την λειτουργικότητα όλου του εξοπλισμού και του συνολικού συστήματος. Επίσης 
θα περιγράφει αναλυτικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού που χρησιμοποιείται 
για την υλοποίηση του συστήματος στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων 
δεδομένων, των πρωτοκόλλων επικοινωνίας κ.τ.λ. 
Β. Σχηματικό Διάγραμμα Σταθμού και Ανοικτής Γραμμής 
Για κάθε Σταθμό/Ανοικτή Γραμμή θα υποβληθεί το σχετικό Σχηματικό Διάγραμμα. Το Σχηματικό 
Διάγραμμα Σταθμού θα δεικνύει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την 
σηματοδότηση που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της παρούσας: Θέσεις και προσδιορισμός 
όλων των στοιχείων γραμμής (φωτοσήματα, αλλαγές, μετρητές αξόνων, κυκλώματα γραμμής 
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κ.λπ.), αποβαθρών, γεφυρών και σηράγγων, ισόπεδων διαβάσεων και σχετικών 
προειδοποιητικών σημάτων κάλυψης, ακριβείς θέσεις του εξοπλισμού. 
Γ. Βιβλίο Αρχών Εφαρμογής ETCS (Book of Rules) 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει Βιβλίο Αρχών Εφαρμογής ETCS στο οποίο θα περιγράφει και θα 
τεκμηριώνει αναλυτικά τις αρχές που θα εφαρμόσει για το σύστημα ETCS γραμμής του τμήματος 
Λιόσια - Μέγαρα. Ιδιαίτερη ανάλυση θα γίνεται σε περιπτώσεις που δεν θα είναι δυνατή η 
εφαρμογή των γενικών Αρχών Εφαρμογής ETCS τόσο της αιτίας, όσο και της τεχνικής λύσης 
που θα εφαρμοστεί τελικά.  
Δ. Σχέδιο Δικτύων Καλωδιώσεων Σταθμού και Ανοικτής Γραμμής 
Το Σχέδιο Δικτύων Καλωδιώσεων Σταθμού/Ανοικτής Γραμμής θα αποτυπώνει όλα τα καλώδια 
που θα τοποθετηθούν και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη διατομή, τον αριθμό των 
κλώνων, τον τύπο του καλωδίου και τη λειτουργία του, τον τρόπο όδευσής τους. 
Ε. Προετοιμασία Δεδομένων και Τηλεγραφήματα 
Στην Προετοιμασία Δεδομένων θα καθορίζονται τα πακέτα δεδομένων που θα μεταδίδονται από 
κάθε ραδιοφάρο ανάλογα με το σημείο που θα τοποθετηθούν  (π.χ. ενδιάμεσος ραδιοφάρος 
για δέσμευση προσέγγισης, σταθερός ή μεταβλητός ραδιοφάρος για φωτοσημα εισόδου, 
μεταβλητός ραδιοφάρος για προσωρινή βραδυπορία κλπ.). 
Τα Τηλεγραφήματα θα περιλαμβάνουν το σύνολο των τιμών που θα μεταδίδονται ανά πακέτο 
δεδομένων για κάθε ραδιοφάρο. Τα τηλεγραφήματα θα παραδοθούν σε μορφή αναγνώσιμη 
(π.χ. pdf report) αλλά και σε πρόγραμμα. 
Σημειώνεται ότι η ακριβής θέση των ενδιάμεσων ραδιοφάρων (infill balises) θα προσδιορίζεται 
στη μελέτη εφαρμογής και θα είναι βέλτιστη ως προς την αρτιότητα λειτουργίας και τη 
συμπεριφορά του συστήματος που θα επιτυγχάνει. Επίσης η μελέτη που θα προσδιορίσει τα 
μεταδιδόμενα δεδομένα των ραδιοφάρων (προετοιμασία δεδομένων – data preparation), 
οφείλει να είναι απολύτως εξειδικευμένη για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της γραμμής, τη γραμμολογία κ.ά. Εάν ακόμα και μετά τις δοκιμές ή/και τη θέση 
σε λειτουργία προκύψει ότι στη μελέτη εφαρμογής είχαν γίνει εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τις 
παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος (π.χ. του ποσοστού ολίσθησης επιτάχυνσης – 
πέδησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόσει τη μελέτη και συνακόλουθα το σύστημα 
κάνοντας όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές, που θα οδηγήσουν στην εύρυθμη 
λειτουργία χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
Στ. Σχέδιο Εγκατάστασης Εξοπλισμού 
Το Σχέδιο Εγκατάστασης Εξοπλισμού θα αποτυπώνει την εσωτερική καλωδίωση και δομή των 
LEU όπως και τον τρόπο εγκατάστασής τους και τις συνδέσεις με τα φωτοσήματα, τα ΑΣΙΔ 
ερμάρια των φωτοσημάτων και/ή το σύστημα αλληλεξάρτησης. Επίσης, θα αποτυπώνει τον 
τρόπο εγκατάστασης των ραδιοφάρων επί της γραμμής και τις συνδέσεις με τα κυτία 
διακλάδωσης και/ή τα LEU. 
Ζ. Τοπογραφικό Σχέδιο Διάταξης Καλωδίων 
Τα Τοπογραφικά Σχέδια Διάταξης Καλωδίων θα εκπονηθούν για το σύνολο της γραμμής. Τα 
σχέδια αυτά θα παρουσιάζουν την θέση όλων των οδεύσεων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένου 
του αριθμού και της λειτουργίας όλων των καλωδίων, των φρεατίων, των διελεύσεων κάτω από 
τις γραμμές, το βάθος και την μέθοδο κατασκευής. 
Τα σχέδια αυτά θα αποτελούν βάση για την μελέτη συντονισμού με τα άλλα συστήματα όσον 
αφορά την διέλευση των καλωδίων τόσο εντός σταθμών όσο και στην ανοικτή γραμμή. 
Η. Διάταξη των Τεχνικών Δωματίων 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί εγκατάσταση εξοπλισμού ETCS εντός των τεχνικών δωματίων θα 
εκπονηθούν σχέδια διάταξης των χώρων εγκατάστασης του εξοπλισμού του ETCS γραμμής. Η 
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διάταξη θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το σύνολο του εξοπλισμού του χώρου, την 
τροφοδοσία, τις οδεύσεις καλωδίων και τα τυχόν συστήματα ελέγχου του περιβάλλοντος, κ.λπ., 
καθώς και τον νέο εξοπλισμό του συστήματος ETCS. 
Θ. Στρατηγικός Σχεδιασμός Δοκιμών – Σχέδιo Δοκιμών (Test Strategy – Test Plan) 
Ο ανάδοχος θα υποβάλει με την μελέτη εφαρμογής τεύχος Test Strategy – Test Plan σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Δοκιμών του παρόντος τεύχους. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: Δοκιμές - Παραλαβές  

 
Γενικά 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των δοκιμών του συστήματος και οφείλει 
να τις πραγματοποιήσει μετά την ολοκλήρωση μέρους ή όλης της εγκατάστασης του 
συστήματος. 
Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί η ασφαλής, αξιόπιστη και ακριβής κατασκευή, 
εγκατάσταση, προγραμματισμός και λειτουργία κάθε εγκατεστημένου εξοπλισμού και κάθε 
έτοιμου συστήματος / υποσυστήματος και ότι τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τις συμβατικές 
προδιαγραφές και με τις ΤΠΔ.  
Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν ελέγχους της λειτουργικότητας όλων των στοιχείων, μονάδων και 
επιμέρους εξοπλισμών του συστήματος, και θα πιστοποιούν τη συμμόρφωση με το σύνολο των 
Τεχνικών Προδιαγραφών – Λειτουργικών Απαιτήσεων της σύμβασης του έργου. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συγκεντρώσει το σύνολο των αποτελεσμάτων όλων των δοκιμών και να τα 
υποβάλει στον ΟΣΕ μετά το πέρας των δοκιμών. 
Ένα τουλάχιστον μήνα, πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε δοκιμών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλει στον ΟΣΕ Α. Ε. οριστικά και λεπτομερή προγράμματα και 
χρονοδιαγράμματα των δοκιμών αυτών. Τα προγράμματα των δοκιμών θα συνοδεύονται από 
ακριβείς και σαφείς αναφορές στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί από 
πλευράς ΟΣΕ ΑΕ Α. Ε. για την εκτέλεσή τους. Επίσης θα περιλαμβάνουν αναλυτικές και 
λεπτομερείς περιγραφές για τη μεθοδολογία διεξαγωγής κάθε δοκιμής, τα όργανα και συσκευές 
που θα χρησιμοποιηθούν, τα άτομα που θα εκτελέσουν τις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις τους, 
τους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν και πιθανούς συσχετισμούς/αναφορές σε 
αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών. Η μη έγκαιρη και πλήρης υποβολή των ως άνω 
στοιχείων θα επιφέρει καθυστερήσεις στο Έργο, η ευθύνη των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο. 
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στον ΟΣΕ οποιεσδήποτε αλλαγές 
ως προς τη μελέτη, σχόλια κλπ. που θα προκύψουν κατά τις δοκιμές. Μετά το πέρας κάθε φάσης 
των δοκιμών ο Ανάδοχος θα εμπλουτίζει τον φάκελο δοκιμών ο οποίος θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των τευχών των δοκιμών του συστήματος.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες, αδαπάνως, για την άρση λειτουργικών ανωμαλιών του συστήματος, που 
οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία καθώς και για την πραγματοποίηση για το σκοπό αυτό τυχόν  
απαιτούμενων τροποποιήσεων του Λογισμικού (Software) ή άλλων στοιχείων εξοπλισμού. 
Οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή νέα έκδοση Λογισμικού θα συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη τεκμηρίωση και θα ακολουθεί, αδαπάνως, επανάληψη των σχετικών δοκιμών 
εγκατάστασης ή λειτουργίας. 
Στην περίπτωση στην οποία κατά τη διάρκεια των δοκιμών τα αποτελέσματα κριθούν μη 
ικανοποιητικά, η ΟΣΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανάληψη ενός ή περισσοτέρων 
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δοκιμών ή και επιπλέον δοκιμών, χωρίς πρόσθετο κόστος. Εφόσον το προσωπικό του ΟΣΕ 
διαπιστώσει ότι ο εγκατεστημένος εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών του έργου και των λειτουργικών απαιτήσεων, θα γνωστοποιεί εγγράφως στον 
Ανάδοχο τις συγκεκριμένες αποκλίσεις που διαπίστωσε. 
Συγκεκριμένα, αν έπειτα από δοκιμή βρεθεί ότι κάποιος εξοπλισμός, υλικό, μελέτη, λογισμικό ή 
λειτουργία είναι ελαττωματικής φύσης ή μη συμμορφούμενος με τις τεχνικές προδιαγραφές, η 
ΟΣΕ ΑΕ μπορεί να απορρίψει αυτόν, δίνοντας τους λόγους για αυτή του την απόφαση στον 
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει στη συνέχεια να επανορθώσει το ελάττωμα εγκαίρως (πριν την 
Θέση σε Λειτουργία) και να διασφαλίσει την αντικατάσταση του απορριφθέντος ή να προβεί 
στην κατάλληλη τροποποίηση αυτού.  
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στον ΟΣΕ αναλυτικά τα σφάλματα που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη δοκιμή, όπου θα φαίνεται και η μη συμμόρφωσή τους με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. Οι ανωτέρω δοκιμές θα πραγματοποιηθούν ξανά από τον Ανάδοχο. 
Σε περίπτωση απόρριψης υλικού ή εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην 
επαναχρησιμοποιήσει τα απορριφθέντα στα πλαίσια του αντικειμένου της παρούσας και να είναι 
σε θέση να πληροφορεί τον ΟΣΕ περί της τύχης αυτών όταν ερωτηθεί. 
Εν γένει, σε περίπτωση που η ΟΣΕ ΑΕ αιτιολογημένα απαιτήσει να επανελεγχθούν ο εξοπλισμός, 
τα υλικά, η μελέτη, το λογισμικό ή οι λειτουργίες, οι δοκιμές αυτές θα επαναληφθούν από τον 
Ανάδοχο, ακολουθώντας τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί έχουν ορισθεί και 
χωρίς πρόσθετο κόστος.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη στοιχεία με το είδος των δοκιμών που 
πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματα αυτών, προκειμένου να υποβληθούν στον ΟΣΕ. 
Ο Ανάδοχος πρέπει κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής να παράσχει όλες τις 
απαιτούμενες διευκολύνσεις και βοήθεια ως και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, 
μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, προσωπικό, όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου, που 
θα απαιτηθούν για την απόλυτα ομαλή και ορθή διεξαγωγή αυτών. Τα όργανα θα πρέπει να 
παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ορθή βαθμονόμηση των οργάνων (calibration). Κατά 
τη διάρκεια των δοκιμών ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διάθεση τυχόν 
εξειδικευμένων απαραίτητων μέσων και οργάνων μέτρησης που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 
τους. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών και του απαιτούμενου εξοπλισμού για την διεξαγωγή τους 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και το κόστος τους περιλαμβάνεται ανοιγμένα στα άρθρα τιμών 
μονάδος. 
Το προσωπικό του Αναδόχου που θα διεκπεραιώσει τις δοκιμές θα είναι καταλλήλως 
καταρτισμένο και με εμπειρία στον τομέα αυτό. 
Τονίζεται ότι οι εργασίες δοκιμών του συστήματος θα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα του 
προσωπικού του ΟΣΕ, των προς δοκιμή υποτμημάτων γραμμής και κινητηρίων μονάδων 
εξοπλισμένων με Σύστημα Συρμού ETCS.  
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των απαιτούμενων δοκιμών (πιθανή ανάγκη δέσμευσης 
υποτμημάτων γραμμής και κινητήριων μονάδων για αποκλειστική χρήση) ο Ανάδοχος οφείλει 
να προσαρμοστεί στους περιορισμούς που ο ΟΣΕ/ ΟΣΕ ΑΕ θα καθορίσει όπως ενδεικτικά η 
ανάγκη νυχτερινής εργασίας, εργασία σε αργίες, ενδεχόμενη επιτάχυνση δοκιμών λόγω 
αναγκών εκμετάλλευσης, καταμερισμός των δοκιμών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα 
ανάλογα με την διαθεσιμότητα προσωπικού, υποτμημάτων γραμμής, κινητήριων μονάδων κλπ. 
Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση ή παράταση για τους ανωτέρω 
λόγους. Κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών οφείλει να τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις. 
Οι δαπάνες της μισθοδοσίας του διαθέσιμου από προσωπικού ως και τα καύσιμα / ηλεκτρική 
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ενέργεια των κινητήριων μονάδων που τυχόν απαιτηθούν για τη διενέργεια των δοκιμών καθώς 
και η μίσθωσή τους, βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανηγμένες στην τιμή της 
προσφοράς του. 
Σε περίπτωση που είτε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας είτε κατά τη λειτουργία 
του συστήματος ΕTCS της γραμμής, έως τη λήξη της σύμβασης, προκύψει ανάγκη 
επαναρύθμισης, προσαρμογής ή τροποποίησης οποιουδήποτε εγκατεστημένου στοιχείου 
(εξοπλισμού ή λογισμικού) για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος, η ενδεχόμενη 
τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής και η σχετική εργασία θα αναληφθεί αδαπάνως από τον 
Ανάδοχο κατόπιν έγγραφης προς τούτο εντολής τον ΟΣΕ. 
 
Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: 

στ. Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής εξοπλισμού (FAT - Factory Acceptance Tests) 
ζ. Εργαστηριακές δοκιμές αποδοχής εξοπλισμού (LAT- Laboratory Acceptance Tests) 
η. Δοκιμές αποδοχής εγκατάστασης πεδίου (SAT Site Acceptance Tests) 
θ. Δοκιμές  λειτουργίας του συστήματος 
ι. Δοκιμές προσωρινής παραλαβής 
ια. Δοκιμές οριστικής παραλαβής 

 
Για την πραγματοποίηση των δοκιμών, ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη τα subset 085, 076 και 116 
που περιλαμβάνονται στο «ERA*UNISIG*EEIG ERTMS USERS GROUP» Set of specifications 3 (ETCS 
B3 R2 GSM-R B1). 
 
 Εργοστασιακές Δοκιμές Αποδοχής Εξοπλισμού (FAT- Factory Acceptance Tests) 
Σκοπός των Εργοστασιακών Ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε υλικό, έτοιμος εξοπλισμός, 
σύστημα/υποσύστημα είναι απόλυτα κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, σύμφωνα με τις 
συμβατικές προδιαγραφές και με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
του.  
Οι έλεγχοι θα διεξαχθούν παρουσία του ΟΣΕ στο εργοστάσιο κατασκευής των αντίστοιχων 
μονάδων και υλικών ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότου. Τα έξοδα 
μετάβασης - διαμονής του προσωπικού του ΟΣΕ για τις εν λόγω δοκιμές θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
Κάθε αστοχία ή παρατήρηση θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο δοκιμών και θα πρέπει να έχει 
αρθεί πριν τη μεταφορά από το εργοστάσιο. Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με επιτυχία προκειμένου 
να γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει ένα (1) μήνα 
πριν τον ΟΣΕ για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
δοκιμές αποδοχής του εξοπλισμού. 
 Εργαστηριακές Δοκιμές Αποδοχής Εξοπλισμού (LAT- Laboratory Acceptance Tests) 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την λογική 
του συστήματος ETCS και να διασφαλίσει ότι παράγει τα σωστά αποτελέσματα εσωτερικώς και 
εξωτερικώς, όσον αφορά την διεπαφή του με άλλα συστήματα.  
Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών θα ελεγχθεί η λειτουργικότητα όλων των 
στοιχείων, μονάδων και επιμέρους εξοπλισμών του συστήματος καθώς και τις διεπαφές μεταξύ 
αυτών και με το σύστημα σηματοδότησης, ώστε να πληρούν στο ακέραιο τις προδιαγραφές 
που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Λειτουργικές Απαιτήσεις – 
Πρότυπα (ERA, UNISIG κλπ)).  
Στις εργαστηριακές δοκιμές περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ορθού προγραμματισμού του 
εξοπλισμού. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους σε όλα τα επίπεδα 
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συναρμολόγησης του συστήματος, ήτοι σε επίπεδο δομοστοιχείου (πλακέτας), υποσυστήματος 
και συστήματος συμπεριλαμβανομένων και ελέγχων ολοκλήρωσης του συστήματος. 
Όσον αφορά στις δοκιμές διεπαφής του παρατρόχιου υποσυστήματος με το εποχούμενο 
υποσύστημα ETCS και το τροχαίο υλικό  τονίζεται ότι θα πρέπει να διενεργηθούν με τουλάχιστον 
2 διαφορετικά πιστοποιημένα εποχούμενα υποσυστήματα ETCS, σύμφωνα με την παρ. 6.3.4 
(πίνακας 6.3, στοιχείο 6) του εγγράφου αναφοράς [5]. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα 
διενέργειας των ανωτέρω δοκιμών διεπαφής των υποσυστημάτων, είτε σε περιβάλλον 
εργαστηρίου, είτε σε γραμμή δοκιμής (test track), είτε με χρήση πιστοποιημένου συρμού επί του 
έργου. 
 
Δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης (Πεδίου – SAT Site Acceptance Tests) 
 Οι δοκιμές SAT θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του προγραμματισμού και της 
εγκατάστασης και του συνόλου του εξοπλισμού στις τελικές θέσεις του. 
Οι δοκιμές SAT θα επαληθεύσουν, κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

α. Δοκιμές σωστής εγκατάστασης / συνδέσεων (π.χ. μόνωσης, συνέχειας, γείωσης, 
στήριξης, ονομασίας) 

β. Δοκιμές σωστού προγραμματισμού και λειτουργίας κάθε επιμέρους εξοπλισμού (π.χ. 
LEU, Balises, διεπαφή με Interlocking) 

γ. Δοκιμές διασύνδεσης διαφόρων υποσυστημάτων / συστημάτων (interfaces) 
δ. Χρήση σωστής έκδοσης του εγκατεστημένου λογισμικού 
ε. Ελέγχους Ποιότητας 

 
Δοκιμές λειτουργίας του συστήματος 
Περιλαμβάνουν δοκιμές λειτουργίας του συστήματος. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
πραγματοποίηση των Δοκιμών λειτουργίας του συστήματος και οφείλει να τις πραγματοποιήσει 
μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και του προγραμματισμού συστήματος. Για την 
πραγματοποίηση των δοκιμών λειτουργίας, ο ανάδοχος λάβει υπόψη το subset 076 του set of 
specification 3.  
 
Οι Δοκιμές Συστήματος αποτελούνται από: 
Α. Στατικές Δοκιμές (Static Tests)  
Β. Δυναμικές Δοκιμές (Dynamic Tests) 
 
Α. Στατικές Δοκιμές 
Περιλαμβάνουν τις ενότητες: 

α. ότι το σύστημα αναγνωρίζει τις εντολές που λαμβάνει και ότι δίνεται η σωστή απόκριση  
β. ότι το σύστημα αντιδρά εντός του αποδεκτού χρονικού διαστήματος στις εισόδους από 

το σύστημα αλληλεξάρτησης ή από τα σημεία ενεργοποίησης. 
γ. Δοκιμές διασύνδεσης διαφόρων υποσυστημάτων / συστημάτων (interfaces) 
δ. Δοκιμές απόκρισης συστήματος σε περίπτωση σφαλμάτων / ανωμαλιών 
ε. Ελέγχους Ποιότητας 

 
Β. Δυναμικές Δοκιμές  
 
Οι δυναμικές δοκιμές περιλαμβάνουν δοκιμές ολοκληρωμένης λειτουργίας του συστήματος ETCS 
και αποτελούνται κατ’ ελάχιστον από: 

α. Ελέγχους Λειτουργικών Απαιτήσεων Συστήματος  
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i. Έλεγχο Εθνικών Τιμών Παραμέτρων του συστήματος (Test of national values) 
ii. Έλεγχο των ενδείξεων των κύριων φωτοσημάτων (Test of main signal aspects) 
iii. Έλεγχο των ενδείξεων των φωτοσημάτων των ΑΣΙΔ (Test of level crossing) 
iv. Έλεγχο των σημείων εισόδου/εξόδου και των σημείων μεταβάσεων (Test of 

Entry/Exit/Border Crossing) 
v. Έλεγχο των ενδιάμεσων ραδιοφάρων (Test of Infill) 
vi. Έλεγχο της διασύνδεσης των LEU (Test of Coupling) 
vii. Έλεγχο των ενδείξεων των ελιγμοσημάτων (Test of Shunting) 
viii. Διασύνδεσης (Linking) 
ix. Default telegrams 

 
β. Δοκιμές Αξιοπιστίας - Λειτουργίας Συστήματος  

i. Έναρξη λειτουργίας (Start up in ETCS Level 1) 
ii. Διαδρομή επί κυρίας από σταθμό σε σταθμό (Run from one station to the next. 

Entering at main track) 
iii. Διαδρομή από σταθμό σε σταθμό με είσοδο σε παρακαμπτήριο (Run from one 

station to the next. Entering at side track) 
iv. Διαδρομή επί κυρίας κατά μήκος του σταθμού (Run through a station on main 

track) 
v. Διαδρομή κατά μήκος του σταθμού μέσω παρακαμπτηρίου (Run through a 

station on side track) 
 

γ. Δοκιμές συμπεριφοράς του συστήματος σε περίπτωση βλάβης 
 
Η ΟΣΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο ή τις λεπτομέρειες των προβλεπόμενων ελέγχων 
ή και να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να πραγματοποιήσει πρόσθετους ελέγχους. Σε περίπτωση 
που αυτοί οι διαφοροποιημένοι ή πρόσθετοι έλεγχοι δείξουν ότι ο εξοπλισμός, τα υλικά ή οι 
λειτουργίες δε συμβαδίζουν με τη Σύμβαση, το κόστος πραγματοποίησης αυτής της αλλαγής 
θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία για την εκτέλεση 
των δοκιμών καθώς επίσης και το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση και εποπτεία των 
δοκιμών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαδικασία δοκιμών του συστήματος, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικά του έξοδα και για την οποία η ΟΣΕ ΑΕ δε φέρει καμία ευθύνη. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ορθή βαθμονόμηση – διακρίβωση των οργάνων 
(calibration) από αρμόδιο φορέα με έξοδά του. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώσει το σύνολο των αποτελεσμάτων όλων των Δοκιμών 
Συστήματος και να τα υποβάλει στον ΟΣΕ μετά το πέρας των δοκιμών και οπωσδήποτε πριν την 
προσωρινή παραλαβή, όπως αυτή προσδιορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου. 
Όσον αφορά στις δοκιμές διεπαφής του παρατρόχιου υποσυστήματος με το εποχούμενο 
υποσύστημα ETCS και το τροχαίο υλικό  τονίζεται ότι θα πρέπει να διενεργηθούν με τουλάχιστον 
2 διαφορετικά πιστοποιημένα εποχούμενα υποσυστήματα ETCS, σύμφωνα με την παρ. 6.3.4 
(πίνακας 6.3, στοιχείο 6) του εγγράφου αναφοράς [5]. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα 
διενέργειας των ανωτέρω δοκιμών διεπαφής των υποσυστημάτων, είτε σε περιβάλλον 
εργαστηρίου, είτε σε γραμμή δοκιμής (test track), είτε με χρήση πιστοποιημένου συρμού επί του 
έργου. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον ΚτΕ η διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση (ΔΠΧ), 
ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις δοκιμές καλής λειτουργίας του συνόλου των προς 
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παράδοση συστημάτων. 
Δοκιμές Οριστικής Παραλαβής 
Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της περιόδου 
συντήρησης και άρσης βλαβών από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν λειτουργίας που θα 
προτείνει ο ανάδοχος, ή/και θα ζητήσει η αρμόδια επιτροπή οριστικής παραλαβής και όποιες 
άλλες κρίνει η ΟΣΕ ΑΕ σκόπιμο να διενεργηθούν. 
Ιδιαίτερα κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα γίνει έλεγχος των φθορών του 
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, που πρέπει να είναι μόνο οι φυσιολογικές 
φθορές από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. 
 
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δοκιμών – Σχέδιo Δοκιμών (Test Strategy – Test Plan) 
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει τα σχέδια / στρατηγική δοκιμών καθώς και τα επιχειρησιακά 
σενάρια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα ΤΠΔ CCS (έγγραφα αναφοράς [5]) καθώς 
και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την έγκριση συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ των υποσυστημάτων 
«έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» από τον ΕRA (έγγραφα αναφοράς [1] έως και [4]). Για 
τη κατάρτιση των ανωτέρω, οφείλει, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη του ότι οι δοκιμές διεπαφής 
του παρατρόχιου υποσυστήματος με το εποχούμενο υποσύστημα ETCS και το τροχαίο υλικό θα 
πρέπει να διενεργηθούν με τουλάχιστον 2 διαφορετικά πιστοποιημένα εποχούμενα 
υποσυστήματα ETCS, σύμφωνα με την παρ. 6.3.4 (πίνακας 6.3, στοιχείο 6) του εγγράφου 
αναφοράς [5]. Διευκρινίζεται η δυνατότητα διενέργειας των ανωτέρω δοκιμών διεπαφής των 
υποσυστημάτων, είτε σε περιβάλλον εργαστηρίου, είτε σε γραμμή δοκιμής (test track), είτε με 
χρήση πιστοποιημένου συρμού επί του έργου. 
Με την υποβολή της μελέτης εφαρμογής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στον ΟΣΕ 
Α. Ε. λεπτομερή προγράμματα και χρονοδιαγράμματα των δοκιμών αυτών. Τα προγράμματα 
των δοκιμών θα συνοδεύονται από ακριβείς και σαφείς αναφορές στις προϋποθέσεις που θα 
πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί από πλευράς ΟΣΕ ΑΕ Α. Ε. για την εκτέλεσή τους. Επίσης θα 
περιλαμβάνουν αναλυτικές και λεπτομερείς περιγραφές για τη μεθοδολογία διεξαγωγής κάθε 
δοκιμής, τα όργανα και συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, τα άτομα που θα εκτελέσουν τις 
δοκιμές και τις πιστοποιήσεις τους, τους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν και πιθανούς 
συσχετισμούς / αναφορές σε αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει σχέδιο για τις δοκιμές, που θα είναι σε συμφωνία 
με τα εγχειρίδια του συνόλου του εξοπλισμού και το οποίο θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ. Η ΟΣΕ ΑΕ 
έχει δικαίωμα τροποποίησης του εν λόγω σχεδίου και εμπλουτισμού του με δοκιμές που κρίνει 
απαραίτητες.  
 

ΑΡΘΡΟ 9: Διαλειτουργικότητα – έγκριση θέσης σε λειτουργία  

  
Γενικά 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη πλήρη συμμόρφωση του υποσυστήματος με τις απαιτήσεις 
της διαλειτουργικότητας καθώς και για τη παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη 
συμπλήρωση του τεχνικού φακέλου για έγκριση θέσης σε λειτουργία του υποσυστήματος από 
τη ΡΑΣ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-05-2012, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΑΣ16.2/22932/183/5-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2195 Β/07.06.2019). 
 
Απαιτήσεις Συμβατότητας 
Το σύστημα γραμμής ETCS Επιπέδου 1 baseline 3 X=1 v 1.1 που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο 
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του παρόντος έργου θα είναι συμβατό με συρμούς ήδη εξοπλισμένους με εποχούμενο σύστημα 
ETCS baseline 2, version 2.3.0.d, σύμφωνα με το έγγραφο ERA_BCA_B3R2 έγγραφο «Baseline 
Compatibility Assessment / Baseline 3 Release 2 /Final Report» με τίτλο “Βaseline compatibility 
Assessment /Baseline 3 release 2 /Final report” καθώς και το “ERA/OPI 2020-2” του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Η ΟΣΕ ΑΕ θα επιβεβαιώσει την καλή λειτουργία του Συστήματος Γραμμής που θα εγκατασταθεί 
στο πλαίσιο της παρούσας, με χρήση κινητήριων μονάδων εξοπλισμένων με Σύστημα Συρμού 
ETCS, τόσο της ΓΑΙΑΟΣΕ όσο και δικτύων του Εξωτερικού. 
Σε περίπτωση που ανακύψει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ του εγκαθιστάμενου με την 
παρούσα συστήματος γραμμής με ήδη εγκατεστημένα συστήματα συρμού ή γραμμής σε 
όμορες περιοχές, ο ανάδοχος θα υποβάλει αδαπάνως τεχνική έκθεση με προτάσεις επίλυσης 
της ασυμβατότητας.  
 
Πιστοποίηση του συστήματος ETCS Γραμμής 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται έως την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης της σύμβασης, να 
εξασφαλίσει και προσκομίσει στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. με μέριμνα και δαπάνες του τα παρακάτω στοιχεία 
που θα συνοδεύουν την υπογεγραμμένη από τον ίδιο δήλωση Επαλήθευσης CE του 
υποσυστήματος που θα υλοποίηση στο πλαίσιο της παρούσας: 
Πιστοποιητικό ως προς την ασφάλεια του ολοκληρωμένου συστήματος. Η πιστοποίηση αυτή 
θα είναι επιπέδου 4 (Safety Integrity Level 4) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50126,50128 & 50129 
της CENELEC και θα δοθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, αρμόδιο να χορηγεί το ως 
άνω πιστοποιητικό. Ο εν λόγω φορέας θα προταθεί από τον Ανάδοχο. 
Πιστοποιητικό CE ως προς την τήρηση των προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (Technical 
Specifications for Interoperability-TSI) του ολοκληρωμένου συστήματος ETCS στα τμήματα 
γραμμής του Ο.Σ.Ε. Η πιστοποίηση αυτή θα δοθεί από  Κοινοποιημένο Οργανισμό που θα 
προταθεί από τον Ανάδοχο.  
Πιστοποιητικό ως προς τους Εθνικούς κανόνες, αν απαιτείται, η οποία θα δοθεί από Ορισμένο 
Οργανισμό (Designated Body), σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 4632/2019, όπως 
ισχύει σήμερα. 
Έκθεση από ανεξάρτητο αξιολογητή (Assessment Body), για την εκτίμηση επικινδυνότητας, 
σύμφωνα με τις Κοινές Μεθόδους Ασφαλείας (ΚΜΑ) και τον Κανονισμό (ΕΚ) 402/2013, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το νέο υποσύστημα θα ενσωματωθεί με ασφάλεια στο 
υπάρχον σύστημα. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος οφείλει προηγουμένως να μεριμνήσει για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας διαχείρισης της επικινδυνότητας, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα 
Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 402/2013. 
Τα ως άνω πιστοποιητικά καθώς και οι σχετικοί υποστηρικτικοί φάκελοι που θα συνοδεύουν τη 
Δήλωση επαλήθευσης CE του υποσυστήματος, θα υποβληθούν από τον ανάδοχο στον ΟΣΕ με 
απώτερο σκοπό την χορήγηση έγκρισης θέσης σε λειτουργία του υποσυστήματος από την ΡΑΣ. 
Ο ανάδοχος οφείλει, έως την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου, να παράσχει, στην 
Υπηρεσία, οποιαδήποτε έγγραφο, διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία απαιτηθεί από 
την ΡΑΣ ή όποιον άλλο εμπλεκόμενο φορέα, μετά την υποβολή σε αυτήν, της αίτησης για έγκριση 
θέσης σε λειτουργία των υποσυστημάτων του έργου. 
Στη περίπτωση που πρόκειται να παραδοθεί για χρήση ένα  αυτοτελές  τμήμα  του παρόντος 
έργου και πριν την διενέργεια Διοικητικής παραλαβής για χρήση αυτού, ο ανάδοχος κατασκευής 
οφείλει, να υποβάλει στην υπηρεσία όλη τη σχετική τεκμηρίωση, που περιγράφεται στην 
Υπουργική Απόφαση ΑΣ16.2/οικ. 22932/183/5-6-2019 (ΦΕΚ 2195Β/7-6-2019), που τροποποίησε 
την ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-5-2012, για την υποβολή αίτησης στη Ρυθμιστική Αρχή 
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Σιδηροδρόμων για Ενδιάμεση άδεια θέσης σε λειτουργία-χρήση του εν λόγω μέρους ή μερών 
δομικών υποσυστημάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: Εκπαίδευση  

  
Γενικά 
Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει σε διαφορετικούς κύκλους εκπαίδευσης μηχανικών και τεχνιτών από 
το προσωπικό του ΟΣΕ - ΟΣΕ ΑΕ που θα του υποδειχθούν, ώστε να μπορούν με την σειρά τους 
να εκπαιδεύσουν το προσωπικό του ΟΣΕ που απαιτείται για την προγραμματισμένη συντήρηση 
και την άρση ανωμαλιών ή βλαβών για το σύστημα ETCS Γραμμής Επιπέδου 1, που θα καλύπτει 
όλες τις φάσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας, καθώς και τους ελέγχους πιστοποίησης του 
Συστήματος.  
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, όσον αφορά τις 
συμμετοχές, τον τόπο και το χρόνο που η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί, θα υποβληθεί προς 
έγκριση στον ΟΣΕ. Η ΟΣΕ ΑΕ δύναται να τροποποιήσει αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ιδιαιτέρως 
δε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού που θα συμμετάσχει, χωρίς αυτό να δίνει 
δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης στον Ανάδοχο. 
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει:  

α. να επιτρέπει στο προσωπικό του ΟΣΕ ή/και του Ο.Σ.Ε να λειτουργεί και να προγραμματίζει 
το Σύστημα Γραμμής, καθώς και να εκτελεί την αναγκαία εποπτεία του εξοπλισμού, τις 
μετρήσεις, τους ελέγχους και τις εν λειτουργία ρυθμίσεις και προσαρμογές, ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία του Συστήματος, στις προδιαγραφόμενες συνθήκες 
λειτουργίας και  

β. να επιτρέπει στο προσωπικό του ΟΣΕ ή/και του ΟΣΕ να διασφαλίζει την εύρυθμη 
λειτουργία του Συστήματος, στις προδιαγραφόμενες συνθήκες λειτουργίας, μέσω ενός 
προγράμματος συντήρησης. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν θα μπορεί το σύνολο του προς εκπαίδευση προσωπικού να 
απαλλαχθεί ταυτόχρονα από τα καθήκοντά του ώστε να συμμετάσχει στην εκπαίδευση. Αυτό θα 
έχει ως συνέπεια οι εκπαιδευτικές ενότητες θα επαναλαμβάνονται για κάθε μεμονωμένη ομάδα. 
Απαιτείται επομένως καλή και αποτελεσματική οργάνωση. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
όλα τα τμήματα του Συστήματος που θα εγκατασταθεί. Η δομή του προγράμματος εκπαίδευσης 
θα είναι τέτοια, ώστε να ακολουθείται η λειτουργική δομή του Συστήματος και να διευκολύνεται η 
εκμάθηση. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα καθορισθούν σε εύλογο χρόνο μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο τίμημα. 
Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Μετά την επιτυχή 
θεωρητική κατάρτισή τους, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν και πρακτική εκπαίδευση στην 
εγκατάσταση του συστήματος υπό την εποπτεία του Αναδόχου. 
 
Εκπαίδευση των Μηχανικών – Τεχνιτών Σηματοδότησης 
Σκοπός της εκπαίδευσης των Μηχανικών είναι να γνωρίσουν τις γενικές αρχές υλοποίησης όλων 
των εγκατεστημένων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος τροφοδοσίας και 
του λοιπού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, και να εξοικειωθούν με όλα τα θέματα που 
αφορούν την εγκατάσταση. Στη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης, εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση 
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έργου και πρακτικής εκπαίδευσης σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, όχι 
περιοριστικά, και τα εξής: 

α. Μεθόδους διαχείρισης από τεχνικής πλευράς 
β. Προγραμματισμός εξοπλισμού (π.χ. σταθερών ραδιοφάρων) 
γ. Εγκατάσταση 
δ. Συστήματα μέτρησης (σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο) 
ε. Λογισμικό  
στ. Τροφοδοσία 
ζ. εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση μονάδων 
η. Συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής συντήρησης, της διαχείρισης των 

συστημάτων διάγνωσης, του εντοπισμού και της αποκατάστασης βλαβών. 
Η εν λόγω εκπαίδευση θα αποσκοπεί επίσης στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και 
δεξιοτήτων με στόχο τον ορισμό μέρους ή όλων των συμμετεχόντων ως μελλοντικών 
εκπαιδευτών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΣΕ – ΟΣΕ να αναπτύξει μηχανισμό 
εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού τους 
Συνολικά θα υποβληθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τουλάχιστον 10 συμμετοχές. 
 

ΑΡΘΡΟ 11: Μητρώο του έργου  

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να κρατάει ενήμερο ένα πλήρες «τελικό» αρχείο (έντυπο 
και ηλεκτρονικό) σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης, που θα αναφέρει με ακρίβεια τις τελικές 
τοποθετήσεις, μεγέθη και άλλες λεπτομέρειες των εργασιών όπως τελικά πραγματοποιήθηκαν.  
Μετά την κατασκευή και πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία, ο Aνάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει τελικά σχέδια με αναφορά «όπως κατασκευάσθηκε», εμπλουτισμένα με όλες τις 
τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την κατασκευή και παραλαβή του Έργου. Η υποβολή των 
σχεδίων «όπως κατασκευάσθηκε» θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία, στις κύριες διαδικασίες του ΟΣΕ, στην οδηγία Ε01.01.24 του ΟΣΕ καθώς και στην 
αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ466/05-04-2017(ΦΕΚ 1956/ Β΄/07-06-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου». 
Στο μητρώο του Έργου περιλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά εγχειρίδια καθώς και τα 
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και πλήρης σειρά όλων των διαδικασιών των 
δοκιμών και των αποτελεσμάτων των δοκιμών όλου του εξοπλισμού του συστήματος 
ηλεκτροκίνησης και των υποσυστημάτων του. 
Επίσης, στο μητρώο του Έργου θα περιλαμβάνεται και μία (1) σειρά σχεδίων / εγγράφων σε 
ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή αρχείου του σχεδιαστικού προγράμματος 
«ΑUTOCAD», ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική επεξεργασία τους από την υπηρεσία 
(τροποποιήσεις, επεκτάσεις του Έργου). 
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων κατασκευής / δοκιμών / συντήρησης του 
συστήματος σηματοδότησης, μία πλήρης σειρά εγκεκριμένων σχεδίων / εγγράφων θα βρίσκεται 
πάντα στο χώρο του εργοταξίου. 
Η επίσημη γλώσσα για το μητρώο του έργου είναι η Ελληνική. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: Συντήρηση, άρση βλαβών και εγχειρίδια  

 
Συντήρηση και άρση βλαβών 
Η υποχρεωτική συντήρηση και άρση βλαβών περιλαμβάνει την διάθεση τεχνιτών για την επίτευξη 
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της συντήρησης και της άρσης βλαβών και ανωμαλιών, που πιθανόν να προκύψουν κατά την 
λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος στον συμβατικά προβλεπόμενο χρόνο 
υποχρεωτικής συντήρησης μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών. Η συντήρηση αυτή 
έχει την έννοια, ότι ο Ανάδοχος με τους τεχνικούς του με μετάβαση επιτόπου, ελέγχει συστηματικά 
τις εγκαταστάσεις σε όλα τα μέρη τους και επιλαμβάνεται για την άρση τυχόν παρουσιαζόμενης 
βλάβης ή ανωμαλίας σε χρονικό διάστημα το πολύ τεσσάρων (4) ωρών από την ειδοποίησή 
του.  
Η υποχρεωτική συντήρηση και άρση βλαβών περιλαμβάνει: 

δ. Τεχνική Υποστήριξη για τον Προγραμματισμό και τη Λειτουργία του Συστήματος. 
ε. Προληπτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, οι οποίες 

θα αναφερθούν σε χρονική βάση (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες δραστηριότητες).  
στ. Διορθωτική συντήρηση. Η διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού θα περιλαμβάνει όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονική 
λειτουργία του εξοπλισμού ή μέρους του, σε περίπτωση δυσλειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, που 
να περιέχει τις ανάγκες του εξοπλισμού σε τακτική συντήρηση, μετρήσεις, ρυθμίσεις, καθώς και 
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα στα οποία πρέπει οι εργασίες αυτές να εκτελούνται. 
Οι δαπάνες της συντήρησης περιλαμβάνονται ανηγμένες στο κόστος του έργου όπως επίσης 
οι δαπάνες για τα υλικά ή μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Με το συνδυασμό της 
αξιοπιστίας του υλικού που εγκαθίσταται και της υπόψη συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος. 
Μετά το τέλος του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλο 
το σύστημα σε άψογη και ασφαλή λειτουργία, ενώ τα διάφορα επιμέρους του μηχανήματα κλπ. 
θα έχουν μόνο τις φυσιολογικές φθορές από τη λειτουργία σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Κατά 
το διάστημα της τριετούς υποχρεωτικής συντήρησης μόνο οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί του 
Αναδόχου και του ΟΣΕ, εκπαιδευμένοι κατάλληλα, θα μπορούν να επέμβουν παρουσία και 
ευθύνη εξουσιοδοτημένων τεχνικών του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να υποστηρίξει το σύνολο 
των εγκατεστημένων Συστημάτων Γραμμής κατά την περίοδο συντήρησης. 
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα υλικά – εξοπλισμό, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συντήρηση των 
εγκατεστημένων Συστημάτων Γραμμής. Η ευθύνη του Αναδόχου θα ξεκινά, για κάθε στοιχείο 
εξοπλισμού, από την εγκατάσταση αυτού και θα ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή. 
Η συμμόρφωση στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το σύνολο των ανωτέρω 
υπηρεσιών θα αναλύεται στο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης.  
Στο σχέδιο συντήρησης θα προσδιορίζονται οι ποσότητες των εργασιών συντήρησης που 
απαιτούνται για τη διατήρηση της αποδοτικής λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων του ETCS.  
Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε βάση είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, τριακόσιες εξήντα 
πέντε ημέρες (365) το χρόνο. 
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει ή δεν τηρήσει οιαδήποτε υποχρέωσή του χρονική ή άλλη 
απορρέουσα από τις ως άνω διατάξεις, η ΟΣΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην 
αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων με οποιοδήποτε μέσο, μη αποκλειόμενης και της 
ανάθεσης των αποκαταστάσεων σε τρίτους καταλογιζόμενης της σχετικής δαπάνης, εν συνόλω 
και συμπεριλαμβάνοντας παντός είδους σχετικά έξοδα, σε βάρος του Αναδόχου, εφόσον τον 
βαρύνουν.  
Ο Ανάδοχος θα προτείνει τον τρόπο συλλογής των δεδομένων που αφορούν την λειτουργική 
κατάσταση του εγκατεστημένου Συστήματος Γραμμής ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή 
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ενημέρωση του για πιθανές δυσλειτουργίες των εγκατεστημένων συστημάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκατάσταση και πιστοποίηση 
οποιασδήποτε αναβάθμισης λειτουργικού ή τεχνικής αλλαγής στο υλικό (Hardware), λογισμικό 
(Software) και σταθερό - λογισμικό (Firmware) που μπορεί να προκύψει από βλάβη ή άρση 
βλάβης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο (ηλεκτρονικό και έντυπο), κατ’ ελάχιστο για 
το σύνολο της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, των επεμβάσεων λόγω βλαβών ή 
δυσλειτουργιών, των Αναφορών Βλαβών, των αντικαταστάσεων υλικών και εξοπλισμού κλπ.  
 
Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης 
Πριν από την βεβαίωση περαίωσης του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στον ΟΣΕ 
αναλυτικά εγχειρίδια σχετικά με τη λειτουργία, προγραμματισμό, συντήρηση, 
αποσυναρμολόγηση, ρύθμιση και επισκευή του Εξοπλισμού. 
Το έργο θα θεωρείται ως μη ολοκληρωμένο μέχρις ότου η ΟΣΕ ΑΕ πάρει στα χέρια της τα εν λόγω 
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και ότι άλλο εγχειρίδιο απαιτήσει για το σκοπό 
αυτό. 
Τα εγχειρίδια θα περιέχουν, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισμό, τα ακόλουθα: 

η. Εγχειρίδια συστήματος – περιεκτική περιγραφή όλων των αρχών του συστήματος με 
συνοπτικά διαγράμματα. 

θ. Εγχειρίδια λειτουργίας – διαιρούνται στα απαραίτητα υποκεφάλαια και περιέχουν 
επαρκείς πληροφορίες για το μη εξειδικευμένο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει το 
αντίστοιχο σύστημα, μετά από κάποιου είδους εκπαίδευση.  

ι. Εγχειρίδια συνεργείου - περιλαμβάνουν τα απαραίτητα σχήματα, κυκλώματα, 
διαγράμματα καλωδιώσεων, μηχανολογικά σχέδια και καταλόγους ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση, την επιδιόρθωση και την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

ια. Εγχειρίδια λογισμικού – διατίθενται για κάθε τμήμα του εξοπλισμού ή του συστήματος το 
οποίο περιλαμβάνει συσκευές προγραμματιζόμενες μέσω λογισμικού. Τα εγχειρίδια αυτά 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις αρχές λογισμικού, πηγαίους κώδικες με επαρκή 
σχόλια, πρωτόκολλα επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων, διαγράμματα ροής και οδηγίες 
λειτουργίας. Θα διατίθενται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή οι πηγαίοι κωδικοί και τα 
εργαλεία ανάπτυξης. 

ιβ. Εγχειρίδια συντήρησης – θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις αρχές 
διάγνωσης και τις πρακτικές συντήρησης του εξοπλισμού, επιτρέποντας στο τεχνικό 
προσωπικό να προχωρήσει στην άμεση διάγνωση και στην επιδιόρθωση της βλάβης. 
Το σύστημα διάγνωσης και συντήρησης θα υποστηρίζεται επίσης από ένα εγχειρίδιο 
συντήρησης σε μορφή online (ηλεκτρονική μορφή).  

ιγ. Εγχειρίδιο Οριστικών Σχεδίων – περιέχει όλα τα "ως κατασκευάστηκε" σχεδιαγράμματα 
κυκλωμάτων και σχετικών εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή που μπορεί εύκολα να 
αναπαραχθεί. 

ιδ. Κατάλογος ανταλλακτικών – κατάλογος όλων των εγκατεστημένων εξαρτημάτων και 
ανταλλακτικών με αντίστοιχες ονομασίες, θέση, ποσότητα, κατάσταση/ημερομηνία και 
αριθμό παραγγελίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: Ανταλλακτικά, εργαλεία και παρελκόμενα  

 
Ανταλλακτικά, εργαλεία και παρελκόμενα κατά την υποχρεωτική συντήρηση 
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 Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, 
εργαλείων, παρελκόμενων και αναλώσιμων για τη συντήρηση και την άρση βλαβών του έργου 
κατά το διάστημα της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.  
 Για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα υποβληθεί πίνακας, ο οποίος θα περιλαμβάνει το 
είδος και τις απαιτούμενες ποσότητες των ανταλλακτικών για το διάστημα της υποχρεωτικής 
συντήρησης, Οι ποσότητες των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα καθοριστούν από τον 
ανάδοχο και θα εξαρτώνται από την τεχνογνωσία του και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών 
του εξοπλισμού.  
 Διευκρινίζεται ότι το κόστος της συντήρησης με άρση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, για το διάστημα της υποχρεωτικής συντήρησης περιλαμβάνεται 
ανηγμένο στις συμβατικές τιμές μονάδος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους τιμολογίου. 
 Μετά το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης και εφόσον εξακολουθούν να 
υφίστανται ανταλλακτικά, αυτά θα παραδοθούν αδαπάνως στον ΟΣΕ με σχετικό πρωτόκολλο 
παράδοσης – παραλαβής. Τα εν λόγω ανταλλακτικά δεν αποτελούν μέρος του πίνακα 
«Ανταλλακτικών» που περιγράφεται παρακάτω. 
 
Ανταλλακτικά, που παραδίδονται στο τέλος του έργου 
 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει με τη μελέτη εφαρμογής Πίνακα «Υλικών», ο οποίος θα 
περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα αναλώσιμα ή αντικαταστάσιμα ανταλλακτικά, τους κωδικούς 
αριθμούς, τις τιμές μονάδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους κατασκευαστές αυτών. Ο 
Κατασκευαστής υποχρεούται να είναι σε θέση να προμηθεύσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ετών μετά την οριστική παραλαβή και σε οποιαδήποτε ποσότητα του ζητηθεί, οποιοδήποτε 
ανταλλακτικό που θα αναφέρεται στον Πίνακα «Υλικών». Η τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει την 
προμήθεια, προσκόμιση και παράδοση του ανταλλακτικού στις αποθήκες του ΟΣΕ ή όπου 
αλλού υποδειχτεί από τον ΟΣΕ. 
 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει επίσης δεύτερο Πίνακα «Ανταλλακτικών», με όλα τα 
ανταλλακτικά που κατά την κρίση και εμπειρία του θα χρειασθούν για την συντήρηση του 
συνόλου του εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο επιπλέον χρόνια από την οριστική παραλαβή 
αυτού από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., με ποσότητες και τιμές μονάδος κάθε ανταλλακτικού και συνολικό 
κόστος ίσο με το ποσό που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης του έργου. Τα 
προτεινόμενα ανταλλακτικά και οι ποσότητες αυτών θα βρίσκονται σε συμφωνία με πίνακα του 
συνόλου του εξοπλισμού, που περιέχει το μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) ανά τύπο 
εξοπλισμού. Στον ίδιο πίνακα θα τεκμηριώνεται η ποσότητα ανταλλακτικών που προτείνεται. Οι 
τιμές μονάδος θα περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση και την παράδοση του 
ανταλλακτικού στις αποθήκες του ΟΣΕ ή όπου αλλού υποδειχτεί από τον ΟΣΕ. 
 Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 
τις ποσότητες ανταλλακτικών του πίνακα «Ανταλλακτικών». Η ΟΣΕ ΑΕ θα πρέπει να έχει εγκρίνει 
τις ποσότητες και το είδος των ανταλλακτικών που θα παραδώσει ο Ανάδοχος μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου. Δηλαδή θα αξιολογήσει την πρόταση του Αναδόχου (Πίνακας 
«Ανταλλακτικών») και θα οριστικοποιήσει τις ποσότητες και το είδος των ανταλλακτικών που θα 
περιέχει ο τελικός Πίνακας «Ανταλλακτικών». 
 Η συνολική αξία των ανταλλακτικών του πίνακα «Ανταλλακτικών» θα είναι ίση με το ποσό 
που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης του έργου. 
 Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ανταλλακτικά δεν έχουν καμία σχέση με τα ανταλλακτικά 
που ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης 
του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. του έργου και τα οποία βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανηγμένα στην προσφορά του. 
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 Στον πίνακα ανταλλακτικών θα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για τη σήμανση ώστε κάθε 
ανταλλακτικό να προσδιορίζεται άμεσα με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Ο πίνακας αυτός θα 
υποβληθεί πριν από την προσωρινή παραλαβή. Σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, η αποκατάσταση της θα γίνεται από τον ανάδοχο με την τιμή 
μονάδος του υλικού που αναγράφεται στον πίνακα Υλικών. 
 Τα υλικά – ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να πληρούν κατά 
περίπτωση της προδιαγραφές της Διαλειτουργικότητας. 
 Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στον ΟΣΕ ανά τεμάχιο, προστατευμένα από τη 
διάβρωση και αεροστεγώς σφραγισμένα με διαφανές πλαστικό ανθεκτικό σε καταπόνηση. Κάθε 
ανταλλακτικό θα σημανθεί ξεχωριστά με έναν αριθμό ταυτότητας ευανάγνωστο, εξωτερικά του 
περιτυλίγματος του. Κάθε φορά που θα παραδίδονται ανταλλακτικά, ο Ανάδοχος θα παραδίδει 
μαζί τους και πέντε (5) αντίγραφα του σχετικού πίνακα ανταλλακτικών που θα τα συνοδεύει. 
 
Ειδικά Εργαλεία και παρελκόμενα 
O Ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής του, θα υποβάλλει στον ΟΣΕ για έγκριση κατάλογο των 
ειδικών εργαλείων, εξαρτημάτων ρύθμισης και εξοπλισμού ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει, 
το είδος, τις τιμές μονάδος και την ποσότητα του κάθε εργαλείου. Τα εργαλεία αυτά είναι τα 
απαραίτητα για την προληπτική συντήρηση και την επιδιόρθωση των βασικών βλαβών όλου 
του εξοπλισμού. Ο τύπος και η ποσότητα των ειδικών εργαλείων και του εξοπλισμού δοκιμών θα 
είναι ικανή να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 
Στο είδος των ειδικών εργαλείων θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον, ειδικά βύσματα, εργαλεία 
συρμάτωσης, ειδικοί ακροδέκτες με τις αντίστοιχες πρέσες, ειδικά καλώδια σύνδεσης του 
εξοπλισμού με Η/Υ. 
Ειδικά για το σύστημα ETCS θα περιλαμβάνονται στα ειδικά εργαλεία, κατάλληλοι φορητοί Η/Υ με 
εγκατεστημένα τα απαραίτητα προγράμματα για τις ανάγκες του προγραμματισμού 
ραδιοφάρων και LEU επί γραμμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 14: Αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια (RAMS) του 
συστήματος ETCS  

 
Ασφάλεια  
Η ασφάλεια αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αλλά και αναγκαιότητα της σιδηροδρομικής 
σηματοδότησης. Όλες οι απαιτήσεις και οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια θα 
διέπονται από την Ευρωπαϊκή τυποποίηση, η οποία τεκμηριώνεται κυρίως στα πρότυπα EN 
50126. 

α. Επίπεδο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας (Safety Integrity Level) 
Για τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις σηματοδότησης - ETCS, που χρησιμοποιούν οι 
Ευρωπαϊκοί σιδηροδρομικοί οργανισμοί, καθιερώθηκε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, το οποίο 
αντιστοιχεί σε Επίπεδο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας 4 (SIL 4), όπως αυτό ορίζεται στο EN 50129. 
Σύμφωνα με αυτό το εγκεκριμένο πρότυπο, το σύστημα ETCS που υπόκειται σε αυτήν την 
προδιαγραφή πρέπει να τηρεί το ίδιο επίπεδο ασφάλειας (SIL 4).  

β. Φάκελος τεκμηρίωσης ασφάλειας 
Ο φάκελος τεκμηρίωσης ασφάλειας αποτελείται από τα παρακάτω κύρια παραδοτέα έγγραφα, 
βασιζόμενα στο ΕΝ 50126. 

γ. Περιγραφή Συστήματος (System Definition) 
Η περιγραφή συστήματος βασικά περιλαμβάνει ένα «μπλόκ διάγραμμα», στο οποίο 
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περιλαμβάνονται τα υποσυστήματα και οι διεπαφές με όμορα συστήματα.  
Η περιγραφή συστήματος, προσδιορίζει τους κινδύνους, που θα χρησιμοποιηθούν στην 
Ανάλυση Κινδύνων, επειδή οι περισσότεροι κίνδυνοι προκύπτουν στα όρια του συστήματος. 

δ. Σχέδιο Ασφάλειας (Safety Plan) 
Γενικά το σχέδιο ασφάλειας περιλαμβάνει την επισκόπηση της διαδικασίας διαχείρισης της 
ασφάλειας και επίπεδα, ρόλους και ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή το σχέδιο αυτό 
περιγράφει, ποίος πρέπει να κάνει μια ενέργεια, τι ακριβώς πρέπει να κάνει και πότε. 
Το σχέδιο ασφάλειας περιλαμβάνει, επίσης, την καταγραφή των κινδύνων (hazard log) την 
ανάλυση των κινδύνων (risk assessment), καθώς και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να 
αναληφθούν για τους κινδύνους (safety management).  

ε. Μελέτη Ασφάλειας (Safety Case) 
Η μελέτη ασφάλειας είναι βασική μελέτη για να γίνει αποδεκτό ως ασφαλές το σύστημα ETCS με 
τα υποσυστήματα και τον εξοπλισμό. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την ακόλουθη δομή: 
 

ζ) Μέρος 1: Ορισμός Συστήματος (ή υποσυστήματος / εξοπλισμού) 
η) Μέρος 2: Έκθεση Διαχείρισης Ποιότητας 
θ) Μέρος 3: Έκθεση Διαχείρισης Ασφάλειας 
ι) Μέρος 4: Έκθεση Τεχνικής Ασφάλειας 
ια) Μέρος 5: Θέματα Σχετικά με Λειτουργίες Ασφάλειας 
ιβ) Μέρος 6: Συμπεράσματα 

Το Σχέδιο Ασφάλειας θα πρέπει να εγκριθεί από πιστοποιημένο φορέα προκειμένου στην 
συνέχεια να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ασφάλειας για την απόκτηση της σχετικής άδειας. Ο 
φορέας πιστοποίησης θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ. 

στ. Τεχνική Ασφάλεια 
Όλες οι μελέτες, τα υλικά και ο εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού), που 
συνδέονται άμεσα με κρίσιμες λειτουργίες ασφάλειας, θα είναι ασφαλή σε περίπτωση αστοχίας 
(fail-safe), ήτοι ένα σφάλμα, μια απώλεια ή μια αποσύνδεση θα έχει ως αποτέλεσμα την 
εφαρμογή μιας πιο περιοριστικής κατάστασης, ή σε άλλη περίπτωση θα έχει ως αποτέλεσμα 
ελέγχους, που δεν θα επιτρέπουν κινήσεις συρμών υπό μη ασφαλείς συνθήκες.  
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία του συστήματοςι, από τα οποία θα προκύπτει 
η αξιόπιστη και απολύτως ασφαλής λειτουργία σε εγκατεστημένο σύστημα κύριου 
σιδηροδρόμου. Τα ανωτέρω θα υποστηριχθούν από λεπτομερή τεχνική ερμηνεία των αρχών 
λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων λειτουργίας, της 
λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης και της τεκμηρίωσης ότι ένα μεμονωμένο σφάλμα δεν θα 
επηρεάσει τη λειτουργία σε περισσότερα από ένα τοπικά συστήματα αλληλεξάρτησης. Θα 
δοθούν διευκρινήσεις αναφορικά με την επίπτωση ενός τέτοιου σφάλματος στη λειτουργία της 
αντίστοιχης αλληλεξάρτησης. Το σύστημα θα διασφαλίζει ότι δεν θα αναπτύσσονται επικίνδυνες 
συνθήκες λειτουργίας σε περίπτωση μεμονωμένης βλάβης του εξοπλισμού. 
 
Αξιοπιστία  
Η βασική παράμετρος για την αξιοπιστία ενός συστήματος είναι ο Μέσος Χρόνος Μεταξύ 
Σφαλμάτων (MTBF). Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ανάλυση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα 
μοντέλα υπολογισμού των τιμών του Μέσου Χρόνου μεταξύ Σφαλμάτων για τα στοιχεία του 
συστήματος ETCS, η οποία θα αποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός καλύπτει τις απαιτήσεις των 
EN50128, 50129. 
 
Διαθεσιμότητα 
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Το σύνολο του εξοπλισμού θα σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί για ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 
ετών. Ο Ανάδοχος θα συντάξει ένα αντίστοιχο γενικό σχέδιο συντήρησης. Για κάθε στοιχείο του 
εξοπλισμού, που δεν αναμένεται να καλύψει αυτήν την απαίτηση και δεν είναι αναλώσιμο 
ανταλλακτικό, ο Ανάδοχος θα υποδείξει την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του, καθώς και κάθε 
πρόσθετη υποστήριξη που θα παράσχει για να διασφαλίσει ότι το σύστημα θα είναι πλήρως 
λειτουργικό για διάρκεια τουλάχιστον 25 ετών.  
Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου : 

α. Να είναι στη διάθεση του οργανισμού όταν σκοπεύει να αναβαθμίσει το σύστημα 
ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις του συστήματος ή μέρος αυτού ή να παραδώσει σε 
τρίτο τα σχετικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τα ανωτέρω.  

β. Να διορθώσει τυχόν προβλήματα ή σφάλματα που τυχόν εντοπίζονται.  
γ. Να ενημερώνει τον οργανισμό για τυχόν αναβαθμίσεις του λογισμικού και/ή του 

εξοπλισμού που έχει παράσχει. 
δ. Να τηρεί για τυχόν μελλοντική χρήση πλήρη σειρά τεκμηρίωσης, που δεν έχει 

παραδοθεί στον πελάτη. 
 
Συντηρησιμότητα 
 Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα τεκμηριώσει τις απαιτήσεις συντήρησης του 
εξοπλισμού του συστήματος ETCS. 
 Η συντήρηση του συστήματος ETCS από την άποψη του φόρτου εργασίας, της 
συχνότητας εργασίας, του πλήθους του προσωπικού, της ποικιλίας των τύπων και του αριθμού 
των εξειδικευμένων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών  θα είναι παρόμοια με αυτή που ισχύει σε 
άλλα σημεία του δικτύου, για το σύστημα ETCS. 
 Ο Ανάδοχος θα συντάξει ένα εγχειρίδιο συντήρησης με ολοκληρωμένες πληροφορίες 
και οδηγίες για την συντήρηση του συστήματος ETCS. Το εγχειρίδιο θα συνταχθεί κατά τρόπο 
ώστε να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις για διασφάλιση ποιότητας που δίδονται με τους 
κείμενους κανονισμούς και τα πρότυπα. 
Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται τα εξής: 
α. Η μεθοδολογία και ο μέσος χρόνος μέχρι την επισκευή ή αντικατάσταση στοιχείων ή 
συγκροτημάτων του εξοπλισμού που θεωρούνται ως έχοντα υψηλή πιθανότητα αστοχίας ή 
φθοράς. 
β. Ένα σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης, καταρτισμένο και προσαρμοσμένο με 
βάση στοιχεία που κατεγράφησαν από τακτικές επιθεωρήσεις και οπτικούς ελέγχους του 
εξοπλισμού, ετήσιες γενικές επιθεωρήσεις και μη προγραμματισμένη συντήρηση.  
γ. Μέθοδοι αντιμετώπισης διαφόρων τύπων αστοχιών, βλαβών ή ατυχημάτων που μπορεί 
να αναφέρθηκαν από το κοινό ή το προσωπικό του Αναδόχου.  
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ΜΕΡΟΣ V. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΣΙΔ) 

 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τους τεχνικούς όρους που αφορούν στη μελέτη εφαρμογής, 
προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού που χρειάζεται για 
την κατασκευή των συστημάτων αυτόματης εξασφάλισης ισοπέδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ) με 
φωτεινά και ηχητικά σήματα και ημιδρύφρακτα, καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών για 
συντήρηση των συστημάτων για 2 χρόνια πέραν του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του 
Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : Αρχές Λειτουργίας ΑΣΙΔ 

 
Με τα προς εγκατάσταση Α.Σ.Ι.Δ. στις Ι.Δ. του Δικτύου επιτυγχάνεται η αυτόματη εξασφάλιση 
των ισοπέδων διαβάσεων με εκπομπή προς τα κινούμενα στην οδό οχήματα, φωτεινών και 
ηχητικών σημάτων προειδοποιητικών της προσέγγισης σιδηροδρομικού οχήματος στην Ι.Δ., 
ακολουθούμενη από κάθοδο των ημιδρυφράκτων, η έναρξη της οποίας ενεργοποιεί οπτική 
ένδειξη προς τον μηχανοδηγό η οποία είναι απόρροια της κανονικής λειτουργίας του 
συστήματος εξασφάλισης. 
Η εκπομπή των σημάτων προς την οδό αρχίζει αυτομάτως μόλις επενεργήσει η αμαξοστοιχία 
στη διάταξη κατάληψης της Ι.Δ. που τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση. Παράλληλα θα 
πραγματοποιείται η αφή σε αναλάμποντες οδικούς φωτεινούς σηματοδότες οι οποίοι θα 
εκπέμπουν ταυτόχρονα με την αφή των διπλών αναλαμπόντων ερυθρών φώτων, κίτρινο 
αναλάμπων φώς. Η απόσταση τοποθέτησης των διατάξεων κατάληψης από την Ι.Δ. 
υπολογίζεται σύμφωνα με την μεγίστη επιτρεπόμενη στο υπ’ όψιν τμήμα ταχύτητα καθώς και με 
άλλους παράγοντες που χαρακτηρίζουν κάθε Ι.Δ. (λοξή διασταύρωση, πολλαπλή γραμμή κλπ). 
Η εκπομπή των σημάτων προς την οδό διακόπτεται είτε μετά από τη διέλευση όλης της 
αμαξοστοιχίας από την ισόπεδη διάβαση με την επενέργεια σε κατάλληλη διάταξη 
απελευθέρωσης τοποθετημένη πλησίον της Ι.Δ., είτε μετά από την παρέλευση ρυθμιζόμενου 
χρόνου αναμονής αμαξοστοιχίας και του χρόνου ασφαλείας χωρίς επενέργεια στη διάταξη 
απελευθέρωσης (3,5γπϊπ) και κατόπιν της πλήρους ανόδου στην κατακόρυφη θέση των 
ημιδρυφράκτων και στις δύο περιπτώσεις. Η ανωτέρω λειτουργία του συστήματος καλείται 
αυτόματη λειτουργία. 
Η κάθοδος των ημιδρυφράκτων θα αρχίζει 9 δευτερόλεπτα μετά από τη στιγμή που ο πρώτος 
τροχός της διερχόμενης αμαξοστοιχίας επενεργεί στη διάταξη κατάληψης. (Ο χρόνος αυτός 
πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται από 1 έως τουλάχιστον 40 5). Ο χρόνος καθόδου των 
ημιδρυφράκτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 7 ε ούτε μεγαλύτερος των 10 ε. 
Σε όλα τα Α.Σ.Ι.Δ. προβλέπεται αυτόματη απελευθέρωση μετά από το πέρας μέτρησης του 
ρυθμιζόμενου χρόνου αναμονής της αμαξοστοιχίας και του χρόνου ασφαλείας, που στο 
σύνολό τους είναι 3,5 λεπτά. Με την κατάληψη της Ι.Δ. αρχίζει η μέτρηση του ανωτέρω χρόνου, 
μετά από το τέλος του οποίου απελευθερώνεται αυτομάτως η Ι.Δ.. Με τη διαπίστωση, εντός των 
ανωτέρω χρόνων, της ανίχνευσης αμαξοστοιχίας από τη διάταξη απελευθέρωσης ΡΙ_ κάθε 
χρονομέτρηση ακυρώνεται και το σύστημα απελευθερώνεται κανονικά. Αντιστοίχως, η 
ανίχνευση αμαξοστοιχίας κατά τους ανωτέρω χρόνους από έστω μία διάταξη κατάληψης ΡΟ ή 
ασφαλείας θα έχει ως συνέπεια την ανανέωση της μέτρησης χρόνου αναμονής άφιξης 
αμαξοστοιχίας. 
Ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη για τον τρόπο λειτουργίας του Α.Σ.Ι.Δ. κατά την εκπόνηση της 
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μελέτης του τα αναφερόμενα: 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Ημιδρύφρακτα με τους μηχανισμούς κινήσεώς τους. 

 
Για τον αποκλεισμό του καταστρώματος της οδού προς τη γραμμή θα χρησιμοποιηθούν κεραίες 
(ημιδρύφρακτα) καταλλήλου 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 δύο 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 Ø 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, 
 
ή 
 
Β) από πλαστικοποιημένη κοιλοδοκό κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής, ενισχυμένη με ίνες 
υάλου, με χρωματισμό που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Η κεραία θα φέρει ανακλαστικά νυκτός τα 
οποία δεν θα δημιουργούν αντανάκλαση από την πτώση των φώτων στους οδηγούς των 
αυτοκινήτων. 
 
Π-1. 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 αποσύνδεση των ημιδρυφάκτων από τη θέση τους ή θραύση τους, 
χωρίς να προκαλείται βλάβη στον μηχανισμό κίνησης. Η ανωτέρω στήριξη θα εξασφαλίζεται 
χωρίς χρήση κάποιου εύθραυστου εξαρτήματος που να απαιτεί την αντικατάστασή του. Η 
ανωτέρω 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. 
 
Π-2. Η ύπαρξη των κεραιών στη θέση τους θα ελέγχεται μέσω καταλλήλου διατάξεως η οποία 
θα συνδέεται με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Η ανίχνευση θραύσης του δρυφάκτου για 
περισσότερα από 5 s θα θεωρείται κρίσιμο σφάλμα του συστήματος και θα συνεπάγεται τις 
ανάλογες ενδείξεις και ενέργειες του συστήματος ελέγχου. 
 
Π-3. Οι κεραίες σε ηρεμία του συστήματος θα μανδαλώνονται στην κατακόρυφη θέση με τρόπο, 
ώστε να αποκλείεται ο καταβιβασμός αυτών από οποιαδήποτε αιτία, η 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 σε 
περίπτωση κανονικής λειτουργίας του ΑΣΙΔ τα ημιδρύφακτα θα ασφαλίζονται στην οριζόντια 
θέση ενώ σε περίπτωση αστοχίας απελευθέρωσής τους δεν θα υπάρχει μανδάλωση και θα είναι 
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δυνατή η χειροκίνητη ανύψωση και στερέωσή τους στην κατακόρυφη θέση με ελαχίστη 
καταβαλλόμενη δύναμη. 
 
Π-4. Σε περίπτωση επισκευής, συντήρησης κ.λπ. θα υπάρχει σε προσιτό σημείο χειροκίνητη 
μηχανική μανδάλωση στην κατακόρυφη θέση με ταυτόχρονη θέση εκτός λειτουργίας του 
κινητήρα του δρυφάκτου προς αποφυγή βλάβης. 
 
Π-5. Ο μηχανισμός ημιδρυφάκτων που θα ενσωματωθεί στο έργο θα έχει αυτόνομο 
ηλεκτρομηχανικό 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, το οποίο θα 
εξασφαλίζει στεγανότητα με βαθμό προστασίας ¨ΙΡ 65¨ σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60529, θα 
είναι ανθεκτικό, κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση και θα ασφαλίζεται με κλειδαριά 
ασφαλείας, όμοια με εκείνη του ερμαρίου ηλεκτρονόμων και συσσωρευτών. 
 
Π-6. Ο μηχανισμός των ημιδρυφάκτων θα είναι τοποθετημένος επί ιδιαιτέρας βάσεως. 
 
Π-7. Σε κάθε τοποθετούμενο σύστημα πρέπει να υπάρχει σαφής περιγραφή του τρόπου με τον 
οποίο επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος χρόνος των 7-10 δευτερολέπτων για τον καταβιβασμό των 
ημιδρυφάκτων. 
 
 
Π-8. Η τροφοδοσία του μηχανισμού θα είναι 24V DC, η οποία θα εξασφαλίζεται από το 
τροφοδοτικό του όλου συστήματος ή, σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ, από τους συσσωρευτές 
του ΑΣΙΔ. 
 
Π-9. Οι ηλεκτρονόμοι των μηχανισμών ημιδρυφράκτων όπου προβλέπονται εντός μηχανισμού 
θα είναι ασφαλείας πρόσφατου 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 γενικώς τα χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνονται στο Δελτίο UIC αριθ. 736/2004/4th 
edition. 
 
Π-10. Τα στοιχεία ελέγχου γωνιακής θέσης του κυρίου άξονα ημιδρυφάκτου θα απαρτίζονται 
από μικροδιακόπτες μεγάλης στιβαρότητας με ηλεκτρικές επαφές μεγάλης διάρκειας ζωής, που 
θα είναι τουλάχιστον η ίδια που ορίζεται στον μηχανισμό ημιδρυφάκτων (Πρ-5). Γίνεται 
αποδεκτός και άλλος τρόπος ελέγχου γωνιακής θέσης, όχι μικρότερης διάρκειας ηλεκτρικής 
ζωής. 
 
Π-11. Η πέδηση της κίνησης καθόδου ή ανόδου των ημιδρυφράκτων, 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. 
 
Π-12. Η κίνηση των ημιδρυφράκτων πρέπει να μπορεί να διακοπεί σε οποιαδήποτε στιγμή και να 
ακολουθήσει ανάστροφη φορά σε σχέση προς την διακοπείσα. Αυτή η αναστροφή πρέπει να 
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συντελείται χωρίς κρουστική καταπόνηση. 
 
Π-13. 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 τη λειτουργία του εναέριου αγωγού επαφής ονομαστικής τάσης 25 kV / 50 Hz. 
Επίσης το κεντρικό ερμάριο ελέγχου και ο εξοπλισμός γραμμής, ο μη επί της γραμμής 
τοποθετημένος, θα λειτουργεί σωστά και δεν θα βλάπτεται από κραδασμούς εύρους 2 mm στα 
10 Ηz για 1 ώρα. Ο επί της γραμμής τοποθετημένος εξοπλισμός θα αντέχει εξίσου σε 
κραδασμούς εύρους 3 mm σε συχνότητα 3 Ηz μέχρι 40 Ηz. Το σύστημα θα συνεχίζει να λειτουργεί 
σωστά κατά την παρουσία επί των τροχιών ρευμάτων θέρμανσης 400 A, 50 Hz AC ή 400 A DC, 
καθώς και υπό την επήρρεια του αγωγού επαφής. 
 
 
Π-14. 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 τη βραχύτερη δυνατή σύνδεση με τον αγωγό γείωσης μεγίστου μήκους 
σύνδεσης 250 mm. 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 τη μέγιστη τιμή έντασης εκφόρτισης κυματομορφής 10 kΑ, 8/20 m/s και μέγιστη 
διακύμανση 600 V. Συνδέσεις με τον εξοπλισμό ανίχνευσης τρένων θα προστατεύονται κατά τον 
ίδιο τρόπο με διαπεραστική διακύμανση 250 V για κυματομορφή 100/700. Η μόνωση μεταξύ των 
τερματικών διασυνδέσεων ισχύος θα έχει ανθεκτικότητα 2 kV, 50 Hz για 1 min. Όλες οι 
καλωδιώσεις θα έχουν ελάχιστη αντίσταση μόνωσης 1 ΜΩ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : 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 οριζοντίως διευθετημένα διπλά ερυθρά φώτα και τον 
κώδωνα. Αναλόγως των τοπικών συνθηκών ορατότητας της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να 
απαιτηθεί να τοποθετηθούν και πρόσθετα ερυθρά φώτα σε ιδιαίτερο ιστό. 
 
Επιπλέον των διπλών ερυθρών φώτων, η σηματοδότηση προς την οδό συμπληρώνεται από 
δίχρωμους φωτεινούς σηματοδότες που θα επιδίδουν κίτρινο αναλάμπον και θα είναι 
αναρτημένοι επί ιστού και βραχίονα για την ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας (κατά Κ.Ο.Κ.). 
 
Α) Διπλά ερυθρά φώτα 
 
Φέρων ιστός οδικών φωτοσημάτων 
 
α. Αυτός θα είναι από σωλήνα ενιαίο χωρίς συγκολλήσεις, διαμέτρου ø140 mm, πάχους 
ελάσματος κατ' ελάχιστο 4,5 mm, στιβαρής κατασκευής, που θα δέχεται και τις επιδράσεις που 
οφείλονται στην κίνηση των ημιδρυφάκτων και στον άνεμο. 
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β. Θα φέρει τα 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 σιδερένια 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 ανοξείδωτων κοχλιώσεων, επάνω σε 
κατάλληλη βάση από σκυρόδεμα C20/25. Κατά την έγχυση του σκυροδέματος της βάσης θα 
διαμορφωθούν κατάλληλες οπές που θα επιτρέπουν τη διέλευση του καλωδίου προς το κιβώτιο 
διακλάδωσης. Ο ιστός θα συνδεθεί με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm2 μέχρι τη γείωση της 
εγκατάστασης. 
 
Ερυθρά αναλάμποντα φώτα προς την οδό. 
 
α. Αυτά θα είναι τοποθετημένα επάνω στον ιστό σύμφωνα με το σχέδιο 78ΥΤΗΕ/27-3-- 78 και 
προσανατολισμένα προς την οδό. Τα φώτα 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 mm. Το ύψος 
του κέντρου του φανού από το έδαφος θα είναι 2500 mm. Η σύνδεση μεταξύ των φανών θα 
γίνεται με κατάλληλο σωλήνα στον οποίο θα βιδώνεται κάθε κέλυφος και ως 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 υάλινο έγχρωμο δίσκο ερυθρού χρώματος, 
το κάτοπτρο, τη λυχνιολαβή, τη λυχνία, τα σκιάδια και τον διακλαδωτή (κλέμες) 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, και θα εξασφαλίζει 
στεγανότητα σε όλα τα μέρη αυτού με βαθμό προστασίας ¨ΙΡ 65¨ σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 
60529. Θα φέρει στεγανή θύρα στην οποία στερεώνεται ο υάλινος έγχρωμος δίσκος και διάταξη 
ανοίγματος διευκολύνουσα την αντικατάσταση των λυχνιών. Στη θέση κοχλίωσης του κελύφους 
στον σωλήνα στερέωσης θα υπάρχει διάταξη ακινητοποίησής του με τρόπο ώστε να μη 
περιστρέφεται από άνεμο ή άλλα αίτια μετά από την τελική ρύθμισή 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. 
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ε. Η θύρα του κελύφους θα κλείνει στεγανά, ο δε υάλινος έγχρωμος δίσκος θα στερεώνεται σ' 
αυτή με στεγανή προσαρμογή τέτοια, ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Ο υάλινος 
έγχρωμος δίσκος θα είναι διαμέτρου 195 - 220 mm, ερυθρού χρώματος με χρωματική απόδοση 
και χαρακτηριστικά κατάλληλα για οδική σήμανση. 
 
στ. Το κάτοπτρο θα είναι καταλλήλου σχήματος, ώστε τελικά το φως, ως 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 αποκοχλίωση της λυχνίας να μην επιτρέπει την 
περιστροφή της με κίνδυνο βλάβης και βραχυκυκλωμάτων. 
 
η. Ο διακλαδωτής (κλέμες) θα είναι βυσματικός ή με κοχλίες και θα εξασφαλίζει την εύκολη 
σύνδεση και αποσύνδεση των αγωγών και τελικά την αφαίρεση του φανού. Η συρμάτωση θα 
αποτελείται από κατάλληλους και ανθεκτικούς αγωγούς. 
 
θ. Τα σκιάδια θα είναι από αλουμίνιο ή ισχυρό κατάλληλο πλαστικό βαμμένο μαύρο και θα έχει 
τις διαστάσεις του σχεδίου 78/27.3.78/ΎΤΗΕ. 
 
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 m 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 m και με άνοιγμα δέσμης 5°, μέχρι τα 220 m με 
άνοιγμα δέσμης 10° και τέλος μέχρι τα 80 m 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 140 m με άνοιγμα δέσμης 2°, μέχρι 55 m με άνοιγμα δέσμης 5°, μέχρι τα 30 m με 
άνοιγμα δέσμης 10° και μέχρι 15 m 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 τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας. Η λυχνία θα 
είναι ισχύος 20W και διπλού νήματος. 
 
Ηχητικό Σήμα - Κουδούνι. 
 
α. Το κουδούνι θα είναι ισχυρής 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 τη στερέωση του πάνω στον ιστό 
και την απαιτούμενη καλωδίωση μέχρι τον διακλαδωτή. 
 
β. Ο παραγόμενος κωδωνισμός πρέπει να είναι χαρακτηριστικός. Η στάθμη του παραγόμενου 
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κωδωνισμού θα είναι τουλάχιστον 95 dB σε απόσταση ενός μέτρου. Πρέπει επίσης να είναι 
εφοδιασμένο με σύστημα (όχι μηχανικό) ρύθμισης της στάθμης του παραγομένου κωδωνισμού. 
Τα κουδούνια πληρούν λειτουργία ασφαλείας και γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν τεχνικά 
χαρακτηριστικά κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Η συχνότητα του κωδωνισμού 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : Φωτοσήματα επιτήρησης προς την τροχιά 

Έχουν μορφή και διαστάσεις σύμφωνες με το υπ’ αριθμ. 72/19.11.77 σχέδιο ΥΤΗΕ, με εξαίρεση 
του κατακορύφου σκιαδίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο σκαρίφημα 1. 
 
Τοποθετούνται ανά ένα προς κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας και δεξιά της τροχιάς με όψη προς 
την προσεγγίζουσα την ισόπεδη διάβαση αμαξοστοιχία και σε απόσταση σύμφωνα με το 
αντίστοιχο σκαρίφημα ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του ΓΚΚ και εκτός της περιμέτρου ελευθέρας διατομής. 
Κάθε φωτόσημα, καλούμενο γενικώς σιδηροδρομικό φωτόσημα, αποτελείται από τον φέροντα 
ιστό, το λευκό αναλάμπον φως και την πινακίδα. 
 
Α.1. Φέρων ιστός κυρίων σιδηροδρομικών φωτοσημάτων 
 
α. Αυτός θα είναι από ενιαίο τεμάχιο γαλβανισμένου σωλήνα ø4", πάχους ελάσματος κατ’ 
ελάχιστον 4,5 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 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 γίνεται από τη 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 Εργοδότου. 
 
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 ανοξείδωτων κοχλιώσεων επάνω σε 
κατάλληλη βάση από σκυρόδεμα C20/25. Η μορφή και διαστάσεις της βάσεως αυτής καθώς 
και του πέλματος του ιστού ενδεικτικώς φαίνονται στο σκαρίφημα υπ. αριθμ. 4 της ΔΗΣΤΗΕ, χωρίς 
να αποκλείεται η χρήση βάσης διαφορετικής μορφής και διαστάσεων. Σε κάθε περίπτωση ο 
Ανάδοχος θα προσκομίσει στατικό υπολογισμό, με τον οποίο θα αποδεικνύεται η στατική 
επάρκεια της βάσης και του ιστού. Κατά την έγχυση του σκυροδέματος της βάσης θα 
διαμορφωθούν κατάλληλες οπές που θα επιτρέπουν τη διέλευση του καλωδίου προς το κιβώτιο 
διακλάδωσης. Ο ιστός θα συνδεθεί με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm² μέχρι τη γείωση της 
εγκατάστασης. 
 
Α.2. Λευκό αναλάμπον φως προς την τροχιά 
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α. Αυτό θα είναι τοποθετημένο επάνω στον ιστό και προσανατολισμένο προς την 
προσεγγίζουσα την ΙΔ αμαξοστοιχία. Ο τρόπος στήριξης του φωτός επάνω στον ιστό, που 
φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα 1, είναι ενδεικτικός. Το ύψος τοποθέτησης του φωτός από 
τη στάθμη κυλίσεως είναι 3,2 m. Το φως λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια αποκλεισμού της ΙΔ και 
αποδίδει λευκό αναλάμπον φως με συχνότητα αναλαμπών περίπου μιας (1) ανά δευτερόλεπτο. 
Αναγκαία συνθήκη για τη 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 η διαπίστωση μη ύπαρξης έστω και ενός ημιδρυφάκτου έχει ως 
συνέπεια το σβήσιμο του λευκού φωτός προς την τροχιά. Επίσης οποιαδήποτε άλλη συνθήκη 
αστοχίας απαιτηθεί από τον ΟΣΕ κατά την υλοποίηση του έργου. 
 
β. Το φως θα είναι σιδηροδρομικού τύπου "D", αποτελούμενο από το κέλυφος, το οπτικό μέρος, 
τη λυχνιολαβή, τη λυχνία, τα σκιάδια και τον διακλαδωτή (κλέμες) με τη 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 ¨ΙΡ 65¨ 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. Στη θέση κοχλίωσης του κελύφους στον σωλήνα στερέωσης 
θα υπάρχει διάταξη ακινητοποίησής του με τρόπο ώστε να μη περιστρέφεται από άνεμο ή άλλα 
αίτια μετά από την τελική ρύθμισή του. 
 
