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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξά ην χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ 
(ATC) θαη απνηειεί ην πξψην απφ ηα δχν ηκήκαηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ ηεο επέθηαζεο ηνπ 
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά. Σν δεχηεξν ηκήκα ησλ πξνδηαγξαθψλ 
αθνξά ην χζηεκα Δπηηήξεζεο πξκψλ - ATS θαη απνηειεί αλεμάξηεην έγγξαθν. 
Σα δχν ηκήκαηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ. Γηα 
ιφγνπο ζπληνκνγξαθίαο ην ελ ιφγσ ζχζηεκα κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη σο χζηεκα 
εκαηνδφηεζεο. 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή ζα αλαγλσζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εηδηθφηεξα κε ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, 
ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαη ηηο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη 
Δξγαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκνχ – ATS, 
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ επί ησλ ζπξκψλ. ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ 
κεηαμχ ησλ ηεπρψλ ηζρχεη ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ. 

Θα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε ηα δηαζέζηκα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ ή κέζσ απηήο απφ άιινπο εκπιεθφκελνπο 
αλαδφρνπο θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα: 

 Αληίζηνηρα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα εκαηνδφηεζεο θαη ATSηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ 
(Πξνδηαγξαθέο, Σερληθέο Πεξηγξαθέο θαη Μειέηεο) 

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ (πρ 
Πεηάζκαηα – Θχξεο Απνβαζξψλ (PSD), χζηεκα Διέγρνπ Αζθαιείαο 
(SMS), χζηεκα Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ (DCS), χζηεκα Δλεκέξσζεο 
Δπηβαηψλ (PIS), χζηεκα Χξνινγίσλ, χζηεκα Γεηψζεσλ, θιπ)πνπ 
πινπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ (Πξνδηαγξαθέο, 
Σερληθέο Πεξηγξαθέο θαη Μειέηεο) 

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 
(πρ Πεηάζκαηα – Θχξεο Απνβαζξψλ (PSD), χζηεκα Παξνρήο Ηζρχνο, 
χζηεκα Έιμεο, χζηεκα Γεηψζεσλ, θιπ)πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Κυξην 
Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (Πξνδηαγξαθέο, Σερληθέο Πεξηγξαθέο 
θαη Μειέηεο) 

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο 
πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ Κπξίνπ Αλαδφρνπ 
ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (πρ ζχζηεκα αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληψλ 
(TETRA), ζχζηεκα CCTV, θιπ)θαη ζα πινπνηεζνχλ απφ αλεμάξεην(νπο) 
αλάδνρν.(νπο).(Πξνδηαγξαθέο, Σερληθέο Πεξηγξαθέο θαη Μειέηεο) 

 Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θεληξηθψλ 
ζπζηεκάησλεκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνππξκψλ θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ 
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ φπνπ απηά έρνπλ εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηελ επέθηαζή 
ηνπο γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπο, ζην Κέληξν Διέγρνπ 
Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) θαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο (ECR) 

 Δγρεηξίδηo ρεδηαζκνχ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ  
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 Δγρεηξίδηo ρεδηαζκνχ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (κε πξνηεξαηφηεηα σο 
πξνο ην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ πνπ είλαη παιαηφηεξν) 

 Σν αξρηθφ Σξνραίν Τιηθφ ηνπ Βαζηθνχ έξγνπ (18 ζπξκνί) πνπ παξέρεηαη απφ 
ηνλ αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ (Πξνδηαγξαθέο, Σερληθέο Πεξηγξαθέο αλά 
ππνζχζηεκα θαη Μειέηεο) 

 Σν λέν Σξνραίν Τιηθφ (15 ζπξκνί) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή 
εμππεξέηεζε ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο πνπ ζα 
απνηειέζεη αληηθείκελν λένπ δηαγσληζκνχ.(Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ) 

 Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ γηα εζράξεο 
θαισδίσλ, ζσιελψζεηο θαη νρεηνχο φδεπζεο θαισδίσλ ηεο θχξηαο 
ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 

 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θπζηθή θαη ιεηηνπξγηθή επέθηαζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ γηα ην Βαζηθφ Έξγν πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ 
πξκψλ - ATC θαηά 4.8 kmκήθνο πεξίπνπ κε 5 λένπο ζηαζκνχοηεο Γξακκήο Μεηξφ 
πξνο Καιακαξηά. Οη εξγαζίεο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ATSδελ 
ζα ππνβαζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ζπξκψλ θαη ζηαζκψλ 
ζην Βαζηθφ Έξγν. 

ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο 
πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπλνιηθά ην ζχζηεκα 
εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ ζηνπο 15 λένπο ζπξκνχο πνπ ζα απαηηεζνχλ 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο.Σέινο ζε απηφ ην πιαίζην, 
πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηελ χκβαζε φπνηεο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο ή 
αλαβάζκηζεο ή ζπκπιήξσζεο απαηηεζνχλ ζην χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη 
Διέγρνπ πξκψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. 

ην αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηξνπνπνηήζεηο/πξνζζήθεο κε πξφζζεην 
εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ζην χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ επί ησλ 
15 λέσλ ζπξκψλ θαη επί ησλ 18 ζπξκψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ζπζηήκαηνο Απηφκαηεο Πξνζηαζίαο πξκψλ 
(ATP) θαη αθνξνχλ ηελ απηφκαηε δεχμε ζπξκψλ. Καζψο ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ 
πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ φζν θαη ηνπο λένπο ζπξκνχο, αιιά θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο αξρηθνχο 18 
ζπξκνχο, νη νπνίνη (αξρηθνί θαη λένη ζπξκνί) ζα θπθινθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ 
δηθηχνπ θαη ζην ακαμνζηάζην, ε παξνχζα πξνδηαγξαθή θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ζηελ γξακκή, ζηνπο ζηαζκνχο, ζην 
ακαμνζηάζην θαη ζηνπο ζπξκνχο ζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη αλεμαξηήησο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ φπνπ απηφ απαηηείηαη λα 
εγθαηαζηαζεί. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην Βαζηθφ Έξγν ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζην δπηηθφ άθξν ηεο 
Γξακκήο είλαη κελ ν Νένο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο, αιιά ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα 
νξηζζεί σο πξνζσξηλφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ν ζηαζκφο πληξηβάλη, κε Μεξηθή 
Λεηηνπξγία ζην ηκήκα Ππιαία - πληξηβάλη. Απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε σο πηζαλφ ελδερφκελν, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ αθνξά 
θαη επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ 
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ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο θαη ζηελ ζπλεπαγφκελε αλάιπζε, κειέηεο, 
πξνζνκνηψζεηο θαη ηειηθά ζηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία. 

 
1.2 Μοπθή ηηρ Πποδιαγπαθήρ 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ απνηειείηαη απφ δεθαηξία (13) Σκήκαηα σο 
αθνινχζσο:  

 Σκήκα 1 Δηζαγσγή 
 Σκήκα 2 Αληηθείκελν ηεο Πξνδηαγξαθήο  

 Σκήκα 3 Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο  

 Σκήκα 4 Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο 

 Σκήκα 5 Σερληθέο Απαηηήζεηο 

 Σκήκα 6 Σερληθέο Απαηηήζεηο γηα ηα πζηήκαηα επί ησλ πξκψλ 

 Σκήκα 7 Απαηηήζεηο Μειέηεο 

 Σκήκα 8 Γνθηκέο ηνπ πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο 
 Σκήκα 9 Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο,  

 Σκήκα 10 Σηκέο MTBF θαη Πεξίνδνο Γηφξζσζεο Αηειεηψλ / Διαηησκάησλ 

 Σκήκα 11 Απαηηήζεηο Δγθαηάζηαζεο 

 Σκήκα 12 Καηάινγνο Δμαξηεκάησλ, Αληαιιαθηηθά, Δηδηθά Δξγαιεία,  
Δμνπιηζκφο Γνθηκψλ, Δγρεηξίδηα θαηπληήξεζε  

 Σκήκα 13 Δθπαίδεπζε 
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1.3 Λίζηα ςνηομογπαθιών 

 

AM Απηφκαηε Λεηηνπξγία  
ATB ΑπηφκαηεΑλαζηξνθή (AutomaticTurnback)  

ATC ΑπηφκαηνοΈιεγρνοπξκψλ (AutomaticTrainControl)  
ATO ΑπηφκαηεΛεηηνπξγίαπξκψλ (AutomaticTrainOperation)  
ATP ΑπηφκαηεΠξνζηαζίαπξκψλ (AutomaticTrainProtection)  

ATS ΑπηφκαηεΔπηηήξεζεπξκψλ (AutomaticTrainSupervision)  
AVI ΑπηφκαηνοΑλαγλψξηζεΟρήκαηνο (AutomaticVehicleIdentification)  
CBTC ΔιεγρνοπξκνχκέζσΣειεπηθνηλσληψλ 

 
CEC Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ  
CEN ΔπξσπατθήΔπηηξνπήΣππνπνίεζεο (Comité Européen de Normalisation)   

CENELEC ΔπξσπατθήΔπηηξνπήΖιεθηξνηερληθήοΣππνπνίεζεο (Comité 
EuropéendeNormalisationElectrotechnique) 

DCS χζηεκα Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ (DataCommunicationSystem)DLP  Φεθηαθή 

επεμεξγαζία Φσηφο 
DOO ΑλαρψξεζεκεΔληνιή (DepartureonOrder)  
DMI ΔπηθνηλσλίαΟδεγνχΜεραλήο (Drivermachineinterface)  

DP εκείνΚηλδχλνπ (DangerPoint)  
EB Πέδεζε Έθηαθηεο Αλάγθεο (EmergencyBraking) 
ECR Αίζνπζα Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο 

 (αλ θαη ην ECRείλαη αίζνπζα ειέγρνπ, σο «ECR» αλαθέξεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ 
ρψξσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αίζνπζαο ειέγρνπ δει. ηερληθνί 
ρψξνη, θιπ) 

 
EDP ΘέζεΟδήγεζεοΈθηαθηεοΑλάγθεο (EmergencyDrivingPosition) 
e-IXL ΖιεθηξνληθήΑιιεινκαλδάισζε (ElectronicInterlocking)  

EMC Ζιεθηξνκαγλεηηθήπκβαηφηεηα (ElectromagneticCompatibility)  
EMI ΖιεθηξνκαγλεηηθέοΠαξεκβνιέο (ElectromagneticInterference)  
EN ΔπξσπατθφΠξφηππν (EuropeanStandard)  

ENV ΔπξσπατθφΠεηξακαηηθφΠξφηππν (European Prestandard)  
EoA ΣέινοΔγθεθξηκέλεοΚίλεζεο (End of Movement Authority)  
ERTMS ΔπξσπατθφχζηεκαΓηαρείξηζεοηδεξνδξνκηθήοΚπθινθνξίαο (European Rail 

Traffic Management System)  
ETCS ΔπξσπατθφχζηεκαΔιέγρνππξκψλ (European Train Control System)  
GoA 4 Grade of Automation Level 4, ζχκθσλακεην EN62290 

IEC ΓηεζλήοΖιεθηξνηερληθήΔπηηξνπή (International Electrotechnical Commission)   
IMS χζηεκαΓηαρείξηζεοΠεξηζηαηηθψλ (Incident Management System) 
LED ΓίνδνοΔθπνκπήοΦσηφο (Light Emitting Diode) 

LEU ΖιεθηξνληθήΜνλάδαπαξαπιεχξσοηεοΓξακκήο (LinesideElectronicUnit) 
LOW/LWS ΣνπηθφοηαζκφοΔξγαζίαοΥεηξηζηή (LocalOperatorWorkstation)  
MMI Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ-Μεραλήο (ManMachineInterface) 

NST Με ηάζε πξκνχ ζε ηαζκφ (Non-stopTrain)  
OCC ΚέληξνΔιέγρνπΛεηηνπξγίαο (OperationControlCentre)  
OL Δπηθάιπςε (Overlap)  

PA/CIS χζηεκαΑλαγγειηψλζηνΚνηλφ / ΟζφλεΠιεξνθφξεζεοησλΔπηβαηψλ 
(PublicAddress / CustomerInformationScreen)  

PABX ΑπηφκαηνΣειεθσληθφΚέληξν (PrivateAutomaticBranchExchange) 
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PC ΖιεθηξνληθφοΤπνινγηζηήο (PersonalComputer)  
prEN ΠξνζρέδηνΔπξσπατθνχΠξνηχπνπ (draftEuropeanStandard) 

PSD ΘχξεοεπίΑπνβαζξψλ (Plat formScreenDoors)  
RAM Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα (Reliability, Availability, 

Maintainability)  

GoA4 Δπίπεδναπηνκαηνπνίεζεο 4θαηάEN62290 
  
RAMS Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα, Αζθάιεηα (Reliability, Availability, 

Maintainability, Safety)  
RAP Πξνζηαζία θαηά Δθηξνπήο ηεο Κχιηζεο (RollAwayProtection)  
RH ρεηηθήΤγξαζία (RelativeHumidity) 

RDP εκείνΠξννξηζκνχδηαδξνκήο (ζπξκνχ) [(train)RouteDestinationPoint] 
RSP εκείνΑθεηεξίαοΓηαδξνκήο (ζπξκνχ) [(train)RouteStartPoint]  
SCADA Δπίβιεςε, ΈιεγρνοθαηΑπφθηεζεΓεδνκέλσλ (Supervision, 

ControlandDataAcquisition)  
SIL ΒαζκφοΑθεξαηφηεηαοΑζθαιείαο (SafetyIntegrityLevel )  
SL ΣξφπνοΑδξάλεηαοήΔπηβιεπφκελεΘέζε (SleepingmodeorSupervisedLocation) 
SMM ΔπηβιεπφκελεΥεηξνθίλεηεΛεηηνπξγία (SupervisedManualMode) 

TFT ΣξαλδίζηνξΛεπηήοΜεκβξάλεο (ThinFilmTransistor) 
UPS ΑδηάιεηπηεΠαξνρήΗζρχνο (UninterruptiblePowerSupply)  
WSF ΒιάβεΔζθαικέλεοΠιεπξάο (WrongSideFailure) 

WM ΜέζνδνοΠιπζίκαηνο (WashingMode) 
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2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

2.1 Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ θαιχπηεη ηηο 
αξρέο θαη απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, πξνκήζεηαο, εξγνζηαζηαθήο 
δνθηκήο, κεηαθνξάο, παξάδνζεο ζην εξγνηάμην, εγθαηάζηαζεο, δνθηκψλ ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζην έξγν,, ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, εθπαίδεπζεο, έλαξμεο 
εξγαζηψλ θαη δηφξζσζεο αηειεηψλ / ειαηησκάησλ θαηά ηελ 
πεξίνδνεγγχεζεο/ζπληήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο ζηελ επέθηαζε 
Μεηξφ πξνο Καιακαξηά, δει. απφ ηελ δηαθιάδσζε Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) έσο 
ηνλ επίζηαζκν θαη ηεξκαηηθφ θξέαξ ηνπ ζηαζκνχ Μίθξα, θαζψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο ζηνπο 15 λένπο ζπξκνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο θαη γηα ην Βαζηθφ Έξγν. 

 
2.2 Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ αθφινπζσλ ζπζηεκάησλ: 

 Έλα ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ 
ζπξκψλ ζχκθσλα κε ηα θαζηεξσκέλα Πξφηππα εκαηνδφηεζεο ηδεξνδξφκσλ, 
ηελ πξνθαζνξηζκέλε ρξνλναπφζηαζε θαη ηηο απαηηήζεηο επηδφζεσλ. 

 Έλα ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο θαη δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ βάζεη ελφο αζθαινχο, 
πιήξσο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπξκψλ.  

 Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ζπξκψλ θαη απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζπξκψλ πνπ ζα 
επηηξέπεη πιήξσο απηφκαηε, ρσξίο νδεγφ, ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ θαη ρσξίο 
αλάγθε επέκβαζεο πξνζσπηθνχ, εθηφο ζε πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ θηλήζεσλ 
εληφο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Σν ίδην κε ην παξαπάλσ ζχζηεκα (ATC) επί ησλ ζπξκψλ θαη δηαβίβαζεο 
δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο ππεξεζηαθνχο ζπξκνχο ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ 
αζθαιή ρεηξνθίλεηε νδήγεζε απφ νδεγφ θαηά ηηο ψξεο κε ιεηηνπξγίαο θαζψο 
θαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ησλ απηφκαησλ εκπνξηθήο ρξήζεο 
ζπξκψλ. 

 Έλα ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη 
απνηειεζκαηηθή θίλεζε ησλ νρεκάησλ εληφο ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

 χζηεκα Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο (UPS) γηα ηνλ εμνπιηζκφ 
ζεκαηνδφηεζεο.  

 Δγθαηάζηαζε εθπαίδεπζεο ρεηξηζηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο πνπ ζα 
επηηξέπεη ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ζε 
πξνζνκνηψζεηο ζθαικάησλ. 

 Αζθαιείο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαζπλδέζεηο κε άιια ζπζηήκαηα, φπσο ζπξκνί, ATS, 
ζηδεξνδξνκηθή επηδνκή, παξνρή ηζρχνο, πιεξνθφξεζε επηβαηψλ, γεηψζεηο, 
αζχξκαηε επηθνηλσλία ζπξκψλ, ζχξεο επί ησλ απνβαζξψλ - PSD, θιεηζηφ 
θχθισκα ηειεφξαζεο επί ησλ ζπξκψλ, εμνπιηζκφο ακαμνζηαζίνπ θ.α. 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη κειέηε εμαθξίβσζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηαπηφρξνλεο 
κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ εκαηνδφηεζεο - Διέγρνπ πξκνχ, ησλ δεδνκέλσλ 
ηνπΚιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο (CCTV) επί ηνπ ζπξκνχ, άιισλ 
δηαγλσζηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπξκνχ αιιά θαη άιισλ δεδνκέλσλ φπσο π.ρ. 
πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ θαη άιισλ κελπκάησλ ελδηαθέξνληνο επηβαηηθνχ 
θνηλνχ, κέζσ ηνπ παξερφκελνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ θαη 
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πξνο ηνπο ζπξκνχο. Με βάζε απηήλ ηελ κειέηε ζα νξηζζνχλ ηα ζπζηήκαηα πνπ 
ζα δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο (νλνκάδεηαη DCS ζην 
Βαζηθφ Έξγν) θαη κε βάζε απηήλ ηελ κειέηε ζα πξνρσξήζεη θαη ε αληίζηνηρε 
πινπνίεζε. 

 

2.3 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηα ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα Πξνδηαγξαθή θαζψο θαη φηη απαηηείηαηγηα ηελ αζθαιή θαη αμηφπηζηε 
ιεηηνπξγία ελφο απηφκαηνπ, ρσξίο νδεγφ, ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπξκψλ, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ (γεληθή ηδέα ιεηηνπξγίαο). 
 

