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A Γηαζεζηκφηεηα 

A/C Κιηκαηηζκφο 

ΔΡ 

APSE 

Δλαιιαζζφκελν ξεχκα 

υζηεκα Παξνρήο Βνεζεηηθήο Ηζρχνο 

ATP Απηφκαηε πξνζηαζία ζπξκνχ 

BCU Μνλάδα ειέγρνπ πέδεο 

BOStrab Γεξκαληθνί Οκνζπνλδηαθνί Καλνληζκνί ζρεηηθά κε πζηήκαηα 
Καηαζθεπήο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Σξακ  

DC πλερέο ξεχκα 

DIN Γεξκαληθφ Βηνκεραληθφ Πξφηππν 

DKE Γπλακηθφ/θηλεκαηηθφ πεξηηχπσκα 

E&M Ζιεθηξηθφ θαη Μεραληθφ (ζε απηφ ην θείκελν) 

EMV Ζιεθηξνκεραληθή επηξξνή ηνπ νρήκαηνο 

GFD Γεληηθή Οξηζηηθή Μειέηε 

HVAC Θέξκαλζε, Αεξηζκφο, Κιηκαηηζκφο 

IBIS Οινθιεξσκέλν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ επί ηνπ Ορήκαηνο. 

IEC Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή 

IGBT Γηπνιηθφ Σξαλδίζηνξ κε Μνλσκέλε πχιε 

ISO Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηχπσλ 

LCC Κφζηνο Κχθινπ Εσήο 

MDBF Μέζε απφζηαζε κεηαμχ αζηνρηψλ 

MKBF Μέζε ηηκή ρηιηνκέηξσλ κεηαμχ αζηνρηψλ 

MTBF Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ αζηνρηψλ 

MTTR 

OBC 

Μέζνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο 

Τπνινγηζηήο επί νρήκαηνο 

OCC Κέληξν ειέγρνπ εξγαζηψλ 

OHLE Δμνπιηζκφο ελαέξηαο γξακκήο 

PA χζηεκα αλαγγειηψλ 

RAM Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα 

RAMS Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα, Αζθάιεηα 

ROW Γηθαίσκα δηέιεπζεο 

RS Σξνραίν πιηθφ 

RSIS Πξνδηαγξαθή Γηαζχλδεζεο Σξνραίνπ πιηθνχ 
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TCMS χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πξκνχ 

TCU Μνλάδα ειέγρνπ έιμεο 

TOR Αλψηαην ζεκείν θεθαιήο ζηδεξνηξνρηάο 

TPS χζηεκα ηζρχνο έιμεο 

UIC Γηεζλήο Έλσζε ηδεξνδξφκσλ 

VCU Μνλάδα ειέγρνπ νρήκαηνο 

VDE Οκνζπνλδία Γεξκαλψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

ΔΝ Δπξσπατθά Πξφηππα 

ΚΔΛ Κέληξν Διέγρνπ Κπθινθνξίαο 
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1 ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ 

 
1.1 Δηζαγσγή 

Απηή ε πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα νρήκαηα ηξακ θαζψο 
θαη γηα ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, ηα αληαιιαθηηθά, ηα εξγαιεία θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ, πνπ ζθνπεχεη λα πξνκεζεπηεί  θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ε 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ  Α.Δ. ζην ππάξρνλ δίθηπν ηνπ ζπζηήκαηνο Σξακ 
(γξακκέο θαη ακαμνζηάζην), θαζψο επίζεο θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
επεθηάζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ §1.2, ηεο παξνχζεο . 
 

1.2 Αηηία πξνκήζεηαο 
Οη ππάξρνπζεο γξακκέο ηνπ δηθηχνπ είλαη: 

 Γξακκή S1 (κήθνο: 5,92 km): Παιαηφ Φάιεξν – Νέν Φάιεξν – ΔΦ 

 Γξακκή S2 (κήθνο: 8,36 km): χληαγκα – Φημ – Νένο Κφζκνο – Παιαηφ 
Φάιεξν. 

 Γξακκή S3 (κήθνο: 10,18 km): Παιαηφ Φάιεξν – Άγηνο Κνζκάο – 
Γιπθάδα – Βνχια.  

 Γξακκή S3.8 (κήθνο: 2,4 km): Γξακκή ζχλδεζεο ακαμνζηαζίνπ θαη 
γξακκήο S3. 

Οη πξνβιεπφκελεο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ είλαη: 

 Γξακκή S1 (επέθηαζε κήθνπο 5,4km απιήο δηαδξνκήο): Νέν Φάιεξν - 
Πεηξαηάο - ΔΦ 

 Γξακκή S3 (επέθηαζε κήθνπο 1,1 Km): Ακαμνζηάζην ΣΡΑΜ – ηαζκφο 
Μεηξφ Αξγπξνχπνιεο 

 
Γηα λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο, ηφζν ζην ππάξρνλ 
δίθηπν φζν θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο επεθηάζεηο, ε Αηηηθφ Μεηξφ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαοαπνθάζηζε λα πξνκεζεπηεί 
επηπιένλ νρήκαηα. 
 
Όιεο νη πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ 
έγγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ην ππάξρνλ δίθηπν θαη γηα ηηοκειινληηθέο 
επεθηάζεηο. 
 

1.3 Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ηελ 
παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ θαη ηα νπνία 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηεοηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο θαη ησλ 
παξαξηεκάησλ ηεο. Λεπηνκέξεηεο παξνπζηάδνληαη ζηα αληίζηνηρα 
θεθάιαηα ηεο πξνδηαγξαθήο, θαζψο θαη ζηα επηζπλαπηφκελα 
Παξαξηήκαηα. Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Πξνκήζεηα (ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, 

εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο, παξάδνζε ζην Ακαμνζηάζην, δνθηκέο 

επηδφζεσλθαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία)είθνζη πέληε (25)νρεκάησλ Σξακ. 

Όια ηα νρήκαηα πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ ζα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δελ 

ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξέο ζηα ηερληθά θαη ηα 
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ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.Σα νρήκαηα ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε 

ηελ ππνδνκή θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ράξαμε θαη κεθνηνκή ηνπ δηθηχνπ 

Σξακ, ησλ επεθηάζεψλ ηνπ,  ην ακαμνζηάζην θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. 

2. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θαη θαηά ηε ζπληήξεζε. πγθεθξηκέλα: 

 Γχν (2) ζεη νιηζζεηήξησλ ηξνρψλ 

 Έλα (1) ζεη θνξείσλ εμππεξέηεζεο 

 Γχν (2) πξνζαξκνγείο (ζεη) γηα ην ππεξεζηαθφ φρεκα (Unimog) γηα ηελ 

ψζεζε θαη ηελ έιμε ησλ νρεκάησλ 

 Ζιεθηξηθφ Όρεκα κε ζπζζσξεπηή, βνεζεηηθφο ειθπζηήξαο 

 Έλα (1) ζεη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ αλάξηεζεο γηα ηηο θάζεηο 
θφξησζεο/εθθφξησζεο/κεηαθνξάο ησλ νρεκάησλ Σξακ. 

3. Πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ γεληθή επηζθεπή ησλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ δηάγλσζεο (πιηθφ θαη/ή ινγηζκηθφ) γηα ηε δνθηκή, ηελ 

αλίρλεπζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη φισλ ησλ εηδηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

4. Πξνκήζεηα ησλ Αληαιιαθηηθψλ, ζηνπο ηχπνπο θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα 

παξαδψζεη φια ηα αληαιιαθηηθά ζε απνζήθε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ ηεο 

Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. 

5. Πξνκήζεηα φισλ ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, θαηά ηελ 

πεξίνδν εγγχεζεο. 

6. Δθπφλεζε ηεο νινθιεξσκέλεο κειέηεο ησλ νρεκάησλ κε ηνπο 

ππνινγηζκνχο, ηα ζρέδηα θαζψο θαη ηα ηειηθά ζρέδηα θαηαζθεπήο «σο 

θαηαζθεπάζζε»  

7. Πξνκήζεηα φισλ ησλ εγρεηξηδίσλ, ησλ ηερληθψλ εγγξάθσλ θαη ησλ 

εηθνλνγξαθεκέλσλ θαηαιφγσλ εμαξηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη νδεγψλ, ηελ ιεηηνπξγία , ηελ 

ζπληήξεζε, ηελ γεληθή επηζθεπή, ηελ αλίρλεπζε θαη απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ βηβιίνπ 

«ηζηνξηθνχ» ηνπ θάζε νρήκαηνο. 

8. Παξνρή ππεξεζηψλ εθηέιεζεο δνθηκψλ επηδφζεσλ θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία ζην δίθηπν ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο θαη ζην Ακαμνζηάζην, 

ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα 

ηεξεί ηηο Πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ 

εμνπιηζκνχ κε ηα ππάξρνληα νρήκαηα θαη ηηο ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο. 
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9. Παξνρή ππεξεζηψλ εγγχεζεο, δειαδή ηνπ απαηηνχκελνπ θαη 

θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, ησλ επαξθψλ εξγαιείσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ 

δνθηκήο, ησλ αληαιιαθηηθψλ, θηι., πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ επηζθεπή 

ή ηελ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ θαη ινγηζκηθψλ 

θαη γηα ηε δηαζθάιηζε φηη φια ηα νρήκαηα είλαη πιήξσο δηαζέζηκα γηα 

εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο. 

10. Παξνρή εθπαίδεπζεο ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο 

Λεηηνπξγίαο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απφιπηε εμoηθείσζεκε ην ζρεδηαζκφ, 

ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηελ γεληθή επηζθεπή, ηελ αλίρλεπζε θαη 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ. 

 

Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε ζα είλαη θαηλνχξηνο. 

Δπηζθεπαζκέλνο ή αλαθαηαζθεπαζκέλνο εμνπιηζκφο δελ είλαη επηηξεπηφο. 

 

1.4 Όλνκα ζεηξάο, όλνκα ηύπνπ 
Ζ ζεηξά ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε ΑΜ, είλαη «ΣΡΑΜ 
εηξά Αζήλαο ΗΗ» εθεμήο θαινχκελε σο TA2. 
 

1.5 Αξίζκεζε ησλ νρεκάησλ 
Ζ αξίζκεζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά παξαγσγήο 
απφ ην 36 έσο ην 60. 

Όζνλ αθνξά ην φλνκα ηεο ζεηξάο, ε αξίζκεζε ησλ νρεκάησλ ζα είλαη σο 
εμήο: 

TA20036 

TA20037 

Έσο: 

TA20060 

Ζ παξαπάλσ αξίζκεζε ζα δηαηεξείηαη θαη ζα αλαθέξεηαη θαη ζην 
αληίζηνηρν «Βηβιίν Ηζηνξηθνχ Ορήκαηνο». 

Γηα ην ζαθή εληνπηζκφ ησλ νρεκάησλ ζηε γξακκή, ζα ηνπνζεηνχληαη 
κφλν νη ηξεηο ηειεπηαίνη αξηζκνί ζηηο δχν κπξνζηηλέο πιεπξέο, ζηα πιάγηα 
θαη ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο. Οη ιεπηνκέξεηεο, ε αθξηβήο ζέζε θαη ηα 
κεγέζε ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 
 

1.6 Δθθίλεζε ησλ νρεκάησλ από ηηο ζηάζεηο 
Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ ζα εθθηλνχλ ηανρήκαηααπηφλνκα κε ηε βνήζεηα 
ησλ νζνλψλ θακεξψλ πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ νρήκαηνο. 

Σα νρήκαηα ζα κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ κφλν φηαλ είλαη θιεηζηέο φιεο 
νη πφξηεο. 

Ζ εθθίλεζεησλ νρεκάησλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή πνπ 
βξίζθεηαη ζην φρεκα, πνπ ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηα δξνκνιφγηα. ε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν νδεγφο κπνξεί λα ρξεηαζηεί επηπιένλ νδεγίεο 
απφ ην ΚΔΛ γηα λα πξνρσξήζεη. 

Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ζηάζε ζε ζηαζκφ αλ θαλέλαο δελ ζέιεη λα εηζέιζεη 
ή λα εμέιζεη απφ ην φρεκα. 
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1.7 Δηδηθά ζπζηήκαηα θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Ζ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηξνρηνδξφκνπ ζε φιν ην κήθνο γίλεηαη θαη κε ηηο 
δηπιέο ζηδεξνηξνρηέο αληίζεησλ θαηεπζχλζεσλ θαη κε ηηο κνλέο 
ζηδεξνηξνρηέο. Υξεζηκνπνηείηαη ην ηππνπνηεκέλν πιάηνο ζηδεξνηξνρηάο 
(1,435 mm). 

Σα νρήκαηα θηλνχληαη κε ηελ «απφζηαζε νξαηφηεηαο». 

Σα νρήκαηα ηξνθνδνηνχληαη κε ζχζηεκα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο 
ελαέξηαο γξακκήο νλνκαζηηθήο ηηκήο 750VDC (+20%, -30%). Πιήξεο 
απφδνζε έιμεο ζα ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο ηάζεο γξακκήο 
650VDCέσο 950VDC, ελψ ζα πέθηεη νκνηφκνξθαγηα ηάζεηο γξακκήο 
κεηαμχ 500VDCέσο 650VDC. 

Πιήξεο απφδνζε ηεο ειεθηξνδπλακηθήο πέδεζεο ζα ππάξρεη κεηαμχ ησλ 
ηηκψλ ηεο ηάζεο 750Vέσο 900V. 
Σν ζχζηεκα δηθαηψκαηνο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζα 
δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα νρήκαηα. 

Οη ζπλζήθεο δηθαηψκαηνο δηέιεπζεο (ROW) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ 
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο επεθηάζεηο ζηε ιεηηνπξγία 
ηνπ νρήκαηνο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

1.7.1 Κνηλό Γηθαίσκα δηέιεπζεο (Καηεγνξία Δ) 
Μηθηέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο κε ην φρεκα, ηα νδηθά νρήκαηα θαη ηνπο 
πεδνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φινη ηελ ίδηα δηαδξνκή δηθηχνπ. Γηα λα κελ 
δηαθφπηεηαη ε ξνή ηεο θπθινθνξίαο, ην φρεκαθηλείηαη ζε ξάγεο πνπ είλαη 
ελζσκαησκέλεο ζην νδφζηξσκα. 

1.7.2 Γηαρσξηζκέλν Γηθαίσκα δηέιεπζεο (Καηεγνξία D) 
Σν φρεκα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ππφινηπε θπθινθνξία. Ο δηαρσξηζκφο 
κπνξεί λα γίλεη κε δηαγξακκίζεηο νδψλ ή κε ρακειά θηγθιηδψκαηα. 
πλεπψο ην φρεκα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ππφινηπε θπθινθνξία εθηφο απφ 
ηνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο. ε απηνχο ηνπο θφκβνπο, ζπλήζσο ε 
πξνηεξαηφηεηα κέζσ ησλ ζεκάησλ δίλεηαη ζηα νρήκαηα. 

1.7.3 Απνθιεηζηηθό Γηθαίσκα δηέιεπζεο (Καηεγνξία C) 
Σν ππάξρνλ νδφζηξσκα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην φρεκα, θαη 
ν ππφινηπνο δηάδξνκνο έρεη πεδνδξνκεζεί. Υξεζηκνπνηνχληαη 
ζηδεξνηξνρηέο κε απιαθψζεηο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην νδφζηξσκα 
θαη ηα πεδνδξφκηα δηαρσξίδνληαη απφ ην φρεκα κε νδηθή ζήκαλζε. 

1.7.4 Απνθιεηζηηθό-Πξνζηαηεπκέλν Γηθαίσκα δηέιεπζεο (Καηεγνξία Β) 
Ζ γξακκή ηνπ νρήκαηνο δηαρσξίδεηαη πιήξσο απφ ηελ ππφινηπε 
θπθινθνξία. Ο δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε θπζηθά εκπφδηα (δέληξα, θπηά, 
ηνίρνπο, θηι.). Πξνβιέπνληαη δηαβάζεηο πεδψλ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζε 
φιε ηε δηαδξνκή. 
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1.8 Οξηζκνί πεξηηππσκάησλ 

1.8.1 Σηαηηθό πεξηηύπσκα (Static Load Gauge) 
Σν ζηαηηθφ πεξηηχπσκα είλαη ην πεξίγξακκα ησλ κέγηζησλ επηηξεπφκελσλ 
δηαζηάζεσλ δηαηνκήο ηνπ νρήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέγηζησλ 
αλνρψλ θαηαζθεπήο ηνπ) φηαλ είλαη ζε ζηάζε θαη βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν 
θεληξηθά ζε επζεία, επίπεδε ηξνρηά. Οη θάκεξεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζηαηηθφ πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο πνπ παξέρεηαη ζην Παξάξηεκα 1, αιιά 
ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζην ζηαηηθφ πεξηηχπσκα ηνπ 
νρήκαηφο ηνπ. Tν ηαηηθφ Πεξηηχπσκα δε κεηαβάιεηαη απφ εμσηεξηθνχο -
σο πξνο ην φρεκα- παξάγνληεο (π.ρ. εχξνο ηξνρηάο ή θζνξά 
ζηδεξνηξνρηψλ). 

1.8.2 Κηλεκαηηθό πεξηηύπσκα (Kinematic Load Gauge) 
Κηλεκαηηθφ πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο είλαη ην ζηαηηθφ πεξηηχπσκα 
δηεπξπκέλν ψζηε λα επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή κεηαηφπηζε ηνπ 
νρήκαηνο σο πξνο ηε ηξνρηά, φηαλ βξίζθεηαη ζε ζηάζε ή ζε θίλεζε (π.ρ. ν 
αλνρήκεηαμχ απφζηαζεο νλχρσλ ηξνρψλ θαη εχξνπο ηξνρηάο), 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο θζνξέο/αλνρέο 
ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάξηεζεο. 

1.8.3 Γπλακηθό πεξηηύπσκα (Dynamic Gauge)  
Γπλακηθφ πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο είλαη ην θηλεκαηηθφπεξηηχπσκα 
δηεπξπκέλν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ππφςε ηελ επίδξαζε ησλ κέγηζησλ 
επηηξεπφκελσλ αλνρψλ ηεο ηξνρηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
επηδξάζεσλ ηεο θζνξάο ησλ ζηδεξνηξνρηψλ, αιιά εμαηξνπκέλσλ απηψλ 
ηεο ππεξχςσζεο θαη ησλ ηηλαγκάησλ  ζηηο θακπχιεο. Σν δπλακηθφ 
πεξηηχπσκα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο πην δπζκελείο ζέζεηο 
θίλεζεο ησλ ηξνρψλ ζηε ζηδεξνηξνρηά, ηηο αλνρέο θαηαζθεπήο, ηηο 
ειαζηηθέο παξακνξθψζεηο ηξνρηάο, ηελ επίδξαζε ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ 
θ.α. Σν Γπλακηθφ πεξηηχπσκα, επνκέλσο, πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε 
δηαηνκή ηνπ νρήκαηνο θαη, φπνπ ηζρχεη, ηα θνξηία ηνπ ππφ νπνηεζδήπνηε 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ηφζν ηνπ νρήκαηνο φζν θαη ηεο 
ηξνρηάο. 

1.8.4 Καηαζθεπαζηηθό πεξηηύπσκα (Structure Gauge) 
Καηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα είλαη ην πεξίγξακκα, πνπ νξίδεηαη ζε ζρέζε 
κε ηνπο άμνλεο ζπληεηαγκέλσλ ηεο ηξνρηάο, ζην νπνίν θαλέλα κέξνο 
νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο ή ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ δε ζα ππεηζέξρεηαη. 
Τπάξρνπλ εηδηθέο πξνβιέςεηο ψζηε ζην Καηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα λα 
επηηξέπεηαη ε δηείζδπζε ηεο άθξεο ηεο απνβάζξαο θαη ηεο ελαέξηαο 
γξακκήο παξνρήο ηζρχνο έιμεο. ηελ πεξίπησζε ηξνρηάο ρσξίο έξκα ην 
πξναλαθεξφκελν πεξίγξακκα απέρεη (πεξηκεηξηθά) απφ ην Γπλακηθφ 
πεξηηχπσκα  100mm. Γηα ηξνρηά ζε έξκα ε απφζηαζε απηή είλαη 150mm. 

1.8.5 Δθαξκνγή πεξηηππώκαηνο ζε θακπύιεο ηξνρηέο 
ε θακπχιεο ηξνρηέο ην ππφ εμέηαζε πεξηηχπσκα (Γπλακηθφ ή 
Καηαζθεπαζηηθφ) ζα επαπμάλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θεληξηθά ή 
αθξαία ηηλάγκαηα. (Βι. επίζεο παξ. 3.8 θαη Παξάξηεκα 1). 
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1.9 Οξηζκνί θνξηίνπ 
Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
αθφινπζνπο νξηζκνχο ησλ ζπλζεθψλ θνξηίνπ θαη ηα θαζνξηζκέλα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 AW0: ρσξίο θνξηίν. 

 AW1: «άλεην» θνξηίν: ζπλίζηαηαη ζε 2 φξζηνπο επηβάηεο αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν, κε φια ηα ζηαζεξά θαη ηα πηπζζφκελα θαζίζκαηα 
(αλ ππάξρνπλ) θαηεηιεκκέλα. 

 AW2: «θαλνληθφ» θνξηίν: ζπλίζηαηαη ζε 4 φξζηνπο επηβάηεο αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν, κε φια ηα ζηαζεξά θαη ηα πηπζζφκελα θαζίζκαηα 
(αλ ππάξρνπλ) θαηεηιεκκέλα. 

 AW3: «ππεξβνιηθφ» θνξηίν: ζπλίζηαηαη ζε 6 φξζηνπο επηβάηεο αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν, κε φια ηα ζηαζεξά θαη ηα πηπζζφκελα θαζίζκαηα 
(αλ ππάξρνπλ)  θαηεηιεκκέλα. 

 AW4: «αζχλεζεο» θνξηίν 5000N/sq.m. (πξνεξρφκελν απφ νξζίνπο 
επηβάηεο θαη κε φια ηα ζηαζεξά θαη ηα πηπζζφκελα θαζίζκαηα, αλ 
ππάξρνπλ, θαηεηιεκκέλα), πνπ θαζνξίδεηαη κφλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 
νρήκαηνο. 

Γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θνξηίνπ ην πιήξσκα ηνπ 
ζπξκνχ ζα βξίζθεηαη ζην ζπξκφ. Σν πιήξσκα ηνπ ζπξκνχ ζα απνηειείηαη 
απφ έλαλ νδεγφ θη έλαλ βνεζφ. 

Σν βάξνο αλά άηνκν ζα ιακβάλεηαη σο 75 Kgr. 
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2 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 
2.1 Γεληθέο αξρέο 

Σα νρήκαηα ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο 
θαη φισλ ησλ Παξαξηεκάησλ. 

Σα νρήκαηα ζα ζρεδηαζζνχλ  κε ηελ πξννπηηθή λα ιεηηνπξγνχλ φζν ην 
δπλαηφλ πην απνδνηηθάθαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα ζην 
ππάξρνλ Γίθηπν Σξακ, θαζψο θαη ζηηο  πξνβιεπφκελεο  επεθηάζεηο. 

Ζ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε απνηειεί ζεκαληηθή 
πξνηεξαηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Γηα 
ην ιφγν απηφ ηα νρήκαηα θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 
ηερλνινγίαο αηρκήο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, 
κε πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη εγγπεκέλα απνδνηηθφ 
θφζηνο ιεηηνπξγίαο.  

Σν ζρήκα θαη ην ζηπι ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα εθθξάδεη κηα εηθφλα 

γξήγνξεο, απνηειεζκαηηθήο θαη αμηφπηζηεο κεηαθίλεζεο. Οη 

δηαγσληδφκελνη, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, ζα ππνβάινπλ κηα 

θαιιηηερληθή απεηθφληζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ νρήκαηνο, πξνο επίδεημε 

ζπκκφξθσζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ησλ νρεκάησλ κε 

ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.  

Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί φζνλ αθνξά ηελ 
πξνζηαζία απφ ππξθαγηά, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 
απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα 
νρήκαηα ζα είλαη αλαθπθιψζηκα. Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη έλα πίλαθα 
φισλ ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ,  ν νπνίνο  ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα 
πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηηπρή 
αλαθχθισζε θάζε μερσξηζηνχ πιηθνχ ζε θάζε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Σα αθφινπζα πιηθά απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα νρήκαηα: 

 Ακίαληνο 

 Καξθηλνγφλα Τιηθά 

 Υισξηνχρν πνιπβηλχιην 

 Πνιπρισξησκέλν δηθαηλχιην 

 Τιηθά πεξηέρνληα Ομείδην Βεξπιιίνπ 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Οδεγίαο 2002/95/EC ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ην 
πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

Όια ηα εμαξηήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ελαιιάμηκα θαη λα παξέρνληαη κε 

ην ίδην επίπεδν ηερληθήο πνηφηεηαο. 

ηηο πξνηάζεηο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, φια ηα εμαξηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο. 
Σπρφλ εμαξηήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή θαη ηελ αμηφπηζηε 
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ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 
Πξνδηαγξαθή, ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά. 

 
2.2 Απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα νρήκαηα πνπ παξέρνληαη ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξνβιέπεηαη λα έρνπλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ζρεδηάζεη θαη ζα απνδείμεη κε ηηο θαηάιιειεο δνθηκέο, φηη 
ηα νρήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην δίθηπν, ηηο γξακκέο επέθηαζεο, ην 
ακαμνζηάζην, ηηο εγθαηαζηάζεηοζηάζκεπζεο, ηα ζπλεξγεία θαη ζηηο 
ζηδεξνηξνρηέο πξφζβαζεο ζην ακαμνζηάζην, ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο 
θφξηηζεο.Σα νρήκαηα ζα είλαη επίζεο ζπκβαηά κε ηα επηθνηλσληαθά θαη 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ. 

Καλέλαο εμνπιηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί κε θεληξηθή παξνρή 
πεπηεζκέλνπ αέξα, πιελ ησλ εμνπιηζκψλ ιίπαλζεο νλχρσλ θαη ξίςεο 
άκκνπ γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ νρήκαηνο ζα πιεξνί ηηο εμήο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

1. Αζθαιήο ιεηηνπξγία  

2. Πξφβιεςε γηα ηελ αζθαιή ρξήζε απφ αλάπεξνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο, ειηθησκέλνπο θαη επηβάηεο πνπ ζπλνδεχνπλ παηδηά 

3. Υακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (δειαδή εχθνιε πξφζβαζε 
θαη αληηθαηάζηαζε κνλάδσλ, εμαξηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ) 

4. Δλεξγεηαθά απνδνηηθφο 

5. Τςειή πνηφηεηα θίλεζεο (θαηεχζπλζε x,- y,- θαη z-) θαη άλεζεο 
επηβαηψλ 

6. Διάρηζηνο ζφξπβνο θαη δνλήζεηοθαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θίλεζε 

7. Σα νρήκαηα ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία απφ 
βαλδαιηζκνχο(επηινγή πιηθψλ, βαθήο, θαζηζκάησλ θ.ιπ) 

8. Δχθνιε αλαγλψξηζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη βιαθζέλησλ 
ζπζηεκάησλ 

9. Ηθαλφηεηα ελαιιαγήο φισλ ησλ κνλάδσλ, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ κεηαμχ ησλ νρεκάησλ 

10. Φηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ρσξίο ζεξκηθή ή ειεθηξνκαγλεηηθή 
επίδξαζε (EMC) ησλ εμαξηεκάησλ ζε άιια ζπζηήκαηα γχξσ απφ ην 
φρεκα ζε ιεηηνπξγία 

11. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδεηαη, κε επλντθέο 
εξγνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

12. Σν δηακέξηζκα ησλ επηβαηψλ θαη ε θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ηε απαηηνχκελε  ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε 

13. Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ κνληέξλν εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 
ζρεδηαζκφ πςειήο αηζζεηηθήο. 

14. πκβαηφηεηα νρεκάησλ κε ην ππάξρνλ δίθηπν φζνλ αθνξά ηα 
ζπζηήκαηα: 
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 TETRA 

 IBIS (Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ) 

 χζηεκα ειέγρνπ θπθινθνξίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

a. Πξνηεξαηφηεηα θπθινθνξίαο 

b. Διεγρν κεραληζκνχ αιιαγήο θαηεχζπλζεο 
 

2.3 Πξόηππα θαη Καλνληζκνί 
Σα Πξφηππα θαη νη Καλνληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπκκνξθψλνληαη ην 
νρήκαηα  ζα είλαη ηα ηζρχνληα θαη ηα πην πξφζθαηα Δπξσπατθά ή Γηεζλή 
Πξφηππα. Ο Αλάδνρνο  ζα αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηα πξφηππα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί.  

Αλ δελ εθθξάδεηαη ξεηψο ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, ην φρεκα ζα 
ζρεδηάδεηαη, ζα θαηαζθεπάδεηαη θαη ζα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα 
Γηεζλή Πξφηππα θαη ηνπο Καλνληζκνχο: 

1. Δπξσπαηθά πξφηππα EN, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία 

2. Δπξσπαηθά πξφηππα ΔΝ  

3. ISO/IEC 

4. UIC 

Όπνπ δελ ηζρχνπλ Δπξσπατθά ή Γηεζλή Πξφηππα ην φρεκα ζα ζρεδηάδεηαη, 
ζα θαηαζθεπάδεηαη θαη ζα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηα Δζληθά Πξφηππα. 
Απηά ζα είλαη ηα αθφινπζα ή εμίζνπ απνδεθηά πξφηππα: 

1. BOStrab 

2. DIN 

3. DIN VDE 

4. VDV  

5. NF 

Σα νρήκαηα ζα είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε  ηνπο Δπξσπαηθνχο  
Καλνληζκνχο. 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά Πξφηππα ζην ζεκείν πνπ 
θξίλεη φηη είλαη ηζνδχλακα κε ηα ζπγθεθξηκέλα. Σα πξφηππα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξίλνληαη 
απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 

2.4 Σύπνο Ορήκαηνο 
Σν φρεκα πνπ ζα πξνκεζεπηεί ζα είλαη ηχπνπ Υακεινχ Γαπέδνπ ζε φιν 
ην δηακέξηζκα επηβαηψλ. Γελ επηηξέπνληαη εζσηεξηθά ζθαινπάηηα, 
κνινλφηη ην δάπεδν κπνξεί λα έρεη κηα κηθξή θιίζε. Ορήκαηα ρακεινχ 
δαπέδνπ ρσξίο θιίζε ζην δάπεδν ζα ιακβάλνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία. 
Σν φρεκα ζα είλαη αξζξσηφ θαη κε δπλαηφηεηα πνξείαο θαη ζηηο δχν 
θαηεπζχλζεηο. 
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Σν φρεκα ζα πεξηιακβάλεη κία πιήξσο εμνπιηζκέλε θακπίλα νδεγνχ ζε 
θάζε θαηεχζπλζε πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνλ έιεγρν θαη 
ηηο επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο. 

Σν πιάηνο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη 2,40 κέηξα κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ 
πιεπξηθψλ πιαηζίσλ. Σν κήθνο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 36 
κέηξσλ. 
 

2.5 Γηάηαμε ηνπ ζεκαληηθνύ εμνπιηζκνύ 
Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζκφ 
δνθηκαζκέλν ζηε ιεηηνπξγία. ρέδηα ηνπ ακαμψκαηνο πνπ ζα απεηθνλίδνπλ 
ηε δηάηαμε ησλ θπξίσλ κεξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ νξνθή ή  θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ νρήκαηνο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Δπηπιένλ, νηδηαγσληδφκελνη 
ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ  ιεπηνκεξψο ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηε δηάηαμε 
θηλεηήξησλ θαη ξπκνπιθνχκελσλ θνξείσλ/ηξνρψλ.  
Ο Αλάδνρνο, ζα πεξηγξάςεηην επίπεδν ιεηηνπξγίαο κε ζπλδπαζκφ 
απνκνλσκέλσλ θηλεηήξσλ έιμεο. Θα πξέπεη λα εμεηαζζεί έλα εχξνο 
πεξηπηψζεσλ απφ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία κέρξη ηε κε ιεηηνπξγία φισλ ησλ 
θηλεηήξσλ έιμεο.  

Ο ζρεδηαζκφο ζα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε θζνξά ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηξνρνχ-ζηδεξνηξνρηάο, θαζψο θαη ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο. 
 

2.6 Οδήγεζε 
Σν ζχζηεκα έιμεο ζα κεηαηξέπεη ηελ ηάζε γξακκήο 750VDC απφ ην 
ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ελαέξηαο γξακκήο ζε ηξηθαζηθή ειεθηξηθή ηζρχ θαη 
ζα θηλεί ηνπο θηλεηήξεο έιμεο. Ζ ηερλνινγία IGBT ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηνλ κεηαηξνπέα ηνπ θηλεηήξα έιμεο θαη ζην φρεκα ζα ηνπνζεηεζνχλ 
θηλεηήξεο έιμεο AC. Σα ειεθηξνληθά ρεηξηζηήξηα ζα δηαζέηνπλ 
κηθξνεπεμεξγαζηέο ηνπιάρηζηνλ 32-bit. 

ηελ πέδεζε ζα ππάξρεη ιεηηνπξγία αλάθηεζεο ελέξγεηαο. Σν ζχζηεκα 
έιμεο ζα πξέπεη, θαηά ηελ πέδεζε, λα αλαπαξάγεη ειεθηξηθή ηζρχ πξνο 
ηελ ελαέξηα γξακκήεθφζνλ ε ελαέξηα γξακκή είλαη δεθηηθή π.ρ. φηαλ έλα 
άιιν φρεκα απαηηείηζρχ ηαπηφρξνλα. Αλ ε γξακκή δελ είλαη δεθηηθή ε 
ελέξγεηα ζα θαηαλαιψλεηαη ζηηο αληηζηάζεηο πέδεο επί ηνπ νρήκαηνο.  
 

2.7 Πξνθίι ηξνρνύ 
Σν πξνθίι ηξνρνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα απφ ηα ήδε ππάξρνληα 
νρήκαηα ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο (εηξά I) θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα 1. 

Καηά ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. πξνο έγθξηζε κηα πιήξε κειέηε δηαζχλδεζεο 
ζηδεξνηξνρηάο / ηξνρνχ, φπνπ ζα θαζνξίδεηαη ην θαηάιιειν πξνθίι 
ηξνρνχ πνπ ζα εθαξκνζηεί ηειηθά, νχησο ψζηε λα απμάλεη ηελ άλεζε ησλ 
επηβαηψλ, λα εμαζθαιίδεη ηηο απαηηήζεηο ζνξχβνπ ηεο παξ. 3.10 θαη λα 
ειαρηζηνπνηεί ηε θζνξά ηξνρνχ / ζηδεξνηξνρηάο, ιακβάλνληαο ππφςε φιε 
ηε δηάηαμε ηεο ζηδεξνηξνρηάο, ην πξνθίι ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο θαη ην 
θνξηίν.Οη ηξνρνί ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε αληηθαζηζηνχκελα επίζσηξα. 
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2.8 Τπνδαπέδηνο ζρεδηαζκόο - ρεδηαζκόο θνξείνπ 
Ο ηχπνο θνξείνπ π.ρ. θνξείν, αλεμάξηεηνη ηξνρνί, θηι., ζα πξνηείλεηαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν  εθφζνλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Σν κέγηζην ζηαηηθφ θνξηίν αλά ηξνρφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή.  

 Απνδεηθλχεηαη ε εχθνιε απνζπλαξκνιφγεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 
ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ (π.ρ. ηξνρνί, κεησηήξεο, θηλεηήξεο, δίζθνη, πέδε 
γξακκήο, απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ, θηι.) θαη ε εχθνιε απνδέζκεπζε 
ηνπ θξέλνπ κε ην ρέξη.  

 Δίλαη ζπκβαηφ κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ Γηθηχνπ. 

Πξνβιέπνληαη 12 ηξνρνί ή 6 άμνλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θηλεηήξησλ ηξνρψλ θαη ησλ ηξνρψλ ειεχζεξεο θχιηζεο). Χζηφζν, ν 
Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη ηε δηθή ηνπ δηάηαμε θαη αξηζκφ ηξνρψλθαη 
ηελ δηθή ηνπ ζπγθξφηεζε θνξείνπ (κε άμνλεο ή αλεμάξηεηνπο ηξνρνχο). 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο 
θνξείσλ θαη ηξνρψλ/αμφλσλ, θαζνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θηλεηήξησλ 
ηξνρψλ/αμφλσλ, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή ηνπο ζέζε, .Θα ππνβάιιεη επίζεο 
ζρέδηα ησλ θηλεηεξίσλ θαη ξπκνπιθνχκελσλ θνξείσλ, ην πιηθφ θαη ηε 
κέζνδν θαηαζθεπήο ηνπο, ην βάξνο ηνπο, ηαθνξηία ησλ κε αλαξηεκέλσλ 
καδψλ, ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ αλά ηξνρφ, ηε δηάηαμε ησλ θηλεηήξσλ 
ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ ηξφπν ηεο ζηήξημεο/ζηαζεξνπνίεζεο ηνποεπί ησλ 
θνξείσλ, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο, ην ζχζηεκα αλάξηεζεο, ην 
ζχζηεκα ιίπαλζεο θαη ξίςεο άκκνπ, πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ 
πξνβιεθζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθιπζεο ζνξχβνπ ιφγσ ηεο θχιηζεο 
ησλ ηξνρψλ επί ησλ ηξνρηψλ, ηελ κέζνδν απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ 
θνξείσλ απφ ην φρεκα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε θακπχιεο ράξαμεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη κειέηε κε ηε Μέζνδν Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ 
(FEA), γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε δνκηθή αληνρή ησλ θνξείσλ 
θαζψο θαη ηελ αληνρή ηνπο ζε θφπσζε.  
 

2.9 Γηακόξθσζε ζπξκνύ 
Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζπξκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ ιεηηνπξγία 
ζα είλαη ζπξκφο κε έλα φρεκα. 
 

2.10 Μέγηζηνο αξηζκόο νρεκάησλ ζε έθηαθηε αλάγθε 
Όζνλ αθνξά ηελ Μεραληθή δεχμε ζπξκψλ: 

Αλ ζπκβεί βιάβε ζην φρεκα, ιφγσ ηεο νπνίαο λα απαηηείηαη ε ξπκνχιθεζε 
ή ψζεζενρήκαηνοζην ην Ακαμνζηάζην, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ζρεκαηηζκνχ ζπξκνχ πνπ λα απνηειείηαη απφ πιήξσο ελεξγφ φρεκα πνπ 
λα ξπκνπιθεί ή λα σζεί ην ειαηησκαηηθφ φρεκα. 

Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη φινπο ηνπο δπλαηνχο 
ζπλδπαζκνχο ησλ δχν ζεηξψλ νρεκάησλ. Σν φρεκα ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα 
κεηαθνξάο ειαηησκαηηθνχ ηξακ, θαη ηα δχν ζε ζπλζήθε AW0, 
νπνπδήπνηε ζην δίθηπνΣξακ. 

Ο επηδφζεηο έιμεο θαη πέδεζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζε κνλφ φρεκα 
ρσξίο αζηνρίαλα έιθεη ή λα σζεί ειαηησκαηηθφ θελφ φρεκα απφ 
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νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ππάξρνπζαο γξακκήο θαη ησλ επεθηάζεσλ, γηα 
πιήξε δηαδξνκή κε επηζηξνθή κε κεησκέλεο επηδφζεηο θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο θαηά ηελ δεχμε ησλ ζπξκψλ ηεο 
παξνχζαο ζεηξάο ΗΗ: 

Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 
κεηάδνζε ησλ εμήο ζεκάησλ αλάκεζα ζηα δχν νρήκαηα: 

 Πέδε αζθαιείαο 

 Φψηα πξνεηδνπνίεζεο 

 Πξνβνιείο 

 Φψηα ζηνπ 

 Κφξλεο 

 Απνπέδεζε 

 Δπηθνηλσλία ρψξσλ νδήγεζεο 

Όζνλ αθνξά ηηο Ζιεθηξηθέο ζπλδέζεηο θαηά ηελ δεχμε ησλ ζπξκψλ ηεο 
ζεηξάο ΗΗ κε ηελ ζεηξά Η: 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε φζσλ απφ ηα 
παξαπάλσ ζήκαηα είλαη δηαζέζηκα ζηελ ζεηξά Η. Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 
ζα παξάζρεη ηα ζρεηηθά ζρέδηα. 

Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 
πξνζαξκνγείοκεραληθήο θαη ειεθηξηθήο δεχμεο, αλ ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ 
λα ηθαλνπνηεζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε. Οη πξνζαξκνγείο ζα πξέπεη λα 
θπιάζζνληαη ζε θάζε φρεκα, ζε ζέζε κε εχθνιε πξφζβαζε θαη ζα πξέπεη 
λα κπνξεί λα ηνπο ρεηξηζηεί κε επθνιία (ζπλαξκνιφγεζε/ 
απνζπλαξκνιφγεζε) έλα κφλν άηνκν (νδεγφο).  

Ζ ηειηθή δηακφξθσζε φπσο θαη ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο ξπκνχιθεζεο 
ζα εγθξηζεί θαηά ηελ πεξίνδν ειέγρνπ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο.. 
 

2.11 Γηάξθεηα δσήο νρήκαηνο 
Σα νρήκαηα πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 ρξφληα 
δηάξθεηα δσήο. 
 

2.12 Πξνζβαζηκόηεηα ειηθησκέλσλ θαη αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 
Σα νρήκαηα ζα έρνπλ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα απφ ηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο ζπκπεξηιαιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ ζε ηξνρήιαηα ακαμίδηα. 
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3 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 
Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη ηα νρήκαηα ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ θαη ζα απνδείμεηηε 
ζπκκφξθσζή ηνπο θαηά ην ζηάδην δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγίαο. 

Σα νρήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην δίθηπν, ηηο ζπλδεηήξηεο γξακκέο, 
ζην ακαμνζηάζην θαη ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλεξγείσλ.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ππνινγηζκνχο ζρεδηαζκνχ, ν αξηζκφο ρηιηνκέηξσλ πνπ 
ζα δηαλχεη ην φρεκα ππνινγίδεηαη ζηα 60.000 km εηεζίσο. 
 

3.1 Δπηβάηεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα νρήκαηα 
Σν φρεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κεηαθέξεη επηβάηεο κε κέγεζνο πνπ 
θπκαίλεηαη απφ παηδί, χςνπο 1 κέηξνπ, κέρξη ην 95% ησλ ζσκαηφηππνπ 
ησλ αλδξψλ. Οη επηβάηεο κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθέο 
ηθαλφηεηεο. 

Θα ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα λα ηνπνζεηνχληαη κε αζθάιεηα ηα βξεθηθά 
θαη ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα. Σα νρήκαηα ζα κεηαθέξνπλ επηβάηεο 
εμνηθεησκέλνπο θαη κε κε ην ζχζηεκα απηφ. 

Σν φρεκα ζα είλαη ζρεδηαζκέλν λα κεηαθέξεη 190 επηβάηεο ηνπιάρηζηνλ ζε 
ζπλζήθε θνξηίνπ AW2. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 
θαζηζκάησλ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηπζζνκέλσλ αλ ππάξρνπλ, ζα 
είλαη 50. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα επηβαηψλ ζε ζπλζήθε θνξηίνπ AW2 ζα εθηηκεζεί θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο. Ο δηαγσληδφκελνηζα θαζνξίζνπλ ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά ηνπο ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ πνπ ζα κεηαθέξεη ην φρεκα, 
παξέρνληαο φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο.  

Οη αξηζκνί επηβαηψλ πνπ ζα δίδνληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα είλαη 
δεζκεπηηθνί θαη ζα ζεσξνχληαη πεξαηηέξσ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
πξνδηαγξαθήο  επηδφζεσλ. 
 

3.2 Υξνλναπνζηάζεηο θαη ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο 
Σα ηζρχνληα δξνκνιφγηα εμππεξέηεζεο επηβαηψλ πξνβιέπνπλ 6 ιεπηά 
ρξνλν-απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ νρεκάησλ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. 
Ζ κέζε ρξφλν- απφζηαζε κεηαμχ δχν ζηάζεσλ ζεσξείηαη σο 2 ιεπηά, ν 
ρξφλνο αλακνλήο ζε ζηάζεηο 20 δεπηεξφιεπηα θαη ζε ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο 360 δεπηεξφιεπηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηηο απαηηνχκελεο πξνζνκνηψζεηοιεηηνπξγίαο/ 
έιμεο ζην δίθηπν ΣΡΑΜ (ράξαμε – κεθνηνκή – ραξαθηεξηζηηθά γξακκήο 
ζην Παξάξηεκα 3). Ο Αλάδνρνο ζα επηδείμεη, κέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ, 
ηε ζπκκφξθσζε ησλ επηδφζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο, ε νπνία 
ζα επαιεζεπηεί ζηε θάζε ησλ δνθηκψλ. Οη ιεπηνκεξείο παξάκεηξνη 
εηζφδνπ γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο  ζην ππάξρνλ δίθηπν θαη ηηο 
επεθηάζεηο ηνπ είλαη 70 km/h.  
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Σν ζχζηεκα έιμεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί ζηελ ηαρχηεηα απηή 
(70 km/h), ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ππεξζέξκαλζε ή 
θζνξά πνπ λα πξνμελεί κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ νρήκαηνο. 

Αλ ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο ππεξβεί ην κέγηζην φξην, ηφηε 

 Σν ζχζηεκα έιμεο ζαδηαθφπηεη απηφκαηα ηελ παξνρή ηζρχνο ζηνπο 
θηλεηήξεο έιμεο 

 Ο νδεγφο ζα ελεκεξσζεί κε αθνπζηηθή θαη/ νπηηθή εηδνπνίεζε 
 

3.3 Δπηδόζεηο επηηάρπλζεο 
Οη απαηηήζεηο επηδφζεσλ επηηάρπλζεο παξαζέηνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 

# Μέγεζνο Απαίηεζε ρφιην 

1 Υξφλνο απφθξηζεο T0A ≤ 0,5 s  

2 Σηκή ηνπ ξπζκνχ 
κεηαβνιήο 
επηηάρπλζεο 
(ηξαληάγκαηνο) 

r1 ≤ 1,3 m/s3 Μέζε ηηκή απφ ηελ αξρή 

κέρξη ην ηέινο ηεο 

αληίζηνηρεο αιιαγήο 

επηηάρπλζεο 

3 Σηκή ηνπ ξπζκνχ 
κεηαβνιήο 
επηηάρπλζεο 
(Σξάληαγκα) θαηά 
ηελ δηαθνπή 
ξεχκαηνο 

r2 ≤ 1,0 m/s3 ε φια ηα ζηάδηα 

επηηάρπλζεο 

4 ηαζεξή 
επηηάρπλζε 

a01<= 1,3 m/s2 Μεηά ην ηέινο ηνπ 

ηξαληάγκαηνο θαη κέρξη λα 

επηηεπρζεί ε κέγηζηε ηζρχο 

5 Μέζε επηηάρπλζε am ≥ 0,60 m/s2 Απφ 0 km/h έσο 70 km/h  

6 Μέζε επηηάρπλζε a ≥ 1,10 m/s2 Απφ 0 km/h έσο 35 km/h  

Πίνακαρ 1. Απαιηήζειρ επιδόζεων επιηάσςνζηρ 

Οη επηδφζεηο επηηάρπλζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ην βάξνο ηνπ 
νρήκαηνο θαη λα είλαη ίδηεο γηα ζπλζήθεο θνξηίνπ κεηαμχ AW0 θαη έσο 
AW2, κε θαηλνχξηνπο ηξνρνχο θαη ζε ηκήκα επζείαο επίπεδεο γξακκήο. 

Σν ζχζηεκα έιμεο ηνπ νρήκαηνο ζα παξέρεη ηηο επηδφζεηο ηνπ πίλαθα 1 ζε 
φιε ηελ πεξηνρή ηάζεσλ απφ 650 VDC έσο  900 VDC κε νλνκαζηηθή ηάζε 
ιεηηνπξγίαο 750 VDC. ηηο ηάζεηο θάησ απφ 650 VDC έσο θαη  500 VDC, ε 
απφδνζε ζα κεηψλεηαη γξακκηθά κε ηελ κείσζε ηεο ηάζεσο. 

Θα ππάξρεη ζχζηεκα  πξνζηαζίαο έλαληη νιίζζεζεο ηξνρψλ,πνπ ζα 
ειέγρεη ηηο ηαρχηεηεο ησλ ηξνρψλ κεκνλσκέλα, θαη ζα εκπνδίδεη ην 
παηηλάξηζκα, ηελ νιίζζεζε ή ην θιείδσκάηνπο, ζε νπνηεζδήπνηε 
ζπλζήθεο κεησκέλεο πξφζθπζεο.  

3.3.1 Υπνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία επηηάρπλζεο 
Αλ πξνθχςεη αζηνρία ζην ζχζηεκα έιμεο, κε απνηέιεζκα ην 25% ηεο 
ηζρχνο έιμεο λα κελ είλαη δηαζέζηκν, θαη ελψ ην φρεκα είλαη ζε ζπλζήθε 
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θνξηίνπ AW3, ην φρεκα ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη κε επηηάρπλζε 0,1 m/s2 ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ππάξρνπζαογξακκήο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ 
επεθηάζεσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 200m ρσξίο ζηξνθέοθαη ελψ ε ηάζε γξακκήο 
παξακέλεη πςειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή 650 VDC.Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνπκε νηη ζην ππάξρνλ φρεκα / δίθηπν ν ζπληειεζηήο πξφζθπζεο 
είλαη 0,16 – 0,18. 

Αλ θαηά ηελ έιμε θαη κε νπνηνδήπνηε δπλαηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ην φρεκα 
θηλεζεί πξνο ηα πίζσ γηα ην πνιχ 0,5 κέηξα ή κε αξλεηηθή ηαρχηεηα 
κεγαιχηεξε απφ 1,5km/h (φ,ηη πξνθχςεη πξψην), ην φρεκα ζα εθαξκφζεη 
απηφκαηα ηελ πέδε ιεηηνπξγίαο, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 
 

3.4 Δπηδόζεηο πέδεζεο 
Όιεο νη επηδφζεηο πέδεζεο ζα ζπκκνξθψλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ κε ην 
EN13452-1 εθηφο αλ ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ηίζεληαη απζηεξφηεξεο 
απαηηήζεηο θαη ζα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ην EN13452-2. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηηα επίπεδα πξφζθπζεο ζηα νπνία 
βαζίδνληαη νη ππνινγηζκνί, θαζψο θαη ηα αληίκεηξα πνπ εθαξκφδνληαη απφ 
ην ζχζηεκα πέδεζεο φηαλ ην επίπεδν πξφζθπζεο είλαη ρακειφ ιφγσ ησλ 
ζπλζεθψλ ηεο ζηδεξνηξνρηάο. 

3.4.1 Πέδε ιεηηνπξγίαο 
Ζ πέδεζε ιεηηνπξγίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα ή γηα 
λα ζηακαηάεη ην φρεκα κε αθξίβεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηε γξακκή, 
ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο άλεζεο.  Απηή ε πέδεζε δελ ζα πξέπεη λα 
πξνθαιεί ηαθηηθή θαη έληνλε θαηαπφλεζε ησλ θζεηξφκελσλ ζηνηρείσλ. 

Απφ ηε κέγηζηε ηαρχηεηα έσο ηελ ειάρηζηε ηαρχηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο 
κεραληθήο πέδεο πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ κειέηε, νη επηδφζεηο 
πέδεζεο επηηπγράλνληαη κφλν κε ηελ ειεθηξνδπλακηθή πέδεζε, ζε φιεο 
ηηο ζπλζήθεο δεθηηθφηεηαο ηεο γξακκήο έσο ην 100% (κέγηζηε πέδε 
αλάθηεζεο).  ε ρακειή ηαρχηεηα, ε ειεθηξνδπλακηθή πέδεζε ζα πξέπεη 
λα ζπλδπάδεηαη κε ηε κεραληθή πέδεζε γηα λα ζηακαηήζεη ν ζπξκφο, ελψ 
ιεηηνπξγεί ε πξνζηαζία έλαληη νιίζζεζεο ηξνρψλ.  

ε ζπλζήθεο κεξηθήο δεθηηθφηεηαο, ε πιήξεο ειεθηξνδπλακηθή δχλακε ζα 
επηηπγράλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ξενζηαηηθή πέδεζε.ε ζπλζήθεο κε 
δεθηηθφηεηαο, ε πιήξεο ειεθηξνδπλακηθή δχλακε ζα επηηπγράλεηαη κε 
ξενζηαηηθή πέδεζε. 

Οη ηηκέο πέδεζεο ηζρχνπλ γηα ηνπο θαηλνχξηνπο ηξνρνχο, επζεία επίπεδε 
γξακκή, κέγηζηε ηαρχηεηα θαη φρεκα κε θνξηίν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
πέδεζεο EN13452-1.  

Σα αθφινπζα επίπεδα νλνκαζηηθήο επίδνζεο (βι. πίλαθα 2 παξαθάησ) ζα 
πξέπεη λα επηηπγράλνληαη απφ θελφ φρεκα κέρξη θαη φρεκα ζε ζπλζήθε 
θνξηίνπ AW2, θαη κε φιν ην ζχζηεκα πέδεζεο ζε ιεηηνπξγία. Αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ηαρχηεηα ζηελ αξρή ηεο πέδεζεο, έσο ηε κέγηζηε ηαρχηεηα, νη 
επηδφζεηο ηεο πέδεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 
πνπ θαζνξίδνληαη παξαθάησ κε φια ηα θηλεηήξηα θνξεία ζε ιεηηνπξγία, ζε 
επζεία θαη επίπεδε ζηδεξνηξνρηά. 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα παξέρεη ηελ παξαπάλσ απφδνζε 
ειεθηξνπέδεοαλάθηεζεο ελέξγεηαοζε φιε ηελ πεξηνρή ηάζεσλ ηεο 
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γξακκήο απφ 750 VDC έσο 900 VDC . ηηο ηάζεηο ηεο γξακκήο θάησ απφ 
750 VDC έσο θαη 500 VDC, ε απφδνζε ειεθηξνπέδεοαλάθηεζεο 
ελέξγεηαο ζα κεηψλεηαη γξακκηθά κε ηελ κείσζε ηεο ηάζεσο. 

 

# Μέγεζνο Απαίηεζε ρφιην 

1 Υξφλνο απφθξηζεο T0B ≤ 0,5 s  

2 Σηκή ηνπ ξπζκνχ 
κεηαβνιήο 
επηβξάδπλζεο 
(ηξαληάγκαηνο) 

r3 ≤ 1,3 m/s3 Μέζε ηηκή απφ ηελ 

αξρή κέρξη ην 

ηέινο ηεο 

αληίζηνηρεο 

αιιαγήο 

επηβξάδπλζεο 

3 Σηκή ηνπ ξπζκνχ 
κεηαβνιήο 
επηβξάδπλζεο 
(Σξάληαγκα) ζην 
ηέινο ηεο πέδεζεο 

r4 ≤ 1,3 m/s3  

4 πλερηδφκελε 
επηβξάδπλζε 

a03 = 1,3 m/s2  

5 Μέζε επηβξάδπλζε am ≥ 1,2 m/s2 Απφ 70 km/h έσο 0 

km/h  

6 Μέγηζηε 
επηβξάδπλζε 

a ≤ 1,4 m/s2  

7 Απφζηαζε 
ζηακαηήκαηνο 

SSTOP ≤ 158m Απφ 70km/h έσο 0 

km/h  

Πίνακαρ 2. Απαιηήζειρ επιδόζεων πέδηρ λειηοςπγίαρ 

3.4.2 Πέδε έθηαθηεο αλάγθεο 
Ζ πέδε έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη φιε ηελ δχλακε 
πέδεζεο ηεο ειεθηξνδπλακηθήο πέδεο, ηεο κεραληθήο πέδεο θαη ηεο 
καγλεηηθήο πέδεο ζηδεξνηξνρηάο, ελψ ζα ιεηηνπξγεί ε πξνζηαζία έλαληη 
νιίζζεζεο ηξνρψλ. 

Ζ πέδε έθηαθηεο αλάγθεο ζα ελεξγνπνηείηαη ρεηξνθίλεηα κε ηνπνζέηεζε 
ηνπ κνρινχ πνξείαο-πέδεο ζηε ζέζε πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Οη ειάρηζηεο ηηκέο επηβξάδπλζεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν 
EN13452-1. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαρχηεηα ζηελ αξρή ηεο πέδεζεο, ε επηβξάδπλζε 
έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,8 m/s2, ελψ ν ζπξκφο 
είλαη ζε νπνηαδήπνηε ζπλζήθε θνξηίνπ κεηαμχ AW0 θαη AW2, θαη ελψ 
ιεηηνπξγνχλ φια ηα θνξεία. Ζ απφζηαζε ζηακαηήκαηνο θαηά ηελ πέδεζε 
έθηαθηεο αλάγθεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 75 κέηξα φηαλ εθαξκφδεηαη 
ζηα 70km/h ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ κεηαμχ AW0 θαη AW2.Θα 
εθαξκφδεηαη άκεζα κε ζηηγκηαίν αξρηθφ ηξάληαγκα πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα 6 
m/s3. 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  3-17 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη 3 δηαδνρηθέο 
ζηάζεηο κε πέδεζε έθηαθηεο αλάγθεο (φηαλ εθαξκφδεηαη ζηα 70km/h) 
κέζα ζε 5 ιεπηά κε ζπλζήθε θνξηίνπ AW2 θαη κε 1 άμνλα / 2 ηξνρνχο 
εθηφο ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα κεηψλεηαη ε επίδνζε ηεο επηβξάδπλζεο θαη ηεο 
απφζηαζεο ζηακαηήκαηνο, φπσο θαζνξίζηεθε πξνεγνπκέλσο. 
 

3.4.3 Πέδεζε αζθαιείαο 
Οη επηδφζεηο ηεο πέδεζεο αζθαιείαο ζα επηηπγράλνληαη κφλν κε ηε 
δχλακε ηεο κεραληθήο θαη ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο πέδεο ζηδεξνηξνρηάο, 
ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο ειεθηξνδπλακηθήο πέδεζεο, ελψ ε πξνζηαζία έλαληη 
νιίζζεζεο ηξνρψλ ζαεκπνδίδεηαη απηφκαηα.  

Ζ πέδεζε αζθαιείαο ζα έρεη κέζε ηηκή επηβξάδπλζεο am3s ≥1,4m/s2 ζηελ 
αξρηθή ηαρχηεηα θαη ππφ ζπλζήθεο θνξηίνπ AW2. 
 

3.4.4 Υπνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία πέδεζεο 
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα κπνξεί λα δηαηεξεί έλα φρεκα κε ζπλζήθε 
θνξηίνπAW2, ζε ιεηηνπξγία, κε αζηνρία 1 άμνλα / 2 ηξνρψλ, δηαηεξψληαο 
ηηο παξαπάλσ απαηηνχκελεο επηδφζεηο, ησλ παξαγξάθσλ 3.4.1, 3.4.2 θαη 
3.4.3. 

 
3.5 Αλάξηεζε ακαμώκαηνο 

Σν ακάμσκα πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα 
θαηεχζπλζε. Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη άλεηε 
δηαδξνκή βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12299. Ζ αλάξηεζε ζα κειεηεζεί βάζεη 
ησλ ζπλζεθψλ θξαδαζκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ 
παξνχζα πξνδηαγξαθή παξαγξ. 3.10.5 θαη ζπκβαίλνπλ κε ηε κέγηζηε 
ηαρχηεηα ζε επζεία ζηδεξνηξνρηά ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζηδεξνηξνρηάο. 

 
3.6 Βάξνο νρήκαηνο θαη θνξηίν αλά ηξνρό 

Σν ζηαηηθφ θνξηίν ηξνρνχ γηα θάζε ηξνρφ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 60 KN ζε 
ζπλζήθε θνξηίνπ AW4. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην 
κέγηζην βάξνο ηνπ νρήκαηνο φπσο θαη ην ζηαηηθφ θνξηίν ηξνρνχγηα θάζε 
ηξνρφ ζε κνλφ φρεκα θαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ απφ AW0 έσο 
AW4.  

Σν θαζαξφ απφβαξν (AW0) ηνπ νρήκαηνο ζα απνηειεί κέξνο ηεο ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο. Σν απφβαξν πνπ ζα πξνζθεξζεί απφ 
ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα είλαη δεζκεπηηθφ θαη ζα ζεσξείηαη σο 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνδηαγξαθήο επηδφζεσλ. Ζ ηηκή πνπ παξέρεηαη 
ζηελ πξνζθνξά ζα επηβεβαησζεί κε ην πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο, 
ην νπνίν ζα κεηξεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο δνθηκήο ηχπνπ.  

 
3.7 Πξνζηαζία από εθηξνρηαζκό 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πεξηγξάςνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζηαζίαο έλαληη εθηξνρηαζκνχ ηνπ νρήκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη κηα πιήξε κειέηε πεξί εθηξνρηαζκνχ θαηά ηελ 
πεξίνδν ειέγρνπ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο.  Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη 
ππνινγηζκνχο πξνζηαζίαο απφ εθηξνρηαζκφ, εηδηθά ηεο «απνθφξηηζεο» 
ησλ θιίζεσλ ηξνρψλ κε άδεην φρεκα. 
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Θα ρξεζηκνπνηεζεί ε ρεηξφηεξε ζπλζήθε, δειαδή πνιχ αξγή αλαρψξεζε 
απφ θακπχιε κε ηε κεγαιχηεξε θιίζε ζην ζχζηεκα. ηνλ ππνινγηζκφ ζα 
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην φρεκα θαη νη ππνδνκέο ζε ζπλζήθεο κέγηζηεο 
θζνξάο αιιά θαη φηαλ είλαη θαηλνχξηα.  

Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε θαη ε ρεηξφηεξε δπλακηθή ζπλζήθε. Ζ 
κειέηε εθηξνρηαζκνχ ζα θάλεη ζαθή αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε 
ψζεζεο/ξπκνχιθεζεο ειαηησκαηηθνχ νρήκαηνο απφ φρεκα πνπ 
ιεηηνπξγεί. 

Ζ κειέηε ησλ παξακέηξσλ ζα παξέρεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο κέγηζηεο 
επηηξεπφκελεο ηαρχηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, θαζψο θαη γηα ηα 
επηηξεπφκελα φξηα θζνξάο ησλ ηξνρψλ γηα λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα.   

Ζ κειέηε ζα θαηαιήγεη ζηε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηνπ εληξνρηαζκνχ, 
φπσο θαη ζηηο αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο ή κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπεληξνρηαζκνχ κε φιεο ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο 
εθηξνρηαζκνχ. 

 
3.8 Πεξηηππώκαηα νρήκαηνο 

Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο §1.8 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο 1, νη νπνίεο ζα 
πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ην πξνζθεξφκελν φρεκα, ν Αλάδνρνο ζα 
παξέρεη: 

 ην ηαηηθφ Πεξηηχπσκα, 

 ην Κηλεκαηηθφ Πεξηηχπσκα 

 ην Γπλακηθφ Πεξηηχπσκα, θαη 

 ην Καηαζθεπαζηηθφ Πεξηηχπσκα. 
 
Δπηπιένλ, ζα δνζνχλ νη ηχπνη ππνινγηζκνχ ησλ πιεπξηθψλ ηηλαγκάησλ 
(Αθξαίνπ θαη Κεληξηθνχ) ζε ζρέζε κε ηελ αθηίλα ηεο νξηδφληηαο θακπχιεο, 
θαη νη αλαιπηηθέο ηηκέο ησλ ηηλαγκάησλ γηα ηηο αθηίλεο ηνπ Πίλαθα 3.1 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 1. 
 
Οη ζπλζήθεο πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη ζα ειερζνχλ ζηελ θάζε 
ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα είλαη νη παξαθάησ: 
1) Σν Γπλακηθφ Πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ 

απηφ ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 
2) Σν Γπλακηθφ Πεξηηχπσκα επαπμεκέλν κε ηα ηηλάγκαηα γηα θάζε 

θακπχιε λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ην Πξνδηαγξαθφκελν Γπλακηθφ 
Πεξηηχπσκα επαπμεκέλν κε ηα αληίζηνηρα Πξνδηαγξαθφκελα 
ηηλάγκαηα.  

3) Σν φρεκα κε κέγηζην θνξηίν AW4 θαη ηαρχηεηα 40 Km/hr (κεγίζηε 
ηαρχηεηα δηέιεπζεο απφ ζηάζε) λα δηέξρεηαη απφ ηηο ζηάζεηο ρσξίο νη 
κέγηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ Γπλακηθνχ Πεξηηππψκαηνο ζην επίπεδν ησλ 
απνβαζξψλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 1300mm. 

 

3.9 Γηαζύλδεζε απνβάζξαο 
Ζ ζηάζκε ηνπ επίπεδνπ ησλ πθηζηάκελσλ απνβαζξψλ είλαη πςειφηεξε 
απφ ην επίπεδν ησλ ηξνρηψλ (ToR) θαηά 275 mm, ελψ ε νξηδφληηα 
απφζηαζε ηεο απνβάζξαο απφ ηνλ άμνλα ησλ ηξνρηψλ είλαη ίζε κε 1300 
mm(Παξάξηεκα 1/§2.3). Σα παξαπάλσ ππφθεηληαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
αλνρέο. 
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Ζ ζηάζκε ηνπ παηψκαηνο ηνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ ζπξψλ ηνπ, 
φηαλ ην φρεκα ζηακαηάεη ζηελ απνβάζξα, ζα πξέπεη λα είλαη ίζε, ή 
πςειφηεξε απφ απηή ηεο απνβάζξαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θζνξψλ 
ζηδεξνηξνρηάο.Σν εχξνο δηαθχκαλζεο ηεο ζηάζκεο δαπέδνπ ηνπ νρήκαηνο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.1 ζην Άξζξν 20.3 ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ Σεχρνπο.. 

Ζ νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ηεο αθκήο ηεο απνβάζξαο θαη ηνπ 
θαησθιίνπ ησλ ζπξψλ ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 100mm 
ζε επζεία ηξνρηά.Οη δηαγσληδφκελνη, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο ζα 
ππνβάιινπλ:  
 δήισζε ηεο δηαθνξάο ύςνπο κεηαμύ ηνπ παηώκαηνο ηνπ νρήκαηνο 

ζηελ πεξηνρή ησλ ζπξώλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ άθξνπ ηεο απνβάζξαο, 
όηαλ ην όρεκα ζηακαηά ζε απηή, γηα όιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ (AW0 
έσο AW4) θαη θζνξώλ ηνπ νρήκαηνο.. 

 δήισζε ζπκκόξθσζεο ηεο κέγηζηεο νξηδόληηαο απόζηαζεο ηνπ 
θαησθιίνπ ηεο ζύξαο ηνπ νρήκαηνο από ηελ απνβάζξα, σο πξνο ηελ 
επηηξεπόκελε. 
 

3.10 Δπίπεδα ζνξύβνπ θαη δνλήζεσλ 

3.10.1 Γεληθά 

ε απηή ηελ ελφηεηα θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο επηδφζεσλ γηα ηα επίπεδα 

ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε φιν ην δίθηπν θαη ην 

Ακαμνζηάζην. 

Κάζε εμνπιηζκφο, ππν-εμαξηήκαηα, πιαίζηα ζηήξημεο θαη φιεο νη ζπζθεπέο 

ζχζθημεο (βίδεο, ζπγθνιιήζεηο, ήινη, κνλσηέο δνλήζεσλ, θηι.) ζα είλαη 

ζρεδηαζκέλα γηα λα αληέρνπλ ηα πεξηνδηθά θνξηία ηπραίαο επίδξαζεο θαη 

ηηο δνλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαρχ ζηδεξνδξνκηθφ πεξηβάιινλ, 

ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ή δπζιεηηνπξγία. Απηφο ν εμνπιηζκφο ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ IEC 61373, 

IEC60077, ή κε άιια ηζνδχλακαπξφηππα, αλάινγα κε ην πνην είλαη ην 

απζηεξφηεξν. 

Ο Αλάδνρνο, αξθεηά πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζνξχβνπ θαη ησλ δνλήζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία, ζα ππνβάιεη ηηο ηειηθέο 

πξνηάζεηο ηνπ γηα λα ειεγρζνχλ ιεπηνκεξψο απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ  

Α.Δ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ θαη 

δνλήζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηεξεπλήζεη 

ηελ αλαγθαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζηνπο ηξνρνχο πξφζζεηεο δηάηαμεο 

πεξηνξηζκνχ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ (π.ρ. ειαζηηθά παξεκβχζκαηα κεηαμχ 

ηξνρψλ θαη επηζψηξσλ).  

Όπνπ ηζρχεη πιένλ ηνπ ελφο νξίνπ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα 
εθαξκφδεη ηελ πην πεξηνξηζηηθή απαίηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
ζπκκφξθσζεο. 

Όιεο νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο, φζνλ αθνξά ζηα επίπεδα ζνξχβνπ θαη 
δνλήζεσλ, ζα ειεγρζνχλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ δνθηκψλ ηχπνπ. 
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3.10.2 Δμσηεξηθόο ζόξπβνο 
Σν επίπεδν ζνξχβνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα νρήκαηα πξέπεη λα 
ζπκβαδίδεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη λα κε δεκηνπξγεί 
κε απνδεθηέο ελνριήζεηο.  

Σα επίπεδα εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ ηνπ νρήκαηνο ζα κεηξεζνχλ ζχκθσλα κε 
ην ISO 3095 θαη βάζεη ησλ εμήο ζπλζεθψλ:  
 

3.10.3 Αθίλεην όρεκα ζε αλνηθηό πεξηβάιινλ 
Σν φρεκα ζα είλαη αθίλεην, ζε ηζφπεδε, επίπεδε ηξνρηά, ζε αλνηθηφ 
πεξηβάιινλ θαη φια ηνπ ηα ππνζπζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ζπγρξφλσο, ην 
θάζε έλα ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ. Όπσο νξίδεηαη ζην ISO 3095, 
κηθξφθσλα ζα ηνπνζεηεζνχλ εθαηέξσζελ ηνπ νρήκαηνο, ζε νξηδφληηεο 
απνζηάζεηο 7.5m απφ ην θέληξν ηεο ηξνρηάο θαη ζε χςε ζε ζρέζε κε ην 
επίπεδν ηεο ηξνρηάο (ToR) 1.2 θαη 3.5m.  

3.10.4 Κηλνύκελν όρεκα ζε αλνηθηό πεξηβάιινλ 
Σν φρεκα ζα θηλείηαη ζε επίπεδε, επζεία, ηζφπεδε, θαζαξή θαη ιεία ηξνρηά, 
ζε αλνηθηφ πεξηβάιινλ, κε φια ηνπ ηα ππνζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ 
ηαπηφρξνλα, ην θάζε έλα ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ.  

Γηαδνρηθέο θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο κεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 
ζνξχβνπ ζα δηεμαρζνχλ, γηα φρεκα πνπ ηαμηδεχεη πάλσ ζε ηξνρηέο πνπ 
είλαη εγθηβσηηζκέλεο ζε αζθάιηηλν νδφζηξσκα, ζε γξαζίδη θαη ζε έξκα.  

Ζ δηάηαμε ησλ κηθξνθψλσλ ζα είλαη ίδηα κε απηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηε κέηξεζε εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ πνπ εθπέκπεηαη απφ αθίλεην φρεκα.   

Σξεηο ηχπνη θηλήζεσλ νρήκαηνο ζα ζεσξεζνχλ, φζνλ αθνξά ζηηο 
κεηξήζεηο εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ: 

Γιέλεςζη οσήμαηορ ςπό ζηαθεπέρ ηασύηηηερ: Σν φρεκα ζα δηέξρεηαη ηνπ 
ζεκείνπ κέηξεζεο κε ζηαζεξέο ηαρχηεηεο ίζεο κε 40 θαη 60km/h ±5%. 

Δκκίνηζη οσήμαηορ: Σν φρεκα ζα εθθηλεί απφ ζηάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
κέγηζηε ηζρχ έιμεο πνπ πξνθαιεί πεξηδίλεζε ησλ ηξνρψλ ηνπ, κέρξη λα 
θηάζεη λα ηαμηδεχεη κε ηαρχηεηα ησλ 30km/h, ηελ νπνία ηαρχηεηα ζα 
δηαηεξήζεη, σζφηνπ φιν ην κήθνο ηνπ νρήκαηνο λα δηέιζεη ηνπ ζεκείνπ 
κέηξεζεο. 

Δπιβπάδςνζη οσήμαηορ: Σν φρεκα θηλνχκελν κε ηαρχηεηα ίζε κε 30km/h, 
φηαλ πξνζεγγίζεη ην ζεκείν κέηξεζεο, ζα επηβξαδχλεη κέρξη 
αθηλεηνπνηήζεσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πέδε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 
 

3.10.5 Δζσηεξηθόο ζόξπβνο 
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ εζσηεξηθφ 
ζφξπβν, ηφζν ζην δηακέξηζκα ησλ επηβαηψλ φζν θαη ζηελ θακπίλα ηνπ 
νδεγνχ. Σα επίπεδα ζνξχβνπ ζα κεηξεζνχλ ζχκθσλα κε ην ISO 
3381:2011. 
 

3.10.6 Αθίλεην όρεκα ζε αλνηθηό πεξηβάιινλ 
Σν φρεκα ζα είλαη αθίλεην, ζε ηζφπεδε, επίπεδε  ηξνρηά, ζε αλνηθηφ 
πεξηβάιινλ θαη φια ηνπ ηα ππνζπζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ζπγρξφλσο, ην 
θάζε έλα ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ.  
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Μηθξφθσλα, ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, θαηά κήθνο 
ηνπ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ, ζε χςνο ίζν κε 1,6m απφ ην πάησκα ηνπ 
νρήκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ κηθξνθψλσλ θαη νη αθξηβείο ηνπο ζέζεηο 
ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
 

3.10.7 Κηλνύκελν όρεκα ζε αλνηθηό πεξηβάιινλ 
Σν φρεκα ζα θηλείηαη κε ζηαζεξέο ηαρχηεηεο 40 θαη 60km/h, ζε επίπεδε, 
επζεία, θαζαξή θαη ιεία ηξνρηά, ζε αλνηθηφ πεξηβάιινλ, κε φια ηνπ ηα 
ππνζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα, ην θάζε έλα ζηελ νλνκαζηηθή 
ηνπ ηζρχ.  

Γηαδνρηθέο θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο κεηξήζεηο ζνξχβνπ ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ νρήκαηνο ζα δηεμαρζνχλ γηα φρεκα πνπ ηαμηδεχεη κε ηηο δχν 
πξναλαθεξζείζεο ηαρχηεηεο, πάλσ ζε ηξνρηέο πνπ είλαη εγθηβσηηζκέλεο 
ζε αζθάιηηλν νδφζηξσκα, ζε γξαζίδη θαη ζε έξκα.  

Ζ δηάηαμε ησλ κηθξνθψλσλ ζα είλαη ίδηα κε απηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ ζην εζσηεξηθφ αθίλεηνπ νρήκαηνο.   
 

3.10.8 Όξηα ζνξύβνπ 
Σν φρεκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα φξηα ζνξχβνπ ηνπ Πίλαθα 3, 

αλεμάξηεηα ηνπ ηχπνπ ζηήξημεο ησλ ξαγψλ. 

Σαρχηεηα 
ηάζκε Δμσηεξηθνχ 
Θνξχβνπ [dB(A)] 

ηάζκε Δζσηεξηθνχ ζνξχβνπ 
[dB(A)] 

Γηακέξηζκα 
επηβαηψλ 

Κακπίλα 
νδεγνχ 

ηαηηθφ 69 68 68 

40 km/h 80 74 69 

60 km/h 84 78 71 

0 έσο 

30km/h 

84 --- --- 

30 έσο 

0km/h  

84 --- --- 

Πίνακαρ 3. Απαιηήζειρ επιπέδων θοπύβος 

Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηα κεηξεκέλα πξσηνγελή δεδνκέλα 
ππνινγίδνληαο ην LpAeqT, θαηά ISO3381, φηαλ κεηξάηαη ζφξπβνο  

 ζην εζσηεξηθφ αθίλεηνπ νρήκαηνο,  

 ζην εζσηεξηθφ νρήκαηνο πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα θαη 

 ζην εμσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, φηαλ απηφ είλαη αθίλεην.  

Ζ ζηάζκε LpAFmax ζα απνηειέζεη ην κεηξνχκελν κέγεζνο φηαλ κεηξάηαη 
ζφξπβνο 

 ζην εμσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, φηαλ απηφ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 

 ζην εμσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, φηαλ απηφ εθθηλεί ή επηβξαδχλεη. 
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Δπίζεο, ν ζφξπβνο πνπ πξνθαιείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ 
ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπξψλ ησλ επηβαηψλ, ζηε κία πιεπξά 
ηνπ νρήκαηνο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 75 dB(A), κεηξνχκελνο θαηά 
κήθνο ηνπ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ νρήκαηνο, 1,60 m πάλσ απφ ην δάπεδν, 
ζηηο ζέζεηο ηνπ θέληξνπ ησλ ζπξψλ, έρνληαο απελεξγνπνηεκέλν ην 
πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα/βφκβν γηα ηελ ζχξα. 

Ζ έθζεζε ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ ζηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ην ζφξπβν ζα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Οδεγίαο 2003/10/ΔΔ. 
πγθεθξηκέλα, ην επίπεδν ηεο εκεξήζηαο έθζεζεο ηνπ νδεγνχ ζε ζφξπβν, 
LEX,8h, ζα είλαη ρακειφηεξν ησλ 80dB(A), ελψ ε κέγηζηε ηηκή ηνπ επηπέδνπ 
ηνπ ζνξχβνπ ζην νπνίν εθηίζεηαη ν νδεγφο ζα είλαη ρακειφηεξε ησλ 
112Pa.  

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο 
ηηο ηηκέο ησλ νξίσλ ζνξχβνπ πνπ παξάγεη ην φρεκα, ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 13 ηεο Γηαθχξεμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη ηηκέο νξίνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ ηνπ ζηαηηθνχ νρήκαηνο 
(0 km/h)θαη ηνπ νρήκαηνο θηλνχκελν κε 60 km/h, ζα απνηεινχλ κέξνο ηεο 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο. Κάζε ηηκή ζα αμηνινγείηαη 
μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο.  

Οη ηηκέο πνπ παξέρνπλ νη δηαγσληδφκελνη είλαη δεζκεπηηθέο θαη ζα 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξνδηαγξαθήο επηδφζεσλ. Οη ηηκέο 
πνπ παξέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ειεγρζνχλ κε ηηο 
πξαγκαηηθέο ηηκέο, νη νπνίεο ζα κεηξεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο 
δνθηκήο ηχπνπ. 

 
3.10.9 Γνλήζεηο  

Με ην φρεκα αθίλεην θαη φινλ ηνλ βνεζεηηθφ ηνπ εμνπιηζκφ ζε 
ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ζηελ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, θαλέλα κέξνο ηνπ 
εζσηεξηθνχ ησλ νρεκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο παξαθάησ 
ζηάζκεο δνλήζεσλ: 

 2,54mm εχξνο απφ αηρκή ζε αηρκή γηα ζπρλφηεηεο θάησ ησλ 1,4Hz. 

 0,01g επηηάρπλζε αηρκήο γηα ην θάζκα ζπρλνηήησλ απφ 1,4Hz έσο 
20Ζz θαη 

 0,762mm/s ηαρχηεηα αηρκήο γηα ην θάζκα ζπρλνηήησλ άλσ ησλ  20Ζz. 

Ή ελαιιαθηηθά κε ην φρεκα αθίλεην θαη φινλ ηνλ βνεζεηηθφ ηνπ εμνπιηζκφ 
ζε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ζηελ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, θαλέλα κέξνο 
ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ νρεκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο παξαθάησ 
ζηάζκεο δνλήζεσλ, ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12299: 2009. 

