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1. Διζαγυγή – Γενικά 

Ο παξψλ δηαγσληζκφο αθνξά ηελ  πξνκήζεηα ελφο (1) θαηλνχξγηνπ 
απηνθηλνχκελνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ ζπληήξεζεο ελαέξησλ δηθηχσλ Σξακ 
θαζψο θαη ελφο (1) θαηλνχξγηνπ Ρπκνπιθνχκελνπ Μεραλήκαηνο 
ηχιημεο/εθηχιημεο αγσγψλ απφ ζηξνθεία, ην νπνίν ζα ξπκνπιθείηαη απφ ην 
Μεράλεκα Έξγνπ, ηφζν ζε δεκφζηνπο  δξφκνπο, φζν θαη επί ησλ ηξνρηψλ φινπ 
ηνπ δηθηχνπ ηνπ Σξακ ηεο Αζήλαο. 

Ζ πιήξεο ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ ξπκνπιθνχκελνπεθηπιηθηηθνχ κεραλήκαηνο 
θαη ηνπ απηνθηλνχκελνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ, φζνλ αθνξά ζηελ νιφηεηα ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ εθαξκνγψλ θαη πεξηνξηζκψλ, είλαη επηβεβιεκέλε. 

Σν πεξηηχπσκα ηνπ ζπξκνχ (δει. Μεράλεκα Έξγνπ – Ρπκνπιθνχκελν 
Δθηπιηθηηθφ Μεράλεκα) δελ ζα παξαβηάδεη / ππεξβαίλεη ην πεξηηχπσκα ησλ 
νρεκάησλ Σξακ. Δπηπξνζζέησο ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηηλάγκαηα ηνπ 
πξναλαθεξζέληνο ζπξκνχ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ νρεκάησλ 
Σξακ (βι. Παξάξηεκα Α).  

Ο ζπξκφο ζα παξαδνζεί ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ απφ ηνλ Αλάδνρν κε ηελ 
άδεηα θπθινθνξίαο – δηαπίζηεπζε ηνπ απφ ην αξκφδην  Διιεληθφ Τπνπξγείν 
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 

2. Αςηοκινούμενο Μησάνημα Έπγος ςνηήπηζηρ Δναέπιυν Γικηύυν 

2.1 Γενική Πεπιγπαθή 

Σν απηνθηλνχκελν Μεράλεκα Έξγνπ ζα απνηειείηαη απφ έλα νδηθφ φρεκα- 
Φνξέα επί ηνπ νπνίνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα: 

 αλαδηπινχκελνη ζηδεξνηξνρνί κε φλπρα πνπ ζα ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα 
θηλείηαη επί ηξνρηψλ, ελψ δελ ζα ην παξεκπνδίδνπλ λα θηλείηαη θαη επί 
δεκνζίσλ δξφκσλ 

 κηα θακπίλα, πνπ ζα ζηεγάδεη έλα θηλεηφ ζπλεξγείν, θαη ζα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 

 κηα αλπςνχκελε εμέδξα εξγαζίαο, αλαξηεκέλε ζε έλαλ 
ειεθηξνυδξαπιηθφ ηειεζθνπηθφ πεξηζηξεθφκελν βξαρίνλα 

 κεηξεηηθφο εμνπιηζκφο ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ  

 ινηπφο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο 

 

Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα έρεη, θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά: 

2.1.1 Θα δχλαηαη λα θηλείηαη ρσξίο πξφβιεκα ζην δίθηπν ηνπ Σξακ ηεο Αζήλαο φπνπ 
ε κέγηζηε κεθνηνκηθή θιίζε ησλ ηξνρηψλ ηνπ δηθηχνπ αλέξρεηαη ζε 8,5% 
ελψ ε ειάρηζηε αθηίλα θακπχιεο ηξνρηάο είλαη ίζε κε 20m.    
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2.1.2      Θα δχλαηαη λα θηλείηαη θαη λα εθηειεί φιεο αλεμαηξέησο ηηο εξγαζίεο ηνπ, 
ηφζν επί νδνζηξψκαηνο φζν θαη επί ηξνρηψλ. ε θακία πεξίπησζε, θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ην αζθνχκελν αμνληθφ θνξηίν ζην 
νδφζηξσκα ή ζηηο ηξνρηέο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα αληίζηνηρα αλψηαηα 
επηηξεπφκελα αμνληθά θνξηία. 

2.1.3      Ζ νδήγεζε ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ επί ηξνρηψλ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ 
ηεο αλάπηπμεο αλαδηπινχκελσλ ζηδεξνηξνρψλ κε φλπρα νη νπνίνη ζα είλαη 
αλαξηεκέλνη επί κίαο πδξαπιηθά νδεγνχκελεο δηάηαμεο γξήγνξεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπο ζηηο ηξνρηέο θαη ζα επνπηεχνληαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ 
νδεγνχ. Οη θηλεηήξηνη ηξνρνί ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ απηφ νδεγείηαη επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζα 
παξακέλνπλ ζε επαθή κε ηηο ηξνρηέο θαη ζα παξέρνπλ ηελ θηλεηήξηα 
δχλακε. Όινη νη αλαδηπινχκελνη ζηδεξνηξνρνί ζα ζπκκεηέρνπλ ζην 
θξελάξηζκα ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ θαη ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ζχζηεκα 
πξνζηαζίαο θαηά ηεο νιίζζεζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 
αλαδηπινχκελνη ζηδεξνηξνρνί είλαη θαη απηνί θηλεηήξηνη, ζα είλαη 
εμνπιηζκέλνη κε ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ πεξηδίλεζε. ε θάζε πεξίπησζε 
ν ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο επί ησλ ηξνρηψλ ζα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Μεραλήκαηνο Έξγνπ (εθθίλεζε θαη θξελάξηζκα) ζε φια ηα ζεκεία ηνπ 
δηθηχνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ κε ηε κέγηζηε θιίζε αθφκε θαη ζε 
ζπλζήθεο βξεγκέλεο ηξνρηάο.  

2.1.4      Όηαλ ην Μεράλεκα Έξγνπ νδεγείηαη επί νδνζηξψκαηνο, θαη ελψ ξπκνπιθεί 
ην ξπκνπιθνχκελν κεράλεκα ηχιημεο/εθηχιημεο αγσγψλ απφ ζηξνθεία, ε 
κέγηζηε ηαρχηεηά ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80km/h, ελψ φηαλ απηφ νδεγείηαη 
επί ηξνρηψλ ζην δίθηπν Σξακ, ε κέγηζηε ηαρχηεηά ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
30Km/h. 

2.1.5      Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα δχλαηαη λα θηλείηαη κε κηθξή ηαρχηεηα, κε ηελ 
εμέδξα εξγαζίαο λα είλαη πςσκέλε ζε ζέζε ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ζην 
ηερληθφ πξνζσπηθφ λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ ελαέξην ξνεθφξν αγσγφ, 
αλεμαξηήησο κε ην αλ ην Μεράλεκα Έξγνπ θηλείηαη επί ηξνρηψλ ε 
νδνζηξψκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηε 
ζρεηηθή Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη Οδεγίεο.   