2.4 Ο Αλάδνρνο ζα ζρεδηάζεη θαη ζα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ην νπνίν 
ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπέθηαζεο ζε 
θάζεηο. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη ην άλνηγκα πεξαηηέξσ ζηαδίσλ δελ ζα 
πξνθαιεί επηπηψζεηο ζην ηκήκα ηεο γξακκήο πνπ έρεη ήδε παξαδνζεί πξνο 
εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ηεο 
πεηξακαηηθήο δνθηκήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην λέν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ. 

 
2.5 Θα παξαζρεζεί λέα αιιεινκαλδάισζε κε ηνπηθνχο ή θεληξηθνχο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο ειέγρνπ ζην Ακαμνζηάζην, ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο, ην Δθεδξηθφ 
Κέληξν Διέγρνπ -ECRθαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζεζία απαηηεζεί απφ ην 
πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη θαη λα 
ειέγρεηαη ε Δπέθηαζε. Ζ λέα αιιεινκαλδάισζε ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζηαζκφ ή 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ρεηξηζηή φπνπ απαηηεζεί γηα ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ .απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ην Βαζηθφ Έξγν.Ζ αιιαγή 
ηξνρηάο ζχλδεζεο ηεο γξακκήο πξνο Καιακαξηά ζα ελνπνηεζείθπζηθά θαη 
ιεηηνπξγηθά κε ην ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη δελ απνηειεί 
κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Ζ θίλεζε ηεο αιιαγήο απηήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
ηεο επέθηαζεο, ζα δξνκνινγεί ηνπο ζπξκνχο ηεο γξακκήοπξνο ηελ Δπέθηαζε ηεο 
Καιακαξηάο, φπνπ ζα αλαιακβάλεη ην λέν ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο, ην νπνίν 
απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Δπί ηφπνπ, νη αιιαγέο ζα 
κπινθάξνληαη κεραληθά, σο απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ 
Δπέθηαζε θαη ηελ αλελφριεηε ιεηηνπξγία ηεο θχξηαο γξακκήο. 
 

2.6 Θα ππάξρεη πξφβιεςε ζηελ κειέηε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ηξνπνπνηήζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεθηάζεηο ηεο 
γξακκήο θαη ηε ζχλδεζε ηεο γξακκήο κε ηελ ηαπξνχπνιε. Χζηφζν, δελ ζα 
παξέρεηαη ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο γηα πεξαηηέξσ επεθηάζεηο θαη ζπλδέζεηο ππφ 
ηελ παξνχζα χκβαζε. 

 
2.7 Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζεκαηνδφηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

ηκεκάησλ ηξνρηάο γηα αλαζηξνθή ζπξκνχ θαη ζηάζκεπζε ζπξκνχ ζα γίλεη γηα έλα 
κήθνο ζπξκνχ ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ. 
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3 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

3.1 Σν Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειείηαη απφ κία γξακκή, απφ ηνλ «Νέν 
ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ» έσο ηε Νέα Διβεηία (πεξίπνπ 9.6km θαη 13 ζηαζκνί) κε έλα 
Ακαμνζηάζην ζπλδεδεκέλν κέζσ δηπιήο ηξνρηάο κε ηε Νέα Διβεηία. πλδέζεηο ηεο 
γξακκήο πξνβιέπνληαη απφ ηελ δηαθιάδσζε Γεκνθξαηίαο έσο ηελ ηαπξνχπνιε 
θαη απφ ηελ δηαθιάδσζε Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) έσο ηελ Καιακαξηά / Μίθξα πνπ 
απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Δπίζεο,κειινληηθέο 
επεθηάζεηο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ έσο ην Κνξδειηφ / 
Δχνζκν θαη απφ ηελ Καιακαξηά έσο ην Αεξνδξφκην.  

3.2 Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο ζπλδέζεηο ηεο θχξηαο γξακκήο πξνο ηηο επεθηάζεηο-θιάδνπο 
θαη εηδηθά γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο, ζε έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, επηδνκή θαη 
ζεκαηνδφηεζε έσο ην επίπεδν ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αιιαγήο φπσο 
απηή ζα πξέπεη λα είλαη «θιεηδσκέλε» ψζηε ζπξκνί λα κελ δχλαληαη λα 
πξνρσξήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεε Δπέθηαζεο έσο φηνπ απηφ επηηξαπεί,ζα 
πινπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ΒαζηθνχΈξγνπ θαη ζα ζπκπιεξσζνχλ θαη 
δνθηκαζζνχλ θαηάιιεια φζνλ αθνξά ηελ ζεκαηνδφηεζε απφ ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, ψζηε λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή ε αιιαγή πξνο ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. 

3.3 Οη απνβάζξεο φισλ ησλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο έρνπλ κειεηεζεί θαη 
θαηαζθεπάδνληαη σο θεληξηθέο, ελψκεηαμχ ησλ ζηαζκψλζα ππάξρνπλ δχν ζήξαγγεο 
κνλήο ηξνρηάο. 

3.4 Σν ζχζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ ησλ πξκψλ ζα ιεηηνπξγεί ηειείσο 
απηφκαηα απφ ηελ αλαρψξεζε ησλ ζπξκψλ απφ ηνλ ρψξν ελαπφζεζεο απηψλ 
(«έγεξζε ζπξκψλ») έσο ηελ ελαπφζεζε ησλ ζπξκψλ (ζέζε ζε «χπλν») ρσξίο 
αλάγθε επέκβαζεο ρεηξηζηή απφ ην πξνζσπηθφ επί ησλ ζπξκψλ (ζπλνδφο ζπξκψλ) 
θαηά ηελ δηάξθεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 

3.5 Σν ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά ζα είλαη ζπκβαηφ θαη 
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε απηφ ηνπ βαζηθνχ έξγνπ ηεο Γξακκήο, 
ην νπνίν δηεθπεξαηψλεη απηφκαηα, ρσξίο ηελ αλάγθε επέκβαζεο ηνπ ζπλνδνχ 
ζπξκνχ, ηηο παξαθάησ θηλήζεηο: 

 «Έγεξζε» ηνπ ζπξκνχ ζην Ακαμνζηάζην γηα είζνδφ ηνπ ζηελ εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία. 

 «Έγεξζε» ησλ ζπξκψλ απφ θάζε ζέζε ελαπφζεζεο επί ηεο γξακκήο γηα 
είζνδφ ηνπο ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία. 

 Αλαζηξνθή ησλ ζπξκψλ ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηε γξακκή 
ζχκθσλα κε ην δξνκνιφγην. 

 Κηλήζεηο αλαζηξνθήο απφ ην ζεκείν «Έγεξζεο» πξνο ηε ζέζε εθθίλεζεο. 
 Δθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ φισλ ησλ ζπξκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

δξνκνινγίσλ 

 ηάζε ζην ζηαζκφ, άλνηγκα ζπξψλ, θιείζηκν ζπξψλ θαη αλαρψξεζε απφ 
ζηαζκφ. 

 Απηφκαηε επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζπξκψλ ζε απνβάζξεο, ζε πεξίπησζε 
ππέξβαζεο ησλ ζεκείσλ ζηάζεσλ απνβαζξψλ έσο 2 κέηξα ή ζε πεξίπησζε 
πνιχ πξφσξεο ζηάζεο ζπξκνχ. 

 Κηλήζεηο εληφο ηνπ ακαμνζηαζίνπ απφ θαη πξνο ην ηκήκα κεηαθνξάο πξνο 
θαη απφ ην Υψξν Δλαπφζεζεο πξκψλ. 
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 Δλαπφζεζε θαη ζέζε ζε «χπλν» ησλ ζπξκψλ ζην ηέινο βάξδηαο, ζηελ 
πξνθαζνξηζκέλε ζέζε ελαπφζεζεο. 

 Γηαδξνκή θαη δηέιεπζε κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ ζπξκψλ κεηά ην 
πέξαο ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, αθνινπζνχκελε απφ ελαπφζεζε. 

 Κηλήζεηο αλαζηξνθήο απφ κία ηξνρηά ελαπφζεζεο εληφο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ 
ζε άιιε ηξνρηά ελαπφζεζεο ή κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ. 

 ελάξην ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο απφδνζεο, αλαζηξνθέο ελ κέζσ γξακκήο, 
αληίζηξνθε θίλεζε. 

 Αιιαγή αιιεινπρίαο ζπξκψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζπξκνχ ή αδπλακίαο 
«έγεξζεο» θάπνηνπ ζπξκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κε πξνγξακκαηηζκέλεο 
αιιαγήο θαηεχζπλζεο. 

 Δπηρείξεζε δηάζσζεο – δεχμεο / απφδεπμεο ζπξκψλ 
3.6 ρη απαξαίηεηα απηφκαηα ειεγρφκελεο θηλήζεηο είλαη: 

 Κηλήζεηο κε άιινπο ηξφπνπο πιελ απηνχ ηεο Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκψλ 
(ΑΣΟ) ιφγσ βιάβεο ζπξκνχ, ή ιφγσ βιάβεο ηνπ ΑΣC. 

 Μεηαβάζεηο επί ηεο ζπλδεηήξηαο ηξνρηάο πξνο ην πλεξγείν πληήξεζεο 
απφ ηελ πεξηνρή ηνπ απηφκαηνπ ειέγρνπ πξνο ηελ πεξηνρή κε απηφκαηνπ 
ειέγρνπ, φπσο νξίδεηαη ζηα Δγρεηξίδηα ρεδηαζκνχ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη 
ηεο Καιακαξηάο. 

3.7 Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπλνδνχ ζπξκψλ φηαλ βξίζθεηαη ζε ππεξεζία 
κέζα ζε ζπξκφ ζα είλαη νη εμήο: 

 Οδήγεζε ηνπ ζπξκνχ κέζσ ηεο Θέζεο Οδήγεζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (EDP) 
κε άιινπο ηξφπνπο πιελ απηνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ΑΣΟ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 
ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο απφδνζεο, ζε επηρείξεζε δηάζσζεο ή εληφο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ κεηά απφ εληνιή ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ -
OCC). 

 Υεηξηζκφ ηνπ θνκβίνπ πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο – αλ απαηηεζεί – ζε 
πεξίπησζε φπνπ ε EDP είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

 Απνκφλσζε ησλ ζπξψλ ηνπ ζπξκνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζπξψλ. 

 Άλνηγκα θαη Κιείζηκν ησλ ζπξψλ ηνπ ζπξκνχ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο θαη εληνιή έθηαθηεο αλάγθεο ησλ Θπξψλ επί Απνβαζξψλ (PSD) ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ATO, αθνχ ιάβεη κε ηνλ αζχξκαην ηελ 
ζρεηηθή εληνιή απφ ην OCC. 

 Απνθαηάζηαζε,ζε ζπλελλφεζε κε ην ΚΔΛ (OCC), ηνπ θνκβίνπ ζηάζεο 
έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ζπξκνχ εληφο ηνπ ζπξκνχ θαη επί ησλ απνβαζξψλ ζε 
πεξίπησζε πνπ έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ επηβάηε. 

 Πιεθηξνιφγεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ηνπ αξηζκνχ ζε φξγαλν πιεθηξνιφγεζεο 
ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε ππεξεζηαθφ θιεηδί αιιά είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ 
πίλαθα νδήγεζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 ιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθθέλσζε ησλ ζπξκψλ απφ 
επηβάηεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Φξνληίδα ησλ επηβαηψλ. 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο νχησο ψζηε ην Μεηξφ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
ρσξίο ζπλνδφ ζπξκνχ, ηφζν ζηελ θχξηα γξακκή, φζν θαη ζηηο Δπεθηάζεηο. Ο 
Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ 
γηα ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ ρσξίο ζπλνδφ.  
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3.8 Οη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ησλ επηβαηηθψλ ζπξκψλ ζα είλαη νη εμήο: 
Λεηηνπξγίεο Πιήξσο Απηφκαηεο εκαηνδφηεζεο : 

 Πιήξσο απηφκαηε, ρσξίο νδεγφ, ιεηηνπξγία κε ην ζχζηεκα ATO, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηφκαηεο αλαζηξνθήο. 

 Λεηηνπξγία πιχζεο κε κέγηζηε ηαρχηεηα 5 km/h γηα απηφκαηε δηέιεπζε κέζσ 
ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ. 

 

Λεηηνπξγίεο Κίλεζεο κε Πξνζηαζία ήκαηνο κε ηε ιεηηνπξγία ζπξκνχ απφ ηνλ 
ζπλνδφ ζπξκνχ 

 Δπηηεξνχκελε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία κε ΑΣΡ κε ζπλερή επηηήξεζε ηαρχηεηαο 
θαη έιεγρν ππέξβαζεο ηαρχηεηαο – αλψηαηε ηαρχηεηα ζηε γξακκή 80 km/h. 

 Λεηηνπξγία κε επαλαθνξά ΑΣΡ κε νδήγεζε ππφ επηηεξνχκελε πεξηνξηζκέλε 
ηαρχηεηα 15 km/h θαη έιεγρν ππέξβαζεο ηαρχηεηαο ζηα 15 km/h. 

 

Σξφπνη Λεηηνπξγίαο πξκνχ 

 Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία εκπξφο κε έιεγρν ηαρχηεηαο απφ ην ζχζηεκα έιμεο ηνπ 
ζπξκνχ κε αλψηαηε ηαρχηεηα 15 km/h 

 Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία φπηζζελ κε έιεγρν ηαρχηεηαο απφ ην ζχζηεκα έιμεο ηνπ 
ζπξκνχ κε αλψηαηε ηαρχηεηα 15 km/h 

 

3.9 Οη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηαθψλ ζπξκψλ ζα είλαη ίδηνη κε απηνχο ησλ 
επηβαηηθψλ ζπξκψλ ρσξίο Απηφκαηε Λεηηνπξγία θαη ρσξίο ιεηηνπξγία πιχζεο. 

3.10 Ζ γξακκή ζα ζεκαηνδνηεζεί πιήξσο γηα δηπιήο θαηεχζπλζεο ιεηηνπξγία ζε φιεο ηηο 
ηξνρηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ αλαζηξνθήο ζηνπο ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο. Καηά ηε δηάξθεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, νη ζπξκνί ζα θηλνχληαη επί ηεο 
δεμηάο ηξνρηάο, φπσο απηή θαίλεηαη ζηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο. 

3.11 Οη ζπξκνί ζα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα νρήκαηα θαη ζα έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 50 
εψο 55 κέηξα (νη ζπξκνί ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 51.5 κ ελψ νη 
15 λένη ζπξκνί αλακέλεηαη λα έρνπλ παξφκνην κήθνο κε πηζαλή κηθξή απφθιηζε απφ 
ηνπο αξρηθνχο 18 ζπξκνχο, αλεθηή απφ ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο). Σν άθξν θάζε 
ζπξκνχ ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε κία Θέζε Οδήγεζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (EDP). Ο 
ρσξηζκφο ησλ ζπξκψλ δελ πξνβιέπεηαη γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

3.12 Ζ δεχμε ησλ ζπξκψλ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Χζηφζν, ην 
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζα ππνζηεξίδεη ηε δεχμε ησλ ζπξκψλ γηα ηελ πεξίπησζε 
επηρείξεζεο δηάζσζεο. 

3.13 Οη ππεξεζηαθνί ζπξκνί (ζπξκνί ζπληήξεζεο) πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ππφ ηελ πξνζηαζία Απηφκαηεο Πξνζηαζίαο πξκψλ 
(ATP) κεηαμχ απηφκαησλ επηβαηηθψλ ζπξκψλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.Γελ 
απαηηείηαη απηφκαηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ ζπξκψλ. 

3.14 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ζπξκψλ θαη δηαγλσζηηθήο θχζεο 
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο ζπξκνχο ζα κεηαδίδνληαη ζπλερψο απφ ηνπο ζπξκνχο 
πξνο ην OCC θαη ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζην OCC. 

3.15 Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζπξκνί κηθξφηεξνπ κήθνπο δελ ζα ιεηηνπξγνχλ γηα 
εκπνξηθή ιεηηνπξγία, αιιά ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
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αλάγθεο ή γηα ιφγνπο κεηαθνξάο απνζεκάησλ. Ζ δεχμε θαη απφδεπμε ησλ 
ππεξεζηαθψλ ζπξκψλ, κε εμαίξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην Ακαμνζηάζην ή ζε ρψξνπο πξννξηζκέλνπο γηα ελαπφζεζε 
ζπξκψλ. Οη ππεξεζηαθνί ζπξκνί κεηαβιεηνχ κήθνπο, ζα είλαη ζε ζέζε λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην ζχζηεκα θαη ζα είλαη θαλνληθά εμνπιηζκέλνη κε ATP. 

3.16 ε πεξίπησζε βιάβεο ηξνραίνπ πιηθνχ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δεχηεξνο ζπξκφο 
πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ ζπξκφ κε βιάβε απφ ην εκπξφζζην ή φπηζζελ ηκήκα 
ηνπ.  Ζ ζεκαηνδφηεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί έλαλ ηέηνην ζπξκφ κε κήθνο 
δηπιάζην απφ απηφ ελφο ηππηθνχ ζπξκνχ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ή ρσξίο ATP θαη  κε 
κέγηζηε ηαρχηεηα 15 km/h. 

3.17 Ζ παξνρή ξεχκαηνο έιμεο γίλεηαη κέζσ ηεο θάησ επηθάλεηαο  επαθήο κηαο δη-
κεηαιιηθήο (αινπκίλην-ράιπβαο) ξάβδνπ ηνπνζεηεκέλεο δίπια ζηελ ζηδεξνηξνρηά 
θπθινθνξίαο. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε έιμεο είλαη 750VDC. Ακθφηεξεο νη ζηδεξνηξνρηέο 
θπθινθνξίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ξεχκαηνο έιμεο, εθηφο 
απφ κηθξνχ κήθνπο δηαζηήκαηα ζηηο πεξηνρέο αιιαγψλ. 

3.18 Χο ρξνλναπφζηαζε ζρεδίαζεο νξίδεηαη ην ζεσξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 
δηαδνρηθψλ ζπξκψλ ελ κέζσ ηξνρηάο ρσξίο ρξφλν ζηάζεο ζε ζηαζκφ. Ζ 
ρξνλναπφζηαζε ζα δηαηεξείηαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο 
ηαρχηεηαο ζηνλ ζπξκφ  απφ ηελ πξνζέγγηζε άιινπ ζπξκνχ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο 
φπνπ ζα είλαη αλαπφθεπθηε ε ηήξεζε ηεο ρξνλναπφζηαζεο θαη ησλ ρξφλσλ ζηάζεο 
ζηαζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο, νη νπνίνη ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ θάζε  
απνδνρήο ηεο κειέηεο. Οπνηνζδήπνηε ηέηνηνο πεξηνξηζκφο ηαρχηεηαο ζα 
ηεθκεξησζεί θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

3.19 ε φιεο ηηο ηξνρηέο αλάκεζα ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
επηβαηηθνχο ζπξκνχο, ε ρξνλναπφζηαζε ζρεδίαζεο ζα είλαη 60 sec. 