NMVx = 1,0 
NMVy = 1,5 
NMVz = 1,0. 
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3.10.10 Άλεζε δηαδξνκήο 
Ζ άλεζε δηαδξνκήο ησλ νρεκάησλ ζα αμηνινγεζεί θαη ζα δνθηκαζζεί 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 12299, γηα νξζίνπο θαη θαζήκελνπο επηβάηεο, 
ζε επζχγξακκα θαη θακπχια ηκήκαηα. ε θάζε πεξίπησζε ην φρεκα ζα 
ηθαλνπνηεί θαη΄ειάρηζηνλ ηνλ Γείθηε «Άλεην» (Comfortable). 

Ο Αλάδνρνο ζα κεηξήζεη ηελ άλεζε δηαδξνκήο ζε θάζε ηχπν αξζξσηνχ 
ζηνηρείνπ ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ δηαδηθαζία. 

 
3.11 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

Οη γεληθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγεί ην 
φρεκα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 
3.11.1 Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα 

Μέζε Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο +42°C 

Απφιπηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο +48°C 

Μέζε Διάρηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -2°C 

Απφιπηε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -10°C 

Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 18,7°C 

Μέζε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία 62.9 % 

Μέγηζηε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία 100 % 

Ύςνο πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 0-200 m 

Βξνρφπησζε (κεγ. 24 h) 90,3 mm 

Υηνλφπησζε (κεγ. 24 h) Πεξηζηαζηαθά 

πλνιηθή κέζε εηήζηα βξνρφπησζε (κεληαίσο) 27,2 mm 

Μεγ. ηαρχηεηα αλέκνπ 24,4 m/s 

Ρχπαλζε αέξα Τςειέο 

Παξνπζία άκκνπ θαη ζθφλεο Τςειέο 

πλζήθεο δηάβξσζεο Τςειέο 

Πίνακαρ 4. Κλιμαηικέρ ηιμέρ 

εκεηψλεηαη φηη: 

 Ζ δηαδξνκή ηνπ νρήκαηνοείλαη πιεζίνλ ηεο αθηήο φπνπ ηα νρήκαηα 
αλακέλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηελ εγγχηεηα πξνο ηελ ζάιαζζα 
θαζψο θαη απφ ηελ αηκφζθαηξα πνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλε απφ άιαηα 
θαη άκκν πνπ κεηαθέξνληαη κε ηνλ αέξα.  

 Δμαηηίαο ηνπ ειηαθνχ θνξηίνπ, ε ζεξκνθξαζία ζηε ζηδεξνηξνρηά κπνξεί 
λα θηάζεη ηνπο +55°C θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν.  

 Λφγσ ηνπ γεληθά μεξνχ θιίκαηνο ηεο Αζήλαο, ν αέξαο πεξηέρεη ζπρλά 
απμεκέλν πνζνζηφ ξχπσλ.  
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Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εμαζθαιίζεη 
ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ εμνπιηζκψλ ππφ ηηο παξαπάλσ 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 
3.11.2 Δηδηθέο ζπλζήθεο νιίζζεζεο 

Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη 
ζην δίθηπν ηνπ νρήκαηνο ιφγσ πηψζεο θχιισλ θαη θαξπψλ απφ δέληξα 
θαζψο θαη νη ζπλζήθεο  νιίζζεζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε πεξίπησζε 
βξνρήο κεηά απφ κεγάιν δηάζηεκα μεξαζίαο, ιφγσ πςεινχ πνζνζηνχ 
ζθφλεο. 

Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληεπεμέιζνπλ ζε απηέο 
ηηο ζπλζήθεο κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζηαζίαο απφ νιίζζεζε θαη/ή ησλ 
δηαηάμεσλ ξίςεοάκκνπ. 

 
3.11.3 Σπλζήθεο ρηνλόπησζεο θαη παγεηνύ 

ηελ Αζήλα ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθχςνπλ ζπλζήθεο ρηνλφπησζεο 
θαη παγεηνχ. ηνηρεία ζρεηηθά κε απηφ είλαη δηαζέζηκα ζηα αξρεία θαηξνχ 
ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Αζήλα. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα νρήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο 
ηνπο ζα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ζε νπνηεζδήπνηε πεξηβαιινληηθέο 
ζπλζήθεο πξνθχςνπλ ζηελ Αζήλα.  

 
3.11.4 Αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε πιεκκχξαο κε βάζνο 
λεξνχ, ηνπιάρηζηνλ 100 mm πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ ηξνρηψλ (TOR). Ο 
δηαγσληδφκελνο ζα αλαθέξεη ηπρφλ πεξηνξηζκνχο γηα ηε ιεηηνπξγία κε 
βάζνο λεξνχ άλσ ησλ 100mm. 

Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερφκελα θαη κε 
κέγηζηε ηαρχηεηα έσο 70 Km/hr ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο ζε 
φιεο ηηο ζπλζήθεο ρηνλφπησζεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κε χςνο έσο 
50 mm πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ηξνρηάο. 

 
3.12 Μέηξεζε Δλέξγεηαο 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ζε φια ηα νρήκαηα Σξακ, ηα κέζα γηα ηελ 
κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ πξνηεηλφκελε ζπζθεπή ή 
δηάηαμεζα πξέπεη: 

 λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε «έθδνζεο ηηκνινγίνπ» (certifiedforbilling) απφ 
ζπγθνηλσληαθή/ζηδεξνδξνκηθήAξρή ρψξαο ηεο ΔΔ. 

 λαεμαζθαιίδεηαθξίβεηακέηξεζεοClass 0.5RσοπξνοΔΝ 50463 
(RailwayApplications – Energymeteringon-board) 

 λα θαηαγξάθεη απφιπηεο ηηκέο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη αλαθηψκελεο 
ελέξγεηαο. 

 λα ιακβάλεη δεηγκαηνιεςία κε θαηάιιεια ξπζκηδφκελν ή κε απηφκαηα 
ξπζκηδφκελν ρξνληθφ βήκα  

 λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επαξθνχο εζσηεξηθήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 
γηα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο. 
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 λα δηαζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα GPS ηνπ νρήκαηνο, θαηαγξάθνληαο ηηο 
ηνπηθέο ζπληεηαγκέλεο/ζέζε νρήκαηνο γηα θάζε κέηξεζε, ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν ΔΝ 50463-3. 

 λα δηαζέηεη ζπκβαηφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα 
ζπιινγήο θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπ νρήκαηνο, κέζσ ηνπ 
αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπWi-Fiηνπ ακαμνζηαζίνπ, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν10.5. 

 λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν ινγηζκηθφ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο 
θαηαγξαθψλ (energyanalysissoftware), ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη θαη 
γξαθηθή απεηθφληζε ζπκβαηή κε ην ζχζηεκα ραξηνγξάθεζεο ηνπ 
δηθηχνπ Σξακ (ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζην ακαμνζηάζην), πνπ ζα 
ζπιιέγεη αζχξκαηα ηα δεδνκέλα. 

 λαείλαηζπκβαηήκεηνπξφηππνΔΝ 50155 (RailwayApplications – 
Electronic equipment used on rolling stock). 

 Οη κεηξήζεηο απηέο δχλαληαη λα παξνπζηάδνληαη αλεμάξηεηα ή κέζσ 
θαηαγξαθήο θαη αλαγγειίαο απηψλ ζηελ Μνλάδα Οζφλεο ηνπ 
Οδεγνχ,κέζσ ηνππζηήκαηνο Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο (TCMS) ηνπ 
νρήκαηνο.  

 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, ηα 
εγρεηξίδηα θαη ηε ζπλδεζκνινγία ηεο αλσηέξσ πξνηεηλφκελεο ζπζθεπήο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο αλσηέξσ ζπζθεπέο κέηξεζεο, ην ζχζηεκα χζηεκα 
Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Ορήκαηνο (TCMS), ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 
κέηξεζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα έιμεο θαη ζην 
ζχζηεκα παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο μερσξηζηά, θαζψο θαη ηεο 
αλαθηψκελεο ελέξγεηαο απφ ηελ πέδε. 

Σα αλσηέξσ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία, θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
15. 

 
3.13 Όξηα θακππιώλ θαη θιίζεσλ ηξνρηάο 

Σα νρήκαηα ζα δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε : 

 ειάρηζηε αθηίλα θακππιφηεηαο ηξνρηάο 25 κ. Αλαθέξεηαη εηδηθά φηη ζε 
έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ Κφζκνπ 
ππάξρεη αθηίλα θακππιφηεηαο 23 κ. ην ζεκείν απηφ -πηζαλά κε 
κείσζε ηεο ηαρχηεηαο- ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο 
πξνβιήκαηα. ην Ακαμνζηάζην ππάξρεη θακπχιε αθηίλαο 18 m. 

 κέγηζηε κεθνηνκηθή θιίζε 8,05 % (φπσο ζπλαληάηαη εηδηθά ζηελ 
επέθηαζε Πεηξαηά). 
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4 ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
4.1 Απαηηήζεηο ζπληήξεζεο  

Σα νρήκαηα ζα ζρεδηαζηνχλ θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπληεξεζηκφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο 
ησλ 30 εηψλ. Σηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ζα αλαιάβεηεΔηαηξεία 
Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο πνπ παξέρεη ν 
Αλάδνρνο. 

Γηα λα επηηεπρζεί ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη 
λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ απαηηήζεηο. 
 

4.1.1 Γηαζηήκαηα γεληθήοεπηζθεπήο 
Όιεο νη θχξηεο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλα νχησο ψζηε ε αιιαγή, επηζθεπή ή βαζηθή αλαλέσζε ησλ 
ζπζθεπψλ λα κελ θξίλεηαη απαξαίηεηε κέρξη λα θηάζεη ε θχξηα πεξίνδνο 
γεληθήο επηζθεπήο κεηά απφ νθηψ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ή πεξίπνπ 500.000 
km. 
 

4.1.2 Γηαζηήκαηα ζπληήξεζεο 
Γεληθά, δελ ζα ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε θαλελφο εμαξηήκαηνο γηα απφζηαζε 
ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξε ησλ 15.000 km ή ησλ ηξηψλ κελψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
νρήκαηνο, θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη θαλέλαο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο απφ ην 
πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο γηα απφζηαζε ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξε ησλ 2.500 
km ή ησλ 7 εκεξψλ.Γελ πεξηιακβάλνληαη έιεγρνη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, 
πιήξσζεο άκκνπ, πγξνχ πιχζεο θαη νπηηθνί έιεγρνη θ.ιπ, πνπ ζπλήζσο 
γίλνληαη πξηλ ηελ έμνδν ηνπ νρήκαηνο ζε θπθινθνξία. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζα 
απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην ζπληήξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αλαγθαίσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ. Σν ζρέδην ζπληήξεζεο ζα απνηειεί 
κέξνο ησλ εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πεξηιακβάλεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ έλα 
πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην ζπληήξεζεο, ην νπνίν ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηε 
θάζε ζρεδηαζκνχ. 
 

4.1.3 Αιιαγή ζπζθεπώλ  θαη θζεηξόκελσλεμαξηεκάησλ 
Όια ηα εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια 
πξνζπειάζηκα θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη εχθνια, κε θνηλά εξγαιεία, 
ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ θζεηξφκελσλ / 
αλαιψζηκσλ εμαξηεκάησλ, πνπ πξέπεη λα αιιάδνληαη αλά πεξηφδνπο, 
πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε ηνπιάρηζηνλ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζπληήξεζεο. 

Δμαξηήκαηα ηνπ ηδίνπ ηχπνπ  πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνληαη 
κεηαμχ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή, ε αληηθαηάζηαζε ή ε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κέξνπο εμνπιηζκνχ απαηηεί ηελ 
εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ή ηελ πξνζζήθε παξακέηξσλ ζε ινγηζκηθφ, ν 
Αλάδνρνο ζα παξάζρεη φηη απαηηείηαη π.ρ άμνλα γηα βαζκνλφκεζε ηνπ 
ηφξλνπ, ψζηε ε Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο λα δχλαηαη λα δηεθπεξαηψζεη ηελ 
εξγαζία, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ θαη ρσξίο ην γεγνλφο απηφ λα αλαηξεί 
νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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εγγχεζεο. Ζ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ είλαη επζχλε 
ηνπ Αλαδφρνπ.  

Όιεο νη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ζα ζρεδηάδνληαη κε δνκνζηνηρεησηή ηερληθή. 
 

4.1.4 Δθηίκεζε ηεο ζπληεξεζηκόηεηαο 
Οη δηαγσληδφκελνη ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο έλα 
γεληθφ ζρέδην ζπληήξεζεο,πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνιεπηηθή θαη ηελ 
δηνξζσηηθή ζπληήξεζε (βι. επίζεο άξζξν 14.1.3).  

Δηδηθφηεξα, ην ζρέδην απηφ ζα πεξηιακβάλεη  ηηο εξγαζίεο 
πξνιεπηηθήοζπληήξεζεο, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο θαζψο θαη 
ηηο ψξεο εξγαζίαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  

Οη ψξεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζχλνιν ηεοπξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεογηα θάζε φρεκα ζε πεξίνδν δχν εηψλ, ζα απνηεινχλ κέξνο 
ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο, βάζεη πξνζδνθψκελεο 
εηήζηαο δηαλπφκελεο απφζηαζεο νρήκαηνο 60.000 km. 

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αμηνινγεζνχλ νη εμήο εξγαζίεο 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο ψξεο εξγαζίαο: 

 Αληηθαηάζηαζε επίζσηξσλ ηξνρψλ νιφθιεξνπ ηνπ νρήκαηνο.  Οη ψξεο 
εξγαζίαο ζα ππνινγίδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φρεκα βξίζθεηαη ζηελ 
αληίζηνηρε ζηδεξνηξνρηά θαη είλαη έηνηκν γηα απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα π.ρ. αλχςσζε ηνπ 
νρήκαηνο, απνζχλδεζε θνξείσλ (αλ ρξεηαζηεί), απνζχλδεζε φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ, πξνεηνηκαζία ησλ θαηλνχξησλ, βήκαηα 
επαλαζχλδεζεο, απαξαίηεηνη έιεγρνη κέρξη λα είλαη έηνηκν ην φρεκα λα 
θχγεη απφ ηε ζηδεξνηξνρηά εξγαζηψλ. 

 Αληηθαηάζηαζε παξαζχξσλ νιφθιεξνπ ηνπ νρήκαηνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιεμηαλέκησλ. Οη ψξεο εξγαζίαο ζα 
ππνινγίδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φρεκα βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 
ζηδεξνηξνρηά θαη είλαη έηνηκν γηα απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα π.ρ. μεβίδσκα ή 
απνθνπή ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ (φπνπ ηζρχεη), ηνπνζέηεζε λέσλ 
παξαζχξσλ, εθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ 
κέρξη λα είλαη έηνηκν ην φρεκα λα θχγεη απφ ηε ζηδεξνηξνρηά εξγαζηψλ. 

 Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ κπξνζηηλψλ θαη πιεπξηθψλ εμσηεξηθψλ 
πιαηζίσλ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ. Οη ψξεο εξγαζίαο ζα 
ππνινγίδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φρεκα βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 
ζηδεξνηξνρηά θαη είλαη έηνηκν γηα απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα π.ρ. μεβίδσκα ή 
απνθνπή ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ (φπνπ ηζρχεη), ηνπνζέηεζε λέσλ 
πιαηζίσλ, εθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ κέρξη 
λα είλαη έηνηκν ην φρεκα λα θχγεη απφ ηε ζηδεξνηξνρηά εξγαζηψλ. 

 Λεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο δηαδηθαζίαο επηζθεπήο ησλ πιεπξηθψλ 
πιαηζίσλ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Οη ηηκέο πνπ ζα δίδνληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα είλαη δεζκεπηηθέο 
θαη ζα ζεσξνχληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνδηαγξαθήο επηδφζεσλ. 
Οη ηηκέο πνπ παξέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ζα ειεγρζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 
ηηκέο, πνπ ζα κεηξεζνχλ θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο. 
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4.1.5 Δμσηεξηθόο θαζαξηζκόο 
Ο εμσηεξηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο νχησο 
ψζηε λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη ζην απηφκαην πιπληήξην νρεκάησλ, ρσξίο 
λα πξνθαιείηαη βιάβε ζην πιπληήξην ή ζην φρεκα.  

Σα νρήκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε επέλδπζε πξνζηαζίαο έλαληη γθξάθηηη, 
ψζηε λα κπνξεί λα αθαηξείηαη εχθνια ην γθξάθηηη απφ ην ακάμσκα, ηα 
πιεπξηθά πιαίζηα, ηα πιαίζηα ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Ζ πξνζηαζία έλαληη 
γθξάθηηη ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί εχθνια, αλ ρξεηαζηεί. Οη 
δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο ην 
ζρέδην πξνζηαζίαο έλαληη γθξάθηηη, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 
απνθαηάζηαζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηελ 
αθξηβή κέζνδν αιιά θαη ηα απαξαίηεηα πξντφληα θαζαξηζκνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ απηφκαηε εμσηεξηθή πιχζε θαη ηελ αθαίξεζε 
ηνπ γθξάθηηη. 
 

4.1.6 Δζσηεξηθόο θαζαξηζκόο 
Ο εζσηεξηθφο ζρεδηαζκφο ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφο ζε 
βαλδαιηζκνχο. Οη αθαζαξζίεο απφ ηα γθξάθηηη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 
εχθνια λα αθαηξεζνχλ απφ φιν ηνλ εζσηεξηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα πιαίζηα.  
Γηα ην ζθνπφ απηφ δελ πξνηηκψληαη πνξψδεηο ή βακκέλεο πνξψδεηο 
επηθάλεηεο ζην εζσηεξηθφ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηελ 
αθξηβή κέζνδν αιιά θαη ηα απαξαίηεηα πξντφληα θαζαξηζκνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ θαη ηελ αθαίξεζε 
αθαζαξζηψλ ή γθξάθηηη. 
 

4.1.7 Σπζθεπέο αλίρλεπζεο αζηνρηώλ 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηα νρήκαηα ψζηε λα πξνθχπηνπλ θαη 
πιεξνθνξίεο ζπληήξεζεο, π.ρ. εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο θαη 
θαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, εμνπιηζκνχ.  

Θα είλαη δηαζέζηκα ηα βχζκαηα επηθνηλσλίαο γηα ηε ζχλδεζε άιισλ 
θνξεηψλ δηαγλσζηηθψλ ζπζθεπψλ. Σν πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη 
λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηα βχζκαηα επηθνηλσλίαο. 
 

4.2 Κόζηνο Κύθινπ Εσήο 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ππνινγηζκνχο ηνπ πιήξνπο θφζηνπο 
θχθινπ δσήο (LCC) βαζηζκέλνπο ζε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο γηα 30 
ρξφληα, 16 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη ππνινγηζκνί ζα 
βαζίδνληαη ζην ζρέδην ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ LCC, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ιεπηνκεξήο ιίζηα θαη 
ππνινγηζκφο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ. 

Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ζα δηαρσξίδεηαη ζε θφζηνο πξνιεπηηθήο θαη 
δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. Δπίζεο, ζα ρσξίδεηαη ζε θφζηνο εξγαζίαο θαη 
πιηθψλ.  

Θα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα θζαξκέλα εμαξηήκαηα. Θα πεξηιακβάλεηαη 
ιίζηα ησλ εμαξηεκάησλ κε αλαθνξά ηηκήο θαη δηάξθεηα δσήο. 
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Οη ππνινγηζκνί θφζηνπο θχθινπ δσήο ζα γίλνληαη γηα ηηο εμήο 
πεξηπηψζεηο: 

 Έλα φρεκα γηα έλα ρξφλν 

 Έλα φρεκα γηα 30 ρξφληα 
Ο παξαθάησ πίλαθαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο, γηα ηνπο 
ππνινγηζκνχο θφζηνπο θχθινπ δσήο. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Απφ ην 

MDBF 
  Απφ ην 
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    3x 

(6+8) 

χλνιν          

Πίνακαρ 5. Κόζηορ Λειηοςπγίαρ, Σςνηήπηζηρ και Δπιζκεςήρ (Δγγύηζη) 

Σν θφζηνο θχθινπ δσήο πεξηιακβάλεη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ ζε φιε 
ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ πξνζδνθψκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ 
νρήκαηνο είλαη 30 ρξφληα. Ζ πξνζδνθψκελε εηήζηα δηαλπφκελε 
απφζηαζεείλαη 60.000 km εηεζίσο.  

Οη αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ ππνινγηζκψλ θφζηνπο 
θχθινπ δσήοζα ζπλνκνινγεζνχλ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ ζηελ θάζε ησλ κειεηψλ. Θα ιεθζνχλ ππφςε νη αθφινπζνη 
ελδεηθηηθνί παξάγνληεο: 

 Κφζηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηδηνξζψζεσλ 

 Καηαλάισζε ηζρχνο (ιεηηνπξγία κε AW2, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα) 

 Με πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε 

 Αηπρήκαηα 

Οη ππνινγηζκνί ζα είλαη δηαζέζηκνη θαη ζε κνξθή MSExcel φπνπ ζα 
θαίλνληαη φινη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη καζεκαηηθνί ηχπνη. 

 
4.3 Τπάξρνπζεο κνλάδεο ζπληήξεζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα ειέγμεη θαη ζα επηβεβαηψζεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ βαζηθψλ 
κνλάδσλ ζπληήξεζεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο κε ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ηνπ λένπ ηξακ. Ο 
Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κε ηηο εμήο βαζηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο: 

 Τπνδαπέδηνο ηφξλνο ηξνρψλ 

 Μνλάδεο πίεζεο θαη επηζθεπήο θνξείνπ 

 Δγθαηάζηαζε πιχζεο θνξείσλ 
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 Θάιακνο βαθήο 

 Δμνπιηζκφο απηφκαηνπ πιπζίκαηνο 

 Δλαέξηνη γεξαλνί 

 Γξχινη αλχςσζεο 

 Δμνπιηζκφο ζπκπιήξσζεο άκκνπ 

 Δμνπιηζκφο εληξνρηαζκνχ 

 Ηθξηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ νξνθή κε ζχζηεκα αζθαινχο πξφζβαζεο 

Οη κνλάδεο ζπληήξεζεο θαη ζηάζκεπζεο πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα 1. 
Ο Αλάδνρνο ζα εμεηάζεη απηέο ηηο κνλάδεο, ζα επηβεβαηψζεη ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπο, φζνλ αθνξά ηε ζέζε θαη ην κέγεζνο θαη ζα 
εμαζθαιίζεη φηη ε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ κπνξεί λα γίλεη ζε απηέο.   

Οη δηαγσληδφκελνη ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο 
Γήισζε ζπκβαηφηεηαοκε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο εγθαηαζηάζεηο 
ζπληήξεζεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηηο 
αληίζηνηρεο κεζφδνπο επίηεπμεο ζπκβαηφηεηαο, εθ’ φζνλ απαηηείηαη. 

 
4.3.1 Υπνδαπέδηνο ηόξλνο 

Ο ππνδαπέδηνο ηφξλνο ηξνρψλ πνπ ππάξρεη είλαη ηχπνπ Heggenscheidt 
U 2000. 

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε λα εηζάγεη ζην ηφξλν ηξνρψλ ηηο 
απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ζπγθξάηεζε 
θαη απνδέζκεπζε ησλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο ζηνπο ππάξρνληεο 
εμνπιηζκνχο. 

Αλ ην παξαπάλσ δελ είλαη εθηθηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο, ηνπο πξνζαξκνγείο, ηνπο ζπγθξαηεηέο θαη 
ηα εξγαιεία ηφξλεπζεο ηξνρνχ ηνπ λένπ νρήκαηνο κε απηή ηε ζπζθεπή. Γηα 
ηε ζπγθξάηεζε ηνπ άμνλα ζηνλ ηφξλν ηξνρνχ ζα απαηηείηαη κφλν έλαο 
ηερληθφο θαη ιηγφηεξν απφ 5 ιεπηά. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνθίι ή νη δηαζηάζεηο ηνπ ηξνρνχ δηαθέξνπλ απφ 
απηφλ πνπ ήδε ππάξρεη,ζηελ ζεηξά Η ηνπ ΣΡΑΜ ΑΘΖΝΑ ν Αλάδνρνο ζα 
θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαδεκηνπξγία 
ηνπ πξνθίι ησλ λέσλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο (λα εηζάγεη ζηε κλήκε ηνπ 
ηφξλνπ ηξνρψλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πξνθίι ησλ θαηλνχξησλ ηξνρψλ 
ζε ςεθηαθή κνξθή, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηεο δηαζχλδεζεο 
ρξήζηε). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ζα 
απνδεηθλχεηαη κε επηηφπηα δνθηκή, ζχκθσλα κε ηελ απαξαίηεηε 
εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξηζηή.  

 
4.3.2 Πξέζζα θνξείνπ 

ΖπθηζηάκελεπξέζζαθνξείνπζηνΑκαμνζηάζηνείλαηηχπνπLCServiceS.r.l. 
Costruzionimeccaniche,κεδηάηαμεαλπςσκέλεοζηδεξνηξνρηάο. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη φηη ε ζπληήξεζε ησλ θνξείσλ ηνπ 
λένπ νρήκαηνο ζα γίλεηαη θαλνληθά -αλ ρξεηαζηεί- κε ηελ ππάξρνπζα 
εγθαηάζηαζε.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο 
απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο πξνζαξκνγήο. 
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4.3.3 Δμνπιηζκόο πιύζεο θνξείνπ 
Ο εμνπιηζκφο πιχζεο θνξείνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία Raimondi θαη 
είλαη θαηάιιεινο γηα ηα θνξείαησλ νρεκάησλ ηεο ζεηξάο Η.  Ο Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
πιχζε ησλ θνξείσλ ηνπ θαη λα ππνδείμεη/πξνκεζεχζεη ηπρφλ 
πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ εππαζψλ εμαξηεκάησλ ηνπ θνξείνπ θαηά ηνλ θχθιν πιχζεο.   

Γηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη θάπνηα άιιε κέζνδν 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή πιχζε ησλ θνξείσλ. 
 

4.3.4 Θάιακνο βαθήο 
Οη εγθαηαζηάζεηοπνπ ππάξρνπλαλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 1. Ο 
Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ βαθή εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ κεξψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα θάλεη ζπζηάζεηο γηα επηπιένλ εγθαηαζηάζεηο, πνπ ηπρφλ 
απαηηνχληαη ζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ. 
 

4.3.5 Απηόκαην πιπληήξην νρεκάησλ 
Σν απηφκαην πιπληήξην νρεκάησλείλαηθαηαζθεπαζκέλν ζαλ ζηαζεξή 
εγθαηάζηαζε απφ ηελ εηαηξείαRaimondi θαη ην θηλνχκελν φρεκα πεξλάεη 
κέζα απφ απηφ κε κέγηζηε ηαρχηεηα 3 km/h. Σν κέγηζην χςνο ησλ πιατλψλ 
βνπξηζψλ πιχζεο είλαη 3,60 m.  

Σν φρεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηαθφπηε πεξηνξηζκνχ ηαρχηεηαο, γηα 
λα πεξάζεη κέζα απφ ην πιπληήξην. Όηαλ ιεηηνπξγεί ν δηαθφπηεο, ε 
ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 
3km/h. 
 

4.3.6 Δλαέξηεο γεξαλνγέθπξεο 
Σν ζπλεξγείν δηαζέηεη δχν γεξαλνγέθπξεο. Μία γεξαλνγέθπξα πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή επηζθεπήο θνξείνπ κε ηθαλφηεηα αλχςσζεο 10 
ηφλσλ θαη έλαο πεξηζηξεθφκελνο γεξαλφο πνπ βξίζθεηαη ζην ηθξίσκα 
νξνθήο κε ηθαλφηεηα αλχςσζεο 3,5 ηφλσλ. 
 

4.3.7 Γξύινη αλύςσζεο 
Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη φηη ηα λέα νρήκαηα κπνξνχλ λα αλπςσζνχλ 
απφ ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ αλχςσζεο ηχπνπ SEM 105 ηεο 
εηαηξείαοCESPA, πνπ πεξηιακβάλεη 12 γξχινπο αλχςσζεο θαη έλαλ 
ειεγθηή αλά ζχλνιν. Γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ην παξάξηεκα 1. 

Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα 
θαη ζα πξνκεζεχζεη θαζψο θαη ζα δνθηκάζεη θαη ζα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 
αζθαιείο θαη θαηάιιεινπο πξνζαξκνγείο γηα ηελ αλχςσζε ησλ νρεκάησλ 
κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ αλχςσζεο ρσξίο επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή 
απαίηεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηα ηερληθά 
έγγξαθα θαη ηελ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζαξκνγέσλ, γηα λα ιάβεη 
ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 
 

4.3.8 Δμνπιηζκόο πιήξσζεο άκκνπ 
ηα νρήκαηα παξέρεηαη άκκνο κε αθξνθχζηα πνπ βξίζθνληαη ζε δχν 
ζέζεηο ζηε ζηδεξνηξνρηά 8 ηνπ ζπλεξγείνπ.  Κάζε ζέζε δηαζέηεη ηέζζεξηο 
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ζηαζκνχο πιήξσζεο άκκνπ,ηχπνπ Klein θαη αθξνθχζηα ηξνθνδνζίαο, δχν 
ζε θάζε πιεπξά θνληά ζηα κπξνζηηλά θαη πίζσ θνξεία.  Ο Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην φρεκα ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη θαλνληθά 
απφ ηνπο ππάξρνληεο ζηαζκνχο ξίςεο άκκνπ θαη ηε δηαζχλδεζε 
αθξνθπζίσλ.  Λεπηνκέξεηεο ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα 1. 
 

4.3.9 Δμνπιηζκόο εληξνρηαζκνύ 
Ο εμνπιηζκφο εληξνρηαζκνχ, πνπ ήδε ππάξρεη, πξνέξρεηαη απφ ηνπο 
πξνκεζεπηέο Lukas θαη Heggenscheidt 
(εμνπιηζκφοεληξνρηαζκνχνρεκάησλ ρακεινχ δαπέδνπ). Σν χςνο ηνπ 
κηθξφηεξνπ γξχινπ Heggenscheidt είλαη 180mm.  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα επηβεβαηψζεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ 
νρήκαηνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. 

Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη κηα πιήξε δηαδηθαζία 
εληξνρηαζκνχπνπ λα ππνδεηθλχεη ηα ζεκεία αλχςσζεο ζηα νπνία ε 
ζπζθεπή εληξνρηαζκνχ ζα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζην φρεκα θαη ζηα 
θνξεία, θαζψο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία 
εληξνρηαζκνχ.  
 

4.4 Οιηζζεηήξηνη ηξνρνί 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλα ζεη ζπζηήκαηνο έιμεο θνξείσλ, πνπ ζα 
επηηξέπεη ηε ξπκνχιθεζε ηνπ νρήκαηνο ζην ακαμνζηάζην ζε πεξίπησζε 
αζηνρίαο θάπνηνπ ηξνρνχ. 

Σα ζπζηήκαηα έιμεο ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ην φρεκα κε 
ηελ αζηνρία ζην ζεκείν ηεο αζηνρίαο, νπνπδήπνηε ζηελ ππάξρνπζα 
γξακκή. 

Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα έγθξηζε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηα απαξαίηεηα 
ζρέδηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο. 
 

4.5 Φνξεία εμππεξέηεζεο 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλα ζεη θνξείσλ εμππεξέηεζεο, πνπ ζα 
επηηξέπνπλ ηελ ξπκνχιθεζε ηνπ νρήκαηνο νπνπδήπνηε εληφο ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ απφ άιιν φρεκα θαη ην ππάξρνλ ππεξεζηαθφ φρεκα 
(Unimog).  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο θακπχιεο, ηηο αιιαγέο, ηηο 
ζπλδέζεηο γξακκψλ, ηηο ζηδεξνηξνρηέο ζπληήξεζεο, ηνλ ηχπν ξαγψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη, θηι. πνπ ππάξρνπλ ζην Ακαμνζηάζην, γηα λα βεβαησζεί 
φηη ην φρεκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηα θνξεία εμππεξέηεζεο ζα κπνξεί λα 
ξπκνπιθεζεί ζε θάζε ζηδεξνηξνρηά θαη ζέζε ζπληήξεζεο ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ. 

Σα θνξεία εμππεξέηεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηα αλαγθαία ζεκεία αλχςσζεο 
πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αλχςσζε ησλ θνξείσλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο απφ 
ην γεξαλφ. 

Θα πξέπεη λα γίλεη ε θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ θνξείσλ εμππεξέηεζεο 
θαη λα βαθηνχλ, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηάβξσζε. Ζ 
δηάξθεηα δσήο ησλ θνξείσλ εμππεξέηεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 
απφ απηή ηνπ νρήκαηνο. 
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Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ γηα έγθξηζε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηα απαξαίηεηα 
ζρέδηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο. 

 
4.6 Πξνζαξκνγέαο γηα ην ππεξεζηαθό όρεκα 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη δχν (2) κεραληθνχο – ειεθηξηθνχο πξνζαξκνγείο 
πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ζχδεπμε ελφο πιήξσο ειαηησκαηηθνχ νρήκαηνο κε 
ην ππάξρνλ ππεξεζηαθφ φρεκα θαη ηε ξπκνχιθεζή ηνπ απφ νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζην Ακαμνζηάζην. 

Πξέπεη λα πιεξνχληαη νη εμήο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο: 

Αλ ζπκβεί βιάβε ζην φρεκα, ιφγσ ηεο νπνίαο λα απαηηείηαη ε 
ξπκνχιθεζήηνπ πξνο ην Ακαμνζηάζην, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ζρεκαηηζκνχ ζπξκνχ πνπ λα απνηειείηαη απφ ην ππεξεζηαθφ φρεκαην 
νπνίν ζα ξπκνπιθεί ην ειαηησκαηηθφ φρεκα. 

Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 
κεηάδνζε ησλ εμήο ζεκάησλ αλάκεζα ζηα δχν νρήκαηα: 

 Πέδε αζθαιείαο 

 Πέδε ιεηηνπξγίαο 

 Φψηα πξνεηδνπνίεζεο 

 Φψηα ζηνπ 

 Πξνβνιείο 

 Κφξλεο 

 Απνπέδεζε 

Ο πξνζαξκνγέαο ζα πξέπεη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, έηζη ψζηε λα κπνξεί 
λα ρεηξίδεηαη κε επθνιία (ζπλαξκνιφγεζε/ απνζπλαξκνιφγεζε) απφ ην 
πνιχ δχν άηνκα.  

Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ γηα έγθξηζε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηα απαξαίηεηα 
ζρέδηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο. 

 
4.7 Δηδηθά εξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 

Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί θαη ζα ελεκεξψλεη κία 
ιίζηα κε φια ηα απαξαίηεηα εηδηθά εξγαιεία θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο θαλνληθήο ζπληήξεζεο, ηεο αλίρλεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο 
βιαβψλ, ηελ επηζθεπή θαη επηδηφξζσζε ησλ νρεκάησλ, κέρξη ην 
ρακειφηεξν επίπεδν επηζθεπάζηκσλ κνλάδσλ, βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο.  

Ζ ιίζηα ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ γηα έγθξηζε δψδεθα (12) 
κήλεο κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ηελ Λεηηνπξγηθή 
Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο. 

Όια ηα εηδηθά εξγαιεία θαη ν εμνπιηζκφο ζα παξαδνζνχλ ζην 
Ακαμνζηάζην ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαοκε ηελ άθημε ηνπ δεχηεξνπ 
νρήκαηνο.ηα εξγαιεία ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ππνινγηζηηθφο θαη 
δηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο, ζπλδέζεηο δηεπαθήο, θαη ινγηζκηθφ πνπ 
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απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ θαη ηε ξχζκηζε εμνπιηζκψλ θαη εμαξηεκάησλ, πνπ είλαη 
εγθαηαζηεκέλα ζηα νρήκαηα. 

Ζ ρξήζε ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζηα εγρεηξίδηα 
ζπληήξεζεο. 

 
4.8 Τγξά θαζαξηζκνύ 

Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο 
έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ νδεγίεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ, φζνλ 
αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ θαζαξηζκφ ησλ φρεκαησλ. ηηο 
νδεγίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη κέζνδνη, εμνπιηζκφο, ρξνληθέο 
πεξίνδνη θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πιηθνχ θαζαξηζκνχ (ρεκηθέο νπζίεο), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ (MSDS), πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαλνληθφ θαη ηνλ εηδηθφ θαζαξηζκφ (γθξάθηηη).  

Σα πγξά θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηα θαηά ηφπνπο ζεκεία 
πψιεζεο πιηθψλ θαζαξηζκνχ. 
 

4.9 Ζιεθηξηθό Όρεκα κε ζπζζσξεπηή, βνεζεηηθόο ειθπζηήξαο 
Θα γίλεη πξνκήζεηα ελφο ειεθηξηθνχ νδηθνχ/ ζηδεξνδξνκηθνχ ειθπζηήξα 
ειηγκψλ κε ζπζζσξεπηή, ην νπνίν ζα θέξεη θακπίλα νδεγνχ θαη ζα 
δχλαηαη 
 λα θηλείηαη θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο  
 λα έιθεη ή λα σζεί έλα φρεκα ηεο ζεηξάο Η θαη ΗΗ επί ησλ ξαγψλ ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ 
 λα εληξνρηάδεηαη θαη λα βγαίλεη απφ ηηο ξάγεο ρξεζηκνπνηψληαο ηδία 

κέζα  
 λα πεξλά αλεκπφδηζηα πάλσ απφ ηηο ξάγεο πνπ βξίζθνληαηζηελ 

πεξηνρή ηνπ ππνδαπέδηνπ ηφξλνπ ηξνρψλ 
 λα ηειερεηξίδεηαη φηαλ παξέρεη ππεξεζία επί ησλ ξαγψλ. 
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Οη γεληθέο απαηηήζεηο ζα είλαη σο αθνινχζσο: 

 
4.10 Τθηζηακέλε ππνδνκή ζπληήξεζεο 

Δπηζπλάπηνληαη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ πθηζηακέλε ππνδνκή 
ζπληήξεζεο σο  θάησζη: 

 Έμη (6) ζρέδηα / θσηνγξαθίεο ηφξλνπ 

 Δλα (1) ζρέδην κνλάδαο πιχζεο 

 Οη εμέδξεο πξφζβαζεο νξνθήο νρήκαηνο(roofgalleries) έρνπλ χςνο 
2,87 m. Ζ κηθξφηεξε νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ εμεδξψλ 
πξφζβαζεο είλαη 2,50 m. 

 Ζ απφζηαζε ππιψλ είλαη 79,6 m. Ο πξψηνο ζηαζκφο πιήξσζεο 
άκκνπ απέρεη 7 mαπφ ηελ πχιε. Ο δεχηεξνο ζηαζκφο πιήξσζεο 
άκκνπ απέρεη 26,5 m απφ ηνλ πξψην ζηαζκφ. Οη ζηαζκνί πιήξσζεο 
άκκνπ έρνπλ ειαζηηθφ ζσιήλα κήθνπο 4,5 m. Σν αθξνθχζην έρεη 
δηάκεηξν Φ35 mm θαη ην κήθνο ηνπ αθξνθπζίνπ είλαη 100 mm. 

ην πιαίζην ηεο δήισζεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ νρήκαηνο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζην Ακαμνζηάζην, θαηφπηλ ζπλλελφεζεο, γηα ηελ 
ζπιινγή πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ. 

Shunting Σαρχηεηα 
Creep Σαρχηεηα 

Solo Σαρχηεηα  

0-25 m/min  
0-10 m/min 

0-32 m/min 30 m/min θαη'ειάρηζηνλ 

Αθηίλα πεξηζηξνθήο Πεξίπνπ 2500 mm 

Υσξεηηθφηεηα πζζσξεπηή Δπαξθή γηα ηηο θηλήζεηο πνπ αλακέλνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο 8σξεο βάξδηαο 

Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη θαη΄ 
ειάρηζηνλ: 

 Κακπίλα Οδεγνχ, πιήξεο κε ζχξεο, παξάζπξα, 
παινθαζαξηζηήξα θαη θαζξέπηεο νπηζζνπνξείαο 

 Εεπθηήξεο θαη πξνζαξκνγείο, ζπκβαηνχο κε ηα 
νρήκαηα ζεηξάο Η θαη ΗΗ 

 Δμνπιηζκφ ηειερεηξηζκνχ κε δπλαηφηεηα 
αιιεινκαλδάισζεο 

 Δλζσκαησκέλν θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ πνπ λα 
επηηεξεί ην ξεχκα θφξηηζεο θαη ηε ζεξκνθξαζία 
ησλ ζπζζσξεπηψλ 

 Κνκβία θηλδχλνπ ζηε Σξάπεδα Διέγρνπ, ζην 
ηειερεηξηζηήξην,θαζψο θαη ζηα 4 απψηαηα άθξα 
ηνπ νρήκαηνο  

 Φσηηζκφ 
 Φψηα Γεμηάο θαη Αξηζηεξάο Πνξείαο 
 Flasher Κηλδχλνπ 
 Φψηα Γεμηάο θαη Αξηζηεξάο πνξείαο 
 εηξήλα πξνεηδνπνίεζεο πνπ ερεί πξηλ ηελ 

εθθίλεζε ηνπ νρήκαηνο 
 Κφξλα 

Όξγαλα ελδείμεσλ, πνπ ζα 
πεξηιακβάλνπλ θαη΄ 
ειάρηζηνλ: 

 Θεξκφκεηξα θηλεηήξσλ θαη ζπζζσξεπηψλ  
 Δλδείθηε Φφξηηζεο πζζσξεπηψλ 
 Χξνκεηξεηή 
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5 ΓΟΜΖ ΑΜΑΞΩΜΑΣΟ 

 
5.1 Γεληθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ 

Οη δηαγσληδφκελνη, θαηά ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, ζα ππνβάινπληα 
γεληθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ,ηηο κεζφδνποθαηαζθεπήο ηνπ ακαμψκαηνο ηνπ 
νρήκαηνο, θαζψο θαη ηα πιηθάπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
θαηαζθεπήηνπ. Σα ακαμψκαηα ζα ζρεδηαζζνχλ θαη ζα θαηαζθεπαζζνχλ 
θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη αλζεθηηθά, έλαληη ησλ θαηαπνλήζεσλ εληφο ηνπ 
δηθηχνπ ΣΡΑΜ ηεο Αζήλαο γηα πεξίνδν ηξηάληα (30) εηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη ηεθκεξησκέλε απφδεημε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ 
αλσηέξσ απαίηεζε. 

Όια ηα κέξε ησλ ακαμσκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα 
ζπλαξκνινγνχληαη ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε κε ηηο εγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλνρψλ πνπ παξαηίζεληαη 
ζηα ζρέδηα,θαη πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. Θα 
ιακβάλεηαη πξφλνηα θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ψζηε θαηά ηηο φπνηεο 
εξγαζίεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο φια ηα εμαξηήκαηα πνπ είλαη 
πξνζαξηεκέλα ζην ακάμσκα ή απνηεινχλ κέξε απηνχ, λα είλαη δπλαηφλ 
λα αληηθαηαζηαζνχλ  απφ νπνηαδήπνηε άιια εμαξηήκαηα ηαπηφζεκεο 
ζρεδίαζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη ην ακάμσκα ηνπ νρήκαηνο κε ηε Μέζνδν 
Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ (FEA), γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε 
δνκηθή αληνρή ηνπ ππφ ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, ππφ ζπλζήθεο 
θφπσζεο – θπθιηθήο θφξηηζεο αιιά θαη ππφ ζπλζήθεο ζχγθξνπζεο.  Ζ 
αλάιπζε ζα ηεξεί ηηο αξρέο ησλ: 

 VDV 152 – Καηαζθεπαζηηθέο Απαηηήζεηο γηα ηδεξνδξνκηθά Ορήκαηα 
Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζχκθσλα κε ην BOStrab θαη, 

 EN 12663 θαηεγνξία P-ΗV – ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο– 
Καηαζθεπαζηηθέο Απαηηήζεηο γηα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα. 

Ζ δνκή ηνπ ακαμψκαηνο ζα πξέπεη λα αληέρεη, ρσξίο λα πθίζηαηαη κφληκε 
παξακφξθσζε, θνξηίν επηβαηψλ AW4 ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Οη απνθιίζεηο ηεο δνκήο ηνπ ακαμψκαηνο κε ζηαηηθφ θνξηίν, επηβαηψλ 
AW4 δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 1,5‰ ηεο δηάζηαζεο ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο ηνπ πιαηζίνπ.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αθακςία ηνπ θειχθνπο ηνπ ακαμψκαηνο, ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο επηζθεπψλ ιφγσ 
ζπγθξνχζεσλ κε νδηθά νρήκαηα, ηφζν γηα ειαθξέο δεκίεο ζηα κε θέξνληα  
δνκηθφ θνξηίν κέξε ηνπ θειχθνπο, φζν θαη γηα δεκίεο ζην ζθειεηφ, θαζψο 
θαη γηα βαλδαιηζκνχο (θηππήκαηα, «graffiti», θηι.), νη νπνίεο ζα εγθξηζνχλ 
απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

Σα ακαμψκαηα ησλ νρεκάησλ ζα ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα είλαη πδαηνζηεγή 
ζχκθσλα κε ην IEC61133. Σα νρήκαηα ζα δηέξρνληαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
πιπληεξίνπ ρσξίο εηζξνή πδάησλ. Ηδηαίηεξε πξφλνηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί 
γηα ζχξεο, παξάζπξα θαη πιεπξηθά παλέια. 
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5.2 Πιαίζην 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία επαθήο 
ησλ γξχισλ αλχςσζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εληξνρηαζκνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί, ηελ ηνπνζέηεζε δεπθηήξσλ θαη θνξείνπ θαη ζα πξέπεη λα 
ειέγμεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ νρήκαηνο κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ γηα ην 
ζθνπφ απηφ.  

Όια ηα ζεκεία αλχςσζεο ζα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο ζην ακάμσκα. 

 
5.3 Πιεπξηθά πιαίζηα 

Δηδηθά ηα νρήκαηα κε ρακειφ δάπεδν πνπ θηλνχληαη θπξίσο ζην δξφκν 
έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ βιάβε ζε πιατλή 
ζχγθξνπζε, ζε ζχγθξηζε κε ηα νρήκαηα κε ςειφ δάπεδν. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ παξερφκελε πξνζηαζία πνπ ζα 
εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο ζηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά ηνπο ηε δηαδηθαζία επηζθεπήο γηα ηελ επηδηφξζσζε ησλ 
πιεπξηθψλ πιαηζίσλ, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. 

 
5.4 Μεησπηθόο ζρεδηαζκόο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη ζην κπξνζηηλφ θαη ζην πίζσ 
κέξνο ηνπ νρήκαηνο.  

Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα απνηξέπεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλπεδψλ απφ 
γσλίεο κε αηρκεξά άθξα, απφηνκεο θηλήζεηο, π.ρ. ηνπ παινθαζαξηζηήξα 
παξκπξίδ, ή άιια επηθίλδπλα ζεκεία. Οη ελαπνκέλνπζεοάθξεο θηι., πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο, ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη. Ο 
ζρεδηαζκφο ηνπ αιεμηαλέκηνπ θαη ησλ πιατλψλ παξαζχξσλ ζα πξέπεη λα 
παξέρεη θαιή νπηηθή γσλία πξνο ηηο ζηδεξνηξνρηέο κπξνζηά απφ ην 
φρεκα, αιιά θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη ζηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο. 

Ζ πξφζνςε θαη ηα πιατλά ηεο κάζθαο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζρεδηαζκέλα 
θαηά ηξφπν ψζηε ζε ζχγθξνπζε κε άλζξσπν λα παξέρεηαη ε κεγίζηε 
δπλαηή αζθάιεηα θαη λα απνηξέπεηαη ε παγίδεπζή ηνπ θάησ απφ ην 
φρεκα.Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηελ ζρεηηθή κειέηε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
ΑΔ. 

 
5.5 Οξνθή 

Ζ θαηαζθεπή ηεο νξνθήο ζα είλαη ηέηνηα πνπ, πέξα ηεο απνιχησο 
επαξθνχο ζηήξημεο ηεο νιφηεηαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζε απηή εμνπιηζκνχ, 
δελ ζα επηηξέπεη αηζζεηή ειαζηηθή θάκςε, ή πιαζηηθή παξακφξθσζε, ζε 
πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο, πεξπαηάεη θαηά κήθνο ηεο 
νξνθήο. 

ηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξπαηήζεη ή λα ζηαζεί ην πξνζσπηθφ 
ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ειεθηξηθάκνλσκέλε,κε νιηζζεξή 
επηθάλεηα. 

Ζ νξνθή ζα ζηεξίδεη ην θνξηίν ησλ ρεηξνιαβψλ επηβαηψλ πνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο ζηελ νξνθή. 
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Γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο, ν εμνπιηζκφο, πνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο ζηελ νξνθή, πξέπεη λα είλαη ν θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξνο 
θαη ειαθξχηεξνο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη έλα ζρέδην 
ηνπνζέηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνπο θάζε εμαξηήκαηνο. 

Ζ δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην κήθνο ησλ 
θαισδηψζεσλ είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ. 

Όινο ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε πδαηνζηεγή θηβψηηα. 

Σν ζχλνιν ηνπ πξνζαξηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ EN 61373 γηα δνλήζεηο θαη 
θξαδαζκνχο ζε ζηδεξνδξνκηθφ πιηθφ. 

Ζ ζχλδεζε ακαμψκαηνο / θνξείνπ ζα αληέρεη αλεμάξηεηα ηα κέγηζηα 
θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ:   

 ηηο κέγηζηεο δηακήθεηο επηηαρχλζεηο ηνπ θνξείνπ ηεο ηάμεο ησλ ± 3g, 

 ηηο κέγηζηεο εγθάξζηεο επηηαρχλζεηο ηνπ ακαμψκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ ± 1g  

 ηα θαηαθφξπθα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλχςσζε ηνπ 
ακαμψκαηνο κε ην θνξείν πξνζαξηεκέλν.  

 
5.6 Άξζξσζε 

Ζ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα κεηαδίδεη δπλάκεηο έιμεο θαη ψζεζεο κεηαμχ 
ησλ ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο ρσξίο λα πθίζηαηαη παξακφξθσζε. 

Ζ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα παξέρεη ήπηα ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο 
ζηξνθψλ. Θα πξέπεη λα θηλείηαη νκαιά ζε φιεο ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο 
ζηδεξνηξνρηάο, ηηο παξακνξθψζεηο θαη ηηο ππεξπςψζεηο ζηδεξνηξνρηάο. 
Γελ επηηξέπεηαη ηξίμηκν ή εκπινθέο θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαιχκκαηνο ησλ αξζξψζεσλ ησλ νρεκάησλ. Ζ θπζνχλα ηεο 
άξζξσζεο πξέπεη λα έρεη δηπιφ ηνίρσκα γηα θαιχηεξε κφλσζε απφ ην 
ζφξπβν θαη ηε ζθφλε. 

Ζ δηέιεπζε ησλ επηβαηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθάιεηα. Σν ηκήκα ηεο 
άξζξσζεο ζα επηηξέπεη νκαιή θπθινθνξία επηβαηψλ κεηαμχ ησλ 
δηάθνξσλ κνλάδσλ ή ησλ δηακεξηζκάησλ επηβαηψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη 
ρεηξνιαβέο επηβαηψλ, γηα ηνπο επηβάηεο πνπ ζα ζηέθνληαη ζε απηφ ην 
ζεκείν. 

Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο άξζξσζεο πξέπεη λα έρνπλ 
ζρεδηαζηεί ψζηε λα απνηξέπνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ησλ επηβαηψλ θαη 
ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν θάιπκκα ηεο άξζξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη παληφο θαηξνχ θαη ζηεγαλφ 
ζηε ζθφλε. 

Σν δάπεδν πξέπεη λα είλαη νκαιφ θαη ρσξίο ζθαινπάηηα ζε φιε ηελ 
πεξηνρή ηεο άξζξσζεο. 

Όια ηα κέξε ηεο άξζξσζεο ζα πξέπεη λα απνζπψληαη κεκνλσκέλα γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ζπληήξεζεο.  
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5.7 Πξνζηαζία από δηάβξσζε 
Σα νρήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο έληνλεο δηάβξσζεο (ζπλζήθεο 
πγξαζίαο θαη χπαξμεο αιάησλ), ιφγσ ηεο θίλεζεο ζηελ αθηνγξακκή. 

Οη δηαγσληδφκελνηζα  παξνπζηάζνπλ ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο έλα 
ιεπηνκεξέο ζρέδην πξνζηαζίαο ηνπ ακαμψκαηνο απφ ηε δηάβξσζε, πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη, θαη’ ειάρηζηνλ, πιηθά θαηαζθεπήο, ζρεδηαζηηθέο επηινγέο 
θαη κεζφδνπο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάβξσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ελψζεσλ ιφγσ δηαθνξεηηθνχ 
πιηθνχ (ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε), αλ ππάξρνπλ. 

Γηα λα παξέρεηαη πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, δελ επηηξέπνληαη πνιιαπιά 
ζηξψκαηα πιηθψλ θαη θνηιφηεηεο, πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε 
ζπκππθλσκέλνπ λεξνχ. 

Ζ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά απφ 
ηε δηάβξσζε. Γελ είλαη απνδεθηή ε ζπζζψξεπζε λεξνχ ζε νπνηνδήπνηε 
κέξνο ηνπ ακαμψκαηνο ε ησλ πξνξνζαξηεκάησλ ηνπ. Δηδηθά νη ζσιήλεο 
απνζηξάγγηζεο φκβξησλ πδάησλ, λεξνχ πιχζεο θαη ζπκππθλσκάησλ ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε. 

Οη βηδσκέλεο ζπλδέζεηο ζε πεξηνρέο ηνπ ακαμψκαηνο πνπ είλαη πηζαλφ λα 
βξαρνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε 
δηάβξσζε. 

Όιεο νη θνηιφηεηεο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά ζηεγαλνπνηεκέλεο γηα 
πξνζηαζία απφ δηάβξσζε. 

 
5.8 Θεξκνκόλσζε θαη ερνκόλσζε 

Σα πιατλά θαη αθξηλά ηνηρψκαηα, ηα δάπεδα, νη νξνθέο φπσο θαη νη 
θνηιφηεηεο θαη νη πεξηνρέο πνπ είλαη επηξξεπείο ζην ζπληνληζκφ ζα πξέπεη 
λα θαιχπηνληαη ή λα πεξηβάιινληαη απφ αδηάβξνρα, ερνκνλσηηθά θαη 
ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. 

Οη κέζνη ζπληειεζηέο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπζηάζεηο VDV 180 ή 
ηζνδχλακεο απηψλ. 

 
5.9 Πξνζηαζία από ζύγθξνπζε 

Ζ αληνρή ηνπ νρήκαηνο ζε ζπγθξνχζεηο ζα δηαζθαιηζηεί κέζσ ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ κε ην EN15227, θαηεγνξία C-III. Όια 
ηα ζελάξηα ζχγθξνπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΔΝ15227 ζα ιεθζνχλ ππ’ 
φςηλ θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ νρήκαηνο κε ηα πξφηππα ζα 
επηδεηρζεί κέζσ ζχγθξηζήο ηνπ κε ήδε δνθηκαζκέλεο ζρεδηάζεηο, θαη 
ππνινγηζκνχο. 

Σν ακάμσκα ζα ζρεδηαζζεί θαη θαηαζθεπαζζεί σο “άθακπην” δηακέξηζκα 
πνπ ζα ζηεγάδεη ηνπο επηβάηεο θαη πνπ ζα ελζσκαηψλεη ραξαθηεξηζηηθά 
ζηνηρεία ζην θάζε άθξν ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο 
πξφζθξνπζεο. Ζ θηινζνθία δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο πξφζθξνπζεο ζα 
απνηειέζεη κέξνο ηεο Σερληθήο Πξνθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.  

Ζ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο ζχγθξνπζεο ζα 
είλαη εθηελήο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζα πξνθχςεη απφ κειέηε πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ρξνλν-εμαξηψκελνπο ππνινγηζκνχο ηάζεσλ κε ηε κέζνδν 
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πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEA), γηα κεγάιεο πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο. 
Όια ηα ζελάξηα ζχγθξνπζεο ζα εμεηαζηνχλ. 

Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ παξαπάλσ ρξνλν-εμαξηψκελσλ 
ππνινγηζκψλ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο «ηαηλίαο», ε νπνία 
ζα παξνπζηάδεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ακαμψκαηνο ππφ ηε δπλακηθή θφξηηζε 
πνπ πθίζηαηαη ιφγσ ζχγθξνπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πιαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ 

Σν φρεκα ζα έρεη ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε 
ζχγθξνπζεο, ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ην ακάμσκα.: 

 Κελφ φρεκα κε ηαρχηεηα έσο 15 km/h: απνξξφθεζε ελέξγεηαο κέζσ 
απνζβεζηήξα ή πξνθπιαθηήξα ζχκθσλα κε ην EN15227 

 Σα κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζα έρεη κηα πεξηνρή κε πηπρψζεηο 
(δψλε ειεγρφκελεο παξακφξθσζεο)πνπ ζα απνξξνθά ηελ ελέξγεηα 
θαη ζα πξνζηαηεχεη ηελ θαηαζθεπή ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε 
ηαρχηεηα άλσ ησλ 15 km/h, ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 
12663, θαηεγνξία P-IV 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη ζην κπξνζηηλφ θαη ζην πίζσ 
κέξνο ηνπ νρήκαηνο. 

Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θπθιψκαηα θξίζηκα απφ 
πιεπξάο αζθαιείαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν ψζηε ζε 
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, λα κελ κεηαβιεζεί πξνο ζηηγκή ε θαηάζηαζε 
ησλ επαθψλ, πξνμελψληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δεκηνπξγία 
επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο.  

Σν ζχλνιν ησλ κειεηψλ ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ πξνο 
έιεγρν θαη έγθξηζε. 
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6 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 

 
6.1 Γηακέξηζκα επηβαηώλ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηάηαμεο ηνπ δηακεξίζκαηνο επηβαηψλ ζα δηεπθνιχλεη 
ηελ θίλεζε ησλ επηβαηψλ ζην φρεκα, ρσξίο λα ζπλσζηίδνληαη νη επηβάηεο 
ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, φπσο νη πεξηνρέο γχξσ απφ ηηο πφξηεο. Πξέπεη 
λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα εμήο: 

 ρέζε θαη ζρεηηθή ρσξνζέηεζε κεηαμχ ζπξψλ θαη θαζηζκάησλ, 

 Πιάηνο δηαδξφκνπ φηαλ φια ηα θαζίζκαηα είλαη θαηεηιεκκέλα, 

 Μέγεζνο ησλ πξνζαιάκσλ εηζφδσλ θαη 

 Γηάηαμε, ζέζε θαη κέγεζνο ησλ ρψξσλ γηα ηα βξεθηθά θαη ηα αλαπεξηθά 
ακαμίδηα.  

Σν θηλίξηζκα ηνπ εζσηεξηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηζακβσηηθά 
πιηθά πνπ δελ πθίζηαληαη γήξαλζε θαη θαζαξίδνληαη εχθνια. Σν θηλίξηζκα 
ζα είλαη αλζεθηηθφ ζην γθξάθηηη θαη ηνπο βαλδαιηζκνχο. Ζ εζσηεξηθή 
επέλδπζε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αιιάμεη εχθνια.  

Όια ηα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα, θπξίσο απηά πνπ βξίζθνληαη ζην 
δηακέξηζκα επηβαηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ έλαπζε θαη ηελ 
εμάπισζε ππξθαγηάο. Ζ αλζεθηηθφηεηα φισλ ησλ πιηθψλ ζε θσηηά ζα 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην DIN 5510, θαηεγνξία 1 ή κε ηζνδχλακν 
πξφηππν. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πεξηιακβάλεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο, ηνλ 
θαιχηεξν δπλαηφ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ (δηάηαμε θαζηζκάησλ, ζηχινο 
ρεηξνιαβψλ, ρξψκαηα, θηι.) ψζηε λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ.  

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη ηξεηο 
δηαθνξεηηθέο θαιιηηερληθέο πξνηάζεηο γηα ηνλ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 
δηακεξηζκάησλ επηβαηψλ. Απηέο νη πξνηάζεηο ζα πξνθχςνπλ θαηφπηλ 
ζπδήηεζεο κε ηελ Αηηηθφ Μεηξφ, θαη ζα απεηθνλίδνπλ κε ζαθήλεηα ηνλ 
εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο ηα θαζίζκαηα, ηα παξάζπξα, 
ηνπο ζηχινπο ρεηξνιαβψλ, ηα εζσηεξηθά πιαίζηα, αιιά θαη ην ζρέδην 
πιηθψλ θαη ρξσκάησλ. 

Έμη εβδνκάδεο κεηά ηελ ππνβνιή απηψλ ησλ παξνπζηάζεσλ ε Αηηηθφ 
Μεηξφ ζα επηιέμεη ηελ ηειηθή δηάηαμε εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ 
επηιεγκέλε δηάηαμε δελ ζα επηθέξεη θακία επηβάξπλζε ζην ζπκβαηηθφ 
ηίκεκα.  

 
6.1.1 Σρεδηαζκόο ησλ πξνζαιάκσλ εηζόδσλ 

ηνπο πξνζαιάκνπο εηζφδσλ ζα ππάξρεη έλαο ρψξνο φπνπ ζα ζηέθνληαη 
αξρηθά νη επηβάηεο, κέρξη λα απνθαζίζνπλ ζε πνην κέξνο ηνπ νρήκαηνο 
ζα θαηεπζπλζνχλ.  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνζαιάκσλ εηζφδσλ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο επηβάηεο λα 
θηλνχληαη κέζα ζην φρεκα θαη λα κελ ζπλσζηίδνληαη ζηηο πφξηεο 
πξνθαιψληαο ζπκθφξεζε θαη εκπνδίδνληαο ηνπο άιινπο επηβάηεο πνπ 
επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη. 
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6.1.2 Πξνβιέςεηο γηα κεηαθνξά βξεθηθώλ θαη αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ 
Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ βξεθηθψλ θαη 
ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη δχν ρψξνη 
ζπκκεηξηθά δηαηεηαγκέλνη ζηηο πιατλέο πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο. Κάζε έλαο 
απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο ζα ρσξάεη ηνπιάρηζηνλ: 

 Έλα αλαπεξηθφ ακαμίδην ή 

 Έλα βξεθηθφ ακαμίδην 

Θα ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο απφ κηα δηπιαλή 
πφξηα θαη φηαλ είλαη θαηεηιεκκέλνη δελ ζα εκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ 
επηβαηψλ. 

ε θάζε ζέζε ζα ππάξρεη ηξφπνο αζθάιηζεο ηνπ αλαπεξηθνχ ή ηνπ 
βξεθηθνχ ακαμηδίνπ, θνπκπί ζηάζεο θαη φινο ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο 
επηθνηλσλίαο κε ηνλ νδεγφ κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηάιιειε 
ζέζε θαη κε εχθνιε πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο.   

ε απηνχο ηνπο ρψξνπο ζα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πηπζζφκελα θαζίζκαηα, 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη επηβάηεο, φηαλ νη ρψξνη απηνί δελ είλαη 
θαηεηιεκκέλνη απφ αλαπεξηθά ή βξεθηθά ακαμίδηα. 

 
6.1.3 Παξάζπξα 

Όια ηα πιεπξηθά παξάζπξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηα παξαζχξσλ 
ησλ ζπξψλ) ζα εμνπιηζηνχλ κε παινπίλαθεο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο 
ζα απνηειείηαη απφ δχν ζεξκηθψο ζθιεξπκέλα θχιια γπαιηνχ 
ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε δηάθαλε κεκβξάλε 
(temperedlaminatedglass). 

Οη δηαζηάζεηο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ παξαζχξσλ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα 
παξέρεηαη αλεκπφδηζηε ζέα ηφζν ζηνπο θαζήκελνπο φζν θαη ζηνπο 
φξζηνπο επηβάηεο.  

Σα ζπγθξνηήκαηα ησλ παξαζχξσλ ζα ζπγθξαηνχληαη απφ κνλνθφκκαηεο ) 
δηαηνκέο ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ γηα παινπίλαθεο(κε ελψζεηο εηδηθήο 
επεμεξγαζίαο), νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πιαηζίσλ ησλ παξαζχξσλ ζα είλαη ηέηνηνο πνπ λα 
επηηξέπεη ηε γξήγνξε αληηθαηάζηαζε παινπίλαθα πνπ έρεη ππνζηεί 
ζεκαληηθή θζνξά ή βαλδαιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζξαχζεο ηνπ. 
ηελ πξνζθνξά ηνπ, ν αλάδνρνο ζα παξάζρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε παινπίλαθα, θαζψο θαη ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν  

Θεσξψληαο φηη ν παινπίλαθαο παξεκβάιιεηαη ελφο παξαηεξεηή / επηβάηε 
θαη ελφο αληηθεηκέλνπ, ν παξαηεξεηήο δελ ζα αληηιακβάλεηαη θακία νπηηθή 
παξακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, αλεμαξηήησο ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεη 
ε επηθάλεηα ηνπ παινπίλαθα κε ηε λνεηή επζεία πνπ ελψλεη ηνλ 
παξαηεξεηή θαη ην αληηθείκελν.  

Οη παινπίλαθεο ζα είλαη θπκέ θαη ε νξαηή αθηηλνβνιία πνπ ζα δχλαηαη λα 
ηνπο δηαπεξλά ζα είλαη ην 40-50% ηεο πξνζπίπηνπζαο ζε απηνχο νξαηήο 
αθηηλνβνιίαο. Ζ απφρξσζε ησλ παινπηλάθσλ, ν ζπληειεζηήο 
αληαλάθιαζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (SF) θαζψο θαη ε 
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ζεξκνδηαπεξαηφηεηα (Ug) ησλ παινπηλάθσλ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ / κειέηεο ησλ νρεκάησλ.  

Σν άλσ κέξνο ησλ παξαζχξσλ ηνπ δηακεξίζκαηνο ησλ επηβαηψλ ζα 
πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα, ην νπνίν ζα είλαη δπλαηφλ λα αλνίγεηαη απφ ηνπο 
επηβάηεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη θπζηθφο εμαεξηζκφο ηνπ νρήκαηνο, ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ. Σα πξναλαθεξζέληα 
ηκήκαηα ησλ παξαζχξσλ ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεραληζκφ 
καλδάισζεο, ν νπνίνο λα κπνξεί λα θιεηδψλεηαη θαη λα μεθιεηδψλεηαη 
εχθνια απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. Σα παξάζπξα δελ 
ζα θξνηαιίδνπλ, φηαλ ηα νρήκαηα είλαη ζε ππεξεζία. 

Σα νρήκαηα ζα είλαη επίζεο εμνπιηζκέλα κε παξάζπξα δηαθπγήο έθηαθηεο 
αλάγθεο, ζπλνδεπφκελα απφ εηδηθνχ ηχπνπ ζθπξηά. Ο αξηζκφο, νη ζέζεηο 
θαη νη δηαζηάζεηο ησλ παξάζπξσλ απηψλ, θαζψο θαη ν ηχπνο ησλ 
παινπηλάθσλ ηνπο, ζα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξφηππν. Ζ 
απφρξσζή, ν ζπληειεζηήο αληαλάθιαζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (SF) θαη ε 
δηαπεξαηφηεηα ηεο νξαηήο αθηηλνβνιίαο ησλ παξαπάλσ παινπηλάθσλ, ζα 
είλαη ηέηνηα ψζηε, ηφζν γηα ηνπο επηβάηεο φζν θαη γηα έλαλ εμσηεξηθφ 
παξαηεξεηή, νπηηθά, λα κελ είλαη αληηιεπηή ε νπηηθή δηαθνξνπνίεζή ηνπο 
απφ ηα ινηπά παξάζπξα ηνπ νρήκαηνο.   

Οη παινπίλαθεο ζα θαηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά αληίζηαζεο ζε ζξαχζε θαη 
θάκςε ππφ θνξηίν πνπ ζα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ UIC 566. 
Δπηπιένλ ε αληνρή ησλ παινπηλάθσλ ζε ζχγθξνπζε ζα ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηα NFF 31-129 θαη NFF31-250 ή ηζνδχλακν. 

Όια ηα παξάζπξα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ 
βαλδαιηζκνχο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ζηξψκαηνο πξνζηαζίαο απφ γξαηζνπληέο 
πάρνπο 100κm).  Σν πξνζηαηεπηηθφ κέζν ζα ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ζε 
φια ηα παξάζπξα ηνπ νρήκαηνο θαη ζηηο πφξηεο.  Σν ζηξψκα πξνζηαζίαο 
απφ γξαηζνπληέο ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ παξαζχξσλ είλαη 
απαξαίηεην θαη γηα λα εκπνδίδεη ην δηαζθνξπηζκφ θνκκαηηψλ γπαιηνχ ζηελ 
πεξηνρή ησλ επηβαηψλ ζε πεξίπησζε ζξπκκαηηζκέλνπ παξαζχξνπ. 

Όια ηα παξάζπξα ζα ζρεδηαζζνχλ, δνθηκαζζνχλ θαη πηζηνπνηεζνχλ 
ζχκθσλα κε ην ECE 43: Καλνληζκφο Αξ. 43 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε (UNECE).  

Οη απαηηήζεηο ζξπκκαηηζκνχ ηνπ γπαιηνχ ζα ηεξνχλ ηα ζρεηηθά πξφηππα. 

 
6.1.4 Γάπεδν 

Γελ ζα ππάξρνπλ θαπάθηαπξφζβαζεο ζην δάπεδν πνπ λα εμππεξεηνχλ 
ηελ ζπληήξεζε. Πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνβιέςεηο θαηά ηεο κεηάδνζεο ηνπ 
ζνξχβνπ. 

Σν ηνπνζεηεκέλν θάιπκκα ηνπ δαπέδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή 
ζπγθφιιεζε ή θφιιεζε ρσξίο ζρηζκέο. Σν θάιπκκα δαπέδνπ ζα πξέπεη 
λα ηξαβερηεί πξνο ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη λα ζηεγαλνπνηεζεί.  

Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα αλήθεη ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηεγνξία R9 ζχκθσλα 
κε ην πξφηππν DIN 51130 ή άιιν ηζνδχλακν. 

 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  6-44 

6.1.5 Καζίζκαηα επηβαηώλ 
Ζ δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ επηβαηψλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ν νξηδφληηνο 
άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ θάζε θαζίζκαηνο λα είλαη παξάιιεινο ζην δηακήθε 
άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ νρήκαηνο. Οξηζκέλα εθ ησλ θαζηζκάησλ δχλαληαη 
λα ηνπνζεηεζνχλ θάζεηα πξνο ην δηακήθε άμνλα ηνπ νρήκαηνο, εθ’ φζνλ 
ηερληθνί ή ρσξνηαμηθνί ιφγνη ην επηβάιινπλ. 

Ο αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ επηβαηψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50. Σν 
πιάηνο ελφο κνλνχ θαζίζκαηνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 400 mm, 
ελψ ην πιάηνο ελφο δηπινχ θαζίζκαηνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 
800 mm. 

Ζ δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ επηβαηψλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν, ηελ 
αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε ηεο ΑΜ.  

Σφζν ηα κνλά φζν θαη ηα δηπιά θαζίζκαηα ζα ζηεξίδνληαη επί πξνβφισλ, 
ησλ νπνίσλ ε κηα άθξε ζα είλαη ζηεξεσκέλε ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ 
ακαμψκαηνο. Σα θαζίζκαηα δελ ζα ζηεξίδνληαη ζην δάπεδν, πξνο 
δηεπθφιπλζε ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ 
ζηελ αλάγθε λα απμεζεί ζεκαληηθά ε δνκηθή αληνρή ησλ ζηχισλ ζηήξημεο 
ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ακαμψκαηνο ηνπ νρήκαηνο, φπνπ 
ζηεξίδνληαη ηα θαζίζκαηα. Τπφ πιήξε θφξηηζε, ε επηθάλεηα ησλ 
πιεπξηθψλ ηνηρίσλ δελ ζα πθίζηαηαη νξαηή παξακφξθσζε, ελψ 
παξάιιεια νη κε ππνζηεξηδφκελεο αθκέο ησλ πξνβφισλ δελ ζα 
εθηξέπνληαη ηεο αξρηθήο ηνπο ζέζεο πεξηζζφηεξν απφ 2mm.  

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα κέξε ηνπ δαπέδνπ ηνπ νρήκαηνο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα κελ είλαη ππεξπςσκέλα, ιφγσ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ 
ηξνρνθνξείνπ ζηελ πεξηνρή ζηήξημεο ησλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο, θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζεί ε παξνπζία θηβσηίνπ 
εμνπιηζκνχ παξαθείκελα ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρίσλ ηνπ νρήκαηνο ζην ρψξν 
επηβαηψλ, ζα επηηξαπεί ε ζηήξημε ησλ θαζηζκάησλ ζην ππεξπςσκέλν  
κέξνο ηνπ δαπέδνπ ή επί ηνπ θηβσηίνπ εμνπιηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη: 

 Ζ θάζεηε απφζηαζε ηεο επηθάλεηαο ησλ παξαπάλσ θαζηζκάησλ απφ 
ην δάπεδν, δελ ζα είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ 
αληίζηνηρε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ησλ θαζηζκάησλ 
πνπ ζηεξίδνληαη ζηα ηνηρία ηνπ ακαμψκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ. 

 Σα θηβψηηα εμνπιηζκνχ ζα ζηεξνχληαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο  

 Θα έρεη πξνβιεθηεί ρψξνο γηα ηα πφδηα ησλ θαζήκελσλ επηβαηψλ, 
δειαδή ε πξνβνιή ηνπ θαζίζκαηνο ζην δάπεδν ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη 
επξχηεξε ηνπ θνπηηνχ ή ηνπ ππεξπςσκέλνπ  κέξνπο ηνπ δαπέδνπ 

 Σα θαζίζκαηα ζα εθάπηνληαη ηεο άλσ νξηδφληηαο επηθάλεηαο ηνπ 
θνπηηνχ ή ηνπ ππεξπςσκέλνπ κέξνπο ηνπ δαπέδνπ.  

Δλ γέλεη, ν ζρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη ηέηνηνο 
πνπ λα κελ είλαη ππαξθηέο κε πξνζβάζηκεο επηθάλεηεο, ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε ζπζζψξεπζε ζθφλεο, αθαζαξζηψλ θαη πγξψλ. 
Παξάιιεια, ν ζρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαζηζκάησλ ζα 
δηαζθαιίδεη ηε γξήγνξε θαη απνδνηηθή απεγθαηάζηαζε θαη 
επαλεγθαηάζηαζε απηψλ, γηα ιφγνπο πξνγξακκαηηζκέλνπ θαζαξηζκνχ.     
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Σα θαζίζκαηα ζα έρνπλ εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα δηαζθαιίδεη άλεην 
ηαμίδη γηα ηνπο θαζήκελνπο επηβάηεο. Σα θαζίζκαηα ζα είλαη εμνπιηζκέλα 
κε καμηιαξάθηα πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ δηαθνζκεηηθή επέλδπζε, ε νπνία 
ζα έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπζζσξεχνληαη βξσκηά, 
ξχπνη θαη πγξά, ελψ παξάιιεια ζα είλαη αλζεθηηθή ζην βαλδαιηζκφ. Κάησ 
απφ ηε δηαθνζκεηηθή επέλδπζε, ζα ηνπνζεηεζεί αλνμείδσην πιέγκα θαη 
εχθακπην θχιιν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην πιηθφ ησλ 
καμηιαξηψλ απφ θνπή κε αηρκεξφ αληηθείκελν, π.ρ. καραίξη. 

Ζ δνκή ησλ θαζηζκάησλ θαη ην χθαζκα ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο ησλ 
θαζηζκάησλ δε ζα πξνθαινχλ δεκηέο (ζθαιψκαηα, ζρηζίκαηα θηι.) ζηελ 
έλδπζε ησλ επηβαηψλ.  

Καη’ ειάρηζηνλ, ηα θαζίζκαηα ζα ππνβιεζνχλ ζε δνθηκή ζηαηηθήο 
θφξηηζεο, βάζεη ηνπ UIC 566 θαη ζε δνθηκή δνκηθήο αληνρήο θαη 
αληίζηαζεο ζε θσηηά βάζεη ηνπ EN 45545 ή ηζνδχλακν. εκεηψλεηαη φηη 
απαηηείηαη ζπκκφξθσζε κε ηελ νιφηεηα ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ, ή 
ηζνδπλάκσλ απηψλ. 

 
6.1.6 Αγσγνί θαη ζηόκηα αέξα ηνπ HVAC 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε δηάηαμε, ηε ζέζε θαη ην κέγεζνο 

ησλ αγσγψλ, εηζφδσλ θαη εμφδσλ αέξα ηνπ HVAC, θαζψο θαη ηνπο 

αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο επηδφζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο HVAC. 

Όινη νη αγσγνί θαη άιια κεγάια εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πεξίβιεκα ή επίζηξσζε απφ ερνκνλσηηθά πιηθά. 

Οη αγσγνί θαη ηα ζηφκηα αέξα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε 

λα κελ επεξεάδνληαη νη επηβάηεο ή λα αηζζάλνληαη άβνια, ιφγσ ηεο 

θπθινθνξίαο ζεξκνχ ή θξχνπ αέξα πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ νξνθή θαη 

θαηεπζχλεηαη πξνο απηνχο. 

 

6.1.7 Φεηξνιαβέο επηβαηώλ, νξζνζηάηεο θαη ηκάληεο 
Θα πξέπεη λα παξέρνληαη θαηάιιειεο ρεηξνιαβέο θαη ζηεξίγκαηα. Θα 
πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 
επηβαηψλ θνξηίνπ AW3.  Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη γηα έγθξηζε ζηελ 
Αηηηθφ Μεηξφ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηεξηγκάησλ .Πάλσ απφ 
ηα θαζίζκαηα ησλ επηβαηψλ λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο απφ ξάβδνπο 
θαη ρεηξνιαβέο. 

Οη ρεηξνιαβέο θαη νη ηκάληεο δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία 
ησλ επηβαηψλ εληφο ηνπ νρήκαηνο. 

Οη ρεηξνιαβέο δίπια ζηηο πφξηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηε γξήγνξε 
επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ θαη λα κελ εκπνδίδνπλ ηα άηνκα κε νγθψδεηο 
απνζθεπέο. 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο κε ηε κνξθή θαηαθφξπθσλ ζηχισλ θαη 
νξηδφληησλ ρεηξνιαβψλ ζε φιν ην κήθνο ηνπ νρήκαηνο. Όιεο νη νξηδφληηεο 
ρεηξνιαβέο ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε έλα ζηήξηγκα.   Οη ρεηξνιαβέο θαη 
νη νξζνζηάηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην 
αηζάιη. Οη ρεηξνιαβέο θαη νη νξζνζηάηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηκεηξηθφ 
θηλίξηζκα, λα είλαη απαινί ζην άγγηγκα θαη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
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Αηηηθφ Μεηξφ.  Σν πιηθφ θαη ην θηλίξηζκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα 
πξνηαζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξνο έγθξηζε απφ ηελΑηηηθφ Μεηξφ, φηαλ 
δεκηνπξγεζεί ην ζρέδην εζσηεξηθνχ θηληξίζκαηνο. 