2.1.6      Όηαλ ην Μεράλεκα Έξγνπ νδεγείηαη επί ηξνρηψλ, κε ηελ αλπςνχκελε 
εμέδξα εξγαζίαο ζηελ θαηψηαηή ηεο ζέζε, ην πεξηηχπσκα ηνπ δελ ζα 
ππεξβαίλεη απηφ ηνπ νρήκαηνο Σξακ (βλ. Παξάξηεκα Α), ελψ ην χςνο ηνπ, 
ζεσξψληαο ηελ νιφηεηα ηνπ πξνζαξηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηγθιηδσκάησλ ηεο εμέδξαο εξγαζίαο, δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηα 3,60m ζε ζρέζε κε ην άλσ κέξνο ηεο ηξνρηάο (TopofRail, 
ToR). 

2.1.7      Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 
δπλαηφ, δεδνκέλσλ ησλ ππεξθαηαζθεπψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ επί ηνπ 
νρήκαηνο – θνξέα, ψζηε λα πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε επειημία θηλήζεσλ 
εληφο ηνπ ηξνρηνδξφκνπ. (Δπηζπκεηφ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 8m κήθνο.) Οη 
ηειηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ ππφθεηληαη ζε έγθξηζε ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηελ βέιηηζηε δηάηαμε. 
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2.1.8      Οδεγνχκελν επί ηξνρηψλ θαη ελψ έιθεη ή σζεί ην κεράλεκα 
ηχιημεο/εθηχιημεο αγσγψλ απφ ζηξνθεία, ην Μεράλεκα Έξγνπ ζα δχλαηαη 
λα αληηθαηαζηήζεη κέξε ηνπ ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ ηνπ δηθηχνπ Σξακ 
ηεο Αζήλαο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπκβνιή θάπνηνπ ηξίηνπ 
ηξνρήιαηνπ κεραλήκαηνο.  

2.1.9      Ζ νξνθή ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ αιιά θαη ηεο θακπίλαο ηνπ θηλεηνχ 
ζπλεξγείνπ ζα είλαη πξνζβάζηκεο ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ, ζα θέξνπλ 
αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν πνπ ζα παξακέλεη αληηνιηζζεηηθφ θαη ζε ζπλζήθεο 
πγξαζίαο. 

2.1.10 Όια ηα ειεθηξνυδξαπιηθά ζπζηήκαηα ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ, ζα 
ιεηηνπξγνχλ θαη ζα ειέγρνληαη πιήξσο απφ ηνλ θχξην ζεξκηθφ θηλεηήξα ηνπ 
νρήκαηνο-θνξέα.  

2.1.11 Δπηπιένλ, ην Μεράλεκα Έξγνπ ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε κηα ζπζηνηρία 
επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ, θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε, φηαλ ν 
πεηξειαηνθηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο-θνξέα είλαη ζβεζηφο, ζα είλαη δπλαηή ε 
ζπλερφκελε θίλεζε / ρεηξηζκφο ηεο εμέδξαο εξγαζίαο, ππφ πιήξεο θνξηίν, 
γηα ηνπιάρηζηνλ 150 ιεπηά, αληιψληαο ηζρχ απνθιεηζηηθά απφ ηελ 
ζπζηνηρία κπαηαξηψλ. Ζ ελ ιφγσ ζπζηνηρία κπαηαξηψλ ζα επαλαθνξηίδεηαη 
φηαλ ν πεηξειαηνθηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο-θνξέα ιεηηνπξγεί, ελψ επίζεο, ζα 
είλαη εμνπιηζκέλε κε θχθισκα θφξηηζεο πνπ ζα θαηαιήγεη ζε 
ξεπκαηνιήπηε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επαλαθφξηηζή ηεο απφ εμσηεξηθή 
παξνρή 230Vac-1ph. 

2.1.12 ε πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο ή άιιεο βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο, π.ρ. κεραληθή αζηνρία πδξαπιηθήο αληιίαο, φια ηα πδξαπιηθά 
θηλνχκελα ζπζηήκαηα ηεο ππεξθαηαζθεπήο ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ 
(Αλαδηπινχκελνη ζηδεξνηξνρνί, πνδαξηθά ππνζηήξημεο, αλπςνχκελε 
εμέδξα εξγαζίαο θιπ) ζα δχλαηαη λα θηλεζνχλ κέζσ ελφο εχρξεζηνπ θαη 
αλεμάξηεηνπ γηα ην θάζε έλα ρεηξνθίλεηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο 
απεκπινθήο, ψζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, λα είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά ηνπο 
ζηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε εξεκίαο θαη ε αζθαιήο απνκάθξπλζε ηνπ 
Μεραλήκαηνο Έξγνπ απφ ην δίθηπν. 

2.1.13 Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα κεραληθήο δεχμεο κε έλα κε 
ιεηηνπξγηθφ φρεκα ηξακ κέζσ ελφο θαηάιιεινπ δεπθηήξα, ν νπνίνο ζα 
απνηειέζεη κέξνο ηνπ παξαδνηένπ εμνπιηζκνχ (βι. §2.6). Ο 
δηαγσληδφκελνο, ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζα δειψζεη ηε κέγηζηε θιίζε ηξνρηάο 
θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ην Μεράλεκα Έξγνπ ζα δχλαηαη λα ζέζεη ζε θίλεζε 
απφ ζηάζε θαη λα ξπκνπιθήζεη κε αζθάιεηα, έλα κε ιεηηνπξγηθφ φρεκα 
Σξακ, σζψληαο ην ή έιθνληάο ην. 

2.1.14 Γχν (2) πξνβνιείο εξγαζίαο, ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη εμσηεξηθά, επί ηεο 
νξνθήο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ, ησλ νπνίσλ ε θσηεηλή ηζρχο ζα είλαη 
ηθαλή λα θαιχςεη θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ. Οη δχν (2) 
πξνβνιείο εξγαζίαο ζα είλαη ειεθηξηθά πξνζαλαηνιηδφκελνη θαη ηα 
ρεηξηζηήξηα ηνπο ζα βξίζθνληαη ζηε θακπίλα ηνπ νδεγνχ. Οη πξνβνιείο 
εξγαζίαο, αιιά θαη φιε ε ειεθηξνινγηθή ηνπο εγθαηάζηαζε, ζα δηαζέηεη 
βαζκφ πξνζηαζίαο IP64, ή αλψηεξν. 
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2.1.15 Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα θέξεη θάξνπο, αλαιάκπνληα βέιε ζήκαλζεο, 
εμνπιηζκφ ερεηηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ κ.α., φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο 
θαλνληζκνχο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ. 