3.20 Ζ ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ζηελ αξρηθή ιεηηνπξγία 150 sec.  ε 
κεηαγελέζηεξε θάζε θαη βάζεη ηεο επηβαηηθήο δήηεζεο, ε ρξνλναπφζηαζε ζα 
κεησζεί ζε 90 sec. Σν ζχζηεκα ζα ζρεδηαζζεί  γηα ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο 90 
sec. ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζηξνθήο ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο κέζσ ησλ 
επηζηάζκσλ. Ο αθξηβήο δηαρσξηζκφο ησλ ζπξκψλ πξνο Νέα Διβεηία θαη 
Καιακαξηά/Μίθξα πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο, ζα γίλεηαη θαη‟αξρήλ φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην εγρεηξίδην ζρεδηαζκνχ ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο (ελδεηθηηθά, γηα 
θάζε 3 ηξαίλα, ηα δχν ζα θαηεπζχλνληαη πξνοηελ Καιακαξηά/Μίθξα θαη ην έλα πξνο 
Νέα Διβεηία). Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα on-line δηακφξθσζε 
ηεο αλσηέξσ αλαινγίαο ζπξκψλ πξνο ηνπο δχν θιάδνπο. Ζ ελ ιφγσ κειέηε ηνπ 
θφκβνπ ηεο δηαθιάδσζεο Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο ζα 
απνηειέζεη εηδηθή κειέηε πξνο ππνβνιή θαη έγθξηζε. 

3.21 Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα επί ηεο γξακκήο ζε θαλνληθή θαη ζε αλάζηξνθε θαηεχζπλζε ζα 
είλαη 80 km/h. 

3.22 Ζ ηαρχηεηα ζην Ακαμνζηάζην θαη ζε ιεηηνπξγία κεησκέλεο απφδνζεο ρσξίο ATP ζα 
είλαη 15 km/h. 

3.23 Ζ ηαρχηεηα ζπξκνχ, φηαλ δηέξρεηαη κέζα απφ ζηαζκφ ρσξίο ζηάζε,  ζα πεξηνξίδεηαη 
απφ ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζηα 40 km/h ην κέγηζην, ππφ ηνλ φξν φηη νη ζχξεο 
επί ησλ απνβαζξψλ ζα είλαη θιεηζηέο θαη αζθαιηζκέλεο. 

3.24 Ο Αλάδνρνο, αλαθνξηθά κε ην αζθαιέο πξνθίι ηαρχηεηαο, ζα νξίζεη ηελ ηαρχηεηα 
ζπξκνχ δηεξρνκέλνπ κέζσ δηαζηαπξψζεσλ ζηελ πιεπξά ηεο εθηξνπήο θαη κέζσ 
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θακππιψλ.  Ζ επηηξεπφκελε ηαρχηεηα κέζσ δηαζηαπξψζεσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ρξνλναπνζηάζεηο θαη ηνπο ρξφλνπο αλαζηξνθήο. 

3.25 Ζ πξνθαζνξηζκέλε ειάρηζηε ρξνλναπφζηαζε γηα θίλεζε ζπξκνχ πξνο ηε κία ή ηελ 
άιιε θαηεχζπλζε κεηαμχ Ακαμνζηαζίνπ θαη ησλ παξαθείκελσλ ζηαζκψλ ζα είλαη 
απηή πνπ ηζρχεη γηα ηελ θχξηα γξακκή. 

3.26 Ζ ρξνλναπφζηαζε γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο θίλεζεο ησλ ζπξκψλ ζηνπο ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο απαηηεί κία εηδηθή κειέηε ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηξνρηψλ, ε 
νπνία ζα είλαη αληηθείκελν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. Ζ αλαζηξνθή ζπξκψλ ζα 
είλαη δπλαηή ζε φινπο ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
ιεηηνπξγία κε ηελ ρξήζε ησλ ειάρηζησλ ρξνλναπνζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 90 sec. 

3.27 Απηφκαηε αλαζηξνθή ζα πξαγκαηνπνηείηαη πέξαλ ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 
(επίζηαζκνο) ή/θαη εκπξφο απφ ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ρσξίο θακία επέκβαζε απφ 
ηνλ ζπλνδφ ζπξκνχ.  Γηα ην αξρηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ζα εθαξκνζηεί έλαο 
πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο ζηάζκεπζεο ζηηο ηεξκαηηθέο απνβάζξεο ή επηζηάζκνπο 
ηεο ηάμεο ησλ 90 sec πεξίπνπ γηα ιφγνπο ξχζκηζεο. 
 
 

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

4.1 Γενικά 

4.1.1 Σν ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζπλνιηθά ζα απνηειείηαη απφ εμνπιηζκφ ζην: 

 Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (OCC) (Βι επίζεο. Πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο 
ATS) 

 Κέληξν Λεηηνπξγίαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ECR) 

 χζηεκα ηνπηθήο ή θεληξηθήο ζεκαηνδφηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ αιιεινκαλδάισζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπξκψλ. 

 Δμνπιηζκφο γξακκήο. 
 πζηήκαηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. 

 χζηεκα ειέγρνπ ζπξκνχ  επί ηνπ ζπξκνχ 
 

4.1.2 Σν ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξνχζα Πξνδηαγξαθή, ζα 
πεξηιακβάλεη απηφκαηε ζεκαηνδφηεζε θαη ζα ζπλίζηαηαη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε 
απηά, απφ: 

 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο αιιεινκαλδάισζεο κεηαμχ αιιαγψλ, ζεκάησλ, ηκεκάησλ 
ηξνρηάο. 

 Απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία δηαδξνκψλ ζπξκνχ. 

 χζηεκα «Πεξηγξαθήο πξκνχ» (“TrainDescriber”)  . 

 Απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία αιιαγψλ. 

 χζηεκα κεηαβιεηνχ κπινθ (movingblocksystem), ή ζχζηεκα θαηλνκεληθνχ 
κεηαβιεηνχ κπινθ (quasimovingblocksystem). 

 χζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο. 
 χζηεκα ειέγρνπ ζπξκψλπαξαπιεχξσο ηεο γξακκήο ή θεληξηθφ. 

 Γηαζχλδεζε γηα ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκνχ (ATS).  
Ζ δηαζχλδεζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη δσηηθέο θαη κε δσηηθέο 
εληνιέο απφ ην ζχζηεκα  ATS θαη λα δηαβηβάδεη δσηηθέο θαη κε δσηηθέο ελδείμεηο 
ζην ζχζηεκα ATS. 
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 Γηαζχλδεζε κε ηηο ζχξεο επί ησλ απνβαζξψλ. 

 Σνπηθή ιεηηνπξγία αιιεινκαλδάισζεο απφ ζηαζκφ εξγαζίαο εθφζνλ είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ίδην ζηαζκφ φπνπ ζηεγάδεηαη ε αιιεινκαλδάισζε. 
 

4.1.3 Ο εμνπιηζκφο ζεκαηνδφηεζεο παξαπιεχξσο ηεο γξακκήο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Μεραληζκνχο αιιαγψλ θαη κεραληζκνχο αζθάιηζεο. 

 ήκαηα. 

 Αλίρλεπζε θελήο ζέζεο ηξνρηάο κέζσ θπθισκάησλ ηξνρηάο. 

 πζηήκαηα κεηάδνζεο ζεκάησλ (beacons), επαγσγηθνχο βξφγρνπο (fill-inloops) 
ή άιιεο ζπζθεπέο κεηάδνζεο. 

 Δκβνια θαη θνκβία. 

 Καιψδηα.  
 

4.1.4 Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 χζηεκα δηαβίβαζεο δσηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ηξνρηά ζηνλ ζπξκφ θαη απφ 
ηνλ ζπξκφ ζηελ ηξνρηά. 

 Γηαβίβαζε κε δσηηθψλ δεδνκέλσλ  απφ ηελ ηξνρηά ζηνλ ζπξκφ θαη απφ ηνλ 
ζπξκφ ζηελ ηξνρηά. 
 

4.1.5 Σν ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο επί ηνπ ζπξκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απφιπηα απηφκαηε, άλεπ νδεγνχ, ιεηηνπξγία ζπξκνχ (ΑΣΟ). 
 χζηεκα απηφκαηεο πξνζηαζίαο ζπξκνχ (ATP) ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ζπλερψο 

θαη ζα επηβιέπεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο ηξνρηάο 
θαη ζα δηαζθαιίδεη φηη ν ζπξκφο δελ ππεξβαίλεη πνηέ ην φξην ησλ δηαδξνκψλ 
πνπ έρνπλ ραξαρζεί θαη επηβιέπνληαη γηα απηφλ. 

 Γηαζχλδεζε Οδεγνχ - Μεραλήο (DMI) ελζσκαησκέλε ζηελ Θέζε Οδήγεζεο 
Έθηαθηεο Αλάγθεο (EDP). 

 Γηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα έιμεο θαη ην ζχζηεκα πέδεζεο ησλ ζπξκψλ. 
 

4.2 Ηλεκηπονική Αλληλομανδάλυζη (E-IXL) 

OAλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη χζηεκα Ζιεθηξνληθήο 
Αιιεινκαλδάισζεο (Δ-ΗΥL) ειεγρφκελν απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ο πιηθφο 
εμνπιηζκφο (hardware) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα δηαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν 
δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη δνκεκέλν (modular) θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηνπ, δνθηκαζκέλν δηεμνδηθά θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο θαη ηθαλφ λα 
ειέγμεη θαη λα παξαθνινπζήζεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Οιφθιεξν ην ζχζηεκα 
ειεθηξνληθήο Αιιεινκαλδάισζεο ππφθεηηαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΑΜ.  Σν 
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο Αιιεινκαλδάισζεο ζα πεξηιακβάλεη πνιιαπινχο 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, πιήξσο εθεδξηθνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα κε 
ηελ κνξθή 2 απφ 3 ή ηζνδχλακν 2 επί 2 επί 2, κε αλεθηηθφηεηα ζε ζθάικαηα.. 

Γηα θάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζα παξαζρεζνχλ εθεδξηθέο θαη 
αλεμάξηεηεο παξνρέο ηζρχνο, κε επαξθή απνζεκαηηθή ρσξεηηθφηεηα. Έλα ζχλνιν 
ηκεκάησλ δηαζχλδεζεο (interfacemodules) ζα ζρεκαηίζεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 
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ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο αιιεινκαλδάισζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ 
(αιιαγέο, ζήκαηα, θπθιψκαηα ηξνρηάο, κεηξεηέο αμφλσλ ηξνρψλ θιπ.). Σα ηκήκαηα 
δηαζχλδεζεο ζα είλαη αζθαιή έλαληη βιάβεο. 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο ζα πεξηιακβάλεη πιήξσο 
δηακνξθσκέλα εξκάξηα, ηα νπνία ζα θέξνπλ επαξθή αξηζκφ ηππσκέλσλ 
θπθισκάησλ δηαζχλδεζεο ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ. Μεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ησλ 
ηκεκάησλ δηαζχλδεζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ, ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ζα είλαη αζθαιέο έλαληη βιάβεο. Οη απαξαίηεηεο 
παξνρέο ηζρχνο ζα παξέρνληαη γηα ηα ηκήκαηα δηαζχλδεζεο.  

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο Αιιεινκαλδάισζεο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ 
εμσηεξηθφ εμνπιηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο έλα απνθιεηζηηθφ, πιήξσο εθεδξηθφ, δίθηπν 
κεηάδνζεο κε νπηηθέο ίλεο, δηακνξθσκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε επηθνηλσλία κε ην 
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ηειερεηξηζκνχ λα είλαη αζθαιήο έλαληη βιάβεο.   

4.2.1 Γεληθέο Λεηηνπξγίεο ελφο πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Αιιεινκαλδάισζεο 

4.2.1.1 Σνπηθή ιεηηνπξγία  
 Κάζε ηνπηθή αιιεινκαλδάισζε (εάλ ππάξρεη κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή) ζα είλαη 

εμνπιηζκέλε κε ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνοζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο ζηελ αίζνπζα ηνπ ζηαζκάξρε θαη ζην δσκάηην ζεκαηνδφηεζεο 
3.4s..Ο ζηαζκφο εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Ακαμνζηαζίνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο 
ζηελ αίζνπζα ρεηξηζηή ηνπ OCC.  Ο ζηαζκφο «Νέα Διβεηία» θαη ην Ακαμνζηάζην ζα 
έρνπλ δχν αλεμάξηεηεο αιιεινκαλδαιψζεηο. ε πεξίπησζε θεληξηθήο 
αιιειινκαλδάισζεο ν ηνπηθφο ζηαζκφο εξγαζίαο δελ θξίλεηαη απαξαίηεηνο. 

4.2.1.2 Αζθάιεηα 

ην επίπεδν αζθαιείαο, νη δηαδξνκέο ζα ραξάζζνληαη, αιιειαζθαιίδνληαη, 
αληρλεχνληαη θαη απειεπζεξψλνληαη εθ λένπ. Γελ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ράξαμεο 
αζπκβίβαζησλ δηαδξνκψλ. Οη εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηνπηθφ ή θεληξηθφ 
ζηαζκφ εξγαζίαο ή ην ΑΣS κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο, ζα κεηαδίδνληαη ζην επίπεδν 
αζθαιείαο θαη ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηηο ινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 
ζεκαηνδφηεζεο. Ζ απνξξένπζα θαηάζηαζε θαη νη ελδείμεηο ζθάικαηνο πνπ ζα 
πξνθχπηνπλ ζα κεηαδίδνληαη  ζηνλ ηνπηθφ ή θεληξηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο θαη ην ΑΣS 
κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

4.2.1.3 Έιεγρνο θαη Παξαθνινχζεζε 
Θα πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 
εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ. Σα θπθιψκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ ζα κεηάγνληαη 
θαηά ηξφπν αζθαιή έλαληη βιάβεο. Ζ πξαγκαηηθή  θαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
εμνπιηζκνχ (φςε ζεκάησλ, ζέζε αιιαγψλ, θιπ.) θαζψο θαη φιεο νη βιάβεο 
(ειαηησκαηηθή θαισδίσζε, θιπ.) ζα αληρλεχνληαη ζπλερψο. 

 

4.3 Λειηοςπγίερ Αλληλομανδάλυζηρ 

ηελ πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθεηαη ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θελήο ζέζεο 
ζηελ ηξνρηά κέζσ θπθισκάησλ ηξνρηάο.  Ζ πξνηεξαηφπηεηα ζηελ αλίρλεπζε 
ζπξκψλ ζα αλήθεη ζην ζχζηεκα CBTC.Σα θπθιψκαηα ηξνρηάο ζα είλαη ν 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 
ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ 

ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α.. 59046 

 

T_DP15250                                    ελίδα 19 από 97 

δεπηεξεχσλ ηξφπνο αλίρλεπζεο ζπξκψλ.θαη απηφ ελδέρεηαη λα επηβάιιεη 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ παξαθάησ πεξηγξαθή, φπσο αλαιχεηαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (4.3). Απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζα 
αλαιπζνχλ θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε.   

4.3.1 Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θπθισκάησλ ηξνρηάο 
Καζψο νη ζπξκνί δηέξρνληαη νξζά απφ έλα θχθισκα ηξνρηάο ζε άιιν, νπνηεζδήπνηε 
ιεηηνπξγίεο αιιεινκαλδάισζεο βαζίδνληαη ζε απηή ηε ιεηηνπξγία θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο ζα ιεηηνπξγνχλ νξζά.  Δλδέρεηαη δηάθνξνη παξάγνληεο λα θέξνπλ 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ζρεηηθέο θαζπζηεξήζεηο αιιαγήο  ησλ πθηζηάκελσλ 
θαηαζηάζεσλ ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο πνπ ειεπζεξψλνληαη ή θαηαιακβάλνληαη 
απφ ην ζεκείν επαθήο ζηδεξνηξνρηάο/ηξνρνχ έσο ην ζεκείν φπνπ νη 
πξναλαθεξζείζεο πθηζηάκελεο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
αιιεινκαλδάισζε. ηα ζηαζεξά κέηξα πεξηιακβάλεηαη ε επηπξφζζεηε 
θαζπζηέξεζε ηεο θαηαγξαθήο ζηελ αιιεινκαλδάισζε ελφο θπθιψκαηνο ηξνρηάο 
σο ειεχζεξν απφ ην λα ην θαηαγξάςεη σο θαηεηιεκκέλν. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαζθαιίδεη φηη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εμνπιηζκνχ αλίρλεπζεο ζπξκνχ απφ νπνηαδήπνηε αηηία δελ ζα πξνθαιεί ηελ 
πξφσξε απειεπζέξσζε ηεο αιιεινκαλδάισζεο ή άιιε κε αζθαιή θαηάζηαζε. Ζ 
απειεπζέξσζε ηεο αιιεινκαλδάισζεο ελψ ν ζπξκφο βξίζθεηαη εληφο κηαο 
δηαδξνκήο, κε δηαδνρηθή απνδέζκεπζε κε ηελ δηέιεπζε ηνπ ζπξκνχ απφ ηα φξηα 
θπθισκάησλ ηξνρηάο ή κε ρεηξνθίλεηε απειεπζέξσζε ζα θαζπζηεξείηαη, 
πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδίδεηαη ε πξφσξε απειεπζέξσζε ηεο δηαδξνκήο ιφγσ 
κηαο παξνδηθήο (ζχληνκνπ) απειεπζέξσζεο θάπνηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο. Ο 
ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία.  Ο Αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο πνπ ζα πξνηείλεη 
κέζσ επηθπξσκέλνπ θαζνξηζκνχ ηεο γεληθήο αζθάιεηαο πνπ δηέπεη ηελ 
πξνηεηλφκελε απφ απηφλ αιιεινκαλδάισζε.  Ζ απαίηεζε απηή αθνξά θάζε ηκήκα 
θπθιψκαηνο ηξνρηάο φισλ ησλ δηαδξνκψλ εληφο ηεο αιιεινκαλδάισζεο. 

Κάζε ηκήκα καλδάισζεο δηαδξνκήο δελ ζα απειεπζεξψλεηαη παξά κφλν φηαλ: 

 Σν ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο έρεη θαηαιεθζεί. 

 Σν ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο έρεη ειεπζεξσζεί θαη έρεη παξέιζεη ν 
ρξφλνο θαζπζηέξεζεο θαη 

 Σν ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο είλαη ειεχζεξν ελψ ην θχθισκα ηξνρηάο 
εκπξφο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ραξαγκέλεο δηαδξνκήο είλαη θαηεηιεκκέλν. 