Οη ζθηγθηήξεο ησλ ρεηξνιαβψλ θαη ησλ ηκάλησλ ζα πξέπεη λα αληέρνπλ κε 
αζθάιεηα δχλακε ελφο ζεκεηαθνχ θνξηίνπ 2.000 N, κεηξεκέλνπ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη ζε θάζε θαηεχζπλζε δχλακεο. 

Γελ ζα ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο ζην θέληξν ησλ ζπξψλ, πνπ λα εκπνδίδνπλ 
ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν. 
 

6.1.8 Δζσηεξηθόο θσηηζκόο 
ην δηακέξηζκα ησλ επηβαηψλ ζα ππάξρεη δηαξθήο θσηηζκφο πνπ δελ ζα 
είλαη εθηπθισηηθφο. ηελ πεξηνρή ησλ θαζηζκάησλ ζα εμαζθαιίδεηαη κέζε 
έληαζε θσηφο πεξίπνπ 200 lux.Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ιακπηήξεο ηχπνπ LED, κε επίπεδν αλαπαξαγσγήο ρξψκαηνο 3 ζχκθσλα 
κε ην DIN 5035 ή άιιν ηζνδχλακν.  

Σα θψηα ζα ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο: ιεηηνπξγίαο θαη έθηαθηεο αλάγθεο. 
Όηαλ νη θνξηηζηέο ησλ κπαηαξηψλ ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, ζα ζβήζνπλ 
απηφκαηα ηα θψηα ιεηηνπξγίαο, κεηά απφ κία ξπζκηδφκελε 
ρξνλνθαζπζηέξεζε, ελψ ηα θψηα έθηαθηεο αλάγθεο ζα παξακείλνπλ 
αλακκέλα, εμαζθαιίδνληαο ειάρηζην θσηηζκφ30luxζην πάησκα. 

Σν φρεκα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα εληνπηζκνχ θσηφο εκέξαο, ην νπνίν ζα 
αλάβεη θαη ζα ζβήλεη απηφκαηα ηα θψηα, αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ 
θσηφο εκέξαο. Ο νδεγφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλάβεη θαη λα ζβήλεη ηα 
θψηα κεκνλσκέλα θαη λα παξαθάκπηεη ην απηφκαην ζχζηεκα. 

 
6.1.9 Μνριόο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηνπο επηβάηεο 

ε θάζε πξνζάιακν εηζφδνπ θνληά ζηελ πφξηα ζα παξέρεηαη κηα δηάηαμε 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ επηβαηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ κνριψλ 
έθηαθηεο αλάγθεο ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
θαηά ηχρε.  Θα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο πεξίπνπ 1800 mm πάλσ απφ ην 
δάπεδν θαη ζα έρεη κηα θφθθηλε ζθξαγηζκέλε ιαβή. 

Κνληά ζηε ιαβή ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αλάινγεο επηγξαθέο ζηα αγγιηθά θαη 
ηα ειιεληθά. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αηηηθφ Μεηξφ ζα ζπκθσλήζνπλ γηα ην 
αθξηβέο θείκελν θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ κνρινχ έθηαθηεο αλάγθεο ζα ελεξγνπνηεί ηελ πέδεζε 
θαη ζπγρξφλσο: 

 Θα εηδνπνηεί ηνλ νδεγφ κε νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα, 

 Θα ελεξγνπνηείηαη απηνκάησο ε επηθνηλσλία κε ηνλ νδεγφ (νδεγφο-
επηβάηεο), 

 Θα θαηαγξάθεηαη ην ζπκβάλ ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο αζηνρηψλ. 

Ο ηχπνο πέδεο πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη (ιεηηνπξγίαο, αζθαιείαο, έθηαθηεο 
αλάγθεο), ζα πξνηαζείζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε,απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε 
θάζε ζρεδηαζκνχ. 

Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα παξαθάκςεη ηνπο κνρινχο έθηαθηεο αλάγθεο, κε 
ηε ρξήζε ζθξαγηζκέλνπ δηαθφπηε γεθχξσζεο απφ ηελ θακπίλα ηνπ 
νδεγνχ. 
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6.1.10 Μνριόο αλνίγκαηνο ζπξώλ 
Θα παξέρεηαη έλαο κεραληθφο κνριφο αλνίγκαηνο ζπξψλ ζε θάζε ζχξα. Ζ 
ηνπνζέηεζε ησλ κνριψλ αλνίγκαηνο ζπξψλ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηχρε.  Οη κνρινί αλνίγκαηνο ηεο 
πφξηαο ζα είλαη ρσλεπηνί εληφο ηεο θνιφλαο ηεο ζχξαο θαη ζα θαιχπηνληαη 
κε έλα ζπξφκελν ζθξαγηζκέλν πνξηάθη. Θα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 
πεξίπνπ 1800 mm πάλσ απφ ην δάπεδν θαη ζα έρνπλ κηα θφθθηλε ιαβή.  

Κνληά ζηε ιαβή ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αλάινγεο επηγξαθέο ζηα αγγιηθά θαη 
ηα ειιεληθά. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αηηηθφ Μεηξφ ζα ζπκθσλήζνπλ γηα ην 
αθξηβέο θείκελν θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ κνρινχ ζα πξνθαιεί δηαθνπή ηεο έιμεο θαη κεραληθφ 
μεθιείδσκα ησλ θχιισλ ηεο ζχξαο. Ο νδεγφο ζα ελεκεξψλεηαη κε νπηηθφ 
θαη ερεηηθφ ζήκα. Οη επηβάηεο ζα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ηηο ζχξεο κε ην 
ρέξη, κφλν φηαλ ζηακαηήζεη ην φρεκα. 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη πξνο έγθξηζεελαιιαθηηθφ ζρεδηαζκφ 
απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, σζηφζν ε ιεηηνπξγία ζα είλαη ίδηα ή 
θαιχηεξε απφ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη. 

 
6.1.11 Ππξνζβεζηήξεο  

Οη ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξφηππα, (π.ρ. 
ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο, 2 kg, θαηεγνξία ABC) ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζην δηακέξηζκα ησλ επηβαηψλ, ζε ζεκεία εκθαλή γηα ηνπο 
επηβάηεο. 

Θα ππάξρεη έλαο ππξνζβεζηήξαο ζε θάζε άθξν ηνπ δηακεξίζκαηνο 
επηβαηψλ (ζπλνιηθά 2 ππξνζβεζηήξεο αλά δηακέξηζκα επηβαηψλ). Ο 
ππξνζβεζηήξαο ζα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα εληνπίδεηαη εχθνια απφ 
ηνπο επηβάηεο αιιά λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηχρε. πληζηάηαη ε 
ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. Ο ππξνζβεζηήξαο ζα πξνζηαηεχεηαη απφ δηαθαλέο 
θάιπκκα πνπ ζα είλαη ζθξαγηζκέλν θαη ζα αθαηξείηαη εχθνια απφ ηνλ 
επηβάηε, φηαλ ρξεηάδεηαη.  

 
6.1.12 Κνκβία ζηάζεο θαη πξνβνιή «αηηήκαηνο ζηάζεο» 

Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θνκβία «αηηήκαηνο ζηάζεο» 
θσηηδφκελα κε ην αίηεκα, αλάκεζα ζηηο απέλαληη ζχξεο, θαζψο θαη ηα 
απαηηνχκελα ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο κεηαθνξάο ακαμηδίσλ, ηα νπνία 
ζα κπνξνχλ λα παηήζνπλ νη επηβάηεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη πξνο 
έγθξηζε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ηπρφλ επηπιένλ θνπκπηά «αηηήκαηνο 
ζηάζεο» ζε επαξθή πνζφηεηα θαη δηάηαμε . 

Οη ελδείμεηο ηνπ αηηήκαηνο ζηάζεο ζα εκθαλίδνληαη ζηηο νζφλεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 
13 ηεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ. Οη ελδείμεηο ζα ελεξγνπνηνχληαη κε ην 
πξψην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ζηάζεο θαη ζα απελεξγνπνηνχληαη κφιηο 
αλνίμνπλ νη ζχξεο ζηελ επφκελε ζηάζε.  

Ζ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ερεηηθή (κε ξπζκηδφκελε 
έληαζε θαη ζπρλφηεηα) αιιά θαη νπηηθή εηδνπνίεζε. Ζ ερεηηθή εηδνπνίεζε 
ζα πξέπεη λα αθνχγεηαη κφλν κία θνξά γηα θάζε ζηάζε.  
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6.2 Κακπίλα νδεγνύ 
Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα νρήκαηα ζα νδεγνχληαη θαηά ηελ «απφζηαζε 
νξαηφηεηαο» θαη ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο ζπζηάζεηο ηνπ DIN 5566 κέξνο 3 
«Δπηπξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ρψξνπο εξγαζίαο ζην φρεκα»ή ηνπ UIC 
651 «Γηάηαμε θακπίλαο νδεγνχ ζε ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα», θαη VDV 234 
«Υψξνη εξγαζίαο νδεγνχ ζηα ιεσθνξεία». ε θαλνληθή ζέζε νδήγεζεο 
ηνπ νρήκαηνο, ν νδεγφο ζα πξέπεη λα έρεη νπηηθφ πεδίν 2,5m ζην 
κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζην επίπεδν ηεο ζηδεξνηξνρηάο.  

Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
ΑΔ κηα καθέηα ηνπ πάλει νδήγεζεο ζε θπζηθφ κέγεζνο (1:1) γηα λα 
εμαθξηβψζεη ηελ θαιχηεξε ζέζε γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο ιεηηνπξγίαο, ηα 
θνπκπηά, ηνπο δηαθφπηεο, ηηο κνλάδεο πξνβνιήο, ηα ζηνηρεία νδήγεζεο θαη 
πέδεζεο. Γηα ην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε δηάηαμε 
θακπίλαο ηνπ ππάξρνληνο νρήκαηνο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε 
ιεηηνπξγηθή ζπκβαηφηεηα κε απηήλ.  

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 
ηα εμήο: 

 Θα πηνζεηεζεί εξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, πνπ λα εθαξκφδεη ηηο Αξρέο 

ηνπ Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα (Γηάηαμε ζπζθεπψλ). 

 Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα φινπο ηνπο νδεγνχο απφ ην 5% ησλ 

γπλαηθψλ έσο ην 95% ησλ αλδξψλ. 

 Γηαδηθαζία απηφλνκεο εθθίλεζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ νδεγφ. 

 Σν ρεηξηζηήξην ζα ελεξγνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη απφ εηδηθφ θιεηδί 

 Σν ζηήξηγκα πνδηψλ πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη ην 

χςνο ηνπ λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια, φηαλ θάζεηαη ν νδεγφο. 

 πξφκελν πξνο ηα θάησ παξάζπξν κε επαξθή αεξηζκφ. 

 

6.2.1 Απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο  
Οη θακπίλεο φισλ ησλ ζπξκψλ ζα είλαη ίδηεο. Οη δηαθφπηεο θαη νη 
αζθάιεηεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ρεηξηζηεί ν νδεγφο θαηά ηελ θαλνληθή ή ηελ 
ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ.  

Σα ρεηξηζηήξηα θαη νη ζπζθεπέο νπηηθήο έλδεημεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο ζα 
ηνπνζεηνχληαηεξγνλνκηθά ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ θαηά νκάδεο 
ιεηηνπξγίαο.  

Θα πξέπεη λα είλαη εχθνιε ε αλαγλψξηζε ή ε αλάγλσζε ησλ ζπζθεπψλ 
νπηηθήο έλδεημεο ηνπ πάλει νδήγεζεο ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 
θσηηζκνχ.Οη ιπρλίεο δελ πξέπεη λα ηπθιψλνπλ. Σα ρεηξηζηήξηα θαη νη 
ζπζθεπέο νπηηθήο έλδεημεο ζα θέξνπλ κφληκε επηζήκαλζε θαη ζε 
θαηάιιειν κέγεζνο γηα λα απνθεχγεηαη ε εζθαικέλε ρξήζε ηνπο. Ο 
νδεγφο ζα κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ έληαζε ησλ θσηεηλψλ ελδείμεσλ κε 
έλαλ ξενζηάηε. 
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Ζ ξχζκηζε ησλ βνκβεηψλ ή ησλ άιισλ ερεηηθψλ ζεκάησλ φζνλ αθνξά ηε 
ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ζα γίλεη θαηά ηε θάζε ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη 
ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. 

ηελ θακπίλα ζα πεξηιακβάλεηαη έλα πηπζζφκελν θάζηζκα γηα ηνλ 
εθπαηδεπηή ηνπ νδεγνχ. 

Ζ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε εζσηεξηθφ θαζξέπηε, 
πξνθεηκέλνπ ν νδεγφο λα κπνξεί λα ειέγρεη ην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο. Ζ 
ζέζε ηνπ θαζξέπηε ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε ν νδεγφο λα κπνξεί λα έρεη 
νξαηφηεηα ρσξίο λα κεηαθηλεζεί πνιχ απφ ηελ θαλνληθή ζέζε νδήγεζεο. 

Ζ δηάηαμε ησλ νξγάλσλ κέζα ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα θαζνξηζηεί 
θαηά ηε θάζε ειέγρνπ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε. 

Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε επηπξφζζεηνπ θνξεηνχ πίλαθα 
ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ νδεγνχ κέζσ 
ζπλδέζκνπ. Ο επηπξφζζεηνο θνξεηφο πίλαθαο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Πέδε έθηαθηεο αλάγθεο 

 Πέδε αζθαιείαο 

 Κνκβία θνπδνπληνχ / θφξλαο 

Πέληε (5) ηεκάρηα ησλ επηπξφζζεησλ θνξεηψλ πηλάθσλ ειέγρνπ, πνπ ζα 
είλαη παλνκνηφηππα, ζα παξαδνζνχλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ηξίηνπ 
νρήκαηνο. 
 

6.2.2 Κάζηζκα νδεγνύ 
Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα είλαη έλα πξντφλ δνθηκαζκέλν ζε ιεηηνπξγία, 
πνπ ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε άλεζε ζηνλ νδεγφ θαηά ηελ νδήγεζε. Θα 
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα 
πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο φισλ ησλ νδεγψλ, απφ ην 
5% ησλ γπλαηθψλ έσο ην 95 % ησλ αλδξψλ. ην θάζηζκα ζα κπνξνχλ λα 
γίλνπλ νη εμήο ξπζκίζεηο: 

 Ύςνο θαζίζκαηνο· 

 Γηακήθεο ζέζε θαζίζκαηνο· 

 Κιίζε πιάηεο θαζίζκαηνο· 

 Γηακήθεο ζέζε ηνπ καμηιαξηνχ ζχκθσλα κε ηε βάζε ηνπ θαζίζκαηνο· 

 Κιίζε καμηιαξηνχ θαζίζκαηνο· 

 ηήξηγκα ηεο κέζεο κε ζπλερφκελεο φρη βαζκσηέο ξπζκίζεηο, κεραληθφ, 
4 θαηεπζχλζεσλ (επάλσ/θάησ-κπξνζηά/πίζσ)· 

Σν θάζηζκα ζα έρεη ξπζκηδφκελν πξνζθέθαιν 4 θαηεπζχλζεσλ 
(επάλσ/θάησ-κπξνζηά/πίζσ), κε θάιπκκα απφ χθαζκα πνπ θαζαξίδεη 
εχθνια κε ζηεγλφ θαζάξηζκα. 

Σν θάζηζκα ζα δηαζέηεη ππνβξαρηφληα, πηπζζφκελα θαη κε ξπζκηδφκελν 
χςνο. 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  6-50 

Σν αθξψδεο πιηθφ ηνπ καμηιαξηνχ θαζίζκαηνο θαη πιάηεο ζα έρεη ηνλ 
θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ψζηε λα πεξηνξίδεη ηελ εθίδξσζε ηνπ νδεγνχ, 
αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σν θάζηζκα ζα είλαη πεξηζηξεθφκελν επηηξέπνληαο έηζη ηε βνιηθή είζνδν 
θαη έμνδν ηνπ νδεγνχ απφ ηελ θακπίλα. 

Σν θάζηζκα ηχπνπ bucket κε ξπζκηδφκελα απηηά ζα έρεη πιεπξηθή, 
ξπζκηδφκελε απνξξφθεζε θξαδαζκψλκε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο θαη ζα 
παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αθακςία έλαληη ησλ πιατλψλ 
επηηαρχλζεσλ. Σν θάιπκκα ηνπ θαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην 
δπλαηφ πην άλεην, λα κε γιηζηξάεη θαη λα θαζαξίδεη θαη λα αληηθαζίζηαηαη 
εχθνια. Σν θάιπκκα ηνπ θαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα πιέλεηαη ζε πιπληήξην, 
ελψ ην θάζηζκα, καδί κε ηα κεραληθά ηνπ εμαξηήκαηα, ζα δηαηεξείηαη 
εχθνια θαζαξφ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θαζίζκαηνο ηνπ νδεγνχ ζα ηεξεί ην πξφηππν VDV 234 
ή άιιν ηζνδχλακν. Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη κηα 
εξγνλνκηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ κέζα ζηελ θακπίλα, 
πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ν 
νδεγφο είλαη εχθνια πξνζβάζηκα απφ ην 5% ησλ γπλαηθψλ έσο ην 95% 
ησλ αλδξψλ, θαζψο θαη ηελ πξνδηαγξαθή πξντφληνο ηνπ θαηάιιεινπ 
θαζίζκαηνο θαη ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.   

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
ΑΔ.  
 

6.2.3 Γηαρσξηζκόο θακπίλαο νδεγνύ θαη δηακεξίζκαηνοεπηβαηώλ 
Ζ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ην δηακέξηζκα 
επηβαηψλ κε δηαρσξηζηηθά απφ παλέια, παινπίλαθεο θαη ζχξα ε νπνία ζα 
είλαη/θέξεη ηνπιάρηζηνλ θαηα ην ήκηζπ παινπίλαθα.Δλαιιαθηηθέο δηαηάμεηο 
δχλαληαη λα πξνηαζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

Σν δηαρσξηζηηθφ ζην ηκήκα ηνπ πνχ απνηειείηαη απφθηκέ παινπίλαθα ζα 
είλαη εμνπιηζκέλν κε εζσηεξηθφ ξνιφ, ή άιινηζνδχλακν ζχζηεκα, πνπ ζα 
πξνζηαηεχεη ηνλνδεγφ απφ ην εθζακβσηηθφ θσο, εηδηθά θαηά ηε βξαδηλή 
νδήγεζε. Οη παινπίλαθεο ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαοθαη πνιιαπιψλ 
ζηξψζεσλ (laminated). 

Ζ πφξηα ηεο θακπίλαο ζα αλνίγεη κε ην ρέξη θαη ζα κπνξεί λα δηαηεξείηαη 
ζηελ αλνηθηή ή θιεηζηή ζέζε ρσξίο λα κεηαθηλείηαη. Ζ ζηεξέσζε ηεο 
πφξηαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε θαη θαηά ηελ ζηξέςε ηνπ ακαμψκαηνο 
λα δηαηεξείηαη ε ειεχζεξε ιεηηνπξγία. Δίλαη πξνηηκφηεξε ε ζπξφκελε 
πφξηα, γηα λα αλνίγεη εχθνια θαη γξήγνξα κε νπνηνδήπνηε θνξηίν 
επηβαηψλ.  Ο κεραληζκφο θιεηδψκαηνο/αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαηκε 
ην θιεηδί ηνπ ρεηξηζηεξίνπ απφ έμσ θαηαπφ έλαλ απιφ κνριφ απφ κέζα. Ο 
ηξφπνο αλνίγκαηνο απφ κέζα εμαζθαιίδεη άκεζε έμνδν ηνπ νδεγνχ ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ ζχξα, ζην ηκήκα ηνπ πνχ απνηειείηαη 
απφπαινπίλαθαζα έρεη έλα εζσηεξηθφ ξνιφ, ή θάηη ηζνδχλακν, πνπ ζα 
πξνζηαηεχεη ηνλ νδεγφ απφ ην εθζακβσηηθφ θσο εηδηθά θαηά ηε βξαδηλή 
νδήγεζε. 
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6.2.4 Αιεμηαλέκηαθαη πιατλά παξάζπξα 
Σα αιεμηαλέκηα ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζηαζία απφ ζξπκκαηηζκφ θαη λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηδάκη αζθαιείαο πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ 
ζχκθσλα κε ηνλ ECE 43 ή ΔΝ 15152 ή ηζνδχλακν θαη ζα πξέπεη λα είλαη 
εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζηε δηείζδπζε. 

Σα αιεμηαλέκηα θαη ηα πιατλά παξάζπξα ησλ θακπίλσλ ηνπ νδεγνχ ζα 
πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ θαιή νξαηφηεηα 
θαη λα εκπνδίδνπλ ην αληαλαθινχκελν θσο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 
νρήκαηνο. 

Οη νδεγνί απφ ην 5% ησλ γπλαηθψλ έσο ην 95% ησλ αληξψλ, ζα πξέπεη 
λα έρνπλ ηέηνην νπηηθφ πεδίν ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπλ έλα παηδί χςνπο 
120 cm, πνπ  βξίζθεηαη δίπια ζηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Σν 
νπηηθφ πεδίν νξίδεηαη απφ ηελ θαλνληθή ζέζε ηνπ θαζίζκαηνο. 

Σα αιεμηαλέκηα θαη φια ηα πιατλά παξάζπξα ζα είλαη θπκέ θαη ζα πξέπεη 
λα απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, πνπ είλαη επηβιαβήο γηα ην νδεγφ. 
Σα αιεμηαλέκηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλε ζέξκαλζε ή λα 
ζεξκαίλνληαη κε ζεξκφ αέξα θαη λα αληηθαζίζηαληαη εχθνια ζε πεξίπησζε 
δεκηάο. 

Ζ ζέξκαλζε ησλ αιεμηαλέκησλ ζα είλαη κεηαβαιιφκελε θαη ζα κπνξεί λα 
θαζαξίδεη ηελ ζπκπχθλσζε ή ηνλ πάγν πνπ δεκηνπξγείηαη ηε λχρηα 
(εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο), απφ έμσ θαη απφ κέζα εληφο 5 
ιεπηψλ. 

Ζ ζέξκαλζε ησλαιεμηαλέκησλ ζα δηαηεξεί ην ηδάκη θαζαξφ εμαζθαιίδνληαο 
αζθαιή νδήγεζε θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

ην αιεμηαλέκην θαη ηα πιατλά παξάζπξα ζα παξέρνληαη γηα ηνλ νδεγφ 
δηάηξεηα αιεμήιηα πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ νξαηφηεηα κέζα απφ απηά θαη  
ζα αλεβνθαηεβαίλνπλ. 

Ζ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα έρεη πιατλά παξάζπξα ηα νπνία ζα 
είλαη ζρεδηαζκέλα ζαλ ζπξφκελα παξάζπξα (θιεηδψλνπλ απφ κέζα). Απηφ 
ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιατλά παξάζπξα είλαη ελζσκαησκέλα 
ζηηο εμσηεξηθέο πφξηεο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ (εάλ ππάξρνπλ). 

Ζ νξαηφηεηα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαζξέθηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
αλεκπφδηζηε. 
 

6.2.5 Πάλει νδήγεζεο 
Ζ επηθάλεηα ηνπ πάλει νδήγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή ζηε θζνξά, 
ρσξίο αληαλαθιάζεηο, ζεξκνκνλσκέλε θαη λα κελ έρεη αηρκεξά άθξα. ην 
πάλει νδήγεζεο πξνβιέπεηαη ειεχζεξνο ρψξνο κεγέζνπο ραξηηνχ A4 κε 
κεραληζκφ ζπγθξάηεζεο θχιισλ, γηα ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ νδεγνχ. 

Οη δπλάκεηο ελεξγνπνίεζεο ησλ θνκβίσλ πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε 
κεηαμχ 2,8 θαη 11 N θαη ε θίλεζε κεηαμχ 3 θαη 6 mm.Σα πιένλ ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνχκελα πιήθηξα, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ δεμηά πιεπξά 
ηνπ πάλει. 

Ζ πεξηνρή θάησ απφ ην πάλει νδήγεζεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά 
επξχρσξε γηα ηα πφδηα ηνπ νδεγνχ.  

Σα κεηαιιηθά κέξε ηνπ πάλει ζα είλαη γεησκέλα. 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  6-52 

Σα ππνβξαρηφληα πξέπεη είλαη ελζσκαησκέλα είηε ζην πάλει νδήγεζεο ή 
ζην θάζηζκα ηνπ νδεγνχ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο, 
έρνληαο ην θαηάιιειν χςνο ζχκθσλα κε ηηο πηζαλέο ζέζεηο ηνπ κνρινχ 
πνξείαο-πέδεο θαηά ηελ έιμε θαη ηελ πέδεζε, θαη γηα φινπο ηνπο νδεγνχο 
απφ ην 5% ησλ γπλαηθψλ έσο ην 95% ησλ αλδξψλ. 
 

6.2.6 Μνριόο πνξείαο-πέδεο 
Ζ ζέζε ηνπ κνρινχ πνξείαο-πέδεοζα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη ν 
ρεηξηζκφο ηνπ ζα γίλεηαη κε ην αξηζηεξφ ρέξη. 

Ζ δηάηαμε ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ην ρέξη ηνπ νδεγνχ λα ζηεξίδεηαη 
εξγνλνκηθά ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ κνρινχ θαη λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε θνχξαζε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ ηνπ νδεγνχ. Ο νδεγφο 
ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ κνριφ πνξείαο-πέδεο κε ηελ παιάκε 
ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο, 
απνθεχγνληαο ην ζπλερή ρεηξηζκφ ζηελ ίδηα ζηάζε. 

Ο κνριφο πνξείαο-πέδεο ζα είλαη θαηαθφξπθνο, θαη κε ζπξφκελνο· ν 
κνριφο ρεηξηζκνχ ζα είλαη θαηαθφξπθνο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζα γίλεηαη κε 
κηθξέο θηλήζεηο αλάκεζα ζηηο ζέζεηο πιήξνπο έιμεο θαη πιήξνπο πέδεζεο, 
δηαηεξψληαο ηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ ζε άλεηε ζέζε, απφ ην 5% 
ησλ γπλαηθψλ έσο ην 95% ησλ αλδξψλ νδεγψλ. 

Ο νδεγφο ζα ρεηξίδεηαη ην φρεκα κε ηηο εληνιέο νδήγεζεο, πνξείαοθαη 
πέδεζεο, πνπ ζα δίλεη κέζσ ηνπ κνρινχ πνξείαο-πέδεο. Σν αλαινγηθφ 
ζήκα (δχλακε έιμεο ή πέδεζεο) ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη λα 
κεηαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ειέγρνπ. 

Όηαλ ν κνριφο πνξείαο-πέδεο θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο, ην φρεκα ζα 
ελεξγνπνηεί ηελ έιμε, κε δχλακε ζχκθσλα κε ηελ ηηκή πνπ επηιέρηεθε 
απφ ηε ζέζε ηνπ κνρινχ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο. 

Όηαλ ν κνριφο πνξείαο-πέδεοθηλείηαη πξνο ηα πίζσ, ην φρεκα ζα 
κεηαβαίλεη ζε πέδεζε ιεηηνπξγίαο, κε δχλακε ζχκθσλα κε ηελ ηηκή πνπ 
επηιέρηεθε απφ ηε ζέζε ηνπ κνρινχ. Οη πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ 
κνρινχ ζα ελεξγνπνηνχλ ηελ πιήξε πέδεζε ιεηηνπξγίαο θαη έθηαθηεο 
αλάγθεο. 

Σν θνπκπί ηνπ θνπδνπληνχ ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ κνριφ 
πνξείαο-πέδεο. 

Ο κνριφο πνξείαο-πέδεο ζα πξέπεη λα θιεηδψλεη κεραληθά κε ην θιεηδί 
ηνπ νδεγνχ. Σν θιεηδί ηνπ νδεγνχ ζα είλαη αθξηβψο ίδην κε απηφ ηεο ζεηξάο 
Η (ΣΑ1) ησλ ππαξρφλησλ νρεκάησλ. 
 

6.2.7 Δπαγξύπλεζε νδεγνύ  
Θα παξέρεηαη έλα απηφκαην ζχζηεκα επαγξχπλεζεο ηνπ νδεγνχ. Σν 
ζχζηεκα ζα είλαη παζεηηθφ θαη δελ ζα απαηηείηαη θακία κεραληθή ελέξγεηα 
απφ ηνλ νδεγφ γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ. Ζ επαγξχπλεζε ηνπ νδεγνχ ζα 
εληνπίδεηαη κε έλαλ επαγσγηθφ ή ρσξεηηθφ αηζζεηήξα, πνπ είλαη 
ελζσκαησκέλνο ζην κνριφ ειέγρνπ ηνπ κνρινχ πνξείαο-πέδεο. Αλ ν 
νδεγφο αθήζεη ην κνριφ θαηά ηελ νδήγεζε, έλα νπηηθφ ζήκα ζα 
εηδνπνηήζεη ακέζσο ηνλ νδεγφ. Μεηά απφ ηελ ξπζκηδφκελε 
ρξνλνθαζπζηέξεζε ν νδεγφο ζα ιάβεη θη έλα ερεηηθφ ζήκα. Μεηά απφ ηε 
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ξπζκηδφκελε ρξνλνθαζπζηέξεζε θαηά ηελ νπνία δελ ππήξμε αληίδξαζε, 
ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πέδεζε. Παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζα ππάξρεη αλ ν 
νδεγφο είλαη ζπλέρεηα ζε επαθή κε ηνλ κνριφ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη 
πξνο έγθξηζεαπφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔηηο απαξαίηεηεο 
ρξνλνθαζπζηεξήζεηο γηα απηή ηε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ηνλ ηχπν πέδεζεο 
πνπ ζα εθαξκνζηεί . 

Όιεο νη ρξνληθέο παξάκεηξνη απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα ξπζκίδνληαη απφ 
ηελΔηαηξεία ιεηηνπξγίαο. ζε βήκαηα δεθάησλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.Ζ 
ξχζκηζε ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε, 
ζα γίλεηαη θαηά ηε θάζε ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ιεηηνπξγία αιιεινκαλδάισζεο επαγξχπλεζεο 
νδεγνχ / έιμεο. Σν φρεκα δελ ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη λα θηλείηαη, αλ δελ 
εληνπηζηεί ν νδεγφο κέζσ ηνπ αηζζεηήξα.  
 

6.2.8 Απηόλνκεεθθίλεζε ησλ ζπξκώλ 
Ο νδεγφο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη «απηφλνκε 
εθθίλεζε» (δειαδή δηαθνξνπνηεκέλε απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν 
δξνκνιφγην) ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο επηβάηεο πνπ επξίζθνληαη 
εληφοηνπ νρήκαηνο, επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη, αλακέλνπλ ζηηο 
ζηάζεηο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ. 
 

6.2.9 Φσηηζκόο 
Ο εζσηεξηθφο θσηηζκφο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο 
έηζη ψζηε λα κελ είλαη εθηπθισηηθφο ή λα δπζθνιεχεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 
ζπζθεπψλ νπηηθήο έλδεημεο θαη ησλ ελδείμεσλ ηνπ πάλει νδήγεζεο. Σν 
θσο ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 0% έσο 100% 
κέζσ ελφο ξενζηάηε. 

Σν δάπεδν, θάησ απφ ην πάλει νδήγεζεο, ζα είλαη ακπδξά θσηηζκέλν κε 
θσο θαηάιιεινπ ρξψκαηνο (π.ρ. θφθθηλν), πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηε 
βξαδηλή νδήγεζε. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα δελ ζα παξεκπνδίδνπλ ηα πφδηα 
ηνπ νδεγνχ. 
 

6.2.10 Άιινοεμνπιηζκόο 
ε θάζε θακπίλα νδεγνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 

 Μνριφο αιιαγψλ γξακκψλζηεξεσκέλνο ζε εχθνια πξνζβάζηκε ζέζε. 

 Κξεκάζηξα ξνχρσλ. 

 Δπαλαθνξηηδφκελνο θαθφο κε ζηεξεσκέλε ζπζθεπή θφξηηζεο. Ο 
θαθφο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο. 

 Καιάζη αρξήζησλ. 

 Μηα πνηεξνζήθε. 

 Φαξκαθείν πξψησλ βνεζεηψλ 

 Απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα πξνζσπηθά αληηθείκελα. 

 Φνξηηζηήο γηα ΣΔΣRΑ. 
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ηελ θακπίλα νδήγεζεο ζα ππάξρεη ζηαζεξφο θνξηηζηήο γηα θνξεηά 
ΣΔΣRΑ. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα θαλνληθή ή ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία 
θαη πξνβιέπεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ, ζα βξίζθεηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία 
ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ. 
 

6.2.11 Ππξνζβεζηήξεο  
ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί έλαο κηθξφο 
ππξνζβεζηήξαο (ηχπνπ μεξάο θφλεσο). Ο ππξνζβεζηήξαο ζα είλαη 
θαηάιιεινο γηα ειεθηξηθέο ππξθαγηέο, ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά 
πξφηππα, (π.ρ. ππξνζβεζηήξαο ζθφλεο, 2 kg, θαηεγνξία ABC). 

Θα ππάξρεη έλαο ππξνζβεζηήξαο ζε θάζε θακπίλα νδεγνχ (ζπλνιηθά 2). 
 

6.3 Πηλαθίδεο 
Σν πιηθφ φισλ ησλ πηλαθίδσλ ζα είλαη αλζεθηηθφ έλαληη βαλδαιηζκψλ θαη 
γθξάθηηη, θαη νη πηλαθίδεο ζα έρνπλ ζηεγαλνπνηεκέλα άθξα. Ο Αλάδνρνο 
ζα πξνηείλεη πξνο έγθξηζε ζηελ Αηηηθφ Μεηξφηα ζρέδηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηε 
ζέζε ησλ πηλαθίδσλ, θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πηλαθίδεο, ζα παξέρνληαη θαη ζηα ειιεληθά θαη 
ζηα αγγιηθά: 

 Πηλαθίδεο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο 

 Υάξηεο κε ηηο δηαδξνκέο 

 Πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πφξηα θαη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο 

 Οδεγίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

 Αξηζκφο νρήκαηνο (έλαο ζε θάζε άθξν) 

 Οδεγίεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

Οη ράξηεο κε ηηο δηαδξνκέο ζα εθηππψλνληαη ζε έγρξσκν ραξηί θαη ζα είλαη 
θνιιεκέλνη ζε θάζε αλψθιη πφξηαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη 
πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ ηε δηάηαμε. 

Θα παξέρνληαη πιαίζηα απφ αλνμείδσην αηζάιη ή αινπκίλην γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεσλ, ζε πνζφηεηα θαη κέγεζνο πνπ 
ζα θαζνξηζηεί ζηε δηάξθεηα ηεο θάζεο εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο 
ζρεδηαζκφο ζα είλαη ηέηνηνο πνπ ζα εκπνδίδεη ηηο δηαθεκίζεηο λα θξεκάλε ή 
λα πέθηνπλ θαη ζα θαιχπηνληαη φια ηα άθξα ηεο δηαθήκηζεο. Υάξε ζην 
ζρεδηαζκφ νη δηαθεκίζεηο ζα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη απφ 
αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 

6.4 Πξόβιεςε γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπιινγήο θνκίζηξνπ 
Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπιινγήο θνκίζηξνπεπί ησλ νρεκάησλ (αθπξσηηθά κεραλήκαηα, θεληξηθή 
κνλάδα ειέγρνπ απηψλ, εμνπιηζκφο θαη αληέλλα αζχξκαηεο κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ, βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο) απφ αλεμάξηεην αλάδνρν.Ο ίδηνο 
αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο (θεληξηθφο 
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ππνινγηζηήο, αζχξκαην δίθηπν, αληέλλεο, θιπ) ζην ακαμνζηάζην, πνπ 
αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θνκίζηξνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο γηα 
εγθαηάζηαζε ησλ αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ ζηνπο νξζνζηάηεο ή θαη ζε 
άιιεο ζέζεηο εληφο ηνπ νρήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
θαισδηψζεσλ ηζρχνο θαη δεδνκέλσλ. ην φρεκα ζα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ 
αλεμάξηεην αλάδνρν ε θεληξηθή κνλάδαειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θνκίζηξνπ, κε βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ ζηελ θάζε 
θακπίλα νδεγνχ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ πξναλαθεξζέληα 
αλεμάξηεην αλάδνρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θνκίζηξνπ γηα ηελ ηειηθή 
ρσξνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ (έσο 7 αλά 
φρεκα),γηαηηο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ εληφο ησλ θακπίλσλ νδεγνχ ή αιινχ 
επί ηνπ νρήκαηνο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζεεμνπιηζκνχ κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ θαζψο θαη γηα ηελ αληέλλα πνπ ζα απαηηεζεί επί ηνπ νρήκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ πξναλαθεξζέληα 
αλεμάξηεην αλάδνρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θνκίζηξνπ γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε παξνρή ηζρχνο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ 
ζπιινγήο θνκίζηξνπ επί ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 
θνκίζηξνπ επί ηνπ νρήκαηνο, γηα αζχξκαηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θνκίζηξνπ ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζπιινγήο 
θνκίζηξνπ ζην Ακαμνζηάζην, ζα γίλεηαη κέζσ αλεμάξηεηνπ αζχξκαηνπ 
ζπζηήκαηνοπνπ ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα αλεμάξηεην 
αλάδνρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θνκίζηξνπ, μερσξηζηά απφ ηελ 
παξνχζα ζχκβαζε θαη ην πξνβιεπφκελν ζχζηεκα Wi-Fi (βι. άξζξν 10.5). 
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7 ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 

 
7.1 ρεδηαζκόο θαη ρξώκαηα 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηξεηο θαιιηηερληθέο απεηθνλίζεηο γηα ηνλ 
εμσηεξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νρήκαηνο. Απηέο νη πξνηάζεηο ζα πξνθχςνπλ 
θαηφπηλ ζπδήηεζεο κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. Αλ θάπνηα απφ απηέο ηηο 
πξνηάζεηο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
πξνδηαγξαθήο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ην επηζεκάλεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

Έμη εβδνκάδεο κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξνπζηάζεσλ ε ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ ζα εγθξίλεη έλα ηειηθφ ζρέδην εμσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Θα πξνηηκεζεί ζρέδην παξεκθεξέο κε ηνλ ππάξρνληα ζρεδηαζκφ θαη ηα 
ρξψκαηα. Οη ππάξρνληεο θσδηθνί RAL είλαη νη εμήο: 

1. Δμσηεξηθφ ακαμψκαηνο: αζεκί  RAL 9006 

2. Λσξίδεο πάλσ απφ ηηο  
πφξηεο θαη ηα παξάζπξα: αλνηρηφ κπιε RAL 5012 

3. Μπξνζηηλφ θάιπκκα:  ζθνχξν κπιε RAL 5011 

Σα νξαηά κέξε ησλ θνξείσλ, φπσο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε ζα 
βαθηνχλ κε καχξν RAL. Δίλαη δπλαηφλ λα εμεηαζζνχλ ελαιιαθηηθνί 
ρξσκαηηζκνί εθ’ φζνλ πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξηζνχλ απφ 
ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

Σα θηληξίζκαηα θαη νη εμσηεξηθέο ζεκάλζεηο ζα είλαη αλζεθηηθά θαη ζα είλαη 
εχθνινο ν θαζαξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. ε απηφ πεξηιακβάλεηαη 
ε ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο απφ δηάβξσζε, ε εκθάληζε θαη ε ζπγθφιιεζή 
ηνπο ζην ηνπνζεηεκέλν ππφζηξσκα. Σπρφλ κηθξνειαηηψκαηα ζηε βαθή 
ζα κπνξνχλ λα επηδηνξζσζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο. Σν 
γπαιηζηεξφ θηλίξηζκα ηεο βαθήο ζα πξέπεη λα αληέρεη ην πιχζηκν ζε φιε 
ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Θα πξέπεη λα επηηεπρζεί γπαιηζηεξφ θηλίξηζκα 
πςειήο πνηφηεηαο, κε κηθξνχο θπκαηηζκνχο θαη ρσξίο ζηαμίκαηα. 

Απαηηείηαη ε ρξήζε ρξσκάησλ κε βάζε ην λεξφ, πνπ είλαη πην θηιηθά πξνο 
ην πεξηβάιινλ. 
 

7.2 Φώηα 
 

7.2.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 
Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνβνιείο, θψηα πέδεο θαη πίζσ θψηα ζε θάζε 
άθξν ηνπ νρήκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θπθιψκαηνο πξέπεη λα είλαη 
ηέηνηνο ψζηε κε νπνηνδήπνηε άθξν νδεγείηαη ην φρεκα λα ιεηηνπξγνχλ νη 
αληίζηνηρνη πξνβνιείο, ηα θψηα πέδεο θαη ηα πίζσ θψηα. Γελ πξέπεη λα 
ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ πξνβνιέσλ, ησλ θψησλ πέδεο θαη 
ησλ πίζσ θψησλ. 
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7.2.2 Πξνβνιείο – Φώηα πνξείαο 
Γχν πξνβνιείο ηχπνπ XENONή LEDκε θσο κηθξήο ζθάιαο (θψηα 
δηαζηαχξσζεο) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζπκκεηξηθά ζην 
κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο). 

Οη πξνβνιείο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θσηηζκφ ηνπιάρηζηνλ 8 lux ζηα 25 
m απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζηελ θεληξηθή γξακκή, κε βάζε 
ην δηακήθε άμνλα ηεο ζηδεξνηξνρηάο ζην ίδην χςνο κε ηνπο πξνβνιείο. Θα 
πξέπεη λα κεηξεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 4 lux ζην 1,75 m πιεπξηθά ηνπ 
θεληξηθνχ άμνλα ηεο ζηδεξνηξνρηάο, ζε απφζηαζε 25m θαη ζην χςνο ησλ 
πξνβνιέσλ θαη 0,8 lux ζε απφζηαζε 35 m. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θπθιψκαηνο ησλ πξνβνιέσλ δελ ζα πξέπεη λα 
επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία θαλνληθψλ θψησλ θαη θψησλ 
δηαζηαχξσζεο. 

Οη πξνβνιείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεπθφ ρξψκα. 

Οη κπιε ελδείμεηο πνπ βξίζθνληαη ζην πάλει νδήγεζεο ζα πξέπεη λα 
δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πξνβνιέσλ. 

 

7.2.3 Πίζσ θώηα 
Γχν θφθθηλα πίζσ θψηα ηχπνπ LEDζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην 
πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. 

Σα πίζσ θψηα ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα εθπνκπήο θφθθηλνπ θσηφο 

ηνπιάρηζηνλ 50-cm², ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπο ρξσκαηηζηφ πιηθφ. 

Τπφ θαλνληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ην πίζσ θσο πξέπεη λα θαίλεηαη απφ 

απφζηαζε 150 m. Σα πίζσ θψηα δελ πξέπεη λα είλαη εθηπθισηηθά. 

 

7.2.4 Φώηα πέδεο 
Γχν θφθθηλα θψηα πέδεο ηχπνπ LEDπξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο, ελψ ρξεηάδεηαη θη έλα ηξίην θσο πέδεο. 

Σα θψηα πέδεο πξέπεη λα δείρλνπλ ηελ επηβξάδπλζε νπνηνπδήπνηε απφ 
ηα ζπζηήκαηα πέδεο. Σελ εκέξα, ην ζήκα ησλ θψησλ πέδεο πξέπεη λα 
θαίλεηαη θαζαξά απφ απφζηαζε 150 m. Σα θψηα πέδεο πξέπεη λα 
μερσξίδνπλ εχθνια απφ ηα πίζσ θψηα.Ζ ηζρχο θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ απηή ησλ  πίζσ θψησλ. 
 

7.2.5 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο (ελδείμεηο θαηεύζπλζεο) 
Σα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πνξηνθαιί, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ 
αλαβνζβήλνπλ. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πξέπεη λα θαίλνληαη απφ θάζε 
θαηεχζπλζε. 

Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ θψησλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζην πάλει 
νδήγεζεο. 
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7.2.6 Φώηα έλδεημεο όγθνπ 
Σν φρεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη θψηα έλδεημεο φγθνπ (θψηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ην ζρήκα θαη ηνλ φγθν ηνπ νρήκαηνο), κε ρξσκαηηθφ θψδηθα 

ζχκθσλα κε ηνπο Διιεληθνχο Καλνληζκνχο Κπθινθνξίαο. 

 

7.3 Θύξεο επηβαηώλ 
Οη ζχξεο ζα είλαη δίθπιιεο, ειεθηξνθίλεηεο, ζπξφκελεο (ζπξφκελνο 
«θνπκπσηφο» ηχπνο). Οη πξψηεο ζχξεο πίζσ απφ ηελ θακπίλα ηνπ 
νδεγνχ κπνξνχλ λα είλαη κνλφθπιιεο, εθφζνλ ην θχιιν έρεη ηηο 
θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα νκαιή επηβίβαζε-απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ. Ζ 
θίλεζε αλνίγκαηνο ζα είλαη αξρηθά πξνο ηα έμσ (πιεπξηθή) θαη κεηά κε 
νιίζζεζε (δηακήθεο), θαηά κήθνο ηνπ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο.  

Γελ ζα πξέπεη λα πξνεμέρνπλ ρεηξνιαβέο ζην εμσηεξηθφηνπ νρήκαηνο 
φηαλ νη ζχξεο είλαη θιεηζηέο. 

Οη ζχξεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηεξεσκέλα ηδάκηα παξαζχξσλ απφ γπαιί 
αζθαιείαο. 

Σα θνπκπηά αλνίγκαηνο ηεο ζχξαο επηβαηψλ ζα πξέπεη λα θσηίδνληαη θαη 
λα είλαη ζηεξεσκέλα ζηα θχιια, ζε θαηάιιειν χςνο ψζηε λα είλαη 
πξνζβάζηκα απφ φινπο ηνπο επηβάηεο. 

ηηο άθξεο ηεο ζχξαο ρξεηάδνληαη εχθακπηα ειαζηηθά πξνθίι, γηα λα 
πξνζηαηεχνπλ ηνπο επηβάηεο απφ ηξαπκαηηζκνχο. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ζην 
θάησ κέξνο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ δηείζδπζε 
ζθφλεο ή λεξνχ, π.ρ. ηνπνζεηψληαο κηα πιαηηά ιαζηηρέληα κφλσζε κε 
ξπζκηδφκελν ζρήκα. Απηή ε ιαζηηρέληα κφλσζε ζα πξέπεη λα αιιάδεη 
μερσξηζηά. πλερήο ηζνζηάζκηζε ησλ πηέζεσλ πξέπεη λα παξέρεηαη 
νπνηεδήπνηε. Σα ειαζηηθά κέξε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηα δάρηπια 
ηνπ επηβάηε απφ ηπρφλ ζθήλσκα. Οη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 
αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο θαηά ην άλνηγκα / θιείζηκν ησλ ζπξψλ θαη ζε 
πεξίπησζε εληνπηζκνχ εκπνδίνπ, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην Πξφηππν ΔΝ 
14752.Ζ απφζηαζε θαηά ηελ νπνία εμέρνπλ νη ζχξεο, φηαλ είλαη αλνηθηέο, 
απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην δπλακηθφ πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο θαη κε ηελ 
απφζηαζε ηνπ θαησθιηνχ ηεο ζχξαο, απφ ηελ πιαηθφξκα. 

Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ κε 
αλαπεξηθά ή βξεθηθά ακαμίδηα, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί επηπιένλ 
πξνεμνρή ζε φια ηα θαηψθιηα ζπξψλ. Απηή ε πξνεμνρή ζα κπνξεί λα 
αιιαρηεί εχθνια θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ειαζηηθφ πιηθφ γηα λα 
αληέρεη ηηο θαηά ηχρε επαθέο κε ηελ πιαηθφξκα. Οη ηειηθέο δηαζηάζεηο ηεο 
πξνεμνρήο ζα απνθαζηζηνχλ ζηελ θάζε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ηνπ 
νρήκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη δελ ζα ζπζζσξεχεηαη λεξφ ζηηο 
ζχξεο ησλ επηβαηψλ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαιή απνζηξάγγηζε ησλ 
φκβξησλ πδάησλ θαη ηνπ λεξνχ πιπζίκαηνο. Σα φκβξηα χδαηα δελ ζα 
πξέπεη λα ζηάδνπλ ζηνπο επηβάηεο θαηά ηελ επηβίβαζε ή απνβίβαζε απφ 
ην φρεκα. Σπρφλ απνζηξάγγηζε λεξνχ απφ ην φρεκα δελ ζα πξέπεη λα 
θαηαιήγεη ζηνπο επηβάηεο πνπ πεξηκέλνπλ ζηε ζηάζε. 
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ηελ ηερληθή πξνζθνξά νη δηαγσληδφκελνη ζα πξνηείλνπλ ηε δηάηαμε ησλ 
ζπξψλ, ελψ επίζεο ζα ππνβάινπλ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπξψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ 
ηνπο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά επίζεο ζα πεξηέρεη ζρέδηα θαη ηερληθή 
πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ ησλ ζπξψλ, θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ εκπνδίνπ.  
 

7.3.1 Γηάηαμε ζπξώλ 
Οη ζχξεο πξέπεη λα είλαη ειαθξηάο θαηαζθεπήο, αιιά αξθεηά αλζεθηηθέο 
ψζηε λα αληέρνπλ ηπρφλ βίαηεο ελέξγεηεο. Θα παξέρεηαη θαηάιιειε 
αζθάιηζε ζην δάπεδν γηα λα εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ησλ ζπξψλ, ιφγσ ηεο 
θίλεζεο ηνπ ζπξκνχ ή ηνπ αλέκνπ. 

Σα πιαίζηα ζπξψλ θαη ηαθαηψθιηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεκέλν 
θαηάιιειν πιηθφ πξνζηαζίαο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ψζηε λα είλαη 
πδαηνζηεγαλά θαηά ηελ πιχζε ηνπ νρήκαηνο θαη γηα φιεο ηηο θαζνξηζκέλεο 
ηαρχηεηεο ιεηηνπξγίαο κε ην ρεηξφηεξν δπλαηφ ζπλδπαζκφ θιηκαηηθψλ 
ζπλζεθψλ. 

Οη ζχξεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθέο ψζηε λα αληέρνπλ πηέζεηο 
θαηά ηε ιεηηνπξγία φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζηήξημε ησλ επηβαηψλ ζε 
απηέο. Οη θιεηζηέο ζχξεο ζα πξέπεη λα αληέρνπλ δχλακε 3.500 N ρσξίο λα 
πθίζηαληαη κφληκε παξακφξθσζε (πξφηππν EN 14752). 

Οη ζχξεο πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε δηάηαμε, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν 
ρξφλνο παξακνλήο ζηνπο ζηαζκνχο ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ απνβίβαζε 
θαη επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ. Ζ δηάηαμε θαη ην πιάηνο ησλ ζπξψλ ζα είλαη 
ηέηνηα, ψζηε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ην φρεκα λα εθθελψλεηαη 
εληφο ελφο ιεπηνχ, απφ ηηο ζχξεο ηεο κηάο πιεπξάο.Οη δηαγσληδφκελνη ζα 
πξέπεη λα πξνηείλνπλ δηαηάμεηο ζπξψλ, πιάηνο  θαη αξηζκφ ζπξψλ, πνπ 
λα παξέρνπλ βέιηηζηε ξνή επηβαηψλ θαηά ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζε.. 
Θα πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία θαη ζηελ έθηαθηε εθθέλσζε ησλ επηβαηψλ. 

Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα επηβαηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 20 
επηβάηεο ζε δηάδξνκν κνλφθπιισλ θαη αληηθξηζηψλ ζπξψλ ζε ζπλζήθεο 
θνξηίνπ AW2, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε επηβαηψλ 
ζηνλ ρψξν έκπξνζζελ ησλ κνλφθπιισλ ζπξψλ θαη λα δπζρεξαίλεηαη ε 
επηβίβαζε – απνβίβαζή ηνπο. Ζ αλσηέξσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςηλ ζηελ ρσξνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ ψζηε ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο 
ισξίδαο πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηηο ζχξεο θαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα 
ηνπ νρήκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2 m. 

Οη ζχξεο ησλ επηβαηψλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζπκκεηξηθά θαηά 
κήθνο ησλ πιεπξψλ ηνπ νρήκαηνο. Ζ δηάηαμε ζπξψλ ζε θάζε πιεπξά ζα 
πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκε. Πξνβιέπνληαη έμη ζχξεο (ηέζζεξηο δηπιέο, δχν 
κνλέο) αλά πιεπξά. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη θάπνηα ελαιιαθηηθή 
δηάηαμε ή αξηζκφ ζπξψλ, αιιά ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ.  

Σν εζσηεξηθφ χςνο ησλ ζπξψλ επηβαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
1950 mm. 

Σν εζσηεξηθφ πιάηνο ησλ ζπξψλ επηβαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 1.300 mm.  
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ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα κνλή ζχξα έρεη ηνπνζεηεζεί δίπια ζηελ 
θακπίλα ηνπ νδεγνχ, απηή ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 650mm. 
 

7.3.2 Έιεγρνο ζπξώλ 
Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θεληξηθή ιεηηνπξγία γηα ηηο ζχξεο ψζηε λα 
αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ ηαπηφρξνλα φιεο νη ζχξεο ηεο κίαο πιεπξάο ηνπ 
νρήκαηνο. Απηή ε ζπλζήθε ζα πξέπεη επίζεο λα ηζρχεη φηαλ νη ζχξεο 
ιεηηνπξγνχλ θαηφπηλ επηινγήο. Έλα θνπκπί γηα ηελ ιεηηνπξγία αλνίγκαηνο 
ζπξψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο 
θάζε ζχξαο. Ο νδεγφο ζα κπνξεί κε ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ,λα θάλεη ηα εμήο: 

 Να ελεξγνπνηεί ηηο ζχξεο ηεο δεμηάο πιεπξάογηα ιεηηνπξγία αλνίγκαηνο 
απφ ην θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη επί ησλ ζπξψλ  

 Να αλνίγεη ηηο ζχξεο ηεο δεμηάο πιεπξάο 

 Να ελεξγνπνηεί ηηο ζχξεο ηεο αξηζηεξήο πιεπξάογηα ιεηηνπξγία 
αλνίγκαηνο απφ ην θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη επί ησλ ζπξψλ  

 Να αλνίγεη ηηο ζχξεο ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο 

 Να θιείλεη ηηο ζχξεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ 

Πξηλ ν νδεγφο αλνίμεη ή ελεξγνπνηήζεη ηηο ζχξεο ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο, 
ζα ρξεηαζηεί λα «απαζθαιίζεη» ηηο ζχξεο κε έλα μερσξηζηφ θνπκπί.  

Οη ζχξεο ζα αλνίμνπλ κφλν αλ ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο είλαη θάησ απφ 3 
km/h. 

Ο ρξφλνο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ δελ ζα πξέπεη λα 
μεπεξλά ηα 3,5 δεπηεξφιεπηα γηα ηηο δηπιέο ζχξεο θαη ηα 4 δεπηεξφιεπηα 
γηα ηηο κνλέο ζχξεο.  

Ζ δηάηαμε αζθάιηζεο ησλ ζπξψλ δελ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα πιαίζηα ησλ 
ζπξψλ λα αλνίγνπλ ελψ ην φρεκα θηλείηαη. Ο κεραληζκφο θιεηδψκαηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο. 

Όιεο νη ζχξεο ζα πξέπεη λα θιεηδψλνπλ θαη άξα λα αζθαιίδνληαη απφ κε 
ζθφπηκν άλνηγκα. Όηαλ πξνθχπηεη ζθάικα ζε θάπνηα ζχξα ζα πξέπεη λα 
παξακέλεη θιεηζηή.  

Αλ ν κεραληζκφο ησλ ζπξψλ δελ ιεηηνπξγεί, ή ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο, ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ θιεηδψκαηνο, ψζηε λα αλνίμεη ηηο ζχξεο. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ζπξψλ επηβαηψλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη νη ηπρφλ 
αζηνρίεο λα αλαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκα δηάγλσζεο. 
 

7.3.3 Κιείζηκν ζπξώλ 
Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ αθνπζηηθά θαη νπηηθά πξνεηδνπνηεηηθά 
ζήκαηα πξηλ θαη ζηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο θιεηζίκαηνο. Σα 
πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζα πξέπεη λα ηα αλαγλσξίδνπλ θαη ηα άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο.  

Όηαλ ν νδεγφο πξφθεηηαη λα θιείζεη ηηο ζχξεο, ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα 
ζα ερήζνπλ γηα 3 δεπηεξφιεπηα, πξηλ μεθηλήζνπλ λα θιείλνπλ. Καηά ην 
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θιείζηκν ησλ ζπξψλ, ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα ερνχλ, 
αιιά κε ιίγν δηαθνξεηηθφ ηξφπν (π.ρ. ζπρλφηεηα). Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα πξνηείλεη ηελ έληαζε, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 
πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηε θάζε ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία. 

Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζα ερνχλ κφλν πξηλ θαη ζηε δηάξθεηα 
θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ. Γελ ζα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία γηα άιιν ιφγν. 

Όηαλ θιείλνπλ νη ζχξεο, ζα αζθαιίδνπλ κεραληθά. Οη ζχξεο δελ ζα 
κπνξνχλ λα αλνίμνπλ, αθφκε θη αλ δελ ιακβάλεη ξεχκα ν κεραληζκφο 
ειέγρνπ, αλ δελ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν κνριφο αλνίγκαηνο έθηαθηεο 
αλάγθεο. 
 

7.3.4 Δλεξγνπνίεζε ζπξώλ 
Όηαλ ν νδεγφο ελεξγνπνηεί ηηο ζχξεο, νη επηβάηεο ζα κπνξνχλ λα ηηο 
αλνίμνπλ παηψληαο ην θσηεηλφ θνπκπί αλνίγκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην 
πιαίζην ηεο ζχξαο. Σν θνπκπί ζα ιεηηνπξγεί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο 
(εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή). Όηαλ ελεξγνπνηνχληαη νη ζχξεο, ην θσηεηλφ 
θνπκπί αλαβνζβήλεη, γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ επηβαηψλ. 

Όηαλ θάπνηνο επηβάηεο αλνίμεη ηελ ζχξα, απηή ζα θιείζεη απηφκαηα κεηά 
ηελ πάξνδν ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Απηφ ην δηάζηεκα έρεη 
θαζνξηζηεί ζηα 30 δεπη., αιιά ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία. Μεηά ην απηφκαην θιείζηκν ηεο ζχξαο, ε ζχξα ζα παξακείλεη 
ζηελ ελεξγνπνηεκέλε θαηάζηαζε. 

Αλ ε θακπίλα είλαη αλελεξγή ελψ νη ζχξεο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο, νη ζχξεο 
ζα παξακείλνπλ ελεξγνπνηεκέλεο.  
 

7.3.5 Δληνπηζκόο εκπνδίσλ 
Αλ θάπνηνο επηβάηεο ή αληηθείκελν παγηδεπηεί ζηελ ζχξα πνπ θιείλεη, νη 
ζχξεο πξέπεη λα αλνίμνπλ ρσξίο λα ηξαπκαηηζηνχλ νη επηβάηεο θαη λα 
θιείζνπλ θαη πάιη απηφκαηα. Πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα πξναηξεηηθή 
ξχζκηζε γηα πνιιαπιά αλνίγκαηα.  Βάζεη εξγνζηαζηαθήο ξχζκηζεο 
γίλνληαη ηξία δηαδνρηθά αλνίγκαηα, πξηλ αλνίμεη εληειψο ε ζχξα. Ο 
νξηζηηθφο αξηζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηε θάζε κειέηεο 
εθαξκνγήο. 

Αλ ε ζχξα δελ θιείζεη κεηά απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πξνζπάζεηεο, ν νδεγφο 
ζα ιάβεη εηδνπνίεζε γηα αζηνρία. Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα απνκνλψζεη ηελ 
ειαηησκαηηθή ζχξα ζε θιεηζηή θαη αζθαιηζκέλε ζέζε, γηα λα ζπλερηζηεί ε 
ιεηηνπξγία.  

Ζ πξνζηαζία εληνπηζκνχ εκπνδίνπ ζα αθνινπζεί ην πξφηππν EN 14752 
θαη πξφζζεηα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εληνπίζεη νξηδφληηα θπιηλδξηθή 
ξάβδν δηακέηξνπ 30mm. 
 

7.3.6 Βξόρνο ζπξώλ 
Ο βξφρνο ζπξψλ ζα είλαη θιεηζηφο φηαλ φιεο νη ζχξεο είλαη θιεηζηέο θαη 
αζθαιηζκέλεο. Αλ έζησ θαη κία ζχξα δελ είλαη αζθαιηζκέλε ή 
ελεξγνπνηεκέλε, ν βξφρνο ζπξψλ δελ ζα θιεζεη θαη ην φρεκα δελ ζα 
ελεξγνπνηήζεη ηελ εληνιή έιμεο. Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα παξαθάκςεη 
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απηφ ηνλ πεξηνξηζκφ, κέζσ ελφο γεθπξσηηθνχ δηαθφπηε κε ζθξάγηζε 
κνιχβδνπ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ βξφρνπ ζπξψλ (αλνηθηφο ή θιεηζηφο) ζα 
θαίλεηαη θαζαξά ζην πάλει νδήγεζεο. 

ε πεξίπησζε γεθχξσζεο ησλ δηαθνπηψλ νη ζχξεο ζα θιείλνπλ απηφκαηα, 
φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο μεπεξλά ηα 3 km/h. 
 

7.3.7 Απνκόλσζε ζύξαο 
Αλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζχξα δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, ν νδεγφο ζα κπνξεί λα απνκνλψζεη απηή ηε ζχξα θαη λα ζπλερίζεη 
ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Ζ ζχξα ζα απνκνλσζεί ειεθηξηθά θαη ζα αζθαιίζεη κεραληθά ζηελ θιεηζηή 
ζέζε. Δλδερφκελεο εληνιέο αλνίγκαηνο ή θιεηζίκαηνο δελ έρνπλ θακία 
επίδξαζε ζηελ απνκνλσκέλε ζχξα. Ζ απνκνλσκέλε ζχξα ζα 
ππνδεηθλχεηαη ζαθψο ζην πάλει νδήγεζεοαιιά θαη ζηε ζέζε ηεο ζχξαο 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 

7.3.8 Λεηηνπξγία ζπξώλ ζε έθηαθηε αλάγθε 
ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ νη επηβάηεο λα 
αλνίμνπλ ηηο ζχξεο απφ κέζα. Ο ελεξγνπνηεηήο αλνίγκαηνο ζπξψλ ζα 
πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζε θάζε ζχξα. Ο ελεξγνπνηεηήο ζα πξέπεη λα 
είλαη ζρεδηαζκέλνο, έηζη ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε εζθαικέλε ρξήζε. 

Ζ ελεξγνπνίεζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ζχξαο ζα γίλεηαη απφ ην εζσηεξηθφ. 
Κνληά ζηνλ ελεξγνπνηεηή ζα ππάξρνπλ ζπλνπηηθέο αιιά ζαθείο νδεγίεο 
ρξήζεο ηνπ.  

Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη αλ ελεξγνπνηήζεθε ην άλνηγκα ζχξαο 
έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ζχξεο δελ ζα πξέπεη λα αλνίμνπλ, αλ δελ 
ζηακαηήζεη ην φρεκα. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζπξψλ ζα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε, ε θιεηζηή ζχξα λα 
παξακέλεη αζθαιηζκέλε ρσξίο ξεχκα θαη κηα αλνηθηή ζχξα λα κπνξεί λα 
ηεζεί απφ έμσ ή απφ κέζα ζηελ αζθαιηζκέλε ζέζε. 

 

7.3.9 Άλνηγκα πξώησλ ζπξώλ 
Οη πξψηεο αξηζηεξέο θαη δεμηέο ζχξεο πίζσ απφ ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ 
ζα ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα κε έλαλ μερσξηζηφ κεραληζκφ ειέγρνπ θαη 
αλνίγκαηνοεθηάθηνπ αλάγθεο κε εηδηθή ρεηξνιαβή/εζνρή ζηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ηνπ νρήκαηνο.Ζ ηαρχηεηα ελεξγνπνίεζεο ζα είλαη θάησ απφ 3 
Km/hr θαη ζα δηαθφπηεηαη ην ζχζηεκα έιμεο ηνπ νρήκαηνο. 

Οη ζχξεο ζα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ θαη λα θιείζνπλ κε ειεθηξηθφ ηξφπν, 
είηε απφ κέζα ή απφ έμσ, αθφκε θη αλ ην φρεκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 
Ο κεραληζκφο ειέγρνπ ζα πξνζηαηεχεηαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε 
(ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ νδεγφ ή ηνλ ηερληθφ). Θα παξέρεηαη 
έλαο κεραληζκφο ελεξγνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί 
απφ έμσ, γηα λα αλνίγνπλ νη ζχξεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. 
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7.4 Εεπθηήξαο 
Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο έλαλ κεραληζκφ 
ξάβδνπ ξπκνχιθεζεο, πνπ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη παξαθάησ: 

θνπφο ηεο ξάβδνπ ξπκνχιθεζεο είλαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νδεγφ 
λα κεηαθηλήζεη έλα πιήξσο ειαηησκαηηθφ φρεκα κε έλα φρεκα πνπ 
ιεηηνπξγεί θαη λα ην κεηαθέξεη ζην ακαμνζηάζην, ψζηε λα ειεπζεξσζεί ε 
γξακκή. Ζ ξάβδνο ξπκνχιθεζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη κέζα 
ζην ακαμνζηάζην, γηα λα κεηαθηλεί ηα νρήκαηα ζηηο ζηδεξνηξνρηέο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ, κε άιιν φρεκα ή κε ην ππεξεζηαθφ φρεκα (Unimog) ή κε 
ην φρεκα ξπκνχιθεζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ξάβδνπ ξπκνχιθεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε 
κεραληθή δεχμε δχν νρεκάησλ κε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ (έιμε ή ψζεζε, 
πιεπξά A ή B). Με ειεθηξηθή ζχλδεζε ζα αληαιιάζζνληαη ηα απαξαίηεηα 
ειεθηξηθά ζήκαηα αζθαιείαο., φπσο ε εληνιή πέδεζεο, ε πέδε 
ζηάζκεπζεοε εληνιή πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηα θψηα έθηαθηεο αλάγθεο, 
νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, ηα θψηα πέδεο, νη πξνβνιείο, ε επηθνηλσλία κεηαμχ 
ησλ θακπίλσλ, θφξλεο, απνπέδεζε θαη άιια ζήκαηα πνπ ζεσξνχληαη 
αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα.  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ξάβδνπ ξπκνχιθεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ 
απιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νδεγφ λα 
εθηειεί κφλνο ηνπ δεχμε θαη απφδεπμε. 

Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ξάβδνο ξπκνχιθεζεο, ζα πξέπεη λα 
πξνζηαηεχεηαη κε θάιπκκα θαη λα αζθαιίδεηαη ζηελ θιεηζηή ζέζε. Ο 
ζρεδηαζκφο ηνπ θαιχκκαηνο ζα ειαρηζηνπνηεί ηελ πεξίπησζε ηπραίνπ 
ηξαπκαηηζκνχ / βιάβεο θαη ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε απνκάθξπλζή ηνπ 
απφ ηνλ νδεγφ ρσξίο εηδηθά εξγαιεία (π.ρ. κφλν κε ην ηεηξάγσλν θιεηδί). 

Ζ δεχμε νρεκάησλ δηαθφξσλ ζεηξψλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη νπνπδήπνηε 
ζην δίθηπν ΣΡΑΜ. Ζ επηθάλεηα ζάξσζεο ηεο ξάβδνπ ξπκνχιθεζεο ζα 
είλαη εληφο ηνπ νξίνπ αλνρήο ηνπ πεξηηππψκαηνο ζάξσζεο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα 1. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηε δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ξπκνχιθεζεο 
ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ γηα έγθξηζε. 

 

7.4.1 Σπκβαηόηεηα κε ηα νρήκαηα ηεο Σεηξάο I 
Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. Αλ ε 
ξάβδνο ξπκνχιθεζεο πνπ παξέρεηαη δελ είλαη ζπκβαηή κε ην δεπθηήξα 
ησλ νρεκάησλ εηξάο I, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη, λα 
πξνκεζεχζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ πξνζαξκνγέα δεχμεο. Θα 
πξέπεη λα παξέρεηαη έλαο πξνζαξκνγέαο δεχμεο γηα θάζε φρεκα, ν 
νπνίνο ζα θπιάζζεηαη ζε πξνζβάζηκε ζέζε θαη ζα κπνξεί λα ηνλ 
ρεηξίδεηαη (ζπλαξκνιφγεζε/απνζπλαξκνιφγεζε) έλα κφλν άηνκν (νδεγφο) 
γηα ηε ξάβδν ξπκνχιθεζεο.  

Οη δεπθηήξεο ησλ νρεκάησλ εηξάο I είλαη απηφκαηνη κεραληθνί δεπθηήξεο 
ηχπνπ Dellner 371.  ην παξάξηεκα 1,ππάξρεη ζρέδην ηνπνζέηεζεο ηνπ 
δεπθηήξα ζηα νρήκαηα εηξάο I. 
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7.4.2 Σπκβαηόηεηα κε ην Υπεξεζηαθό Όρεκα 
Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. 
 

7.4.3 Ζιεθηξηθή δεύμε 
Ζ ειεθηξηθή δεχμε ησλ νρεκάησλ, πνπ αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηα 
απαξαίηεηα ζήκαηα ειέγρνπ θαη ηηο γξακκέο ηζρχνο ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα 
κε θαιψδην ζχλδεζεο. Κάζε θαιψδην ζχλδεζεο ζα παξέρεηαη κε ζχλδεζε 
ειεθηξηθνχ δεπθηήξα, πνπ λα κπνξεί λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο 
ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ρακειήο ηάζεο 24 Vκεηαμχ ησλ δηπιαλψλ νρεκάησλ, 
ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ νρεκάησλ ζε έλα ζπξκφ απφ ηελ 
θακπίλα νδήγεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρεηαη πνζνζηφ 10% (θαη φρη 
ιηγφηεξν απφ νθηψ) επηπιένλ κε ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειεθηξηθψλ πείξσλ 
ζην δεπθηήξα ηνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 
κέιινλ, φηαλ ρξεηαζηεί. 

Σπρφλ δηαθνπή ζεκάησλ ζε πεξίπησζε αθνχζηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 
νρεκάησλ ή ηνπ Ορήκαηνο Λεηηνπξγίαο, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηεο πέδεο αζθαιείαο. 

Θα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο 
ζχλδεζεο, φηαλ ην φρεκα είλαη ζε θαηάζηαζε δεχμεο. 

 
7.5 Κηλήζεηο κέζσ ηνπ ηόξλνπ ηξνρώλ 

Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα θαηάιιεια ζεκεία ξπκνχιθεζεο ηνπ 
νρήκαηνο γηα ηελ έιμε θαη ηελ ψζεζή ηνπ δηακέζνπ ηνπ ηφξλνπ ηξνρψλ. 
 

7.6 Δμσηεξηθή επηζθόπεζε 
Γηα ηελ πιεπξηθή επηζθφπεζε θαη ηνλ έιεγρν επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο 
ησλ επηβαηψλ, ηα νρήκαηα ζα δηαζέηνπλ θάκεξεο. 

ηελ άθξε θάζε θακπίλαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν θάκεξεο, κία 
ζηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη κία ζηε δεμηά (ζπλνιηθά 4 θάκεξεο αλά φρεκα). 
Οη θάκεξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ζηνλ 
νδεγφ πιήξε θαη θαζαξή εηθφλα ηνπ νρήκαηνο.  

Οη θάκεξεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζηαηηθφ πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο 
πνπ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα 1, αιιά ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηηο 
ζπκπεξηιάβεη ζην ζηαηηθφ πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηφο ηνπ.   

ην πάλει νδήγεζεο ζα ηνπνζεηεζεί  έγρξσκε νζφλε πνπ ζα επηηξέπεη 
ζηνλ ρεηξηζηή λα βιέπεη εηθφλεο απφ ηηο θάκεξεο.  Ζ νζφλε ζα πξέπεη λα 
πξνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ηαπηφρξνλε εηθφλα ησλ πιεπξψλ ηνπ 
νρήκαηνο. Ζ αθξηβήο ζέζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο νζφλεο ζα ππνβιεζεί 
πξνο έγθξηζε θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηεο Δηαηξίαο 
Λεηηνπξγίαο (βι. επίζεο άξζξν 13.9) 

Οη θάκεξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απηφκαηε ξχζκηζε ηεο αληίζεζεο θαη 
ηεο θσηεηλφηεηαο ρξσκάησλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο.   

Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ε απελεξγνπνίεζε ησλ νζνλψλ ζα γίλεηαη απηφκαηα 
φηαλ ην φρεκα ζηακαηάεη θαη θεχγεη απφ ηελ πιαηθφξκα.  Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη  πξνο έγθξηζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ειέγρνπ 
ιεηηνπξγίαο.Ο νδεγφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθάκςεη ηελ απηφκαηε 
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ιεηηνπξγία θαη λα ελεξγνπνηήζεη ρεηξνθίλεηα ηελ νζφλε κε ηελ επηιεγκέλε 
φςε. 

 
7.7 Ληπαληήξαο όλπρα ηξνρνύ 

Όια ηα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ιηπαληήξεο νλχρσλ ηξνρνχ. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη γηα έγθξηζε  ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ  ην 
ζχζηεκα ιίπαλζεο φλπρα ηξνρνχ.. 

Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ πνπ λα δηαλέκεη ζηεξεφ ή 
πγξφ ιηπαληηθφ ζηνπο φλπρεο ηξνρψλ. Οη ηξνρνί θαη νη άμνλεο πνπ ζα ηνλ 
δηαζέηνπλ, θαη ε δηάηαμε απηψλ, ζα πξέπεη λα επηιερζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ιίπαλζεο ηξνρψλ θαη θεθαιήο 
ζηδεξνηξνρηάο.  

Σν ιηπαληηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηεξεφ ιηπαληηθφ, ζα είλαη ζε ξαβδνεηδή κνξθή, 
ηνπνζεηεκέλν ζε θαζέηεο κε ειαηήξηα. Ζ πξφζβαζε ζηηο θαζέηεο ζα είλαη 
εχθνιε θαη δελ ζα ρξεηάδνληαη εξγαιεία θαηά ηελ επαλαθφξησζε κε 
ιηπαληηθφ. Ζ δηάηαμε ηνπ ιηπαληήξα ζα δηαζθαιίδεη φηη νη πεξηνρέο θνληά 
ζην πιαίζην θαη ηα θνξεία δελ ζα ξππαίλνληαη, ιφγσ ηεο ρξήζεο 
ππεξβνιηθνχ ιηπαληηθνχ.  Αλ θξηζεί απαξαίηεην, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
εγθαηαζηήζεη ζσξαθίζεηο ζηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη, νη νπνίεο λα 
αθαηξνχληαη θαη λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Καηά ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ 
ιηπαληηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη 
ηδηαίηεξα ην γεγνλφο, φηη ε ζεξκνθξαζία ζηηο ζηδεξνηξνρηέο κπνξεί λα 
θηάζεη ηνπο 55oC. 

Αλ ρξεζηκνπνηείηαη πγξφ ιηπαληηθφ, ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη φηη ην ιηπαληηθφ πνπ απνζπάηαη απφ ηνπο ηξνρνχο ζα 
ζπιιέγεηαη ζε θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα πξνζηαηεπηηθά, πνπ ζα 
πξνζεγγίδνληαη θαη ζα θαζαξίδνληαη εχθνια. Σν ζρέδην ειέγρνπ ηνπ 
ελεξγνπνηεηή ζα ελεξγνπνηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ 
παξαθάησ ζπλζεθψλ: 

 Απφ ηνλ νδεγφ. 

 Όηαλ ην φρεκα εηζέξρεηαη ζε ζηξνθή κε R<=50m. 

 Απφ ηελ δηαλπζείζα απφζηαζε. 

 Απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο 

Οη αθξηβείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ ελεξγνπνηεηή θαζψο θαη ε 
πνζφηεηα ιηπαληηθνχ πνπ ζα δηαλεκεζεί, ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηε θάζε 
κειέηεο εθαξκνγήο. 

 
7.8 Γηάθνξα 

 

7.8.1 Απνζηξάγγηζε (όκβξηα ύδαηα θαη λεξό πιπζίκαηνο) 
Σν λεξφ απφ ηελ νξνθή ζα πξέπεη λα δηνρεηεχεηαη ζε ζσιήλα κέζσ 
θαλαιηνχ νξνθήο, ρσξίο λα ιεξψλεη ηηο πιατλέο πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο ή 
ηνπο επηβάηεο. 
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7.8.2 Υαινθαζαξηζηήξαο θαη εθηνμεπηήξαο ύδαηνο αιεμηαλέκην 
Σν αιεμηαλέκην πξέπεη λα δηαζέηεη αζφξπβνπο παινθαζαξηζηήξεο 
ξπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο θαη ρεηξνθίλεηεο εληνιήο κηαο πεξηφδνπ 
ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη λα επηζηξέθνπλ ζε ζέζε ζηάζεο, έηζη ψζηε λα κελ 
εκπνδίδνπλ ην νπηηθφ πεδίν ηνπ νδεγνχ φηαλ είλαη απελεξγνπνηεκέλνη. 

Σν θαζάξηζκα ησλ παινθαζαξηζηήξσλ επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ επαξθέο 
νπηηθφ πεδίν, ψζηε λα νδεγεί κε αζθάιεηα ζε θαλνληθή ηαρχηεηα. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα παξέρεηαη απνηειεζκαηηθφο εθηνμεπηήξαο χδαηνο 
(αθξνθχζηα ςεθαζκνχ) γηα ηνλ εμσηεξηθφ θαζαξηζκφ ησλ παξαζχξσλ 
ζηελ κπξνζηηλή πεξηνρή. 

 

7.8.3 Σύζηεκα θιεηδώκαηνο 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα θιεηδψκαηνο 
κε θιεηδί γηα φιν ην φρεκα. Σν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα έρεη ηξία 
ηεξαξρηθά επίπεδα: 

1. Δπίπεδν ζπληήξεζεο (πιήξεο πξφζβαζε) 

2. Δπίπεδν νδήγεζεο 

3. Δπίπεδν θαζαξηζκνχ (ειάρηζηε πξφζβαζε) 

Σν πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε πιήξσο 
απελεξγνπνηεκέλν φρεκα, γηα λα δηεμάγεη ηνλ θαζαξηζκφ. Σν πξνζσπηθφ 
θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κπεη ζην φρεκα θαη λα ην ελεξγνπνηεί 
κε θιεηδί. Οη ειάρηζηεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηνλ 
θαζαξηζκφ είλαη: Φσηηζκφο, HVAC θαη έιεγρνο ζπξψλ. Ζ έιμε ζα 
εκπνδίδεηαη. Ο παληνγξάθνο ζα αλεβαίλεη θαη ζα θαηεβαίλεη απηφκαηα, 
φηαλ ην φρεκα ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη απφ ην θιεηδί ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαζαξηζκνχ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ έλα ζρέδην επηπέδσλ 
θιεηδψκαηνο.  

 

7.8.4 Γηάηαμε θαζαξηζκνύ γξακκήο 
Μπξνζηά απφ ην πξψην ζεη ηξνρψλ κε θάζε θαηεχζπλζε νδήγεζεο, ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε δηάηαμε θαζαξηζκνχ γξακκήο γηα λα θαζαξίδεη ηε 
ζηδεξνηξνρηά απφ αληηθείκελα θαη λα εμαιείθεη ηνλ θίλδπλν εθηξνρηαζκνχ 
ηνπ νρήκαηνο. 