2.1.16 Δπί ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θέξνληνο νρήκαηνο, εθαηέξσζελ θαη θαζ’ φιν ην κήθνο 
ηεο αλπςνχκελεο εμέδξαο εξγαζίαο, ζα ηνπνζεηεζνχλ απνζεθεπηηθά 
εξκάξηα. Σα εξκάξηα ζα είλαη ζηεγαλά θαη ζα έρνπλ ζχξεο πξφζβαζεο πνπ 
θιείλνπλ είηε σο ξνιά είηε σο αλαθιηλφκελεο ζχξεο θαη ζα επηηξέπνπλ ηελ 
απνζήθεπζε εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Δπηζπκεηφ είλαη, 
εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ηνπιάρηζηνλ έλα εξκάξην ή ηκήκα απηνχ λα έρεη 
εληαίν κήθνο ηνπιάρηζηνλ 2,5m γηα ηελ απνζήθεπζε αθνληίσλ ηνπνζέηεζεο 
γεησηήξσλ ή άιισλ εξγαιείσλ κεγάινπ κήθνπο. Ζ νξνθή ησλ εξκαξίσλ ζα 
θέξεη αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν πνπ ζα παξακέλεη αληηνιηζζεηηθφ ζε ζπλζήθεο 
πγξαζίαο θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ. Όιεο νη ζχξεο 
πξφζβαζεο θαη ηα ζπξηάξηα ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο κε θνηλφ θιεηδί 
ηξηγσληθνχ ή άιιν αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Ζ ηειηθή δηάηαμε ησλ εξκαξίσλ θαη ε 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ, ζα απνηεινχλ αληηθείκελν πξνο έγθξηζε απφ ηελ 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. κεηά απφ ππνβνιή ζρεδίσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.   

2.1.17 Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν φπνπ είλαη απαξαίηεην κε 
θαηαιιήισο δηαζηαζηνινγεκέλα ξάνπια, ηνπνζεηεκέλα ζηα ζεκεία πνπ 
αλακέλεηαη λα εθδεισζεί επαθή θαη ζρεηηθή θίλεζε ηνπ αγσγνχ πξνο 
αλάξηεζε/ηνπνζέηεζε (φρεκα, θακπίλα, εμέδξα θηι) 

2.1.18 Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα θέξεη κνλνθαζηθή γελλήηξηα (ελαιιάθηε), ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 4kVA / 230V/ 50Hz , ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ, εμνπιηζκέλε 
κε γέθπξα ζηαζεξνπνίεζεο, θαηάιιειε γηα αζθαιή ιεηηνπξγία κεραλήο 
ειεθηξνζπγθφιιεζεο ηχπνπ inverter θαη  ηξνθνδφηεζε ησλ δηαθφξσλ 
βνεζεηηθψλ θνξηίσλ (εγθαηεζηεκέλνη ξεπκαηνδφηεο ζηα δηάθνξα ζεκεία 
ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ) κέζσ κεηαζρεκαηηζηή απνκφλσζεο. 

ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο, παξαζέηνληαη αλαιπηηθά ε πξνδηαγξαθέο ησλ 
θπξίσο κεξψλ ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ. 

2.2 Όσημα Φοπέαρ 

    Σν Όρεκα Φνξέαο ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ : 

2.2.1      Θα παξέρεηαη απφ θαηαζθεπαζηή κε κεγάιε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή 
εηδηθψλ θνξηεγψλ νρεκάησλ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη βάζεη θαηαιφγνπ 
πξνκεζεηψλ ηνπ / πειαηψλ ηνπ, Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα δηαζέηεη 
εγθαηεζηεκέλε ηερληθή βάζε ζηελ Αζήλα, εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ εθηέιεζε 
ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο-θνξέα. 

2.2.2      Θα θέξεη εηδηθά δηακνξθσκέλε θακπίλα νδεγνχ, ζηελ νπνία ζα ππάξρνπλ 
κία ή δχν ζέζεηο ζπλνδεγνχ, αλάινγα κε ηελ ηειηθή δηακφξθσζε πνπ ζα 
επηιεγεί. Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο θακπίλαο θαη ηνπ θηλεηνχ 
ζπλεξγείνπ ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ζχκθσλα κε 
ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ βέιηηζηε 
δηάηαμε.  

2.2.3      Θα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζα θέξεη εκηαπηφκαην ζεηξηαθφ θηβψηην 
ηαρπηήησλ, ην νπνίν ζα ζπλεξγάδεηαη κε πεηξειαηνθηλεηήξα, πνπ ζα 
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ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φιεο ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ ηζρχνπζα 
Διιεληθή λνκνζεζία, ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ζνξχβνπ θαη ηνλ 
ελεξγεηαθφ βαζκφ απφδνζεο.  

2.2.4      Θα θέξεη θξέλα εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη νιίζζεζεο ησλ 
ηξνρψλ ηνπ θαηά ην θξελάξηζκα (ABS), ελψ νη θηλεηήξηνί  ηξνρνί ηνπ  ζα 
είλαη επίζεο εμνπιηζκέλνη κε ζχζηεκα πξνζηαζίαο θαηά ηεο πεξηδίλεζεο. 

2.2.5      Θα δηαζέηεη ζχζηεκα δηεχζπλζεο κε κεγάιεο γσλίεο Κάκπεξ-Κάζηεξ, ψζηε 
ε ηνπνζέηεζή ηνπ απφ νδφζηξσκα ζε ηξνρηά θαη αληίζηξνθα λα είλαη 
εχθνιε . 

2.2.6      Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε πδξαπιηθά πνδαξηθά ππνζηήξημεο, πνπ ζα 
επηηξέπνπλ ηελ έθηαζε ηεο εμέδξαο εξγαζίαο φηαλ ην φρεκα δελ είλαη 
εγθαηεζηεκέλν επί ησλ ηξνρηψλ, θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλα θαη ειεγρφκελα 
απφ απηφκαην ζχζηεκα νξηδνληηνπνίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ κε ηηο 
ζρεηηθέο βαζκίδεο αζθαιείαο.  

2.2.7      Θα θέξεη, ζην νπίζζην θαη ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ, ηππνπνηεκέλεο 
δηαηάμεηο κεραληθήο δεχμεο κε πείξν, ζπκβαηέο κε ηηο ξάβδνπο δεχμεο ηνπ 
ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ νρεκάησλ ηξακ θαη ηθαλέο λα 
θέξνπλ φια ηα πξνθχπηνληα θνξηία. 

2.2.8      Θα έρεη φιε ηελ ππνδνκή εθείλε πνπ απαηηείηαη ψζηε θαηά ηελ ξπκνχιθεζε 
ηνπ κεραλήκαηνο ηχιημεο/εθηχιημεο αγσγψλ απφ ζηξνθεία, πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη ζηελ §3 ηεο παξνχζεο, λα ειέγρεηαη θαη λα ζπγρξνλίδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο κε απηή ηνπ 
Μεραλήκαηνο Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία 
ησλ θψησλ φγθνπ θαη πέδεο απηνχ.  