 
4.3.2 Γηαρείξηζε Αιιαγψλ 
 Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο ζα παξέρεη κεραληζκνχο γηα 

ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ησλ αιιαγψλ, απφ ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο ή απφ ην 
OCC.  Έλα αίηεκα γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία αιιαγψλ ζα επαιεζεχεηαη απφ ην 
ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο πξηλ εθηειεζζεί. 

 Οη αιιαγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα κέζσ αιιεινκαλδάισζεο ζα παξακέλνπλ 
ζηελ ηειεπηαία ηνπο ζέζε έσο φηνπ απαηηεζεί λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηελ αληίζεηε 
ζέζε, ιφγσ ράξαμεο λέαο δηαδξνκήο ή πξνθεηκέλνπ λα δνζεί λέα πιεπξηθή 
πξνζηαζία, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ βξίζθνληαη ζε ηεξκαηηθνχο 
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ζηαζκνχο, φπνπ ιεηηνπξγία απηφκαηεο επαλαθνξάο ελδέρεηαη λα εθαξκνζζεί 
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ρξνλναπφζηαζε. 

 Οπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία αιιαγψλ κέζσ αιιεινκαλδάισζεο ζα παξαθνινπζείηαη 
απφ έλαλ ρξνλνκεηξεηή.  Αλ δελ επηηεπρζεί ε αλίρλεπζε εληφο 8 sec ην αλψηεξν, 
απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αιιαγήο, ζα δηαθνπεί ε παξνρή ηζρχνο πξνο 
ηελ αιιαγή θαη ζα ελεξγνπνηεζεί ζπλαγεξκφο ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή. 

 Ζ αιιεινκαλδάισζε ζα εκπνδίδεη λέα θίλεζε ησλ βειφλσλ ηεο αιιαγήο φηαλ ην 
θχθισκα ηεο ηξνρηάο πνπ πεξηέρεη ηελ βειφλε εκθαλίδεη θαηάζηαζε θαηάιεςεο.  
Χζηφζν, αλ ζπκβεί θαηάιεςε θπθιψκαηνο ηξνρηάο πνπ πεξηιακβάλεη βειφλε 
αιιαγήο, αθνχ έρεη αξρίζεη λα θηλείηαη ε βειφλε αιιαγήο, ε θίλεζε πνπ βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε δελ ζα δηαθφπηεηαη. 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ αιιαγψλ ζα είλαη αιιεινκαλδαισκέλε – γηα ηνπο παξαθάησ 
ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο: 

 Υάξαμε δηαδξνκήο κέζσ ηεο αιιαγήο. 

 πλζήθε επηθάιπςεο πνπ επεθηείλεηαη ζηελ αιιαγή. 

 Πιεπξηθή πξνζηαζία παξερφκελε ζε κία δηαδξνκή, επηθάιπςε ή ηξνρηά 
ελαπφζεζεο ζπξκψλ. 

 Καηάιεςε ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο αιιαγήο. 
 Υεηξνθίλεηε καλδάισζε κηαο αιιαγήο. 

Γελ ζα επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε έλαξμε ιεηηνπξγίαο πνιιαπιψλ αιιαγψλ.  Ο 
θιηκαθνχκελνο έιεγρνο ησλ αιιαγψλ ζα παξεκπνδίδεη ην αλσηέξσ.  Αλ ιφγσ 
ράξαμεο δηαδξνκήο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο εληνιέο γηα ιεηηνπξγία αιιαγψλ, ν 
θιηκαθνχκελνο έιεγρνο ησλ αιιαγψλ ζα αξρίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αιιαγψλ ηε κία 
κεηά ηελ άιιε ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 500 msec.  Ζ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 
αιιαγψλ δελ ζα ειέγρεηαη κέζσ ηνπ θιηκαθνχκελνπ ειέγρνπ ησλ κεραληζκψλ 
αιιαγήο.  

Οη αιιαγέο ζα είλαη ζε ζέζε λα καλδαιψλνληαη ηνπηθά (ζα κπινθάξνληαη έλαληη 
νπνηαζδήπνηε ιεηηνπξγίαο) απφ ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο, θαζψο θαη απφ ην 
OCC/ECR.  Ζ απαζθάιηζε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ίδηα ζέζε απφ ηελ 
νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε καλδάισζε ηνπο, κέζσ δσηηθήο ζεκαζίαο 
θαηαγεγξακκέλεο ιεηηνπξγίαο.  

4.3.3 Γηαρείξηζε δηαδξνκήο 

Κάζε δηαδξνκή νξίδεηαη λα αξρίδεη απφ ην εκείν Αθεηεξίαο Γηαδξνκήο (RSP) θαη 
λα ηειεηψλεη ζην εκείν Πξννξηζκνχ Γηαδξνκήο (RDP). 

Σα RSP είλαη: 

 Δλδείθηεο Αιιαγήο 

 ήκαηα ζην Ακαμνζηάζην 

 Σκήκαηα ηξνρηάο (θπθιψκαηα ηξνρηάο) 
 

Σα RDP είλαη: 

 Δλδείθηεο Αιιαγήο 

 ήκαηα ζην Ακαμνζηάζην 
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 ήκαηα ηέξκαηνο ηξνρηάο ή πηλαθίδεο ηέξκαηνο ηξνρηάο 

 Σέξκα ηκεκάησλ ηξνρηάο (θπθισκάησλ ηξνρηάο). 
 

Σα ηκήκαηα ηξνρηάο πνπ αλαθέξνληαη, σο ζεκείν πξννξηζκνχ, ζα απνηεινχλ κέξνο 
ηεο δηαδξνκήο.  πζρεηηδφκελα κε ηε δηαδξνκή κπνξεί λα είλαη νξηζκέλα ζηνηρεία 
πνπ βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ ζεκείνπ πξννξηζκνχ.  Ζ δηαδηθαζία ράξαμεο δηαδξνκήο 
ζα δηεμάγεηαη ζε δχν, νξηζκέλα κε ζαθήλεηα, κέξε: έιεγρνο επηθχξσζεο θαη ράξαμε. 
Έιεγρνο επηθχξσζεο ζεκαίλεη φηη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ 
δηαδξνκή είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο ράξαμεο. Υάξαμε δηαδξνκήο 
ζεκαίλεη ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηα νπνία ζα καλδαισζνχλ ψζηε λα 
ζρεκαηίζνπλ ή λα ραξάμνπλ ηε δηαδξνκή.  ε πεξίπησζε φπνπ ν έιεγρνο ελφο 
ζηνηρείνπ ηεο δηαδξνκήο δελ επηηχρεη, ε δηαδξνκή ζα απνξξίπηεηαη.  Ζ ράξαμε κηαο 
δηαδξνκήο δελ ζα εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη πέξαλ 
ηνπ ζεκείνπ πξννξηζκνχ κπνξνχλ λα καλδαισζνχλ.  Ζ ηειεπηαία εξγαζία πνπ ζα 
γίλεηαη είλαη ε παξνρή έγθξηζεο θίλεζεο ζην ζχζηεκα ATP θαη ε απνδέζκεπζε ηεο 
φςεο ηνπ ελδείθηε αιιαγήο ππφ ηνλ φξν φηη ν ελδείθηεο αιιαγήο απνηειεί ηελ 
αθεηεξία. 

4.3.4 Δίδε δηαδξνκψλ ζπξκψλ 

Μία δηαδξνκή ζπξκνχ ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

 Σα ζηνηρεία ζεκαηνδφηεζεο, φπσο θπθιψκαηα ηξνρηάο, αιιαγέο θαη 
δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ RSP θαη RDP. 

 Σα ζηνηρεία πιεπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο δηαδξνκήο ζπξκνχ, απνηεινχκελα 
απφ αιιαγέο, θπθιψκαηα ηξνρηάο θαη ζήκαηα, πξνζηαζίαο ησλ πιεπξψλ ηεο 
δηαδξνκήο ηνπ ζπξκνχ κεηαμχ RSP θαη RDP. 

 Σα ζηνηρεία επηθάιπςεο, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ έλα ηκήκα πξνζηαζίαο 
ηθαλνπνηεηηθνχ κήθνπο πέξαλ ηνπ RDP απνηεινχκελν απφ θπθιψκαηα 
ηξνρηάο θαη αιιαγέο. 

 Πιεπξηθή πξνζηαζία ηεο επηθάιπςεο απνηεινχκελε απφ αιιαγέο, 
θπθιψκαηα ηξνρηάο θαη ζήκαηα, πξνζηαζίαο ησλ πιεπξψλ ηνπ κήθνπο ηεο 
επηθάιπςεο πέξαλ ηνπ RDP. 

 
Θα εθαξκνζζνχλ ηα παξαθάησ είδε δηαδξνκψλ ζπξκψλ: 

 ηαζεξέο δηαδξνκέο ζπξκνχ, απνηεινχκελεο απφ ηα κέξε πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ έλα κφλν ζπξκφ επί ηεο 
δηαδξνκήο ζπξκνχ 

 Πνιιαπιέο δηαδξνκέο ζπξκνχ, απνηεινχκελεο απφ ηα κέξε πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 
ζπξκνχο επί ηεο δηαδξνκήο ζπξκνχ. 

 
4.3.5 ςνθήκερ για ηιρ διαδπομέρ 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
δηαδξνκψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη ζηελ 
ΑΜπξνο έγθξηζε, έλα ζχλνιν ηεπρψλ, ηα νπνία θαινχληαη «Κχξηα Σεχρε» θαη ζηα 
νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη δπλαηφηεηεο δηαδξνκψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαδξνκψλ, 
βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, βάζεη 
θαλφλσλ ηνπο νπνίνπο έρεη εθαξκφζεη επηηπρψο ν Αλάδνρνο ζε πιήξσο απηφκαηα 
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ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο Μεηξφ.  Σα Κχξηα Σεχρε ζα πεξηέρνπλ, ρσξίο λα 
πεξηνξηζηνχλ ζε απηά, ηα παξαθάησ ηεχρε/ζρέδηα: 

 ρεκαηηθή δηάηαμε ηξνρηψλ, πνπ δεηθλχεη θπθιψκαηα ηξνρηάο, ηηο αιιαγέο, ηα 
ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ζεκάησλ (beacons), ηνπο βξφρνπο, ηα ζήκαηα θαη άιιεο 
γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο 

 Υάξαμε Αζπκβίβαζηεο δηαδξνκήο αιιεινκαλδάισζεο. Σν ηεχρνο / ζρέδην ζα 
δεηθλχεη ζε ζρεκαηηθή κνξθή πνηεο δηαδξνκέο είλαη αζπκβίβαζηεο κε άιιεο.  

 πλζήθεο γηα Υάξαμε Γηαδξνκήο αιιεινκαλδάισζεο. Σν ηεχρνο / ζρέδην ζα 
δεηθλχεη ηα ζεκεία εηζφδνπ / πξννξηζκνχ νπνηαζδήπνηε δηαδξνκήο, πνηεο 
ζπλζήθεο ζα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηε ράξαμε ηεο δηαδξνκήο, πνηεο ζπλζήθεο ζα 
ηθαλνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε έγθξηζεο θίλεζεο γηα είζνδν ζηε 
δηαδξνκή, πνηεο ζπλζήθεο ζα ππάξρνπλ γηα απηφκαηε απειεπζέξσζε 
δηαδξνκήο θαη πνηεο ζπλζήθεο ζα ππάξρνπλ γηα αθχξσζε δηαδξνκήο ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Δπηπιένλ, ην θχξην ηεχρνο ζα πεξηέρεη 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθάιπςε ησλ δηαδξνκψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε δηαδξνκή. 

 Αιιεινκαλδάισζε / Γηαζχλδεζε κε ATP. Σν ηεχρνο / ζρέδην ζα δεηθλχεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα δηαβηβαζζνχλ απφ ην ζχζηεκα 
αιιεινκαλδάισζεο ζηνλ εμνπιηζκφ ATP ηεο γξακκήο θαη αληηζηξφθσο, φπσο 
επηβάιιεηαη απφ ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο αλίρλεπζεο ησλ ζπξκψλ 
(πξσηεχνλ ή/θαη δεπηεξεχνλ ζχζηεκα αλίρλεπζεο) . πνπ είλαη δπλαηφλ, ε 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κέζα ζην ηεχρνο / ζρέδην, ζα νξγαλψλεηαη αλά 
δηαδξνκή ή αιιηψο αλά θχθισκα ηξνρηάο ή σο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο. ιεο νη 
πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη κεηαμχ ηεο αιιεινκαλδάισζεο θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ ATP ηεο γξακκήο ζα παξνπζηάδνληαη ζην ηεχρνο / ζρέδην.  

 Σειεέιεγρνο αιιεινκαλδάισζεο.  Σν ηεχρνο / ζρέδην ζα δεηθλχεη ηνλ ηχπν 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ην ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο απφ 
ην Κεληξηθφ χζηεκα Διέγρνπ θαη ην αληίζηξνθν. πνπ είλαη δπλαηφλ, ε 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κέζα ζην ηεχρνο / ζρέδην,  ζα νξγαλψλεηαη αλά 
δηαδξνκή ή αλά εμσηεξηθφ εμνπιηζκφ / θχθισκα ηξνρηάο ή σο δηάθνξεο 
πιεξνθνξίεο. ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
αιιεινκαλδάισζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην 
ηεχρνο / ζρέδην. 

 Αιιεινκαλδάισζε Αιιαγψλ. Σν ηεχρνο / ζρέδην ζα δεηθλχεη πψο κία αιιαγή, 
πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδξνκή ή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν επηθάιπςεο δηαδξνκήο, ή 
ε νπνία παξέρεη πιεπξηθή πξνζηαζία ζε δηαδξνκέο ή επηθαιχςεηο, ζα 
αζθαιίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ πνηα δηαδξνκή έρεη ραξαρζεί θαη ζε πνην 
θχθισκα ηξνρηάο βξίζθεηαη ε αιιαγή.  

 Οπνηνδήπνηε άιιν ηεχρνο / ζρέδην απαηηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιεινκαλδάισζεο. 

 

4.3.6            Υάξαμε Κχξηαο Γηαδξνκήο 

Ζ ράξαμε ηεο δηαδξνκήο ζπξκνχ ζα δηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο ζηνλ εμνπιηζκφ ATP 
ηεο γξακκήο. Πξηλ δνζεί έγθξηζε θίλεζεο ηνπ ζπξκνχ, ε αιιεινκαλδάισζε ζα 
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επηβεβαηψλεη φηη ν ελδείθηεο αιιαγήο εηζφδνπ έρεη πξάζηλε φςε ππφ ηνλ φξν φηη ην 
RSP είλαη ελδείθηεο αιιαγήο. Αθνχ ραξαρζεί ε δηαδξνκή θαη επαιεζεπζεί ε χπαξμε 
πξάζηλνπ θσηφο, ζα δηαβηβάδεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ATP ηεο γξακκήο, ε έγθξηζε 
θίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί ην ζεκείν ζηάζεο ηνπ ATP θαη λα δνζεί ε 
ηαρχηεηα ζηφρνπ ζην ζπξκφ. 

 «Τπεξράξαμε» (routeoversetting) δηαδξνκήο απφ ηελ αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο «λ» 
έσο ην ζεκείν πξννξηζκνχ ηεο δηαδξνκήο «λ+1» ζα είλαη εθηθηή ζην βαζκφ πνπ 
είλαη ιεηηνπξγηθά πξαθηηθή.  Γηα παξάδεηγκα, δηαδξνκέο ζπξκψλ γηα θηλήζεηο 
ζπξκψλ απφ ηελ απνβάζξα ηεο ηξνρηάο 2 ηνπ ζηαζκνχ Μίθξαοέσο ηνλ ελδείθηε 
αιιαγήο ηεο δηαθιάδσζεο Παηξηθίνπ (25εο Μαξηίνπ) ζα ραξάζζνληαη κε κία κφλν 
ελέξγεηα. 

4.3.7 Αςηόμαηη απελεύθεπυζη διαδπομήρ 

Ζ αλίρλεπζε ηεο νξζήο αιιεινπρίαο, θαζψο ν ζπξκφο θηλείηαη επάλσ ζηα φξηα 
κεηαμχ θπθισκάησλ ηξνρηάο, αξρίδνληαο απφ ην θχθισκα ηξνρηάο πξνζέγγηζεο έσο 
ην  RDP,  απνηειεί ηε ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο απειεπζέξσζεο δηαδξνκψλ. 

Γηα ηελ απειεπζέξσζε κηαο δηαδξνκήο, ζα πινπνηείηαη  ε εμήο αιιεινπρία: 

 Κχθισκα ηξνρηάο πξνζέγγηζεο   ↓ 

 Πξψην θχθισκα ηξνρηάο ηεο δηαδξνκήο  ↓ 
 Κχθισκα ηξνρηάο πξνζέγγηζεο   ↑ 

 Γεχηεξν θχθισκα ηξνρηάο ηεο δηαδξνκήο  ↓ 

 Πξψην θχθισκα ηξνρηάο ηεο δηαδξνκήο  ↑ 
Μεηά ηελ πξναλαθεξζείζα αιιεινπρία, ε αζθάιηζε ηεο δηαδξνκήο 
απειεπζεξψλεηαη, φζνλ αθνξά ην πξψην ηκήκα ηεο. 

Γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ππφινηπεο δηαδξνκήο αλά θχθισκα ηξνρηάο ζα 
πινπνηείηαη ε εμήο αιιεινπρία: 

 Πξψην θχθισκα ηξνρηάο ηεο ππνιεηπφκελεο δηαδξνκήο ↓ 

 Γεχηεξν θχθισκα ηξνρηάο ππνιεηπφκελεο δηαδξνκήο ↓ 

 Πξψην θχθισκα ηξνρηάο ππνιεηπφκελεο δηαδξνκήο ↑ 
Μεηά ηελ πξναλαθεξζείζα αιιεινπρία, ην πξψην θχθισκα ηξνρηάο ηνπ 
ππνιεηπφκελνπ ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο απειεπζεξψλεηαη.  Ζ δηαδηθαζία 
απειεπζέξσζεο ζπλερίδεη έσο φηνπ ε θίλεζε ηνπ ζπξκνχ έρεη απειεπζεξψζεη φια 
ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο. 

Απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ απειεπζέξσζε νπνηαζδήπνηε δηαδξνκήο ή κέξνπο 
δηαδξνκήο απνηειεί ε παξνπζία ηζρχνο.  Οπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο παξνρήο 
ηζρχνο ζα πξνθαιέζεη ηελ παχζε ηεο απηφκαηεο απειεπζέξσζεο ηεο δηαδξνκήο. 