 

7.8.5 Πξνζηαζία έλαληη βαλδαιηζκώλ 
Όιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, πνπ έρνπλ πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ 
βαλδαιηζκνχο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε επέλδπζε πξνζηαζίαο 
έλαληη γξαηζνπληψλ / γθξάθηηη. Ζ επέλδπζε ζα έρεη ρξψκα πνπ λα 
ηαηξηάδεη κε ην ζρέδην ρξσκάησλ ηνπ νρήκαηνο.  Ζ επέλδπζε ζα πξέπεη λα 
είλαη αλζεθηηθή ζηα πξντφληα θαζαξηζκνχ πνπ απνκαθξχλνπλ ην γθξάθηηη 
θαη ζα επηηξέπεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ  Α.Δ. λα ηνπνζεηεί θαη λα αθαηξεί 
ηππσκέλεο δηαθεκίζεηο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ νρήκαηνο ρσξίο λα 
μεθινπδίδεη. Οηδηαγσληδφκελνηζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλζηελ Σερληθή 
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Πξνζθνξά ηνπο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηιεγκέλε πξνζηαζία έλαληη 
γθξάθηηη γηα λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ. 
 
ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο 
εθαξκνγήο / αθαίξεζεο / απνθαηάζηαζεο. 
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8 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Όια ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε. Σα ππφινηπα 
εμαξηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε.  

Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
θαισδίσλ ηνπ ζα γίλεηαη έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο 
ππξθαγηάο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη δνκνζηνηρεησηφο θαη 
κε δπλαηφηεηα αιιαγήο κεηαμχ ηνπο. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα 
ζπκθσλνχλ κε ην EN50155 ή άιιν ηζνδχλακν πξφηππν. 

Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ειεχζεξα αινγφλνπ θαη επηβξαδπληηθά έλαληη 
θιφγαο ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 45545ή ηα ηζνδχλακα 
Δπξσπατθά πξφηππα  γηα ηνλ θαπλφ, ηελ αλαθιεμηκφηεηα θαη ηελ 
ηνμηθφηεηα. Ζ κφλσζε ησλ θαισδίσλ δελ ζα πξέπεη λα θζείξεηαη κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ γξακκψλ θαη ησλ θαισδίσλ ζα 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πξνζδνθψκελε δηάξθεηα δσήο ησλ 
νρεκάησλ (30 ρξφληα).  

Όια ηα θαιψδηα θαη νη γξακκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην φρεκα ζα 
αλαγλσξίδνληαη κέζσ ελφο κνλαδηθνχ αξηζκνχ θαισδίνπ. Ο Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα πξνηείλεη ην ζχζηεκα αξίζκεζεο ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
ΑΔ,πξνοέγθξηζε. 

Οη μαθληθέο αιιαγέο ηεο ηάζεο ελαέξηαο γξακκήο θαζψο θαη ε 
ππεξέληαζε ξεχκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνπλ ηνλ ειεθηξηθφ 
εμνπιηζκφ νχηε λα επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο ηνπ νρήκαηνο. 
Σα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ιεηηνπξγηθά ζε θηβψηηα ζπζθεπψλ 
θαη λα παξέρνληαη ζαλ ειεγκέλε κνλάδα γηα ζπλαξκνιφγεζε. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα παξαθάησ : 

 Αξηζκφο ζηαηηθψλ κεηαηξνπέσλ APSE 

 ρέδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο 
APSE, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηνηρηψλ ζπζζσξεπηψλ 

 Αλάιπζε θνξηίνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο ζε 
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζε ιεηηνπξγία ρσξίο ηελ ηάζε έιμεο. 

 Πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο εηζφδνπ ξεχκαηνο.  

 ρέδην δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο APSE. 

 
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ρσξίο ηάζε έιμεο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε ηα 
παξαθάησ θνξηία πνπ πξέπεη ζπλνιηθά λα εμππεξεηνχληαη: 
- Οη δεπθηήξεο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ εηζαγσγή / εμαγσγή δχν 

(2)θνξέο. 
- Να κπνξεί λα γίλεη πδξαπιηθή απνπέδεζε απφ ηελ θακπίλα δχν (2) 

θνξέο. 
- Παληνγξάθνο: αλχςσζε / θαηέβαζκα δχν (2) θνξέο. 
- Θχξεο: άλνηγκα θιείζηκν δχν (2) θνξέο 
- Δζσηεξηθφο θσηηζκφο: Σν  1/3 ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ γηα 30 ιεπηά. 
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- Φψηα δηαζηαχξσζεο (κηθξή ζθάια), πίζσ θψηα, θψηα ελδείμεσο 
θαηεχζπλζεο (θιαο), θψηα πέδεο θαη θψηα έλδεημεο φγθνπ γηα 2 
ψξεο. 

- ΛεηηνπξγίαTCMS 
- Λνηπά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίεο 

 

8.1 ύζηεκα Παξνρήο Βνεζεηηθήο Ηζρύνο (APSE) - ηαηηθόο 
κεηαηξνπέαο 
Κάζε φρεκα ζα δηαζέηεη χζηεκα Παξνρήο Βνεζεηηθήο Ηζρχνο (APSE), ην 
νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζηαηηθνχο κεηαηξνπείο, κεηαζρεκαηηζηέο εμφδνπ, 
θνξηηζηέο κπαηαξηψλ, ζπζηήκαηα ειέγρνπ καδί κε ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ θαη 
άιινλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ. 

Κάζε φρεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχνζηαηηθνχο κεηαηξνπείο 
(SI). Οηζηαηηθνίκεηαηξνπείο ζα παξάγνπλ ηελ αλαγθαία ηζρχ γηα ηα θνξηία 
400 V / 230VAC θαη DCρακειήο ηάζεο. Θα ζπκπεξηιακβάλνπλ θνξηηζηή 
κπαηαξίαο γηα λα παξάγεη ηζρχ ρακειήο ηάζεο, ψζηε λα θνξηίδεη ηηο 
κπαηαξίεο. 

Αλ έλαο ζηαηηθφο κεηαηξνπέαο ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ηφηε ν κεηαηξνπέαο 
πνπ ιεηηνπξγεί ζα ηξνθνδνηεί ηνπιάρηζηνλ φιν ηνλ εμνπιηζκφ πέδεζεο, 
ηνλ θσηηζκφ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο - Διέγρνπ 
πξκνχ (TCMS) φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 10 ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Δπηδφζεσλ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 
πιεξνθνξηψλ επί ηνπ νρήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 13 ησλ 
Πξνδηαγξαθψλ Δπηδφζεσλ, ην 50% (πεξίπνπ) ηνπ θιηκαηηζκνχ θαη φινλ 
ηνλ πηζαλά εγθαηαζηεκέλν εμνπιηζκφ αεξηζκνχ-ςχμεο ησλ κεηαηξνπέσλ 
έιμεο, ησλ ζηαηηθψλ κεηαηξνπέσλ, θαη ησλ κπαηαξηψλ.Ο Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα πξνηείλεη ην ζρέδην θαηαλνκήο θνξηίσλ ζε θαλνληθή θαη 
ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ έγθξηζε απφ 
ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Γηαηάμεηο κε έλαλ ζηαηηθφ κεηαηξνπέα αλά φρεκα ζα κπνξνχζαλ επίζεο 
λα γίλνπλ απνδεθηέο, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο 
ηνπ κεηαηξνπέα, ην φρεκα ζα δχλαηαη λα επηζηξέςεη ρσξίο πξφβιεκα ζην 
ακαμνζηάζην, απφ ην πιένλ απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ, ρσξίο 
αλάγθε ξπκνχιθεζεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί (κε ζρεηηθά 
έγγξαθα απφ άιια ελ ιεηηνπξγία δίθηπα Σξακ) ε αμηφπηζηε ιεηηνπξγία 
νρεκάησλ κε έλαλ ζηαηηθφ κεηαηξνπέα ζην ζχζηεκα παξνρήο βνεζεηηθήο 
ηζρχνο, ρσξίοιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζην δίθηπν Σξακ, ιφγσ 
αζηνρηψλησλ κεηαηξνπέσλ. 

Ζέμνδνο ηνπ ζηαηηθνχ κεηαηξνπέα ζα πξέπεη λα είλαη γαιβαληθά 
κνλσκέλε, κέζσ κεηαζρεκαηηζηή θαη ην δεπηεξεχνλ ηχιηγκα ζα 
πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ αζηνρία ηεο γείσζεο. 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζα έρεη ηέηνηα δηάηαμε ψζηε λα απνηξέπεη ηνπο 
αλεπηζχκεηνπο ζνξχβνπο θαη ηηο δνλήζεηο (π.ρ. ειαζηηθή δηάηαμε 
ζηήξημεο).  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαηηθνχ κεηαηξνπέα ζα 
ελζσκαησζνχλ νη θαηάιιειεο δηαηάμεηο ινγηζκηθνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη 
ε ηαπηφρξνλε εθθίλεζε κεγάισλ βνεζεηηθψλ θνξηίσλ (ζέξκαλζε, 
θιηκαηηζκφο) θαη ε ζπλεπαγφκελε ηαιάλησζε.  
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Ο ζηαηηθφο κεηαηξνπέαο θαη ν θνξηηζηήο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ λα πεξηέρεη 
εθηεηακέλεοιεηηνπξγίεο απηνδηάγλσζεο. Σν ζχζηεκα δηάγλσζεο ζα πξέπεη 
λα αλαγλσξίδεη αζηνρίεο, λα αληηιακβάλεηαη αλ επζχλεηαη θάπνην 
εμάξηεκα γηα ηελ αζηνρία θαη αλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ή λα γίλεη 
απιή επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο 
ζα δηαηεξείηαη θαη θαηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπξκνχ. 

Όηαλ ε παξνρή απφ ηελ κπαηαξία πέζεη θάησ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε, 
ζα πξέπεη, έζησ θαη αλ ν ζπξκφο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο λα 
ελεξγνπνηείηαη ν θνξηηζηήο θαη λα θνξηίδεη ηελ κπαηαξία, εθ’ φζνλ 
ππάξρεη ηζρχο ζην φρεκα. 

Ο θνξηηζηήο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα μεθηλήζεη, αθφκε θαη φηαλ 
νη κπαηαξίεο είλαη εληειψο απνθνξηηζκέλεο, κε ηε ιεηηνπξγία «εθθίλεζεο 
άδεηαο κπαηαξίαο», ακέζσο κφιηο δνζεί ε ηζρχο έιμεο.Θα πξέπεη λα 
ππάξρεη πεξηνξηζκφο ηνπ ξεχκαηνο θφξηηζεο ζηε ηηκή πνπ ππνδεηθλχεηαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηήηεο κπαηαξίαο.  

Ο Μεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο IGBT, εθηφο απφ ηνλ 
θνξηηζηή πνπ ζα κπνξεί λα είλαη ηερλνινγίαο Ζκηαγσγψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πιηθνχ θαη 
ινγηζκηθνχ, γηα ηελ αλάγλσζε θαη αλάιπζε ηεο κλήκεο δηάγλσζεο, ηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ εμαξηήκαηνο, ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ 
ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ 
δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ. 

Ο ζηαηηθφο κεηαηξνπέαο θαη ν θνξηηζηήο κπαηαξίαο ζα ειέγρνληαη 
ζχκθσλα κε ην IEC61287-1, εθηφο απφ ηε δνθηκή θξαδαζκψλ θαη 
δνλήζεσλ, πνπ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην IEC 61373 θαη ην EMC πνπ ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην EN 50121-3-1. 

Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ξεπκαηνδφηεο ηξνθνδνζίαο 
230V/16A εληφο ηνπ νρήκαηνο, κε έλαλζε θάζε θακπίλα νδεγνχ. Οη 
ππφινηπνη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη θαηαλεκεκέλνη ζηνπο ρψξνπο επηβαηψλ 
θαη δελ ζα είλαη πξνζβάζηκνη απφ ηνπο επηβάηεο. 

ε θάζε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο 
ξεπκαηνιεπηψλ 400Vθαζψο θαη ρακειήο (ζπλερνχο) ηάζεο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ θνξηίσλ εληφο ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

 
8.2 Μπαηαξία 

Οη κπαηαξίεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο λα δηαξθνχλ 15 ρξφληα.  

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θπςέιεο απνζήθεπζεο ληθειίνπ-θαδκίνπ. 
πληζηάηαη λα δηαρσξίδνληαη νη θπςέιεο απφ θαηάιιεια επεμεξγαζκέλνπο 
απνζηάηεο. Σν θηβψηην κπαηαξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη 
ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αλαπήδεζε ησλ θπςειψλ ζην θηβψηην θαηά ηελ 
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη λα ζπγθξαηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο ζε πεξίπησζε 
ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. Οη κπαηαξίεο ζα πξέπεη λα παξάγνπλ ακειεηέα 
πνζφηεηα αεξίσλ θαη ην θηβψηην κπαηαξηψλ ζα πξέπεη λα αεξίδεηαη 
θαηάιιεια. 
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Όιεο νη θπςέιεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηππηθφ κέγεζνο, λα αεξίδνληαη, θαη ηα 
πεξηβιήκαηα κπαηαξηψλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ κε θαιή 
ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα θαη θαηάιιειε ρεκηθή αληνρή. Οη θπςέιεο ζα πξέπεη 
λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κεκνλσκέλα. Θα πξέπεη λα είλαη εχθνιε ε 
πξφζβαζε ζηηο θπςέιεο κπαηαξηψλ γηα ηε ζπληήξεζε (έιεγρνο, 
επαλαπιήξσζε, θηι.).  

Ζ κπαηαξία ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε λα αληέρεη ηηο δνλήζεηο θαη 
ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηξαρχ ζηδεξνδξνκηθφ 
πεξηβάιινλ. 

Ζ έμνδνο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε αζθάιεηα. Ζ 
κπαηαξία ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο,ψζηε λα 
απνζπλδέεηαη  απφ ην θνξηηζηή φηαλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη ην 
πξνβιεπφκελν φξην.. Οη κπαηαξίεο ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ θαη ζα 
ειεγρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ IEC 60623. Θα ππάξρεη 
δηαθφπηεο ON/OFFζηελ είζνδν ηεο ζπζηνηρίαο.  

 
8.3 Κνπδνύλη / θόξλα 

Όια ηα νρήκαηα ρξεηάδνληαη έλα θνπδνχλη πξνεηδνπνίεζεο (ηχπνπ 
«gong») πνπ λα κεηαδίδεη έλα ζπλερέο ζήκα γηα λα εηδνπνηνχλ ηνπο 
άιινπο νδεγνχο ζην δξφκν. Ο ήρνο ηνπ θνπδνπληνχ πξνεηδνπνίεζεο 
πξέπεη λα θηάλεη ηα 100 dB(A), κεηξνχκελνο ζε απφζηαζε 7 m απφ ην 
κπξνζηηλφ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζηδεξνηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο, 1,6 m πάλσ 
απφ ην επίπεδν ηεο ζηδεξνηξνρηάο. 

Σν θνπδνχλη πξνεηδνπνίεζεο ζα ερεί κφλν φηαλ ην ελεξγνπνηεί ν νδεγφο 
θαη ζε πεξίπησζε πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θη έλα δεχηεξν θνπδνχλη πξνεηδνπνίεζεο κε 
ρακειφηεξε έληαζε (ηχπνπ «gong»), θαηάιιειν γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ 
πεδψλ ή γηα ηα ζεκεία φπνπ παξάγεηαη ιηγφηεξνο ζφξπβνο πεξηβάιινληνο. 
Σν θνπκπί ηνπ θνπδνπληνχ, πνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην πξψην, ζα 
ηνπνζεηείηαη ζην κνριφ ειεγθηή έιμεο / πέδεζεο. 

 
8.4 Δμνπιηζκόο ξίςεο άκκνπ 

Οη δηαηάμεηο ξίςεο άκκνπ ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηνχλ κε άκκν ηηο 
επηθάλεηεο ησλ ξαγψλ ζε θάζε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ζε 
φια ηα ζεκεία ηεο ξάγαο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Ζ πνζφηεηα άκκνπ πνπ δηαλέκεηαη δελ πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ην 
ξεχκα επηζηξνθήο ηεο ηζρχνο έιμεο. 

Οη δηαηάμεηο ξίςεο άκκνπ ζα ιεηηνπξγνχλ γηα νδήγεζε θαη ζηηο δχν 
θαηεπζχλζεηο. Σνπιάρηζηνλ δχν άμνλεο / ηέζζεξεηο ηξνρνί αλά θαηεχζπλζε 
νδήγεζεο ζα ππνζηεξίδνληαη απφ άκκν. 

Ζ ξίςε άκκνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα ζε θαηαζηάζεηο 
νιίζζεζεο/ παηηλαξίζκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ πέδε έθηαθηεο αλάγθεο θαη 
αζθαιείαο. Ο νδεγφο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ηε ξίςε 
άκκνπ ρεηξνθίλεηα. Γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, ε δηάηαμε ξίςεο άκκνπ ζα 
πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο θάησ απφ ην  
φρεκα φηαλ είλαη ζηαζκεπκέλν ζην ζπλεξγείν ζην θξεάηην ζπληήξεζεο. 
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Σα θηβψηηα άκκνπ πξέπεη λα έρνπλ εμσηεξηθά ζηφκηα πιήξσζεο. 

Σα θηβψηηα άκκνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επδηάθξηηεο ελδείμεηο ζηάζκεο 
πιεξφηεηαο. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηα θηβψηηα άκκνπ ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ζην πάλει 
νδήγεζεο ηε ζηάζκε άκκνπ θάζε θηβσηίνπ. Σα θηβψηηα αιιά θαη ηα 
θαιχκκαηά ηνπο πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηε ζθφλε θαη λα 
αληέρνπλ ηηο πςειέο πηέζεηο. Σα θηβψηηα άκκνπ πξέπεη λα έρνπλ κέγεζνο 
πνπ λα αξθεί γηα ξίςε άκκνπ κηαο εβδνκάδαο ρσξίο επαλαπιήξσζε, ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη κε πγξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε νη 
ζσιήλεο ξίςεο άκκνπ πνπ εθηνμεχνπλ ηελ άκκν ζηε ζηδεξνηξνρηά λα κελ 
κπινθάξνπλ ιφγσ ηεο βξνρήο ή ηεο πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο / άκκνπ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ξίςεο άκκνπ ζα ππνβιεζεί πξνο έιεγρν 
θαη έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

 
8.5 πζθεπέο αζθαιείαο 

 

8.5.1 Βξόρνο αζθαιείαο 
Όιεο νη ζπζθεπέο αζθαιείαο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζε 
ζεηξά θαη λα ζπλζέηνπλ ην βξφρν αζθαιείαο. Ο βξφρνο αζθαιείαο ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο ζπζθεπέο: Σν θνπκπί ζρήκαηνο 
καληηαξηνχ ηνπ πάλει νδήγεζεο, ηε ζπζθεπή επαγξχπλεζεο νδεγνχ θαη 
ην κνριφ έθηαθηεο αλάγθεο επηβαηψλ, εθφζνλ πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, ν βξφρνο αζθαιείαο ζα είλαη θιεηζηφο. ε 
πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο θάπνηαο απφ ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο, ν 
βξφρνο αζθαιείαο ζα αλνίμεη, ε έιμε ζα απελεξγνπνηεζεί θαη ζα ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία ε πέδεζεαζθαιείαο. 

 

8.5.2 Γεθπξσηηθνί δηαθόπηεο 
Κάζε θακπίλα ζα δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο δηαθφπηεο γεθχξσζεο. 
θνπφο απηψλ ησλ δηαθνπηψλ είλαη λα επηηξέπνπλ ζηνλ νδεγφ λα 
παξαθάκπηεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή αζθαιείαο πνπ έρεη αζηνρία θαη 
λα επηζηξέθεη ζην Ακαμνζηάζην, ψζηε λα ειεπζεξσζεί ε γξακκή. 

Όιεο νη θακπίλεο ζα πεξηιακβάλνπλ δηαθφπηεο γεθχξσζεο, ηνπιάρηζηνλ 
γηα ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Βξφρνο αζθαιείαο 

 Βξφρνο ζπξψλ 

 Μεραληθή πέδεζε (φια ηα θνξεία / άμνλεο) 

 Μεδεληθή ηαρχηεηα 

 πζθεπή επαγξχπλεζεο νδεγνχ 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηψλ γεθχξσζεο ζα θαηαγξάθεηαη ζηνλ 
θαηαγξαθέα ζπκβάλησλ. Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη. 
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8.6 Σνπνζέηεζε ειεθηξηθώλ θαισδίσλ 

Όιεο νη θαισδηψζεηο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 
ηελ ηξηβή θαηά ηελ θίλεζε θαη απφ επαθή κε αηρκεξά αληηθείκελα ή 
ηξαρείεο επηθάλεηεο. Όιεο νη θαισδηψζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη λα 
αζθαιίδνληαη ψζηε νη θαλνληθέο θηλήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε πξφζβαζε 
ζηε ζπληήξεζε, νη πεγέο ζεξκφηεηαο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο Αζήλαο λα κε 
δεκηψλνπλ ή κεηψλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο.  

Ζ δηαηνκή ηνπ θαισδίνπ θαη νη δηαζηάζεηο ηεο κφλσζεο ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ηζρχνληα Δπξσπαηθά Πξφηππα. 

 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  9-74 

9 ΤΣΖΜΑ ΈΛΞΖ 

Σν φρεκα ζα κειεηεζεί ψζηελα ππάξρεη νκνηνκνξθία θαη ελαιιαμηκφηεηα 
κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ έιμεο ζε θάζε θνξείν. 

ε πεξίπησζε απιήο αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο (ζε θηλεηήξα, 
κεηαηξνπέα, ή αληίζηνηρε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ κεηαηξνπέα), λα παξακέλεη 
δηαζέζηκν ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο έιμεο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ην ζχζηεκα Έιμεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ψζηε ην 
φρεκα λα κπνξεί λα δηαλχζεη νπνηαδήπνηε πιήξε δηαδξνκή κε επηζηξνθή, 
κία θνξά, κε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο 

 Χο «πιήξεο δηαδξνκή» λνείηαη ε δηαδξoκή απφ ηελ ζηάζε Βνχιαο εψο 
ην χληαγκα κε επηζηξνθή, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. 

 AW2 θνξηίν 

 Ζ ηάζε γξακκήο λα είλαη 750V.  

 Να γίλεηαη κφλν ξενζηαηηθή πέδε (δελ ζα ππάξρεη επηζηξνθή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Σν ζχζηεκα ηεο κεραληθήο πέδεο λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζε φινπο ηνπο 
άμνλεο. 

Σν ζχζηεκα  έιμεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο 50%, 
ην φρεκα ζα κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ακαμνζηάζην κε ηελ δηθή ηνπ ηζρχ 
απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ Σξακ κε θνξηίν AW0. 

Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο αζηνρίαο 75% θαη 50% ζα ειεγρζνχλ ζηε θάζε 
ησλ δνθηκψλ. 

Θα παξέρνληαη εθεδξηθέο θαισδηψζεηο γηα ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 
ειέγρνπ.  

Σν ζχζηεκα Έιμεο πξέπεη λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα, επηζηξέθνληαο 
ειεθηξηθήελέξγεηα ζην δίθηπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεθηξνδπλακηθήο 
πέδεο.  

Δηδηθά γηα ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε δηαθνξά δηακέηξνπ ηξνρψλ ην 
ζχζηεκα έιμεο ζα αληηζηαζκίδεη απηφκαηα δηαθνξέο δηακέηξνπ ηξνρψλ 
πάλσ απφ κηα ηηκή. Γηα δηαθνξέο θάησ απηήο ηεο ηηκήο νη θηλεηήξεο 
πξέπεη λα είλαη δηαζηαζηνινγεκέλνη ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη νη 
επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ : 

 ρέδηα δηάηαμεο θαη πεξηγξαθή/ ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο έιμεο.  

 Αληηζηάζκηζε δηακέηξνπ ηξνρνχ.  

 χζηεκα απνζχλδεζεο θαη κέζνδνο απνκάθξπλζεο θηλεηήξα έιμεο.  

 Πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο εηζφδνπ ξεχκαηνο 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ςχμεο ηνπ θηλεηήξα. 

 Καζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηλεηήξα. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κε ππνζηεξηθηηθνχο 
ππνινγηζκνχο (κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, κέγηζηε επηηάρπλζε, 
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κέζε επηηάρπλζε 0 – 35 km/h κε ηξάληαγκα ≤ 1.3m/s3) ζε 75% έιμε 
κε θνξηίν AW2,ζε 0% θιίζε θαη ηάζε γξακκήο 750VDC. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κε ππνζηεξηθηηθνχο 
ππνινγηζκνχο (κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, κέγηζηε επηηάρπλζε, 
κέζε επηηάρπλζε 0 – 35 km/h κε ηξάληαγκα ≤ 1.3m/s3) ζε 50% έιμε 
κε θνξηίν AW0, ζε 0% θιίζε θαη ηάζε γξακκήο 750VDC. 

 
9.1 Παληνγξάθνο 

ην φρεκα ζα παξέρεηαη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία 750V (νλνκαζηηθή) DC 
απφ ηνλαγσγφ ελαέξηαο γξακκήο, κέζσ ελφο απινχ παληνγξάθνπ, πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο. Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε, ην 
κέζν ηνπ πέδηινπ επαθήο ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο λα είλαη θνληά ζην 
δηακήθεάμνλα ηεο ζηδεξνηξνρηάο θαη θαηά πξνηίκεζε, θνληά ζηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο ηνπ δεχηεξνπ ή ηνπ κεζαίνπ θνξείνπ. 

Ο παληνγξάθνο ζα πξέπεη λα είλαη δνθηκαζκέλνο ζε ιεηηνπξγία, απινχ 
βξαρίνλα, κε δπλαηφηεηα ζηαζεξήο ιεηηνπξγίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο ζε 
θάζε θαζνξηζκέλε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο, ζε φια ηα ζεκεία ηεο 
ζηδεξνηξνρηάο θαη ζε φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, πνπ ελδέρεηαη 
λα ζπκβνχλ.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ παληνγξάθνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη δελ ζα 
απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν απνθαισδίσζεο, επαθήο κε ηα ζηεξίγκαηα 
ή θζνξάο ηνπ αγσγνχ επαθήο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε πέδηινπ θαη ηνπ παξεκβχζκαηνο επαθήο ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα γίλεη κε ηα ζπλεζηζκέλα εξγαιεία ρεηξφο. 

ηελ κειέηε ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζα πεξηγξάθνληαη ηξφπνη κείσζεο 
ησλ ειεθηξηθψλ ηφμσλ κεηαμχ παληνγξάθνπ θαη ελαεξίνπ γξακκήο. 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ θπθιψκαηνο αλχςσζεο θαη θαηεβάζκαηνο ηνπ 
παληνγξάθνπ ζα κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηαδήπνηε θακπίλα. Ο νδεγφο ζα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο απαζθάιηζεο, θαηεβάζκαηνο θαη 
αλχςσζεο ηνπ παληνγξάθνπ, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο ή ειέγρνπ. 

Πξνβιέπεηαη γηα ηελ πεξίνδν ηεο ζπληήξεζεο κεραληθή αζθάιηζε ηνπ 
Παληνγξάθνπ. 

Ζ ηειηθή ζέζε ηνπ παληνγξάθνπ ζα θιεηδψλεη κεραληθά θαη ζα 
ππνδεηθλχεηαη ζην πάλει νδήγεζεο. Ζ χπαξμε ηάζεο ειεθηξηθήο 
ηξνθνδνζίαο ελαέξηαο γξακκήο ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχεηαη ζην πάλει 
νδήγεζεο.  

Ζ κέζε νλνκαζηηθή δχλακε ιεηηνπξγίαο πξνο ηα επάλσ ζα πξέπεη λα είλαη 
80 N θαη λα ξπζκίδεηαη κεηαμχ 60N θαη 100N.Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηπιά 
ηφμα επαθήο κε αθηίλα θακππιφηεηαο 10.000 mm. 

9.1.1 Δμαξηήκαηα παληνγξάθνπ 
Σα εμαξηήκαηα παληνγξάθνπ θαη νη θαισδηψζεηο ηνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ 
ηηο εμήο αξρέο: 

 Απιή ζπλαξκνιφγεζε 

 Δχθνιε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 
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 Βειηησκέλε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMI) 

 χληνκνη ρξφλνη εθθίλεζεο 

 Πξνζηαζία ησλ εμαξηεκάησλ απφ ξχπνπο θαη πγξαζία 

 Τςειή αμηνπηζηία θαη δηαζεζηκφηεηα 

 Μείσζε βάξνπο γηα φιν ην φρεκα 

 Διάρηζηε εξγαζία θαισδηψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ βπζκάησλ 

 Δχθνινο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπνζέηεζεο ηνπ παληνγξάθνπ 

 Όια ηα θαιψδηα πςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε 
κφλσζε 

 Δχθνιε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηφμσλ επαθήο ηεο θεθαιήο. 

 
9.2 Απηόκαηνο Γηαθόπηεο Σαρείαο Δλέξγεηαο 

Σν φρεκα ζα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν Απηφκαην Γηαθφπηε 
ΣαρείαοΔλέξγεηαο(HSCB), πνπ ζα παξέρεη ζην ζχζηεκα έιμεο  ηελ 
αλαγθαία πξνζηαζία. 

Θα δνζεί πξνζνρή θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηά ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ, 
ψζηε λα παξέρεηαη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ππέξηαζε, ππεξέληαζε, 
αζηνρία γείσζεο, θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξνζηαζία θπθιψκαηνο θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα λα πξνζηαηεχεη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεοπ.ρ. 
επηζηξνθή νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο ζπζηήκαηνο 750VDC απφ ιάζνο 
φδεπζε. 

Ο εμνπιηζκφο νδήγεζεο ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πςειή κεηαβαηηθή 
ηάζε ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο, π.ρ. εθθελψζεηο θεξαπλνχ.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην ζρέδην πξνζηαζίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηζρχνο έιμεο.  

 
9.3 Έιεγρνο έιμεο θαη Μεηαηξνπέαο 

Έλαο κεηαηξνπέαο έιμεο κε ην θαηάιιειν κέγεζνο ζα κεηαηξέπεη ηελ ηζρχ 
750 VDC ζε ηζρχ κε κεηαβιεηή ηάζε – κεηαβιεηή ζπρλφηεηα θαη ζα θηλεί 
ηνπο θηλεηήξεο έιμεο, κε κνλάδεο ηζρχνο IGBT ηερλνινγίαο αηρκήο. 

Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ έιμεο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 32-bit ζα ειέγρεη θαη 
ζα παξαθνινπζεί ηηο κνλάδεο κεηάδνζεο θίλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο 
αλαθνξάο ηεο έιμεο ή πέδεο πνπ θαζνξίδεη ν νδεγφο. 

Ο έιεγρνο έιμεο ζα έρεη ηέηνηα δηάηαμε πνπ λα εμαζθαιίδεη βειηησκέλε 
απφδνζε θαη ραξαθηεξηζηηθά νδήγεζεο, π.ρ. πεξηνξηζκφο ηξαληάγκαηνο 
ιφγσ πέδεζεο, πξνζηαζία νιίζζεζεο ηξνρψλ θαηά ηελ επηηάρπλζε ή ηελ 
επηβξάδπλζε, θαζψο θαη έιεγρν ησλ επηηξεπηψλ ηηκψλ θαη ησλ 
πεξηνξηζκψλ, φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα, ηελ 
επηηάρπλζε θαη ηελ επηβξάδπλζε. 

Ζ Μνλάδα ειέγρνπ έιμεο (TCU) ζα έρεη θαηάιιειν πεξίβιεκα ψζηε λα 
κελ εηζέξρεηαη ζθφλε. Όιεο νη κνλάδεο TCU ζα είλαη αζθαιηζκέλεο ζε 
εηδηθφ εξκάξην.   
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Μηα ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία δελ ζα επηηξέπεη ζην φρεκα λα ππεξβαίλεη 
ην κέγηζην φξην ηαρχηεηαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ιίζηα κε ηηο επηηξεπφκελεο 
ξπζκίζεηο ινγηζκηθνχ απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο.Οη ξπζκίζεηο ηηκψλ 
δηακέηξνπ ηξνρψλ ζα εκθαλίδνληαη, ζα αμηνινγνχληαη θαη ηέινο ζα 
δηνξζψλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαχινπ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ αλάγλσζε ηεο TCU θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, ζα παξέρεηαη έλα 
ελεκεξσκέλν δηαγλσζηηθφ πξφγξακκα. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ζα 
ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε. 

Ζ αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο TCU ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζσ ηνπ 
TCMS. 

 
9.4 Κηλεηήξεο έιμεο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ θηλεηήξσλ. Οη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη απνδεδεηγκέλεο 
ιεηηνπξγίαο ζε άιια δίθηπα Σξακ. Οη θηλεηήξεο ζα είλαη αζχγρξνλνη, ή 
ζχγρξνλνη κφληκεο καγλήηηζεο ηξηθαζηθνί, ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο κε 
επαξθή ηζρχ.Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 
60349-2.  

Οηδηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηχπν ςχμεο θαη 
πεξηβιήκαηνο θηλεηήξα.Οη αεξφςπθηνη θηλεηήξεο ζεσξνχληαη 
πξνηηκφηεξνη.. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηηο επηδφζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3, κε δηαθνξέο ζηηο δηακέηξνπο ηξνρψλ 
εληφο ησλ νξίσλ. Σα φξηα ησλ δηαθνξψλ ησλ δηακέηξσλ ηξνρψλ γηα ηελ 
ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο ζα ηεθκεξηψλνληαη ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

Ζ θαηεγνξία κφλσζεο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ 200 ζχκθσλα 
κε ην EN 60349-2. 

Ζ δηάξθεηα θζνξάο θαη δσήο ησλ εδξάλσλ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηε 
δηάξθεηα δσήο ησλ νρεκάησλ. Οη θηλεηήξεο θαη νη κεησηήξεο πξέπεη λα 
είλαη ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα επηηπγράλεηαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 2,0 
Mio km. Δπίζεο πξέπεη λα εγγπάηαη απφζηαζε ιεηηνπξγίαο 1 Mio km 
ρσξίο επέκβαζε ζηνλ θηλεηήξα. 

Ζ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ κεησηήξσλαπφ ην θνξείν 
πξέπεη λα είλαη εχθνιε(βιέπε θεθ. 4.1.4). 

Ζ κε αλαξηεκέλε κάδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θηλεηήξα-κεησηήξα πξέπεη λα 
είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

Οη αθξνδέθηεο, ηα θαιψδηα θαη ηα πιαίζηα ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα θέξνπλ 
ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε γηα λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια.  

Οη ζπλδέζεηο ηνπ θηλεηήξα κε ην φρεκα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλεο γηα 
λα απνηξέπεηαη ε θζνξά ηεο κφλσζεο θαη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε 
δηάηαμε ψζηε λα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 
ρσξίο παξεκβνιέο ή ππεξβνιηθή θαηαπφλεζε.  
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Ο θηλεηήξαο έιμεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα έρεη δηάξθεηα δσήο 30 
εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζδνθψκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ νρήκαηνο. 

 
9.5 Αληηζηάζεηο πέδεζεο 

Αλ θαηά ηελ πέδεζε, ηα ζπζηήκαηα (βνεζεηηθά, ζχζηεκα ειεθηξηθήο 
ηξνθνδνζίαο) δελ είλαη δεθηηθά ζηε ιήςε αλαγελλεκέλσλ ειεθηξηθψλ 
θνξηίσλ, ε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα ζηηο 
αληηζηάζεηο πέδεζεο.  

Οη αληηζηάζεηο ζα έρνπλ επαξθή ηθαλφηεηα γηα λα παξέρνπλ πιήξε 
απνξξφθεζε ηζρχνο θαηά ηε ιεηηνπξγία κε πιήξε πέδεζε ιεηηνπξγίαο ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξνθίι θαη κε θνξηίν επηβαηψλ έσο θαη AW4, ρσξίο 
επηζηξνθή ζηε γξακκή ή αιινχ. Σα πιέγκαηα αληηζηάζεσλ ζα δηαζέηνπλ 
ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο ή αλαγθαζηηθνχ αεξηζκνχ θαη ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα ζηελ νξνθή. Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα έρεη ζεξκνκφλσζε γηα 
ηελ αληίζηαζε. Όια ηα εμαξηήκαηα αληηζηάζεσλ ζα επηιέγνληαη γηα ηηο 
ζεξκηθέο θαη ηηο κεραληθέο ηδηφηεηέο, ηνπο αιιά θαη γηα ηελ αληνρή ζηε 
δηάβξσζε. 

Αθφκε θαη ζε νξηαθή ζεξκνθξαζία ζα κπνξεί λα γίλεη κηα απιή πέδεζε 
έθηαθηεο αλάγθεο κε πιήξεο θνξηίν, ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα θαη ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ επζεία γξακκή. 

Ο νδεγφο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ην αλ θαη πφηε ππάξρεη νξηαθή 
ζεξκνθξαζία. 

 
9.6 πζθεπέο γείσζεο 

Σν φρεκα ζα δηαζέηεη ζπζθεπέο γείσζεο, κε ην θαηάιιειν κέγεζνο γηα λα 
δέρνληαη ην ξεχκα επηζηξνθήο. Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία 
κέηξα γηα λα βεβαησζεί φηη ην ξεχκα δελ ζα πεξάζεη απφ ηα έδξαλα 
αμφλσλ. 

ηηο κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο γείσζεο ζα θπθινθνξεί ην ξεχκα επηζηξνθήο 
έιμεο. Σα θαιψδηα επηζηξνθήο κεηαηξνπέα έιμεο ζα ζπλδένληαη 
θαηεπζείαλ κε ηηο ζπζθεπέο γείσζεο. 

Ζ δηαδξνκή  επηζηξνθήο έιμεο ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο  ππφινηπεο 
επηζηξνθέο / θαιψδηα γείσζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Οη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ηεο νξνθήο ζα γεηψλνληαη κέζσ ηνπ ακαμψκαηνο 
κε ηηο ξάγεο.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ηελ δηάηαμε γείσζεο. 
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10 ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΡΜΟΤ (TCMS) 

Σν φρεκα ζα εθνδηαζηεί κε χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ 
πξκνχ (TCMS) ηνπιάρηζηνλ 32-bit πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί αλσηάηνπ 
επηπέδνπ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ νρήκαηνο, ελψ ζα ελνπνηεί, ζα 
παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη φια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο, φπσο 
π.ρ. ςχμε θαη ζέξκαλζε, ζχξεο, έιμε θαη πέδεζε, ζπζθεπή επαγξχπλεζεο 
νδεγνχ, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ αζθαιείαο φισλ ησλ 
δηαζπλδέζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαχισλ. 

Σν ζχζηεκα ζα παξαθνινπζεί ηελ θαιή θαηάζηαζε φισλ ησλ 
ππνζπζηεκάησλ,αθφκε θαη αλ απηφ δελ ειέγρεηαη κε κηθξνεπεμεξγαζηέο, 
ζα παξέρεη κεγάιν θάζκα ιεπηνκεξψλιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο 
επίζεο ηξέρνληα αιιά θαη παξειζφληα ζηνηρεία ζθαικάησλ. 

Σν ζχζηεκα ζα είλαη δνκνζηνηρεησηφ (modular), θαηαλεκεκέλν θαη κε 
εθεδξείεο (redundant). Θα εγθαηαζηαζνχλ απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο 
εηζφδνπ/ εμφδνπ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ νρήκαηνο, νη νπνίεο ζα 
επηθνηλσλνχλ κε ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ κέζσ γξήγνξνπ θαη 
επέιηθηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο νρήκαηνο (MVB). ε θάζε θακπίλα νδεγνχ 
ζα ηνπνζεηεζεί κηα Μνλάδα Οζφλεο Οδεγνχ (DDU). 

Σα θαιψδηα ηνπ δηθηχνπ MVB ζα νδεχνπλ έλα ζε θάζε πιεπξά ηνπ 
νρήκαηνο γηα ιφγνπο εθεδξείαο. 

Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη εληνιψλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ 
ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο νρήκαηνο (MVB), 
πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θαισδηψζεηο, νη ζπλδέζεηο θαη νη 
ζχλδεζκνη δεχμεο.  

Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα είλαη πςειήηεο ηάμεο ηνπ 1 Mbpsή 
θαιχηεξε. 

ήκαηα θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα (π.ρ. πέδεζεο) ζα κεηαδίδνληαη θαη 
κέζσ απιψλ θαισδίσλ θαηά κήθνο ηνπ νρήκαηνο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ην φρεκα λα θηλεζεί θαη λα ειεπζεξψλεη ηε γξακκή, 
ζε ζπλζήθεο ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο, φηαλ ν δίαπινο επηθνηλσλίαο 
νρήκαηνο δελ είλαη δηαζέζηκνο. 

Οιφθιεξνο ν εμνπιηζκφο ζα ζπκθσλεί κε ηα πξφηππα ΔΝ50155, IEC 
61375-1 ή άιια ηζνδχλακα, ππφ ηε πξνυπφζεζε φηη ζα επηηεπρζνχλ ηα 
ίδηα ή θαιχηεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επίδνζεο ζπγθξηλφκελα κε 
ην βαζηδφκελν ζην IEC 61375-1 ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 
ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

Χο εθ ηνχηνπ, άιιεο ιχζεηο δηθηχνπ ζα είλαη επίζεο απνδεθηέο, φπσο 
δίθηπν Controller Area Network (CAN), δίθηπν Attached Resource 
Computer NETwork (ARCnet), δίθηπν βαζηζκέλν ζε Ethernet, θηι. 

Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλα θεληξηθφ ξνιφη, ην νπνίν ζα 
ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνοGPS. Όιεο νη κνλάδεο ειέγρνπ πνπ 
ζα βξίζθνληαη ζην δίαπιν επηθνηλσλίαο νρήκαηνο ζα ζπγρξνλίδνληαη κε ην 
θεληξηθφ ξνιφη ηνπ νρήκαηνο. Σν ξνιφη ζα αιιάδεη κε ρξήζε θνξεηνχ 
εμνπιηζκνχ δνθηκψλ ή κέζσ ηεο DDU. Οη δηνξζψζεηο ζεξηλήο ψξαο ζα 
γίλνληαη απηφκαηα. 
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Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην TCMS, κέζσ ησλ γξακκψλ ηνπ 
δηαχινπ επηθνηλσλίαο, ζα παξαθνινπζνχληαη θαη ζα επεμεξγάδνληαη ψζηε 
νη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ λα ελεξγνπνηνχληαη ή λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε 
θαη λα θαηαγξάθνληαη. 

ηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηνλ Οδεγφ ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη ζα 
εκθαλίδνληαη ζην πάλει νδήγεζεο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζε φιεο ηηο 
δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο, κέζσ θνηλνχ ππνινγηζηή (θνξεηνχ ή 
ζηαζεξνχ), κέζσ εχθνια πξνζβάζηκεο θαη γξήγνξεο δηαζχλδεζεο 
(αζχξκαηεο ή ελζχξκαηεο). Οη ζέζεηο δηαζχλδεζεο ζα είλαη κία (1) ζε 
θάζε θακπίλα νδεγνχ θαη δχν (2) κέζα ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ γηα 
απνθιεηζηηθή πξφζβαζε κφλν απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. Σα 
δεδνκέλα θαη νη θαηαγξαθέο ζθαικάησλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 
ζπλδένληαη κέζσ ηνπ δηαχινπ, ζα είλαη πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ 
ζπληήξεζεο. (Γηα παξάδεηγκα: TCU (κνλάδα ειέγρνπ έιμεο), έιεγρνο 
ζπξψλ, κνλάδα ειέγρνπ πέδεζεο (BCU), θιπ). 

Σπρφλ βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή πνηνηηθέο κεηαηξνπέο ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ ινγηζκηθνχ (φρη ηνπ TCMS απνθιεηζηηθά) ησλ νρεκάησλ, ζα 
εγθαζίζηαηαη ρσξίο ρξέσζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ησλ 
νρεκάησλ. Δπίζεο δε ζα είλαη απαξαίηεηε ε αλαλέσζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 
TCMSή θαη νπνηνπδήπνηε επηκέξνπο ινγηζκηθνχ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 
ηνπ νρήκαηνο, κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην TCMS ή θάπνηα γξακκή ηνπ δηαχινπ 
παξνπζηάζνπλ αζηνρία, ζα παξέρεηαη ηξφπνο έθηαθηεο ιεηηνπξγίαο πνπ 
ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην φρεκα λα ειεπζεξψλεη ηε γξακκή θαη λα 
επηζηξέθεη ζην ακαμνζηάζην. Καηά ηνλ ππνβαζκηζκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο, 
ζα ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

 Ζ ηαρχηεηα δελ ζα ππεξβαίλεη κία ζπγθεθξηκέλε (πξνηεηλφκελε ηα 30 
km/h) 

 Σν φρεκα ζα θηλείηαη έσο ηελ επφκελε ζηάζε, απφ φπνπ θαη αλ 
βξίζθεηαη ψζηε λα απνβηβάδνληαηνη επηβάηεο. Σν φρεκα ζα βξίζθεηαη ζε 
ζπλζήθε θνξηίνπ AW3. 

 Δπηζηξνθή ζην ακαμνζηάζην απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γξακκήο. 

ηελ νζφλε ηνπ νδεγνχ ζα εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ ζα ηνπ δεηά λα 
κεηαβεί ζε ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία. Ζ έλλνηα ηεο ππνβαζκηζκέλεο 
ιεηηνπξγίαο ζα αλαιπζεί ζηελ πξνζθνξά θαη ζα νινθιεξσζεί θαηά ηε 
θάζε ζρεδηαζκνχ. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα παξαθάησ : 

 Πεξηγξαθή, θχξηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 Γηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πεξηγξαθή εθεδξεηψλ ζπζηήκαηνο (αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο, 
εθεδξηθνί ειεγθηέο, νδεχζεηο θαισδηψζεσλ, αλεμάξηεηε θαισδίσζε ζε 
νξηζκέλα ζπζηήκαηα φπσο έιμε, πέδε, ζχξεο, βξφρνο αζθαιείαο) 

 Πξνηεηλφκελεο γξακκέο ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο νρήκαηνο θαη ηα 
ζηνηρεία πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.  
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Πεξηγξαθή ηεο ηθαλφηεηαο επηδφζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ νρήκαηνο 
θαηά ηελ ππνβαζκηζκέλε (backup) ιεηηνπξγία. 

10.1 Μνλάδα Οζόλεο Οδεγνύ 
Ζ Μνλάδα Οζφλεο Οδεγνχ (DDU) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 ηληζψλ,  
έγρξσκε, πςειήο αληίζεζεο, νζφλε αθήο ηερλνινγίαο TFT ή LEDή άιινπ 
πεξηζζφηεξν εμειηγκέλνπ θαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κε επεμεξγαζηέο θαη 
ινγηθφ θχθισκα θαη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηξαρχ 
ζηδεξνδξνκηθφ πεξηβάιινλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηήλ 
ζα είλαη επδηάθξηηεο, ηφζν ζε δηαζηήκαηα ειηνθάλεηαο, φζν θαη ζε 
δηαζηήκαηα κε ζθνηάδη. Αλ ρξεηάδεηαη ξχζκηζε ηεο θσηεηλφηεηαο γηα λα 
επηηεπρζεί απηή ε ιεηηνπξγία, ηφηε απηφ ζα γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο ηελ 
παξέκβαζε ηνπ νδεγνχαιιά ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη γηα ρεηξνθίλεηε 
ξχζκηζε. Ζ DDU ζα ππνζηεξίδεη ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ κε γξαθηθά 
θαη θείκελν ζηελ Αγγιηθή θαη ηελ Διιεληθή γιψζζα, κε δπλαηφηεηα 
επηινγήο ηνπο. 

Ζ DDU ζα παξέρεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ ζηνλ νδεγφ θαη 
ζην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο κε ρξήζε εηδηθψλ νζνλψλ. Σν κελνχ θαη ε 
ηεξαξρία πινήγεζεο θαζψο θαη ε δηάηαμε ησλ νζνλψλ ζα ππνβιεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. 

Όιεο νη νζφλεο θαη’ ειάρηζηνλ, ζα δείρλνπλ ηελ ηξέρνπζα ψξα (ξνιφη 24 
σξψλ), ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ νρήκαηνοθαη έλδεημε 
ηαρχηεηαο . 

Οη πιεξνθνξίεο ζα δηαλέκνληαη ζηηο νζφλεο θαη ζα εκθαλίδνληαη κε ινγηθφ 
θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ζε κνξθή θεηκέλνπ ή/θαη γξαθηθψλ αλάινγα κε ην 
πνηα κέζνδνο είλαη πεξηζζφηεξν επθξηλήο θαη απνηειεζκαηηθή.  

Σν πεξηερφκελν φισλ ησλ νζνλψλ θαη ην πξφγξακκα πινήγεζεο ζα 
ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. 

10.1.1 Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ νδεγό. 
Ζ πξνεπηιεγκέλε νζφλε ζα εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο θαη ιεηηνπξγίεο 
ρεηξηζκνχ, ρξήζηκεο ζηνλ νδεγφ ζε ζπλζήθεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
νρήκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο ζα εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή γξαθηθψλ βάζεη 
ελφο ηππηθνχ ρξσκαηηθνχ πξνηχπνπ,πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε 
ησλ δσηηθψλ θαη ζεκαληηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. Ο βαζηθφο 
ζθνπφο ηεο νζφλεο πξνεπηινγήο είλαη λα γλσξίδεη άκεζα ν νδεγφο ηελ 
θαηάζηαζε ησλ δσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο, φπσο π.ρ. ηελ έιμε, 
ηελ πέδεζε, ηηο ζχξεο, ην ζχζηεκα Θέξκαλζεο - Αεξηζκνχ - Κιηκαηηζκνχ 
(HVAC), θιπ. 

Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα πεξηεγείηαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο νζφλεο 
γξαθηθψλ ή θεηκέλσλ γηα λα βξίζθεη αθξηβέζηεξεο θαη ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ηηκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ 
ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
θαηάζηαζε ησλ δηαθνπηψλ γεθχξσζεο, ηνπ βξφρνπ αζθαιείαο, 
επηζθφπεζε θαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ φπσο πέδεζε, έιμε, κεηαηξνπείο 
έιμεο, κεηαηξνπείο βνεζεηηθήο ηζρχνο, θνξηηζηή ζπζζσξεπηή, ζπξψλ, 
παληνγξάθνπ, κνλάδσλ αεξηζκνχ-θιηκαηηζκνχ, θιπ. 

Σέινο, ν νδεγφο ζα κπνξεί λα πεξηεγείηαη ζηηο νζφλεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα 
ηξέρνληα ζθάικαηα θαη λα ειέγρεη ηα ζθάικαηα πνπ επελεξγνχλ ηε 
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δεδνκέλε ζηηγκή. Σα ζθάικαηα ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη απηφκαηα αλάινγα 
κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο. Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα ειέγρεη ηα ζθάικαηα 
αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο ή /θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
παξνπζηάζηεθαλή θαη αλά ζχζηεκα. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ ζχληνκεο 
νδεγίεο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη ν νδεγφο. 

10.1.2 Πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο 
Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη νζφλεο γηα ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ 
ζπληήξεζεο. Ζ πξφζβαζε ζηηο νζφλεο απηέο ζα πξνζηαηεχεηαη κε θσδηθφ. 

Οη νζφλεο θαηάζηαζεο ζα εκθαλίδνπλ πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ φιεο ηηο πεγέο. Ζ θαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη 
επίζεο ελεξγά ζθάικαηα αιιά θαη ζθάικαηα πνπ έρνπλ απνθαηαζηαζεί. 

Οη νζφλεο θαηαρψξεζεο ζθαικάησλ ζα εκθαλίδνπλ ηηο θπξηφηεξεο 
αζηνρίεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Σα ζηνηρεία ζθαικάησλ ζα 
πεξηιακβάλνπλ εκεξνκελία θαη ψξα, ηφπν (γεσγξαθηθφ ζηίγκα θαη θαη’ 
ειάρηζηνλ πξνεγνχκελν ζηαζκφ), ζχζηεκα, επίπεδν θξηζηκφηεηαο θαη 
ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζθάικαηνο. Ζ κνξθή ησλ θαηαρσξήζεσλ 
ζθαικάησλ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ζα είλαη νκνηνγελήο αλεμάξηεηα 
απφ ηελ πεγή ησλ ζηνηρείσλ ζθάικαηνο. Οη νζφλεο ζπληήξεζεο ζα 
επηηξέπνπλ ηελ θχιηζε κεηαμχ φισλ ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζθαικάησλ αλά 
ζχζηεκα. Όια ηα ζθάικαηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζα εκθαλίδνληαη ζε 
ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζα δείρλνπλ ην επίπεδν θξηζηκφηεηαο, είηε 
ειέγρνληαη απφ κηθξνυπνινγηζηή είηε φρη. Σν πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζα 
κπνξεί λα πεξηεγείηαη ζην πεξηερφκελν θαηαζηάζεσλ ζθαικάησλ ησλ 
επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ππνζπζηήκαηα. Όιεο νη 
θαηαρσξήζεηο ζθαικάησλ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην πξνζσπηθφ 
ζπληήξεζεο πνπ ζα κπνξεί λα ηα αλαθαιεί ζηελ νζφλε ή λα ηα θνξηψλεη 
ζε θνξεηφ ππνινγηζηή γηα αξρεηνζέηεζε θαη κειινληηθή αμηνιφγεζε.  

Ζ θφξησζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζθαικάησλ ζε θνξεηφ ππνινγηζηή ή ζε 
άιιν κέζν απνζήθεπζεο δελ ζα δηαγξάθεη απηφκαηα ην εκεξνιφγην 
ζθαικάησλ. 

Οηαλ γεκίδεη ε κλήκε, ζα ζβήλνληαη νη παιαηφηεξεο θαηαρσξήζεηο γηα λα 
πξνζηίζεληαη νη λέεο. 

Δθηφο απφ ζθάικαηα ζα είλαη θαηαρσξεκέλν θαη ηζηνξηθφ ιεηηνπξγίαο 
νρήκαηνο (Historylog) (θαηαζηάζεηο ζπξκνχ θαη ελέξγεηεο ηνπ νδεγνχ απφ 
ηελ αξρή ηεο βάξδηαο), φπσο ρεηξηζκφο ζπξψλ, πέδε, έιμε θ.ι.π. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ηζηνξηθνχ ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο ζα πξνηαζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ Α.Δ., θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. 

Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζα κπνξεί λα νξίδεη θάπνηεο απφ ηηο 
παξακέηξνπο ησλ ζπζηεκάησλ φπσο ζεξκνθξαζία δηακεξίζκαηνο 
επηβαηψλ, δηάκεηξνο ηξνρψλ θνξείσλ, ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ζπξψλ, 
θιπ. 

 
10.2 ύζηεκα αλαγγειίαο ζθαικάησλ 

Σν TCMS ζα απνζεθεχεη θάζε αλσκαιία πνπ αληρλεχεηαη, ζα ηελ 
αμηνινγεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηελ επηζεκαίλεη ζηνλ νδεγφ. 
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Κάζε ζθάικα ζα απνζεθεχεηαη ζηε δηαγλσζηηθή κλήκε καδί κε άιια 
ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ρξφλν ζπκβάληνο, αξηζκφ νρήκαηνο). Σν 
πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζα δηαβάδεη ηα ζθάικαηα απηήο ηεο κλήκεο, 
κέζσ ελφο θνηλνχ ππνινγηζηή. Κάζε αλσκαιία ζα θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 
κία απφ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ επίδξαζε ζηελ  ιεηηνπξγία 
ηνπ νρήκαηνο ζπλνιηθά. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζθαικάησλ ζα είλαη σο εμήο: 

 

Καηεγνξία 

ζθάικαηνο 
Πεξηγξαθή 

A 

Σν φρεκα δελ κπνξεί ή δελ είλαη αζθαιέο λα εθηειέζεη 

κεηαθνξά επηβαηψλ. Απνκαθξχλεηε ηνπο επηβάηεο θαη 

επηζηξέςηε ζην ακαμνζηάζην. Πηζαλψο 

ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία. 

Β 

Πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία. Οδεγήζηε ην φρεκα ζηνλ 

επφκελν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ, απνκαθξχλεηε ηνπο 

επηβάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγήζηε ην ζην 

Ακαμνζηάζην. 

Γ 

Διάρηζηα πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα. Σν 

φρεκα πξέπεη λα επηζθεπαζηεί ζην ζπλεξγείν, ζην 

ηέινο ηεο βάξδηαο. 

Γ 

Διάρηζηα πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα. Σν 

ζθάικα απνζεθεχεηαη ζηε δηαγλσζηηθή κλήκε γηα 

αλάγλσζε απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο, αιιά δελ 

θαίλεηαη ζηελ νζφλε δηαγλσζηηθψλ. 

Πίνακαρ 4. Ταξινόμηζη ζθαλμάηων 

Ο νδεγφο ζα εηδνπνηείηαη άκεζα γηα ηα ζθάικαηα πνπ αλήθνπλ ζηηο ηξεηο 
πξψηεο θαηεγνξίεο κε νπηηθή έλδεημε ελψ γηα ζπγθεθξηκέλα ζθάικαηα θαη 
κε βνκβεηή. Ο βνκβεηήο ζα ζηακαηά κφιηο ν νδεγφο αλαγλσξίζεη ην 
ζθάικα. Ζ δηεπαθή επηβεβαίσζεο ζθαικάησλ ζα γίλεηαη κφλν ζηελ 
θακπίλα ηνπ νδεγνχ πνπ ιεηηνπξγεί.  

Σα ζθάικαηα θαηεγνξίαο Γ δελ ζα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ νδεγφ.  Θα 
απνζεθεχνληαη κφλν ζηε δηαγλσζηηθή κλήκε. 

Ο θαηάινγνο ησλ ζθαικάησλ θαζψο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο 
αλσηέξσ, ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. 

Σα ζήκαηα ζθαικάησλ ή θαηάζηαζεο πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ νδεγφ θαη κε ηηο ελδεηθηηθέο 
ιπρλίεο θαηάζηαζεο ή ζθαικάησλ γηα ιφγνπο εθεδξείαο. Σα ζήκαηα απηά 
ζα πεξηιακβάλνπλ αζηνρία ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ έιμεο ή πέδεζεο, ηελ 
θαηάζηαζε ησλ κεραληθψλ θξέλσλ (εθαξκνγή/ απεκπινθή), ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ηαρείαο ελέξγεηαο  (HSCB), ηελ 
παξνπζία πςειήο ηάζεο, θιπ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε 
απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. πιήξε θαηάινγν ησλ ζεκάησλ απηψλ. 
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10.3 Καηαγξαθέαο πκβάλησλ 
Κάζε φρεκα ζα εθνδηαζηεί κε έλαλ θαηαγξαθέα ζπκβάλησλ πνπ ζα 
βξίζθεηαη ζε αζθαιή ζέζε πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ θαη δελ ζα 
είλαη πξνζβάζηκνο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. 

Ζ απνθιεηζηηθή,αθαηξνχκελε κνλάδα κλήκεο ζα δηαηεξεί ην ηζηνξηθφ 
δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία εβδνκάδα,πξηλ ην επαλεγγξάςεη θαη ζα 
ιακβάλνληαη δείγκαηα απφ φινπο ηνπο δηαχινπο δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα 
θαηαγξάθνληαη θάζε 100ms. Οη εγγξαθέο απνζήθεπζεο ζα γίλνληαη θαη’ 
αθνινπζία, ζε θπθιηθή κλήκε θαη φηαλ απηή γεκίδεη, θάζε λέα εγγξαθή ζα 
γίλεηαη επάλσ ζηελ παιαηφηεξε εγγξαθή. Σα δεδνκέλα ζα κπνξνχλ λα 
αλαθιεζνχλ κε αθαίξεζε ηεο κνλάδαο κλήκεο, θαζψο θαη κέζσ θνξεηνχ 
ππνινγηζηή. Ζ θφξησζε δεδνκέλσλ ζε ππνινγηζηή ζα γίλεηαη κε ρξήζε 
θσδηθνχ. Ζ κνλάδα κλήκεο ζα αζθαιίδεηαη κε θάιπκκα πνπ ζα θιεηδψλεη. 
Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ (βιέπε θεθ. 19) 
θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα δηαβάδεη θαη ζα αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη ζα 
κπνξεί λα ηα παξνπζηάδεη ζε κνξθή εχθνια θαηαλνεηή απφ ην 
πξνζσπηθφ. Σν ινγηζκηθφ ζα κπνξεί λα εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα ζε κνξθή 
πίλαθα θαη (έγρξσκσλ) γξαθηθψλ θαη ζα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα 
πξνγξάκκαηα MicrosoftAccess, Excel θαη Word. Δπηπιένλ, ζα παξαζρεζεί 
θαηάιιεινο αξηζκφο αλαγλσζηψλ θαξηψλ (cardreaders) κε ηηο νπνίεο ζα 
είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαγξαθέσλ 
ζπκβάλησλ. 

Ζ αθαίξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζηαηεπκέλεο κλήκεο ή θαη κφλν ε 
αθαίξεζε φιεο ηεο κνλάδαο ηνπ Καηαγξαθέα πκβάλησλ ζα είλαη δπλαηή 
ζε ιηγφηεξν απφ πέληε ιεπηά. 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Δθηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ εηζφδσλ κεηαμχ 
ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ θαη σξψλ. 

 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ εηζφδσλ ζπλαξηήζεη 
ρξφλνπ, απφζηαζεο θαη ηαρχηεηαο. 

 Δθηππψζεηο θαηαζηάζεσλ εηζφδσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εκθάληζε 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο. 

 Δθηππψζεηο φισλ ησλ εκθαλίζεσλ κεηαβνιήο θαηάζηαζεο 
ζπγθεθξηκέλεο εηζφδνπ. 

 Δθηππψζεηο πνπ ζα παξνπζηάδνπλ φιεο ηηο εκθαλίζεηο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδνρήο ζπκβάλησλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηα κέζα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 
ζπζθεπήο ηνπ θαηαγξαθέα ζπκβάλησλ ζε άιιν κέζν εγγξαθήο γηα 
αξρεηνζέηεζε θαη κεηέπεηηα αλάιπζε. 

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα θαηαγξάθνληαη, ζα ππνβιεζνχλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. Θα θαηαγξάθνληαη θαη’ 
ειάρηζηνλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνινπζνχλ. 

 Πίεζε θπιίλδξσλ πέδεο 

 Καηάζηαζε δηαθνπηψλ γεθχξσζεο (φισλ) 

 Γηαλπζείζα απφζηαζε κεηά ην ζπκβάλ 
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 Καηάζηαζε ζπξψλ (αλνηρηέο, θιεηζηέο, απνκνλσκέλεο θιπ) 

 Καηάζηαζε ζπζηήκαηνο επαγξχπλεζεο νδεγνχ 

 Δθαξκνγή φισλ ησλ ηχπσλ πέδεζεο (π.ρ. ειεθηξηθήο, 
ειεθηξνδπλακηθήο, αζθαιείαο, ιεηηνπξγίαο, έθηαθηεο αλάγθεο, θιπ.) 

 Δθαξκνγή πέδεζεο ηξηβήο 

 Σάζε – έληαζε γξακκήο 

 Σηκή αλαθνξάο ηνπ κνρινχ πνξείαο - πέδεο 

 Καηεχζπλζε ζπξκνχ (εκπξφο, αλάζηξνθε) 

 Σαρχηεηα νρήκαηνο. 

 Καηάζηαζε ζπζηήκαηνο έιμεο 

 Καηάζηαζε ζπζηήκαηνο βνεζεηηθήο ηζρχνο 

 Έιεγρνο ζπγρξνληζκνχ κε θεληξηθφ ξνιφη νρήκαηνο 

Ο θαηαγξαθέαο ζπκβάλησλ ζα πεξηιακβάλεη δηθφ ηνπ ξνιφη πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ, πνπ ζα παξάγεη ην έηνο, ηνλ κήλα, ηελ εκέξα, ηελ ψξα, ηα ιεπηά 
θαη ηα δεπηεξφιεπηα. Σν ξνιφη ζα ζπγρξνλίδεηαη δηαξθψο κε ην θεληξηθφ 
ξνιφη ηνπ νρήκαηνο. Θα έρεη αθξίβεηα ± 3 δεπηεξφιεπηα αλά κήλα θαη ζα 
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο, κεηά απφ ηπρφλ 
απνζχλδεζή ηνπ απφ ηελ εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο. Θα ππνινγίδεη 
ζσζηά ηα δίζεθηα έηεθαη ηελ ζεξηλή – ρεηκεξηλή αιιαγή ψξαο. 

Σα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ζα δηαηεξνχληαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν 
εβδνκάδεο ρσξίο ρξήζε εμσηεξηθήο ελέξγεηαο θαη δελ ζα δηαγξάθνληαη 
θαηά ηελ παξνρή ελέξγεηαο. 

Ο θαηαγξαθέαο ζπκβάλησλ δελ ζα επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 
παξαθνινπζνχκελσλ θπθισκάησλ αιιά νχηε θαη άιισλ θπθισκάησλ, 
έζησ θαη ζε θαηάζηαζε ζθάικαηνο. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ζηνηρεία 
πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε αζηνρίαο θαη αμηνπηζηίαο, πξνθεηκέλνπ 
λα θαηαδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ελ ιφγσ απαίηεζε. 

Ο θαηαγξαθέαο ζπκβάλησλ ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηα 
νρήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θξίζηκσλ δεδνκέλσλ ζε θαηαζηάζεηο π.ρ. 
εθηξνρηαζκνχ, ζχγθξνπζεο, πιεκκχξαο, θσηηάο, αηπρεκάησλ, θιπ., ψζηε 
ηα δεδνκέλα απηά λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα λα βνεζήζνπλ ηε 
δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ. Ο θαηαγξαθέαο ζπκβάλησλ ζα πξνζηαηεχεηαη 
απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο, είηε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κνλάδσλ 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ είηε κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θηβψηην πνπ ζα 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ GM/RT2472 PartB-5.2 ηνπ 
Βξεηαληθνχ πκβνπιίνπ ηδεξνδξφκσλή ηζνδχλακν. Ζ πξνζηαζία ζα είλαη 
ΗΡ67 θαηά ΔΝ 60529. 

Ζ κλήκε ηνπ θαηαγξαθέα ζπκβάλησλ ζα πξνζηαηεχεηαη επίζεο έλαληη 
καγλεηηθψλ πεδίσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 50121-3-2. 

Ο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαγξαθέα ζπκβάλησλ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. 
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Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη Αλάιπζε Σχπσλ Αζηνρίαο θαη Δπηπηψζεσλ, 
φπνπ νη αζηνρίεο ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

Καηεγνξία Α: Σν ηεζη απηνδηάγλσζεο αληρλεχεη θαη αλαθνηλψλεη ην 

γεγνλφο φηη ν θαηαγξαθέαο απέηπρε λα θαηαγξάςεη ηα εηζαγφκελα ζηνηρεία 

ζσζηά θαη κε αθξίβεηα. 

Καηεγνξία Β: Ο θαηαγξαθέαο απέηπρε λα θαηαγξάςεη ζσζηά θαη κε 

αθξίβεηα ηα εηζαγφκελα ζηνηρεία θαη ην γεγνλφο δελ αληρλεχζεθε απφ ηνλ 

θαηαγξαθέα. 

Ο Μέζνο Υξφλνο κεηαμχ Αζηνρηψλ γηα ηελ θαηεγνξία Α δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξνο απφ 100.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά θαηαγξαθέα. Ο Μέζνο 
Υξφλνο κεηαμχ Αζηνρηψλ γηα ηελ θαηεγνξία Β δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 
500.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά θαηαγξαθέα. 

Ο θαηαγξαθέαο ζπκβάλησλ ζα απαηηεί ειάρηζηε ζπληήξεζε πνπ δελ ζα 
είλαη ζπρλφηεξε απφ κία θνξά ζηα πέληε ρξφληα. 

 
10.4 Μνλάδεο Διέγρνπ Τπνζπζηεκάησλ. 

Οπνηεδήπνηε ζπκβεί θάπνην ζθάικα ή πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγηθή 
θαηάζηαζε ζε παξαθνινπζνχκελν ηκήκα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 
νδήγεζεο ζα θαηαρσξείηαη απηφκαηα ζε κηα δηαγλσζηηθή κλήκε καδί κε 
ηπρφλ άιια ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία. Κάζε κνλάδα ειέγρνπ ζα έρεη ηε δηθή ηεο 
δηαγλσζηηθή κλήκε. Σα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ζα είλαη πξνζβάζηκα ζην 
πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο πνπ ζα κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα απαιείςεη ηηο 
αηηίεο νπνηνπδήπνηε ζθάικαηνο έγθαηξα θαη κε αθξίβεηα.  Όιεο νη κνλάδεο 
ζα δηαζπλδένληαη κε ην Γίαπιν επηθνηλσλίαο πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ 
νρήκαηνο (MVB) θαη νη ζχξεο ζπληήξεζεο ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο 
κέζα απφ ην φρεκα. 

Σπρφλ δπζιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ή ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
ζπζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κνλάδεο ειέγρνπ ζα κεηαθέξεηαη κε 
ζήκα ζηε Οζφλε Οδεγνχ. 

Οη κνλάδεο ειέγρνπ ππνζπζηεκάησλ ζα θάλνπλέιεγρν απηνδηάγλσζεο 
πνπ ζα αλαγλσξίδνπλ ηελ πεξίπησζε εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ 
ηνπ δηαγλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
10.5 Αζύξκαηε επηθνηλσλία κεηαμύ νρήκαηνο θαη δηθηύνπ ζην 

ακαμνζηάζην. 
Ο Αλάδνρνο ζα εμνπιίζεη ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ ζην ακαμνζηάζην ηνπ 
Διιεληθνχ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο (πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο θαηά π.ρ. 802.11n (Wi-Fi)) ψζηε 
λα εμαζθαιηζηεί ε αζχξκαηε επηθνηλσλία νρήκαηνο-ακαμνζηαζίνπ, 
ζπλεξγαδφκελνο αξκνληθά κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ επί ηνπ νρήκαηνο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ επηηξαπέδηνη ζηαζκνί εξγαζίαο, πιήξσο εμνπιηζκέλνη 
θαη κε ιεηηνπξγίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 13.11. 

Σν φρεκα ζα δηαζέηεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ κε ηνλ νπνίν ζα κπνξεί θαηά 
ηελ είζνδν ηνπ νρήκαηνο ζην ακαμνζηάζην λα ελεκεξψλεη αζχξκαηα ην 
ακαμνζηάζην (πλεξγείν Σξνραίνπ Τιηθνχ)ζρεηηθά κε ρξήζηκεο 
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πιεξνθνξίεο (βιάβεο, ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ζπζηεκάησλ, θ.α.) πνπ 
αθνξνχλ ζηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ 
νρήκαηνο (π.ρ. πέδεο/ έιμεο, ζπζηήκαηνο ζπξψλ, θιηκαηηζκνχ-αεξηζκνχ 
θαη ζέξκαλζεο, θιπ). 

Δπίζεο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεη ην ακαμνζηάζην (πλεξγείν Σξνραίνπ 
Τιηθνχ) ζρεηηθά κε ηηο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ ηνπ θάζε ππνζπζηήκαηνο θαη 
ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη λεψηεξε έθδνζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
ΚΔΛ, απηή ζα δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ππάξρνπζα κεηά απφ εληνιή 
επηβεβαίσζεο ηνπ ρξήζηε, κέζσ ηνπ δηθηχνπ Wi-Fi. 

Οζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη απηφκαηε ελεκέξσζε 
πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ π.ρ. ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ, 
δξνκνινγίσλ θ.ιπ. απηά ζα θαζνξηζηνχλ ζηελ θάζε Μειεηψλ απφ 
ηνλΑλάδνρν.   

ε θάζε πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ζα επηδεηθλχεηαη ε 
πξφνδφο ηεο, θαζψο θαη ε επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε έθβαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο απηήο ζηελ θακπίλα νδήγεζεο ηνπ νρήκαηνο αιιά θαη ζην 
ακαμνζηάζην (πλεξγείν Σξνραίνπ Τιηθνχ). ε πεξίπησζε απνηπρίαο 
αληηθαηάζηαζεο λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ ή άιινπ πιηθνχ, ην ζχζηεκα 
ζα πξνζπαζεί απηφκαηα έσο ηξεηο θνξέο. Μεηά ηελ ηξίηε θνξά ζα 
εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο θαη ζηελ θακπίλα νδήγεζεο θαη ζην 
πλεξγείν Σξνραίνπ Τιηθνχ  θαη ζα πξέπεη ε «θφξησζε» λα γίλεη 
ρεηξνθίλεηα.  

Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ησλ νρεκάησλ κε ην ακαμνζηάζην (πλεξγείν 
Σξνραίνπ Τιηθνχ).Θα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θαθφβνπιεο πξάμεηο ή 
πξάμεηο ππνθινπήο ή παξεκβνιήο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο 
παξάγνληεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο. 

Σα δεδνκέλα θαη νη εθδφζεηο ινγηζκηθνχ πνπ ζα κεηαδίδνληαη ζα 
πεξηιακβάλνπλ φια ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ειέγρνληαη απφ ην TCMS αιιά 
θαη απηά πνπ ειέγρνληαη απφ ην OBC. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζα παξέρεη ηνλ δεχηεξνζηαζκφ  
εξγαζίαο(πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13.11) ζην ΚΔΛ(ζην Ακαμνζηάζην) 
Γηα ηελ ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε απηήο ηεο δεχηεξεο κνλάδαο κε ηνλ θεληξηθφ 
εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ζην ΚΔΛ (πρ γηα ηελ κεηαθνξά ζηαηηζηηθψλ 
δεδνκέλσλ ησλ νρεκάησλ, νρεκαηνρηιηνκέηξσλ, ζπκβάλησλ αζθαιείαο, 
ζπλαγεξκνχο ή ζθαικάησλ νρεκάησλ, θιπ), ν Αλάδνρνο ηνπ ηξνραίνπ 
πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζζεί κε πθηζηάκελν αλεμάξηεην αλάδνρν ηεο 
ΑΜ ζην ΚΔΛ, ηνπ Σξακ (αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηεο επέθηαζεο Σξακ πξνο 
Πεηξαηά) ψζηε ην λέν ζχζηεκα λα επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα πνπ ζα 
πινπνηεζεί ζην ΚΔΛ απφ ηνλ αλεμάξηεην αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο 
αλσηέξσ επέθηαζεο. 

 
10.6 Απαηηήζεηο πληήξεζεο 

Θα ρξεζηκνπνηνχληαη απηνδηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα βιαβψλ κε 
κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη φια ηα ζπλαθή ζηνηρεία δεδνκέλσλ ζα 
ζπιιέγνληαη κέζσ θνξεηνχ ππνινγηζηή ή κε αζχξκαην ηξφπν φπσο 
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, απφ ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ (TCMS) ηνπ 
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θάζε νρήκαηνο, πξνο ηνπο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν 
Αλάδνρνο ζην ακαμνζηάζην (βι. παξ. 13.11). 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηιεγέλησλ ππνζπζηεκάησλ θαη 
ζπζθεπψλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο. Όια 
ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά ζήκαηα, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ, βιάβεο, θηι. ζα παξνπζηάδνληαη θαη ζα είλαη 
πξνζβάζηκα. Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε αζηνρίεο, ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζηεί εθηθηή ε ζρεδίαζε ηεο θακπχιεο αζηνρηψλ ρσξίο απφθιηζε.  

Σν είδνο θαη ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο. Ζ πιεξνθφξεζε θαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε 
ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ππνβιεζεί, ζα δηεπθνιχλεη ηελ 
Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αζηνρηψλ πνπ ζεκεηψλνληαη 
ζε κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο, πίλαθα ζπλδέζεσλ, θηι.  

Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ην ζχλνιν ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ 
ζα παξακέλεη γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ηνπ εμακήλνπ κεηά ηελ απψιεηα 
παξνρήο ηζρχνο. 

Σα δηαγλσζηηθά ζηνηρεία δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βιάβε ηνπ νπνηνπδήπνηε ππνζπζηήκαηνο.  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ, ην 
ζχζηεκα ζπληήξεζεο ζα είλαη ηθαλφ λα πξνβιέπεη πηζαλέο κειινληηθέο 
βιάβεο. Με ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ε Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο ζα 
πξαγκαηνπνηεί πξνιεπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε.  

Χο εθ ηνχηνπ, ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα θαηάιιειν εξγαιείν 
ινγηζκηθνχ ζπληήξεζεο. 

Σα δηαγλσζηηθά ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζα 
αμηνινγνχληαη θαη αξρεηνζεηνχληαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηνλ ηξφπν αξρεηνζέηεζεο θαη αμηνιφγεζεο φισλ 
ησλ δεδνκέλσλ. 

Σν εξγαιείν ινγηζκηθνχ ζπληήξεζεο ζα παξάζρεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα: 
 

 Αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Απεηθφληζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ ζε εχθνια 
θαηαλνεηή κνξθή, ζπγθξνηεκέλε απφ πίλαθεο ή δηαγξάκκαηα. 

 Θα πξνζηίζεληαη ζρφιηα ζε θάζε ζθάικα γηα ιφγνπο ηεθκεξίσζεο. Χο 
ζπλέπεηα, ην εξγαιείν ζα παξέρεη αλαθνξέο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
παξφκνηεο δπζιεηηνπξγίεο έρνπλ εκθαληζηεί ζην παξειζφλ. 

 Σα δεδνκέλα ζθαικάησλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, γηα θάζε ηκήκα εμνπιηζκνχ. Θα ππάξρνπλ 
θξηηήξηα επηινγήο, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη δεδνκέλα γηα δηαθνξεηηθά 
επίπεδα εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα, δεδνκέλα ζα επηιέγνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπξκνχ θαη γηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

 Αμηνιφγεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε κέζα 
αλαδήηεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη δεκηνπξγίαο ζηαηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 
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 Πίλαθεο θαη γξαθηθά δηαγξάκκαηα ζα εθηππψλνληαη θαη επηιεγκέλα 
δηαγλσζηηθά ζηνηρεία δεδνκέλσλ ζα εμάγνληαη ζε κία εμσηεξηθή βάζε 
δεδνκέλσλ γηα άιιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. 

 Θα ππάξρνπλ θξηηήξηα επηινγήο, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη ζηνηρεία γηα 
δηάθνξα επίπεδα ρξεζηψλ. Θα δεκηνπξγνχληαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 
ζθαικάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην θάζε ζχζηεκα / ππνζχζηεκα. 
Δπίζεο, ηα δεδνκέλα ζα επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ζπξκνχ 
θαη γηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

 Έλα ζχλνιν γξαθεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ αλαδήηεζεο ζθαικάησλ ζα 
παξαζρεζεί σο κέξνο ηνπ εξγαιείνπ ινγηζκηθνχ ζπληήξεζεο. Σν 
εξγαιείν ινγηζκηθνχ ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο 
αλαδήηεζεο ζθαικάησλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη παξαγσγήο ησλ 
ζρεηηθψλ γξαθεκάησλ, ελψ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Δηαηξεία 
Λεηηνπξγίαο λα πξαγκαηνπνηεί  αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίεο θαη γξαθήκαηα. 
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11 ΘΔΡΜΑΝΖ, ΑΔΡΗΜΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ (HVAC) 

 
11.1 Γεληθά 

Σν φρεκα ζα εθνδηαζηεί κε ζχζηεκα Θέξκαλζεο - Αεξηζκνχ - Κιηκαηηζκνχ 
(HVAC ) πνπ ζα κπνξεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
πξνδηαγξαθήο. Σν ζχζηεκα HVAC πξέπεη λα είλαη ηχπνπ  απ’ επζείαο 
εθηφλσζεο. Ζ ρξήζε ελδηάκεζνπ πγξνχ δελ επηηξέπεηαη. 