β1. 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. 
 
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 μικρορρυθμίσεις. 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 (Fresnel) που δίνουν ευκρινή 
και ισχυρή δέσμη φωτός, ορατή από απόσταση 1.500 m με αίθριο ουρανό και τον ήλιο στο 
ζενίθ, αποκλειόμενης οπωσδήποτε της περιπτώσεως ανακλάσεως του από τους συρμούς ή 
άλλη πηγή προερχομένου φωτός με αποτέλεσμα την εσφαλμένη αντίληψη των ενδείξεων από 
τον Μηχανοδηγό (FANTOM LIGHT). Η φωτεινή δέσμη θα έχει κατάλληλο άνοιγμα ώστε να είναι 
ορατό το φως για κάθε περίπτωση ως π.χ. καμπύλες κλπ. Οι χρωματικές αποδόσεις του οπτικού 
μέρους θα είναι κατάλληλες για σιδηροδρομικά φωτοσήματα και για λευκό χρώμα. Η λυχνιολαβή 
θα είναι ισχυρής κατασκευής η δε στερέωσή 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 . 
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Η ισχύς του μετασχηματιστή θα είναι κατάλληλη για την τροφοδοσία της λυχνίας του 
φωτοσήματος (τουλάχιστον 25 W). 
 
στ. Τα κατακόρυφα σκιάδια θα έχουν διαστάσεις όπως στο σκαρίφημα 1, από αλουμίνιο ή 
ισχυρό κατάλληλο πλαστικό βαμμένο μαύρο με κίτρινο πλαίσιο, εντός του οποίου θα έχει κίτρινο 
κυκλικό δίσκο. Ο κίτρινος δίσκος και το κίτρινο πλαίσιο θα είναι ανακλαστικά. 
 
ζ. Ο διακλαδωτής (κλέμες) θα είναι βυσματικός ή με βίδες και θα εξασφαλίζει την εύκολη σύνδεση 
και αποσύνδεση των αγωγών και τελικά την αφαίρεση του φανού. Η συρμάτωση θα γίνεται με 
κατάλληλους ανθεκτικούς αγωγούς. 
 
Α.3. Πινακίδα του Σιδηροδρομικού φωτοσήματος 
 
 
Αυτή θα είναι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 72/19.11.77 ΥΤΗΕ σχέδιο, ορθογωνική, θα έχει διαγωνίως 
διατεταγμένες μαύρες και άσπρες γραμμές από αντανακλαστική κολλημένη επιφάνεια και θα 
φέρει τα γαλβανισμένα στηρίγματα για τη στερέωσή της επάνω στον ιστό. Γενικώς η κατασκευή 
της πινακίδας θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ΠΤΠΕ 301 - 74 Α του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων. 
 
Λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικές μεμβράνες, 
μικροπρισματικής δομής και υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (Τύπου III) σύμφωνα με τις ΠΤΠ 
(πρότυπες τεχνικές Περιγραφές) σήμανσης που περιγράφονται στα ΦΕΚ 954 (τεύχος 
Β'31.12.1986) και ΦΕΚ 953 (Τεύχος Β'24.10.1997) 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : Διατάξεις κατάληψης των ΙΔ (Pc1,Pc2) 

 
Οι διατάξεις κατάληψης των ΙΔ θα αποτελούνται από κυκλώματα γραμμής η άλλη ισοδύναμη 
διάταξη για τροχιά με στρωτήρες από σκυρόδεμα, που θα λειτουργούν εν γένει με τους τροχούς 
των κυκλοφορούντων σιδ/κών οχημάτων, χωρίς όμως μηχανική επαφή με τον τροχό, η 
ακεραιότητα συνδέσεως των οποίων θα ελέγχεται συνεχώς από το σύστημα ελέγχου του ΑΣΙΔ. 
 
Οι τοποθετούμενες διατάξεις κατάληψης δεν θα επηρεάζονται από ηλεκτροκίνηση ονομαστικής 
τάσης 25 kV – 50 Ηz με επιστροφή του ρεύματος έλξης μέσω των ράβδων (rails) όπως και από 
την τάση θέρμανσης των Δ/Η μηχανών των 1500V DC και 1500V AC 33-50 Hz, 400A. 
 
Οι διατάξεις κατάληψης πρέπει να εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την απρόσκοπτη λειτουργία των 
ΑΣΙΔ για ταχύτητα κυκλοφορίας του τμήματος γραμμής. 
 
Οι διατάξεις κατάληψης θα τοποθετούνται σε κατάλληλη απόσταση από την ΙΔ όπως φαίνεται 
στα συνημμένα σχετικά σκαριφήματα του παρόντος τεύχους. Με τη διέλευση του πρώτου άξονα 
της αμαξοστοιχίας που πλησιάζει την ΙΔ από το σημείο «επαφής» της διάταξης κατάληψης θα 
αρχίζει η λειτουργία του ΑΣΙΔ (θα ανάβουν τα φώτα, θα ηχούν τα κουδούνια κ.λπ.). 
 
Οι διατάξεις κατάληψης πρέπει να έχουν λειτουργικές ιδιότητες ώστε: 
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α. Να καλύπτουν επακριβώς όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις κάθε ΑΣΙΔ όπως αυτές ζητούνται 
στις αντίστοιχες περιγραφές. 
 
β. Να εξασφαλίζουν την "αυτόματη λειτουργία" των ΑΣΙΔ και την εκ νέου κατάληψη της ΙΔ, 
αμέσως μετά από την απελευθέρωση της. 
 
γ. Να αναγνωρίζουν τη φορά του τρένου. 
 
Οι διατάξεις κατάληψης θα είναι μετρητές αξόνων, κατάλληλες για εγκατάσταση στην τροχιά και 
ταχύτητες κυκλοφορίας 120 km/h, επιπέδου ασφαλείας Sil-4 και θα συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης αυτών επί της ράβδου. Επίσης θα συνοδεύονται από το 
κατάλληλο εύκαμπτο και θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης με το παρά τη γραμμή στεγανό 
ακροκιβώτιο, το οποίο θα τοποθετείται εντός κατάλληλου ευκάμπτου και ανθεκτικού πλαστικού 
σωλήνα χρώματος επιλογής εργοδότου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : Διατάξεις εντολής απελευθέρωσης των ΙΔ (PL) 

 
Οι διατάξεις απελευθέρωσης θα δίνουν εντολή απελευθέρωσης της κατειλημμένης IΔ, αφού 
πρώτα διέλθει ολόκληρη η αμαξοστοιχία από αυτήν (ΙΔ). 
 
Θα αποτελούνται από διάταξη γραμμικού τύπου (μετρητές αξόνων επιπέδου ασφαλείας Sil-4) 
ώστε να μην ενεργοποιείται η απελευθέρωση σε ενδεχόμενη στάθμευση σιδηροδρομικού 
οχήματος επί της ΙΔ. 
 
Για τη δομή, στερέωση, καλωδίωση κ.λπ. ισχύουν τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο για τις 
διατάξεις κατάληψης της ΙΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : Οικίσκος κεντρικής μονάδας διαχείρισης λειτουργιών ΑΣΙΔ 

 
Για κάθε ΑΣΙΔ προβλέπεται ένας προκατασκευασμένος οικίσκος καταλλήλων διαστάσεων 
εγκατεστημένος κοντά στην ΙΔ που θα περιέχει τις διατάξεις τροφοδοσίας από το δίκτυο πόλεως 
(ΔΕΗ), των στοιχείων συσσωρευτών, καθώς και τις διατάξεις διαχείρισης των λειτουργιών του 
ΑΣΙΔ. 
 
Ο οικίσκος αυτός θα τοποθετηθεί σε βάση από σκυρόδεμα με ελάχιστο πάχος 40 cm. 
 
Η βάση θα είναι σε τέτοιο ύψος, ώστε τυχόν ύδατα να μην είναι δυνατόν να εισρεύσουν 
μέσα σε αυτό. Το πάνω μέρος του οικίσκου θα είναι ελαφρώς κεκλιμένο για την απορροή των 
oμβρίων 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. 
 
Αναφέρεται ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην περιοχή των εγκαταστάσεων είναι –20 
°C έως +70 °C και πρέπει να εξασφαλιστεί με κατάλληλο εξοπλισμό ότι δεν θα αναπτύσσονται 
εσωτερικώς θερμοκρασίες μικρότερες από +5 oC και μεγαλύτερες των +25oC. 
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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. 
 
Ο οικίσκος θα συμπεριλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 
 
Θα συνδέεται με τη γείωση προστασίας της εγκαταστάσεως με αγωγό 10 mm2. Η όλη 
κατασκευή θα είναι προστατευμένη με κατάλληλους απαγωγείς υπερτάσεων σε όλα τα 
επιμέρους συστήματα για την αντικεραυνική προστασία της Κ.Μ.Δ.Λ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : Γενικός πίνακας 220 V 

 
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, τη γενική και τις μερικές ασφάλειες (αυτόματες) για την 
τροφοδοσία των διαφόρων κυκλωμάτων. 
 
Θα υπάρχουν επίσης: 
α. Δύο εφεδρικές ασφάλειες αυτόματες των 10 Α. 
 
β. Ένας στεγανός ρευματοδότης (πρίζα) τύπου Schuko ασφαλισμένος με αυτόματη ασφάλεια 
των 16Α. 
 
γ. Μικρό φωτιστικό σώμα με ιδιαίτερο διακόπτη μεταφερόμενης θέσης με σπιράλ καλωδίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : Τροφοδοσία από ΔΕΗ (220 V, 50 Hz) 

 
Η τροφοδοσία του συστήματος από τη ΔΕΗ θα είναι μονοφασική 220V / 50Ηz. Ο Ανάδοχος 
θα υποβάλει ηλεκτρολογικά σχέδια, έτσι ώστε ο ΕΔΙΣΥ να μπορεί να πάρει την απαιτούμενη 
παροχή από την ΔΕΗ. 
 
Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η κατασκευή στυλίσκου από σκυρόδεμα C20/25 για την 
πάκτωση σιδηροϊστού πρόσδεσης παροχής της ΔΕΗ στην περιοχή των ΑΣΙΔ και τοποθέτησης 
ερμαρίου μετρητή αυτής που θα του δοθεί από τη ΔΕΗ με δική του μέριμνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 

 
Η τροφοδοσία της εγκατάστασης θα γίνεται από το δίκτυο πόλεως 220V (-20%, +10%) και 50 Ηz 
(±5%) μέσω κατάλληλου συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος, πλήρως ηλεκτρονικού, 
τελευταίας τεχνολογίας, που θα εξασφαλίζει τη διατήρηση της τροφοδοσίας λειτουργίας εντός 
των ανωτέρω αναφερομένων ορίων διακύμανσης. 
 
Το σύστημα παροχής ισχύος του ΑΣΙΔ πρέπει να εξασφαλίζει αυτομάτως τις κατωτέρω 
λειτουργίες. 
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α. Κατά την ύπαρξη της τάσης της ΔΕΗ: 
 
1) Να παρέχει επαρκή ισχύ στην εγκατάσταση του κάθε ΑΣΙΔ σύμφωνα με την αντίστοιχη 
μελέτη ισχύος. 
 
2) Να  διατηρεί  τους  συσσωρευτές  φορτισμένους  και  σε  ετοιμότητα  για  την 
 
αντιμετώπιση τυχόν διακοπής της τάσης της ΔΕΗ. 
 
β. Κατά τη διακοπή της τροφοδοσίας από ΔΕΗ: 
 
1) Η εγκατάσταση ΑΣΙΔ να τροφοδοτείται από τους συσσωρευτές χωρίς διακοπή της 
λειτουργίας του κάθε ΑΣΙΔ κατά τη διακοπή της ΔΕΗ. 
 
2) Να παρέχεται προστασία των συσσωρευτών σε περίπτωση πτώσης τάσης αυτών κάτω 
των 20V (Διακοπή τροφοδοσίας από συσσωρευτές). 
 
γ. Κατά την επαναφορά της τροφοδοσίας από ΔΕΗ: 
 
1) Να επανέρχεται στη λειτουργία χωρίς διακοπή της τυχόν ενεργοποιημένης λειτουργίας 
του ΑΣΙΔ κατά την επαναφορά της ΔΕΗ. 
 
2) Να επαναφορτίσει τους συσσωρευτές πλήρως (ταχεία φόρτιση) και κατόπιν να τους 
διατηρεί φορτισμένους. 
 
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αυτόματες λειτουργίες (μεταγωγής τροφοδότησης από δίκτυο ΔΕΗ/ 
από συσσωρευτές και ταχεία φόρτιση – συντήρηση οσάκις απαιτείται) θα μπορούν να 
εκτελούνται και χειροκίνητα μέσω κατάλληλων διακοπτών, που θα προβλέπονται για τον σκοπό 
αυτό. 
 
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 °C ÷ +50 °C, σχετική υγρασία 95%. 
 
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 ανωτέρω προστασίες το 
σύστημα θα πραγματοποιεί αυτομάτως τη μεταγωγή της τροφοδοσίας του ΑΣΙΔ στους 
συσσωρευτές, ενώ μετά από την εξάλειψη της αιτίας της ανωτέρω ενεργοποίησης της 
προστασίας θα επανέρχεται αυτομάτως στην τροφοδοσία του ΑΣΙΔ από το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο 
Ανάδοχος θα προσκομίσει κάθε στοιχείο τεκμηρίωσης των ανωτέρω. 
 
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. 
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Στην πρόσθια 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. 
 
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. 
 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και διατάξεις θα είναι άριστης ποιότητας, καινούργια και 
ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις για τροφοδοσία συστημάτων ασφαλείας. 
 
Οι συσσωρευτές θα είναι εντελώς κλειστού τύπου και θα έχουν χωρητικότητα τέτοια, ώστε κατά 
τη διακοπή της τάσης της ΔΕΗ να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης για ένα 
24-ωρο με πρόβλεψη 75 διελεύσεων στο χρονικό διάστημα αυτό. Ως διάρκεια μιας διέλευσης 
ορίζεται η λειτουργία του ΑΣΙΔ επί 2 πρώτα λεπτά. 
 
Ο Ανάδοχος αφού λάβει υπ’ όψιν του όλες τις προβλεπόμενες καταναλώσεις θα υποβάλει με 
την επιλογή του συστήματος που θα τοποθετηθεί: 
 
α. Πλήρη υπολογισμό της απαιτούμενης ισχύος για την τροφοδοσία της εγκατάστασης 
καθώς και της χωρητικότητας των συσσωρευτών από τον οποίο να φαίνεται η 
 
επάρκεια αυτών για την κάλυψη των αναγκών εκάστου  ΑΣΙΔ. 
 
β. Τη μέγιστη ισχύ εισόδου σε VA. 
 
γ. Τάση και ρεύμα εξόδου για τη διατήρηση της φόρτισης των  συσσωρευτών. 
 
δ. Τάση και ρεύμα εξόδου για την επαναφόρτιση των συσσωρευτών. 
 
 
Τα τοποθετούμενα συστήματα τροφοδοσίας θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμών 
εργαστηρίου εγκρίσεως του εργοδότου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : Κυκλώματα- Προστασία 

Τα διάφορα κυκλώματα ασφαλείας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εγγυώνται τη μέγιστη 
ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών. Κάθε ανωμαλία στα 
διάφορα κυκλώματα ασφαλείας πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη ένδειξη 
φωτοσημάτων υπέρ της ασφαλείας και να αποκλείεται η δυνατότητα ανασφαλούς ένδειξης 
λόγω βλάβης κ.λπ. περιλαμβανομένης, οπωσδήποτε, και της περίπτωσης διακοπής ρεύματος ή 
αγωγού ή καμένων λυχνιών οδικού σηματοδότη. 
 
Τα προς επισήμανση σφάλματα θα είναι τουλάχιστον τα εξής: 
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α. Αστοχία αφής έστω και μιας λυχνίας οδικού φωτοσήματος, 
 
β. Έλλειψη ελέγχου της ύπαρξης στην κανονική της θέσης έστω και μιας κεραίας 
ημιδρυφάκτου, 
 
γ. Έλλειψη φόρτισης των συστοιχιών των συσσωρευτών, 
 
δ. Διαπίστωση  ασυνέχειας  του  κυκλώματος  έστω  και  μιας  διάταξης  κατάληψης  ή 
απελευθέρωσης, 
 
ε. Διαπίστωση έκτακτης αυτόματης απελευθέρωσης του συστήματος. 
 
ς. Αστοχία αφής, έστω και του ενός εκ των δύο νημάτων 
της λυχνίας σιδ.  φωτοσήματος 
 
ζ. Ανίχνευση ενεργοποίησης κάποιου φωτεινού οδικού σήματος ενώ αυτό θα έπρεπε να 
είναι σβηστό. 
 
Τα κυκλώματα προς την ύπαιθρο που τροφοδοτούνται με διαφορετικές τάσεις πρέπει να είναι 
διαχωρισμένα σε ιδιαίτερα καλώδια. 
 
Τα κυκλώματα προς και από την ύπαιθρο θα έχουν διπολική διακοπή και όπου χρειάζεται 
ουδέτερο βραχυκύκλωμα (βραχυκύκλωμα του διακοπτόμενου κυκλώματος). 
 
Τα διάφορα κυκλώματα και συσκευές θα πρέπει να προστατεύονται τόσο από υπερτάσεις, 
προερχόμενες από τον υποβιβασμό της στάθμης μόνωσης, όσο και από κρουστικές 
υπερτάσεις ατμοσφαιρικής προέλευσης ή, εν πάση περιπτώσει, ξένες προς την εγκατάσταση. 
 
α) Τα κυκλώματα προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζουν την προστασία των ΑΣΙΔ τόσο από την πλευρά της ηλεκτρικής τους τροφοδοσίας 
όσο και από την πλευρά των εισερχόμενων και εξερχόμενων καλωδιώσεών τους με τα εξωτερικά 
κυκλώματα. Τα στοιχεία προστασίας των κυκλωμάτων θα πρέπει να διαθέτουν μεγάλη αντοχή 
στην έντονη καταπόνηση από κεραυνικά και κρουστικά ρεύματα και να προσφέρουν τον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας έτσι ώστε να εγγυώνται την αδιάλειπτη λειτουργία του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ΑΣΙΔ. 
 
β) Τα συστήματα προστασίας στη χαμηλή τάση (πάνω από 60V), θα πρέπει να έχουν 
ενσωματωμένα στοιχεία προστασίας ικανά να μπορούν να διαχειριστούν υψηλά κεραυνικά 
ρεύματα αλλά και να προσφέρουν ταυτόχρονα χαμηλή παραμένουσα τάση έτσι ώστε να 
προστατεύουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα στοιχεία προστασίας θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τεχνολογία τύπου βαρίστορ (Metal Oxide Varistor, MOV) 
έτσι ώστε να έχουν γρήγορη απόκριση, χαμηλή παραμένουσα τάση και δυνατότητα 
απορρόφησης μεγάλων ποσών ενέργειας (πιστοποιημένη αντοχή σε κεραυνικά ρεύματα). Ο 
τρόπος αστοχίας των στοιχείων προστασίας θα πρέπει να είναι βραχυκύκλωμα (short circuit) 
έτσι ώστε να προκαλείται άμεση διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το δίκτυο να 
εξακολουθεί το σύστημα να προστατεύει τον εξοπλισμό από μεταγενέστερα κρουστικά 
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φαινόμενα. Κάθε στοιχείο προστασίας SPD, που περιέχεται στον πίνακα, θα πρέπει να έχει 
πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης (π.χ. KEMA, VDE, ή άλλο 
αντίστοιχο) με βάση την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 61643-11:2002 + prA11 και να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από το αντίστοιχο πιστοποιητικό τύπου CCA. Η πιστοποίηση των στοιχείων 
προστασίας σε κάποιον από τους ανωτέρω οργανισμούς πιστοποίησης θα πρέπει να έχει γίνει 
με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους οι οποίες ορίζονται στο πρότυπο EN 61643-11: 
 
 
Type 1/Class I (κατηγορία στοιχείων σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης) Uc > 280V (μέγιστη 
τάση συνεχούς λειτουργίας) 
 
Iimp > 20kA (μέγιστη αντοχή σε κεραυνικό ρεύμα κυματομορφής 10/350μs) Up < 1200V (ελάχιστη 
στάθμη προστασίας) 
 
Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 50 kA. 
 
Τέλος, είναι απαραίτητη η δυνατότητα τοποθέτησης-σύνδεσης του συστήματος προστασίας 
απ’ ευθείας στους αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας χωρίς τη χρήση δευτερεύουσας 
ασφάλειας ή ασφαλειοδιακόπτη (circuit breaker) πέραν της κεντρικής ασφάλειας ή 
ασφαλειοδιακόπτη. Η καταλληλότητα του συστήματος προστασίας για τέτοιου είδους 
συνδεσμολογία θα πρέπει να έχει αποδειχθεί με δοκιμές σε ανεξάρτητο οργανισμό. 
 
γ) Τα συστήματα προστασίας στα ασθενή ρεύματα (κάτω από 48V), θα αποτελούνται από 
στοιχεία ικανά να διαχειριστούν μεγάλα ποσά ενέργειας, να προσφέρουν χαμηλή παραμένουσα 
τάση και να διαθέτουν ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ανάλογα της γραμμής στην οποία πρόκειται 
να συνδεθούν. Τα στοιχεία προστασίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο 
τεχνολογία τύπου βαρίστορ (Metal Oxide Varistor, MOV) έτσι ώστε να έχουν γρήγορη απόκριση, 
χαμηλή παραμένουσα τάση και δυνατότητα απορρόφησης μεγάλων ποσών ενέργειας 
(πιστοποιημένη αντοχή σε κεραυνικά ρεύματα). Ο τρόπος αστοχίας των στοιχείων προστασίας 
θα πρέπει να είναι βραχυκύκλωμα (short circuit) έτσι ώστε να προκαλείται άμεση διακοπή της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το δίκτυο συνεχίζοντας έτσι να προστατεύει τον εξοπλισμό από 
επαναλαμβανόμενα κρουστικά φαινόμενα. Η πιστοποίηση των στοιχείων προστασίας θα πρέπει 
να έχει γίνει σε πιστοποιημένα εργαστήρια κρουστικών ρευμάτων με βάση τις παραμέτρους οι 
οποίες ορίζονται στο πρότυπο EN 61643-21. 
 
Ο Ανάδοχος για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα αναλάβει τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στον Νόμο, αναλμβάνων συγχρόνως τις αστικές και ποινικές ευθύνες, 
υποχρεούται δε να συντάξει και εκδώσει όλα τα απαιτούμενα σχέδια, πιστοποιητικά κ.λπ. για τη 
σηματοδότηση των εγκαταστάσεων από τη ΔΕΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης Λειτουργιών ΑΣΙΔ (K.M.Δ.Λ.) 

 
Η διαχείριση των λειτουργιών ΑΣΙΔ θα εκτελείται ανάλογα με την τεχνολογία του 
εγκεκριμένου συστήματος, από αμιγή ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενα συστήματα τελευταίας 
τεχνολογίας. 
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Οι διάφορες λογικές διαδικασίες θα σχεδιάζονται και εκτελούνται με ακρίβεια και το επίπεδο 
ασφαλείας αυτών θα αντιστοιχεί σε Επίπεδο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας 4 -, Safety Integrity 
Level 4 (SIL 4) - , όπως αυτό ορίζεται στο ENV 50129. 
 
 
Τα προς τοποθέτηση συστήματα θα συνοδεύονται από πλήρη περιγραφή και ανάλυση από την 
οποία θα προκύπτει η φιλοσοφία της κατασκευής τους, οι δυνατότητες τους, οι διάφοροι έλεγχοι, 
οι κώδικες ασφαλείας κ.λπ. ώστε να γίνεται καταληπτή άμεσα η υπέρ της ασφαλείας λειτουργία 
τους. 
 
Οι τυχόν χωριστές διατάξεις διαλείπουσας λειτουργίας των φώτων (flasher) 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%. 
 
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 0 min μέχρι 5 min τουλάχιστον, ανεξαρτήτως αν η χρησιμοποιούμενη περιοχή 
είναι μέρος της όλης περιοχής ρύθμισης της προσφερόμενης διατάξεις μέτρησης χρόνου. Οι 
διατάξεις μέτρησης χρόνου έστω και εάν αυτές ευρίσκονται εντός των ολοκληρωμένων 
διατάξεων και αποτελούν μέρος αυτών θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και να πληρούν τα ως 
άνω αναφερόμενα για την περιοχή ρύθμισής τους. 
 
Στην περίπτωση χωριστών διατάξεων διαλειπούσης λειτουργίας ή διατάξεων μέτρησης χρόνου, 
αυτές θα είναι βυσματικού τύπου. 
 
Η Κ.Μ.Δ.Λ. θα διαθέτει ψηφιακό σύστημα καταχώρισης συμβάντων που θα διατηρεί ιστορικό 
αρχείο της λειτουργίας του συστήματος.  
 

ΑΡΘΡΟ 13 : Γείωση 

Πλησίον του ερμαρίου Κ.Μ.Δ.Λ και των ιστών σιδ/κών φωτοσημάτων θα τοποθετηθούν γειώσεις 
κατάλληλες για την προστασία της αντίστοιχης εγκαταστάσεως αποτελούμενες κατ' ελάχιστον 
από σωλήνα γαλβανισμένο μήκους 2,5m διαμέτρου 1" ή καταλλήλου ηλεκτροδίου γείωσης που 
να εξασφαλίζει αντίσταση γείωσης το πολύ 4Ω. 
 
Το άκρο του σωλήνα γείωσης θα καλυφθεί με φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα διαστάσεων 
20x20 cm που θα περιλαμβάνεται στην τιμή της γειώσεως. 
 
Το περιλαίμιο σύνδεσης του αγωγού γείωσης θα είναι χάλκινο. 
 
Ο αγωγός θα είναι χάλκινος, διατομής τουλάχιστον 10 mm², και θα συνδέει το ερμάριο και 
τους ιστούς των οδικών σηματοδοτών. 
 
Ο αγωγός γείωσης πλέον της σύσφιγξης θα συγκολλείται για λόγους καλύτερης και 
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μονιμότερης επαφής και θα καλύπτεται από στρώση υλικών που δεν θα επιτρέπουν την 
οξείδωση του μέρους της σύσφιγξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : Πινακίδα επιτήρησης. 

 
Στην  αρχή  διαδρομής  κατάληψης  του  κάθε  ΑΣΙΔ  θα  τοποθετείται  πινακίδα επιτήρησης, 
φερομένη πάνω σε ιστό από ενιαίο σωλήνα γαλβανισμένο Ø2" και πάχους κατ' ελάχιστον 3,65 
mm, καταλλήλως διαμορφωμένο. 
 
Το σιδηρό έλασμα αγκύρωσης του ιστού (βλέπε σχ. 70/19.11.77/ΥΤΗΕ) θα είναι πάχους 6 mm, 
πλάτους 50 mm. Το επάνω άκρο του θα κοχλιοτομηθεί και θα τοποθετηθεί στεγανό 
γαλβανισμένο κάλυμμα (τάπα). Η πινακίδα επάνω στον ιστό θα είναι στερεωμένη σε τρόπο ώστε 
μετά από την τελική ρύθμιση αυτής να μην είναι δυνατή η περιστροφή της από τον πνέοντα 
άνεμο. Για τη στερέωση του ιστού στο έδαφος θα ανοιχτεί τρύπα βάθους 60 cm και καταλλήλου 
διαμέτρου και, αφού τοποθετηθεί ο ιστός, θα στερεωθεί με χώματα και τα προϊόντα της 
εκσκαφής καλά κοπανισμένα μέχρι ύψους 10 cm κάτω από την επιφάνεια του γύρω εδάφους. 
Τελικώς η τρύπα θα κλεισθεί με σκυρόδεμα C20/25 μέχρι την επιφάνεια του γύρω εδάφους. 
 
Η πινακίδα προειδοποίησης θα είναι μαύρη, ορθογωνική, με τέσσερεις ορθούς ανακλαστικής 
επιφανείας λευκούς ρόμβους, θα φέρει τα γαλβανισμένα στηρίγματα για τη στερέωσή της 
επάνω στον ιστό. Γενικώς η κατασκευή της πινακίδας επιτήρησης των ΑΣΙΔ θα είναι σύμφωνη 
προς το υπ' αριθ. 70/19-11-77 σχέδιο ΥΤΗΕ, πλην της όψης της πινακίδας, η οποία θα είναι 
σύμφωνη με το σκαρίφημα 2. 
 
Στις περιπτώσεις όπου η απόσταση του φωτοσήματος επιτήρησης από την Ι. . υπολείπεται 
περισσότερο του 5% του μήκους πέδησης της γραμμής τοποθετείται στο άνω μέρος της 
πινακίδας προειδοποίησης, ανακλαστικής επιφάνειας ανεστραμμένο λευκό τρίγωνο με μαύρο 
περιθώριο (σκαρίφημα 2). 
 

ΑΡΘΡΟ 15 : Καλωδιώσεις 

Η τοποθέτηση καλωδίων θα γίνεται σε σκάμμα που θα κατασκευαστεί προς τούτο, βάθους 
τουλάχιστον 60 cm από την επιφάνεια του εδάφους μέσα σε σωλήνες HDPE, με δαπάνη του 
αναδόχου που περιλαμβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση όπου απαιτηθεί συμπλήρωση 
υφιστάμενου φορέα εκ σκυροδέματος ή μεταλλικού φορέα, ο ανάδοχος θα υποβάλει προς 
έγκριση στον ΟΣΕ τις απαραίτητες προδιαγραφές και κατόπιν της εγκρίσεως θα προβεί σε 
προμήθεια και εγκατάσταση. 
 
Όπου θα απαιτηθούν να γίνουν διελεύσεις καλωδίων πέραν και εκτός του υπάρχοντος φορέα 
αυτές θα γίνουν εντός σκάμματος σε βάθος τουλάχιστον 60 cm κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους, μέσα σε σωλήνες PVC, με δαπάνη του Αναδόχου που περιλαμβάνεται στην 
προσφορά 
 
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου ΝΥCY κατά VDE και εξωτερικό μανδύα PVC 
κατάλληλα για τη θέση τοποθετήσεως τους και θα έχουν υποχρεωτικώς μεταλλικό περίβλημα ή 
μπλεντάζ ώστε να επιτυγχάνεται προστασία από την επίδραση του ρεύματος επιστροφής της 
Ηλεκτρικής Έλξης και της ηλεκτρικής θέρμανσης και από εξωγενείς παράγοντες (καταστροφή 
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από τα τρωκτικά κλπ). 
 
Από το ερμάριο της κεντρικής μονάδος διαχείρισης μέχρι το πρώτο φρεάτιο οι καλωδιώσεις θα 
οδεύουν εντός προστατευτικών σωλήνων PVC διαμέτρου αναλόγως με το πλήθος και τη 
διατομή των καλωδίων. 
 
Στο σύνολο των καλωδιώσεων θα περιληφθούν και τα καλώδια σύνδεσης των συσσωρευτών 
με το ερμάριο ηλεκτρονόμων τα οποία θα είναι καταλλήλου διατομής. Επίσης περιλαμβάνεται 
και κάθε άλλη καλωδίωση απαραίτητη για τη λειτουργία των ΑΣΙΔ έστω και εάν δεν αναφέρεται 
ρητώς. Τα μήκη των διαφόρων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση των ΑΣΙΔ 
θα είναι επαρκή ώστε ν' αποφεύγεται η χρήση μουφών για την ένωσή τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : Φρεάτια 

Τα προς εγκατάσταση φρεάτια είναι βασικώς δύο ειδών: 
 
α. Τα φρεάτια διέλευσης των καλωδιώσεων κατά μήκος της γραμμής, όπου θα απαιτηθούν, θα 
είναι σε βάθος ανάλογο με την καλωδίωση αλλά όχι μικρότερο από 30 cm, και θα φέρουν διπλό 
χυτοσιδηρό στεγανό κάλυμμα διαστάσεων περίπου 50×50 cm. 
 
β. Τα εκατέρωθεν της γραμμής και οδού φρεάτια (περάσματα) θα είναι διαστάσεων 100×100 cm, 
σε βάθος ανάλογο με την καλωδίωση αλλά όχι μικρότερο από 80 cm, με σκέπασμα από 
μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους 4 mm με ενισχύσεις σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 456 σχέδιο της 
ΔΗΣΤΗΕ. 
 
Όλα τα φρεάτια διαστάσεων 50×50 θα είναι προκατασκευασμένα από ισχυρό σκυρόδεμα 
αποτελούμενο από ένα ή περισσότερα τεμάχια στεγανοποιημένα τελικώς μεταξύ τους με 
τσιμεντοκονία. Το εξωτερικό κάλυμμα πρέπει να αντέχει σε βάρος 100 kg και θα φέρει στην 
εξωτερική όψη ανάγλυφη την εγγραφή «ΟΣΕ». 
 
Το σημείο εισόδου των σωληνώσεων μέσα στο φρεάτιο θα βρίσκεται σε κατάλληλο ύψος από 
τον πυθμένα ώστε τα καλώδια να μη καλύπτονται από χώματα κ.λπ., οι δε σωληνώσεις στο 
σημείο εισόδου θα στερεώνονται με τσιμεντοκονία. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 : Στεγανά ακροκιβώτια 

 
Οι διάφορες ανά τη γραμμή συσκευές εδάφους ή τροχοεπαφές κ.λπ. θα συνδεθούν μέσω 
καταλλήλων μεταλλικών ακροκιβωτίων που θα έχουν τους κατάλληλους ακροδέκτες για τη 
διακλάδωση ή τη συνέχιση των αγωγών κατά περίπτωση. 
 
Τα ακροκιβώτια θα είναι ισχυρής κατασκευής και στεγανά και θα στερεώνονται στο έδαφος με 
καταλλήλως γαλβανισμένα στηρίγματα. 
 
Τα καλώδια από τα ακροκιβώτια μέχρι τις συσκευές εδάφους θα είναι εύκαμπτα, καταλλήλως 
οπλισμένα και τοποθετημένα εντός ευκάμπτου πλαστικού σωλήνα χρώματος επιλογής του 
εργοδότου κατά προτίμηση κίτρινου. 
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ΑΡΘΡΟ 18 : Ένταξη στο σύστημα σηματοδότησης 

 
Στο εν λόγω τμήμα γραμμής υπάρχουν ΑΣΙΔ, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά εντός της 
περιοχής των σταθμών. Τα ΑΣΙΔ αυτά θα ενταχθούν στο σύστημα σηματοδότησης, σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα. 
 

Στάση / Σταθμός  Χ.Θ. Ομαδοποίηση 
Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 33+296 ΝΑΙ 
Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 33+576 ΝΑΙ 
Σ.Σ. Ν. Περάμου 52+474 ΟΧΙ 
Σ.Σ Μεγάρων 58+963 ΝΑΙ 
Σ.Σ Μεγάρων 59+287 ΝΑΙ 
Σ.Σ Μεγάρων 59+458 ΝΑΙ 

 
Για τα ανωτέρω ΑΣΙΔ ισχύουν τα κάτωθι: 
 

I. Η ενεργοποίησή τους επιτυγχάνεται με τη χάραξη δρομολογίου εισόδου ή εξόδου, κατά 
περίπτωση, του σταθμού στον οποίο εντάσσονται. 

 
II. Η σιδηροδρομική εξασφάλιση επιτυγχάνεται μέσω των φωτοσημάτων της 

σηματοδότησης και όχι ανεξάρτητων σιδηροδρομικών φωτοσημάτων. 
 
Στο εν λόγω τμήμα γραμμής υπάρχουν ΑΣΙΔ τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής των 
σταθμών. 
 
Τα ΑΣΙΔ αυτά έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν σε αυτόματη κατάσταση μόνον από την 
κύρια τροχιά, ενώ σε περίπτωση που απαιτείται η διασταύρωση ή υπέρβαση θα πρέπει ο 
εντεταλμένος υπάλληλος να χειριστεί τον τοπικό πίνακα χειρισμών του σταθμού σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Γ.Κ.Κ. προκειμένου μετά το πέρας της διασταύρωσης η διάβαση να ενεργοποιηθεί.  
 
Μέσω των εργασιών της παρούσης, θα αντικατασταθούν με νέα και θα διασυνδεθούν με την 
σηματοδότηση των σταθμών που ανήκουν, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ΑΣΙΔ θα ενεργοποιούνται 
με τη χάραξη σηματοτεχνικής διαδρομής και την κατάληψη τμήματος αποκλεισμού. Η 
πληροφόρηση των μηχανοδηγών για την κανονική λειτουργία του ΑΣΙΔ θα σημαίνεται μέσω 
σιδηροδρομικών φωτοσημάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα δύο ανά γραμμή για την 
προφύλαξη του ΑΣΙΔ και από τις δύο κατευθύνσεις.  
 
Τα σιδηροδρομικά φωτοσήματα θα είναι σβηστά όταν: 

δ. το ΑΣΙΔ είναι σε ηρεμία (ανοικτή ισόπεδη διάβαση) 
ε. το ΑΣΙΔ είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί κανονικά εξαιτίας καμένης 

λυχνίας οδικού φωτοσήματος  
στ. παραβίασης ημιδυφράκτου. 

Η διασύνδεση των ΑΣΙΔ με το σύστημα σηματοδότησης, που πρόκειται να εγκατασταθεί, θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να επιτρέπει την ανταλλαγή των ακόλουθων δεδομένων: 
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I. Σηματοδότηση -> ΑΣΙΔ : 
γ) Τεχνητή κατάληψη (ενεργοποίηση). Είναι αναγκαίο η εντολή τεχνητής κατάληψης να 

δίνεται ανεξάρτητα για καθεμία γραμμή και κατεύθυνση, που μπορεί να ενεργοποιήσει 
το ΑΣΙΔ, ώστε να προκαλεί την αφή και του αντίστοιχου σιδηροδρομικού 
αναλάμποντος φωτοσήματος. 

δ) Τεχνητή απελευθέρωση. Ομοίως, θα πρέπει να δίνεται για καθεμία γραμμή και 
κατεύθυνση απομάκρυνσης χωριστά, ώστε το σύστημα του ΑΣΙΔ να είναι σε θέση να 
διακρίνει π.χ. την περίπτωση, που η σηματοδότηση αποδεσμεύει τεχνητά το ΑΣΙΔ για 
μια συγκεκριμένη κατεύθυνση απομάκρυνσης, αλλά το ίδιο ΑΣΙΔ έχει δεσμευθεί από 
συρμό, που προσεγγίζει από άλλη γραμμή και κατεύθυνση, οπότε φυσικά το ΑΣΙΔ δεν 
θα πρέπει να αποδεσμευθεί. 

 
II. ΑΣΙΔ -> Σηματοδότηση : 

ε) Κατάσταση ΑΣΙΔ (ελεύθερο-κατειλημμένο) από προσεγγίζοντες συρμούς 
στ) Επιτυχής εξασφάλιση του ΑΣΙΔ (εντολή, που ενεργοποιεί το σιδηροδρομικό 

φωτόσημα) 
ζ) Ύπαρξη βλάβης, που δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία του ΑΣΙΔ 
η) Ύπαρξη βλάβης, που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του ΑΣΙΔ 

 
Η συμπεριφορά του ΑΣΙΔ στις περιπτώσεις λήψης αντιφατικών εντολών από το σύστημα 
σηματοδότησης και το πεδίο (π.χ. εντολή τεχνητής απελευθέρωσης από τη σηματοδότηση, 
χωρίς όμως να έχει εκκενωθεί η Ι.Δ. από το συρμό), θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 
ασφαλούς λειτουργίας και να τεκμηριώνεται στη μελέτη, που θα υποβληθεί. 
Ο ανάδοχος θα υποβάλει μελέτη εφαρμογής για τη διασύνδεση των ΑΣΙΔ με το σύστημα 
σηματοδότησης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την επίβλεψη. 
 
Η κατάσταση των ανωτέρω ΑΣΙΔ θα απεικονίζεται στην Τηλεδιοικηση, ενώ θα παρέχεται και η 
πλήρης πληροφόρηση καθώς και λειτουργίες – ενδείξεις – χειρισμοί από την Τηλεδιοικηση μέσω 
της διεπαφής χειρισμών της σηματοδότησης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 : Διεπαφή με το ETCS 

 
Οι συρμοί που επιτηρούνται από το σύστημα ETCS επιτρέπεται να διέλθουν των ισόπεδων 
διαβάσεων με μέγιστη ταχύτητα μόνο αν το αυτόματο σύστημα (ΑΣΙΔ) έχει ενεργοποιηθεί 
επιτυχώς. Αν η ενεργοποίηση αποτύχει, οι συρμοί θα πρέπει να πεδήσουν έως την ταχύτητα 
απελευθέρωσης λίγο πριν την ισόπεδη διάβαση. Συνεπώς μια ηλεκτρονική μονάδα γραμμής 
(LEU) πρέπει να ανιχνεύει την κατάσταση του ΑΣΙΔ και να μεταφέρει το κατάλληλο τηλεγράφημα 
μέσω ανεξάρτητων ραδιοφάρων (balises) ή να μεταφέρει πληροφορία στο κατάλληλο LEU εντός 
του ορίου της απόστασης πέδησης. 
 
Τα balises που ελέγχουν την ταχύτητα στις ισόπεδες διαβάσεις πρέπει να εγκατασταθούν στις 
ακόλουθες αποστάσεις από το ΑΣΙΔ. Σημειώνεται ότι η μέγιστη ταχύτητα μεταξύ του σημείου 
ενεργοποίησης και του ΑΣΙΔ είναι 120 km/h. 
 
Ταχύτητα συρμού (km/h) 40 60 80 100 120 140 160 
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Απόσταση (m) 755 765 775 790 800 1310 1320 
 
 
Συμβολισμοί 
 
Το σημείο μετάδοσης 
δεδομένων αποτελείται από 

Σύμβολο για το σημείο μετάδοσης δεδομένων 

Μεμονωμένος ραδιοφάρος 
 

Για τους μεμονωμένους ραδιοφάρους ο λογικός 
προσανατολισμός δεν απεικονίζεται 

Ομάδα ραδιοφάρων 

  
Ο προσανατολισμός (ονομαστική κατεύθυνση) της ομάδας 
ραδιοφάρων σημειώνεται με ένα τρίγωνο 

 
◄Προς τα αριστερά 

 
 
Προς τα δεξιά► 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20 : Σύστημα τηλε-επιτήρησης. 

 
Για την έγκαιρη παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των υπό εγκατάσταση ΑΣΙΔ θα 
εγκατασταθεί σύστημα τηλεπιτήρησης αυτών, το οποίο θα αποτελείται από απαραίτητο 
εξοπλισμό (μόντεμ, συσκευή εκπομπής μηνυμάτων, κέντρο ελέγχου με Η/Υ, τμήμα συντήρησης 
με Η/Υ κ.λ.π ) που θα εξασφαλίζει την ασύρματη μεταφορά κρίσιμων σφαλμάτων στο Κέντρο 
Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΕΚΘΠ, καθώς και στο τμήμα συντήρησης του ΟΣΕ όπου υπάγεται η 
γραμμή. 
 
Για τον λόγο αυτό θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός στα ΑΣΙΔ και στο κέντρο 
Τηλεδιοίκησης και στο τμήμα συντήρησης του ΟΣΕ. 
 
Το σύστημα τηλεπιτήρησης θα αποστέλλει επίσης μηνύματα SMS σε κινητά τηλέφωνα της 
Υπηρεσίας. 
 
Τονίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη οποιουδήποτε λογισμικού 
διαχείρισης και λήψης των συμβάντων. 
 
Επιπλέον θα αναπτυχθεί διασύνδεση με τα μελλοντικά συστήματα σηματοδότησης υπό μορφή 
επαφών χωρίς τάση (voltage-free contacts), στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
ασφάλειας έναντι αστοχίας (failsafety): εντολές ή έλεγχοι κρίσιμοι για την ασφάλεια θα 
αποστέλλονται μέσω normally closed ή normally open επαφών, κατά περίπτωση, ώστε τυχόν 
διακοπή συνέχειας στο καλώδιο διασύνδεσης να προκαλεί αντίδραση του συστήματος υπέρ της 
ασφάλειας. 
 
Η εν λόγω διασύνδεση θα πρέπει κατ' ελάχιστον να επιτρέπει την ανταλλαγή των ακόλουθων 
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δεδομένων από το ΑΣΙΔ προς το σύστημα σηματοδότησης και το αντίστροφο (από την 
σηματοδότησης προς το ΑΣΙΔ). 
 
Τα δεδομένα αυτά είναι: 
 
I. Σηματοδότηση -> ΑΣΙΔ : 
 
• Τεχνητή κατάληψη (ενεργοποίηση). 
• Τεχνητή απελευθέρωση.  
 
II. ΑΣΙΔ -> Σηματοδότηση: 
 
• Κατάσταση ΑΣΙΔ (ελεύθερο-κατειλημμένο) από προσεγγίζοντες συρμούς 
 
• Επιτυχής εξασφάλιση του ΑΣΙΔ (εντολή, που ενεργοποιεί το σιδηροδρομικό φωτόσημα) 
 
• Ύπαρξη βλάβης, που δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία του ΑΣΙΔ 
 
• Ύπαρξη βλάβης, που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του ΑΣΙΔ 
 
Τα προς επισήμανση σφάλματα που θα απεικονίζονται θα είναι τουλάχιστον τα εξής: 
 
α. Αστοχία αφής έστω και μιας λυχνίας τύπου LED φωτοσημάτων (οδικών και σιδηροδρομικών), 
β. Διακοπή ελέγχου συνέχειας ημιδρυφάκτων  
γ. Μη φόρτιση των συστοιχιών των συσσωρευτών,  
δ. Διακοπή ΔΕΗ 
ε. Διαπίστωση ασυνέχειας κυκλώματος, διάταξης κατάληψης - απελευθέρωσης,  
στ. Διαπίστωση έκτακτης αυτόματης απελευθέρωσης του συστήματος,  
ζ. Διακοπή επικοινωνίας  
η. Γενική Βλάβη στην Κεντρική Μονάδα 
 
Θα παρέχονται οι ενδείξεις:  
 
θ. Κανονική λειτουργία  
ι. Ένδειξη έναρξης κατάληψης 
ια. Ένδειξη έναρξης αναλαμπή οδικών και σιδηροδρομικών φωτοσημάτων  
ιβ. Γραφική απεικόνιση της καθόδου και ανόδου ηφιδρυφράκτων  
ιγ. Ενεργοποίηση χρονική καθυστέρησης 3 1/2 λεπτών 
 
Θα παρέχονται ενδεικτικά οι χειρισμοί:  
 
ιδ. Εξαναγκασμένο κλείσιμο 
ιε. Απελευθέρωση ΑΣΙΔ ύστερα από εξαναγκασμένο κλείσιμο 
 
Για την αρχιτεκτονική του συστήματος και την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος θα εκπονήσει 
σε δύο στάδια σχετική μελέτη, το 1ο σε επίπεδο προμελέτης και το 2ο σε επίπεδο μελέτης 
εφαρμογής. 
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ΑΡΘΡΟ 21 : Συντήρηση με άρση βλαβών και ανωμαλιών 

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 εκτελούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα (καθημερινώς, εβδομαδιαίως, μηνιαίως κ.λπ.) καθώς και τεχνικές οδηγίες για τη 
συντήρηση και την άρση βλαβών. Με το συνδυασμό της αξιοπιστίας του εγκατεστημένου υλικού 
και της υπ' όψιν συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής απρόσκοπτη και ασφαλής 
λειτουργία των συστημάτων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τεχνικό προσωπικό επί 24 μήνες (χρόνος 
εγγύησης καλής λειτουργίας), το οποίο θα επιλαμβάνεται της προληπτικής συντήρησης των 
εγκαταστάσεων και της άρσης τυχόν βλαβών. 
 
Η συντήρηση αυτή έχει την έννοια, ότι ο Ανάδοχος με τους αρμόδιους τεχνικούς, με επιτόπιο 
μετάβαση ελέγχει και συντηρεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης, τις εγκαταστάσεις, σε 
όλα τα μέρη και επιλαμβάνεται για την άρση τυχόν παρουσιαζόμενης βλάβης ή ανωμαλίας σε 
χρονικό διάστημα το πολύ 4 ωρών από της ειδοποίησής του. Τα ανωτέρω θα αναγράφονται 
στο ημερολόγιο του έργου που θα τηρείται επιτόπου του κάθε ΑΣΙΔ. 
 
Επίσης για κάθε ΑΣΙΔ θα υπάρχει καρτέλα συντήρησης η οποία θα ενημερώνεται σύμφωνα με 
το πρόγραμμα από το προσωπικό συντήρησης. 
 
 
Σε βάρος του Αναδόχου είναι οι δαπάνες αυτής της συντήρησης καθώς και χρησιμοποιούμενα 
υλικά ή μικροϋλικά που χρειάζονται αντικατάσταση. 
 
 
Μετά από την από κοινού επεξεργασία του προγράμματος συντήρησης, στο ημερολόγιο του 
έργου θα αναγράφονται καθημερινώς οι εκτελούμενες εργασίες. Το ημερολόγιο θα 
υπογράφεται καθημερινώς από τους υπευθύνους του ΟΣΕ και του Αναδόχου. 
 
Κατά το διάστημα της συντήρησης από τον ανάδοχο τα διάφορα ερμάρια κ.λπ. θα είναι 
σφραγισμένα και μόνον οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί του Αναδόχου θα δύναται να επέμβουν. 
Επίσης, δύνανται να επέμβουν και καταλλήλως εκπαιδευμένοι τεχνικοί του ΟΣΕ με την παρουσία 
και ευθύνη πάντοτε των τεχνικών του αναδόχου. 
Μετά από το τέλος της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος θα παραδώσει όλα 
τα συστήματα λειτουργούντα άψογα και με ασφάλεια, τα δε διάφορα επί μέρους μηχανήματα 
κ.λπ. θα έχουν μόνον τις κατά το χρονικό τούτο διάστημα φυσιολογικές φθορές από τη 
λειτουργία τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 : Εγκατάσταση εξοπλισμού 

 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους 
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κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. 
 
Οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού θα εκτελεσθούν από τη αρχή μέχρι το τέλος υπό τη 
διεύθυνση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, γνώστη της Ελληνικής γλώσσας, που θα 
πλαισιώνεται από ειδικούς ξένους τεχνικούς των εργοστασίων κατασκευής εφ’ όσον απαιτείται. 
 
Οι δαπάνες κίνησης, διαμονής κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικώς τον Ανάδοχο που δεν δικαιούται 
για τον λόγο αυτόν καμία πρόσθετη αποζημίωση. 
 
Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου του έργου με όλα τα 
απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, ως και κάθε άλλη δαπάνη η εργασία ώστε να είναι αυτός έτοιμος 
για λειτουργία, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις δοθείσες τιμές της προσφοράς, έστω και 
αν αυτό δεν αναφέρεται ρητώς. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 : Δοκιμές – Παραλαβές 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Α.1 Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας των υπό προμήθεια υλικών, συσκευών κ.λπ. 
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 που αποτελούν τις 
δοκιμές προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 
 
Α.2 Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές. 
 
Α.3 Αν κατά τη 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.    

Α.4 Η προσωρινή και οριστική παραλαβή είναι δυνατόν να γίνεται χωριστά για κάθε ΑΣΙΔ. 
 
Β. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
    

Β.1 Οι  δοκιμές  αυτές  θα  διεξαχθούν  στο  Εργοστάσιο  κατασκευής  των  αντιστοίχων 

 μονάδων και υλικών    

Β.2 Σκοπός των δοκιμών και ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι κάθε έτοιμο σύστημα είναι 

 απόλυτα  κατάλληλο  για  την  προβλεπομένη  χρήση,  σύμφωνα  με  τις  συμβατικές 
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 προδιαγραφές και με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

 του.     

Β.3 Ο Ανάδοχος πρέπει  κατά  τη  διεξαγωγή  οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής, να 

 παράσχει  όλες  τις  απαιτούμενες  διευκολύνσεις  και  βοήθεια  και όλα τα 

 απαιτούμενα   στοιχεία,   εγκαταστάσεις,   μηχανήματα,   μεταφορικά   μέσα,   υλικά, 

 κινητήρια δύναμη, προσωπικό, όργανα και συσκευές μέτρησης και έλεγχου, που θα 

 απαιτηθούν για την απολύτως ομαλή και ορθή διεξαγωγή αυτών. Τα όργανα θα 

 πρέπει να   παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να βρίσκονται σε 

 αρίστη κατάσταση.    

Β.4 Οι  δαπάνες  όλων  των  δοκιμών  στο  εργοστάσιο  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και 

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

 ρητώς στην ανάλυση του κατ' αποκοπήν τιμήματος.    

Β.5 Στις ανωτέρω δοκιμές δύνανται να παρίστανται με δαπάνη του Αναδόχου αρμόδια 

 όργανα των Υπηρεσιών του ΟΣΕ ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν  όργανα.  

Β.6 Διευκρινίζεται ότι θετικά αποτελέσματα δοκιμών των μονάδων στο εργοστάσιο δεν 

 προδικάζουν παραλαβή της εγκατάστασης που θα συγκροτηθεί με τις μονάδες αυτές. 

 Η παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από επιτυχείς δοκιμές στον τόπο των έργων που θα 

 γίνουν όπως κατωτέρω.    
 
Γ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν να προτείνει σχέδιο για τις δοκιμές 
λειτουργίας, που θα είναι σε συμφωνία με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις 
επιδόσεων του συστήματος και το οποίο θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ έχει δικαίωμα 
τροποποίησης του εν λόγω σχεδίου και εμπλουτισμού του με δοκιμές που κρίνει απαραίτητες. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη στοιχεία με το είδος των δοκιμών που 
πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματα αυτών, προκειμένου να υποβληθούν στον ΟΣΕ. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει σε όλα τα υποσυστήματα του ΑΣΙΔ, όλες τις 
δοκιμές που θα απαιτηθούν από τον ΟΣΕ Α.Ε., προκειμένου να ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η 
εύρυθμη, ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του. Παρατίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι 
δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν. 
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. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον ΚτΕ η διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση (ΔΠΧ), 
ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις δοκιμές καλής λειτουργίας του συνόλου των προς 
παράδοση συστημάτων. 
 
 
Δ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Δ.1 Οι δοκιμές αυτές θα εκτελεσθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εργοδότου ή από 
αντιπροσώπους του παρουσία αντιπροσώπων του Αναδόχου, εκτείνονται δε σε όλα τα 
μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, υλικά και εγκαταστάσεις. 
 
Δ.2 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. Γι’ αυτό κάθε ΑΣΙΔ του έργου πριν από την προσωρινή 
παραλαβή θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τουλάχιστον επί ένα μήνα. 
Δ.3 Οι δοκιμές προσωρινής και οριστικής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές, 
ηλεκτρολογικές και κυρίως λειτουργικές δοκιμές. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι τα προσφερόμενα 
τροφοδοτικά θα υποστούν τις κατωτέρω 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. 
 
Δ.4 Τα απαραίτητα όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και γενικώς 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. 
 
Δ.5 Οι δαπάνες όλων των δοκιμών παραλαβής, πλην της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας και 
του προσωπικού του εργοδότου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Δ.6 Κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν, οι φθορές μηχανολογικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οι οποίες πρέπει να είναι μόνον οι φυσιολογικές φθορές που 
δικαιολογούνται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων κατά το χρονικό διάστημα συντήρησης. 
 
Δ.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει πριν από την προσωρινή παραλαβή 
του κάθε ΑΣΙΔ τα κατασκευαστικά σχέδια αυτού σε διαφάνειες και πέντε (5) σειρές αντιγράφων 
καθώς και 5 αντίγραφα λεπτομερούς περιγραφής για τη λειτουργία του όλου συστήματος και 
χωριστά για κάθε κύκλωμα και συσκευή στην Ελληνική γλώσσα. Τα ως άνω στοιχεία θα 
παραδοθούν επίσης σε μορφή ψηφιακών αρχείων κατηρτισμένων μέσω δοκίμων 
προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου ή/και σχεδιάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 : Πιστοποιήσεις  

Όλα τα ΑΣΙΔ που δεν εντάσσονται στη σηματοδότηση (stand-alone) θα φέρουν τη Γενική 
Πιστοποίηση του Κατασκευαστή. Για την αποδοχή του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει 
πιστοποιητικό ότι τα ΑΣΙΔ έχουν εγκατασταθεί σε τουλάχιστον ένα (1) Σιδηροδρομικό Δίκτυο της 
Ε.Ε. με ταχύτητα κυκλοφορίας άνω των 100 km/h. 
Για αυτά τα ΑΣΙΔ, επιπροσθέτως ζητούνται τα ακόλουθα : 
 

 Οι διατάξεις κατάληψης και απελευθέρωσης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις 
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ανίχνευσης συρμών να είναι επιπέδου ασφαλείας Sil-4. 
 Οι ηλεκτρονόμοι της ΚΜΔΛ να είναι επιπέδου ασφαλείας Sil-4 

 
Ως προς τα ΑΣΙΔ του έργου που εντάσσονται στη Σηματοδότηση, επιβάλλεται η πιστοποίηση 
του κάθε ενός εξ αυτών από Ανεξάρτητο Επιθεωρητή ISA. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 : Πίνακας υλικών & ανταλλακτικών 

 
Α. Πίνακας [Α] 
 
Α.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει με τη μελέτη εφαρμογής τον πίνακα υλικών - 
ανταλλακτικών (Πίνακας [Α]) που αφορά τα προς εγκατάσταση συστήματα, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει για όλα ανεξαιρέτως τα αναλώσιμα ή ανταλλακτικά υλικά, τον αύξοντα αριθμό, 
την περιγραφή, την τιμή μονάδας, τον κατασκευαστή και τον κωδικό αριθμό του υλικού. 
 
Α.2 Οι τιμές του Πίνακα [Α] θα είναι σταθερές και αμετάβλητες για την περίοδο μέχρι την 
προσωρινή 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 Πίνακα [Α]. Το 
παρόν θα εγγυάται η κατασκευάστρια εταιρία προς τον ΟΣΕ πριν από την εγκατάσταση των 
συστημάτων. 
 
Β. Πίνακας [Β] 
 
Β.1 Με βάση τον Πίνακα [Α], ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει έναν 
άλλο πίνακα, τον Πίνακα [Β], 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 επί μία επιπλέον διετία από την οριστική παραλαβή του. 
 
Β.2 Η συνολική αξία των προτεινόμενων ανταλλακτικών της ανωτέρω παραγράφου πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) της προσφερόμενης τιμής. Στην περίπτωση 
που κατά την ανωτέρω διετία απαιτηθούν ανταλλακτικά σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις 
προβλεπόμενες στον Πίνακα [Β] ή ανταλλακτικά που δεν έχουν προβλεφθεί στον πίνακα αυτόν 
ή ανταλλακτικά που θα φθαρούν ή  
αχρηστευθούν μέσα στην υπ’ όψιν διετία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει 
στον ΟΣΕ χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. 
 
Β.3 Διευκρινίζεται ότι τα υλικά του Πίνακα [Β] θα παραληφθούν οπωσδήποτε από τον ΟΣΕ 
μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Η δαπάνη των ανταλλακτικών είναι ανηγμένη στις Τιμές 
Μονάδος του Τιμολογίου. Η δαπάνη των ανταλλακτικών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη έως 
το πέρας των εργασιών. 
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ανταλλακτικά του Πίνακα [Β] δεν έχουν καμία σχέση με τα 
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ανταλλακτικά που ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει για το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης 
από αυτόν. 
 

 

ΜΕΡΟΣ VI. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : Kαλώδιο οπτικών ινών 

Στο παρόν εδάφιο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις για τα καλώδια 
οπτικών ινών, που θα εγκατασταθούν σε φορείς κατά μήκος του τμήματος γραμμής του Δυτικού 
Προαστιακού και θα αποτελέσουν το παθητικό δίκτυο κορμού, μέσα από το οποίο με κατάλληλες 
διατάξεις τερματισμού, και πρόσθετο ενεργό εξοπλισμό πολυπλεξίας και μετάδοσης, θα 
μεταφέρονται τα δεδομένα και σήματα των Σιδηροδρομικών Συστημάτων. 
Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια οπτικών ινών θα τερματίζονται σε οπτικούς κατανεμητές 
στο τεχνικό δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών, σε κάθε Σιδηροδρομική Στάση και στους οικίσκους 
τεχνικού εξοπλισμού των ΑΣΙΔ στην ανοιχτή γραμμή. Το τεχνικό δωμάτιο/οικίσκος του 
συστήματος Τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να πληροί τις απαιτήσεις 
κλιματισμού, υγρασίας και αερισμού/εξαερισμού του προς εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού. 
Ειδικότερα, το παθητικό δίκτυο κορμού θα αποτελείται από δύο (2) καλώδια εξήντα (60) οπτικών 
ινών, τα οποία θα εκκινούν από το τεχνικό δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών του Σ.Σ. Μεγάρων (Χ.Θ. 
52+324) και του παλαιού Σ.Σ. Μεγάρων και θα καταλήγουν στο τεχνικό δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών 
του Σ.Σ. Λιοσίων (Χ.Θ. 21+650), με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις επόμενες 
παραγράφους. Η διαχείριση και το πλήθος των οπτικών ινών που θα χρησιμοποιηθούν από 
κάθε σιδηροδρομικό σύστημα περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής που θα 
εκπονήσει ο ανάδοχος. 
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφεται ενδεικτικά ο απαιτούμενος αριθμός οπτικών ινών ανά 
καλώδιο κορμού εξήντα ινών για την λειτουργία των Σιδηροδρομικών Συστημάτων. 
 
   

Σιδηροδρομικό Σύστημα Πλήθος 
οπτικών ινών 
ανά ΚΟΙ 60 

Σηματοδότηση 2+2εφεδρικές 
Ευρυζωνικό Σύστημα 
Μεταφοράς  

2+2εφεδρικές 

Ηλεκτροκίνηση 2 
GSM-R 2+2εφεδρικές 
ΑΣΙΔ 2 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : Προδιαγραφές οπτικών ινών 

 
Τύπος Οπτικής Ίνας 
Οι οπτικές ίνες του καλωδίου οπτικών ινών θα είναι μονότροπες, θα πληρούν την προδιαγραφή 
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G.652 της ITU-T και τα ακόλουθα πρότυπα: 
 
Απόσβεση    : IEC 793-1-C1A (7.96) 
Χρωματική Διασπορά  :           IEC 793-1-C5Β (7.96) 
Σημείο μηδενικής Διασποράς :           IEC 793-1-C5C (7.96) 
Μήκος κύματος Αποκοπής  : IEC 793-1-C7Α (7.96) 
Διάμετρος πεδίου   : IEC 793-1-C9Β (7.96) 
Αριθμητικό άνοιγμα   : IEC 793-1-C6 (7.96) 
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά  : IEC 793-1-Α1, Α3 (10.95) 
Ακτίνα καμπυλότητας   :           IEC 794-1-Ε11 (10.96) 
Δύναμη εφελκυσμού   : IEC 187000, part 504 (5.95) 
Εγκάρσια πίεση   : IEC 794-1-Ε3 (10.96) 
Θερμοκρασία λειτουργίας  : IEC 794-1-F1 (10.95) 
 
Απόσβεση Οπτικής Ίνας 
Οι ίνες δεν θα έχουν συγκολλήσεις μέσα στα εργοστασιακά μήκη, ούτε και μετρήσιμες τοπικές 
ανωμαλίες της απόσβεσης. Η απόσβεση των ινών στο καλώδιο πρέπει να είναι πρακτικά 
αμετάβλητη για θερμοκρασίες από -10οC έως +50οC. 
Η μέση τιμή της απόσβεσης στα 1310nm και στα 1550nm των οπτικών ινών σε κάθε 
εργοστασιακό μήκος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,36 dB/km και 0,22 dB/km αντίστοιχα, 
ενώ η μέγιστη τιμή της απόσβεσης στα 1310nm και στα 1550nm των οπτικών ινών δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 0,40 dB/km και 0,3 dB/km σε κάθε εργοστασιακό μήκος.  
 
Χρωματική διασπορά 
Η χρωματική διασπορά θα πρέπει να είναι:  

- από 1288 nm μέχρι 1339 nm 3,5 ps/nm.km  
- από 1271 nm μέχρι 1360 nm 5,3 ps/nm.km 
- στα 1550 nm 18 ps/nm.km 

 
Μήκος κύματος αποκοπής 
Το μήκος κύματος αποκοπής της καλωδιωμένης ίνας (λcc) θα πρέπει να είναι μικρότερο από 
1270 nm, ενώ της μη καλωδιωμένης ίνας (λc) μικρότερο από 1280 nm με ελάχιστο το 1100 nm.  
 
Υλικό οπτικής ίνας 
Οι οπτικές ίνες του καλωδίου των οπτικών ινών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 
κατάλληλο υλικό, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες οπτικές, μηχανικές κλπ. ιδιότητες. Ο 
κατασκευαστής θα δηλώσει στην προσφορά του το υλικό από το οποίο αποτελούνται οι οπτικές 
ίνες και θα αναφέρει όλες τις ιδιότητές τους (χημικές, οπτικές, γήρανση κ.τ.λ).  
 
Ποιότητα οπτικής ίνας 
Η ποιότητα των οπτικών ινών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή της 
Πολυπλεξίας Διαίρεσης Μηκών Κύματος (Wavelength Division Multiplexing – WDM).  
 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Προστασία Καλωδίου 

a. Αριθμός οπτικών ινών καλωδίου 
Ο απαιτούμενος αριθμός ινών ανά καλώδιο πρέπει να είναι εξήντα (60) για το δίκτυο κορμού και 
δώδεκα (12) για τις συνδέσεις των περιφερειακών οπτικών κατανεμητών ODF12 ( δύο καλωδίων 
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12 ινών) των σιδηροδρομικών στάσεων, καθώς και των οικίσκων των ΑΣΙΔ με το δίκτυο κορμού.  
 

b. Τύπος καλωδιακού πυρήνα 
Ο καλωδιακός πυρήνας πρέπει να είναι loose tube, ενώ σε κάθε σωληνίσκο θα υπάρχουν από 
6 έως 12 ίνες.   
 

c. Τύπος καλωδίου 
Το καλώδιο πρέπει να είναι εξωτερικού χώρου και κατάλληλο για εγκατάσταση εντός 
επιφανειακού φορέα εκ σκυροδέματος, που είναι εγκατεστημένος κατά μήκος της γραμμής, 
χωρίς να επηρεάζονται τα μηχανικά και οπτικά χαρακτηριστικά του. Θεωρείται ότι ο ίδιος τύπος 
καλωδίου θα χρησιμοποιηθεί και στους εσωτερικούς χώρους.  
 

d. Προστασία καλωδίου 
Το καλώδιο πρέπει να έχει επαρκή προστασία από το νερό, την υγρασία, τους κεραυνούς, τα 
τρωκτικά, καθώς επίσης και από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα θα μπορούσε να επηρεάσει 
την καλή του λειτουργία, μετά την εγκατάσταση του κατά μήκος της προτεινόμενης διαδρομής.  
Το καλώδιο θα πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, την ενυδάτωση και τη διάδοση του 
νερού. Η εφαρμοσμένη δομή προστασίας πρέπει να προστατεύει το καλώδιο έτσι ώστε σε πίεση 
νερού 1 BAR, η διείσδυση νερού να είναι λιγότερο από 1m μετά από 14 ημέρες (IEC 794 1- F5Β). 
Ο προμηθευτής του καλωδίου θα πρέπει να προσκομίσει αποτελέσματα αυτού του ελέγχου από 
αναγνωρισμένα εργαστήρια. 
Για την καλύτερη προστασία από μηχανικές καταπονήσεις, τρωκτικά κτλ. το καλώδιο θα 
περιβάλλεται κάτω από τον εξωτερικό μανδύα από ατσάλινο πτυχωτό προστατευτικό μανδύα 
(corrugated steel tape).  
 

e. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά καλωδίου  
Ο ανάδοχος θα αναφέρει στην προσφορά του τη διάμετρο του κεντρικού στοιχείου μηχανικής 
ενίσχυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει τις 
μηχανικές επιδόσεις του καλωδίου. 
Επίσης, θα παράσχει λεπτομέρειες όσον αφορά το βάρος, τις διαστάσεις, κ.τ.λ. του 
προσφερόμενου καλωδίου. 
 

f. Θερμοκρασία εγκατάστασης & λειτουργίας καλωδίου 
Η θερμοκρασία εγκατάστασης του καλωδίου θα είναι 0 οC έως +50 οC, και η θερμοκρασία 
λειτουργίας του από -40 οC έως +70οC. 
 

g. Αναγνώριση οπτικών ινών 
Οι επιμέρους οπτικές ίνες του καλωδίου πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες σε όλο το μήκος του 
καλωδίου. Ο ανάδοχος θα αναφέρει στην προσφορά του το χρωματικό κώδικα αναγνώρισής 
τους. 
 

h. Σήμανση οπτικού καλωδίου 
Στον εξωτερικό μανδύα των καλωδίων και ανά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 1m πρέπει να 
είναι αποτυπωμένες με ανεξίτηλα γράμματα ενδείξεις, που θα προειδοποιούν ότι πρόκειται για 
καλώδιο οπτικών ινών, καθώς επίσης και για τον τύπο του καλωδίου (π.χ. τον αριθμό των ινών, 
κωδικό κατασκευαστή κ.τ.λ.) τον κατασκευαστή και το λογότυπο του πελάτη (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.). Πάνω 
στον μανδύα πρέπει επίσης να αναγράφονται, ανά μέτρο, τα τρέχοντα μέτρα μήκους. Η αρχή 
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μέτρησης μπορεί να είναι διαφορετική από το μηδέν.   
 

i. Εξωτερικός μανδύας οπτικού καλωδίου 
Ο εξωτερικός μανδύας πρέπει να είναι από HDPE ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής τριβής με 
τους πλαστικούς σωλήνες από PE μικρότερος ή ίσος του 0,25. 
 

j. Μηχανική αντοχή οπτικού καλωδίου 
Το καλώδιο πρέπει να αντέχει σε εγκάρσια δύναμη κρούσης (crush resistance) μεγαλύτερη ή ίση 
των 300 Ν/cm.  
 
Εγκατάσταση Καλωδίου 
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1, το παθητικό δίκτυο κορμού θα αποτελείται από δύο (2) 
καλώδια εξήντα (60) οπτικών ινών έκαστο, τα οποία θα οδεύσουν εκατέρωθεν της 
σιδηροδρομικής γραμμής. Τα καλώδια οπτικών ινών θα εγκατασταθούν εντός ειδικών 
ενισχυμένων σωλήνων προστασίας καλωδίων HDPE (corrugated), οι οποίοι θα τοποθετηθούν 
σε φορείς, που θα διανοιχτούν/τοποθετηθούν συμμετρικά και εκατέρωθεν ως προς τον άξονα 
της γραμμής.  
Κατά μήκος της γραμμής και κατά περίπτωση θα κατασκευαστούν τρεις τύποι φορέων 
καλωδιώσεων,  

1. ο φορέας «Σηματοδότησης - Τηλεπικοινωνιών» με εκσκαφή ή  
2. ο φορέας με προκατασκευασμένα δίδυμα κανάλια από σκυρόδεμα ή  
3. ο προκατασκευασμένος φορέας από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

Σε κάθε φορέα θα εγκατασταθούν δύο σωλήνες HDPE. Οι φορείς προδιαγράφονται στο τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης.  
Οι σύνδεσμοι (μούφες) των καλωδίων, όπου απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν εντός των φορέων, 
θα είναι εγκεκριμένου τύπου και αποδεκτοί από τον ΟΣΕ Α.Ε. Όλα τα καλώδια μετά την 
εγκατάσταση τους στους φορείς θα υποβάλλονται τουλάχιστον σε δοκιμές συνέχειας. 
Αντιστοίχως τα HDPE πριν την εμφύσηση του καλωδίου θα υποβάλλονται σε υδραυλικές δοκιμές 
πίεσης 10 atm και διατήρησης ελεύθερης διατομής σε όλο το μήκος τους με σαΐτα (Mandrel 
Τεστ). Ο ΟΣΕ Α.Ε. θα απαιτήσει την αντικατάσταση όποιων καλωδίων ή τμημάτων HDPE 
αποτυγχάνουν στις δοκιμές. 
Ο σωλήνας HDPE θα προσφέρει πλήρη προστασία από τρωκτικά, με χρήση μη τοξικών υλικών, 
χτυπήματα, χημικά και το εσωτερικό του πρέπει να έχει κατάλληλη επεξεργασία με μόνιμη 
λιπαντική επίστρωση (ταινία), η οποία θα επιτρέπει την εύκολη διέλευση του καλωδίου εντός 
αυτού. Θα πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον και να έχει μεγάλο όριο ζωής. Ο σωλήνας 
θα καλύπτει την προδιαγραφή OTE 4.1.4/Γ/Φεβρουάριος 1997, θα έχει εξωτερική διάμετρο Φ40 
+0.5/-0.0 (mm), πάχος τοιχώματος 3.7 +0.6/-0.0(mm), βάρος 0.430 kgr/m, συντελεστή τριβής 
εσωτερικής επιφανείας < 0.3 και αντοχή σε πίεση 10 atm.  
Εντός του εν λόγω σωλήνα θα εγκατασταθεί με την μέθοδο της ‘’εμφύσησης’’ το καλώδιο 
οπτικών ινών. Η παραδιδόμενη συσκευασία του σωλήνα HDPE θα είναι στροφεία με το κατά 
δυνατόν μεγαλύτερο μήκος σωλήνα ( 500 m) ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συγκολλήσεις του. 
Κατά μήκος της όδευσης των καλωδίων οπτικών ινών εντός των φορέων, θα κατασκευαστούν 
τα απαραίτητα φρεάτια διέλευσης (περίπου ανά 1km). Επίσης, φρεάτια θα υπάρχουν στις 
εγκάρσιες διελεύσεις κάτωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής. Σε κάθε φρεάτιο θα τοποθετείται 
περίσσεια καλωδίου οπτικών ινών συνολικού μήκους είκοσι (20) μέτρων.  
Η όδευση των καλωδίων θα αποτυπωθεί σε μορφή GIS και θα υποβληθεί από τον ανάδοχο πριν 
την τελική επιμέτρηση των εργασιών. 
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Δύναμη εφελκυσμού 
Σε περίπτωση εφελκυσμού των καλωδίων αυτά πρέπει να αντέχουν σε μη μόνιμη δύναμη 
εφελκυσμού μικρής διάρκειας ίση με 3.000Ν και σε μη μόνιμη δύναμη εφελκυσμού μακράς 
διάρκειας ίση με 2.000Ν.  
Κατά την διάρκεια εφαρμογής των δυνάμεων αυτών και μετά την άρση τους δεν θα πρέπει να 
παρατηρηθεί επιμήκυνση των ινών ή μεταβολή της απόσβεσής τους. 
 
Ακτίνα καμπυλότητας 
Τα καλώδια πρέπει να αντέχουν σε μόνιμη κάμψη με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας ίση με 30cm 
χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά τους. 
 
Συσκευασία 
Το καλώδιο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανθεκτικά ξύλινα στροφεία σε μήκη 2km ή 4km 
±5%. Η διάμετρος του τυμπάνου περιελίξεως των καλωδίων πρέπει να είναι ίση με τουλάχιστον 
40 φορές την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από το διπλάσιο της ελάχιστης επιτρεπόμενης ακτίνας καμπυλότητας μόνιμης κάμψης 
του. 
Τα άκρα του καλωδίου πρέπει να κλείνονται στεγανά μετά την κατασκευή του, για να αποφευχθεί 
η διείσδυση νερού και υγρασίας στο εσωτερικό του.  
Η αρχή και το τέλος του καλωδίου πρέπει να επισημαίνονται με τρόπο που θα δηλωθεί από τον 
κατασκευαστή. Η αρχή του καλωδίου πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό στρώμα του στροφείου. 
Και τα δύο άκρα του καλωδίου πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένα με ασφάλεια στο εσωτερικό 
του τυμπάνου. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπεται η αφαίρεση 15-20m από 
το εσωτερικό άκρο για την πραγματοποίηση δοκιμών. 
 
Ποιοτικός Έλεγχος στο Εργοστάσιο 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται στο εργοστάσιο του προμηθευτή από επιτροπή του Ανάδοχου 
και παρουσία του ΟΣΕ. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, πλήρη 
τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό για την διενέργεια όλων των μετρήσεων και δοκιμών που 
προβλέπονται από την προδιαγραφή. 
Ο ΟΣΕ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει σε οποιαδήποτε στιγμή τις φάσεις κατασκευής 
του καλωδίου και να ελέγξει την ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων οργάνων μέτρησης, τα οποία 
πρέπει να είναι διακριβωμένα και πιστοποιημένα. 
Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση των γεωμετρικών και οπτικών 
χαρακτηριστικών των ινών πρέπει να δίνουν αποτελέσματα σε συμφωνία με αυτά που 
προκύπτουν με τις μεθόδους αναφοράς που περιγράφονται στην σύσταση G.652 της ITU-T.  
Κατά την παράδοση ποσότητας καλωδίου, αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά των 
δοκιμών που περιέχονται στους ενδεικτικούς Πίνακες που ακολουθούν και με αριθμό μετρήσεων 
ίσο με εκείνο των δοκιμών παραλαβής. 
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Σημείωση 1: Τα ποσοστά δοκιμών (δειγματοληψίας) τύπου Α του πίνακα αναφέρονται σε αριθμό 
στροφείων με δοκιμή όλων των ινών στα επιλεγόμενα στροφεία. Εάν τα αποτελέσματα μιας 
δοκιμής δεν είναι ικανοποιητικά, η Υπηρεσία μπορεί να επεκτείνει τη δοκιμή μέχρι ποσοστό 100%. 
Σημείωση 2: Επιβεβαίωση αυτής της δοκιμής μπορεί να γίνει δειγματοληπτικά στο εργοστάσιο 
του κατασκευαστή καλωδίων με κατάλληλα όργανα. Αντί αυτού, είναι αποδεκτό σχετικό 
πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου των ινών, θεωρημένο από τον κατασκευαστή 
καλωδίων ο οποίος θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων. 
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ΑΡΘΡΟ 3 : σύνδεσμοι οπτικών ινών (μούφες) 

Γενικά 
Οι προτεινόμενοι σύνδεσμοι θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στις ίδιες περιβαλλοντικές 
συνθήκες με αυτές του καλωδίου και θα είναι κατάλληλοι για το εξωτερικό περιβάλλον, για το 
οποίο προορίζονται. 
Οι σύνδεσμοι είναι προτιμότερο να είναι ενιαίου τύπου, δηλαδή να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για σύνδεση καλωδίων όλων των κατηγοριών και να μπορούν να 
τοποθετηθούν επί τοιχίων ή μέσα σε φρεάτιο ή απευθείας στο χώμα σε ειδικά διαμορφωμένο 
λάκκο. Σε κάθε περίπτωση θα είναι κατάλληλοι για τη σύνδεση καλωδίου 60 ινών και θα 
προσφέρουν προστασία, έναντι σκόνης και υγρασίας, επιπέδου ΙΡ 68 ή ανώτερη. 
Ο σύνδεσμος πρέπει να επιτρέπει την διασύνδεση:  
Α. τουλάχιστον τεσσάρων καλωδίων οπτικών ινών για την περίπτωση του απλού συνδέσμου 
Β. τουλάχιστον έξι καλωδίων οπτικών ινών για την περίπτωση του διακλαδωτικού συνδέσμου.  
Ο σύνδεσμος πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εισαγωγή τύπου oval (14 έως 25mm) και κατά 
προτίμηση 6 κυκλικές εισαγωγές (8 έως 28mm). Η ύπαρξη περισσοτέρων εισόδων είναι 
επιθυμητή.  
Η διαχείριση των ινών μέσα στο σύνδεσμο δύναται να είναι μονοκυκλωματική ή 
πολυκυκλωματική με trays των 12 οπτικών ινών. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες 
ανασυγκρότησης κυκλωμάτων του συνδέσμου δεν πρέπει να επηρεάζουν τα υπόλοιπα ενεργά 
κυκλώματα, στα οποία δεν πραγματοποιούνται εργασίες. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να 
αναβαθμίζεται από πλευράς χωρητικότητας (διακλαδώσεις, WDM κλπ) με την προσθήκη 
πρόσθετων trays. Ο σύνδεσμος θα συνδέεται ισοδυναμικά με την γείωση του συστήματος 
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Ηλεκτροκίνησης εφόσον αυτό απαιτείται από τον σχετικό κανονισμό. 
Λεπτομέρειες θα πρέπει να δοθούν σχετικά με τις διαστάσεις, το βάρος και τον μέγιστο αριθμό 
συνδέσεων για όλους τους προτεινόμενους συνδέσμους, καθώς επίσης και η μικρότερη και 
μεγαλύτερη διάμετρος καλωδίου που μπορεί να ικανοποιήσει.  
 
Δομή Συνδέσμου 
Ο σύνδεσμος θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

a. Κασέτα 
Η κασέτα του συνδέσμου θα είναι πλαστική και θα πρέπει να επιτρέπει την αποθήκευση της 
περίσσειας της ίνας (περίπου 1,5m ανά ίνα), καθώς και του θερμοσυστελλόμενου σωληνίσκου 
προστασίας της συγκόλλησης της ίνας, ο οποίος πρέπει να έχει μήκος 4,5cm έως 6,0cm και να 
είναι εφοδιασμένος με στέλεχος μηχανικής ενίσχυσης. 
Η κασέτα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κατάλληλα στηρίγματα για τους θερμοσυστελλόμενους 
σωληνίσκους, ώστε σε τυχόν εφαρμογή ταλαντώσεων και κρούσεων στον σύνδεσμο να μην 
απομακρύνονται από τη θέση τους. 
Η ακτίνα καμπυλότητας των συγκολλημένων ινών μέσα στην κασέτα, άλλα και σε όλο το 
σύνδεσμο δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 3cm. Πέραν της αποθήκευσης των συγκολλήσεων 
με τις περίσσειες ινών τους, οι κασέτες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα διέλευσης μέσα 
από αυτές (και αποθήκευσης) περίσσειας οπτικής ίνας στην οποία δεν έχει εκτελεστεί 
συγκόλληση. 
 

b. Σύστημα στήριξης των κασετών 
Οι κασέτες θα πρέπει να στηρίζονται σε μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει την επέμβαση στην 
κάθε κασέτα χωρίς παρεμβολές στις οπτικές ίνες που περνούν μέσα από τις υπόλοιπες.  
Ο σύνδεσμος πρέπει να έχει θέσεις για να δεχτεί κατάλληλα εξαρτήματα προσαρμογής για 
καλωδιακό πυρήνα με εγκοπές ή κεντρικό σωλήνα, καθώς επίσης και κατάλληλα εξαρτήματα 
για τη στήριξη των στοιχείων μηχανικής ενίσχυσης του καλωδίου. 
 

c. Σύστημα αναγνώρισης της ίνας 
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να συνοδεύεται από σύστημα που να επιτρέπει την ταυτοποίηση όλων 
των ινών.  
Το περίβλημα του συνδέσμου πρέπει να είναι από κατάλληλο πολυμερές υλικό, ώστε να 
επιτυγχάνεται η επαρκής προστασία των συνδεομένων καλωδίων οπτικών ινών από μηχανικές 
καταπονήσεις και περιβαλλοντικές επιδράσεις για όλη την διάρκεια ζωής του καλωδίου. 
 

d. Σύστημα στήριξης συνδέσμου 
Ο σύνδεσμος πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο σύστημα ανάρτησής του σε κατακόρυφη 
ή οριζόντια επιφάνεια.  
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν μεταλλικά μέρη έξω από τον σύνδεσμο. 
Όλα τα μέρη του συνδέσμου, βασικά και προαιρετικά, πρέπει να αναλύονται και να δίνονται 
σχηματικά. 
 
Μέθοδος Συγκόλλησης Ινών 

a. Αριθμός συνδέσεων 
Ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπει συνδέσεις μεταξύ 
όλων των δυνατών συνδυασμών των καλωδίων, και ανάλογα με το είδος του συνδέσμου 
(απλός ή διακλαδωτικός). 
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b. Μέθοδος σύνδεσης 

Η μέθοδο σύνδεσης καλωδίων που θα ακολουθείται είναι αυτή με σύντηξη, η οποία θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με όλες τις σχετικές προδιαγραφές (I-ETS 300 783, L.12 CCITT). 
 

c. Προστασία σύνδεσης 
Τόσο η συγκόλληση όσο και το απογυμνωμένο κομμάτι των ινών πρέπει να είναι πλήρως 
προστατευμένο με θερμοσυστελλόμενο σωληνίσκο μήκους 4,5cm με στέλεχος μηχανικής 
ενίσχυσης. Αυτός δεν πρέπει να έχει φυσαλίδες οι οποίες είναι ένδειξη ότι αέρας παγιδεύτηκε κατά 
την διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. 
 

d. Εξασθένιση σύνδεσης 
Η εξασθένιση κάθε σύνδεσης θα προσδιορίζεται με τα πρότυπα: 

- Recommendation ITU-T L.12 (Optical fibre splices) 
- Recommendation ITU-T G.652 (Characteristics of a single-mode optical fibre and 

cable) 
 

e. Απώλεια επιστροφής 
Η απώλεια επιστροφής των συγκολλήσεων με σύντηξη ινών σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές 
και κλιματολογικές συνθήκες πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 60dB.  
 