 
4.3.8 Υειποκίνηηη ακύπυζη διαδπομήρ 

Ζ ρεηξνθίλεηε αθχξσζε δηαδξνκήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ ηνλ πξφζθαηα 
θαζνξηζκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο ή απφ ην OCC, φπνηε ππάξρεη δπλαηφηεηα. 

Κάζε δηαδξνκή, πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ρεηξνθίλεηα, πξέπεη λα έρεη ήδε ραξαρζεί 
σο πιήξεο δηαδξνκή.  Καλέλα ηκήκα εληφο ηεο δηαδξνκήο δελ πξέπεη λα είλαη 
θαηεηιεκκέλν ή ήδε απειεπζεξσκέλν.  Ζ ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα ηελ αθχξσζε 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 
ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ 

ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α.. 59046 

 

T_DP15250                                    ελίδα 24 από 97 

ηεο δηαδξνκήο δελ πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί (θακία άιιε αθχξσζε ζε εμέιημε). 
Ζ αθχξσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Ο ελδείθηεο αιιαγήο εηζφδνπ ζα δείρλεη ζηάζε ακέζσο, ππφ ηνλ φξν φηη ην RSP 
είλαη ελδείθηεο αιιαγήο, δηαθνξεηηθά θάζε έγθξηζε γηα θίλεζε ζα αθαηξείηαη: 

 ηαλ ην ηκήκα πξνζέγγηζεο είλαη ειεχζεξν ε ρεηξνθίλεηε αθχξσζε εθηειείηαη 
ακέζσο. 

 ηαλ ην ηκήκα πξνζέγγηζεο είλαη θαηεηιεκκέλν θαη δελ έρεη δνζεί έγθξηζε 
θίλεζεο ζην ATP ή/θαη ν ελδείθηεο αιιαγήο εθθίλεζεο εκθαλίδεη ζπλερψο 
θφθθηλε φςε, ε ρεηξνθίλεηε αθχξσζε εθηειείηαη ακέζσο. 

 ηαλ ην ηκήκα πξνζέγγηζεο είλαη θαηεηιεκκέλν θαη ε έγθξηζε θίλεζεο πξνο 
ην ATP έρεη δνζεί ή/θαη ν ελδείθηεο αιιαγήο εθθίλεζεο εκθαλίδεη πξάζηλε 
φςε, ε ρεηξνθίλεηε αθχξσζε πξνθαιεί ηελ αθαίξεζε ηεο έγθξηζεο θίλεζεο 
θαη ηνλ ελδείθηε αιιαγήο λα εκθαλίζεη θφθθηλε φςε, σζηφζν, ε δηαδξνκή ζα 
παξακείλεη αζθαιηζκέλε/ραξαγκέλε θαη ειεγρφκελε απφ έλαλ ρξνλνκεηξεηή, 
ν νπνίνο ζα εγγπάηαη φηη θάησ θαη απφ ηηο πιένλ δπζκελείο ζπλζήθεο, ν 
ζπξκφο ζα ζηακαηήζεη πξηλ ιήμεη ν ρξνλνκεηξεηήο.  Γηα θάζε δηαδξνκή ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθφο ρξνλνκεηξεηήο θαη ζα ξπζκίδεηαη γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ ην 20% ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη 
γηα λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα.  Ο ρξφλνο ζα βειηηζηνπνηεζεί κέζσ κειέηεο 
ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζα απνηειέζεη αληηθείκελν έγθξηζεο απφ ηελ 
Τπεξεζία.  Ο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε ηε 
κέζνδν θαη ιεπηνκεξείο ππνινγηζκνχο ησλ ηκεκάησλ πξνζέγγηζεο γηα θάζε 
δηαδξνκή. 

 Ζ απηφκαηε αθχξσζε δηαδξνκήο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν ζπξκφο εηζέξρεηαη 
ζην ηκήκα πέξαλ ηνπ RDP. 

Οπνηαδήπνηε ρεηξνθίλεηε αθχξσζε δηαδξνκήο ζα θαηαγξάθεηαη ζην κεηξψν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ OCC θαη ζην επίπεδν αιιεινκαλδάισζεο. 

4.3.9 Αναζηποθή επί ηηρ Γπαμμήρ 

Θα είλαη δπλαηή ε απηφκαηε αλαζηξνθή ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο γξακκήο ππφ πιήξε 
πξνζηαζία ATP. Σέηνηεο θηλήζεηο ζα ειέγρνληαη είηε απηφκαηα ζε πεξίπησζε 
πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο ή ρεηξνθίλεηα απφ ην ΑΣS. 

4.3.10 Ανηίθεηη αζθάλιζη 
ε πεξίπησζε ακθίδξνκνπ πξννξηζκνχ, ε ράξαμε ηεο δηαδξνκήο ζα εκπνδίδεη ηελ 
επηινγή δηαδξνκήο αληίζεηεο θαηεχζπλζεο.  Ζ αζθάιηζε ηεο αληίζεηεο δηαδξνκήο 
απειεπζεξψλεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αζθάιηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θπθιψκαηνο  
ηξνρηάο. 

4.3.11 Αζθάλιζη επικάλςτηρ με ημήμαηα πποζέγγιζηρ 

Γηα πνιιαπιέο δηαδξνκέο ζπξκψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ αξθεηνχο 
ζπξκνχο θηλνχκελνπο θαηά κήθνο ηνπο, ε επηθάιπςε κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κφλν 
αθνχ  ν ζπξκφο δηέιζεη απφ ηα πξνζεγγηδφκελα, βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηκήκαηα 
επηθάιπςεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηπγράλνληαη ηα εμήο: 

 Θα ραξαρζεί ε επηθάιπςε γηα θάζε ζπξκφ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο 

 Γελ ζα ραξαρζεί πνιχ λσξίο ε επηθάιπςε ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θίλεζε 
άιισλ ζπξκψλ. 
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ηελ θχξηα γξακκή θαη ζε πεξίπησζε κεγάισλ δηαδξνκψλ, νη πιεξνθνξίεο ηεο 
επηθάιπςεο ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ATP κφιηο ην πξννξηζκέλν απφ ηελ 
ζρεδίαζε ηκήκα πξνζέγγηζεο θαηαιεθζεί. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ηκήκαηνο πξνζέγγηζεο 
ζα επηηξέπεη νη πιεξνθνξίεο ηεο επηθάιπςεο λα κεηαδίδνληαη ζε ειεγρφκελν απφ 
ATP ζπξκφ ρσξίο αλσκαιίεο ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ. Οη αξρέο αζθάιεηαο γηα 
έιεγρν επηθάιπςεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεηαβιεηνχ κπινθ (movingblock), ζα 
νξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο αιγφξηζκνπο ηνπ κεηαβιεηνχ κπινθ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηφο 
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία επηθάιπςεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο ηεο 
επηθάιπςεο.  Σν ηεχρνο ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε θαηά ηελ θάζε 
ηεο Γεληθήο Οξηζηηθήο Μειέηεο. 

4.3.12 Απελεςθέπυζη επικάλςτηρ με σπονική καθςζηέπηζη. 

Σα ζηνηρεία ηεο επηθάιπςεο απειεπζεξψλνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ.   Ζ απειεπζέξσζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε αξρίδεη φηαλ 
ε πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή επηθάιπςεο γηα πξνζέγγηζε θαηαιακβάλεηαη (απηφ ην 
ηκήκα πξνζέγγηζεο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ηκήκα πξνζέγγηζεο γηα καλδάισζε 
ησλ αιιαγψλ ζηελ πεξηνρή ηεο επηθάιπςεο).  Ζ δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο 
θαζπζηέξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε πέδεζεο ηνπ ζπξκνχ.  ε πεξίπησζε 
ιεηηνπξγίαο αλαζηξνθήο ζπξκνχ, ε απειεπζέξσζε ηεο επηθάιπςεο κε ρξνληθή 
θαζπζηέξεζε ζπλερίδεηαη.  Ζ επηθάιπςε ζα παξακείλεη απαηηεηή θαη ζα ειεπζεξσζεί 
κφιηο έρεη παξέιζεη ν πξναλαθεξζείο ρξφλνο.  Δάλ ππάξρεη ζην ηκήκα πξνζέγγηζεο 
δεχηεξνο ζπξκφο πνπ απαηηεί ηελ επηθάιπςε ή κεηαμχ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ 
πξνηειεπηαίνπ ηκήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) ηεο δηαδξνκήο, ηφηε απηφο ν 
ζπξκφο ζα ιάβεη επηθάιπςε κφιηο ν πξψηνο ζπξκφο εγθαηαιείςεη ηελ δηαδξνκή θαη 
ηα ηκήκαηα ηεο επηθάιπςεο.  Μία επηθάιπςε ζα ππεξθαιχπηεηαη απφ επφκελε 
δηαδξνκή ζπξκνχ φπνπ ηα ζηνηρεία ηεο επηθάιπςεο απνηεινχλ κέξνο ηεο 
δηαδξνκήο ηνπ ζπξκνχ. 

4.3.13 Πλεςπική πποζηαζία 

Ζ παξνρή πιεπξηθήο πξνζηαζίαο ζα απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ράξαμεο 
δηαδξνκήο. Αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζεί πξσηαξρηθή πιεπξηθή πξνζηαζία 
ιφγσ θάπνηνπ ζθάικαηνο, ζα ελεξγνπνηείηαη εθεδξηθή πξνζηαζία Απηή ε εθεδξηθή 
πξνζηαζία ζα ζπλερίζεη γηα ηελ δηαδξνκή πνπ έρεη ήδε ραξαρζεί αθφκα θαη αλ ε 
πξσηαξρηθή πξνζηαζία δηαηεζεί εθ λένπ. 

4.3.14 Λειηοςπγία Πποζηαζίαρ Πποζυπικού 

Θα εθαξκνζηεί πξνζηαζία πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ λα παξαζρεζνχλ αζθαιείο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζηηο ζήξαγγεο ή ζηηο ηξνρηέο ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ. Ο αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα απζηεξφ ζχζηεκα ψζηε λα εγγπεζεί 
ηελ αζθάιεηα ηεο δεζκεπκέλεο πεξηνρήο είηε εθαξκφδνληαο αζθαιή ζπγθεληξσηηθή 
πξνζηαζία πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο δσηηθήο ζεκαζίαο πξνζηαηεπηηθά 
θαιχκκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε απζηεξνχο θαλφλεο ή κε ηελ ρξήζε νξγάλσλ 
απειεπζέξσζεο κε θιεηδί παξαπιεχξσο ηεο ηξνρηάο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
πξνηηκάηαη ε ρξήζε έμππλσλ θαξηψλ. 

Γηάθνξεο εληνιέο ιεηηνπξγίαο ζα δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνθεηκέλνπ λα 
ππνζηεξηρζεί ε ζπληήξεζε θαη ε ιεηηνπξγία. 

Σέηνηνπ είδνπο εληνιέο είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη παξαθάησ: 
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 Απνθιεηζκφο αιιαγψλ έλαληη θίλεζεο. 

 Απνθιεηζκφο ελδεηθηψλ αιιαγψλ θαη ζεκάησλ έλαληη απνδέζκεπζεο ηεο 
φςεο ηνπ ζήκαηνο. 

 Απνθιεηζκφο ηκήκαηνο ηξνρηάο έλαληη ράξαμεο δηαδξνκήο πνπ πεξηιακβάλεη 
απηφ ην ζηνηρείν. 

 Απνθιεηζκφο αιιαγψλ έλαληη ράξαμεο δηαδξνκήο πνπ πεξηιακβάλεη απηή 
ηελ αιιαγή. 

 Απνθιεηζκφο απνβαζξψλ ζηαζκψλ γηα αλαρψξεζε ζπξκνχ. 
Οη εληνιέο απνθιεηζκνχ ζα θαηαγξάθνληαη ζην κεηξψν ιεηηνπξγίαο. 
Ζ απάιεηςε απνθιεηζκνχ ζα απνηειεί ζεκαληηθή ιεηηνπξγία θαη ζα θαηαγξάθεηαη 
είηε απφ ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο είηε απφ ην OCC. 

 
Ζ ελεξγνπνίεζε εληνιψλ απνθιεηζκνχ ζα είλαη δπλαηή απφ ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ 
εξγαζίαο ή απφ ην OCC θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζην κεηξψν ιεηηνπξγίαο 

 
4.3.15 Πποζυπινοί πεπιοπιζμοί ηασύηηηαρ 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζέηνληαη θαη λα απειεπζεξψλνληαη πξνζσξηλνί 
πεξηνξηζκνί ηαρχηεηαο κέζσ ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ εξγαζίαο ή κέζσ ηνπ OCC.  Σα 
βήκαηα γηα ηνπο πξνζσξηλνχο πεξηνξηζκνχο ηαρχηεηαο ζα είλαη 5 km/h.  

Οη ξπζκίζεηο πεξηνξηζκψλ ηαρχηεηαο ζα θαηαγξάθνληαη ζην κεηξψν ιεηηνπξγίαο. Ζ 
απάιεηςε ησλ πξνζσξηλψλ πεξηνξηζκψλ ηαρχηεηαο ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 
ιεηηνπξγία θαη ζα θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο ή απφ ην 
OCC. 

ηαλ εθαξκφδνληαη πξνζσξηλνί πεξηνξηζκνί ηαρχηεηαο ζε ηκήκαηα φπνπ έρνπλ 
εθαξκνζζεί κφληκνη πεξηνξηζκνί ηαρχηεηαο ηφηε ζα ππεξηζρχεη ε πην πεξηνξηζηηθή 
ηαρχηεηα. 

Οη πξνζσξηλνί πεξηνξηζκνί ηαρχηεηαο ζα είλαη εθηθηνί ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ γξακκή 
θαη ην Ακαμνζηάζην γηα: 

 Κάζε ηξνρηά απνβάζξαο. 
 Σκήκα κεηαμχ θάζε απνβάζξαο ζηαζκνχ γηα θάζε ηξνρηά. 

 Κάζε αιιαγή, αλεμάξηεηα, γηα θάζε επί κέξνπο θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο. 

 Κάζε ηξνρηά ελαπφζεζεο θαη απφιεμεο. 
 

4.3.16 Νήμαηα ημάηυν 

Ζ ζπλνιηθή ξνή ξεχκαηνο κέζσ ησλ λεκάησλ ησλ LED ησλ ζεκάησλ θαη ελδεηθηψλ  
αιιαγψλ ζα παξαθνινπζείηαη. 

Κάζε φςε (ρξψκα) ζα παξαθνινπζείηαη μερσξηζηά. Οπνηεδήπνηε ην ξεχκα 
εμέξρεηαη απφ ην θαλνληθφ πεδίν ηηκψλ (απηφ είλαη ην πεδίν φπνπ αξθεηά LED‟s 
ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε ε φςε ηνπ ζήκαηνο λα είλαη αλαγλσξίζηκε ), ε ζπκπεξηθνξά 
ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα φπσο ζε έλα θαλνληθφ ζήκα φπνπ ηα θχξηα θαη ηα 
δεπηεξεχνληα λήκαηα είλαη θνκκέλα θαη έλα κήλπκα βιάβεο ζα πξέπεη λα παξάγεηαη 
θαη λα δηαβηβάδεηαη ζην LWS θαη ζην ATS. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε έλδεημε πξάζηλεο φςεο, ζα εκθαλίδεηαη ε 
εξπζξά φςε. 

 

4.3.17 Κομβίο « Αναγκαζηικήρ ηάζηρ ςπμού». 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ θνκβίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε απνβάζξα ζα 
ελεξγνπνηήζεη ηελ εληνιή ζηάζεο ε νπνία ζα δηαβηβαζζεί ζε θάζε ζπξκφ κε 
εμνπιηζκφ ATP πνπ βξίζθεηαη ζην θχθισκα ηξνρηάο θαηά κήθνο ηεο απνβάζξαο 
ή/θαη ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο πνπ βξίζθνληαη πξηλ ή κεηά απφ ηελ απνβάζξα, 
επηβάιινληαο επηπιένλ εθαξκνγή πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο, αλ ν ζπξκφο βξίζθεηαη 
θνληά ζε απνβάζξα ή ζε εθαξκνγή πέδεο ιεηηνπξγίαο φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 
ζπξκνχ θαη ηεο απνβάζξαο είλαη ηθαλή λα θέξεη ηνλ ζπξκφ λα ζηακαηήζεη έμσ απφ 
ηα φξηα ηεο απνβάζξαο κε εθαξκνγή πέδεο ιεηηνπξγίαο.ηελ πεξίπησζε πνπ ην 
ζχζηεκα αλίρλεπζεο ζπξκψλ φπνπ ην θχθισκα ηξνρηάο δελ είλαη παξά ην 
δεπηεξεχνλ δειαδή ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί πγεηψο ην πξσηεχνλ ζχζηεκα αλίρλεπζεο 
ζπξκψλ ηερλνινγίαο CBTC, ηφηε ην πξσηεχνλ ζχζηεκα CBTCζα αληαπνθξηζεί σο 
εάλ ην θχθισκα ηξνρηάο είλαη θαηειεηκκέλν θαη ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ θαηάιιειιε 
ηζρχ πέδεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα κελ παξαβηάζεη ην φξην ηεο απνβάζξαο αλάληη 
ηνπ ζρεηηδφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ ζεκείνπ ζηάζεο θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
θπθινθνξίαο ηνπ πξνζεγγίδνληνο ζπξκνχ. 