Ο ρψξνο επηβαηψλ θαη νη ζάιακνη ησλ νδεγψλ ζα θιηκαηίδνληαη απφ 
μερσξηζηά ζπζηήκαηα, ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο ζα είλαη αλεμάξηεηεο 
κεηαμχ ηνπο.  

Ο θιηκαηηζκφο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ην EN 14750, ελψ απηφο πνπ ζα 
παξέρεηαη ζην ζάιακν ηνπ νδεγνχ, επηπξνζζέησο, ζα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ην ΔΝ14813 ή ελαιιαθηηθά  κε ην UIC-651.  

Οη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ζα ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.11.1 ηεο παξνχζεο θαη 
ζαππνβιεζνχλ ζε δνθηκέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 14750-2. 

Καζεκία απφ ηηο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ γηα ηα δηακεξίζκαηα ησλ επηβαηψλ 
ζα πεξηέρεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηα εμήο:  

 Γχν ζπγθξνηήκαηα αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηψλ,  

 Γχν ζπκππθλσηέο, 

 Γχν αλεμάξηεηνπο θχθινπο ςχμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν 
πιήξσο εξκεηηθψλ ζπκπηεζηψλ,  

 Μνλάδα ειέγρνπ θιηκαηηζκνχ,   

 Μεηαηξνπέα έθηαθηεο αλάγθεο, (εάλ απηφο είλαη κέξνο ηεο κνλάδαο 
θιηκαηηζκνχ) 

 ηνηρεία αηκνπνίεζεο,  

 Ζιεθηξηθφ ζηνηρείν ζέξκαλζεο   

 πγθξφηεκα αλεκηζηήξσλ ζηνηρείνπ αηκνπνίεζεο θαη  

 Γηάθνξα εμαξηήκαηα.  

Οη κνλάδεο Θέξκαλζεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ (HVAC) ζα εδξάδνληαη 
ζε αληηδνλεηηθά παξεκβχζκαηα, πξνο ειαρηζηνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο 
ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζην δηακέξηζκα ησλ επηβαηψλ ή ηνπ νδεγνχ. Οη 
αεξαγσγνί πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηνλ ςπρξφ αέξα ζηνπο πξνο ςχμε ρψξνπο 
ζα είλαη ζεξκηθψο κνλσκέλνη, πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο 
ζπκππθλσκάησλ.  

Σν ζχζηεκα Θέξκαλζεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ (HVAC) ζα δχλαηαη λα 
επηηχρεη ηηο επηδφζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, 
ρξεζηκνπνηψληαο λσπφ, αλαθπθινχκελν αιιά θαη κίγκα λσπνχ θαη 
αλαθπθινχκελνπ αέξα. 

Ο λσπφο αέξαο ζα εηζέξρεηαη ζηελ θιηκαηηζηηθή κνλάδα κέζσ θίιηξσλ θαη 
ζα αλακεηγλχεηαη κε ηνλ αλαθπθινχκελν αέξα ζε πξνζάιακν αλάκημεο. Σν 
κίγκα θξέζθνπ θαη αλαθπθινχκελνπ αέξα ζα πεξλάεη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ 
άιινπ θίιηξνπ, ζε έηεξν δηακέξηζκα ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, φπνπ ζα 
ςχρεηαη ή ζα ζεξκαίλεηαη, θαη θαηφπηλ ζα δηνρεηεχεηαη ζηνπο αεξαγσγνχο 
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δηνρέηεπζεο αέξα πξνο ηνλ θιηκαηηδφκελν ρψξν. Οη επηδφζεηο ησλ 
θίιηξσλ ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN 779.  

Ζ ηζρχο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ζα παξέρεηαη απφ ηελ ηξηθαζηθή γξακκή 
400Vac, 50Hz ηνπ εμνπιηζκνχ παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο.   

Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηαρείαο 
απειεπζέξσζεο ζπλδέζκνπο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ. 

Οη δηαγσληδφκελνη, ζηελΣερληθή Πξνζθνξά, ζα ππνβάινπλ ζρέδηα θαη 
ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο HVAC, ηφζν ζε επίπεδν 
κνλάδσλ επί ηνπ νρήκαηνο, φζν θαη ζε επίπεδν δηάηαμεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
πνπ πεξηέρεηαη ζε θάζε κία κνλάδα HVAC. Σα ζρέδηα ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βάξνο ηνπ θαη ηεο ςπθηηθήο ηνπ ηζρχνο. 
Δπίζεο, ζα πεξηγξαθεί ην ζχζηεκα έλδεημεο αζηνρηψλ ηνπ HVAC.  

 
11.2 Γηακέξηζκα επηβαηώλ 

Σν ζχζηεκα HVAC πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεζείζχκθσλα κε ην Πξφηππν 
EN14750-1, θαηεγνξία νρήκαηνο Β, κε ην νπνίν πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη. Σν ζχζηεκα HVACζα ειεγρζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
EN14750-2. 

Σν ζχζηεκα HVAC ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ ζα ζηεξίδεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
αλεμάξηεηεο κνλάδεο. ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο κίαο κνλάδαο, ν 
ζρεδηαζκφο ζα δηαζθαιίδεη φηη ε ηθαλφηεηα ςχμεο ή ζέξκαλζεο ηεο 
κνλάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζε φιν ην κήθνο ηνπ 
νρήκαηνο.  

Ζ κνλάδα θιηκαηηζκνχ ζα είλαη ηθαλή λα επηηπγράλεη ην ζχλνιν ησλ 
επηδφζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην, θαηά ηε δηάξθεηα δέθα 
θχθισλ ιεηηνπξγίαο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ. 

Οη δηάξθεηεο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ είλαη σο αθνινχζσο: 

 

Καηάζηαζε Γηάξθεηα(s) 

Θχξεο θιεηζηέο 120 

Θχξεο αλνηθηέο  20 

Πίλαθαο 11.2.1 Γηάξθεηεο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ Θπξψλ 
 
Σν ζχζηεκα HVAC ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα. Χζηφζν, ν νδεγφο ζα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, σο εμήο: 

 Απηφκαην: Σν ζχζηεκα επηιέγεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηφκαηα, 
αλάινγα κε ηηο ελδείμεηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. 

 Θέξκαλζε: Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξέρνληαο κφλν 
ζέξκαλζε ή αεξηζκφ. 

 Φχμε: Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξέρνληαο κφλν ςχμε ή 
αεξηζκφ. 
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 Αεξηζκφο: Σν ζχζηεκα κπνξεί λα παξάζρεη κφλν αεξηζκφ. 

 ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: Σν ζχζηεκα ζβήλεη εληειψο. ’ απηφ 
πεξηιακβάλεηαη θαη ν αεξηζκφο. 

Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε έλαλ δηαθφπηε-
επηινγέα πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ, θαηά ηε δηάξθεηα 
εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Ο θιηκαηηζκφο ζα παξέρεη έιεγρν ζεξκνθξαζίαο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 
Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο πξκνχ.   

Ζ ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ αθνκίρισζε απφ φια ηα 
παξάζπξα.  

Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα εμηζνξξνπεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
παξέρεηαη ζεηηθή πίεζε, κε άλσ φξην ηα 30Pa, ζην ρψξν ηνπ νρήκαηνο, κε 
φιεο ηηο ζχξεο θαη ηα παξάζπξα θιεηζηά. Δπίζεο, ζην ζάιακν ηνπ νδεγνχ, 
ζα παξέρεηαη ζεηηθή πίεζε, ζε επίπεδν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ.  

ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ή ζέξκαλζεο, ε ιεηηνπξγία 
αεξηζκνχ ζα παξακέλεη δηαζέζηκε. Ζ βιάβε ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα 
αλαγγέιιεηαη ζηε Μνλάδα Οζφλεο Οδεγνχ απφ ην χζηεκα Διέγρνπ θαη 
Γηαρείξηζεο πξκνχ. 

Ζ δηάρπζε ηνπ αέξα ζα είλαη θαηά ην δπλαηφλ νκνηφκνξθε. Οη ηηκέο 
ηαρχηεηαο ηνπ αέξα ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί άλεζεο,πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην EN14750-1. 

Ζ αλαλέσζε ηνπ αέξα ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 m3λσπνχ αέξα αλά 
ψξα θαη αλά επηβάηε ζε ελ θηλήζεη φρεκα, κε θαλνληθέο ζπλζήθεο θνξηίνπ 
(AW2). Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ψζηε νη δηαλνκείο αέξα λα κελ 
θαηεπζχλνπλ ηνλ αέξα ζε φξζηνπο επηβάηεο. 

Σφζν γηα ηε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ςχμεο, ε 
δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ νρήκαηνο απφ ηα 
200mmέσο θαη ηα 1800mmπάλσ απφ ην δάπεδν θαη 1mκαθξηά απφ ηα 
ζηφκηα αεξηζκνχ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 8 0C. 

 
11.3 Κακπίλα νδεγνύ 

Σν ζχζηεκα HVAC ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ ζα είλαη αλεμάξηεην απφ ηα 
ζπζηήκαηα ησλ δηακεξηζκάησλ ησλ επηβαηψλ.  

Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηηο ζπλζήθεο θιηκαηηζκνχ θαη λα ξπζκίδεη 
ηε ζεξκνθξαζία ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ αλεμάξηεηα απφ ηηο ξπζκίζεηο 
ηνπ θιηκαηηζκνχ ζην δηακέξηζκα επηβαηψλ. Δπίζεο, ν νδεγφο, γηα ηελ 
θακπίλα ηνπ, ζα δχλαηαη λα θαζνξίζεη ηελ θαηεχζπλζε θαη λα ξπζκίζεη ηνλ 
φγθν ηνπ παξερφκελνπ αέξα κέζσ πνιιαπιψλ αθξνθπζίσλ.  

Σν ζχζηεκα HVAC πξέπεη λα έρεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
Πξφηππν EN14813-1, Καηεγνξία Β, κε ην νπνίν πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη. 

Σν ζχζηεκα HVAC ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ ζα εμαζθαιίδεη έλαλ 
ειάρηζην φγθν θαζαξνχ αέξα 30m3 αλά ψξα. 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  11-93 

ε πεξίπησζε αζηνρίαο ή δηαθνπήο απφ ηνλ νδεγφ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ςχμεο ή ζέξκαλζεο, ε ιεηηνπξγία αεξηζκνχ ζα παξακέλεη δηαζέζηκε. 

Σν ζχζηεκα HVAC ζα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα ζε θάζε κία απφ ηηο δχν 
θακπίλεο ησλ νδεγψλ. 

 
11.4 Δπηδόζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο – ζέξκαλζεο 

ην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, ην ζχζηήκα HVAC ζα εγγπεζεί, θαη’ 
ειάρηζηνλ, ηελ απηφκαηε δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ, πνπ παξαζέηνληαη 
ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. εκεηψλεηαη φηη, ζε θακία πεξίπησζε δελ 
αλαηξείηαη νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο ή 
ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ. 

 
11.4.1 Λεηηνπξγία ςύμεο 

Γηα κέγηζηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία μεξνχ βνιβνχ ίζε κε 40νCθαη κε 
ζρεηηθή πγξαζία 40% 

 κε αθίλεην φρεκα 

 κε ειηαθφ θνξηίν 

 κε θνξηίν θσηηζκνχ 

 κε θνξηίν AW2 θαη  

 κε ηελ ειάρηζηε παξνρή λσπνχ αέξα  

ε κέζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζα είλαη 28νCκε ζρεηηθή πγξαζία 60%. 

Ζ ηθαλφηεηα ςχμεο ηνπ θιηκαηηζηηθνχ γηα ην ζάιακν ηνπ νδεγνχ ζα 
ππνινγηζηεί φπσο αλσηέξσ, αιιά κε δχν άηνκα ζην ζάιακν ηνπ νδεγνχ, 
ζεσξψληαο ηελ ειάρηζηε παξνρή λσπνχ αέξα γηα ην ζάιακν ηνπ νδεγνχ.  

Ζ ζεξκνθξαζία ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη κεηαμχ 
ησλ 18°C θαη 28°C απφ ηνλ νδεγφ, αιιά κε βάζε ηελ αλσηέξσ κέγηζηε 
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ 40νC, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζα 
ξπζκίδεηαηκεηαμχ 24νC θαη 28 νC. 
 

11.4.2 Λεηηνπξγία ζέξκαλζεο 
Γηα εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 0νC, ε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ζα δχλαηαη λα 
δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ, ππφ ζπλζήθεο AW0, 
ζηνπο 24oC. 

Ζ ζεξκνθξαζία ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη κεηαμχ 
ησλ 18°C θαη 28°C απφ ηνλ νδεγφ. 
 

11.5 πληήξεζε θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 
Καηά ηηο φπνηεο εξγαζίεο επηζθεπήο, φια ηα εμαξηήκαηα πνπ είλαη 
πξνζαξηεκέλα ζηηο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ ζα είλαη δπλαηφλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ νπνηαδήπνηε άιια εμαξηήκαηα ηαπηφζεκεο 
ζρεδίαζεο. Δπηπιένλ, θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηαπηφζεκεο ζρεδίαζεο ζα 
είλαη πιήξσο ελαιιάμηκεο κεηαμχ ηνπο.  

Σν ζχζηεκα HVAC ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ κέζα ζηε γξακκή 
ζπληήξεζεο ρσξίο λα απαηηείηαη ξεχκα πςειήο ηάζεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 
νρήκαηνο ζα πξνβιέπεη ελαιιαθηηθή πεγή ειεθηξνδφηεζεο γηα ην 
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ζχζηεκα HVAC κε ηξφπν ψζηε ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο 
λα κπνξεί λα εθηειεί θάζε αλαγθαία ζπληήξεζε, λα εληνπίδεη ηα 
πξνβιήκαηα θαη λα δηεμάγεη ιεηηνπξγηθέο δνθηκέο κε αζθάιεηα. 
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12 ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 

 
12.1 Γεληθά 

Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ απηψλ. 

Απαηηνχληαη ηα εμήο ζπζηήκαηα πέδεζεο: 

 Ζιεθηξνδπλακηθήπέδε 

 Πέδε ηξηβήο (Μεραληθή / πδξαπιηθή) 

 Μαγλεηηθή Πέδε 

Σα νρήκαηα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζηακαηνχλ φηαλ δηαθφπηεηαη ή φηαλ 
ζηακαηά εληειψο ε παξνρή ξεχκαηνο. Κάζε ζχζηεκα πέδεζεο πξέπεη λα 
κπνξεί λα ζηακαηά ην φρεκα αλεμάξηεηα, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ άιισλ 
ζπζηεκάησλ πέδεζεο. 

Αλ ε ειεθηξνδπλακηθή πέδεζε παξνπζηάζεη ζθάικα ή δηαθνπεί εληειψο ε 

ιεηηνπξγία ηεο, ην ζχζηεκα πδξαπιηθήο πέδεζεο πξέπεη λα αλαιάβεη 

απηφκαηα, αληηθαζηζηψληαο ηελ ειεθηξνδπλακηθήπέδεζε πνπ ππνιείπεηαη. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλαιπηηθά ηε δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ πέδεζεο, 
ηφζν γηα ηνπο θηλεηήξηνπο φζν θαη γηα ηνπο ξπκνπιθνχκελνπο ηξνρνχο, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πέδεζεο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο 
επηδφζεσλ. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπο ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ ζπζηεκάησλ πέδεο, 
ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 
Ζιεθηξνδπλακηθήο Πέδεο, κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο δχλαηαη 
λα παξαηεζείζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Έιμεο.Δπηπιένλ, νη 
δηαγσληδφκελνηζα ππνβάινπλ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζχλζεηεο πέδεο, 
ε νπνία, θαη’ ειάρηζηνλ, ζα πεξηιακβάλεη θαζνξηζκφ ησλ δηαζηεκάησλ 
ηαρπηήησλ ηνπ νρήκαηνο θαηά ηα νπνία ε πέδεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 
ζα είλαη ειεθηξνδπλακηθή, κεραληθή ή ζχλζεηε (ειεθηξνδπλακηθή θαη 
κεραληθή). Δπίζεο, ζα θαζνξηζηεί ε ειάρηζηε ηαρχηεηα νρήκαηνο θαηά ηελ 
νπνία ζα εθαξκφδεηαη ειεθηξνδπλακηθή πέδε.  

Σν φρεκα ζα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα κέηξεζεο βάξνπο, ε επίδνζε ηεο 
πέδεζεο ζα είλαη ίδηα θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ, απφ AW0 έσο 
AW2. Οη επηδφζεηο ζα επηδεηρζνχλ ζηε κέγηζηε ιεηηνπξγηθή ηαρχηεηα, ζε 
φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ, απφ AW0 έσο AW2. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία εμνπιηζκνχ θαη 
ινγηζκηθνχ γηα λα κπνξεί ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο λα ζπληεξήζεη 
ζσζηά ην ζχζηεκα. Σα εξγαιεία ζα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ εχθνιε 
αλάγλσζε ηεο δηαγλσζηηθήο κλήκεο, ζα εθηεινχλ ιεηηνπξγηθέο δνθηκέο, ζα 
ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν, θιπ. 
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12.1.1 Σύζηεκα ειέγρνπ πέδεο 
Σν ζχζηεκα ειέγρνπ (Μνλάδα Διέγρνπ Πέδεζεο - BCU) ζα ιεηηνπξγεί κε 
κηθξνυπνινγηζηέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζα επεμεξγάδεηαη ηα 
δεδνκέλα ζε ππνινγηζηή, φρη κηθξφηεξν ησλ 16-bit.   

Ζ BCU ζα παξαθνινπζεί ηελ νξζή ιεηηνπξγία φισλ ησλ κεραληζκψλ 
πέδεζεο. Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη φιεο νη δπζιεηηνπξγίεο πξέπεη λα 
θαηαγξάθνληαη θαη λα γλσζηνπνηνχληαη κε ζήκα ζηνλ νδεγφ. Ζ BCU ζα 
πεξηιακβάλεη εθηεηακέλν δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα. Όια ηα ζθάικαηα ζα 
θαηαγξάθνληαη ζηε δηαγλσζηηθή κλήκε πνπ ζα δηαηεξεί ην πεξηερφκελν 
ηεο έζησ θαη αλ δηαθνπεί ε ειεθηξνδφηεζε.  
 

12.1.2 Ζιεθηξνδπλακηθή πέδε 
Σν θαλνληθφ ζχζηεκα πέδεζεο (ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο) ζα ζηεξίδεηαη 
ζε επηζηξνθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία εάλ ε ελαέξηα γξακκή δελ 
είλαη δεθηηθή, ζα δηαρέεηαη ζηνπο αληηζηάηεο πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. Ζ 
ειεθηξνδπλακηθή πέδεζε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, αθφκε θαη 
εάλ ε ελαέξηα γξακκή δελ είλαη δεθηηθή. 
 

12.1.3 Πέδε ηξηβήο (Μεραληθή) 
Ζ κεραληθή πέδεζε ηξηβήο ζα ελεξγνπνηείηαη πδξαπιηθά. 

Πξνβιέπεηαη έλα ζχζηεκα ζηαγφλσλ πέδεο κε ειαηήξηα (παζεηηθφ 
ζχζηεκα), πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη, φπσο δίδεηαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηνπο 
δηάθνξνπο ηξφπνπο πέδεζεο..  

Ζ πέδε ηξηβήο ζπκπιεξψλεη, επίζεο, ηελ ειεθηξνδπλακηθήπέδεζε ζηνπο 
θηλεηήξηνπο ηξνρνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην πνζνζηφ ηεο 
ειεθηξηθήο ηζρχνο πέδεζεο δελ είλαη δηαζέζηκν. 

Ζπέδε ηξηβήο ιεηηνπξγεί επίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελειεθηξνδπλακηθήπέδεζεησλ θηλεηήξησλ ηξνρψλ, (π.ρ. θαηά ηε 
ζπλδπαζκέλε πέδεζε γηα πιήξε ζηάζε). 

Ζ πέδε ηξηβήο ζα παξέρεη δχν αλεμάξηεηνπο ηξφπνπο απειεπζέξσζεο ζε 
πεξίπησζε βαζηθήο αζηνρίαο (κπινθαξηζκέλνο άμνλαο / ηξνρφο): 

 Ζιεθηξηθή ιεηηνπξγία: Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα απνκνλψζεη θαη λα 
απεκπιέμεη ηνλ κπινθαξηζκέλν άμνλα / ηξνρφ ρσξίο λα θχγεη απφ ηελ 
θακπίλα ηνπ. Ο κεραληζκφο πδξαπιηθήο απεκπινθήο ζα ζηεξίδεηαη ζε 
ζχζηεκα θπιίλδξσλ πνπ ζα είλαη εληειψο αλεμάξηεην απφ ην θχξην 
ζχζηεκα πέδεζεο. 

 Μεραληθή ιεηηνπξγία: ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο ειεθηξηθήο 
ιεηηνπξγίαο, ε απεκπινθή ηνπ θξέλνπ ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα, κέζσ 
εηδηθψλ θιεηδηψλ γηα ηελ κεραληθή απεκπινθή ηεο ραιαζκέλεο 
ζηαγφλαο.Ζ κεραληθή ιεηηνπξγία απεκπινθήο πέδεο ζα είλαηεθηθηή κε 
κεραληζκφ πνπ ζα είλαη εχρξεζηνο θαη ζα εγγπάηαη ηελ γξήγνξε 
απεκπινθή θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

ε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ν νδεγφο ζα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη 
εχθνια ην ζχζηεκα απεκπινθήο ησλ θξέλσλ.  
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12.1.4 Μαγλεηηθή Πέδε 
Ζ καγλεηηθή πέδε κεηψλεη δξαζηηθά ηελ απφζηαζε πέδεζεο ζε 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κε ηελ εθαξκνγή επηπιένλ πέδεζεο ηξηβήο 
επί ηεο ζηδεξνηξνρηάο Ζ καγλεηηθή πέδε ζα ελεξγνπνηείηαη είηε κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγίαο πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο είηε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 
πέδεζεοαζθαιείαο.Έλα επηπιένλ θνπκπί ελεξγνπνίεζεο ζα ηνπνζεηεζεί 
ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ θαη ζα ελεξγνπνηείηαη κφλνλ φηαλ ε ηαρχηεηα 
ηνπ νρήκαηνο δελ είλαη κεδέλ. 

 
12.2 Λεηηνπξγίεο πέδεζεο 

Γηα ηα νρήκαηα πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο πέδεζεο: 

 Καλνληθή πέδεζε (ιεηηνπξγίαο): (Ζιεθηξνδπλακηθή πέδεζε + πέδεζε 

ηξηβήο). 

 Πέδεζε έθηαθηεο αλάγθεο (Ζιεθηξνδπλακηθήπέδεζε + πέδεζε ηξηβήο 

+ καγλεηηθή πέδεζε + ξίςε άκκνπ), 

 Πέδεζε ζηάζκεπζεο (πέδεζε ηξηβήο), 

 Πέδεζε αζθαιείαο (Πέδε ηξηβήο θαη καγλεηηθή πέδε).  

 

12.2.1 Πέδεζε ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (πέδεζε ιεηηνπξγίαο) 
Σν ζχζηεκα ειέγρνπ έιμεο/πέδεζεο ζα ζπλδπάδεη φια ηα είδε πέδεο 
νκαιά πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο πέδεζεο ελψ ζα κεηψλεη ηε 
θζνξά θαη ζπληήξεζε πέδεο.  

Ζ πέδεζε ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά κε ειεθηξνδπλακηθή 
πέδεζε. απφ ηελ κεγίζηε ηαρχηεηα έσο ηα 5 Km/hrπεξίπνπ, θάησ απφ ηελ 
νπνία ελεξγνπνηείηαη ε ζπλδπαζκέλε πέδεζε. 

Σν ζχζηεκα κεραληθήο πέδεζεο (ηξηβήο) πξέπεη λα είλαη πάληνηε 
δηαζέζηκν γηα λα παξέρεη ηζρχ πέδεζεο φηαλ ε ειεθηξνδπλακηθήπέδε 
κεηψλεηαη κέρξηο φηνπ ην φρεκα ζηακαηήζεη εληειψο (θάζε ζπλδπαζκέλεο 
πέδεζεο). 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηζρχο ειεθηξηθήο πέδεζεο δελ ππάξρεη ή αζηνρήζεη, 
ε πέδε ηξηβήο πξέπεη λα κπνξεί λα ζηακαηήζεη ην φρεκα θάησ απφ 
νπνηεζδήπνηε δπλαηέο ζπλζήθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζχζηεκα 
κεραληθήο πέδεζεο πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα 
αλαπιεξψλεη ηελ απνχζα ειεθηξνδπλακηθή ηζρχ πέδεζεο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηχρεη ηελ ίδηα απφδνζε πέδεζεο θαη απφζηαζε ζηάζεο αιιά θαη λα 
δηαηεξήζεη ηελ νιηθή ηζρχ πέδεζεο νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζε φινπο 
ηνπο άμνλεο πέδεζεο.  

Ζ ηζρχο πέδεζεο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία θξέλσλ πξέπεη λα ξπζκίδεηαη 
απεξηφξηζηα ζε φιν ην εχξνο ηαρπηήησλ ηνπ νρήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζεί ε κέγηζηε ζπλνρή κεηαμχ ηξνρψλ θαη ζηδεξνηξνρηψλ θαη λα 
κπνξέζεη ν νδεγφο λα ειέγμεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο.  

Ζ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζε φιε ηελράξαμε ηνπ δηθηχνπ θαη ζηα δξνκνιφγηα ηνπ 

νρήκαηνο. 
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12.2.2 Πέδεζε έθηαθηεο αλάγθεο 
Καηά ηε ιεηηνπξγία πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, ην φρεκα ρξεζηκνπνηεί 
φια ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο γηα λα επηηχρεη ηε κέγηζηε κείσζε ηαρχηεηαο, 
φπσο απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή επηδφζεσλ. 

Ζ πέδεζε έθηαθηεο αλάγθεο επηιέγεηαη απφ ηνλ νδεγφ κέζσ ηνπ κνρινχ 
πνξείαο-πέδεο. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο παξέρεηαη πξνζηαζία 
έλαληη νιίζζεζεο. 
 

12.2.3 Πέδε ζηάζκεπζεο/ζπγθξάηεζεο 
Ζ ιεηηνπξγία πέδεζεο ζηάζκεπζεο εθαξκφδεηαη απηφκαηα απφ ην φρεκα, 
φηαλ δηαθνπεί εληειψο ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ζ δχλακε πέδεζεο ζπγθξάηεζεο ζα κπνξέζεη λα θξαηήζεη ην φρεκα ζε 
ζπλζήθεο θνξηίνπ AW3 ζηα ζεκεία ηεο κέγηζηεο θιίζεο ηνπ δηθηχνπ.  Ζ 
αθηλεηνπνίεζε απηή ζα εμαζθαιίδεηαη γηα κία ψξα κε ηνλ έλα άμνλα / δχν 
ηξνρνχο αλελεξγνχο θαη θάησ απφ ηηο πιένλ ππνβαζκηζκέλεο ζπλζήθεο 
πεξηβάιινληνο πνπ νξίδνληαη γηα αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία. 

Ζ δχλακε ζπγθξάηεζεο ζα είλαη επαξθήο γηα θνξηίν AW4 ζηα ζεκεία 
κεγίζηεο θιίζεο ηνπ δηθηχνπ κε φινπο ηνπο άμνλεο ελεξγνχο. Υξήζε 
νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνχ βνεζήκαηνο ζηνπο ηξνρνχο, εμσηεξηθά, γηα 
επίηεπμε / δηαηήξεζε ηεο ζπγθξάηεζεο ππφ κεγίζηε θιίζε δελ επηηξέπεηαη. 

 

12.2.4 Πέδεζε αζθαιείαο 
Ζ πέδεζε αζθαιείαο είλαη έλαο παζεηηθφο ηξφπνο πέδεζεο πνπ 
ελεξγνπνηείηαη φηαλ ν βξφρνο αζθαιείαο ηνπ νρήκαηνο είλαη αλνηθηφο. 
Δπηπιένλ, ελεξγνπνηείηαη θαη ε καγλεηηθή πέδε, εθ’ φζνλ ππάξρεη αξθεηή 
ηζρχο. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία πέδεζεο αζθαιείαο, δελ ππάξρεη πξνζηαζία έλαληη 
νιίζζεζεο θαη ηζνζηάζκηζεο θνξηίνπ, σζηφζν ιεηηνπξγεί ε ξίςε άκκνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία πέδεζεο αζθαιείαο αξρίδεη ηε ζηηγκή πνπ δηαθφπηεηαη ν 
βξφρνο αζθαιείαο. Ο βξφρνο αζθαιείαο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 
θνπκπηά έθηαθηεο αλάγθεο ζρήκαηνο καληηαξηνχ θαη ζηηο δχν θακπίλεο 
ησλ νδεγψλ. Ζ έληαμε ζην βξφρν αζθαιείαο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ή 
κεξψλ, φπσο π.ρ. ησλ κνριψλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηνπο επηβάηεο ή ηνπ 
ζπζηήκαηνο επαγξχπλεζεο ζα απνθαζηζηεί θαηά ηε θάζε κειεηψλ 
εθαξκνγήο. Ο Αλάδνρνο ζα θάλεη ηελ πξφηαζή ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ νρήκαηνο, ηελ ζπρλφηεηα ησλ 
δηαθνπψλ ηνπ βξφρνπ αζθαιείαο θαη ηνλ θίλδπλν λα πξνθιεζεί 
επηπέδσζε ησλ ηξνρψλ. 

 
12.3 Πξνζηαζία έλαληη νιίζζεζεο 

Ζ πέδεζε ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο  δελ πξέπεη λα πξνθαιεί 
επηπέδσζε ησλ ηξνρψλ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο 
επαθήο κεηαμχ ηξνρψλ θαη ζηδεξνηξνρηάο ζε ζπλζήθεο ρακειήο 
πξφζθπζεο, γηα παξάδεηγκα: ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο ή ρηνληνχ ή ζε 
πεξίπησζε πνπ έρνπλ πέζεη θχιια ζηε γξακκή. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ 
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πέδεζεο ζα εθαξκφδεη έλα πςειήο ηερλνινγίαο ζρήκα πξνζηαζίαο έλαληη 
νιίζζεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο 
πξφζθπζεο θαη λα πξνζηαηεπζεί ην φρεκα απφ επηπέδσζε ησλ ηξνρψλ. 

 
12.4 Γηάηαμε πξνηεξαηόηεηαο 

Οη απαηηήζεηο έιμεο θαη πέδεζεο ζα ζρεδηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκφ BOStrab ή ζχκθσλα κε παξφκνηνπο θαλνληζκνχο έηζη ψζηε: 

 Οη εληνιέο πέδεζεο λα πξνεγνχληαη ησλ εληνιψλ έιμεο. 

 Σν ινγηθφ θχθισκα εληνιψλ πέδεζεο λα έρεη πξνζηαζία απφ αζηνρίεο. 

 Ζ ηζρχο έιμεο θαη πέδεζεο λα κεηαβάιιεηαη κε ηνπο κηθξφηεξνπο θαηά 
ην δπλαηφλ θξαδαζκνχο (jerk). 

 
12.5 Πίλαθαο ηξόπσλ πέδεζεο 

Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πέδεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί: 

 

Λεηηνπξγία πέδεζεο Ζιεθηξνδπ

λακθή 

πέδε 

Μεραλη-

θή πέδε 
Μαγλεηηθή 

πέδε 
Κνπδνχλη Ρίςε 

άκκνπ 
χζηεκα 

αληηνιηζζε-

ηηθήο 

πξνζηαζίαο 

Πέδεζε (θαλνληθήο) 
ιεηηνπξγίαο 

X X   X X 

Πέδεζε έθηαθηεο 
αλάγθεο 

X X X X X X 

Πέδεζε ζηάζκεπζεο  X     

Πέδεζε αζθαιείαο 
(ν βξφρνο αζθαιείαο 
είλαη αλνηθηφο) 

 X X  X  

Πίνακαρ 1. Πίνακαρ ηπόπων πέδηζηρ 
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13 ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ 

 
13.1 Γεληθά 

Σν φρεκα ζα εθνδηαζηεί κε Οινθιεξσκέλν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ επί 
ηνπ Ορήκαηνο (IBIS)πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη 
ην ινγηζκηθφ πνπ ζα εθηεινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
θεθάιαην απηφ. 

Όια ηα ζπζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην απηφ ζα βαζίδνληαη ζην 
πξφηππν VDV 300, Οινθιεξσκέλν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ επί ηνπ 
Ορήκαηνο (IBIS), ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN50155 ή άιιν 
αληίζηνηρν θαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξαρχ 
ζηδεξνδξνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ππνζπζηεκάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαη βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζε έλα 
κνλαδηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ Τπνινγηζηή επί ηνπ Ορήκαηνο (OBC) ηνπ 
IBIS.Όινο ν εμνπιηζκφο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο εληφο ηνπ νρήκαηνο θαη 
ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. Γελ 
επηηξέπεηαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ νξνθή, κε εμαίξεζε κφλνλ 
ησλ θεξαηψλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 

Όια ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ OBC θαη ησλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ 
απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. Σα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ζα απνηεινχλ 
ηδηνθηεζία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Σν ζχλνιν ηνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ ζα κπνξεί λα αληηκεηαηεζεί. Παξάκεηξνη 
ή πιεξνθνξίεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν φρεκα ζα 
κπνξνχλ εχθνια λα αιιάμνπλ (γηα παξάδεηγκα, κε ρξήζε ηππηθνχ 
θνξεηνχ ππνινγηζηή θαη εθαξκνγή ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ).  

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην IBIS ζα είλαη ζπκβαηέο κε 
ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο Δηαηξίαο Λεηηνπξγίαο. 

 

13.2 Τπνινγηζηήο επί Ορήκαηνο 
Ο Τπνινγηζηήο επί ηνπ Ορήκαηνο (OBC) είλαη ε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ 
φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην απηφ. 
Ο OBC είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 
κε ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξνρή ηεο 
δηακφξθσζεο ή άιισλ δεδνκέλσλ ζηα ππνζπζηήκαηα απηά. Ζ ειάρηζηε 
δηακφξθσζή ηνπ ζα είλαη:  

 Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU) 

 Γχν ηεξκαηηθνί ζηαζκνί (ΜΜΗ) έλαο ζε θάζε θακπίλα νδεγνχ. 

 Γέθηεο θαη θεξαίαGPS( έλα (1) ζεη γηα φιν ην φρεκα) 

 Δλεξγνπνηεκέλν αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν (802.11n ή λεψηεξν) 

 Απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη ηα ππνζπζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Θα παξέρνληαη θαη’ ειάρηζην ζεηξηαθή (RS232 ή RS485), 

ζχλδεζε USBή/θαη Ethernetγηα ηελ δηαζχλδεζε κε Ζ/Τ ζπληήξεζεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ OBC ζα είλαη νη εμήο: 
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 πλερήο ππνινγηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο θαη κεηάδνζή ηνπζην 

TCMS. ηε ζπλέρεηα ην TCMSαλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηα 

ππνζπζηήκαηα, φπσο απαηηείηαη. 

 Μεηάδνζε εκεξνκελίαο θαη ψξαο ζηα ππνζπζηήκαηα, φπσο απαηηείηαη, 

κέζσ TCMS νκνίσο φπσο κε ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο. 

 πγρξνληζκφο θαη κεηάδνζε νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ αλαγγειηψλ 

πιεξνθνξηψλ (απηφκαηα/ρεηξνθίλεηα) πξνο ηνπο επηβάηεο. 

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνηεξαηφηεηαο θπθινθνξίαο θαη ζπζηήκαηνο 

αιιαγήο θαηεχζπλζεο. 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην φρεκα ζην Κέληξν Διέγρνπ Κπθινθνξίαο 

(ΚΔΛ). 

 Λήςε πιεξνθνξηψλ θαη εληνιψλ δηακφξθσζεο απφ ηνλ νδεγφ κέζσ 

ηνπ ΜΜΗ. 

 Πιεξνθφξεζε ηνπ νδεγνχ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα 

αλαρψξεζεο θαη γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

 Μεηάδνζε θαη ιήςε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ κε ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. (Βιέπε επίζεο 10.5) 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ν OBC ζα 
ρξεηαζηεί λα θνξησζεί κε ηηο πιεξνθνξίεο δηακφξθσζεο πνπ 
αθνινπζνχλ: 

 Γηακφξθσζε δηθηχνπ (αξηζκφο, φλνκα θαη αθνινπζία ζηαζκψλ, 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ, αξηζκφο θαη ζέζε ειεγθηψλ 

θπθινθνξίαο, θιπ). 

 Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ. 

 Πιεξνθνξίεο Πίλαθα Γξνκνινγίσλ (αξηζκφ δηαδξνκψλ, 

ρξνλνδηαγξάκκαηα). 

Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο δηακφξθσζεο ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηε θάζε 

ζρεδηαζκνχ. Ζ πιήξεο αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγηζκηθνχ ζα γίλεη κε ηξφπν 

ψζηε λα εμππεξεηεί φρη κφλν, ηε δηακφξθσζε ησλ ππαξρφλησλ ζηαζκψλ 

θαη δηθηχσλ αιιά απηήλ θαη ησλ κειινληηθψλ επεθηάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζεη ζε κειινληηθέο επεθηάζεηο, ε κλήκε ηνπ OBC θαη ησλ 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ (φπνπ ρξεηάδεηαη) ζα έρεη κέγεζνο πνπ ζα εμππεξεηεί 

ηε δηακφξθσζε δηθηχνπ ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξνπ ηνπ ππάξρνληνο. 

Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί (ΜΜΗ) ζα ιεηηνπξγνχλ φηαλ είλαη ελεξγή ε θακπίλα 

ηνπ νδεγνχ. Οη ιεηηνπξγίεο θαη ησλ δχν θακπίλσλ ζα είλαη ηζνδχλακεο. 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ OBC κε ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ζα βαζίδεηαη ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ IBISή ηζνδχλακν. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ζηελ ΑΜ Α.Δ. γηα έγθξηζε, 

θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ.  

13.2.1 ΜΜΗ Οδεγνύ 
ε θάζε θακπίλα νδεγνχ, ν Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηελ απαξαίηεηε 
Γηαζχλδεζε Υεηξηζηή - Μεραλήο (MMI) πνπ ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 
απφ κηα έγρξσκε νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 8 ηληζψλ γηα ηελ εηζαγσγή 
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εληνιψλ θαη δεδνκέλσλ. Μέζσ ηνπ ΜΜΗ, ν νδεγφο ζα κπνξεί ελδεηθηηθά 
θαη φρη πεξηνξηζηηθά, λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ νδήγεζεο (κε δξνκνιφγην, δπλακηθά, ρσξίο 
εμππεξέηεζε) 

 Καζνξηζκφο ηεο γξακκήο, ηνπ δξνκνινγίνπ θαη ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο 
ηνπ νρήκαηνο 

 Καζνξηζκφο ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ (ζε δπλακηθφ δξνκνιφγην) 

 Καζνξηζκφο ησλ κελπκάησλ ησλ πηλαθίδσλ έλδεημεο πξννξηζκνχ 

 Καζνξηζκφο ηεο πηζαλήο θαζπζηέξεζεο ζε επηιεγκέλν δξνκνιφγην 

 Αλαθνίλσζε πξνερνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο ζηνπο επηβάηεο 

 Υεηξνθίλεηε αίηεζε πξνηεξαηφηεηαο απφ ηνλ νδηθφ ειεγθηή θαη αίηεζε 
αιιαγήο θαηεχζπλζεο απφ ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ειεγθηή. 

Ο πιήξεο ζρεδηαζκφο ηεο ΜΜΗ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο ηεξαξρίαο ηνπ κελνχ ζα είλαη 
φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξνο, πξνθεηκέλνπ ν νδεγφο λα εηζάγεη ηα 
δεδνκέλα γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα. Ζ πιένλ θνηλή ιεηηνπξγία ζα 
επηιέγεηαη κε πίεζε ελφο κφλν πιήθηξνπ (πιήθηξα ιεηηνπξγίαο). 

Ζ ΜΜΗ ζα πεξηιακβάλεη επίζεο θφξκεο κε δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θσδηθφ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο θαη εληνπηζκνχ 
πξνβιεκάησλ γηα φια ηα ππνζπζηήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 
απηφ. 

Δηδηθή δηαγλσζηηθή ιεηηνπξγία, ζα επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο 
λα πξνζνκνηψλεη πιήξσο ηελθίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζε φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ 
δηθηχνπ, ελψ ην φρεκα ζα βξίζθεηαη ζην ακαμνζηάζην,πξνθεηκέλνπ λα 
επηβεβαησζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο, φηαλ απηφ θηλείηαη ζην 
δίθηπν. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ζαθαηαρσξεί ηηο επηζπκεηέο ζηάζεηο 
εθθίλεζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπ νρήκαηνο. Σν ζήκα ηνπ GPS 
ζααπνκνλψλεηαη πξνζσξηλά απφ ην ινγηζκηθφ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο 
ηνπ νρήκαηνο θαη ζα πξνζνκνηψλεηαηαπφ ηα δεδνκέλα ηεο ηξνρηάο πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ OBC, φπσο φηαλην φρεκα 
θηλείηαηαπφ ηελ ζηάζε εθθίλεζεο πξνο ηελ ζηάζε πξννξηζκνχ θαη λα 
ζηακαηά ζηηο ελδηάκεζεο ζηάζεηο. Όια ηαππφινηπα ζπζηήκαηα ζα 
ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά, κε βάζε ηελ πξνζνκνησκέλε ζέζε ηνπ νρήκαηνο. 
 

13.2.2 Απηόκαηνο Δληνπηζκόο Ορήκαηνο 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεηαη ζπλέρεηα, βάζεη: 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην GPS. 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο 

ηνπ νρήκαηνο (νδφκεηξα). 

 Σνπ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλίρλεπζε κεδεληθήο ηαρχηεηαο (γηα ηνλ ιεπηνκεξή εληνπηζκφ ηεο 

ζέζεο ηνπ νρήκαηνο). 
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 Σσλ πιεξνθνξηψλ πνπ πιεθηξνινγνχληαη απφ ηνλ νδεγφ (θαηά ηελ 

ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ηελ εθθίλεζε ή ηελ επαλαθνξά), σο πξνο ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε θαη ην εμππεξεηνχκελν δξνκνιφγην. 

Ο αιγφξηζκνο ζα ππνινγίδεη ηε ζέζε (ρηιηνκεηξηθή ζέζε) ηνπ νρήκαηνο 
ζηε γξακκή κε αθξίβεηα 5 κέηξσλ ή κεγαιχηεξε. Ο αιγφξηζκνο πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππφςε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ην δνξπθνξηθφ ζήκα δελ ζα 
είλαη δηαζέζηκν ή φηη κπνξεί λα παξακνξθσζεί εμ αηηίαο ησλ 
παξαθείκελσλ πςειψλ θηηξίσλ. Ο αιγφξηζκνο πξέπεη λα ζπλερίζεη ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο 
βαζηδφκελνο ζηνπο αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο. Ο αιγφξηζκνο 
ππνινγηζκνχ ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο είλαη βαζηθφο γηα ηηο ππφινηπεο 
ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ OBC. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ζέζε ηνπ 
νρήκαηνο ζα εκθαλίδεηαη θαη ζα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο ζηελ νζφλε ηνπ 
νδεγνχ (ΜΜΗ) κε θηιηθά πξνο ην ρξήζηε γξαθηθά. Θα εκθαλίδεη επίζεο ηε 
δηαλπζείζα απφζηαζε απφ ηελ ηειεπηαία ζηάζε ή/ θαη ηελ απφζηαζε απφ 
ηελ επφκελε. 

13.2.3 Οπηηθέο θαη αθνπζηηθέο αλαθνηλώζεηο 

Ο OBC ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ νπηηθν-αθνπζηηθφ ειεγθηή γηα λα δεηήζεη ηελ 
εκθάληζε ηεο αλάινγεο νζφλεο πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλαπαξαγσγή 
αληίζηνηρνπ καγλεηνθσλεκέλνπ κελχκαηνο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 
νρήκαηνο. 

Ο νδεγφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθπέκςεη καγλεηνθσλεκέλν ερεηηθφ 
κήλπκα εηζάγνληαο ηελ απαξαίηεηε εληνιή κε ην πιεθηξνιφγην. 

13.2.4 Δπηθνηλσλία κε ηνλ ειεγθηή θπθινθνξίαο θαη ηνλ Μεραληζκό 
Αιιαγήο θαηεύζπλζεο 

Καηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ νρήκαηνο ζε ειεγθηή θπθινθνξίαο ή κεραληζκφ 
αιιαγήο θαηεχζπλζεο, ην ζχζηεκα ζα αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηελ 
ηαπηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ ειεγθηή θπθινθνξίαο ή κεραληζκνχ αιιαγήο 
θαηεχζπλζεο θαη ζα ηελ εκθαλίδεη ζηελ αληίζηνηρε νζφλε. 

Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
ειεγθηέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ κλήκε ηνπ, ν OBC ζα 
εθθηλήζεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ειεγθηή θπθινθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίζεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ νρήκαηνο. Ο νδεγφο ζα ελεκεξσζεί 
γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ή αζηνρία ηεο επηθνηλσλίαο απηήο. Ο νδεγφο ζα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ρεηξνθίλεηα πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ ειεγθηή 
θπθινθνξίαο ζε πεξίπησζε πξφηεξεο αζηνρίαο ηεο επηθνηλσλίαο, 
επηιέγνληαο ηνλ ειεγθηή θπθινθνξίαο πνπ ήδε εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε 
αθήο (MMI) θαη πιεθηξνινγψληαο κηα εληνιή. 

Αλάινγα κε ην επηιεγκέλν απφ ηνλ νδεγφ δξνκνιφγην, ν OBC ζα δεηήζεη 
ηελ απαηηνχκελε θαηεχζπλζε απφ ηνλ ειεγθηή κεραληζκνχ αιιαγήο 
θαηεχζπλζεο. 

Ο νδεγφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθπξψζεη ρεηξνθίλεηα ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε θαηεχζπλζε θαη λα επηιέμεη κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε, 
κέζσ ηνπ ειεγθηή ηνπ κεραληζκνχ αιιαγήο θαηεχζπλζεο, 
πιεθηξνινγψληαο ηελ αλάινγε εληνιή. 
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Σα απαξαίηεηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κε ηνπο ειεγθηέο 
θπθινθνξίαοθαη κεραληζκνχ αιιαγήο θαηεχζπλζεο ζα παξαζρεζνχλ απφ 
ηελ Αηηηθφ ΜεηξφA.E. θαη ηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο  θαηά ηε θάζε 
ζρεδηαζκνχ. 

13.2.5 Δπηθνηλσλία κε ην ΚΔΛ 

Ο OBC ζα κεηαδίδεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζην ΚΔΛ κέζσ ηνπ 
ξαδηνζπζηήκαηνο ΣETRA ηειεγξαθήκαηα (SDS) πνπ ζα πεξηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Αξηζκφ νρήκαηνο, γξακκήο θαη δηαδξνκήο. 

 Θέζε θαη θαηεχζπλζε ηνπ νρήκαηνο 

 Σαρχηεηα νρήκαηνο 

 Αξηζκφ επηβαηψλ, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην χζηεκα Καηακέηξεζεο 

 Σαπηφηεηα νδεγνχ 

 Δπφκελε ζηάζε / ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 

 Τπνινγηδφκελν ρξφλν γηα ηελ επφκελε ζηάζε / ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 

 Σξφπν ιεηηνπξγίαο (απηφκαην, δπλακηθφ, εθηφο ππεξεζίαο) 

 Γηαγλσζηηθά θαηάζηαζεο ησλ επί κέξνπο ππνζπζηεκάησλ 

Ζ πεξίνδνο κεηάδνζεο ζα θαζνξηζηεί θαηά ηε θάζε ζέζεο ηνπ έξγνπ ζε 
ιεηηνπξγία θαη ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο απφ 
15 έσο 90 δεπηεξφιεπηα. 

Σν αθξηβέο πξσηφθνιιν κεηάδνζεο ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν  απφ ηελ ΑΜ  
θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε αλεμάξηεην αλάδνρν ηεο 
ΑΜ (αλάδνρνο ηεο επέθηαζεο Σξακ πξνο Πεηξαηά), ν νπνίνο  έρεη 
αλαιάβεη λα αλαβαζκίζεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
ζην ΚΔΛ.  

Ο OBC ζα ιακβάλεη απφ ην ΚΔΛ, κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο 
TETRA, ηειεγξαθήκαηα (SDS) πνπ ζα πεξηέρνπλ εληνιέο θαη 
παξακέηξνπο δηακφξθσζεο, φπσο: 

 χληνκα κελχκαηα πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ νδεγνχ 

 Ρχζκηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο (απηφκαηε, δπλακηθή) 

 Ρχζκηζε ηνπ αξηζκνχ δξνκνινγίνπ (απηφκαηε ιεηηνπξγία) ή ηνπ 
επφκελνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ (δπλακηθή ιεηηνπξγία) 

 Μελχκαηα γηα ηηο εμσηεξηθέο πηλαθίδεο 

13.2.6 Πιεξνθνξίεο δξνκνινγίνπ πξνο ηνλ νδεγό 

χκθσλα κε ηελ ψξα πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ δέθηε ηνπ GPS, ην 
δξνκνιφγην πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ νδεγφ, ηηο πιεξνθνξίεο δξνκνινγίνπ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κλήκε ηνπ θαη ηελ παξνχζα ζέζε ηνπ νρήκαηνο, 
ν OBC ζα ελεκεξψλεη ηνλ νδεγφ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα 
αλαρψξεζεο απφ ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ 
ρξφλν πξνπνξείαο ή θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ην δξνκνιφγην. Ο 
ππνινγηζκφο απηφο κπνξεί λα γίλεη κφλν ζηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία. 

Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ζα θαζνξηζηνχλ 
θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. 
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13.3 ύζηεκα Αλαγγειηώλ 

13.3.1 Γεληθά 

Σα νρήκαηα ζα εθνδηαζηνχλ κε έλα έμππλν, πςειήο πνηφηεηαο ήρνπ θαη 
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζχζηεκα αλαγγειηψλ. Σν ζχζηεκα ζα είλαη 
ππεχζπλν γηα ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο θαη κνλάδεο: 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θακπίλσλ νδήγεζεο  

 Μνλφδξνκε επηθνηλσλία (νδεγνχ πξνο ηνπο επηβάηεο) 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία (νδεγνχ θαη επηβάηε), εάλ θάπνηνο επηβάηεο 

ελεξγνπνηήζεη ην ζπλαγεξκφ. 

 Απηφκαηε αλαπαξαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηαζκνχ 

 Αλαπαξαγσγή ερνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ κε εληνιή ηνπ νδεγνχ. 

 Αλαπαξαγσγή ερνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ βάζεη ηνπ δξνκνινγίνπ ή 

θαη ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο. 

 Απηφκαηε ξχζκηζε έληαζεο ήρνπ 

ην δηακέξηζκα επηβαηψλ ζα εγθαηαζηαζεί ηθαλφο αξηζκφο κεγαθψλσλ 
πςειήο πνηφηεηαο κε ηξφπν ψζηε φινη νη επηβάηεο λα αθνχλε θαζαξά ηηο 
αλαθνηλψζεηο. Σν ζχζηεκα ζα εθνδηαζηεί κε Απηφκαηε Ρχζκηζε Έληαζεο 
Ήρνπ (AVC) γηα λα αληηζηαζκίδεη δπλακηθά ην ζφξπβν πνπ ππάξρεη ζην 
ρψξν ησλ επηβαηψλ. Ζ έληαζε ησλ αλαθνηλψζεσλ, θαζψο θαη νη 
παξάκεηξνη ηεο AVC ζα ξπζκίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο.Όιεο νη 
απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Αλαγγειηψλ ζα 
γίλνληαη κέζα απφ ην ρψξν ησλ επηβαηψλ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν 
θαη ηε δηαδξνκή ησλ θαισδίσλ γηα λα πεξηνξίζεη ην κέγεζνο ηνπ ζνξχβνπ 
ησλ ερείσλ. Ο ζφξπβνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα αλαγγειηψλ (PA) 
φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 40db (A) ζε απφζηαζε 
0.3 κέηξα απφ ηα κεγάθσλα, θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
νρήκαηνο (πιήξε έιμε ή πέδεζε, ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία). 

13.3.2 Αλαθνηλώζεηο Οδεγνύ θαη επηθνηλσλία επηβάηε κε Οδεγό 

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ λα θάλεη αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο 
επηβάηεο πηέδνληαο ην αλάινγν θνπκπί (ΡΣΣ) ηνπ κηθξνθψλνπ πνπ ζα 
είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ, φπνην κηθξφθσλν θαη αλ 
ρξεζηκνπνηεί. Οη αλαθνηλψζεηο ηνπ νδεγνχ πξνο ηνπο επηβάηεο έρνπλ 
πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ απηφκαησλ ή ησλ πξνερνγξαθεκέλσλ 
αλαθνηλψζεσλ. Θα παξαζρεζνχλ έλα  κηθξφθσλν ρεηξφο θαη έλα ηχπνπ 
Gooseneck ζηε θακπίλα. 

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν θακπίλσλ ηνπ 
νδεγνχ, αθφκε θαη φηαλ δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε θακία απφ απηέο. Ζ 
ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Αλαγγειηψλ γηα αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο επηβάηεο 
ζα δεηθλχεηαη θαηάιιεια ζηελ θακπίλα νδήγεζεο. Δπίζεο ζα δεηθλχεηαη 
θαη ζηε δεχηεξε θακπίλα, φηαλ πξφθεηηαη γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
θακπίλσλ νδήγεζεο. 

Θα πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, κε ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ν επηβάηεο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 
νδεγφ.  
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Σν ζχζηεκα ζα εγθαηαζηήζεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ νδεγνχ 
θαη ηνπ επηβάηε πνπ ελεξγνπνηεί ην ζπλαγεξκφ. Ζ επηθνηλσλία ζα 
ηεξκαηίδεηαη είηε απφ ηνλ νδεγφ είηε φηαλ ν επηβάηεο ζέζεη θαη πάιη ην 
ζπλαγεξκφ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε.  

Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ζα ππάξρεη έλδεημε ζηελ θακπίλα νδεγνχ γηα ην 
αίηεκα ηνπ επηβάηε θαη κεηά ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνλ νδεγφ, ηφηε ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία. Ζ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο γηα 
επηθνηλσλία απφ ηνλ νδεγφ ζα δεηθλχεηαη ζηνλ επηβάηε. 

Οη ζέζεηο θαη ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ  

13.3.3 Απηόκαηεο αλαθνηλώζεηο 
Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί απηφκαηεο αλαθνηλψζεηο πνπ ζα 
πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα αθφινπζα: Δπφκελε 
ζηάζε, Άθημε ζηε ζηάζε, Αληαπφθξηζε κε άιιν κέζν κεηαθνξάο, Άλνηγκα 
ησλ ζπξψλ, Κιείζηκν ησλ ζπξψλ. Οη αλαθνηλψζεηο ζα γίλνληαη ζε δχν 
γιψζζεο (Διιεληθά θαη Αγγιηθά). Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ 
απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ,πνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) 
ζα θαζνξηζηεί θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. 

Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα αλαπαξάγεη καγλεηνθσλεκέλα ερεηηθά 
κελχκαηα πνπ ζα επηιέγνληαη απφ ηνλ νδεγφ κε ην πιεθηξνιφγην. 

Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα αλαπαξάγεη καγλεηνθσλεκέλα ερεηηθά 
κελχκαηα βάζεη ηνπ δξνκνινγίνπή/θαη ηεο παξνχζαο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο.  

Όια ηα καγλεηνθσλεκέλα ερεηηθά κελχκαηα ζα ερνγξαθνχληαη απφ ηελ 
Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο θαη ζα παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αξρηθή 
θφξησζε. Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο λα 
ηξνπνπνηεί (λα ελεκεξψλεη, δηαγξάθεη ή εηζάγεη) ηηο καγλεηνθσλεκέλεο 
αλαθνηλψζεηο, αιιά θαη λα ηξνπνπνηεί ηα ερεηηθά κελχκαηα θαη ην ζρεηηθφ 
πξφγξακκα κεηάδνζήο ηνπο κε ρξήζε θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ. Σπρφλ εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο ή ινγηζκηθφ πνπ ζα 
ρξεηαζηνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ, ζα 
παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Κάζε μερσξηζηήπεγή εηζφδνπ ζα έρεη δηθή ηεο ξχζκηζε έληαζεο ήρνπ. Σν 
ζχζηεκα ζα εθαξκφδεη ζρέδην πξνηεξαηφηεηαο γηα λα επηιέμεη ηελ 
θαηάιιειε πεγή εηζαγσγήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαπάλσ 
απφ κία δηαζέζηκεο πεγέο ηαπηφρξνλα. Σν ζχζηεκα ζα δηαθφπηεη νκαιά 
ηελ πεγή ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζα εηζάγεη ηελ πεγή ηεο 
πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο (βαζκηαία εμαζζέλεζε/βαζκηαία αχμεζε 
έληαζεο). Σν ζχζηεκα πξνηεξαηφηεηαο ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 
ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ Α.Δ. θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. 

 

13.4 ύζηεκα Διέγρνπ Κπθινθνξίαο 

13.4.1 Σύζηεκα πξνηεξαηόηεηαο θπθινθνξίαο 

χκθσλα κε ηνλ παξφληα ζρεδηαζκφ ζεκαηνδφηεζεο θαη ηε ζρεηηθή 
εθαξκνγή ζρεηηθά κε ηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ νδψλ ζηε δηαδξνκή ηνπ 
νρήκαηνο, απαηηείηαη ε κεηάδνζε ηξηψλεληνιψλ (γηα θάζε θαηεχζπλζε 
θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο) πξνο ηνλ ειεγθηή ηνπηθήο θπθινθνξίαο. 

 Δληνιή αίηεζεο πξνηεξαηφηεηαο, φηαλ ην φρεκα πιεζηάδεη ζε 
δηαζηαχξσζε θαη ζε απφζηαζε πνπ πνηθίιεη, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δηαζηαχξσζεο 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  13-107 

 Δληνιή θαηάιεςεο φηαλ ην κέησπν ηνπ νρήκαηνο εηζέξρεηαη ζηε 
δηαζηαχξσζε 

 Δληνιή απειεπζέξσζεο φηαλ ε νπξά ηνπ νρήκαηνο δηέιζεη απφ ηελ 
δηαζηαχξσζε.  

Απηέο νηηξεηο εληνιέο είλαη απαξαίηεηεο ζηνλ ειεγθηή θπθινθνξίαο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ελεξγνχπξνγξάκκαηνο ζεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα 
ειεγρζεί ε νδφο θαη νη θσηεηλνίζεκαηνδφηεο ηνπ νρήκαηνο θαη λα 
παξαζρεζεί ζ’ απηφ ε απαξαίηεηε πξνηεξαηφηεηα. 

Ο OBC ππνινγίδεη ζπλερψο ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ νρήκαηνο. Βάζεη ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε 
ηνπο ειεγθηέο θπθινθνξίαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο παξακέηξνπο ζρεηηθήο 
απφζηαζεο / ρξφλνπ, ν ππνινγηζηήο ζα κεηαδίδεη απηφκαηα ηηο εληνιέο 
ζηνλ ειεγθηή θπθινθνξίαο κε ρξήζε ηεο απαξαίηεηεο αζχξκαηεο 
δηαζχλδεζεο (modemεπξέσο θάζκαηνο). Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο ζηάζεηο 
βξίζθνληαη θνληά ζε δηαζηαπξψζεηο, ε εληνιή αίηεζεο πξνηεξαηφηεηαο ζα 
ελεξγνπνηείηαη θαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπξψλ (αλνηρηέο / θιεηζηέο) ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε απφζηαζε. 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ ππάξρνληα ζηαζεξφ 
εμνπιηζκφ ιήςεο ζεκάησλ. Ζ κεηάδνζε ησλ εληνιψλ 
«αίηεζεο»,«θαηάιεςεο»θαη «απειεπζέξσζεο» απφ ην φρεκα πξνο ηνλ 
ειεγθηή ηνπηθήο θπθινθνξίαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ξαδηνδεχμεο. Σα 
πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο 
θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ. Ζ ξαδην-επηθνηλσλία κε ηνλ ειεγθηή 
θπθινθνξίαο γίλεηαη ζηελ θνηλφρξεζηε πεξηνρή ησλ 2.4GHz.  

Ο νδεγφο ζα ιακβάλεη ερεηηθή ή/θαη νπηηθή επηβεβαίσζε γηα ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ειεγθηή θπθινθνξίαο. ε θάζε 
πεξίπησζε, ν νδεγφο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλαιακβάλεη 
ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο ζηνλ ειεγθηή κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ ΜΜΗ. 

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο λα ηξνπνπνηήζεη θαη 
λα επεθηείλεη ζην κέιινλ ηελ δηακφξθσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ειεγθηή 
θπθινθνξίαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ 
νρήκαηνο, κέζσ ηεο απαξαίηεηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

13.4.2 Έιεγρνο κεραληζκνύ αιιαγήο θαηεύζπλζεο 

Σα ζεκεία ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ 
εμνπιηζηεί κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνχ αιιαγήο θαηεχζπλζεο: 

 Σεξκαηηθφο ζηαζκφο ΔΦ (ζα είλαη ελδηάκεζνο ζηαζκφο, κεηά ηελ 
επέθηαζε) 

 Σεξκαηηθφο ζηαζκφο πληάγκαηνο 

 Σεξκαηηθφο ζηαζκφο Πεηξαηά 

 ηαζκφο παξάθακςεο Πηθξνδάθλεο 

 Σξίγσλν Πνζεηδψλνο - Αρηιιέσο 

 Σξίγσλν Πνζεηδψλνο - S3.8 

 Σεξκαηηθφο ζηαζκφο Βνχιαο 

 Ακαμνζηάζην ησλ ΣΡΑΜ ζην Διιεληθφ. 

Ο έιεγρνο ηνπ κεραληζκνχ αιιαγήο θαηεχζπλζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
κε δχν ηξφπνπο: 
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 Απηφκαηα, απφ ηνλ OBC. Καηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία, ν OBC 
επηιέγεη ηελ θαηάιιειε θαηεχζπλζε αιιαγήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
ππάξρνπζα (επηιεγκέλε απφ ηνλ νδεγφ) δηαδξνκή ηνπ νρήκαηνο θαη 
ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε. 

 Υεηξνθίλεηα, απφ ηνλ νδεγφ. Καηά ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, ν νδεγφο 
επηιέγεη ην επηζπκεηφ ζεκείν αιιαγήο θαηεχζπλζεο εηζάγνληαο ηηο 
απαξαίηεηεο εληνιέοκέζσ ηεο νζφλεο αθήο.  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην φρεκαζα είλαη εμνπιηζκέλν απφ ηνλ 
Αλάδνρν κε ζχζηεκα ην νπνίν ζα απνζηέιιεη αζχξκαηα ηελ εληνιή ζηνλ 
ηνπηθφ ειεγθηή κέζσ ηεο ίδηαο δηαζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο θαη ζην 
ζχζηεκα πξνηεξαηφηεηαο θπθινθνξίαο πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο 
(ζηελ πεξίπησζε απηή απνζηέιιεηαη κφλν ε εληνιή «αίηεζεο»).  

Σν ζχζηεκα ηνπ ζπξκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ ππάξρνληα 
ζηαζεξφ εμνπιηζκφ ιήςεο ζεκάησλ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππάξρνληα 
εμνπιηζκφ θαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ  θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ.  

Ο νδεγφο ζα ιακβάλεη ερεηηθή ή/θαη νπηηθή επηβεβαίσζε γηα ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ κεραληζκφ αιιαγήο θαηεχζπλζεο.  

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο λα ηξνπνπνηήζεη θαη 
λα επεθηείλεη ζην κέιινλ ηελ δηακφξθσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ειεγθηή 
αιιαγήο θαηεχζπλζεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ κλήκε ηνπ OBC, 
κέζσ ηεο απαξαίηεηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

13.5 ύζηεκα νπηηθώλ πιεξνθνξηώλ επηβαηώλ 

13.5.1 Δζσηεξηθό ζύζηεκα 
Θα παξαζρεζεί απνδεδεηγκέλεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθφ ζχζηεκα 
ειεθηξνληθήο πξνβνιήο πιεξνθνξηψλ.  

Σν ζχζηεκα απηφ ζα απνηειείηαη απφ νζφλε «LED» γηα ηελ πξνβνιή 
πιεξνθνξηψλ πξννξηζκνχ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη’ ειάρηζηνλ κία (1) ζε 
θάζε αξζξσηφ ζηνηρείν . 

ηελ νζφλε ζα παξνπζηάδνληαη απηφκαηα κελχκαηα πνπ ζα πιεξνθνξνχλ 
γηα ηνλ επφκελν ζηαζκφ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηάζε, θαζψο θαη 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επηβάηεο φπσο αληαπφθξηζε κε άιια 
κέζα κεηαθνξάο, ππελζχκηζε γηα εθθέλσζε ηνπ νρήκαηνο ζε άθημε ζε 
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ θιπ. ε πεξίπησζε ζηάζεο ζα εκθαλίδεη ηελ νλνκαζία 
ηνπ ζηαζκνχ. Σα κελχκαηα ζα εκθαλίδνληαη ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. 
Σα κελχκαηα ζα ζπγρξνλίδνληαη κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ Οζφλε πιεξνθφξεζεο ζα έρεη δπλαηφηεηα θχιηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην κήλπκα είλαη κεγάιν. 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη εκθάληζεο ησλ κελπκάησλ (γξακκαηνζεηξά, 
κέγεζνο, θιπ.) ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

ην ρψξν ηεο νζφλεο πιεξνθνξηψλ ζα ππάξρεη έλδεημε αηηήκαηνο ζηάζεο 
εθφζνλ έρεη παηεζεί ην θαηάιιειν θνκβίν απφ επηβάηε, ε νπνία ζα 
αθπξψλεηαη (ζβήλεη) φηαλ αλνίμνπλ νη πφξηεο. 
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ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ν Οδεγφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνβάιιεη πξνγξακκαηηζκέλα κελχκαηα πξνο ηνπο επηβάηεο, ηα νπνία ζα 
πξνεγνχληαη έλαληη φισλ ησλ άιισλ κελπκάησλ.  

Οη δηαζηάζεηο ζέζεηο θαη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ νζνλψλ πιεξνθφξεζεο ζα 
πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ.  

13.5.2 Δμσηεξηθό ζύζηεκα νπηηθώλ πιεξνθνξηώλ επηβαηώλ 

Σν εμσηεξηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ επηβαηψλ απνηειείηαη απφ 6 
πηλαθίδεο πξννξηζκνχ. Οη δχν ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα κέησπα ηνπ 
νρήκαηνο θαη νη άιιεο ηέζζεξηο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπκκεηξηθά ζηελ 
αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά (δχν ζε θάζε πιεπξά). 

Οη πηλαθίδεο πξννξηζκνχ ζα είλαη επαλάγλσζηεο θάησ απφ άκεζν ειηαθφ 
θσο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο απμνκείσζεο 
ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή επθξίλεηα.  

Οη πηλαθίδεο πξννξηζκνχ ζα απνηεινχληαη απφ θσηνδηφδνπο (LED) ζε 
θίηξηλν ρξψκα πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε δηάκεηξν 10 ρηι. Ο ζπλδπαζκφο 
ησλ θσηνδηφδσλ γηα ηε δεκηνπξγία γξακκάησλ ζα επηιεγεί ειεχζεξα. Οη 
δηαζηάζεηο ησλ δεηθηψλ ζα είλαη πεξίπνπ 1250 ρηι. (πιάηνο)  x 260 ρηι 
(χςνο). Οη πηλαθίδεο πξννξηζκνχ ζα εκθαλίδνπλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Αξηζκφ θαη φλνκα γξακκήο 

 ηαζκφ πξννξηζκνχ 

 Αξηζκφ δηαδξνκήο ηνπ νρήκαηνο 

 Δπηπιένλ κελχκαηα, φπσο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ΑΜ 

Ζ αθξηβήο εκθάληζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα παξνπζηάδνληαη, ζα 
πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

Οη πηλαθίδεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ κελπκάησλ ζε δχν 
γιψζζεο (Διιεληθά θαη Αγγιηθά). Όηαλ θάπνην κήλπκα είλαη πνιχ κεγάιν 
γηα λα εκθαληζηεί ζην εχξνο ηεο πηλαθίδαο, ηφηε ζα εκθαλίδεηαη κε θχιηζε. 

Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ νρήκαηνο, ν νδεγφο ζα πιεθηξνινγεί ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηεο ηξέρνπζαο δηαδξνκήο. Ο ππνινγηζηήο ηνπ 
νρήκαηνο ζα κεηαδίδεη ηελ πιεξνθνξία ζηηο πηλαθίδεο πξννξηζκνχ. Όηαλ 
ν νδεγφο αιιάμεη θακπίλα (θαηεχζπλζε), ν OBC ζα αληρλεχεη απηφκαηα 
ηελ αιιαγή θαη ζα ελεκεξψλεη ηηο πηλαθίδεο πξννξηζκνχ αλάινγα. 

Οη πηλαθίδεο ζα πεξηιακβάλνπλ έλαλ αξηζκφ πξνθαζνξηζκέλσλ 
κελπκάησλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη θαη’ εληνιή ηνπ νδεγνχ. Ο νδεγφο ζα 
επηιέγεη ηα πξνθαζνξηζκέλα κελχκαηα απφ έλαλ θαηάινγν κελπκάησλ 
πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηε κλήκε κε ην πιεθηξνιφγην. Οη πηλαθίδεο ζα 
εκθαλίδνπλ κε θχιηζε ην πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα καδί κε ην ζηαζκφ 
πξννξηζκνχ ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην ζχζηεκα. Σν 
ζχζηεκα ζα επηηξέπεη επίζεο ζηνλ νδεγφ ηελ επηινγή πξνθαζνξηζκέλνπ 
κελχκαηνο πνπ ζα εκθαλίδεηαη κφληκα ζηηο πηλαθίδεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
επηιεγκέλε δηαδξνκή ή γξακκή (ρσξίο θχιηζε). 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία εμνπιηζκνχ θαη 
ινγηζκηθνχ ψζηε λα κπνξέζεη ε Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο λα δηακνξθψζεη ηηο 
παξακέηξνπο θαη ηα κελχκαηα ησλ πηλαθίδσλ.  
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13.6 Δπηθνηλσλία κε ην ΚΔΛ 
Γηα ηε θσλεηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ επηθνηλσλία δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ 
νρήκαηνο θαη ηνπ ΚΔΛ ζα πξνβιεθζνχλ ηππηθά ηεξκαηηθά TETRA, 
θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα, ζε θάζε θακπίλα ηνπ 
νδεγνχ. Κάζε ηεξκαηηθφ ζε θάζε θακπίλα νδήγεζεο ζα απνηειείηαη απφ: 

1. Μία Μνλάδα Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο πξκνχ (TRU) 

2. Μία κνλάδα θεληξηθνχ ειέγρνπ κε πιεθηξνιφγην θαη νζφλε 

3. Μία ζπζθεπή ρεηξφο 

4. Έλα κεγάθσλν 

5. Μηα ηζνθαηεπζπληηθή θεξαία 

Ζ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη ε ζπζθεπή ρεηξφο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
εξγνλνκηθφ ζεκείν ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ, έηζη ψζηε ν νδεγφο λα 
κπνξεί λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα ρεηξίδεηαη ηε 
ζπζθεπή ρεηξφο. 

Οη ζπλνκηιίεο ηνπ ΚΔΛ κε ηα άιια νρήκαηα, ζα αθνχγνληαη ζηελ θακπίλα 
ηνπ νδεγνχ απφ ην κεγάθσλν. Γηα λα απαληήζεη ν νδεγφο ζε θιήζε ηνπ 
ΚΔΛ, ζα πξέπεη λα ζεθψζεη ηελ ζπζθεπή ρεηξφο. ηελ πεξίπησζε απηή, 
ην κεγάθσλν ζα πάςεη λα ιεηηνπξγεί. 

Ο νδεγφο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη 
ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη ε 
ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ κεγαθψλνπ, ε επηινγή θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο 
θιπ. Ο νδεγφο δελ ζα έρεη πξφζβαζε ζε ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο πνπ δελ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπ. 

Ο ππνινγηζηήο νρήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεί έλα απφ ηα δχν ηεξκαηηθά γηα 
λα κεηαδψζεη ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζην ΚΔΛ.  

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο 
Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. Ζ ζπζθεπή ιήςεο / απνζηνιήο ςεθηαθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ ΚΔΛ είλαη ηχπνπ MOTOROLAMTM700. 

 

13.7 Βνεζεηηθόο Πίλαθαο ησλ ΑκΔΑ 
Θα ππάξρεη έλαο πίλαθαο εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα ρξήζε απφ Άηνκα κε 
Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ) θαη φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν πνπ ζα έρεη 
πξνβιεθζεί γηα απηνχο θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εθείλνλ ην ρψξν. 

Ο πίλαθαο ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ νδεγφ θαη ζα επηηξέπεη 
ζην ρξήζηε:  

- λα εθδειψλεη αίηεκα ζηάζεο  

- λα εηδνπνηεί ηνλ νδεγφ λα εθθηλήζεη ην φρεκα 

- λα δεηήζεη βνήζεηα. 

Οη ιεηηνπξγίεο ζα είλαη αλάινγεο κε ηνπ ππάξρνληνο νρήκαηνο. Ο αξηζκφο 
θαη ε ζέζε ησλ πηλάθσλ απηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαθνπηψλ ζηελ 
θακπίλα νδήγεζεο ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ 
ηελ ΑΜ Α.Δ. 

 

13.8 ύζηεκα θαηακέηξεζεο επηβαηώλ 
Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη χζηεκα Καηακέηξεζεο Δπηβαηψλ ζε φια 
ηα νρήκαηα.  

Σν ζχζηεκα ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ OBC γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ επηβαηηθή θίλεζε. Σα δεδνκέλα ζα πεξηιακβάλνπλ θσδηθφ 
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ζηαζκνχ, εκεξνκελία θαη ψξα, θαζψο θαη αξηζκφ εηζεξρνκέλσλ / 
εμεξρνκέλσλ επηβαηψλ. Ο OBC ζα γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηνλ αξηζκφ ησλ 
κεηαθεξφκελσλ απφ ην φρεκα επηβαηψλ θαη ζα απνζηέιιεη ηελ 
πιεξνθνξία απηή ζην ΚΔΛ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA. Ο ηξέρσλ 
αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ζα εκθαλίδεηαη επίζεο ζηνλ νδεγφ κέζσ ηνπ ΜΜΗ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ αηζζεηήξσλ 
θαηεχζπλζεο πάλσ απφ ηηο ζχξεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδεηαη κε 
αθξίβεηα ν αξηζκφο ησλ επηβηβαδφκελσλ θαη απνβηβαδφκελσλ επηβαηψλ. Ζ 
αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 95%. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη επίζεο εθαξκνγή ινγηζκηθνχ Αλάιπζεο 
Καηακέηξεζεο Δπηβαηψλ (ζα πεξηιακβάλεη θαη βάζε δεδνκέλσλ αλ 
ρξεηαζηεί) πνπ ζα ζπιιέγεη, ζα αλαιχεη θαη ζα πξνσζεί ηα δεδνκέλα πνπ 
ζπλειέγεζαλ ζην πιήξεο δίθηπν. Ζ εθαξκνγή ζα εγθαηαζηαζεί ζηνπο 
θεληξηθνχο ππνινγηζηέοηεο Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο θαη ζα έρεη ηξεηο, 
ηνπιάρηζηνλ άδεηεο. Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 

 

13.9 Κιεηζηό Κύθισκα Σειεόξαζεο (CCTV) 
Κάζε φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε θάκεξεο επηηήξεζεο Κιεηζηνχ 
Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο γηα ηελ θαηαγξαθή εηθφλσλ απφ νιφθιεξν ην 
εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο ρσξίο λα αθήλνπλ θξπθέο γσλίεο, αιιά θαη ηηο 
εμσηεξηθέο πιάγηεο φςεηο ηνπ νρήκαηνο. Δπίζεο θάκεξεο ζα θαιχπηνπλ ην 
εκπξφζζην θαη νπίζζην πεδίν νδήγεζεο. 

Σν ζχζηεκα Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο ζα ηεξεί ηνπο ηνπηθνχο 
θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, ηνλ ρξφλν 
απνζήθεπζεο, ην επίπεδν θξππηνγξάθεζεο, ηελ ζπλέρεηα ησλ ζηνηρείσλ 
(Ννκηθέο / Αζηπλνκηθέο απαηηήζεηο) θαη ηνλ λφκν πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

Οη θάκεξεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο κε ηξφπν ψζηε λα κελ ππφθεηληαη ζε 
πξάμεηο βαλδαιηζκνχ.  

Ζ ζέζε θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θακεξψλ αιιά θαη  ν ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο θαη επηζθφπεζεο ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ.  

Όηαλ ππάξρεη ηξνθνδνζία, ην ζχζηεκα ζα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα.  

Σν ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ ζε ξπζκφ 12θαξέ 
αλά sec(12fps) ζε 24σξε βάζε, θαη’ ειάρηζηνλ.  

Αθνχ εμαληιεζεί ν θαζνξηζκέλνο ρξφλνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ην 
ζχζηεκα ζα ζπλερίδεη ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ επηθαιχπηνληαο 
παιαηφηεξεο απνζεθεπκέλεο εηθφλεο.  

Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο ελδνεπηθνηλσλίαο ζην ρψξν 
επηβαηψλ, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 
Οδεγνχ, ην ζχζηεκα ζα θαηαγξάθεη εηθφλεο ζε ξπζκφ 12 θαξέ αλά s, 
μεθηλψληαο 5 ιεπηά πξνηνχ ιάβεη ρψξα ην ζρεηηθφ ζπκβάλ έσο 5 ιεπηά 
κεηά.  

Σν αξρείν απηφ ζα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη δηαγξαθήο έσο 
φηνπ επηηεπρζεί ην αλψηαην επίπεδν ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνχ.   

Σν ζχζηεκα ζα έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο έσο 10 ζπκβάλησλ.  
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Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ κε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 
εκεξνκελία, ρξφλν, αλαγλψξηζε θάκεξαο, ζέζε θάκεξαο θαη ζέζε ζπξκνχ.  

Σα δεδνκέλα ζπγρξνληζκνχ σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζέζε ζα 
ιακβάλνληαη απφ άιιν ζχζηεκα.  

Όιεο νη εηθφλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε κηα ζέζε, ζε έλα θνηλφ κέζν 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.  

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ κέζσλ θαηαγξαθήο απφ 
ηνλ ζπξκφ ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ θιεηδί, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
πξνβνιή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ηνπο αξγφηεξα ζε άιιν ηφπν. 

Όιεο νη θάκεξεο ζα είλαη έγρξσκεο.  

Όιεο νη νξαηέο φςεηο ησλ θακεξψλ ζα είλαη βακκέλεο κε ρξψκαπνπ ζα 
πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ.  

Όια ηα ηειεηψκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ ζα 
δηεπθνιχλεη ηελ απνκάθξπλζε «graffiti» θαη δελ ζα αιινηψλνληαη εχθνια 
σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο.   

Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη επίζηξσζεο επηθαλεηψλ ζα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ηελ επί ηφπνπ επεμεξγαζία (ξεηνπζάξηζκα) κεηά ηελ εθηέιεζε 
επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.  

Ζ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο θάκεξεο ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην πξφηππνEN62676-4.  