2.2.9      Θα θέξεη δχν (2) ειεθηξνινγηθά πξνζηαηεπφκελνπο ξεπκαηνδφηεο schuko, 
230Vac 1ph 16Amp, ζηεγαλνχ βηνκεραληθνχ ηχπνπ, IP64, ηνπνζεηεκέλνπο 
εμσηεξηθά, εθαηέξσζελ ηνπ νρήκαηνο-θνξέα. 

2.2.10 Θα θέξεη κηα νινθιεξσκέλε ειεθηξνυδξαπιηθή γξακκή ζε αλακνλή γηα 
νπνηαδήπνηε κειινληηθή ρξήζε, εμνπιηζκέλε κε φιν ην ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 
φπσο π.ρ. ειεθηξνυδξαπιηθέο βαιβίδεο θαη ζπλδέζκνπο ηαρείαο πδξαπιηθήο 
ζχλδεζεο/απνζχλδεζεο. 

2.2.11 Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε κνλάδα ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ γηα 
ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ. 

2.3 Ανςτούμενη Δξέδπα Δπγαζίαρ 

      Ζ Δμέδξα Δξγαζίαο : 

2.3.1       Θα είλαη νξζνγψληα, κήθνπο 4m ±5% θαη πιάηνπο 1,25m -5%. Ο 
νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο εγθαηεζηεκέλνο επί ηεο εμέδξαο δελ ζα 
παξαβηάδεη ην πξναλαθεξζέλ πεξηηχπσκά ηεο. 

2.3.2      Θα αλαξηάηαη ζε πδξαπιηθφ ηειεζθνπηθφ βξαρίνλα κε εχξνο πεξηζηξνθήο 
ηνπιάρηζηνλ 360°, εθνδηαζκέλν κε ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο 
θαη αζθάιεηαο. Καηά ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ ηειεζθνπηθνχ βξαρίνλα, ε 
ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ ηεο Δμέδξαο Δξγαζίαο ζα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 
9m, κεηξνχκελν απφ ηελ Άλσ Πιεπξά ηεο Σξνρηάο (TopofRail, ToR). Όιεο 
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νη ειεθηξνυδξαπιηθέο θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα 
επηηήξεζεο θαη αζθαιείαο ζα ειέγρνληαη θαη ζα επνπηεχνληαη απφ PLC. Σν 
ειεθηξνυδξαπιηθφ ζχζηεκα πνπ νδεγεί ηνλ ηειεζθνπηθφ βξαρίνλα ζα είλαη 
εμνπιηζκέλν κε εθεδξηθφ, ρεηξνθίλεην ζχζηεκα αζθαιείαο, ην νπνίν ζε 
πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο, ζα δχλαηαη λα επαλαθέξεη ηελ εμέδξα 
εξγαζίαο ζηελ ζέζε εξεκίαο ηεο. 

2.3.3      Θα είλαη πεξηζηξεθφκελε, κε εχξνο πεξηζηξνθήο 380°, θαη’ ειάρηζηνλ. 

2.3.4      Θα θέξεη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ κε ειεθηξηθά 
αγψγηκν πιηθφ κε πξνζηαζία δαθηχισλ, θαηά πξνηίκεζε ζπλζεηηθφ, 
κεγάιεο αληνρήο θαη αλζεθηηθφ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο  Σα πξνζηαηεπηηθά 
θηγθιηδψκαηα ζα θέξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εληζρπκέλα ζηνηρεία γηα 
πξφζδεζε δψλεο αζθαιείαο. 

2.3.5      Θα είλαη εμνπιηζκέλε κε έλα θάζεην ηειεζθνπηθφ αλπςσηήξα, ν νπνίνο ζα 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο επί ηεο κίαο εθ ησλ εγθάξζησλ αθκψλ ηεο εμέδξαο 
εξγαζίαο θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλχςσζε ησλ αγσγψλ 
ηνπ ελαεξίνπ δηθηχνπ, θαηά ηνπιάρηζηνλ 0,8m. ην ειεχζεξν άθξν ηνπ ζα 
θέξεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ αλχςσζε θαη νιίζζεζε ησλ αγσγψλ 
(πρ ζθηθηήξα, ξάνπια θιπ). Δπηπιένλ επηζπκεηή είλαη ε δπλαηφηεηα 
ρξήζεο ηνπ αλπςσηήξα σο ζηαζεξνχ ζεκείνπ αλάξηεζεο ησλ ρεηξνθίλεησλ 
ζπζθεπψλ ηάλπζεο, ζε ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν άιιν 
ζηαζεξφ ζεκείν, ηεξνπκέλσλ ησλ νξίσλ αληνρήο, πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Σα ρεηξηζηήξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο εμνπιηζκνχ ζα 
βξίζθνληαη επί ηεο εμέδξαο εξγαζίαο. 

2.3.6      Θα έρεη θέξνπζα ηθαλφηεηα 400kg, πιένλ ησλ θνξηίσλ πνπ πξνθχπηνπλ 
ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο / νιίζζεζεο ηνπ αγσγνχ πξνο ηνπνζέηεζε ζηνλ 
θάζεην ηειεζθνπηθφ αλπςσηήξα. Ζ ζπλνιηθή πξνθχπηνπζα θέξνπζα 
ηθαλφηεηα ζα ζεσξεζεί σο ε ονομαστική θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο 
αλπςνχκελεο εμέδξαο εξγαζίαο, ζε φιεο ηηο δπλαηέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
Δπηπιένλ, ζα παξέρεηαη πξνζηαζία αλάζρεζεο ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε 
πνπ ην θνξηίν επί ηεο εμέδξαο μεπεξάζεη ηελ νλνκαζηηθή θέξνπζα 
ηθαλφηεηα. Ο δηαγσληδφκελνο, ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζα ππνβάιιεη 
δηάγξακκα θφξηηζεο ηνπ ηειεζθνπηθνχ βξαρίνλα – εμέδξαο εξγαζίαο. 

Θα είλαη εμνπιηζκέλε  κε ζχζηεκα απηφκαηεο νξηδνληηνπνίεζεο ηεο, 
ζπλερψο ελεξγφ θαηά ηε δηάξθεηα  νπνηαζδήπνηε θίλεζήο ηεο. Δπηπιένλ, ε 
εμέδξα εξγαζίαο ζα νξηδνληηψλεηαη απηφκαηα ζε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεη 
θιίζε, φληαο αθηλεηνπνηεκέλε, ιφγσ κεηαηφπηζεο θνξηίνπ. 