ε θάζε απνβάζξα γηα θάζε ηξνρηά ζα ηνπνζεηεζεί έλα θνκβίν ζεκαηνδφηεζεο 
αλαγθαζηηθήο ζηάζεο ζπξκνχ.Σα δχν θνκβία ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο ζπζθεπήο 
έθηαθηεο αλάγθεο (ECU) πνπ επξίζθεηαη πεξίπνπ ζην κέζνλ ηνπ κήθνπο ηεο 
απνβάζξαο  Κάζε θνξά πνπ ελεξγνπνηείηαη ην θνκβίν αλαγθαζηηθήο ζηάζεο ηνπ 
ζπξκνχ, ην θνκβίν ζα παξακέλεη ζηε ελεξγή ζέζε  έσο φηνπ ην επαλαθέξεη έλα 
εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θνκβίνπ ζηελ απνβάζξα 
ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο (ζην δσκάηην 3.4 s), ζην OCC/ECR θαη 
ζηηο αίζνπζεο ησλππεπζχλσλζηαζκψλ φπνπ απαηηείηαηελψ ζε ζχζηεκα 
εκαηνδφηεζεο κε θεληξηθή αξρηηεθηνληθή ειέγρνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηνπο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο ηνπ ATSθαη ηεο θεληξηθήο Αιιειινκαλδάισζεο ζην ΚΔΛ/ECR.  Ζ 
ιεηηνπξγία ηνπ θνκβίνπ ζεκαηνδφηεζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα 

 Αθπξψλεη φινπο ηνπο θψδηθεο πνξείαο ησλ ζπξκψλ ζην ηκήκα ηεο 
απνβάζξαο 

 Δκπνδίζεη ηελ είζνδν φισλ ησλ ζπξκψλ ζηελ απνβάζξα 
 ηακαηήζεη φινπο ηνπο ππφ αλαρψξεζε ζπξκνχο αλ έλα απφ ηα νρήκάηά 

ηνπο βξίζθνληαη αθφκα ζην ηκήκα ηεο απνβάζξαο 
 

Ζ πέδε έθηαθηεο αλάγθεο ζα εθαξκφδεηαη κφλν αλ ε πέδε ιεηηνπξγίαο δελ είλαη 
ηθαλή λα θέξεη ηνλ ζπξκφ κε αζθαιή ηξφπν λα ζηακαηήζεη πξηλ απφ ηελ απνβάζξα. 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηνπ θνκβίνπ έθηαθηεο αλάγθεο 
ζεκαηνδφηεζεο, φπσο θαη ηεο  απφδεπμεο ηεο ηζρχνο έιμεο, απφ ην OCC 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί ε  ιεηηνπξγία ρσξίο ηελ ρεηξνθίλεηε εθ λένπ ξχζκηζε.  Σα 
θνκβία έθηαθηεο αλάγθεο ζεκαηνδφηεζεο ηεο εκπιεθφκελεο απνβάζξαο ζηαζκνχ 
δελ ζα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε ρεηξνθίλεηε εθ λένπ 
ξχζκηζε θαη ε αθχξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο παξάθακςεο. 
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4.3.18 Διακόπηηρ απαγόπεςζηρ ανασώπηζηρ 

Θα ηνπνζεηεζεί δηαθφπηεο απαγφξεπζεο αλαρψξεζεο γηα θάζε ηξνρηά ζην άθξν 
θάζε ππεξπςσκέλνπ πεδνδηαδξφκνπ ζην Κηήξην Δλαπφζεζεο πξκψλ ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ.  Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαθφπηε ζα απαγνξεχεη ηηο απηφκαηεο 
αλαρσξήζεηο ησλ ζπξκψλ απφ ηνλ ρψξν ελαπφζεζεο.  Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
ηνπ δηαθφπηε ζα εκθαλίδεηαη επάλσ ζηνλ δηαθφπηε, ζην OCC θαη ζηνπο  ζηαζκνχο 
εξγαζίαοATSθαη Αιιειινκαλδάισζεο πνπ επηηεξνχλ ηελ πεξηνρή απηή . 

4.3.19 Ανασώπηζη Καηόπιν Ενηολήρ ΚΕΛ. 

Γηα φινπο ηνπο ηαζκνχο, ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο ζα  
δηαβηβάδεη ζήκα γηα Αλαρψξεζε Καηφπηλ Δληνιήο (DOO) ζηνλ εμνπιηζκφ ATP/ATO 
επί ζπξκψλ. Σν ζήκα ζα επηηξέπεηαη λα δηαβηβάδεηαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ATS 
ζηνλ εμνπιηζκφ ATP ηεο γξακκήοκε ή ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ειεθηξνληθήο αιιειινκαλδάισζεο. Ζ εληνιή απηή ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε σο 
ζρεηηθή κε ηελ αζθάιεηα κε επίπεδν αθεξαηφηεηαο αζθαιείαο SIL2 θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηα πξφηππα ΔΝ50128 θαη ΔΝ50129. 

4.3.20 ςπμόρ μη ζηάζηρ  

Γηα φινπο ηνπο ηαζκνχο, ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο ζα είλαη ζε 
ζέζε λα δηαβηβάδεη ζηνλ εμνπιηζκφ ATP/ΑΣΟ ησλ ζπξκψλ έλα ζήκα πνπ αθνξά 
ηνπο πξκνχο κε ηάζεο (NST). Σν ζήκα ζα δηαβηβάδεηαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα 
ATS ζηνλ εμνπιηζκφ ATP/ΑΣΟ ηεο γξακκήο.κε ή ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο Ζ εληνιή κε ζηάζεο ζα 
απειεπζεξψλεη ηελ επηβεβιεκέλε ζηάζε ζην ζηαζκφ θαη ζα επηηξέπεη ζηνλ ζπξκφ 
λα δηέξρεηαη κέζσ ζηαζκνχ ρσξίο ζηάζε. 

 

4.4 Αςηόμαηη Πποζηαζία ςπμών  

4.4.1 Σν χζηεκα Απηφκαηεο Πξνζηαζίαο πξκψλ απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε: ηνλ 
ΑΣΡ εμνπιηζκφ ηεο γξακκήο θαη ηνλ ΑΣΡ εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ ζπξκνχ.   

 
4.4.2 ιεο νη γξακκέο ιεηηνπξγίαο, νη θφκβνη, νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, νη εηδηθέο γξακκέο 

ελαπφζεζεο ζπξκψλ, ην ακαμνζηάζην θαη ε ηξνρηά δνθηκψλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ  ζα 
έρνπλ ζχζηεκα ATP. Οη δσηηθήο ζεκαζίαο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην 
ζχζηεκα ΑΣP, σο ειάρηζην,  ζα είλαη: 

 Γηαβίβαζε δεδνκέλσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκήο ζην ζχζηεκα ATP 
ηνπ ζπξκνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ ηαρπηήησλ, θαη ησλ 
ηηκψλ απφζηαζεο πνπ έρεη ν ζπξκφο λα δηαλχζεη.  H δηαβίβαζε δεδνκέλσλ 
ηεο γξακκήο δελ απαηηείηαη αλ ηα δεδνκέλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
γξακκήο βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηνλ εμνπιηζκφ επί ηνπ ζπξκνχ. 

 Ζ δηαβίβαζε πξνο ην ζχζηεκα ATP επί ηνπ ζπξκνχ ησλ πθηζηάκελσλ 
θαηαζηάζεσλ αιιεινκαλδάισζεο, ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηηήξεζεο 
δηαδξνκήο, δηαζεζηκφηεηα απνζηάζεσλ αζθαιείαο, πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηηο ηαρχηεηεο.  
Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ε επεμεξγαζία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ πξψηα απφ 
ηελ κνλάδα ηεο γξακκήο θαη ε κεηάδνζε ηεο έγθξηζεο θίλεζεο ζην ζχζηεκα 
ATP επί ηνπ ζπξκνχ. 
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 Θα εκπνδίδεη έλα ζπξκφ λα εηζέιζεη ζε κε επηηξεπφκελε πεξηνρή ρσξίο ηελ 
ακεηάθιεηε εθαξκνγή αλαγθαζηηθήο πέδεο. 

 Θα ειέγρεη φηη ην ηκήκα ηεο ηξνρηάο εκπξφο απφ ηνλ ζπξκφ ηξνθνδνηείηαη 
κε ηζρχ θαη φηη ε ηάζε ηεο γξακκήο είλαη επαξθήο γηα ηε δηέιεπζε ηνπ 
ζπξκνχ. 

 Ζ δηαβίβαζε ζε ζπξκνχο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζηάζε έθηαθηεο αλάγθεο, 
φπνηε έρεη δηαβηβαζζεί εληνιή ζηάζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε ζπξκφ. 

 Ζ δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιηζε ησλ (ζπξψλ επί ησλ 
απνβαζξψλ (PSD)) πξνο ηνλ ζπξκφ. 

 Ζ ιήςε κφληκνπ αξηζκνχ ηξνραίνπ πιηθνχ απφ ηνλ ζπξκφ. 
 Θέζε ησλ ζπξψλ παξαπιεχξσο ησλ απνβαζξψλ (αξηζηεξά, δεμηά, αξηζηεξά 

θαη δεμηά). 

 Γνθηκή κεηάβαζεο φπνηε έλαο ζπξκφο / φρεκα εηζέξρεηαη ζε κία ειεγρφκελε 
απφ ζχζηεκα ATP πεξηνρή. 

 Καηεχζπλζε πνξείαο (πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπξκνχ), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ράξαμεο θαη καλδάισζεο ηεο δηαδξνκήο θαη ηεο 
αλίρλεπζεο ζπξκνχ. 

 Δθηφο απφ ηελ δηάζσζε ζπξκνχ κέζσ ρεηξνθίλεησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 
εκπιεθφκελσλ ππνζπζηεκάησλ θαη ηήξεζε απζηεξψλ δηαδηθαζηψλ δεχμεο 
πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην βαζηθφ έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζηελ 
Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά ζα απηνκαηνπνηεζεί απηή ε ιεηηνπξγία θαη ε 
αλαβάζκηζε απηή ζα πεξηιακβάλεη θαη ην δίθηπν ηνπ βαζηθνχ έξγνπ.  
Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ρσξίο ζπλνδφ (GoA4 βάζεη 
Πξνηχπσλ αζθαιείαο γηα απηφκαηνπο ζπξκνχο, IEC-62267, IEC-62290 θαη 
κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΝ1474  κέξνο 1ν, παξάγξαθνο 4.5.2) ζα 
είλαη εθηθηή θαη ζε πεξηπηψζεηο βιάβεο εμνπιηζκνχ εκαηνδφηεζεο επί ηνπ 
ζπξκνχ θαη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε ζπξκνχ ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν πνπ αλήθεη ζηελ απηφκαηε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο «πγηήο» απφ άπνςε ζπζηεκάησλ 
εκαηνδφηεζεο ζπξκφο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη επηβάηεο ή φρη, ζα 
πιεζηάζεη, ππφ ηηο εληνιέο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο, ηνλ 
αθηλεηνπνηεκέλν ζπξκφ κε αζθάιεηα θαη ζα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα-ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
ζπζηήκαηα ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ. Απηφ ην πξφγξακκα-ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ATP ζα επηηξέπεη ζηνλ ζπξκφ δηάζσζεο, θαηφπηλ απηφκαηεο δεχμεο κε 
ηνλ αθηλεηνπνηεκέλν ζπξκφ, λα παξέρεη ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ηηο 
απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη εληνιέο  γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αζθαιή 
ξπκνχιθεζε ηνπ. Οη επηβάηεο ησλ δεπγκέλσλ ζπξκψλ ζα απνβηβαζηνχλ ζε 
δχν ζηάδηα ιεηηνπξγίαο «άλνηγκα-θιείζηκν» ηνπ ζπζηήκαηνο ζπξψλ επί ησλ 
απνβαζξψλ ηνπ επφκελνπ ζηαζκνχ φπνπ νη δεπγκέλνη ζπξκνί ζα 
ζηακαηήζνπλ, κία γηα θάζε επζπγξάκκηζε εθάζηνπ ζπξκνχ πνπ ζπλαπνηειεί 
ην ζχλζεην φρεκα. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ απηφκαηε δεχμε ηα εκπιεθφκελα 
ππνζπζηήκαηα ηνπ θάζε ζπξκνχ γεθπξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ άιινπ 
ζπξκνχ ηνπ δεχγνπο, νχησο ψζηε, ην ζχλζεην φρεκα λα εθηειεί ηηο εληνιέο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα ATP ηνπ πγηνχο ζπξκνχ. Δλδείμεηο θαη 
εληνιέο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηφκαηεο δεχμεο ζα παξέρνληαη 
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ζην ζχζηεκα ATS (SIL2), ή/θαη ζε ππνζχζηεκα αζθαιείαο ηεο 
ζεκαηνδφηεζεο (SIL4). 

 
Ο εμνπιηζκφο ATP ηεο γξακκήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε 
απηφ, λα δηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζηνλ θεξφκελν επί ηνπ ζπξκνχ 
εμνπιηζκφ ATP: 

 Δληνιή Αλαρψξεζεο θαηφπηλ εληνιήο (DOO). 

 Δληνιή κε ζηάζεο ηνπ ζπξκνχ ζε ζηαζκφ (NST). 
 

4.4.3 Ο εμνπιηζκφο ATP, κεηαμχ άιισλ: 
 Θα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ψξα απφ ην ηνπηθφ 

Κχξην Ρνιφη ζε DCF ή ζε άιιε ηζνδχλακε κνξθή. 

 Θα είλαη ζε ζέζε λα δηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ψξα ζε φιν ηνλ 
εμνπιηζκφ ATP / ΑΣΟ  επί ησλ ζπξκψλ. 

 Θα θαηαγξάθεη γεγνλφηα ζρεηηδφκελα κε ηελ αζθάιεηα, κε ηελ ψξα 
ζπκβάληνο, ζην εξκάξην ATP ηνπ εμνπιηζκνχ γξακκήο.  Ζ απψιεηα 
εμσηεξηθήο πεγήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ψξαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ  
ζπλαγεξκφ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα εμεγήζεη πσο ζα εθηεινχληαη νη αιιαγέο ηεο ψξαο κεηαμχ 
θαινθαηξηνχ θαη ρεηκψλα ζηελ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ θαη πσο ν 
επαλαζπγρξνληζκφο ζα επηηεπρζεί κεηά ηελ πξνζσξηλή απψιεηα 
πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ψξα απφ ηελ θεληξηθή πεγή. 

4.4.4 Ζ ιεηηνπξγία ξχζκηζεο δηαζηεκάησλ ρψξνπ κεηαμχ ζπξκψλ ζα απνηειεί ζεκαληηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ATP θαη ζα ζηεξίδεηαη ζην ζρεηηθφ ζχζηεκα ζέζεο ζπξκνχ ησλ 
θπθισκάησλ ηξνρηάο ή ησλ βξφρσλ (πηινηηθή γξακκή) ή άιισλ ζπζηεκάησλ ζέζεο 
ζπξκνχ, πνπ έρνπλ απνδεηρηεί αζθαιή θαη αμηφπηζηα ζε εθαξκνγέο Μεηξφ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ρσξίο νδεγφ.  Οη ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ην 
δηάζηεκα κεηαμχ ζπξκψλ ζηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνχ κπινθ 
(movingblock), ζα νξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο αιγφξηζκνπο ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνχ 
κπινθ,  πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.  
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, κία ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ζέζεο ζπξκψλ θαη παξαπνκπέο 
ζε πθηζηάκελεο εθαξκνγέο.  Ζ κειινληηθή κείσζε ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ ζηα 90 
sec δελ ζα πξέπεη λα απαηηήζεη θακία αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4.4.5 Σν ζχζηεκα ATP ζα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο θαη 
ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ πεξηνξηζκψλ ηαρχηεηαο θαη γηα 
ηελ παξνρή αζθαιψλ πξνθίι ζηάζεο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ ζπξκψλ.  Σν ATP ζα 
παξαθνινπζεί ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπξκψλ θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο 
νδήγεζεο. 

4.4.6 Ο εμνπιηζκφο ATP ηεο γξακκήο ζα είλαη αζθαιήο έλαληη βιάβεο, πςειήο 
δηαζεζηκφηεηαο θαη ζρεδηαζκέλνο θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε  φιεο ηηο 
απαηηήζεηο  ηνπ Δπηπέδνπ Αζθαιείαο SIL 4, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξφηππν EN 
50126.  Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη ηεθκεξησκέλα 
ζηνηρεία εθαξκνγήο αζθαινχο έλαληη βιάβεο θαη παξαπνκπέο ζε ελ ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ATP ζε άιια ζπζηήκαηα  Μεηξφ.  
Απηά ηα ζηνηρεία ζα ηεθκεξηψλνληαη απφ πιήξε ηερληθή δηεπθξίληζε ησλ αξρψλ πνπ 
δηέπνπλ ηνλ εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζηάζεσλ βιάβεο.  
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4.4.7 Γηα ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά νη ζπξκνί ζα 
ιεηηνπξγνχλ κε ηέζζεξηο πηζαλέο ιεηηνπξγίεο ζεκαηνδφηεζεο: 

 Πιήξσο Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκψλ (ιεηηνπξγία ATO) βάζεη ηεο νπνίαο ν 
ζπξκφο ζα νδεγείηαη απφιπηα απηφκαηα, αθφκε θαη ρσξίο ηελ θπζηθή 
παξνπζία ζπλνδνχ (UTO-Δπίπεδν απηνκαηνπνίεζεο 4) απφ ηελ «έγεξζή» 
ηνπ έσο ηελ ελαπφζεζή ηνπ γηα «χπλν», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηάζεο 
θαη επαλεθθίλεζεο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη θαηά ηελ 
πεξίπησζε ξπκνχιθεζεο αθηλεηνπνηεκέλνπ ιφγσ βιάβεο ζπξκνχ. 

 Δπηβιεπφκελε Λεηηνπξγία Απηφκαηεο Πιχζεο βάζεη ηεο νπνίαο έλα φρεκα 
ζα νδεγείηαη απηφκαηα κε πεξηνξηζκέλε ηαρχηεηα.  Απηφ ζα ηζρχεη φηαλ έλαο 
ζπξκφο εηζέξρεηαη ζην Ακαμνζηάζην θαη δηέξρεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
πιπληεξίνπ κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηαρχηεηα ησλ < 5 km/h. 

 Δπηβιεπφκελε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ιεηηνπξγία ATP) βάζεη ηεο νπνίαο ν 
πξκφο ζα νδεγείηαη απφ ηνλ ζπλνδφ ζπξκνχ ζχκθσλα κε ηηο ιεθζείζεο 
πιεξνθνξίεο ηεο θακπίλαο ζεκαηνδφηεζεο.  Απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 
αθνξά ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ATO. 

 Δπηβιεπφκελε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία κε πεξηνξηζκέλε ηαρχηεηα (Λεηηνπξγία 
κε Δπαλαθνξά) βάζεη ηεο νπνίαο έλα φρεκα νδεγείηαη ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ 
ζπλνδφ ηνπ ζπξκνχ κε πεξηνξηζκέλε ηαρχηεηα.    Απηή ε ιεηηνπξγία ζα 
εθαξκφδεηαη εληφο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ (Πεξηνρή κε απηφκαηα Διεγρφκελε) θαη 
ζηηο θχξηεο γξακκέο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP.  Σν φξην 
ηαρχηεηαο ζε απηή ηελ ιεηηνπξγία ζα είλαη 15 km/h. 
 

4.4.8 Ο εμνπιηζκφο ATP ηεο γξακκήο ζα παξέρεη ηελ έγθξηζε θίλεζεο ζηνλ ζπξκφ φηαλ 
απηφο εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη αιιαγέο έρνπλ αληρλεπζεί (ειεγρζεί) θαη έρνπλ 
αζθαιηζζεί ζηελ θαηάιιειε νξηζηηθή ηνπο ζέζε, φηη ε δηαδξνκή εκπξφο απφ ηνλ 
ζπξκφ επηβιέπεηαη, θαη είλαη δηαζέζηκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο χπαξμεο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο θαη επαξθνχο απφζηαζεο αζθαιείαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη 
ζηελ επηθάιπςε θαη ην πεξηζψξην αζθαιείαο κε ηνλ πξνπνξεπφκελν ζπξκφ. 