Σν επίπεδν πνηφηεηαο ζα κεηξάηαη πξνβάιινληαο ηα ζρεηηθά αξρεία ζε 
ζηαζκφ αλαπαξαγσγήο («playbackstation»). 

Καηά ηελ εθθίλεζε, ην ζχζηεκα ζα πξαγκαηνπνηεί απην-έιεγρν.  

Σν ζχζηεκα Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο ζα είλαη βπζκαηηθνχ 
ηχπνπ θαη επεθηάζηκεο δηακφξθσζεο γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ρσξίο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εμαξηεκάησλ, ή 
κε αληηθαηάζηαζε ελφο πεξηνξηζκέλνπ κφλν αξηζκνχ ηνπο.  

Ζνζφλε(εο) ζηελ νπνία ζα πξνβάιινληαη νη εηθφλεο απφ ην θιεηζηφ 
θχθισκα ηειεφξαζεο ζα είλαη νζφλε(εο) αθήο θαη ζα πεξηιακβάλεη(νπλ) 
ηηο εηθφλεο απφ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θάκεξεο. Ο αξηζκφο, ε 
δηάηαμε, ην αθξηβέο κέγεζνο θαη ε δηακφξθσζε ηεο νζφλεο ή νζνλψλ ζα 
εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ.  

Οη ζπζθεπέο ηνπ ζπζηήκαηνο Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο ζα είλαη 
ζπλδεδεκέλεο ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο πξκνχ.  

πλδένληαο έλαλ θνξεηφ ππνινγηζηή ή απνθιεηζηηθή νζφλε ζηελ ζχξα 
επηθνηλσλίαο γηα ζπληήξεζε («serviceport»), ζα είλαη δπλαηή ε πξνβνιή 
θαηαγεγξακκέλσλ εηθφλσλ επί ηνπ ζπξκνχ, απφ νπνηαδήπνηε 
ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζηνλ ζπξκφ.  

Ο ρξφλνο αλαπαξαγσγήο θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ επί ζπξκνχ («on-
trainplaybacktime») ζα πεξηνξίδεηαη ζηα ηειεπηαία 5 ιεπηά θαηαγξαθήο θαη 
ε πξφζβαζε ζε απηή ηελ ιεηηνπξγία ζα πξνζηαηεχεηαη κε ηελ ρξήζε 
δηαδηθαζίαο αζθαιείαο.  
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Θα δηαηίζεηαη ζηαζκφο αλαπαξαγσγήο («playbackstation») γηα ηελ 
απνθξππηνγξάθεζε θαη πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 
ζηελ αθαηξνχκελε ζπζθεπή θαηαγξαθήο ησλ ζπξκψλ.   

ην ζηαζκφ αλαπαξαγσγήο ζα είλαη δπλαηή ε πξνβνιή θηλνχκελεο 
εηθφλαο («video»), ελψ ηα ζεκεία αιιειεπίδξαζεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ιεηηνπξγία ζα έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:  

 Αλαπαξαγσγή «εκπξφο» θαη «πίζσ» ζε θαλνληθή ηαρχηεηα  

 Αλαπαξαγσγή «εκπξφο» θαη «πίζσ» ζε πςειή ηαρχηεηα  

 «Πάγσκα» εηθφλαο, ζχληνκε παχζε πξνβνιήο 

 ηαδηαθή πξνβνιή θαξέ / θαξέ πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ  

 Αλαδήηεζε κε βάζε ηνλ ρξφλν θαη ηελ εκεξνκελία 

 Γηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνβνιήο, επηινγή κηαο κφλν θάκεξαο, ηεηξαπιή 
πξνβνιή κε ζπγρξνληζκέλεο εηθφλεο θιπ.  

 Δλαιιαγή εηθφλσλ κεηαμχ θακεξψλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 
ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεζεί λέα ρξνληθή αλαδήηεζε 

 Λεηηνπξγία εζηίαζεο («Zoom») 

 Αλαδήηεζε κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ζπξκνχ. 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο κεκνλσκέλσλ εηθφλσλ ή επηιεγκέλσλ 
αιιεινπρηψλ εηθφλσλ  ζε ζπλήζε κνξθή αξρείσλ εηθφλσλ (π.ρ. «JPEG», 
«AVI», «MPEG») ψζηε λα απνζεθεχνληαη ςεθηαθά.  

Σν ινγηζκηθφ αλαπαξαγσγήο ζα είλαη πξνζβάζηκν κέζσ εηδηθήο 
δηαδηθαζίαο αζθαιείαο, φπσο π.ρ. αλαγλψξηζε ρξήζηε θαη θσδηθφο 
πξφζβαζεο. 

 
13.10 Γηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ηζρπξφ θαη θαηαλφηεην 
δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα επίβιεςεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, αλαγλψξηζεο θαη 
απνζήθεπζεο ζθαικάησλ. 

Οη επηθνηλσλίεο, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο, ζα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά δηαγλσζηηθά 
αξρεία, καδί ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (φπσο ρξφλνο θαη ζέζε ηνπ 
νρήκαηνο). Σα αξρεία απηά ζα είλαη πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθφ 
ζπληήξεζεο κε έλαλ εχθνιν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, κέζα απφ έλαλ θνξεηφ 
ππνινγηζηή θαη ην απαξαίηεην δηαγλσζηηθφ ινγηζκηθφ. Όιεο νη 
πιεξνθνξίεο ησλ αξρείσλ απηψλ ζα δηαηεξνχληαη θπθιηθά γηα έλα 
πεξίπνπ κήλα. 

Σπρφλ ζθάικαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο καδί κε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ζα θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηή δηαγλσζηηθή 
κλήκε θαη ζα δηαηεξνχληαη επίζεο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα. Σν 
πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηελ δηαγλσζηηθή 
κλήκε, κέζσ ελφο θνξεηνχ ππνινγηζηή θαη ην αληίζηνηρν δηαγλσζηηθφ 
ινγηζκηθφ, θαη ζα κπνξεί λα αλαγλψζεη, κεηαθέξεη θαη δηαγξάςεη ηελ 
δηαγλσζηηθή κλήκε. Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο 
επεμεξγαζίαο ησλ ζθαικάησλ, φπσο ε ηαμηλφκεζε, ην θηιηξάξηζκα, ε 
εθηχπσζε θιπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο 
ζηελ δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Οιφθιεξν ην ζχζηεκα δηάγλσζεο ηνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ επί ηνπ 
Ορήκαηνο ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζην θχξην δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα 
(TCMS) ηνπ νρήκαηνο θαη ζα αλαθέξεη θάζε πιεξνθνξία, βιάβε ή 
γεγνλφο γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ, φπσο θαη’ 
ειάρηζηνλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

o ζχζηεκα Απηφκαηνπ Δληνπηζκνχ Ορήκαηνο (GPS) 

o ζχζηεκα Αλαγγειηψλ πξνο επηβάηεο (PA) 

o ζχζηεκα Πιεξνθφξεζεο Δπηβαηψλ (νπηηθά θαη ερεηηθά) (PIS) 

o ζχζηεκα πξνηεξαηφηεηαο θπθινθνξίαο 

o ζχζηεκα κεραληζκνχ αιιαγήο θαηεχζπλζεο 

o ζχζηεκα επηθνηλσληψλ κέζσ TETRA 

o ζχζηεκα θαηακέηξεζεο επηβαηψλ 

 
13.11 Δμνπιηζκόο Τπνζηήξημεο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη δχν (2) ζηαζκνχο εξγαζίαο πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζην Ακαμνζηάζην (έλα ζην πλεξγείν Σξνραίνπ Τιηθνχ θαη 

έλα ζην ΚΔΛ) καδί κε φινλ ηνλ απαξαίηεην πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ην 

ινγηζκηθφ θαη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο γηα ηε κεηάδνζε θαη ιήςε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θάζε νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

παξφλ θεθάιαην αιιά θαη ζην θεθάιαην 10.Οη δχν ζηαζκνί εξγαζίαο ζα 

απνηεινχληαη κεηαμχ άιισλ απφ ζπλήζεηο επηηξαπέδηνπο, αμηφπηζηνπο 

ππνινγηζηέο, βαξηάο ρξήζεο, θνξησκέλνπο κε ζχλεζεο εκπνξηθφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, έγρξσκνπο εθηππσηέο κεγέζνπο ραξηηνχ 

ηνπιάρηζηνλ Α3, θιπ. Ζ επηθνηλσλία κε ην φρεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (802.11n ή λεψηεξε), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 10.5 θαη ζα είλαη δπλαηή κφλνλ φηαλ ην 

φρεκα βξίζθεηαη θνληά ζην Ακαμνζηάζην. Οη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα είλαη 

ηαπηφζεκνη σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ θαη νη ιεηηνπξγίεο ζα 

εθηεινχληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δχν.Οη πηζαλέο θαισδηψζεηο εληφο 

ησλ θηηξίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο ψζηε λα εθηειεζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Λεηηνπξγία απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ Ζ 

ιεηηνπξγία απηή ζα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ θάζε 

θνξά πνπ έλα φρεκα βξίζθεηαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ αζχξκαηνπ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ απηψλ. (Τπάξρεη ήδε αληίζηνηρε πξφβιεςε ζην 10.5) 

2. Λεηηνπξγίεο δηακφξθσζεο. Όπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεην, νη παξάκεηξνη 

ηνπ OBC ζα αιιάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα αιιαγή ησλ ερεηηθψλ ή νπηηθψλ 

κελπκάησλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθπνκπήο, αιιαγή ηεο 
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δηακφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ (ζηαζκνί, ζεκαηνδφηεο, θιπ), αιιαγή ηνπ 

δξνκνινγίνπ ησλ νρεκάησλ, θιπ. Σν ινγηζκηθφ ζα εγγπάηαη φηη φια ηα 

νρήκαηα έρνπλ θνξησζεί απηφκαηα κε ηηο πιένλ ελεκεξσκέλεο 

πιεξνθνξίεο δηακφξθσζεο.  

3. Λεηηνπξγία πιεξνθνξηψλ εκεξνινγίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κελπκάησλ 

δηάγλσζεο ζθαικάησλ. Όια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν φρεκα ζα θαηαρσξνχληαη καδί κε ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο (εκεξνκελία, ψξα, ζπκβάλ, είδνο παθέηνπ επηθνηλσλίαο 

πνπ έρεη αληαιιαγεί, απνηέιεζκα, κήλπκα ζθάικαηνο, θιπ). Σν 

ζχζηεκα ζα παξάζρεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ αλαδήηεζεο ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην εκεξνιφγην ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

βάζε δεδνκέλσλ δηάγλσζεο ζθαικάησλ. Ο κεραληζκφο  αλαδήηεζεο 

ζα εθαξκφδεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα αξηζκφ νρήκαηνο, εκεξνκελία, 

ζχζηεκα, είδνο βιάβεο, θιπ. Σα ζηνηρεία ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ηα 

κελχκαηα δηάγλσζεο ζα είλαη δηαζέζηκα ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ κελνχ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηε θάζε 

ζρεδηαζκνχ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη επίζεο θαη ηε ζχλζεζε θαη ησλ ζηαζκψλ 

εξγαζίαο ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 

Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ηα νρήκαηα ζα απνζεθεχνληαη 

ζε κνξθή πίλαθα θαη ηππηθή κνξθή αξρείνπ, φπσο π.ρ. ηα θχιια εξγαζίαο 

ηνπ MS Excel ή νη πίλαθεο ηνπ MS Access.Όια ηα δεδνκέλα ζα 

απνζεθεχνληαη ζε θνηλφ δηθηπαθφ ηφπν θαη ζα είλαη δηαζέζηκα ζην 

πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. 

ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ, φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ηνπηθά κέζα ζην φρεκα, κε 

ρξήζε θνξεηνχ ππνινγηζηή θαη θαηάιιειεο ζχλδεζεο δηθηχνπ κε ην 

χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ πξκνχ (TCMS) θαη κε ηνλ 

Τπνινγηζηή επί ηνπ Ορήκαηνο (OBC). 

 

13.12 Πξόβιεςε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπιινγήο θνκίζηξνπ 
Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο θνκίζηξνπεπί ησλ νρεκάησλ (αθπξσηηθά κεραλήκαηα, θεληξηθή 

κνλάδα ειέγρνπ, εμνπιηζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη 

αληέλλα,βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο)θαζψο θαη ζην ακαμνζηάζην (θεληξηθφο 

ππνινγηζηήο, αζχξκαην δίθηπν, αληέλλεο, θιπ), απφ αλεμάξηεην αλάδνρν 

(βι. Άξζξν 6.4)ε απηφ ην πιαίζην ζα απαηηεζεί ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ αλαδφρνπ ηνπ απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο θνκίζηξνπ. 
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14 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 
14.1 Απαηηήζεηο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκόηεηαο, πληεξεζηκόηεηαο θαη 

Αζθάιεηαο (RAMS) 

14.1.1 Απαηηήζεηο Αμηνπηζηίαο 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ, εθηφο εάλ ν εμνπιηζκφο απηφο ραξαθηεξίδεηαη κε 
θξίζηκνο. Σα κε θξίζηκα ζηνηρεία δελ ππφθεηληαη ζε ηέηνηα αλάιπζε. 
Χζηφζν, δελ ζα ππάξμεη άξζε ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο ρσξίο ηελ έγθξηζε 
ηεο ΑΜ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ππφ κνξθή 
πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ. 

Οη απαηηήζεηο αμηνπηζηίαο ζα είλαη: 

MDBF1 (Μέζε Απφζηαζε Μεηαμχ Αζηνρηψλ1) ≥ 100.000 ρικ θαη MDBF2 ≥ 
20.000 ρικ. 

Οη παξαπάλσ απνζηάζεηο MDBF1 θαη MDBF2 ζα ππνινγίδνληαη 
αληίζηνηρα κε ηνπο ηχπνπο: 

MDBF1=D/F1 

MDBF2=D/F2 

φπνπ D είλαη ε ζπλνιηθή απφζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ 
ζπγθεληξσηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κεηξήζεσλ, F1 είλαη ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο ησλ θαηαινγίζηκσλ αζηνρηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε δηαθνπή 
ιεηηνπξγίαο θαη F2 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηαινγίζηκσλ αζηνρηψλ 
πνπ θαηαιήγνπλ ζε ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία. 

Καη ζηνπο δχν παξαπάλσ νξηζκνχο αζηνρίαο, σο θαηαινγίζηκε αζηνρία 
λνείηαη ε αζηνρία ελφο ζηνηρείνπ πνπ θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ θαη πεξηιακβάλεη: 

 θάικα ηνπ ζηνηρείνπ ελ ψξα ιεηηνπξγίαο εληφο ησλ 
πξνδηαγεγξακκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ νξίσλ. 

 θάικα πνπ πξνθιήζεθε απφ ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή 
δνθηκή ηνπ ζηνηρείνπ, σο απνηέιεζκα ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ πξνζέθεξε 
ν Αλάδνρνο. 

 Τπνβάζκηζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ηε ζπληζηψκελε 
πεξίνδν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη πξνθάιεζε απψιεηα ιεηηνπξγίαο 
ή ζρεδφλ απψιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαιψζηκσλ). 

 Αλαιψζηκα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε γηα ιφγνπο πέξαλ 
ηεο θπζηνινγηθήο θζνξάο / γήξαλζεο ηνπ ζηφινπ. 

F1, αζηνρία πνπ θαηαιήγεη ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη σο: 

 Αζηνρία πνπ πξνθαιεί ζηάζε ηνπ νρήκαηνο ζην δίθηπν θαη απαηηεί 
ξπκνχιθεζε απφ άιιν φρεκα. 
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 Αζηνρία πνπ πξνθαιεί άκεζε απφζπξζε ζην Ακαμνζηάζην ρσξίο 
επηβάηεο. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά θαηάινγνο 
αζηνρηψλ ηεο θαηεγνξίαο F2πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζπλζήθεο 
ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο: 

(i) Αζηνρία πνπ θαηαιήγεη ζε θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ ή πεξηζζφηεξσλ 
ιεπηψλ ζην ηέινο δηαδξνκήο κεηαθνξάο επηβαηψλ ή θαηά ηελ 
αλαρψξεζε, απφ ην ακαμνζηάζην. 

(ii) Αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο HVAC ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ κε απνηέιεζκα 
απψιεηα απφδνζεο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηνπ 50%  

(iii)Aζηνρία ζην ζχζηεκα HVAC ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ. 

(iv) Αζηνρία πνπ απαηηεί ηελ απνκφλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ δεπγψλ 
ζπξψλ ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

(v) Αζηνρία ηνπ πζηήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ ζέζεσο ηνπ Ορήκαηνο (VPS). 

 

Ζ Μέζε Απφζηαζε κεηαμχ Αζηνρηψλ ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν πνπ 
αθνινπζεί: 

MDBF = 

j

n

j

i

n

i

F

km









1

1
 

Km = ην ζχλνιν ησλ ρηιηνκέηξσλ θάζε νρήκαηνο 

i  = αξηζκφο νρήκαηνο 

F  = αζηνρία πνπ ζπλέβε θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν επαιήζεπζεο 

j  = αξηζκφο αζηνρίαο 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζδηνξίζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηηο 
ηηκέο ηεο αμηνπηζηίαο MDBF1 θαη MDBF2 ηνπ ζηφινπ, φπσο πεξηγξάθεηαη 
αλσηέξσ, βάζεη πξνζδνθψκελεο εηήζηαο δηαλπφκελεο απφζηαζεο 60.000 
km αλά φρεκα..  

Δηδηθά γηα ηνλ δηαγσληζκφ νη αζηνρίεο πνπ αμηνινγνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε MDBF1 είλαη νη εμήο:  

(i) Απψιεηα ελδνεπηθνηλσλίαο κεηαμχ ρψξνπ επηβαηψλ – θακπίλαο νδεγνχ  

(ii) Αζηνρία Παληνγξάθνπ 

(iii) Απψιεηα έιμεο πνπ νδεγεί ζηε ξπκνχιθεζε ηνπ νρήκαηνο 

(iv) Απψιεηα ηνπ κνρινχ πνξείαο – πέδεο (master controller) 

(v) Πιήξεο αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ  

(vi) Πιήξεο αζηνρία ηεο ιεηηνπξγίαο TCMS 

(vii) Αζηνρία ηεο επαγξχπλεζεο νδεγνχ (dead man) 
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(viii) Αδπλακία θιεηζίκαηνο ζχξαο 

Δηδηθά γηα ηνλ δηαγσληζκφ νη αζηνρίεο πνπ αμηνινγνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε MDBF2  

 (i) Αζηνρία πνπ πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ ή παξαπάλσ ιεπηψλ 
ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ή θαηά 
ηελ αλαρψξεζε απφ ην ακαμνζηάζην. 

(ii) Αζηνρία ζην HVAC ζην ρψξν επηβαηψλ πνπ πξνθαιεί απψιεηα 
επηδφζεσλ ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 50% 

 (iii) Αζηνρία ζην HVAC ζηε θακπίλα νδεγνχ 

(iv)Αζηνρία πνπ απαηηεί απνκφλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπξψλ απφ ηελ 
ίδηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

(v) Αζηνρία ηνπ πζηήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ ζέζεσο ηνπ Ορήκαηνο (VPS) 

Οη ηηκέο πνπ ζα δίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζα είλαη δεζκεπηηθέο θαη 
ζα ζεσξνχληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνδηαγξαθήο επηδφζεσλ. Οη 
ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ ζηελ πξνζθνξά ζα επηβεβαησζνχλ έλαληη ηεο 
πξαγκαηηθήο αμηνπηζηίαο, κεηξψκελεο θαηά ηελ πεξίνδν επίδεημεο ηεο 
RAMS. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ην ππάξρνλ δίθηπν ηξακ ε κέζε ηαρχηεηα 
ζηε γξακκή 5 (Βνχια - χληαγκα) είλαη 18,55 Km/hr, ζηε γξακκή 4 (ΔΦ 
– χληαγκα) εκέζε ηαρχηεηα είλαη 19,06 Km/hrθαη ζηε γξακκή 3 (Βνχια – 
ΔΦ) ε κέζε ηαρχηεηα είλαη 22,21 Km/hr. Ο κέζνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά 
εκέξα είλαη 18 ψξεο θαη 39 ιεπηά θαη ν κέζνο φξνο εκεξψλ ιεηηνπξγίαο 
εηεζίσο είλαη 226 εκέξεο. 

14.1.2 Απαηηήζεηο Γηαζεζηκόηεηαο 
Ζ δηαζεζηκφηεηα ζα ππνινγίδεηαη κε ρξήζε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί: 

As =  
n

F

FFn

i Fi

iFi






1
 

As = Γηαζεζηκφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

n = Πεξίνδνο παξαθνινχζεζεο, αξηζκφο εκεξψλ  

FFi= Οιηθφο αξηζκφο νρεκάησλ κείνλ εθείλσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 
γηα ζπληήξεζε ή δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ιφγσ αηπρήκαηνο, πξάμεο 
βαλδαιηζκνχ ή αζηνρίαο κε απνδηδφκελεο ζηνλ Αλάδνρν. 

Fi= Αξηζκφο ησλ κε δηαζέζηκσλ γηα έιεγρν νρεκάησλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζηηγκή εμαηηίαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ ειάρηζηε κέζε κεληαία δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζηφινπ ζα είλαη 92%.  

Κάζε κέξα, θαηά ηηο ψξεο ππεξεζίαο, ζα ιακβάλεηαη κηα κέηξεζε ζε 
ηπραίν ρξφλν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κέηξεζεο απηήο, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο 
ζα είλαη κεηαμχ 6.00 θαη 22.00. 

Ο ηπραίνο ρξφλνο ζα επηιεγεί κε ρξήζε αλαγλσξηζκέλνπ θαη εγθεθξηκέλνπ 
επηινγέα θαη κε ζεκείν επηινγήο ζε νπνηνδήπνηε δηάζηεκα 30 ιεπηψλ. 
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Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζδηνξίζνπλ ζηελ Σερληθή ηνποΠξνζθνξά ηε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζηφινπ. Ζ ηηκή πνπ ζα πξνζθεξζεί απφ ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο ζα είλαη δεζκεπηηθή θαη ζα ζεσξεζεί σο αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο πξνδηαγξαθήο επηδφζεσλ. Ζ ηηκή πνπ ζα δνζεί ζηελ 
πξνζθνξά ζα επηβεβαησζεί έλαληη ηεο πξαγκαηηθήο δηαζεζηκφηεηαο, 
κεηξεκέλεο θαηά ηελ πεξίνδν επίδεημεο ηεο RAMS.  

Χο Μέζνο ρξφλνο επηζθεπήο ππνζπζηήκαηνο / ζπζηήκαηνο (MTTR) 
ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε αζηνρίαο ζε 
νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ή ππνζχζηεκα ψζηε λα θαηαζηεί ην φρεκα 
ιεηηνπξγηθφ. 

 

14.1.3 Απαηηήζεηο Σπληεξεζηκόηεηαο 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλάιπζε ζπληεξεζηκφηεηαο πξνο έιεγρν θαη 
έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ζπληεξεζηκφηεηαο είλαη ε 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
δηεμαγσγή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ηεο κε πξνγξακκαηηζκέλεο 
ζπληήξεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, 
νη νπνίεο ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηε παξνχζα Πξνδηαγξαθή 
Δπηδφζεσλ. Σα κε θξίζηκα ζηνηρεία δελ ππφθεηληαη ζε ηέηνηα αλάιπζε. 
Χζηφζν, δελ ζα ππάξμεη άξζε ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο ρσξίο ηελ έγθξηζε 
ηεο ΑΜ. 

Δπηπιένλ ησλ εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
Καηάινγν Διέγρνπ Μειέηεο πληεξεζηκφηεηαο. Σν πεξηερφκελν θαη ε 
κνξθή ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ ζα είλαη φπσο ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ. 
Πέξαλ απηνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ κέζν 
ρξφλν γηα επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζε αλζξσπνψξεο. Σα ζηνηρεία απηά 
ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ εμαξηήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν 
επηζθεπήο.  

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πιήξε Αλάιπζε ηνπ Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο 
(LCC) ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ην EN 50126. 

Καηά ηνλ έιεγρν ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, ή ζε άιινλ απφ θνηλνχ 
ζπκθσλεζέληα ρξφλν, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαηάινγν κε ηηο 
αληηθαηαζηάζηκεο κνλάδεο ρακειφηαηνπ επηπέδνπ πνπ ζα ππάξρνπλ ζηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ ζα παξαζρεζεί. 

Οη Γηαγσληδφκελνη ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζα 
ππνβάινπλ  : 

 Σν ζχλνιν ησλ σξψλ εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε γηα θάζε φρεκα ζε πεξίνδν δχν εηψλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο 
εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 Παξνπζίαζε ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  

 Παξνπζίαζε ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο  

 Πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ζπκβαηφηεηαο κε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ζπληήξεζεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηηο 
αληίζηνηρεο κεζφδνπο επίηεπμεο ζπκβαηφηεηαο εθ’ φζνλ απαηηείηαη. 
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 Αλαθνξά ζηνλ Μέζν ρξφλνο επηζθεπήο θάζε ελφο εθ ησλ παξαθάησ έμη 
ζπζηεκάησλ απφ βιάβεο πνπ ζέηνπλ ην φρεκα εθηφο εκπνξηθήο 
ιεηηνπξγίαο: 

 Φνξεία,  

 χζηεκα Θπξψλ,  

 χζηεκα HVAC, 

 Δμνπιηζκφο Ζιεθηξνδπλακηθήο, Μεραληθήο θαη Μαγλεηηθήο 
Πέδεο 

 Κηλεηήξαο θαη Αληηζηξνθέαο Έιμεο,  

 χζηεκα Παξνρήο Βνεζεηηθήο Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο 

ηελ ζπλέρεηα λα ζπλαρζεί θαη ππνβιεζεί κία ηηκή γηα ηνλ κέζν φξν 
ησλ παξαπάλσ έμη αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ θαη απηφο ζα αμηνινγεζεί 
κε βάζε ην ζρεηηθφ θξηηήξην. 

 Μέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αιιαγή ησλ επίζσηξσλ ηξνρψλ 
νιφθιεξνπ ηνπ νρήκαηνο, δει. ζην πιήξεο φρεκα. 

 Μέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αιιαγή παξαζχξσλ νιφθιεξνπ 
ηνπ νρήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιεμηαλέκησλ, δει. ζην 
πιήξεο φρεκα. 

 Μέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ 
κπξνζηηλψλ θαη πιεπξηθψλ εμσηεξηθψλ πιαηζίσλ ηεο θακπίλαο ηνπ 
νδεγνχ (κία θακπίλα) 

 Λεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο δηαδηθαζίαο επηζθεπήο ησλ πιεπξηθψλ 
πιαηζίσλ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ηνπ νρήκαηνο. 

14.1.4 Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη η΄ αθφινπζα πξνο έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηελ 
ΑΜ: 

 ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ηνπ Ορήκαηνο,  

 Πίλαθα Κξίζηκσλ απφ άπνςεο Αζθαιείαο Θεκάησλ Ορήκαηνο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ δηαζχλδεζεο θαη  

 Αλάιπζε Αζθαιείαο Ορήκαηνο. 

Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νρήκαηνο, ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο, ησλ επηβαηψλ θαη ησλ παξεπξηζθνκέλσλ 
αηφκσλ.  

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηεθκεξίσζε πνπ ζα δεηθλχεη ηνπο 
ηφρνπο ηνπ πζηήκαηνο Αζθαιείαο ηνπ Ορήκαηνο πξνο έιεγρν θαη 
έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζε ζέζε λ’ επηδείμεη ηελ εγγελή αζθάιεηα φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
νρήκαηνο. 

Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζα πεξηγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία 
πνπ θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν IEC 60050.Δπί πιένλ, ν Αλάδνρνο ζα 
παξάζρεη ηεθκεξηψζεηο πνπ ζα δεηθλχνπλ: 

 Tελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Ορήκαηνο θαη  

 ηε Μειέηε ηνπ πζηήκαηνο Αζθαιείαο ηνπ Ορήκαηνο.  
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Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη κηα Πνζνηηθή Δθηίκεζε 
Αλάιπζεο Κηλδχλσλ ηνπ Ορήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οξηζηηθήο 
Μειέηεο. 

Ζ αλάιπζε αζηνρίαο, επηπηψζεσλ θαη θξηζηκφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
θαη ζα παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα IEC60812 θαη EN 50126. 

Όιεο νη αλαιχζεηο θηλδχλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Ορήκαηνο θαη ησλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
ζπλεπεηψλ απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Απηφ ζα γίλεη κέζσ κειεηψλ 
(αιιεινκαλδάισζε, κειέηε κε εμαζθάιηζε έλαληη αζηνρίαο, κειέηε 
εθεδξεηψλ, κειέηε παξάθακςεο αζθαιείαο, δηαηάμεηο πξνζηαζίαο, θηι.), 
δηαδηθαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, εθπαίδεπζεο ρεηξηζηψλ, 
πξνεηδνπνηήζεσλ ή κέζσ ζπλδπαζκνχ ησλ αλσηέξσ. Ζ δηαβάζκηζε 
ζνβαξφηεηαο ηνπ νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ζηε κειέηε 
ηνπο φπνηνπο ζπληειεζηέο άκβιπλζεο. 

Γηα ηνπ παξφληνο, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο αζθάιεηαο Ορήκαηνο, 
ηφζν νη γεληθέο πεξηπηψζεηο αζθάιεηαο θαη νη πεξηπηψζεηο αζθάιεηαο 
εθαξκνγήο, ζα θαιχπηνπλ ηα εμήο:  

 Σν ζχλνιν ηνπ νρήκαηνο 

 Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ επί ηνπ νρήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ δηεπαθψλ ηνπο.  
 

14.2 ρέδην επίδεημεο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκόηεηαο, πληεξεζηκόηεηαο θαη 
Αζθάιεηαο RAMS 
Πξνθεηκέλνπ λα επηδείμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ Αμηνπηζηίαο 
Γηαζεζηκφηεηαο πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθαιείαο (RAMS), ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη, θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, ζρέδην επίδεημεο RAMS γηα έγθξηζε 
απφ ηελ ΑΜ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 50126 ή άιιν ηζνδχλακν. 

Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο νρήκαηνο ζα ζπκθσλείηαη θαη ζα 
ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ ΑΜ. Έμη (6) κήλεο θαηφπηλ ηεο 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ νρήκαηνο, ην πξφγξακκα επίδεημεο 
RAMS ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή.  

Οη δείθηεο RAMS ζα παξαθνινπζνχληαη ζε κεληαία βάζε, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δηάξθεηαο 12 κελψλ, κε δηαδηθαζία πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ 
θνηλνχ, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ επίδεημεο RAMS. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
επίδεημεο RAMS, ν Αλάδνρνο ζα απνδείμεη φηη ν ζηφινο έρεη επηηχρεη 
φινπο ηνπο ζηφρνπο RAMS, φπσο νξίδεηαη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, 
νπφηε θαη ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην πξφγξακκα.  

ε πεξίπησζε πνπ έζησ θαη έλαο ζηφρνο RAMS δελ επηηεπρζεί, ην 
πξφγξακκα ζα παξαηαζεί, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηαπηφρξνλε επηηπρήο 
επίδεημε φισλ ησλ ζηφρσλ RAMS, θαηά ηε δηάξθεηα δηαζηήκαηνο 12 
δηαδνρηθψλ κελψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ην ζρέδην επίδεημεο RAMS, ν Αλάδνρνο ζα 
εγθαηαζηήζεη ππνινγηζηή κε ινγηζκηθφ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ 
δηθηχνπ θαη νη ΑΜ/Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο ζα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε 
πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ. Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε ηε 
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δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. Οη κεηαβιεηέο θαη ηα ελ γέλεη δεδνκέλα 
ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ θαη ζα θαηαγξάθνληαη ζηνλ 
ππνινγηζηή, θαζψο θαη νη καζεκαηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο εκπιέθνληαη 
ζηνλ ππνινγηζκφ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ, φπσο επίζεο θαη ηα θαζ’ απηά 
ππνινγηδφκελα ζηαηηζηηθά κεγέζε, ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηελΑΜ.  
ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο, ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (εμνπιηζκφο 
θαη ινγηζκηθφ) ζα έιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 12 κήλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν 
Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο βιαβψλ ζε ζρέζε 
κε ην RAMS ηνπ εμνπιηζκνχ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πξψηνο ζπξκφο ζα 
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ νρήκαηνο. 
ηνηρεία εηζαγσγήο ζ’ απηφ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη ζε 
κεληαία βάζε κεηαμχ ηεο ΑΜ / Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

14.3 Αλάιπζε Αζηνρίαο 
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αζηνρίαο, φπσο ε έλλνηα νξίδεηαη ζηελ 
§14.1 ηνπ παξφληνο, θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ζπκβαηηθψλ δνθηκψλ ή 
θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο, ζα ελεκεξψλεηαη ην χζηεκα 
Παξαθνινχζεζεο Αζηνρηψλ. ηε ζπλέρεηα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
πιήξε Αλαθνξά Αλάιπζεο Αζηνρίαο, ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη κε 
ζαθήλεηα νη βαζηθέο αηηίεο ηεο αζηνρίαο, νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο 
δξάζεηο, θαζψο θαη ν ρξφλνο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζηνρίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ δηνξζσηηθέο δξάζεηο είλαη αλαγθαίεο, ν Αλάδνρνο ζα ηηο 
πξνηείλεη ζηελ ΑΜ, πξνο έγθξηζε.  

Σα δεδνκέλα πνπ ζα παξαζέηνληαη ζηηο Αλαθνξέο Αλάιπζεο Αζηνρηψλ 
δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνο ην 
ραξαθηεξηζκφ εμνπιηζκνχ σο ειαηησκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ §14.4 ηνπ 
παξφληνο.     

Οη Αλαθνξέο Αλάιπζεο Αζηνρηψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ/Δηαηξεία 
Λεηηνπξγίαο πξνο έγθξηζε. 

 
14.4 πζηεκαηηθέο Αζηνρίεο – Διαηησκαηηθόο Δμνπιηζκόο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ νπνηνπδήπνηε είδνπο 
εμνπιηζκνχ (software ή hardware) ππνζηεί αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο 
αζηνρίεο, ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζα ραξαθηεξίδεηαη ειαηησκαηηθφ θαη ζα 
θαηαγξάθεηαη σο ειάηησκα ζηφινπ ή ζπζηεκαηηθή αζηνρία. 

ηε βάζε απηή, ν Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ζα εθαξκφζεη πξφγξακκα 
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα απαιείςεη ην ζπζηεκαηηθφ 
ειάηησκα. Σν πξφγξακκα δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζα ιακβάλεη ηελ 
έγθξηζε ηεο ΑΜ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ δηφξζσζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 
ειαηηψκαηνο απαηηεί κεηαζθεπή ηνπ ζηφινπ πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε ηξηεηήο 
εγγχεζε ηνπ κεηαζθεπαζκέλνπ εμνπιηζκνχ, ή θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
πξνζηέζεθε θαηά ηε κεηαζθεπή, ζα αξρίζεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 
απνδνρή ηνπ απφ ηελ ΑΜ. 

 
14.5 Δθαξκόζηκα Γηεζλή Πξόηππα 

Ζ Αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα πνπ 
παξαηίζεληαη, ρσξίο λα αλαηξείηαη ε απαίηεζε λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
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νπνηνδήπνηε άιιν Πξφηππν, ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνην άιιν 
κέξνο ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο: 

 EN50126, ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο – Πξνδηαγξαθή θαη επίδεημε 
αμηνπηζηίαο, δηαζεζηκφηεηαο, ζπληεξεζηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο (RAMS). 

 EN50129, ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο – Αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηα 
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο.. 

 IEC 61508, Λεηηνπξγηθή αζθάιεηα ειεθηξνληθψλ/πξνγξακκαηηδφκελσλ 
ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ αζθαιείαο. 

 EN50128: ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο – Λνγηζκηθφ γηα έιεγρν 
ζηδεξνδξφκσλ θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. 

 
14.6 Κπξηόηεξεο Γηεπαθέο 

Πξνο επίηεπμε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ, θαη’ ειάρηζηνλ, νη 
παξαθάησ δηεπαθέο κε ην ζχζηεκα ηνπ Σξακ νθείινπλ λα ιεθζνχλ ππ’ 
φςηλ. 

 πκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ νρεκάησλθαη ησλ πζηεκάησλ 
Ζιεθηξνδφηεζεο (π.ρ. Σάζε πζηήκαηνο, Ρεχκα Γξακκήο, Αξκνληθέο, 
Απφδνζε πζηήκαηνο, Απφδνζε ζπιιέθηε ξεχκαηνο, θιπ). 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ ππνδνκψλ ησλ Σξακ θαη 
ησλ νρεκάησλ. 

 πκβαηφηεηα ησλ νρεκάησλ κε ηηο ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Σξακ (πρ 
ζηδεξνηξνρηέο, αιιαγέο, ράξαμε θιπ) 

 πκβαηφηεηα ησλ νρεκάησλ κε ηα πζηήκαηα Διέγρνπ θαη 
Δπηθνηλσληψλ. 

 πκβαηφηεηα ησλ νρεκάησλ κε ην χζηεκα εκαηνδφηεζεο 

 πκβαηφηεηα ησλ νρεκάησλ κε φια ηα άιια νρήκαηα ηεο Δηαηξείαο 
Λεηηνπξγίαο (ΣΑ1, ΣΑ2 θιπ) 

 πκβαηφηεηα ησλ νρεκάησλ κε ηνλ ελαέξην ξνεθφξν αγσγφ, ηηο 
απνβάζξεο ζηάζεσλ θαη ηηο, ελ γέλεη,  πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο  

 πκβαηφηεηα ησλ νρεκάησλ κε εηδηθέο αλάγθεο επηβαηψλ (πρ 
βεκαηνδφηεο) 

 πκβαηφηεηα ησλ νρεκάησλ κε Γηαδηθαζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (πρ 
ππξθαγηά, απνβίβαζε επηβαηψλ, αληνρή ζε ζπγθξνχζεηο/ δνκηθή 
αληνρή, εμνπιηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο, πξφζβαζε έθηαθηεο αλάγθεο, 
θιπ). 

 
14.7 Έγγξαθα πξνο επίδεημε ηεο δηαζθάιηζεο ζπζηήκαηνο παξαδνηέα 

ζηελ ΑΜ 
Ζ δηαζθάιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επηδεηρζεί κέζσ ηεο ππνβνιήο ησλ 
εγγξάθσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε απνθιεηζηηθή 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ έγθξηζε φισλ ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ απφ ηελ 
ΑΜ, απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε πξνο ηελ επίδεημε δηαζθάιηζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  
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ΣΗΣΛΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

ρέδην Γηαζθάιηζεο 
πζηήκαηνο 

εληφο ελφο κελφο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ζα πεξηέρεη ηηο πξνηάζεηο 
ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ 
δηαζθάιηζεο ηνπ 
πζηήκαηνο θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
έξγνπ. 

Πξνθαηαξθηηθή 
Αλάιπζε Κηλδύλσλ 

ζην πέξαο ηνπ ζηαδίνπ 
ζρεδηαζκνχ, 
δηακφξθσζεο εμνπιηζκνχ 
θαη επηινγήο 

 

Αλάιπζε Γέλδξνπ 
θαικάησλ (FTA) 

ζην πέξαο ηνπ ζηαδίνπ 
ζρεδηαζκνχ 

 

Αλάιπζε Δπίδξαζεο 
Αζηνρίαο θαη 
Κξηζηκόηεηαο (FMECA) 

ζην πέξαο ηνπ ζηαδίνπ 
ζρεδηαζκνχ 

 

Αλάιπζε Κηλδύλσλ 
Γηαζύλδεζεο, Αλάιπζε 
Κηλδύλσλ πζηήκαηνο 
θαηΑλάιπζε 
Λεηηνπξγηθώλ 
Κηλδύλσλ 

ζην πέξαο ηνπ ζηαδίνπ 
ρεδηαζκνχ, 
Γηακφξθσζεο Δμνπιηζκνχ 
θαη επηινγήο. 

Δλεκέξσζε θαηά ηα 
ζηάδηα: 

1. Παξαγσγήο, 
Καηαζθεπήο θαη 
Δγθαηάζηαζεο 

2. Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε 
Λεηηνπξγία 

3. Πξν ηνπ ηέινπο ηεο 
πεξηφδνπ εγγχεζεο. 

 

Καηαλνκή θαη 
Πξόγλσζε 
Μνληεινπνίεζεο RAM 

ζην πέξαο ησλ ζηαδίσλ 
ρεδηαζκνχ, 
Γηακφξθσζεο Δμνπιηζκνχ 
θαη επηινγήο. Δλεκέξσζε 
θαηά ηα εμήο ζηάδηα: 

1. Παξαγσγήο, 
Καηαζθεπήο θαη 
Δγθαηάζηαζεο 

2. Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε 
Λεηηνπξγία 

3. Σέινπο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο 

Οη Γνθηκέο ηνπ RAMζα 
δηεμαρζνχλ θαηά ηα 
αθφινπζα ζηάδηα:  

1. ρεδηαζκνχ, 
Γηακφξθσζεο 
Δμνπιηζκνχ θαη 
επηινγήο 

2. Παξαγσγήο, 
Καηαζθεπήο θαη 
Δγθαηάζηαζεο 

3. Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε 
Λεηηνπξγία 

4. Πεξίνδν επίδεημεο RAM. 
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Σεθκεξίσζε αζθαιείαο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε 
ιεηηνπξγία. 

 

Έθζεζε Δπίδεημεο 
Απόδνζεο RAM 

ζην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 
επίδεημεο RAM. 

 

Έθζεζε Γηαζθάιηζεο 
πζηήκαηνο 

Παξαδνηέα ζην πέξαο ησλ 
εμήο ζηαδίσλ: 

1. ρεδηαζκνχ, 
Γηακφξθσζεο 
Δμνπιηζκνχ θαη 
επηινγήο 

2. Παξαγσγήο, 
Καηαζθεπήο θαη 
Δγθαηάζηαζεο 

3. Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε 
Λεηηνπξγία 

4. Σέινπο πεξηφδνπ 
επίδεημεο RAM. 

 

ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 
σο άλσ παξαδνηέσλ θαη 
ζα ζπλνςίδεη ηπρφλ 
επξήκαηα 

 
14.8 Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηόηεηα 

Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή εθπνκπή δελ ζα δεκηνπξγεί θηλδχλνπο ζηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηα νπνία είλαη θξίζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ.  

Όια ηα δσηηθά ζπζηήκαηα (πρ επηθνηλσλίεο/ αζχξκαηεο θαη κε) πνπ είλαη 

νπζηψδε, ηδηαίηεξα ζε ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγία 

έθηαθηεο αλάγθεο, δελ ζα επεξεάδνληαη απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο. 

Ζ επαγφκελε ηάζε δελ ζα επεξεάδεη ηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ηνπ 

νρήκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πξνηεξαηφηεηαο ζεκαηνδφηεζεο. Ο 

Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα ιεθζνχλ φια ηα εχινγα κέηξα 

πεξηνξηζκνχ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ εθπνκπψλ . 

Θα ππάξρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα εζσηεξηθά ησλ νρεκάησλ, 
απφ ην έλα φρεκα ζην άιιν, κε άιια νρήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηε 
γξακκή, κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη 
κε ηηο παξαθείκελεο εγθαηαζηάζεηο. Σα νρήκαηα δελ ζα κπνξνχλ λα 
εθηειέζνπλ θακία ιεηηνπξγία πνπ λα δεκηνπξγεί επηζθαιείο θαηαζηάζεηο 
ζηα ζπζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηεμάγεη έλα ζρέδην πνπ ζα επηηπγράλεη θαη ζα ηεθκεξηψλεη 
ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
ηζρχνπλ γηα φια ηα ππνζπζηήκαηα θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο.  Ο 
Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη φηη φινο ν εμνπιηζκφο, ηφζν ηα επί κέξνπο 
ζηνηρεία ηνπ φζν θαη ζπλνιηθά, ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο.  Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη θάζε 
φρεκα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο 
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ζπκβαηφηεηαο ζε θάζε δπλαηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
φισλ ησλ ηξφπσλ ππνβαζκηζκέλεο απφδνζεο θαη αζηνρίαο. 

Σα νρήκαηα ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο; 
Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο 
2004/108/ΔΚ.  Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη φιε ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε 
γηα λα θαηαδείμεη ηε ζπκκφξθσζε απηή.  

Θα δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα θαηαδείμεη κε δνθηκέο φηη ηα επίπεδα EMI 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα πξφηππα EN 50121-1, EN 50121-2, EN 50121-
3-1, EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50121-5. 

Δπίζεο ε ππθλφηεηα ηεο Μαγλεηηθήο ξνήο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην 
εζσηεξηθφ θάζε νρήκαηνο δελ ζα μεπεξλά ηα 1 Υ 10 -3 TESLAθαη ζα 
επαιεζεπζεί κε δνθηκέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κε 
ηε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα παξαπάλσ 
πξφηππα απφ Γηαπηζηεπκέλα Δξγαζηήξηα. 
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15 ΓΟΚΗΜΖ, ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 
15.1 Γνθηκή 

Σα νρήκαηα ζα δνθηκάδνληαη ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν IEC61133 
θαη ηηο επηπιένλ δνθηκέο πνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην απηφ, θαζψο θαη 
ζηα άιια θεθάιαηα ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ρέδην 
Γνθηκψλ κε πίλαθα ζπκκφξθσζεο κε ην IEC 61133 φπνπ ζα παξαζέηεη 
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκψλ, ηηο δνθηκέο θαη ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ πνπ ζα 
απαηηεζνχλ. Σν ζρέδην ζα πεξηγξάθεη ελ ζπληνκία ην αληηθείκελν θάζε 
δνθηκήο θαη ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ησλ δνθηκψλ. Ο 
Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ην ρέδην Γνθηκψλ γηα έγθξηζε έμη κήλεο 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δνθηκψλ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην ρέδην Γνθηκψλ ζε κεληαία βάζε 
πνπ ζα αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ππνβνιήο ηεο ηεθκεξίσζεο 
δνθηκψλ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 
ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δνθηκψλ ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπο. 

Μεηά απφ θάζε δνθηκή, ν Αλάδνρνο ζα εηνηκάδεη έθζεζε πνπ ζα 
ηεθκεξηψλεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο, ηελ νπνία ζα 
ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ Α.Δ. γηα έγθξηζε. 

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟΑ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξνπζίαο ζε φιεο ηηο 
δνθηκέο θαζψο θαη ζε θάζε ζρεηηθή δηαδηθαζία, φπνπ πεξηιακβάλνληαη 
απαξαίηεηεο δνθηκέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 
ππεξγνιάβσλ. Ο Αλάδνρνο ζα θαιέζεη ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. εθ ησλ 
πξνηέξσλ λα παξαζηεί ζε νπνηαδήπνηε δνθηκή ή Δπηζεψξεζε πξψηνπ 
ζηνηρείνπ (FAI) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ, αηηνχκελνο 
επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ.  

Γηα θάζε κνλάδα πνπ έρεη ήδε ραξαθηεξηζηεί ή πνπ δηαζέηεη 
απνδεδεηγκέλν ηζηνξηθφ ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα αηηεζεί 
απαιιαγή απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκήο.  Ζ αίηεζε απαιιαγήο πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε ηαπηφζεκεο δνθηκήο ή πηζηνπνηεηηθφ γηα έγθξηζε 
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο θαηαιιειφηεηαο.  Ζ αίηεζε 
απαιιαγήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αηηηνιφγεζε ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη ν 
εμνπιηζκφο θαη ε δνθηκή ή νη δνθηκέο είλαη νπζηαζηηθά ίδηεο κε εθείλεο ησλ 
ηξερνπζψλ απαηηήζεσλ θαηαιιειφηεηαο.   

Οη απαηηήζεηο Γνθηκψλ ή Πηζηνπνίεζεο ζα ηπγράλνπλ απαιιαγήο, κφλν 
κε ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

Γνθηκέο πνπ απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ  απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα θαη αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
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15.1.1 1ε Καηεγνξία 
Δίλαη νη δνθηκέο ησλ πηλάθσλ πνπ αθνινπζνχλ:  

Πίλαθαο Α.1 –ηαηηθέο Γνθηκέο 

 
Γνθηκέο 

εηξάο 

Γνθηκέο 

ηχπνπ 

Άιιεο 

δνθηκέο 

Μεραληθέο δνθηκέο ζε αθηλεζία  Απαηηνχληαη  

-Γνθηκέο ειεχζεξσλ απνζηάζεσλ 
(ακάμσκα πξφο θνξείν θαη φρεκα πξνο 
φρεκα) 

 Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο βάξνπο Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο πέδεζεο ζε αθηλεζία Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γηειεθηξηθέο δνθηκέο Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 
ζπλαξκνινγνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκή ησλ ζπλδέζεσλ γείσζεο θαη 
επηζηξνθήο 

Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο βνεζεηηθνχ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη βνεζεηηθήο 
παξνρήο ελέξγεηαο 

 Απαηηνχληαη  

-θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο, θιπ. Απαηηνχληαη   

-Γνθηκέο εθθίλεζεο Απαηηνχληαη   

Γνθηκέο δηάηαμεο θνξηηζηψλ κπαηαξίαο Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ακαμψκαηνο θαη 
εμσηεξηθψλ θηβσηίσλ εμνπιηζκνχ 

 Απαηηνχληαη  

-Αξρηθέο δνθηκέο Απαηηνχληαη   

-Αλνίγκαηα θαη θαιχκκαηα Απαηηνχληαη   

-Σνπνζέηεζε θίιηξσλ, θιπ. Απαηηνχληαη   

Γνθηκή πξφιεςεο αηπρεκάησλ  Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη άλεζεο  Απαηηνχληαη  

-Δπίπεδα εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ  Απαηηνχληαη  

-Κξαδαζκνί   Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο εμνπιηζκνχ αζθαιείαο Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο ψζεζεο   Απαηηνχληαη 
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Πίλαθαο Α.2 – Γνθηκέο επί ηεο γξακκήο 

 
Γνθηκέο 

εηξάο 

Γνθηκέο 

ηχπνπ 

Άιιεο 

δνθηκέο 

Γνθηκέο γηα ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ηελ άλεζε δηαδξνκήο 

 Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο ζε γξακκή κε θακπχιεο 
θαη γξακκή κε αιιαγέο θιίζεο 

 Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο ζπιιέθηε ξεχκαηνο (παληνγξάθνο)  Απαηηνχληαη  

-Λεηηνπξγία ζπιιέθηε Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο εθθίλεζεο θαη επηηάρπλζεο  Απαηηνχληαη  

-Eιθηηθή ηζρχο/ ραξαθηεξηζηηθά ηαρχηεηαο Απαηηνχληαη Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο πέδεζεο ζηελ γξακκή  Απαηηνχληαη  

Γεληθέο Απαηηνχληαη   

-Απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο Απαηηνχληαη   

-Ζιεθηξηθή πέδεζε    

 - Οκαιή κεηάβαζε Απαηηνχληαη   

 - Οκαιή αλάπηπμε πέδεζεο Απαηηνχληαη   

 - Απψιεηα παξνρήο ηζρχνο Απαηηνχληαη   

    

Γνθηκέο παξεκβνιψλ  Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο ηθαλφηεηαο έιμεο θαη πέδεζεο  Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο αληίζηαζεο ζηελ θίλεζε   Απαηηνχληαη 

Γνθηκέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο   Απαηηνχληαη 

Γνθηκέο δηαθνπήο θαη απφηνκεο αλφδνπ 
ηάζεο 

 Απαηηνχληαη  

Γνθηκέο εζσηεξηθήο ππέξηαζεο   Απαηηνχληαη 

15.1.2 2ε θαηεγνξία 
Γνθηκέο ηχπνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ νρεκάησλ ηεο ζεηξάο 
ΣΑ2 κε ηνλ αθφινπζν ππάξρνληα εμνπιηζκφ θαη ηα νρήκαηα ηεο  Δηαηξείαο 
Λεηηνπξγίαο: 

 Γξχινη αλχςσζεο 

 Δγθαηάζηαζε πιχζεο γηα ηελ εμσηεξηθή πιχζε ησλ νρεκάησλ 

 Πιπληήξην θνξείσλ 

 Τπνδαπέδηνο ηφξλνο 

 χζηεκα αλαπιήξσζεο άκκνπ 

 Λεηηνπξγηθφηεηα ζχδεπμεο ησλ νρεκάησλ ζεηξάο ΣΑ2 κε ηα νρήκαηα 
ζεηξάο ΣΑ1 ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο . 

 Λεηηνπξγηθφηεηα ζχδεπμεο ησλ νρεκάησλ ηεο ζεηξάο ΣΑ2 κε ην 
ππάξρνλ ππεξεζηαθφ φρεκα (Unimog)ηεο  Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. 
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Πξνβιέπνληαη επηπιένλ δνθηκέο ηχπνπ γηα δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο 
ησλ νρεκάησλ ζεηξάο ΣΑ2 κε ηα αθφινπζα: 

 Υάξαμε 

 Άθξν απνβάζξαο 

 πζηήκαηα ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο (ΣΔΣRΑ, Αζχξκαην Γίθηπν) 

 εκαηνδφηεζε 

 Αιιαγέο 

 Παξνρή ξεχκαηνο έιμεο 

 Δλαέξηνο εμνπιηζκφο 

 Δμνπιηζκφο γξακκήο 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC) 

 

Γνθηκή Σύπνπ Πξνζνκνίσζεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη ζπλνιηθέο επηδφζεηο, ην φρεκα πξέπεη 
λα ππνβιεζεί ζε δνθηκή Πξνζνκνίσζεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο γηα κία 
ειάρηζηε πεξίνδν 30 εκεξψλ επί 20 ψξεο ηελ εκέξα.  Σν φρεκα ζα 
θνξησζεί ζε ζπλζήθε θφξησζεο AW3 θαη ζα ηαμηδεχεη απφ ην έλα άθξν 
ηεο γξακκήο ζην άιιν ζχκθσλα, κε ην δξνκνιφγην ιεηηνπξγίαο.  Θα 
ιεηηνπξγνχλ φια ηα ζπζηήκαηα.  Θα δεηεζεί απφ ην φρεκα λα θάλεη 
ζηάζεηο ζηνπο ζηαζκνχο θαη λα αλνηγνθιείλεη ηηο ζχξεο εηζφδνπ επηβαηψλ 
ζε θάζε ζηάζε.  Απηή ε δνθηκή ζα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχνδήγεζεο ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο . 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο Πξνζνκνίσζεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, ζα 
παξαθνινπζνχληαη θξίζηκεο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο π.ρ. ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα έιμεο, νη ζεξκνθξαζίεο ησλ δίζθσλ πέδεο, θιπ.  
Ζ δηαδηθαζία δνθηκήο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

15.1.3 3ε Καηεγνξία 
Απαηηνχληαη επηπιένλ δνθηκέο ζεηξάο. 

Γνθηκή ζεηξάο πξνζαξκνγήο 

Πξνθεηκέλνπ λα «πξνζαξκνζζνχλ» φια ηα ζπζηήκαηα θαη ηα κέξε ησλ 
νρεκάησλ πξνηνχ ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία, θάζε φρεκα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
ζε δνθηκή Πξνζαξκνγήο.  Σνφρεκα  ζα είλαη θελφ θαη ζα ηαμηδέςεη απφ ην 
έλα άθξν ηεο γξακκήο ζην άιιν ζχκθσλα κε ην δξνκνιφγην ιεηηνπξγίαο.  
Θα ιεηηνπξγνχλ φια ηα ζπζηήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δνθηκήο, 
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα ζπζηήκαηα θαη ηα ππνζπζηήκαηα 
ιεηηνπξγνχλ. Θα δεηεζεί απφ ην φρεκα λα θάλεη ζηάζεηο ζηνπο ζηαζκνχο 
θαη λα αλνηγνθιείλεη ηηο ζχξεο εηζφδνπ επηβαηψλ ζε θάζε ζηάζε.  Κάζε 
φρεκαζα ππνβιεζεί ζηε δνθηκή απηή γηα 24 ψξεο.  Δάλ θάπνην φρεκα 
παξνπζηάζεη αζηνρία θαηά ηηο ηειεπηαίεο νθηψ ψξεο ηεο δνθηκήο, απηέο νη 
νθηψ ψξεο δνθηκήο ζα επαλαιεθζνχλ έσο φηνπ ην φρεκα ζπκπιεξψζεη 
νθηψ ψξεο δνθηκήο ρσξίο αζηνρία, πξηλ γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ.Αλ ην φρεκα παξνπζηάζεη αζηνρία ηηο πξψηεο 16 ψξεο ε 
δνθηκή ζα επαλαιεθζεί απφ ηελ αξρή. Δπίζεο, θαηά ηε δνθηκή απηή, 
πξέπεη λα θαηαδεηρζεί φηη φια ηα ζπζηήκαηα θαη ηα ππνζπζηήκαηα 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη εληφο ησλ παξακέηξσλ αζθαιείαο, ζε ζηαηηθέο θαη 
δπλακηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηαδηθαζία δνθηκήο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 
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15.1.4 4ε θαηεγνξία 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ Ορήκαηα κε 
Γηαδηθαζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο, φπσο: 

 Ππξθαγηά 

 Δθηξνρηαζκφο 

 Αληνρή ζε ζχγθξνπζε/δνκηθή αληνρή 

 Δμνπιηζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο, θιπ. 

 
15.2 Γηαδηθαζίεο Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο 

15.2.1 Γηαδηθαζίεο Παξάδνζεο 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ 
Πνηφηεηαο, ηα νρήκαηα ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ζα εθθνξησζνχλ ζην δίθηπν ηξακ απφ ηνλ Αλάδνρν, 
ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 

Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο . 

Σέινο νδνχ Αεξνπνξίαο, 

Διιεληθφ, 

Αηηηθή, 

Διιάδα 

15.2.2 Γηαδηθαζίεο Παξαιαβήο 
Ζ ΑΜ / Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο  ζα πξνβεί ζε Παξαιαβή ησλ νρεκάησλ ζηηο 
γξακκέο ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο, εθ' φζνλ κεηαμχ απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Τ θεθ 15: 

 Σα νρήκαηα έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία φιεο ηηο απαηηήζεηο 
δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

 Έρεη νινθιεξσζεί ε ηεθκεξίσζε θαηαζθεπήο θαη δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηεο χκβαζεο. 

 Σα νρήκαηα έρνπλ αληαπνθξηζεί ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη 
επηδφζεσλ. 

 HΑΜ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο εγθξίζεηο ησλ νρεκάησλ θαη ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ. 

15.2.3 Υπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ζα επηβαξπλζεί κε φια ηα έμνδα γηα 
ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. ε εχζεην ρξφλν πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ πξψηνπ 
νρήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζρέδην εθθφξησζεο νρεκάησλ ζηελ 
Δηαηξεία ιεηηνπξγίαο θαη ζα θξνληίζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην 
Ακαμνζηάζην. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πεξίνδν δνθηκψλ,ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία, θαη παξαιαβήο είλαη νη εμήο: 
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 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα νρήκαηα έσο φηνπ 
παξαιεθζνχλ απφ ηελ ΑΜ/Δηαηξεία ιεηηνπξγίαο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη θαη ζα παξαδψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
άδεηεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά κεηαθνξάο.  

 Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη θαη ζα παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 
αλχςσζεο θαη ξακπψλ εθθφξησζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
παξάδνζε ησλ νρεκάησλ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηα εξγαιεία γηα ηε 
δηεμαγσγή παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη φια ηα θαηαιχκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 
θαζψο θαη ην ρψξν γηα ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ, ηα 
ηειέθσλα, θαζψο θαη γηα έπηπια θαη ηνλ εμνπιηζκφ γξαθείνπ πνπ 
ρξεηάδεηαη. 

 Ο Αλάδνρνο ζα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ηεοΑΜ/Δηαηξεία ιεηηνπξγίαο. 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηπρφλ δνθηκψλ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα δηεμάγεη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο, 
θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο ΑΜ/ Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. πνπ ζα παξαζηεί ζε 
δνθηκέο ησλ νρεκάησλ ή πνπ ζα βξίζθεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο 
ζεσξείηαη φηη εκπίπηνπλ ζην ρψξν επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

15.2.4 Υπνρξεώζεηο ηεο ΑΜ/ Δηαηξείαο ιεηηνπξγίαο. 
Οη ππνρξεψζεηο ηεο ΑΜ/ Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν ζέζεο 
ζε ιεηηνπξγία, δνθηκψλ θαη παξαιαβήο είλαη νη εμήο: 

 Ζ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο ζα παξάζρεη ηνλ ρψξν εθθφξησζεο ησλ 
νρεκάησλ. 

 Ζ Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο ζα παξάζρεη ηε γξακκή δνθηκψλ γηα ηε ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία, ηηο δνθηκέο θαη ηελ παξαιαβή ησλ νρεκάησλ. 

 Ζ Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο ζα παξάζρεη Γξαθεία γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ. Δθ’ φζνλ απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ ε Δηαηξία ιεηηνπξγίαο 
ζα παξάζρεη θαηάιιειν ειεχζεξν ρψξν φπνπ ν Αλάδνρνο 
ζαεγθαηαζηήζεη πξνζσξηλή θαηαζθεπή π.ρ. θνληέηλεξ γηα ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο, 
θαζψο θαη ην δηνηθεηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, αιιά θαη θάζε άιιν 
πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
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16 ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαηάινγν ζε κεληαία βάζε, φπνπ ζα 
θαηαγξάθεηαη  ε θαηάζηαζε φισλ ησλ ηεπρψλ ηεθκεξίσζεο πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ. 
 
Πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο (φπσο αξίζκεζε ηεπρψλ, νδεγίεο ζρεδίαζεο, 
θιπ.) ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ δίδνληαη ζην 
Δγρεηξίδην ρεδίαζεο ηεο ΑΜ. Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο γεληθέο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζην Δγρεηξίδην ρεδίαζεο ηεο ΑΜ 
φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ θαη ζα ππνβάιιεη ζηε 
ζπλέρεηα ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε, ε αξίζκεζε 
θαη ζχκβνια γηα ην ζχλνιν ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 
θαζψο θαη ην ζχζηεκα ραξαθηήξσλ θαη ζπκβφισλ θαη νη θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο θαηά ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ θαη 
ινηπψλ ηερληθψλ ηεπρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ειεθηξηθψλ δηαγξακκάησλ, δηαγξακκάησλ ζπλδεζκνινγίαο θαη 
δηαγξακκάησλ θαισδηψζεσλ. Μεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ην ελ ιφγσ 
ζχζηεκα αξίζκεζεο, θσδηθνπνίεζεο, ραξαθηήξσλ θαη ζπκβφισλ ζα 
ηζρχεη γηα φια ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, ηερληθά ηεχρε, θαηαιφγνπο 
εμνπιηζκνχ, αληαιιαθηηθά, θιπ. Όζνλ αθνξά ηνπο αξηζκνχο ζρεδίσλ θαη 
ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ηξνπνπνηεκέλε 
θσδηθνπνίεζε γηα ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ, απφ απηή πνπ 
πξνηείλεηαη ζην Δγρεηξίδην ρεδίαζεο, ρσξίο σζηφζν λα επηηξέπνληαη 
ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα αξίζκεζεο ηεπρψλ. Απαηηείηαη ηήξεζε ησλ 
δηεζλψλ πξνηχπσλ, φπσο επίζεο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν16.1.4. 

Σν Γηεζλέο χζηεκα Μνλάδσλ (SI) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φια ηα ζρέδηα 
θαη φιε ηελ ηεθκεξίσζε. 

 
16.1 ρέδηα – Γεληθά 

Όια ηα ζρέδηα θαη ηερληθά έγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζα 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο παξαθάησ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο: 

1. Όια ηα ζρέδηα θαη ηερληθά έγγξαθα ζα ππνβάιινληαη ζε ραξηί θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ.  

2. Ζ πνηφηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ ζρεδίσλ ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα 
επηηξέπεη λα αλαπαξάγνληαη επθξηλψο. 

3. ηα ζρέδηα ζα πεξηιακβάλεηαη ππφκλεκα ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνλ 
θσδηθφ αξηζκφ ηνπ ζρεδίνπ, ηνλ ηίηιν, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηνπο 
ππεχζπλνπο παξαγσγήο, ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ απφ 
πιεπξάο ηνπ Αλαδφρνπ, ην επίπεδν αλαζεψξεζεο, ελψ ζα έρεη θαη 
θαηάιιειν ρψξν γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζρεδίνπ 
βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ πξνβιέςεσλ, θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη 
ππνγξαθέο ησλ ειεγρφλησλ απφ πιεπξάο ΑΜ. 
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4. Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη αλαζεσξήζεηο ζε ζρέδηα, νη νπνίεο νδεγνχλ 
ζεεπαλππνβνιή, απηά ζα ζπλνδεχνληαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή, 
αλαθέξνληαο ιεπηνκεξψο ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

16.1.1 Σρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξνο έγθξηζε 
Σα ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, πξνο έγθξηζε απφ ηελ 
ΑΜ, ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ αιιά φρη πεξηνξηζηηθά ηα αθφινπζα. 
Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηα ζρέδηα, φπνπ απαηηείηαη, 
λα δηεπθξηλίζεη θαη λα εληζρχζεη ην πεξηερφκελν ησλ ππνβιεζέλησλ 
ζρεδίσλ θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ηέηνηα ζρέδηα. Όια ηα ζρέδηα 
πξέπεη λα είλαη ζρέδηα παξαγσγήο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη επίζεο 
θαηάζηαζε δεληξηθήο θαηάηαμεο ζρεδίσλ, πεξηγξάθνληαο ιεπηνκεξψο φια 
ηηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ησλ 
νρεκάησλ θαη δεηθλχνπλ ηε θαηαζθεπή θαη ηε ινγηθή ησλ ζπζηεκάησλ.  

Απαηηήζεηο Σπζηήκαηνο 

 Δμσηεξηθέο πιάγηεο φςεηο νρήκαηνο  

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα(εμνπιηζκφο 750 Vdc) 

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα(24Vdc, 12Vdc) 

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα(ηξηθαζηθφο εμνπιηζκφο ΑC - 400Vac) 

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα(κνλνθαζηθφο εμνπιηζκφο ΑC – 
230Vac) 

 Ζιεθηξηθφο εμνπιηζκφο (δηαρσξηζκέλνο ζε κεκνλσκέλεο νκάδεο 
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ) 

 ρέδην γείσζεο 

 Yδξαπιηθν ζρεκαηηθφ δηάγξακκα (εμνπιηζκφο πδξαπιηθήο πέδεο) 

 ρέδηα ειέγρνπ αιιειεπίδξαζεο 

 ρέδηα πεξηηππσκάησλ 

 Αιιειεμάξηεζε νρήκαηνο ζε θακπχιεο ηεο ηξνρηάο 

Ακάμσκα Ορήκαηνο 

 Σν ζπγθξφηεκα ηνπ πιαηζίνπ ακαμψκαηνο νρήκαηνο θαη ηα θχξηα 
ππνζπγθξνηήκαηα (πιαίζην νρήκαηνο, θχξηνο εγθάξζηνο θνξέαο, 
ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη αλαξξίρεζεο, πιεπξηθά πιαίζηα, πιαίζηα 
νξνθήο, πιαίζηα κεηψπσλ, πξνζαξηήζεηο δεπθηήξα, θηι.) 

 Γηάηαμε εμνπιηζκνχ νξνθήο 

 Γηάηαμε εμνπιηζκνχ  θάησ απφ ην πιαίζην 

 Αγσγνί θαισδίσλ, θαισδηψζεηο θαη δηαηάμεηο θαισδίσλ θαη 
ιεπηνκέξεηεο 

 Δγθάξζηεο ηνκέο πνπ δεηθλχνπλ φιεο ηηο παξαιιαγέο ζηε δηαηνκή 
(κέζσ αλνίγκαηνο ζπξψλ, παξαζχξσλ θηι.) 

Φνξεία 

 πγθξνηήκαηα θνξείσλ 

 πγθξνηήκαηα πιαηζίσλ θνξείνπ 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάξηεζε 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηξνρνχο 

 Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηξηβείο ηξνρψλ 

 Σνπνζέηεζε ςεθηξψλ γείσζεο 
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Εεπθηήξεο θαη Μεραληζκόο Απνξξόθεζεο Δλέξγεηαο  

 πγθξφηεκα δεπθηήξα θαη ηνπνζέηεζε 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ( ελζσκαησκέλε ή κε 
αγσγφ δηαζχλδεζεο) ηνπ  δεπθηήξα 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ  

Δζσηεξηθό νρήκαηνο  

 Γηαηάμεηο δαπέδνπ  

 Γηαηάμεηο νξνθήο  

 Μεθνηνκή θαη ησλ δχν πιεπξψλ ηνπ νρήκαηνο 

 Όςε ησλ κεηψπσλ φισλ ησλ νρεκάησλ 

 πγθξφηεκα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη εγθαηάζηαζε 

 πγθξφηεκα δηάρπζεο αέξα θαη εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα κεγαθψλνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειηψλ πξνο ην θνηλφ θαη 
εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα θαζηζκάησλ επηβαηψλ θαη εγθαηάζηαζε 

 πγθξφηεκα νξζνζηαηψλ θαη ξάβδσλ ρεηξνιαβψλ θαη εγθαηάζηαζε 

 πγθξφηεκα ρεηξνιαβψλ θαη εγθαηάζηαζε  

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιηζεο ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ    

 Γηάηαμε εζσηεξηθήο επέλδπζεο θαη ιεπηνκέξεηεο  

 Δγθαηάζηαζε δαπέδνπ θαη ιεπηνκέξεηεο  

 Όςεηο ζαιάκνπ Οδεγνχ  

 Γηάηαμε εμνπιηζκνχ ζαιάκνπ Οδεγνχ 

 Γηάηαμε ηξάπεδαο νξγάλσλ ειέγρνπ ζαιάκνπ Οδεγνχ 

 πγθξφηεκα θαη εγθαηάζηαζε ρεηξηζηεξίνπ Οδεγνχ  

 πγθξφηεκα θαη εγθαηάζηαζε θαζίζκαηνο Οδεγνχ 

Θύξεο θαη Έιεγρνη Θπξώλ   

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο ζπξψλ 

 Μεραληζκφο ζχξαο θαη εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα ζχξαο, ιεπηνκέξεηεο θαη εγθαηάζηαζε (ζπλνιηθά) 

 πγθξφηεκα θαησθιηψλ ζχξαο θαη εγθαηάζηαζε (ζπλνιηθά) 

Κιηκαηηζκόο  

 πγθξφηεκα κνλάδαο  θιηκαηηζκνχ, ιεπηνκέξεηεο θαη εγθαηάζηαζε  

 χζηεκα  θιηκαηηζκνχ, ειεθηξηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη 
ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ζσιελψζεσλ  

 Μνλάδα  θιηκαηηζκνχ, ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο θαη ζπλδέζεηο 
ζσιελψζεσλ  

 πγθξφηεκα ζπκπηεζηή  

 πγθξνηήκαηα ζπεηξψλ ζηνηρείσλ αηκνπνίεζεο θαη ζπκπχθλσζεο 

Σύζηεκα Πέδεζεο  

 πγθξφηεκα δίζθσλ πέδεο θαη εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα ζπζθεπψλ ελεξγνπνίεζεο πέδεο θαη εγθαηάζηαζε 

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα πέικαηα πέδεο  

 πγθξφηεκα κνλάδσλ ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ θαη εγθαηάζηαζε  
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Σύζηεκα Έιμεο  

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο έιμεο 

 ρέδηα δηάηαμεο ζπζηήκαηνο έιμεο. 

 πγθξφηεκα εμνπιηζκνχ κεηαηξνπήο ηζρχνο θαη εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα κνλάδαο ειέγρνπ κεηαηξνπέα ζπζηήκαηνο έιμεο θαη 
εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα κνλάδαο ειέγρνπ έιμεο θαη εγθαηάζηαζε 

 πγθξφηεκα θηλεηήξα έιμεο εγθαηάζηαζεο θαη απνκάθξπλζεο 

 πγθξφηεκα κεησηήξα -ζπλδέζκνπ θαη εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα αληηζηάζεσλ πέδεο θαη εγθαηάζηαζε  

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ αηζζεηήξα ηαρχηεηαο 

 πγθξφηεκα δηαθφπηε θπθιψκαηνο  πςειήο ηαρχηεηαο θαη εγθαηάζηαζε 

 Σνπνζέηεζε ςήθηξαο γείσζεο θαη ιεπηνκέξεηεο  

Σύζηεκα Παξνρήο Βνεζεηηθήο Ζιεθηξηθήο Ηζρύνο  

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο παξνρήο βνεζεηηθήο 
ηζρχνο 

 πγθξφηεκα εμνπιηζκνχ παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο θαη εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα ζπζζσξεπηή θαη εγθαηάζηαζε  

 πγθξφηεκα θηβσηίνπ ζπζζσξεπηή θαη εγθαηάζηαζε  

 Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο θπθιψκαηνο θαη 
εγθαηάζηαζε  

Σύζηεκα Δπηθνηλσληώλ  

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ  

 πγθξφηεκα ζπζηήκαηνο αλαγγειηψλ θαη εγθαηάζηαζε  

 Δμνπιηζκφο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη εγθαηάζηαζε  

 Ζιεθηξηθφ ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ  

 πγθξφηεκα ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ θαη εγθαηάζηαζε 

 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο 

 πγθξφηεκα ζπζηήκαηνο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο θαη 
εγθαηάζηαζε  

 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

 

16.1.2 Γεληθή Μνξθή 

1. Όια ηα ζρέδηα ζα εθηππψλνληαη ζε  θχιια κε πξνηππνπνηεκέλεο 
δηαζηάζεηο. 

2. Όια ηα ζρέδηα ζα πεξηέρνπλ πίλαθα ηίηινπ ζρεδίνπ ζηελ θάησ δεμηά 
γσλία θάζε θχιινπ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

 Ολνκαζία εηαηξείαο πξνκεζεπηή 

 Σίηινο ζρεδίνπ (ν νπνίνο δελ πξέπεη λα είλαη αζαθήο) 

 Δπίπεδν αλαζεψξεζεο ζρεδίνπ θαη εκεξνκελία αλαζεψξεζεο (ην 
νπνίν πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα επαλππνβιεζεί γηα απνδνρή απφ ηελ ΑΜ)  

 Κιίκαθα, φπνπ απαηηείηαη  

 Αξηζκφο θχιισλ, φπσο “x” απφ “y”  



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  16-137 

 Ζκεξνκελία έθδνζεο ζρεδίνπ  

3.  Γηα θάζε ζρέδην ζα δνζεί πίλαθαο αλαζεσξήζεσλ, ζην νπνίν ζα 
παξνπζηάδεη θάζε επίπεδν αλαζεψξεζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 
αλαζεψξεζε πνπ έγηλε. Δίλαη απνδεθηφ, ν Αλάδνρνο είηε λα πεξηγξάθεη 
ζχληνκα ηελ αιιαγή ζηνλ πίλαθα αλαζεσξήζεσλ θαη λα πεξηγξάθεη 
πιήξσο ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ζε έλα μερσξηζηφ έγγξαθν πνπ ζα 
θαίλεηαη ην ηζηνξηθφ ησλ αλαζεσξήζεσλ ή λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ 
αίηεζεο αιιαγήο κειέηεο.   

4.  Θα δνζεί θαηάινγνο πιηθψλ θαη απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ ζε θάζε 
ζρέδην, ή σο μερσξηζηφο πίλαθαο πιηθψλ.  

5.  Σν ζρέδην ζα είλαη ζχκθσλν πξνο ηα απνδεθηά πξφηππα ζρεδίαζεο.  
Ο Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη πνην πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Σν 
ζχζηεκα ζρεδίαζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα. 

6.  Έλαο ειεχζεξνο ρψξνο ζα δηαηεζεί ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ ζρεδίνπ 
γηα ηνλ πίλαθα ηίηινπ ζρεδίνπ ηεο ΑΜ. Ζ πηλαθίδα ηίηινπ ζα έρεη ρψξν 
έγθξηζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ δηεπζπληή έξγνπ θαη ηνλ ππεχζπλν 
κεραληθφ ηεο ΑΜ θαη ηελ θαηάζηαζε εγθξίζεσλ ηεο ΑΜ.  

16.1.3 Απαηηήζεηο Σρεδίσλ 

Σα ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο αθφινπζεο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν, ην πεξηερφκελν θαη ηελ 
κνξθή. Απηέο νη απαηηήζεηο δελ πξνηίζεληαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 
παξνπζίαζε ζηνηρείσλ θαη πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ φπσο απαηηείηαη ζηνλ 
αληίζηνηρν εμνπιηζκφ.  

Όια ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα (θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, ιεηηνπξγηθή 
αλάιπζε, δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, ζρέδηα 
δηάηαμεο, δηαγξάκκαηα ζχλδεζεο, δηαγξάκκαηα θαισδηψζεσλ, θαηάινγνη 
θαισδίσλ, πίλαθεο ηεξκαηηθψλ ζπλδέζεσλ, θιπ.) ζα εθπνλεζνχλ ζε Α3 
δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 61082-1. Σα γξαθηθά ζχκβνια 
ζηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60617DB. 
Όινο ν ειεθηξνινγηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ζα ηεθκεξησζεί 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60571. 

Σα κεραλνινγηθά ζρέδηα ζα παξαδνζνχλ ζε κνξθή αξρείσλ  AutoCAD. 

Σα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ζα παξαδνζνχλ ζε κνξθή ηέηνηα ψζηε λα είλαη 
ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Σν παθέην ειεθηξνινγηθνχ ινγηζκηθνχ 
ζρεδίαζεο ζα κπνξεί λα παξάγεη απηφκαηα θαηαιφγνπο θαισδίσλ θαη 
πίλαθεο ηεξκαηηθψλ ζπλδέζεσλ. Σα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα, νη θαηάινγνη 
θαισδίσλ θαη νη πίλαθεο ηεξκαηηθψλ ζπλδέζεσλ ζα ελεκεξψλνληαη 
απηφκαηα γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ζε νπνηνλδήπνηε 
εμνπιηζκφ ζηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα (π.ρ. ε ρξήζε κηαο ειεχζεξεο 
επαθήο ελφο ππάξρνληνο ειεθηξνλφκνπ ζα ηξνπνπνηεί απηφκαηα ηελ 
αληίζηνηρε ζειίδα ζρεδίνπ θαζψο θαη ηνλ θαηάινγν θαισδίσλ θαη ηνλ 
πίλαθα ηεξκαηηθψλ ζπλδέζεσλ). 

16.1.3.1 ρέδην πλαξκνιόγεζεο Αλσηέξνπ Δπηπέδνπ/ρεδηάγξακκα 

Απηά ηα ζρέδηα ζα δείρλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ-φπσο δηαηίζεηαη-ζε επαξθείο 
ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηε παξνχζα 
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Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ. Σα πεξηερφκελα ησλ ζρεδίσλ πξέπεη λα είλαη 
φπσο αθνινχζσο:  

 
1. εκαληηθέο δηαζηάζεηο 
2. Γηαηάμεηο ηνπνζέηεζεο θαη νη αλνρέο ηνπο. Δπίζεο ξνπέο ζχζθημεο 

ζπλαξκνγψλ, φπνπ απαηηνχληαη. 
3. Δπέλδπζε, πεξίβιεκα, πιαίζην, θηι., θαηαζθεπή, πιηθφ θαη επεμεξγαζία 
4. Γηεχζπλζε πεξηζηξνθήο (φπνπ απαηηείηαη), ηαρχηεηα ή ζπρλφηεηα θαη 

βαζκφο έιιεηςεο δπγνζηάζκηζεο 
5. Θέζε θέληξνπ βάξνπο, κάδα (ζε πιήξε ιεηηνπξγηθή ηάμε) θαη κάδα πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε ζεκείν αλάξηεζεο 
6. Θέζε θαη δηαζηάζεηο γηα ζπλδέζεηο γείσζεο ή εγθαηάζηαζεο γείσζεο 
7. Θέζε εγθαηαζηάζεσλ ζπληήξεζεο θαη απαηηήζεσλ αλνρψλ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ ζπλήζε ζπληήξεζε 
8. Δπηγξαθέο θαη ζέζε αλαθνηλψζεσλ θαη ζεκάησλ 
9. Δηδηθέο νδεγίεο ηνπνζέηεζεο 
10. Γηάηαμε εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζχλδεζεο 
11. Καηάινγνο εμαξηεκάησλ, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ 

ηχπνπ ησλ εμαξηεκάησλ, φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ αξρηθφ 
θαηαζθεπαζηή.  