Κατασκευαστικές Απαιτήσεις 
 

a. Στεγανότητα συνδέσμου 
Η στεγανότητα στην είσοδο των καλωδίων στον σύνδεσμο θα επιτυγχάνεται με την χρήση 
θερμοσυστελλόμενων υλικών ή με άλλο ασφαλή τρόπο. 
Η επίτευξη στεγανότητας κατά το κλείσιμο του συνδέσμου θα επιτυγχάνεται είτε με την χρήση 
θερμοσυστελλόμενων υλικών, είτε με μηχανικό σύστημα σφράγισης. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζεται η στεγανότητα και η δυνατότητα επανεπίσκεψης του συνδέσμου. 
Σύνδεσμος στον οποίο η στεγανότητα επιτυγχάνεται με χρήση πληρωτικού μέσου δεν είναι 
αποδεκτός. 
 

b. Μηχανικές αντοχές συνδέσμου 
Ο σύνδεσμος θα πρέπει να μπορεί να υποστεί χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του: 
Α.  Αξονική φόρτιση στα καλώδια D/45x1000Ν για 1 ώρα 
Β. Προσκρούσεις από σφαιρικό βάρος 1kg από ύψος 2 μέτρων πάνω στο σώμα του συνδέσμου 
από όλες τις γωνίες 
Γ. Στατική φόρτιση 1000 Ν σε επιφάνεια 25 cm2 για διάρκεια 10 λεπτών 

c. Εργασίες κατασκευής/ επίσκεψης συνδέσμου 
Οι εργασίες κατασκευής και επίσκεψης του συνδέσμου δεν πρέπει να προκαλούν την παραμικρή 
φθορά στο καλώδια οπτικών ινών.  
Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι επισκέψιμος, δηλαδή σε περίπτωση βλάβης ή ανακατασκευής των 
συνδέσεων των ινών (π.χ. προσθήκη νέου καλωδίου) να είναι δυνατόν, σχετικά εύκολα και σε 
λογικό χρόνο να ανοιχτεί, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να σφραγιστεί ο σύνδεσμος.  
Η στεγανότητα του συνδέσμου μετά από κάθε εργασία πρέπει να διασφαλίζεται για την 
απαλοιφή φαινομένων υγρασίας που είναι προβληματικά. 
Ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει οποιεσδήποτε ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. περιβαλλοντολογικούς 
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περιορισμούς) για την κατασκευή τους. 
 

d. Χρόνος εγγύησης 
Ο ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας για τον σύνδεσμο της 
προσφοράς τους, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής των συνδέσμων. Σαν χρόνος καλής λειτουργίας θεωρείται το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο, αν παρουσιαστεί βλάβη στον σύνδεσμο οφειλόμενη σε 
κατασκευαστική ατέλεια, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει και να 
καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει μέχρι την άρση της βλάβης. 
 
Μηχανικές – Περιβαλλοντολογικές Δοκιμές 
Οι σύνδεσμοι πρέπει να προστατεύουν επαρκώς την σύνδεση των οπτικών ινών από μηχανικές 
και περιβαλλοντικές επιδράσεις, για χρόνο τουλάχιστον ίσο με το χρόνο ζωής του καλωδίου (25-
30 χρόνια). Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει, με ποινή αποκλεισμού, 
αντίγραφα των αντίστοιχων προδιαγραφών ελέγχου και των ακόλουθων δοκιμών: 
 

a. Μηχανικές δοκιμές 
- αντοχή του συνδέσμου σε πλευρική συμπίεση 
- αντοχή του συνδέσμου σε κρούση 
- αντοχή του συνδέσμου σε έλξη του καλωδίου η οποία τείνει να το απομακρύνει έξω από 

τον σύνδεσμο 
- αντοχή του συνδέσμου σε κάμψη του καλωδίου κοντά στο σημείο εισόδου του στον 

σύνδεσμο 
- αντοχή του συνδέσμου σε στρέψη του καλωδίου κοντά στο σημείο εισόδου του στον 

σύνδεσμο 
- αντοχή του συνδέσμου σε ταλαντώσεις 
- ηλεκτρική αντοχή του συνδέσμου σε ηλεκτρικές υπερτάσεις 

 
b. Περιβαλλοντικές δοκιμές 
- αντοχή του συνδέσμου σε θερμική καταπόνηση 
- αντοχή του συνδέσμου στο νερό 
- αντοχή του συνδέσμου σε γήρανση 
- αντοχή του συνδέσμου σε διάβρωση 
- αντοχή του συνδέσμου σε χημικές ουσίες και μύκητες 

 
c. Συσκευασία 

Κάθε σύνδεσμος πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένος σε ανθεκτικό κουτί που θα περιέχει όλα 
τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. 
Στην εξωτερική όψη της συσκευασίας πρέπει να γράφονται:  

- η ονομασία του υλικού,  
- ο κωδικός του,  
- το όνομα του κατασκευαστή, και  
- ο αριθμός της σύμβασης. 

Τα κουτιά συσκευασίας με τους συνδέσμους πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια συσκευασίας 
που θα είναι ανθεκτικά και αδιάβροχα. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να προστατεύουν το 
περιεχόμενό τους από ζημιές κατά τις φορτοεκφορτώσεις, τις μεταφορές και την αποθήκευση. 
Στην εξωτερική όψη των κιβωτίων πρέπει να αναγράφονται τα προαναφερθέντα στοιχεία.  
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d. Ποιοτικός Έλεγχος στο Εργοστάσιο 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή από επιτροπή της ανάδοχης 
εταιρίας και του ΟΣΕ Α.Ε. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, 
πλήρη τεχνικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό για την διενέργεια όλων των μετρήσεων 
και δοκιμών που αφορούν τα χαρακτηριστικά των συνδέσμων και των εξαρτημάτων τους που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.  
Το ποσοστό των υλικών που θα επιλέγεται για τις δοκιμές αυτές θα είναι 5% της συνολικής 
ποσότητας και όχι μικρότερο των τριών τεμαχίων. Αν μια από τις δοκιμές αποτύχει, τότε αυτή θα 
επαναλαμβάνεται σε διπλάσιο αριθμό τεμαχίων. Αν και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα 
δεν είναι ικανοποιητικά θα απορρίπτεται όλη η ποσότητα του υλικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 :Οπτικοί κατανεμητές 

Δομή Κατανεμητή 
Οι προσφερόμενοι οπτικοί κατανεμητές θα είναι εσωτερικού χώρου, πιστοποιημένοι κατά CE. Θα 
αποτελούνται από μεταλλική καμπίνα με ανοιγόμενες θύρες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα 
να κλειδωθούν. Οι κατανεμητές θα παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης (π.χ. με τοποθέτηση 
πολλαπλών κατανεμητών σε διαμόρφωση πλάτης με πλάτη ή σε σειρά). 
Τα καλώδια οπτικών ινών θα οδηγούνται στα πλαίσια τερματισμού / διασύνδεσης  (patch-splice 
selves), τα οποία θα διαθέτουν κατάλληλα συρτάρια τερματισμού / διασύνδεσης  (patch splice 
trays) χωρητικότητας 12 οπτικών ινών με προσαρμογείς (adaptors) SC/APC, όπου θα 
τερματίζονται σε  μονόινα καλώδια (pig tails), που διαθέτουν συνδετήρες SC/APC. Οι συνδετήρες 
των pig tails θα τοποθετούνται εντός των προσαρμογέων SC/APC (adaptors) και με χρήση 
συνδετικών καλωδίων (patch cords) θα μπορούν να διασυνδεθούν απευθείας στις θέσεις 
διασύνδεσης (π.χ. ενεργούς εξοπλισμούς). Αν ο χώρος εγκατάστασης δεν επιτρέπει την 
τοποθέτηση επιδαπέδιας καμπίνας, θα γίνεται αποδεκτός και επίτοιχος κατανεμητής.  
Η σχεδίαση του οπτικού κατανεμητή θα είναι δομοστοιχειωτή (modular) και κλιμακωτή και θα έχει 
δύο βασικές (με δυνατότητα επανάληψης) δομικές μονάδες, το βασικό ικρίωμα (base frame) για 
την εγκατάσταση και στήριξη των πλαισίων και ενός πλευρικού χώρου διαχείρισης των 
συνδετικών καλωδίων (patch cords). Το βασικό ικρίωμα θα επιτρέπει την εγκατάσταση πλαισίων 
19’’ ή 21’’ πλαισίων κατά ETSI. Σε κανένα σημείο του κατανεμητή ή των στοιχείων του, η ακτίνα 
καμπυλότητας της οπτικής ίνας δεν θα είναι μικρότερη από 3cm. Ο κατανεμητής και τα 
υποσυστήματα του θα πρέπει να παρέχουν πλήρη ταυτοποίηση των ινών. 
Ο οπτικός κατανεμητής θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 
 
Περίβλημα 
Το περίβλημα του οπτικού κατανεμητή πρέπει να είναι μεταλλικό με κατάλληλη επεξεργασία (βαφή 
κλπ.), ώστε να προστατεύεται από τη διάβρωση. 
Ο αριθμός των οπτικών ινών που θα τερματιστούν θα είναι 60 ή 24 ή 12. Το περίβλημα του 
κατανεμητή θα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο. 
 
Σημείο τερματισμού οπτικού καλωδίου.  
Ο οπτικός κατανεμητής θα παρέχει σημείο τερματισμού του οπτικού καλωδίου με δυνατότητα 
σύνδεσης του στοιχείου ενίσχυσης και γείωσης των μεταλλικών του μερών. 
 
Κασέτες (Trays) των πλαισίων τερματισμού και διασύνδεσης. 
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Το υλικό από το οποίο θα είναι κατασκευασμένες οι κασέτες του οπτικού κατανεμητή πρέπει να 
είναι συμβατό με τις επικαλύψεις της οπτικής ίνας και την οπτική ίνα. 
Η περίσσεια των συνδεόμενων ινών, καθώς και των pig tails που θα αποθηκεύεται μέσα στην 
κασέτα του πλαισίου τερματισμού θα είναι περίπου 1,5m ανά ίνα με ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας 3cm. 
Στις κασέτες αυτές θα περιλαμβάνονται υποδοχείς στήριξης για τους θερμοσυστελλόμενους 
σωληνίσκους, έτσι ώστε η στήριξή των σωληνίσκων να είναι επαρκώς σταθερή και να μην 
απομακρύνονται από την θέση τους σε περίπτωση εφαρμογής κρούσεων. 
Αντίστοιχα, οι κασέτες του πλαισίου διασύνδεσης θα παρέχουν στήριξη στους διπλούς 
υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση και όδευση για τα pig tail και τα patch cord, 
με ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη των 3cm.  
 
Μονόινα καλώδια (pig tails) 
Ο αριθμός των pig tails πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των ινών του προς τερματισμό 
καλωδίου εξωτερικού δικτύου. Τα pig tails πρέπει να είναι τερματισμένα σε συνδετήρα 
μονότροπης ίνας (SC/APC) με κάλυμμα προστασίας από την σκόνη. 
Τα pig tails στο σημείο εισόδου τους στην κασέτα πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα, ώστε τυχόν 
τάσεις εφελκυσμού να μην προκαλούν θραύση των ινών. 
Το μήκος των pig tails θα είναι περίπου 1,5m, ανάλογα με την δομή του κατανεμητή.  
 
Διπλοί υποδοχείς (couplers) πλαισίου διασύνδεσης 
Ο οπτικός κατανεμητής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διπλούς υποδοχείς σε ίσο αριθμό με τις 
ίνες του προς τερματισμό καλωδίου εξωτερικού δικτύου, τύπου κατάλληλου για μονότροπες ίνες 
(SC/APC), και με καλύμματα προστασίας από την σκόνη. Οι υποδοχείς θα είναι τοποθετημένοι 
στην κασέτα τερματισμού / διασύνδεσης  (patch splice tray) και θα είναι αριθμημένοι. 
 
Θερμοσυστελλόμενοι σωληνίσκοι 
Οι θερμοσυστελλόμενοι σωληνίσκοι θα προστατεύουν το σημείο συγκόλλησης της οπτικής 
ίνας, με στέλεχος μηχανικής ενίσχυσης μήκους 4,5cm - 6cm. 
 
Άλλα μικροϋλικά 
Όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά που απαιτούνται για τις εργασίες τερματισμού του καλωδίου 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. 
 
Πλευρικοί χώροι αποθήκευσης καλωδίων 
Στον οπτικό κατανεμητή πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος για την διαχείριση των ινών του 
καλωδίου εξωτερικού χώρου, Για την περίσσεια των προσαρμοστικών καλωδίων (patch cords) 
που συνδέουν τους διπλούς υποδοχείς με τις τερματικές διατάξεις, με ακτίνα καμπυλότητας 5cm, 
θα υπάρχει πλευρικός ανεξάρτητος χώρος με πόρτα και κλειδαριά.    
Για κάθε οπτικό κατανεμητή θα παραδίδονται είκοσι οπτικά patch cords SC/APC, σε διαφορετικά 
μήκη, για μελλοντική χρήση. 
 
Κατασκευαστικές Απαιτήσεις 
 

a. Περιγραφή κατανεμητή 
Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει πλήρη περιγραφή και σχέδια του οπτικού κατανεμητή και των 
συνιστωσών του, καθώς και του τρόπου εργασίας για την κατασκευή της σύνδεσης 
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(προετοιμασία καλωδίου-τρόπος εργασίας). Κατά τις εργασίες διασυνδέσεων των καλωδίων δεν 
πρέπει να προκαλείται κακοποίηση τους. 
 

b. Απαιτούμενα εργαλεία 
Αν απαιτείται η χρήση ειδικής σειράς εργαλείων για την πραγματοποίηση των συνδέσεων στον 
οπτικό κατανεμητή, θα πρέπει ο ανάδοχος στην προσφορά του να δώσει περιγραφή και κόστος 
των εργαλείων αυτών. 
 

c. Πρόσβαση κατανεμητή 
Ο οπτικός κατανεμητής θα πρέπει να ανοίγει με τέτοιο τρόπο και να παραμένει ανοιχτός, ώστε 
να επιτρέπει την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων εργασιών σύνδεσης χωρίς να 
πρέπει να αποσπαστεί από το ικρίωμα στήριξης. 
 

d. Προστασία τερματισμένων οπτικών ινών 
Ο οπτικός κατανεμητής πρέπει να είναι κλειστός, ώστε να προστατεύεται από την σκόνη κ.λ.π. 
 

e. Υλικό pig tails 
Οι ίνες των pig tails πρέπει να είναι από τέτοιο υλικό ώστε να επιτρέπεται χωρίς προβλήματα η 
συγκόλληση τους με τους τύπους των οπτικών ινών από τις οποίες κατασκευάζονται τα οπτικά 
καλώδια εξωτερικού δικτύου.  
 
Οπτικά – Μηχανικά – Περιβαλλοντολογικά Χαρακτηριστικά 
Ο ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να συμπεριλάβει πιστοποιητικά που θα επιβεβαιώνουν 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 
9000 για τα προσφερόμενα pig tails και couplers είναι απαραίτητη.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά της οπτικής ίνας των pig tails 

- Διάμετρος πεδίου τρόπου στα 1310nm: 9-10μm ± 0,5μm 
- Διάμετρος περιβλήματος: 125μm ± 2μm 
- Σφάλμα εκκεντρότητας μεταξύ πυρήνα και περιβλήματος: μικρότερη από 1,5μm 
- Μη κυκλικότητα πυρήνα: έως 6% 
- Μη κυκλικότητα περιβλήματος: έως 2% 
- Απόσβεση: μικρότερη από 0,4 B/km στα 1310nm και μικρότερη από 0,25B/km στα 

1550nm 
- Διασπορά: από 1285nm έως 1330nm: μικρότερη από 3,5ps/nm.km 
- Μήκος κύματος αποκοπής: μεταξύ 1150nm -1320nm 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά του οπτικού καλωδίου των pig tails 
Το pig tail πρέπει να διαθέτει: 

- Οπτικό συνδετήρα SC/APC 
- Κατάλληλο πληρωτικό μέσο για την άνετη αφαίρεση της δευτερεύουσας επικάλυψης 

χωρίς να επηρεάζεται η πρωτεύουσα 
- Στρώμα ινών αραμίδης 
- Εξωτερικό μανδύα από PVC κατάλληλου πάχους. Συνήθως σε εσωτερικούς χώρους ο 

μανδύας πρέπει να είναι άκαυστος και ελεύθερος αλογόνου 
- Δύναμη εφελκυσμού: 140Ν τόσο στο καλώδιο όσο και μεταξύ καλωδίου και βύσματος 

οπτικού συνδετήρα. Όταν εφαρμόζεται η δύναμη αυτή η μεταβολή της απόσβεσης της 
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ίνας πρέπει να είναι μικρότερη των 0,1dB και να είναι αναστρέψιμη. 
- Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: 35cm με μεταβολή στην απόσβεση μικρότερη των 0,1dB και να 

είναι αναστρέψιμη. 
- Θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: από -20οC έως +60οC με μεταβολή στην 

απόσβεση μικρότερη των 0,1dB. 
- Απόσβεση επαφής: μικρότερη των 0,2dB για όλες τις μετρήσεις. Η μέτρηση πρέπει να 

γίνει σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφεται στα IEC 874-1. Το υπό μέτρηση pig tail 
συνδέεται μέσω coupler αναφοράς και pig tail αναφοράς. 

- Απώλεια λόγω επιστροφής: μέγιστη τιμή -55dB και μέση τιμή -60dB. Η μέτρηση πρέπει να 
γίνει σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφεται στα IEC 874-1. Το υπό μέτρηση pig tail 
συνδέεται μέσω coupler αναφοράς και pig tail αναφοράς. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος pig tail-διπλού υποδοχέα (coupler)- pig tail 

- Η απόσβεση του συστήματος πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5dB. 
- Μετά από 1.000 συνδέσεις και αποσυνδέσεις ή μεταβολή της απόσβεσης επαφής πρέπει 

να είναι μικρότερη από 0,2dB. 
 
Συσκευασία 
Κάθε κατανεμητής θα παραδίδεται συσκευασμένος σε ανθεκτικό κουτί που θα περιέχει τα οπτικά 
patch cords καθώς και όλα τα παρελκόμενα του, που χρειάζονται για την κατασκευή ενός 
πλήρους τερματισμού καλωδίου αντίστοιχης χωρητικότητας, με εξαίρεση τα pig tails. 
Σε κάθε κουτί συσκευασίας κατανεμητή θα υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως και η 
πιστοποίηση του. 
Τα pig tails θα συσκευάζονται σε ιδιαίτερο κουτί ανά 1 ή 2 τεμάχια κατάλληλα προστατευμένα. 
Στην εξωτερική όψη του κουτιού συσκευασίας κάθε οπτικού κατανεμητή και pig tail θα 
αναγράφονται:  

- η ονομασία του υλικού,  
- ο κωδικός του,  
- ο αριθμός και η ημερομηνία σύμβασης, και  
- το όνομα του κατασκευαστή. 

Επιπλέον, σε κάθε κουτί συσκευασίας των pig tails πρέπει να αναγράφονται και το είδος της ίνας 
(μονότροπη) και ο αριθμός των περιεχόμενων pig tails ανά κουτί.  
Τα κουτιά συσκευασίας με τους κατανεμητές πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια συσκευασίας 
που θα είναι ανθεκτικά και αδιάβροχα. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να προστατεύουν το 
περιεχόμενό τους από ζημιές κατά τις εκφορτώσεις, μεταφορές και την αποθήκευση. 
Σε μια από τις πλευρικές επιφάνειες των κιβωτίων συσκευασίας των κατανεμητών και των pig tails 
πρέπει να είναι γραμμένα με ανεξίτηλο χρώμα τα προαναφερθέντα  στοιχεία της και επιπλέον ο 
αριθμός των περιεχόμενων κατανεμητών ή pig tails. 
 
Ποιοτικός Έλεγχος στο Εργοστάσιο 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή από επιτροπή της ανάδοχης 
εταιρίας και του ΟΣΕ Α.Ε. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, 
πλήρη τεχνικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό για την διενέργεια όλων των μετρήσεων 
και δοκιμών που αφορούν τα χαρακτηριστικά των κατανεμητών και των εξαρτημάτων τους που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. Ειδικότερα δε, η απόσβεση επαφής (insertion loss) 
και η απώλεια λόγω επιστροφής (return loss) θα μετρηθούν σύμφωνα με το IEC 874-1. 
Το ποσοστό των υλικών που θα επιλέγεται για τις δοκιμές αυτές θα είναι 3% της συνολικής 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 214 από 361

 

ποσότητας και όχι μικρότερο των τριών τεμαχίων. Αν μια από τις δοκιμές αποτύχει, τότε αυτή θα 
επαναλαμβάνεται σε διπλάσιο αριθμό τεμαχίων. Αν και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα 
δεν είναι ικανοποιητικά θα απορρίπτεται όλη η ποσότητα του υλικού. 
 
Σχέδιο Όδευσης Καλωδίων Οπτικών Ινών 
Το σχέδιο αυτό εκπονείται από τον ανάδοχο, θα είναι σε μορφή GIS, και δείχνει την προβλεπόμενη 
διαδρομή των καλωδίων. 
Στο σχέδιο αυτό ειδικότερα αποτυπώνονται: 

- Οι χώροι των σιδηροδρομικών σταθμών όπου καταλήγει το οπτικό καλώδιο και όπου θα 
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός τερματισμού. Η επιλογή των παραπάνω χώρων θα γίνει με 
συνεργασία εκπροσώπων του ΟΣΕ Α.Ε. και του αναδόχου. 

- Οι πλευρές της σιδηροδρομικής γραμμής όπου θα τοποθετηθούν τα καλώδια. 
- Τα φρεάτια διελεύσεως κάτω από Ισόπεδες Διαβάσεις, πλατφόρμες σταθμών, 

πεζοδρόμια, δρόμους, τη σιδηροδρομική γραμμή, τα φρεάτια εισόδου στις τεχνικές 
αίθουσες εξοπλισμού και γραφεία κινήσεως και τα τυχόντα φρεάτια (θαλαμίσκοι) κατά 
μήκος της γραμμής. 

- Τα χαρακτηριστικά σημεία του καλωδίου για την τοποθέτηση του εξοπλισμού γραμμής 
(Σημεία συνδέσεως, παροχετεύσεως, κλπ.). 

- Ο τρόπος διελεύσεως των καλωδίων από τεχνικά έργα. 
Το σχέδιο όδευσης αποτελεί τμήμα της μελέτης εφαρμογής και των σχεδίων ‘’AS Built’’ που θα 
υποβάλει ο ανάδοχος. 
 
Τεχνικός Φάκελος Καλωδίων Οπτικών Ινών 
Τα τεχνικά σημειώματα και τα σχέδια συνδέσεως αποτελούν την απαραίτητη τεκμηρίωση για τα 
έργα συντηρήσεως των καλωδίων μετά την θέση τους σε λειτουργία. 
Τα τεχνικά σημειώματα αποτελούν περιγραφική τεκμηρίωση του καλωδίου και των παθητικών 
εξαρτημάτων του . 
Τα εν λόγω έγγραφα συγκεντρώνονται κατά τμήματα καλωδίου, σε τεύχη περιεχόμενα σε 
φάκελο. 
Πριν από τη τελική εκτύπωση, δύο αντίτυπα του τεχνικού φακέλου υποβάλλονται προς αποδοχή 
στον ΟΣΕ Α.Ε. 
Μια σελίδα τοποθετημένη σε κάθε φάκελο και σε κάθε τεύχος, η οποία θα καθορίσει και το 
ακριβές περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου, θα δίνει χρήσιμες ενδείξεις που αφορούν στην εν 
λόγω γραμμή, το όνομα του καλωδίου και του τμήματος αυτού καθώς και την φύση του 
εγγράφου. 
Ο τεχνικός φάκελος θα περιέχει γενικά τα εξής: 

- Το τεχνικό σημείωμα του οπτικού καλωδίου  
- Τα σχέδια συνδέσεως 
- Το Γενικό σχέδιο όδευσης καλωδίου οπτικών ινών 

Το τεχνικό σημείωμα περιέχει γενικά στοιχεία και σχέδια 
Τα γενικά στοιχεία περιλαμβάνουν:  

- Καθορισμό και μήκος των τμημάτων του κυρίου καλωδίου 
- Διαχωρισμό των ινών 
- Στοιχεία των γειώσεων 

Τα σχέδια θα αφορούν: 
- Τομή του χρησιμοποιούμενου καλωδίου οπτικών ινών 
- Κάλυψη των κατανεμητών 
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Στο σημείο κάθε παροχετεύσεως πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
- αύξων αριθμός του σημείου παροχετεύσεως 
- τύπος παροχετεύσεως 
- μήκος παροχετεύσεως 

Ο Τεχνικός Φάκελος αποτελεί τμήμα των σχεδίων ‘’AS Built’’ που θα υποβάλει ο ανάδοχος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : Ενεργός εξοπλισμός δικτύου μεταφοράς δεδομένων και σημάτων 
σιδηροδρομικών συστημάτων 

 
Τεχνική περιγραφή 
Σκοπός του ενεργού εξοπλισμού είναι να μεταφέρει και να απομαστεύει κάθε σηματοτεχνική 
πληροφορία στο πλαίσιο του νέου δικτύου που αποτελείται από Σιδ/κές Στάσεις/Σταθμούς – 
Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ, μέσω των δύο καλωδίων οπτικών ινών του. 
Ο ενεργός εξοπλισμός θα υλοποιεί τις επικοινωνίες του δικτύου και θα περιλαμβάνει όλες τις 
μονάδες διεπαφών προς όλες τις τερματικές διατάξεις και όλες τις περιφερειακές μονάδες 
ελέγχου των επί μέρους συνδεόμενων σε αυτόν τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Ο ενεργός 
εξοπλισμός εκάστου κόμβου σε κάθε Σιδ/κή Στάση/Σταθμό - Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ θα συνδεθεί με 
τον οπτικό κατανεμητή, μέσω καταλλήλων καλωδίων διασύνδεσης. 
Το εύρος ζώνης μετάδοσης πληροφοριών του δικτύου κορμού (backbone bandwidth) θα είναι 
έως 10 Gbps. Η κατανομή του εύρους ζώνης στα ιδεατά κανάλια θα γίνεται με εύκολο και ευέλικτο 
τρόπο, μέσω του συστήματος διαχείρισης δικτύου (NMS). Οποιοδήποτε σφάλμα εντός του 
δικτύου θα αναγνωρίζεται αυτόματα, θα επισημαίνεται και θα καταγράφεται στον Η/Υ 
διαχείρισης του δικτύου που θα εγκατασταθεί στο Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ. 
Η σύνθεση του εύρους ζώνης από τα επί μέρους κανάλια (bandwidth granularity) θα είναι 
τέτοια, ώστε σήματα χαμηλής ταχύτητας (low bit rate) να μην αναλώνουν άσκοπα εύρος ζώνης. 
 
 
Ενεργός Εξοπλισμός Κόμβων Ευρυζωνικού Δικτύου Μεταφοράς σε Σιδ/κές Στάσεις και 
Σταθμούς  
 
Η δικτυακή αρχιτεκτονική για την λειτουργία των συστημάτων της γραμμής Δυτικού 
Προαστιακού, απαιτεί την κατασκευή ενός δικτύου κορμού δακτυλίου, μέσω του οποίου 
υλοποιείται η διασύνδεση των Σιδ/κών Στάσεων/Σταθμών – ΑΣΙΔ – Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ και 
εξασφαλίζεται ένα ενοποιημένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.  
Το δίκτυο κορμού θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να,  
(α) μεταφέρει την κίνηση μεταξύ των στάσεων/σταθμών,  
(β) να μεταφέρει την κίνηση στο ΚΕΚ ΚΟΡΊΝΘΟΥ.  
Ο ενεργός εξοπλισμός του συστήματος θα εγκατασταθεί σε ικριώματα (rack), μαζί με 
κατάλληλους πολυπλέκτες ελεγχόμενης πολυπλεξίας (Add/Drop Multiplexers – ADMs). 
Το δίκτυο θα σχεδιαστεί ως δίκτυο ανοχής σφαλμάτων (δακτύλιος) και για αυτόν το λόγο θα 
περιλαμβάνει δύο καλώδια οπτικών ινών, που θα εγκατασταθούν ακολουθώντας διαφορετικές 
διαδρομές, δημιουργώντας έτσι τον κλειστό δακτύλιο. Όλες οι θέσεις του δικτύου θα 
διασυνδεθούν χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα καλώδια οπτικών ινών προκειμένου να 
διαμορφωθεί η δομή δακτυλίου. Οι φυσικοί δακτύλιοι κορμού (φυσικός δακτύλιος = ζευγάρι 
οπτικών ινών) θα υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας δύο ίνες από κάθε καλώδιο κορμού εξήντα 
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(60) οπτικών ινών. 
Σε περίπτωση αστοχίας/κοπής του καλωδίου, η τοπολογία δικτύου θα εξασφαλίζει αυτόματη 
μεταγωγή (switching) και μετάδοση στην άλλη πλευρά του δακτυλίου χωρίς παρακώλυση της 
λειτουργίας του δικτύου.  
Οι δακτύλιοι κορμού θα βασιστούν σε συστήματα διαμορφωμένα για χωρητικότητα κορμού 
STM-16 και STM-64. Το όριο διάρκεια ζωής του εξοπλισμού με διάθεση ανταλλακτικών και 
δυνατότητα επικαιροποίησης του λογισμικού, θα είναι τουλάχιστον 15 έτη.  
Με βάση την τοπολογία δακτυλίου το δίκτυο θα επαναδιαστασιοποιείται αυτόματα και θα 
λειτουργεί χωρίς υποβάθμιση σε περίπτωση:  

- κοπής του καλωδίου οπτικών ινών.  
- αποτυχίας διεπαφής οπτικής γραμμής (optical line interface failure).  
- αποτυχίας κόμβου  

Η μη διαθεσιμότητα του δικτύου κατά την αναδιαμόρφωση του δακτυλίου προστασίας 
μετά από αστοχία υλικού προβλέπεται να είναι (Ring reconfiguration time) < 50ms. Αυτό θα 
ισχύει για όλες τις ενσωματωμένες υπηρεσίες (services) και το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού 
του νέου δικτύου. 
Η δομή δικτύου θα χρησιμοποιεί δέσμες δύο οπτικών ινών (μία για μετάδοση Tx και μια για λήψη 
Rx) και θα επιτρέπει το χαμηλότερο ποσοστό λαθών (BER). Θεωρώντας την ύπαρξη δύο 
καλωδίων οπτικών ινών και το γεγονός ότι ένας δακτύλιος πρόσβασης μπορεί να δημιουργηθεί 
μεταξύ δύο κόμβων κορμού, τουλάχιστον 4 ίνες (δύο ίνες από κάθε καλώδιο) θα απαιτηθούν για 
αυτήν την δικτυακή αρχιτεκτονική. 
Για τη διασύνδεση του δακτυλίου της γραμμής Δυτικού Προαστιακού, θα χρησιμοποιηθούν 
πολυπλέκτες ελεγχόμενης πολυπλεξίας (Add/Drop Multiplexers – ADMs). 
Η μελέτη εφαρμογής που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο θα περιλαμβάνει Σχέδιο 
Διευθυνσιοδότησης ΙΡ των υπηρεσιών του δικτύου μεταφοράς. 
Τα συστήματα του δικτύου στα οποία θα αποδοθούν διευθύνσεις IP με διαφορετικό VLAN είναι 
ενδεικτικά τα κάτωθι: 

- ΤΡΑΙΝΟΣΕ (εισιτήρια, εμπορική εκμετάλλευση) 
- Πληροφορική ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
- Πληροφορική ΟΣΕ 
- Η/Μ συστήματα στους Σιδ.Σταθμούς και Στάσεις (BMS) 
- Πληροφοριακά συστήματα στους Σιδ.Σταθμούς και Στάσεις  
- Τηλεπικοινωνίες (Υπηρεσιακή Τηλεφωνία) 
- GSM-R 

 
Τεχνικές Απαιτήσεις Δικτύου Μετάδοσης  
 
Γενικά, ο εξοπλισμός ΒΤΝ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ETSI και τις συστάσεις ITU-
T που σχετίζονται με τη Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία. Σχετικά με το δίκτυο κορμού, ο εξοπλισμός 
θα υποστηρίζει δικτυοδομήματα (fabrics) TDM και μεταγωγής πακέτου. Θα ενσωματωθούν 
διεπαφές για υπηρεσίες Ethernet/GbE. 
Το σύστημα θα αποτελείται από κόμβους STM-16 και STM-64.  
 
Πολυπλεξία και Απεικόνιση (Mapping) 
Η βασική δομή πολυπλεξίας πρέπει να συμμορφώνεται με την σύσταση ITU-T G.707 μαζί με τις 
δηλώσεις και τροποποιήσεις που δίνονται στην έκδοση του ETSI Προτύπου ETS 300 147.  
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Διεπαφές 
Αναφορικά με το δίκτυο κορμού, θα είναι διαθέσιμοι οπτικοί πομποδέκτες STM-16 και STM-64. Οι 
μονάδες αυτές θα παράσχουν την πρόσβαση για 2Mbit/s (Ε1) και Ethernet/GbE. Θα υπάρχουν 
δηλαδή σε κάθε κόμβο κάρτες 2Mbit/s καθώς και Ethernet/GbE. Οι διεπαφές των 2 Mbit/s (Ε1) 
θα είναι τουλάχιστο 32 (τριάντα δύο) και θα υπάρχουν τουλάχιστον 8 (οκτώ) θύρες Ethernet 10 
/ 100 BaseT. Ο ακριβής αριθμός τους θα καθοριστεί κατά τη Μελέτη Εφαρμογής, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του συνόλου του εξοπλισμού του συστήματος Τηλεπικοινωνιών. Η μετάδοση των 
δεδομένων του συστήματος Σηματοδότησης θα υλοποιείται μέσω ξεχωριστών μεταγωγέων 
Gigabit Ethernet (Layer 2/3 IP switches), με 100% εφεδρεία (hot stand-by). 
Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής διεπαφής 2 Mbit/s θα συμμορφώνονται με το ITU-T 
REC. G.703, παράγραφο 6, με μια σύνθετη αντίσταση είτε 120 Ωμ είτε 75 Ωμ. Τα χαρακτηριστικά 
τρέμουλου (jitter) και αργής διακύμανσης (wander) της ηλεκτρικής διεπαφής 2 Mbit/s θα 
συμμορφώνονται με το ITU-T REC. G.783 και ITU-T REC. G.823. Η διεπαφή θα προσαρμόζει μη 
δομημένα καθώς επίσης και δομημένα σήματα σύμφωνα με το ITU-T REC.  G.704. 
Οι οπτικές διεπαφές 155 Mbit/s θα συμμορφώνονται με το ITU-T REC. G.707 και ITU-T REC. G.957. 
Θα λειτουργούν σε μήκος κύματος είτε 1310nm είτε 1550nm.  
Η διεπαφή θα παράσχει ένα ελάχιστο εύρος σύμφωνα με την εφαρμογή όπως διευκρινίζεται στο 
ITU-T REC. G.957. Η διεπαφή θα φροντίζει για το πλήρες δυναμικό εύρος σε κάθε τάξη 
εφαρμογής, χωρίς την ανάγκη για χωριστό οπτικό εξασθενητή και για λόγο λάθους δυφίων 
καλύτερο από 1 X 10-10. 
Τα χαρακτηριστικά τρέμουλου (jitter) και αργής διακύμανσης (wander) της οπτικής διεπαφής 
155 Mbit/s θα συμμορφώνονται με το ITU-T REC. G.783.  
Σχετικά με τον εξοπλισμό SDH, οι 10 Gbit/s οπτικές διεπαφές θα συμμορφώνονται με το ITU-T REC. 
G.707 και ITU-T REC. G.957. Θα λειτουργούν σε μήκος κύματος είτε 1310nm είτε 1550nm, πάνω σε 
μονότροπη οπτική ίνα.  
Η διεπαφή θα παράσχει ένα ελάχιστο εύρος σύμφωνα με την εφαρμογή όπως διευκρινίζεται στο 
ITU-T REC. G.957. Η διεπαφή θα φροντίζει για το πλήρες δυναμικό εύρος σε κάθε κατηγορία 
εφαρμογής, χωρίς την ανάγκη για χωριστό οπτικό εξασθενητή, και για λόγο λάθους δυφίων 
καλύτερο από 1 X 10-10.   
Τα χαρακτηριστικά τρέμουλου (jitter) και αργής διακύμανσης (wander) της οπτικής διεπαφής 10 
Gbit/s θα συμμορφώνονται με το ITU-T REC. G.783, ITU-T REC. G.825 και ITU-T REC.  G.958. 
Τα χαρακτηριστικά της εξόδου συγχρονισμού 2048 kHz θα συμμορφώνονται με το ITU-T REC. 
G.813. 
 
Προστασία 
Ο εξοπλισμός BTN πρέπει να υποστηρίζει:  
Πολλαπλή Προστασία Τμημάτων (Multiplex Section Protection - MSP) για τη γραμμή και τις 
οπτικές διεπαφές παρακάναλων.  
Όταν μια οπτική μονάδα αποτυγχάνει το σύστημα θα μεταπηδά αυτόματα σε μια μονάδα 
προστασίας για να αποτρέψει τη διακοπή υπηρεσίας. Η μεταγωγή θα πραγματοποιείται μέσα 
στο χρόνο που καθορίζεται από το ITU-T REC. G.783 μετά από την ανίχνευση της αποτυχίας. Η 
μεταγωγή προστασίας γραμμής θα υλοποιείται ως 1:n και 1+1 με επιλογή αναστρεπτού 
(revertive) ή μη-αναστρεπτού (non-revertive) τρόπου.  
MS-SPRing 2 ινών (2F-BSHR) αμφίδρομη αυτοθεραπευόμενη προστασία δακτυλίου.  
Σε διαστασιοποίηση δακτυλίου το σύστημα θα υποστηρίζει αμφίδρομη κοινή προστασία 
δακτυλίου 2 και 4 ινών για STM-16 και STM-64, με χρήση ενός πρωτοκόλλου APS  
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Συγχρονισμός 
Η μονάδα συγχρονισμού του εξοπλισμού BTN θα δέχεται χρονισμό από εξωτερικές εισόδους 
συγχρονισμού, θα εξάγει χρονισμό από εισερχόμενους ρυθμούς γραμμών BTN, ή θα παράγει 
τα σήματα χρονισμού με τη βοήθεια ενός εσωτερικού ταλαντωτή. Η μονάδα θα διανέμει το 
χρονισμό στα στοιχεία του συστήματος και θα παράσχει εξωτερικές εξόδους συγχρονισμού για 
τη διανομή του χρονισμού σε άλλα στοιχεία δικτύων.  
Η διεπαφή συγχρονισμού θα παράσχει είσοδο και έξοδο ρολογιού 2048 kHz σε 120 Ωμ και 75 
Ωμ. Για τον προτεινόμενο εξοπλισμό η μονάδα θα υποστηρίζει 1+1 προστατευμένη 
διαστασιοποίηση.   
Η μονάδα συγχρονισμού θα επιτρέπει στο σύστημα να συγχρονίζεται με όλες τις ακόλουθες 
πηγές:  

- Εξωτερική πηγή ρολογιού ημιτόνου ή παλμού 2048 kHz (π.χ. ρολόι σταθμού).  
- Οποιοδήποτε σήμα STM - 1 (155.520 Mbit/s). 
- Οποιοδήποτε σήμα STM - 4 (622.080 Mbit/s). 
- Οποιοδήποτε σήμα STM - 16 (2.488,320 Mbit/s). 
- Οποιοδήποτε σήμα STM - 64 (9,953.280 Mbit/s). 
- Εσωτερικό ταλαντωτή ρολογιού (ρυθμός ελεύθερης λειτουργίας (free-running)).   

 
Επεκτάσεις 
Για τον εξοπλισμό κορμού, θα είναι δυνατό να επεκταθεί η χωρητικότητα του συστήματος χωρίς 
διακοπή της υπάρχουσας κίνησης στο σύστημα και χωρίς υποβάθμιση της γενικής απόδοσης 
του συστήματος. 
 
Φυσικά Χαρακτηριστικά 
Για το δίκτυο κορμού, ο μηχανικός σχεδιασμός ικριώματος και υποικριώματος θα είναι σύμφωνα 
με το ETSI (ευρωπαϊκό ίδρυμα προτύπων τηλεπικοινωνιών) 300 119 πρότυπο. Ο μηχανικός 
σχεδιασμός υποικριώματος θα είναι σύμφωνα με το ETSI 300 119 πρότυπο. 
Οι προβλεπόμενοι βαθμοί αξιοπιστίας για το σύστημα θα παρασχεθούν από τον κατασκευαστή 
και θα ενσωματωθούν στην μελέτη RAMS που θα υποβάλει ο ανάδοχος, ως μέρος της μελέτης 
Εφαρμογής. Οι θεωρητικές τιμές MTBF θα πρέπει να βασιστούν στα ποσοστά αποτυχίας 
μονάδων. Οι εγγυημένες τιμές MTBF για κάθε μεμονωμένη εμβυσματούμενη μονάδα (κύκλωμα 
boardpack) θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να υπολογίσουν τον απαραίτητο αριθμό 
ανταλλακτικών, τα οποία απαιτούνται, για περίοδο δύο (2) ετών πέραν του τέλους της περιόδου 
εγγύησης και συντήρησης από τον ανάδοχο. 
 
Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
Ο εξοπλισμός δεν θα υποστεί καμία ζημία ή μόνιμη αλλαγή όντας στάσιμος και όχι σε λειτουργία 
στις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως ταξινομούνται στο ETS 300019, για την αποθήκευση σε 
θέσεις αποθήκευσης καιρικά προστατευόμενες, μη ελεγχόμενες ως προς τη θερμοκρασία.  
Ο εξοπλισμός δεν θα υποστεί καμία ζημία ή μόνιμη αλλαγή κατά τη μεταφορά, στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες όπως ταξινομούνται στο ETS 300 019, κατηγορία 2.3 για τη μεταφορά.  
Ο εξοπλισμός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
στις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως ταξινομούνται στο ETS300019, κατηγορία 3.1e, για 
θερμοκρασιακά ελεγχόμενες θέσεις, χωρίς εφαρμοζόμενη αερόψυξη.  
Γενικά: σύμφωνα με EN 300 386. 
Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή: σύμφωνα με EN 55 022. 
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία (immunity): σύμφωνα με IEC 801 ή ΕΝ61000-4. 
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Εγκατάσταση Ενεργού Εξοπλισμού 
Ο ενεργός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε ερμάριο 19΄΄ στο τεχνικό δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών 
κάθε Σιδ/κής Στάσης και Σταθμού και στο Κ.Ε.Κ ΚΟΡΊΝΘΟΥ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 
  

Α/Α ΘΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ/   
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΥΠΟΣ SDH 

1 ΚΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
10 Gbps/ 
4032*E1ή 64*E4 

STM64/50km 

2 ΜΕΓΑΡΑ 
10 Gbps/ 
4032*E1ή 64*E4 

STM64/50km 

3 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 
10 Gbps/ 
4032*E1ή 64*E4 

STM64/50km 

4 ΠΑΛΑΙΟΣ Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
2.5 Gbps/ 1008*E1 
ή 16*E4 

STM16/20km 

5 ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ 
2.5 Gbps/ 1008*E1 
ή 16*E4 

STM16/20km 

6 ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
2.5 Gbps/ 1008*E1 
ή 16*E4 

STM16/20km 

7 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
2.5 Gbps/ 1008*E1 
ή 16*E4 

STM16/20km 

8 ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
2.5 Gbps/ 1008*E1 
ή 16*E4 

STM16/20km 

9 ΛΙΟΣΙΑ 
2.5 Gbps/ 1008*E1 
ή 16*E4 

STM16/20km 

 
Προδιαγραφές ερμαρίου 19’’ 
Ο ενεργός εξοπλισμός των κόμβων του δικτύου, θα εγκατασταθεί σε ικρίωμα 19’’ με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Ερμάριο διανομής 19’’ για ενσωματωμένες (built in) μονάδες, σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 297-3. 

- Σταθερό πλαίσιο 19’’ με ελάχιστο χώρο για 46 μονάδες, γυάλινη εμπρόσθια θύρα και 
μεταλλική οπίσθια θύρα (όταν υπάρχει οπίσθια και εμπρόσθια πρόσβαση) ή 

- Περιστρεφόμενο πλαίσιο 19’’, με ελάχιστο χώρο για 44 μονάδες, γυάλινη εμπρόσθια 
θύρα και μεταλλική οπίσθια πλευρά (όταν υπάρχει μόνο εμπρόσθια πρόσβαση). 

- Βαθμό προστασίας ΙΡ 31. 
- Παρελκόμενα γείωσης. 
- Βύσματα τροφοδοσίας (κανονική παροχή χρώματος γκρι και παροχή UPS χρώματος 

κόκκινου). 
- Ανεμιστήρας απαγωγής θερμού αέρα για ελάχιστο φορτίο 1500W, τεχνολογία air-air, 

εγκατάσταση σε ερμάριο 19’’. 
- Βάση 200 mm. 
- Πλάγιοι και πίσω τοίχοι (θύρες) βαμμένοι με χρώμα RAL 7035. 
- Άκαμπτη μεταλλική κατασκευή. 
- Θύρα με διακόπτη ενεργοποίησης λαμπτήρα. 
- Ηλεκτροπαροχικός πίνακας στο επάνω μέρος. 
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- Κατακόρυφοι και οριζόντιοι οδηγοί διέλευσης καλωδίων. 
 
Εγκατάσταση ερμαρίου 19’’ 

- Κάθε ερμάριο θα είναι συνδεδεμένο με την παροχή 220V και με την γείωση. 
- Όλα τα ερμάρια θα είναι τοποθετημένα σε μια σειρά. 
- Πλευρικά τοιχώματα μόνο στην αρχή και τέλος της σειράς. 
- Κάθε ερμάριο θα στερεώνεται στο δάπεδο και στα γειτονικά του ερμάρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) στις σιδ/κές στάσεις και 
σταθμούς 

 
Ο ενεργός εξοπλισμός του δικτύου, θα τροφοδοτείται από την μονάδα αδιάλειπτου παροχής 
των Τηλεπικοινωνιών (UPS) ισχύος 10 kVA., σύμφωνα με την μελέτη ηλεκτρικών φορτίων και 
καταναλώσεων που θα εκπονήσει ο ανάδοχος ως μέρος της μελέτης εφαρμογής του 
συστήματος. 
Η επιλογή του UPS των Τηλεπικοινωνιών θα είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το 100% 
του συνολικού ηλεκτρικού φορτίου των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που θα εγκατασταθούν 
με 10% προσαύξηση. Η μονάδα UPS θα είναι συνδεδεμένη σε δύο ανεξάρτητες εισόδους 
παροχής ισχύος με έναν στατικό και ένα αυτόματο διακόπτη παράκαμψης (by-pass) και θα 
υποστηρίζεται από Η/Ζ. 
Οι συσσωρευτές του UPS θα παρέχουν αυτονομία λειτουργίας για τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
(120’) λεπτά με μέγιστο φορτίο και θα εγκατασταθούν σε μεταλλικό ερμάριο. 
 
To UPS θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 Ονομαστική εναλλασσόμενη τάση: 380V AC + -20%  / - 10% (ή 400V ή 415V) 
 Συχνότητα τροφοδοσίας: 50 / 60 Hz  10%  
Επιθυμητό είναι το προσφερόμενο ΣΑΤ να έχει μεγάλο εύρος λειτουργίας. 
 Συντελεστής ισχύος εισόδου ΣΑΤ (p.f.)  
με τάσεις εισόδου και εξόδου τις ονομαστικές, 
τα ονομαστικά KW στην έξοδο και τους  
συσσωρευτές σε συντηρητική φόρτιση:                0,99 επαγωγικός 
 Αρμονική παραμόρφωση ρεύματος εισόδου THDI  2,5% 
 Ονομαστική εναλλασσόμενη τάση εξόδου 
(3φ + ουδέτερος): 380V AC  1% (ή 400V ή 415V) 
 Συχνότητα εξόδου 
α. με ΔΕΗ στην είσοδο:    50 / 60 Hz  2% 
β. από κρυσταλλικό ταλαντωτή : ±0,01% 
 Φαινόμενη ισχύς εξόδου (KVA),  Σύμφωνα με τη μελέτη υπολογισμού φορτίου (10 kVA) 
(με συντελεστή Ισχύος Φορτίου στην έξοδο 1):  
 Συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης Τάσης εξόδου 
 (THDU για 100% γραμμικό φορτίο):     1%  
 Συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης Τάσης εξόδου 
 (THDU για 100% μη γραμμικό φορτίο):    3%  
 Μεταβολή τάσης εξόδου: 1%(static load) . 
Εγκατάσταση 
Περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά: 
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- Εγκατάσταση επιδαπέδια ή εντός μεταλλικών ερμαρίων-ικριωμάτων στην αίθουσα 
τεχνικού εξοπλισμού κάθε Σιδ/κής Στάσης – σταθμού 

- Πλήρεις  καλωδιώσεις για τα κυκλώματα εξόδου. 
- Δύο συνδέσεις ισχύος εισόδου : η μία στο εφεδρικό δίκτυο 230V (AC) για τροφοδοσία 

από Η/Ζ και η άλλη στο μόνιμο δίκτυο λειτουργίας 230V (AC) (παράκαμψη κυκλώματος, 
διαφορετικά κυκλώματα). 

- Ηλεκτρικοί Πίνακες UPS (κεντρικός και υποπίνακες) και καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων. 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : Σύστημα διαχείρισης δικτύου (ΝΜS – network monitoring system) 

 
Προδιαγραφές 
Το σύστημα διαχείρισης δικτύου θα αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας 
τεχνολογίας, επώνυμου κατασκευαστή, μεγάλης αξιοπιστίας, εξοπλισμένο με το απαραίτητο 
λογισμικό, το οποίο θα παρέχει, μέσω μενού επιλογών, τις δυνατότητες διαχείρισης και 
επιτήρησης του συνόλου του εξοπλισμού. 
Στην οθόνη του συστήματος που θα εγκατασταθεί στο Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ, οι πληροφορίες που 
θα προβάλλονται θα αφορούν κατ’ ελάχιστο: 

- Γραφική απεικόνιση του συνόλου του εξοπλισμού 
- Τις ρυθμίσεις του δικτύου κατά την κανονική λειτουργία του,  
- Τον ενεργό εξοπλισμό του κάθε κόμβου,  
- Τις μονάδες διεπαφών και τις μονάδες UPS. 
- Επιτήρηση του δικτύου οπτικών ινών. 
- Συναγερμοί συστήματος με διαβάθμιση κρισιμότητας 

Μετά από τον προγραμματισμό της τοπολογίας του δικτύου και τον καθορισμό των ζεύξεων, το 
σύστημα NMS θα μπορεί να αποσυνδέεται και να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Το δίκτυο 
θα συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνομα και θα μπορεί να ανασυγκροτηθεί σε περίπτωση 
σφάλματος (για αυτό, ο αλγόριθμος ανασυγκρότησης πρέπει να είναι διαθέσιμος τοπικά στον 
ενεργό εξοπλισμό του κάθε κόμβου). 
Θα υπάρχει δυνατότητα τηλεχειριζόμενης συντήρησης, μέσω κατάλληλης διασύνδεσης. 
Σφάλματα και απροσδόκητες καταστάσεις θα επισημαίνονται από το σύστημα NMS με 
διαφορετικό χρώμα από ότι στις περιπτώσεις απρόσκοπτης, κανονικής λειτουργίας. 
Το σύστημα NMS θα επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τις μονάδες 
διασύνδεσης. 
Κατά τη διάρκεια συντήρησης ή επισκευών, το συνεργείο συντήρησης θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα, μέσω ενός φορητού υπολογιστή (lap-top), να αναλάβει τον έλεγχο του δικτύου, 
χωρίς ο χειριστής του δικτύου να χρειάζεται να θέσει το σύστημα NMS εκτός λειτουργίας.  
Χαρακτηριστικά Συστήματος 
Μονάδα σύγχρονου υπολογιστή, επώνυμου κατασκευαστή, με 24” LED IPS-full HD επίπεδη 
οθόνη.  
Ενδιάμεση μονάδα ελέγχου και διαχείρισης για τη λήψη όλων των πληροφοριών και συναγερμών 
του δικτύου προς την πλατφόρμα διαχείρισης. 
Το λογισμικό NMS θα έχει τη δυνατότητα των ακόλουθων λειτουργιών:  

- Συγκρότηση (configuration) δικτύου,  
- Έλεγχος, διάγνωση, ενεργοποίηση – απενεργοποίηση των μονάδων διεπαφής,  
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- Διαχείριση εύρους ζώνης,  
- Διαχείριση σφαλμάτων και συναγερμών,  
- Αναφορά ρυθμού σφάλματος δυαδικών ψηφίων (ΒΕR),  
- Καταγραφή συμβάντων και γραφική παρουσίασή τους. 
- Κωδικός πρόσβασης (password), με τουλάχιστον 2 επίπεδα ευθύνης.  
- Ρυθμός σφάλματος δυαδικών ψηφίων (ΒΕR) για κάθε οπτική σύνδεση <10-9  
- Δυνατότητα επέκτασης κατά 100%. 

 
Εγκατάσταση  
Η κεντρική μονάδα του υπολογιστή θα εγκατασταθεί στην αίθουσα ελέγχου στο ΚΕΚ ΚΟΡΊΝΘΟΥ 
και θα στερεωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δύναται να μετακινηθεί χωρίς τη χρήση 
κατάλληλων εργαλείων (τόσο η κεντρική μονάδα όσο και η οθόνη). 
Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν: 

- Πλήρης σύνδεση καλωδιώσεων για την μεταφορά σημάτων και δεδομένων. 
- Σύνδεση για ηλεκτρική παροχέτευση 230V AC, από αδιάλειπτη παροχή ισχύος (UPS). 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Τερματισμός όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων σε ακροδέκτες. 
- Λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : Υπηρεσιακή τηλεπικοινωνία  

 
Τεχνική Περιγραφή 
Το σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας που θα εγκατασταθεί στο τμήμα γραμμής Δυτικού 
Προαστιακού του σιδηροδρομικού δικτύου, θα είναι σύστημα ενσύρματης επικοινωνίας, 
ανώτατου επιπέδου ασφάλειας κλήσεων, το οποίο θα παρέχει, δυνατότητες ενδοεπικοινωνίας 
του προσωπικού διαχείρισης και εκμετάλλευσης, μέσω των τηλεφωνικών συσκευών που θα 
εγκατασταθούν στα τεχνικά δωμάτια και εκδοτήρια των Σιδ/κών Στάσεων, στα φωτοσήματα 
‘’εισόδου’’ και ‘’εξόδου’’, και στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ) ΚΟΡΊΝΘΟΥ. Το σύστημα 
Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας θα είναι τυποποιημένο ψηφιακό, θα επεξεργάζεται ακουστικά 
σήματα που μεταδίδονται μέσω του ενεργού εξοπλισμού και των οπτικών ινών του δικτύου 
μεταφοράς και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο μεταγωγής κλήσεων (IP PABX) για κλήσεις 
επικοινωνίας.  
Θα παρέχει τη δυνατότητα για μετάδοση: 

- Αναλογικής και ψηφιακής φωνής. 
- Υψηλής και χαμηλής ταχύτητας δεδομένων (DATA). 

Το νέο τηλεφωνικό κέντρο,  
(α) θα είναι συμβατό με το πρότυπο VoIP ("Φωνή επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου" 
πρωτοκόλλων-τεχνολογιών Η.323, SIP),  
(β) θα είναι τύπου server, 
(γ) θα υποστηρίζει IP τηλεφωνία και IP trunking (native IP τηλεπικοινωνιακό σύστημα) 
(δ) θα είναι τεχνολογίας Peer-to-Peer κατάλληλο για σύνδεση σε δίκτυα LAN και WAN, 
(ε) θα υποστηρίζει DECT τηλεφωνία. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα κλήσης από: 

- Τηλεφωνικές συσκευές VoIP στο Ρυθμιστή Κυκλοφορίας (Ρ/Κ). 
- Τηλεφωνικές συσκευές VoIP στα εκδοτήρια εισιτηρίων των στάσεων. 
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- Τηλεφωνικές συσκευές VoIP στα τεχνικά δωμάτια του εξοπλισμού των Σιδηροδρομικών 
Συστημάτων. 

- Τηλεφωνικές συσκευές στα κύρια φωτοσήματα ‘’εισόδου’’ και ‘’εξόδου’’ των στάσεων 
- Τηλεφωνικές συσκευές επί αποβαθρών (ερμάρια SOS) για κλήσεις ανάγκης 

Το σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας του τμήματος γραμμής Δυτικού Προαστιακού θα 
διασυνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας του τμήματος Λιόσια – 
Κιάτο και του υπόλοιπου σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, για την μεταγωγή των κλήσεων. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές – Λειτουργικές Απαιτήσεις 
Όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις από και προς τις τηλεφωνικές συσκευές του 
συστήματος Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας του τμήματος γραμμής Δυτικού Προαστιακού, θα 
δρομολογούνται και θα διαχειρίζονται από ένα νέο ψηφιακό, κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο (IP 
PABX) που θα εγκατασταθεί στο Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ. Το πρότυπο VoIP για τα τηλεφωνικά κέντρα 
είναι το SIP (Session Initiate Protocol). Το νέο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα εγκατασταθεί Κ.Ε.Κ 
ΚΟΡΊΝΘΟΥ θα διαθέτει ψηφιακό καταγραφικό κλήσεων χωρητικότητας 10ΤΒ. Επίσης, θα 
συνδεθεί με το υφιστάμενο IP PABX του τμήματος Κόρινθος – Λιόσια και με τον ΟΤΕ (2ΧΕ1). 
Στις σιδ/κές Στάσεις και Σταθμούς θα εγκατασταθεί περιφερειακός εξοπλισμός – πύλες 
(gateways analog/IP) τηλεφωνίας για την τοπική δρομολόγηση και μεταγωγή των κλήσεων.  
Ο περιφερειακός εξοπλισμός θα είναι κατάλληλης χωρητικότητας προκειμένου να καλύψει τις 
τηλεφωνικές ανάγκες του κτιρίου ή της σήραγγας που εξυπηρετεί. Ανάλογα με το πλήθος και το 
είδος των υπηρεσιών και των συνδεδεμένων χρηστών, θα υποστηρίζονται: 

- συνδέσεις αναλογικών συσκευών  
- συνδέσεις ψηφιακών συσκευών 
- συνδέσεις κεραιών dect 
- συνδέσεις συσκευών VoIP 
- συνδέσεις συσκευών FAX 
- συνδέσεις με εξωτερικούς παρόχους (ΟΤΕ) 

Η τελική διαστασιολόγηση του εξοπλισμού θα προκύψει από την Μελέτη Εφαρμογής που θα 
υποβάλει ο ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις και το είδος των 
υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη και διαχειριστή της υποδομής. 
Για τον προγραμματισμό των λειτουργιών/υπηρεσιών του συστήματος θα χρησιμοποιηθεί 
Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Open Source), π.χ. Asterisk. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

- Δημιουργία Φωνητικής Πύλης (IVR),  
- Παρακολούθηση κλήσεων (Call monitoring),  
- Τηλεφωνική διάσκεψη (Conferencing),  
- Μουσική στην αναμονή,  
- Προηγμένος τηλεφωνητής,  
- Προώθηση κλήσεων στο Κ.Ε.Κ, 
- Αναγνώριση κλήσεων 
- Τηλεφωνικός κατάλογος  
- Αναμονή και Φραγή κλήσεων, κ.τ.λ. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήματος τηλεφωνίας VoIP θα παρέχεται από τα UPS 
Τηλεπικοινωνιών στα κτίρια των Σιδ. Στάσεων και Σταθμών. Η μετάδοση και πολυπλεξία των 
ακουστικών σημάτων θα πραγματοποιείται μέσω του ενεργού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί 
στο ΚΕΚ ΚΟΡΊΝΘΟΥ και στους κόμβους του δικτύου. 
Για το δίκτυο επικοινωνίας φωνής, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τον κανονισμό του 
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Ο.Τ.Ε. (ΦΕΚ 767/Β/31-12-92) και τα παρακάτω πρότυπα: 
- Ευρωπαϊκή οδηγία CENELEC EN 50174: 2002 (Cabling Systems Installation) για την 

εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης. 
- ANSI/EIA/TIA 568Β 
- ΤΙΑ/ΕΙΑ –568-Β.2-1 (category 6 standard) 
- TIA/EIA –455 
- IEC –60794-1-2  (for cables) 
- EN – 187000 (for cables) 

Το νέο κεντρικό ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο θα διασυνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο των 
τηλεφωνικών κέντρων του ΟΣΕ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των ακουστικών σημάτων 
σε όλο το σιδηροδρομικό άξονα.  
Για τον προγραμματισμό του ΙΡ ΡΑΒΧ θα ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη αριθμοδότηση που 
χρησιμοποιείται στο δίκτυο του ΟΣΕ. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής 
που θα υποβάλει ο ανάδοχος. 
Στο Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ θα εγκατασταθεί Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και οθόνη 24’’, που θα 
περιέχει το λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου του συστήματος. Για λόγους ασφαλείας όλες οι 
κλήσεις θα καταγράφονται σε ένα νέο ψηφιακό καταγραφικό ελάχιστης χωρητικότητας 10 ΤΒ. 
 
Εξοπλισμός Συστήματος 
Ο σχεδιασμός του συστήματος ανά θέση περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

Σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας 
Σιδηροδρομικής Στάσης/Σταθμού 

Α/Α Περιγραφή 

1 L2 Ethernet Switch (Number of Ports 24) 

2 
IP-Client Τηλεφωνικού Κέντρου (12 
συνδρομητών και άνω) για τις ΙΡ συσκευές 

3 
IP-Client Τηλεφωνικού Κέντρου (12 
συνδρομητών και άνω) για τις 
τηλεφωνικές συσκευές Φωτοσημάτων 

4 IP Τηλεφωνικές Συσκευές 
5 Τηλεφωνικές Συσκευές Φωτοσημάτων 
6 Καλώδιο  τηλεφωνικό 30 ζευγών 

 
 

Σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας   ΚΕΚ 
ΚΟΡΊΝΘΟΥ (Ρ/Κ)  

Α/Α Περιγραφή 

1 L2 Ethernet Switch (Number of Ports 24) 

2 
IP Τηλεφωνικό Κέντρο (1000 συνδρομητές 
και άνω) 
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3 
IP-Client Τηλεφωνικού Κέντρου (12 
συνδρομητών και άνω) για τις τηλεφωνικές 
συσκευές ΙΡ 

4 IP Τηλεφωνικές Συσκευές 
5 Η/Υ και λογισμικό διαχείρισης 
6 Ψηφιακό καταγραφικό 10 ΤΒ 

 
Συσκευή Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας VoIP 
Το πλήθος των συσκευών ανά θέση αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

IP Τηλεφωνικές Συσκευές 

Α/Α Θέση 
Ποσότητα 
(Τεμ.) 

1 ΚΕΚ ΚΟΡΊΝΘΟΥ 3 
2 ΜΕΓΑΡΑ 5 
3 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 5 
4 ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ 3 
5 ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 
6 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 3 

7 
ΕΛΠΕ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

5 

8 ΛΙΟΣΙΑ 3 
Προδιαγραφές 

- Τηλεφωνική συσκευή με τυπικό πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων και 5 επιπρόσθετα πλήκτρα 
για απευθείας σύνδεση με τους εκατέρωθεν σταθμούς και τον Ρ/Κ. 

- Οθόνη αλφαριθμητικών ενδείξεων  
- Μικρόφωνο και ηχείο για λειτουργία ανοικτής ακρόασης (hands – free – operation) 
- Σύνδεση με καταγραφικό 
- Σύνδεση με ακουστικά  
- Σύνδεση με το περιφερειακό εξοπλισμό του IP-PABX της Σιδ. Στάσης, Κ.Ε.Κ.  
- Μοντέλο κλιματολογικών συνθηκών 3Κ5 κατά ICE 721 
- Λειτουργία, σύμφωνα με τις κύριες διαδικασίες της τεχνολογίας ΙΡ τηλεφωνίας 
- Συμπληρωματικές λειτουργίες (Κατ’ επιλογή κλήση, απ’ ευθείας κλήση, λειτουργία 

ανοιχτής ακρόασης (hands – free), τριμερής επικοινωνία, προώθηση κλήσεων, inquiring 
κλπ.) 

- Παλμική η τονική (DTMF) επιλογή 
- Επιλογή γλώσσας 
- Ρύθμιση τόνου κουδουνισμού κατά ένταση και κατά ήχο 
- Ρύθμιση έντασης ήχου συνομιλίας 
- Αναγνώριση κλήσεων 
- Τηλεφωνικό κατάλογο 

 
Εγκατάσταση 
Επιτοίχια ή επιτραπέζια κατά τρόπο, ώστε να μη δύναται να μετακινηθεί χωρίς εργαλεία.  

- Μία συσκευή για κάθε θέση. 
- Σύνδεση με λήψη Data RJ45 μέσω patch cord 
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- Καλωδιώσεις προς το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού με χρήση προστατευμένων 
καλωδίων. 

- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης. 
- Εγκατάσταση και τερματισμός όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων βυσματικού τύπου. 

 
Συσκευή επικοινωνίας στα Φωτοσήματα 
Η τηλεφωνική συσκευή των Φωτοσημάτων θα φέρει ακουστικό και θα τοποθετηθεί στον ιστό 
κάθε φωτοσήμου με ειδικό ανοξείδωτο στήριγμα κυκλικής διατομής. Η ακριβής θέση των 
συσκευών θα καθοριστεί στη μελέτη εφαρμογής που θα εκπονήσει ο ανάδοχος. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : σύστημα πληροφόρησης επιβατών (PIS) 

 
Σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει στους επιβάτες τρέχουσες πληροφορίες για την ώρα 
και τα χρονοδιαγράμματα των δρομολογίων. 
 
Σύστημα απεικόνισης για τους επιβάτες 
 
Θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα συστήματα απεικόνισης : 
Μονάδες απεικόνισης στις αποβάθρες : Περιλαμβάνουν ενσωματωμένα , τριών γραμμών 
οθόνες κρυστάλλων  (LCD) δυναμικής απεικόνισης (όπου θα απεικονίζονται  γραμμή – τελικός 
προορισμός – ώρα αναχώρησης – παρατηρήσεις  με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες για 
τους δυο επόμενους συρμούς) και ρoλόι, τοποθετημένες ανά 50 – 80 μέτρα με αμφίπλευρη 
ορατότητα 
Μονάδες απεικόνισης στις εισόδους των σταθμών – στάσεων : Περιλαμβάνουν ενσωματωμένα 
, δώδεκα (12) γραμμών οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) δυναμικής απεικόνισης (όπου θα 
απεικονίζονται κατεύθυνση – τελικός προορισμός – αριθμός γραμμής – ώρα αναχώρησης – 
παρατηρήσεις με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες για όλους τους συρμούς με άφιξη 
τουλάχιστον τα επόμενα 30 λεπτά) και ρολόι. 
Μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών ( PC units) : Θα παρασχεθούν στο προσωπικό των 
εκδοτηρίων ώστε να ενημερώνουν  τα χρονοδιαγράμματα αφίξεων και αναχωρήσεων των 
συρμών 
Οθόνες : Θα παρασχεθούν σε ειδικές αίθουσες αναμονής σε ορισμένους σταθμούς 
 
Λήψη πληροφοριών  
Μια μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , τοποθετημένη στο ΚΕΚ , θα ελέγχει όλα τα συστήματα 
απεικόνισης, που θα είναι διασυνδεδεμένα με το σύστημα. Η μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
θα περιλαμβάνει κατάλληλο λογισμικό για τη διαχείριση όλων των χρονοδιαγραμμάτων αφίξεως 
και αναχωρήσεως όλων των συρμών προς κάθε κατεύθυνση. Θα παρασχεθεί διεπαφή προς 
τον εξοπλισμό τηλεδιοίκησης της σηματοδότησης για την άντληση πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο, ώστε να ενημερώνεται το πρόγραμμα των δρομολογίων. 
 
Δομή συστήματος 
Τα προαναφερθέντα συστήματα απεικόνισης καθώς και τα εξαρτήματα τους θα συνδέονται με 
αρχιτεκτονική εξυπηρετητή / πελάτη ( client / server) σε ένα WAN για τη συνολική γραμμή Λιόσια 
- Μέγαρα. Ένα κέντρο μεταγωγής δικτύου ( network switch) θα εγκατασταθεί στις αίθουσες 
τεχνικού εξοπλισμού κάθε σταθμού – στάσης και θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες : 
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Διασύνδεση όλων των συστημάτων απεικόνισης του οικείου σταθμού σε ένα τοπικό δίκτυο 
σταθμού ( LAN) 
Επεξεργασία σήματος για διανομή του κωδικοποιημένου σήματος AFNOR στα ρολόγια των 
σταθμών  
Διεπαφή με τον κόμβο του ευρυζωνικού δικτύου μεταφοράς ( για το σχηματισμό του δικτύου 
κορμού  του τοπικού δικτύου LAN και τη λήψη του κωδικοποιημένου σήματος AFNOR) 
 
Οι πληροφορίες για τα χρονοδιαγράμματα των συρμών , που θα εμφανίζονται στα συστήματα 
απεικόνισης , θα ενημερώνονται κάθε 10sec. 
 
Ρολόγια 
Επιπλέον των ρολογιών που θα είναι ενσωματωμένα στα προαναφερθέντα συστήματα 
απεικόνισης , θα εγκατασταθούν ρολόγια σε προκαθορισμένες θέσεις. Τα εν λόγω ρολόγια θα 
έχουν κυκλικό σχήμα με μαύρους δείκτες σε λευκό φόντο. 
Το << κύριο ρολόι >> ( master clock ) θα εγκατασταθεί στο ΚΕΚ . Το σήμα της ώρας Γκρήνουιτς 
θα κωδικοποιείται μέσω δορυφορικής κεραίας  (GPS) και θα του γίνεται επεξεργασία σε κώδικα 
AFNOR NFS 87 – 500 – IRIG – B , ο οποίος θα μεταφέρεται μέσω του ευρυζωνικού δικτύου 
μεταφοράς. 
Σε περίπτωση που η λήψη του εξωτερικού σήματος χαθεί, το κύριο ρολόι θα επεξεργάζεται το 
σήμα AFNOR μέσω κρυστάλλων χρονισμού ( internal quartz). 
Μια μονάδα επεξεργασίας σήματος χρονισμού θα εγκατασταθεί σε κάθε σταθμό – στάση και 
όλα τα ρολόγια του εκάστοτε σταθμού θα συνδεθούν με αυτή. Κάθε ρολόι θα παρέχει μια ένδειξη 
σε περίπτωση σφάλματος , η οποία θα διασυνδεθεί μελλοντικά με το σύστημα συναγερμού. 
Κάθε ρολόι θα λειτουργεί με 230V AC. Μετά την επιστροφή της ισχύος , σε περίπτωση απώλειας 
της , τα ρολόγια θα επανεκκινούν αυτόματα , δείχνοντας την πραγματική ώρα. 
Το σήμα του κύριου ρολογιού θα διανέμεται επίσης σε όλους τους υπολογιστές του ΚΕΚ και των 
σταθμών – στάσεων. 
 
Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου 

a. Προδιαγραφές 
Όλοι οι σταθμοί – στάσεις θα διαθέτουν εξοπλισμό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

- Κέντρο μεταγωγής δικτύου ( Network switch) 
- -Ethernet Protocol IEEE 802.3 switch με τουλάχιστον 24 εξόδους προς τους     πελάτες 
- ( clients) 
- -Διεπαφή με τον κόμβο σταθμού ΒΤΝ ( Fast Ethernet Protocol 100Mbps) 
- -Πλήρης τηλεέλεγχος από το ΚΕΚ  

Μονάδα επεξεργασίας κωδικοποιημένου σήματος  AFNOR 
- -Tουλάχιστον 30 εξόδους για τουλάχιστον 30 ρολόγια και / η υπολογιστές ( AFNOR  
- code signal) 
- -Διεπαφή με τον κόμβο σταθμού ΒΤΝ ( κωδικοποιημένο σήμα AFNOR  από το ΚΕΚ ) 
- -Ψηφιακή απεικόνιση χρόνου (ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα) 

 
b. Εγκατάσταση 
- Εγκατάσταση σε ερμάριο 19΄΄ στην αίθουσα τεχνικού εξοπλισμού κάθε σταθμού – 

στάσης 
- Σύνδεση σήματος με τεχνολογία SSTP , Cat.6,Link Performance D technology για τα 

συστήματα απεικόνισης και με τεχνολογία SSTP, CAT.3, Link Performance B technology 
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(για τα ρολόγια) 
- Σύνδεση για παροχή 230V AC, αδιάλειπτη παροχή ισχύος (UPS) 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Τερματισμός όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων βυσματικού τύπου 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις 

 
Μονάδες Απεικόνισης στις Αποβάθρες 

a. Προδιαγραφές 
Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων ( LCD ) θα είναι ορατές αμφίπλευρα. 
Κάθε οθόνη θα έχει ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας ( χωρίς διεπαφή προς χρήστη) για την 
επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων από το τοπικό δίκτυο (LAN) (διεπαφή με ETHERNET) 
προς την οθόνη. 
Κάθε οθόνη θα φωτίζεται με τουλάχιστον 2 μόνιμες  λάμπες φθορισμού με δυνατότητα 
αφαίρεσης σε λιγότερο από ένα λεπτό ( με προσωρινή ανάκληση του εμπρόσθιου τμήματος ) 
και θα διαθέτει έναν φωτοαισθητήρα για αυτόματη προσαρμογή λαμπρότητας 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 

- Επιτήρηση σφαλμάτων ( βλάβη λυχνίας, LCD,σήμανση μέσω LAN) 
- Προστασία IP54, σύμφωνα με ΕΝ 50155 
- Αναμενόμενος μέσος όρος λειτουργίας : > 200.000h 
- MTBF > 2.000.000h 
- Μέγεθος περίπου 1600mm X 600mm 
- Μονάδα επεξεργασίας  των συστημάτων απεικόνισης διασυνδεόμενη με  
- τεχνολογία εξυπηρετητή / πελάτη ( master / slave ) (μια σύνδεση εξωτερικών δεδομένων) 
- Αντικραδασμικό περίβλημα 

 
Χαρακτηριστικά οθονών 

- Transflective Extended Twisted Nematic – LCD με ενσωματωμένους           
- Οδηγούς  (drivers),εμπρόσθια όψη με αντιθαμβωτική επεξεργασία, λειασμένες γυάλινες 

πλάκες με άριστη επιπεδότητα 
- Ρυθμιζόμενη (Τansmissive) λειτουργία κατά  τη νύχτα 
- Λειτουργία αντανάκλασης φωτός κατά την ημέρα , συμπεριλαμβανομένου  
-  απευθείας (προσπίπτοντος) ηλιακού φωτός  
- Τεχνολογία chip – on – glass  
- Ορατές με μία μέση λαμπρότητα περιβάλλοντος 10.000Lux 
- Απεικόνιση με εικονοψηφίδες (Pixel- oriented display) 
- 64x288 Pixels (κάθετα x οριζόντια), μέγεθος pixel 3,7x 2,8mm 
- Πυκνότητα φωτός των χαρακτήρων > 2.500 cd / m2 
- Δυναμικής απεικόνισης έγχρωμο πεδίο , ( εύρους 80 mm) στην αριστερή πλευρά προς 
-  τις σιδηροδρομικές γραμμές 
- Τύπος χαρακτήρων : pixel matrix 
- Ύψος χαρακτήρων περίπου 50mm (13 pixels), μεταβαλλόμενο και προγραμματιζόμενο 
- Λόγος φωτεινής αντίθεσης ( contrast ratio) κάθετα προς την επιφάνεια  
- ένδειξης τουλάχιστον > 40 : 1 
- Οπτική γωνία σε λόγο φωτεινής αντίθεσης > 10 :1 (κάθετα τουλάχιστον -± 400  
- οριζόντια τουλάχιστον ± 650 
- Ελληνικοί και Λατινικοί χαρακτήρες (μικρά και κεφαλαία) 
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- Ονόματα σταθμών στα Ελληνικά και Αγγλικά εναλλασσόμενα μεταξύ τους με 
-  συχνότητα περίπου 5 δευτερολέπτων (ρυθμιζόμενη) 
- Χρώμα χαρακτήρων λευκό, χρώμα φόντου μαύρο 
- Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής γραμματοσειρών και συμβόλων bitmap 

 
Mόνιμες ενδείξεις  
 Ενδείξεις πρώτης και τελευταίας γραμμής (headline – footline) (Αριθμός γραμμής, αναχώρηση, 
λογότυπος) στα ελληνικά και αγγλικά αντίστοιχα, επικεφαλίδα και υποκεφαλίδα πεδίων 
μεταβλητής απεικόνισης (γραμμή, ώρα, προορισμός, παρατηρήσεις) στα ελληνικά και αγγλικά 
αντίστοιχα. 
 
Κάθε μονάδα απεικόνισης θα έχει ενσωματωμένα 2 αναλογικά ρολόγια ( διαμέτρου 400mm, ένα 
για κάθε όψη) με 3 ανεξάρτητους δείκτες (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα). 
Τα ρολόγια θα συνδέονται : 

- Με τη μονάδα επεξεργασίας του κωδικοποιημένου σήματος AFNOR του  
- σταθμού 
- Με παροχή 230 V AC 
- Μελλοντικά με το σύστημα συναγερμού (μια ένδειξη σφάλματος για κάθε ρολόι) 

 
b. Εγκατάσταση 

 
- Η εγκατάσταση θα γίνει σε ορθή γωνία προς το σύστημα σωληνώσεων του φωτισμού 

με τις καλωδιώσεις εντός του συστήματος σωληνώσεων 
- Όλα τα υλικά εγκατάστασης θα είναι ανοξείδωτα  
- Χρήση τεχνολογίας SSTP για διασυνδέσεις δεδομένων και τεχνολογίας STP για σήματα 

χρονισμού , ενδείξεις 
- Σύνδεση για παροχή 230V AC 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις 

 
Μονάδες Απεικόνισης στους Χώρους Εισόδου 

a. Προδιαγραφές 
Οι προδιαγραφές για τις μονάδες απεικόνισης στους χώρους εισόδου των σταθμών – στάσεων 
είναι ίδιες με τις προδιαγραφές για τις μονάδες απεικόνισης στις αποβάθρες, εκτός από τις 
παρακάτω διαφορές : 
 

- Μονόπλευρη ορατότητα , επίτοιχη στερέωση η στερέωση στην οροφή του κτιρίου  
- 4 ενδείξεις η κάθε μια  64X288 pixels , διάταξη 2+2  
- Ένα ενσωματωμένο ρολόι  
- Ενδείξεις πρώτης και τελευταίας γραμμής ( headline – footline) (γραμμή, ώρα, 

προορισμός, αριθμός συρμού, παρατηρήσεις) στα Ελληνικά και Αγγλικά 
- Ύψος χαρακτήρων : περίπου 26 mm 7 pixels 

 
b. Eκατάσταση 
- Επίτοιχη εγκατάσταση ή εγκατάσταση στην οροφή του κτιρίου 
- Όλα τα υλικά εγκατάστασης θα είναι ανοξείδωτα 
- Χρήση τεχνολογίας SSTP για διασυνδέσεις δεδομένων και τεχνολογίας STPγια σήματα 
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χρονισμού , ενδείξεις 
- Σύνδεση για παροχή 230V AC 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις 

 
Οθόνες  

a. Προδιαγραφές 
- Πελάτης (client) του PIS 
- Περίβλημα οθόνης και PC : ανοξείδωτος χάλυβας 
- Οθόνη τεχνολογίας πλάσματος (Plasma screen monitor), τουλάχιστον 1m διαγωνίως, 

μέγεθος ( format) 16: 9 
- Πληροφορίες ίδιες με αυτές των μονάδων απεικόνισης στις εισόδους των σταθμών – 

στάσεων 
- Ενσωματωμένος Υπολογιστής ( built- in PC unit) (χωρίς διεπαφή χρήστη) για σύνδεση 

στο τοπικό δίκτυο ( LAN) 
 

b. Εγκατάσταση 
- Επίτοιχη εγκατάσταση ή στην οροφή 
- Χρήση τεχνολογίας SSTP για διασυνδέσεις δεδομένων , cat.6 (Link Performance D 

technology) 
- Σύνδεση για παροχή 230V AC 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις 

 
Μονάδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Εκδοτήρια 
 Οι μονάδες Η / Υ προβλέπονται για χρήση και εγκατάσταση στα εκδοτήρια εισιτηρίων και / η 
στα γραφεία πληροφόρησης κοινού. 

a. Προδιαγραφές 
- Πελάτης (client) του PIS 
- Μονάδα υπολογιστή με 18,1΄΄ TFT επίπεδη οθόνη (προδιαγρ. Βλέπε οθόνη κεντρικής 

μονάδας Ελέγχου στο ΚΕΚ) 
- Πλήρες λογισμικό για διαχείριση δρομολογίων 
b. Εγκατάσταση 
- Οι μονάδες των υπολογιστών θα τοποθετηθούν κάτω από τα γραφεία στις αίθουσες 

ελέγχου. Οι οθόνες θα στερεωθούν κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να μην μπορούν να 
αφαιρεθούν χωρίς κατάλληλα εργαλεία 

- Χρήση τεχνολογίας SSTP για διασυνδέσεις δεδομένων, cat.6 
- Σύνδεση για παροχή 230V AC, κανονική παροχή ισχύος 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Τερματισμός όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων βυσματικου τύπου 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις 

 
Ρολόγια για τις Αίθουσες Ελέγχου – Σημεία Στάθμευσης Συρμών στις Αποβάθρες 
Σε κάθε αίθουσα Ελέγχου ( σταθμάρχη, εκδοτήρια εισιτηρίων), σημεία στάθμευσης συρμών  ( 2 
ανά σταθμό) θα εγκατασταθεί ένα ψηφιακό ρολόι 

a. Προδιαγραφές 
- 7 σειρές ενδείξεων LED για την ώρα και τα λεπτά , ύψος ψηφίων 7cm, 4x4x7=112 LEDs 
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- Δακτύλιος από 60 LED για τα δευτερόλεπτα , διαμέτρου 29 cm 
- 14 LEDs (Άνω κάτω τελεία μεταξύ ώρας και λεπτών , σημεία ένδειξης 5λέπτου στο 

δακτύλιο) 
- Χρώμα διόδου κίτρινο 
- Αυτόματη προσαρμογή λαμπρότητας στις συνθήκες φωτισμού 
- Αποθήκευση δεδομένων για τουλάχιστον 2 ημέρες με ενσωματωμένο συσσωρευτή NiCd 
- Σύνδεση στη μονάδα επεξεργασίας του κωδικοποιημένου σήματος AFNOR, στο δίκτυο 

230 V (EP) κανονικής τροφοδοσίας και δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης στο σύστημα 
συναγερμού ( με ένδειξη σφάλματος) 

- Παρελκόμενα εξοπλισμού για εσωτερική επίτοιχη στερέωση στις αίθουσες Ελέγχου 
- Εξοπλισμός εξωτερικού χώρου των ρολογιών στα σημεία στάθμευσης των συρμών 

(conductor stops) 
 

b. Εγκατάσταση 
- Επίτοιχη εγκατάσταση  
- Χρήση τεχνολογίας SSTP για διασυνδέσεις δεδομένων , cat 3 , Link Performance B 

technology (Σήμα χρόνου και ενδείξεων σφάλματος) 
- Σύνδεση για παροχή 230V AC, κανονική παροχή ισχύος 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις 

 
Εγκατάσταση στα σημεία στάθμευσης των συρμών ( conductor stops) 

- Χρήση τεχνολογίας SSTP για διασυνδέσεις δεδομένων, cat.3, Link Performance B 
technology (Σήμα χρόνου και ενδείξεων σφάλματος) 

- Σύνδεση για παροχή 230V AC, κανονική παροχή ισχύος  
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις 

 
Κεντρική Μονάδα Ελέγχου στο ΚΕΚ 

a. Προδιαγραφές Υλικού και Λογισμικού (Hardware and Software) 
- To KEK θα εξοπλιστεί με κέντρο μεταγωγής δικτύου ( με μονάδα Η /Υ ) για τη διανομή του 

κύριου χρονισμού (master clock).Θα υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης της 
κεντρικής μονάδας ελέγχου για σύνδεση με σταθμούς άλλων σιδηροδρομικών 
γραμμών. 