2.3.7       Θα ειέγρεηαη, ελαιιαθηηθά, κέζσ ησλ παξαθάησ ηξηψλ (3) θνλζφισλ 
πιήξνπο ρεηξηζκνχ θηλήζεσλ, ε νιφηεηα ησλ νπνίσλ ζα πεξηιακβάλεηαη 
ζηνλ εμνπιηζκφ πξνο παξάδνζε: (i) Δλζχξκαηε, εγθαηεζηεκέλε επί ηνπ 
νρήκαηνο – θνξέα, (ii) Δλζχξκαηε, πιήξσο ελζσκαησκέλε επί ηεο Δμέδξαο 
Δξγαζίαο & (iii) Αζχξκαηε, βαξέσο ηχπνπ, κε πςειή πξνζηαζία έλαληη 
παξεκβνιψλ. Ζ αθηίλα ιεηηνπξγίαο ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15m. Ζ 
αζχξκαηε θνλζφια ρεηξηζκνχ, ζα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλε κε ηνπο 
θαηάιιεινπο ηκάληεο αλάξηεζεο ηεο ζην ρεηξηζηή. Όιεο νη θνλζφιεο 
ρεηξηζκνχ ηεο εμέδξαο εξγαζίαο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα απνκνλσηηθφ 
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κπνπηφλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε ζρήκα καληηαξηνχ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλερψο 
ιεηηνπξγηθφ αθφκε θαη αλ ε θνλζφια ρεηξηζκνχ ηεο εμέδξαο είλαη αλελεξγή. 

2.3.8      Θα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο θακπίλαο 
ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ρεηξηζηή επί ηεο Δμέδξαο Δξγαζίαο, εμνπιηζκέλν κε 
εληζρπηή ήρνπ.  

Θα θέξεη δχν (2) ειεθηξνινγηθά πξνζηαηεπφκελνπο ξεπκαηνδφηεο schuko, 
230Vac 1ph 16Amp, ζηεγαλνχ, βηνκεραληθνχ ηχπνπ πνπ ζα 
ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ ελαιιάθηε ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ κέζσ 
κεηαζρεκαηηζηή απνκφλσζεο. 

2.3.9      Θα είλαη εμνπιηζκέλε κε θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ νπνίσλ ε δηάηαμε θαη ε 
θσηεηλή ηζρχο ζα είλαη ηθαλέο λα θαιχςνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ επί ηεο εμέδξαο εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο, ε εμέδξα εξγαζίαο 
ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε  ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξνβνιείο εξγαζίαο 
κεηαβιεηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ρακειήο θαηαλάισζεο. 

2.3.10 Θα είλαη εθνδηαζκέλε κε αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, πνπ ζα παξακέλεη 
αληηνιηζζεηηθφ αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο. 

2.3.11 Θα είλαη εμνπιηζκέλε κε ηελ πξνβιεπφκελε θσηεηλή θαη ερεηηθή ζήκαλζε. 

2.3.12 Θα είλαη ειεθηξηθά απνκνλσκέλε θαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε 
ηα ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα (1000 VAC / 1500VDC). 

2.4 Κινηηό ςνεπγείο – Καμπίνα Μεηαθοπάρ Πποζυπικού 

Μηα θακπίλα πνπ ζα ζηεγάδεη έλα θηλεηφ ζπλεξγείν, θαη  ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, ζα είλαη πξνζαξηεκέλε επί ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 
νρήκαηνο - Φνξέα. 

Ο ρψξνο ηνπ θηλεηνχ ζπλεξγείνπ δχλαηαη λα είλαη εληαίνο κε ηελ θακπίλα ηνπ 
νδεγνχ θαη πξνζβάζηκνο θαη απφ απηή, ή εληειψο αλεμάξηεηνο, κε πξφζβαζε 
κέζσ αλεμάξηεηεο ζχξαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ. Ζ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπ 
ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. κεηά ηελ ππνβνιή 
ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηε βέιηηζηε δηάηαμε.  

ε θάζε πεξίπησζε ν ρψξνο ηνπ θηλεηνχ ζπλεξγείνπ ζα έρεη θαη΄ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

2.4.1      Θα βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ. 

2.4.2 Θα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία αλεμάξηεηε ζχξα πξφζβαζεο  

2.4.3 Θα είλαη δηακνξθσκέλε έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά δχν (2) 
θαζήκελσλ αηφκσλ ζε θαζίζκαηα πνπ ζα είλαη αλαδηπινχκελα θαη ζα 
θέξνπλ δψλεο αζθαιείαο.  

2.4.4 Θα έρεη ηνπιάρηζηνλ 1 πιατλφ παξάζπξν. 

2.4.5 Θα είλαη θιηκαηηδφκελε 

2.4.6 Θα θέξεη ζηηβαξφ πάγθν εξγαζίαο, επί ηνπ νπνίνπ ζα έρεη πξνζαξηεζεί 
κέγγελε βαξέσο ηχπνπ. 
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2.4.7 Θα πεξηιακβάλεη έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίν ζα 
απνζεθεχνληαη αληαιιαθηηθά, εξγαιεία θαη ινηπφο εμνπιηζκφο. 

2.4.8 Θα είλαη εμνπιηζκέλε κε θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα παξέρνπλ θσηηζκφ 
επαξθή γηα νπνηαδήπνηε ηερληθή εξγαζία. 

2.4.9 Θα είλαη εμνπιηζκέλε κε δχν ηνπιάρηζηνλ ξεπκαηνδφηεο schuko 
βηνκεραληθνχ ηχπνπ, IP64, 230V / 16A 1ph, νη νπνίνη ζα ηξνθνδνηνχληαη 
απφ ηνλ ελαιιάθηε ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ, κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 
απνκφλσζεο. 

2.5 Μεηπηηική Γιάηαξη Δναέπιος Ροηθόπος Αγυγού 

Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα θέξεη Μεηξεηηθή Γηάηαμε ηθαλή λα κεηξά, θαη’ 
ειάρηζηνλ, ην χςνο, ηελ απφθιηζε (stagger) απφ ην θέληξν ηεο ηξνρηάο θαη ηε 
δηάκεηξν/θζνξά ηνπ ελαέξηνπ αγσγνχ επαθήο, φηαλ ην Μεράλεκα Έξγνπ 
νδεχεη επί ησλ ηξνρηψλ, κε ηαρχηεηεο έσο θαη κεγαιχηεξεο απφ 10km/h. Ζ 
ζπρλφηεηα ιήςεο ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη πςειφηεξε ή ίζε κε 600κεηξήζεηο/s 
έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αθξηβήο κέηξεζε ηνπ δηθηχνπ, φηαλ ην Μεράλεκα 
Έξγνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηεο έσο θαη κεγαιχηεξεο απφ 10km/h. Ζ θάζε κέηξεζε 
ζα αληηζηνηρείηαη απηφκαηα ζε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε  ζρεηηθά κε ηελ αθεηεξία.   