 

Οη αθφινπζεο ειεθηξνινγηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα 
ζρέδηα:  

 
1. Σάζε ιεηηνπξγίαο, θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζπληειεζηήο ηζρχνο θαη 

αλνρέο ηνπο  
2. Σχπνο ηπιηγκάησλ (γηα κεηαζρεκαηηζηέο θαη κεραλέο) θαη ηχπνο 

κφλσζεο  
3. Αληίζηαζε θαη αλνρέο  
4. Γηαβαζκίζεηο επαθψλ  
5. Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ζπζθεπήο  
6. Σχπνο θαη δηαζηάζεηο ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  
7. Κσδηθνί θαισδίσλ θαη κέζνδνη έλδεημεο ζπξκάησλ θαη ζπζθεπψλ  
8. Τπφδεημε θσδηθψλ ρξσκάησλ κφλσζεο θαισδίσλ (εάλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη)  

16.1.3.2 Κπθισκαηηθά Γηαγξάκκαηα 

Σα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ, κε δηαγξακκαηηθή 
κνξθή  ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζπξκψλ.  

Σα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ζα ελζσκαηψλνπλ πιήξσο φια ηα 
ζπζηήκαηα θαη ηα ππνζπζηήκαηα. Γελ ζα είλαη απνδεθηή ε ζπγθέληξσζε 
ζε έλα έγγξαθν αλεμάξηεηα εθπνλεζέλησλ ζρεδίσλ απφ ππεξγνιάβνπο. 
Σα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ζα είλαη ζε κνξθή βηβιίνπ, φρη κεγαιχηεξνπ 
απφ κεγέζνπο Α3.    

Σα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα πξέπεη λα δεηθλχνπλ ηα αθφινπζα:  

 

 ηνηρεία θαλάβνπ 1, 2, 3, 4, 5, 6 νξηδφληηα θαη A, B, C, D θάζεηα 
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 χληνκε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαλάβνπ 
(ελεξγνπνηεκέλνο ζπξκφο, ζχζηεκα επαγξχπλεζεο, θιπ.) 

 Κσδηθνί πξνζδηνξηζκνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ησλ 
ζηνηρείσλ  

 Κσδηθνί πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ησλ ζηνηρείσλ, 
εάλ ε ζέζε δηαθέξεη απφ ηε ζέζε πνπ δεηθλχεηαη  ζηελ θάησ δεμηά 
γσλία 

 Κσδηθνί ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ησλ 
ζηνηρείσλ  

 Παξαπνκπή απφ έλα ζηνηρείν ηνπ θπθιψκαηνο ζε άιιν, ε νπνία 
δεηθλχεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ησλ ζηνηρείσλ (π.ρ., =71/39.5D). Ζ 
παξαπνκπή ζα γίλεηαη απηφκαηα κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
ησλ ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ 

 Σεξκαηηθέο ζπλδέζεηο ζηηο γξακκέο ησλ ζρεδίσλ 

 Αξηζκνί ζχλδεζεο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζπκβφινπ ηεξκαηηθήο 
ζχλδεζεο  

 χληνκε πεξηγξαθή γξακκψλ ειέγρνπ πνπ δηαηξέρνπλ ην ζπξκφ σο 
θεληξηθέο αξηεξίεο (εληνιή θιεηζίκαηνο ζπξψλ, πέδε εθηάθηνπ αλάγθεο, 
3km/h, θαηέβαζκα πεδίισλ ξεπκαηνιεςίαο, παξνπζία ηζρχνο 750V, 
θιπ)  

 ρεδίαζε επαθψλ θάησ απφ ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ θαη νξηδφληηα ή 
θάζεηε ζρεδίαζε ηεξκαηηθψλ (θιεκκψλ), ζπλνδεπφκελεο απφ ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ θιεκκνζεηξψλ ηνπο (-Υ2: 18, :19, :20) 

 Κσδηθνί αξηζκνί πξνζδηνξηζκνχ θαισδίσλ 

 Κσδηθνί αξηζκνί αθξνδεθηψλ ζχλδεζεο θαη αξίζκεζε αθίδσλ ησλ 
ζπλδεηήξσλ  δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ Καηαζθεπαζηή νρήκαηνο θαη ηνπ 
Πξνκεζεπηή  

 Σηκέο δηαθνπήο ξεχκαηνο φισλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζπζθεπψλ  

 Ρπζκίζεηο φισλ ησλ δηαθνπηψλ πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, δηαθνπηψλ 
νξίσλ, ειεθηξνλφκσλ ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο θηι., κε αλνρέο 

 Σηκέο θαη αλνρέο παζεηηθψλ εμαξηεκάησλ 

 Καηαλαιψζεηο ηζρχνο θνξηίνπ 

 Σάζεηο θπθισκάησλ (νλνκαζηηθέο) 

16.1.3.3 Λεηηνπξγηθή αλάιπζε 

Θα ππνβιεζεί Δγρεηξίδην Λεηηνπξγηθήο Αλάιπζεο, βάζεη ησλ θπθισκάησλ 
ηνπ ζπξκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ.  

16.1.3.4 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα Κπθισκαηηθά Γηαγξάκκαηα  

ηηο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ζα 
παξνπζηάδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, 
παξέρνληαο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ. Οη δηεπθξηλίζεηο 
ζα δίδνληαη γηα θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ ζε 
έληππν κεγέζνπο Α4.  

16.1.3.5 ρέδηα δηάηαμεο  

ηα εξκάξηα ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηα θηβψηηα κε ειεθηξνινγηθφ 
εμνπιηζκφ θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πεξίβιεκα κε ειεθηξνινγηθφ 
εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζε ζρέδηα δηάηαμεο ην ζχλνιν ηνπ 
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ειεθηξνινγηθνχ/ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ειεθηξνλφκσλ, δηαθνπηψλ, θνκβίσλ, απηνκάησλ δηαθνπηψλ, 
θιεκκνζεηξψλ, εζραξψλ θαισδίσλ, νξγάλσλ θιπ. 

16.1.3.6 Γηαγξάκκαηα ύλδεζεο  

ηα δηαγξάκκαηα ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα δεηθλχνληαη θαη λα 
θαηαγξάθνληαη νη ζπλδέζεηο ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο θαη εμνπιηζκνχ. 
Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο 
ζπλδέζεηο εληφο ησλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο.  

16.1.3.7 Γηαγξάκκαηα θαισδηώζεσλ   

ηα δηαγξάκκαηα θαισδηψζεσλ ζα πξέπεη λα δεηθλχνληαη θαη ζα 
πξνζδηνξίδνληαη νη νδεχζεηο θαισδίσλ, νη εζράξεο θαισδίσλ, νη αγσγνί, 
νη ζπλδέζεηο θιπ.  

16.1.3.8 Καηάινγνη θαισδίσλ  

ηνπο θαηαιφγνπο θαισδίσλ ζα πξνζδηνξίδνληαη φια ηα θαιψδηα θαη νη 
θιψλνη. Γηα θάζε μερσξηζηφ ηκήκα θαισδίνπ ζα αλαθέξνληαη, θαη’ 
ειάρηζηνλ, νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 

 Κσδηθνί θαισδίσλ θαη θιψλσλ  

 Αθεηεξία ( «ΑΠΟ» ζπζθεπή/αθξνδέθηε) 

 Πξννξηζκφο ( «ΠΡΟ» ζπζθεπή/αθξνδέθηε) 

 Μέγεζνο θαισδίνπ 

 Γηαβάζκηζε ηάζεο 

 Μήθνο 

16.1.3.9 Πίλαθεο Σεξκαηηθώλ πλδέζεσλ  

ηνπο πίλαθεο ηεξκαηηθψλ ζπλδέζεσλ ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 
αλαθνξηθά κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ζηηο ηεξκαηηθέο 
κνλάδεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δεηθλχνληαη νη θσδηθνί θιψλσλ θαη θαισδίσλ. 

16.1.4 Δηδηθέο Απαηηήζεηο Μειεηώλ 
Γηα φια ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία ζα εθπνλεζνχλ θαη ππνβιεζνχλ ηα 
πξναλαθεξζέληα ζρέδηα, ζα εθπνλεζνχλ θαη ππνβιεζνχλ επίζεο θαη νη 
αληίζηνηρνη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί, κειέηεο θαη ηερληθή ηεθκεξίσζε ησλ 
ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ επηινγψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφζζεηα, ζηηο 
κειέηεο θαη ηερληθή ηεθκεξίσζε ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαθάησ: 

Μεραληθά 

 Πεξηγξαθή ηνπ νρήκαηνο θαη αλίρλεπζε βιαβψλ καδί κε ζρεηηθά 
δηαγξάκκαηα. 

 ηαηηθνί ππνινγηζκνί καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηάζεσλ - 
θαηαπνλήζεσλ ηνπ θειχθνπο ηνπ νρήκαηνο. 

 Τπνινγηζκνί πέδεζεο θαη πίλαθαο πέδεο. 

 Καηαλνκή βάξνπο 

 Γεδνκέλα θαπλνχ θαη επθιεθηφηεηαο ησλ Ζ/Μ ζηνηρείσλ (ζε κνξθή 
πίλαθα), φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά. 
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 Σερληθά ζηνηρεία / ππνινγηζκνί πεξηηππσκάησλ θαη εθπιήξσζε ησλ 
δηαζηαζηνινγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο 1 

 Πιήξεο πεξηγξαθή θαηαζθεπήο καδί κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 

 ρέδηα ηνπ θειχθνπο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ θνξείσλ ηξνρψλ θαζψο 
επίζεο θαη ζρεηηθά ζρέδηα κε αλαθνξά ζηα ζρέδηα αλσηέξνπ επηπέδνπ, 
ζηα αληαιιαθηηθά θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο. 

 Πιήξεο θαηάινγνο φισλ ησλ κεξψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή, πεξηγξαθή κεξψλ θαη 
ηππηθά ηερληθά ζηνηρεία. 

 Τπνινγηζκφο αζθάιεηαο έλαληη εθηξνρηαζκνχ. 

 Τπνινγηζκφο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ 

 Γηαγξάκκαηα ηαρχηεηαο/ ξνπήο έιμεο θαη πέδεζεο, ξεχκαηνο θαη ηάζεο 
θηλεηήξσλ ηζρχνο θ.ι.π 

 Σππηθά δηαγξάκκαηα πνξείαο (έιμε/θίλεζε/πέδεζε) 

 Σξνπνπνηεκέλνο έιεγρνο βάξνπο Ζ/Μ κεξψλ σο πξνο ηε δηάηαμή ηνπο. 
Δπηπιένλ, ηα βάξε ησλ θνξείσλ/δεπγψλ ηξνρψλ κε ζηνηρεία κεγέζνπο 
ησλ κε αλαξηεκέλσλ καδψλ. 

 Τπνινγηζκφο αθεξαηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ 

 Τπνινγηζκφο ρσξεηηθφηεηαο θαζήκελσλ θαη φξζησλ επηβαηψλ 

 Τδξαπιηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα 

 Υξνλνδηάγξακκα ιίπαλζεο 

 Δπηζθεπέο ακαμψκαηνο 

 
Ζιεθηξηθό ζύζηεκα 

 Πεξηγξαθή νρήκαηνο 

 Κπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα 

 ρέδηα εμαξηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ 

 ρέδηα ζπλαξκνγήο θαη νδεγίεο ζπλαξκνγήο 

 Πεξηγξαθή ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ κε ζπλνπηηθά (κπινθ) 
δηαγξάκκαηα θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ ησλ δηαθφξσλ 
μερσξηζηψλ εμαξηεκάησλ 

 Πεξηγξαθή ινγηζκηθνχ 

 Δχξεζε ζθαικάησλ κε εξκελεία ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ζεκείσλ 
κέηξεζεο, θαζψο θαη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο 

 ρέδηα γείσζεο 

 Οδεγίεο δνθηκψλ 
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 ρέδηα θαισδίσζεο θαη γξακκψλ (ζα πεξηιακβάλνπλ θαηαιφγνπο 
θαισδίσλ αλά ζηνηρείν θαζψο θαη δηαγξάκκαηα δηαδξνκήο θαισδίσλ 
ζε νιφθιεξν ην φρεκα). 

 ρέδηα θαη ιίζηεο αθξνδεθηψλ 

 Λεπηνκέξεηεο θαη ππνινγηζκφο  ζέξκαλζεο εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο 

 
πληήξεζε - δηάθνξα 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο 

 Οδεγίεο δνθηκψλ 

 ρέδηα θαη νδεγίεο ζπλαξκνγήο 

 Πιάλν ζπληήξεζεο πνπ ζα θαηαγξάθεη φιεο ηηο εξγαζίεο αλά 
δηαλπζείζεο απνζηάζεηο θαη ρξνληθά δηαζηήκαηα 

 Δηδηθά εξγαιεία, ηδηνζπζθεπέο, πιηθά, αλαιψζηκα θαη πνζφηεηεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ζα πεξηιακβάλνληαη 
ελαιιαθηηθά πιηθά ή ζρεηηθνί θαλφλεο). 

 Οδεγίεο θαη εμνπιηζκφο αζθαιείαο, πξηλ ηελ έλαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 
εξγαζηψλ. 

 Οδεγίεο βήκα πξνο βήκα καδί κε ζρέδηα (δηζδηάζηαηα θαη 
αλεπηπγκέλα) θαζψο θαη εηθφλεο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ 
ζα εθηειεζζνχλ). 

 
16.2 Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή  ηεθκεξίσζεο κειέηεο 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη φιεο 
ηηο απαηηνχκελεο εθηππψζεηο ηεο ηειεπηαίαο αλαζεψξεζεο φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζεθαλ». Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ζα είλαη 
φπσο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, αιιά ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηελ ΑΜ λα 
ηεθκεξηψλεη κε ζαθήλεηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ. Ο 
Αλάδνρνο ζα ειέγρεη φιεο ηηο επαθφινπζεο αλαζεσξήζεηο απηψλ ησλ 
ηεπρψλ θαη ζα ππνβάιεη έλα αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο εθηππψζεηο φισλ ησλ αλαζεσξήζεσλ απηψλ ησλ ηεπρψλ 
πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. Όπνπ ηα ζρέδηα δελ 
δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εηθφλεο 
ζάξσζεο (ζηα 300 dpi) ησλ πξσηφηππσλ ζρεδίσλ θαλνληθνχ κεγέζνπο ζε 
«Mylar» ή ζε θαζαξά πξσηφηππα θχιια, ηα νπνία ζα παξαζρεζνχλ ζαλ 
αξρεία εηθφλαο κνξθήο «TIFF», «PCX» ή ζε κηα άιιε εγθεθξηκέλε κνξθή 
καδί κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εθηππψζεηο.    

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη δχν πιήξσο εμνπιηζκέλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο 
κε ηνπο νπνίνπο ζα ηξνπνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθά ζρέδηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φινπ ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ 
(Autocad γηα ηα κεραλνινγηθά θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ παθέην, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Δξγνιάβν, γηα ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα). Οη 
άδεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα αγνξαζηνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ζα 
απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα 
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ηέζζεξηο ππαιιήινπο ηεο ΑΜ ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ηθαλνπνηεηηθά ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο 
γηα ηα θφζηε ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
παξαπάλσ εθπαίδεπζε.  

Όια ηα ηεχρε ζα ζπληαρζνχλ ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα.  

Όια ηα ππνβιεζέληα γηα έγθξηζε ζρέδηα θαη έγγξαθα ζα είλαη 
νκαδνπνηεκέλα ζε μερσξηζηέο ινγηθέο ελφηεηεο θαηά ζέκα (π.ρ. δνκή 
ακαμψκαηνο, θνξεία, εγθαηάζηαζε θαζηζκάησλ,  θσηηζκφο). Σν 
πξφγξακκα ππνβνιήο ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ ζα επηηξέπεη ηνλ έιεγρν 
ελφο κεγίζηνπ αξηζκνχ 100 ζρεδίσλ θαη άιισλ ηερληθψλ εγγξάθσλ κέζα 
ζε κηα πεξίνδν 30 εκεξψλ. Ζ ΑΜ δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγμεη 
ζρέδηα ή ηερληθά έγγξαθα παξαπάλσ ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκνχ. 

 
16.3 Πξνδηαγξαθή “Ωο Καηαζθεπάζζεθε” πξκνύ 

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ησλ δνθηκψλ ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηεο ελ 
ιφγσ Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ, ελεκεξσκέλν θαη ηξνπνπνηεκέλν θαηά 
ηξφπν ψζηε λα παξνπζηάδεηαη ε “σο θαηαζθεπάζζεθε“ θαηάζηαζε ζπξκνχ. 

 
16.4 Δγρεηξίδηα πληήξεζεο 

16.4.1 Γεληθά 

Θα ππνβιεζνχλ νινθιεξσκέλα, ζχγρξνλα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο κε 
αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο 
φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ζηα νρήκαηα πνπ αθνξνχλ κέρξη θαη ηελ 
ρακειφηαηνπ επηπέδνπ αληηθαηαζηάζηκε κνλάδα. Θα ζεσξεζεί φηη νη 
ηερληθνί πνπ ζα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ζα είλαη εμνηθεησκέλνη κε 
ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ζε βάζνο γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Χο ρακειφηαηνπ επηπέδνπ 
αληηθαηαζηάζηκε κνλάδα νξίδεηαη θάζε εμάξηεκα εληφο ελφο 
ζπγθξνηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ εηθνλνγξαθεκέλν θαηάινγν 
αληαιιαθηηθψλ ηνπ πξσηφηππνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή/θαη 
πξνζθέξεηαη πξνο πψιεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξσηφηππνπ 
εμνπιηζκνχ. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη 
σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαηά ηελ πεξίνδν 
εγγχεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ρσξίο θφζηνο ζηελ ΑΜ. 

Σα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ζα παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο ιεπηνκέξεηεο γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο 
ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ, θσηνγξαθηψλ, 
εηθφλσλ θηι., θαηάιιεισλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο. Θα 
παξέρνληαη δηαδηθαζίεο ιεπηνκεξνχο ζπληήξεζεο θαη αλίρλεπζεο βιαβψλ, 
θαζψο επίζεο θαη δηαδηθαζίεο δνθηκήο θαη επηζθεπήο γηα ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα θαη ηα ηππσκέλα θπθιψκαηα. ηα εγρεηξίδηα ζα 
πεξηγξάθνληαη φια ηα εξγαιεία (εηδηθά θαη ζπλήζε) πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Απηφο ν θαηάινγνο ησλ εξγαιείσλ ζα 
ππάξρεη ζηελ παξάγξαθν φπνπ πεξηγξάθεηαη ε θάζε μερσξηζηή εξγαζία 
πνπ εθηειείηαη. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ φισλ ησλ 
εηδηθψλ εξγαιείσλ πξνο ρξήζε ηεο ΑΜ. ηα εηδηθά εξγαιεία 
πεξηιακβάλεηαη ν εμνπιηζκφο δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ γηα φια ηα 
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ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηππσκέλα θπθιψκαηα θαζψο θαη γηα ηνλ 
έιεγρν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ γξακκψλ ηνπ ζπξκνχ. Καηάιιεια 
εγρεηξίδηα ζα παξαζρεζνχλ γηα ηα ζρεηηθά εηδηθά εξγαιεία (δηαγλσζηηθφο 
εμνπιηζκφο, θηι.). 

Όια ηα εγρεηξίδηα ζα ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα εγθξηζεί 
απφ ηελ ΑΜ (ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα επηηξέπεη ζηελ ΑΜ λα ηεθκεξηψλεη κε 
ζαθήλεηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ) θαζψο θαη ζηνλ 
απαηηνχκελν αξηζκφ αληηγξάθσλ πνπ ζα βηβιηνδεηεζνχλ, έηζη ψζηε 
αληέρνπλ ζην έιαην θαη ζηνπο ξχπνπο («Tyvek» ή ηζνδχλακν). Σν πιηθφ 
ησλ ηππσκέλσλ αληηγξάθσλ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο κε 
ηνλ νπνίν ζα ηξνπνπνηείηαη ε ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. Οη άδεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα 
αγνξαζηνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ζα απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα 
παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα δχν ππαιιήινπο ηεο ΑΜ ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην ζηαζκφ εξγαζίαοΟ 
Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θφζηε ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε. 

Όια ηα εγρεηξίδηα ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 

Σα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ζα δηαηξνχληαη ζε ηξία κέξε: πλήζεο 
πληήξεζε, Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε θαη Γεληθή Δπηζθεπή. 

16.4.2 Δγρεηξίδηα Σπλήζνπο Σπληήξεζεο 

Σα εγρεηξίδηα ζπλήζνπο ζπληήξεζεοζα πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο θαη 
επηζεσξήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ζπξκνχο επί 
θαζεκεξηλήο βάζεο ή ζηα πιαίζηα δνθηκψλ ζεηξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ιίπαλζεο, ξπζκίζεσλ, δηάγλσζεο 
πξνβιεκάησλ, θηι. Θα ζπληζηψληαη δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαξαίηεησλ δηαιπκάησλ θαζαξηζκνχ. ηα 
αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο νπζηψδεο νδεγφο αλίρλεπζεο 
βιαβψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο βαζηθήο 
αηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ θαη εχξεζε ιχζεο. 

16.4.3 Δγρεηξίδηα Πξνγξακκαηηζκέλεο Σπληήξεζεο 

Σα εγρεηξίδηα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ζα πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο 
εξγαζίεο θαη επηζεσξήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ 
εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο ή ηελ απφζηαζε 
πνπ έρεη δηαλπζεί. Σα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ζα έρνπλ ζπγθεληξσκέλεο 
φιεο ηηο εληνιέο εξγαζίαο θαηά πξφγξακκα ζπληήξεζεο, φπσο  
Ολνκαζηηθή Δπηζεψξεζε, Πεξηνξηζκέλε Δπηζεψξεζε, θιπ. Θα παξέρεηαη 
επίζεο θαηάιιεινο νδεγφο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ. 

16.4.4 Δγρεηξίδηα Γεληθήο Δπηζθεπήο 
Σα εγρεηξίδηα Γεληθήο Δπηζθεπήο ζα πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηηο 
επηζεσξήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπξκνχο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο γηα γεληθή επηζθεπή. Θα δηαηίζεηαη επίζεο 
θαηάιιεινο νδεγφο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεη ηα Δγρεηξίδηα Γνθηκψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κεηά απφ Μεξηθή 
θαη Γεληθή Δπηζθεπή. 
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16.5 Δηθνλνγξαθεκέλνη Καηάινγνη Αληαιιαθηηθώλ 

Οη εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ ζα απαξηζκνχλ θαη ζα 
πεξηγξάθνπλ φια ηα ζπγθξνηήκαηα θαη ηα βαζηθά εμαξηήκαηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κέρξη θαη ηεο ρακειφηαηνπ επηπέδνπ 
αληηθαηαζηάζηκεο κνλάδαο. Οη εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη 
αληαιιαθηηθψλ ζα ηαμηλνκεζνχλ θαηά ινγηθφ ηξφπν, αλά ζχζηεκα θαη ζα 
πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ αληαιιαθηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνλ αξηζκφ 
αληαιιαθηηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ αξρηθνχ  θαηαζθεπαζηή. Ο Αλάδνρνο 
ζα πεξηιάβεη επίζεο ηνλ αξηζκφ απνζήθεπζεο αληαιιαθηηθψλ ηεο ΑΜ. 
Όπνπ είλαη δπλαηφ, ζα παξαζρεζνχλ επίζεο ηα αληίζηνηρα εκπνξηθά 
ηζνδχλακα ησλ ζρεηηθψλ αληαιιαθηηθψλ. ε ηππνπνηεκέλα αληαιιαθηηθά 
εκπνξίνπ π.ρ. βίδεο, πεξηθφριηα, ξνδέιεο, ζα αλαθέξεηαη ν ηχπνο ηνπο, νη 
δηαζηάζεηο ηνπο θαη ην πξφηππν θαηαζθεπήο ηνπο. Δπηπιένλ φπνπ είλαη 
δπλαηφ, ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 
έλαελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή  φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ.  

Δπηπξφζζεηα είλαη επηζπκεηή ε δπλαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο ησλ αξρηθά 
δεισζέλησλ θαηαζθεπαζηψλ αληαιιαθηηθψλ, κέζσ ρξήζεο ζπζηήκαηνο 
ππνζηήξεμεο onlineηνπ Αλαδφρνπ. 

Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη σο 
απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαηά ηελ πεξίνδν 
εγγχεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ρσξίο θφζηνο γηα ηελ ΑΜ. 

ηελ αξρή ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ θαηαιφγσλ αληαιιαθηηθψλ ζα ππάξμεη 
πίλαθαο δηαζηαχξσζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπ αληαιιαθηηθνχ, ηνπ αξηζκνχ ηεο 
ζειίδαο θαη ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ ηνπ θάζε αληαιιαθηηθνχ. 

Κνηλά αληαιιαθηηθά κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα θέξνπλ ηνλ 
ίδην αξηζκφ αληαιιαθηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ 
επφκελνπ επηπέδνπ φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα πξνζδηνξηζηεί επθξηλψο.  

Ζ νπζηψδεο ρξήζε κεκνλσκέλσλ, ηζνκεηξηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ζε 
αλεπηπγκέλε κνξθή, θσηνγξαθηψλ, εηθφλσλ, θηι., ζα απνζθνπεί ζηνλ 
ζαθή πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ εμαξηεκάησλ αθφκε θαη ηεο ρακειφηαηνπ 
επηπέδνπ αληηθαηαζηάζηκεο κνλάδαο.  

Οη εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ ζα ππνβιεζνχλ ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ (ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα 
επηηξέπεη ζηελ ΑΜ λα ηεθκεξηψλεη κε ζαθήλεηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα 
γίλνπλ ζην κέιινλ) θαζψο θαη ζηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ αληηγξάθσλ πνπ 
ζα βηβιηνδεηεζνχλ, έηζη ψζηε αληέρνπλ ζην έιαην θαη ζηνπο ξχπνπο 
(«Tyvek» ή ηζνδχλακν). Σν πιηθφ ησλ ηππσκέλσλ αληηγξάθσλ ζα εγθξηζεί 
απφ ηελ ΑΜ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο κε 
ηνλ νπνίν ζα ηξνπνπνηείηαη ε ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. Οη άδεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα 
αγνξαζηνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ζα απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα 
παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα δχν ππαιιήινπο ηεο ΑΜ ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην ζηαζκφ εξγαζίαο. Ο 
Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θφζηε ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε. 

Οη εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 
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16.6 Δγρεηξίδηα Υεηξηζηή 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ζηελ ΑΜ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 
βηβιηνδεηεκέλσλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο ζε κέγεζνο Α5, ηα νπνία ζα 
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ην 
πιηθφ εμνηθείσζεο κε ην φρεκα θαη ηε ζέζε ηνπ, ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ 
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, δηαθνπηψλ, δεηθηψλ, πεξηηππσκάησλ, θηι. 
Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη σο 
απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαηά ηελ πεξίνδν 
εγγχεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ρσξίο θφζηνο ζηελ ΑΜ. 

Σα εγρεηξίδηα ρεηξηζηή ζα ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα επηηξέπεη ζηελ ΑΜ λα 
ηεθκεξηψλεη κε ζαθήλεηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο κε 
ηνλ νπνίν ζα ηξνπνπνηείηαη ε ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. Οη άδεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα 
αγνξαζηνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ζα απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα 
παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα δχν ππαιιήινπο ηεο ΑΜ ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην ζηαζκφ εξγαζίαο. Ο 
Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θφζηε ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε. 

Σα εγρεηξίδηα ρεηξηζηή ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. Σν εγρεηξίδην απηφ ζα 
ηνπνζεηεζεί ζε μερσξηζηφ εξκάξην ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ κε 
δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο  απφ ηνλ νδεγφ.  

 
16.7 Δγρεηξίδηα Δθπαίδεπζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ζηελ ΑΜ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 
βηβιηνδεηεκέλσλ εγρεηξηδίσλ εθπαίδεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΜ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ.  

Σα εγρεηξίδηα εθπαίδεπζεο ζα ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα επηηξέπεη ζηελ ΑΜ λα 
ηεθκεξηψλεη κε ζαθήλεηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο κε 
ηνλ νπνίν ζα ηξνπνπνηείηαη ε ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. Οη άδεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα 
αγνξαζηνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ζα απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα 
παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα δχν ππαιιήινπο ηεο ΑΜ ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην ζηαζκφ εξγαζίαο. Ο 
Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θφζηε ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε. 

Σα εγρεηξίδηα εθπαίδεπζεο θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 
ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 
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16.8 Δγρεηξίδηα Ηζηνξηθνύ Ορήκαηνο 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ζηελ ΑΜ θαηά ηελ παξάδνζε, έλα εγρεηξίδην κε 
ην ηζηνξηθφ θάζε νρήκαηνο. Κάζε εγρεηξίδην ηζηνξηθνχ ηνπ νρήκαηνο ζα 
πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην φρεκα: 

 

 Πηζηνπνηεκέλν βάξνο (θνξηία νρήκαηνο θαη αμνληθά θνξηία), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δειηίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο δπγαξηέο. 

 Απνηειέζκαηα φισλ ησλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 
πιήξεο φρεκα, θαζψο θαη ζηα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηά ηνπ.  

 Πεξηγξαθή φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εκεξνκελίαο ελζσκάησζεο. 

 Καηάινγνο ησλ ειαηησκάησλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί θαη επίιπζε. 

 Καηάινγνο εμνπιηζκνχ κε αξηζκνχο ζεηξάο. 

 Αξρεία ηνπνζέηεζεο ζπγθξνηεκάησλ αμφλσλ (ηξνρνί, ηξηβείο, 
νδνλησηνχο ηξνρνχο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηαγξακκάησλ 
πίεζεο. 

 Πξφβιεςε γηα ηελ απφ πιεπξάο ΑΜ θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ 
επηζεψξεζεο, εθηέιεζεο ηερληθψλ εξγαζηψλ θαη γεληθήο επηζθεπήο. 

 Έγγξαθα θφξησζεο.  

Σα Δγρεηξίδηα Ηζηνξηθνχ ηνπ Ορήκαηνο ζα ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, ε κνξθή ηεο νπνίαο ζα επηηξέπεη 
ζηελ ΑΜ λα ηεθκεξηψλεη κε ζαθήλεηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην 
κέιινλ.  

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο κε 
ηνλ νπνίν ζα ηξνπνπνηείηαη ε ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. Οη άδεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα 
αγνξαζηνχλ ζην φλνκα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ζα απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα 
παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα δχν ππαιιήινπο ηεο ΑΜ ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην ζηαζκφ εξγαζίαο. Ο 
Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θφζηε ηαμηδίσλ, δηακνλήο θαη 
δηαηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε. 

Ζ κνξθή ηνπ Δγρεηξηδίνπ Ηζηνξηθνχ ηνπ Ορήκαηνο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 
ΑΜ.  

16.9 Αληίγξαθα Δγρεηξηδίσλ θαη Σεθκεξίσζεο 

Σα αληίγξαθα ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ ζα δνζνχλ σο κέξνο ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο είλαη ηα εμήο: 

 

Δγρεηξίδην 
Αξηζκφο αληηγξάθσλ 

Διιεληθά Αγγιηθά 

 Δγρεηξίδηα ρεηξηζηή θαη Αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ 
10 6 

Δγρεηξίδηα πλήζνπο πληήξεζεο, 

Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο θαη Γεληθήο 

Δπηζθεπήο  

8 6 

Δηθνλνγξαθεκέλνη Καηάινγνη Αληαιιαθηηθψλ 8 6 
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Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Οξηζηηθή Μειέηε), 

ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ θιπ γηα ηα 

Ορήκαηα, ηα πζηήκαηα, ηα Τπνζπζηήκαηα 

θαη ηα Μέξε ηνπο. 

4 4 

Δθπαηδεπηηθά Δγρεηξίδηα 30 6 

Πίνακαρ 2. Απιθμόρ ανηιγπάθων εγσειπιδίων 

Ζ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξζεθε ζα παξαδνζεί ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 
κνξθή, CD-ROM (5 ηεκάρηα).  Σα αξρεία πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή PDF ή 
αληίζηνηρε αιιά θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή.  Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ηα 
παξαδνηέα ζα πεξηιακβάλνπλ δηαδξαζηηθή ηεθκεξίσζε πνιπκέζσλ. Ζ 
ηεθκεξίσζε ζα παξαδνζεί ζε CD-ROM πξνθεηκέλνπ ε πινήγεζε ζ’ απηήλ 
λα κπνξεί λα γίλεη κε ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ, γξαθηθψλ θαη βίληεν. Ο 
ρξήζηεο ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ ζε 
πνιιαπιά επίπεδα νξηζκψλ θαζψο επίζεο θαη ζηνπο θαηαιφγνπο 
αληαιιαθηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ. Σα πεξηερφκελα ηεο ηεθκεξίσζεο 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ ζα βαζίδεηαη ζε 
ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ζα γίλεη επί 
ηφπνπ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.  

 
16.10 Φσηνγξαθίεο 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ηξεηο ζεηξέο έγρξσκσλ επαγγεικαηηθήο 
πνηφηεηαο θσηνγξαθηψλ κεγέζνπο Α4 πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ιεπηνκεξψο 
ηε κέζνδν θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνιφγεζεο φισλ ησλ ζεκαληηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ νρεκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηειηθήο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θάζε ηχπνπ 
νρήκαηνο. Οη θσηνγξαθίεο ζα είλαη έγρξσκεο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 
εθείλσλ πνπ ε ΑΜ εηδηθψο ζα απαηηήζεη κνλφρξσκεο θσηνγξαθίεο. 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηα αξλεηηθά θαη ηα δηθαηψκαηα 
αλαηχπσζεο ζα παξαρσξεζνχλ ζηελ ΑΜ. 

Απηέο νη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λ΄ αληηθαηαζηαζνχλ απφ θσηνγξαθηθφ 
αξρείν, ην νπνίν ζα παξαζρεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηππψζεσλ). 

Όιεο νη εθηππψζεηο ζα ζεκαδεπηνχλ ζηελ νπίζζηα πιεπξά κε ηελ 
εκεξνκελία ηεο ιήςεο (εε/κκ/εε), ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
θσηνγξάθνπ, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο θαη κηα επθξηλή αιιά ζχληνκε 
πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο. 

 
16.11 Δθπαίδεπζε 

16.11.1 Γεληθά 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα νξίζεη ε 
Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο. Σν πεξηερφκελν, ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
εθπαηδεπζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα 
ζπληεξήζεη ηα νρήκαηα ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ, κε ηελ κεγαιχηεξε 
αμηνπηζηία θαη νηθνλνκία. Οη ειάρηζηνη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο  πνπ 
πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ θάζε εθπαηδεπφκελν ζα νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα 
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απφ ηνλ Αλάδνρν γηα θάζε ζέζε εθπαηδεπφκελνπ: Ζ εθπαίδεπζε ζα 
απνηειείηαη απφ ηηο δχν αθφινπζεο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο: 

1. Δθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ (ιεηηνπξγία νρήκαηνο, φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη 
ν ηξφπνο εληνπηζκνχ θαη επίιπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιήκαησλ 
πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ην δξνκνιφγην, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 
αλάγθεο θαη ζε ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία) 

2. πληήξεζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ (ζα πεξηιακβάλεηαη 
πξνιεπηηθφο έιεγρνο, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο, γεληθή επηζθεπή  θαη επηζθεπέο επηκέξνπο ζηνηρείσλ, 
εμνπιηζκνχ θαη δηαηάμεσλ). 

Όια ηα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD)  

Οη εθπαηδεπφκελνη ρεηξηζηέο ζα εθπαηδεχζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ηνπο 
νδεγνχο. 

Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ 
εθπαίδεπζε πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε Λεηηνπξγίαο κε ηα 
Ορήκαηα ηεο εηξάο ΗΗ (ΣΑ2). 

Δληφο Γψδεθα (12) κελψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
ζα ππνβάιεη ην ζρέδην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα γηα έγθξηζε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, πνπ ζα 
δηαζέηεη ηα ρξνληθά νξφζεκα γηα ηελ ππνβνιή ησλ πιαηζίσλ ησλ θχθισλ 
ζπνπδψλ. Οη ππνβνιέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά ηα 
πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, νδεγίεο πξνο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο, ηα βηνγξαθηθά ησλ εθπαηδεπηψλ, 
νπηηθν-αθνπζηηθά βνεζήκαηα, καθέηεο, πξνζνκνησηέο, γξαπηά θαη 
πξαθηηθά ηεζη θαη δηεχζπλζε ησλ ηάμεσλ.   

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ηα εγρεηξίδηα 
εθπαίδεπζεο κε ηελ παξάδνζε ηνπ πξψηνπ νρήκαηνο. 

Σν πξφγξακκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξεία 
Λεηηνπξγίαο. ή ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζα απνθαζίζεη ε Δηαηξεία 
Λεηηνπξγίαο ζηελ Αζήλα θαη ζα πεξηιακβάλεη αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη 
εκπξάγκαηε δηδαζθαιία γηα κηα επηιεγκέλε νκάδα, ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο 
ζα είλαη: 

Δθπαηδεπηέο νδεγψλ ζπξκψλ   6 

Δπφπηεο ζπληήξεζεο    5 

Σερληθνί ζπληήξεζεο    25 

Μεραληθνί, Μεραλνιφγνη & Ζιεθηξνιφγνη 5 

Σα καζήκαηα ζα νξγαλψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε νκάδαο.  
ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο εθπαίδεπζεο είλαη εθηφο ησλ γξαθείσλ ηεο 
Δηαηξείαο ιεηηνπξγίαο ή ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 
πξνεηνηκαζηεί γηα λα αλαιάβεη ην θφζηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ κε 
ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 

16.11.2 Μέζνδνο θαη εμνπιηζκόο εθπαίδεπζεο 
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαγλσξηζκέλα Δπξσπατθά πξφηππα. Ζ εθπαίδεπζε ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα 
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πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξφπν θαηάιιειν γηα ηελ εηδίθεπζε γηα ηελ νπνία 
πξννξίδεηαη θαη ζα απνηειείηαη απφ: 

 Σππηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο 

 Πξαθηηθή θαη ζπλέρηζε απφθηεζεο εκπεηξίαο εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαδείμεη φηη ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο 
ιεηηνπξγίαο. έρεη επηηχρεη ην ειάρηζην ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ γηα θάζε 
ζέζε εθπαηδεπφκελνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Οη κέζνδνη 
παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε: 

 Θεσξεηηθά ηεζη θαη ζπζηήκαηα εθηίκεζεο 

 Πξαθηηθά ηεζη θαη αληηθεηκεληθά ζπζηήκαηα εθηίκεζεο 

 Δθζέζεηο πξνφδνπ 

Ο θάθεινο πξνφδνπ ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ  ζα ελεκεξψλεηαη θαη ζα 
είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγίαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο γηα 
εμέηαζε, φπνηε ρξεηαζηεί. 

Αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ πνπ ζα δείρλνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θαη ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ ζα απνζηέιινληαη ζηελ 
Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη επαξθείο πνζφηεηεο επαγγεικαηηθνχ πιηθνχ 
πςειήο πνηφηεηαο, γηα ηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ ζηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο θαη απζεληηθφ θαη ελεκεξσκέλν πιηθφ αλαθνξάο. Σελ 
εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαιάβνπλ εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο 
εθπαηδεπηέο θαη έκπεηξνη ηερληθνί. Σα βηνγξαθηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ζα 
ππνβιεζνχλ έγθαηξα ζηελ Δηαηξείαο ιεηηνπξγίαο γηα έγθξηζε πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σα εγρεηξίδηα θαη ην ππφινηπν πιηθφ εθπαίδεπζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθπαίδεπζε, ζα παξαδνζεί ζηελ Δηαηξεία 
Λεηηνπξγίαο  60 εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο. Σα εγρεηξίδηα 
ζα είλαη αθξηβή, πιήξε θαη κε επαγγεικαηηθή πνηφηεηα.  Σα σο άλσ 
έγγξαθα ζα παξαδνζνχλ ζηα Διιεληθά θαη ηα Αγγιηθά πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο.  Ζ κεηάθξαζε ζα έρεη επαγγεικαηηθή πνηφηεηα.  
Σα καζήκαηα ζα γίλνπλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε 
δηεξκελέα.  

Όιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φπσο π.ρ. εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα θαη ζρέδηα 
καζεκάησλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα 
απνηειέζνπλ ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγίαο  

16.11.3 Δθπαίδεπζε Φεηξηζηή 
Δκπξάγκαηε εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη ζηα νρήκαηα θαηά ηε ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο ησλ νρεκάησλ. Χζηφζν, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 
ε αζθάιεηα ηεο γξακκήο θαη ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηνπ δξφκνπ.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε γξακκή, ζην Ακαμνζηάζην θαη ηηο βνεζεηηθέο 
γξακκέο ηνπ δηθηχνπ ηξακ Αζήλαο.   
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16.11.4 Δθπαίδεπζε ζπληήξεζεο, αλίρλεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο  
πξνβιεκάησλ 
Σν πξνζσπηθφ πληήξεζεο θαη νη Μεραληθνί ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγίαο ζα 
πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηεμαγσγή ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηελ αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε, ηηο γεληθέο επηζθεπέο, ηηο επηζθεπέο 
θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζθαικάησλ 
φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζπληήξεζεο ζηελ ηάμε δελ ζα πεξηιακβάλεη 
κφλν ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ, αιιά 
ηα βαζηθά γηα ηε ζπλήζε θξνληίδα ηνπο, καδί κε:  

 Γηδαζθαιία γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη επαλαζπλαξκνιφγεζε 

 Υξνλνδηάγξακκα ιίπαλζεο, 

 Τιηθά, 

 Τπνδείμεηο Αλαδφρνπ πάλσ ζηε ζπρλφηεηα ησλ ηεζη 

 Ρπζκίζεηο, φξηα αλνρψλ θαη 

 Μέζνδνο δνθηκψλ, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα φξγαλα θαη ηα εηδηθά 
εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη, εθ’ φζνλ ρξεηαζηνχλ.   

Θα πεξηιεθζνχλ επίζεο νη δηαδηθαζίεο γεληθψλ επηζθεπψλ. 

Γηα ηε δηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα, πξνηηκψληαη δηαδξαζηηθά καζήκαηα κε 
πνιπκέζα βαζηζκέλα ζε ρξήζε ππνινγηζηή. Ζ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ζα 
παξαδνζεί ζε CD-ROM πξνθεηκέλνπ ε πινήγεζε ζ’ απηήλ λα κπνξεί λα 
γίλεη κε ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ, γξαθηθψλ θαη βίληεν. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί 
λα έρεη πξφζβαζε ζηα δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ ζε πνιιαπιά επίπεδα 
νξηζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ ησλ 
δηαθφξσλ ζηνηρείσλ. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ζα γίλεη επί ηφπνπ, ζχκθσλα 
κε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.     

Ζ επηηφπνπ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεη 
επηδείμεηο επί ηνπ νρήκαηνο θαη επηδείμεηο ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο 
επηζεσξήζεσλ, κε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ 
ηεοΔηαηξείαο ιεηηνπξγίαο. 

Οη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο γεληθψλ επηζθεπψλ πνπ απαηηνχλ θαηαζηξνθή 
ή εθηελή απνζπλαξκνιφγεζε ησλ κεξψλ ζα επηδεηθλχνληαη ζε ηαηλία. 

Με ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο, ζα γίλεη άιιε κία ζεηξά καζεκάησλ 
γηα 10 εθπξνζψπνπο ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγίαο , κε ζέκα ηηο γεληθέο 
επηζθεπέο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε ζε 
ζέκαηα γεληθψλ επηζθεπψλ ζα δηεμαρζεί ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα, φπνπ 
ζα πεξηιακβάλνληαη π.ρ. νη κνλάδεο πδξαπιηθήο πέδεζεο, νη θηλεηήξεο 
έιμεο, θιπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ππφςε φηη θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο, ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ζα θάλεη πξαθηηθέο επηδείμεηο φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη 
ζθαικάησλ (κε επίδεημε ηεο ρξήζεο δηαγλσζηηθνχ ινγηζκηθνχ), θαζψο 
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επίζεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο (κε επίδεημε ηεο ρξήζεο ησλ εηδηθψλ 
εξγαιείσλ). 

16.11.5 Απαηηήζεηο Γηδαζθαιίαο 
Ζ δηδαζθαιία ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

1. Δηζαγσγή ζηνλ εμνπιηζκφ καδί κε ηελ νξνινγία, ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
θπξηφηεξσλ κεξψλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζην φρεκα. 

2. Λεπηνκεξή ζεσξία ιεηηνπξγίαο (ζα πεξηιακβάλνληαη δηαγξάκκαηα θαη 
ζρήκαηα). 

3. πλήζεο θξνληίδα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ρξνλνδηαγξάκκαηα ιίπαλζεο, 
ξπζκίζεηο, θξηηήξηα επηζεψξεζεο νξίσλ. 

4. πκπηψκαηα πξνβιεκάησλ, ηερληθέο αληηκεηψπηζεο θαη δηαδηθαζίεο 
επηζθεπήο. 

5. Απνκάθξπλζε ππνζπζηεκάησλ εμνπιηζκνχ απφ ηα νρήκαηα θαη 
αληηθαηάζηαζε 

6. Απνζπλαξκνιφγεζε θαη επαλαζπλαξκνιφγεζε θαζψο θαη φιεο ηηο 
εηδηθέο δηαδηθαζίεο 

7. Γηδαζθαιία γηα ηε ρξήζε φισλ ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ, 
φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ν δηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ. 

16.11.6 Απαξαίηεηα ζέκαηα 
Ζ δηδαζθαιία ζπληήξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ζα 
πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, δηδαζθαιία ζε βάζνο πνπ ζα θαιχπηεη ηα εμήο 
ζέκαηα. 
1. Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά πιαίζηα, θαιχκκαηα, πξφζζηα αεξνδπλακηθά 

θαιχκκαηα, ηδάκηα, θιπ. 

2. πζηήκαηα HVAC κε ηα ρεηξηζηήξηα ηνπο. 

3. Βνεζεηηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο καδί κε ηε κπαηαξία, 
θνξηηζηή κπαηαξίαο, κεηαηξνπέα θαη ρεηξηζηήξηα. 

4. χζηεκα πέδεζεο καδί κε ηα ρεηξηζηήξηα θαη φια ηα κέξε πέδεζεο. 

5. Φσηηζκφ 

6. χζηεκα έιμεο καδί κε ηνπο θηλεηήξεο έιμεο, ηνλ κεηαηξνπέα θαη ηα 
ρεηξηζηήξηα. 

7. Γηαγξάκκαηα θαισδηψζεσλ θαη θπθισκάησλ 

8. Δπηζθεπέο κεξψλ ακαμψκαηνο (πιαίζην, πιεπξηθά πιαίζηα, θιπ). 

9. Αληηθαηάζηαζε ηξνρψλ 

10. Απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνμήισζε θνξείνπ 

11. Θχξεο επηβαηψλ 

12. πζηήκαηα ρακειήο ηάζεο, ζήκαηα, κνλάδεο ειέγρνπ 

13. χζηεκα TCMS IBIS πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ OBC θαη φια ηα 
ππνζπζηήκαηα απηνχ. 

14. Γηαδηθαζίεο δνθηκψλ / επαιεζεχζεσλ 

15. Δπηζθεπέο δαπέδνπ 
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17 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΈΡΓΟΤ 

 
17.1 Γεληθά 

Δληφο 90εκεξνινγηαθψλεκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθήηεο χκβαζεο, ν 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ, πξνο έιεγρν θαη έγθξηζε, ηα παξαθάησ 
έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ έξγνπ: 

Σσέδιο Γιασείπιζηρ Έπγος.  

 Θα θαζνξίζεη ηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπ Αλαδφρνπ, φζνλ αθνξά ην 
έξγν. Θανξίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε νκάδαο πνπ εξγάδεηαη γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ζα παξνπζηάδεη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχπνπ θαηέρνπλ ζέζεηο θιεηδηά, ζπλνδεπφκελα απφ ηα 
πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Οη φπνηεο αιιαγέοηφζν ζηε δνκή ηνπ 
νξγαληζκνχ, φζν θαη ζην πξνζσπηθφ κε ζέζεηο θιεηδηά, ζα ππφθεηληαη 
ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

 Θα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Αλάδνρνο, 
πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη επαξθψο φινπο ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο θαη 
ππνπξνκεζεπηέο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη απηνί ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ. χκθσλα κε απηή ηελ ζεψξεζε, 
ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο έγθξηζεο  ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 
ππνπξνκεζεπηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Καηάλογορ Μελεηών 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη έλα πιήξε θαηάινγν ν νπνίνο ζα πεξηθιείεη 
φιεο ηηο κειινληηθέο ππνβνιέο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ 
(Πξνθαηαξηηθέο, Οξηζηηθέο θαη Μειέηεο Δθαξκνγήο)  

Σσέδιο Δλέγσος Βάποςρ  

 Θα θαζνξίζεηηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ 
νρήκαηνο, ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαξψλ ησλ 
επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη φινπ ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Θα είλαη ελεκεξσκέλν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ ζε κεληαία βάζε. 

Σσέδιο Δλέγσος Θοπύβος 

 Θα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
νρήκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρεδηαζηηθψλ επηινγψλ πνπ ζα 
δηαζθαιίζνπλ φηη νη εθπνκπέο ζνξχβνπ ηνπ νρήκαηνο ζα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα δηεζλή πξφηππα.  

 Θα θαηαγξάθεη ην ζφξπβν πνπ παξάγεηαη αλά ζχζηεκα θαη ζαείλαη 
ελεκεξσκέλν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 

 Θα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ, ζε κεληαία βάζε 

Σσέδιο Δνζωμάηωζηρ / Ολοκλήπωζηρ Σςζηημάηων 

Θα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηα κέζα κε ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα 
δηαζθαιίζεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο. 

 είλαη ζπκβαηά θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 
ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ 
(πρ έιμε, πέδε, TCMS). 
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 είλαη ζπκβαηάκε ηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηνπ 
δηθηχνπ (π.ρ. απνβάζξεο ζηαζκψλ, παξνρή ηζρχνο, κεραληζκνί 
αιιαγήο θαηεχζπλζεο, θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο,ΚΔΛ, θιπ) 

 είλαη ζπκβαηά κε ηνπο ρψξνπο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, φπσο θαη κε ηνλ 
ππάξρνληαεμνπιηζκφ ηνπ 

 είλαη ζπκβαηά κε ην φρεκα ξπκνχιθεζεο ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο  

 Δίλαη ζπκβαηά κε ην Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θεθ. 13 

Ο ηξφπνο ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ  ζηελ ΑΜ, ν έιεγρνο ηνπο, 
αιιά θαη νη αλαγθαίεο αλαζεσξήζεηο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηε κνξθή θαη ην 
πεξηερφκελφ ηνπο απνδεθηφ απφ ηελ ΑΜ, δελ ζα αληηβαίλεη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 17.2 ηεο παξνχζεο.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη  γξαπηψο ζε φιεο ηηο 
επηζηνιέο. Ο Αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα επηβεβαηψλεη απιψο ηε ιήςε 
ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο ΑΜ, ή λα κελ αληαπνθξίλεηαη κε αθξηβή θαη 
πξνζεθηηθή απάληεζε. 

 
17.2 Πξόγξακκα εθπόλεζεο ηερληθώλ κειεηώλ θαη έιεγρνη 

17.2.1 Γεληθά 
Ζ εθπφλεζε ησλ ηερληθψλ κειεηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη νη 
αλαζεσξήζεηο απηψλ, ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ην εγθεθξηκέλν 
Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ.Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε λα 
ελεκεξψλεη έγθαηξα θαη εγγξάθσο ηελ ΑΜ γηα ηπρνχζεοαλακελφκελεο 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ ππνβνιή ζρεδίσλ ή εγγξάθσλ θαη ζα αηηηνινγεί ηνπο 
ιφγνπο χπαξμεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ, έηζη ψζηε λα εθηηκψληαη νη 
επηπηψζεηο θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο κειέηεο, ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη πιήξεηο κειέηεο θαη ζρέδηα γηα φια ηα θχξηα ζπζηήκαηα, 
ππνζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο,  κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζζεί ε 
ΑΜ γηα ηελ επάξθεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, 
αιιά θαη ηνπ φινπ νρήκαηνο,πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, πεξηγξαθέο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο νπνίεο 
ζα γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπ ηξφπνπ κε 
ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα. Ζ κνξθή 
ηεο πεξηγξαθήο ζπζηεκάησλ θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

Καη’ ειάρηζηνλ, ε κειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ αθνινχζσο αλαθεξφκελσλ 
ζπζηεκάησλ, ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν.  

 Ακάμσκα νρήκαηνο 

 Αληηζηξνθέαο έιμεο 

 Γηάηαμε θακπίλαο νδεγνχ 

 Γηάηαμε θάησζη ηνπ νρήκαηνο 

 Γηάηαμε Οξνθήο νρήκαηνο 

 Δμνπιηζκφο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

 Δμνπιηζκφο αζθαιείαο 
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 Δμνπιηζκφο δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ 

 Δμνπιηζκφο ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

 Δμνπιηζκφο κεηαηξνπήο ηζρχνο 

 Δμνπιηζκφο παξνρήο βνεζεηηθήο ηζρχνο 

 Δμνπιηζκφο πέδεζεο 

 Δμνπιηζκφο πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ 

 Δμνπιηζκφο ξεπκαηνιεςίαο 

 Δμνπιηζκφο θσηηζκνχ 

 Δζσηεξηθή δηάηαμε νρήκαηνο 

 Εεπθηήξεο 

 Καζίζκαηα 

 Κηβψηην νδνλησηψλ ηξνρψλ 

 Κηλεηήξαο έιμεο 

 Μεραληζκφο ελεξγνπνίεζεο θαη εμνπιηζκφο ειέγρνπ ζπξψλ 

 Μνλάδα ειέγρνπ έιμεο  

 Παξάζπξα θαη παινπίλαθεο 

 πζζσξεπηέο 

 χζηεκα θαη ππνζπζηήκαηα IBIS 

 χζηεκα έιμεο 

 Σξνρνί 

 Φνξεία 

 TCMS θαη DDU 

 OBC 

 

Ο ζθνπφο ησλ ειέγρσλ  ζρεδηαζκνχ είλαη ε επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ: 

 Γηαζθάιηζε φηη ππφ νκαιέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε απφδνζε ηνπ 
πξντφληνο θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο δηαθφξσλ αζηνρηψλ ιφγσ αλψκαισλ, 
εμαηξεηηθά δπζρεξψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ε δηαζθάιηζε φηη 
παξφκνηεο αζηνρίεο δελ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πξντφληνο. 

 Γηαζθάιηζε επαξθνχο ζπληεξεζηκφηεηαο 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηερληθψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο. 

Σν ηεχρνο κειέηεο ηνπ θάζε ελφο ζπζηήκαηνο ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ 
πξνο έιεγρν, ζπλεκκέλν ζε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή. Κάζε κία απφ ηηο 
πξναλαθεξζείζεο επηζηνιέο, ζα ζπλνδεχεη ηε κειέηε ελφο ζπζηήκαηνο θαη 
κφλν. Ζ επηζχλαςε πνιπάξηζκσλ κειεηψλ ζπζηεκάησλ ζε κηα κφλν 
ζπλνδεπηηθή επηζηνιή δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ ΑΜ, εθηφο θαη εάλ 
νη ελ ιφγσ κειέηεο αθνξνχλ παξεκθεξή εμνπιηζκφ θαη είλαη κηθξνχ φγθνπ.  
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Σν θάζε ηεχρνο κειέηεο ζα πεξηιακβάλεη έλα ζπκπιεξσκέλν Πίλαθα 
πκκφξθσζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, φπνπ ζα γίλεηαη αλαθνξά ζε φια ηα 
ζρεηηθά άξζξα ηεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ θαη ηεο χκβαζεο. 
Παξάιιεια, ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο πνπ ε πξνηεηλφκελε 
κειέηε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο απηέο. 

Καηφπηλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ κηαοππνβιεζείζαο κειέηεοζηελ ΑΜ, ε ΑΜ 
ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ζε έλα θχιιν ζρνιίσλ. 
Ο Αλάδνρνο ζα επαλππνβάιιεη ηε κειέηε, ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηεη θαη 
έλα απαληεηηθφ θχιιν, φπνπ ζα παξέρεη απαληήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο ζηα 
εξσηήκαηα ηεο ΑΜ πνπ εηέζεζαλ ζην θχιιν ζρνιίσλ. Δπηπιένλ, ην θχξην 
κέξνο ηεο κειέηεο ζα είλαη ελεκεξσκέλν-δηνξζσκέλν, ψζηε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζρφιηα λα κελ επαλαπξνθχπηνπλ, ζε έλαλ εθ λένπ 
έιεγρν.ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηνξζψζεηο ηεο ΑΜ απνηεινχλ ζεκεηψζεηο 
επί ζρεδίσλ, απηά ζα επαλππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν δηνξζσκέλα, 
πξνο επαλέιεγρν. Ζ φπνηα αιιαγή ζην θείκελν ηεο κειέηεο, ζα 
ζεκεηψλεηαη μεθάζαξα ζην θείκελν (κε ρξήζε δηαθνξεηηθήο 
γξακκαηνζεηξάο), ελψ είλαη ηειείσο απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη έλαο 
πίλαθαο ηζηνξηθνχ αιιαγψλ, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ε πξναλαθεξζείζεο 
δηνξζψζεηο. Σα απαληεηηθά θχιια, φπσο θαη ν πίλαθαο ηζηνξηθνχ 
αιιαγψλ ζα επηζπλάπηνληαη, απνιχησο ελεκεξσκέλα, ζηελ αξρή θάζε 
επαλππνβιεζείζαο κειέηεο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα 
επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο κειέηεο. (βιέπε17.2.5 ηεο 
παξνχζεο) 

Ο Αλάδνρνο ζα απνζηέιιεη ζηελ ΑΜ ηηο κειέηεο φπσο νξίδεηαη ζην ηεχρνο 
ηεο Τ ελψ ζα ηηο απνζηέιιεη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Οη ηχπνη ησλ 
αξρείσλ θαζψο θαη ν ηξφπνο απνζηνιήο ηνπο ζα απνθαζηζηεί θαηφπηλ ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.   

Ο ζρεδηαζκφο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θάζε ππνζπζηήκαηνο 
ηνπ νρήκαηνο, ζα δηεμαρζεί ζε επίπεδν Πξνθαηαξηηθήο , Οξηζηηθήο  θαη 
Μειέηεο Δθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 17.2.2, 17.2.3θαη 
17.2.4, αληηζηνίρσο.  

 

17.2.2 Έιεγρνο Πξνθαηαξηηθήο Μειέηεο (ConceptualDesignReview, CDR) 

Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ηεοπξνθαηαξηηθήοκειέηεο είλαη λα εδξαηψζεη κηα 
αξρηθή ζπκθσλία ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Αλάδνρνπ,ζρεηηθά κε ηε κειέηε 
ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ. Δπίζεο,θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνθαηαξηηθήο κειέηεο, νη απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 
ππνζπζηεκάησλ νξηζηηθνπνηνχληαη. Ο έιεγρνο ηεο πξνθαηαξηηθήο κειέηεο 
ζα βαζίδεηαη θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ θαη 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξνδηαγξαθήο Δπηδφζεσλ θαη ζα παξέρεη ηηο 
απαηηνχκελεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 
πεξηγξθεί πιήξσο ε πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη 
αζάθεηεο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 
ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνπο ππνπξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ. Οέιεγρνο ηεο 
πξνθαηαξηηθήο κειέηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξννδεπηηθά αλά 
ζχζηεκα. Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ ππνπξνκεζεπηή ζα είλαη φπσο επηιεγεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη φπσο θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
παξνπζίαζεο ηεο κειέηεο. 
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Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ην θάθεινπξνθαηαξηηθήο κειέηεο ζηελ ΑΜ, 
πξνο έιεγρν. Ο ελ ιφγσ θάθεινο ζα πεξηέρεη πεξηγξαθέο ησλ θχξησλ 
ππνζπζηεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπο 
ππνπξνκεζεπηέο ηνπ. 

Καη’ ειάρηζηνλ, ν θάθεινο πποκαηαπηικήρκειέηεο ζα αθνξά ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπζηήκαηνο: 
 

 Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ 

 Γηαζηάζεηο ζσιήλσλ 

 Δθηηκψκελε κάδα θαη θέληξν βάξνπο 

 Πξφζβαζε γηα έιεγρν εμνπιηζκνχ 

 Πξφζβαζε γηα ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

 Πεξηηχπσκα ειεθηξνκαγλεηηθήο παξεκβνιήο 

 Καηεχζπλζε εθηφλσζεο ζνξχβνπ 

 Καηεχζπλζε εηζφδνπ ςπρξνχ αέξα θαη εθηφλσζεο 

 Απαηηήζεηο ηζρχνο (νλνκαζηηθή, εηζφδνπ) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο θαηειέγρνπ ηεο πξνθαηαξηηθήοκειέηεο ζα 
νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, κε 
ηηο ππνβνιέο λα κελ θαζπζηεξήζνπλ πεξηζζφηεξν απφ 120 εκέξεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 
17.2.3 ΈιεγρνοΟξηζηηθήοΜειέηεο (Preliminary Design Review, PDR) 

Ο έιεγρνο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο  ζα αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 60% ηεο 
ζπλνιηθήο κειέηεο πνπ απαηηείηαη γηα ηα παξερφκελα νρήκαηα. Όιεο νη 
απαηηήζεηο αιιειεπηδξάζεσλ νξηζηηθνπνηνχληαη. αλ κέξνο ηνπ ειέγρνπ 
νξηζηηθήοκειέηεο ζα εκπεξηέρνληαη: 
 

 ρέδηα εμνπιηζκνχ  

 ρέδηα ζπλαξκνιφγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο  

 ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα 

 Φχιια δεδνκέλσλ 

 Τπνινγηζκνί επηδφζεσλ 

 Καηάινγνο αληηθαηαζηάζηκσλ κνλάδσλ γξακκήο     

 Μάδα θαη θέληξν βάξνπο εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ 

 Πεξηγξαθέο επηδφζεσλ ζπζηεκάησλ 

 Πεξηγξαθέο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ 

 Πεξηγξαθέο αιιειεπηδξάζεσλ ζπζηεκάησλ 

 Γεδνκέλα ππξαζθάιεηαο 

 ρέδην ειέγρνπ ζνξχβνπ θαη ππνινγηζκνί 

 Γεδνκέλα ζεξκηθήο ηθαλφηεηαο 

 Σερληθέο πιεξνθνξίεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο 

 Κηι.  

Ζ δηαδηθαζία Διέγρνπ ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο ζα νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε 
ην εγθεθξηκέλν  Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 

 

17.2.4 Έιεγρνο Μειέηεο Δθαξκνγήο (Final Design Review,  FDR) 
Οη κειέηεο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ νξηζηηθνπνηνχληαη θαη ππνβάιινληαη 
νη ηειεπηαίεο εθδφζεηο φισλ ησλ εγγξάθσλ. 
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Σα νπνηαδήπνηε  νκνηψκαηα ζε θπζηθφ κέγεζνο ειέγρνληαη θαη 
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πινπνηνχληαη θαηά ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ησλ κειεηψλ ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ζ δηαδηθαζία Διέγρνπ ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα νινθιεξσζεί ζχκθσλα 
κε ην εγθεθξηκέλν  Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 

 

17.2.5 Γηαδηθαζία έγθξηζεο κειέηεο 
Όια ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο πνπ αθνξνχλ ζην θάζε έλα απφ ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηάδηα κειέηεο, ήηνη Πξνθαηαξθηηθή, Οξηζηηθή θαη 
Δθαξκνγήο ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν, αλαζεψξεζε θαη 
έγθξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε ηξέρνληνο ζηαδίνπ.  

πληζηάηαη, νη κειέηεο γηα φια ηα ππνζπζηήκαηα, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζηάδην κειέηεο, λα έρνπλ ιάβεη ηειηθή έγθξηζε, πξηλ ππνβιεζνχλ πξνο 
έιεγρν κειέηεο ζπζηεκάησλ ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ κειέηεο. Γειαδή, ζα 
ήηαλ επηζπκεηφ λα κε γίλεηαη ζπγρξφλσο  έιεγρνο κειεηψλ δηαθνξεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ζε επίπεδν δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ κειέηεο.    

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξνβιέπεη πεξίνδν 30 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ππνβνιψλ 
απφ ζηελ ΑΜ γηα ηελ έθδνζε ζρνιίσλ ή έγθξηζεο. Πέληεαληίγξαθα 
ζρεδίσλ/εγγξάθσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ γηα έιεγρν. Μεηά απφ 
έιεγρν ηεο ΑΜ., ν Αλάδνρνο ζα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ 
νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί θάζε ζρέδην/έγγξαθν, ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

α) Καηεγνξία 1 - Δγθξίλεηαη 

β) Καηεγνξία 2 – Δγθξίλεηαη, ελζσκαηψλνληαο ηα επηζπλαπηφκελα ζρφιηα 

γ) Καηεγνξία 3 - Αλαζεψξεζε θαη Δπαλππνβνιή 

δ) Καηεγνξία 4 –Γηα πιεξνθφξεζε - Γελ απαηηείηαη έιεγρνο 

Ζ Καηεγνξία 1 ζα ζεκαίλεη φηη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 
θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην. 

Ζ Καηεγνξία 2 ζα ζεκαίλεη φηη ην ζρέδην/έγγξαθν ζα ηξνπνπνηείηαη ζηελ 
έθηαζε πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ηελ ΑΜ θαη ζα ππνβάιιεηαηεθ λένπ ζηελ ΑΜ 
γηα επαλέιεγρν, έσο φηνπ ιάβεη ηειηθή έγθξηζε, δειαδή λα θαηαηαγεί ζηελ 
θαηεγνξία 1. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε 
ην εγθεθξηκέλν ζρέδην, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζε 
απηή νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ ηελ ΑΜ. 

Ζ Καηεγνξία 3 ζεκαίλεη φηη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα επαλεμεηάδεη ην 
ζρέδην/έγγξαθν θαη λα ην ππνβάιεη εθ λένπ ζηελ ΑΜγηα επαλέιεγρν, έσο 
φηνπ ιάβεη ηειηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε 
θαηαζθεπή. 

Ζ Καηεγνξία 4 ζεκαίλεη φηη ε ΑΜ έρεη ζεκεηψζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ 
ππνβιήζεθε ζην ζρέδην/έγγξαθν, φηη πξφθεηηαη γηα ιεπηνκέξεηα κε 
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην ζρέδην/έγγξαθν λα ηαμηλνκεζεί ζηελ 
Καηεγνξία 1 θαη φηη δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο. Ο Αλάδνρνο κπνξεί 
λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή. 

Σα ζρέδηα/έγγξαθα ησλ Καηεγνξηψλ 2 ή 3 ζα αλαζεσξνχληαη θαη ζα 
ππνβάιινληαη  εθ λένπ ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε, εληφο 30εκεξνινγηαθψλ 
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εκεξψλ, πνπ ζα ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ησλ ζρνιίσλ ηεο ΑΜ. Όιεο νη αλαζεσξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηα 
ζρέδηα απφ ηνλ Αλάδνρν ζα καξθάξνληαη ζηα ζρέδηα καδί κε ηελ 
εκεξνκελία πνπ έγηλαλ νη αιιαγέο. 

Δίλαη επηζπκεηήε δηεμαγσγή ζπζθέςεσλ κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ 
Αλαδφρνπκε/ρσξίο ηελ παξνπζία ππεξγνιάβσλ απηνχ, πξνο παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κειέηεο / ππνβνιέο. 

Ο Αλάδνρνο επίζεο : 

 Θα απνζηείιεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζχζθεςεοζηελ ΑΜ πξνο 
έγθξηζε, πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζχζθεςεο 

 Θα κεξηκλήζεη ψζηε λα είλαη παξψλ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 

 Θα θξαηάεη πξαθηηθά ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε 

Τπελζπκίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν φηη ε έγθξηζε ηεο ΑΜδελ απνηειεί απνδνρή 
ηεο επάξθεηαο θαη αθξίβεηαο ηεο κειέηεο θαη δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο, ή ηηο θαηά λφκνλ επζχλεο ηνπ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 
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18 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 
18.1 Γεληθά 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη 
Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξάδνζε 
ησλ νρεκάησλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε παξνρήησλ ππεξεζηψλ ηθαλνπνηεί 
ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

Πιήξεο χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ISO 9000 θαη IRIS ή 
ηζνδχλακα, πνπ αθνινπζεί ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξάδνζε, 
ηηο δνθηκέο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ Σξακ, ζα 
παξαδνζεί εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζηειέρνπο πνπ ζα 
θαιχπηεη ηε ζέζε ηνπ Τπεπζχλνπ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. 

Ζ ΑΜ ζα επηζηξέςεη ζην Αλάδνρν ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 
(ΓΠ) θαη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο, 
ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψζεη ζηηο αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο, νη 
νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξνο αλαζθφπεζε θαη έγθξηζε απφ ηελ 
ΑΜ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο είλαη Κνηλνπξαμία, ην 
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα 
είλαη έγγξαθα εληαίαο εθαξκνγήο θαη ζα θαζνξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ 
δηεξγαζηψλ θαη ζηφρσλ πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Αλάδνρνο 
Κνηλνπξαμία. 

Ζ Κνηλνπξαμία ζα εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ θνηλφ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο φπσο νξίδεηαη ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. Οη επηκέξνπο 
ζπκκεηέρνπζεο Δηαηξείεο ηεο Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο δχλαληαη λα 
νξίδνπλ Βνεζνχο Μεραληθνχο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, νη νπνίνη ζα 
θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο 
Κνηλνπξαμίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αλαζέζεη κέξνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
εξγαζηψλ ζε Τπεξγνιάβν ή Τπνπξνκεζεπηή, ν Τπεξγνιάβνο/ 
Τπνπξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην εγθεθξηκέλν χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Οη ηπρφλ αιιαγέο ζε έγγξαθα ηνπ ΓΠ θαη ηνπ ΠΠΔ πνπ πξνηείλνληαη απφ 
ηελ ΑΜ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα εθαξκνγή. Απνδνρή ηνπ ΓΠ απφ ηελ ΑΜ, 
δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ κεηαγελέζηεξα πξνηεηλφκελεο αιιαγέο 
πνπ πξνθχπηνπλ γηα ιφγνπο πξνζαξκνγήο ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ή 
πξνέξρνληαη απφ αλαγθαηφηεηα αλαζεψξεζεο πνπ θαηαγξάθεηαη κέζσ 
ησλ Δπηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο. Κάζε πξφβιεςε ησλ ηειηθψλ εθδφζεσλ 
ηνπ ΓΠ θαη ΠΠΔ πξέπεη λα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλε κε ηε ζχκβαζε. 

Όιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξνηχπσλ ISO 9001, IRIS ή ηζνδχλακσλ. 
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18.2 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ 
Σν ηειηθψο εγθεθξηκέλν χζηεκα  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 Καηαγεγξακκέλε Πνιηηηθή Πνηφηεηαο θαη ηφρνπο Πνηφηεηαο φπνπ 
απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε δέζκεπζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ζε πεξηβάιινλ 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. 

 Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο ην νπνίν πεξηγξάθεη φιε ηε δνκή ηνπ ΓΠ θαη  
απνζαθελίδεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ επάξθεηα ηνπ ΓΠ γηα 
παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ θξίζηκσλ δηεξγαζηψλ ηεο 
θαηαζθεπήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο ζα απνηειεί 
ζηνηρείν ησλ παξαδνηέσλ αξρείσλ ηνπ Έξγνπ.. 

 Οξγαλφγξακκα θαη Φχιια Πεξηγξαθήο Θέζεσλ. Σν Οξγαλφγξακκα ζα 
πξέπεη λα είλαη ην ηειηθψο εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ. 

 Αλαιπηηθέο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 
Πξφηππν ISO9001ή/θαη ην Πξφηππν IRIS, φπσο αλαπηχζζνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 18.2.1 ηνπ παξφληνο. πκπιεξσκαηηθά φπνπ θξίλεηαη 
απαξαίηεην κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη Οδεγίεο Δξγαζίαο. 

 Σα ππνζηεξηθηηθά έληππα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ΓΠ θαη απνδεηθλχνπλ ηνλ 
νπζηαζηηθφ έιεγρφ ηνπ κέζσ ζπζηεκαηηθψλ θαηαγξαθψλ. 

18.2.1 Γνκή ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Πνηόηεηαο Έξγνπ 
Ζ δνκή ηνπ ΓΠ θαη ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεη κέζσ ηεθκεξίσζεο θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο κε αλαθνξά ζηελ Αλαζθφπεζε ηνπ 
ΓΠ απφ ηε Γηνίθεζε, ηελ Αλάπηπμε ησλ Δγγξάθσλ ηνπ ΓΠ, ηηο 
Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο, ηηο Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο, 
ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ, ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ηελ 
πξφζιεςε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο εζσηεξηθέο 
Αλαθνξέο Με πκκφξθσζεο. 

 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ κε αλαθνξά ζηε Γηαρείξηζε ηεο 
χκβαζεο, ζηελ Δγθαηάζηαζε θαη Οξγάλσζε, ζηελ Οξγάλσζε ησλ 
Αξρείσλ ηνπ Έξγνπ, ζηνλ ρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ,  ηνλ Έιεγρν θαη 
παξαθνινχζεζε ησλ Μειεηψλ θαη  κεζφδσλ Καηαζθεπήο. Ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζα δίδεηαη ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα Έληππα Δπηκεηξεηηθψλ 
Φχιισλ, Δπηκεηξήζεσλ, Λνγαξηαζκψλ θαη Πξσηνθφιισλ. Με ζθνπφ 
ηε δηεπθφιπλζε ζχληαμεο ησλ Παξαδνηέσλ Αξρείσλ ησλ Έξγσλ, ηα 
αξρεία ηρλειαζηκφηεηαο ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Δγρεηξηδίνπ 
ρεδηαζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ 
(ζχζηεκα, ππνζχζηεκα). Όια ηα θξίζηκα έληππα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
έιεγρν ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ ζα θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνλ 
αλσηέξσ θσδηθφ θαη ζα αξρεηνζεηνχληαη αλάινγα. Με ζθνπφ ηελ 
αζθαιή εμππεξέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΑΜ,  
ε Λεηηνπξγηθή Γηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη 
αλαζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ .Γ.Π. ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη 
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απηφκαηε απνδνρή ησλ ππνδείμεσλ ηεο ΑΜ γηα αλαζεσξήζεηο 
εγγξάθσλ θαη εληχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. 

 Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ Πνηφηεηαο, κε αλαθνξά ζην Πξφγξακκα Διέγρσλ 
θαη Γνθηκψλ, ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Δμνπιηζκνχ Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ, 
ζηε πληήξεζε θαη Βαζκνλφκεζε ησλ Οξγάλσλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
Δξγαζηεξίσλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

 Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ Πξνκεζεπηψλ – Τπεξγνιάβσλ θαη 
πλεξγαδφκελσλ Σξίησλ, κε αλαθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ησλ 
Πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πλεξγαδφκελσλ Σξίησλ ζε Δξγαζίεο 
Καηαζθεπήο, ζηε Γηεθπεξαίσζε θαη ηνλ Έιεγρν ησλ Πξνκεζεηψλ θαη 
ησλ Παξαιακβαλφκελσλ Τπεξεζηψλ, ζηελ ζρέζε θαη ηνλ Έιεγρν ησλ 
Τπεξγνιάβσλ. 

Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ είλαη κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
Έξγνπ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ζχκβαζεο. 

Ζ δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη: 

 χληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ, Γήισζε Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο, ηφρνπο 
Πνηφηεηαο θαη Πξνγξάκκαηα Δλεξγεηψλ. 

 Πξαγκαηνπνηνχκελνπο Διέγρνπο θαη Γνθηκέο κε αλαθνξά ζηε 
πρλφηεηα εθηέιεζεο, ζηα ηζρχνληα Διιεληθά θαη Γηεζλή Πξφηππα, ζηα 
Κξηηήξηα Απνδνρήο, ζηα Δμσηεξηθά πλεξγαδφκελα Δξγαζηήξηα. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αμηνπηζηία ησλ εθηεινπκέλσλ 
ζπγθνιιήζεσλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο 
δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ζπγθνιιήζεσλ, βάζεη δηεζλψλ / επξσπατθψλ ή 
εηδηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ πξνηχπσλ θαη δνκή πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπο, 
γηα ηηο απαηηνχκελεο Με Καηαζηξνθηθέο Γνθηκέο. 

Ζ ηεθκεξίσζε ζα πεξηιακβάλεη πηζηνπνηεκέλεο κεζφδνπο 
ζπγθφιιεζεο θαη πξνζσπηθφ, κειέηε πξνζδηνξηζκνχ θξηζίκσλ 
ζπγθνιιήζεσλ, κεζνδνινγία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπο, κέζσ Με 
Καηαζηξνθηθψλ Γνθηκψλ θ.ι.π. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζα απνδεηθλχεηαη κέζσ χπαξμεο 
πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πγθνιιήζεσλ, 
απφ Αλεμάξηεην Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα. Δλαιιαθηηθά, ε παξαπάλσ 
απαίηεζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο, 
δεηγκαηνιεπηηθά, κέζσ Αλεμάξηεησλ Γηαπηζηεπκέλσλ Φνξέσλ, κε 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ έιεγρν ηξνραίνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ.  

Ο πξνηεηλφκελνο Φνξέαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη λα ηχρεη ηεο 
έγθξηζεο ηεο Α.Μ. 

Σν ζχλνιν ησλ εμσηεξηθψλ εξγαζηεξηαθψλ δνκψλ εθηέιεζεο Με 
Καηαζηξνθηθψλ Γνθηκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, απφ νπνηνδήπνηε 
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απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλν, βάζεη ηνπ 
Πξνηχπνπ ISO 17025. 

 

 Υξνλνδηάγξακκα Δξγαζηψλ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζχκβαζε θαη 
ην ζχλνιν ησλ Πξνγξακκάησλ Δλεξγεηψλ. 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ κε ην αληίζηνηρν Οξγαλφγξακκα θαη ηηο Θέζεηο 
ησλ ζηειερψλ θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ζέζεσλ. 

 Δγθεθξηκέλνπο Πξνκεζεπηέο θαη Τπεξγνιάβνπο, θαζψο επίζεο θαη 
ηνπο επηιερζέληεο πλεξγαδφκελνπο Σξίηνπο, κε αλαθνξά ζηε 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηνπο ηξφπνπο Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζήο ηνπο, 
ηνπο ηξφπνπο Παξαιαβήο ησλ παξαδηδφκελσλ Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ. 