- Συγκρότηση του κέντρου μεταγωγής δικτύου (Network Master Switch)  
- Μονάδα Μεταγωγέα Ethernet Protocol IEEE 802.3 με τουλάχιστον 24 εξόδους  προς  
- τους πελάτες (clients) 
- Mονάδα Fast Ethernet Protocol με τουλάχιστον 4 εξόδους προς τους εξυπηρετητές 

(servers) 
- Διεπαφή προς τον κόμβο ΒTN CTC (ΤΥΠΟΥ Fast Ethernet Protocol) 
- Διεπαφή προς μελλοντικό σύστημα ραδιομετάδοσης δεδομένων στους συρμούς  
- Μονάδα υπολογιστή για έλεγχο και διαχείριση του συστήματος, επώνυμος, σύγχρονης 

τεχνολογίας με επίπεδη οθόνη 18,1΄΄ TFT( προδιαγραφή : Βλέπε οθόνη κεντρικής μονάδος 
Ελέγχου στο ΚΕΚ) 

- Πλήρες λογισμικό λειτουργίας και Ελέγχου για όλους τους πελάτες (clients)  του 
συστήματος και τους μεταγωγείς δικτύου (network switches) με διεπαφή γραφικών 
χρήστη, καθοδήγηση από καταλόγους (menu guided) και κωδικό πρόσβασης 
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- Πλήρες λογισμικό διαχείρισης δρομολογίων, με αυτόματη ενημέρωση από το σύστημα 
τηλεδιοίκησης 

- Δυνατότητα για 100% επέκταση 
 

b. Κύριο Ρολόι σήματος χρονισμού AFNOR (AFNOR code master clock) 
- Τουλάχιστον 30 εξόδους για τουλάχιστον 30 ρολόγια ή / και υπολογιστές 

(κωδικοποιημένο σήμα AFNOR) στο ΚΕΚ  
- Διασύνδεση στον κόμβο ΒTN CTC , ώστε να κατανέμει το κωδικοποιημένο σήμα AFNOR 

προς τους σταθμούς 
- Δορυφορική κεραία για επικοινωνία με τους δορυφόρους του παγκόσμιου συστήματος 

εντοπισμού ( GPS), συμπεριλαμβανομένου του ιστού , με τους απαραίτητους ενισχυτές 
,μονάδες διεπαφών και καλωδιώσεις 

- AFNOR CODE NFS 87500/IRIQ B module 
- Δομοστοιχειωτή κατασκευή , έτοιμη για εγκατάσταση σε ερμάρια 19΄΄ 

 
c. Εγκατάσταση 
- Εγκατάσταση σε  ένα ερμάριο 19΄΄, στην αίθουσα τεχνικού εξοπλισμού στο ΚΕΚ 
- Χρήση τεχνολογίας SMTP για διασυνδέσεις δεδομένων , Cat.6 , Link Performance D  ( για 

απεικονίσεις) και τεχνολογίας STP, Cat.3, Link Performance Β (για ρολόγια) 
- Σύνδεση για παροχή 230V AC, αδιάλειπτη παροχή ισχύος ( UPS) 
- Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης 
- Τερματισμός όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων βυσματικού τύπου 
- Πλήρως προστατευμένες καλωδιώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : Ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις- συμβατότητα 

 
Όλα τα συστήματα ,υλικά και εξοπλισμός θα λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια σε παρουσία 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων , που δημιουργούνται από άλλου είδους εξοπλισμό του ΟΣΕ ή τρίτων. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εντοπίσει τέτοιες πηγές και να προβλέψει κατάλληλη θωράκιση 
η αλλά μέτρα προστασίας . 
Θα πρέπει επίσης να είναι υψηλής αξιοπιστίας και κατάλληλης κατασκευής , ώστε το ρεύμα 
επιστροφής που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των βαγονιών των ντιζελοκίνητων συρμών 
(1500V DC – 400A) να μην έχει καμία επίδραση πάνω τους και η λειτουργία τους να μην 
επηρεάζεται από το σύστημα ηλεκτροκίνησης ( 25KV – 50Hz με ηλεκτράμαξες που ελέγχονται με  
θυρίστορ ) 
Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα υποβάλλει στον ΟΣΕ ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της ΗΜΣ / 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας ( αντικείμενο και διασφάλιση).Η ΗΜΣ του εξοπλισμού θα είναι 
σύμφωνη με την προδιαγραφή ΕΝ 50121. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 :  Εκπαίδευση προσωπικού του ΟΣΕ  

 
Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει σε διαφορετικούς κύκλους εκπαίδευσης μηχανικών και τεχνιτών από 
το προσωπικό του ΟΣΕ που θα του υποδειχθούν, ώστε να μπορούν με την σειρά τους να 
εκπαιδεύσουν το προσωπικό του ΟΣΕ που απαιτείται για την προγραμματισμένη συντήρηση και 
την άρση ανωμαλιών ή βλαβών για το σύστημα Τηλεπικοινωνιών, που θα καλύπτει όλες τις 
φάσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας, καθώς και τους ελέγχους πιστοποίησης του 
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Συστήματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, όσον 
αφορά τις συμμετοχές, τον τόπο και το χρόνο που η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί, θα 
υποβληθεί προς έγκριση στον ΟΣΕ Α.Ε., η οποία δύναται να τροποποιήσει αυτό καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, ιδιαιτέρως δε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού που θα συμμετάσχει, χωρίς 
αυτό να δίνει δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης στον ανάδοχο. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα θα πρέπει:  
 1ον) να επιτρέπει στο προσωπικό του Ο.Σ.Ε να λειτουργεί και να προγραμματίζει το 
Σύστημα Τηλεπικοινωνιών, καθώς και να εκτελεί την αναγκαία εποπτεία του εξοπλισμού, τις 
μετρήσεις, τους ελέγχους και τις εν λειτουργία ρυθμίσεις και προσαρμογές, ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργία του Συστήματος, στις προδιαγραφόμενες συνθήκες λειτουργίας και  
2ον) να επιτρέπει στο προσωπικό του ΟΣΕ να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του 
Συστήματος Τηλεπικοινωνιών, στις προδιαγραφόμενες συνθήκες λειτουργίας, μέσω ενός 
προγράμματος συντήρησης. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν θα μπορεί το σύνολο του προς εκπαίδευση προσωπικού να 
απαλλαχθεί ταυτόχρονα από τα καθήκοντά του ώστε να συμμετάσχει στην εκπαίδευση. Αυτό θα 
έχει ως συνέπεια οι εκπαιδευτικές ενότητες θα επαναλαμβάνονται για κάθε μεμονωμένη ομάδα. 
Απαιτείται επομένως καλή και αποτελεσματική οργάνωση. 
Ο ανάδοχος πρέπει να προσφέρει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
όλα τα τμήματα του Συστήματος Σηματοδότησης που θα εγκατασταθεί. Η δομή του 
προγράμματος εκπαίδευσης θα είναι τέτοια, ώστε να ακολουθείται η λειτουργική δομή του 
Συστήματος Τηλεπικοινωνιών και να διευκολύνεται η εκμάθηση. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα 
καθορισθούν σε εύλογο χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνονται στο 
προσφερόμενο τίμημα. 
Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Μετά την επιτυχή 
θεωρητική κατάρτισή τους, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν και πρακτική εκπαίδευση στην 
εγκατάσταση του συστήματος υπό την εποπτεία του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : Ανταλλακτικά 

 
Ο ανάδοχος θα υποβάλει με τη μελέτη εφαρμογής Πίνακα «Υλικών», ο οποίος θα περιλαμβάνει 
όλα ανεξαιρέτως τα αναλώσιμα ή αντικαταστάσιμα ανταλλακτικά, τους κωδικούς αριθμούς, τις 
τιμές μονάδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους κατασκευαστές αυτών. Ο Κατασκευαστής 
υποχρεούται να είναι σε θέση να προμηθεύσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών μετά 
την οριστική παραλαβή και σε οποιαδήποτε ποσότητα του ζητηθεί, οποιοδήποτε ανταλλακτικό 
που θα αναφέρεται στον Πίνακα «Υλικών». Η τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει την προμήθεια, 
προσκόμιση και παράδοση του ανταλλακτικού στις αποθήκες του ΟΣΕ Α.Ε. ή όπου αλλού 
υποδειχτεί από τον εργοδότη. 
Ο ανάδοχος θα υποβάλει επίσης δεύτερο Πίνακα «Ανταλλακτικών», με όλα τα ανταλλακτικά που 
κατά την κρίση και εμπειρία του θα χρειασθούν για την συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού 
για τουλάχιστον δύο επιπλέον χρόνια από την οριστική παραλαβή αυτού από τον ΟΣΕ Α.Ε., με 
ποσότητες και τιμές μονάδος κάθε ανταλλακτικού και συνολικό κόστος ίσο με το ποσό που 
αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης του έργου. Τα προτεινόμενα ανταλλακτικά και οι 
ποσότητες αυτών θα βρίσκονται σε συμφωνία με πίνακα του συνόλου του εξοπλισμού, που 
περιέχει το μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) ανά τύπο εξοπλισμού, όπως προκύψει στη Μελέτη 
RAMS που θα εκπονήσει ο ανάδοχος. Στον ίδιο πίνακα θα τεκμηριώνεται η ποσότητα 
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ανταλλακτικών που προτείνεται. Οι τιμές μονάδος θα περιλαμβάνουν την προμήθεια, 
προσκόμιση και την παράδοση του ανταλλακτικού στις αποθήκες του ΟΣΕ ή όπου αλλού 
υποδειχτεί από τον ΟΣΕ Α.Ε. 
Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις 
ποσότητες ανταλλακτικών του πίνακα «Ανταλλακτικών». Ο ΟΣΕ Α.Ε. θα πρέπει να έχει εγκρίνει τις 
ποσότητες και το είδος των ανταλλακτικών που θα παραδώσει ο ανάδοχος μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου. Δηλαδή θα αξιολογήσει την πρόταση του αναδόχου (Πίνακας 
Ανταλλακτικών») και θα οριστικοποιήσει τις ποσότητες και το είδος των ανταλλακτικών που θα 
περιέχει ο τελικός Πίνακας «Ανταλλακτικών». 
Η συνολική αξία των ανταλλακτικών του πίνακα «Ανταλλακτικών» θα είναι ίση με το ποσό που 
αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης του έργου, περίπου 3% έως 5% της συνολικής 
δαπάνης κατά τη μελέτη των εργασιών της αντίστοιχης Ομάδας Ομοειδών Εργασιών. 
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ανταλλακτικά δεν έχουν καμία σχέση με τα ανταλλακτικά που ο 
ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του 
έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. του έργου και τα οποία βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανοιγμένα στην προσφορά του. 
Στον πίνακα ανταλλακτικών θα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για τη σήμανση ώστε κάθε 
ανταλλακτικό να προσδιορίζεται άμεσα με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Ο πίνακας αυτός θα 
υποβληθεί πριν από την προσωρινή παραλαβή. Σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, η αποκατάσταση της θα γίνεται από τον ανάδοχο με την τιμή 
μονάδος του υλικού που αναγράφεται στον πίνακα Υλικών. 
Τα υλικά – ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να πληρούν κατά περίπτωση της 
προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας. 
Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στον ΟΣΕ Α.Ε. ανά τεμάχιο, προστατευμένα από τη διάβρωση 
και αεροστεγώς σφραγισμένα με διαφανές πλαστικό ανθεκτικό σε καταπόνηση. Κάθε 
ανταλλακτικό θα σημανθεί ξεχωριστά με έναν αριθμό ταυτότητας ευανάγνωστο, εξωτερικά του 
περιτυλίγματος του. Κάθε φορά που θα παραδίδονται ανταλλακτικά, ο ανάδοχος θα παραδίδει 
μαζί τους και πέντε (5) αντίγραφα του σχετικού πίνακα ανταλλακτικών που θα τα συνοδεύει. 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει μαζί με τα ανταλλακτικά, υλικά συσκευασίας και εργαλεία 
σφράγισης, όπως διαφανείς μεμβράνες συσκευασίας διαφόρων διαστάσεων και 
θερμοσυγκολλητικά εργαλεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : συντήρηση με άρση βλαβών και ανωμαλιών - εγχειρίδια 

 
Η υποχρεωτική συντήρηση και άρση βλαβών περιλαμβάνει την διάθεση τεχνιτών για την επίτευξη 
της συντήρησης και της άρσης βλαβών και ανωμαλιών, που πιθανόν να προκύψουν κατά την 
λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος Τηλεπικοινωνιών στον συμβατικά προβλεπόμενο 
χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών. Η συντήρηση 
αυτή έχει την έννοια, ότι ο ανάδοχος με τους τεχνικούς του με μετάβαση επιτόπου, ελέγχει 
συστηματικά τις εγκαταστάσεις σε όλα τα μέρη τους και επιλαμβάνεται για την άρση τυχόν 
παρουσιαζόμενης βλάβης ή ανωμαλίας σε χρονικό διάστημα το πολύ τεσσάρων (4) ωρών από 
την ειδοποίησή του. 
Υποχρεωτική Συντήρηση 
Η υποχρεωτική συντήρηση και άρση βλαβών περιλαμβάνει: 
1. Τεχνική Υποστήριξη για τη Λειτουργία του Συστήματος. 
2. Προληπτική συντήρηση, του συνόλου του εξοπλισμού, οι οποίες θα αναφερθούν σε χρονική 
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βάση (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες δραστηριότητες). 
3. Διορθωτική συντήρηση. Η διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού θα περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία 
του εξοπλισμού ή μέρους του, σε περίπτωση δυσλειτουργία  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, που 
να περιέχει τις ανάγκες του εξοπλισμού σε τακτική συντήρηση, μετρήσεις, ρυθμίσεις, καθώς και 
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα στα οποία πρέπει οι εργασίες αυτές να εκτελούνται. 
Οι δαπάνες της συντήρησης περιλαμβάνονται ανηγμένες στο κόστος του έργου όπως επίσης 
οι δαπάνες για τα υλικά ή μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Με το συνδυασμό της 
αξιοπιστίας του υλικού που εγκαθίσταται και της υπόψη συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος. 
Μετά το τέλος του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλο 
το σύστημα σε άψογη και ασφαλή λειτουργία, ενώ τα διάφορα επιμέρους του μηχανήματα κλπ. 
θα έχουν μόνο τις φυσιολογικές φθορές από τη λειτουργία σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Κατά 
το διάστημα της τριετούς υποχρεωτικής συντήρησης μόνο οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί του 
αναδόχου και του ΟΣΕ, εκπαιδευμένοι κατάλληλα, θα μπορούν να επέμβουν παρουσία και 
ευθύνη εξουσιοδοτημένων τεχνικών του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να υποστηρίξει το σύνολο 
των εγκατεστημένων υποσυστημάτων Τηλεπικοινωνιών κατά την περίοδο συντήρησης. 
Ο ανάδοχος θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα υλικά – εξοπλισμό, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συντήρηση των 
εγκατεστημένων υποσυστημάτων Τηλεπικοινωνιών. Η ευθύνη του αναδόχου θα ξεκινά, για κάθε 
στοιχείο εξοπλισμού, από την εγκατάσταση αυτού και θα ολοκληρώνεται με την οριστική 
παραλαβή. 
Η συμμόρφωση στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για το σύνολο των ανωτέρω 
υπηρεσιών θα αναλύεται στο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης. 
Στο σχέδιο συντήρησης θα προσδιορίζονται οι ποσότητες των εργασιών συντήρησης που 
απαιτούνται για τη διατήρηση της αποδοτικής λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων του 
συστήματος Τηλεπικοινωνιών. 
Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε βάση είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, τριακόσιες εξήντα 
πέντε ημέρες (365) το χρόνο 
Ο ανάδοχος θα προτείνει τον τρόπο συλλογής των δεδομένων που αφορούν την λειτουργική 
κατάσταση του εγκατεστημένου Συστήματος Τηλεπικοινωνιών ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη 
δυνατή ενημέρωση του για πιθανές δυσλειτουργίες των εγκατεστημένων συστημάτων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο (ηλεκτρονικό και έντυπο), κατ’ ελάχιστο για 
το σύνολο της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, των επεμβάσεων λόγω βλαβών ή 
δυσλειτουργιών, των Αναφορών Βλαβών, των αντικαταστάσεων υλικών και εξοπλισμού κλπ. 
 
Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης 
Πριν από την βεβαίωση περαίωσης του έργου, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στον ΟΣΕ Α.Ε. 
αναλυτικά εγχειρίδια σχετικά με τη λειτουργία, προγραμματισμό, συντήρηση, 
αποσυναρμολόγηση, ρύθμιση και επισκευή του Εξοπλισμού. 
Το έργο θα θεωρείται ως μη ολοκληρωμένο μέχρις ότου Ο ΟΣΕ Α.Ε. πάρει στα χέρια της τα εν 
λόγω εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και ότι άλλο εγχειρίδιο απαιτήσει για το 
σκοπό αυτό. 
Τα εγχειρίδια θα περιέχουν, χωρίς αυτό να αποτελεί περιορισμό, τα ακόλουθα: 
1. Εγχειρίδια συστήματος – περιεκτική περιγραφή όλων των αρχών του συστήματος με 
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συνοπτικά διαγράμματα. 
2. Εγχειρίδια λειτουργίας – διαιρούνται στα απαραίτητα υποκεφάλαια και περιέχουν επαρκείς 
πληροφορίες για το μη εξειδικευμένο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο 
σύστημα, μετά από την προγραμματισμένη εκπαίδευση. 
3. Εγχειρίδια συνεργείου - περιλαμβάνουν τα απαραίτητα σχήματα, κυκλώματα, διαγράμματα 
καλωδιώσεων, μηχανολογικά σχέδια και καταλόγους ανταλλακτικών για τη συντήρηση, την 
επιδιόρθωση και την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 
4. Εγχειρίδια λογισμικού – διατίθενται για κάθε τμήμα του εξοπλισμού ή του συστήματος το οποίο 
περιλαμβάνει συσκευές προγραμματιζόμενες μέσω λογισμικού. Τα εγχειρίδια αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλες τις αρχές λογισμικού, πηγαίους κώδικες με επαρκή σχόλια, πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων, διαγράμματα ροής και οδηγίες λειτουργίας. Θα διατίθενται 
επίσης σε ηλεκτρονική μορφή οι πηγαίοι κωδικοί και τα εργαλεία ανάπτυξης. 
5. Εγχειρίδια συντήρησης – θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις αρχές διάγνωσης 
και τις πρακτικές συντήρησης του εξοπλισμού, επιτρέποντας στο τεχνικό προσωπικό να 
προχωρήσει στην άμεση διάγνωση και στην επιδιόρθωση της βλάβης. Το σύστημα διάγνωσης 
και συντήρησης θα υποστηρίζεται επίσης από ένα εγχειρίδιο συντήρησης σε μορφή online 
(ηλεκτρονική μορφή). 
6. Εγχειρίδιο Οριστικών Σχεδίων – περιέχει όλα τα "ως κατασκευάστηκε" σχεδιαγράμματα 
κυκλωμάτων και σχετικών εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή που μπορεί εύκολα να 
αναπαραχθεί. 
7. Κατάλογος ανταλλακτικών – κατάλογος όλων των εγκατεστημένων εξαρτημάτων και 
ανταλλακτικών με αντίστοιχες ονομασίες, θέση, ποσότητα, κατάσταση/ημερομηνία και αριθμό 
παραγγελίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : Μελέτες – έντυπο υλικό – έγκριση μελετών 

 
Ο Κύριος του Έργου καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την εκπόνηση της μελέτης 
εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των εγγράφων, που θα αποτελεί την μελέτη 
εφαρμογής, θα συμφωνεί ως προς την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τους υφιστάμενους 
διεθνείς κανονισμούς, όπως οι Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών 
Σιδηροδρόμων, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα πρότυπα IEEE, τα φυλλάδια UIC και τα λοιπά 
έγγραφα της ΕΕ, καθώς επίσης και ως προς τους Κανονισμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος (ΟΣΕ), όπου απαιτείται. Ο ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρότητα 
και ορθότητα των στοιχείων που θα συλλέξει για να χρησιμοποιήσει σαν βάση και αφετηρία για 
τις μελέτες του. Εάν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού αποδειχθεί ότι απαιτούνται και 
διευκρινιστικές μελέτες, αυτές θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο, αδαπάνως για τον ΟΣΕ Α.Ε. 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να συλλέξει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία επιτόπου, με τη 
συνεργασία του ΟΣΕ Α.Ε. και στη συνέχεια να διαμορφώσει τη μελέτη εφαρμογής, που θα 
υποβληθεί για έγκριση στον ΟΣΕ Α.Ε. Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό την εξακρίβωση ειδικών 
περιπτώσεων προσαρμογής των εγκαταστάσεων στις τοπικές συνθήκες χωρίς όμως μεταβολή 
της βασικής αρχής λειτουργίας τους. Ο ανάδοχος οφείλει να ζητήσει εγκαίρως από τον ΟΣΕ Α.Ε 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής. 
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις όποιες επιπτώσεις στη μελέτη εφαρμογής, 
που οφείλονται σε τυχόν παράλειψη του να ζητήσει εγκαίρως ενημέρωση από τον ΟΣΕ Α.Ε. 
Η έγκριση των μελετών από τον ΟΣΕ Α.Ε. δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο, ούτε και περιορίζει την 
ευθύνη του για την ορθότητα και πληρότητα των αποτελεσμάτων. 
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Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να αποδειχθεί από τον ανάδοχο μέσω προσομοίωσης και μέσω 
μετρήσεων κατά την εκπόνησή της. 
Για τα προγράμματα Η/Υ που χρησιμοποιούνται για τις μελέτες, θα υποβάλλεται τεκμηρίωση της 
αξιοπιστίας του εν λόγω προγράμματος, ανάλυση και περιγραφή της δομής και της λογικής 
του, καθώς επίσης και επεξηγηματικές αναφορές στα δεδομένα και τα αποτελέσματα του. 
Η μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου θα εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 
Η επίσημη γλώσσα για όλα τα έγγραφα είναι η Ελληνική. 
Όλα τα σχέδια, πίνακες και κατόψεις θα παράγονται σε συγκεκριμένη διάσταση, που θα 
συμφωνηθεί με τον ΟΣΕ Α.Ε και όλα τα σύμβολα, ονοματολογία και συντμήσεις θα εξηγούνται 
πλήρως στα σχέδια και θα ικανοποιούν αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα που θα 
αναφέρονται στους συμβολισμούς τηλεπικοινωνιών σιδηρόδρομων, διαγράμματα 
καλωδιώσεων και ονοματολογία (πχ, IEC 60050-821). Η κωδικοποίηση – αρίθμηση όλου του 
έντυπου υλικού του έργου (σχέδια, διαδικασίες, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τεχνικά 
στοιχεία) θα συμφωνηθεί με τον ΟΣΕ Α.Ε, με την μελέτη εφαρμογής. 
Κάθε σχέδιο / έγγραφο που θα υποβάλλεται για έγκριση ή / και πληροφόρηση, θα είναι 
ενυπόγραφο από τον Ανάδοχο και θα φέρει έναν σαφή τίτλο που θα καθορίζει το περιεχόμενο 
του και μία σαφή και μονοσήμαντη αρίθμηση. Οιαδήποτε επανυποβολή του σχεδίου με 
τροποποιήσεις θα χαρακτηρίζεται κατάλληλα, από συμπληρωματική αρίθμηση αναθεώρησης 
και θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή και ένδειξη των στοιχείων του σχεδίου που 
τροποποιούνται. 
Κάθε υποβληθέν σχέδιο / έγγραφο, προκειμένου να ελεγχθεί, θα φέρει αναλυτικό υπόμνημα με 
αναφορές σε όλα τα εμφανιζόμενα στο σχέδιο, στοιχεία του εξοπλισμού, σύμβολα κ.λ.π. Επίσης 
θα συνοδεύεται από ακριβείς αναφορές και παραπομπές σε άλλα συσχετιζόμενα σχέδια. 
 
Πληρότητα Μελέτης 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα είναι πλήρης όταν: 

1. Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι υπολογισμοί και οι αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών ελέγχων και επαληθεύσεων. 

2. Έχουν προσδιοριστεί όλα τα κύρια και άλλα σημαντικά στοιχεία του συστήματος. 
3. Έχει ολοκληρωθεί η επιλογή του εξοπλισμού και των υλικών. 
4. Έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις από τις προτεινόμενες μεθόδους κατασκευής, την 

εγκατάσταση, την δοκιμή και θέση σε λειτουργία στις υφιστάμενες κατασκευές και στα 
άλλα συστήματα του Έργου. 

5. Έχουν εκπονηθεί τα σχέδια συντονισμού με τα άλλα σιδηροδρομικά συστήματα και με τα 
έργα Π/Μ. 

Ο τρόπος ελέγχου και έγκρισης των υλικών, της μελέτης εφαρμογής καθώς και των επιμέρους 
υποστηρικτικών μελετών, καθορίζεται από τον ΟΣΕ και περιλαμβάνει τέσσερις (4) στάδια 
έγκρισης : 

1. Αριθμός Έγκρισης «4» : Το υποβληθέν έγγραφο υποβάλλεται για ενημέρωση. Σχόλιο 
«ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ». 

2. Αριθμός Έγκρισης «3» : Το υποβληθέν έγγραφο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης ή/και του ΟΣΕ. Πρέπει να επανυποβληθεί με ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων. Σχόλιο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ / ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

3. Αριθμός Έγκρισης «2» : Το υποβληθέν έγγραφο καλύπτει εν μέρει τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης ή/και του ΟΣΕ. Πρέπει να επανυποβληθεί με ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων. Σχόλιο «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ». 
4. Αριθμός Έγκρισης «1» : Το υποβληθέν έγγραφο καλύπτει τις απαιτήσεις της Σύμβασης 

ή/και του ΟΣΕ. Σχόλιο «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / OI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ». 
Η παραπάνω μελέτη εφαρμογής πρέπει να υποβληθεί σε προθεσμία που αναφέρεται στο τεύχος 
της Ε.Σ.Υ της παρούσης σύμβασης. 
Στην περίπτωση, που ο ανάδοχος δεν παραδώσει κατά τα παραπάνω, την μελέτη εφαρμογής ή 
τα διορθωμένα στοιχεία, Ο ΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να επιβάλλει τις ρήτρες που αναφέρονται στα άρθρα 
της Ε.Σ.Υ. 
Όλη η τεκμηρίωση που συνιστά τη μελέτη εφαρμογής θα παραδίδεται σε τρεις (3) σειρές από τις 
οποίες οι δύο (2) θα είναι πρωτότυπες και η μία (1) σε ηλεκτρονική μορφή.  
 
Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά στοιχεία που συνιστούν τη μελέτη εφαρμογής, καθώς και στοιχεία 
που πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής ανά σύστημα στα εδάφια που 
ακολουθούν. 
 
Μελέτη Εφαρμογής Παθητικού Δικτύου Ο.Ι.  

- Σχέδιο όδευσης Καλωδίων κορμού εξήντα (60) ινών επί ανοιχτής γραμμής 
- Σχέδιο όδευσης καλωδίων δώδεκα (12) ινών 
- Σχέδιο και διάταξη οπτικών κατανεμητών 
- Διάταξη εξοπλισμού στα τεχνικά δωμάτια 
- Σχέδια συνδέσεων, τερματισμών και μικτονόμισης οπτικών ινών. 
- Οδεύσεις καλωδίων εντός κτιρίων, θέση συνδέσμων του δικτύου, φρεατίων κ.τ.λ. 
- Λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία όλων των προσφερομένων επί μέρους συστημάτων και 

εξοπλισμού 
- Λειτουργική περιγραφή ολόκληρου του Παθητικού Δικτύου Μεταφοράς 
- Σχέδιο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
- Περιγραφή συστήματος προστασίας από ατμοσφαιρικές επιδράσεις 
- Μελέτη Γειώσεων και Αντικεραυνικής Προστασίας 
- Διασύνδεση με τηλεδιοίκηση σηματοδότησης (λειτουργική περιγραφή-συμβατότητα) 
- Διασύνδεση με ηλεκτροκίνηση (λειτουργική περιγραφή-συμβατότητα)  
- Διασύνδεση με το υφιστάμενο Παθητικό Δίκτυο οπτικών ινών για τη συνέχεια του δικτύου 

κορμού έως το Κ.Ε.Κ. ΚΟΡΊΝΘΟΥ. 
- Ανάλυση λειτουργίας   
- Σχέδια εγκατάστασης εξοπλισμού 
- Καλωδιώσεις 
- Τεχνικές εφαρμογές εγκατάστασης 
- Διαδικασία και μεθοδολογία δοκιμών 
- Διαδικασία εξασφάλισης ποιότητας 
- Διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών 
- Εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας 
- Εγχειρίδια συντήρησης 
- Διαδικασία και σχέδιο εκπαίδευσης προσωπικού 

 
Μελέτη Εφαρμογής Ευρυζωνικού Δικτύου Μεταφοράς 

- Λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία όλων των προσφερομένων επί μέρους συστημάτων και 
εξοπλισμού 

- Λειτουργική περιγραφή  
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- Πλήρη τεχνικά στοιχεία για τις διεπαφές του συστήματος  
- Σχέδιο Ασφάλειας (SIL 3) 
- Μελέτη RAMS 
- Μελέτη μετάδοσης – ενεργός εξοπλισμός 
- IP Plan 
- VLAN Plan 
- Διασύνδεση με NMS (λειτουργική περιγραφή, συμβατότητα) 
- Διασύνδεση με Υπηρεσιακή Τηλεπικοινωνία (λειτουργική περιγραφή, συμβατότητα) 
- Διασύνδεση με SCADA (λειτουργική περιγραφή, συμβατότητα) 
- Διασύνδεση με PIS, PA, EC (λειτουργική περιγραφή, συμβατότητα) 
- Σχέδιο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας  
- Περιγραφή συστήματος προστασίας από ατμοσφαιρικές επιδράσεις  
- Διάταξη εξοπλισμού στα τεχνικά δωμάτια 
- Οδεύσεις καλωδίων, θέση κυτίων διακλάδωσης κ.τ.λ. 
- Ανάλυση λειτουργίας  
- Σχέδια εγκατάστασης εξοπλισμού 
- Σχέδια Καλωδιώσεων 
- Διαδικασίες εγκατάστασης 
- Διαδικασία και πίνακες δοκιμών 
- Διαδικασία εξασφάλισης ποιότητας 
- Διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών 
- Εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας 
- Εγχειρίδια συντήρησης 
- Διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού 

 
Μελέτη Εφαρμογής Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας 

- Λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία όλων των προσφερομένων επί μέρους συστημάτων και 
εξοπλισμού 

- Λειτουργική περιγραφή ολόκληρου του συστήματος Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας 
- IP Plan 
- Πλήρη τεχνικά στοιχεία για τις διεπαφές του συστήματος με τον ενεργό εξοπλισμό του 

ευρυζωνικού δικτύου  
- Σχέδια εγκατάστασης τηλεφωνικών συσκευών εντός σήραγγας 
- Σχέδια εγκατάστασης τηλεφωνικών συσκευών επί φωτοσημάτων 
- Σχέδια εγκατάστασης τηλεφωνικών συσκευών στις στάσεις, στους σταθμούς και στο 

Κ.Ε.Κ. 
- Σχέδιο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
- Περιγραφή συστήματος προστασίας από ατμοσφαιρικές επιδράσεις  
- Διάταξη και Σχέδια εγκατάστασης εξοπλισμού στα τεχνικά δωμάτια 
- Οδεύσεις καλωδίων, θέση κυτίων διακλαδωσηςκ.τ.λ. 
- Ανάλυση λειτουργίας 
- Καλωδιώσεις παντός τύπου 
- Διαδικασίες εγκατάστασης 
- Διαδικασία και πίνακες δοκιμών 
- Διαδικασία εξασφάλισης ποιότητας  
- Διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών 
- Εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας 
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- Εγχειρίδια συντήρησης 
- Διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού 

 

ΑΡΘΡΟ 15 :  Δοκιμές - Παραλαβές 

 
Τόσο κατά την διάρκεια εγκατάστασης κάθε συστήματος, όσο και μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του, αλλά οπωσδήποτε πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών και την 
προσωρινή παραλαβή του έργου και πριν την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του, είναι 
απαραίτητο να ελεγχθούν και δοκιμασθούν επιτόπου, τα διάφορα λειτουργικά και 
κατασκευαστικά συστήματα και υποσυστήματα του και να γίνουν οι απαραίτητες τελικές 
ρυθμίσεις σε όλα τα υποσυστήματα. Οι δοκιμές θα εκτελεστούν με στόχο να διαπιστωθεί η 
ασφαλής, αξιόπιστη και ακριβής συναρμολόγηση, συρμάτωση και λειτουργία των διαφόρων 
υποσυστημάτων σαν ενιαίο και αυτόνομο Έργο. 
Ο ανάδοχος με ευθύνη του και δαπάνες του θα εκτελέσει όλες τις δοκιμές που απαιτούνται, 
παρουσία του ΟΣΕ Α.Ε., ώστε σε περίπτωση που θα αποδειχθούν απαραίτητες οποιεσδήποτε 
διορθώσεις, αυτές να μην προκαλέσουν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου. 
Ένα τουλάχιστον μήνα, πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε δοκιμών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλει στον ΟΣΕ Α. Ε. οριστικά και λεπτομερή προγράμματα και 
χρονοδιαγράμματα των δοκιμών αυτών. Τα προγράμματα των δοκιμών θα συνοδεύονται από 
ακριβείς και σαφείς αναφορές στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί από 
πλευράς ΟΣΕ Α.Ε. για την εκτέλεσή. Επίσης θα περιλαμβάνουν αναλυτικές και λεπτομερείς 
περιγραφές για τη μεθοδολογία διεξαγωγής κάθε δοκιμής, τα όργανα και συσκευές που θα 
χρησιμοποιηθούν, τα άτομα που θα εκτελέσουν τις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις τους, τους 
κανονισμούς που θα εφαρμοστούν και πιθανούς συσχετισμούς/αναφορές σε αποτελέσματα 
θεωρητικών υπολογισμών. Η μη έγκαιρη και πλήρης υποβολή των ως άνω στοιχείων θα επιφέρει 
καθυστερήσεις στο Έργο, η ευθύνη των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές με δικές του δαπάνες έτσι, ώστε να 
εξασφαλισθεί και επιβεβαιωθεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών.. 
Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: 

- Εργοστασιακές Δοκιμές αποδοχής εξοπλισμού (FAT Factory Acceptance Tests) 
- Δοκιμές αποδοχής εγκατάστασης (Πεδίου – SAT Site Acceptance Tests) 
- Δοκιμές ολοκληρωμένης λειτουργίας και θέσης σε λειτουργία του συστήματος 

(Integration Tests-Commissioning)  
- Δοκιμές προσωρινής παραλαβής 
- Δοκιμές οριστικής παραλαβής 

 
Εργοστασιακές Δοκιμές Αποδοχής Εξοπλισμού 
Οι δοκιμές αυτές θα διεξαχθούν στο εργοστάσιο του κατασκευαστή παρουσία του ΟΣΕ Α.Ε. Τα 
έξοδα μετάβασης - διαμονής του προσωπικού του ΟΣΕ Α.Ε. για τις εν λόγω δοκιμές θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
Στις δοκιμές αυτές θα δοκιμασθούν ολοκληρωμένα συστήματα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα 
δοκιμάζονται επί μέρους τμήματα του συστήματος με προσομοίωση αυτών που λείπουν. Πριν 
από αυτές, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί με επιτυχία όλες οι εσωτερικές δοκιμές εργοστασίου και 
οι δοκιμές ποιοτικού ελέγχου που απαιτούνται. Τα πιστοποιητικά αυτών θα υποβληθούν στον 
ΟΣΕ Α.Ε. πριν τις εργοστασιακές δοκιμές του εξοπλισμού. 
Κάθε αστοχία ή παρατήρηση θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο δοκιμών και θα πρέπει να έχει 
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αρθεί πριν τη μεταφορά από το εργοστάσιο. Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με επιτυχία προκειμένου 
να γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τριάντα (30) 
ημέρες πριν τον ΟΣΕ Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι εν λόγω δοκιμές. 
 
Δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης 
Περιλαμβάνουν τις ενότητες: 

- Δοκιμές σωστής εγκατάστασης / σύνδεσης (π.χ. μόνωσης, συνέχειας, γείωσης, 
στήριξης) 

- Δοκιμές σωστής λειτουργίας κάθε ολοκληρωμένης μονάδας ή υποσυστήματος 
Οι δοκιμές αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- Δοκιμή σωστής καλωδίωσης του συνόλου του εξοπλισμού ή των διατάξεων που 
αφορούν τη μετάδοση δεδομένων. 

- Δοκιμή του λογισμικού των συστημάτων Τηλεπικοινωνιών  
- Δοκιμή αναγνώρισης εντολών προς το σύστημα NMS 
- Δοκιμή αναγνώρισης εντολών προς το σύστημα Υπηρεσιακής τηλεπικοινωνίας 
- Δοκιμή ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση βλάβης, διακοπής ή 

αποσύνδεσης. 
Κατά την εκτέλεση των δοκιμών ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση βλάβης, 
διακοπής ή αποσύνδεσης (fail-safe) θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να ελεγχθεί: 

i. η ορθή λειτουργία του UPS σε πλήρες ηλεκτρικό φορτίο. 
ii. η ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης των δεδομένων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει σχέδιο για τις δοκιμές αποδοχής εγκατάστασης, που θα 
είναι σε συμφωνία με τα εγχειρίδια του συνόλου του εξοπλισμού και το οποίο θα εγκριθεί από 
τον ΟΣΕ Α.Ε. Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει δικαίωμα τροποποίησης του εν λόγω σχεδίου και εμπλουτισμού του 
με δοκιμές που κρίνει απαραίτητες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη στοιχεία με το είδος 
των δοκιμών που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματα αυτών, προκειμένου να υποβληθούν 
στον ΟΣΕ Α.Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τριάντα (30) ημέρες πριν τον ΟΣΕ Α.Ε. 
για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω δοκιμές. 
 
Δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης Παθητικού Δικτύου 
Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας των υλικών, συσκευών κλπ διακρίνονται σε τρία στάδια: 
Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο 
με την έγκριση του εργοδότη. Οι δοκιμές αυτές προηγούνται της άφιξης των μονάδων (υλικών, 
συσκευών κλπ.) στον τόπο των έργων και περιγράφονται για κάθε τύπο εξοπλισμού στο άρθρο 
«Ποιοτικός Έλεγχος στο Εργοστάσιο». 
Δοκιμές αποδοχής εγκατάστασης, οι οποίες θα εκτελεστούν ως εξής: 
Ο έλεγχος της ποιότητας των κολλήσεων των οπτικών ινών κάθε οπτικού συνδέσμου καθώς και 
όλων των εγκατεστημένων καλωδιακών μηκών θα γίνεται με τη βοήθεια του OTDR (Optical Time 
Domain Reflectometer). Η σύνδεση του OTDR με τις ίνες του εγκατεστημένου καλωδίου γίνεται 
είτε στα άκρα τερματισμού των καλωδίων κάθε ζεύξης με οπτικά γεφυρωτικά καλώδια 
(patchcords) είτε σε άλλη θέση (π.χ. σε λάκκο) μέσω των συνδετήρων (connectors) των 
μονόινων καλωδίων ουράς (pig tails). Οι μετρήσεις που θα πραγματοποιούνται θα είναι οι 
παρακάτω: 

1. Απόσβεση σύνδεσης - κόλλησης (splice attennuation) για κάθε ίνα του καλωδίου σε 
κάθε οπτικό σύνδεσμο (dB). 

2. Απόσβεση ανά km, εκατέρωθεν της σύνδεσης των ινών των τοποθετημένων 
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καλωδιακών μηκών για όλες τις ίνες. 
Οι μετρήσεις με το OTDR θα γίνονται στο δεύτερο παράθυρο (περιοχή 1310nm) και στο τρίτο 
παράθυρο (περιοχή 1550nm). 
Οι τιμές των μετρήσεων απόσβεσης συνδέσεως καθώς και οι μετρήσεις απόσβεσης ανά km που 
θα διενεργηθούν κατά την κατασκευή συνδέσμων θα τυπωθούν και θα ομαδοποιηθούν, για να 
αποτελέσουν τα πρωτόκολλα μετρήσεων των τοποθετημένων καλωδίων και οπτικών 
συνδέσμων τα οποία θα παραδοθούν στον ΟΣΕ Α.Ε. Μετά το τέλος της εγκατάστασης των 
οπτικών καλωδίων και της κατασκευής των οπτικών συνδέσμων θα διενεργηθούν οι τελικές 
μετρήσεις ποιότητας κάθε ζεύξης. 
Τελικές μετρήσεις αποτελούν οι μετρήσεις με σύστημα πομποδέκτου (attennuation set) της 
απόσβεσης κάθε ίνας από το ένα άκρο τερματισμού μέχρι το άλλο κάθε ζεύξης (από τον ένα 
οπτικό κατανεμητή μέχρι τον άλλο). Οι μετρήσεις αυτές θα γίνουν και στα δύο παράθυρα 
(περιοχή 1310nm και 1550nm) και θα παρασχεθούν μετρήσεις απόσβεσης οπτικής ισχύος κάθε 
ίνας (end to end loss) σε μονάδες (dB). 
Δοκιμές προσωρινής και οριστικής παραλαβής, οι οποίες θα εκτελεστούν κατά το πνεύμα των 
αντιστοίχων δοκιμών της σηματοδότησης. 
Όλες οι δοκιμές θα γίνουν σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές και τα εγχειρίδια δοκιμών 
που θα συντάξει ο ανάδοχος και θα υποβάλει προς έγκριση στον ΟΣΕ Α.Ε. 
 
Δοκιμές Καλής Λειτουργίας Συστήματος 
Περιλαμβάνουν δοκιμές ολοκληρωμένης λειτουργίας και θέσης σε λειτουργία του συστήματος. 
Στις δοκιμές ολοκληρωμένης λειτουργίας του συστήματος Τηλεπικοινωνιών θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να ελεγχθεί η συνολική λειτουργία και απόδοση του συστήματος σχετικά με τα εξής: 

- Κόμβοι ευρυζωνικού δικτύου 
- Σύστημα ΝΜS 
- Αδιάλειπτη τροφοδοσία UPS 
- Οι διεπαφές του ευρυζωνικού δικτύου με τα συστήματα Υπηρεσιακή Τηλεπικοινωνία, 

Σηματοδότηση 
- Οι θέσεις χειρισμών και ελέγχου στο Κ.Ε.Κ  των συστημάτων ΝΜS και Υπηρεσιακής 

Τηλεπικοινωνίας. 
- Οι τηλεφωνικές συσκευές παντός τύπου 
- Μετρήσεις δικτύου οπτικών ινών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει σχέδιο για τις δοκιμές καλής λειτουργίας, που θα είναι σε 
συμφωνία με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις επιδόσεων του συστήματος και το 
οποίο θα εγκριθεί από τον ΟΣΕ Α.Ε. Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει δικαίωμα τροποποίησης του εν λόγω σχεδίου 
και εμπλουτισμού του με δοκιμές που κρίνει απαραίτητες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
πλήρη στοιχεία με το είδος των δοκιμών που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματα αυτών, 
προκειμένου να υποβληθούν στον ΟΣΕ Α.Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τριάντα 
(30) ημέρες πριν τον ΟΣΕ Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι εν λόγω δοκιμές. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον ΚτΕ η διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση (ΔΠΧ), 
ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις δοκιμές καλής λειτουργίας του συνόλου, των προς 
παράδοση συστημάτων. 
 
Δοκιμές Προσωρινής Παραλαβής 
Ο σκοπός των δοκιμών αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι όλη η εγκατάσταση πληροί τις 
λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό το έργο θα τεθεί 
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σε δοκιμαστική λειτουργία τουλάχιστον για ένα μήνα. Τα απαραίτητα για την διεξαγωγή τους 
όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εν γένει εφόδια πρέπει να προσκομιστούν από 
τον ανάδοχο. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Ο ανάδοχος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των δοκιμών της προσωρινής 
παραλαβής, θα υποβάλει στον ΟΣΕ Α.Ε. πλήρη κατάλογο δοκιμών ανά ενότητα, διαδικασία 
δοκιμών, πίνακες δοκιμών και ελέγχων, στα οποία θα αναφέρονται οπωσδήποτε ο τρόπος 
διεξαγωγής των δοκιμών και τα αποδεκτά αποτελέσματα. Τα παραπάνω πρέπει οπωσδήποτε να 
εγκριθούν από τον ΟΣΕ Α.Ε., προκειμένου να αρχίσουν οι αντίστοιχες δοκιμές. 
 
Δοκιμές Οριστικής Παραλαβής 
Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της περιόδου 
συντήρησης και άρσης βλαβών από τον ανάδοχο, θα περιλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους και 
δοκιμασίες με τις δοκιμές προσωρινής παραλαβής, καθώς και όποιους άλλους κρίνει Ο ΟΣΕ Α.Ε. 
σκόπιμο να διενεργηθούν. 
Τα απαραίτητα για την διεξαγωγή τους όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εν γένει 
εφόδια πρέπει να προσκομιστούν πάλι από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται επίσης να παράσχει την τεχνική καθοδήγηση και το ειδικό προσωπικό που 
απαιτείται. 
Ιδιαίτερα κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα γίνει έλεγχος των φθορών του 
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, που πρέπει να είναι μόνο οι φυσιολογικές 
φθορές από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. 
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ΜΕΡΟΣ VIΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : Γενικές απαιτήσεις 

1. Περιβαλλοντικές Συνθήκες. 
Υψόμετρο κατηγορία A2 – έως 1000m (EN 50125-2).   
Σύμφωνα με τις κλιματικές ζώνες, η αναφερόμενη σιδηροδρομική γραμμή κλάδος ΣΣ Λιοσίων -  
ΣΣ. Μεγάρων, περιλαμβάνεται στην ζώνη που χαρακτηρίζεται ως εξής:  

1. Ελάχιστη μέση ετήσια θερμοκρασία -18 oC 
2. Μέγιστη μέση ετήσια θερμοκρασία +50 oC 
3. Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία -20 oC 
4. Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία +55 oC 
5. Μέσος όρος μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας +15 oC 
6. Θερμοκρασίας εμφάνισης πάγου    -5 oC 
7. Σχετική υγρασία αέρα σε θερμοκρασία υψηλότερη από 200 oC       άνω 80% 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 50125-2, με μέγιστη θερμοκρασία εντός ερμαρίων θα θεωρείται 
υψηλότερη από αυτή σε ανοικτούς χώρους 30 oC  (ανάλογα από το ερμάριο). 
Ρύπανση κατά EN 50124-1 και EN 50125-2. 

1. Επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης                      Έντονη 
2. Επίπεδο κάλυψης με αλμύρα πλησίον της ακτογραμμής                   Αυξημένη 

Κατά τις απαιτήσεις του κανονισμού (προτύπου).  
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε ύψος 10m. πάνω από την στάθμη του εδάφους 27,5 m/s 

 Βασική δυναμική πίεση ανέμου:                  700Pa 
o Ταυτόχρονη με πάγο:                             55 daN/m2 
o Μη ταυτόχρονη με πάγο:                  20 daN/m2 

 Πάχος στρώματος συσσωρευμένου πάγου    13 mm 
o Βάρος πάγου                             0,915 daN/m2 
o Φορτίο πάγου (I2-χαμηλό ή I3-μέσο)     7 N/m 

Από την άποψη της σεισμικότητας, ο εν λόγω κλάδος αποτελεί τμήμα της σεισμικής μακροζώνης 
xx, σύμφωνα με το πρότυπο (IEC 60068-3). 

 Κατηγορία σεισμικών επιδράσεων  II (α=0,24) 
Σεισμική επιτάχυνση 

o Οριζόντια (άξονες x και y)  0,5 g (5 m/s2) 
o Κατακόρυφη (άξονας z)  0,3 g (3 m/s2) 
o Συχνότητα                          0,5 – 35 Hz 

Για τις σεισμικές δοκιμές θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο EN 60082-3 και για δοκιμές καταπόνησης 
κατά την δόνηση το πρότυπο EN 60068-2. 

 Οι δονήσεις εκτός του δικτύου θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60721-3-3, EN 60721-
3-4 και EN 50125-3 

o Οριζόντια  0,4 g 
o Κατακόρυφα  0,3 g 
o Συχνότητα  20-60 Hz 
o Εύρος   15 mm 

Τα παρακάτω φορτία θεωρούνται ότι επενεργούν ταυτόχρονα: 
o Εσωτερική πίεση της συσκευής 
o Στατικό τερματικό φορτίο 
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o Δύναμη ανέμου 27,5 m/s 
o Σεισμικές δυνάμεις 

 Μέγιστο επίπεδο ηλιακής ακτινοβολίας (R2-υψηλό)  1120 W/m2 
Η προστασία έναντι κλιματολογικών συνθηκών θα είναι κατάλληλη για εύκρατη ζώνη και για 
λειτουργία στην ύπαιθρο. 
Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία από την ζώνη επιρροής της γραμμής επαφής είναι ακίνδυνα 
για τους ανθρώπους (5 kV/m και 80 A/m). 
Η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50121-5. 
 

2. Ηλεκτρικές παράμετροι για δίκτυο 25KV 
 

No Παράμετρος Τιμή 
1 Ελάχιστη τάση (βραχυχρόνια – 10 λεπτά) 17,5 kVrms 
2 Ελάχιστη Μόνιμη Τάση 19 kVrms 
3 Ονομαστική τάση 25 kVrms 
4 Μέγιστη Τάση 27,5 kVrms 
5 Μέγιστη τάση (βραχυχρόνια – 5 λεπτά) 29 kVrms 
6 Συχνότητα 50 Hz +/-5% 
7 Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκύκλωσης 15 kA 
8 Διάρκεια βραχυκυκλώματος 0,3s 
9 Ονομαστικό Ρεύμα 625 A 
10 Βραχυχρόνιο ρεύμα – 5 λεπτά 1250 A 
11 Διαστασιολόγηση μόνωσης (επίπεδο μόνωσης) 52 kV 
12 Ελεύθερες αποστάσεις ηλεκτροκίνησης Κατά UIC-606  
13 Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υγρό/ξηρό 95 kVrms 
14 Αντοχή σε κρουστική τάση κεραυνού +/- 250 kVpeak 
15 Ελάχιστο μήκος ερπυσμού 1100 mm 
16 Επιτρεπτή τάση επαφής  400Vrms 

ΑΡΘΡΟ 2 : Υλικά και εξοπλισμός ΕΓΕ:   σύρματα – καλώδια 

1. Γενικά 
Τα καλώδια που θα εγκατασταθούν στο σύστημα Εναέριας Γραμμής Επαφής θα είναι από 
χαλκό, ορείχαλκο, χάλυβα-αλουμίνιο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 
Η προδιαγραφή θα παραπέμπει στις παρακάτω δημοσιεύσεις: 
ASTM B230 Πρότυπη προδιαγραφή για Καλώδιο Αλουμινίου 1350 – Η19 για Ηλεκτρολογικές 
Χρήσεις 
ASTM B231 Πρότυπη Προδιαγραφή για πολύκλωνους αγωγούς συγκεντρωτικών στρώσεων 
από αλουμίνιο 1350 
ASTM B232 Πρότυπη Προδιαγραφή για πολύκλωνους αγωγούς συγκεντρωτικών στρώσεων 
από αλουμίνιο ενισχυμένους με επίστρωση χάλυβα (ACSR)  
ASTM F 458 Πρότυπη Πρακτική για Μη Καταστρεπτική Δοκιμή ροπής συρματικών δεσμών 
DIN 10218-1 Χαλύβδινα σύρματα και συρμάτινα προϊόντα – Γενικά – Μέρος 1: μέθοδοι δοκιμής 
DIN 10218-2 Χαλύβδινα σύρματα και συρμάτινα προϊόντα – Γενικά – Μέρος 2: Διαστάσεις 
συρμάτων και ανοχές 
DIN 43138 Εύκαμπτα καλώδια εναέριου εξοπλισμού και ρεύματος επιστροφής 
DIN 48200-1 Χάλκινα σύρματα πολύκλωνων αγωγών 
DIN 48200-2 Ορειχάλκινα σύρματα πολύκλωνων αγωγών 
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DIN 48201-1 Χάλκινοι πολύκλωνοι αγωγοί 
DIN 48201-2 Ορειχάλκινοι αγωγοί από Bz II  
DIN 48201-3 Χαλύβδινοι πολύκλωνοι αγωγοί 
DIN 48203-1 Χάλκινα σύρματα και χάλκινοι πολύκλωνοι αγωγοί – τεχνικές συνθήκες 
παράδοσης 
DIN 48203-2 Σύρματα και αγωγοί από επεξεργασμένα κράματα χαλκού (Bz) - τεχνικές 
συνθήκες παράδοσης 
DIN 48203-3 Σύρματα από χάλυβα και πολύκλωνοι αγωγοί από χάλυβα– τεχνικοί όροι 
παράδοσης 
DIN 51211 Δοκιμή Μεταλλικών Υλικών – Παλινδρομική δοκιμή κάμψης συρμάτων 
DIN 51212 Δοκιμή Μεταλλικών Υλικών – Δοκιμές αντοχής συρμάτων σε στρέψη 
DIN 51215 Δοκιμή Μεταλλικών Υλικών – Δοκιμές τυλίξεως συρμάτων – Γενικές πληροφορίες 
EN 1173 Χαλκός και κράματα χαλκού – Συνθήκες υλικού ή χαρακτηρισμός θερμικής 
επεξεργασίας  
EN 1301-1 Αλουμίνιο και Κράματα Αλουμινίου – Εξελασμένο σύρμα – Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 
για επιθεώρηση και παράδοση 
EN 1301-2 Αλουμίνιο και Κράματα Αλουμινίου – Εξελασμένο σύρμα – Μέρος 2: Μηχανικές 
ιδιότητες 
EN 1301-3 Αλουμίνιο και Κράματα Αλουμινίου – Εξελασμένο σύρμα – Μέρος 3: Ανοχές και 
διαστάσεις 
EN 1559-1 Χύτευση – Τεχνικοί όροι παράδοσης – Μέρος 1: Γενικά 
EN 1559-2 Χύτευση – Τεχνικοί όροι παράδοσης – Μέρος 2: Πρόσθετες απαιτήσεις για χυτά 
από χάλυβα 
EN 1559-3 Χύτευση – Τεχνικοί όροι παράδοσης – Μέρος 3: Πρόσθετες απαιτήσεις για χυτά 
από κράμα αλουμινίου 
EN 1655 Χαλκός και κράματα χαλκού  - Δηλώσεις συμμόρφωσης 
EN 1977 Χαλκός και κράματα χαλκού – Ράβδος όλκησης Χαλκού  
EN 10002-1 Μεταλλικά υλικά – Δοκιμή σε εφελκυσμό - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής (σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος) 
EN 10204 Μεταλλικά προϊόντα – Κατηγορίες εγγράφων επιθεώρησης 
EN 10218-1 Χαλύβδινα σύρματα και συρμάτινα προϊόντα – Γενικά – Μέρος 1: μέθοδοι δοκιμής 
EN 10218-2 Χαλύβδινα σύρματα και συρμάτινα προϊόντα – Γενικά – Μέρος 2: Διαστάσεις 
συρμάτων και ανοχές 
EN 12166 Χαλκός και κράματα χαλκού – Σύρμα για γενική χρήση 
EN 12258-1 Αλουμίνιο και Κράματα Αλουμινίου – Όροι και ορισμοί – Μέρος 1: Γενικοί όροι 
EN 13605 Χαλκός και κράματα χαλκού – Προφίλ και σύρματα από χαλκό για 
ηλεκτρολογικές χρήσεις 
EN 50149 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες εγκαταστάσεις – Ηλεκτρική έλξη  - Αυλακωτοί 
αγωγοί επαφής από χαλκό και κράματα χαλκού 
EN 50182 Αγωγοί για εναέριες γραμμές – Πολύκλωνοι αγωγοί συγκεντρωτικών στρώσεων 
συρμάτων κυκλικής διατομής 
EN 50189 Αγωγοί για εναέριες γραμμές – Επιψευδαργυρωμένα χαλύβδινα σύρματα 
EN 50326 Αγωγοί για εναέριες γραμμές – Χαρακτηριστικά λίπανσης 
EN 62219 Ηλεκτρικοί εναέριοι αγωγοί – Πολύκλωνοι αγωγοί συγκεντρωτικών στρώσεων  
NF C 34-110-1 Σύρματα κραμάτων  χαλκού για αγωγούς εναέριας γραμμής 
NF C 34-110-2 Αγωγοί από κράμα χαλκού για εναέρια γραμμή  
IEC/TS 61394 Εναέριες γραμμές – Χαρακτηριστικά λίπανσης για αγωγούς από αλουμίνιο, 
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κράματα αλουμινίου και γυμνούς χαλύβδινους αγωγούς 
ISO 9002 Συστήματα Ποιότητας. Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγωγή και 
εγκατάσταση. 
UIC 870 Τεχνική προδιαγραφής αυλακωτών καλωδίων επαφής 
 

2. Απαιτήσεις 
 
Η μελέτη της ΕΓΕ περιλαμβάνει διάφορα είδη καλωδίων, όπως προδιαγράφεται παρακάτω: 
a) Αγωγοί επαφής με εντορμή. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι τα εξής: 

 Χαλκός διατομής 107 mm2 (σε ανοικτή γραμμή / κύρια γραμμή σε σιδηροδρομικούς 
σταθμούς). 
i. Υλικά  σκληρός ηλεκτρολυτικός χαλκός 
ii. Διάμετρος  12,24 mm +/- 1,6 mm 
iii. Διατομή  107 mm2 : 
iv. Επιμήκυνση  3 – 7 % 
v. Αντοχή σε εφελκυσμό:  37 daN/mm2 (3650 daN) 
vi. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά από 

συγκόλληση  37 daN/m2 
vii. Ειδική αντίσταση  0.1777 Ωmm2/m 
viii. Συντελεστής διαστολής στους 20οC  17x10-6/0K 
ix. Μάζα  923 kg/km (περίπου) 
x. Κατασκευαστικός τύπος   BC-107 

 
 Χαλκός διατομής 80 mm2 σε δευτερεύουσες γραμμές σιδηροδρομικών σταθμών. 

i. Υλικά  σκληρός ηλεκτρολυτικός χαλκός 
ii. Διάμετρος  10,6 mm +/-1,14 mm 
iii. Διατομή  80 mm2  
iv. Επιμήκυνση  3 – 7 % 
v. Αντοχή σε εφελκυσμό:  37 daN/mm2  
vi. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά από 

συγκόλληση  36,5 daN/m2 
vii. Ειδική αντίσταση  0,1777 Ωmm2/m 
viii. Συντελεστής διαστολής στους 20oC   17x10-6/0K 
ix. Μάζα  711,2 kg/km (περίπου) 
x. Κατασκευαστικός τύπος   AC-107 

  
Ο αγωγός επαφής με εντορμή θα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των προτύπων, EN 1173, 
UIC 870, DIN 1787, και EN 50149, για τις μέγιστες δυνάμεις έλξης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα 
είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 50149, UIC 870. 
b) Φέρον Καλώδιο Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι τα εξής: 

 Κύριο φέρον καλώδιο Bz 70 (ορείχαλκος ΙΙ) 
i. Ονομαστική Διατομή  65,81 mm2 : 
ii. Διάμετρος  10,5 mm 
iii. Πλήθος αγωγών  19 (37) 
iv. Διάμετρος αγωγών:  2,1 (1.5) mm 
v. Ονομαστικό φορτίο εφελκυσμού  4500 daN 
vi. Σχετική αγωγιμότητα ως προς τον χαλκό   72 % 
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vii. Συντελεστής γραμμικής διαστολής  17 x 10-6/ 0C 
viii. Μέγιστη ηλεκτρική αντίσταση στους 20οC  0,461 ohm/km 
ix. Βάρος  ~605 kg/km 

 
 Φέρον καλώδιο Bz 50 (ορείχαλκος ΙΙ) 

i. Ονομαστική Διατομή  48,35 mm2  
ii. Διάμετρος  9 mm 
iii. Πλήθος αγωγών  19 
iv. Διάμετρος αγωγών:  1,8 mm 
v. Μέγιστη Αντοχή σε εφελκυσμό:  2839 daN 
vi. Σχετική αγωγιμότητα ως προς τον χαλκό   72 % 
vii. Συντελεστής γραμμικής διαστολής  17 x 10-6/ 0C 
viii. Μέγιστη ηλεκτρική αντίσταση στους 20οC  0,461 ohm/km 
ix. Βάρος  ~438 kg/km 

 
Το φέρον καλώδιο θα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 48201, DIN 17666 
Nr. 2.1322, CuMg 0.4 για Ορείχαλκο DIN 48200, μέρος 2 για μονά σύρματα.  
c) Αναρτήρες (ορείχαλκος 10 mm2 – πολύ εύκαμπτος), με τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά 
i. Ονομαστική Διατομή 10 mm2 : 
ii. Διάμετρος 4,5 mm 
iii. Πλήθος αγωγών 49 
iv. Διατομή κλώνου 0,5 mm 
v. Αντοχή σε εφελκυσμό: 568 daN 
vi. Σχετική αγωγιμότητα ως προς τον χαλκό 72 % 
vii. Συντελεστής γραμμικής διαστολής 17 x 10-6/ 0C 
viii. Μέγιστη ηλεκτρική αντίσταση στους 20οC 2 ohm/km 
ix. Βάρος 89 kg/km 

 
Οι αναρτήρες (ορείχαλκος 10 mm2 – πολύ εύκαμπτος) θα συμμορφώνονται προς τα πρότυπα 
DIN 48 200 για Ορείχαλκο, DIN 43 138 για μονόκλωνα καλώδια: 
d) Καλώδιο τροφοδοσίας (Αλουμίνιο / Χάλυβας 240/40 mm2 

i. Ονομαστική Διατομή Αλουμ.   243 mm2 : 
ii. Ονομαστική Διατομή Χάλ.   39,5 mm2 : 
iii. Διάμετρος   21,9 mm 
iv. Πλήθος αγωγών Αλουμ.   26 
v. Πλήθος αγωγών Χάλυβ.   7 
vi. Διάμετρος συρμάτων αλουμ.   3,45 mm 
vii. Διάμετρος συρμάτων χάλ.   2,68 mm 
viii. Αντοχή σε εφελκυσμό:   8640 daN 
ix. Ειδική αντίσταση   0,1188 Ω/km 
x. Συντελεστής γραμμικής διαστολής   1,8 x 10-6/ 0C 
xi. Βάρος   987 kg/km 

 
Το καλώδιο τροφοδοσίας θα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των προτύπων - DIN 48 200 
μέρος 5, όσον αφορά E-Al, DIN 8 200 μέρος 3 όσον αφορά Χάλυβα St III. 
e) Αγωγός wind – stay (αντιανέμιο).   
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f) Διαμήκεις ηλεκτρικές συνδέσεις (Cu 70 mm2 – πολύ εύκαμπτος) με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

i. Ονομαστική διατομή  70 mm2 
ii. Διάμετρος  11 mm 
iii. Αριθμός αγωγών  999 
iv. Διατομή νήματος  0,31 mm 
v. Μέγιστη ηλεκτρική αντίσταση στους 20οC     0,017993 ohm.mm2/m 
vi. Βάρος  623 kg/km 

 
Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ MW και CW (Cu 35 mm2 – πολύ εύκαμπτο) - DIN 1787 για E-Χαλκό 
58, DIN 43 138 για μονόκλωνα καλώδια. 
g) Συνδέσεις, εγκάρσιες συνδέσεις (Cu 70 mm2 – πολύ εύκαμπτος) με τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 
i. Ονομαστική διατομή  70 mm2 
ii. Διάμετρος  11 mm 
iii. Αριθμός αγωγών  999 
iv. Διατομή νήματος  0,31 mm 
v. Μέγιστη ηλεκτρική αντίσταση στους 20 0C     0,017993 ohm.mm2/m 
vi. Βάρος  623 kg/km 

 
Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ MW και CW (Cu 35 mm2 – πολύ εύκαμπτο) - DIN 1787 για E-Χαλκό 
58, DIN 43 138 για μονόκλωνα καλώδια. 
h) Το καλώδιο των διατάξεων τάνυσης θα είναι πολλαπλοί αγωγοί από γαλβανισμένο χάλυβα 

και θα έχουν τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
i. Διάμετρος   11 mm 
ii. Αριθμός πλεξίδων   6 
iii. Αριθμός αγωγών ανά πλεξίδα      37 
iv. Συνολικό αριθμός κλώνων      222 
v. Διατομή νήματος   0,5 mm 
vi. Μέγιστη ηλεκτρική αντίσταση στους 20 0C     0,017993 ohm.mm2/m 
vii. Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό   177 daN/mm2 
viii. Αντοχή σε θραύση     7700 daN 
ix. Βάρος   415 kg/km 

 
i) Κάθε καλώδιο (γαλβανισμένο καλώδιο Αλουμινίου / Χάλυβα 95/15 mm2) με τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 
i. Ονομαστική διατομή Αl  94,39 mm2 
ii. Ονομαστική διατομή Χάλυβα  15,33 mm2 
iii. Διάμετρος  13,6 mm 
iv. Αριθμός αγωγών αλουμινίου  26 
v. Αριθμός αγωγών χάλυβα  7 
vi. Διάμετρος καλωδίων αλουμ.  2,15 mm 
vii. Διάμετρος καλωδίων χάλ..  1,67 mm 
viii. Αντοχή σε εφελκυσμό  3717 daN 
ix. Συντελεστής γραμμικής διαστολής  1,8 x 10-6/ 0C 
x. Βάρος  746 kg/km 
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Κάθε καλώδιο γείωσης θα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις - DIN 28 202 όσον αφορά τον 
χάλυβα, DIN 48203 όσον αφορά γαλβανισμένα τεμάχια. 
j) Ο αγωγός επιστροφής (γαλβανισμένο καλώδιο Αλουμινίου / Χάλυβα -185/30 mm2) με τα 

εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

i. Ονομαστική διατομή Αl  183,8 mm2 
ii. Ονομαστική διατομή Χάλυβα  29,8 mm2 
iii. Διάμετρος  19 mm 
iv. Αριθμός αγωγών αλουμινίου   26 
v. Αριθμός αγωγών χάλυβα  7 
vi. Διάμετρος καλωδίων αλουμ.  3 mm 
vii. Διάμετρος καλωδίων χάλ..  2,33 mm 
viii. Αντοχή σε εφελκυσμό  6620 daN 
ix. Συντελεστής γραμμικής διαστολής  1,8 x 10-6/ 0C 
x. Βάρος  xxx kg/km 

 
Ο αγωγός επιστροφής θα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις - DIN 28 202 όσον αφορά τον 
χάλυβα, DIN 48203 όσον αφορά γαλβανισμένα τεμάχια. 
Τα σύρματα (καλώδια) και οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται στην μελέτη του συστήματος 
ηλεκτροκίνησης θα έχουν την ικανότητα να φέρουν το ρεύμα της γραμμής, καθώς επίσης και το 
ρεύμα σφάλματος για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αμφότερα τα επίπεδα ρεύματος δεν θα 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην μηχανική απόδοση του καλωδίου. 
Τα φορτία εργασίας θα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN 50119. Τα 
καλώδια ή αγωγοί που υπόκεινται σε καταπόνηση, περιορισμούς ερπυσμού ή τοπική 
καταπόνηση θα διαθέτουν αυξημένους συντελεστές ασφαλείας. 
 

3. Επιθεώρηση και παράδοση 
Η επιθεώρηση κατά την παράδοση θα διενεργείται μέσω δειγμάτων τα οποία πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Τα καλώδια δεν θα πρέπει να έχουν ίχνη 
διάβρωσης, ρωγμές, σπασμένες πλεξούδες, αποκλίσεις από το καθορισμένο από την μελέτη 
σχήμα, κ.λπ. 
Το καλώδιο επαφής πρέπει να παραδοθεί τυλιγμένο σε εξέλικτρα. Η αποδοχή θα βασίζεται στο 
πρότυπο ΕΝ50149.  
Τα καλώδια και οι αγωγοί πρέπει να συνοδεύονται από ένα έγγραφο επιθεώρησης, όπως αυτό 
προδιαγράφεται στο πρότυπο EN 10204. 
Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών, των μηχανικών ιδιοτήτων, της μάζας ανά μονάδα μήκους και 
των ενώσεων των καλωδίων επαφής θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50149 
συμπεριλαμβανόμενης δοκιμής κάμψης. 
Στα καλώδια ή αγωγούς που περιέχουν σίδηρο, όπως επίσης και στα καλώδια γείωσης και στο 
καλώδιο της διάταξης τάνυσης θα παρέχεται προστασία της επιφάνειας έναντι τοπικής και 
περιβαλλοντικής ρύπανσης. Θα γίνει επιπλέον πρόβλεψη για τους εσωτερικούς κλώνους των 
πολύκλωνων καλωδίων που περιέχουν σίδηρο (δηλ. λίπανση). 
Η λιπαντική ουσία θα συμμορφώνεται προς τα πρότυπα IEC/TS 61394 και EN 50326. 
Ο εργοδότης θα έχει την ευκαιρία να επιλέγει δείγματα και να παρακολουθεί τις διάφορες δοκιμές, 
περιλαμβανομένων επίσης των προαιρετικών δοκιμών, των δοκιμών παλινδρομικών δοκιμών 
κάμψης και των δοκιμών στρέψης. 
Η παραγγελία παραλαμβάνεται εάν όλες οι δοκιμές συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας 
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προδιαγραφής. 
Εάν ένα ή περισσότερα δείγματα δεν ικανοποιούν την παρούσα προδιαγραφή, θα γίνει δεύτερη, 
τυχαία δειγματοληψία σε ποσότητα ίδια με της πρώτης δειγματοληψίας και θα γίνουν εκ νέου οι 
δοκιμές που δεν ήταν ικανοποιητικές την πρώτη φορά. 
Ο κατασκευαστής μπορεί να λάβει δείγματα από τα καλώδια που απέτυχαν στις δοκιμές και να 
τα υποβάλει σε νέες δοκιμές. Εάν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, μπορεί να επανυποβάλλει 
τα καλώδια για παραλαβή από τον πελάτη. 
Οι δοκιμές αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 10002-1. 
Ο πελάτης και ο κατασκευαστής θα συμφωνήσουν τις διατάξεις που θα επιλεχθούν από το 
πρότυπο ΕΝ 10204 ή ΕΝ 1655, σε σχέση με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή/και τα 
αποτελέσματα δοκιμών.ΑΡΘΡΟ 3 : Υλικά και εξοπλισμός ΕΓΕ:  Σφιγκτήρες 

1. Απαιτήσεις 
Έγχυτα τεμάχια, διάφορες ιδιοκατασκευές και μικρά τεμάχια σιδεροκατασκευών που 
χρησιμοποιούνται είστε στην διάταξη τάνυσης της γραμμής ή στα συγκροτήματα στήριξης του 
συστήματος της εναέριας γραμμής επαφής θα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην μελέτη του συστήματος.  
Οι σφιγκτήρες του Αγωγού Επαφής (CW) πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε ο παντογράφος που 
θα εγκατασταθεί να μην μπορεί να έλθει σε επαφή μαζί τους. 
Τα συγκροτήματα στήριξης θα μελετηθούν όσον αφορά: 
  - Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος: 
  -  Μηχανική φόρτιση, 
  -  Ηλεκτρική και ηλεκτρομηχανική διάβρωση. 
 

2. Τύποι Σφικτήρων 
Στο σύστημα OCS μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι τύποι σφιγκτήρων και 
συνδέσμων: 
-        Σφιγκτήρας αγωγού επαφής, ώστε να κρατά τον αγωγό στην γεωμετρική του θέση, 
-        Σφηνοειδής συνδετήρας για τις απολήξεις των διαφόρων καλωδίων, 
-        Συνδετήρας ανάρτησης του φέροντος καλωδίου, 
-        Συνδετήρες τύπου “eye clip” για τους σωλήνες των προβόλων , 
-  Θλιπτικός σφιγκτήρας αγωγού για συνδέσεις μεταξύ εύκαμπτων καλωδίων με 
πολύκλωνα, συνδέσεις που παρέχουν προστασία έναντι βραχυκυκλώματος και δεν απαιτούν 
συντήρηση, 
-  Παράλληλοι σφιγκτήρες με εντορμή για την γεφύρωση των καλωδίων επαφής, 
καλωδίων από χάλυβα, χαλκό και ορείχαλκο, κ.λπ., 
-  Σταυρωτοί σφιγκτήρες που θα εγκατασταθούν σε διασταυρώσεις καλωδίων, υπό 
διάφορες γωνίες διασταύρωσης, 
- Σφιγκτήρες με πλατύ άκρο σε προβόλους, ώστε να δέχονται και την τοποθέτηση του 
μονωτήρα του άνω προβόλου, 
-  Σφιγκτήρες τύπου γάντζου, όπου στερεώνονται οι σταθεροί βραχίονες και άλλοι 
σωλήνες, κ.λπ. 
-        Άλλου τύπου ειδική σφιγκτήρες. 
 

3. Μελέτη Σφικτήρων 
Οι σφιγκτήρες θα συμμορφώνονται προς πρότυπα και κανονισμούς όπως τα EN, VDE, DIN, UIC 
ή ισοδύναμα. Τα υλικά των σφιγκτήρων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας, ή χαλκός, ή κράματα 
χαλκού και κράματα αλουμινίου, για λόγους οικονομίας.  
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Για να αποφεύγεται η διάβρωση λόγω επαφής μεταξύ μερών από αλουμίνιο και από χαλκό (Al 
& Cu), θα παρέχονται στα σημεία επαφής φύλλα σύνθετου υλικού AlCu (‘CUPAL 70/30 μαλακό’ 
ή ισοδύναμου υλικού). Τα περιβλήματα για την προστασία των κυρίων καλωδίων μέσα στον 
σφιγκτήρα του προβόλου και στους στυπιοθλίπτες για την σύνδεση μεταξύ αγωγών από χαλκό 
και αγωγών από αλουμίνιο, αποτελούν συνήθεις εφαρμογές. Η εμπειρία δείχνει ότι τα 
εξαρτήματα από χαλκό μπορούν να πρεσαριστούν απ’ ευθείας με εξαρτήματα από αλουμίνιο. 
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται  σε συνδέσμους που επιτρέπουν την περιστροφή των 
συνδεόμενων μερών. 
Για τον υπολογισμό των στοιχείων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη συντελεστής ασφάλειας 
τουλάχιστον τρία (3). 
Θα εξετασθούν τρεις τύποι σφιγκτήρων, σύμφωνα με ην χρήση τους: 
 - Σφιγκτήρες τροφοδοσίας, που θα λειτουργούν ως συνδέσεις, 
 - Σφιγκτήρες τάνυσης, που μεταφέρουν μηχανικές τάσεις, 
 - Σφιγκτήρες αγκύρωσης, 
 - Σύνδεσμοι για την στερέωση διαφόρων τμημάτων του συστήματος OCS 
Οι σφιγκτήρες αγκύρωσης ή οι σύνδεσμοι καλωδίων θα έχουν την ικανότητα να στερεώνουν 
καλώδια και σύρματα με δύναμη τουλάχιστον 2,5 φορές το φορτίο εργασίας, ή στο 85 % της 
καθορισμένης αντοχής σε εφελκυσμό των αγωγών.  
Οι χρησιμοποιούμενοι σφιγκτήρες ή σύνδεσμοι δεν θα υπόκεινται σε παραμένουσες 
παραμορφώσεις, οι οποίες παρεμποδίζουν την λειτουργία τους, σε φορτίο 1,33 φορές το φορτίο 
εργασίας. 
Οι σφιγκτήρες θα στερεώνονται με κοχλίες ή με υδραυλικό πρεσάρισμα. Τα εξαρτήματα των 
σφιγκτήρων πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι σφιγκτήρες μπορούν να κατασκευαστούν από χαλκό, νικέλιο και πυρίτιο, CuNi2Si F49 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1767, με πρεσάρισμα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Αντοχή σε θραύση:       min 490 N/mm2 
- Αντίσταση ροής       min 340 N/mm2 
- Επιμήκυνση κατά την θραύση      15 % 
- Σκληρότητα κατά Brinell      160 
Εάν οι σφιγκτήρες είναι από ορείχαλκο, αλουμίνιο και σίδηρο, τα έγχυτα μεταλλικά σχήματα θα 
έχουν τα εξής μηχανικά χαρακτηριστικά. 
- Αντοχή σε θραύση:      min 490 N/mm2 
- Επιμήκυνση κατά την θραύση      min 12 % 
- Σκληρότητα κατά Brinell      max 100 
 

4. Επιθεώρηση και παράδοση 
Οι σφιγκτήρες θα επιθεωρούνται κατά την παραγωγή και μετά την παραγωγή, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, ως εξής: 
α) κατά την διάρκεια της παραγωγής, ως προς 
 - Τις διαστάσεις 
 - Τον κωδικό αριθμό εξαρτήματος 
 - Την εμφάνιση 
 - Την ποιότητα της μεταλλικής επίστρωσης 
 - Την στερέωση του καλωδίου CW στον σφιγκτήρα 
 - Την μηχανική αντοχή 
 - Την ηλεκτρική αντίσταση 
 - Την άνοδο της θερμοκρασίας υπό μέγιστο συνεχές ρεύμα 
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β) μετά την παράδοση, ως προς 
 - Την αντοχή τους υπό 60 % του φορτίου αντοχής σε εφελκυσμό 
 - Το βραχυκύκλωμα μικρής διάρκειας 
 - Τις πτώσεις της τάσης σε ονομαστικό ρεύμα. 
Οι σφιγκτήρες θα παραδίδονται ως πλήρη συγκροτήματα. Επίσης, θα συνοδεύονται από τα 
έγγραφα επιθεώρησης.ΑΡΘΡΟ 4 : Υλικά και εξοπλισμός ΕΓΕ:  Εξαρτήματα 
συναρμολόγησης 

1. Απαιτήσεις 
Όλα τα εξαρτήματα για την συναρμολόγηση των τμημάτων της ΕΓΕ σε ιστούς και πυλώνες θα 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των προτύπων όπως τα EN, VDE, DIN, IEC ή ισοδυνάμων. 
Οι σύνδεσμοι μπορεί να κατασκευάζονται από κράμα αλουμινίου, ανοξείδωτο χάλυβα, 
γαλβανισμένο χάλυβα, κ.λπ. 
Συνήθεις στερεώσεις είναι οι εξής: 

- Άνω/κάτω βραχίονας ιστού και κινητό μέρος (στροφείο) για τον σχηματισμό της 
άρθρωσης των προβόλων στους ιστούς ή στις κολώνες αναρτήρων, 

- Διάταξη τάνυσης. 
Οι στερεώσεις πρέπει να εγγυώνται ελάχιστο συντελεστή ασφάλειας τρία (3). 
Τα χαλύβδινα εξαρτήματα του συστήματος OCS θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461 και τα σχετικά πρότυπα.  
Τα πρότυπα αυτά ορίζουν τις ιδιότητες της επίστρωσης και τις μεθόδους δοκιμές τους, όσον 
αφορά: 

- Το βάρος του ψευδαργύρου που επικάθεται ανά μονάδα εμβαδού της επιφάνειας  
- Την συνέχεια της επίστρωσης 
- Την εμφάνιση 
- Την πρόσφυση 

Για την παροχή της κατάλληλης αντιδιαβρωτικής προστασίας, το ελάχιστο πάχος σε 
οποιοδήποτε σημείο του εξαρτήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 84 μm (αντιστοιχεί σε 600 
g/m²). 
Ο γαλβανισμός  πρέπει να είναι καθαρός, ομαλός και συνεχής, χωρίς  κηλίδες από οξέα, 
φουσκάλες ή άλλα ελαττώματα.  Η στρώση του ψευδαργύρου δεν πρέπει να περιέχει ασυνέχειες 
και ελαττώματα που θα θέτουν σε κίνδυνο την χρήση του τελειωμένου προϊόντος. 
Εάν απαιτείται η δημιουργία σήμανσης στο προϊόν, η σήμανση αυτή δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να επηρεάζει την ποιότητα της γαλβανικής προστασίας. Ιδιαιτέρως, απαγορεύεται η 
χρήση βαφής, αυτοκόλλητων ετικετών, μαρκαδόρων.  
Η επισκευή των ελαττωμάτων του γαλβανισμού μπορεί να εκτελείται μετά από προσεκτική 
προετοιμασία των επηρεαζόμενων περιοχών, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή βαφής 
εμπλουτισμένης με ψευδάργυρο, με μεταλλοποίηση, ή με άλλη μέθοδο που παρέχει επαρκή 
αντιδιαβρωτική προστασία. 
Όλα τα εξαρτήματα ενός συγκροτήματος πρέπει να παραδίδονται για γαλβανισμό μη 
συναρμολογημένα και να υπόκειται σε γαλβανισμό ένα – ένα. 
Οι οποιουδήποτε τύπου οπές που απαιτούνται πρέπει να διατρώνται με προσοχή πριν από τον 
γαλβανισμό, στην διάμετρο που λαμβάνει υπόψη και το πάχος της επίστρωσης. 
Μετά τον γαλβανισμό, οι επιφάνειες επαφής του συγκροτήματος δεν πρέπει να περιέχουν 
κηλίδες, δάκρυα ή υπερβολικό πάχος στρώσης που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την 
πλήρη επαφή των προς συναρμολόγηση μερών. 
Οι ραφές όλων των συγκολλημένων μερών πρέπει να είναι απολύτως στέρεες χωρίς κρατήρες 
και ρωγμές. Επιπλέον δεν πρέπει να καλύπτονται, ακόμη και μερικώς, από στερεά κατάλοιπα της 
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συγκόλλησης. 
Όλες οι εφαπτόμενες ακμές των μερών σε επαφή πρέπει να γεμίζουν πλήρως από την 
συγκόλληση. Όταν οι εφαπτόμενες ακμές δεν μπορούν να γεμίσουν πλήρως από την 
συγκόλληση ή όταν οι συγκολλήσεις δεν είναι πλήρως στεγανές, πρέπει να τροποποιηθεί η 
μελέτη κατά τρόπο ώστε να προβλέπεται ελεύθερη κυκλοφορία των διαλυμάτων προετοιμασίας 
και του ψευδαργύρου μεταξύ των μερών σε επαφή, ή να σχεδιαστεί διάτρηση που θα λειτουργεί 
ως εξαερισμός σε ένα από τα δύο μέρη.     
Τα βιδωμένα εξαρτήματα με διαστάσεις μικρότερες από 10 mm πρέπει να είναι από χαλκό, κράμα 
χαλκού ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι προσθήκες και οι βιδωτές συνδέσεις έως Μ12, συμπεριλαμβανομένων, θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα με τα εξής χαρακτηριστικά: 
- Όριο συμβατική ροής      min 400 N/mm2 
- Αντοχή σε θραύση:      min 600 N/mm2 
- Επιμήκυνση κατά την θραύση     min 14 % 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα ισχύοντα πρότυπα και κάθε είδους υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
στην συναρμολογημένη κατασκευή. 
 

2. Ισχύοντα πρότυπα 
EN 10025          Χάλυβας γενικής χρήσης, φύλλα, ελάσματα, κύλινδροι και μικροί δοκοί 
EN 10083-1       Μη κεκραμένος χάλυβας και χάλυβας ειδικού κράματος για θερμική επεξεργασία  
EN 10083-2       Σφυρήλατος χάλυβας 
EN 10083-2       Ανοξείδωτος χάλυβας 
EN 10210-1       Επεξεργασμένα εν θερμώ δομικά κοίλα τμήματα μη κεκραμένου χάλυβα λεπτού 
κόκκου  
Η προδιαγραφή καθορίζει τα ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα. Όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη η ίδια 
ακριβώς προδιαγραφή και υλικά, η εναλλακτική προτεινόμενη προδιαγραφή πρέπει να 
ικανοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα. 
 

3. Επιθεώρηση και παράδοση 
Το προς συναρμολόγηση εξάρτημα θα επιθεωρείται κατά την παραγωγή και μετά την 
παραγωγή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ως εξής: 
 - Τις διαστάσεις 
 - Τον κωδικό αριθμό εξαρτήματος 
 - Την εμφάνιση 
 - Την ποιότητα της μεταλλικής επίστρωσης 
 - Την μηχανική αντοχή 
 - Την ηλεκτρική αντίσταση (εάν απαιτείται) 
Τα συναρμολογούμενα τμήματα θα παραδίδονται ως πλήρη συγκροτήματα. Επίσης, θα 
συνοδεύονται από τα έγγραφα επιθεώρησης.ΑΡΘΡΟ 5 : Υλικά και εξοπλισμός ΕΓΕ:  
Μονωτήρες OCS 

1. Γενικά. 
Οι μονωτήρες που θα εγκατασταθούν στο σύστημα OCS θα είναι κατασκευασμένοι από 
σύνθετα υλικά, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 1109, ή άλλα παρόμοια Διεθνή Πρότυπα. Η τάση 
λειτουργίας τους θα είναι 25 kV / 50 Hz. 
  