Θα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ησλ κεηξήζεσλ απφ ην ρεηξηζηή ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν, κέζσ δπλακηθψλ γξαθεκάησλ ή άιισλ κέζσλ. 
Παξάιιεια, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηξεηηθνχ ηαμηδηνχ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
επηινγήο παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθήο εηδνπνίεζεο  ζε πεξίπησζε πνπ νη 
κεηξήζεηο βξεζνχλ εθηφο απνδεθηψλ νξίσλ, ζρεηηθά κε ηα φξηα πνπ ζα έρνπλ 
ηεζεί απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

Οη κεηξήζεηο ζα απνζεθεχνληαη ζε απνζεθεπηηθφ κέζν θαη ζα είλαη δπλαηή ε 
κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε ππνινγηζηή κέζσ USB stick, κεηά ηελ πεξάησζε 
ησλ κεηξήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο βάξδηαο. Ζ 
ρσξεηηθφηεηα ηνπ απνζεθεπηηθνχ κέζνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 
επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζε κήθνο δηθηχνπ 
ηνπιάρηζηνλ 20 km.  

Σν ινγηζκηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ κεηξεηηθή δηάηαμε, ζα δχλαηαη λα επεμεξγαζηεί 
δεδνκέλα κεηξήζεσλ, θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ, θαη’ ειάρηζηνλ, λα 
παξνπζηάδνληαη απηφκαηα νη κεηξήζεηο εθηφο απνδεθηψλ νξίσλ, 
ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο ρηιηνκεηξηθέο ηνπο απνζηάζεηο. Σα φξηα ζα 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ρξήζηε.  

Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ζα δχλαληαη λα εμαρζνχλ ζε κνξθή αξρείνπ Excel, 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ 
ζπληήξεζεο.  

Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη ε νζφλε ηνπ Μεηξεηηθνχ πζηήκαηνο ζα είλαη θαηά 
πξνηίκεζε εγθαηεζηεκέλα ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ.  

Καηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε θαη ρσξνζέηεζε ησλ δηαθφξσλ δηαηάμεσλ επί ηνπ 
Μεραλήκαηνο Έξγνπ, ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο παληνγξάθνπ 
(ίδηνπ ηχπνπ κε ησλ νρεκάησλ ΣΡΑΜ) επί ηεο νξνθήο ηεο θακπίλαο ηνπ 
νδεγνχ ή ηεο νξνθήο ηνπ θηλεηνχ ζπλεξγείνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
κεηξήζεσλ θαη δνθηκψλ. Ο παληνγξάθνο ζα ειέγρεηαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ 
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νδεγνχ. Θα είλαη κφληκα αζθαιηζκέλνο κεραληθά ζηελ θαηψηεξε ζέζε ηνπ 
πξνο απνθπγή αθνχζηαο αλχςσζήο ηνπ. Ο ηξφπνο έδξαζήο ηνπ ζα είλαη 
ζηηβαξφο, ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο 
θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ ειεθηξηθή απνκφλσζή ηνπ απφ ην ππφινηπν φρεκα. 

2.6 Λοιπόρ Βοηθηηικόρ Δξοπλιζμόρ 

ηα πιαίζηα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ ζπληήξεζεο ελαεξίσλ 
δηθηχσλ θαη ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο ηχιημεο/εθηχιημεο αγσγψλ απφ 
ζηξνθεία, θαη ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε, ζα παξαδνζνχλ θαη ηα 
παξαθάησ: 

2.6.1 Γχν(2) ξάβδνη ξπκνχιθεζεο, ησλ νπνίσλ ην έλα άθξν ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 
δηαηάμεηο κεραληθήο δεχμεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο επί ηνπ νρήκαηνο θνξέα, 
ελψ ην άιιν ηνπο άθξν ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο δεπθηήξεο ησλ νρεκάησλ 
ηξακ (βι. Παξάξηεκα Α). 

2.6.2 Ππξνζβεζηήξεο – Φαθνί – Σξίγσλν 

 

3. Ρςμοςλκούμενο Τδπαςλικό Μησάνημα Σύλιξηρ/Δκηύλιξηρ Αγυγών από 
ηποθεία 

3.1 Σν κεράλεκα ηχιημεο/εθηχιημεο αγσγψλ απφ ζηξνθεία  ζα έιθεηαη ή ζα σζείηαη 
επί νδνζηξψκαηνο θαη επί ηξνρηψλ απφ ην Μεράλεκα Έξγνπ πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη αλσηέξσ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ζπλνςίδνληαη 
ζην λα απνθαζειψλεη ή/θαη λα εγθαζηζηά ελαέξηνπο ξνεθφξνπο αγσγνχο ζην 
δίθηπν ΣΡΑΜ ηεο Αζήλαο θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπ. Σν ξπκνπιθνχκελν εθηπιηθηηθφ 
κεράλεκα  ζα έρεη ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

3.2  Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ επψλπκν θαηαζθεπαζηή - εξγνζηάζην, κε 
εκπεηξία ζε εηδηθέο ζηδεξνδξνκηθέο θαηαζθεπέο,, απηή δε, ζα απνδεηθλχεηαη 
βάζεη πειαηνινγίνπ ηνπ. 

3.3 Θα δχλαηαη λα θηλείηαη θαη λα εθηειεί φιεο αλεμαηξέησο ηηο εξγαζίεο ηνπ, ηφζν 
επί νδνζηξψκαηνο φζν θαη επί ηξνρηψλ. ε θακία πεξίπησζε, θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ην αζθνχκελν αμνληθφ θνξηίν ζην 
νδφζηξσκα ή ζηηο ηξνρηέο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα αληίζηνηρα αλψηαηα 
επηηξεπφκελα αμνληθά θνξηία. 

3.4 Θα δχλαηαη λα αλαξηήζεη ζηξνθείν δηακέηξνπ έσο θαη 2m θαη κηθηνχ βάξνπο 
έσο 3t.Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο δελ ζα ππεξβαίλεη 
ηα 3,5m, φηαλ απηφ θηλείηαη επί ηξνρηψλ θαη είλαη θνξησκέλν κε ην κεγίζηεο 
πξνδηαγεγξακκέλεο δηακέηξνπ ζηξνθείν, ελψ ην πεξηηχπσκα ηνπ θνξησκέλνπ 
ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο δελ ζα ππεξβαίλεη απηφ ησλ νρεκάησλ Σξακ 
(βι. Παξάξηεκα Α). 

3.5 Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε πδξαπιηθνχο βξαρίνλεο νη νπνίνη ζα δχλαληαη λα 
θνξηψλνπλ ηα ζηξνθεία απφ ην επίπεδν εδάθνπο ζην ξπκνπιθνχκελν φρεκα, 
λα ηα εδξάδνπλ κε αζθάιεηα ζηελ νξηζηηθή ζέζε εθηχιημεο ηνπο θαη λα ηα 
εθθνξηψλνπλ. 