 Κχξην Μεραλνινγηθφ Δμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαη Μεηξεηηθφ 
Δμνπιηζκφ γηα ηηο αλάγθεο Πνηνηηθψλ θαη άιισλ Διέγρσλ. 

 Σξφπνπο Γηαρείξηζεο ησλ Δγγξάθσλ κε αληίζηνηρνπο Καηαιφγνπο 
θαζψο θαη ηξφπνπο αξρεηνζέηεζήο ηνπο γηα δηαζθάιηζε ηεο εχθνιεο 
αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ Παξαδνηέσλ Αξρείσλ ηνπ 
Έξγνπ. 

 Με πκκνξθψζεηο – Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο. Καζνξίδεη 
ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα 
εληνπηζηνχλ, ζηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο γηα απνθπγή επαλάιεςήο ηνπο. Καζνξίδεη επίζεο δηαδηθαζία 
επαιήζεπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ. 

 Δπηζεσξήζεηο Πνηφηεηαο. Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ θαζνξίδεη 
ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θάζεηο 
εξγαζηψλ. 

 Πξνγξάκκαηα Δλεξγεηψλ. Πεξηγξάθνπλ γηα θάζε Φάζε Καηαζθεπήο/ 
Παξαγσγήο Κχξηνπ Δμνπιηζκνχ (ελδεηθηηθά: ακάμσκα, θνξεία, 
θηλεηήξεο, θξέλα, ζχξεο, HVAC, γέθπξα ζχλδεζεο/ δεπθηήξεο, 
παληνγξάθνο, αλαζηξνθέαο θιπ)  ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ηνλ ή ηνπο Τπεχζπλνπο, ηα 
εκεία Διέγρνπ ηεο θάζε ελέξγεηαο πνπ ζα δηαθξίλνληαη ζε εκεία 
Αλακνλήο Έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ θαη εκεία Παξνπζίαο, ηηο ηζρχνπζεο 
Πξνδηαγξαθέο, Καλνληζκνχο θαη Πξφηππα, ηα Έληππα Καηαγξαθήο θαη 
ηνπο Φνξείο Διέγρνπ. 

 εκεία Αλακνλήο Έγθξηζεο ζηηο Δλέξγεηεο Καηαζθεπήο/ Παξαγσγήο 
Κχξηνπ Δμνπιηζκνχ είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
παξνπζία ηεο ΑΜ κε ζθνπφ ηελ παξνρή Άδεηαο πλέρηζεο ηεο 
Δξγαζίαο. Αληίζηνηρα σο εκεία Παξνπζίαο θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία 
ζηα νπνία ε παξνπζία ηεο ΑΜ δελ είλαη απαξαίηεηε, απνηεινχλ φκσο 
ζεκαληηθά ζεκεία απηνειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ κε ζθνπφ ηελ άξηηα 
ηερληθή απφδνζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ελέξγεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε 
απνδεθηήο πξνεηνηκαζίαο ησλ εκείσλ Αλακνλήο Έγθξηζεο. 
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18.2.2 Απαηηήζεηο γηα ηνπο Πξνκεζεπηέο Υιηθώλ θαη Υπεξεζηώλ 
Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαιακβαλφκελσλ ελζσκαησκέλσλ Τιηθψλ θαη 
Τπεξεζηψλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζην 
χζηεκα  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. ηε δηαρείξηζε απηή 
πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ Πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε 
ππνβνιή θαη έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ/ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ε επηζεψξεζή ηνπο 
πξηλ θαη κεηά ηελ παξαιαβή. 

Με επζχλε ηνπ Τπεπζχλνπ  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ηεξείηαη 
αξρείν απνδεθηψλ πξνκεζεπηψλ κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα 
πξνκήζεηαο/ ζπλεξγαζίαο θαη ζηνηρεία ηπρφλ πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίαο. 
Με βάζε ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν, δεκηνπξγείηαη «Καηάινγνο Απνδεθηψλ 
Πξνκεζεπηψλ»,ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ 
αμηνιφγεζε ησλ Απνδεθηψλ Πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε 
βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000 ή ην πξφηππν 
IRIS. 

 Ύπαξμε πζηήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

 Ηζηνξηθφ καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο. 

 πζηάζεηο θαη κέγεζνο πξνκεζεπηή. 

 Δπίζθεςε αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηή. 

 Απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίαο. 

Ζ επηινγή θάζε πξνκεζεπηή Καηαζθεπήο/ Παξαγσγήο Κχξηνπ 
Δμνπιηζκνχ ή πζηήκαηνο ζην Έξγν, ππφθεηηαη ζε ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ 
ΑΜ, κεηά απφ αλάινγε ππνβνιή ζηνηρείσλ ηνπ Τιηθνχ/ Δμνπιηζκνχ/ 
πζηήκαηνο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή. Διάρηζηα θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ 
ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ/ εμνπιηζκνχ/ ζπζηήκαηνο είλαη : 

 Πξφβιεςε ηνπ πιηθνχεμνπιηζκνχ/ ζπζηήκαηνο ζηηο κειέηεο ηνπ Έξγνπ 
θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000 ή ην πξφηππν 
IRIS. 

 Πηζηνπνηεηηθά Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ πξντφληνο (πιηθνχ/εμνπιηζκνχ/ 
ζπζηήκαηνο) πνπ εθδίδνληαη είηε απφ ην ζχζηεκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 
ηνπ Πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ ή / 
θαη απφ αλεμάξηεην αλαγλσξηζκέλν θνξέα δνθηκψλ ή πηζηνπνίεζεο, 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο 
Σππνπνίεζεο ηεο ΔΔ. 

 Απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο Δπηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Πξνκεζεπηή απφ ηελ ΑΜ. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ εγθξίζεηο, ν Αλάδνρνο ηεξεί «Καηάινγν 
Δγθεθξηκέλσλ Τιηθψλ/ Δμνπιηζκνχ/πζηεκάησλ», ν νπνίνο έρεη 
κνλνζήκαληε ηζρχ γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα. Ο θαηάινγνο ησλ 
Δγθεθξηκέλσλ Τιηθψλ/  Δμνπιηζκνχ /πζηεκάησλ πεξηιακβάλεη κεηαμχ 
ησλ άιισλ θαη αλαθνξά ηνπ εγγξάθνπ έγθξηζεο, θαη απνηειεί ζπλνδεπηηθφ 
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ζηνηρείν ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ θαζψο θαη ζηνηρείν ησλ 
παξαδνηέσλ αξρείσλ ηνπ Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο εμαζθαιίδεη φηη νη πξνκήζεηεο γίλνληαη κε ηξφπν πνπ 
απνθιείεη κε ζπκκνξθψζεηο πξνκεζεηψλ ιφγσ ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ 
θαη πξνδηαγξαθψλ θαηά ηε ζπλελλφεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Γηα ην ιφγν 
απηφ νη πξνκήζεηεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη βάζε ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίαο θαη κε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ ΓΠ.  
Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ηεξνχληαη θαη γηα καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίεο 
πξνκεζεηψλ ή ζπκβάζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ, νπφηε ππνγξάθνληαη 
εηδηθέο ζπκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Σαπηφρξνλα φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη θαη 
επηζεσξήζεηο απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 
πξνκεζεπφκελα πξντφληα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπκθσλεζείζεο απαηηήζεηο. 
Αξρείν απηψλ ησλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ ηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν 
Γηαρείξηζεο  Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ηα πιαίζηα ησλ Δπηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο πνπ δηελεξγεί ε ΑΜ, κπνξνχλ 
λα εληαρζνχλ θαη Δπηζεσξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Πξνκεζεπηψλ 
είηε πξηλ ή / θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. Σπρφλ κε ζπκκνξθψζεηο πνπ 
εληνπίδνληαη απφ ηηο αλσηέξσ Δπηζεσξήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη ζαλ 
Δζσηεξηθέο Με πκκνξθψζεηο ηνπ πζηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
παξαθνινπζνχληαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην ΓΠ ηξφπν. 

 

18.2.3 Δπηζεσξήζεηο εθαξκνγήο ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηόηεηαο 
χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001, ε εθαξκνγή ηνπ ΓΠ ειέγρεηαη 
κεηαμχ ησλ άιισλ θαη κέζσ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο. Οη 
επηζεσξήζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, γεγνλφο πνπ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε επηινγή επηζεσξεηψλ, νη νπνίνη δελ 
πξέπεη λα ειέγρνπλ ην πεδίν ηεο δηθήο ηνπο ππεπζπλφηεηαο. 

Καη’ ειάρηζην ν Αλάδνρνο ζα εθδίδεη Πξφγξακκα Δζσηεξηθψλ 
Δπηζεσξήζεσλ γηα θάζε εμάκελν, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 
ηκήκαηα θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΓΠ. Οη ηάζεηο ησλ 
εληνπηδφκελσλ Με πκκνξθψζεσλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθφ 
εηζεξρφκελν ζηηο Αλαζθνπήζεηο ηνπ ΓΠ απφ ηε Γηνίθεζε. 

Ζ AM δηαηεξεί ην δηθαίσκα πινπνίεζεο ειέγρσλ ηνπ πζηήκαηνο  
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο  ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ. 

Οη έιεγρνη απηνί θαη’ ειάρηζην πεξηιακβάλνπλ: 

 Αξρηθή Αλαζθόπεζε ΓΠ, πνπ έρεη θχξην ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ 
παξαιείςεσλ σο πξνο ηελ θάιπςε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
πξνηχπνπ ISO 9001, ηνπ πξνηχπνπ IRIS θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 Δπηζεσξήζεηο Δθαξκνγήο ΓΠ, θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη έιεγρνο ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ 
ΓΠ ηνπ Αλαδφρνπ, κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ 
πνηφηεηαο κε ηελ αθφινπζε κεζνδνινγία: 
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1. Έθδνζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

2. χληαμε Πίλαθα εκείσλ Δπηζεψξεζεο 

3. χληαμε Έθζεζεο επηζεψξεζεο 

4. Έθδνζε Αλαθνξψλ κε πκκφξθσζεο (αλ απαηηείηαη) 

5. Πξνγξακκαηηζκφο Δπαλαιεπηηθήο Δπηζεψξεζεο γηα έιεγρν 
πξνφδνπ ησλ ζπκθσλεζέλησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

6. Έθζεζε θιεηζίκαηνο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ / Αλαθνξψλ κε 
πκκφξθσζεο 

 Δπηζεσξήζεηο Δξγαζηώλ Καηαζθεπήο – Παξαγσγήο Κύξηνπ 
Δμνπιηζκνύ κε κεζνδνινγία αληίζηνηρε κε απηή πνπ αλαπηχρζεθε 
παξαπάλσ. Οη Δπηζεσξήζεηο απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ έιεγρν 
εθαξκνγήο ησλ Καηαιφγσλ εκείσλ Διέγρνπ, κε επηθέληξσζε ζηνλ 
ηξφπν πινπνίεζεο ησλ εκείσλ Αλακνλήο Έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ. 

 Δπηζεσξήζεηο Δπάξθεηαο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ, ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο 
επηθεληξψλεη ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εξγαζηεξίσλ, ζε 
ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα 
ζηνηρεία θαηαγξαθήο. ηνλ έιεγρν απηφλ ειέγρνληαη ηαπηφρξνλα 
θαη ηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξηβψζεσλ θαη βαζκνλνκήζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ αμηφπηζηνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, κε Δπηζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο 
ησλ δνθηκψλ. 

 Έιεγρν πξψησλ πιψλ, ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ θαη Ζ/Μ 
εμνπιηζκνχ, κέζσ Δπηζεσξήζεσλ ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο φηαλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην, ή κέζσ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο ηνπ 
πξνκεζεπηή θαη θαηαζθεπαζηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πηζηνπνηεηηθά 
δνθηκψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 Έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ 
πξνηχπσλ, πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θιπ. θαηά ηε δηεμαγσγή 
ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο. 

ηα πιαίζηα ησλ σο άλσ ειέγρσλ/ επηζεσξήζεσλ, ε ΑΜ δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηεο ΑΜ ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ (ελδεηθηηθά: γξαθείν, ππνινγηζηήο, 
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ηειέθσλα, εθηππσηή θιπ) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
δηεμαγσγήο ησλ επηζεσξήζεσλ – ειέγρσλ. Όιεονη παξαπάλσ ελέξγεηεο 
θαη δαπάλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 
18.3 Έιεγρνο Γηακόξθσζεο 

18.3.1 Αιιαγέο Σρεδηαζκνύ 
Γηα λα ειεγρζεί ε δηακφξθσζε ηνπ νρήκαηνο, ζα ηεξνχληαη νη παξαθάησ 
απαηηήζεηο γηα φιεο ηηο αιιαγέο ζε νιφθιεξν ηνλ εμνπιηζκφ κεηά απφ ηελ 
Δπηζεψξεζε Γηακφξθσζεο Πξψηνπ ηνηρείνπ (FACI). 
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Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη κε ιεπηνκέξεηεο ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζην 
ζρεδηαζκφ ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηερληθή επηζθφπεζε.ε θάζε 
πεξίπησζε, ζα απαηηείηαη γξαπηή αηηηνιφγεζε γηα ηελ ηειηθή απνδνρή. 

Ζ γξαπηή αηηηνιφγεζε ζα ππνβάιιεηαη ζηε κνξθή Γλσζηνπνίεζεο 
Αιιαγήο Μειέηεο (ECN) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 Αηηία αιιαγήο 

 Καηάινγν ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

 Σνπο αξηζκνχο εμαξηεκάησλ, ηνπο αξηζκνχο ζεηξάο, ηηο πνζφηεηεο θαη 
ηελ ζέζε ησλ επεξεαδφκελσλ κεξψλ ή ζπλφισλ, φπσο απηνί νξίδνληαη 
απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ  θαη ηνλ Αλάδνρν. 

 Σα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή 

 Σηο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ζηελ ελαιιαμηκφηεηα 

 Απαηηήζεηο εηδηθψλ εξγαιείσλ. 

 Γηάζεζε πιηθνχ (επαλεπεμεξγάζηκν πιηθφ, άρξεζην πιηθφ, θιπ). 

 Λεπηνκεξή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αιιαγήο. 

 Απαηηνχκελν εμνπιηζκφ δνθηκψλ. 

 Γηαδηθαζία δνθηκψλ. 

Γηα αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ, ν Αλάδνρνο ζα θαηαδείμεη κε ελδειερή 
αλάιπζε θαη δνθηκέο φηη ε αιιαγή επηηπγράλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Αιιαγέο ζηνλ εμνπιηζκφ δελ ζα γίλνπλ έσο φηνπ ε ECN εγθξηζεί απφ ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  

Γηα αιιαγέο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζε εμνπιηζκφ πνπ έρεη ήδε παξαδνζεί, ε 
ECN ζα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ Οδεγία Δπηηφπνπ Σξνπνπνίεζεο (FMI). 
Ζ FMI ζα πεξηγξάθεη πψο ζα γίλεη ε αιιαγή επηηφπνπ, ζε ζπλζήθεο εθηφο 
εξγνζηαζίνπ. Ζ FMI ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. 

Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο ECN θαη ηεο FMI απνηεινχλ επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ πνπ ζα ηηο πξνζδηνξίζεη, βάζεη ηεο ζπλήζνπο κεζφδνπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα ηπγράλεη απαιιαγήο κφλν κε ηελ έγγξαθε 
έγθξηζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα εμέηαζε κεληαίν θαηάινγν φισλ ησλ πθηζηάκελσλ 
αηηεκάησλ γηα ζρεδηαζηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη ηελ θάζε εθαξκνγήο ηνπο. 
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19 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 
19.1 Πεξίνδνο Δγγύεζεο 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη φια ηα αληαιιαθηηθά καδί κε ηα αλαιψζηκα 
αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ππνζηήξημε ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο 
ησλ νρεκάησλ θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν εγγχεζεο. Χο αλαιψζηκν νξίδεηαη 
νπνηνδήπνηε κέξνο θζείξεηαη ή κνιχλεηαη θαηά ηελ ζπλήζε ρξήζε θαη σο 
απνηέιεζκα απαηηεί αληηθαηάζηαζε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Αλαιψζηκν είλαη 
επίζεο νπνηνδήπνηε εμάξηεκα δελ επηζθεπάδεηαη θαλνληθά ή ε επηζθεπή 
ηνπ είλαη αθξηβφηεξε απφ ηελ αγνξά θαηλνχξηνπ. Σέηνηα παξαδείγκαηα 
είλαη: ιάδηα, ιηπαληηθά, ςπθηηθά πγξά θιηκαηηζκνχ, ηαθάθηα πέδεο, 
αζθάιεηεο, ιάκπεο θσηηζκνχ, πέδηια επαθήο, ιηπαληηθά ησλ θιαληδψλ 
ησλ ηξνρψλ, ζηεθάλεο ηξνρψλ, θιπ. Οη πιαθέηεο ηππσκέλσλ 
θπθισκάησλ ζα ζεσξεζνχλ επίζεο αλαιψζηκεο, εάλ ην θφζηνο επηζθεπήο 
ηνπο είλαη απαγνξεπηηθφ. Σα θαζαξηζηηθά δελ ζεσξνχληαη αλαιψζηκα. Ο 
Αλάδνρνο δελ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα δεκίεο ζηα νρήκαηα πνπ 
πξνθαινχληαη απφ θαθή ρξήζε  ή βαλδαιηζκνχο. Δληφο 180 εκεξψλ απφ 
ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, ζα δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα 
πξνζθνκίζεη πιήξε θαηάινγν φισλ απηψλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα 
πξνκεζεπηνχλ καδί κε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Πεξηγξαθή εμαξηήκαηνο 

 Αξηζκφ εμαξηήκαηνο Αλαδφρνπ 

 Αξηζκφ εμαξηήκαηνο θαηαζθεπαζηή ηνπ γλήζηνπ εμαξηήκαηνο 

 Πνζφηεηα θάζε εμαξηήκαηνο 

 Σηκή κνλάδαο, ηηκή CIF ζην Ακαμνζηάζην. 

 πλνιηθή ηηκή αλά εμάξηεκα 

 Μέγηζηνο εγγπεκέλνο ρξφλνο παξάδνζεο απφ ηελ παξαγγειία. 

Γειψλεηαη ξεηά φηη ε αμία ησλ αλαισζίκσλ πεξηιακβάλεηαη ζην Καη’ 
Απνθνπήλ Σίκεκα. Οη ηηκέο πνπ δίδνληαη ζηνλ σο άλσ θαηάινγν 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ σο αλαθνξά. 

 
19.2 Υξόλνο Παξάδνζεο 

Ο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο παξάδνζεο γηα νπνηνδήπνηε 
αληαιιαθηηθφ είλαη έλαο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. 
Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο απηήο, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη άδεηα γηα 
δηθφ ηνπ ρψξν απνζήθεπζεο ζην ακαμνζηάζην ησλ νρεκάησλ, αλ 
ρξεηαζηεί. 

 
19.3 Κύξηα Αληαιιαθηηθά 

Δληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ πξψηνπ νρήκαηνο, ν Αλάδνρνο 
ζα παξαδψζεη ηα αθφινπζα θχξηα αληαιιαθηηθά ζηελ θαζνξηζκέλε 
απνζήθε ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο ζηελ Αζήλα. Αληαιιαθηηθά πνπ ζα 
ρξεηαζηνχλ αιιαγέο ζηελ δηακφξθσζε βάζεη εκπεηξίαο θαηά ηελ πεξίνδν 
εγγχεζεο, ζα αλαβαζκηζηνχλ ρσξίο ρξέσζε πξνο ηελ . Δηαηξείαο 
Λεηηνπξγίαο 

Όζνλ αθνξά ζηηο πνζφηεηεο, ζα ηζρχζνπλ νη εμήο νξηζκνί: 
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εη νρήκαηνο: Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληαιιαθηηθνχ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα φρεκα, φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ 
εηδηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο ή ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ θαηαζηξάθεθε θπζηνινγηθά 
θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εμαξηήκαηνο. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλαο αξηζκφο ζηε ζηήιε «Πνζφηεηα», ζα 
παξαδίδεηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο πιήξσλ 
κνλάδσλ/ζπλφισλ/εμαξηεκάησλ καδί κε ηπρφλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζρεηηθφο εμνπιηζκφο 
πνπ θαηαζηξάθεθε θπζηνινγηθά θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εμαξηήκαηνο. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλαο «αξηζκφο αλά ηχπν» ζηε ζηήιε 
«Πνζφηεηα»,  ζα παξαδίδεηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο πιήξσλ 
κνλάδσλ/ζπλφισλ/εμαξηεκάησλ γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ηχπν ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εμαξηήκαηνο, καδί κε ηπρφλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζρεηηθφο εμνπιηζκφο 
πνπ θαηαζηξάθεθε θπζηνινγηθά θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εμαξηήκαηνο. 

Πεξηγξαθή αληαιιαθηηθνύ  Πνζόηεηα 

Ακάμσκα Ορήκαηνο   

Πξφζζην θάιπκκα θακπίλαο ηνπ νδεγνχ  5 

Αιεμηαλέκηα θακπίλαο ηνπ νδεγνχ καδί κε ζηεγαλνπνηεηηθέο 
δηαηάμεηο 

 5 

Πιεπξηθφ παξάζπξν θακπίλαο ηνπ νδεγνχ, καδί κε 
ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο 

 10 

Πιεπξηθφ παξάζπξν θακπίλαο ηνπ νδεγνχ αξηζηεξήο 
πιεπξάο, καδί κε ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο 

 6 

Δμσηεξηθά πιεπξηθά πιαίζηα (θακπίλα ηνπ νδεγνχ), δεμηά 
πιεπξά 

 20 

Δμσηεξηθά πιεπξηθά πιαίζηα (θακπίλα ηνπ νδεγνχ), αξηζηεξή 
πιεπξά 

 10 

Δμσηεξηθά πιεπξηθά πιαίζηα (θακπίλα ηνπ νδεγνχ), 
κπξνζηηλή πιεπξά 

 10 

Γηάηαμε αξζξσηνχ δηαδξφκνπ (gangway), (ζα πεξηιακβάλεη 
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θπζνχλεο, θηλεηά θαη ζηαζεξά 
ηκήκαηα δαπέδνπ, απνζβεζηήξεο θαη ζηεγαλνπνηεηηθέο 
δηαηάμεηο), πιήξεο, έηνηκε γηα ηνπνζέηεζε ζην φρεκα 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ άξζξσζεο, πιήξεηο, έηνηκνη γηα 
εγθαηάζηαζε ζην φρεκα 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Κηλεηήξαο παινθαζαξηζηήξσλ  6 

Γηάηαμε παινθαζαξηζηήξσλ, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε 
ζην φρεκα (καδί κε ξεδεξβνπάξ θαη αληιία). 

 5 

Βξαρίνλεο παινθαζαξηζηήξσλ  10 

Γηάηαμε πξνβνιέσλ, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζην  5 ζεη 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  19-170 

φρεκα νρήκαηνο 

Γηάηαμε πίζσ θψησλ, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζην 
φρεκα 

 5 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε θιαο  15 ζεη 

νρήκαηνο 

Κφξλεο (φισλ ησλ ηχπσλ)  15 αλά ηχπν 

   

Φνξεία   

Γηάηαμε θηλεηήξηνπ θνξείνπ, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε 
θάησ απφ ην φρεκα θαη άκεζε ιεηηνπξγία 

 1 ζεη 
νρήκαηνο 

Γηάηαμε ξπκνπιθνχκελνπ θνξείνπ, πιήξεο, έηνηκε γηα 
εγθαηάζηαζε θάησ απφ ην φρεκα θαη άκεζε ιεηηνπξγία 

 1 ζεη 
νρήκαηνο 

Πιαίζην θνξείνπ  2 

εη άμνλα ηξνρψλ θηλεηήξηνπ θνξείνπ κε κεησηήξα  2 

εη άμνλα ηξνρψλ ξπκνπιθνχκελνπ θνξείνπ  2 

εη κεησηήξσλ (γηα έλαλ άμνλα) πιήξεο  2 

Πιήξεηο ηξνρνί (κε δάληεο, επίζσηξα θαη γεηψζεηο)  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηαηάμεηο εδξάλσλ  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηαηάμεηο θχξησλ ειαηεξίσλ  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηαηάμεηο δεπηεξεπφλησλ ειαηεξίσλ  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηαηάμεηο βαιβίδσλ βάξνπο πιήξεηο, κε ζπλδέζκνπο  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γεπηεξεχνληεο θάζεηνη, δηακήθεηο θαη πιεπξηθνί 
απνζβεζηήξεο 

 2 ζεη 

νρήκαηνο 

   

Zεπθηήξεο θαη δηάηαμε απνξξόθεζεο ελέξγεηαο   

Πιήξεο ξάβδνο ξπκνχιθεζεο, έηνηκε λα εγθαηαζηαζεί ζην 
φρεκα 

 2 

πγθξφηεκα δηάηαμεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο  5 

   

Δζσηεξηθό Ορήκαηνο   

Δμσηεξηθή δηάηαμε πηλαθίδαο πξννξηζκνχ  1 ζεη 
νρήκαηνο 
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Γηάηαμε θαζηζκάησλ επηβαηψλ  
1 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε ρεηξνιαβψλ θαη νξζνζηαηψλ πιήξεο, κε φιν ηνλ 
εμνπιηζκφ εγθαηάζηαζεο 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Πιήξεηο ιαβέο ζηήξημεο επηβαηψλ  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Δζσηεξηθά θηληξηζκέλα πιαίζηα, ισξίδεο ζηα ηειεηψκαηα θαη 
πιηθά ηνπνζέηεζεο 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Διαζηηθφ θάιπκκα δαπέδνπ  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Πιαίζηα (πάλει) δαπέδνπ  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε θσηηζηηθψλ  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε θαζίζκαηνο νδεγνχ, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε 
ζην φρεκα 

 2 

Έδξα θαζίζκαηνο νδεγνχ, πιήξσο ηαπεηζαξηζκέλν  5 

Πιάηε θαζίζκαηνο νδεγνχ, πιήξσο ηαπεηζαξηζκέλε  5 

Γηάηαμε ρεηξηζηεξίνπ πνξείαο-έιμεο  4 

εη δηαθνπηψλ ρεηξηζηεξίνπ πνξείαο-έιμεο  4 

Γηάηαμε παξαζχξσλ δηακεξίζκαηνο επηβαηψλ, πιήξεο, καδί 
κε ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο 

 2 ζεη 

νρήκαηνο 

Δζσηεξηθέο ζεκάλζεηο θαη απηνθφιιεηα  2 ζεη 

νρήκαηνο 

   

Θύξεο θαη Έιεγρνο Θπξώλ   

Γηάηαμε πιεπξηθήο ζχξαο εηζφδνπ επηβαηψλ, πιήξεο, κε 
ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο,  πιαίζηα, έηνηκε λα εγθαηαζηαζεί 
ζην φρεκα. 

 2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε ελεξγνπνηεηή πιεπξηθήο ζχξαο εηζφδνπ επηβαηψλ, 
πιήξεο, κε ςεθηαθή κνλάδα ειέγρνπ, έηνηκε λα εγθαηαζηαζεί 
ζην φρεκα. 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

ηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο πιεπξηθήο ζχξαο εηζφδνπ 
επηβαηψλ 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Ταινπίλαθεο ζχξαο πιεπξάο εηζφδνπ επηβαηψλ, καδί κε 
ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο. 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε ζχξαο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ, πιήξεο, καδί κε ηνπο 
κεληεζέδεο, ηηο ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο, ηηο θιεηδαξηέο θαη 
ηελ πιάθα επαθήο. 

 2 
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ηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο πφξηαο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ  6 

Κιεηδαξηέο/ρεξνχιηα πφξηαο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ  6 

   

Δμνπιηζκόο HVAC - Κακπίλα ηνπ νδεγνύ   

Μνλάδα HVAC, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζην φρεκα 
θαη άκεζε ρξήζε. 

 2 

Πιήξεο ζεη ειεγθηηθψλ δηαηάμεσλ HVAC  4 

Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ ζπζηήκαηνο HVAC  4 αλά ηχπν 

Γηάηαμε ζπκπηεζηή ςχμεο ζπζηήκαηνο HVAC, καδί κε ηνλ 
ειεθηξνθηλεηήξα 

 4 

Γηάηαμε αλεκηζηήξα ηνπ εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο HVAC, 
πιήξεο καδί κε ειεθηξνθηλεηήξα 

 4 

Γηάηαμε ζεξπαληίλαο ζπκππθλσηή ζπζηήκαηνο HVAC  4 

Γηάηαμε ζεξπαληίλαο εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο HVAC  4 

   

Δμνπιηζκόο HVAC - Γηακέξηζκα Δπηβαηώλ   

Μνλάδα HVAC, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζην φρεκα 
θαη άκεζε ρξήζε. 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Πιήξεο ζεη ειεγθηηθψλ δηαηάμεσλ HVAC  4 

Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ ζπζηήκαηνο HVAC  4 αλά ηχπν 

Γηάηαμε ζπκπηεζηή ςχμεο ζπζηήκαηνο HVAC, καδί κε ηνλ 
ειεθηξνθηλεηήξα 

 4 

Γηάηαμε αλεκηζηήξα ηνπ εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο HVAC, 
πιήξεο καδί κε ειεθηξνθηλεηήξα 

 4 

Γηάηαμε ζεξπαληίλαο ζπκππθλσηή ζπζηήκαηνο HVAC  4 

Γηάηαμε ζεξπαληίλαο εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο HVAC  4 

Γηάηαμε ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ, πιήξε, έηνηκε γηα 
εγθαηάζηαζε ζην φρεκα 

 4 

   

ύζηεκα Πέδεζεο   

Γηάηαμε Μνλάδαο Διέγρνπ Πέδεζεο (BCU)  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ BCU  2 αλά ηχπν 

Τδξαπιηθή κνλάδα ειέγρνπ πέδεο  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε δίζθσλ πέδεο  4 
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Γηάηαμε ελεξγνπνηεηή πέδεο, πιήξεο  4 

Σαθάθηα πέδεο  4 ζεη 

νρήκαηνο 

Δχθακπηνη ζσιήλεο ελεξγνπνηεηή πέδεο  2 ζεη 

νρήκαηνο 

εη αηζζεηήξσλ ηαρχηεηαο  5 αλά ηχπν 

   

ύζηεκα έιμεο   

Γηάηαμε κεηαηξνπέα έιμεο, πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε 
ζην φρεκα 

 2 

Μνλάδα Διέγρνπ Έιμεο (TCU), πιήξεο, έηνηκε γηα 
εγθαηάζηαζε ζην φρεκα 

 2 

Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ TCU  4 αλά ηχπν 

εη ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ ηζρχνο κεηαηξνπέα έιμεο  2 

εη εμνπιηζκνχ ειέγρνπ κεηαηξνπέα έιμεο  2 

Πιήξεο εμνπιηζκφο θίιηξσλ ηζρχνο κεηαηξνπέα έιμεο  2 

Γηαθφπηεο πςειήο ηαρχηεηαο 750 Vdc πιήξεο  2 

Παληνγξάθνο πιήξεο, έηνηκνο γηα εγθαηάζηαζε ζην φρεκα  4 

εη ηφμσλ παληνγξάθνπ  5 

Κηλεηήξαο έιμεο  4 

εη αηζζεηήξσλ ηαρχηεηαο  5 αλά ηχπν 

   

Βνεζεηηθό Ζιεθηξηθό ύζηεκα θαη Φνξηηζηήο Μπαηαξίαο   

Δμνπιηζκφο βνεζεηηθήο παξνρήο ελέξγεηαο θαη θνξηηζηήο 
κπαηαξίαο πιήξεο, έηνηκνο λα εγθαηαζηαζεί ζην φρεκα. 

 2 

Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ εμνπιηζκνχ βνεζεηηθήο 
παξνρήο ελέξγεηαο θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο 

 2 αλά ηχπν 

εη ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ ηζρχνο εμνπιηζκνχ βνεζεηηθήο 
παξνρήο ελέξγεηαο θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο 

 2 

εη εμνπιηζκνχ ειέγρνπ γηα ηνλ εμνπιηζκφ βνεζεηηθήο 
παξνρήο ελέξγεηαο θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο 

 2 

Πιήξεο εμνπιηζκφο θίιηξσλ βνεζεηηθήο παξνρήο ελέξγεηαο 
θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο. 

 2 

Κπςέιεο κπαηαξηψλ  1 ζεη 

νρήκαηνο 

   

Ζιεθηξνληθά πζηήκαηα   
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Δμνπιηζκφο πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο-Διέγρνπ  πξκνχ 
(TCMS) πιήξεο, καδί κε ηα θαιψδηα ζχλδεζεο ηνπ 
θαηαλεκεκέλνπ εμνπιηζκνχ, έηνηκνο λα εγθαηαζηαζεί ζην 
φρεκα. 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ TCMS  4 αλά ηχπν 

Πιήξεο δηάηαμε κνλάδαο νζφλεο νδεγνχ  6 

Καηαγξαθέαο ζπκβάλησλ πιήξεο, έηνηκνο γηα εγθαηάζηαζε 
ζην φρεκα 

 2 

Γηάηαμε OBU πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζην φρεκα 
(καδί κε ΜΜΗ). 

 2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε ειεγθηή βίληεν πιήξεο, έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζην 
φρεκα 

 2 

Γηάηαμε νζνλψλ βίληεν  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Ζρεηηθή δηάηαμε πιήξεο, καδί κε εληζρπηέο, έηνηκε γηα 
εγθαηάζηαζε ζην φρεκα 

 2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε ξαδηνζπζηήκαηνο TETRA πιήξεο, καδί κε κνλάδα 
ειέγρνπ, ζπζθεπή ρεηξφο, κεγάθσλα. 

 2 ζεη 

νρήκαηνο 

Γηάηαμε ζπζηήκαηνο θαηακέηξεζεο επηβαηψλ πιήξεο, καδί κε 
αηζζεηήξεο, εμσηεξηθέο κνλάδεο, ειεγθηή, θιπ. 

 1 ζεη 

νρήκαηνο 

Κεξαίεο  2 αλά ηχπν 

Μνλάδεο επηθνηλσλίαο (modem, access points θιπ).  2 ζεη 

νρήκαηνο 

   

Γηάθνξα είδε Δμνπιηζκνύ   

Κνπκπηά θαη δηαθφπηεο πάλει νδήγεζεο  10 αλά ηχπν 

Μεηαηξνπείο DC/DC, DC/AC  5 αλά ηχπν 

Ρειέ ειέγρνπ  20 αλά ηχπν 

Ρειέ ηζρχνο  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Υξνλνδηαθφπηεο  10 αλά ηχπν 

Δπαθείο ηζρχνο  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Πφινη επαθέσλ ηζρχνο  2 ζεη 

νρήκαηνο 

Δηδηθνί ειεθηξηθνί ζχλδεζκνη  10 αλά ηχπν 

Δηδηθνί κεραληθνί ζπλδεηήξεο  10 αλά ηχπν 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  19-175 

Μεραληθνί ζπλδεηήξεο  1 ζεη 

νρήκαηνο 

Πξνζαξκνγέαο απφ Σξακ (TA2) ζε ηξακ (TA1).  2 ηεκάρηα 

 
19.4 Δηδηθά Δξγαιεία θαη Γηαγλσζηηθόο Δμνπιηζκόο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη νπνηαδήπνηε εηδηθά εξγαιεία θαη 
δηαγλσζηηθφ εμνπιηζκφ απαηηνχληαη γηα θαλνληθή ζπληήξεζε, γεληθέο 
επηζθεπέο, αλίρλεπζε θαη απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ, ιεηηνπξγηθέο 
δνθηκέο θαη ξπζκίζεηο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
νρήκαηνο. 

Σέζζεξηο κήλεο πξηλ ηελ άθημε ηνπ πξψηνπ ηξακ, ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ. Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε, φπνπ ζα 
πεξηγξάθεη φιεο ηηο σο άλσ ιεηηνπξγίεο, θαη ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζηνλ 
θαηάινγν ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Ζ Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε θαη ν θαηάινγνο 
ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα 
εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 

Σα εηδηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 
πάγθνπο δνθηκψλ, εμνπιηζκφ δνθηκψλ, θαιίκπξεο, κεραλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ, εξγαιεία ρεηξφο, εξγαιεηνκεραλέο ή άιια εξγαιεία θαη 
εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δνθηκέο, ηε ζπληήξεζε, ηηο επηζθεπέο, ηηο 
γεληθέο επηζθεπέο, ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 
ππνζπζηεκάησλ ή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο, πνπ δελ δηαηίζεληαη 
ζπλήζσο απφ ηνπο εκπνξηθνχο πξνκεζεπηέο.  

Όια ηα εηδηθά εξγαιεία θαη ν δηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα 
παξαδνζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ηνπ πξψηνπ 
νρήκαηνο. 

Ο δηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη, ρσξίο πεξηνξηζκφ, εκπνξηθφ ή 
ηδηφθηεην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλίρλεπζε θαη 
απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ, ηηο δνθηκέο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ξχζκηζε ησλ 
ζπζηεκάησλ, ησλ ππνζπζηεκάησλ ή ησλ ζηνηρείσλ ησλ νρεκάησλ. 

Όια ηα εηδηθά εξγαιεία θαη ν δηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο ζα πξνζθεξζνχλ 
κε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αθνινπζεί, φπσο εθαξκφδεηαη, ζε θάζε 
πεξίπησζε: 

 Οδεγίεο Υεηξηζηή 

 Δγρεηξίδηα πληήξεζεο, Ρχζκηζεο, Λεηηνπξγίαο θαη Γεληθψλ επηζθεπψλ 

 Δηθνλνγξαθεκέλνη Καηάινγνη Αληαιιαθηηθψλ 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Οξηζηηθή Μειέηε) 

 Δθπαηδεπηηθά Δγρεηξίδηα 

 Φχιια ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ 

Ζ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξζεθε ζα παξαδνζεί ζε έληππε θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, CD-ROM. Σν ζχλνιν ηεο ηεθκεξίσζεο ζηελ ηειηθή 
ηεο κνξθή ζα παξαδνζεί ζηα Διιεληθά (6 αληίγξαθα) θαη ηα Αγγιηθά (6 
αληίγξαθα).  Σπρφλ ελδηάκεζνη δηαθαλνληζκνί πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ 
έγθξηζε ηεο ηεθκεξίσζεο ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη 
λα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 
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Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη 5 θνξεηνχο ππνινγηζηέο θνξησκέλνπο κε 
ην απαξαίηεην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ (κε ηηο 
ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο) γηα: 

 Αλίρλεπζε θαη απνθαηάηαζηαζε πξνβιεκάησλ 

 Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο 

 Αλάγλσζε/δηαγξαθή δηαγλσζηηθήο κλήκεο 

 Πξνζαξκνγή ή/θαη ξχζκηζε παξακέηξσλ 

γηα φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο κνλάδεο πνπ ππάξρνπλ ζην φρεκα (CCU, TCU, 

BCU, DCU, OBU, θιπ).   

Οη θνξεηνί ππνινγηζηέο ζα παξαδνζνχλ κε πιήξεηο άδεηεο ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. Σν ινγηζκηθφ θαη νη άδεηεο ζα 
παξαδνζνχλ επίζεο σο αληίγξαθα αζθαιείαο ζε CD-ROM. 

Οη θνξεηνί απηνί ππνινγηζηέο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη θαηάιιεινη γηα  
ζχλδεζε ζηηο δηεπαθέο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα 
απαξαίηεηα θαιψδηα θαη πξνζαξκνγείο, πνπ απαηηνχληαη γηα ζχλδεζε κε 
ην φρεκα.   
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20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΔΠΑΦΩΝΟΥΖΜΑΣΩΝ ΣΡΑΜ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΡΑΜ, 

ΜΔ ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ,ΠΔΡΗΣΤΠΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΣΡΑΜ 

 
20.1 Ακαμνζηάζην θαη πλεξγείν 

Πέξαλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, νη 
Γηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζην Ακαμνζηάζην γηα ηελ 
ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ. 

20.1.1 Σρέδηα δηάηαμεο ηξνρηώλ 
ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα παξέρεηαη έλα ζρέδην δηάηαμεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

20.1.2 Σπλεξγείν ζπληήξεζεο 
ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο ζην 

ακαμνζηάζην. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο εάλ δεηεζνχλ. 

20.1.3 Γξύινη αλύςσζεο (CESPA) 
Σν ακαμνζηάζην ηνπ Διιεληθνχ είλαη εμνπιηζκέλν κε 3 νκάδεο γξχισλ 
αλχςσζεο νρεκάησλ, πνπ απνηεινχληαη απφ 12 γξχινπο ε θάζε κία. Οη 
γξχινη ηεο θάζε νκάδαο ιεηηνπξγνχλ ηαπηνρξφλσο θαη ζπληνληζκέλα, 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη αλχςσζε νιφθιεξνπ νρήκαηνο, απφ 12 γξχινπο.  
 
Σα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξχισλ αλχςσζεο πνπ είλαη 
δηαζέζηκνη ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Διιεληθνχ, παξαζέηνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 1.3.1: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξχισλ αλχςσζεο CESPA 

Ολνκαζηηθή αλπςσηηθή ηθαλφηεηα θνξηίνπ γξχινπ 10500kg 

Σαρχηεηα αλχςσζεο 0.2m/min 

Δχξνο θαηαθφξπθεο θίλεζεο ηεο θέξνπζαο 
επηθάλεηαο αλχςσζεο ηνπ γξχινπ,  

1800mm 

Αλψηαηε ζηάζκε ηεο θέξνπζαο επηθαλείαο ηνπ 
γξχινπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θχιηζήο ηνπ (δει. 
δάπεδν) 

1875mm 

 

Καηψηαηε ζηάζκε ηεο θέξνπζαο επηθαλείαο ηνπ 
γξχινπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θχιηζήο ηνπ (δει. 
δάπεδν) 

75mm 

Γηαζηάζεηο ηεο θέξνπζαο επηθαλείαο ηνπ γξχινπ. ε 
θάζε πεξίπησζε, ην ζχλνιν ηεο πξναλαθεξζείζαο 
επηθάλεηαο ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην 
φρεκα.  

120x200 mm2 

Διάρηζηε νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ  
επηθαλεηψλ ηνπ νρήκαηνο φπνπ πξνζαξκφδεηαη 
γξχινο 

1200mm 

Ζ θάηνςε θαη ε πιάγηα φςε ησλ γξχισλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζην 
Ακαμνζηάζην ηνπ Διιεληθνχ, παξαηίζεηαη θαησηέξσ. 
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ρήκα 1.3.1: Γξχινη αλχςσζεο νρεκάησλ CESPA 

 

20.1.4 Σύζηεκα πιήξσζεο άκκνπ (KLEIN) 
Σν ζχζηεκα πιήξσζεο άκκνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Ακαμνζηάζην 

ηνπ Διιεληθνχ δηαζέηεη 4 αθξνθχζηα ξίςεο άκκνπ, 2 ζε θάζε πιεπξά ηεο 

ηξνρηάο 8. Σα αθξνθχζηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο 

ηξνρηάο 8 απέρνπλ, ην έλα απφ ην άιιν, απφζηαζε ίζε κε 30m. ηα 

πξναλαθεξζέληα αθξνθχζηα, είλαη ζπλδεδεκέλνη εχθακπηνη ζσιήλεο, νη 

νπνίνη έρνπλ κήθνο ίζν κε 4m, έθαζηνο. 

ηελ απφιεμε ηνπ θάζε εχθακπηνπ ζσιήλα, είλαη πξνζαξηεκέλν έλα 

εμάξηεκα ειέγρνπ ξνήο άκκνπ, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ην αθξνθχζην 

παξνρήο  άκκνπ,, εμνπιηζκέλν κε ρεηξνιαβή, Σν αθξνθχζην παξνρήο 

άκκνπ απνηειείηαη απφ κεηαιιηθφ θπιηλδξηθφ  επζχγξακκν ζσιήλα 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 35mmθαη κήθνπο 100mm.  

20.1.5 Υπνδαπέδηνο ηόξλνο ηξνρώλ (HEGENSCHEIDT) 
Ο ππνδαπέδηνο ηφξλνο ηξνρψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην 

Ακαμνζηάζην ηνπ Διιεληθνχ, είλαη ηχπνπ Hegenscheidt U 2000, κε έηνο 

θαηαζθεπήο ην 2003. Οη ηξνρνί ηνπ νρήκαηνο ππφ θαηεξγαζία θνπήο, 

θπιίνληαη επί ξανχισλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηα πέικαηά ηνπο, ελψ ε 

ζηεξέσζε ηνπ θνξείνπ επί ηνπ ηφξλνπ επηηπγράλεηαη κέζσ θνριηψλ πνπ 

ζπζθίγθνπλ ην θνξείν επί ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηνπ ηφξλνπ.  

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη έλα απινπζηεπκέλν ηζνκεηξηθφ ζρέδην.  
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ρήκα 1.5.1: Ηζνκεηξηθφ ζρέδην ηνπ ππνδαπέδηνπ ηφξλνπ ηξνρψλ HegenscheidtU2000 
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20.1.6 Ηζρύνλ πξνθίι ηξνρώλ 
Σν πξνθίι ησλ ηξνρψλ ηνπ ππάξρνληνο νρήκαηνο παξέρεηαη παξαθάησ 

σο αλαθνξά. 

 

ρήκα 1.6.1: Πξνθίι ηξνρψλ ησλ πθηζηάκελσλ νρεκάησλ 

 

Ζ απφζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ παξεηψλ ησλ ηξνρψλ (back-to-back) ελφο 

άμνλα είλαη +0.5

-1.51382 mm , ελψ ην ειάρηζην επηηξεπηφ πάρνο φλπρα 

(θζαξκέλνπ) ηξνρνχ είλαη 18,5 mm. 

20.1.7 Θάιακνο βαθήο 
Οη θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ ζάιακνπ βαθήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πίλαθαο 1.7.1: Κχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ βαθήο 

Α/Α Γηάζηαζε  Σηκή 

1 Δζσηεξηθφ κήθνο  36,5m 

2 Δζσηεξηθφ πιάηνο  5,5m 

3 Δζσηεξηθφ χςνο  5,0m 

4 Θχξα Πξφζβαζεο (θαζαξφ πιάηνο x χςνο)    4,8 x 4,3m2 

Σν δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ βαθήο νρήκαηνο είλαη επίπεδν θαη δελ δηαζέηεη 

θξεάηην-δηάδξνκν επίζθεςεο.  

Ο ζάιακνο βαθήο νρεκάησλ είλαη εμνπιηζκέλνο κε δχν παξάιιειεο 

θηλνχκελεο κεηαιιηθέο πιαηθφξκεο εθαηέξσζελ ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο, 
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νη νπνίεο θηλνχληαη παξάιιεια, ζε αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο νξηδφληηεο 

(θαηά κήθνο) θαη θαηαθφξπθεο  δηεπζχλζεηο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

πιαηθνξκψλ φηαλ απηέο βξίζθνληαη απέλαληη ε κηα σο πξνο ηελ άιιε, 

ζηελ ίδηα πςνκεηξηθή ζηάζκε, είλαη 3.2m.  

 

20.1.8 Γηεπαθή δεπθηήξα 
Σα νρήκαηα ηεο εηξάοIδηαζέηνπλ απηφκαην δεπθηήξα ηχπνπ 371 

ηεοDellner. ηα παξαθάησ ζρέδηα εκθαλίδεηαη ε κεραληθή δηεπαθή κε ην 

φρεκα εηξάοI. 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.8.1: Πιάγηα θαη εκπξφζζηα φςε ηνπ απηφκαηνπ δεπθηήξα ησλπθηζηάκελσλ 

νρεκάησλ (371 Dellner) 
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20.2 ύζηεκα Ηζρύνο Έιμεο (TPS) 

20.2.1 Πεξηγξαθή 
Σνπθηζηάκελν χζηεκα Ηζρχνο Έιμεο ηνπ Σξακ απνηειείηαη απφ ηηο εμήο 

εγθαηαζηάζεηο: 

a. 14 ππνζηαζκνχο ηζρχνο έιμεο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο εκπνξηθέο γξακκέο 

ηνπ Σξακ θαη 1 ππνζηαζκφ έιμεο πνπ εμππεξεηεί ην Ακαμνζηάζην ηνπ 

Σξακ θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Διιεληθνχ ζηελ Αζήλα. Αθφκε 

έλαο ππνζηαζκφο ηζρχνο έιμεο ζα δεκηνπξγεζεί θνληά ζηνλ Πεηξαηά γηα 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο επέθηαζεο. 

b. Δλαέξηεο (αιπζνεηδείο) γξακκέο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο πάλσ απφ 

ηνλ άμνλα ησλ ζηδεξνηξνρηψλ θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ ηνπ Σξακ. 

c. Δλαέξηεο (αιπζνεηδείο) γξακκέο ηξνθνδνζίαο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Ακαμνζηαζίνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηάζκεπζεο, ειεθηξηθά δηαρσξηζκέλεο 

απφ φιεο ηηο εκπνξηθέο γξακκέο ηξνθνδνζίαο ηνπ Σξακ (κέζσ κνλσηή 

δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο ζηνλ εμνπιηζκφ Δλαέξηαο γξακκήο θαη 

κνλσηηθψλ ελψζεσλ ξαγψλ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο). 

d. ηδεξνηξνρηέο θαη θαιψδηα επηζηξνθήο ξεχκαηνο ζηνλ αλνξζσηή ηνπ 

ππνζηαζκνχTPS. 

20.2.2 Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία TPS 
Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ζηνλ ππνζηαζκφ έιμεο παξέρεηαη γηα θάζε 

ππνζηαζκφ απφ ην ηνπηθφ δίθηπνΓΔΖ 20KVAC, 50Hzζηα δηάθνξα ζεκεία 

θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ Σξακ. 

Οη ππνζηαζκνί έιμεο κεηαηξέπνπλ ηελ ηάζε απφ 20KVAC ζε 635VAC, θαη 

ζηελ ζπλέρεηα απφ 635VAC ζε 750VDC θαη παξέρνπλ ζην θαιψδην 

επαθήο ηεο ελαέξηαο γξακκήο ηνλ ζεηηθφ πφιν DC.  

20.2.2.1 Σηκέο αλαθνξάο 

# Πεξηγξαθή Αλαθνξά 

1 Ολνκαζηηθή ηάζε 750V DC (+20%, -30%). 

2 Καηψηεξε ηάζε ζην 

θαιψδην 

500V DC (EN 50163) 

3 Μφλσζε 1,5 KV DC κε δηπιή κφλσζε 

ζχκθσλα κε ην EN 50122-1 

4 Μέγηζηε έληαζε 

ξεχκαηνο επηηάρπλζεο 

γηα θάζε φρεκα 

950 A 

5 Μέγηζηε έληαζε 

ξεχκαηνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ελαέξηαο 

γξακκήο 

πεξίπνπ 4 kA 

6 Μέγηζηε έληαζε 950 A 
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ξεχκαηνο γηα αλάθηεζε 

7 Μέγηζηε ηάζε γηα 

αλάθηεζε 

900 V 

8 Σάζε ζηδεξνηξνρηάο-

γείσζεο (δίθηπν) 

120V (EN 50122) 

9 Σάζε ζηδεξνηξνρηάο-

γείσζεο (ακαμνζηάζην) 

60V (EN 50122) 

20.2.3 Γεληθή δηακόξθσζε εμνπιηζκνύ ππνζηαζκνύ έιμεο 
Ο ηππηθφο ππνζηαζκφο πεξηιακβάλεη : 

 1 ζεη κεηαζρεκαηηζηή / αλνξζσηή (1 x 1250KVA / 1 x 1500ADC = 

1250KVA / 1500ADC)  

ή 

 2 ζεη κεηαζρεκαηηζηή / αλνξζσηή (2 x 1250KVA / 2 x 1500ADC = 

2500KVA / 3000ADC) 

Ζ ηππηθή δηακφξθσζε ππνζηαζκνχ έιμεο κε 1 ζεη κεηαζρεκαηηζηή / 

αλνξζσηή (1 x 1250 KVA / 1 x 1500ADC) = 1250KVA / 1500ADC, 

παξνπζηάδεηαη ζην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηεο παξαθάησ εηθφλαο. 

ρήκα 2.3.1: Σππηθή δηακφξθσζε ππνζηαζκνχ έιμεο κε έλα ζεη κεηαζρεκαηηζηή / αλνξζσηή 
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20.2.4 Δλαέξηα γξακκή TPS (αιπζνεηδήο) 

Ζ ελαέξηα γξακκή (αιπζνεηδήο) κεηαθέξεη, θαηαλέκεη θαη πξνκεζεχεη ηζρχ 

ζηα νρήκαηα, κέζσ ηνπ αγσγνχ/θαισδίνπ επαθήο. 

Ο αγσγφο/θαιψδην επαθήο ζηεξίδεηαη θαη ζπγθξαηείηαη πάλσ απφ ηηο 

ζηδεξνηξνρηέο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ ηξακ κε ηέηνηα γεσκεηξία, 

ψζηε ε ηζρχο πνπ ιακβάλεη ν παληνγξάθνο ηνπ ηξακ λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ νρήκαηνο, ρσξίο λα πξνθαιεί θζνξά ζηνλ παληνγξάθν θαη 

ζηνλ αγσγφ επαθήο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 

ηάλπζεο (ζπλδπαζκφο ξπζκηδφκελσλ θαη ζηαζεξψλ ηξνρψλ ηάλπζεο θαη 

αληίβαξσλ) 

Σν ππάξρνλ δίθηπν ελαέξησλ γξακκψλ επεθηείλεηαη ζηηο δηαδξνκέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 2.4.1: Γίθηπν Σξακ – αγσγόο/θαιώδην επαθήο 

Γηαδξνκή Απφ – πξνο Km  

S1 / S3 ΔΦ – Βνχια 0.000 – 15.413 Καιψδην επαθήο Ri 120, 1 

ή 2 θέξνληα ράιθηλα 

θαιψδηα 120mm2 ην 

θαζέλα. 

Καιψδην επαθήο 2xRi 120 

(120mm2), ρσξίο θαιψδην 

αλάξηεζεο (ηκήκα 

Γιπθάδα – Βνχια) 

Καιψδην επαθήο Ri 120 

(120mm2), ρσξίο θαιψδην 

αλάξηεζεο (ηεξκαηηθή 

ζηάζε Βνχια) 

S2 Παιαηφ Φάιεξν – 

χληαγκα 

5.700 - 14.130 Καιψδην επαθήο Ri 120, 1 

ή 2 θέξνληα ράιθηλα 

θαιψδηα, αγσγνί 

ηξνθνδφηεζεο 400mm2. 

Καιψδην επαθήο 2xRi 

120, ρσξίο θαιψδην 

αλάξηεζεο (θαηά ηφπνπο). 

S3.8 S3 – Ακαμνζηάζην 0.0 – 2.6 Καιψδην επαθήο Ri 120, 1 

ή 2 θέξνληα ράιθηλα 

θαιψδηα 120mm2 ην 

θαζέλα. 

P1 ΔΦ – Πεηξαηάο 0.0 – 5.450 Καιψδην επαθήο 

2X120mm2 ρσξίο θέξνλ 

θαιψδην 
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Με ηηο θαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ αγσγνχ επαθήο, ε θπθινθνξία ζηελ 

νπνία βαζίδνληαη νη ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηεί θαιψδην επαθήο CuAg-0.1 

120mm2 κε εγθνπή, ειάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ 340N/mm2 ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν DIN 43141 ή άιιν ηζνδχλακν. 

Ζ δηαηνκή ηνπ θέξνληνο θαισδίνπ 120mm
2
, είλαη κε 2 ράιθηλα πνιχθισλα 

θαιψδηα (37 κνλά θαιψδηα) E-Cu F 37 ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 

48201 ή άιιν ηζνδχλακν. 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ θαισδίνπ επαθήο θαη θέξνληνο θαισδίνπ κέζσ 
αλαξηήξσλ, γίλεηαη κε επέιηθην ράιθηλν θαιψδην κε δηαηνκή 25mm2 (135 
απιά θαιψδηα), αληνρή ζε εθειθπζκφ 589N/mm2 ζχκθσλα κε ην DIN 
43138 ή άιιν ηζνδχλακν. 

20.2.4.1 Κινληζκόο (staggering) θαισδίνπ επαθήο 
Ο θινληζκφο ηνπ ελαέξηνπ αγσγνχ επαθήο εμαζθαιίδεη ζρεδφλ ζηαζεξή 
θζνξά ησλ πέδηισλ επαθήο ηνπ παληνγξάθνπ. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε 
επαθήο ηνπ παληνγξάθνπ είλαη 80N. Ο θινληζκφο είλαη ζπλήζσο 
400mmζε θάζε πιεπξά. ε πιάηε κηθξφηεξα απφ πεξίπνπ 35mν 
θινληζκφο κεηψλεηαη γηα λα δηαηεξεί κηα κέγηζηε θακπχιε θινληζκνχ 
10mm/m. ε θακππισηή ζηδεξνηξνρηά ην θαιψδην επαθήο νδεγείηαη πξνο 
ην εμσηεξηθφ ηεο θακπχιεο αλάινγα κε ηελ αθηίλα ηεο θακπχιεο έσο ην 
πνιχ 350 mm. 

20.2.4.2 Ύςνο θαη θιίζε αγσγνύ επαθήο. 
ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ελαέξηαο γξακκήο ειήθζεζαλ ππφςε νη 

παξαθάησ πεξηνξηζκνί. 

Πίλαθαο 2.4.2.1:Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζέζεο ηνπ αγσγνχ επαθήο 

Διάρηζην χςνο αγσγνχ επαθήο 4.00 m (αλψηαην ζεκείν θεθαιήο 

ζηδεξνηξνρηάο - TOR) 

Διάρηζην χςνο αγσγνχ επαθήο 

ζε δεκφζηνπο δξφκνπο 

4,70 m (αλψηαην ζεκείν θεθαιήο 

ζηδεξνηξνρηάο - TOR) 

Μέγηζην χςνο αγσγνχ επαθήο 6,00 m (αλψηαην ζεκείν θεθαιήο 

ζηδεξνηξνρηάο - TOR) 

Ολνκαζηηθφ χςνο αγσγνχ 

επαθήο 

5,50 m (αλψηαην ζεκείν θεθαιήο 

ζηδεξνηξνρηάο - TOR) 

Σν ειάρηζην χςνο αγσγνχ επαθήο ζα δηαηεξείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ραιάξσζε ηνπ αγσγνχ, ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηηο αλνρέο 

εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ελδεηθηηθή κέγηζηε θιίζε ηνπ αγσγνχ επαθήο ζε ζρέζε κε ηε 

ζηδεξνηξνρηά είλαη κηθξφηεξε απφ 5:1000 ζηηο θχξηεο ζηδεξνηξνρηέο θαη 

15:1000 ζηηο πεξηνρέο ηνπ ακαμνζηαζίνπ. Χζηφζν, ην ζχζηεκα έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα θαλνληθή θιίζε ή κηθξφηεξε απφ 1:400. 
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20.2.4.3 Δμνπιηζκόο ελαέξηαο γξακκήο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ακαμνζηαζίνπ 
θαη γηα ηελ πεξηνρή ζηάζκεπζεο. 

20.2.4.3.1 Γεληθά 

Οη πεξηνρέο ηνπ ακαμνζηαζίνπ/ζηάζκεπζεο δηαρσξίδνληαη ειεθηξηθά απφ 

ην ζχζηεκα ηεο θχξηαο εκπνξηθήο ελαέξηαο γξακκήο κέζσ κνλσηή 

δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο ζηνλ εμνπιηζκφ Δλαέξηαο γξακκήο θαη κνλσηηθψλ 

ελψζεσλ ξαγψλ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο. Οη κνλσηέο δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο 

θαη νη κνλσηηθέο ελψζεηο γεθπξψλνληαη κε εηδηθφ ζχζηεκα γεθχξσζεο. 

Κάζε ελαέξηα γξακκή πνπ εηζέξρεηαη ζε θάπνην απφ ηα θηίξηα ηνπ 

ζπλεξγείνπ δηαρσξίδεηαη κπξνζηά απφ ηηο ζχξεο εηζφδνπ απφ κνλσηέο 

δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο ρσξίο-γεθχξσζε. 

Οη κνλσηέο δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο δηαρσξίδνπλ ειεθηξηθά θάζε εζσηεξηθή 

πεξηνρή ακαμνζηαζίνπ/ζηάζκεπζεο. πλεπψο, ε πεξηνρή ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ απνηειείηαη απφ ειεθηξηθά αλεμάξηεηα ηκήκαηα (ρσξίο 

ζπλεξγεία) πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία κεκνλσκέλσλ νρεκάησλ ζε 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

20.2.4.3.2 Πεξηνρή ζηάζκεπζεο 

Σν ζχζηεκα ελαέξησλ γξακκψλ γηα ηελ πεξηνρή ζηάζκεπζεο έρεη 

ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζαλ ζχζηεκα κνλνχ θαισδίνπ επαθήο κε 

άθακπηε αγθχξσζε. Έμσ απφ ηελ πεξηνρή ζηάζκεπζεο, ην ζχζηεκα 

κνλνχ θαισδίνπ ηνπνζεηείηαη ζε εγθάξζηεο δηαηάμεηο θαη ζε πξνβφινπο 

κέζσ νιηζζεηήξσλ θαισδίσλ θαη πιεπξηθψλ ζπγθξαηεηψλ θαη/ή 

δηαηάμεσλ επέθηαζεο θακπχιεο. Σν πιάηνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπήο 

ηνπ κνλνχ θαισδίνπ επαθήο κε άθακπηε αγθχξσζε είλαη 25m. 

Σα ππνζηεξίγκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί ζαλ ηζηκεληέληνη ζηχινη. 

20.2.4.3.3 Κηίξην πλεξγείνπ 

Ζ ελαέξηα γξακκή ζην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ έρεη επίζεο ζρεδηαζηεί ζαλ 

ζχζηεκα κνλνχ αγσγνχ επαθήο κε άθακπηε αγθχξσζε. ηηο εηζφδνπο 

ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ πηπζζφκελεο ζχξεο θαη ην θαιψδην επαθήο 

εηζέξρεηαη απφ αλνηθηνχο ρψξνπο ζηνλ πξνζάιακν ρσξίο ηεξκαηηζκφ. 

Οη ηξνρηέο ηνπ θηηξίνπ ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ελφο δηαθφπηε γξακκήο. Ζ 

θαηαλνκή ζηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηξνθνδνζίαο ζηνλ πξνζάιακν γίλεηαη 

απφ ζπζηήκαηα ππνδηαλνκήο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. Ζ ηξνθνδφηεζε ηεο 

ελαέξηαο γξακκήο γίλεηαη κέζσ κεραλνθίλεησλ δηαθνπηψλ ηξνθνδφηεζεο 

κε ζπλδεδεκέλν θαιψδην γείσζεο. 

20.2.5 Πξνζηαζία έλαληη θεξαπλώλ 
Οη ζπζθεπέο πξνζηαζίαο απφ ππεξβνιηθή ηάζε ζπλδένληαη κε ράιθηλν 

θαιψδην 70mm2 αλάκεζα ζην ελαέξην δίθηπν θαη ηε ζηδεξνηξνρηά θαη είλαη 

θαηάιιειεο γηα νλνκαζηηθή ηάζε έσο θαη 1000 Volts DC. Σν νλνκαζηηθφ 

ξεχκα εθθέλσζεο είλαη 10KA.  Σν επηηξεπφκελν θνξηίν βξαρπθπθιψκαηνο 

είλαη 20kA/0,2s. 
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Σν θελφ αέξα πξνζηαζίαο έλαληη θεξαπλψλ γηα νλνκαζηηθή ηάζε έσο 

1500Volts DC ζπλδέεηαη κε ην ελαέξην δίθηπν θαη καδί ζπλδένληαη κε ηε 

ζπληνκφηεξε δηαδξνκή κε θπζηθή γείσζε/πξνζηαζία γείσζεο. Οη ξάβδνη 

γείσζεο βάζνπο ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο κέρξη ε αληίζηαζε γείσζεο λα 

είλαη < 2Ohm. 

20.2.6 Μνλσηήο δηαρσξηζκνύ ηκήκαηνο 
Ο εγθαηεζηεκέλνο κνλσηήο δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο έρεη ην ζηάληαξ 

ζρεδηαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην ζχζηεκα ζηδεξνδξφκσλ ή 

ηξακ. Ο κνλσηήο δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο δηαζέηεη δχν ειάζκαηα κφλσζεο 

απφ δνθίδεο απφ ίλεο γπαιηνχ ζπγθνιιεκέλεο κε ξεηίλε. Όια ηα κέξε ηνπ 

κνλσηή δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο πνπ εθάπηνληαη κε ηνλ παληνγξάθν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθφ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπλέρεηα ζην πιηθφ 

επαθήο. Δμαηξνχληαη νη κνλσηέο δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο ησλ ζπλεξγείσλ, 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζκφ ρσξίο γεθχξσζε. Ο ζρεδηαζκφο ζα επηηξέπεη 

εγθαηάζηαζε ρσξίο λα απνθνπεί πξψηα ην θαιψδην επαθήο. 

20.2.6.1 Μεηαγσγή θαη Γηαρσξηζκόο 

 

ρήκα 2.6.1.1: Μνλσηήο δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο γηα ηηο γξακκέο 

 

 

ρήκα 2.6.1.2: Μνλσηήο δηαρσξηζκνχ ηκήκαηνο ρσξίο γεθχξσζε γηα ακαμνζηάζηα 
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Υξεζηκνπνηνχληαη ηξνθνδνηηθνί δηαθφπηεο καραηξσηνχ ηχπνπ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζην επάλσ κέξνο ησλ ζηχισλ πνπ ζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα 

επαθήο ελαέξησλ γξακκψλ. Οη ηξνθνδνηηθνί δηαθφπηεο ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζεκεία ηξνθνδνζίαο ππνζηαζκψλ ηζρχνο έιμεο. Οη ηξνθνδνηηθνί 

δηαθφπηεο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ζπλερέο θνξηίν έσο θαη 2000Aζηελ 

θιεηζηή ζέζε. Οη ηξνθνδνηηθνί δηαθφπηεο γηα ηνOHLEησλ θηηξίσλ 

ζπλεξγείνπ δηαζέηνπλ κηα επηπιένλ επαθή γείσζεο αλ κεηαβνχλ ζε 

αλνηθηή ζέζε. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο ηξνθνδνηηθνί δηαθφπηεο είλαη 

κεραλνθίλεηνη γηα βειηησκέλεο ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο. 

Ο ηχπνο δηαθνπηψλ κφλσζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο ρσξίο 

θνξηίν. Γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, νη ηξνθνδνηηθνί δηαθφπηεο είλαη 

εμνπιηζκέλνη κε θεξαηνεηδείο ζπηλζεξηζηέο, έηζη ψζηε ην ειεθηξηθφ ηφμν 

λα κελ θαηαζηξέςεη ηνλ ηξνθνδνηηθφ δηαθφπηε. 

 

20.2.7 Γείσζε 
Κάζε θηίξην ππνζηαζκνχ έρεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα γείσζεο. Όια ηα 

ππνζηεξίγκαηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζηαζκνχ ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ 

θαιψδην γείσζεο, πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην ηξακ. Απηφ ην ζχζηεκα 

γείσζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο κέζσ 

νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ πεξηνξηζκνχ ηάζεο. Δπίζεο φιεο νη θαηαζθεπέο ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ δηαζπλδένληαη θαη γεηψλνληαη κέζσ ελφο μερσξηζηνχ 

ζπζηήκαηνο γείσζεο. Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ ηξακ φινη νη ζηχινη 

γεηψλνληαη θαηά νκάδεο θαη ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα ζπιινγήο 

ξεπκάησλ δηαθπγήο. 

20.2.8 Γηαζηαύξσζε ηνπ Τξακ κε ην ζύζηεκα Τξόιετ-Λεσθνξείσλ 
Τπάξρνπλ αξθεηέο δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 

Δλαέξησλ γξακκψλ ηνπ Σξακ θαη ησλ Σξφιετ-Λεσθνξείσλ ζηε 

δηαδξνκήS2 ηνπ Σξακ. 

Οη δηαζηαπξψζεηο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ: 

Kummler&Matter. Οη ηχπνη είλαη: Γηαζηαχξσζε ETB–TW 15o–16o 

γεθχξσζε ETB γηα Δπίπεδα πξνθίι 2C.W TW θαη δηαζηαχξσζε ETB–TW 

35o–65o ρσξίο γεθχξσζε ETB γηα 2C.W TW, θαη νη δχν ηχπνη ρσξίο 

δηαθνπή ξεχκαηνο. 

Σχπνη κνληέινπ Elektroline 262-XXX κε ζπλέρεηα ξεχκαηνο θαη 265-XXX 

κε δηαθνπή ηζρχνο γηα ην ηξακ (δηαθνπή παξνρήο ηζρχνο γηα 2.7m) 
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ρήκα 2.8.1: εηξά Elektroline 262-XXX. Ζιεθηξηθή ζπλέρεηα γηα ην ηξακ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.8.2: εηξά Elektroline 265-XXX. Ζιεθηξηθή αζπλέρεηα γηα ην ηξακ 
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20.3 Πεξηηππώκαηα νρεκάησλ 
ην ρήκα 3.1 δίλνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ πεξηηππσκάησλ θαη 
πεξηγξακκάησλ ησλ νρεκάησλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε επζχγξακκε θαη 
επίπεδε ηξνρηά. ηελ πεξηνρή ηεο απνβάζξαο (πνπ δείρλεηαη ζην ζρήκα), 
ε αθκή ηεο απνβάζξαο δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 100mm 
απφ ην θαηψθιη ηνπ ζηακαηεκέλνπ νρήκαηνο. 
 

 

ρήκα 3.1: Πεξηηππψκαηα νρήκαηνο 

 
20.4 Γηεύξπλζε Πεξηηππσκάησλ ιόγσ νξηδόληησλ θακππιώλ (ηηλάγκαηα) 

Καζψο έλα φρεκα κε επζχγξακκεο πιεπξέο θηλείηαη επάλσ ζε κία 
νξηδφληηα θακπχιε, κέξε ηνπ νρήκαηνο απνκαθξχλνληαη ή αιιηψο 
«ηηλάδνληαη» απφ ηνλ άμνλα ηεο ηξνρηάο. Έηζη, ην ηίλαγκα ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηνπ νρήκαηνο επί θακπχιεο ηξνρηάο είλαη ε δηαθνξά απφζηαζεο 
κεηαμχ ηεο ζέζεο ηνπ ζεκείνπ (θαηά κήθνο ελφο θαλνληθνχ άμνλα 
ζπληεηαγκέλσλ) θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζε επζεία ηξνρηά. Σν κέγηζην ηίλαγκα 
νρήκαηνο ζην εμσηεξηθφ ηεο θακπχιεο θαιείηαη Αθξαίν Σίλαγκα 
(EndThrow) θαη ην κέγηζην ηίλαγκα ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο θαιείηαη 
Κεληξηθφ Σίλαγκα (CenterThrow). Οη ηηκέο ησλ ηηλαγκάησλ απηψλ (πνπ 
πξνζηίζεληαη αλά πεξίπησζε ζην δπλακηθφ /θαηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα) 
ζηηο νπνίεο έρεη βαζηζηεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ηξνρηψλ ηνπ δηθηχνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 παξαθάησ. 
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Αθηίλα θπθιηθήο θακπχιεο (m) Αθξαίν Σίλαγκα (mm)  Κεληξηθφ Σίλαγκα (mm) 

18 372 261 

19 354 247 

20 338 234 

21 323 223 

22 309 213 

23 297 204 

24 285 195 

25 274 187 

26 264 180 

27 255 173 

28 247 167 

29 238 161 

30 231 156 

31 224 151 

32 217 146 

33 211 142 

35 199 133 

36 194 130 

38 184 123 

40 175 117 

42 167 111 

44 160 106 

45 156 104 

48 147 97 

50 141 93 

60 118 78 

75 95 62 

80 89 58 

90 79 52 

100 72 47 

150 48 31 

200 36 23 

300 24 16 

400 18 12 

500 14 9 

750 10 6 

1000 7 5 

2000 4 2 

4000 2 1 

5000 1 1 

Πίνακας 3.1: Μέγιςτα τινάγματα οχημάτων ςε καμπύλεσ τροχιέσ 
 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  20-192 

ηα νρήκαηα ηεο εηξάο ΣΑ1, φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε ηξνρηά κε 
ππεξχςσζε E[mm], ε εζσηεξηθή -ηεο θακπχιεο- πιεπξά ηνπ 
Καηαζθεπαζηηθνχ Πεξηηππψκαηνο δηεπξχλεηαη (πιένλ ηνπ Κεληξηθνχ 
Σηλάγκαηνο) θαηά παξάγνληα ίζν πξνο 2.13*E. 

 

20.5 ηδεξνδξνκηθή Δπηδνκή 

20.5.1 Τύπνο ζηδεξνηξνρηώλ 
Οη ηχπνη ζηδεξνηξνρηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

 49E1 (S49) 

 55R1 (Ri55NK) 

 60R2 (Ri60N) 

θαη αληηθαζίζηαληαη φηαλ ε θζνξά ηνπο θζάζεη ηα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα, 

ήηνη: 

 25mm πιεπξηθά (ζηελ αθκή ηνπ εχξνπο ηξνρηάο), 

 22mm θαηαθφξπθα (ζηελ θεθαιή ηεο ζηδεξνηξνρηάο), ή 

 35mm αζξνηζηηθά (ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δχν ηηκψλ). 

Ζ κέγηζηε επηηξεπηή δηεχξπλζε ηνπ αχιαθα ησλ ζηδεξνηξνρηψλ, πξνο ην 

θέληξν ηεο ηξνρηάο, είλαη 16mm. 

20.5.2 Δύξνο Τξνρηάο 

Ζ ηηκή ηνπ εχξνπο ηξνρηάο είλαη 2
11435 mm


 ζε επζεία θαη θακπχια 

ηκήκαηα ηξνρηάο. 
 

20.5.3 Τύπνο δηαθιαδώζεσλ/αιιαγώλ ηξνρηώλ. 
ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο απεηθνλίδνληαη ηππηθέο 
δηαηάμεηο ησλ αιιαγψλ. 

 
20.6 Υάξαμε ηξνρηώλ 

εκεηψλεηαη φηη ε κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή θιίζεο ηεο ππεξχςσζεο είλαη 

1/300mm, ελψ ε κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή ππεξχςσζεο είλαη ηα 150mm. ε 

πεξηνρέο κε ζηαζεξή ή κεδεληθή ππεξχςσζε νη αλνρέο εθαξκνγήο ηεο 

είλαη ±5mm, ελψ ζε πεξηνρέο κε κεηαβιεηή ηηκή ππεξχςσζεο ε αληίζηνηρε 

αλνρή είλαη ±3mm. 

Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε ην φρεκα ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θηλεζεί 
ακθίδξνκα ζε φιεο ηηο ηξνρηέο θαη θαζ΄φιν ην κήθνο ηνπο. 
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20.7 Καηάινγνο ζρεδίσλ 

Δπέθηαζε πξνο Πεηξαηά 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ 
Αλαθέξεηα
η ζε 

Οξηδνληηνγξαθία HOR_ALN-REV-3_2000 ΠΔΗΡΑΗΑ 

Μεθνηνκή VER0001_1 ΠΔΗΡΑΗΑ 

Μεθνηνκή VER0002_1 ΠΔΗΡΑΗΑ 

Μεθνηνκή VER0003_1 ΠΔΗΡΑΗΑ 

Μεθνηνκή VER0004_0 ΠΔΗΡΑΗΑ 

   

Δπέθηαζε πξνο Βνύια 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ 
Αλαθέξεηα
η ζε 

Οξηδνληηνγξαθία 
DFD_DR_ALN_S3_HOR_V00
1_0 ΒΟΤΛΑ 

Μεθνηνκή 
DFD_DR_ALN_S3_VER_V001
_0 ΒΟΤΛΑ 

   

Αξρηθό έξγν 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ 
Αλαθέξεηα
η ζε 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0001_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0002_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0003_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0004_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0005_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0006_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0007_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0008_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0009_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00010_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00011_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00012_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00013_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00014_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00015_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00016_B S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor00017_B S1 

Μεθνηνκή NASBver0001_A S1 
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Μεθνηνκή NASBver0002_A S1 

Μεθνηνκή NASBver0003_A S1 

Μεθνηνκή NASBver0004_A S1 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0044_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0045_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0046_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0047_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0048_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0049_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0050_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0051_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0052_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0053_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0054_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0055_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0056_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0057_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0058_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0059_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0060_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0061_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0062_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0063_Β S2 

Οξηδνληηνγξαθία ASBhor0076_B S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0001.A S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0002.A S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0003.A S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0004.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0005.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0006.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0007.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0008.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0010.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0011.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0014.A S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0015.0 S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0016.A S2 
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Μεθνηνκή ASB.VER.0017.A S2 

Μεθνηνκή ASB.VER.0101_A S2 

Οξηδνληηνγξαθία hor0018_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0019_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0020_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0021_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0022_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0023_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0024_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0025_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0026_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0027_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0028_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0029_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0030_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0031_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0032_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0033_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0034_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0035_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0036_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0037_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0038_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0039_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0040_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0041_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0042_B S3 

Οξηδνληηνγξαθία hor0043_B S3 

Μεθνηνκή ASB.VER.001.A S3 

Μεθνηνκή ASB.VER.002.A S3 

Μεθνηνκή ASB.VER.003.A S3 

Μεθνηνκή ASB.VER.101.A S3 

Μεθνηνκή ASB.VER.102_0 S3 

Οξηδνληηνγξαθία GroundPlan 
S3.8 - 
depot 

Μεθνηνκή VER_0001_A 
S3.8 - 
depot 

Μεθνηνκή VER_0002_A S3.8 - 



 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΗΡΑ II) 

ΣΟΤ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΠΗΓΟΔΩΝ 

RFP - 273/15 

 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  20-196 

depot 

Ακαμνζηάζην Διιεληθνύ 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ Αλαθέξεηα
η ζε 

Ακαμνζηάζην 
“ΧοΚαηαζθεπάζζεθε” 01 

 
Ακαμνζηάζη
ν 

ΥάξαμεΣξνρηψλΑκαμνζηαζ
ίνπ 02 Depot 

   

Τπάξρνπζα Τπνδνκή πληήξεζεο 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ Αλαθέξεηα
η ζε 

Μνλάδα πιχζεο θνξείσλ 01 
Ακαμνζηάζη
ν 

Σφξλνο 02 - 07 
Ακαμνζηάζη
ν 

   

Πξνθίι Σξνρώλ 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ Αλαθέξεηα
η ζε 

 Πξνθίι ηξνρνχ 01 - 02 
Πξνθίι 
ηξνρνχ 

   

Εεπθηήξαο 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ Αλαθέξεηα
η ζε 

Εεπθηήξαο 01 - 03 Εεπθηήξαο 

   

ύζηεκα Έιμεο 

Σύπνο Ολνκαζία αξρείνπ Αλαθέξεηα
η ζε 

Έιμε 01 Έιμε 
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21 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΥΑΡΑΞΖ – ΜΖΚΟΣΟΜΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΡΑΜ 

 

Δπηζπλάπηεηαη ζεηξά ζρεδίσλ ράξαμεο ηνπ δηθηχνπ Σξακ ζε ςεθηαθφ 
δίζθν CD.  

Γεληθή εηθφλα ηνπ δηθηχνπ Σξακ ζηελ Αζήλα (ζε ιεηηνπξγία, ππφ 
θαηαζθεπή θαη ππφ κειέηε) θαίλεηαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε. 
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Υάξηεο δηθηύνπ Σξακ Αζήλαο 
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