2. Τυποποίηση  
Η προδιαγραφή θα παραπέμπει στις παρακάτω εκδόσεις:    
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IEC 60038 Συνήθεις Τάσεις C.E.I, τροποποίηση 1. 
IEC 60050 Λεξιλόγιο Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής Μονωτήρες Κεφ. 471 
IEC 60060 -1 Ορισμοί και γενικές οδηγίες σχετικά με τις δοκιμές. 
IEC 60120 Διαστάσεις συνδέσμων σφαιρικής άρθρωσης των στοιχείων μονωτικής 
αλυσίδας 
IEC 60383 -1 Δοκιμές μονωτήρων για εναέριες γραμμές με ονομαστική τάση άνω του 1000 V 
Μέρος 1:  Κεραμικοί ή γυάλινοι μονωτήρες για συστήματα ρ. – Ορισμοί, μέθοδοι δοκιμής 
και κριτήρια αποδοχής  
IEC 60383 -2 Δοκιμές μονωτήρων για εναέριες γραμμές με ονομαστική τάση άνω του 1000 V 
Μέρος 2: Μονωτικές αλυσίδες και σειρές μονωτήρων για συστήματα ρ. – Ορισμοί, μέθοδοι 
δοκιμής και κριτήρια αποδοχής  
IEC 60437 Δοκιμή ραδιοπαρεμβολής σε μονωτήρες υψηλής τάσης 
IEC 60507 Δοκιμές τεχνητής μόλυνσης σε μονωτήρες υψηλής τάσης που χρησιμοποιούνται 
σε συστήματα AC  
IEC 60587 Μέθοδος δοκιμής για την αξιολόγηση της αντίστασης σε ρωγμές και διάβρωση 
ηλεκτρομονωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται υπό δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. 
IEC 60815 Οδηγός επιλογής μονωτήρων υπό συνθήκες ρύπων 
IEC 61109 Σύνθετοι μονωτήρες για εναέριες γραμμές a.c. με ονομαστική τάση άνω των 
1000 V - Ορισμοί, μέθοδοι δοκιμής και κριτήρια αποδοχής 
IEC 61109 am1 Τροποποίηση 1 - Σύνθετοι μονωτήρες για εναέριες γραμμές a.c. με ονομαστική 
τάση άνω των 1000 V - Ορισμοί, μέθοδοι δοκιμής και κριτήρια αποδοχής 
IEC 61952 Μονωτήρες εναέριων γραμμών επαφής - Σύνθετοι μονωτήρες για εναέριες 
γραμμές a.c. με ονομαστική τάση άνω των 1000 V - Ορισμοί, μέθοδοι δοκιμής και κριτήρια 
αποδοχής 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης  – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και αποστάσεις ερπυσμού για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό 
EN 50124-1 Προσθήκη πληροφοριακού παραρτήματος στο ΕΝ (Οδηγός εφαρμογής am1 
για συντονισμός μόνωσης και αποστάσεις ερπυσμού) 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης  – Μέρος 2: Υπερτάσεις και 
σχετική προστασία 
EN 50151 Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σταθερές Εγκαταστάσεις– Ηλεκτρική Έλξη - Ειδικές 
απαιτήσεις για σύνθετους μονωτήρες 
I.S.O. 9002 Συστήματα Ποιότητας. Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγωγή και 
εγκατάσταση. 
 

3. Τεχνική προδιαγραφή 
Τα χαρακτηριστικά που αφορούν τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου μήκους 
της απόστασης ερπυσμού και του ονομαστικού μήκους της απόσταση τόξου (βλ. πρότυπο 
C.E.I. No 50, κεφάλαιο 471) πρέπει να δεικνύονται στο γενικό σχέδιο. 
Οι μηχανικές διαστάσεις τους θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τον τύπο του μονωτήρα. 
Οι μονωτήρες θα διαχωρίζονται ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται και θα 
ορίζονται σύμφωνα με τα μηχανικά και ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά. Οι κύριοι τύποι 
μονωτήρων που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 
-  μονωτήρας προβόλου – Σύνθετης κατασκευής από ράβδο με ίνες υάλου, καλυμμένη με 
κάλυμμα από Teflon και ελαστική σιλικόνη, σύμφωνα με τα Πρότυπα EN 50151 και EN 50124, 
-  μονωτήρας αγκύρωσης – Σύνθετης κατασκευής από ράβδο με ίνες υάλου, καλυμμένη 
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με κάλυμμα από Teflon και ελαστική σιλικόνη, σύμφωνα με τα Πρότυπα EN 50151 και EN 50124, 
-  μονωτήρας τμηματοποίησης  - Μονωμένη ράβδος ινών υάλου καλυμμένη από Teflon. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν παράδειγμα απρόσκοπτης λειτουργίας τουλάχιστον 
ενός έτους του προτεινόμενου μονωτήρα  υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς επίσης 
και τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών των μονωτήρων. 
Τα τεχνικά στοιχεία και οι ελάχιστες απαιτήσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 
Πίνακας 5.1: 
 

Διαστασιολόγηση μόνωσης (επίπεδο μόνωσης) 52 kV 
Ελεύθερες αποστάσεις ηλεκτροκίνησης Κατά UIC-606  
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υγρό/ξηρό 95 kVrms 
Αντοχή σε κρουστική τάση κεραυνού εν ξηρώ +/- 250 kVpeak 
Ονομαστικό μήκος ερπυσμού 1100 mm 
Απόσταση ξηρού τόξου 400 mm 
Ελάχιστο φορτίο θραύσης προβόλου (SML): 7000 daN 
Αντοχή σε θλίψη 5000 daN 
Τάση δοκιμής χαμηλής συχνότητας για επίδραση από 
ραδιοκύματα: 

30 kV 

Αντοχή σε εφελκυσμό του μονωτήρα σχήματος ράβδου 5000 daN 
Αντοχή σε εφελκυσμό της αγκύρωσης του μονωτήρα 12000 daN 
Αντοχή σε εφελκυσμό του μονωτήρα τμηματοποίησης 18000 daN 
Ροπή κάμψης 500 daNm 
Αντοχή σε στρέψη του μονωτήρα σχήματος ράβδου /μονωτήρα 
τάνυσης 

200 daN 

Δοκιμή τάνυσης, δοκιμή φόρτισης (δοκιμή ρουτίνας) μονωτήρα 
σχήματος ράβδου 

2500 daN 

Δοκιμή τάνυσης, δοκιμή φόρτισης (δοκιμή ρουτίνας) μονωτήρα 
αγκύρωσης 

6000 daN 

Δοκιμή τάνυσης, δοκιμή φόρτισης (δοκιμή ρουτίνας) μονωτήρα 
τμηματοποίησης 

9000 daN 

 
Τα χαρακτηριστικά που αφορούν τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου μήκους 
της απόστασης ερπυσμού και του ονομαστικού μήκους της απόσταση τόξου (βλ. πρότυπο ΙΕC. 
No 50, κεφάλαιο 471) πρέπει να δεικνύονται στο γενικό σχέδιο. 
Οι μονωτήρες πρέπει να συμμορφώνονται προς το πρότυπο IEC έργο 61952 – Σύνθετοι 
Μονωτήρες Ιστών Γραμμής, prEN 50151 “Σιδηροδρομικές Εφαρμογές: Ειδικές Απαιτήσεις για 
σύνθετους μονωτήρες ”, EN 50124-1 καθώς και παρόμοια διεθνή πρότυπα. 
Τα καλύμματα των μονωτήρων καθώς και ο εξοπλισμός στήριξης πρέπει να κατασκευάζονται 
από γαλβανισμένο χάλυβα, ή κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0212 ή 
παρόμοιους κανονισμούς, ενώ πρέπει να μελετηθούν λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή 
ασφάλειας 4 (τέσσερα). 
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τη τεχνική προδιαγραφή για την προμήθεια των μονωτήρων, 
στον Κύριο του Έργου ή τον εκπρόσωπό του προς έγκριση. 
 

4. Οξείδωση και Διάβρωση 
Τα καλύμματα των μονωτήρων καθώς και ο εξοπλισμός στήριξης πρέπει να κατασκευάζονται 
από γαλβανισμένο χάλυβα, ή κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0212 ή 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 257 από 361

 

παρόμοιους κανονισμούς, ενώ πρέπει να μελετηθούν λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή 
ασφάλειας 4 (τέσσερα). 
Επιπρόσθετα των απαιτήσεων της μηχανικής και ηλεκτρικής απόδοσης, η επιφάνεια του 
μονωτήρα θα είναι κατάλληλη να καθαρίζεται με φυσικές μεθόδους χειρονακτικά, να μην 
υπόκειται σε ζημιές λόγω της τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ή να παθαίνει διάβρωση 
προερχόμενη από την χαμηλή τάση.  
Η δοκιμή ρηγμάτωσης και διάβρωσης πρέπει να διεξάγεται σε συμμόρφωση προς το 
παράρτημα C του CEI No. 1109 (δοκιμής έκθεσης σε καιρικά φαινόμενα υπό συνθήκες τάσης). 
Η δοκιμή εκτελείται σε δύο μονωτήρες, ένας οριζόντια και ο άλλος κατακόρυφα. Η τάση 
λειτουργίας που εφαρμόζεται στους μονωτήρες πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή που 
δίδεται στην προδιαγραφή. 
Τα ακραία εξαρτήματα θα φέρουν την κατάλληλη προστασία έναντι διάβρωσης και θα έχουν 
συμβατές επιφάνειες διασύνδεσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των 
εξαρτημάτων διασύνδεσης έναντι της εισόδου υγρασίας, της χημικής δραστηριότητα ή της 
χαλάρωσης της στερέωσης υπό συνθήκες διακύμανσης της θερμοκρασίας, ή ροής ρεύματος 
προς μία κατεύθυνση. 
 

5. Δοκιμές 
Ο σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι: 

- να καθορίσει τις δοκιμές μελέτης και να επαληθεύσει της διαδικασία παραγωγής για 
συγκεκριμένο τύπο μονωτήρα, 

- να καθορίσει τις δοκιμές τύπου, 
- να καθορίσει τις μεμονωμένες δοκιμές, 
- να καθορίσει τις δειγματοληπτικές δοκιμές 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα (EN 
50124, EN 60168, EN 60383, EN 60507, IEC. 383-2, IEC 437, IEC 507, IEC 587, IEC 61245, IEC 815 και 
EN 61325), DIN VDE 0441 ή DIN VDE 0446. 
Το διεθνές πρότυπο I.S.O. 9002 προτείνεται ως η κατευθυντήρια γραμμή για το σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου των σύνθετων μονωτήρων. 
 
Δοκιμή τύπου 
Σκοπός των δοκιμών τύπου είναι ο έλεγχος των κύριων χαρακτηριστικών των μονωτήρων που 
εξαρτώνται κυρίως από την μελέτη. Οι δοκιμές εκτελούνται μόνο μία φορά για μια νέα μελέτη ή 
νέα διαδικασία κατασκευής. Το πιστοποιητικό τη δοκιμής τύπου ισχύει για πέντε έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης. Ο αριθμός των μονωτήρων που θα υποστούν δοκιμές καθορίζεται στα 
πρότυπα C.E.I. No 1109 και C.E.I. No 383-1. 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών τύπου πιστοποιούνται είτε μέσω αποδεκτών από των πελάτη 
πιστοποιητικών, ή μέσω πιστοποιητικών δοκιμών που επικυρώνονται από επίσημο οργανισμό. 
Οι δοκιμές τύπου θα εκτελούνται μόνο σε μονωτήρες από παρτίδα, τηρώντας τις οδηγίες 
αναφορικά με τις δοκιμές σε δοκίμια, καθώς και όλες οι μεμονωμένες δοκιμές που δεν αποτελούν 
τμήμα των δοκιμών τύπου. 
 
Δειγματοληπτικές δοκιμές 
Οι δειγματοληπτικές δοκιμές εκτελούνται ώστε να ελέγχονται αυτά τα χαρακτηριστικά ενός τύπου 
μονωτήρα τα οποία μπορούν να μεταβληθούν κατά την διαδικασία παραγωγής. Οι 
δειγματοληπτικές δοκιμές χρησιμοποιούνται ως δοκιμές αποδοχής σε δείγματα μονωτήρων που 
επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα, τηρώντας τις οδηγίες περί μεμονωμένων δοκιμών που 
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αφορούν αυτή την παρτίδα. 
 
Μεμονωμένες δοκιμές  
Στόχος των μεμονωμένων δοκιμών είναι να απαλειφθούν οι ελαττωματικοί μονωτήρες και 
εκτελούνται σε κάθε μονωτήρα κατά την παραγωγή του.  
Εάν ένας από τους μονωτήρες της δοκιμής επιδείξει τιμή μικρότερη από την προδιαγραμμένη, 
τότε ο μονωτήρας δεν συμμορφώνεται προς την προδιαγραφή. 
Εάν ένα μονωτήρας δεν ικανοποιήσει τις δειγματοληπτικές δοκιμές, η νέα δοκιμή πρέπει να 
εκτελεστεί σε νέο δείγμα με τουλάχιστον την διπλάσια ποσότητα από αυτή που ελήφθη την πρώτη 
φορά για την ίδια δοκιμή. Η νέα δοκιμή πρέπει να περιλαμβάνει και την προηγούμενη από την 
ανεπιτυχή δοκιμή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα της ανεπιτυχούς 
δοκιμής. 
Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα μετά την νέα δοκιμή, η παρτίδα θεωρείται ότι δεν 
συμμορφώνεται προς την παρούσα προδιαγραφή και πρέπει να επιστραφεί στον 
κατασκευαστή. 
Εάν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο λόγος της αποτυχίας, ο κατασκευαστής μπορεί να 
κάνει διαλογή στην παρτίδα ώστε να αφαιρεθούν οι ελαττωματικοί μονωτήρες. Η νέα δοκιμή 
επαναλαμβάνει όλες τις δειγματοληπτικές δοκιμές. 
Εάν η νέα δοκιμή είναι επιτυχής, η παρτίδα όπου έχει γίνει διαλογή γίνεται αποδεκτή. 
Εάν ένα μονωτήρας αποδειχθεί μη ικανοποιητικός μετά την νέα δοκιμή, τότε η παρτίδα 
απορρίπτεται οριστικά. Ο κατασκευαστή υποχρεούνται να προβεί σε νέα προμήθεια και να 
εξηγήσει το λόγο που η παρτίδα δεν ήταν ικανοποιητική.  Η ανωτέρω μη συμμόρφωση προς την 
προδιαγραφή, ενδέχεται να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της έγκρισης της προμήθειας αυτού του 
τύπου μονωτήρα. 
 

6. Προσδιορισμός εξαρτημάτων και οδηγίες συντήρησης 
Κάθε μονωτήρας πρέπει να φέρει αριθμό αναγνώρισης. Ο χρησιμοποιούμενος αριθμός 
επιλέγεται από τον κατασκευαστή. Στο ένα άκρο του μονωτήρα χρησιμοποιείται ανεξίτηλη γραφή 
(π.χ. μήνας / έτος / αριθμός μονωτήρα εντός του έτους). Κάθε μονωτήρας πρέπει να φέρει 
ετικέτα δίπλα από τον αριθμό αναγνώρισης. Η ετικέτα πρέπει να διατηρεί την επιγραφή για 
περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. 
Ο μελετητής του συστήματος θα προσδιορίσει τις όποιες απαιτήσεις για ειδική περιοδική 
συντήρηση των μονωτήρων. 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις 
Επίσης, για κάθε μονωτήρα ο κατασκευαστή παραδίδει και έναν φάκελο που περιέχει: 
- Το σχέδιο του μονωτήρα με λεπτομέρειες της ζώνης σύνδεσης, 
- Ένα διάγραμμα της κατά μήκος τομής του μονωτήρα που δείχνει τα διάφορα τμήματα 
του περιβλήματος, τον τύπο των διασυνδέσεων στα ακραία σημεία, την διάμετρο πυρήνα και το 
ελάχιστο πάχος του περιβλήματος στον πυρήνα και στις νευρώσεις, 
- Το προφίλ των νευρώσεων και την μεταξύ του κλίση, 
- Την απόδειξη ότι ο μονωτήρας ικανοποιεί την δοκιμή αντοχή σε μόλυνση, 
- Περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής με αναγνώρισης των μηχανημάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν, 
- Το τύπο των υλικών μόνωσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή των 
μονωτήρων: περίβλημα και πυρήνας, 
- Απόδειξη ότι το περίβλημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου C.E.I. No 587 (βλ. 
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επιλογή μεθόδου), καθώς επίσης και πιστοποιητικό συμμόρφωσης του περιβλήματος, 
- Έκθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελέσθηκαν από τον κατασκευαστή στα 
διάφορα τμήματα του μονωτήρα και στον ίδιο τον μονωτήρα (βλ. C.E.I. No 1109), 
- Κατάλογο των όποιων κατατεθειμένων ευρεσιτεχνιών, 
- Εάν οι δοκιμές εκτελούνται σε μη εγκεκριμένο εργαστήριο ή στο εργαστήριο του 
κατασκευαστή, πρέπει να υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή. 
Οι μονωτήρες θα ομαδοποιηθούν σε παλέτες. Πρέπει να ληφθούν όλες οι αναγκαίες 
προφυλάξεις ώστε τα υλικά να μην προεξέχουν από τα άκρα της παλέτας. Κατά την προσωρινή 
αποθήκευση τους σε εξωτερικούς χώρους, οι μονωτήρες θα προστατεύονται από διαφανές 
πλαστικό που θα σφίγγει την παλέτα με τα υλικά. 
Σε τουλάχιστον μία παλέτα, κάτω από το κάλυμμα, θα τοποθετηθεί μία ετικέτα με τις εξής 
πληροφορίες: 
- Το όνομα του προμηθευτή, 
- Τα αριθμό της παραγγελίας, 
- Το συμβολικό νούμερο του τύπου μονωτήρα, 
- Τον αριθμό των μονωτήρων στην παλέτα. 
Ένα πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της 
παρούσας προδιαγραφής και μπορεί να χρησιμοποιείται μετά από συμφωνία μεταξύ του πελάτη 
και του κατασκευαστή για τον έλεγχο της ποιότητας των μονωτήρων κατά την κατασκευή. 
Το διεθνές πρότυπο I.S.O. 9002 προτείνεται ως η κατευθυντήρια γραμμή για το σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου των σύνθετων μονωτήρων. 
Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, το πρόγραμμα ποιότητας των μονωτήρων  καθορίζει τις 
μεθόδους δοκιμής που θα χρησιμοποιηθούν και την συχνότητά τους.  
Το πρόγραμμα αυτό, που θα καταρτιστεί από τον κατασκευαστή, παρουσιάζεται στον πελάτη 
στο πλαίσιο των συμβατικών προβλέψεων σχετικά με την διασφάλιση της ποιότητας. 
Ο κατασκευαστή είναι υποχρεωμένος να προβλέψει την δυνατότητα παρακολούθησης των 
μονωτήρων, με βάση τον αριθμό αναγνώρισης, κατά την διάρκεια της παραγωγής τους. Κάθε 
ανταλλακτικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να αναγνωρίζονται βάσει του αριθμού 
αναγνώρισης του μονωτήρα, της παραγγελίας του πελάτη, του πιστοποιητικού αποδοχής και 
του τόπου παράδοσης. 
Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επιθεωρήσεων και δοκιμών (δοκιμή, μέθοδος δοκιμής, σχηματικά διαγράμματα, 
αποδεκτές τιμές, κ.λπ.)ΑΡΘΡΟ 6 : Υλικά και εξοπλισμός ΕΓΕ: Μονωτήρες τμηματισμού 

1. Γενικά. 
Ο όρος συσκευή τμηματοποίησης αναφέρεται σε μονωτήρες τμήματος και η παράγραφος αυτή 
αναφέρεται σε αυτές ακριβώς τις συσκευές που εκτελούν αυτή την λειτουργία.  
Οι συσκευές τμηματοποίησης τοποθετούνται στην ΕΓΕ για τον ηλεκτρικό διαχωρισμό τους ή για 
τον διαχωρισμό ομάδων ΕΓΕ. 
 

2. Τυποποίηση  
Η προδιαγραφή θα παραπέμπει στις παρακάτω εκδόσεις: 
IEC 60038 Συνήθεις Τάσεις C.E.I, τροποποίηση 1. 
IEC 60050 Λεξιλόγιο Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής Μονωτήρες. 
Κεφ. 471  
IEC 60060 -1 Ορισμοί και γενικές οδηγίες σχετικά με τις δοκιμές. 
IEC 60120 Διαστάσεις συνδέσμων σφαιρικής άρθρωσης των στοιχείων μονωτικής 
αλυσίδας 
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IEC 60383-2 Δοκιμές μονωτήρων για εναέριες γραμμές με ονομαστική τάση άνω του 1000 V 
Μέρος 2: Μονωτικές αλυσίδες και σειρές μονωτήρων για συστήματα a.c. – Ορισμοί, μέθοδοι 
δοκιμής και κριτήρια αποδοχής  
IEC 60437 Δοκιμή ραδιοπαρεμβολής σε μονωτήρες υψηλής τάσης 
IEC 60507 Δοκιμές τεχνητής μόλυνσης σε μονωτήρες υψηλής τάσης που χρησιμοποιούνται 
σε συστήματα AC  
IEC 60587 Μέθοδος δοκιμής για την αξιολόγηση της αντίστασης σε ρωγμές και διάβρωση 
ηλεκτρομονωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται υπό δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. 
IEC 60815 Οδηγός επιλογής μονωτήρων υπό συνθήκες ρύπων 
IEC 61109 Σύνθετοι μονωτήρες για εναέριες γραμμές a.c. με ονομαστική τάση άνω των 
1000 V - Ορισμοί, μέθοδοι δοκιμής και κριτήρια αποδοχής 
IEC 61109 am1 Τροποποίηση 1 - Σύνθετοι μονωτήρες για εναέριες γραμμές a.c. με ονομαστική 
τάση άνω των 1000 V - Ορισμοί, μέθοδοι δοκιμής και κριτήρια αποδοχής 
IEC 61952 Μονωτήρες εναέριων γραμμών επαφής - Σύνθετοι μονωτήρες για εναέριες 
γραμμές a.c. με ονομαστική τάση άνω των 1000 V - Ορισμοί, μέθοδοι δοκιμής και κριτήρια 
αποδοχής 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης  – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και αποστάσεις ερπυσμού για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό 
EN 50124-1 Προσθήκη πληροφοριακού παραρτήματος στο ΕΝ (Οδηγός εφαρμογής για 
συντονισμός μόνωσης και αποστάσεις ερπυσμού) 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης  – Μέρος 2: Υπερτάσεις και 
σχετική προστασία 
EN 50151 Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σταθερές Εγκαταστάσεις– Ηλεκτρική Έλξη - Ειδικές 
απαιτήσεις για σύνθετους μονωτήρες 
I.S.O. 9002: Συστήματα Ποιότητας. Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγωγή και 
εγκατάσταση. 
 

3. Τεχνική προδιαγραφή 
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του μονωτήρα τμηματοποίησης είναι τα εξής: 
Υλικό μονωμένων ράβδων         ίνες υάλου με επικάλυψη teflon 
Ελαχ. απόσταση ερπυσμού   1100 mm 
Επίπεδο μόνωσης του μονωτήρα  52 kV 
Αντοχή σε τάση συχνότητας 50 Hz – 1 λεπτό   95 kVrms 
Αντοχή σε τάση κύματος παλμού 1.2/50 µs  250 kV μέγιστη 
Φορτίο εφελκυσμού  1200 daN 
Μέγιστο φορτίο εφελκυσμού γραμμής επαφής  1500 daN 
Ταχύτητα διέλευσης  τουλάχιστον 100 km/h 
Μάζα μονωτήρα   περίπου 15 kg 
Η μελέτη της συσκευή τμηματοποίησης δεν θα επιτρέπει την εμφάνιση προσωρινής ή μόνιμης 
παραμόρφωσης υπό φορτίο 1,33 φορές του φορτίου εφελκυσμού  λειτουργίας. 
Οι αποστάσεις μεταξύ ακίδων ή άλλων μεταλλικών μερών θα τηρούν τις ελάχιστες ελεύθερες 
αποστάσεις, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Όταν από την συσκευή τμηματοποίησης διέρχεται ένας παντογράφος στην ταχύτητα 
λειτουργίας που προδιαγράφεται στην προδιαγραφή της γραμμής επαφής, τότε η συσκευή 
τμηματοποίησης δεν θα αυξάνει την δυναμική δύναμη του παντογράφου περισσότερο από 350 
N ή/και δεν θα προκαλεί ζημιά στον συλλεκτήρα του παντογράφου.  
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Ειδική προσοχή θα δοθεί στις φυσικές διαστάσεις των σημείων επαφής των συγκεκριμένων 
παντογράφων. 
Θα ληφθεί υπόψη η πιθανή εναπόθεση άνθρακα ή μετάλλου από τον παντογράφο. 
Το βραχυκύκλωμα που προκαλείται από έναν παντογράφο που κινείται σε γειωμένο τμήμα δεν 
θα προκαλεί οποιαδήποτε ζημιά στην διάταξη τμηματοποίησης, που θα μπορούσε να επηρεάσει 
την μηχανική της ακεραιότητα. 
Ο μονωτήρας τμηματοποίησης θα προβλέπεται με ρυθμιζόμενους αναρτήρες μεταξύ του 
κυρίου φέροντος καλωδίου και της συσκευής που μπαίνει στο καλώδιο επαφής. 
Ο μονωτήρας της συσκευής τμηματοποίησης πρέπει να συμφωνεί με την τεχνική προδιαγραφή 
του μονωτήρα, για αντίστοιχα μέρη.  
 

4. Οξείδωση και Διάβρωση 
Τα καλύμματα των μονωτήρων καθώς και ο εξοπλισμός στήριξης πρέπει να κατασκευάζονται 
από γαλβανισμένο χάλυβα, ή κράμα αλουμινίου, σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0212 ή 
παρόμοιους κανονισμούς, ενώ πρέπει να μελετηθούν λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή 
ασφάλειας 4 (τέσσερα). 
Επιπρόσθετα των απαιτήσεων της μηχανικής και ηλεκτρικής απόδοσης, η επιφάνεια του 
μονωτήρα θα είναι κατάλληλη να καθαρίζεται με φυσικές μεθόδους χειρονακτικά, να μην 
υπόκειται σε ζημιές λόγω της τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ή να παθαίνει διάβρωση 
προερχόμενη από την χαμηλή τάση.  
Η δοκιμή ρηγμάτωσης και διάβρωσης πρέπει να διεξάγεται σε συμμόρφωση προς το 
παράρτημα C του CEI No. 1109 (δοκιμής έκθεσης σε καιρικά φαινόμενα υπό συνθήκες τάσης), 
για μονωτήρες που υπόκεινται σε δοκιμή στην οριζόντια θέση. Η τάση λειτουργίας που 
εφαρμόζεται στους μονωτήρες πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή που δίδεται στην 
προδιαγραφή. 
Τα ακραία εξαρτήματα θα φέρουν την κατάλληλη προστασία έναντι διάβρωσης και θα έχουν 
συμβατές επιφάνειες διασύνδεσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των 
εξαρτημάτων διασύνδεσης έναντι της εισόδου υγρασίας, της χημικής δραστηριότητα ή της 
χαλάρωσης της στερέωσης υπό συνθήκες διακύμανσης της θερμοκρασίας, ή ροής ρεύματος 
προς μία κατεύθυνση. 
 

5. Δοκιμή 
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθοριστούν οι δοκιμές και να ελεγχθεί η 
διαδικασία παραγωγής των μονωτήρων, καθώς και η διαδικασία συναρμολόγησης του 
μονωτήρα τμηματοποίησης. 
Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα (EN 
50119, EN 60168, EN 60383, EN 60507, IEC 60437, IEC 60587, IEC 60815, IEC 61245, DIN VDE 0441 
ή DIN VDE 0446. 
Το διεθνές πρότυπο I.S.O. 9002 προτείνεται ως η κατευθυντήρια γραμμή για το σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου των σύνθετων μονωτήρων. 
Οι δοκιμές χωρίζονται σε δοκιμές τύπου και μεμονωμένες δοκιμές. 
 
Δοκιμή τύπου 
Σκοπός των δοκιμών τύπου είναι ο έλεγχος των κύριων χαρακτηριστικών των μονωτήρων, 
καθώς και των μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του μονωτήρα τμηματοποίησης, τα 
οποία εξαρτώνται κυρίως από την μελέτη. Οι δοκιμές εκτελούνται μόνο μία φορά για μια νέα 
μελέτη ή νέα διαδικασία κατασκευής. Το πιστοποιητικό τη δοκιμής τύπου ισχύει για πέντε έτη από 
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την ημερομηνία έκδοσης. 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών τύπου πιστοποιούνται είτε μέσω αποδεκτών από των πελάτη 
πιστοποιητικών, ή μέσω πιστοποιητικών δοκιμών που επικυρώνονται από επίσημο οργανισμό. 
Οι δοκιμές τύπου θα εκτελεστούν μόνο σε μονωτήρες τμηματοποίησης από μία παρτίδα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αφορούν τις δειγματοληπτικές δοκιμές και όλες τις μεμονωμένες 
δοκιμές που δεν αποτελούν τμήμα των δοκιμών τύπου. 
 
Μεμονωμένες δοκιμές  
Οι μεμονωμένες δοκιμές εκτελούνται ώστε να ελέγχονται αυτά τα χαρακτηριστικά ενός τύπου 
μονωτήρα τα οποία μπορούν να μεταβληθούν κατά την διαδικασία παραγωγής. Οι 
μεμονωμένες δοκιμές χρησιμοποιούνται ως δοκιμές αποδοχής σε κάθε μονωτήρα, τηρώντας τις 
οδηγίες περί δοκιμών που αφορούν αυτή την παρτίδα. 
Εάν ένας από τους μονωτήρες της δοκιμής επιδείξει τιμή μικρότερη από την προδιαγραμμένη, 
τότε ο μονωτήρας δεν συμμορφώνεται προς την προδιαγραφή. 
 

6. Προσδιορισμός εξαρτημάτων και οδηγίες συντήρησης 
Κάθε μονωτήρας, καθώς και τα κύρια μέρη πρέπει να φέρουν αριθμό αναγνώρισης. Ο 
χρησιμοποιούμενος αριθμός επιλέγεται από τον κατασκευαστή. Στο ένα άκρο του μονωτήρα 
χρησιμοποιείται ανεξίτηλη γραφή (π.χ. μήνας / έτος / αριθμός μονωτήρα εντός του έτους. Κάθε 
μονωτήρας πρέπει να φέρει ετικέτα δίπλα από τον αριθμό αναγνώρισης. Η ετικέτα πρέπει να 
διατηρεί την επιγραφή για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. 
Ο μελετητής του συστήματος θα προσδιορίσει τις όποιες απαιτήσεις για ειδική περιοδική 
συντήρηση των μονωτήρων τμηματοποίησης. 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις 
Επίσης, ο κατασκευαστή παραδίδει και έναν φάκελο για τον μονωτήρα τμηματοποίησης που 
περιέχει: 
- Το σχέδιο του μονωτήρα τμηματοποίησης με λεπτομέρειες της ζώνης σύνδεσης, 
μονωμένων τμημάτων, κ.λπ., 
- Ένα διάγραμμα της κατά μήκος τομής του μονωτήρα που δείχνει τα διάφορα τμήματα 
του περιβλήματος, τον τύπο των διασυνδέσεων στα ακραία σημεία, την διάμετρο πυρήνα και το 
ελάχιστο πάχος του περιβλήματος στον πυρήνα, 
- Την απόδειξη ότι ο μονωτήρας ικανοποιεί την δοκιμή αντοχή σε μόλυνση, 
- Το τύπο των υλικών μόνωσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή των 
μονωτήρων: περίβλημα και πυρήνας, 
- Απόδειξη ότι το περίβλημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου C.E.I. No 60587 (βλ. 
επιλογή μεθόδου), καθώς επίσης και πιστοποιητικό συμμόρφωσης του περιβλήματος, 
- Έκθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελέσθηκαν από τον κατασκευαστή στα 
διάφορα τμήματα του μονωτήρα τμηματοποίησης και στον ίδιο τον μονωτήρα, 
- Κατάλογο των όποιων κατατεθειμένων ευρεσιτεχνιών, 
- Εάν οι δοκιμές εκτελούνται σε μη εγκεκριμένο εργαστήριο ή στο εργαστήριο του 
κατασκευαστή, πρέπει να υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή. 
Οι μονωτήρες τμηματοποίησης θα ομαδοποιηθούν σε παλέτες. Πρέπει να ληφθούν όλες οι 
αναγκαίες προφυλάξεις και ιδιαίτερα μηχανικές προφυλάξεις, ώστε τα υλικά να μην προεξέχουν 
από τα άκρα της παλέτας. Κατά την προσωρινή αποθήκευση τους σε εξωτερικούς χώρους, οι 
μονωτήρες τμηματοποίησης ή τα εξαρτήματα των μονωτήρων θα προστατεύονται από 
διαφανές πλαστικό που θα σφίγγει την παλέτα με τα υλικά. 
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Σε τουλάχιστον μία παλέτα, κάτω από το κάλυμμα, θα τοποθετηθεί μία ετικέτα με τις εξής 
πληροφορίες: 

- Το όνομα του προμηθευτή, 
- Τα αριθμό της παραγγελίας, 
- Το συμβολικό νούμερο του τύπου μονωτήρα, 
- Τον αριθμό των μονωτήρων τμηματοποίησης στην παλέτα. 

Οι μονωτήρες τμηματοποίησης θα παραδίδονται ως πλήρη συγκροτήματα. Επίσης, θα 
συνοδεύονται από τα έγγραφα επιθεώρησης. 
Οι μονωτήρες θα ομαδοποιηθούν σε παλέτες. Πρέπει να ληφθούν όλες οι αναγκαίες 
προφυλάξεις ώστε τα υλικά να μην προεξέχουν από τα άκρα της παλέτας. Κατά την προσωρινή 
αποθήκευση τους σε εξωτερικούς χώρους, οι μονωτήρες θα προστατεύονται από διαφανές 
πλαστικό που θα σφίγγει την παλέτα με τα υλικά. 
Σε τουλάχιστον μία παλέτα, κάτω από το κάλυμμα, θα τοποθετηθεί μία ετικέτα με τις εξής 
πληροφορίες: 

- Το όνομα του προμηθευτή, 
- Τα αριθμό της παραγγελίας, 
- Το συμβολικό νούμερο του τύπου μονωτήρα, 
- Τον αριθμό των μονωτήρων στην παλέτα. 

Λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση θα 
συμπεριληφθούν στην παρουσίαση των λεπτομερειών της μελέτης. 
Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επιθεωρήσεων και δοκιμών (δοκιμή, μέθοδος δοκιμής, σχηματικά διαγράμματα, 
αποδεκτές τιμές, κ.λπ.).ΑΡΘΡΟ 7 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης: Αυτόματος 
μονοφασικός διακόπτης ισχύος (CB) 27,5kV 

1. Πεδίο εφαρμογής 
Ο μονοπολικός διακόπτης ισχύος 27,5 kV είναι εξωτερικού τύπου και θα τοποθετηθεί για την 
προστασία του κυκλώματος ρεύματος έλξης του κλάδου της ΕΓΕ Λιόσια – Μέγαρα. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος. 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο. 
 

3. Πρότυπα 
Οι διακόπτες ισχύος 27,5 kV θα κατασκευάζονται σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
ποιότητας του προτύπου ISO 9000. 
Οι διακόπτες ισχύος 27,5 kV πρέπει να συμμορφώνονται προς την πλέον πρόσφατη έκδοση των 
παρακάτω προτύπων: 
IEC 60056 Διακόπτες ισχύος εναλλασσόμενης Υψηλής Τάσης 
IEC 60060 -1 Τεχνικές δοκιμών για υψηλή τάση Μέρος 1 Γενικοί ορισμοί και απαιτήσεις δοκιμών 
IEC 60071 -1 Συντονισμός μόνωσης– Μέρος 1: Ορισμοί, αρχές και κανονισμοί 
IEC 60071 -2 Συντονισμός μόνωσης. Μέρος 2. Οδηγός εφαρμογής. 
IEC 60144 Διακόπτες χαμηλής τάσης και εξοπλισμός ελέγχου –  
 Μέρος 1: Γενικοί κανόνες 
IEC 60376 Συντονισμός μόνωσης. Μέρος 2. Οδηγός εφαρμογής. 
IEC 60427 (1989-1) Συνθετική δοκιμή για διακόπτες κυκλώματος εναλλασσόμενης υψηλής 
τάσης am1+am2 
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IEC 60694(έκδοση 2.2) Κοινές προδιαγραφές για πρότυπα διακοπτών και ελέγχων υψηλής τάσης  
IEC 60850 Τάσεις τροφοδοσίας συστημάτων έλξης 
IEC 61166 Διακόπτες ισχύος εναλλασσόμενης υψηλής τάσης – Οδηγός σεισμικής 
συμμόρφωσης αυτών 
IEC 62271-100 Διακόπτες χαμηλής τάσης και εξοπλισμός ελέγχου – Μέρος 100: Διακόπτες 
κυκλώματος εναλλασσόμενης Υψηλής Τάσης 
EN 50121 Σιδηροδρομικές εφαρμογές  - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Σταθερές Εγκαταστάσεις – Μέρος 1: 
Προστατευτικές διατάξεις αναφορικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και γείωσης 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες εξοπλισμού – Μέρος 2: 
Σταθερές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. 
EN 50126 Σιδ/δρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και απόδειξη της Αξιοπιστίας, 
Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας και Ασφάλειας(RAMS). 
 

4. Γενικοί Όροι 
α. Ο διακόπτης ισχύος θα είναι μονοφασικός, εξωτερικού χώρου, τοποθετημένος σε ιστό.  
β. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα έχει κοινή βάση που θα είναι προσβάσιμη στον χειριστή ή      
την ομάδα συντήρησης χωρίς πρόσθετη βοήθεια (υποστήριξη). 
γ. Το ερμάριο θα είναι εξοπλισμένο με: 
- Αντιστάσεις θέρμανσης ελεγχόμενες από θερμοστάτη για την αποφυγή δημιουργία 
συμπυκνωμάτων 
- Ένδειξη θέσης που θα εμφανίζει ευκρινώς την ανοικτή και κλειστή θέση 
- Διάταξη μέτρησης εκκινήσεων 
- Διακόπτη επιλογής με τρεις θέσεις λειτουργίας 
- Δύο κουμπιά για τοπικό άνοιγμα και κλείσιμο 
- Κλεμμοσειρές που δέχονται αγωγούς διατομής 2,5 mm2 και 10 mm2 για τα κυκλώματα 
του κινητήρα 
- Λυχνία 
- Ρευματοδότη 230 V AC 
- Λουκέτο 
δ. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα εξοπλιστεί με: 
 - Κύκλωμα ελέγχου (άνοιγμα – κλείσιμο) 
 - Κινητήρα 
 - Ηλεκτρομαγνήτη εφεδρικής διακοπής 
 - Ηλεκτρομαγνήτη Ελάχιστης Τάσης 
 - Ένδειξη θέσης ανοικτός/ κλειστός 
ε. Οι απολήξεις σύνδεσης θα είναι κατάλληλες για εύκαμπτους αγωγούς από χαλκό,   
κατάλληλης διατομής. 
στ. Ο διακόπτης ισχύος με μηχανισμό προφορτισμένου ελατηρίου θα τίθεται σε λειτουργία 
από ελατηριωτή διάταξη φορτισμένη με ηλεκτροκινητήρα, που θα βρίσκεται στον ενεργό άξονα 
του διακόπτη κυκλώματος. 
ζ. Σε περίπτωση πτώσης της τάσης λειτουργίας, θα πρέπει να είναι δυνατή η χειροκίνητη 
λειτουργία αυτού του μηχανισμού με χειροστρόφαλο που θα αποθηκεύεται ξεχωριστά. Πρέπει 
να ληφθούν μέτρα έναντι λανθασμένης χρήσης. 
η. Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη ισχύος θα τοποθετείται σε μεταλλικό κλειστό 
περίβλημα με βαθμό προστασία ΙΡ 54, ενώ η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται μέσω 
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στυπιοθλιπτών. 
θ. Όλη η μεταλλική κατασκευή του διακόπτη θα φέρει προστασία εν θερμώ γαλβανισμού. 
ι.  Οι καλωδιώσεις θα αποτελούνται από αγωγούς ελάχιστης διατομής 1,5 mm2, σύμφωνα 
με το πρότυπο IEC 60228. Οι αγωγοί θα φέρουν δακτυλίους με σήμανση. Οι κλεμμοσειρές θα 
είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-7-1. 
 

5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Ο διακόπτης ισχύος πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 και πρέπει να 
ικανοποιεί τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα: 
Πίνακας 7.1: Διακόπτης Ισχύος 27,5 kV 
Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία 
1. Ονομαστική τάση 27,5 kV 
2. Ονομαστικό επίπεδο μόνωσης 52 kV 
3. Αριθμός φάσεων (πόλοι) 1 
4. Ονομαστική συχνότητα 50 Hz 
5. Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος: 2000 A 
6. Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 50Hz για 1 λεπτό (φάση προς 

γη, μεταξύ φάσεων και εγκάρσια των ανοικτών επαφών του διακόπτη) 
95 kVrms 

7. Αντοχή σε κρουστική τάση κεραυνού συχνότητας 50Hz για 1 λεπτό 
(φάση προς γη, μεταξύ φάσεων και εγκάρσια των ανοικτών επαφών 
του διακόπτη) 

250 kVpeak 

8. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκύκλωσης 20 kArms 
9. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος 40 kApeak 
10. Αλληλουχία λειτουργίας O-0.3s-CO-3min-

CO 
11. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος 3 s 
12. Μέγιστος χρόνος κλεισίματος < 60 ms 
13. Μέγιστος χρόνος ανοίγματος < 45 ms 
14. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα βραχυκύκλωσης  3 s 20 kArms 
15. Ονομαστικό μέγιστο βραχυχρόνιο ρεύμα (2.5xIk) 50 kApeak 
16. Κατηγορία μηχανικής αντοχής M2 (10000 

λειτουργίες) 
17. Μέγιστη απώλεια αερίου ανά έτος (με SF6) <1 % 
18. Ελάχιστα στατικά φορτία ακροδεκτών: 

- διαμήκης δύναμη 
- εγκάρσια δύναμη 
- κατακόρυφη δύναμη 

 
100 daN 
100 daN 
100 daN 

19. Δυναμική καταπόνηση στη θεμελίωση Δίδεται από 
προμηθευτή 

20. Σφιγκτήρες σύνδεσης εξοπλισμού 2 τεμάχια 
21. Μηχανισμός λειτουργίας: Ελατήριο 

φορτιζόμενο με 
κινητήρα ή 
υδραυλικό 

22. Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 
- Ονομαστική τάση 

 
48 V 
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Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία 
- Μέγιστη Τάση 
- Ελάχιστη Τάση 

48+10% 
48-15% 

23. Τάση τροφοδοσίας κυκλωμάτων ελέγχου και σήμανσης 
- Ονομαστική τάση 
- Μέγιστη 
- Ελάχιστη 

 
48 V d.c. 
48 +10% 
48 -15% 

24. Κυκλώματα θέρμανσης και φωτισμού 230 V a.c. 
25. Αριθμός ανεξάρτητων κυκλωμάτων διακοπής 2 
26. Αριθμός πηνίων κλεισίματος 1 
27. Κατανάλωση ενέργειας των πηνίων 

- Κλείσιμο 
-  Άνοιγμα 

 
<400 W 
<400 W 

28. Μέτρηση αριθμού κλεισιμάτων του διακόπτη Ναι 
29. Αριθμός και τύπος βοηθητικών διακοπτών 

- Επαφή διακοπής: 
- Επαφή ενεργοποίησης 

 
6 
6 

30. Διάταξη θέρμανσης Ναι 
31. Υλικό μόνωσης SF6 ή VACUUM 
 
 

6. Δοκιμές. 
Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα: 
3 IEC 60060, 60694 (έκδοση 2.2, 2002-01 + am.1 και 2), 62271-100 και αντίστοιχα πρότυπα 
Δοκιμές σειράς 

1. Διηλεκτρικές δοκιμές στο κύριο κύκλωμα 
2. Δοκιμές στα βοηθητικά και κυκλώματα ελέγχου 
3. Μέτρησης της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος 
4. Δοκιμή στεγανότητας 
5. Έλεγχοι μελέτης κι οπτικοί έλεγχοι 
6. Δοκιμές μηχανικής λειτουργίας  

 
Δοκιμές τύπου 

1. Διηλεκτρικές δοκιμές στο κύριο κύκλωμα 
2. Διηλεκτρικές δοκιμές στα βοηθητικά και κυκλώματα ελέγχου 
3. Δοκιμή τάσης παρεμβολής ραδιοκυμάτων 
4. Μέτρησης της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος και των βοηθητικών επαφών 
5. Δοκιμή ανόδου θερμοκρασίας 
6. Δοκιμές αντοχής σε τάσεις αιχμής μικρής διάρκειας 
7. Έλεγχος της προστασίας 

 Κωδικός IP. 
 Δοκιμή μηχανικής κρούσης 

8. Δοκιμή στεγανότητας 
9. Δοκιμή Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 
10. Δοκιμή μηχανικής λειτουργίας και σε περιβάλλον θερμοκρασίας 
11. Δοκιμές ανοίγματος και κλεισίματος βραχυκκλώματος  
12. Δοκιμή στατικού φορτίου τερματικού 
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13. Δοκιμές υψηλής θερμοκρασίας 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Σχέδιο του διακόπτη ισχύος 
2. Φυλλάδια και άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την τεχνική αξιολόγηση 
3. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για συγκεκριμένες δοκιμές τύπου 
4. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμής σεισμικότητας ή δοκιμής και ανάλυσης ή απλής 

ανάλυσης 
5. Ένα προκαταρκτικό σχέδιο της μεταλλικής στήριξης του διακόπτη ισχύος 
6. Σχέδιο που θα παρουσιάζει τον τρόπο μετακίνησης και ανύψωσης του διακόπτη ισχύος  
7. Σχέδιο βοηθητικών κυκλωμάτων εντολών 

Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προαναφέρονται, 
καθώς επίσης και τα εξής: 

- Τύπο και κατασκευή 
- Εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 
- Τύπος τεχνολογίας διάταξης διακοπής 
- Τρόπος Λειτουργίας 
- Τύπος αερίου στον θάλαμο διακοπής 
- Κατά πόσο τα αέριο συμφωνεί με το IEC 60376 
- Τύπο και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας 
- Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατασκευής του διακόπτη κυκλώματος 
- Τύπο του περιβλήματος της στήλης μόνωσης και του θαλάμου διακοπής και απόδειξη 

της συμμόρφωσης προς το σχετικό πρότυπο IEC 
- Απόσταση ερπυσμού της στήλης μόνωσης και περίβλημα του θαλάμου διακοπής 
- Μέγεθος των συρμάτων (καλωδίων) στα κυκλώματα του μηχανισμού λειτουργίας του 

διακόπτη 
- Οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανύψωση και μετακίνηση του 

διακόπτη 
- Κατά πόσον ο διακόπτης αντέχει τα αναμενόμενα σεισμικά φορτία 
- Μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την πιστοποίηση της αντοχής του προσφερόμενου 

διακόπτη σε σεισμικά φορτία 
- Ταχύτητα και πίεση αέρα του διακόπτη κυκλώματος 
- Υλικό, σχήμα και διαστάσεις των ακροδεκτών του διακόπτη 
- Χρόνος αδράνειας μεταξύ ανοίγματος / κλεισίματος και το αντίστροφο 
- Διαφορά συγχρονισμού μεταξύ πόλου (ON/OFF) 
- Είναι εφοδιασμένος με ακροδέκτη γείωσης; 
- Τύπος των κυρίων επαφών 
- Ονομαστική πίεση του SF6 σε bar ή Mpa (εάν ισχύει) 
- SF6 - Πίεση / πυκνότητα συναγερμού (εάν ισχύει) 
- Μάζα του SF6 ολόκληρου του διακόπτη (εάν ισχύει) 
- Μέγιστη πίεση / πυκνότητα SF6 για άνοιγμα (εάν ισχύει) 
- Αριθμός πηνίου κλεισίματος  
- Κατανάλωση Ισχύος: 

o Πηνίο κλεισίματος 
o Πηνίο διακοπής 
o Διατάξεις θέρμανσης 
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o Λυχνία 
- Ισχύς κινητήρα κατά την λειτουργία 
- Ισχύς κινητήρα κατά την εκκίνηση 
- Τεχνικά στοιχεία υδραυλικού μηχανισμού λειτουργίας (εάν ισχύει) 

o Τύπος υγρού 
o Όγκος υγρού 
o Μέγιστη και ελάχιστη πίεση λειτουργίας 
o Ονομαστική τάση κινητήρα αντλίας 
o Ανοχή τάσης κινητήρα αντλίας 
o Ισχύς του κινητήρα αντλίας εν λειτουργία 
o Ισχύς του κινητήρα αντλίας κατά την εκκίνηση 

- Βάρος του πλήρους διακόπτη με SF6 
- Βάρος του πλήρους διακόπτη με SF6 (εάν ισχύει) και όλα τα εξαρτήματα για λειτουργία 
- Βαθμός προστασίας ΙΡ του περιβλήματος του μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του 

διακόπτη 
- Ελάχιστη ροπή κάμψης των κρισιμότερων στοιχείων του διακόπτη 
- Διαστάσεις του διακόπτη 

 
Οι οδηγίες θα υποδεικνύουν τον κατάλληλο εξοπλισμό διασύνδεσης και άλλων ειδικών 
εξαρτημάτων, όπως απαιτείται. Θα περιέχονται επίσης το όνομα και η διεύθυνση του 
προμηθευτή, από τον οποίο μπορούν να εξασφαλιστούν ειδικά εργαλεία, υλικά και τεχνική 
υποστήριξη. 
Κάθε διακόπτης ισχύος πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένος εντός στέρεου ξύλινου κιβωτίου, 
με όλα του τα εξαρτήματα αριθμημένα και εύκολα αναγνωρίσιμα.  
Η αναγνώριση του προϊόντος μέσω του αριθμού σειράς, του ονόματος, του μοντέλου ή/και του 
τύπου, καθώς και το σύνολο της τεκμηρίωσης και των γραφικών συμβόλων θα συμμορφώνεται 
προς το πρότυπο IEC 62079.ΑΡΘΡΟ 8 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης: 
Μονοφασικός διακόπτης φορτίου (LB) 27,5kV/1250A 

1. Πεδίο εφαρμογής 
Ο διακόπτης φορτίου 27,5 kV – 1250 A είναι εξωτερικού τύπου και θα τοποθετηθεί σε μεταλλικό 
ιστό στα σημεία τμηματισμού της γραμμής, στο μονοφασικό σύστημα ηλεκτροκίνησης 27,5 kV–
50 Hz, σύμφωνα με το διάγραμμα τμηματισμού. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος. 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο. 
 

3. Σχετικά πρότυπα 
IEC 60056 Διακόπτες ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 
IEC 60060-1 Τεχνικές δοκιμών υψηλής τάσης - Μέρος 1: Γενικοί ορισμοί και απαιτήσεις δοκιμών  
IEC 60071-1 Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Ορισμοί, αρχές και κανονισμοί  
IEC 60071-2 Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 2: Οδηγός εφαρμογής  
IEC 60144 Διακοπτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ελέγχου χαμηλής τάσης  – Μέρος 1: 
Γενικοί κανόνες 
IEC 60228 Αγωγοί μονωμένων καλωδίων 
IEC 60376 Προδιαγραφή και αποδοχή νέου εξαφθοριούχου θείου 
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IEC 60427 am1+am2 Συνθετική δοκιμή για διακόπτες ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος 
υψηλής τάσης am1+am2 
IEC 60694 Συνήθεις προδιαγραφές διακοπτικού εξοπλισμού υψηλής τάσης και πρότυπα 
εξοπλισμού ελέγχου 
IEC 60850 Τάσεις τροφοδοσίας συστημάτων έλξης 
IEC 60947 Διακοπτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ελέγχου χαμηλής τάσης 
Μέρος 7-1: Βοηθητικός εξοπλισμός – Κιβώτιο συνδέσεως αγωγών από χαλκό 
IEC 61166 Διακόπτες ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης - Οδηγός σεισμικής 
πιστοποίησης διακοπτών ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης  
IEC 62079 Σύνταξη οδηγιών – Δομή, περιεχόμενο και παρουσίαση 
IEC 62271-100 Διακοπτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 100: 
Διακόπτες ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης  
EN 50121 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες εγκαταστάσεις – Μέρος 1: Διατάξεις 
προστασίας σχετικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και τη γείωση 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και μήκος ερπυσμού για όλο τον ηλεκτρικό και τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό – Μέρος 
2: Πάγιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
EN 50126 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και απόδειξη της Αξιοπιστίας, 
Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας και Ασφάλειας(RAMS). 
Άλλα παρόμοια διεθνή και εθνικά πρότυπα (IEC, EN, DIN, NF, EΛOT κ.λπ.). 
 

4. Γενικοί Όροι 
α. Ο διακόπτης φορτίου θα είναι μονοφασικός, εξωτερικού τύπου, τοποθετημένος σε ιστό 
ο οποίος θα έχει βάση από σκυρόδεμα.  
β. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι προσβάσιμος στον χειριστή ή την ομάδα 
συντήρησης χωρίς πρόσθετη βοήθεια (υποστήριξη). 
γ. Το ερμάριο θα είναι εξοπλισμένο με: 

- Θερμαντήρες ελεγχόμενους από θερμοστάτη για την αποφυγή δημιουργίας 
συμπυκνωμάτων 

- Δείκτη θέσης που θα δείχνει ευκρινώς την θέση του διακόπτη: ανοικτός και κλειστός 
- Μετρητή εκκινήσεων 
- Επιλογέα με τρεις θέσεις λειτουργίας 
- Δύο κουμπιά για τοπικό άνοιγμα και κλείσιμο 
- Κιβώτιο σύνδεσης κατάλληλο για σύνδεση αγωγών διατομής 2,5 mm2 και 10 mm2 για τα 

κυκλώματα του κινητήρα 
- Λυχνία 
- Ρευματοδότη 230 V AC 
- Λουκέτο 

δ. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα εξοπλιστεί με: 
- Κύκλωμα ελέγχου (άνοιγμα – κλείσιμο) 
- Κινητήρα 
- Ηλεκτρομαγνήτη Ελάχιστης Τάσης 
- Ένδειξη θέσης ανοικτός / κλειστός 

ε. Οι ακροδέκτες σύνδεσης του διακόπτη φορτίου θα είναι κατάλληλες για σύνδεση 
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εύκαμπτων χάλκινων αγωγών, διατομής 2x70 mm2. 
στ. Ο διακόπτης φορτίου με μηχανισμό ελατηρίου που αποθηκεύει ενέργεια, θα πρέπει να 
έχει και μηχανισμό που θα φορτίζει το ελατήριο, στον οποίο μηχανισμό η κίνηση θα μεταδίδεται 
από τον άξονα του διακόπτη φορτίου. 
ζ. Σε περίπτωση απουσίας τάσης στη γραμμή επαφής, ο διακόπτης πρέπει να λειτουργεί 
με συνεχές ρεύμα ενώ πρέπει να είναι δυνατή και η χειροκίνητη λειτουργία του με χειροστρόφαλο 
που θα αποθηκεύεται ξεχωριστά. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα έναντι λανθασμένης 
χρήσης. 
η. Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα έχει μεταλλικό κλειστό περίβλημα με 
βαθμό προστασίας ΙΡ 54, θα εγκαθίσταται σε μεταλλικό στήριγμα, ενώ η είσοδος και η έξοδος 
των καλωδίων θα γίνεται μέσω στυπιοθλιπτών. 
θ. Όλη η μεταλλική κατασκευή του διακόπτη φορτίου θα φέρει προστασία εν θερμώ 
γαλβανισμού. 
ι. Οι καλωδιώσεις του διακόπτη φορτίου θα αποτελούνται από αγωγούς ελάχιστης 
διατομής 1,5 mm2, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60228. Οι αγωγοί θα φέρουν δακτυλίους με 
σήμανση. Οι ακροδέκτες σύνδεσης θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-7-1. 
 

5. Τεχνική Προδιαγραφή (στοιχεία για την Τεχνική Προσφορά) 
Ο διακόπτης φορτίου πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 και πρέπει να 
ικανοποιεί τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 7.1 
Πίνακας 8.1: Διακόπτης Φορτίου 27,5 kV – Τεχνική Προδιαγραφή 

Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία 
Τεχνικά Στοιχεία 
Αναδόχου 

1. Ονομαστική τάση 27,5 kV  
2. Ονομαστική στάθμη μόνωσης 52 kV  
3. Αριθμός φάσεων (πόλοι) 1  
4. Ονομαστική συχνότητα  50 Hz  
5. Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος: ≥ 1250 A  
6. Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 50Hz για 1

λεπτό (φάση προς γη, μεταξύ φάσεων και εγκάρσια των
ανοικτών επαφών του διακόπτη) 

 
95 kVrms 

 

7. Τάση αντοχής σε κεραυνικό κρουστικό κύμα 1.2/50 µs 250 kVpeak  
8. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής ≥ 1250 Arms  
9. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος 3 s  
10. Ονομαστικό επιτρεπόμενο βραχυχρόνιο ρεύμα για 1 s 12,5 kArms  
11. Ονομαστικό επιτρεπόμενο ρεύμα αιχμής (2.5xIk) 31,5 kApeak  
12. Κατηγορία μηχανικής αντοχής M2 (10000 

λειτουργίες) 
 

13. Μέγιστη απώλεια αερίου ανά έτος (με SF6) <1 %  
14. Ελάχιστα στατικά φορτία ακροδεκτών 1000 N  
15. Σφιγκτήρες σύνδεσης του εξοπλισμού 2 τεμάχια  
16. Τύπος μηχανισμού λειτουργίας: Ελατήριο 

φορτιζόμενο με 
κινητήρα 

 

17. Τάση τροφοδοσίας κινητήρα 
- Ονομαστική τάση Un 

 
48 V DC 
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Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία 
Τεχνικά Στοιχεία 
Αναδόχου 

- Μέγιστη Τάση 
- Ελάχιστη Τάση 

48V +10% 
48V  -15% 

18. Τάση τροφοδοσίας κυκλωμάτων ελέγχου και
σηματοδότησης 

-  Ονομαστική τάση 
-  Μέγιστη  
- Ελάχιστη  

 
 
48 V DC 
48 +10% 
48 -15% 

 

19. Κυκλώματα θέρμανσης και φωτισμού 230 V AC  
20. Μετρητής που καταγράφει τα κλεισίματα του διακόπτη  Ναι  
21. Αριθμός και τύπος βοηθητικών διακοπτών  

- Επαφή διακοπής 
- Επαφή σύνδεσης 

 
≥ 3 
≥ 3 

 

22. Θερμαντήρας ερμαρίου Ναι  
 
 

6. Δοκιμές 
Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60060, IEC 
60694 (και am.1 και 2), IEC 62271-100 και λοιπά αντίστοιχα πρότυπα. 
Συνήθεις δοκιμές  
α. Διηλεκτρικές δοκιμές στο κύριο κύκλωμα 
β. Δοκιμές στα βοηθητικά κυκλώματα και στα κυκλώματα ελέγχου 
γ. Μέτρηση της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος 
δ. Δοκιμή στεγανότητας 
ε. Έλεγχοι μελέτης και οπτικοί έλεγχοι 
στ. Δοκιμές λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος (και οι 5 (πέντε) λειτουργίες ανοίγματος 
και κλεισίματος σε μέγιστη, ονομαστική και ελάχιστη τάση τροφοδοσίας). 
 
Δοκιμές τύπου 
α. Διηλεκτρικές δοκιμές στο κύριο κύκλωμα 
β. Διηλεκτρικές δοκιμές στα βοηθητικά κυκλώματα και στα κυκλώματα ελέγχου 
γ. Δοκιμή τάσης ραδιοφωνικής παρενόχλησης 
δ. Μέτρησης της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος και των βοηθητικών επαφών 
ε. Δοκιμή ανόδου θερμοκρασίας 
στ. Δοκιμές αντοχής σε επιτρεπόμενο βραχυχρόνιο ρεύμα και σε επιτρεπόμενο ρεύμα αιχμής 
ζ. Έλεγχος της προστασίας, κωδικός IP 
η. Δοκιμή στεγανότητας 
θ. Δοκιμή Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 
ι. Δοκιμή λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
ια. Δοκιμές ρεύματος διακοπής και αναμενόμενου ρεύματος 
ιβ. Δοκιμή στατικού φορτίου ακροδέκτη 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις (στοιχεία που θα ζητηθούν κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου) 

Η υποβολή προς έγκριση του υλικού θα περιλαμβάνει τα εξής: 
α. Σχέδιο του διακόπτη φορτίου 
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β. Φυλλάδια και άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την τεχνική αξιολόγηση 
γ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις καθορισμένες δοκιμές τύπου 
δ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμής σεισμικότητας ή δοκιμής και ανάλυσης ή απλής 
ανάλυσης 
ε. Ένα προκαταρκτικό σχέδιο της μεταλλικής κατασκευής στήριξης του διακόπτη φορτίου 
στ. Σχέδιο που θα παρουσιάζει τη μέθοδο μετακίνησης και ανύψωσης του διακόπτη φορτίου  
ζ. Σχέδιο βοηθητικών κυκλωμάτων 
Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προαναφέρονται, 
καθώς επίσης και τα εξής: 

- Τύπο και παραγωγή 
- Εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 
- Τύπο τεχνολογίας διακοπής 
- Τρόπο Λειτουργίας 
- Τύπο αερίου στον θάλαμο διακοπής (εάν ισχύει) 
- Κατά πόσο τα αέριο συμφωνεί με το IEC 60376 
- Τύπο και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας 
- Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατασκευής του διακόπτη φορτίου 
- Τύπο του περιβλήματος της στήλης μόνωσης και του θαλάμου διακοπής και απόδειξη 

της συμμόρφωσης προς το σχετικό πρότυπο IEC 
- Μήκος ερπυσμού της στήλης μόνωσης και περίβλημα του θαλάμου διακοπής 
- Μέγεθος των συρμάτων (καλωδίων) στα κυκλώματα του μηχανισμού λειτουργίας του 

διακόπτη 
- Οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανύψωση και μετακίνηση του 

διακόπτη 
- Κατά πόσον ο διακόπτης αντέχει τα αναμενόμενα σεισμικά φορτία 
- Μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την πιστοποίηση της αντοχής του προσφερόμενου 

διακόπτη σε σεισμικά φορτία 
- Μέγιστη ταχύτητα και μέγιστη πίεση αέρα στην οποία λειτουργεί ο διακόπτης φορτίου 
- Υλικό, σχήμα και διαστάσεις των ακροδεκτών του διακόπτη φορτίου 
- Νεκρός χρόνος μεταξύ ανοίγματος / κλεισίματος και το αντίστροφο 
- Είναι ο διακόπτης φορτίου εφοδιασμένος με ακροδέκτη γείωσης; 
- Τύπος των κυρίων επαφών 
- Ονομαστική πίεση του SF6 σε bar ή Mpa (εάν ισχύει) 
- Συναγερμός για πίεση / πυκνότητα SF6 (εάν ισχύει) 
- Μάζα του SF6 για ολόκληρο το διακόπτη (εάν ισχύει) 
- Ελάχιστη πίεση / πυκνότητα SF6 για άνοιγμα (εάν ισχύει) 
- Κατανάλωση ενέργειας: 

• Πηνίο κλεισίματος 
• Πηνίο διακοπής 
• Διατάξεις θέρμανσης 
• Λυχνία 

- Ισχύς κινητήρα κατά την λειτουργία 
- Ισχύς κινητήρα κατά την εκκίνηση 
- Βάρος του πλήρους διακόπτη με SF6 (εάν ισχύει) 
- Βάρος του πλήρους διακόπτη με SF6 (εάν ισχύει) και όλα τα εξαρτήματα για λειτουργία 
- Βαθμός προστασίας ΙΡ του ερμαρίου του μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του 

διακόπτη 
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- Ελάχιστη δύναμη κάμψης των κρισιμότερων στοιχείων του διακόπτη 
- Διαστάσεις του διακόπτη 

Η μη ολοκληρωμένη υποβολή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί βασική αιτία απόρριψης του 
υλικού. 
Οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν την υπόδειξη των κατάλληλων εξαρτημάτων διασύνδεσης και 
άλλου ειδικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων αποσπώμενων μερών και εξειδικευμένων υλικών, 
όπως απαιτείται. Θα περιέχονται επίσης το όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή, από τον 
οποίο μπορούν να εξασφαλιστούν ειδικά εργαλεία, υλικά κλπ καθώς και τεχνική υποστήριξη. 
Κάθε διακόπτης φορτίου πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένος εντός στέρεου ξύλινου 
κιβωτίου, με όλα του τα εξαρτήματα αριθμημένα και εύκολα αναγνωρίσιμα. 
Η αναγνώριση του προϊόντος μέσω προσδιορισμού του αριθμού σειράς, του ονόματος, του 
μοντέλου ή / και του τύπου, καθώς και το σύνολο της τεκμηρίωσης και των γραφικών συμβόλων 
θα συμμορφώνεται προς το πρότυπο IEC 62079. 

ΑΡΘΡΟ 9 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης:  Μονοφασικός αποζεύκτης (DS) 
27,5 kV – 1250 Α με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας η χειροκίνητο μηχανισμό 
λειτουργίας, χωρίς γειωτή 

1. Πεδίο εφαρμογής 
Ο αποζεύκτης  27,5 kV -1250 A είναι εξωτερικού τύπου και θα τοποθετηθεί σε μεταλλικό ιστό 
στους Σ.Σ, PS, PSS, στα σημεία τμηματισμού της εναέριας γραμμής επαφής του μονοφασικού 
συστήματος ηλεκτροκίνησης 27,5 kV–50 Hz. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο. 
 

3. Σχετικά πρότυπα 
IEC 60060 Τεχνικές δοκιμών υψηλής τάσης 
IEC 60071 Συντονισμός μονώσεων 
IEC 60137 Μονωτήρες διασύνδεσης για εναλλασσόμενες τάσεις άνω του 1k V 
IEC 60168 Δοκιμές μονωτικών υποστηριγμάτων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου από 
κεραμικό υλικό ή γυαλί για συστήματα με ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 1 kV 
IEC 60672-2 Μονωτικά υλικά από κεραμικό και γυαλί – Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής 
IEC 60694 Συνήθεις προδιαγραφές διακοπτικού εξοπλισμού υψηλής τάσης και πρότυπα 
εξοπλισμού ελέγχου 
IEC 62271-102 Διακοπτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 102: 
Αποζεύκτες και γειωτές εναλλασσόμενου ρεύματος 
EN 50121 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες εγκαταστάσεις – Μέρος 1: Διατάξεις 
προστασίας σχετικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και τη γείωση 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και μήκος ερπυσμού για όλο τον ηλεκτρικό και τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό - Μέρος 
2: Πάγιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
EN 50126 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και απόδειξη της Αξιοπιστίας, 
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Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας και Ασφάλειας(RAMS). 
Άλλα παρόμοια διεθνή και εθνικά πρότυπα (IEC, EN, DIN, EΛOT κ.λπ.). 
 

4. Γενικοί Όροι 
α. Κάθε αποζεύκτης θα είναι εξωτερικού τύπου και θα είναι πλήρης με τη χαλύβδινη βάση 
για τη στήριξη του σε ιστό και όλα τα στηρίγματα του, με ένσφαιρους τριβείς χωρίς γράσο για 
τους περιστρεφόμενους μονωτήρες και άλλα κρίσιμα σημεία, με ράβδους λειτουργίας, 
γωνιομοχλούς, μηχανισμό λειτουργίας, πείρους, μη σιδηρούχα υλικά στήριξης, ακροδέκτες, 
εύκαμπτο καλώδιο γείωσης και ράβδο γείωσης καθώς και ενδείκτη της θέσης του διακόπτη. 
β. Η ράβδος λειτουργίας θα είναι περιστρεφόμενου ή άλλου τύπου και οι διακόπτες θα 
κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε σε περίπτωση αποσύνδεσης της ράβδου λειτουργίας, οι 
λεπίδες να μην πέφτουν στην θέση κλεισίματος. 
γ. Κάθε διακόπτης θα εξοπλίζεται με τους αναγκαίους στεγανούς εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τριβείς της ράβδου λειτουργίας (εάν απαιτείται), ενώ θα υπάρχει ένα αξονικό έδρανο 
στην κορυφή της ράβδου λειτουργίας, για να διευκολύνεται κάθε κίνηση. Θα προβλέπεται 
έδρανο οδήγησης για τον έλεγχο της κίνησης της ράβδου λειτουργίας. 
δ. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα σχεδιαστεί έτσι ώστε οι λεπίδες να είναι υπό θετικό έλεγχο 
καθ’ όλο τον κύκλο λειτουργίας και έτσι ώστε να  είναι μηχανικά αδύνατο μετά την τελική ρύθμιση 
για κάθε τμήμα του μηχανισμού να μετατοπιστεί επαρκώς ώστε να επιτρέψει την εσφαλμένη 
λειτουργία του διακόπτη. 
ε. Ο όλος σχεδιασμός θα απαιτεί την ελάχιστη ενέργεια για την λειτουργία και θα επιτρέπει 
την ομαλή, πλήρως ελεγχόμενη κίνηση καθ΄ όλη την διάρκεια του κύκλου λειτουργίας.  Κάθε 
διακόπτης θα λειτουργεί χωρίς κτυπήματα, αναπηδήματα, ή άλλη μη ομαλή κίνηση, ή αντιληπτή 
δόνηση. Τα αξονικά και οδηγά έδρανα της ράβδου λειτουργίας θα είναι κατάλληλα για 
εγκατάσταση στη χαλύβδινη βάση στήριξης που θα παρασχεθεί από τον Αγοραστή, και όλα τα 
αναγκαία εξαρτήματα για την προσαρμογή και τοποθέτηση του μηχανισμού στον πύργο του 
Αγοραστή θα παρασχεθούν από την Πωλητή. Όλα τα σιδηρά υλικά θα είναι γαλβανισμένα εν 
θερμώ. 
στ. Το κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας του κύριου διακόπτη θα θερμαίνεται μέσω 
θερμοστατικά ελεγχόμενης διάταξης θέρμανσης (230 V AC). 
ζ. Η μηχανισμός θα διαθέτει διάταξη ένδειξης της θέσης του διακόπτη, που θα δεικνύει 
σαφώς την ανοικτή και κλειστή θέση του διακόπτη. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα παρασχεθεί 
πλήρης με ρυθμιζόμενες συνδέσεις μεταξύ του διακόπτη και της συσκευής λειτουργίας και θα 
είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε χαλύβδινη βάση. 
η. Οι καλωδιώσεις του αποζεύκτη θα γίνονται με αγωγούς ελάχιστης διατομής 1,5 mm2. Οι 
αγωγοί θα φέρουν δακτυλίους με σήμανση. 
θ. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για χειροκίνητη 
λειτουργία έκτακτης ανάγκης όπως προδιαγράφεται και χειροστρόφαλο με μονωμένη λαβή, που 
υπό κανονικές συνθήκες θα  αφαιρείται από τον μηχανισμό. Θα γίνουν προβλέψεις για την 
αυτόματη αποσύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος ελέγχου, όταν ο χειροστρόφαλος εισάγεται 
για χειροκίνητη λειτουργία. Θα υπάρχει ένα πηνίο μανδάλωσης (48 V DC ή 230 V AC) που θα 
χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική μανδάλωση, σε περίπτωση χειροκίνητης λειτουργίας, μεταξύ του 
αποζεύκτη και του αντίστοιχου διακόπτη φορτίου. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι πλήρως 
αναστρέψιμος και, μαζί με τους αναγκαίους διακόπτες, επαφείς και ηλεκτρονόμους, θα 
τοποθετηθούν σε υδατοστεγές περίβλημα.  Ο κινητήρας θα λειτουργεί με τάση 48 V DC (στο PSS) 
ή 230 V AC (στους σιδηροδρομικούς σταθμούς). Οι ακροδέκτες ελέγχου του κινητήρα θα 
συνδέονται σε κιβώτιο ή κιβώτια σύνδεσης εντός του περιβλήματος του μηχανισμού, στα οποία 
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θα συνδέονται τα καλώδια. Θα προβλέπονται τουλάχιστον δύο εφεδρικοί ακροδέκτες και κάθε 
ακροδέκτης θα φέρει την κατάλληλη σήμανση για λόγους αναγνώρισης. 
ι. Εντός του περιβλήματος του μηχανισμού θα προβλέπεται μία θερμοστατικά ελεγχόμενη 
διάταξη θέρμανσης που θα λειτουργεί με μονοφασική τάση 50 Hz, 230 V. Δεν θα δίδεται ψευδής 
ένδειξη εάν ο μηχανισμός δεν πραγματοποιήσει ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας των λεπίδων 
(βελόνων) του διακόπτη. Θα προβλέπονται επαφές πέρατος τροχιάς για το άνοιγμα του 
κυκλώματος του κινητήρα στο τέλος της διαδρομής της λεπίδας, προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. 
ια. Η μελέτη του περιβλήματος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα με το 
άνοιγμα του καλύμματος. Το κάλυμμα θα φέρει τους κατάλληλους κοχλίες και περικόχλια 
στερέωσης ή άλλες κατάλληλες διατάξεις στερέωσης. Το περίβλημα θα έχει θυρίδες εξαερισμού 
με προστατευτική σίτα και θα παραδοθεί με κατάλληλα ανοίγματα στο κάτω μέρος για την 
είσοδο των καλωδίων. 
ιβ.  Όλα τα έγχυτα τεμάχια με εξαίρεση τα ρευματοφόρα μέρη θα κατασκευάζονται από 
ελατό σίδηρο ή έγχυτο χάλυβα. Δεν θα χρησιμοποιείται φαιός σίδηρος στην κατασκευή 
οποιουδήποτε τμήματος του διακόπτη, με εξαίρεση πιθανώς τα περιβλήματα του μηχανισμού 
λειτουργίας. Τα ρευματοφόρα έγχυτα τεμάχια θα κατασκευάζονται από κράμα ορείχαλκου, 
ισοδύναμου ή ανώτερου, από πλευράς αντίστασης σε διάβρωση, αντοχής και ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, προς τον μαγγανιούχο ορείχαλκο ή τον μπρούντζο αλουμινίου. Για τα τμήματα 
του διακόπτη που απαιτούν μεγάλη αγωγιμότητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγχυτα 
κράματα χαλκού, σε σημεία όπου δεν επηρεάζεται η μηχανική αντοχή του διακόπτη. 
ιγ. Όλα τα υλικά του αποζεύκτη θα είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας και άψογης 
κατασκευή και μελέτης. 
 

5. Τεχνική Προδιαγραφή (στοιχεία για την Τεχνική Προσφορά) 
Ο αποζεύκτης πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 και πρέπει να ικανοποιεί 
τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 8.1 
Πίνακας 9.1: Αποζεύκτης 27,5 kV – 1250 A – Τεχνική Προδιαγραφή 

Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία: 
Τεχνικά 
Στοιχεία 
Αναδόχου 

1. Ονομαστική τάση 27,5 kV  
2. Αριθμός φάσεων (πόλοι) 1  
3. Ονομαστική Συχνότητα 50 Hz  
4. Ονομαστικό Ρεύμα 1250 A  
5. Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 50Hz για 1

λεπτό (φάση προς γη, μεταξύ φάσεων και εγκάρσια των
ανοικτών επαφών του διακόπτη) 

 
 
95 kVrms 

 

6. Τάση αντοχής σε κεραυνικό κρουστικό κύμα 1.2/50 µs 250 kVpeak  
7. Ονομαστικό επιτρεπόμενο βραχυχρόνιο ρεύμα  12,5 kArms  
8. Ονομαστικό επιτρεπόμενο ρεύμα αιχμής  31,5 kApeak  
9. Μέγιστος χρόνος κλεισίματος <10 s  
10. Μέγιστος χρόνος ανοίγματος <10 s  
11. Κατηγορία μηχανικής αντοχής (αριθμός λειτουργιών) ≥ 3000  
12. Ελάχιστα στατικά φορτία ακροδεκτών: 

     - διαμήκης δύναμη 
 
1000 N 
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Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία: 
Τεχνικά 
Στοιχεία 
Αναδόχου 

     - εγκάρσια δύναμη 
     - κατακόρυφη δύναμη 

1000 N 
750 N 

13. Σφιγκτήρες σύνδεσης εξοπλισμού 2 τεμάχια  
14. Τύπος μηχανισμού λειτουργίας: Ηλεκτροκινητήρας ή 

Χειροκίνητος AC ή 
DC 

 

15. Τάση τροφοδοσίας κινητήρα AC (για αποζεύκτες σε ΣΣ) 
     - Ονομαστική τάση 
     - Μέγιστη Τάση 
     - Ελάχιστη Τάση 

 
230 V AC 
230+15% 
230-15% 

 

16. Τάση τροφοδοσίας κινητήρα d.c. (για αποζεύκτες σε PSS)
     - Ονομαστική τάση 
     - Μέγιστη Τάση 
     - Ελάχιστη Τάση 

 
 
48 V DC 
48 +10% 
48 -15% 

 

17. Τάση τροφοδοσίας κυκλωμάτων ελέγχου και
σηματοδότησης για αποζεύκτες PSS 
     - Ονομαστική τάση 
     - Μέγιστη  
     - Ελάχιστη  

 
 
48 V DC 
48 +10% 
48 -15% 

 

18. Τάση τροφοδοσίας κυκλωμάτων ελέγχου και
σηματοδότηση για αποζεύκτες σε ΣΣ 
     - Ονομαστική τάση 
     - Μέγιστη  
     - Ελάχιστη 

 
 
230 V AC 
230+15% 
230-15% 

 

19. Κυκλώματα θέρμανσης 230 V AC  
20. Μετρητής που καταγράφει τα κλεισίματα του διακόπτη  Ναι  
21. Αριθμός και τύπος βοηθητικών διακοπτών  

     - Επαφή διακοπής 
     - Επαφή σύνδεσης 

 
≥ 3 
≥ 3 

 

22. Θερμαντήρας ερμαρίου Ναι  
  
 

6. Δοκιμές 
Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60060, IEC 
60168, IEC 60672-2, IEC 60694, IEC 62271-102 και άλλα αντίστοιχα. 
Συνήθεις δοκιμές  
α. Διηλεκτρικές δοκιμές στο κύριο κύκλωμα 
β. Διηλεκτρικές δοκιμές στα βοηθητικά κυκλώματα και στα κυκλώματα ελέγχου 
γ. Μέτρηση της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος 
δ. Δοκιμή στεγανότητας 
ε. Έλεγχοι μελέτης και οπτικοί έλεγχοι 
στ. Δοκιμές λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος (και οι 5 (πέντε) λειτουργίες ανοίγματος 
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και κλεισίματος σε μέγιστη, ονομαστική και ελάχιστη τάση τροφοδοσίας). 
 
Δοκιμές τύπου 
α. Διηλεκτρικές δοκιμές 
β. Δοκιμή τάσης ραδιοφωνικής παρενόχλησης 
γ. Μέτρησης της αντίστασης των κυκλωμάτων 
δ. Δοκιμή ανόδου θερμοκρασίας 
ε. Δοκιμές αντοχής σε επιτρεπόμενο βραχυχρόνιο ρεύμα και σε επιτρεπόμενο ρεύμα αιχμής. 
 
Δοκιμή στεγανότητας 
α. Δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
β. Δοκιμές αντοχής σε λειτουργία και μηχανικής αντοχής 
γ. Λειτουργία υπό συνθήκες ισχυρού παγετού, 
δ. Λειτουργία στα όρια της θερμοκρασίας 
ε. Δοκιμή ελέγχου της ορθής λειτουργίας της διάταξης ένδειξης θέσης 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις (στοιχεία που θα ζητηθούν κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου) 

Η υποβολή προς έγκριση του υλικού  θα περιλαμβάνει τα εξής: 
α. Σχέδιο του αποζεύκτη 
β. Φυλλάδια και άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την τεχνική αξιολόγηση 
γ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις καθορισμένες δοκιμές τύπου 
δ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμής σεισμικότητας ή δοκιμής και ανάλυσης ή απλής 
ανάλυσης 
ε. Ένα προκαταρκτικό σχέδιο της μεταλλικής κατασκευής στήριξης του αποζεύκτη 
στ. Σχέδιο που θα παρουσιάζει τη μέθοδο μετακίνησης και ανύψωσης του αποζεύκτη 
ζ. Εγχειρίδιο Συντήρησης  
Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προαναφέρονται, 
καθώς επίσης και τα εξής: 

- Τύπο και παραγωγή 
- Εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 
- Τρόπο Λειτουργίας 
- Τύπο και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας 
- Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατασκευής του αποζεύκτη 
- Μήκος ερπυσμού της στήλης μόνωσης 
- Μέγεθος των συρμάτων (καλωδίων) στα κυκλώματα του μηχανισμού λειτουργίας του 

αποζεύκτη 
- Κατά πόσον ο αποζεύκτης αντέχει τα αναμενόμενα σεισμικά φορτία 
- Μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την πιστοποίηση της αντοχής του προσφερόμενου 

αποζεύκτη σε σεισμικά φορτία 
- Μέγιστη ταχύτητα και μέγιστη πίεση αέρα στην οποία λειτουργεί ο αποζεύκτης 
- Υλικό, σχήμα και διαστάσεις των ακροδεκτών του αποζεύκτη 
- Τύπος των κυρίων επαφών 
- Πίεση επαφής μεταξύ των επιφανειών επαφής χωρίς ρεύμα 
- Τύπος εδράνου 
- Ονομαστικό Ρεύμα που διακόπτει ο αποζεύκτης 
- Κατανάλωση ενέργειας από τις διατάξεις θέρμανσης 
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- Ισχύς κινητήρα κατά την λειτουργία 
- Ισχύς κινητήρα κατά την εκκίνηση 
- Βάρος του αποζεύκτη 
- Βαθμός προστασίας ΙΡ του περιβλήματος του μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του 

αποζεύκτη 
- Ελάχιστη δύναμη κάμψης των κρισιμότερων στοιχείων του αποζεύκτη 
- Διαστάσεις του αποζεύκτη 

Η μη ολοκληρωμένη υποβολή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί βασική αιτία απόρριψης του 
υλικού. 
Κάθε αποζεύκτης πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένος εντός στέρεου ξύλινου κιβωτίου, με όλα 
του τα εξαρτήματα αριθμημένα και εύκολα αναγνωρίσιμα. 
Ο κατασκευαστής θα αναγράψει στην επιγραφή δεδομένων τις πληροφορίες των 
χαρακτηριστικών του αποζεύκτη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076. 

ΑΡΘΡΟ 10 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης: Μετασχηματιστής έντασης 
(CT) 25 kV 800/5/5/5 Α. 

1. Πεδίο εφαρμογής. 
Ο μετασχηματιστής έντασης 25 kV 800/5/5 A είναι εξωτερικού τύπου, τοποθετείται σε μεταλλικό 
ιστό στα σημεία τροφοδοσίας του κυκλώματος ρεύματος έλξης του κλάδου της ΕΓΕ Λιόσια – 
Μέγαρα, και χρησιμοποιείται για την μέτρηση της γραμμής του μονοφασικού συστήματος 
ηλεκτροκίνησης 25 kV–50 Hz. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος. 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο. 
 

3. Πρότυπα. 
IEC 60044-1 Μετασχηματιστές μέτρησης - Μέρος 1: Μετασχηματιστές έντασης 
IEC 60044-6 Μετασχηματιστές μέτρησης - Μέρος 6: Απαιτήσεις για μετασχηματιστές ρεύματος 
προστασίας για μεταβατική λειτουργία  
IEC 60060 Τεχνικές δοκιμών υψηλής τάσης 
IEC 60071 Συντονισμός μονώσεων 
IEC 60137 Μονωτήρες διασύνδεσης για εναλλασσόμενες τάσεις άνω του 1kV 
IEC 60168 Δοκιμές μονωτικών υποστηριγμάτων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου από 
κεραμικό υλικό ή γυαλί για συστήματα με μεγαλύτερη τάση 1 kV 
IEC 60270 Μετρήσεις μερικής αποφόρτισης 
IEC 60672-2 Μονωτικά υλικά από κεραμικό και γυαλί – Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής 
IEC 60694 Συνήθεις προδιαγραφές διακοπτικού εξοπλισμού υψηλής τάσης και πρότυπα 
εξοπλισμού ελέγχου 
EN 50121 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες εγκαταστάσεις – Μέρος 1: Διατάξεις 
προστασίας σχετικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και τη γείωση 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και μήκος ερπυσμού για όλο τον ηλεκτρικό και τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό - Μέρος 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 279 από 361

 

2: Πάγιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
EN 50126 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και απόδειξη της Αξιοπιστίας, 
Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας και Ασφάλειας(RAMS). 
Άλλα παρόμοια διεθνή και εθνικά πρότυπα (IEC, EN, VDE, NF, EΛOT κ.λπ.). 
 