3.6 Θα θέξεη πδξαπιηθφ κεραληζκφ πεξηζηξνθήο ζηξνθείνπ, ψζηε λα παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα ηχιημεο θαη εθηχιημεο αγσγνχ ζε απηφ. Ζ ηχιημε θαη ε εθηχιημε ζα 
δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα αθφκε θαη φηαλ ν αγσγφο είλαη ππφ εθειθπζκφ, κε 
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απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ ηάλπζε ή ηελ ραιάξσζή ηνπ, αληηζηνίρσο. Ο 
κεραληζκφο εθηχιημεο / ηχιημεο ζα θέξεη πδξαπιηθή πέδε απνηξνπήο 
επαλαθνξάο, ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηαη άκεζα θαη απηφκαηα, θαηά ηελ παχζε 
ηεο εληνιήο ηχιημεο / εθηχιημεο, δηαηεξψληαο ηνλ αγσγφ ππφ ηάλπζε. Θα 
ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα απεκπινθήο ηεο πδξαπιηθήο πέδεο, φηαλ ζην 
ζηξνθείν εθαξκφδεηαη κεδεληθή ξνπή, δειαδή, φηαλ ν αγσγφο είλαη κε 
ηαλπζκέλνο. Απηφ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ειεχζεξεο ρεηξνθίλεηεο 
πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθείνπ.   

3.7 Θα δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηάλπζε έσο θαη 500daN ζηνλ πξνο εγθαηάζηαζε 
αγσγφ, ηπιίγνληάο ηνλ ζην πεξηζηξεθφκελν ζηξνθείν. Ζ ηαρχηεηα 
ηχιημεο/εθηχιημεο ζα επηιέγεηαη απφ ην ρεηξηζηή θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξή.  

3.8 Θα ειέγρεηαη ελαιιαθηηθά κέζσ ηξηψλ (3) θνλζφισλ πιήξνπο ρεηξηζκνχ 
θηλήζεσλ κε θαηάιιειε δηάηαμε επηηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηχιημεο/εθηχιημεο, 
ε νιφηεηα ησλ νπνίσλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ πξνο παξάδνζε: (i) 
Δλζχξκαηε, εγθαηεζηεκέλε επί ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο, (ii) 
Δλζχξκαηε, πιήξσο ελζσκαησκέλε επί ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ & (iii) 
Αζχξκαηε, βαξέσο ηχπνπ, κε πξνζηαζία έλαληη παξεκβνιψλ. Ζ αθηίλα 
ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεπηαίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15m. Ζ αζχξκαηε θνλζφια 
ρεηξηζκνχ, ζα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλε κε ηνπο θαηάιιεινπο ηκάληεο 
αλάξηεζεο ηεο ζην ρεηξηζηή. Όιεο νη θνλζφιεο ρεηξηζκνχ ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ 
κεραλήκαηνο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα απνκνλσηηθφ κπνπηφλ έθηαθηεο 
αλάγθεο ζε ζρήκα καληηαξηνχ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλερψο ιεηηνπξγηθφ αθφκε 
θαη αλ ε θνλζφια ρεηξηζκνχ ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο είλαη αλελεξγή. 

3.9 Θα έρεη πξνζαξηεκέλν έλαλ πξνζαξκνδφκελν θαζ' χςνο  ηζηφ θαζνδήγεζεο 
ηνπ ηπιηζφκελνπ / εθηπιηζζφκελνπ αγσγνχ, εμνπιηζκέλν κε ηξηβείο. Ζ νξηδφληηα 
ζέζε ηνπ ζεκείνπ θχιηζεο ηνπ ηπιηζζφκελνπ / εθηπιηζζφκελνπ αγσγνχ ζα 
πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο 
επηζπκεηέο ζέζεηο. Σν δε χςνο ηνπ ζεκείνπ θχιηζεο, θαηά ηελ ηχιημε/εθηχιημε 
αγσγνχ, ζα δχλαηαη λα ξπζκηζηεί ζε ηέηνην χςνο πνπ λα είλαη εθηθηή ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ ζηελ επηζπκεηή ζέζε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 
χςνο ηνπ ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ θπκαίλεηαη απφ 4,00m έσο 6,00m 
(Ολνκαζηηθφ χςνο ηνπ δηθηχνπ 5,50m). ε πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο, ε 
αλαδίπισζε ηνπ ηζηνχ θαζνδήγεζεο ζηε ζέζε εξεκίαο,  ζα επηηπγράλεηαη 
κέζσ ελφο εχρξεζηνπ ρεηξνθίλεηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

3.10 Θα θέξεη πεηξειαηνθηλεηήξα, ν νπνίνο ζα εμππεξεηεί απηφλνκα φια ηα 
εγθαηεζηεκέλα ζε απηφ ζπζηήκαηα θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ φιν ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνλ θαζηζηά θαη απηφλ απηφλνκν (π.ρ. κίδα, δπλακφ, 
κπαηαξία, ληεπφδηην). Σν 80% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ ηζρχνο ζα επαξθεί λα 
εμππεξεηήζεη απηφλνκα φια ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 
επί ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο, φηαλ απηά εξγάδνληαη ππφ ην κέγηζην 
θνξηίν ηνπο.  Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φιεο ηηο 
επξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία, ζρεηηθά κε ηηο 
εθπνκπέο ξχπσλ θαη ζνξχβνπ θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. 

3.11 Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε  ζηδεξνηξνρνχο κε φλπρα, νη νπνίνη ζα είλαη 
αλαξηεκέλνη επί  πδξαπιηθά νδεγνχκελεο δηάηαμεο γξήγνξεο ηνπνζέηεζεο 
ηνπο ζηηο ξάγεο. Σα πδξαπιηθά έκβνια θαη νη φπνηνη άιινη ελεξγνπνηεηέο ζα 
θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά κάθηξα. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηζρχνο ή άιιεο 
βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, π.ρ. κεραληθή αζηνρία πδξαπιηθήο 
αληιίαο, ε αλαδίπισζε θαη απεκπινθή ησλ ζηδεξνηξνρψλ απφ ηηο ηξνρηέο ζα 
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επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο εχρξεζηνπ ρεηξνθίλεηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο 
απεκπινθήο, ψζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, λα είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά ηνπ 
ξπκνπιθνχκελνπ εθηπιηθηηθνχ κεραλήκαηνο ζην νδφζηξσκα θαη ε αλεκπφδηζηε 
ξπκνχιθεζή ηνπ.  

3.12 Θα έιθεηαη απφ ην Μεράλεκα Έξγνπ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ § 2 ηεο 
παξνχζεο κε ηαρχηεηα έσο 80 θαη 30 km/h επί νδνζηξψκαηνο θαη ηξνρηψλ, 
αληηζηνίρσο. 

3.13 Θα δηαζέηεη  θξέλα εμνπιηζκέλα κε ABS, ελεξγά ηφζν θαηά ηελ νδήγεζή ηνπ 
επί νδνζηξψκαηνο φζν θαη επί ηξνρηψλ, νδεγνχκελα θαη ειεγρφκελα απφ ην 
Μεράλεκα Έξγνπ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ §2. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηεη θαη 
πέδε ζηάζκεπζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ, κε φληαο ζπδεπγκέλν κε θάπνην 
φρεκα ξπκνχιθεζεο, λα παξακέλεη αθηλεηνπνηεκέλν κε αζθάιεηα. 