4.4.9 Ο Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο, ζε ρσξηζηφ ηεχρνο, ηε κέζνδν θαη φιεο ηηο 
παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαιχςεσλ.  Απηή ε πεξηγξαθή ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
αλνρέο ζηελ εθαξκνγή πέδεο γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο, φπσο αληίδξαζε εμνπιηζκνχ, 
θαθή πξφζθπζε ηξνρνχ / ζηδεξνηξνρηάο ιφγσ πγξνχ θαηξνχ θιπ.  Κάζε αλνρή ζα 
πξνζδηνξηζζεί θαη ζα πνζνηηθνπνηεζεί.  Θα δνζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ.  Οη 
αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ αλάζεζε ηεο 
χκβαζεο γηα ηελ έγθξηζε απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο 
ζπκθσλεζείζεο κε ηελ Τπεξεζία θαη εγθεθξηκέλεο απφ απηήλ δηαδηθαζίεο.  Θα 
γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα κεξηθνχο ζπληειεζηέο πξφζθπζεο ηξνρνχ – ζηδεξνηξνρηάο 
γηα δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ηξνρηάο ζηηο ζήξαγγεο θαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο. 

4.4.10 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη ην παθέην/εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ 
ηνπ Ζ/Τ ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ε ΑΜλα εθηειέζεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο 
ππνινγηζκνχο κε επαξθή αθξίβεηα. 

4.4.11 Ο Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ κέζνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ εμνπιηζκνχ ATP.  Ζ πεξηγξαθή ζα είλαη ιεπηνκεξήο. 
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4.4.12 Ο εμνπιηζκφο ATP ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία ζπξκνχ ζε 
αλάζηξνθε θαηεχζπλζε ρσξίο λα ιάβεη ζήκα πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαλέλα 
ηκήκα ηεο γξακκήο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζπλζήθεο ηεο αιιεινκαλδάισζεο. 

4.4.13 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κεηαδίδνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ATP επί ηνπ ζπξκνχ  δελ ζα 
πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε έγθξηζε γηα πνξεία κε ηαρχηεηα ζηφρνπ, ζε πεξίπησζε 
φπνπ Δλδείθηεο Αιιαγήο ή ζήκα Ακαμνζηαζίνπ πνπ βξηζθεηαη εκπξφο απφ ηνλ 
ζπξκφ εκθαλίδεη θφθθηλε ή ζθνηεηλή φςε. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε ηερλνινγίαο 
CBTCθαη κφλν φηαλ ν εμνπιηζκφο ATP επί ηνπ ζπξκνχ ππνινγίδεη θαη αλαθέξεη κε 
επίπεδν αθεξαηφηεηαο αζθαιείαο SIL4 φηη ν ζπξκφο ζα αθηλεηνπνηεζεί αζθαιψο 
αλάληη ηνπ ζεκείνπ θηλδχλνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ ελδείθηεο ή 
ζήκαηα. 

4.4.14 ε θάζε εγθαηεζηεκέλν εξκάξην ATP πνπ πεξηέρεη εμνπιηζκφ γξακκήο ATP, ζα 
εγθαζίζηαηαη έλαο Ζ/Τ βηνκεραληθνχ ηχπνπ γηα δηαγλσζηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο 
ιφγνπο. 

 

4.5 Εξοπλιζμόρ Γπαμμήρ Αςηόμαηηρ Λειηοςπγίαρ ςπμών (ΑΣΟ) 

4.5.1 Σν ζχζηεκα Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκψλ απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε, 
δειαδή απφ ην θεληξηθφ ΑΣΟ, ην  ΑΣΟ ηεο Γξακκήο θαη απφ ην  ΑΣΟ επί ηνπ 
ζπξκνχ.  Σν θεθάιαην απηφ ηεο πξνδηαγξαθήο αθνξά ην θεληξηθφ ΑΣΟ θαζψο θαη 
ηεο γξακκήο, εθηφο φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά.  Σν θεληξηθφ κέξνο ηνπ ΑΣΟ 
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή επηδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Απηφκαηεο 
Δπηηήξεζεο πξκψλ (ΑTS).  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΑΣΟ ηεο γξακκήο είλαη θπξίσο 
δνκεκέλε γηα ηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ΑTS θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΑΣΟ επί ηνπ ζπξκνχ.  Δπνκέλσο, επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
ππνζπζηεκάησλ αιιεινκαλδάισζεο ή Ζ/Τ ζηαζκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΑΣΟ, 
ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζπζηήκαηα είλαη εθεδξηθά. 

4.5.2 Έλα ζχζηεκα ΑΣΟ ζα παξαζρεζεί γηα ηελ Κχξηα Γξακκή ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
γηα ηελ ζπλδεηήξηα κε ην ακαμνζηάζην ηξνρηά, γηα ηελ ηξνρηά ελαπφζεζεο ζπξκψλ 
ζην ακαμνζηάζην, ηελ ηξνρηά δνθηκψλ ζην ακαμνζηάζην.  Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 
θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κεηαδίδνληαη πξνζδηνξίδνληαη ζην ζχζηεκα ΑΣΟ επί ηνπ 
ζπξκνχ.  Σν ζχζηεκα ΑΣΟ ζα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ζπξκψλ ζηελ 
θαλνληθή θαη αλάζηξνθε θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο. 

4.5.3 ινη νη εμνπιηζκνί ΑΣΟ ηεο γξακκήο,, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζα αιιεινζπλδένληαη θαη 
ζα ζπλδένληαη κε ηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ ΑΣΟ, ν νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο 
ζηελ αίζνπζα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ OCC.  Οη νπηηθέο ίλεο νη νπνίεο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο Δγθαηαζηάζεσλ Δπηθνηλσληψλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηαζχλδεζε φισλ ησλ εμνπιηζκψλ ΑΣΟ ηεο γξακκήο, 
εθφζνλ ππάξρνπλ θαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ΑΣΟ ηεο γξακκήο κε ηνλ 
θεληξηθφ εμνπιηζκφ ΑΣΟ.  Οη ζπλδέζεηο ηλψλ ζα είλαη εθεδξηθέο ζε θάζε ζήξαγγα.  
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπηηθέο ίλεο απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

4.5.4 Ο εμνπιηζκφο ΑΣΟ ηεο γξακκήο, εθφζνλ ππάξρεη, θαη ηα άιια κέξε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΑΣΟ δελ απαηηείηαη λα είλαη αζθαιή έλαληη βιάβεο.  Ο εμνπιηζκφο ΑΣΟ 
ηεο γξακκήο ζα είλαη πιήξσο εθεδξηθφο ζε φια ηα επίπεδα, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο άλεπ νδεγνχ ιεηηνπξγίαο. 

4.5.5 Ο Αλάδνρνο ζα έρεη θαηά λνπ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο Θεζζαινλίθεο ππφ 
ηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγεί ν εμνπιηζκφο ΑΣΟ. (Βι. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – 
Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο). 
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4.5.6 Ο αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηελ Τπεξεζία κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο σο πξνο 
ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν πξνηεηλφκελνο απφ απηφλ εμνπιηζκφο ΑΣΟ.  
Δπηπξφζζεηα, ζα δνζεί ε δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο φισλ 
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμαξηεκάησλ απηνχ. 

4.5.7 Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ηνπ αλαδφρνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Τπνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

 Καιά δνκεκέλν κε ηθαλνπνηεηηθή ηεθκεξίσζε. 
4.5.8 Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ ΑΜφια ηα ηεχρε ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
  

4.6 Η/Τ Λειηοςπγίαρ για ηον Εξοπλιζμό ATP και ηον Εξοπλιζμό ΑΣΟ ηηρ 

Γπαμμήρ 

4.6.1 Πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη δηάγλσζεο απφ ηνλ εμνπιηζκφ ΑΣΟ ηεο γξακκήο ζα 
είλαη πξνζβάζηκεο ζηνλ Ζ/Τ ιεηηνπξγίαο ηνπ ATP, κέζσ ηνπ εμνπιηζκνχ ATP ηεο 
Γξακκήο. 

4.6.2 Ο Ζ/Τ ιεηηνπξγίαο ζα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ θαη ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 
εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε κελνχ απφ ηα εξκάξηα ATP καδί κε πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο 
θαη δηάγλσζεο απφ ηνλ εμνπιηζκφ ΑΣΟ.  Λεηηνπξγίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αζθάιεηα ζα επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη απφ ηνλ Ζ/Τ ιεηηνπξγίαο. 

4.6.3 Ο εμνπιηζκφο ATP ζα ζπλδέεηαη κε ην Κεληξηθφ Ρνιφη ζην OCC κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ηεο ψξαο ηεο ζεκαηνδφηεζεο.  Ο επαλαζπγρξνληζκφο κεηά 
απφ πξνζσξηλή απψιεηα θεληξηθήο αλαθνξάο ηεο ψξαο ζα εθηειείηαη απηφκαηα. 

 

4.7 Σοπική Λειηοςπγίαζε μη κενηπικέρ απσιηεκηονικέρ ζςζηήμαηορ ATC 

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζε απηφ ην επίπεδν ζα επηθνηλσλνχλ κε ηα επίπεδα 
αζθάιεηαο έλαληη βιάβεο ηνπ ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο κέζσ κηαο κφληκα 
πξνζδηνξηζκέλεο δηαζχλδεζεο.  ην επίπεδν ηνπηθήο ιεηηνπξγίαο ζα ππάξρεη 
βαζηθφο απηνκαηηζκφο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 
ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε φπνπ ζα ππάξρεη βιάβε ηεο θεληξηθήο ιεηηνπξγίαο.ε 
θεληξηθή ιεηηνπξγία ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ Πξoδηαγξαθή ATS γηα ην 
MCRθαη ην ECR. 

4.7.1 χζηεκα Πεξηγξαθήο πξκνχ 
4.7.1.1 Θα παξαζρεζεί έλα ζχζηεκα πεξηγξαθήο ησλ ζπξκψλ (TrainDescriberSystem) σο 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπξκψλ.  Σν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ ζπξκψλ 
ζα ρξεζηκνπνηεί ην δσηηθήο ζεκαζίαο ζχζηεκα κεηαδφζεσλ κεηαμχ ζπξκνχ θαη 
ηξνρηάο γηα ηε δηαβίβαζε ηνπ κφληκνπ αξηζκνχ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζηελ κνλάδα ηεο 
γξακκήο. 

4.7.1.2 Ο αξηζκφο ηνπ ζπξκνχ ζα απνηειείηαη απφ ηνλ κφληκν αχμνληα αξηζκφ ηνπ ηξνραίνπ 
πιηθνχ, ηνλ ππεξεζηαθφ αξηζκφ ηνπ ζπξκνχ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ππαιιήινπ επί ηνπ 
ζπξκνχ. 

4.7.1.3 Ο κφληκνο αχμσλ αξηζκφο ηξνραίνπ πιηθνχ, ν ππεξεζηαθφο αξηζκφο ηνπ ζπξκνχ θαη 
ν αξηζκφο ηνπ ππαιιήινπ επί ηνπ ζπξκνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηςήθηνο ν 
θαζέλαο. 
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4.7.1.4 Ο κφληκνο αχμσλ αξηζκφο ηξνραίνπ πιηθνχ ζα δηαβηβάδεηαη πεξηνδηθά, ηνπιάρηζηνλ 
θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζπξκνχ ζε ζηαζκφ θαη ζηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο,  
πξνο ην OCC θαη ζηελ ηνπηθή αιιεινκαλδάισζε. 

4.7.1.5 Σν ζχζηεκα Απηφκαηνπ Διέγρνπ πξκνχ (ATC) επί ηνπ ζπξκνχ ζα ιακβάλεη ηνλ 
νξζφ ππεξεζηαθφ αξηζκφ απφ ην ζχζηεκα ATS βάζεη ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ θαη 
ηνπ κφληκνπ αχμνληα αξηζκνχ  ηξνραίνπ πιηθνχ. 

4.7.1.6 Ο ζπλνδφο ζπξκνχ ζα πιεθηξνινγήζεη ηνλ ππεξεζηαθφ ηνπ αξηζκφ φηαλ εηζέξρεηαη 
ζε έλαλ ζπξκφ.  Ο ππεξεζηαθφο αξηζκφο ζα κεδελίδεηαη απφ ηνλ ζπλνδφ ζπξκνχ 
φηαλ απηφο εγθαηαιείπεη ηνλ ζπξκφ ή απηφκαηα θαηά ηελ ελαπφζεζε ηνπ ζπξκνχ γηα 
«χπλν». 

 
4.7.2 χζηεκα Απηφκαησλ Γηαδξνκψλ πξκνχ  
 
4.7.2.1 Σν ζχζηεκα απηφκαησλ δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα δηαζπλδέεηαη κε ην θεληξηθφ 

ζχζηεκα Απηφκαηεο Γηαρείξηζεο Γηαδξνκψλ πξκνχ ηνπ ATS γηα εληνιέο ράξαμεο 
δηαδξνκψλ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπξκνχ θαη ηνλ πίλαθα δξνκνινγίσλ. ε 
πεξίπησζε φπνπ ε θεληξηθή εληνιή αζηνρήζεη, ην ηνπηθφ ζχζηεκα απηφκαησλ 
δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα ειέγρεη ηηο δηαδξνκέο ησλ ζπξκψλ βαζηδφκελν ζηε ινγηθή 
ηεο αιιεινκαλδάισζεο.  Σν ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζζεί απηφκαηε 
ράξαμε δηαδξνκήο γηα 

 Αλαζηξνθή ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο πξν-επηιεγκέλεο 
δηαδξνκέο αλαζηξνθήο 

 Αλαζηξνθέο επί  ηεο γξακκήο κέζσ δηαζηαχξσζεο 

 Γηαδξνκέο ζπξκνχ απφ ηεξκαηηθφ ζε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 

 πλδέζεηο γξακκήο. 
 

4.7.2.2 ε πεξίπησζε φπνπ ν θεληξηθφο έιεγρνο αζηνρήζεη κεξηθψο ή νινζρεξψο, ην 
ηνπηθφ ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ, ζε θάζε αιιεινκαλδάισζε, ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξαγκαηνπνηήζεη βαζηθέο απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο.  
 
ε πεξίπησζε θεληξηθήο αξρηηεθηνληθήο ρσξίο ινγηθή ηνπηθνχ ειέγρνπ, ν έιεγρνο 
ηνπ δηθηχνπ απνδίδεηαη ζε 15 ιεπηά θαηά κέγηζην.ζηελ Δθηαθηε Αίζνπζα Διέγρνπ 
(EmergencyControlRoom) θαη ε νπνία ζα είλαη αθξηβέο αληίγξαθν (replica) ζε 
πιηζκηθφ (hardware) θαη ινγηζκηθφ  (software)ηεο Κχξηαο Αίζνπζαο Διέγρνπ 
(MainControlRoom) φζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ εκαηνδφηεζεο.Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη 
γηα ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Αίζνπζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο Αίζνπζεο 
Διέγρνπδειαδή γηα ηελ Κχξηα Σερληθή Αίζνπζα(MainTechnicalRoom)θαη ηελ 
ΈθεδξηθήΣερληθή Αίζνπζα (EmergencyTechnicalRoom). 
 
ε άιιε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηα 
παξαθάησ: 

 Σν ηνπηθφ ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα ραξάζζεη απηφκαηα δηαδξνκέο 
αλαζηξνθήο γηα ζπξκνχο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ αλαζηξνθή ζηνλ 
επίζηαζκν. 

 Σν ηνπηθφ ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα ραξάζζεη απηφκαηα ηηο δηαδξνκέο 
γηα αλαζηξνθή εκπξφο απφ ηνλ ζηαζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ελαιιαθηηθέο 
ηξνρηέο – φπνπ απηφ κπνξεί λα ηζρχζεη. 
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 ιεο νη δηαδξνκέο ζπξκψλ ζε αλνηθηή γξακκή πάλσ απφ αιιαγέο κε 
αλακθίβνια πξνθαζνξηζκέλε ζέζε αιιαγψλ γηα θαλνληθέο απνζηνιέο 
ζπξκψλ ζα ειέγρνληαη απηφκαηα κε ηνλ πξνζεγγίδνληα ζπξκφ. 

 Σν ηνπηθφ ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα ειέγρεη απηφκαηα αλαζηξνθέο ελ 
κέζσ γξακκήο ζηηο δηαζηαπξψζεηο ηεο γξακκήο ζηνλ ηαζκφ ηληξηβάλη θαη 
ζηνλ ηαζκφ Αλαιήςεσο γηα θάζε πηζαλή θίλεζε πξνο ηελ θαλνληθή 
θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο. 

 Σν ηνπηθφ ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα ειέγρεη ηελ δηαδξνκή ζπξκνχ 
πξνο ηηο ζπλδέζεηο ηεο γξακκήο κε ηελ Καιακαξηά θαη ζα βαζίδεηαη ζηελ 
δηαρείξηζε αλαινγίαο βξφρνπ. 

 Σν ηνπηθφ ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ ζα απνηξέπεη απηφκαηα αδηέμνδα 
ησλ ζπξκψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο ηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, ην πξνηεηλφκελν απφ 
απηφλ ζχζηεκα δηαδξνκψλ ζπξκνχ. 

4.7.2.3 Λφγσ ηνπ φηη κφλν νξηζκέλνη ζηαζκνί είλαη εμνπιηζκέλνη κε δηαζηαχξσζε θαη κφλν 
έλαο κηθξφο αξηζκφο ζεκάησλ ελδείθηε αιιαγήο απαηηείηαη, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζήκαηα πξννξηζκνχ θαη αθεηεξίαο δηαδξνκήο, απαηηείηαη 
εηδηθή αλάιπζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε ζεκαηνδφηεζε, νχησο ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν επηδφζεσλ γηα ηελ Δπέθηαζε πξνο Καιακαξηά 
ην νπνίν λα αθνινπζεί θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο επηδφζεηο ηεο θχξηαο γξακκήο, Ηδηαίηεξα γηα 
ηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο CBTC, ε εηδηθή αλάιπζε ησλ αξρψλ πνπ 
δηέπνπλ ηε ζεκαηνδφηεζε ζα αθνξά ηελ ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ιφγσ βιάβεο 
ηνπ CBTC,πνπ ζα δηαζθαιίδεη,έλα επίπεδν επηδφζεσλ γηα ηελ Δπέθηαζε πξνο 
Καιακαξηά ην νπνίν λα αθνινπζεί θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο 
ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηεο θχξηαο γξακκήο.  Ο Aλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
πξφηαζε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 
δηαρείξηζεο αλαζηξνθήο ζπξκνχ ζε απνβάζξεο ζηαζκψλ θαη ζε αλαζηξνθέο ελ 
κέζσ γξακκήο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη παξαπάλσ, κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα 
ζεκαηνδφηεζεο.  Φπζηθά ζήκαηα ζηελ άθξε ηεο γξακκήο (εθηφο απφ ηνπο ελδείθηεο 
αιιαγψλ) δελ απνηεινχλ ηελ πξνηηκψκελε ιχζε. 