4. Γενικοί Όροι. 
α. Το εσωτερικό του μετασχηματιστή θα είναι γεμάτο με μονωτικό έλαιο υψηλής ποιότητας 
και θα είναι προστατευμένο έναντι των περιβαλλοντικών συνθηκών. 
β. Οποιαδήποτε αλλαγή του όγκου του ελαίου λόγω θερμοκρασιακών διακυμάνσεων θα 
παραλαμβάνεται από τους κατάλληλους διαστολικούς συνδέσμους που βρίσκονται στην 
κεφαλή του μετασχηματιστή. 
γ. Ο μετασχηματιστής θα εξοπλιστεί με δείκτη αλλαγής του όγκου του ελαίου, ορατό από 
την στάθμη του εδάφους. 
δ. Κάθε μετασχηματιστής έντασης θα αποστέλλεται πλήρης ελαίου και θα παραδίδεται 
στον ΚτΕ πλήρως συναρμολογημένος, δοκιμασμένος, ρυθμισμένος και έτοιμος για 
εγκατάσταση, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από τον ΚτΕ. 
ε. Ο μετασχηματιστής έντασης θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο χωρίς κανένα 
προστατευτικό περίβλημα. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα φέρουν αντισκωριακή/ αντιδιαβρωτική 
προστασία (κατεργασία εν θερμώ). Τα εξαρτήματα θα είναι ανθεκτικά σε έλαια. 
στ. Όλος ο εξοπλισμός θα είναι πρώτης ποιότητας και άψογης κατασκευής και μελέτης. 
ζ. Οι ακροδέκτες δευτερευόντων θα βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του δοχείου, σε 
ξεχωριστά ακροκιβώτια, με βαθμό προστασίας ΙΡ54. Το καλώδιο σύνδεσης θα φέρει 
στυπιοθλίπτες καλωδίων. 
Η σήμανση των ακροδεκτών θα προσδιορίζει τα τυλίγματα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, τις 
διατομές των τυλιγμάτων, την πολικότητα και τον ακροδέκτη γείωσης.   
η. Τα παρελκόμενα που παραδίδονται με κάθε μετασχηματιστή είναι τα εξής: 

 Ακροκιβώτιο για όλες τις συνδέσεις των δευτερευόντων κυκλωμάτων του 
μετασχηματιστή 

 Ειδική διαμόρφωση των σημείων ανάρτησης για την μεταφορά του 
μετασχηματιστή 

 Ειδικές βαλβίδες δοκιμής ελαίου 
 Βαλβίδα ασφαλείας για προστασία του Μ/Σ έναντι υπερπίεσης.  

θ. Ο μετασχηματιστής πρέπει να φέρει προστασία έναντι σεισμού. 
 

5. Τεχνική Προδιαγραφή. 
Ο μετασχηματιστής πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 και πρέπει να 
ικανοποιεί τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα: 
 Πίνακας 10.1: Μετασχηματιστής έντασης 25 kV – Τεχνική Προδιαγραφή 

Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία 
Τεχνικά Στοιχεία 
Αναδόχου 

1. Τύπος Μονοφασικός, ελαίου  
2. Ονομαστική τάση 27,5 kV  
3. Ονομαστική συχνότητα  50 Hz  
4. Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος 

πρωτεύοντος (Ιn): 
800 A  

5. Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος 
δευτερεύοντος 

5/5/5 A  
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Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία 
Τεχνικά Στοιχεία 
Αναδόχου 

6. Πρότυπο μελέτης IEC 60044 -1  
7. Έλαιο Φυσικό, κατά IEC 60296  
8. Συντελεστής συνεχούς θερμικού ρεύματος 1.2  
9. Ονομαστικό στιγμιαίο θερμικό ρεύμα  12,5 kArms  
10. Ονομαστικό δυναμικό Ρεύμα 40 kApeak  
11. Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής 

συχνότητας f=50 Hz 
 
95 kVrms 

 

12. Ονομαστική αντοχή σε κεραυνική κρουστική 
τάση  1,2/50μs 

 
250 kVpeak 

 

13. Συντελεστής διηλεκτρικής απώλειας – tgδ (έως 
221 kV) 

Λιγότερο από 0,005  

14. Κατηγορίες ακρίβειας 0,2M10/5Ρ20/5P20  
15. Μέγιστο σύνθετο σφάλμα < 5 %  
16. Δευτερεύον φορτίο 30/50 VA  
17. Συντελεστής υπερφόρτισης < 20  
18. Τάση δοκιμής κυκλωμάτων δευτερεύοντος στα 

50 Hz [kV] 
2,5  

19. Μέγιστη αύξηση της θερμοκρασίας του ελαίου 
πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος, με 
πρωτεύον ρεύμα ίσο προς  1.2 In 

 
55 0C 

 

 
6. Δοκιμές. 

Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60044-1, IEC 
60060, IEC 60076, IEC 60168, IEC 60672 και IEC 60694. 
Δοκιμές σειράς 
α. Έλεγχος των ακροδεκτών και της σήμανσης της επιγραφής δεδομένων 
β. Δοκιμή πολικότητας 
γ. Μέτρηση αντίστασης τυλίγματος 
δ. Δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας στο πρωτεύον και δευτερεύον τύλιγμα 
ε. Δοκιμές μερικής αποφόρτισης 
στ. Συντελεστής διηλεκτρικής απώλειας 
ζ. Δοκιμή σφράγισης 
η. Δοκιμή ακρίβειας τυλιγμάτων 
 
Δοκιμές τύπου 
α. Δοκιμές βραχυχρόνιου ρεύματος 
β. Δοκιμή τάσης παρεμβολής ραδιοκυμάτων 
γ. Δοκιμή ανόδου θερμοκρασίας 
δ. Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση 
ε. Δοκιμή αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα 
στ. Δοκιμή ακρίβειας τυλίγματος μέτρησης 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις. 
Η υποβολή προς έγκριση του υλικού θα περιλαμβάνει τα εξής: 
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α. Σχέδιο του μετασχηματιστή 
β. Φυλλάδια και άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την τεχνική αξιολόγηση 
γ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις καθορισμένες δοκιμές τύπου 
δ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμής σεισμικότητας ή δοκιμής και ανάλυσης ή απλής 
ανάλυσης 
ε. Σχέδιο που θα παρουσιάζει τη μέθοδο μετακίνησης και ανύψωσης του μετασχηματιστή 
στ. Εγχειρίδιο Συντήρησης  
Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, καθώς επίσης και τα εξής: 
α. Τύπο 
β. Διαστάσεις ακροδεκτών πρωτεύοντος 
γ. Διατομή αγωγού τυλίγματος πρωτεύοντος 
δ. Εύρος ρυθμίσεων ακίδων ηλεκτρικού τόξου 
ε. Διαστάσεις 
στ. Βάρος ελαίου 
ζ. Συνολικό βάρος  
Η μη ολοκληρωμένη υποβολή των ανωτέρω δεδομένων μπορεί να αποτελέσει βασική αιτία 
απόρριψης του υλικού. 
Ο μετασχηματιστής θα εφοδιαστεί με επιγραφή δεδομένων, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076, 
από υδατοστεγανό υλικό, στέρεα προσαρτημένη στον μετασχηματιστή κατά τρόπο ώστε να 
είναι ορατή, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
• Το όνομα του κατασκευαστή, 
• Τύπο 
• Αριθμό αναγνώρισης 
• Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος δευτερεύοντος και πρωτεύοντος 
• Ονομαστική συχνότητα  
• Μέγιστη τάση  συστήματος 
• Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 
• Αντοχή σε κρουστική τάση 
• Ονομαστικό στιγμιαίο θερμικό ρεύμα  
• Χρήση του κάθε δευτερεύοντος τυλίγματος, αντιστοίχου ακροδέκτη, κατηγορίας 
ακρίβειας, ονομαστικής ισχύος, κ.λπ. 
• Συνολική μάζα 

ΑΡΘΡΟ 11 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης: Μετασχηματιστής τάσης (VT)  
25/0,1 kV 

1. Πεδίο εφαρμογής. 
Ο μετασχηματιστής τάσης  25/0.1 kV είναι εξωτερικού χώρου τοποθετούμενος σε στύλους ΕΓΕ 
και χρησιμοποιείται για την μέτρηση και προστασία του εξοπλισμού 25 kV στη γραμμή επαφής 
του συστήματος ηλεκτροκίνησης, μονοφασικού 25 kV–50 Hz, στα σημεία PS, PSS, τροφοδοσίας 
της ΕΓΕ και τμηματισμού στους ΣΣ. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος. 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο.  
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3. Πρότυπα. 
IEC 60044 -2 Μετασχηματιστές τάσεως / εντάσεως - Μέρος 2: Μετασχηματιστές επαγωγικής 
τάσης 
IEC 60060 Τεχνικές δοκιμών για υψηλή τάση 
IEC 60071 Συντονισμός μόνωσης 
IEC 60137 Μονωτήρες διάβασης για εναλλασσόμενες τάσεις άνω των 1000 V 
IEC 60168 Δοκιμές σε μονωτήρες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου από κεραμικό υλικό ή 
γυαλί για συστήματα τροφοδοσίας με ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 1 kV 
IEC 60185 Μετασχηματιστές τάσεως  
IEC 60672-2: Μονωτικά υλικά από κεραμικό και γυαλί – Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής 
IEC 60694 Κατασκευή εγκαταστάσεων ισχύος με ονομαστική τάση άνω του 1kV. 
Εξοπλισμός δοκιμής για τάση άνω του 1kV 
IEC 60722 Οδηγός δοκιμής για κρουστικές τάσεις κεραυνού και τυπικές κρουστικές τάσεις 
μετασχηματιστών ισχύος και αέργων αντιστατών  
IEC 60850 Τάσεις τροφοδοσίας συστημάτων έλξης 
EN 50121 Σιδηροδρομικές εφαρμογές  - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Σταθερές Εγκαταστάσεις – Μέρος 1: 
Προστατευτικές διατάξεις αναφορικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και γείωσης 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες εξοπλισμού  – Μέρος 2: 
Σταθερές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. 
EN 50126 Σιδ/δρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και απόδειξη της Αξιοπιστίας, 
Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας και Ασφάλειας(RAMS). 
Άλλα παρόμοια διεθνή και εθνικά πρότυπα (CEI, EN, VDE, NF, EΛOT κ.λπ.). 
 

4. Γενικοί Όροι. 
α. Το εσωτερικό του μετασχηματιστή θα είναι εξ ολοκλήρου επενδεδυμένο με μονωτικό υλικό 
υψηλής ποιότητας και θα είναι πλήρως στεγανός έναντι των περιβαλλοντικών συνθηκών. 
β. Οποιαδήποτε αλλαγή του όγκου του ελαίου λόγω θερμοκρασιακών διακυμάνσεων θα 
παραλαμβάνεται από τους κατάλληλους διαστολικούς συνδέσμους που βρίσκονται στον 
μετασχηματιστή. 
γ. Ο μετασχηματιστής θα εξοπλιστεί με δείκτη αλλαγής του όγκου του ελαίου, ορατό από την 
στάθμη του εδάφους. 
δ. Κάθε μετασχηματιστής τάσης θα αποστέλλεται πλήρους ελαίου και πλήρους μόνωσης και θα 
παραδίδεται στον ΚτΕ πλήρως συναρμολογημένος, δοκιμασμένος, ρυθμισμένος και έτοιμος για 
εγκατάσταση, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από τον Αγοραστή. 
ε. Ο μετασχηματιστής θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο και όλα τα μεταλλικά μέρη θα φέρουν 
αντισκωριακή προστασία. Τα εξαρτήματα θα είναι ανθεκτικά σε έλαια 
στ. Όλος ο εξοπλισμός θα είναι πρώτης ποιότητας και άψογης κατασκευής και μελέτης. 
ζ. Οι δευτερεύοντες ακροδέκτες θα βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του δοχείου, σε ξεχωριστά 
ακροκιβώτια, με βαθμό προστασίας ΙΡ54. Το καλώδιο σύνδεσης θα φέρει στυπιοθλίπτες 
καλωδίων. 
Η σήμανση των ακροδεκτών θα προσδιορίζει τα τυλίγματα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, τις 
διατομές των τυλιγμάτων, την πολικότητα και τον ακροδέκτη γείωσης.  
η. Ο ακροδέκτης του τυλίγματος πρωτεύοντος θα έχει την δυνατότητα να αντέχει τάση 
βιομηχανικής συχνότητας μικρής διάρκειας της τάξεως των 3 kVrms. 
θ. Τα παρελκόμενα που παραδίδονται με κάθε μετασχηματιστή είναι τα εξής: 
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• Ακροκιβώτιο στεγανό έναντι των περιβαλλοντικών συνθηκών για όλα τα δευτερεύοντα 
κυκλώματα σύνδεσης του Μ/Σ 
• Ρυθμιζόμενο κενό σπινθηρισμού μεταξύ γραμμής και γης 
• Ξηραντής για την απορρόφηση της υγρασίας του αέρα που μπορεί να διεισδύσει στον 
μετασχηματιστή 
• Σημεία ανάρτησης για την μεταφορά του μετασχηματιστή 
• Ειδικές βαλβίδες δοκιμής ελαίου 
• Βαλβίδα ασφαλείας για προστασία του Μ/Σ έναντι υπερπίεσης.  
• Ακροδέκτη γείωσης 
ι. Ο μετασχηματιστής πρέπει να φέρει προστασία έναντι σεισμού 
 

5. Τεχνική Προδιαγραφή. 
Ο μετασχηματιστής ισχύος πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 και πρέπει 
να ικανοποιεί τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα: 
Πίνακας 11.1: Μετασχηματιστής Τάσης 27,5 kV – 25/0.1 kV - Τεχνική προδιαγραφή 

Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία: 
1. Τύπος Μονοφασικός, ελαίου 
2. Ονομαστική τάση 27,5 kV 
3. Ονομαστική συχνότητα  50 Hz 
4. Ονομαστική τιμή τάσης πρωτεύοντος (Un): 25 kV 
5. Ονομαστική τιμή τάσης δευτερεύοντος 100 V 
6. Πρότυπο μελέτης IEC 60044 -2 
7. Έλαιο Ουδέτερο, κατά IEC 60296 
8. Ονομαστικό επίπεδο μόνωσης 52 kV 
9. Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής 

συχνότητας f=50 Hz 
 
95 kVrms 

10. Αντοχή σε κρουστική τάση κεραυνού 1,2/50μs  
250 kVpeak 

11. Κατηγορίες ακρίβειας 1 
12. Δευτερεύουσα ισχύς 30 VA 
13. Τάση δοκιμής κυκλωμάτων δευτερεύοντος στα 50 

Hz [kV] 
 
2,5 

 
 

6. Δοκιμές. 
Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα: 
• IEC 60044-2, 60060, 60076, 60168, 60672, 60694, 60722  
Δοκιμές σειράς 

 Έλεγχος των ακροδεκτών και της σήμανσης της ετικέτας διαβάθμισης 
 Δοκιμή αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα στο πρωτεύον τύλιγμα 
 Μετρήσεις μερικής αποφόρτισης 
 Μέτρηση αντίστασης τυλίγματος 
 Δοκιμή αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα στο δευτερεύον τύλιγμα 
 Δοκιμή αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα μεταξύ τμημάτων 
 Προσδιορισμός σφαλμάτων 
 Δοκιμή σφράγισης 

Δοκιμές τύπου 
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 Δοκιμή ανόδου θερμοκρασίας 
 Δοκιμή αντοχής σε βραχυκύκλωμα 
 Δοκιμή κρουστικής τάσης κεραυνού 
 Δοκιμή κρουστικής τάσης μεταγωγικών ρευμάτων 
 Δοκιμές υπό βροχή 
 Προσδιορισμός σφαλμάτων 

7. Λοιπές Απαιτήσεις 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα εξής: 
α.   Σχέδιο του μετασχηματιστή 
β. Φυλλάδια και άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την τεχνική αξιολόγηση 
γ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για συγκεκριμένες δοκιμές τύπου 
δ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμής σεισμικότητας ή δοκιμής και ανάλυσης ή απλής 
ανάλυσης 
ε. Σχέδιο που θα παρουσιάζει τον τρόπο μετακίνησης και ανύψωσης του μετασχηματιστή 
στ. Εγχειρίδιο Συντήρησης  
Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προαναφέρονται, 
καθώς επίσης και τα εξής: 
α. Τύπος 
β. Ελάχιστο μήκος διαδρομής διαρροής 
γ. Διαστάσεις ακροδεκτών πρωτεύοντος 
δ. Διατομή αγωγού τυλίγματος πρωτεύοντος 
ε. Διαβάθμιση θερμικού φορτίου 
στ. Διαστάσεις 
η. Βάρος ελαίου 
θ. Συνολικό βάρος  
Η μη ολοκληρωμένη υποβολή των ανωτέρω δεδομένων μπορεί να αποτελέσει βασική αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
Ο μετασχηματιστής θα εφοδιαστεί με επιγραφή δεδομένων, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076, 
από υδατοστεγανό υλικό, στέρεα προσαρτημένο στον μετασχηματιστή κατά τρόπο ώστε να 
είναι ορατή, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
• Το όνομα του κατασκευαστή, 
• Τύπος 
• Αριθμό αναγνώρισης 
• Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος δευτερεύοντος και πρωτεύοντος 
• Ονομαστική συχνότητα  
• Μέγιστη τάση  συστήματος 
• Επίπεδο μόνωσης / κατηγορία μόνωσης (εάν διαφέρει από την κατηγορία Α) 
• Δοκιμή τάσης βιομηχανικής συχνότητας 
• Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση 
• Χρήση του κάθε δευτερεύοντος τυλίγματος, αντιστοίχου ακροδέκτη, κατηγορίας 
ακρίβειας, ονομαστικής ισχύος, κ.λπ. 
• Συνολική μάζα 

ΑΡΘΡΟ 12 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης:  Βοηθητικός Μετασχηματιστής 
ισχύος (APT) 5 kVA - 25/0,230 kV 

1. Πεδίο εφαρμογής 
Ο βοηθητικός μετασχηματιστής ισχύος  S=5kVA 25/0,230 kV είναι εξωτερικού τύπου, τοποθετείται 
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σε μεταλλικό ιστό στα σημεία τμηματισμών και χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των 
βοηθητικών κυκλωμάτων στο μονοφασικό σύστημα ηλεκτροκίνησης 27,5 kV–50 Hz. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο. 
 

3. Σχετικά πρότυπα 
IEC 60060 Τεχνικές δοκιμών υψηλής τάσης 
IEC 60071 Συντονισμός μονώσεων 
IEC 60076 Μετασχηματιστές ισχύος  
IEC 60168 Δοκιμές μονωτικών υποστηριγμάτων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου από 
κεραμικό υλικό ή γυαλί για συστήματα με ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 1 kV 
IEC 60672-2 Μονωτικά υλικά από κεραμικό και γυαλί – Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής 
IEC 60694 Συνήθεις προδιαγραφές διακοπτικού εξοπλισμού υψηλής τάσης και πρότυπα 
εξοπλισμού ελέγχου 
IEC 60722 Οδηγός δοκιμών κεραυνικών κρουστικών τάσεων και τυπικών κρουστικών 
τάσεων μετασχηματιστών ισχύος και επαγωγικών πηνίων 
IEC 60850 Τάσεις τροφοδοσίας συστημάτων έλξης 
EN 50121 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες εγκαταστάσεις – Μέρος 1: Διατάξεις 
προστασίας σχετικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και τη γείωση 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και μήκος ερπυσμού για όλο τον ηλεκτρικό και τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό - Μέρος 
2: Πάγιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
EN 50126 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και απόδειξη της Αξιοπιστίας, 
Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας και Ασφάλειας(RAMS). 
EN 50216-4 Εξαρτήματα μετασχηματιστών ισχύος και επαγωγικών πηνίων – Μέρος 4: Βασικά 
εξαρτήματα (ακροδέκτης γείωσης, διατάξεις κένωσης και πλήρωσης, θήκη θερμόμετρου, 
σύστημα τροχών) 
EN 50216-5 Εξαρτήματα μετασχηματιστών ισχύος και επαγωγικών πηνίων – Μέρος 5: Στάθμη 
υγρού, συσκευές πίεσης και ενδείκτες ροής 
EN 50329 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες Εγκαταστάσεις – Μετασχηματιστές Έλξης 
EN 60168 Δοκιμές μονωτικών υποστηριγμάτων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου από 
κεραμικό υλικό ή γυαλί για συστήματα με ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 1 kV 
EN 61558-1 Ασφάλεια μετασχηματιστών ισχύος, τροφοδοτικών μονάδων, επαγωγικών 
πηνίων και παρόμοιου εξοπλισμού – Μέρος 1- Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές 
HD 398.2.S1 Μετασχηματιστές ισχύος – Μέρος 2: Αύξηση θερμοκρασίας 
HD 398.3.S1 Μετασχηματιστές ισχύος – Μέρος 3: Επίπεδα μόνωσης και διηλεκτρικές δοκιμές 
Άλλα παρόμοια διεθνή και εθνικά πρότυπα (IEC, EN, DIN, EΛOT κ.λπ.). 
 

4. Γενικοί Όροι 
α. Ο βοηθητικός μετασχηματιστής ισχύος θα είναι τύπου κατάλληλου για εγκατάσταση σε 
εξωτερικό χώρο και θα εγκατασταθεί στους Ιστούς της Γραμμής Επαφής, μέσω κατάλληλων 
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μεταλλικών στηριγμάτων. 
β. Ένα από τα άκρα του πρωτεύοντος τυλίγματος του μετασχηματιστή ισχύος συνδέεται 
στην εναέρια γραμμή επαφής 27,5 kV και το άλλο συνδέεται με χάλκινο καλώδιο στο κύκλωμα 
ρεύματος επιστροφής της γραμμής επαφής και στις σιδηροτροχιές, κλείνοντας έτσι το ηλεκτρικό 
κύκλωμα. 
γ. Ο μετασχηματιστής θα είναι τύπου ελαίου με δείκτη στάθμης του ελαίου, ορατό από την 
στάθμη του εδάφους. Ο μετασχηματιστής θα διαθέτει καπάκι για συμπλήρωση ελαίου. 
δ. Ο μετασχηματιστής πρέπει να παραδίδεται από τον κατασκευαστή πλήρης ελαίου, 
δοκιμασμένος και έτοιμος προς λειτουργία. Θα εγκατασταθούν σε εξωτερικό χώρο χωρίς 
κανένα προστατευτικό περίβλημα. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα φέρουν αντισκωρική προστασία. 
Τα εξαρτήματα θα είναι ανθεκτικά σε έλαια. 
ε. Ο μετασχηματιστής θα έχει περάσει δοκιμές αντοχής σε σεισμικά φορτία. 
ζ. Τα παρελκόμενα που παραδίδονται με κάθε μετασχηματιστή είναι τα εξής: 
• Δοχείο διαστολής ικανής χωρητικότητας (εάν ισχύει) 
• Μονωτήρες διάβασης μέσης τάσης (27,5 kV) 
• Ακροκιβώτιο για το δευτερεύον κύκλωμα 
• Ειδικές βαλβίδες δοκιμής ελαίου 
 

5. Τεχνική Προδιαγραφή (στοιχεία για την Τεχνική Προσφορά) 
Ο μετασχηματιστής ισχύος πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 και πρέπει 
να ικανοποιεί τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 10.1 
Πίνακας 12.1: Μετασχηματιστής Ισχύος 5 kVA 25/0,230 kV – Τεχνική προδιαγραφή 
Αρ. 

Είδος Κύρια στοιχεία 
Τεχνικά Στοιχεία 
Αναδόχου 

1. Τύπος Μονοφασικός  
2. Ονομαστική ισχύς 5 kVA  
3. Ονομαστική τάση χωρίς φορτίο και σε 

ονομαστική συχνότητα 
- τύλιγμα ΜΤ 
- τύλιγμα  ΧΤ 

 
 
25 kV 
0,230 kV 

 

4. Ονομαστική συχνότητα  50 Hz  
5. Ονομαστική τιμή ρεύματος στην πλευρά 25 kV– 

In 
1 A  

6. Ψύξη ONAN  
7. Πρότυπο μελέτης IEC 60076  
8. Υλικό τυλιγμάτων Ηλεκτρολυτικός 

χαλκός 
 

9. Έλαιο Φυσικό, κατά IEC 
60296 

 

10. Κατηγορία μόνωσης Βαθμού A  
11. Τάση σύνθετης αντίστασης τους 75 0C Μέγιστο 4 %  
12. Ονομαστική αντοχή σε κεραυνική κρουστική 

τάση 1,2/50μs στο τύλιγμα πρωτεύοντος 
 
≥ 200 kVpeak 

 

13. Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής 
συχνότητας f=50 Hz στο τύλιγμα πρωτεύοντος 

 
95 kVrms 
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14. Τάση δοκιμής δευτερευόντων κυκλωμάτων  στα 
50 Hz  

2,5 kV  

15. Μέση άνοδος θερμοκρασίας ελαίου πάνω από 
την θερμοκρασία περιβάλλοντος 

60 0C  

16. Ελάχιστο μήκος ερπυσμού 1100 mm  
 

6. Δοκιμές 
Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60060, IEC 
60076, IEC 60168, IEC 60672, IEC 60694, IEC 60722, EN 60168, HD 398.2.S1, HD 398.3.S1 
 
Συνήθεις δοκιμές 
α. Έλεγχος των ακροδεκτών και της σήμανσης της επιγραφής δεδομένων 
β. Δοκιμή αντοχής του πρωτεύοντος τυλίγματος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας  
γ. Διηλεκτρική δοκιμή δευτερεύοντος  
δ. Μέτρηση αντίστασης τυλίγματος 
ε. Δοκιμή σφράγισης 
 
Δοκιμές τύπου 
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και EN. 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις (στοιχεία που θα ζητηθούν κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου) 

Η υποβολή προς έγκριση του υλικού θα περιλαμβάνει τα εξής: 
α. Σχέδιο του μετασχηματιστή 
β. Φυλλάδια και άλλα στοιχεία που θεωρούνται αναγκαία για την τεχνική αξιολόγηση 
γ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις καθορισμένες δοκιμές τύπου 
δ. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά δοκιμής σεισμικότητας ή δοκιμής και ανάλυσης ή απλής 
ανάλυσης 
ε. Σχέδιο που θα παρουσιάζει τη μέθοδο μετακίνησης και ανύψωσης του μετασχηματιστή 
στ. Εγχειρίδιο Συντήρησης 
Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προαναφέρονται, 
καθώς επίσης και τα εξής: 
α. Τύπο 
β. Ελάχιστο μήκος ερπυσμού 
γ. Διαστάσεις ακροδεκτών πρωτεύοντος 
δ. Διατομή αγωγού τυλίγματος πρωτεύοντος / δευτερεύοντος 
ε. Απώλειες χωρίς φορτίο σε ονομαστική τάση και συχνότητα [W] 
στ. Απώλειες υπό φορτίο στους 75 0C [W] 
ζ. Διαστάσεις 
η. Βάρος ελαίου 
θ. Συνολικό βάρος  
Η μη ολοκληρωμένη υποβολή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί βασική αιτία απόρριψης του 
υλικού. 
Ο μετασχηματιστής θα εφοδιαστεί με επιγραφή δεδομένων, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076, 
από υδατοστεγανό υλικό, στέρεα προσαρτημένη στον μετασχηματιστή κατά τρόπο ώστε να 
είναι ορατή, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
• Το όνομα του κατασκευαστή 
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• Τύπο 
• Αριθμό αναγνώρισης 
• Ονομαστική ισχύ 
• Ονομαστική ένταση δευτερεύοντος και πρωτεύοντος 
• Ονομαστική συχνότητα 
• Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 
• Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση 
• Συνολική μάζα. 

ΑΡΘΡΟ 13 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης:  Ασφάλειες τήξης (F) 27,5 kV - 
1 Α με στήριγμα 

1. Πεδίο εφαρμογής 
Η ασφάλεια 25 kV - 1A είναι εξωτερικού τύπου, τοποθετείται σε μεταλλικό ιστό σε σημεία 
τμηματισμού, σύμφωνα με το διάγραμμα τμηματισμού και χρησιμοποιείται για την προστασία 
του βοηθητικού μετασχηματιστή ισχύος 5 kVA 25/0,230 kV του μονοφασικού συστήματος 
ηλεκτροκίνησης 25 kV–50 Hz. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο. 
 

3. Σχετικά πρότυπα 
IEC 60282-1 Ασφάλειες υψηλής τάσης - Μέρος 1: Ασφάλειες περιορισμού ρεύματος 
IEC 60282-1 
Και am1/am2 Ασφάλειες υψηλής τάσης - Μέρος 1: Ασφάλειες περιορισμού ρεύματος 
IEC 60282-2 Ασφάλειες Υψηλής Τάσης - Μέρος 2: Ασφάλεια εκτόνωσης για συστήματα με 
ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 1 kV. 
IEC 60282-3 Ασφάλειες Υψηλής Τάσης. Μέρος 3. Προσδιορισμός συντελεστή ισχύος για 
βραχυκύκλωμα, με στόχο την δοκιμή των ασφαλειών περιορισμού ρεύματος, των ασφαλειών 
εκτόνωσης και παρόμοιων ασφαλειών. 
IEC 60071-1 Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Ορισμοί, αρχές και κανονισμοί  
IEC 60071-2 Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 2: Οδηγός εφαρμογής  
IEC 60672-2 Μονωτικά υλικά από κεραμικό και γυαλί – Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής 
IEC 60694 Συνήθεις προδιαγραφές διακοπτικού εξοπλισμού υψηλής τάσης και πρότυπα 
εξοπλισμού ελέγχου 
IEC 60787 Οδηγός εφαρμογής για την επιλογή φυσιγγίων των ασφαλειών υψηλής τάσης 
σε εφαρμογές κυκλωμάτων μετασχηματιστών 
EN 50121 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες εγκαταστάσεις – Μέρος 1: Διατάξεις 
προστασίας σχετικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και τη γείωση 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και μήκος ερπυσμού για όλο τον ηλεκτρικό και τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό - Μέρος 
2: Πάγιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
EN 50126 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και απόδειξη της Αξιοπιστίας, 
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Διαθεσιμότητας, Συντηρησιμότητας και Ασφάλειας(RAMS). 
EN 60077-5 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρικός εξοπλισμός για τροχαίο υλικό – Μέρος 
5: Ηλεκτροτεχνικά εξαρτήματα – Κανόνες για ασφάλειες υψηλής τάσης 
Άλλα παρόμοια διεθνή και εθνικά πρότυπα (IEC, EN, DIN, EΛOT κ.λπ.). 
 

4. Γενικοί Όροι 
Οι ασφάλειες είναι εξωτερικού τύπου και θα τοποθετηθούν σε μεταλλικό στήριγμα στους ιστούς 
της γραμμής επαφής. 
Οι ακροδέκτες των ασφαλειών θα συνδέονται κοχλιωτά σε μεταλλικό σκελετό για λόγους 
γείωσης και θα φέρουν πινακίδα σήμανσης. 
Τα μεταλλικά τους τμήματα θα φέρουν αντισκωρική προστασία με γαλβάνισμα. 
Στους δύο μονωτήρες στήριξης τοποθετούνται ηλεκτρικές επαφές με επικάλυψη νικελίου, ώστε 
να κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα. 
Οι επαφές των ακροδεκτών πρέπει να συμμορφώνονται προς τους όρους μηχανικής αντοχής 
για τουλάχιστον 1000 εισόδους και εξόδους, σύμφωνα με το IEC 60282-1. 
 

5. Τεχνική Προδιαγραφή (στοιχεία για την Τεχνική Προσφορά) 
Η ασφάλεια τήξης πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 και πρέπει να 
ικανοποιεί τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 11.1 
Πίνακας 13.1: Ασφάλεια τήξη 27,5 kV- 1Α – Τεχνική προδιαγραφή 

Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία: 
Τεχνικά Στοιχεία 
Αναδόχου 

1. Τύπος Μονοφασική  
2. Ονομαστική τάση 27,5 kV  
3. Ονομαστική συχνότητα  50 Hz  
4. Στάθμη μόνωσης 52 kV  
5. Ονομαστικό Ρεύμα 1 A  
6. Ονομαστική αντοχή σε κεραυνική κρουστική 

τάση 1,2/50μs 
≥ 200 kVpeak  

7. Ονομαστική αντοχή σε τάση βιομηχανικής 
συχνότητας f=50 Hz 

95 kVrms  

8. Ονομαστικό στιγμιαίο θερμικό ρεύμα  ≥10 kArms  
9. Ονομαστικό ρεύμα αιχμής 31,5 kApeak  
10. Η διασπορά ισχύος της ασφάλειας με σφάλμα 

+/- 10% 
Max. 10 W  

11. Ονομαστική ικανότητα διακοπής: 10 kA  
12. Αναμενόμενο ρεύμα (Ip) χρόνου 10 ms (0.6-0.7) x Ip  
13. Ελάχιστο ρεύμα διακοπής 8xIn  
14.  Μεταβατική τάση επαναφοράς: 

- Μέγιστη τιμή 
- Χρόνος ανόδου τάσης έως την μέγιστη τιμή: 
- Ρυθμός αύξησης τάσης επαναφοράς (RRRV) 

 
70 kVrms 
345-460 ms, 
0,214-0,160 kV/ms 

 

15. Χαρακτηριστική Χρόνου - Ρεύματος: IEC 60282  
16. Αριθμός πόλων 1  
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17. Ελάχιστες δυνάμεις στους κύριους ακροδέκτες 
- διαμήκης δύναμη 
- εγκάρσια δύναμη 
- κατακόρυφη δύναμη 

 
 
500 N 
400 N 
400 N 

 

 
6. Δοκιμές 

Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60282-1, IEC 
60282-2 και IEC 60282-3. 
 

7. Λοιπές Απαιτήσεις (στοιχεία που θα ζητηθούν κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου) 

Η υποβολή προς έγκριση του υλικού θα περιλαμβάνει τα φυλλάδια και τα σχέδια με τις διαστάσεις 
του μοντέλου, τα σκαριφήματά του, καθώς και πλήρη περιγραφή των εξαρτημάτων του. 
Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προαναφέρονται, 
καθώς επίσης και τα εξής: 
• Διαστάσεις 
• Συνολικό βάρος  
Η μη ολοκληρωμένη υποβολή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί βασική αιτία απόρριψης του 
υλικού. 

ΑΡΘΡΟ 14 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης:  Φορτιστής συσσωρευτών / 
συσσωρευτές 

1. Πεδίο εφαρμογής 
Ο φορτιστής συσσωρευτών θα εγκατασταθεί στον οικίσκο του PSS του κλάδου της ΕΓΕ και θα 
είναι 230 V AC/48 V DC. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε οποιοδήποτε σημείο διακοπτικού 
εξοπλισμού στην ανοικτή γραμμή απαιτηθεί για την ύπαρξη χαμηλής τάσης ελέγχου. 
 

2. Σχετικά πρότυπα 
Η προδιαγραφή θα παραπέμπει στις παρακάτω δημοσιεύσεις: 
IEC 60947-1 έως 7 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης, διακόπτες, επαφές, 
εξοπλισμός επικοινωνίας και παρελκόμενα 
IEC 60060-1 Ορισμοί και γενικές οδηγίες σχετικά με τις δοκιμές 
IEC 60068 Δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον 
IEC 60255-21 Ηλεκτρονόμοι 
IEC 60335-2-29 Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές – Ασφάλεια – Μέρος 2-29: Ειδικές 
απαιτήσεις για φορτιστές συσσωρευτών 
IEC 61000-4-17 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-17: Τεχνικές δοκιμών και 
μετρήσεων – Δοκιμές ατρωσίας σε κυμάτωση θύρας εισόδου ισχύος d.c.  
IEC 62236 Σιδηροδρομικές εφαρμογές  - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
IEC 62279 Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα επικοινωνιών, σηματοδότησης και 
επεξεργασίας – Λογισμικό σιδηροδρομικών συστημάτων ελέγχου και προστασίας  
EN 60529 Βαθμοί προστασίας  
ISO 9002 Συστήματα Ποιότητας. Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγωγή και 
εγκατάσταση. 
 

3. Τεχνική Προδιαγραφή (στοιχεία για την Τεχνική Προσφορά) 
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Οι ηλεκτρικές συνδέσεις του εξοπλισμού που τοποθετείται εντός του ηλεκτρικού πίνακα θα 
υλοποιούνται με χάλκινα καλώδια με μόνωση από PVC.  
Η σύνδεση στους ακροδέκτες του εξοπλισμού θα υλοποιείται με συνδετήρες και θα φέρει ετικέτες 
αναγνώρισης.  
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα εξοπλιστεί με συστήματα ζυγών από χαλκό, τοποθετημένα στους 
μονωτήρες στάθμης μόνωσης 1 kV. 
Εντός του πίνακα, ο εξοπλισμός θα στερεώνεται σε μεταλλικά στηρίγματα.   
Στον ηλεκτρικό πίνακα θα τοποθετούνται μόνον συσκευές μέτρησης και διακόπτες 
ηλεκτρονόμων για δοκιμή μόνωσης.  
Ο βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι ΙΡ56. 
Η μεταλλική κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα εξοπλιστεί: 

- με συσκευές ανύψωσης 
- με οπές για στερέωση στο δάπεδο 
- με ελατηριωτό λουκέτο 

Το ερμάριο του φορτιστή συσσωρευτών θα φέρει αντισκωρική προστασία.   
Πίνακας 14.1: Φορτιστής συσσωρευτών – Τεχνικά στοιχεία 

No Είδος Δεδομένα 
1. Συχνότητα δικτύου  50 Hz  3 %. 
2. Ονομαστική τάση της εγκατάστασης DC UN = 230 V  10 % AC 
3. Ονομαστική Τάση Φόρτισης UN = 48 V DC 
4. Χωρητικότητα συσσωρευτών 2 x Y* Ah / 10 h 
5. Διακύμανση της τάσης φόρτισης < 1 % στον συνδεδεμένο συσσωρευτή 
6. Ονομαστικό Ρεύμα Φόρτισης Θα υπολογιστεί   
7. Ακρίβεια ρυθμιστικής διάταξης U-characteristic 0.1 % 

I- characteristic 1 % 
8. Κύκλωμα εκκίνησης Περιοριστικό του ρυθμού αύξησης του 

ρεύματος του δικτύου 
9. Μονάδα αυτόματης φόρτισης - αυτόματη μεταγωγή σε 

εξισορρόπηση 
- αυτόματη μεταγωγή σε 

αιωρούμενο φορτίο μετά από 
περίπου 10h 

- χειροκίνητη μεταγωγή σε 
εξισορρόπηση 

- επαφή μεταγωγής, πχ., για έλεγχο 
ανεμιστήρα 

 
* Ο ανάδοχος θα υπολογίσει την αναγκαία χωρητικότητα (Ah) ώστε να διασφαλίσει την 
αυτονομία των 10 ωρών. 
 

4. Δοκιμές 
Όλες οι δοκιμές θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 
Το διεθνές πρότυπο I.S.O. 9002 προτείνεται ως η κατευθυντήρια γραμμή για το σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου του φορτιστή συσσωρευτών. 
Οι μεμονωμένες δοκιμές αποσκοπούν στο να αποδείξουν την συμμόρφωση προς τις τεχνικές 
απαιτήσεις. 
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5. Λοιπές Απαιτήσεις (στοιχεία που θα ζητηθούν κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου) 

Ο κατασκευαστής παραδίδει επίσης και έναν φάκελο για κάθε φορτιστή συσσωρευτών που 
περιέχει: 

 Τα σχέδια με τις λεπτομέρειες του κάθε κύριου εξαρτήματος, 
 Ένα διάγραμμα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με τις τιμές των στοιχείων των κυκλωμάτων, 
 Την απόδειξη ότι ο φορτιστής συσσωρευτών ικανοποιεί την δοκιμή αντοχής σε μόλυνση, 
 Το τύπο του φορτιστή, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή 
 Την απόδειξη ότι το περίβλημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60587, 
 Έκθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελέσθηκαν από τον κατασκευαστή στα 

διάφορα τμήματα του φορτιστή συσσωρευτών και στον ίδιο τον φορτιστή, 
Πρέπει να ληφθούν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία των προϊόντων κατά την 
μεταφορά τους και τον χειρισμό τους. Κατά την προσωρινή αποθήκευση τους σε εξωτερικούς 
χώρους, οι φορτιστές θα προστατεύονται από κάλυμμα. 
Σε μία τουλάχιστον πλευρά του πακέτου, θα τοποθετηθεί μία ετικέτα με τις εξής πληροφορίες, 
κάτω από το κάλυμμα: 

- Το όνομα του προμηθευτή, 
- Τα αριθμό της παραγγελίας, 
- Το συμβολικό νούμερο του τύπου του φορτιστή 

Ένα πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της 
παρούσας προδιαγραφής και μπορεί να χρησιμοποιείται μετά από συμφωνία μεταξύ του πελάτη 
και του κατασκευαστή για τον έλεγχο της ποιότητας των φορτιστών συσσωρευτών κατά την 
κατασκευή. 
Το διεθνές πρότυπο I.S.O. 9002 προτείνεται ως η κατευθυντήρια γραμμή για το σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου του φορτιστή συσσωρευτών. 
Το πρόγραμμα αυτό, που θα καταρτιστεί από τον κατασκευαστή, παρουσιάζεται στον πελάτη 
στο πλαίσιο των συμβατικών προβλέψεων σχετικά με την διασφάλιση της ποιότητας. 
Κάθε ανταλλακτικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να αναγνωρίζονται βάσει του αριθμού 
αναγνώρισης του φορτιστή, της παραγγελίας του πελάτη, του πιστοποιητικού αποδοχής και του 
τόπου παράδοσης. 
Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επιθεωρήσεων και δοκιμών (δοκιμή, μέθοδος δοκιμής, σχηματικά διαγράμματα, 
αποδεκτές τιμές, κ.λπ.). 

ΑΡΘΡΟ 15 : Εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος έλξης:  Απαγωγός κρουστικών 
υπερτάσεων (SA) 36 kV 

1. Πεδίο εφαρμογής 
Ο απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 36 kV Α είναι εξωτερικού τύπου, τοποθετείται σε μεταλλικό 
ιστό σε σημεία τμηματισμού σύμφωνα με το διάγραμμα τμηματισμού και χρησιμοποιείται για την 
αντικεραυνική προστασία του εξοπλισμού του μονοφασικού συστήματος ηλεκτροκίνησης 27,5 
kV–50 Hz. 
 

2. Συνθήκες Χρήσης και Χαρακτηριστικά του Συστήματος 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι παράμετροι του ηλεκτρικού δικτύου είναι γενικής εφαρμογής 
στο σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και περιγράφονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
στο 1ο κεφάλαιο. 
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3. Σχετικά πρότυπα 
IEC 60060 Τεχνικές δοκιμών υψηλής τάσης  
IEC 60099-1 Απαγωγοί υπερτάσεων - Μέρος 1: Αλεξικέραυνα μεταβλητής αντίστασης, με 
διάκενο, για συστήματα AC 
IEC 60099-3 Απαγωγοί υπερτάσεων - Μέρος 3: Δοκιμές τεχνητής μόλυνσης για απαγωγούς 
υπερτάσεων 
IEC 60099-4 Απαγωγοί υπερτάσεων – Μέρος 4: Απαγωγοί υπερτάσεων μεταλλικού οξειδίου 
χωρίς σπινθηριστές για συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος  
IEC 60168 Δοκιμές μονωτικών υποστηριγμάτων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου από 
κεραμικό υλικό ή γυαλί για συστήματα με ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 1 kV 
IEC 60694 Συνήθεις προδιαγραφές διακοπτικού εξοπλισμού υψηλής τάσης και πρότυπα 
εξοπλισμού ελέγχου 
IEC 60815 Οδηγός επιλογής μονωτήρων υπό συνθήκες ρύπων 
EN 50122-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Πάγιες εγκαταστάσεις – Μέρος 1: Διατάξεις 
προστασίας σχετικά με την ασφάλεια έναντι ηλεκτρισμού και τη γείωση 
EN 50124-1 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μονώσεων – Μέρος 1: Βασικές 
απαιτήσεις – Ελεύθερες αποστάσεις και μήκος ερπυσμού για όλο τον ηλεκτρικό και τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
EN 50125 Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό - Μέρος 
2: Πάγιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
Άλλα παρόμοια διεθνή και εθνικά πρότυπα (IEC, EN, DIN, EΛOT κ.λπ.). 
 

4. Γενικοί Όροι 
α. Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων στην πλευρά των  25 kV είναι τύπου μεταλλικού 
οξειδίου (ΜΟΑ), βαρέως τύπου με μεταβλητές αντιστάσεις (Varistors) ZnO, χωρίς διάκενο. 
β. Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι, με 
αντισεισμική προστασία που θα περιλαμβάνει:  
• Στήριξη μονωτήρων για την εγκατάσταση 
• Ακροδέκτες και φλάντζες σύνδεσης για την τοποθέτηση σε μεταλλικές κατασκευές ή σε 
μεταλλικούς ιστούς 
• Μετρητή για την καταγραφή του αριθμού των λειτουργιών του απαγωγού κρουστικών 
υπερτάσεων. 
γ. Κάθε απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων θα διαθέτει επιγραφή με τα στοιχεία του 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60099-4. 
 

5. Τεχνική Προδιαγραφή (στοιχεία για την Τεχνική Προσφορά) 
Ο απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με την σειρά ISO 9000 
και πρέπει να ικανοποιεί τα κύρια τεχνικά στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 12.1 
Πίνακας 15.1: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 36 kV – Τεχνική Προδιαγραφή 

Αρ. Είδος Κύρια στοιχεία: 
Τεχνικά Στοιχεία 
Αναδόχου 

1. Ονομαστική τάση 36 kV  
2. Γενικές συνθήκες Απαγωγοί κρουστικών 

υπερτάσεων 
Μεταλλικού Οξειδίου, 
εξωτερικού χώρου 

 

3. Συνεχής τάση λειτουργίας 29 kV  
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4. Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 10 kA  
5. Τάση ηλεκτρικής εκκένωσης -  μικρή στα 50 Hz 

- μεγάλη κατά τον κεραυνό (κορυφή) 
- στο μέτωπο και στην καμπύλη κύματος 
- στο μέτωπο κύματος, εκκένωση 

60 kVrms 

130 kVpeak 
300 kVc/μs 
150 kVpeak 

 

6. Παραμένουσα μέγιστη τιμή στο κύμα, 10 kA 130 kVpeak  
7. Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 95 kVrms  
8. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση  250 kVpeak  

 
6. Δοκιμές 

Οι δοκιμές (τύπου και μεμονωμένες) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60060, IEC 
60099-1, IEC 60099-4, IEC 60168, IEC 60694 . 
Συνήθεις δοκιμές 
α. Διηλεκτρική δοκιμή 
β. Δοκιμή στεγανότητας 
γ. Έλεγχοι μελέτης και οπτικοί έλεγχοι 
Δοκιμές τύπου 
α. Δοκιμές αντοχής της μόνωσης στο περίβλημα του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων 
β. Δοκιμές τάσης διαρκείας 
γ. Δοκιμή αντοχής σε κρουστικό ρεύμα μεγάλης διάρκειας 
δ. Δοκιμή κύκλου λειτουργίας 
ε. Δοκιμή εκτόνωσης πίεσης (εάν απαιτείται) 
στ. Δοκιμή τεχνητής μόλυνσης 
ζ. Δοκιμές μερικής αποφόρτισης 
η. Δοκιμή τάσης ραδιοφωνικής παρενόχλησης 
θ. Δοκιμή ροπής κάμψης 

7. Λοιπές Απαιτήσεις (στοιχεία που θα ζητηθούν κατά τη φάση κατασκευής του 
έργου) 

Η υποβολή προς έγκριση του υλικού θα περιλαμβάνει τα φυλλάδια και τα σχέδια με τις διαστάσεις 
του μοντέλου, τα σκαριφήματά του, καθώς και πλήρη περιγραφή των εξαρτημάτων του. 
Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που προαναφέρονται 
στην, καθώς επίσης και τα εξής: 
• Τύπο και κατασκευή 
• Εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 
• Τύπο τεχνολογίας απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων 
• Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατασκευής του απαγωγού κρουστικών 
υπερτάσεων 
• Τύπο περιβλήματος της στήλης μόνωσης 
• Απόσταση ερπυσμού της στήλης μόνωσης 
• Υλικό, σχήμα και διαστάσεις των ακροδεκτών του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων 
• Συνολική  μάζα του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων 
• Διαστάσεις του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων 
Η μη ολοκληρωμένη υποβολή των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί βασική αιτία απόρριψης του 
υλικού. 
Οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν την υπόδειξη των κατάλληλων εξαρτημάτων, αποσπώμενων 
μερών και άλλων ειδικών υλικών, όπως απαιτείται. Θα περιέχονται επίσης το όνομα και η 
διεύθυνση του προμηθευτή, από τον οποίο μπορούν να εξασφαλιστούν ειδικά εργαλεία, υλικά 
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κλπ καθώς και τεχνική υποστήριξη. 
Κάθε απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένος εντός 
στέρεου ξύλινου κιβωτίου, με όλα του τα εξαρτήματα αριθμημένα και εύκολα αναγνωρίσιμα.  
Η αναγνώριση του προϊόντος μέσω προσδιορισμού του αριθμού σειράς, του ονόματος, του 
μοντέλου ή/και του τύπου, καθώς και το σύνολο της τεκμηρίωσης και των γραφικών συμβόλων 
θα συμμορφώνεται προς το πρότυπο IEC 62079.ΑΡΘΡΟ 16 : Τηλεδιοίκηση της έλξης  

1. Απαιτήσεις 
Η επικοινωνία μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των RTU θα βασίζεται σε σύστημα κυκλικής 
ανίχνευσης (polling cycle system). Οι διακομιστές του συστήματος θα διασυνδέονται με ένα 
τοπικό δίκτυο προκειμένου να επιτρέπεται στον εφεδρικό διακομιστή να αναλαμβάνει λειτουργία 
από τον πρώτο, εάν παραστεί ανάγκη. Αυτό θα πραγματοποιείται χωρίς απώλεια δεδομένων ή 
οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας. 
Για την επιλογή του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα μελετήσει αφενός τις απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί το σύστημα τηλεδιοίκησης ως προς τη διαχείριση των πληροφοριών σε πραγματικό 
χρόνο, αφετέρου τα σημαντικά θέματα που δύναται να προκύψουν από την εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών στο σιδηρόδρομο. 
Το λειτουργικό σύστημα του SCADA θα είναι σε Windows 10.  
Η σύνδεση του συστήματος SCADA με τα συστήματα ελέγχου του υποσταθμού και τις μονάδες 
RTU θα πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου IEC 60870-5-104 και το δίκτυο 
τηλειπικοινωνιών.  
Το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται τους παρακάτω τύπου πληροφοριών: 
• Σήματα. 
• Εντολές. 
• Μετρήσεις. 
• Καταναλώσεις. 
• Συναγερμούς. 
• Αυτοματισμούς (εάν προταθεί να εκτελούνται από το σύστημα SCADA). 
Οι εξ αποστάσεως μετρήσεις θα λαμβάνονται στο διακομιστή αναλογικά και στην συνέχεια θα 
μεταδίδονται ψηφιακά ή / και σε ανοιχτές επαφές. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρατίθενται οι πληροφορίες που πρέπει να παρακολουθούνται 
ή/και να ελέγχονται από το σύστημα SCADA στο ΚΕΚ: 
Για την εναέρια γραμμή επαφής: 
i. Η κατάσταση των στοιχειωδών τμημάτων της εναέριας γραμμής επαφής. 
ii. Ο διακοπτικός εξοπλισμός (διακόπτες φορτίου, αποζεύκτες κλπ), ο εξοπλισμός 
προστασίας έναντι κρουστικών υπερτάσεων και η κατάστασή τους. 
iii. Ο εξοπλισμός μέτρησης (μετασχηματιστές τάσης, έντασης κλπ) και η κατάστασή του. 
iv. Οι μετρήσεις των ηλεκτρικών μεγεθών. 
v. Τα δεδομένα και ο έλεγχος του συστήματος αυτοματισμού και του συστήματος 
προστασίας. 
vi. Η κατάσταση των δευτερευόντων κυκλωμάτων και της παροχής ισχύος Σ.Ρ. 
Για την ανάπτυξη του λογισμικού του συστήματος τηλεδιοίκησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
διαμόρφωση του δικτύου τροφοδότησης με ισχύ έλξης, ήτοι τα παρακάτω τουλάχιστον: 
• Το κανονικό σχήμα τροφοδοσίας από τους Υ/Σ αλλά και οι εναλλακτικές περιπτώσεις. 
• Η εναέρια γραμμής επαφής και ο εξοπλισμός της. 
• Τα σχήματα τροφοδοσίας των και τμηματισμού της εναέριας γραμμής επαφής 
• Το σύστημα προστασίας και ελέγχου. 
Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και απεικόνισης των 
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πληροφοριών που αναφέρονται παρακάτω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
• Του συστήματος τροφοδοσίας με ισχύ έλξης και του τμηματισμού της εναέριας γραμμής 
επαφής. 
• Των μετρήσεων, με αριθμητική απεικόνιση και με απεικόνιση σε μορφή γραφημάτων. 
• Των πληροφοριών σχετικά με τον εντοπισμό των σφαλμάτων. 
• Των γεγονότων και των συναγερμών, σε χωριστούς καταλόγους. 
• Των διαγνωστικών πληροφοριών για την κατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης. 
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο και θα συνοδεύονται 
από ηχητικά σήματα, όπου απαιτείται (π.χ. για τους συναγερμούς). 
Η γραφική απεικόνιση του συστήματος τηλεδιοίκησης θα παρέχει την σύγχρονη διεπαφή 
ανθρώπου / μηχανής με μέγιστη εργονομία. Επισημαίνεται ότι κατά την μελέτη του συστήματος 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος απεικόνισης του συστήματος ηλεκτροκίνησης στο 
υφιστάμενο σύστημα τηλεδιοίκησης στο ΚΕΚ, για λόγους ομοιομορφίας και μέγιστης 
εργονομίας κατά την εκμετάλλευση.  
 

2. Επιτήρηση και καταγραφή γεγονότων και συναγερμών 
Η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εξυπηρετείται από την ασφαλή και αξιόπιστη απεικόνιση 
στην κεντρική θέση ελέγχου (οθόνη Η/Υ) του Υ/Σ όλων των: 
• γεγονότων (events) που αφορούν σε αλλαγή κατάστασης/θέσης των στοιχείων 
εξοπλισμού, η οποία προκαλείται είτε από εντολή χειρισμού, είτε από λειτουργία κάποιας 
προστασίας.  
• συναγερμών (alarms) για όλες τις μη κανονικές καταστάσεις (ανωμαλίες, 
δυσλειτουργίες, ελλείψεις) στις οποίες μπορεί να βρεθούν τα στοιχεία του εξοπλισμού. 
Παράλληλα με τις οπτικές σημάνσεις στην οθόνη του Η/Υ, θα προβλεφθούν και ηχητικές 
σημάνσεις, δύο ήχων τουλάχιστον (σειρήνα και κουδούνι), ανάλογα με την σοβαρότητα και τη 
σημασία της σήμανσης. Θα υπάρχει η δυνατότητα γενικής απομόνωσης της λειτουργίας των 
ηχητικών σημάνσεων από χειριστήριο τοποθετημένο σε εμφανή θέση στον Υ/Σ. 
Τα γεγονότα και οι συναγερμοί θα εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ, σε ξεχωριστές λίστες 
αντίστοιχα. Ο χρονοδιαχωρισμός όλων των γεγονότων και συναγερμών θα πρέπει να είναι της 
τάξης του 1 ms. Κάθε γεγονός ή συναγερμός θα εμφανίζεται σε μία γραμμή η οποία θα περιέχει 
την ακόλουθη πληροφορία: 
• Χρόνο και ημερομηνία της σήμανσης 
• Όνομα του εξοπλισμού από το οποίον προέρχεται 
• Περιγραφή 
• Κατάσταση επιβεβαίωσης 
Όλα τα γεγονότα και οι συναγερμοί θα καταγράφονται αυτόματα στην μονάδα μαζικής 
αποθήκευσης του συστήματος. Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να αποφεύγεται 
πλήρωση της μνήμης. Στην περίπτωση κατά την οποία η μνήμη γίνει πλήρης, το σύστημα θα 
αποθηκεύει τα τελευταία χρονικά γεγονότα και συναγερμούς, διαγράφοντας τα παλαιότερα. 
Όλα τα γεγονότα και οι συναγερμοί θα εμφανίζονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο χειριστής θα μπορεί να ανακαλεί την χρονολογική λίστα γεγονότων, ανά πάσα στιγμή, στην 
οθόνη. Η λίστα αυτή θα περιλαμβάνει είτε όλον τον εξοπλισμό που ελέγχεται ή μέρους αυτού, 
δηλαδή θα υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης στην οθόνη ενός συγκεκριμένου τύπου ή ομάδας 
γεγονότων με κριτήρια : ημερομηνία και χρόνο, πύλη, εξοπλισμό, τύπο ή ομάδα. Ο χειριστής θα 
μπορεί να επιβεβαιώνει σημάνσεις επί της οθόνης, οι οποίες μετά την επιβεβαίωση, θα φέρουν 
διακριτή επισήμανση στη λίστα. Σημάνσεις οι οποίες εμφανίζονται και εξαφανίζονται χωρίς να 
γίνεται επιβεβαίωση, θα επισημαίνονται ξεχωριστά στην λίστα σημάνσεων. 
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Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης όλων των προαναφερόμενων γεγονότων και σημάνσεων 
στον εκτυπωτή, σε λίστες με χρονολογική σειρά, στην οποία θα υπάρχει η περιγραφή του 
γεγονότος ή της σήμανσης και ο χρόνος που έλαβε χώρα. Το τελικό πλήθος των ψηφιακών 
σημάτων (γεγονότων και συναγερμών) που θα καταγράφονται θα οριστικοποιηθεί κατά την 
φάση εκπόνησης της σχετικής μελέτης από τον Ανάδοχο με την σύμφωνη γνώμη της ΟΣΕ ΑΕ. 
Η λειτουργία καταγραφής γεγονότων και σημάνσεων θα σχεδιασθεί για αξιόπιστη και μακρά 
λειτουργία σε εχθρικό περιβάλλον, όπου υπάρχει ηλεκτρομηχανικός θόρυβος και διαταραχές 
καθώς και υψηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η λειτουργία καταγραφής θα επεξεργάζεται και θα 
καταγράφει έγκυρα γεγονότα και έγκυρες συναγερμούς, χωρίς επιρροές από το περιβάλλον του 
Υ/Σ.. 
 

3. Σύστημα εξουσιοδότησης χρηστών 
Κατά την διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα ελέγχου διεργασιών, πρέπει να υπάρχει 
διαχωρισμός μεταξύ των διαλόγων που αφορούν το προσωπικό λειτουργίας και εκείνων που 
αφορούν τους προγραμματιστές που ασχολούνται με την συντήρηση και την επέκταση του 
συστήματος. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να απονέμονται διάφορα επίπεδα 
άδειας (εξουσιοδότησης) στο προσωπικό συντήρησης και στο προσωπικό του κέντρου 
ελέγχου, έως το επίπεδο των σημείων ελέγχου. Πρέπει επίσης να είναι δυνατός ο καθορισμός 
αδειών με βάση τον εκάστοτε σταθμό εργασίας. Οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις μπορούν να 
περιορίζουν τις εξουσιοδοτήσεις των χρηστών όσον αφορά έναν συγκεκριμένο σταθμό 
εργασίας. 
Τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης πρέπει να σχεδιάζονται και να παραμετροποιούνται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, βάσει ενός ορθού σχεδιασμού εξουσιοδότησης με 
λειτουργία συνθηματικής λέξης (password). 
Τα επίπεδα εξουσιοδότησης θα απονέμονται τουλάχιστον ως εξής: 
• Επίπεδο 1 Επίπεδο παρακολούθησης. 
• Επίπεδο 2 Επίπεδο λειτουργίας. 
• Επίπεδο 3 Επίπεδο διαμόρφωσης. 
• Επίπεδο 4 Διαχείριση του συστήματος. 
 

4. Επικοινωνία με τον Χρήστη, Λειτουργία διεργασιών 
Ο διάλογος μεταξύ του χειριστή και της διεργασίας που εκτελεί πρέπει να είναι φιλική προς τον 
χρήστη, ώστε οι απαιτήσεις προς τον χρήστη να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Η γλώσσα του 
διαλόγου πρέπει να είναι η Ελληνική. Για την διαμόρφωση του συστήματος, γίνεται αποδεκτή η 
Αγγλική γλώσσα. 
Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με μία γραφική δομή, η οποία κατά ένα μέρος θα δίδει μία 
γενική εικόνα και κατά το άλλο μέρος θα μπορεί να επικεντρώνεται σε επίπεδο μεγάλης 
λεπτομέρειας (zoom). Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του βαθμού της λεπτομέρειας που θα 
προβάλλεται στην οθόνη.  Θα γίνεται αυτόματη αλλαγή του βαθμού της λεπτομέρειας, η οποία 
θα ακολουθεί το μέγεθος του υπό εξέταση τμήματος του συστήματος ισχύος. 
Η δομή της εικόνας για τα ηλεκτρολογικά, θα συμμορφώνεται τουλάχιστον προς τα εξής: 

 Γενική εικόνα συστήματος Εικόνα που δείχνει της δομή του συστήματος εποπτικού 
ελέγχου της ισχύος με ένδειξη της κατάστασης κεντρικών συστημάτων, (κανονικών και 
εφεδρικών) σταθμών εργασίας και RTU. 

 Γεωγραφικές απεικόνιση γραμμών (χάρτης)   Μία γενική εικόνα όλων των γραμμών σε 
μορφή γεωγραφικού χάρτη.  Εάν είναι δυνατόν η εικόνα θα δομηθεί με δυναμικό 
χρωματισμό, βάσει της τρέχουσας κατάσταση της τάσης κατά μήκος των γραμμών.  
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Όλοι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, υποσταθμοί, θέσεις τμηματισμού κλπ. θα  
συμπεριληφθούν στην εικόνα. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του βαθμού της 
λεπτομέρειας που θα προβάλλεται στην οθόνη. 

 Εικόνες γενικής παρουσίασης   Γενικές εικόνες όλων των τμημάτων με κατάσταση της 
τοπολογίας και των συναγερμών ανά εγκατάσταση. 

 Εικόνες σταθμού Εικόνες ΣΣ,  θέσεων τμηματισμού κλπ. σε μορφή μονογραμμικού 
διαγράμματος όπου θα επισημαίνεται ο σχετικός εξοπλισμός. Θα είναι δυνατή η 
παρέμβαση σε αυτή την εικόνα. 

 Εικόνα με σημειώσεις για την λειτουργία Σελίδα για την εισαγωγή σημειώσεων 
λειτουργίας 

 Κατάλογος περιστατικών Προβάλλει τα περιστατικά σε χρονολογική σειρά 
 Κατάλογος συναγερμών Ο κατάλογος αυτό θα περιλαμβάνει όλους τους 

συναγερμούς 
 

5. Συναγερμοί 
Το σύστημα SCADA πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένο χειρισμό των μηνυμάτων σύμφωνα με 
το πρότυπο VDI/VDE 3699. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των συναγερμών σε 
μηνύματα μονής γραμμής ή πολλών γραμμών, καθώς επίσης και στην μορφή παραθύρων 
συναγερμού. Εάν ο χειριστής έχει δικαίωμα απόκρισης στον συναγερμό, αυτό πρέπει να γίνεται 
από μέσα από την εικόνα με τα αντικείμενα, καθώς επίσης και από τις γραμμές και τα παράθυρα 
των μηνυμάτων. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης των συναγερμών και των 
μηνυμάτων σε διάφορες κατηγορίες συναγερμών, κάθε μία με ειδικά διαμορφωμένες επιλογές 
χειρισμού. Το σύστημα SCADA πρέπει επίσης να επιτρέπει την δημιουργία και επεξεργασία 
αθροιστικών μηνυμάτων και αθροιστικών συναγερμών (και ομάδες συναγερμών), ανεξάρτητα 
της ιεραρχίας.  
Εάν υπάρξει συναγερμός, θα εκδίδεται ένας ηχητικό και οπτικό σήμα στους σταθμούς εργασίας 
και θα υπάρχει η δυνατότητα απόκρισης με την χρήση ξεχωριστού πλήκτρου λειτουργίας. Θα 
είναι εύκολη η αναζήτηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού από τον πίνακα συναγερμού.  
Οι προτεραιότητες του συστήματος θα είναι Έκτακτη Ανάγκη (Επιπέδου 1), Σημαντική (Επιπέδου 
2), Μικρής σημασίας (επιπέδου 3), και συναγερμός Απλής Καταγραφής (Επιπέδου 4 χωρίς 
προβολή). Οι τρεις πρώτοι τύποι συναγερμών θα προβάλλονται στην οθόνη της «Συνοπτικής 
Παρουσίασης Συναγερμών». Οι συναγερμοί απλής καταγραφής θα αποθηκεύονται στην βάση 
δεδομένων περιστατικών και θα εκτυπώνονται εάν ζητηθεί από τον χειριστή. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης συναγερμών από: 
- Μονές ενδείξεις που αλλάζουν θέση. 
- Διπλές ενδείξεις που αλλάζουν θέση. 
- Υπέρβαση των οριακών τιμών προς τα άνω και κάτω (κατά δύο επίπεδα). 
- Σφάλματα υποσταθμών. 
- Σφάλματα επικοινωνίας. 
- Σφάλματα συστήματος. 
Για κάθε μεμονωμένο συναγερμό θα υπάρχει η δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης 0,05 - 100 
s. 
Οι δημιουργούμενοι από το σύστημα συναγερμοί (π.χ. για τιμές που μετρήθηκαν) πρέπει να 
επιτρέπουν στον χειριστή να καθορίζει τις αρχικές τιμές (τουλάχιστον 2 επίπεδα) ως τις ανώτερες 
και κατώτερες οριακές τιμές. 
Το σύστημα θα χειρίζεται κάθε εμφανιζόμενο συναγερμό ως εξής: 
• Ο συναγερμός θα εμφανίζεται και θα καταγράφεται γρήγορα στην αντίστοιχη βάση 
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δεδομένων, καθορίζοντας το όνομα της υπό έλεγχο θέσης και σημείου, τον τύπο του 
συναγερμού, την προτεραιότητα του συναγερμού, περιγραφή της κατάσταση της υπό έλεγχο 
θέσης, νέα τιμή της παραμέτρου και μονάδα μέτρησης των καταγεγραμμένων συναγερμών. 
• Το σύμβολο του στοιχείου που δημιουργεί τον συναγερμό θα αναβοσβήνει στην οθόνη 
σε χρώμα κόκκινο. 
• Ο συναγερμός θα εμφανίζεται όπως διαμορφώθηκε, ανάλογα με την προτεραιότητα του 
συναγερμού. 
• Θα υπάρχει απόκριση στον συναγερμό με την ενεργοποίηση της «επισκόπησης 
Συναγερμού». 
• Η οπτική ένδειξη του συναγερμού θα αναβοσβήνει. 
Η «ζώνη συναγερμού» της επιφάνειας επικοινωνίας με τον χρήστη θα προβάλλει τον νεότερο 
συναγερμό στην κορυφή του σχετικού καταλόγου, θεωρώντας τον συναγερμό πρώτης 
προτεραιότητας, σε σύγκριση με οποιονδήποτε αναπάντητο υφιστάμενο συναγερμό στο 
σύστημα.  
Μετά την απόκριση του χειριστή, η ένδειξη θα παραμείνει σταθερά αναμμένη και η παράμετρος 
που προβάλλεται από το σύστημα γραφικών θα παραμείνει σε χρώμα κόκκινο. 
Οι συναγερμοί θα ανακοινώνονται ως εξής: 
• Ένδειξη του μηνύματος του συναγερμού στην αποκλειστική γραμμή συναγερμού στην 
οθόνη του χειριστή. 
• Ένδειξη του μηνύματος του συναγερμού στην συνοπτική παρουσίαση συναγερμών. 
• Ηχητικό σήμα συναγερμού. 
• Ενεργοποίηση ηχητικού συναγερμού μεγάλης έντασης. 
• Εκτύπωση του μηνύματος του συναγερμού εάν απαιτηθεί από τον χρήστη. 
Η συνοπτική παρουσίαση των συναγερμών θα επιτρέπει το φιλτράρισμα των συναγερμών που 
εμφανίζονται στον χειριστή. Τα κριτήρια φιλτραρίσματος θα περιλαμβάνουν την προτεραιότητα, 
τις προκαθορισμένες προτεραιότητες, αναπάντητους συναγερμούς, κ.λπ. 
Ανάλογα με την κατηγορία, θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής των συναγερμών σε 
ξεχωριστούς καταλόγους σχετικούς με την παροχή ισχύος και τα λοιπά συστήματα. Ο 
κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει όλους τους συναγερμούς στους οποία υπήρξε και δεν 
υπήρξε απόκριση. Ο κατάλογος συναγερμών θα προβάλλεται σε χρονολογική σειρά και θα 
περιλαμβάνει την κατάσταση του συναγερμού, το κείμενο, την ώρα και την ημερομηνία. 
Περεταίρω πληροφορίες, όπως όνομα και κωδικός χρήστη, που αναγνώρισε τον συναγερμό, 
ώρα αναγνώρισης κλπ. θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο.   
Οι κατάλογοι συναγερμών θα είναι δυναμικοί με αυτόματη ενημέρωση νέων συναγερμών. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης συναγερμών με βάση κριτήρια αναζήτησης και 
συνδυασμό τους, όπως για παράδειγμα συναγερμοί που αφορούν τους διακόπτες 
κυκλώματος. 
Τα κριτήρια αυτά θα είναι τουλάχιστον τα εξής: 
• Όνομα Σταθμού. 
• Διάστημα μεταξύ ημερομηνιών. 
• Διάστημα μεταξύ χρονικών σημείων. 
• Όνομα σταθμού / ομάδα ονομάτων σταθμών / γραμμή. 
• Κατηγορία. 
• Επίπεδο προτεραιότητας συναγερμού. 
Θα είναι δυνατή η απεικόνιση του επιλεγμένου καταλόγου στην οθόνη ή η εκτύπωση σε 
εκτυπωτή. 
Τα παράθυρο «συνοπτικής παρουσίασης συναγερμών» (προστασία, έναρξη, χαμηλή τάση 
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λειτουργίας, κ.λπ) θα εμφανίζεται σε χρονολογική σειρά, σε μία από τις δύο μεταβλητές ως εξής: 
• Η μειωμένη εκδοχή θα εμφανίζεται σταθερά στις δεξιά πλευρά της βασικής οθόνης που 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 συναγερμούς των επιπέδων προτεραιότητας 1 και 2 που 
σημειώθηκαν στο σύστημα και δεν έχουν ακόμη απαντηθεί. 
• Η πλήρης εκδοχή, της οποίας το παράθυρο θα καλύπτει ολόκληρη την οθόνη και θα 
προβάλλει το σε χρονολογική σειρά τους συναγερμούς που απαντήθηκαν και δεν απαντήθηκαν 
και που έλαβαν χώρα εντός των τελευταίων 12 ωρών. 
 

6. Γεγονότα 
Το παράθυρο «συνοπτικής παρουσίασης γεγονότων» θα ενεργοποιείται μόνο κατόπιν εντολής 
του χειριστή και θα περιλαμβάνει τα εξής: 
• Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση του πρωτεύοντος εξοπλισμού που οφείλεται σε 
κάποια ενέργεια ελέγχου που εκτέλεσε ο χειριστής ή που εκτελέσθηκε αυτόματα από το σύστημα 
ελέγχου. 
• Όλες τις εντολές που δίδονται από τον χειριστή. 
• Λειτουργία του συστήματος προστασίας. 
• Λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού. 
• Αστοχία της πηγής παροχής ισχύος. 
• Αστοχία του εξοπλισμού ελέγχου και προστασίας. 
• Αστοχία στις γραμμές μετάδοσης δεδομένων. 
Το παράθυρο «συνοπτικής παρουσίασης γεγονότων» θα προβάλλεται στην πλήρη του εκδοχή, 
με όλα τα γεγονότα σε χρονολογική σειρά, καθώς επίσης και στην «φιλτραρισμένη» εκδοχή του 
(εντολές που δίδονται από τον χειριστή, εντολές που δίδονται από το σύστημα, γεγονότα για 
περιορισμένη χρονική περίοδο για ένα ορισμένο ελεγχόμενο σημείο, κ.λπ.) 
 

7. Διαχείριση εικόνας 
Οι εικόνες των διεργασιών ή τα τμήματα του συστήματος θα σχεδιαστούν με την χρήση 
προγράμματος επεξεργασίας γραφικών και θα αποθηκεύονται ως διανυσματικά γραφικά. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα βηματικής σύνθεσης μιας εικόνας γραφικών από τον αντικείμενα. Τα 
αντικείμενα είναι π.χ., οι διακόπτες ισχύος ή οι αποζεύκτες. Τα αντικείμενα θα αποθηκεύονται ως 
τυπικά, σε βιβλιοθήκες αντικειμένων. Από τις βιβλιοθήκες αυτές, τα αντικείμενα εισάγονται στις 
εικόνες του συστήματος με την μέθοδο drag & drop. Ωστόσο, τα αντικείμενα δεν θα 
αντιγράφονται απλώς στην εικόνα αλλά έχουν επίσης και παραπομπή. Ως αποτέλεσμα, η 
τροποποίηση εντός τυπικού αντικειμένου θα επηρεάζει άμεσα όλες τις εικόνες του συστήματος 
που περιέχουν αντικείμενα αυτού του τύπου.  
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης ανεξάρτητων γραφικών στις εικόνες. Τα γραφικά 
που θα μπορούν να ενσωματώνονται θα είναι αρχεία εικόνων τύπου GIF, JPG ή BMP.  
Το προσφερόμενο σύστημα θα διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 
• Έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της διεργασίας μέσω εικόνων γραφικών, στις οποίες θα 
επεμβαίνει ο χρήστης με την χρήση του πληκτρολογίου ή/και του ποντικιού. 
• Λειτουργία – πολυδιεργασία – πολλαπλοί χρήστες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης διαφόρων αναγκαίων λειτουργιών. 
Οι λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος στα πλαίσια του συγκεντρωτικού περιβάλλοντος θα 
εξασφαλίζονται σύμφωνα με την σύσταση ISO/CEI 10164+A1+C1: 2000. 
Το σύστημα θα δίδει την δυνατότητα προβολής εικόνων και δυνατότητες ενεργοποίησης από 
τον χρήστη, με την χρήση μενού και κουμπιών ελέγχου με ακριβή καθοδήγηση σε κάθε βήμα του 
χειριστή. Οι εικόνες μπορεί να καταλαμβάνουν αρκετές σελίδες εάν τούτο υπαγορεύεται από τον 
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όγκο των δεδομένων της.  
Οι κύριες λειτουργίες όπως οι εντολές τηλεχειρισμού ή η πρόσβαση στην βάση δεδομένων 
πρέπει να προστατεύεται από κωδικούς πρόσβασης. 
Η μπάρα του μενού θα δίδει πρόσβαση στον χρήστη σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος, 
όπως: γραφικά, γραμμές περιστατικών, καμπύλες (τελεμέτρηση, τηλεεντολές), πολλαπλά 
παράθυρα, αρχειοθέτηση, προετοιμασία (προγραμματιζόμενες ενέργειες, διαγραφή ηχητικών 
συναγερμών). 
Τα κουμπιά θα παρουσιάζουν τις κύριες εικόνες που σχετίζονται με τον κατάλογο των 
περιστατικών, καθώς και εντολές που εκτελούνται με το ποντίκι. 
Η βασική οθόνη του ελεγκτή της ηλεκτροκίνησης θα απεικονίζει την τροφοδοσίας της γραμμής 
επαφής και το διάγραμμα τμηματισμού στο υπό έλεγχο τμήμα, καθώς και την κατάσταση των 
πρωτευόντων κυκλωμάτων του υποσταθμού . 
Το σύστημα θα επιτρέπει στον χρήστη την διαμόρφωση δύο συστημάτων λειτουργίας: 
• Αυτόματη επαναφορά στην βασική οθόνη μετά από τροποποίηση της κατάστασης με 
την χρήση του συναγερμού που προέρχεται από τις κύριες συσκευές ή από τον εξοπλισμό 
ελέγχου τους. 
• Προβολή του συναγερμού στην τρέχουσα οθόνη και επαναφορά στη βασική οθόνη, με 
ενέργεια του χειριστή. 
Η είσοδος δεδομένων σε οποιαδήποτε άλλη τυπική οθόνη, ή σε οθόνη που καθορίζεται από τον 
χρήστη, θα εκτελείται με την ενεργοποίηση εντός μενού οθόνης και με επιλογή του επιθυμητού 
στοιχείου. 
Η πρόσβαση στα επιμέρους παράθυρα απεικόνισης λεπτομερειών του συστήματος 
ηλεκτροκίνησης θα γίνεται απλώς με την επιλογή του ονόματος του ελεγχόμενου σημείου. 
Όλες οι οθόνες θα διαμορφώνονται πλήρως αυτόματα και ταυτόχρονα με την ενημέρωση της 
βάσης δεδομένων. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των οθονών και παραθύρων είναι τα εξής: 
• Η οθόνη κατάστασης των πρωτευόντων κυκλωμάτων θα παρουσιάζει το συνοπτικό 
διάγραμμα αυτών των κυκλωμάτων, όπου εντοπίζονται οι συσκευές επικοινωνίας, μέσω 
χαρακτηριστικών συμβόλων, χαρακτηρίζοντας εμφανώς τις θέσεις “on”/“off”,  και το όνομα της 
συσκευής. 
• Τα υπό τάση κυκλώματα θα παρουσιάζονται με διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με την 
λογική τιμή της λειτουργίας, δηλ. Ενεργό ή μη ενεργό. 
Όλα τα σύμβολα των ηλεκτροκίνητων ή χειροκίνητων συσκευών θα διαθέτουν ένα πλήκτρο 
ελέγχου με δύο ξεχωριστές θέσεις και θα διαθέτουν ένα μενού ελέγχου το οποίο θα εμφανίζεται 
μετά την επιλογή του συμβόλου. 
Οι θέσεις του μενού ελέγχου θα είναι «ON, OFF, Locked, Unlocked» Στην θέση «Locked», το μενού 
θα επιτρέπει την χρήση του έως 4 φορές. Για κάθε εντολή “locked” το μενού θα επιτρέπει στον 
χρήστη να εισάγει το λόγο του κλειδώματος, με την εισαγωγή κειμένου εντολής. Για το ξεκλείδωμα 
της εντολής, ο χειριστής θα διαγράφει μερικώς το σχετικό σχόλιο.  
Οι εντολές “on” και “off” θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων λειτουργιών και 
έτσι οι έλεγχοι κλειδώματος/ξεκλειδώματος δίδουν την δυνατότητα κλειδώματος της εντολής 
μέσω λογισμικού, με στόχο την παροχή προστασίας στο προσωπικό και την λήψη μέτρων 
ασφαλείας. 
Το μενού ελέγχου θα εξαφανίζεται σταδιακά και το επίπεδο φωτεινότητας του συμβόλου θα 
επανέρχεται αυτόματα σε κανονικό επίπεδο μετά από τον προεπιλεγμένο χρόνο των 5,30 sec, ή 
την πρώτη λειτουργία του ποντικού ή του πληκτρολογίου. 
Σε μη κανονικές καταστάσεις που απενεργοποιούν την εκτέλεση της εντολής, το σύμβολο θα 
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συνεχίσει να αναβοσβήνει, ταυτόχρονα με την προβολή του στο «παράθυρο συναγερμού».  
Η επαναφορά στο κανονικό σήμα θα γίνεται μόνο μετά την απάντηση του χειριστή στον 
συναγερμό και υπό τον όρο ότι η ελεγχόμενη συσκευή και το σύνολο του συστήματος είναι σε 
κανονική κατάσταση.  
Η σχετική οθόνη θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ηλεκτρικά διαγράμματα των πρωτευόντων 
κυκλωμάτων. 
Η οθόνη διαχείρισης του συστήματος εντολών-ελέγχου θα επιλέγεται από τον χρήστη από το 
μενού διαμόρφωσης και θα περιλαμβάνει: 
• Όλα τα δεδομένα σχετικά με την διαμόρφωση του συστήματος, των διακομιστών, των 
προγραμματιζόμενων ελεγκτών, ψηφιακών ηλεκτρονόμων, περιφερειακών. 
• Καθορισμό και διαμόρφωση των ελεγχόμενων παραμέτρων. 
• Καθορισμό και διαμόρφωση των αντικειμένων σε γραφική προβολή. 
• Καθορισμό ή/και διαμόρφωση νέων παραμέτρων, αντικειμένων ή σημείων ελέγχου. 
Η οθόνη κατάστασης των επικοινωνιών θα επιλέγεται από το μενού οθόνης κατόπιν αιτήματος 
του χειριστή. Θα περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την διαμόρφωση του εξοπλισμού 
επικοινωνιών, καθώς και τα σχετικά περιστατικά. 
Η πρόσβαση στο παράθυρο «Διάγραμμα Τάσεων» (Trending diagram set) θα γίνεται κατ’ 
απαίτηση του χρήστη, ο οποίος θα επιλέγει μία συγκεκριμένη τάση από το μενού. 
Το παράθυρο του χρήστη θα υλοποιείται με την χρήση «Προγράμματος επεξεργασίας γραφικών 
οθόνης» (Screen graphic editor), το οποίο θα παραδοθεί ως τμήμα του συστήματος. Θα δίδει 
την δυνατότητα δημιουργίας, σε ένα στάδιο και on line, παραθύρων που περιέχουν στατικά και 
δυναμικά αντικείμενα: 
• Δημιουργία οθόνης σε ένα στάδιο. 
• Λειτουργίες με ένα κλικ του ποντικιού. 
• Συντεταγμένες των αντικειμένων στην οθόνη. 
• Κουτιά διαλόγων καθορισμού λεπτομερειών των αντικειμένων. 
• Συμπερίληψη αρχείων Word ή Excel. 
Το πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών θα συμπεριλαμβάνει: 
• Τυπική Γλώσσα προγραμματισμού. 
• Σταθερή βιβλιοθήκη εικόνων συνηθισμένων στην δημιουργία διαγραμμάτων ισχύος. 
• Υποστήριξη on line video, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων προγραμμάτων. 
• Χάρακα και πλέγμα σχεδίασης. 
• Φάσμα χρώματος και γραμμών. 
• ΒΟΗΘΕΙΑ on line. 
Το σύστημα εντολών και ελέγχου θα παρέχει ευέλικτη παρουσίαση των παραμέτρων (τάση, 
ρεύμα, “ON” – “OFF”, κ.λπ) του εξοπλισμού παροχής ισχύος στην γραμμή επαφής, δίδοντας την 
δυνατότητα παρουσίασης σε πραγματικό χρόνο, χρονολογικά και αρχειοθετημένα δεδομένα, 
καθώς και την δυνατότητα σύγκρισής τους. 
Το σύστημα εντολών και ελέγχου θα δίδει την δυνατότητα: 
• Παρουσίασης σε πραγματικό χρόνο της διακύμανσης του ρεύματος βραχυκυκλώματος. 
• Χρονολογικής παρουσίασης των τάσεων και παραμέτρων του συστήματος, για 
αυστηρά καθορισμένη χρονική περίοδο. 
• Παρουσίασης των αρχειοθετημένων δεδομένων. 
• Καθορισμού των τάσεων. 
• Μεγέθυνσης των λεπτομερειών των τάσεων. 
• Υπολογισμών. 
• Σύγκρισης διαγραμμάτων. 
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• Εκτύπωσης τρέχοντος διαγράμματος δεδομένων που θα περιληφθεί σε σελίδα ή σε 
μορφή εγγράφου. 
Τα σύστημα θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει δεδομένα πραγματικού χρόνου, 
προηγούμενα ή αρχειοθετημένα σε διάφορες μορφές, όπως ραβδογράμματα, διαγράμματα 
διασποράς, ψηφιακά διαγράμματα, διαγράμματα στο επίπεδο X-Y. 

ΑΡΘΡΟ 17 : λοιπές απαιτήσεις του συστήματος ηλεκτροκίνησης 

1. Γενικές Απαιτήσεις 
Το σύνολο του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων που θα παρασχεθούν και θα εγκατασταθούν, 
και τα οποία αποτελούν το σύστημα ηλεκτροκίνησης, θα ικανοποιούν τουλάχιστον τις εξής 
απαιτήσεις: 
α. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προσδιορίζονται συγκεκριμένα πρότυπα, θα 
συμμορφώνονται με την πλέον πρόσφατη έκδοσή των σχετικών προτύπων, με την ακόλουθη 
σειρά προτεραιότητας: Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN ή HD), Πρότυπα IEC, Φυλλάδια UIC, άλλα 
πρότυπα αναγνωρισμένα διεθνώς (για παράδειγμα ANSI/IEEE, BS, NF). 
β. Θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30 ετών, διάστημα για το οποίο το σύστημα 
παροχής ισχύος έλξης και ο εξοπλισμός του θα πρέπει να αποδίδει σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε ανταλλακτικά για το ίδιο χρονικό 
διάστημα. 
γ. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός θα είναι κατάλληλης ποιότητας ώστε να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών του συστήματος ηλεκτροκίνησης και των συστατικών μερών 
του. 
δ. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός θα είναι της κατάλληλης κατηγορίας, μελέτης και 
κατασκευής ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά υπό τις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και 
συνθήκες λειτουργίας. 
ε. Για τον συγκεκριμένο γενικό τύπο εξοπλισμού θα απαιτείται η ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. 
στ. Για κάθε γενικού τύπου εγκατάσταση (π.χ.  PS, PSS, PLP, ΕΓΕ, SCADA) θα υπάρχει μία 
κοινή, τυποποιημένη διαβάθμιση για όλο το σύστημα, όπου αυτό είναι εφικτό. 
ζ. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός θα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα 
SCADA, από την άποψη του ελέγχου, των ενδείξεων των συναγερμών, των αναλογικών 
ενδείξεων, κ.λπ. 
 

2. Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 
Ηλεκτρομαγνητική Παρεμβολή 
Το μαγνητικό πεδίο πρέπει να υπολογιστεί ακόμη και εάν σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία η Η/Μ 
παρεμβολή της συγκεκριμένης γραμμής θα παραμείνει  κάτω από τα επίπεδα ανησυχίας λόγω 
της συγκεκριμένη διαμόρφωσης του συστήματος ΕΓΕ και της εγκατάστασης ξεχωριστών 
αγωγών επιστροφής σε όλο το μήκος της γραμμής.  
Ο υπολογισμός θα βασίζεται στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης ΕΓΕ. 
 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών υποσυστημάτων του συνολικού 
σιδηροδρομικού συστήματος 
Το ζήτημα της Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μεταξύ διαφορετικών υποσυστημάτων του 
συνολικού σιδηροδρομικού συστήματος και των συστατικών μερών τους (δηλαδή τροχαίο 
υλικό, σηματοδότηση και τηλεπικοινωνίες, πάγιες εγκαταστάσεις ισχύος), αντιμετωπίζεται μέσω 
καθολικών απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σε άλλα σημεία των Τευχών της Δημοπράτησης. 
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Όσον αφορά το υποσύστημα Ισχύος Έλξης και τον εξοπλισμό του, τα επίπεδα 
ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής και ατρωσίας θα συμμορφώνονται γενικά προς τις απαιτήσεις 
του προτύπου EN 50121-5 και τις οριακές τιμές που καθορίζονται σε αυτό, τουλάχιστον. 
 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ του συνόλου του σιδηροδρομικού συστήματος και του 
περιβάλλοντος συνολικά – Ελάχιστες απαιτήσεις 
Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής του συνόλου του σιδηροδρομικού συστήματος προς 
το περιβάλλον θα συμμορφώνονται γενικά προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN50121-2 και τις 
οριακές τιμές που καθορίζονται σε αυτό, τουλάχιστον.  
Η μελέτη και διαμόρφωση του συστήματος ηλεκτροκίνησης θα διασφαλίζουν, σε συνδυασμό με 
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού έλξης και του τροχαίου υλικού και άλλων 
συστημάτων υποδομής της γραμμής, ότι ικανοποιούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις.   
Εφιστάται η προσοχή στην ανάγκη συμμόρφωσης και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία που 
διέπει τα θέματα υγιεινής και προστασίας της υγείας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις 
Εναέριες Γραμμές Υψηλής Τάσης και τους εκτεθειμένους αγωγούς. 
 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ του συνόλου του σιδηροδρομικού συστήματος και του 
περιβάλλοντος συνολικά – Συμπληρωματικές απαιτήσεις 
Εκτός από την ικανοποίηση των απαιτήσεων που αναφέρονται ανωτέρω, η ηλεκτρομαγνητική 
εκπομπή από το σιδηροδρομικό σύστημα  θα είναι τέτοια ώστε δε θα επηρεάζει δυσμενώς τις 
υφιστάμενες συσκευές και κυκλώματα των ΟΚΩ και άλλων τρίτων που βρίσκονται στην περιοχή, 
ή παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής. Εφιστάται η προσοχή στην ύπαρξη καλωδίων του 
ΟΤΕ, καλωδίων χαμηλής τάσης και επιπλέον εκτεθειμένων εναέριων αγωγών (γραμμές χαμηλής 
τάσης, τηλεγραφικές γραμμές, κλπ.) που βρίσκονται παρακείμενα του σιδηροδρομικού 
συστήματος και ιδιαίτερα στην περιοχή των σταθμών και στις κατοικημένες περιοχές, εξοπλισμός 
που ενδέχεται να είναι ευπαθής σε τέτοιου είδους εκπομπές. Ο Ανάδοχος θα υπολογίσει την 
επίδραση σε αυτούς τους αγωγούς και θα τους ανακατασκευάσει με προστατευόμενα καλώδια, 
έτσι ώστε το επίπεδο της τάσης να μην ξεπερνά τα 100 V. 
Αυτή η πρόσθετη απαίτηση μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της μελέτης και της διαμόρφωσης 
του συστήματος της ΕΓΕ. Εναλλακτικά, ή σε συνδυασμό, μπορεί να ληφθούν μέτρα καταστολής 
της παρεμβολής σε ευπαθή εξοπλισμό ή κυκλώματα, όπως η θωράκιση, η ατρωσία ή η 
διαφορετικού τύπου αντικατάσταση τους. 
 

3. Απόδειξη της συμμόρφωσης 
Ο Ανάδοχος θα αποδείξει με δοκιμές ότι το σύστημα ηλεκτροκίνησης (ΕΓΕ, SCADA) 
συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα πρότυπα. 
Οι δοκιμές πλήρους κλίμακας στη γραμμή αποτελoύν τον πλέον κατάλληλο τρόπο να αποδειχθεί 
ότι το σύστημα ηλεκτροκίνησης συμμορφώνεται προς τα πρότυπα για μια δεδομένη ταχύτητα 
κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας μετρήσεις της δύναμης επαφής ή της απώλειας επαφής. Οι 
δοκιμές πλήρους κλίμακας στην γραμμή θα διεξαχθούν σε εγκατεστημένο εξοπλισμό, 
χρησιμοποιώντας οχήματα εξοπλισμένα με όργανα και παντογράφους. Τα όργανα αυτά θα 
έχουν ελάχιστη επίδραση στις επιδόσεις του παντογράφου. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών θα ερμηνεύονται υπό το φως των πραγματικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών και των ανοχών εγκατάστασης / συντήρησης που ισχύουν κατά 
την διάρκεια των δοκιμών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη οι πλέον δυσμενείς συνθήκες για τις 
οποίες μελετήθηκε το σύστημα της γραμμής τρόλεϊ. 
 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 305 από 361

 

4. Αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια (RAMS) του 
συστήματος ηλεκτροκίνησης 

Γενικά 
Σε γενικές γραμμές θα υπάρχει συμμόρφωση προς το πρότυπο EN 50126 σε σχέση με τους 
ορισμούς, την προσέγγιση, τις διαδικασίες κ.λπ., που θα υιοθετηθούν και τηρηθούν όσον 
αφορά την RAMS του συστήματος ηλεκτροκίνησης. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι σχετίζονται με 
αυτούς που καθορίζονται και χρησιμοποιούνται στο πρότυπο EN 50126. 
Ως στοιχείο συμπληρωματικό στην RAMS θα θεωρείται και η τρωτότητα, η οποία χαρακτηρίζει 
το σιδηροδρομικό σύστημα σε σχέση με τους βανδαλισμούς και την άπρεπη ανθρώπινη 
συμπεριφορά. 
 
Αξιοπιστία 
Ο Ανάδοχος θα αποδείξει την αξιοπιστία της προτεινόμενης μελέτης και των υλικών για τον 
εξοπλισμό ΕΓΕ, Υ/Σ και SCADA εντός του περιβάλλοντος λειτουργίας. 
Όσον αφορά όλα τα κρίσιμα στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού,  ο Ανάδοχος θα 
δηλώσει τον μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών, το μέσο χρόνο αποκατάστασης / επισκευής, τον μέσο 
χρόνο προληπτικής συντήρησης και τις λεπτομέρειες τις προληπτικής συντήρησης που 
απαιτείται για να υπάρχει πλήρης λειτουργική επίδοση του συστήματος. 
Στις περιπτώσεις εξοπλισμού με καινοφανή χαρακτηριστικά, ή στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
ανεπαρκή δεδομένα λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα δηλώσει τις μεθόδους που θα 
χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η αξιοπιστία της λειτουργίας. 
Όλα τα αναλώσιμα ή/και και τα διαθέσιμα στην αγορά υλικά θα έχουν υψηλό βαθμό 
αξιοπιστίας, ιδιαίτερα εάν παραμένουν σε συνεχή λειτουργία ή σε χρήση. 
 
Απαιτήσεις ως προς τη διαθεσιμότητα 
Το σύστημα ηλεκτροκίνησης θα παρέχει «Κανονική Παροχή Ισχύος» στους ηλεκτροκίνητους 
συρμούς με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Η «Κανονική Παροχή Ισχύος» είναι αυτή που 
συμμορφώνεται προς τα όρια της τάσης του συστήματος, τα οποία καθορίζονται στους 
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και αυτή με βάση την οποία οι 
ηλεκτροκίνητοι συρμοί μπορούν να επιτύχουν το απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης έλξης για 
κανονική λειτουργία των δρομολογίων, με την δυνατότητα να αντεπεξέρχεται σε εύλογα 
αναμενόμενες αναστατώσεις της λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης), 
προσωρινούς περιορισμούς ταχύτητας και ασυνήθους λειτουργίας των συρμών. 
Η θέση και η πρόσβαση στον εξοπλισμό θα επιλέγεται ώστε να εξασφαλίζεται η ευκολία 
συντήρησης και η συνεχής διαθεσιμότητα για λειτουργία κατά την διάρκεια της συντήρησης. 
 
Συντηρησιμότητα 
Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα τεκμηριώσει τις απαιτήσεις συντήρησης του εξοπλισμού 
του συστήματος ηλεκτροκίνησης. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την συχνότητα της συντήρησης, 
τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό συντήρησης δεν θα 
υπερβαίνουν σημαντικά τις αναμενόμενες σε άλλα σημεία του δικτύου ηλεκτροκίνησης. 
Η εισαγωγή εναλλακτικών μοντέλων εξοπλισμού θα δημιουργήσει απαραίτητα την ανάγκη για 
εκπαίδευση του προσωπικού και πιθανότατα την ανάγκη για νέο εξοπλισμό συντήρησης. Η 
μελέτη του εξοπλισμού θα πρέπει να αντισταθμίζει αυτές τις απαιτήσεις  με τα πλεονεκτήματα 
αξιοπιστίας και συντηρησιμότητας που προφέρονται από την νέα μελέτη. 
Η συντήρηση του συστήματος ηλεκτροκίνησης - από την άποψη του φόρτου εργασίας, της 
συχνότητας εργασίας, τον πλήθος του προσωπικού, της ποικιλίας των τύπων και του αριθμού 
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των εξειδικευμένων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών - θα είναι παρόμοια με αυτή που ισχύει για 
το υφιστάμενο δίκτυο της ηλεκτροκίνησης. 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει ένα εγχειρίδιο συντήρησης με ολοκληρωμένες πληροφορίες και 
οδηγίες για την συντήρηση του συστήματος ηλεκτροκίνησης, για ένα σύστημα αξιόπιστο και 
διαθέσιμο για την απαιτούμενη λειτουργία του. Το εγχειρίδιο θα συνταχθεί κατά τρόπο ώστε να 
συμμορφώνεται προς τις συστάσεις για διασφάλιση ποιότητας που δίδονται με τους κείμενους 
κανονισμούς και τα πρότυπα. 
Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται, όχι περιοριστικά, και τα εξής: 
α. Η μεθοδολογία και ο μέσος χρόνος μέχρι την επισκευή ή αντικατάσταση στοιχείων ή 
συγκροτημάτων του εξοπλισμού που θεωρούνται ως έχοντα υψηλή πιθανότητα αστοχίας ή 
φθοράς. 
β. Ένα σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης, καταρτισμένο και προσαρμοσμένο με 
βάση στοιχεία που κατεγράφησαν από τακτικές επιθεωρήσεις και οπτικούς ελέγχους του 
εξοπλισμού, ετήσιες γενικές επιθεωρήσεις και μη προγραμματισμένη συντήρηση.  
γ. Μέθοδοι αντιμετώπισης διαφόρων τύπων αστοχιών, βλαβών ή ατυχημάτων που μπορεί 
να αναφέρθηκαν από το κοινό ή το προσωπικό του Αναδόχου κατατάσσονται στις εξής  
κατηγορίες: 

i. Σχετικές με ανθρώπινη ζωής. 
ii. Κίνδυνος για την ζωή ατόμων. 
iii. Κίνδυνος για την λειτουργία του σιδηροδρόμου. 
iv. Απαιτείται προσοχή και επισκευή το συντομότερο δυνατόν. 
v. Απαιτείται προσοχή και επισκευή εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. 
vi. Η επισκευή μπορεί να περιμένει μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη εργασία στο 

σύστημα ηλεκτροκίνησης. 
vii. Φύλλα οδηγιών και διαγράμματα για την εκτέλεση επισκευών έκτακτης ανάγκης και 

διαδικασίες προγραμματισμένης συντήρησης. 
viii. Διαδικασίες ελέγχου αποθέματος ανταλλακτικών, εξοπλισμού και εργαλείων, 

ηλεκτράμαξες, οχημάτων επιθεώρησης, σχετικά με τις τοποθεσίες αποθήκευσης και 
τη σειρά αντικατάστασης. 

Η συντηρησιμότητα του εξοπλισμού και εξαρτημάτων του συστήματος και η επίπτωσή της στην 
διαθεσιμότητα της παροχής ισχύος στους ηλεκτροκίνητους συρμούς θα εξεταστούν υπό το φως 
των κατωτέρω στοιχείων, τα οποία ελήφθησαν από το πρότυπο EN 50126: 
α. Χρόνος εκτέλεσης της προγραμματισμένης συντήρησης. 
β. Χρόνος για την ανίχνευση, τον προσδιορισμό και τον εντοπισμό βλαβών. 
γ. Χρόνος για την αποκατάσταση του συστήματος που παρουσίασε αστοχία (μη 
προγραμματισμένη συντήρηση). 
Η συντηρησιμότητα του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του θα είναι υψηλού επιπέδου, ώστε 
να επιτυγχάνεται η ανωτέρω καθοριζόμενη διαθεσιμότητα. 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των δευτερευόντων κυκλωμάτων πρέπει να επιτρέπει την εύκολη 
πρόσβαση στο προσωπικό συντήρησης, ώστε να εκτελεί τις σχετικές εργασίες συντήρησης και 
τις αναγκαίες παρεμβάσεις.  
 
Σχέδιο Ασφάλειας (Safety Plan) 
Οι προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτό ως ασφαλές ένα σιδηροδρομικό υποσύστημα ενέργειας, 
περιλαμβάνουν την παροχή: 
• Αποδείξεων διαχείρισης ποιότητας 
• Αποδείξεων διαχείρισης ασφάλειας 
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• Αποδείξεων λειτουργικής και τεχνικής ασφάλειας 
Η τεκμηριωμένη απόδειξη ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν ικανοποιηθεί θα 
περιλαμβάνεται σε έναν φάκελο τεκμηρίωσης ασφάλειας, ο οποίος θα ονομάζεται Σχέδιο 
Ασφάλειας. 
Σύμφωνα με το EN 50126, η βασική ιδέα που διέπει τη διαχείριση ποιότητας ως συστατικού 
στοιχείου της επίδειξης ασφάλειας, είναι να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής του 
συστήματος, ξεκινώντας από την προκαταρκτική φάση και καταλήγοντας με τη διάλυση και τη 
διάθεσή του. Τα ζητήματα RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) της Αξιοπιστίας, 
της Διαθεσιμότητας, της Συντηρησιμότητας και της Ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπίζονται σε 
κάθε φάση του κύκλου ζωής του συστήματος.  
Το Σχέδιο Ασφάλειας θα πρέπει να εγκριθεί από πιστοποιημένο φορέα προκειμένου στην 
συνέχεια να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων για την απόκτηση της σχετικής άδειας. Ο φορέας πιστοποίησης θα προταθεί από 
τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
 Σε περίπτωση τμηματικής προσωρινής παραλαβής του έργου  το σχέδιο ασφαλείας θα 
υποβληθεί σε διαφορετικές φάσεις έτσι ώστε να καλύπτει η κάθε φάση το αντίστοιχο τμήμα της 
προσωρινής παραλαβής. 
 
Ασφάλεια Εργασίας 
Τα εκτελούμενα έργα θα υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών και διεθνών κανονισμών που 
αφορούν στην προστασία έργων ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου. Το προσωπικό πρέπει να είναι 
εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο να εργάζεται υπό τις απαιτούμενες συνθήκες και να τηρεί 
τους αντίστοιχους κανονισμούς. 
Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθούν τα παρακάτω μέτρα προστασίας έναντι του κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας: 
• Η μόνωση του εξοπλισμού έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60079. 
• Έχει προβλεφθεί ηλεκτρική μανδάλωση, για την αποφυγή σύμφωνα με τον εσφαλμένου 
χειρισμού που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά των εγκαταστάσεων. 
• Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αστοχία της μόνωσης), όλα τα μεταλλικά μέρη που συνήθως 
δεν βρίσκονται υπό τάση αλλά μπορούν να λάβουν επικίνδυνες τάσεις, είναι συνδεδεμένα τον 
εξοπλισμό γείωσης ή / και στην σιδηροτροχιά, κατά τρόπο ώστε η τάση να μην υπερβαίνει τις 
τιμές που ορίζονται στο πρότυπο EN 50122-1. 
• Το προσωπικό λειτουργίας πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο ώστε να είναι σε θέση 
να εκτελεί εργασίες υπό συνθήκες χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης και να έχει λάβει εκπαίδευση 
σε σχετικά θέματα. 
Το προσωπικό λειτουργίας πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί κατάλληλα στην εκτέλεση εργασιών 
χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης. 
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ΜΕΡΟΣ VΙIΙ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Για την εκτέλεση του συνόλου των σιδηροδρομικών εργασιών ο Ανάδοχος του έργου οφείλει 
επίσης να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα κανονιστικά κείμενα του Ο.Σ.Ε. 
όπως αυτά παρατίθενται στην ιστοσελίδα (http://www.inforail-ose.gr) του ΟΣΕ ΑΕ. 
  
Ισχύει επίσης ο Νέος Κανονισμός Επιδομής γραμμής (όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
1253/14.11.2011). 
 

A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ 

1 Ε 01.01.22 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 

2 Ε 01.01.24-ε1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3 Ε 01.01.52-ε1 ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ / ΑΡΣΗΣ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ) 

4 Ε 04.01.10 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 

5 Ε 05.02.10-ε1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ 

6 Ε 18.02.10-ε1 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 

7 Ε 18.03.20-ε1 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 

8.1 Ε 18.04.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ 

8.2 E.18.02.50.140 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ-60Ε1 (UIC60) 

8.3 E.18.03.50.441 ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - UIC60 ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ 

8.4 E.18.03.50.442 ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - UIC60 ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΛΙΣΗ 

8.5 E.18.03.50.511 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ Zw700b 

8.6 Ε.18.04.10.018 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ AE-60-300-TG09 ΣΒ 

8.7 Ε.18.04.10.021 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ AE-60-500-TG12 ΣΒ 

8.8 Ε.18.04.10.029 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ AE-60-1200-TG18,5 ΣΒ 

9 Ε 18.07.10-ε1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 

10 Ε 23.20.10 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

11 Ε 95.10.10-ε2 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 

12 Ε 07.01.20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

13 Ε 07.01.30Β ΟΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

14 E 14.01.20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1. Αλλαγές Τροχιάς 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Οι ζητούμενες αλλαγές τροχιάς θα είναι καθ’ όλα σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 

13232 και ΕΝ 13674, με την ΤΠΔ Υποδομής, καθώς και με τα επιμέρους αναφερόμενα δελτία 
UIC όπου αυτά δεν αντιβαίνουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

 
2. Οι αλλαγές προορίζονται για κύριες γραμμές πρώτης τάξης, διεθνούς κυκλοφορίας εύρους 

1435χλστ. και για ταχύτητα γραμμής 160 Km/h, εκτός από τις περιπτώσεις που διαφορετικά 
ορίζεται στη μελέτη.  

 
3. Ο τύπος των σιδηροτροχιών, η επίκλισή τους, ο τύπος των στρωτήρων και το μέγιστο 

αξονικό φορτίο των διερχόμενων συρμών καθορίζεται στη μελέτη της Υπηρεσίας. 
 
4.  Η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να είναι δυνατή η διέλευση των συρμών στις αλλαγές 

αυτές, για τον αποκλίνοντα κλάδο ορίζεται στη μελέτη (Η μέγιστη τιμή πλευρικής επιτάχυνσης 
των συρμών ορίζεται σε 0.65 m/sec2). 

 
5. Οι αλλαγές πρέπει να είναι καινούργιες και καθ’ όλα πλήρεις, να περιλαμβάνουν τους 

απαιτούμενους στρωτήρες, καθώς και κάθε απαιτούμενο υλικό ή μικρό υλικό σύνδεσης και 
στερέωσης, το χειροκίνητο (επί τόπου) χειριστήριο με το φανό του και τη συσκευή 
ακινητοποίησης των βελονών.  
 

6. Η αλλαγή θα είναι κατασκευασμένη ώστε να λειτουργήσει με ηλεκτροκίνητο χειριστήριο 
καθώς και για χειροκίνητη χρήση. Το χειριστήριο θα ευρίσκεται πάνω στην αλλαγή, και θα 
στηρίζεται μέσω μεταλλικού φορέα. Μέχρι την εγκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα οι αλλαγές 
θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο σύστημα που να επιτρέπει την χειροκίνητη 
λειτουργία τους. 
 

7. Ο φανός του χειριστηρίου θα είναι χαμηλού ύψους και ο φωτισμός του θα εξασφαλίζεται 
ηλεκτρικά. 

8. Θα είναι δυνατή η τοποθέτηση του χειριστηρίου είτε προς το αριστερό είτε προς το δεξιό 
μέρος της αλλαγής. 

 
9. Οι αλλαγές πρόκειται να ενσωματωθούν σε γραμμές με συνεχή συγκόλληση των 

σιδηροτροχιών (ΣΣΣ) χωρίς παρεμβολή Συσκευών Διαστολής (ΣΔ). 
 
10. Οι αλλαγές, είναι δυνατόν να ζητηθούν μεμονωμένες αλλά και ώς συνδυασμός δύο ή 

περισσοτέρων εξ’ αυτών, υπό την μορφή συμπλέγματος. Το σχέδιο του εν λόγω 
συμπλέγματος θα δοθεί στον προμηθευτή από την υπηρεσία σε κλίμακα 1/500 ή 1/1000. Ο 
Προμηθευτής θα είναι τότε υποχρεωμένος να προσκομίσει και λεπτομερές σχέδιο στρώσης 
της ζητηθείσας περιοχής, αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα από την αλληλοεμπλοκή 
στρωτήρων, ή άλλων εξαρτημάτων τυχόν διαδοχικών αλλαγών. Τούτο υπαγορεύεται από 
την αδυναμία οποιοσδήποτε μετέπειτα (στο εργοτάξιο στρώσης) τροποποίησης στους 
στρωτήρες προεντεταμένου σκυροδέματος. Ο προμηθευτής θα προσφέρει ολοκληρωμένη 
λύση, χωρίς πάντως κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς όμως να υπερβαίνει 
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τις ποσότητες των υλικών (στρωτήρες, σιδ/χιές, μικρό υλικό) που ορίζει η παρούσα 
προδιαγραφή, ή η οικεία διακήρυξη. 

 
11. Όλες οι σιδηροτροχιές αλλά και οι εσωτερικοί αρμοί της αλλαγής θα παραδίδονται χωρίς 

οπές αμφίδεσης.  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 
 

1. Οι αλλαγές θα στρώνονται στους στρωτήρες, με την παρεμβολή πλακών εδράσεως, μικρού 
υλικού σύνδεσης τύπου Skl με την παρεμβολή ελαστικών υποθεμάτων από φυσικό ή 
συνθετικό καουτσούκ ηλεκτρικά μονωμένων σε όλο το μήκος της αλλαγής.  
 

2. Μέγιστη αξονική απόσταση στρωτήρων μέχρι 600 mm. Κατ’ εξαίρεση σε ειδική θέση, η οποία 
θα πρέπει να αιτιολογηθεί, μέγιστη αξονική απόσταση στρωτήρων 660 mm. 
 

3. Οι εν λόγω αλλαγές θα τοποθετηθούν σε σηματοδοτούμενες γραμμές με μετρητές αξόνων. 
Για το λόγο αυτό θα έχουν τις δύο τροχιοσειρές μονωμένες ηλεκτρικά. Θα πρέπει επομένως 
να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπον ώστε να δύνανται από κατασκευής να δεχθούν τα 
αντίστοιχα ηλεκτρικά κυκλώματα γραμμής ή τους μετρητές αξόνων, τον έλεγχο της επαφής 
των βελονών και τον ηλεκτροκινητήρα. Γι’ αυτό θα είναι εφοδιασμένες με τις απαιτούμενες 
ηλεκτρικές μονώσεις στους αρμούς, συσκευή μανδάλωσης κλπ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
άμεσος και χωρίς τροποποίηση στρώση τους στις σηματοδοτούμενες γραμμές. Θα δοθεί 
εκτός των άλλων και λεπτομερές σχέδιο των μονώσεων εάν απαιτούνται. 
 

4. Το ζεύγος των βελονών της αλλαγής θα διαθέτει τις δικές του συσκευές μανδάλωσης, 
αλληλεξαρτημένες με το χειριστήριο. 

 
5. Οι αλλαγές θα είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να δύνανται να δεχθούν 

σύστημα θέρμανσης των βελόνων. 
 

ΒΕΛΟΝΕΣ 

1. Οι βελόνες των αλλαγών που ζητούνται πρέπει να είναι εύκαμπτες. Αλλαγές με βελόνες όχι 
εύκαμπτες απορρίπτονται. 

 

2. Θα είναι κατασκευασμένες από σιδηροτροχιές ειδικής διατομής (Δελτίο UIC 861-2-0 2η 
έκδοση 01.01.89) και αντοχής σύμφωνα με το δελτίο UIC 860-0 8η έκδοση 01.07.1986. Η ειδική 
συγκόλληση στο σημείο συγκόλλησης βελόνας - σιδ/χιάς, θα πρέπει να βρίσκεται στο 
ακίνητο τμήμα της βελόνας και να είναι πλήρως εξασφαλισμένη από άποψη αντοχής. Ο 
τύπος της προτύπου διατομής των βελόνων καθώς και η αντοχή τους θα είναι R260. 

 

3. Για την επίτευξη ηλεκτρικών κυκλωμάτων, εάν απαιτούνται, οι αρμοί των βελονών-
αντιβελονών με τις, σε συνέχεια σιδ/χιές θα πρέπει να βρίσκονται επί της ίδιας καθέτου προς 
τον κατά μήκος άξονα της αλλαγής. 
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4. Η βελόνη του καμπύλου κλάδου, δεν θα τέμνει γεωμετρικά την αντιβελόνη, αλλά θα είναι 
εφαπτόμενη. Η γωνία απόκλισης της βελόνης του καμπύλου κλάδου πρέπει ναι είναι ίση ή 
μικρότερη από 0°25' 

  
5. Ο τρόπος σύνδεσης των βελονών, με τις συσκευές ακινητοποίησής τους και με το 

χειριστήριό τους, θα πρέπει να επιτρέπει την παραβίαση της αλλαγής από πτέρνης χωρίς 
βλάβη, δηλ. οι αλλαγές να είναι παραβιάσιμες. 

 
6. Για την διευκόλυνση του χειρισμού των βελονών και για τη διατήρηση σταθερού, του μεταξύ 

τους εύρους, θα συνδέονται μεταξύ τους με θέσεις απλής σύνδεσης ή μανδάλωσης 
(ανάλογα με το μήκος των βελόνων) που θα συνδέονται μεταξύ τους και με το χειριστήριο.   

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ 

1. Η συσκευή μανδάλωσης θα πρέπει να είναι τύπου «χελιδονοουράς». 
 

2. Οι συσκευές μανδάλωσης θα ευρίσκονται εγκιβωτισμένες μέσα σε ειδικό μεταλλικό 
στρωτήρα κιβωτοειδούς κατασκευής ο οποίος θα την προστατεύει πλήρως από εργασίες 
συντήρησης της γραμμής. Η κατασκευή του εν λόγω στρωτήρα θα είναι από συγκολλημένα 
ελάσματα και θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1563. Το βάρος και οι 
διαστάσεις της κιβωτοειδούς κατασκευής θα πρέπει να προσομοιάζουν εκείνες του απλού 
στρωτήρα. Το σχήμα της κατασκευής θα πρέπει να επιτρέπει εργασίες μηχανικής 
υπογόμωσης με χρήση βαρέων μηχανημάτων χωρίς καμία ιδιαίτερη ρύθμιση των πτύων 
υπογόμωσης (μπούρων). Για να επιτυγχάνεται ικανοποιητική αποστράγγιση των ομβρίων 
υδάτων, οι εν λόγω στρωτήρες θα έχουν οπές στη βάση τους. Επιπρόσθετα, για την 
καλύτερη προστασία του συστήματος μανδάλωσης, οι στρωτήρες θα φέρουν 
προσθαφαιρούμενα καλύμματα (ίδιας κατασκευής με τον υπόλοιπο στρωτήρα), στα 
πλάγια. Για καλύτερη προσβασιμότητα και ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, καθώς 
και για προστασία του συστήματος μανδάλωσης, οι στρωτήρες θα φέρουν 
προσθαφαιρούμενα καλύμματα στο επάνω μέρος τους. Η κατασκευή τους θα είναι από 
γαλβανισμένα μεταλλικά φύλλα, με αντιολισθηρή την άνω επιφάνεια, (μπακλαβαδωτή 
λαμαρίνα). Η κατασκευή θα έχει προσηλωμένες επάνω της πλάκες ολίσθησης και σύστημα 
κυλισιοτριβέων παρόμοιας κατασκευής με των υπολοίπων στρωτήρων, χρησιμοποιώντας 
σύστημα εσωτερικής προσήλωσης της αντιβελόνης. Οι ανωτέρω πλάκες θα είναι 
μονωμένες ηλεκτρικά από το μεταλλικό σώμα του στρωτήρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να 
αποδεικνύει την καταλληλότητα της προσφερόμενης κατασκευής μέσω πιστοποιητικών 
δικτύων με εν χρήσει γραμμές υψηλών ταχυτήτων. 

 
ΚΑΡΔΙΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
1. Θα είναι ολόσωμες, χυτές, από μαγγανιούχο χάλυβα περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 12-14% 

και θα αποτελούνται από ένα τεμάχιο με τα εκατέρωθεν λαγοπόδαρα. Για την κατασκευή 
τους θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στο δελτίο UIC 866-Ο 2η έκδοση της 1.1.85 για προμήθεια 
χυτών καρδιών από μαγγανιούχο χάλυβα, για αλλαγές τροχιάς. 
 

2. Οι αντιτροχιές της καρδιάς θα είναι από σιδ/χιές προτύπου διατομής ΕΝ 3301, αντοχής R260, 
και υπερυψωμένες σε σχέση με τις σιδηροτροχιές κύλισης. Το μήκος τους θα είναι κατάλληλο 
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για την ταχύτητα διέλευσης από τον ευθύ / παρεκκλίνοντα κλάδο και θα τεκμηριώνεται 
μαθηματικά. 
 

3. Εξυπακούεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των εν λόγω αλλαγών σε ΣΣΣ 
θα πρέπει στα άκρα των μαγγανιούχων καρδιών (αρχικών και ανταλλακτικών) να υπάρχουν 
συγκολλημένα με ειδική συγκόλληση 4 τεμάχια αναλόγου μήκους σιδ/χιών (κουπόνια), 2  
εισόδου+2 εξόδου, ιδίας διατομής και αντοχής με τις σιδ/χιές της υπόλοιπης αλλαγής. 

 

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 
 

1. Οι στρωτήρες θα είναι ολόσωμοι από προεντεταμένο σκυρόδεμα. 
 

2. Θα έχουν μέγιστο πλάτος 300 χλστ, μέγιστο ύψος 220 χλστ και θα είναι καθ’ όλα σύμφωνοι 
με  το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13230. 
 

3. Οι τιμές των ροπών κάμψης και των συντελεστών κρούσης του προσφερόμενου στρωτήρα 
για αλλαγές τροχιάς θα είναι σύμφωνες με αυτές του αντίστοιχου στρωτήρα που έχει 
καθορίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ή οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες του Κράτους στο 
δίκτυο του οποίου βρίσκονται εν χρήσει οι εν λόγω στρωτήρες αλλαγών τροχιάς (σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13230-1). 
 

4. Πριν από την έναρξη παράδοσης των στρωτήρων θα γίνουν οι δοκιμές αποδοχής 
σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13230-1 και στο 
άρθρο 4.4.1 του ΕΝ 13230-2. Ο ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τους 
ελέγχους αυτούς υπό την προϋπόθεση ότι στον προσφερόμενο πλήρη στρωτήρα έχουν 
γίνει στα πλαίσια παλαιότερων προμηθειών στρωτήρων οι έλεγχοι αποδοχής που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13230-1 και ο προσφερόμενος 
στρωτήρας είναι ακριβώς ο ίδιος με τον στρωτήρα στον οποίο έχουν γίνει οι έλεγχοι αυτοί. 
Οι έλεγχοι ρουτίνας που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ΕΝ 13230-1, ως μέρος της 
διαδικασίας ελέγχου ποιότητας της παραγωγής, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά. 

 

5. Η σύνδεση των στρωτήρων με τις σιδηροτροχιές θα γίνεται με πλάκες «Κ», δύο ή τεσσάρων 
οπών μέσω βλήτρων και περικοχλίων και μικρού υλικού σύνδεσης τύπου Skl. Οι θέσεις των 
οπών για τα βλήτρα προσήλωσης των πλακών «Κ» στους ολόσωμους στρωτήρες 
προεντεταμένου σκυροδέματος θα υπολογιστούν από τον προμηθευτή. 
 

6. Οι υπό προμήθεια στρωτήρες προορίζονται για γραμμή κλασικής επιδομής 
(σκυρογραμμής), εύρους 1435 χλστ. και για δίκτυο που η ηλεκτροκίνηση θα γίνεται με 
εναέριο αγωγό επαφής. 
 

7. Οι στρωτήρες των αλλαγών θα τις καλύπτουν σε όλο το μήκος τους και θα συνοδεύουν τις 
αλλαγές. 

 

8. Ο αριθμός και τα μήκη των στρωτήρων, θα καθορισθούν από τον ανάδοχο, βάσει του 
γενικού σχεδίου στρώσης της αλλαγής. Επιπρόσθετα τα μήκη τους θα κλιμακώνονται ανά 
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20 εκ εκτός από ειδικές θέσεις (πχ έξοδος της αλλαγής). 
 
9. Όλο το μικρό υλικό θα είναι καθ’ όλα σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13481. 
 
ΠΛΑΚΕΣ ΕΔΡΑΣΗΣ 
 
1. Θα είναι πλάκες τύπου «Κ», δύο ή τεσσάρων οπών χωρίς επίκλιση, ποιότητας χάλυβα S275. 
 
2. Για αλλαγές χωρίς επίκληση, οι πλάκες έδρασης θα είναι άνευ επικλήσεως για τους εντός της 

αλλαγής στρωτήρες, με επίκλιση 1:40 και 1: ∞ για τους στρωτήρες εισόδου-εξόδου της 
αλλαγής (προκειμένου να γίνεται ομαλή η είσοδος - έξοδος της αλλαγής) και με επίκλιση 1:20 
για όλους τους υπόλοιπους στρωτήρες εσχάρων κλπ. σύμφωνα με το σχέδιο στρώσεως 
της αλλαγής. Για  αλλαγές με επίκλιση, όλες οι πλάκες έδρασης, εντός και εκτός της αλλαγής 
θα είναι με επίκλιση 1:20. 

 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Μεταξύ των σιδηροτροχιών και όλων των πλακών έδρασης, (εξαιρουμένων των θέσεων 

κάτω από τα κινητά μέρη των βελόνων) θα παρεμβάλλονται κατάλληλα ελαστικά υποθέματα 
πάχους 6 - 10 mm, ηλεκτρικά μονωμένα, με δυναμικό συντελεστή αντίδρασης Cdyn ≤ 600 
kN/mm, ανεξαρτήτως τύπου στρωτήρα. 
 

2. Μεταξύ των πλακών έδρασης και των στρωτήρων θα παρεμβάλλονται κατάλληλα ελαστικά 
υποθέματα πάχους 10 mm με δυναμικό συντελεστή αντίδρασης, Cdyn ≤ 600 kN/mm. 
 

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις, πάχος, ακαμψία κλπ) των ελαστικών υποθεμάτων 
μεταξύ α) σιδ/χιάς και πλάκας έδρασης και β) πλάκας έδρασης και στρωτήρα, θα 
υποδειχθούν αιτιολογημένα από τον προμηθευτή, τηρουμένων των ορίων της παρούσης 
προδιαγραφής, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των υπολοίπων υλικών καθώς και 
των συνθηκών κυκλοφορίας, με στόχο τη βέλτιστη συνολική λειτουργία του συστήματος και 
θα τύχουν την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

4. Το σύστημα κάθε συνδέσμου και υποθέματος πρέπει να είναι απλό και να συντίθεται από, 
κατά το δυνατό, μικρό αριθμό στοιχείων. Ο σύνδεσμος πρέπει επί ποινή απόρριψης να 
προσυναρμολογείται επί του στρωτήρα. Προσυναρμολογούμενος (προμονταρισμένος) 
σύνδεσμος νοείται ο σύνδεσμος που κατά τις εργασίες στρώσης και συντήρησης γραμμής 
επιτρέπει την απευθείας τοποθέτηση/απομάκρυνση της σιδηροτροχιάς στον/από τον 
στρωτήρα χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη αποσυναρμολόγηση του ίδιου του 
συνδέσμου και η εν συνεχεία επανατοποθέτηση του στο στρωτήρα. 

 

ΠΛΑΚΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 

 

1. Οι βελόνες θα εδράζονται σε πλάκες ολίσθησης (γλυσιέρες), κατασκευασμένες από υλικό 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1563. Οι πλάκες ολίσθησης θα έχουν 
ενσωματωμένο εσωτερικό σύστημα ελαστικής προσήλωσης των αντιβελόνων μέσω ειδικών 
αγκυρίων. Οι πλάκες ολίσθησης θα πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένες από κάθε ανάγκη 
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λίπανσης. Το αυτό ισχύει και για τις ειδικές πλάκες ολίσθησης με κυλισιοτριβείς. Σε 
εντοπισμένες θέσεις οι πλάκες ολίσθησης θα έχουν ειδική αδιάβροχη αντιδιαβρωτική και 
αντιτριβική προστατευτική επίστρωση Μολύβδου. Οι θέσεις αυτές και το είδος της 
επίστρωσης θα υποδειχθούν από τον κατασκευαστή και θα τύχουν της έγκρισης της 
υπηρεσίας. 

 

2. Στην περιοχή των βελόνων θα γίνει χρήση συστήματος κυλισιοτριβέων (Rollers) όπως 
αναφέρεται παραπάνω. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα μέσα στις 
πλάκες ολίσθησης, aποτελώντας ένα κομμάτι μαζί με αυτές. Ο αριθμός και η θέση των  
συστημάτων αυτών θα καθοριστεί από τον προμηθευτή βάσει του μήκους της βελόνης και  
θα τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 

3. Οι ειδικές πλάκες ολίσθησης με κυλισιοτριβείς θα ακολουθούν την ίδια σχεδίαση (ως προς 
την εσωτερική ελαστική προσήλωση των αντιβελόνων) με τις απλές πλάκες ολίσθησης. 
 

4. Οι κυλισιοτριβείς θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από κάθε ανάγκη λίπανσης και να είναι 
ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος και πλάτος (κάθετα ως προς τις σ/χιές) 
 

5. Για να επιτευχθεί ευκολότερη κίνηση της βελόνης, ειδικές πλάκες με διπλούς κυλισιοτριβείς θα 
τοποθετηθούν στον πρώτο στρωτήρα έδρασης της βελόνης κατ’ αιχμήν, καθώς και όπου 
αλλού αυτό κριθεί απαραίτητο.   
 

6. Επιπρόσθετα οι κυλισιοτριβείς δεν θα πρέπει να εφάπτονται με τις βελόνες, όταν αυτές είναι 
σε κλειστή θέση. 
 

7. Οι κυλισιοτριβείς θα πρέπει να έχουν εσωτερικά σφραγισμένο σύστημα εφέδρασης μεταξύ 
του άξονα και του κυλίνδρου. 
 

8. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αποδεικνύει την καταλληλότητα του προσφερόμενου 
συστήματος μέσω πιστοποιητικών δικτύων με εν χρήσει γραμμές υψηλών ταχυτήτων (ν>160 
km/h). 

 

ΒΛΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 

Τα βλήτρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαμέτρου 27 mm γαλβανισμένα χωρίς 
επεξεργασία βαφής ύδατος με ελίκωση κατασκευασμένη εν θερμώ. Θα ισχύσει το δελτίο UIC 864-
1/1.1.82. Τα προαναφερθέντα βλήτρα μαζί με τα περικόχλιά τους και τις απαραίτητες ροδέλες 
(ελατηριωτές ή μη), θα είναι ενσωματωμένα μέσα σε ειδικούς κυλίνδρους από σκληρό πλαστικό. 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Μετά την ανάθεση του έργου ο Ανάδοχος θα υποχρεούται μέσα σε χρόνο που θα ορισθεί, να 
αποστείλει στον ΟΣΕ πλήρη σειρά σχεδίων κατασκευής των αλλαγών σε τρία (3) αντίτυπα για 
έγκριση και εφαρμογή. Με τα σχέδια θα υποβάλλει και αντίγραφα των προδιαγραφών οι οποίες 
θα ισχύουν για την κατασκευή, τον έλεγχο και την παράδοση των υλικών και των αλλαγών. Ειδικά 
για τους ειδικούς μεταλλικούς στρωτήρες κιβωτοειδούς κατασκευής και το σύστημα 
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κυλισιοτριβέων στις πλάκες ολίσθησης των βελόνων (Rollers) θα υποβληθούν από τον ανάδοχο 
πλήρεις σειρές προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών εγκατάστασης και συντήρησης στην 
Ελληνική γλώσσα (Σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή pdf) προς χρήση από το προσωπικό 
στρώσης και συντήρησης. Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να αποστείλει το κατάλληλο 
τεχνικό προσωπικό προς εκπαίδευση του προσωπικού παραλαβής, στρώσης και συντήρησης 
εάν αυτό του ζητηθεί. Το σχετικό κόστος θα βαρύνει τον προμηθευτή.   
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. Στρώση αλλαγών σε συνεχείς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.), χωρίς 
τη χρήση συσκευών διαστολής (Σ.Δ.) 

 
1. Αντικείμενο 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο, τον προσδιορισμό των όρων, 
προϋποθέσεων και των απαιτούμενων ενεργειών για τη στρώση αλλαγών γραμμής 
ενσωματωμένων σε Σ.Σ.Σ. χωρίς παρεμβολή Σ.Δ. 
 
2. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την ενσωμάτωση των αλλαγών σε Σ.Σ.Σ. 
Κατά γενικό κανόνα οι αλλαγές που είναι ενσωματωμένες σε Σ.Σ.Σ., πρέπει να έχουν ενωθεί με τα 
εκατέρωθεν τμήματα των Σ.Σ.Σ. με κολλήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία γραμμής κατά 
U.I.C. και τη μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας, αρκεί να ανταποκρίνονται στους όρους που 
περιγράφονται στη συνέχεια. 
2.1  Αλλαγές που μπορούν να ενσωματωθούν σε ζώνη Σ.Σ.Σ., είναι οι αλλαγές UIC 60 και UIC 
54 που έχουν καρδιές με ειδικές συγκολλήσεις στα άκρα και προβλέπεται από τον κατασκευαστή 
τους δυνατότητα ενσωμάτωσης τους σε Σ.Σ.Σ. 
2.2  Σε περίπτωση μιας μεμονωμένης αλλαγής (π.χ. παρακαμπτήριος προς εργοστασιακή 
σύνδεση επί ανοικτής γραμμής), η αποκλίνουσα γραμμή δεν μπορεί να συγκολληθεί με Σ.Σ.Σ., 
παρά μόνον εάν η εφαπτόμενη της γωνίας διασταύρωσης του αποκλίνοντος κλάδου εάν η 
εφαπτόμενη της γωνίας διασταύρωσης του αποκλίνοντος κλάδου με την κύρια γραμμή είναι 
μικρότερη από τοξ. εφ.=0,034 (1/29,4) (τέτοιου είδους αλλαγές δεν υπάρχουν ακόμη στον ΟΣΕ). 
Στην περίπτωση αυτή η παρακαμπτήρια γραμμή μπορεί να είναι αμφιδετούμενη ή ΣΣΣ με ΣΔ ή 
προσωρινά με 3 αρμούς.  
2.3 Στην περίπτωση διαγωνίου μεταξύ δύο γραμμών με Σ.Σ.Σ., οι δύο αλλαγές μπορούν να 
ενσωματωθούν και να συγκολληθούν οι αποκλίνοντες κλάδοι τους ή να ενωθούν με κολλητό 
μονωτικό αρμό ανεξάρτητα από τη γωνία τους.  
Κατά την περίπτωση αυτή, αν κατά τη διάρκεια των φάσεων των εργασιών χρειασθεί να διακοπεί 
η Σ.Σ.Σ. από τη μια πλευρά της αλλαγής – γεγονός που ισοδυναμεί με αποενσωμάτωση τότε θα 
πρέπει να κοπεί η Σ.Σ.Σ. και από την άλλη πλευρά της αλλαγής.  
2.4 Η αλλαγή που ενσωματώνονται σε Σ.Σ.Σ., πρέπει να τοποθετείται εκτός ζώνης εκτόνωσης, 
δηλαδή σε απόσταση μεγαλύτερη των 150m από το άκρο μιας γραμμής. 
2.5 Οι αλλαγές που ενσωματώνονται σε Σ.Σ.Σ. πρέπει να πλαισιώνονται από σιδηροτροχιές 
μήκους 18m ίδιας διατομής ή από μεταβατικές σιδηροτροχιές μήκους 18m (12m + 6m). Οι 
σιδηροτροχιές αυτές στρώνονται ομοίως επί ξύλινων στρωτήρων. 
2.6 Το σκύρο στις αλλαγές και σε μήκος 50m εκατέρωθεν έχει ενισχυμένη διατομή κατά τα 
ισχύοντα στον ΟΣΕ (πλάτος διατομής σκύρου πέραν της κεφαλής του στρωτήρα 60cm 
υπερύψωση 25cm). 
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2.7 Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική αγκύρωση της Σ.Σ.Σ., η οποία καταλήγει στην 
εξωτερική σιδηροτροχιά της αποκλίνουσας γραμμής της αλλαγής και για να αποφευχθεί η 
δημιουργία ζώνης εκτόνωσης στην περιοχή των βελονών, οι σιδηροτροχιές της αποκλίνουσας 
γραμμής συγκολλούνται πέραν της καρδιάς της αλλαγής σε μήκος 15m έως 30m. Αυτό ισχύει 
για την περίπτωση μεμονωμένης αλλαγής. 
Εάν η αποκλίνουσα γραμμής καταλήγει σε άλλη αλλαγή και το μήκος αυτό δεν μπορεί να 
τηρηθεί, είναι αναγκαίο μνα ενωθεί η αποκλίνουσα γραμμής με την επόμενη αλλαγή με 
συγκόλληση. 
 
3. Ενσωμάτωση αλλαγών σε Σ.Σ.Σ. 
 
3.1 Για να ενσωματωθεί μια αλλαγή σε Σ.Σ.Σ. γίνονται οι ακόλουθες κατά σειρά εργασίες: 
α. Στρώση της πλήρους αλλαγής 
β. Σκυρόστρωση (βλ. 2.6) 
γ. Οριστική υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση 
δ. Εκτέλεση εσωτερικών συγκολλήσεων (βλ. 3.2) 
ε. Ενσωμάτωση της αλλαγής στις Σ.Σ.Σ. με εκτέλεση των εξωτερικών συγκολλήσεων (βλ. 
3.3). 
 
3.2 Εκτέλεση εσωτερικών συγκολλήσεων των αλλαγών (βλ. παράρτημα 1) 
3.2.1 Γενικά όλες οι αλλαγές τροχιάς μπορούν να συγκολληθούν εσωτερικά 
(συναρμολόγηση), εκτός εάν υψομετρικά και οριζοντιογραφικά δεν είναι στη θέση τους ή δεν 
έχουν τη σωστή διατομή έρματος και τη σωστή θέση και έδραση των στρωτήρων ή είναι 
στρωμένες σε όχι καλή υποδομή (που να παρουσιάζει π.χ. κατολισθήσεις ή καθιζήσεις χωρίς να 
έχει επέλθει ηρεμία) ή φέρουν οπές στην περιοχή των συγκολλήσεων (10cm εκατέρωθεν του 
αρμού συγκολλήσεως). 
Πριν αρχίσουν οι εργασίες συγκολλήσεως της αλλαγής, ελέγχεται η σωστή θέση αυτής καθώς 
και των βελόνων – αντιβελόνων και ρυθμίζονται όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. 
Τα προβλεπόμενα για την συγκόλληση (αλουμινοθερμική) διάκενα δημιουργούνται δι’ 
αποκοπής με δίσκο ή πριόνι τμήματος της κανονικής σιδηροτροχιάς και όχι των ειδικώς 
διατομών (όπως π.χ. βελόνες).  
3.2.2 Οι συγκολλήσεις 1 έως 6 (βλέπε παράρτημα 1) είναι εσωτερικές συγκολλήσεις της 
αλλαγής και εκτελούνται με τη σειρά αρίθμησης τους και αφού έχει προηγηθεί η 
οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της αλλαγής. Το διάκενο που απαιτείται για τις 
συγκολλήσεις αυτές είναι το προβλεπόμενο για τις αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις. Η 
θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κατά την εκτέλεση των συγκολλήσεων αυτών πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ +100C και +350C, μετρούμενη με θερμόμετρο ακριβείας τοποθετημένο στην 
σκιερή πλευρά της ψυχής της σιδηροτροχιάς.  
Κατά την εκτέλεση των συγκολλήσεων 1 έως 4 πρέπει να γίνει σύσφιξη των προσηλώσεων στις 
περιοχές βελονών και αντιβελόνων καθώς και στο ήμισυ του μήκους των σιδηροτροχιών μεταξύ 
αντιβελόνων και περιοχής καρδιάς. 
Συνιστάται όπως η διαφορά της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εσωτερικών 
συγκολλήσεων μιας αλλαγής να μην είναι μεγαλύτερη των 100C από συγκόλληση σε 
συγκόλληση.  
3.2.3 Οι συγκολλήσεις (S) στην αρχή και το πέρας της αλλαγής καθώς και οι συγκολλήσεις 
των βελονών (βλέπε παράρτημα 1) εκτελούνται μετά το τέλος όλων των εργασιών τοποθέτησης 
της αλλαγής (τακτοποίηση της αλλαγής στην οριστική της θέση, διαμόρφωση της 
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απαιτούμενης διατομής έρματος, συμπύκνωση αυτού κ.λπ.). 
Για τις συγκολλήσεις (S) που συνδέουν την αλλαγή με τις ΣΣΣ πρέπει να προβλεφθεί διάκενο 
αρμού ανάλογο με τη θερμοκρασία της σιδηροτροχιάς κατά τη στρώση της αλλαγής. Οι 
συγκολλήσεις αυτές εκτελούνται με θερμοκρασία σιδηροτροχιάς εντός των ορίων της 
θερμοκρασίας απελευθέρωσης των ΣΣΣ (230C  t  350C) το Δε προβλεπόμενο για τη 
συγκόλληση διάκενο δημιουργείται δι’ αποκοπής τμήματος της σιδηροτροχιάς και όχι της 
αλλαγής. 
Οι συγκολλήσεις των βελονών εκτελούνται επίσης μετά το πέρας όλων των εσωτερικών 
συγκολλήσεων (1 έως 6 και αφού έχει επέλθει η σχετική συρρίκνωση των συγκολλήσεων αυτών 
και πάντως σε θερμοκρασία απελευθέρωσης 230C  t  350C. 
Για την καλή και εύκολη λειτουργία του ασφαλίστρου της αλλαγής απαιτείται προ της 
συγκολλήσεως των βελονών να ελεγχθεί και ρυθμιστεί η απόσταση αυτών καθώς και το μέγεθος 
της αποστάσεως «α» του σκαριφήματος 1 του παραρτήματος 1. Το μέγεθος αυτό «α» 
λαμβάνοντας υπόψη και τη συρρίκνωση της συγκόλλησης (2 mm περίπου), είναι ανάλογο της 
θερμοκρασίας της σιδηροτροχιάς και δίδεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Θερμοκρ. 
Σιδηροτρ. 
οC 

Απόσταση «α» σε mm 
προ της συγκόλλησης για 
ακτίνα R αλλαγής 

 
Μέγεθος 
συρρίκνωσης 
σε mm 

Απόσταση «α» σε mm προ 
της συγκόλλησης για 
ακτίνα R αλλαγής 

190/300/500 760/1200 190/300/500 760/1200 
+35 14 16 2 11-13 13-15 
+25 12 14 2 9-11 11-13 
+15 10 12 2 7-9 9-11 
+10 9 11 2 6-8 8-10 

 
3.2.4 Η συγκόλληση συνεχόμενων αλλαγών είναι δυνατή και εκτελείται εντός των ορίων της 
θερμοκρασίας απελευθερώσεως των ΣΣΣ (230C  t  350C), παρεμβάλλεται Δε μεταξύ των 
αλλαγών τμήμα γραμμής (μεταβατικό). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αύξηση του πλάτους της 
ερμάτωσης κατά 60cm προ των κεφαλών όλων των στρωτήρων του μεταβατικού τμήματος.  
 
3.3 Οι εργασίες ενσωμάτωσης εκτελούνται μόνο σε θερμοκρασία t τέτοια ώστε 230C  t  
350C. Ταυτόχρονα με τις εξωτερικές συγκολλήσεις S γίνεται η εκτέλεση των συγκολλήσεων των 
δυο εκατέρωθεν τμημάτων ανοικτής γραμμής 150m έκαστο. 
Εάν μετά την εκτέλεση των συγκολλήσεων S και κατά την εκτέλεση των υπολοίπων 
συγκολλήσεων των εκατέρωθεν της αλλαγής τμημάτων η θερμοκρασία εξέλθει των παραπάνω 
ορίων (230C  t  350C), εκτελούνται οι συγκολλήσεις και εκ των υστέρων γίνεται απελευθέρωση 
των τμημάτων αυτών (χωρίς τη χρήση συσκευών θερμάνσεως στην αλλαγή).  
Συνιστάται η απελευθέρωση των τμημάτων γραμμής ΣΣΣ που πρόκειται να συγκολληθούν επί 
αλλαγών τροχιάς να γίνεται στο επάνω όριο της θερμοκρασίας απελευθέρωσης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η θερμοκρασία είναι εκτός των ανωτέρω ορίων (230C  t  350C) 
και δεν προβλέπεται να κυμανθεί σύντομα εντός των παραπάνω ορίων, τότε συγκολλώνται στον 
ευθύγραμμο κλάδο εκατέρωθεν της αλλαγής από 1 σιδηροτροχιά των 18m και στη συνέχεια 
τοποθετούνται τρεις σιδηροτροχιές των 18m και δημιουργούνται 4 αρμοί σύμφωνα με τη σχετική 
Τεχνική Προδιαγραφή. Μόλις η θερμοκρασία κυμανθεί στα όρια των θερμοκρασιών 
απελευθέρωσης (230C  t  350C) τότε αντικαθίστανται οι σιδηροτροχιές των 18m που φέρουν 
οπές στα άκρα τους, συγκολλώνται οι αρμοί και γίνεται απελευθέρωση των τάσεων των Σ.Σ.Σ. 
σε μήκος 150m εκατέρωθεν της αλλαγής. 
Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που αντί των 4 αρμών υπάρχουν Σ.Δ. οι 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 318 από 361

 

οποίες αντικαθίστανται με κουπόνι σιδηροτροχιάς αντίστοιχου μήκους κατά τα ισχύοντα για 
Σ.Σ.Σ. 
Στην ίδια την αλλαγή κατά την απελευθέρωση των τάσεων δεν γίνεται χαλάρωση συνδέσμων 
αλλά δίνονται μερικά κτυπήματα με μπάλα από καουτσούκ ή ξύλο. 
Στα εκατέρωθεν μιας ενσωματωμένης αλλαγής καταλήγοντα τμήματα των Σ.Σ.Σ. τοποθετούνται 
80 αντιοδευτικά γραμμής σε μήκος 50m περίπου, στρωτήρα παρά στρωτήρα εναλλάξ, όπως 
φαίνεται στο Παράρτημα 2.  
4. Συντήρηση των αλλαγών. 
Κατά τη συντήρηση των αλλαγών πρέπει να εφαρμόζονται με μεγάλη αυστηρότητα οι ισχύοντες 
κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες που αφορούν τις Σ.Σ.Σ. 
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τα ακόλουθα: 
α. Θέση αντιοδευτικών.  
Η σωστή τοποθέτηση των αντιοδευτικών εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της αγκύρωσης 
των συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών στους στρωτήρες των εκατέρωθεν της αλλαγής 
ευθύγραμμων τμημάτων μήκους 50 m έκαστον. 
Κάθε χρόνο, σε θερμοκρασίες σιδηροτροχιών που περιλαμβάνονται μεταξύ 230 και 350 θα 
βεβαιώνεται η σωστή τοποθέτηση των αντιοδευτικών και εάν είναι αναγκαίο θα επαναφέρονται 
στην σωστή θέση τα μετατοπισμένα αντιοδευτικά. 
β. Έλεγχος του πρώτου αμφιδετούμενου αρμού του αποκλίνοντος κλάδου των αλλαγών 
των ενσωματωμένων σε Σ.Σ.Σ. 
Στην αποκλίνουσα γραμμή της αλλαγής, είναι αναγκαίο να βεβαιώνεται ότι ο πρώτος 
αμφιδετούμενος αρμός δεν έχει παρεκκλίνει και ότι παρουσιάζει επαρκές άνοιγμα. 
Η εξακρίβωση αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου. 
 
Αν κατά την εφαρμογή της παρούσας δημιουργηθούν απορίες ή εμφανιστούν θέματα που δεν 
αντιμετωπίζονται από την παρούσα να ζητηθούν σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Γραμμής 
του ΟΣΕ. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  Στρωτήρες από σκυρόδεμα κανονικού εύρους (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
13230)  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13230 
ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13481 ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ UIC 54 Η /ΚΑΙ UIC 60 
 
1.1 Αντικείμενο 
 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο, τον προσδιορισμό των όρων, 
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προϋποθέσεων και των απαιτούμενων ενεργειών για τη στρώση αλλαγών γραμμής 
ενσωματωμένων σε Σ.Σ.Σ. χωρίς παρεμβολή Σ.Δ. 
 
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά ολόσωμους στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα με 
όλο το υλικό των συνδέσμων στερέωσης των σιδηροτροχιών επ’ αυτών όπως και τα ελαστικά 
υποθέματα. 
 
Η προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΟΣΕ για τα υπό προμήθεια υλικά. 
 
1.2 Τεχνικά Στοιχεία: 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα κάτωθι έγγραφα, στην Υπηρεσία, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις 
και απαράβατοι όροι και πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν: 
 
α.  Πίνακα Περιεχομένων όπου θα αναγράφονται με την ίδια σειρά και αρίθμηση τα 
δικαιολογητικά και έγγραφα του παρόντος άρθρου, καθώς και ο αριθμός των φύλλων εκάστου 
εξ’ αυτών. 
 
β.   Δικαιολογητικά και έγγραφα για το κάθε επιμέρους υλικό της αλλαγής. 
 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του 
Εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, ήτοι επωνυμία, ιδιοκτήτης, τόπος 
εγκατάστασης, τηλέφωνο επικοινωνίας αυτού. 

 
δ. Περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού του εργοστασίου και τα μέσα ποιοτικού ελέγχου για 
την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας. 
 
ε.  Βεβαίωση παραγωγικής δυνατότητας του Εργοστασίου παραγωγής στρωτήρων. 
 
στ. Πιστοποιητικό του Εργοστασίου παραγωγής στρωτήρων κατά EN ISO 9001 ή άλλου 
ισοδύναμου. 
 
ζ. Πιστοποιητικό (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο) από Σιδηροδρομικό 
Δίκτυο Υψηλών ταχυτήτων (με ταχύτητα κυκλοφορίας ≥ 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος 
γραμμής 1435 mm) που θα βεβαιώνει ότι : « Στρωτήρες ακριβώς ίδιοι με τον προσφερόμενο 
έχουν τοποθετηθεί σε μήκος τουλάχιστον 30 Km (50.000 τεμάχια) σε εν εκμετάλλευση γραμμές με 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά (με ταχύτητα κυκλοφορίας ≥ 200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, 
εύρος γραμμής 1435 mm). » 
 
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τους προσφερόμενους και 
πιστοποιούμενους σύμφωνα με τα ανωτέρω, στρωτήρες, θα προσκομίσει επίσης: 
 α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο Ανάδοχος να δηλώνει, ότι θα 
συνεργαστεί με τρίτο, ο οποίος έχει κατασκευάσει τους προσφερόμενους και πιστοποιούμενους 
στρωτήρες σε εργοστάσιο που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και παράγει στρωτήρες για 
τα ως άνω περιγραφόμενα δίκτυα.  
 β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 τoυ παραπάνω τρίτου προς την ΟΣΕ ΑΕ, ότι θα 
συνεργαστεί με τον Ανάδοχο καθ’όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα υποστηρίξει και θα 
παρακολουθεί ανελλιπώς την κατασκευή των πιστοποιούμενων στρωτήρων και ότι θα είναι 
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συνυπεύθυνος για την άριστη και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους ποιότητα αυτών.  
 
η. Πλήρη μελέτη με την οποία θα δικαιολογείται και θα τεκμηριώνεται η διαστασιολόγηση 
του στρωτήρα. Η μελέτη θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά σχεδίων και αναλυτικό υπολογισμό 
των κρίσιμων ροπών στη θέση έδρασης της σιδηροτροχιάς και στο μέσο του στρωτήρα. 
 
θ. Τα απαιτούμενα από το άρθρο 4.4.2.1 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13230- 1:2002, ήτοι:  
 
i. Πλήρη σειρά αναλυτικών σχεδίων (κάτοψη, όψεις, τομές, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού) 

του προσφερόμενου στρωτήρα (που είναι και πιστοποιούμενος), εγκεκριμένα από το 
παραπάνω δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα). 

ii. Χαρακτηριστικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του στρωτήρα και οι 
πηγές προέλευσης αυτών. 

iii. Περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής των στρωτήρων. 
 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τους 

προσφερόμενους και πιστοποιούμενους σύμφωνα με τα ανωτέρω, στρωτήρες, τα 
απαιτούμενα στα άρθρα ης παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι του 
τρίτου. 

ι.  Ο Ανάδοχος θα υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω και τους Κανονισμούς και τις 
προδιαγραφές της χώρας της οποίας το Σιδηροδρομικό δίκτυο χρησιμοποιεί το προσφερόμενο 
υλικό (στρωτήρα) στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Συμπληρωματικές απαιτήσεις για τον Σύνδεσμο W14 
 
Οι ακόλουθες απαιτήσεις τίθενται συμπληρωματικά ως προς την ΕΛΟΤ.ΤΠ.1501-07-08-03-34. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει : 
 
Α.  Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του 
Εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, ήτοι επωνυμία, ιδιοκτήτης, τόπος 
εγκατάστασής, τηλέφωνο επικοινωνίας αυτού. 
Β.  Κατάσταση υποπρομηθευτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην κατασκευή επιμέρους 
υλικών των συνδέσμων. 
Γ.  Πιστοποιητικό του Εργοστασίου παραγωγής των συνδέσμων κατά ISO 9001 ή άλλου 
ισοδύναμου. 
Δ.  Πιστοποιητικό (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο) από Σιδηροδρομικό 
Δίκτυο Υψηλών ταχυτήτων (με ταχύτητα κυκλοφορίας ≥200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος 
γραμμής 1435 mm) που θα βεβαιώνει ότι:  
«Σύνδεσμοι ακριβώς ίδιοι με τον προσφερόμενο έχουν τοποθετηθεί σε μήκος τουλάχιστον 30 Km 
(50.000 τεμάχια στρωτήρων x 4=200.000 σύνδεσμοι) σε εν εκμεταλλεύσει γραμμές με τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά (με ταχύτητα κυκλοφορίας ≥200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, 
εύρος γραμμής 1435mm). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι δυνατόν να έχουν τοποθετηθεί σε στρωτήρες 
διάφορους από τον προσφερόμενο». 
 
Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν κατασκευάζει συνδέσμους, θα προσκομίσει επίσης :  
 α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο Ανάδοχος να δηλώνει, ότι θα 
συνεργαστεί με τρίτο, ο οποίος έχει κατασκευάσει τους προσφερόμενους (πιστοποιούμενους) 
συνδέσμους. 
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 β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 τoυ παραπάνω τρίτου, ότι θα συνεργαστεί με τον 
Ανάδοχο καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα υποστηρίξει και θα παρακολουθεί ανελλιπώς 
την κατασκευή των προσφερομένων συνδέσμων και ότι θα είναι συνυπεύθυνος για την άριστη 
και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους ποιότητα αυτών.  
 
Ε.  Πλήρη μελέτη της καταπόνησης των στοιχείων του συνδέσμου υπό τα ονομαστικά 
φορτία σχεδιασμού. Η μελέτη θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά σχεδίων. Η μελέτη θα 
συνοδεύεται επίσης από αναλυτικά στοιχεία/περιγραφή των υλικών κάθε στοιχείου του 
συνδέσμου και θα αναφέρεται: 

Ε1. Στις μηχανικές ιδιότητες των αντιστοίχων σταθερών, διακυμάνσεις τούτων σε συνάρτηση 
με εξωγενείς επιρροές (φορτία, θερμοκρασία, διάγραμμα φορτίου – παραμόρφωσης κλπ) 
από τα οποία θα προκύπτει η εξασφάλιση της εφαρμοζόμενης δύναμης και της λειτουργίας 
του προσφερόμενου συνδέσμου. 
Ε2. Στην αντιστοιχία με κανονισμούς και ειδικές άδειες παραγωγής. 

 
Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τους προσφερόμενους 
συνδέσμους σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα στο άρθρα της παρούσας, πρέπει να 
έχουν εκδοθεί επονόματι του τρίτου. 
 
Ο προσφέρων θα υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω και τους Κανονισμούς και τις προδιαγραφές 
της χώρας της οποίας το Σιδηροδρομικό δίκτυο χρησιμοποιεί το προσφερόμενο υλικό 
(σύνδεσμοι) στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Για το ελαστικό υπόθεμα απαιτούνται τα ακόλουθα : 

 
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του 
Εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, ήτοι επωνυμία, ιδιοκτήτης, τόπος 
εγκατάστασής, τηλέφωνο επικοινωνίας αυτού. 
Β. Πιστοποιητικό του Εργοστασίου παραγωγής των ελαστικών υποθεμάτων κατά ISO 9001 ή 
άλλου ισοδύναμου. 
Γ. Πιστοποιητικό (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο) από Σιδηροδρομικό 
Δίκτυο Υψηλών ταχυτήτων (με ταχύτητα κυκλοφορίας ≥200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, 
εύρος γραμμής 1435 mm) που θα βεβαιώνει ότι:  

 «Ελαστικά υποθέματα ακριβώς ίδια με τα προσφερόμενα έχουν τοποθετηθεί σε μήκος 
τουλάχιστον 30 Km (50.000 τεμάχια στρωτήρων χ 2=100.000 ελαστικά υποθέματα) σε 
εν εκμεταλλεύσει γραμμές με τα παραπάνω χαρακτηριστικά (με ταχύτητα 
κυκλοφορίας ≥200 Km/h, αξονικό φορτίο 225 KN, εύρος γραμμής 1435 mm). Αυτά τα 
ελαστικά υποθέματα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί με ίδιους συνδέσμους με τον 
προσφερόμενο». 

 
Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν κατασκευάζει ελαστικά υποθέματα, θα προσκομίσει 
επίσης:  
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο Ανάδοχος να δηλώνει, ότι θα συνεργαστεί με 
τρίτο, ο οποίος έχει κατασκευάσει τα προσφερόμενα (πιστοποιούμενα) ελαστικά υποθέματα. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 τoυ παραπάνω τρίτου, ότι θα συνεργαστεί με τον 
προσφέροντα καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα υποστηρίξει και θα παρακολουθεί 
ανελλιπώς την κατασκευή των προσφερομένων ελαστικών υποθεμάτων και ότι θα είναι 
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συνυπεύθυνος για την άριστη και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους ποιότητα αυτών.  
 
Πλήρη μελέτη που να αποδεικνύει ότι το προσφερόμενο ελαστικό υπόθεμα είναι συμβατό με τον 
προσφερόμενο σύνδεσμο. Η μελέτη θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά σχεδίων του 
προσφερομένου ελαστικού υποθέματος. 
 
Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος τα προσφερόμενα ελαστικά 
υποθέματα σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα στα άρθρα της παρούσας πρέπει να 
έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι του τρίτου. 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω και τους Κανονισμούς και τις προδιαγραφές της 
χώρας της οποίας το Σιδηροδρομικό δίκτυο χρησιμοποιεί το προσφερόμενο υλικό (ελαστικά 
υποθέματα) στην Ελληνική γλώσσα.  
 
1.3 Λοιπές απαιτήσεις 
 

a) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του Αναδόχου, ότι όλα τα προσφερόμενα 
υλικά θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. 

b) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του Αναδόχου, ότι όλα τα προσφερόμενα 
υλικά θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Διαλειτουργικότητας (Οδηγία 96/48 ΕΚ). 

c) Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινουργή και αμεταχείριστα. 
d) Η ΟΣΕ Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων 

που θα υποβληθούν. Επίσης, η Υπηρεσία, με τα αρμόδια όργανά της, έχει το δικαίωμα 
να επισκεφθεί τα δηλωθέντα εργοστάσια και να προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση των 
δηλωθέντων στην προσφορά στοιχείων, με δαπάνη της ΟΣΕ Α.Ε. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παράσχει στην Υπηρεσία όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την 
ευχερή μετάβασή της στον χώρο των εργοστασίων και την πρόσβασή της στις 
απαιτούμενες πληροφορίες. 

e) Τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να περιγράφουν και να αναλύουν όλα τα επιμέρους 
υλικά που αποτελούν το παραπάνω σύνολο στρωτήρων - συνδέσμων – υποθεμάτων, 
ελικωτών, κλπ με αναφορά στην ποσότητα εκάστου στοιχείου. 

 

1.3 Ποιότητα υλικών 
a) Η ποιότητα των στρωτήρων που απαιτούνται θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ 

13230-01, 13230-02 και με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 
b) Οι τιμές των ροπών κάμψης και των συντελεστών κρούσης του προσφερόμενου 

στρωτήρα θα είναι σύμφωνες με αυτές του πιστοποιημένου στρωτήρα που έχει 
καθορίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ή οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες του Κράτους στο 
δίκτυο του οποίου βρίσκεται εν χρήση ο πιστοποιημένος στρωτήρας (σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13230-1). 

c) Οι στρωτήρες θα είναι ολόσωμοι (monoblock) από προεντεταμένο σκυρόδεμα, μήκους 
2,60 m, μεγίστου πλάτους 0,30 m, μεγίστου ύψους 0,25 m. 

d) Η επιφάνεια εδράσεως της σιδηροτροχιάς πρέπει να έχει επίκλιση προς το μέσο του 
στρωτήρα 1:20. Ο πιστοποιούμενος τύπος στρωτήρα – που έχει τοποθετηθεί στο 
πιστοποιούν σιδηροδρομικό δίκτυο, μπορεί να έχει διαφορετική επίκλιση. 

e) Οι ανοχές για όλες τις διαστάσεις, θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
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Πρότυπο ΕΝ 13230-1. 
f) Οι στρωτήρες θα είναι για γραμμές κανονικού εύρους (1435 mm) και για σιδηροτροχιές 

60 Ε1 (UIC 60) ή 54 Ε1 (UIC 54). Με έγγραφο της Υπηρεσίας θα γνωστοποιηθεί στον 
Ανάδοχο το είδος της σιδηροτροχιάς. 

g) Πριν από την έναρξη παράδοσης των στρωτήρων θα γίνουν οι έλεγχοι αποδοχής που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13230-1. Η ΟΣΕ ΑΕ Α.Ε. έχει 
το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τους ελέγχους αυτούς υπό την προϋπόθεση ότι 
στον προσφερόμενο πλήρη στρωτήρα έχουν γίνει στα πλαίσια παλαιότερων 
προμηθειών στρωτήρων οι έλεγχοι αποδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 7 του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13230-1 και ο προσφερόμενος στρωτήρας είναι ακριβώς ο 
ίδιος με τον στρωτήρα στον οποίο έχουν γίνει οι έλεγχοι αυτοί.  

h) Επιπλέον οι στρωτήρες θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις δοκιμές που προβλέπονται 
από τις αντίστοιχες ΕΝ. 

i) Τα προσφερόμενα ελαστικά υποθέματα θα έχουν δυναμική ακαμψία KDYN  ≤ 100 kN /mm, 
και πάχος 7-10 mm. Ελαστικά υποθέματα με KDYN > 100 kN/mm δεν γίνονται αποδεκτά. 

j) Ο προσφερόμενος σύνδεσμος πρέπει, για να γίνει αποδεκτός, να παρέχει ακόμη 
ασφάλεια και στην περίπτωση θραύσης της σιδηροτροχιάς, για τον λόγο αυτό η 
αντίσταση επιμήκυνσης της σιδηροτροχιάς κατά μήκος του άξονά της, για τον 
προσφερόμενο σύνδεσμο, δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 9 KN. 

k) Η ποιότητα των συνδέσμων και των ελαστικών υποθεμάτων θα είναι σύμφωνη με τα 
πρότυπα ΕΝ 13481-01,13481-02, με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στις FICHES UIC 
για τα αντίστοιχα υλικά, τελευταίας έκδοσης, όπου αυτές δεν αντιβαίνουν τα παραπάνω 
πρότυπα. 

l) Το σύστημα κάθε συνδέσμου και υποθέματος πρέπει να είναι απλό και να συντίθεται 
από, κατά το δυνατό, μικρό αριθμό στοιχείων. Ο σύνδεσμος πρέπει, για να γίνει 
αποδεκτός, να προσυναρμολογείται επί του στρωτήρα. Προσυναρμολογούμενος 
(προμονταρισμένος) σύνδεσμος νοείται ο σύνδεσμος που κατά τις εργασίες στρώσης 
και συντήρησης γραμμής επιτρέπει την απευθείας τοποθέτηση/απομάκρυνση της 
σιδηροτροχιάς στον/από τον στρωτήρα χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη 
αποσυναρμολόγηση του ίδιου του συνδέσμου και η εν συνεχεία επανατοποθέτηση του 
στο στρωτήρα. 

m) Γενικά όλα τα υλικά θα συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
n) Ο σύνδεσμος υποχρεωτικά θα επιτρέπει εκπλάτυνση του εύρους μέχρι +15 mm 

(1450mm) σε βαθμίδες 2,5  ή και 5 με την χρησιμοποίηση πλακιδίων εκπλάτυνσης 
εύρους. 

o) Τα ελαστικά υποθέματα να αντέχουν σε υδρόλυση στις συνθήκες του δικτύου του ΟΣΕ 
(Θερμοκρασία, Υγρασία, υπέρυθρη ακτινοβολία). Η αντοχή αυτή θα αποδεικνύεται από 
συγκεκριμένες μελέτες αναγνωρισμένου Ινστιτούτου. 

p) Τα ελαστικά υποθέματα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί με επιτυχία στο δίκτυο του ΟΣΕ ή σε 
άλλο σιδηροδρομικό δίκτυο, με επιτυχία, για τουλάχιστον 5 έτη με ακραίες συνθήκες         
θερμοκρασίας σιδηροτροχιάς +80ΟC και -15ΟC και σε πραγματικές συνθήκες Υγρασίας 
και υπέρυθρης ακτινοβολίας μαζί με τον προτεινόμενο σύνδεσμο. 

q) Οι αντοχές του ελαστικού υποθέματος σε υδρόλυση και ελαστική συμπεριφορά θα 
πρέπει να πληρούν όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές και προ της ενσωμάτωσης στο 
έργο θα παραδοθεί προς έγκριση τεχνική έκθεση εργαστηριακών δοκιμών που θα 
εκτελεστούν από κοινού με αρμόδια επιτροπή και με την οποία θα αποδεικνύεται η 
καταλληλότητα του ελαστικού υποθέματος ZW 700b TVZ 5109-H EPDM. Η αρμόδια 
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επιτροπή θα εισηγηθεί ακολούθως την έγκριση ή την απόρριψη των ελαστικών 
υποθεμάτων  βάση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών . Οι ανωτέρω 
δοκιμές θα γίνουν  από Πανεπιστημιακό ίδρυμα με πιστοποιημένο εργαστήριο αντοχής 
υλικών  ή στο εργοστάσιο κατασκευής εφόσον διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο ως 
άνω.   

r) Πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ελαστικού υποθέματος τουλάχιστον 
5 ετών. 

 

1.4 Τρόπος και τόπος παράδοσης του υλικού: 
 
a) Οι σύνδεσμοι μετά των ελαστικών υποθεμάτων, κλπ, θα παραδοθούν ελεύθεροι παντός 

δασμού προσυναρμολογημένοι επί των στρωτήρων.   
b) Η βάση έδρασης του χώρου όπου θα αποθηκευτούν οι στρωτήρες, θα διαμορφώνονται 

με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου και θα πρέπει να είναι υπολογισμένη ώστε 
να αντέχει οποιοδήποτε φορτίο που θα προκύψει από την αποθήκευση των στρωτήρων. 

c) Κατά την μεταφορά των πλήρων στρωτήρων γραμμής από το εργοστάσιο έως και την 
προσωρινή αποθήκευσή τους, όσο και για την ενσωμάτωσή τους στο έργο, ο Ανάδοχος 
θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων της σωστής και ασφαλούς 
μεταφοράς καθώς και της σωστής αποθήκευσης - τοποθέτησης. 

d) Η τοποθέτηση των στρωτήρων καθ’ ύψος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) σειρές 
και θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διακριτή κάθε παρτίδα παραγωγής 
(παρεμβολή μεταξύ των στρώσεων καταλλήλων ξύλινων παρεμβλημάτων προς 
αποφυγή έδρασης στρωτήρα επί συνδέσμου, κλπ.). 

e) Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για την προστασία του συγκεκριμένου υλικού από 
τους κινδύνους μεταφοράς ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς (π.χ. οξείδωση, κρούση). 
Οι στρωτήρες τόσο στον τόπο παραγωγής όσο και κατά την παράδοση στους 
υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους, θα στοιβάζονται με μέριμνα και δαπάνες του 
Αναδόχου σε κατάλληλα επίπεδα ορθογωνικής διατομής. Όλες οι στρώσεις θα είναι 
οριζόντιες. Μεταξύ των στρωτήρων μιας στρώσης θα παρεμβάλλονται κατάλληλα 
ξύλινα υποθέματα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα έδρασης στρωτήρα επί 
συνδέσμου. Η προμήθεια των ξύλινων υποθεμάτων θα βαρύνει τον Ανάδοχο και 
συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή.  

f) Η φορτοεκφόρτωση των στρωτήρων θα γίνεται με όλη την προσοχή που απαιτείται για 
την αποφυγή οποιασδήποτε φθοράς ή θραύσης. Στρωτήρες, σύνδεσμοι και υποθέματα 
με φθορές ή με βλάβες θα απορρίπτονται και θα απομακρύνονται από τον Ανάδοχο 
εντός μηνός, με μέριμνα και δαπάνες του.   

 
  
1.5 Γλώσσα των πιστοποιητικών 
Όλα τα απαιτούμενα, ξενόγλωσσα πιστοποιητικά θα κατατεθούν σε πρωτότυπη έκδοση ή σε 
επικυρωμένο αντίγραφο, θα αναφέρουν σαφώς τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος και θα 
συνοδεύονται απαραίτητα από νομίμως επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.  Στρωτήρας ασφαλείας Β93  

 
Οι στρωτήρες ασφαλείας θα είναι τύπου Β.93 σύμφωνα με τις διατάξεις των γερμανικών 
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κανονισμών loarg 328 και loarg 327. 
 
Το σύστημα συνδέσμων θα είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια loarg 326 / 327. 
 
Οι χρησιμοποιούμενοι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από 2 δίκτυα υψηλών 
ταχυτήτων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
 
 Ταχύτητα δικτύου V ≥ 200km/h 
 Αξονικό φορτίο 225kΝ 
 Σιδηροτροχιές UIC54 / UIC60 
 Γραμμές εύρους 1435mm με συνεχείς συγκολλημένες σιδηροτροχιές. 
 
Τα πιστοποιητικά των δικτύων και τα εγκεκριμένα σχέδια θα είναι επίσημα πρωτότυπα από την 
αρμόδια υπηρεσία του πρωτεύοντος σιδηροδρομικού δικτύου ή την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία 
του κράτους στις γραμμές του οποίου βρίσκονται στρωμένα ο στρωτήρας ο σύνδεσμος και το 
ελαστικό υπόθεμα και θα αφορούν γραμμές της συγκεκριμένης χώρας οι οποίες βρίσκονται εν 
εκμεταλλεύση με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και οι οποίες γραμμές θα προσδιορίζονται 
σαφώς. 
 
Για λόγους ομοιομορφίας με την ελαστικότητα των κυρίως τροχιών προτείνεται η εφαρμογή 
ελαστικής σύνδεσης με μαλακό ελαστικό υπόθεμα  Zw700b EPDM TVZ-H 5109 C=60KN/mm με 
σύνδεσμο KS 24. Στις αντιτροχιές η σύνδεση μπορεί να μην είναι ελαστική οπότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σκληρό ελαστικό υπόθεμα EVA.με Skl 12. 
 
Θα υποβληθεί πλήρης μελέτη καταπόνησης των στοιχείων του συνδέσμου και του υποθέματος 
υπό τα ονομαστικά φορτία σχεδιασμού. Η μελέτη θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά σχεδίων. Η 
μελέτη θα συνοδεύεται επίσης από αναλυτικά στοιχεία/ περιγραφή των υλικών κάθε στοιχείου 
του συνδέσμου και του ελαστικού υποθέματος και θα αναφέρεται: 
 Στις μηχανικές ιδιότητες και των αντιστοίχων σταθερών διακύμανσης τούτων σε συνάρτηση 

με εξωγενείς επιρροές (Φορτία, θερμοκρασία, διάγραμμα φορτίου -παραμόρφωσης κλπ) 
από τα οποία θα προκύπτει η εξασφάλιση της εφαρμοζόμενης δύναμης και της λειτουργίας 
του συνδέσμου και του ελαστικού υποθέματος. 

 Στις ιδιότητες του ελαστικού υποθέματος.   
 

Θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία για τον κατασκευαστή κάθε στοιχείου. 

Πρέπει να αποδεικνύεται ότι το προσφερόμενο ελαστικό υπόθεμα είναι συμβατό με τον 
προσφερόμενο σύνδεσμο, βάσει διαγραμμάτων φορτίου – απόκρισης για τον σύνδεσμο και το 
προσφερόμενο ελαστικό υπόθεμα καθώς επίσης ότι είναι εγκεκριμένο από το σιδηροδρομικό 
δίκτυο, δεν γίνονται αποδεκτοί και απορρίπτονται σύνδεσμοι και ελαστικά υποθέματα που δεν 
πληρούν τους όρους της παρούσης. 

Τα παραπάνω ελαστικά υποθέματα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί με ίδιους συνδέσμους με τον 
προτεινόμενο. 

Οι σύνδεσμοι θα περιλαμβάνουν το ελαστικό υπόθεμα αποδεδειγμένα κατάλληλο για τον 
προσφερόμενο σύνδεσμο με βάση τα διαγράμματα φορτίου απόκρισης. 

Το σύστημα κάθε συνδέσμου πρέπει να είναι απλό και συντίθεται από κατά το δυνατόν μικρό 
αριθμό στοιχείων. Επιπλέον θα πρέπει ο σύνδεσμος να προσυναρμολογείται επί του στρωτήρα. 
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Προσυναρμολογούμενος (προμονταρισμένος) σύνδεσμος νοείται ο σύνδεσμος που κατά τις 
εργασίες στρώσης και συντήρησης γραμμής επιτρέπει την απ’ ευθείας τοποθέτηση –
απομάκρυνση και άνευ περιστροφής του συνδέσμου, της σιδηροτροχιάς στον /από στρωτήρα 
χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη αποσυναρμολόγηση του ίδιου του συνδέσμου και εν 
συνεχεία επανατοποθέτηση του στον στρωτήρα. 

 
Η ποιότητα των στρωτήρων θα ανταποκρίνεται στους κανονισμούς ΒΝ 918 143, ΕΝ 13230-01 και 
ΕΝ 13230-02. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παράδοση όλων των υλικών να υποβάλει επίσημα 
πιστοποιητικά και εγκεκριμένα σχέδια από την αρμόδια Υπηρεσία του πρωτεύοντος 
σιδηροδρομικού δικτύου ή την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία Ευρωπαϊκού κράτους, στις γραμμές 
του οποίου βρίσκονται στρωμένα ο στρωτήρας, ο σύνδεσμος και το υπόθεμα οι οποίες 
γραμμές θα προσδιορίζονται σαφώς. 
 
Η ΟΣΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να έρθει απ’ ευθείας σε επαφή με τους εκδότες των 
πιστοποιητικών για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία, 
εις οιανδήποτε χρονική στιγμή πριν την κατακύρωση ή και κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 
Ο Ανάδοχος πριν από την προσκόμιση των υλικών θα υποβάλλει τους κανονισμούς και τις 
προδιαγραφές της χώρας της οποίας το δίκτυο χρησιμοποιεί τα υλικά (στρωτήρας, πλάκες 
έδρασης). Οι κανονισμοί αυτοί θα δοθούν και σε Ελληνική μετάφραση από τον Ανάδοχο. 
  