3.14 Θα είλαη δηακνξθσκέλν θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν 
αλαηξνπήο ηνπ, φηαλ απηφ έιθεηαη κε ηε κέγηζηε ηαρχηεηά ηνπ ηφζν επί 
νδνζηξψκαηνο φζν θαη επί ηξνρηψλ, ππφ ην κέγηζην πξνδηαγεγξακκέλν θνξηίν 
ηνπ.    

3.15 Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε θάξνπο, αλαιάκπνληα βέιε θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
κέζν ζήκαλζεο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

3.16 Θα θέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν πξνβνιείο εξγαζίαο κεηαβιεηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 
θσηεηλήο ηζρχνο ηθαλήο λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ, επηπξνζζέησο ησλ θψησλ ζήκαλζεο θαη εξγαζίαο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο.  

3.17 Θα θέξεη πίζσ θψηα, θψηα πέδεο, θψηα έλδεημεο θαηεχζπλζεο θαη θψηα 
έλδεημεο φγθνπ.  

4. Σεκμηπίυζη - Παπαδοηέα 

Σν Μεράλεκα Έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή κεραλνινγηθά 
θαη ειεθηξνινγηθά ζρέδηα «σο θαηεζθεπάζζε», φισλ ησλ δηαηάμεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ επί απηνχ, θαζψο θαη αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ αλσηέξσ, 
ζπλνδεπφκελα θαη απφ θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
παξαδνζεί ην φπνην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δηάθνξα ειεθηξνληθά 
ζπζηήκαηα ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ (PLC, Μεηξεηηθή δηάηαμε, θ.α.). 

5. Δκπαίδεςζη 

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη 
εκπεξηζηαησκέλε εθπαίδεπζε ζε ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 
ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο (ΣΑ.Τ. Α.Δ), επί ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Μεραλήκαηνο 
Έξγνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ επί απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ξπκνπιθνχκελνπ κεραλήκαηνο ηχιημεο/εθηχιημεο θαζψο θαη ζηελ ζπληήξεζε 
θαη άξζε βιαβψλ απηψλ. 
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6. Δγγύηζη 

Σν Μεράλεκα Έξγνπ θαη ην Ρπκνπιθνχκελν Δθηπιηθηηθφ Μεράλεκα ζα πξέπεη 
λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 3 εηψλ 
ηνπιάρηζηνλ. Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα ηελ παξνρή αληαιιαθηηθψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ επί 15 έηε. 

7. Πιζηοποιήζειρ 

Ο ζπξκφο (δει. Μεράλεκα Έξγνπ – Ρπκνπιθνχκελν Δθηπιηθηηθφ Μεράλεκα) 
ζα είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλνο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θαη απφ 
Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα. Ο 
Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Α.Μ. ζηελ 
αξρή ηεο χκβαζεο, κε βάζε ηελ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ ζε παξφκνηεο 
θαηαζθεπέο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ θαηάινγν ζρεηηθψλ πηζηνπνηήζεσλ. 

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη φια ηα Πηζηνπνηεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη ηνπο Δπξσπατθνχο / 
Γηεζλείο Καλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα πξνκήζεηα. 
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Παπάπηημα Α: Σεσνικά ηοισεία ςπαπσόνηυν Οσημάηυν Σπαμ 

ηαηικό και δςναμικό πεπιηύπυμα ηυν οσημάηυν 

Σν ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο, ην επίπεδν θεθαιήο 
ζηδεξνηξνρηάο (TOR) θαη νη ζέζεηο απνβάζξσλ ζηάζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 
ρήκα Α.1 είλαη απηά πνπ έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 
θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ Σξακ. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα κέγηζηα 
επηηξεπφκελα ηηλάγκαηα ηνπ νρήκαηνο πνπ παξαζέηνληαη ζηνλ Πίλαθα Α.1. 
εκεηψλεηαη φηη θάζε δηάδξνκνο αζθαιείαο, παξαθείκελνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
πεξηηππψκαηνο ζα έρεη πιάηνο 600mm. 

 
 
 
 

A: Άλσ φξην δπλακηθνχ πεξηηππψκαηνο θάησ απφ κφληκεο θαηαζθεπέο 
Β: Ύςνο ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ ζε πεξηαζηηθέο νδνχο  
Γ, Γ: Ύςνο ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ ζε δεκνηηθέο νδνχο  
Δ: Άλσ φξην δπλακηθνχ πεξηηππψκαηνο ζε ηκήκαηα ζεξάγγσλ 

Σ: Καηψηαηε ζέζε ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ 

Ε: Ύςνο νρήκαηνο κε παληνγξάθν εθηφο ιεηηνπξγίαο 
Ζ: Δπίπεδν δαπέδνπ νρήκαηνο ζηηο εηζφδνπο ηνπ 
 

σήμα Α.1: ηαηηθφ θαη δπλακηθφ πεξηηχπσκα νρεκάησλ 
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Σα κέγηζηα επηηξεπφκελα ηηλάγκαηα ζε θακπχιεο ηξνρηέο παξαηίζεληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα.  

 
Πίνακαρ Α1: Μέγηζηα ηηλάγκαηα νρεκάησλ ζε θακπχιεο ηξνρηέο 

Αθηίλα θακπχιεο Σίλαγκα Κέληξνπ  Σίλαγκα Άθξνπ 

(m) (mm) (mm) 

25 1388 1475 

26 1380 1465 

27 1374 1455 

28 1367 1447 

29 1361 1439 

30 1356 1431 

31 1351 1424 

32 1346 1417 

33 1342 1411 

35 1334 1399 

36 1330 1394 

38 1323 1384 

40 1317 1375 

42 1311 1367 

44 1306 1360 

45 1304 1356 

48 1297 1347 

50 1294 1341 

60 1278 1318 

75 1262 1295 

80 1258 1289 

90 1252 1279 

100 1247 1272 

150 1231 1248 

200 1224 1236 

300 1216 1224 

400 1212 1218 

500 1210 1215 

750 1207 1210 

1000 1205 1208 

2000 1203 1204 

4000 1202 1202 
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ΣΤΛΙΞΗ/ΔΚΣΤΛΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΡΟΦΔΙΑ 

 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΠΙΓΟΔΩΝ 

RFP-321/17 

Α.. 46655 
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Γιεπαθή ζεςκηήπα 

Σα νρήκαηα ηεο εηξάο I δηαζέηνπλ απηφκαην δεπθηήξα ηχπνπ 371 ηεο Dellner. ηα 

παξαθάησ ζρέδηα εκθαλίδεηαη ε κεραληθή δηεπαθή κε ην φρεκα εηξάο I. 

 

σήμα Α.2: Πιάγηα θαη εκπξφζζηα φςε ηνπ απηφκαηνπ δεπθηήξα ησλ πθηζηάκελσλ 

νρεκάησλ (371 Dellner) 
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