Πριν από την έναρξη παράδοσης θα γίνουν έλεγχοι αποδοχής για όλα τα επιμέρους υλικά 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της χώρας προέλευσης του τεχνογνώστη οίκου η του δικτύου 
που χρησιμοποιεί τους στρωτήρες και τις πλάκες έδρασης. 
Επιπλέον οι στρωτήρες θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις δοκιμές που προβλέπονται από τα 
αντίστοιχα EN με υποχρεωτική και τη δοκιμή κόπωσης. Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν παρουσία 
εκπροσώπων της ΟΣΕ ΑΕ πριν από την έναρξη παραγωγής. 
Σε περίπτωση αποτυχίας της δοκιμής προ της έναρξης της παραγωγής, έστω και σε ένα 
πρωτότυπο αναζητείται το αίτιο και γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις και η δοκιμή 
επαναλαμβάνεται. 
 
2.1 Ποιοτικός έλεγχος 
Η παραγωγή όλων των στοιχείων του συστήματος στρωτήρα και πλακών έδρασης θα 
παρακολουθείται στο εργοστάσιο κατασκευής τους από επιτροπή οριζόμενη από την ΟΣΕ ΑΕ 
που θα παραλαμβάνει αφού διεξαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι που θα 
καθοριστούν με βάση την παρούσα προδιαγραφή η οποία και θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης. 
 
Η ΟΣΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει πρόσθετους ελέγχους, αν το κρίνει αναγκαίο, 
αναλαμβάνοντας τη δαπάνη τούτων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει επαρκή αριθμό υλικών και να διευκολύνει την ΟΣΕ ΑΕ 
στη διεξαγωγή πρόσθετων ελέγχων. 
 
Η ΟΣΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει πρόσθετους ελέγχους, αν το κρίνει αναγκαίο, 
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αναλαμβάνοντας τη δαπάνη τούτων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 α) Να ειδοποιεί την ΟΣΕ ΑΕ 30 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ακριβή ημερομηνία έναρξης των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου του κάθε υλικού. 
 β) Να επιτρέπει και διευκολύνει την παρουσία των εκπροσώπων της ΟΣΕ ΑΕ σε 
οποιαδήποτε φάση παραγωγής ή ελέγχων του κάθε υλικού. 
 γ) Να αποδέχεται κάθε παρατήρηση – υπόδειξη της ΟΣΕ ΑΕ σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης των ελέγχων όταν αυτός δεν έχει καλυφθεί πλήρως με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 δ) Να κοινοποιεί στην ΟΣΕ ΑΕ όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων εντός το πολύ δύο 
εργασίμων ημερών από την εκτέλεσή τους, στην πρωτογενή αλλά και στην επεξεργασμένη / 
αξιολογημένη μορφή τους. 
 
2.2 Έλεγχος συστήματος - Παραλαβή 
Η παραλαβή κάθε αποστολής (παρτίδας) στρωτήρων – πλακών έδρασης – συνδέσμων – 
ελαστικών υποθεμάτων θα γίνεται αποδεκτή μόνον όταν : 

 έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι του κάθε υλικού 
 έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε έγκυρα αντίγραφα ή πρωτότυπα (ως θα 

συμφωνηθεί μεταξύ ΟΣΕ ΑΕ και αναδόχου) τα συναφή πιστοποιητικά ελέγχων του κάθε 
υλικού 

Τα κριτήρια ελέγχου και παραλαβής καθορίζονται στη σύμβαση με βάση την παρούσα και τις 
προδιαγραφές και τους κανονισμού του δικτύου που έχει χρησιμοποιήσει τους στρωτήρες και 
τις πλάκες έδρασης. Για τους συνδέσμους και τα ελαστικά υποθέματα, τα κριτήρια ελέγχου και 
παραλαβής είναι όμοια με εκείνα των κοινών στρωτήρων. 
 
2.3 Αποθήκευση, μεταφορά στρωτήρων 
Οι στρωτήρες, τόσο στον τόπο παραγωγής τους όσο και στους υπαίθριους αποθηκευτικούς 
χώρους, θα στοιβάζονται με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτού σε κατάλληλα επίπεδα 
ορθογωνικής διατομής. Όλες οι στρώσεις θα είναι οριζόντιες. Μεταξύ των στρωτήρων μίας 
στρώσης και των υπερκειμένων θα παρεμβάλλονται κατάλληλα ξύλινα υποθέματα για να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα έδρασης στρωτήρα επί συνδέσμου (ων). 
 
Η προμήθεια των ξύλινων υποθεμάτων θα βαρύνει τον ανάδοχο και συμπεριλαμ-βάνεται στην 
προσφερόμενη τιμή. 
 
Η φορτοεκφόρτωση των στρωτήρων θα γίνεται με όλη τη προσοχή που απαιτείται για την 
αποφυγή οποιασδήποτε φθοράς ή θραύσης. 
 
Στρωτήρες και πλάκες έδρασης με φθορές ή με βλάβες θα απορρίπτονται και θα 
απομακρύνονται από τον ανάδοχο εντός μηνός, με μέριμνα και δαπάνες του.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 5. Στρωτήρες ξύλινοι απο αφρικανική ξυλεία ΑΖΟΜΠΕ με αυλακώσεις 
(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13145) 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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1.1. ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 
Οι στρωτήρες θα προέρχονται από Αφρικανική ξυλεία ΑΖΟΜΠΕ. 
 
1.2. ΔΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Θα ισχύσουν οι εφαρμοζόμενοι στην χώρα προελεύσεως της ξυλείας (χρόνος υλοτομίας, 
τεμαχισμός, αποφλοίωση κορμών κλπ.). 
 
1.3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
Οι στρωτήρες ουδεμία μείωση των διαστάσεων επιτρέπεται να έχουν πέραν αυτών που 
εμφανίζονται στα σχέδια της Υπηρεσίας. 
 
1.4. ΕΥΘΥΤΗΣ 
α. Οι στρωτήρες πρέπει να είναι ευθυτενείς, με τις ίνες ευθείες και περίπου παράλληλους 
προς τον κατά μήκος άξονα του στρωτήρα. Στρωτήρες με ίνες συνεστραμμένες, ή που διήκουν 
λοξά ως προς τον κατά μήκος άξονα, δεν γίνονται δεκτοί. Επίσης δεν γίνονται δεκτοί και 
απορρίπτονται, στρωτήρες στρεβλοί ή με οριζόντιες πλευρές (άνω και κάτω βάσεις) 
καμπυλωμένες με βέλος μεγαλύτερο του 0,5 εκ. 
 
β. Οι κατακόρυφοι πλευρές μπορούν να είναι καμπυλωμένες, εφ΄ όσον το βέλος της 
υπάρχουσας καμπυλότητας είναι μικρότερο των 3 εκ. Ανά μέτρο κοινού στρωτήρος. Εάν η 
καμπυλότητα δημιουργείται από εντοπισμένη στροφή του ενός μόνο άκρου (ενώ το υπόλοιπο 
μήκος του στρωτήρος να είναι ευθυτενές) ή εάν παρουσιάζεται διπλή καμπυλότης (αντίστροφα 
στα δύο άκρα) το μέγιστο βέλος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό των ως άνω καθοριζομένων.
  
Το σύνολο των με καμπυλότητα στρωτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό 10% της όλης 
προμήθειας. 
 
1.5. ΚΟΠΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝ 
Τα άκρα (μέτωπα) των στρωτήρων πρέπει να είναι κομμένα με πριόνι κάθετα προς τον άξονα 
τους. Επιτρέπεται απόκλιση ως προς την καθετότητα, μέχρι 2 εκ. Οι πλευρικές επιφάνειες, η 
επιφάνεια έδρασης και η άνω επιφάνεια των στρωτήρων πρέπει να είναι κομμένες επίσης με 
πριόνι. Οι πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι αισθητά κάθετες στην επιφάνεια έδρασης. 
 
1.6. ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΕΣ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ 
α. Στρωτήρες που εμφανίζουν μία διαμπερή ρωγμή που αρχίζει από τα άκρα (μέτωπα) 
απορρίπτονται εφόσον το μήκος της ρωγμής είναι μεγαλύτερο των 15 εκ. Για τους στρωτήρες 
μέχρι και 1,80 μ. μήκους, ή μεγαλύτερο των 25 εκ. Για τους στρωτήρες πάνω από 1,80 μ. μήκους. 
β. Οι παραπάνω στρωτήρες που εμφανίζουν μία ή πολλές ρωγμές μήκους μέχρι 25 εκ. 
γίνονται αποδεκτοί εφ’ όσον εξασφαλισθούν στα μέτωπα τους, με δαπάνες του αναδόχου, με 
τις πλάκες προστασίας “GANG NAIL” του εγκεκριμένου σχεδίου της Υπηρεσίας και συνημμένης 
προδιαγραφής τους. 
 
1.7 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΟΜΦΟΥ 
Γίνονται δεκτοί στρωτήρες με ποσοστό μέχρι 33% που παρουσιάζουν σε μία από τις πλευρικές 
έδρες, σομφό πάχους (μετρούμενο κατά την διαγώνιο της διατομής) μέχρι 18% του μήκους της 
διαγωνίου και πάντως όχι μεγαλύτερο από 5 εκ. 
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1.8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
Οι στρωτήρες θα παραδίδονται εμποτισμένοι με τρεις αυλακώσεις 60mm x 7mm στην επιφάνεια 
έδρασης τους, κάτω από κάθε έδραση σιδ/χιάς. 
 
1.9. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ 
Για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται διαπλάτυνση του εύρους της γραμμής, σύμφωνα με τον 
κανονισμό της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διάνοιξη των οπών, με τις οποίες 
επιτυγχάνεται η διαπλάτυνση αυτή. 
 
2.4 ΠΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΡΩΓΜΩΝ ΤΥΠΟΥ GANG-NAIL ΚΕΦΑΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
 
2.1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τα αντιρωγμικά ελάσματα κεφαλών ξύλινων στρωτήρων 
ονομαζόμενα και “GANG-NAILS”. Αυτά εμπήγονται στους ξύλινους στρωτήρες έτσι ώστε να 
συγκρατούν τα χείλη σχισμών ή αυξανομένων ρωγμών. 
 
2.2. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Μορφή και διαστάσεις καθώς και οι ανοχές τους δίνονται στο σχέδιο της Υπηρεσίας αριθ. 
9777/13.7.77 
 

o ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Τα ελάσματα κατασκευάζονται από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα. Οι μηχανικές ιδιότητες του 
χάλυβα πρέπει να είναι: 
α. Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 35 kg/mm2 
β. Ελάχιστη όριο αντοχής 25 kg/mm2 
γ. Σκληρότητα κατά BRINELL 98 – 113 βαθμοί 
δ. Σκληρότητα κατά ROCKWELL 54 – 65 βαθμοί 
 
2.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Η επιψευδαργύρωση πρέπει να είναι κανονική, συνεχής και να γίνεται δια βυθίσεως εν θερμώ. Η 
ποσότητα του ψευδαργύρου και από τις δύο πλευρές δεν πρέπει να είναι λιγότερη των 610 
γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6.  Σιδηροτροχιές ασφαλείας 

1. Σε περίπτωση εκτροχιασμού πάνω ή κάτω από γέφυρες, περαιτέρω φθορές του συρμού 
ή/και λόγω του συρμού θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται με κατάλληλα μέτρα. 
2. Οι σιδηροτροχιές ασφαλείας προλαμβάνουν περαιτέρω φθορές της γέφυρας ή των 
υποστυλωμάτων, καθώς εμποδίζουν τον πλήρη εκτροχιασμό του συρμού.  
3. Οι σιδηροτροχιές ασφαλείας τοποθετούνται πάνω σε γέφυρες ή κάτω από αυτές, 
παράλληλα προς τις σιδ/χιές κύλισης σε απόσταση 180χλστ. 
4. Η τοποθέτηση των σιδ/χιών ασφαλείας ξεκινάει σε κατάλληλη απόσταση πριν την 
γέφυρα (τουλάχιστον 10 μέτρα) και τελειώνει στην ίδια απόσταση μετά από αυτή, σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο σχέδιο στρώσης. Σε μήκος περίπου εννέα (9) στρωτήρων πριν και μετά 
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προετοιμάζεται είσοδος προς το κενό των 180χλστ. («μηχανισμός διευθέτησης τροχού»). 
5. Οι σιδ/χιές ασφαλείας χρησιμοποιούνται σαν προληπτικό μέτρο μόνο σε περιπτώσεις, 
όπου ένας εκτροχιασμένος συρμός είναι πιθανόν να συγκρουστεί με κάποια μεμονωμένη 
κατασκευή (π.χ. γέφυρα) καταστρέφοντάς την, ή να πέσει από την γέφυρα όπου κινείται. 
6. Αυτό το μέτρο εφαρμόζεται μόνο προκειμένου για κατασκευές που περιορίζουν ξαφνικά 
το περιτύπωμα των γραμμών, π.χ.: 
 Στην αρχή των σηράγγων, όταν η είσοδος είναι πιο στενή από το περιτύπωμα πριν τη 

σήραγγα 
 Στην αρχή μιας γέφυρας (σε κάτω διάβαση), όταν το κατάστρωμά της ή η απόσταση των 

βάθρων της είναι πιο στενή από το περιτύπωμα πριν τη γέφυρα 
 Στην αρχή ενός τοίχου ή Cut&Cover, όταν η είσοδος περιορίζει ξαφνικά το περιτύπωμα 
 Πάνω σε γέφυρα, όταν δεν υπάρχει προστατευτικό στηθαίο, το οποίο να εμποδίζει την τυχόν 

πτώση του εκτροχιασμένου συρμού. 
7. Πλησιάζοντας τις σιδ/χιές ασφαλείας, οι τροχοί των εκτροχιασμένων οχημάτων 
καθοδηγούνται στο κατάλληλα διαμορφωμένο κενό μεταξύ των σιδ/χιών ασφαλείας και 
κύλισης, το οποίο στην είσοδο και έξοδο του τμήματος είναι μεγαλύτερο. Με αυτόν τον τρόπο το 
όχημα παραμένει κοντά στην γραμμή και αποφεύγεται η σύγκρουση με την παρακείμενη 
κατασκευή. 
8. Οι σιδηροτροχιές ασφαλείας δεν αποτελούν μέτρο προστασίας κατά του εκτροχιασμού. 
9. Οι δυνατές διατάξεις σιδ/χιών ασφαλείας φαίνονται στο σχήμα 1. 
 

9.1 Το μήκος των σιδ/χιών ασφαλείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18μ. Τα τμήματα μήκους 
18μ δεν συγκολλούνται μεταξύ τους.  
 

9.2 Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, η σιδ/χιά ασφαλείας πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται στην 
κανονική της θέση (δηλ. σε απόσταση 180χλστ από την σιδ/χιά κύλισης) τουλάχιστον 
10μ πριν την κατασκευή. 

 
9.3 Είναι δυνατό, εάν η κατασκευή βρίσκεται από την μια πλευρά της γραμμής, να 

τοποθετηθεί μονή σιδ/χιά ασφαλείας. 
 

9.4 Κατά την τοποθέτηση των αμφιδετών και τη σύσφιξη των συνδέσμων, πρέπει να 
διατηρούνται μεταξύ των σιδ/χιών ασφαλείας μήκους 18μ αρμοί διαστολής σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Θερμοκρασία Σιδ/χιάς ( οC ) Αρμός μεταξύ Σιδ/χιών ( χλστ ) 
Άνω των 32 9 

32 – 26 10 

26 – 20 11 

20 – 14 12 

Κάτω των 14 13 

 
10 Για την είσοδο /έξοδο στο κενό των 180χλστ κάμπτεται μια σιδ/χιά ασφαλείας, σε μήκος 
9 περίπου στρωτήρων, ωσότου το άκρο της να φτάσει στον νοητό άξονα της γραμμής. 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 333 από 361

 

 
11 Οι σιδ/χιές ασφαλείας τοποθετούνται είτε σε ξύλινους στρωτήρες, είτε σε στρωτήρες 
ολόσωμους από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Η διάταξη των σιδ/χιών για τις δύο περιπτώσεις 
φαίνεται στο σχήμα 2. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2 
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ΑΡΘΡΟ 7.  Προσκρουστήρας (buffer stop ) 

 
Α.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.  Οι προσκρουστήρες προορίζονται για γραμμές εύρους 1435χλστ στρωμένες με σιδ/χιές 
54E1 (UIC54) ή 60E1 (UIC60) με επίκλιση 1:20, σε στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα ή 
ξύλινους, στις οποίες κυκλοφορούν συρμοί βάρους μέχρι 22.5τον. κατ’ άξονα. Τοποθετούνται 
στο πέρας της κάθε γραμμής ως συσκευή ασφαλείας, με σκοπό να συγκρατήσουν ένα 
κινούμενο συρμό. 
 
2. Η ταχύτητα του κινούμενου, προς τον σταθερό προσκρουστήρα, συρμού ανέρχεται στα 
10 χλμ/ώρα. 
 
3.  Οι προσκρουστήρες πρέπει να είναι καινούργιοι και καθόλα πλήρεις, να περιλαμβάνουν 
και κάθε απαιτούμενο υλικό ή μικρό υλικό σύνδεσης και στερέωσης του προσκρουστήρα, την 
ενίσχυση της γραμμής και των στρωτήρων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες 
προβλέψεις για τις συσκευές σηματοδότησης. Οι προσκρουστήρες πρόκειται να τοποθετηθούν 
σε γραμμές με ηλεκτρικά κυκλώματα γραμμής ή με μετρητές αξόνων, για σηματοδότηση και θα 
πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα υλικά και συνδέσμους ώστε με μόνο την 
συναρμολόγηση επί τόπου, να είναι έτοιμοι για λειτουργία. 
 
4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να τύχουν της 
αξιολόγησης της Υπηρεσίας: 
 
α. πλήρη σειρά σχεδίων των προσκρουστήρων  
 
β. θεωρητικά στοιχεία υπολογισμού βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η ενέργεια θραύσης,  
 
γ. Πιστοποιητικό ότι έχει προμηθεύσει προσκρουστήρες παρομοίου τύπου σε ευρωπαϊκό δίκτυο 
ταχυτήτων V > 100km/h, το οποίο θα βεβαιώνει ότι: 
 
1) Ο προμηθευτής και σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, ένας τουλάχιστον από τους 
οίκους που απαρτίζουν την κοινοπραξία ή ένωση έχει κατασκευάσει και προμηθεύσει 
προσκρουστήρες στο εν λόγω σιδηροδρομικό δίκτυο και 
2) Ότι οι παραπάνω αποκρουστήρες έχουν χρησιμοποιηθεί σε γραμμές εν κυκλοφορία με τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά (ταχύτητα κυκλοφορίας >100km/h, συρμοί αξονικών φορτίων 
225kN, εύρος γραμμής 1435mm). 
 
Β.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 
 
Οι προσκρουστήρες που ζητούνται θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
1. Οι προσκρουστήρες τοποθετούνται στο πέρας των γραμμών.  
 
2. Οι προσκρουστήρες θα σχεδιάζονται ώστε να επιτρέπουν ελεγχόμενες επιμήκεις κινήσεις. 
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3. Οι προσκρουστήρες θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματήσουν ένα άδειο τραίνο μάζας 
1200 τόνων κινούμενο με μέγιστη ταχύτητα 10 χλμ/ώρα χωρίς να προξενήσουν ζημιές στο όχημα 
και στην γραμμή. 
 
4.  Ο προσκρουστήρας θα αποτελείται από κατακόρυφες στηρίξεις που φέρουν την 
οριζόντια δοκό στην οποία θα είναι τοποθετημένοι προσκρουστήρες συμβατοί με τους 
προσκρουστήρες του οχήματος (τύπου συμβατικού και αυτόματου Scharfenberg). 
  
5.  H σύνδεση του προσκρουστήρα με την γραμμή γίνεται με σύσφιγξη των αντιτριβικών 
στοιχείων. 
 
6. Ο προσκρουστήρας τοποθετείται σε σιδ/χιές που εδράζονται σε στρωτήρες από σκυρόδεμα 
ή ξύλο με την παρεμβολή ελαστικών υποθεμάτων από φυσικό ή συνθετικό καουτσούκ .  
 
7. Οι στρωτήρες θα έχουν μεγίστη αξονική απόσταση μέχρι 600χλστ. Μόνο σε ειδική περίπτωση, 
η οποία θα πρέπει να αιτιολογηθεί, επιτρέπεται μέγιστη αξονική απόσταση στρωτήρων 660χλστ. 
 
8. Οι εν λόγω προσκρουστήρες θα τοποθετηθούν σε σηματοδοτούμενες γραμμές που θα έχουν 
είτε τις δύο τροχιοσειρές μονωμένες και θα χωρίζονται ηλεκτρικά. 
 
9. Όλες οι επιφάνειες του αποκρουστήρα θα είναι γαλβανισμένες 
 
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 
 

i. Όλες οι επιφάνειες του αποκρουστήρα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής.  
ii. Προβλέπεται μέριμνα για εγκατάσταση συσκευών σηματοδότησης στον 

προσκρουστήρα. 
iii. Αν απαιτείται ενίσχυση της γραμμής ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις σχετικές 

εργασίες και υλικά με δικά του έξοδα. 
iv. Ο προσκρουστήρας θα αποτελείται από κατακόρυφες στηρίξεις που φέρουν την 

οριζόντια δοκό στην οποία θα είναι τοποθετημένοι προσκρουστήρες συμβατοί με τους 
προσκρουστήρες του οχήματος (τύπου συμβατικού και αυτόματου Scharfenberg).  

v. Κατασκευάζεται από χάλυβα και συνδέεται με τις σιδηροτροχιές με τον απαιτούμενο 
αριθμό αντιτριβικών στοιχείων. 

vi. Η επιφάνεια και ο αριθμός των ταμπονιέρων θα κατασκευάζονται ώστε να είναι 
σύμφωνοι με την διάταξη των προσκρουστήρων όλων των οχημάτων που θα 
κυκλοφορούν στις γραμμές. 

 
Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
1.  O Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει σαφώς την ποιότητα των υλικών κατασκευής 
των επί μέρους στοιχείων των προσκρουστήρων και τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες 
θα κατασκευαστούν αυτά. Υποχρεούται επίσης να υποβάλλει αντίγραφο των προδιαγραφών 
αυτών Στην Αγγλική ή στην Ελληνική 
 
2.  Οι ανωτέρω ( 1) προδιαγραφές πρέπει να είναι ή της Διεθνούς Ενώσεως Σιδ/μων (UIC) ή 
ελλείψει τέτοιων οι ισχύουσες στο πρωτεύον δίκτυο της χώρας του προμηθευτή. 
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3. Όλα γενικώς τα υλικά της προμηθείας από χάλυβα θα έχουν αντιοξειδωτική επάλειψη η 
οποία θα γίνει μετά τον τεχνικό έλεγχο των υλικών. 
 
Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
 
1.1 Μετά την ανάθεση του έργου ο Ανάδοχος θα υποχρεούται μέσα σε χρόνο που θα ορισθεί, 

να αποστείλει στην ΟΣΕ ΑΕ λεπτομερειακά σχέδια κατασκευής των προσκρουστήρων 
(σχέδιο στρώσης, λεπτομέρειες απαρτίων κλπ) για έγκριση προς εφαρμογή. Με τα σχέδια 
θα υποβάλλει και αντίγραφα των προδιαγραφών οι οποίες θα ισχύουν για την κατασκευή, 
τον έλεγχο και την παράδοση των υλικών και των προσκρουστήρων.  
 

1.2 Τα σχέδια και οι προδιαγραφές θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και σε 
μορφή AutoCAD. 
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ΑΡΘΡΟ 8. Αντιοδευτικά 

 
1) Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια αντιοδευτικών εξαρτημάτων σιδηροτροχιών 

60Ε1, 54Ε1, καθώς και των απαιτούμενων εργαλείων τοποθετήσεώς των (δια συγκρότηση 
ενός συνεργείου τοποθετήσεως). 

2) Τα προσφερόμενο αντιοδευτικά πρέπει να είναι τυποποιημένα. Αυτά πρέπει απαραίτητα να 
είναι του τύπου των ελατηριωτών αποτελούμενα από ένα τεμάχιο. 

3) Διευκρινίζεται ότι, αντιοδευτικά συναρμολογούμενα και προσαρμοζόμενα με βλήτρα δεν 
γίνονται δεκτά. Γι’ αυτό ενδεικτικά όσον αφορά την μορφή τους, επισυνάπτουμε σχέδια με 
την ονομασία «αγκύριο Αγγλικού τύπου». 

4) Τα αντιοδευτικά εξαρτήματα θα κατασκευαστούν από χάλυβα, με αντοχή σε εφελκυσμό 
124÷104 kg/mm και χημική σύνθεση περίπου: Άνθραξ 0,70÷0,75 - Μαγγάνιο 0,90÷1,20 - 
Πυρίτιο 0,15÷0,35 - μέγιστο θείον συν φωσφόρος 0,05. 

5) Μέγιστη αντίσταση σε ολίσθηση επί της σιδ/χιας δεν θα είναι μικρότερη των 3 t. Τα 
αντιοδευτικά θα κατασκευασθούν από ελατή διατομή δια σφυρηλατήσεως εν θερμώ. 

6) Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους λεπτομερές σχέδιο του 
προσφερόμενου αντιοδευτικού στο οποίο θα αναγράφεται και το βάρος του. Επίσης θα 
πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τις προδιαγραφές, την διαδικασία κατασκευής των, 
καθώς και τον τρόπο συσκευασίας. 

7) Ο τύπος των αντιοδευτικών θα τύχει της έγκρισης της ΟΣΕ ΑΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 8. Τοποθέτηση πινακίδων σταθερών σημάτων 

 
Α. Γενικά 
Η τοποθέτηση πινακίδων σταθερών σημάτων επί σιδηροδρομικής γραμμής είναι επιβεβλημένη 
για την προειδοποίηση των οδηγών των αμαξοστοιχιών, για την γεωμετρία της γραμμής, την 
χιλιομέτρηση, την προειδοποίηση και την επιβολή βραδυποριών, κλπ. 
 
Η σήμανση θα γίνει με βάση τον ισχύοντα «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του Ο.Σ.Ε., 
Μέρος Α, Κανονισμός Σημάτων και Μέρος Β. 
Ενδεικτικά, τα Σιδηροδρομικά Σήματα διακρίνονται σε : 
Μόνιμα οπτικά σήματα κάλυψης σταθμών: 
1. Κύρια σήματα κάλυψης σταθμών. Σημαφόροι, δισκοσήματα, πινακίδες προσανατολισμού. 
2. Ειδοποιητικά σήματα κάλυψης σταθμών 
3. Βοηθητικά σήματα κάλυψης σταθμών. 
Μόνιμα σήματα περιοχής σταθμών. 
4. Σήματα αλλαγών τροχιάς 
5. Όριο αποστάσεων γραμμών 
6. Όριο στάθμευσης κλειστής γραμμής 
7. Όριο ελιγμών 
8. Σήμα γερανού ύδρευσης 
9. Σήματα γεφυροπλαστιγγών 
10. Σήματα περιστροφικών και μεταφορικών γεφυρών. 
10 Μόνιμα και κινητά σήματα κύριας γραμμής. 
11. Κύρια σήματα κύριας γραμμής 
12. Ειδοποιητικά σήματα κύριας γραμμής 
13. Μόνιμα προειδοποιητικά σήματα κύριας γραμμής 
14. Κινητά σήματα γραμμής 
 
Β. Τοποθέτηση Πινακίδων και Σημάτων – Γενικές οδηγίες  
Στις γραμμές θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο τα Σιδηροδρομικά Σήματα που προβλέπονται 
από τους κανονισμούς του ΟΣΕ, σύμφωνα με μελέτη την οποία θα συντάξει ο Ανάδοχος και η 
οποία θα τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 Η τοποθέτηση των πινακίδων των σταθερών σημάτων εκατέρωθεν της 
σιδηροδρομικής γραμμής γίνεται εκτός περιτυπώματος, και σύμφωνα με το άρθρο 
11, παράγραφοι 101-104 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του Ο.Σ.Ε., 
Μέρος Β, ήτοι σε απόσταση 2,20 μέτρων από τον άξονα της σιδηροδρομικής 
γραμμής, έτσι ώστε να σεβόμαστε πάντοτε την «Περίμετρο Ελευθέρας Διατομής των 
Γραμμών», Διάγραμμα 1. 

 Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται σε ιστούς (πάσσαλους γαλβανιζέ), ύψους 3,5 
μέτρων. Οι ιστοί τοποθετούνται στο έδαφος σε βάθος 50 εκατ. 

 Εντός Σιδηροδρομικών Σταθμών και εντός σηράγγων, η τοποθέτηση των σημάτων 
γίνεται με ειδικό τρόπο, τον οποίο προτείνει ο κατασκευαστής και εγκρίνει η υπηρεσία. 

 Η τοποθέτηση των πινακίδων, σήματος 65 γίνεται στο τέλος κάθε γραμμής ( 
προσκρουστήρας). 
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 Η τοποθέτηση των Ορίων στάθμευσης (Στάντζες), σήμα 35, γίνεται στο σημείο όπου 
οι δύο γραμμές (κανονικού εύρους) έχουν αξονική απόσταση S=3.50 μ. και για την 
μετρική γραμμή απόσταση S=3.00 μ. 

 Όλες οι πινακίδες επί μονής γραμμής τοποθετούνται πάντοτε στα δεξιά κατά τη φορά 
της κίνησης της αμαξοστοιχίας.  

 Οι χιλιομετρήσεις αναγράφονται και στις δύο πλευρές της πινακίδας. Οι κλισιοδείκτες 
αναγράφουν σε κάθε πλευρά την αντίστοιχη πληροφορία, κλίση και μήκος αυτής, 
που ο οδηγός πρόκειται να συναντήσει κάθε φορά. 

 Οι πινακίδες 58, 53α & β, 15, 59 και αυτές για την σήμανση ισόπεδης διάβασης, 
τοποθετούνται πάντοτε στα δεξιά κατά την κίνηση της αμαξοστοιχίας. Αυτό σημαίνει 
ότι οι αμαξοστοιχίες που κινούνται προς την αύξηση της χιλιομέτρησης συναντούν 
στα δεξιά τους την εμπρόσθια όψη κάθε πινακίδας, ενώ στα αριστερά τους την 
οπίσθια όψη των αντίστοιχων σημάτων κάθε φορά. Οι αμαξοστοιχίες που κινούνται 
αντίθετα με την αύξηση της χιλιομέτρησης συναντούν στα δεξιά τους την εμπρόσθια 
όψη και στα αριστερά τους την οπίσθια των πινακίδων. 

 Η πινακίδα 43 τοποθετείται και αυτή στα δεξιά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, αλλά 
το μέτωπο-εμπρόσθια όψη της πινακίδας, έχει πάντοτε πρόσωπο προς το κτίριο 
επιβατών. 

 
Γ. Υλικά κατασκευής των Πινακίδων Σταθερών Σημάτων 
 
Λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικές μεμβράνες 
(χρώματος άσπρου, κόκκινου, μπλε, φθορίζοντος πορτοκαλί), μικροπρισματικής δομής και 
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (Τύπου ΙΙΙ) σύμφωνα με τις ΠΤΠ (πρότυπες τεχνικές 
Περιγραφές) σήμανσης που περιγράφονται στα ΦΕΚ 954 (τεύχος Β΄31.12.1986) και ΦΕΚ 953 
(Τεύχος Β΄24.10.1997). 
 
Επιπρόσθετα οι μεμβράνες αυτές θα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 10 έτη) 
και να διαθέτουν επικάλυψη με ειδική προστατευτική διάφανη μεμβράνη (συμβατή με το 
αντανακλαστικό υλικό) η οποία θα εξασφαλίζει την προστασία των σημάτων έναντι των 
καιρικών συνθηκών, σκόνης, καυσαερίων και πιθανών βανδαλισμών με σπρέι μπογιάς. 
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ΑΡΘΡΟ 9.  Μηχάνημα υπογόμωσης στρωτήρων γραμμής (Μπουρέζα) 

 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

 
1. Πλάτος γραμμής 1.435 mm σε ευθυγραμμία. Μέγιστη διαπλάτυνση 20 mm σε καμπύλες. 
2. Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης για την κυκλοφορία του μηχανήματος 120 m, για δε την εργασία 

150 m. 
3. Μέγιστη κατά μήκος κλίση της γραμμής 28  και μέγιστη υπερύψωση 170 mm. 
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, κατ' άξονα 20 t. 
5. Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής σύμφωνα με το σχέδιο Δ.Μ.Κ. 3200Β. 
6. Διατομή γραμμής σε επίχωμα και όρυγμα για μονή και διπλή γραμμή όπως στα σχέδια Σ.Μ.Κ. 

4631, 1106 και 12499/13.3.86 ΔΓ. 
7. Στρωτήρες μεταλλικοί, ξύλινοι και από σκυρόδερμα (διμερείς ή ολόσωμοι). Αξονική 

απόσταση στρωτήρων 55 ως 65 cm. 
8. Προσήλωση σιδηροτροχιάς στους στρωτήρες: απ' ευθείας σύνδεση ή έμμεση, ελαστική ή όχι 

κάθε τύπου. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
 
1. Το μηχάνημα που ζητείται προορίζεται για την υπογόμωση των στρωτήρων γραμμής με τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ταυτόχρονα πρέπει να μπορεί να εκτελεί 
οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίησή της γραμμής σε ευθύγραμμα και σε καμπύλα 
(κυκλικά και παραβολικά) τμήματα με ακτίνα 150 m και άνω. 

2. Το μηχάνημα πρέπει να κινείται με δική του δύναμη, τόσο όταν εργάζεται όσο και ελεύθερα. Η 
ταχύτητα ελεύθερης κίνησης και σε περίπτωση ζεύξεως σε αμαξοστοιχία δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη των 80 km/h. 

3. Το μηχάνημα πρέπει να μπορεί να εργάζεται σε μονή και σε διπλή γραμμή, καθώς επίσης και 
μέσα σε σήραγγες, σε επιχώματα και σε ορύγματα. 

4. Το μηχάνημα κατά την πορεία πρέπει να έχει πέδη πεπιεσμένου αέρα ενεργούσα εφ' όλων των 
τροχών μετά τροχοπεδίλων (όχι δισκόφρενα). Κατά την εργασία πρέπει να έχει υδραυλική 
πέδη. 

5. Όλες οι λειτουργίες οδήγησης και εργασίας του μηχανήματος πρέπει να γίνονται από σημεία 
εξυπηρέτησης, από τα οποία να υπάρχει πλήρης εποπτεία των διαφόρων συστημάτων 
(υπογόμωσης, ανύψωσης και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης). Τα σημεία αυτά 
εξυπηρέτησης θα βρίσκονται υποχρεωτικά μέσα σε κλειστούς θαλάμους με θερμική και 
ηχητική μόνωση. Κάθε θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με ιδιαίτερη συσκευή 
θέρμανσης/ψύξης και ηλεκτρικό εξαεριστήρα. Όλοι οι θάλαμοι πρέπει να διαθέτουν σύστημα 
ενδοσυνεννόησης. Όλοι οι υαλοπίνακες των θαλάμων θα είναι ασφαλείας. Οι εμπρόσθιοι 
και οπίσθιοι κάθε θαλάμου (πάνω και κάτω) θα διαθέτουν σύστημα υαλοκαθαριστήρων 
καθώς και ακροφύσια θερμάνσεως. Επιθυμητή η δυνατότητα επικοινωνίας των θαλάμων με 
πλήρως στεγασμένο διάδρομο κατά μήκος του μηχανήματος. 

6. Όλα τα καλώδια, τα συστήματα και οι εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να 
είναι εξασφαλισμένα από εξωτερικές επιδράσεις. 

7. Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή μέσα φωτισμού για νυχτερινή εργασία. 
8. Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διάταξη ζεύξης και κρούσης και στα δύο μέτωπα 
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καθώς και με πλήρη κατάλληλο εξοπλισμό πέδησης (πέδη UIC με βαλβίδα KE) κλπ. ώστε να 
μπορεί να ζευχθεί σε οποιαδήποτε θέση αμαξοστοιχίας. 

9. Το μηχάνημα πρέπει να είναι βαρέως τύπου τουλάχιστο 4 αξόνων (2 φορεία των 2 αξόνων). 
Κατά την πορεία της μηχανής πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο άξονες κινητήριοι. 

10. Πρέπει να υπάρχει διάταξη ανάστροφης πορείας. Κατά την εργασία η κίνηση της μηχανής 
πρέπει να γίνεται υδραυλικά. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από παρελκόμενο βαγόνι 
υλικών (MATERIALWAGEN) και επ΄ αυτού να υπάρχει εφεδρική δεξαμενή καυσίμων 
τουλάχιστον 1.000 λίτρων. 

11. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα σκόπευσης και καθοδήγησης με τηλεχειρισμό, έτσι 
ώστε να μπορούν να δίνονται τα στοιχεία υψομετρικής και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης 
ασύρματα από μία απόσταση 100 - 150 μέτρων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει αυτόματα να 
ρυθμίζουν την λειτουργία του μηχανήματος.  

12. Το μηχάνημα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες: 
α. Σύστημα υπογόμωσης 
β. Σύστημα υψομετρικής τακτοποίησης 
γ. Σύστημα οριζοντιογραφικής τακτοποίησης 
δ. Σύστημα αυτόματου υπολογισμού και τροφοδοσίας γεωμετρικών και 
 διορθωτικών τιμών 
ε. Διάταξη δονητών έρματος στα μπούρα 

 
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 
1. Σύστημα υπογόμωσης 
α. Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα υπογόμωσης αποτελούμενο από 
δύο ανεξάρτητα κινητά πλαίσια που θα φέρουν 32 συνολικά σφύρες, οι οποίες θα 
υπογομώνουν συγχρόνως δύο στρωτήρες. 
β. Πρέπει να διαθέτει ειδική ρύθμιση, η οποία να καθιστά δυνατή την υπογόμωση και σε 
περίπτωση διδύμων ή διπλών στρωτήρων στους αρμούς των σιδ/χιών. 
γ. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει διάταξη κύκλου εργασίας για την αυτόματη υπογόμωση 
και στη συνέχεα την προώθηση του μηχανήματος προς τα εμπρός, δηλαδή διάταξη για τις εξής 
εργασίες: 
 - Βύθιση σφυρών στο έρμα 
 - Υπογόμωση δύο (2) στρωτήρων 
 - Διακοπή υπογόμωσης και άνοιγμα σφυρών 
 - Ανύψωση σφυρών 
 - Ξεκίνημα μηχανήματος για νέα θέση εργασίας 
Ακόμη: 
Το βάθος εισχώρησης των σφυρών στο έρμα πρέπει να ρυθμίζεται. Επίσης στον αυτοματισμό 
πρέπει να υπάρχει επιλογή μιας ή δύο συνεχόμενων καταβιβάσεως των σφυρών σε κάθε θέση 
εργασίας. 
 
2. Σύστημα υψομετρικής τακτοποίησης 
α. Η κατά μήκος της γραμμής υψομετρική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται είτε αυτόματα, είτε 
με απευθείας χειρισμό κατά βούληση. 
β. Η διάταξη ανύψωσης πρέπει να επιτρέπει ανύψωση της γραμμής σε μία φάση μέχρι 150 
mm. 
γ. Η εγκάρσια υψομετρική τακτοποίηση της γραμμής στις ευθυγραμμίες καθώς και στα 
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κυκλικά και παραβολικά τόξα των καμπυλών πρέπει να γίνεται είτε αυτόματα, είτε με απευθείας 
χειρισμό κατά βούληση. 
δ. Η αναλογία μείωσης υπάρχοντος μεμονωμένου υψομετρικού σφάλματος της γραμμής 
κατά την αυτόματη λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να είναι καλύτερη από 1:20. 
 
3. Σύστημα οριζοντιογραφικής τακτοποίησης  
α. Η οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής στις ευθυγραμμίες καθώς και στα κυκλικά 
και παραβολικά τόξα των καμπυλών πρέπει να γίνεται είτε αυτόματα, είτε με απευθείας χειρισμό 
κατά βούληση. 
β. Η διάταξη οριζοντιογραφίας πρέπει να επιτρέπει οριζοντιογραφική μετατόπιση της 
γραμμής σε μία φάση μέχρι  150 mm. 
γ. Η αναλογία μείωσης υπάρχοντος οριζοντιογραφικού σφάλματος της γραμμής κατά την 
αυτόματη λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να είναι καλύτερη από 1:5. 
 
4. Σύστημα αυτόματου υπολογισμού και τροφοδοσίας διορθωτικών τιμών 
Το σύστημα πρέπει να διαθέτει τις εξής δύο βασικές λειτουργίες: 
- Καθοδήγηση της μηχανής υπογόμωσης με γνωστά ονομαστικά γεωμετρικά στοιχεία της 
γραμμής. 
- Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της γραμμής (υψομετρική και 
οριζοντιογραφική) με μετέπειτα ηλεκτρονική εξισορρόπηση στην περίπτωση γραμμής με 
άγνωστα γεωμετρικά στοιχεία. 
Το προγραμματιζόμενο αυτό ηλεκτρονικό σύστημα (ή συστήματα) αφού τροφοδοτηθεί από τον 
χειριστή με το χέρι ή με δισκέτα, με τα στοιχεία (δεδομένα) της πρέπουσας (θεωρητικής) 
γεωμετρίας της γραμμής θα πρέπει να τα συγκρίνει με τα πραγματικά δεδομένα που μετρά το 
μηχάνημα με τα μετρητικά συστήματα (βαγονέτα), να υπολογίζει τις διορθωτικές τιμές και με 
αυτές να τροφοδοτεί αυτόματα τις μονάδες εργασίας που θα εκτελούν τις διορθωτικές εργασίες. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αυτόματη οριζοντιογραφική 
τακτοποίηση, την υψομετρική τακτοποίηση κατά μήκος και την υπερύψωση. 
Το σύστημα θα μπορεί να τροφοδοτείται με θεωρητικά στοιχεία οιασδήποτε γεωμετρίας γραμμής 
(ευθυγραμμία, κυκλικά τόξα, καμπύλες συναρμογής). 
Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει προεπιλογή των μέγιστων επιτρεπτών μετακινήσεων. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να καταγράφει στην οθόνη και σε δισκέτα τη υπάρχουσα 
κατάσταση της γραμμής. 
στ. Πρέπει να υπάρχει συνεχής γραφική παρακολούθηση της εργασίας σε οθόνη. 
 
5. Διάταξη συμπίεσης έρματος 
Το μηχάνημα να φέρει δονητές έρματος πέραν των κεφαλών των στρωτήρων διατεταγμένους 
στο ύψος των μονάδων υπογόμωσης οι οποίοι θα ανυψώνονται κατά την διάρκεια της πορείας 
υδραυλικά. 
 
6. Διάφορα 
α. Το όχημα γενικά πρέπει να είναι κατασκευασμένο (σκελετός, άξονες, ελατήρια, φρένα 
κλπ.) κατά τον καλύτερο τρόπο από άποψης λειτουργίας, αντοχής και ασφάλειας. Πρέπει να 
δίνονται σχηματικά διαγράμματα και στοιχεία των μερών αυτών.  
β. Για την μηχανή κίνησης πρέπει να δοθεί περιγραφή, δηλ. τύπος, κατασκευαστής και 
απόδοση. 
γ. Το μηχάνημα στο σύνολό του πρέπει να ικανοποιεί τους όρους κυκλοφορίας σε σιδ/κή 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 344 από 361

 

γραμμή διεθνούς κυκλοφορίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της UIC. 
δ. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πορείας της μηχανής κατ' επιλογή από τον μπροστινό ή 
τον πίσω θάλαμο. 
ε. Το μηχάνημα πρέπει να φέρει διάταξη απομάκρυνσης των σκύρων 
(SCHOTTERABWEISEINRICHTUNG) από την περιοχή των σιδηροτροχιών προκειμένου να υπάρχει 
προστασία των συστημάτων εργασίας του μηχανήματος. 
στ. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής όργανα εργασίας: 
 -Από δύο όργανα (ρίγες) μέτρησης υπερύψωσης και εύρους της  γραμμής 
 (GLEISÜBERHÖHUNGS- UND SPURWEITEMESSER). 
 -Από 2 οπτικά όργανα μέτρησης μονταρισμένα σε ειδικούς τρίποδες  καθώς και 
αντίστοιχες σταδίες για μετρήσεις των κατά μήκος σφαλμάτων  γραμμής. 
ζ. Σε κάθε καμπίνα του μηχανήματος να υπάρχει ένας αεροτενόρος (Druckluftwarnanlage) 
και μια σειρήνα (Sirenenwarnanlage). 
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ΑΡΘΡΟ 10. Μηχανή τακτοποιήσεως του έρματος της κανονικής γραμμής μετά 
αποθήκης σκύρων και με πλήρη υδραυλική κίνηση των πτερυγίων (ρεγκαλέζα) 

 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
1. Πλάτος γραμμής 1.435 mm σε ευθυγραμμία. Μέγιστη διαπλάτυνση 20 mm σε καμπύλες. 
2. Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης για την κυκλοφορία του μηχανήματος 120 m, για δε την εργασία 

150 m. 
3. Μέγιστη κατά μήκος κλίση της γραμμής 28  και μέγιστη υπερύψωση 170 mm. 
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, κατ' άξονα 20 t. 
5. Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής σύμφωνα με το σχέδιο Δ.Μ.Κ. 3200Β. 
6. Διατομή γραμμής σε επίχωμα και όρυγμα για μονή και διπλή γραμμή όπως στα σχέδια Σ.Μ.Κ. 

4631, 1106 και 12499/13.3.86 ΔΓ. 
7. Στρωτήρες μεταλλικοί, ξύλινοι και από σκυρόδερμα (διμερείς ή ολόσωμοι). Αξονική 

απόσταση στρωτήρων 55 ως 65 cm. 
8. Προσήλωση σιδηροτροχιάς στους στρωτήρες: απ' ευθείας σύνδεση ή έμμεση, ελαστική ή 

όχι κάθε τύπου. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
Το προς προμήθεια μηχάνημα προορίζεται για την τακτοποίηση του έρματος και την δημιουργία 
μιας κανονικής διατομής αυτού. Η εργασία αυτή πρέπει να δύναται να διενεργείται τόσο σε 
περίπτωση πρόσφατης ερματώσεως (εργοτάξιο), όσο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
ερμάτωση έχει συντελεστεί από μακρού (συντήρηση γραμμής). 
 
Το μηχάνημα πρέπει να κινείται με δική του δύναμη, τόσο όταν εργάζεται, όσο και όταν κινείται 
ελεύθερα (πορεία). Η ταχύτητα ελεύθερης κινήσεως (πορείας) πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 
km/h. 
 
Το μηχάνημα πρέπει να μπορεί να εργάζεται σε μονή και διπλή γραμμή σε καμπύλες και 
υπερυψώσεις καθώς και μέσα σε σήραγγες. 
 
Το μηχάνημα πρέπει να είναι βαρέως τύπου με ελάχιστο συνολικό βάρος 30 τόνους. 
 
Το κατ΄ άξονα βάρος του μηχανήματος πρέπει να μην υπερβαίνει τους 20 τόνους, οι δε τροχοί 
να είναι σφηνωμένοι στους άξονες και να αποτελούν ενιαίο σώμα με αυτούς με ελάχιστη 
διάμετρο κύλισης 700 mm. 
 
Η ανάρτηση των αξόνων πρέπει να είναι ελαστική. 
 
Όλες οι λειτουργίες εργασίας του μηχανήματος πρέπει να διεξάγονται από κεντρικό σημείο 
εξυπηρέτησης από όπου να υπάρχει πλήρης εποπτεία των διαφόρων στοιχείων εργασίας και το 
οποίο να είναι προστατευμένο από τον θόρυβο και την σκόνη. 
 
Ο θάλαμος εξυπηρέτησης πρέπει να έχει μεγάλους υαλοπίνακες που να διαθέτουν ανάλογους 
υαλοκαθαριστήρες. 
 
Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή μέσα φωτισμού για νυκτερινή εργασία. 
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Προς επίτευξη του σκοπού του, δηλαδή της διαμόρφωσης μιας επιθυμητής διατομής έρματος, 
το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα σε αριθμό και σε θέση πτερύγια ώστε 
να είναι δυνατή η μετακίνηση του έρματος κατά βούληση από το μέσο της γραμμής προς το 
εξωτερικό αυτής και αντίστροφα, καθώς από την μία πλευρά της γραμμής προς την άλλη.  
 
Επίσης το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο και με διάταξη σαρώσεως (SWEEPING) του επί 
πλέον έρματος και απόθεσης αυτού με ταινιόδρομο στα πλάγια της γραμμής. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει εφεδρική, πρόσθετη, διάταξη σάρωσης με τον ανάλογο μηχανισμό τοποθέτησης.  
 
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο (σιλό) χωρητικότητας τουλάχιστον 4 m3 
ώστε σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλης ποσότητας έρματος που δεν βρίσκει χώρο μεταξύ των 
στρωτήρων να καθοδηγείται σε αποθηκευτικό χώρο που να επιτρέπει την μετέπειτα διασπορά 
των σκύρων σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο μεταξύ των στρωτήρων και στις παρειές. 
 
Οι διάφορες λεπίδες των πτερυγίων πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένες ώστε να υπάρχει πλήρης 
προστασία των στοιχείων της γραμμής (στρωτήρων, σιδ/χιών, υλικού προσηλώσεως κλπ.), των 
πασσάλων που τυχόν υπάρχουν στην γραμμή για την χιλιομέτρηση κλπ. καθώς και των στύλων 
ρεύματος, τηλεφώνου κλπ. 
 
Οι λεπίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ισχυρά ελάσματα και να κινούνται όλες τόσο 
για την εργασία, όσο και για το ανεβοκατέβασμά τους υδραυλικά. Αποκλείονται μηχανήματα 
των οποίων οι λεπίδες κινούνται μηχανικά με συρματόσκοινα κλπ. και επενεργούν στο έρμα με 
το ίδιο βάρος τους. 
 
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει και διάταξη (τούνελ) για την προστασία των προσηλώσεων και 
σιδ/χιών από τα σκύρα, τα οποία συγκεντρώνονται προ των λεπίδων κατά την εργασία του 
μηχανήματος. 
 
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μία βούρτσα μικρού υλικού ανά σιδηροτροχιά που να κατέρχεται 
με πεπιεσμένο αέρα ώστε να απομακρύνεται το έρμα που βρίσκεται μεταξύ της σιδηροτροχιάς 
και του μικρού υλικού. 
 
Η ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 PS και η κίνηση να μεταδίδεται υδροστατικά. 
 
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει πέδη πεπιεσμένου αέρα. 
 
Η καμπίνα εργασίας πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης/ψύξης.  
 
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει ηλεκτροτενόρο και πλήκτρα ακινητοποίησης της μηχανής 
χειριζόμενα εξωτερικά από κάθε γωνία της μηχανής και εσωτερικά από τον θάλαμο. 
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ΑΡΘΡΟ 11. Μηχάνημα ηλεκτροσυγκολλήσεως σιδηροτροχιών  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Το συγκρότημα θα είναι αυτόνομο και θα περιλαμβάνει όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκολλήσεων, από την αρχική φάση (σύσφιγξη, 
προσέγγιση, ευθυγράμμιση, συμπίεση κτλ. των σιδηροτροχιών) μέχρι και την τελική (λείανση της 
συγκόλλησης) ώστε οι συγκολλούμενες σιδηροτροχιές να μπορούν αμέσως να κυκλοφορούν.  
 
Ειδικότερα το συγκρότημα θα φέρεται σε ένα αυτοκινούμενο όχημα και θ’ αποτελείται από 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ή από γεννήτρια μόνο, εφ’ όσον θα λαμβάνει κίνηση από τον 
κινητήρα του οχήματος) από μία κεφαλή ηλεκτροσυγκόλλησης (κυρίως μηχάνημα 
ηλεκτροσυγκόλλησης) εφοδιασμένη με τις απαραίτητες διατάξεις για την σύσφιγξη προσέγγιση 
ευθυγράμμιση και συμπίεση των σιδηροτροχιών, ενσωματωμένη διάταξη για την αποκοπή 
αμέσως μετά την συγκόλληση (θερμή) των προεξοχών των συγκολλήσεων, από μηχάνημα 
απόξεσης (καθαρισμού) των άκρων των σιδ/χιών για την καλή επαφή των σφιγκτήρων 
(μάγουλα) της κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης, από μηχάνημα τελικής λείανσης των 
συγκολλήσεων καθώς και από τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας 
πλήρους συγκόλλησης. 
 
Επίσης το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με υδραυλικό γερανό, για την τοποθέτηση της 
κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης στη θέση εργασίας και επαναφορά της στο όχημα. 
 
Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 Κεφαλή ηλεκτροσυγκόλλησης - Τροφοδότηση της με ρεύμα 
Η κεφαλή ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι πλήρης με όλα τα απαραίτητα όργανα για την 
σύσφιγξη, προσέγγιση των δύο άκρων των σιδ/χιών κλπ με υδραυλική διάταξη, η οποία θα 
συσφίγγει τα δύο άκρα των σιδ/χιών με πίεση μεγαλύτερη των 1200 ΚΝ. Θα συμπιέζει δε αυτά με 
δύναμη μεγαλύτερη των 650 ΚΝ και θα έλκει με δύναμη μεγαλύτερη των 500 ΚΝ. Η κεφαλή 
ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να συγκολλά σιδ/χιά με επιφάνεια μέχρι 10.000 mm2. 
Η κεφαλή θα συνοδεύεται από Σετ καταλλήλων σφιγκτήρων (μάγουλα)για εκτέλεση 
συγκολλήσεων και από κοπτικό μηχάνημα για αποκοπή-απομάκρυνση, αμέσως μετά την 
συγκόλληση, των προεξοχών αυτής, μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων (τακάκια) για σιδ/χιές 
UIC 60. 
Η τροφοδότηση της κεφαλής με ρεύμα θα γίνεται είτε με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, είτε με 
γεννήτρια που θα λαμβάνει κίνηση από τον κινητήρα του οχήματος. Η κεφαλή θα διαθέτει 
σύστημα ψύξης δύο κυκλωμάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται με κάθε απαιτούμενο εξάρτημα 
(πίνακα χειρισμού, κομβία κλπ) ώστε ο χειρισμός και η παρακολούθηση της εργασίας να γίνεται 
με ευχέρεια.  
 

 Γερανός 
Για την φορτοεκφόρτωση από το όχημα, της κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης και τοποθέτησης 
στην κατάλληλη θέση για την εκτέλεση της συγκόλλησης, το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με 
υδραυλικό γερανό (και ίσως τηλεσκοπικό εφ’ όσον απαιτείται) του ποίου ο χειρισμός θα γίνεται 
μέσω κομβίων. 
 

 Μηχάνημα απόξεσης (καθαρισμού) άκρων σιδ/χιών 
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Για να εξασφαλισθεί η καλή επαφή των σφιγκτήρων της κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης με τις 
σιδηροτροχιές τα άκρα των σιδ/χιών θα καθαρίζονται με το μηχάνημα απόξεσης (καθαρισμού) 
που θα λειτουργεί με περιστρεφόμενους τροχούς ή άλλη μέθοδο. 
 

 Μηχάνημα αποκοπής των προεξοχών των συγκολλήσεων 
Οι προεξοχές που απομένουν, μετά την διενέργεια της ηλεκτροσυγκόλλησης θ’ αποκόπτονται 
με υδραυλικό μηχάνημα, ενσωματωμένο στην κεφαλή ηλεκτροσυγκόλλησης. Το μηχάνημα αυτό 
θα φέρει κατάλληλα στοιχεία κοπής (κοπίδια).  
 

 Μηχάνημα λείανσης των συγκολλήσεων 
Η τελική επεξεργασία των συγκολλήσεων θα γίνεται με το μηχάνημα λείανσης. 
Το μηχάνημα αυτό θα είναι εφοδιασμένο με κινητήρα ισχύος 5 έως 6ΗΡ και στροφές 3500 έως 
4000/λεπτό καθώς επίσης με οδηγό και σύστημα κύλισης, πάνω στη σιδηροτροχιά, για την 
εκτέλεση της εργασίας με ακρίβεια, με παλινδρόμηση εκατέρωθεν της συγκόλλησης, είτε σε θέση 
όρθια (άξονας περιστροφής τροχού λείανσης κατακόρυφος) ή πλάγια. Επί πλέον το μηχάνημα 
θα είναι εφοδιασμένο και με δεύτερη διάταξη (τροχό) λείανσης μέσω εύκαμπτου σωλήνα, η 
λειτουργία του οποίου θα εξασφαλίζεται από τον ίδιο κινητήρα.  
 
Γ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
 
Το όλο συγκρότημα, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παρ.2, θα φέρεται σε κλειστό 
αυτοκινούμενο, κατά τις δύο διευθύνσεις, όχημα, εφοδιασμένο με κατάλληλο κινητήρα για την 
κίνησή του και ενδεχόμενα για την λειτουργία ορισμένων στοιχείων του συγκροτήματος. Η ισχύς 
του κινητήρα πρέπει να είναι επαρκής, για ανάπτυξη μέγιστης ταχύτητας, όταν αυτοκινείται, 70 
χλμ/ώρα τουλάχιστον και ταχύτητα τουλάχιστον 30χλμ/ώρ. σε ανωφέρεια 28%. 
 
Το όχημα θα κινείται σε γραμμή των ακόλουθων χαρακτηριστικών 

1. εύρους 1,435. 
2. ελάχιστη ακτίνα καμπύλης στην ελεύθερη γραμμή 275 μ. και στους σταθμούς 150 
3. μέγιστη κλίση γραμμής 28%. 
4. περιτύπωμα τεχνικών έργων σύμφωνα με το σχέδιο ΔΜΚ 3200Β. 
5. μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα 20 t. 

 
Το όχημα θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις 

1. Θα έχει τον χαρακτήρα σιδηροδρομικού οχήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
U.I.C. Θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης, τόσο στην ουρά, όσο και σε ενδιάμεση θέση 
της αμαξοστοιχίας, για την μεταφορά με ρυμούλκηση. Για τον σκοπό αυτό η κατασκευή 
του πλαισίου, το σύστημα κύλισης πέδησης κτλ. θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές 
της U.I.C. Θα φέρει διατάξεις ζεύξης και πρόσκρουσης (ταμπόνια) και στις δύο πλευρές. 
Σε περίπτωση σύνδεσης σε αμαξ/χία πρέπει να έχει την δυνατότητα κυκλοφορίας με 
ταχύτητα 80 χλμ/ώρα. 

2. Το μηχάνημα να φέρει συσκευή καταγραφής συγκολλήσεων τριών καναλιών για την 
καταγραφή της πίεσης, τη διαδρομή της έντασης του ρεύματος και την διάρκεια των 
συγκολλήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 12. Σιδηροδρομικά επιχώματα  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών των σιδηροδρομικών έργων ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή UIC 719R.   

 

2.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Ο τρόπος κατασκευής των σιδηροδρομικών στρώσεων θα λαμβάνει υπόψη του την ενδεχόμενη 
ύπαρξη αγωγών δικτύου καυσίμου (Ν.Α.Λ.Π.) που θα διατρέχει τη γραμμή στο τμήμα μεταξύ ΒΕΑ 
– ΒΕΕ. Η μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών στο τμήμα αυτό, θα προσδιορίζεται από τον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με τη θέση των έργων και τις φάσεις κατασκευής στο πλαίσιο της 
κατασκευαστικής μελέτης και του συντονισμού που αφορά στην ασφάλεια των αγωγών 
καυσίμων. 

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

3.1. Γαιώδη επιχώματα : Είναι τα επιχώματα τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση και 
συμπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε με τα συμπυκνωτικά 
μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση και σε τμήματα τέτοια ώστε 
να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης. 

  

3.2. Βραχώδη επιχώματα : Είναι τα επιχώματα τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση και 
συμπύκνωση πετρωδών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές σε βράχο, σε στρώσεις 
πάχους  τέτοιου ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη 
συμπύκνωση και σε τμήματα τέτοια ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού εξοπλισμού 
υψηλής απόδοσης.  

 

3.3. Επιδομή 

Είναι η κύρια φέρουσα στρώση που δέχεται και κατανέμει τα φορτία των συρμών και υπόκειται 
σε ανακαινίσεις κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η επιδομή περιλαμβάνει, εκτός από τους 
στρωτήρες και τις σιδηροτροχιές, το έρμα και το υπόστρωμα επιδομής. 

 

3.4. Υποδομή 

Είναι το αμέσως κάτω από την επιδομή, έδαφος ή υλικό επίχωσης, που μορφώθηκε και 
συμπυκνώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τ.Σ.Υ. και τις απαιτήσεις της UIC 719R. 

 

3.5. Στρώση διαμόρφωσης 

Είναι η ανώτερη στρώση της υποδομής κυμαινόμενου πάχους από 0,35μ. έως 0,50μ., αναλόγως 
της κατηγορίας των υλικών, που συμπυκνώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό συμπύκνωσης. Ο 
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σκοπός της στρώσης διαμόρφωσης είναι η αύξηση της φέρουσας ικανότητας της υποδομής 
στην ανώτερή της στρώση. 

 

4. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

 

4.1. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ “ΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ”, ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

4.1.1 (1) Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωμάτων και της “στρώσης 
διαμόρφωσης” και ο βαθμός συμπύκνωσης αυτών, θα γίνει σύμφωνα με την ΤΠ UIC 719R, με 
τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές : 

 

 (2) Τα υλικά κατασκευής θα λαμβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής 
ορυγμάτων και μόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο 
συντονισμός των εργασιών ορυγμάτων-επιχωμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης 
των έργων (στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν 
προβλέπεται ρητά στους όρους Δημοπράτησης ότι τα προϊόντα ορυγμάτων μιας περιοχής δεν 
είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων), θα γίνεται δανειοληψία για 
την προμήθειά τους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

 (3) Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα 
εκφρασμένη ως SO3 μεγαλύτερη από 1,9 gr.  ανά λίτρο, μετρούμενη σύμφωνα με την μέθοδο BS 
1377 δοκιμή 10, με λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιμοποιούνται σε θέσεις που 
απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από κατασκευές σκυροδέματος, ή κατεργασμένο θραυστό 
αμμοχάλικο με τσιμέντο (ΚΘΑ),  ή σταθεροποιημένο εδαφικό υλικό με τσιμέντο (ΣΕΥ). 

 

 (4) Υλικά με ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασμένα ως SO3 μεγαλύτερη 
από 0,5% κατά βάρος, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο BS 1377 δοκιμή 9 δεν θα 
χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από μεταλλικές κατασκευές. 

 

4.1.2 Τα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σε κατηγορίες ΣΕ 0, ΣΕ 1, ΣΕ 2, και ΣΕ 3 με τις επί 
μέρους υποκατηγορίες τους ανάλογα με τις φυσικομηχανικές ιδιότητές τους 
σύμφωνα με τον πίνακα 1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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α/α 

Υποκα-
τηγορίας 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Υδρογ/κές και 

υδρολ/κές 

συνθήκες 

 

Κατηγορία 
εδαφικού 

υλικού 

Παρατηρήσεις 
ως προς τη 
δυνατότητα 
χρησιμοποίη-
σής τους για 
επιχώματα 

 

0.1 

 

 

Οργανικά υλικά 
(περιεκτικότητα σε 
οργανικά υλικά >=30% κ.β.) 

   

     

0.2 Λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά, 
(με διερχόμενο ποσοστό(1) 
από το κόσκινο Νο 200(2) 
μεγαλύτερο του 15% κ.β.) 
που είναι ταυτοχρόνως 
διογκωμένα και υγρά και 
επομένως μη 
συμπυκνώσιμα. 

   

     

0.3 Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά 
(π.χ. ρέουσα άργιλος) - ΣΕ 0 Ακατάλληλο 

     

0.4 Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. 
έδαφος που περιέχει 
ορυκτό αλάτι ή γύψο) 

   

     

0.5 Ρυπαντικά υλικά (π.χ. 
βιομηχανικά υπολείμματα)    

     

0.6 Μίγματα εδαφικών υλικών 
με οργανικά υλικά 
(Περιεκτικότητα σε 
οργανικά υλικά >5% και 
<30% κ.β) 
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α/α 
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Υδρογ/κές και 

υδρολ/κές 
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Κατηγορία 
εδαφικού 

υλικού 

Παρατηρήσεις 
ως προς τη 
δυνατότητα 
χρησιμοποίη-
σής τους για 
επιχώματα 

 

1.1.α 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

Eδαφικά υλικά με 
διερχόμενο ποσοστό(1), 
από το κόσκινο Νο 200(2) 
μεγαλύτερο από 40% κ.β. 

(1) Με L.L. > 35 

Mε L.L. <= 35 που δεν 
τηρούν τις πρόσθετες 
απαιτήσεις της 

υποκατηγορίας  1.1.β 

Εύκολα αποσαθρώσιμος 
βράχος [π.χ. Μάργες, ή 
εξαλλοιωμένος 
σχιστόλιθος, (με ξηρά 
πυκνότητα γd < 1,7 t/m3 και 
υψηλό βαθμό 
ευθρυπτότητας)] 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ΣΕ 1 

 

 

 

 

 

 

Κακό 

 

1.1.β 

 

 

 

 

 

Εδαφικά υλικά με 
διερχόμενο ποσοστό(1) 
από το κόσκινο Νο 200(2) 
μεγαλύτερο από 40% κ.β., 
με L.L. <= 35 και επιπλέον με 
: 

-  Μέγιστη ξηρά 
πυκνότητα(6) γd   > 1,7 t/m3 

-  CBR(7)                                                       

>  5 

-  Διόγκωση (κατά τη 
δοκιμή CBR) <= 2% 

-  Περιεκτικότητα σε 
οργανικά(8)       <= 2% 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ΣΕ 1 

 

 

 

 

Κακό 
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α/α 

Υποκα-
τηγορίας 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Υδρογ/κές και 

υδρολ/κές 

συνθήκες 
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υλικού 
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σής τους για 
επιχώματα 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

 

 

Εδαφικά υλικά με 
διερχόμενο ποσοστό(1) 
από το κόσκινο Νο 200(2) 
μεταξύ 15% και 40% κ.β. 

 

Αποσαθρώσιμος βράχος 
(π.χ. μη εξαλλοιωμένος 
σχιστόλιθος μικρού 
βαθμού ευθρυπτότητας και 
ξηράς πυκνότητας γd < 1,7 
t/m3) 

 

Μαλακός βράχος  (π.χ. 
Δείκτης Microdeval(4) 

παρουσία νερού MDE>40 
και απώλεια κατά Los 
Angeles(3) LA>40) 

 

 

 

Κακές 

 

 

 

 

Καλές 

 

 

 

ΣΕ 1 

 

 

 

 

ΣΕ 2 

 

 

 

Kακό 

 

 

 

 

Μέτριο 

     

     

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

Eδαφικά υλικά με 
διερχόμενο ποσοστό(1) 
από τo κόσκινo Νο 200(2) 
μεταξύ 5% και 15% κ.β. 

 

Εδαφικά υλικά κακής 
διαβάθμισης (Cu(5)<=6) με 
διερχόμενο ποσοστό από 
το κόσκινο Νο 200(2)   

μικρότερο του 5% κ.β. 

 

Μέτρια σκληρός βράχος 
(δείκτης Microdeval(4) 
παρουσία νερού 25 < ΜDE 
<= 40 και απώλεια κατά  
Los Angeles(3) 30 < LA <= 
40) 

 

 

Κακές 

 

 

 

 

Καλές 

 

 

ΣΕ 2 

 

 

 

 

ΣΕ 3 

 

 

Μέτριο 

 

 

 

 

Καλό 
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3.1 

 

 

 

3.2 

Εδαφικά υλικά με 
διερχόμενο ποσοστό(1) 
από το κόσκινο Νο 200(2) 
μικρότερο από 5% κ.β. 

 

Σκληρός βράχος (δείκτης 
Microdeval(4) παρουσία 
νερού ΜDE <= 25 και 
απώλεια κατά Los 
Angeles(3)  LA <= 30) 

 

 

 

- 

 

 

 

ΣΕ 3 

 

 

 

Καλό 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

(1) Τα αναφερόμενα ποσοστά αφορούν το κλάσμα του εδαφικού υλικού που είναι μικρότερο 
από 60 mm 

(2) Κόσκινο Νο 200 : Αμερικάνικη σειρά προτύπων κοσκίνων AASHTO : M-92 ανοίγμ. βροχίδας 
0,074 mm 

(3) LA : L.P.C. Modes Operatoires HG 18 (Los Angeles Test), AFNOR NF P 18-573. (Η αντίστοιχη 
Αμερικανική δοκιμή Los Angeles διαφέρει ελαφρά από την Γαλλική δοκιμή.  Αν τυχόν δεν υπάρχει 
αντίρρηση της Υπηαρεσίας, τότε μπορεί να ισχύσει, αντί της Γαλλικής δοκιμής, η δοκιμή L.A. 
AASHTO T96-83) 

(4) Μicrodeval (MDE) παρουσία νερού : L.P.C. Modes Operatoires HG 16 (Εssai Microdeval) 
AFNOR NF P 18-572 

(5) Cu : Συντελεστής ανομοιομορφίας διαβάθμισης. Cu = d60/d10, όπου d60 και d10 οι 
διαστάσεις βροχίδων κοσκίνου σε mm. που αντιστοιχούν σε διερχόμενα ποσοστά κ.β. 60% και 
10% αντίστοιχα. 

(6) Κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor E105-86 

(7) Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (C.B.R.) που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τη μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 105-86) επί 
δοκιμίων συμπυκνωθέντων στο 95% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης Δοκιμής 
Συμπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-86) με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 
ημερών. 

(8) Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της “υγρής οξείδωσης” (Μέθοδος AASHTO T 194). 
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(9) Οι υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “καλές”, ή "κακές" σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην παράγρ. 49.5 του παρόντος άρθρου 

 

4.1.3 Οι εδαφικές στρώσεις που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι  οι εξής: 

 

4.1.3.1. Στρώση Διαμόρφωσης:  

Χρησιμοποιούνται  εδάφη της κατηγορίας 3 και υπό κατάλληλες υδρολογικές και 
υδρογεωλογικές συνθήκες και έδαφος κατηγορίας 2 του πίνακα 1. Ο βαθμός συμπύκνωσης 
πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% της κατά Proctor (normal) τυπικής δοκιμής και το 
κατακόρυφο μέτρο ελαστικότητος EV2 τουλάχιστον 80 MPa. 

 

4.1.3.2. Λοιπές στρώσεις επιχώματος: 

Για το κάτω από την στρώση διαμόρφωσης επίχωμα χρησιμοποιούνται εδάφη κατηγοράς 3.2, 
3.1, 2.3, 2.2, 2.1 και υπό κατάλληλες υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες και υλικό 
κατηγορίας 1.5 του πίνακα 1. Ο βαθμός συμπύκνωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 
95% της κατά Proctor (normal) τυπικής δοκιμής και το κατακόρυφο μέτρο ελαστικότητος EV2 
τουλάχιστον 60 MPa. 

  

4.1.4. Η μέγιστη διάσταση κόκκου των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από το 1/2 του πάχους της στρώσης που διαστρώνεται. 

 

4.1.5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα επιχώματα εδράζονται επί υγρού εδάφους πρέπει η 
κατώτερη στρώση του γαιώδους επιχώματος (θεμέλιο), να κατασκευάζεται σε ύψος τουλάχιστον 
0,30 m.  πάνω από τη στάθμη του αρχικού φυσικού εδάφους με υλικό της κατηγορίας ΣΕ 3. 

 

4.1.6. Στην περίπτωση που ο βαθμός συμπύκνωσης λόγω σύστασης του υλικού δεν μπορεί να 
ελεγχθεί κατά Proctor θa εφαρμοσθεί άλλη δόκιμη μέθοδος ελέγχου συμπύκνωσης που θα 
προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία σύμφωνα  πάντοτε με την Τ.Π. UIC 
719R. 

 

4.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΙΩΔΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 

  

Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά 
είναι μικρότερη από 2οC. 

 

 

4.3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΓΑΙΩΔΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
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Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώματος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα μέχρι να 
τελειώσει η συμπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήματα πρέπει να κατανέμονται έτσι 
ώστε να μην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σημεία και δημιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. 
Το τελευταίο ισχύει και για τα τμήματα των οποίων η συμπύκνωση έχει περατωθεί. 

 

4.4. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “καλές”, αν πληρούνται οι 
ακόλουθες συνθήκες : 

 

α. Αν η ανωτέρα στρώση του υπόψη εδάφους δεν υπόκειται σε επιβλαβή επίδραση του 
υψηλότερου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. (Αυτή η στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 
θα υπολογίζεται για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συνθήκες βροχόπτωσης 10ετίας και 
εισρόφηση 2 mm ανά ώρα).Για την κατασκευή της υποδομής νέου σιδηροδρομικού δικτύου, η 
συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εάν η Ανώτατη Στάθμη των Υπόγειων Υδάτων (Α.Σ.Υ.Υ.) 
απέχει από την στάθμη έδρασης του στρωτήρα τουλάχιστον 1,60 m. 

 

β. Εάν δεν υφίσταται επιβλαβής εισροή νερού στην “υποδομή” (εγκάρσια, κατά μήκος, ή 
κατακόρυφη). 

 

γ. Εάν τα όμβρια αποχετεύονται σωστά από την “υποδομή” και εάν το εγκάρσιο και κατά 
μήκος σύστημα απαγωγής των ομβρίων λειτουργεί κανονικά. 

 

Αν έστω και μία από τις τρεις αυτές συνθήκες δεν πληρούται, τότε οι υδρογεωλογικές και 
υδρολογικές συνθήκες πρέπει να χαρακτηρίζονται “κακές”. 

 

5. AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ “ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ” 

 

Η τελική επιφάνεια του επιχώματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη 
μελέτη μηκοτομικές κλίσεις και επικλίσεις με υψομετρικές ανοχές ± 3 cm. Οι εγκάρσιες κλίσεις εάν 
δεν καθορίζεται διαφορετικά στη Μελέτη, θα είναι στα συνεκτικά μεν εδάφη τουλάχιστον 4%, ενώ 
στα μη συνεκτικά τουλάχιστον 2%. 

Τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας πέραν των ανωτέρω ορίων θα αποκαθίστανται, με 
αναμόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου μόρφωση και συμπύκνωση. Στην 
περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθμη των χωματουργικών παραμείνει εκτεθειμένη αρκετό 
χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, θα επανασυμπυκνώνεται πριν από την 
έναρξη κατασκευής των υπερκειμένων στρώσεων. 

 

6. ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
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Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραμμές και υψόμετρα των επιχωμάτων σιδηροδρομικών έργων που 
φαίνονται στα συμβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα μετά την 
αναμενόμενη συνίζηση του υλικού επιχωμάτων και την καθίζηση του εδάφους θεμελιώσεως 
αυτών, η οποία θα προέλθει από την φόρτιση του εδάφους με το φορτίο του επιχώματος. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση 
επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε 
είδους υποχωρήσεων. 

 

Ο απολυμένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο 
Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην πραγματικότητα θα 
κατασκευάσει πραγματικό όγκο επιχωμάτων (και δανειοληψία) μεγαλύτερο από αυτόν που 
προκύπτει από τα συμβατικά σχέδια και τεύχη (γεωμετρικό όγκο). 

 

Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισμό των 
πραγματικών συνθηκών ισοζυγίου χωματισμών. 

 

7. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

 

Το υπόστρωμα υποδομής επιδομής (κάτω από το έρμα) κατασκευάζεται από θραυστό υλικό, 
κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνης με την UIC719 (3η έκδοση) 
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ΜΕΡΟΣ IX. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 
Η παρούσα προδιαγραφή εργασιών συντήρησης αφορά στις ειδικές απαιτήσεις εκτέλεσης των 
εργασιών του Αναδόχου του ΟΣΕ, κατά την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου που 
αναφέρεται στον τίτλο της σύμβασης με Α.Δ. 247/22 και ειδικότερα για το τμήμα γραμμής μεταξύ 
ΒΕΑ- ΒΕΕ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης 
των πάγιων εγκαταστάσεων: 

- Συντήρηση και άρση βλαβών συστήματος εναέριας γραμμής επαφής 
- Συντήρηση και άρση βλαβών συστήματος σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών 
(παθητικό δίκτυο) 
- Συντήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής 
- Συντήρηση των υδραυλικών έργων 
- Αποκατάσταση βλαβών από πάσης φύσεως έκτακτα συμβάντα (πχ, εκτροχιασμό, 
πλημμυρικά φαινόμενα, ατυχήματα κ.α)   

 
Οι απαιτήσεις αυτές τίθενται συμπληρωματικά ως προς τις προβλεπόμενες εκ των 
προδιαγραφών τεχνικές απαιτήσεις συντήρησης και αφορούν στη διεπαφή των πάσης φύσεως 
σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο των αγωγών Ν.Α.Λ.Π. στο τμήμα μεταξύ Β.Ε.Α. – 
Β.Ε.Ε.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις δεσμεύσεις και να διευκολύνει τις διαδικασίες 
που περιγράφονται στα άρθρα που ακολουθούν, ώστε να μπορούν να εκτελούνται 
απρόσκοπτα και χωρίς κινδύνους για τους εγκατεστημένους αγωγούς ΝΑΛΠ της ΕΛΠΕ ΑΕ, Νέα 
Έργα Αναβάθμισης και Συντήρησης της Σ/Γ του «Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής», 
από τα αρμόδια τμήματα της ΟΣΕ ΑΕ ή από εντεταλμένους για τον λόγο αυτό ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 
Συντήρησης της ΟΣΕ ΑΕ και ειδικότερα στο τμήμα όδευσης της Σ/Γ, κυριότητας της ΟΣΕ ΑΕ, 
μεταξύ των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί οι δύο 
αγωγοί ΝΑΛΠ ιδιοκτησίας της ΕΛΠΕ ΑΕ, καθ’όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με Α.Δ. 247/22. 
 
 
Γενικοί και Ειδικοί όροι 
 

1. Η ΕΛΠΕ ΑΕ είναι υπεύθυνη για τις εργασίες συντήρησης των ΝΑΛΠ στην εδαφική έκταση 
κυριότητας της ΟΣΕ ΑΕ. 

 
2. Η ΕΛΠΕ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην ΟΣΕ ΑΕ κάθε συνδρομή που 

απαιτείται για την έγκαιρη γνωστοποίηση και παρακολούθηση των εργασιών που 
προγραμματίζονται από την ΕΛΠΕ Α.Ε. στα τμήματα του έργου μεταξύ Β.Ε.Α. – Β.Ε.Ε. Στο 
πλαίσιο αυτής της δράσης θα προσδιορίζονται από τους Αρμόδιους της ΕΛΠΕ Α.Ε. η 
θέση, η έκταση και το είδος των εργασιών, η χρήση ή μη μηχανικών μέσων και οι τυχόν 
δεσμεύσεις ως προς την κυκλοφορία επί, παρά και πλησίον της γραμμής. Στο πλαίσιο 
της διαδικασίας συντονισμού θα τηρείται έγγραφη αλληλογραφία με την Επίβλεψη του 
Έργου η οποία θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο του έργου. 

 
3. Η ΕΛΠΕ ΑΕ ευθύνεται για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης των 
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ΝΑΛΠ που μπορούν να υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού και της παρούσας Διαδικασίας, στο τμήμα της Σ/Γ του «Προαστιακού 
Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής» μεταξύ των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας. 

 
4. Η ΕΛΠΕ ΑΕ ευθύνεται για τον έλεγχο, την επίβλεψη των εργασιών που θα εκτελεστούν 

από τον εκάστοτε ΑΝΑΔΟΧΟ Συντήρησης των ΝΑΛΠ και θα είναι επίσης υπεύθυνη για 
την τήρηση από την πλευρά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Συντήρησης των ΝΑΛΠ των οδηγιών 
ασφαλείας και ασφαλούς εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκάστοτε σύμβασης 
συντήρησης στο εν λόγω τμήμα της Σ/Γ. 

 
5. Η ΕΛΠΕ ΑΕ ευθύνεται για την χρήση μέσων προστασίας της Σ/Γ κατά τις φάσεις 

εκσκαφών ή κατασκευών που αφορούν στους αγωγούς, ώστε αυτές να γίνονται σε 
μικρή απόσταση (<2,5m) από τη Σ/Γ και την χρήση μέσων ανίχνευσης κατά τις φάσεις 
εκσκαφών ή κατασκευών σε μικρή απόσταση (<1m) από τις λοιπές εγκαταστάσεις της 
ΟΣΕ ΑΕ. 

 
6. Η ΟΣΕ ΑΕ, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου, θα παράσχει στην ΕΛΠΕ ΑΕ κάθε 

απαραίτητη πληροφορία που τυχόν απαιτείται για τον συντονισμό των εργασιών του 
Αναδόχου στο τμήμα γραμμής μεταξύ Β.Ε.Α. – Β.Ε.Ε. που θα εκτελεστούν, τόσο κατά τη 
διάρκεια κατασκευής της γραμμής και των λοιπών πάγιων εγκαταστάσεων, όσο και 
κατά τη διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου με Α.Δ. 247/22. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις που θα 
αφορούν στο εκάστοτε αντικείμενο εργασιών και θα περιλαμβάνουν το εκτιμώμενο 
πρόγραμμα εργασιών, τη χρήση των μέσων, τη ζώνη κατάληψης των έργων και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται ώστε η Επίβλεψη του Έργου και η ΕΛΠΕ Α.Ε. 
να λαμβάνουν γνώση για την εμπλοκή ή όχι των έργων με το δίκτυο Ν.Α.Λ.Π. 

 
7. Η ΟΣΕ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των σιδηροδρομικών 

εργασιών των εκάστοτε ΑΝΑΔΟΧΩΝ Συντήρησης της Σ/Γ (ή νέων έργων και 
κατασκευών) του «Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής» ώστε αυτές να 
εκτελούνται μετά προσοχής και ειδικότερα αυτές πάνω από την έκταση στην οποία θα 
είναι εγκατεστημένοι οι ΝΑΛΠ στο τμήμα μεταξύ ΒΕΑ και ΒΕΕ καθ’όλη την διάρκεια ισχύος 
του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και της παρούσας Διαδικασίας. 

 
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στη χρήση μέσων ανίχνευσης κατά τις φάσεις τυχόν 

εκσκαφών ή κατασκευών σε μικρή απόσταση (<2,5m) από τους ΝΑΛΠ, με μέριμνα και 
δαπάνες του, σύμφωνα με οδηγίες που θα του παρασχεθούν από την Επίβλεψη.  

 
9. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την αποφυγή χρήσης βαρέων οχημάτων πάνω από την 

έκταση στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι ΝΑΛΠ στο τμήμα μεταξύ ΒΕΑ και ΒΕΕ. Κατά 
την περίπτωση δε κατά την οποία παραστεί επιτακτική ανάγκη κίνησης βαρέων 
οχημάτων ή κατά την μεταφορά βαρέων μηχανημάτων ή φορτίων, πάνω από την 
έκταση στην οποία θα είναι εγκατεστημένοι οι ΝΑΛΠ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος 
ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, την υποχρεωτική χρήση μέσων 
κάλυψης της επιφάνειας πάνω από τους ΝΑΛΠ, περάσματα (ενισχυμένα ελάσματα) και 
ότι επιπλέον προβλέπεται στην παρούσα Διαδικασία, καθώς και την μέριμνα για την 
παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου/προστηθέντος από την ΕΛΠΕ ΑΕ. Οι εργασίες αυτές 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 360 από 361

 

θα εκτελούνται πάντα με την παρουσία αρμόδιου από την ΕΛΠΕ ΑΕ. 
 

10. Για τις εργασίες του Αναδόχου που εμπλέκονται στη ζώνη των αγωγών θα λαμβάνεται 
υπόψη η μελέτη συντονισμού του Αναδόχου. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν 
σχετικής εγκρίσεως από την Επίβλεψη. 

 
11. Θα τηρηθεί από τον Ανάδοχο ειδικό Ημερολόγιο για το τμήμα ΒΕΑ-ΒΕΕ που θα αφορά 

στις εργασίες κατασκευής ή συντήρησης στο τμήμα αυτό, στο οποίο εμπλέκονται οι 
αγωγοί Ν.Α.Λ.Π. Οι πληροφορίες που θα αναγράφονται στο ημερολόγιο θα 
προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

  
12. Οι εργασίες του Αναδόχου, οι οποίες αφορούν στο τμήμα ΒΕΑ – ΒΕΕ θα χαρακτηρίζονται 

ως ακολούθως : 
 Εργασίες κατηγορίας Α : χωρίς εμπλοκή με το δίκτυο Ν.Α.Λ.Π. 
 Εργασίες κατηγορίας Β : ενδεχόμενη εμπλοκή με το δίκτυο Ν.Α.Λ.Π. 
 Εργασίες κατηγορίας Γ : άμεση εμπλοκή με το δίκτυο Ν.Α.Λ.Π. 

 
13. Η κατηγοριοποίηση των εργασιών, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του έργου του 

ΟΣΕ ή των ΕΛΠΕ, όσο και κατά τη φάση συντήρησης του έργου του ΟΣΕ, θα γίνεται σε 
συνεργασία του Αναδόχου με την Επίβλεψη του έργου και με την ΕΛΠΕ Α.Ε και θα 
αναγράφονται τα σχετικά αποτελέσματα και οι απαιτούμενες ενέργειες με κατάλληλο 
τρόπο ο οποίος θα προσδιοριστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.   
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Αθήνα,  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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