 
 
4.8 Λειηοςπγία διαζηημάηυν σώπος μεηαξύ ζςπμών 

4.8.1 Γεληθά 

 Γηα ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
πξνβιέπεηαη ρξνλναπφζηαζε 150 sec.  ην κέιινλ, ε ρξνλναπφζηαζε ζα 
κεησζεί ζε ειάρηζηε ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο 90 sec.  Ζ ρξνλναπφζηαζε 
ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο γηα ηελ γξακκή ζα είλαη 60 sec.  
Σν ζχζηεκα θαζνξηζκνχ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ζπξκψλ θαη 
αιιεινκαλδάισζεο ζα είλαη ζχκθσλν ήδε θαηά ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία πξνο 
ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο γηα ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο 90 sec.  Ο αθξηβήο 
δηαρσξηζκφο ησλ ζπξκψλ πξνο Νέα Διβεηία θαη Καιακαξηά/Μίθξα ζα γίλεηαη 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα δξνκνινγίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ATS πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. Δθεί ζα 
παξέρνληαη νη παξαθάησ δπλαηφηεηεο – ιεηηνπξγίεο:ηελ θαηεχζπλζε καθξηά 
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απφ ην θέληξν, πρ γηα θάζε 3 ηξαίλα, ηα δχν ζα θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ θιάδν 
πξνο ηελ Καιακαξηά/Μίθξα θαη ην έλα πξνο ηνλ θιάδν πξνο ηελ Νέα Διβεηία  

 ηελ θαηεχζπλζε πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο, ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζα 
ελεξγεί κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη νκαιή «πιέμε» ησλ ζπξκψλ απφ 
ηνπο δχν θιάδνπο ζηελ θαηεχζπλζε πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο.  

 Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα on-line δηακφξθσζεηεο 
αλαινγίαο ζπξκψλ πξνο ηνπο δχν θιάδνπο. 

 
Ζ ιεηηνπξγία δηαζηεκάησλ κεηαμχ ζπξκψλ ζα εθηειείηαη είηε κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 
κεηαβιεηνχ κπινθ (movingblocksystem)  ή ζπζηήκαηνο θαηλνκεληθνχ κεηαβιεηνχ 
κπινθ (quasimovingblocksystem). Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ην θαηαιιειφηεξν 
ζχζηεκα απνζηάζεσλ κεηαμχ ζπξκψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ, 
θαη ζα ππνβάιεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ,  κηα πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ 
απηφλ ζπζηήκαηνο ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζκνχο ησλ θαηνξζσηψλ 
ρξνλναπνζηάζεσλ. 

4.8.2 χζηεκα κεηαβιεηνχ κπινθ (movingblocksystem)   
Σν ζχζηεκα κεηαβιεηνχ θπθιψκαηνο ηξνρηάο  ζα δηαζθαιίδεη κνλίκσο κία ζρεηηθή 
απφζηαζε αζθαιείαο κεηαμχ δχν ζπξκψλ.  Ζ απαηηνχκελε ζρεηηθή απφζηαζε 
αζθαιείαο ελφο ζπξκνχ απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζπξκφ ζα ππνινγίδεηαη δηαξθψο 
βάζεη πιεξνθνξηψλ φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκήο, ηελ 
απφιπηε ζέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπξκνχ θαη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαρχηεηα 
ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο αλνρέο θαη ηηο εζθαικέλεο αληηδξάζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφζηαζε πνπ έρεη λα 
δηαλχζεη έλαο ζπξκφο, ε κνλάδα επί ηνπ ζπξκνχ ζα ππνινγίζεη ην δηθφ ηεο πξνθίι 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη έγθξηζεο θίλεζεο.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφιπηεο 
ζέζεο ελφο ζπξκνχ θαη γηα ζχζηεκα κεηαβιεηνχ κπινθ, ζα πξνηαζεί κφλν έλα 
δνθηκαζκέλν θαη αζθαιέο ζχζηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ήδε επηηπρψο ζε ιεηηνπξγία 
θαη έρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο γηα ιεηηνπξγία Μεηξφ.  Ζ πνζφηεηα ησλ θπθισκάησλ 
ηξνρηάο κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
ζέζεο ζπξκνχ, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ επεμεξγαζία θπθιψκαηνο ηξνρηάο 
φζνλ αθνξά: 

 Διάρηζηε επίδνζε ιεηηνπξγίαο ζε ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία 

 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο αιιεινκαλδάισζεο γηα ηελ εγγχεζε αζθάιεηαο ζε 
ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία. 

πζηήκαηα κεηξεηή αμφλσλ ηξνρψλ επηηξέπνληαη ζε ζρέζε κε ην κεηαβιεηφ κπινθ 
(movingblock) 

4.8.3 χζηεκα θαηλνκεληθνχ κεηαβιεηνχ κπινθ (quasimovingblocksystem) 
Σν ζχζηεκα θαηλνκεληθνχ κεηαβιεηνχ κπινθ ζα εθηειεί ηελ ιεηηνπξγία θαζνξηζκνχ 
δηαζηήκαηνο κεηαμχ ζπξκψλ βάζεη κηθξψλ θπζηθψλ ηκεκάησλ ή ειεθηξηθψλ 
ηκεκάησλ κπινθ.  Σα ηκήκαηα κπινθ ζα βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο ή ζε ηκήκαηα κπινθ απφ 
επαγσγηθνχο βξφρνπο (Πηινηηθή γξακκή) ή ζε άιια πηζηνπνηεκέλα θαη δνθηκαζκέλα 
ζπζηήκαηα.  Ζ απαηηνχκελε απφζηαζε κεηαμχ ελφο ζπξκνχ θαη ηνπ ζπλφξνπ ηνπ 
ηκήκαηνο ηξνρηάο, ην νπνίν είλαη θαηεηιεκκέλν απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζπξκφ, ζα 
ππνινγίδεηαη δηαξθψο απφ ηνλ ζπξκφ, βάζεη ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξηψλ 
πνπ ζα ιακβάλεη απφ ην ζχζηεκα ATP ηεο γξακκήο, φπσο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηεο γξακκήο, ε ζέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπξκνχ θαη ε πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ηνπ 
επφκελνπ ζπξκνχ ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο αλνρέο θαη ηηο εζθαικέλεο 
αληηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σν ζχζηεκα ATP ζα δηαζθαιίδεη φηη ηεξείηαη πάληνηε 
ε απφζηαζε αζθαιείαο κεηαμχ ηνπ ζπξκνχ θαη ηνπ ζπλφξνπ ηνπ ηκήκαηνο κπινθ, 
ην νπνίν θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζπξκφ. ε πεξίπησζε ζπζηήκαηνο 
CBTCζα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠξφηππνEN1474. 

 

4.9 ςζηήμαηα επικοινυνίαρ ζςπμών 

Απαηηνχληαη δηάθνξα δσηηθήο θαη κε δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο 
κεηαμχ ζπξκνχ θαη ηξνρηάο θαη κεηαμχ ηξνρηάο θαη ζπξκνχ.  Σα ζπζηήκαηα ζα 
βαζίδνληαη ζε ζεκεηαθή κεηάδνζε κέζσ ειεθηξνκαγλεηψλ θαη ζε ζπλερή κεηάδνζε 
κέζσ ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο, βξφρσλ, ζπζηήκαηα νδεγνχκελα απφ κηθξνθχκαηα, 
γξακκή ηζρχνο ή ςεθηαθνχ αζχξκαηνπ. Ζιεθηξνκαγλήηεο θαη βξφρνη γηα ζπζηήκαηα 
ζεκεηαθήο κεηάδνζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο, ζηηο απνβάζξεο 
θαη ζε ζέζεηο ζηάζεο ζηηο απνβάζξεο θαη ζε φπνηεο άιιεο ζέζεηο απαηηείηαη γηα ην 
πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. 

Ζ παξαθάησ πεξηγξαθή απνηειεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηάδνζε 
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα 
πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπζηήκαηα Μεηξφ ρσξίο νδεγφ.  
Πξνηηκάηαη ε ζπλερήο κεηάδνζε απφ ηελ ζεκεηαθή κεηάδνζε. 

Γηα φια ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο ε γεληθή αλάιπζε αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα 
είλαη πηζηνπνηεκέλε γηα άιια Μεηξφ.  Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ηεθκεξίσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ απηφλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ζπλνδεπφκελε απφ ηελ γεληθή αλάιπζε αζθάιεηαο.  
Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηηο πεξηγξαθφκελεο αξρέο κεηάδνζεο, φπσο απηέο 
ζπλνςίδνληαη παξαθάησ, ζα πξνζδηνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

4.9.1 Εσηηθήο εκαζίαο εκεηαθή Δπηθνηλσλία πξκνχ-Σξνρηάο κέζσ ζπζηεκάησλ 
κεηάδνζεο ζεκάησλ (beacons) ή/θαη βξφρσλ. 

 Μφληκνο αξηζκφο ηνπ ζπξκνχ 
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθηλεζία ηνπ ζπξκνχ – ηαρχηεηα κεδέλ 

 Άλνηγκα ησλ ζπξψλ επί ησλ απνβαζξψλ 

 Δκπξφο άθξν 

 Άιια δεδνκέλα, φπσο απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. 
4.9.2 Εσηηθήο εκαζίαο εκεηαθή Δπηθνηλσλία Σξνρηάο - πξκνχ κέζσ 

 ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο ζεκάησλ (beacons) ή/θαη βξφρσλ 

 Πιεξνθνξία ζηάζκεπζεο ηνπ ζπξκνχ  
 σζηή ζέζε ζπξκνχ 

 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ζπξψλ επί ησλ απνβαζξψλ 

 Δληνιή ζπγθξάηεζεο ζπξκνχ ζηηο απνβάζξεο 

 Άλνηγκα ζπξψλ (αξηζηεξή / δεμηά / ακθφηεξεο) 

 Άιια δεδνκέλα, φπσο απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. 
4.9.3 Εσηηθήο εκαζίαο πλερήο Δπηθνηλσλία πξκνχ-Σξνρηάο 

Θα πξνζδηνξηζζεί απφ ηνλ αλάδνρν βάζεη ηνπ πξνζθεξφκελνπ απφ απηφλ 
ζπζηήκαηνο. 
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4.9.4 Εσηηθήο εκαζίαο πλερήο επηθνηλσλία Σξνρηάο - πξκνχ 

 Παξάκεηξνη ATP γξακκήο απαηηνχκελεο γηα ηελ δηεξγαζία έγθξηζεο θίλεζεο 
ή ησλ ηηκψλ απφζηαζεο πνπ έρεη ν ζπξκφο λα δηαλχζεη 

 Άιια δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ATP. 

 Μφληκνο θαη πξνζσξηλφο πεξηνξηζκφο ηαρχηεηαο 

 απειεπζέξσζε ησλ ζπξψλ εκπξφο θαη πίζσ ηνπ ζπξκνχ γηα ηελ εθθέλσζε 
ησλ επηβαηψλ – αλ ππάξρεη 

 πζθεπή βξαρπθπθισηήξα επί ηνπ ζπξκνχ 

 ηάζε έθηαθηεο αλάγθεο 

 Απειεπζέξσζε ζηάζεο έθηαθηεο αλάγθεο (1) 
 Άιια δεδνκέλα, φπσο απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. 

4.9.5 Με δσηηθήο ζεκαζίαο ζεκεηαθή επηθνηλσλία ζπξκνχ-ηξνρηάο 

 πξκφο έηνηκνο  γηα εθθίλεζε 

 Γηαγλσζηηθά δεδνκέλα ζπξκνχ 

 Γεδνκέλα ρηιηνκεηξηθήο ζέζεο ηνπ ζπξκνχ 

 Γεδνκέλα ζπληήξεζεο ηνπ ζπξκνχ 

 Γεδνκέλα φδεπζεο 
 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ επί κέξνπο ζπξψλ ηνπ ζπξκνχ 

 Κιείζηκν ησλ ζπξψλ επί ησλ απνβάζξσλ 

 Καηαγξαθή ηνπ Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο (CCTV) 

 Άιια δεδνκέλα, φπσο απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα 
4.9.6 Με δσηηθήο ζεκαζίαο ζεκεηαθή επηθνηλσλία ηξνρηάο - ζπξκνχ 

 «Έγεξζε» ηνπ ζπξκνχ 

 Δλαπφζεζε ηνπ ζπξκνχ γηα «χπλν» 
 Ρχζκηζε ζπξκνχ γηα πιχζηκν 

 Απειεπζέξσζε ηνπ ζπξκνχ απφ ην πιχζηκν 

 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ επί κέξνπο ζπξψλ επί ησλ απνβάζξσλ 

 Πιεξνθφξεζε επηβαηψλ 

 Άιια δεδνκέλα, φπσο απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα 
4.9.7 Με δσηηθήο ζεκαζίαο ζπλερήο επηθνηλσλία ζπξκνχ-ηξνρηάο 

 Πιεξνθφξεζε ζπλαγεξκνχ επηβαηψλ  
 Δηθφλεο CCTV 

 Γηαγλσζηηθά δεδνκέλα ζπξκνχ  

 Άιια δεδνκέλα, φπσο απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα 

 Μέζσ ηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο αζχξκαηνπ ΣΔΣRA ή άιινπ. 
4.9.8 Με δσηηθήο ζεκαζίαο ζπλερήο επηθνηλσλία ηξνρηάο - ζπξκνχ 

 Γεδνκέλα ζπξκνχ κε ζηάζεο 

 Αλαγγειίεο πξνο ην θνηλφ, ελεξγνπνίεζε καγλεηνθσλεκέλσλ αλαγγειηψλ 
 ηνηρεία επίδνζεο ζπξκνχ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ΑΣΟ 

 Άιια δεδνκέλα, φπσο απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. 
 

4.9.9. Εσηηθήο ζεκαζίαο κεηαδφζεηο ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ κε 
αζθαιψλ πξνο αζθαιή ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο.  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε 
θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε ή ζηξαηεγηθή θξππηνγξάθεζεο ζα επηηχρεη ην επίπεδν 
SIL 4. 
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4.9.10 Οη ειεθηξνκαγλήηεο γηα ζεκεηαθή κεηάδνζε απφ ηνλ ζπξκφ ζηελ ηξνρηά θαη απφ ηελ 
ηξνρηά ζηνλ ζπξκφ ζα είλαη ηνπ ηχπνπ ERTMSEUROBALISE. 

 
 

4.10 Σοπική Λειηοςπγία 

4.10.1 Γηα θάζε ζχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Αιιειoκαλδάισζεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο ζα 
εγθαηαζηαζεί έλαο ηνπηθφο ζηαζκφο εξγαζίαο ζηελ Αίζνπζα ηαζκάξρε ζηνπο 
ζηαζκνχο πνπ ζα επηιεγνχλ, γηα έιεγρν θαη επίβιεςε ηεο θαζνξηζκέλεο ηνπηθήο 
πεξηνρήο. Σα ιεηηνπξγηθά φξηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο ζα 
θαζνξηζζνχλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ζπζηήκαηα κε θεληξηθή 
αξρηηεθηνληθή ζα ππάξρεη ζηαζκφο εξγαζίαο αιιειινκαλδάισζεο ζηα ΚΔΛ/ECR. 

4.10.2 Θα επηηξέπεηαη ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο.  Γηα θάζε πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή πνπ ζα ιεηηνπξγεί απφ θάπνην ηνπηθφ 
ζηαζκφ εξγαζίαο, ζα εθαξκνζηεί αλαγθαζηηθή κεηαθνξά ιεηηνπξγίαο ζε ηνπηθφ 
έιεγρν θαη θεληξηθφ έιεγρν. Γηα ζπζηήκαηα κε θεληξηθή αξρηηεθηνληθή ζα ππάξρεη 
ζηαζκφο εξγαζίαο γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαζνξηζκέλεο ηνπηθήο πεξηνρήο 

4.10.3 ιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζα παξνπζηαζηνχλ ζε 
γεσγξαθηθή κνξθή θαη ζα πεξηιακβάλνπλ εληνπηζκφ νρεκάησλ, ελδείμεηο αιιαγψλ, 
δηαδξνκέο, αξηζκνχο ζπξκψλ.  Άιιεο ελδείμεηο ζα εκθαλίδνληαη είηε κε ρξήζε 
γξαθηθψλ ή ζε  αιθαξηζκεηηθή κνξθή.  Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, έλα θαηάινγν εληνιψλ ν νπνίνο ζα παξνπζηάδεη φιεο ηηο εληνιέο θαη 
ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ 
ζπζηήκαηνο.  Θα πξνζδηνξίδνληαη νη δσηηθήο ζεκαζίαο εληνιέο.  Ο νξηζηηθφο 
θαηάινγνο εληνιψλ θαη ελδείμεσλ ζα πξνζδηνξηζζεί θαηά ηελ θάζε ηεο νξηζηηθήο 
κειέηεο.  

4.10.4 Οπνηνζδήπνηε ηνπηθφο ζηαζκφο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ειέγρνπο θαη πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίπησζε 
βιάβεο ηεο θεληξηθήο εληνιήο κέζσ ATS, γηα ζπζηήκαηα κε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή.  
ινη νη ηνπηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε πιαζηηθή ζπζθεπή 
αλάγλσζεο θαξηψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε πξφζβαζε κφλν ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ.  

4.10.5 Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 8 δηαθνξεηηθά επίπεδα εμνπζίαο: 

 Δπίπεδν 1 – Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο 

 Δπίπεδν 2 – Σνπηθφο Υεηξηζηήο 

 Δπίπεδν 3 – Υεηξηζηήο Ακαμνζηαζίνπ 

 Δπίπεδν 4 – πληήξεζε 1 κε πιήξε πξφζβαζε 
 Δπίπεδν 5 – πληήξεζε 2 κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε 

 Δπίπεδα 6 -  Καηαρψξεζε θαη έθζεζε δεδνκέλσλ 

 Δπίπεδα 7-8 – Δθεδξηθή – ζα πξνζδηνξηζζεί θαηά ηελ  Μειέηε  
4.10.6 Ζ πξφζβαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εμνπζίαο ζα πξνζηαηεχεηαη κε ζχλζεκα 

(password).  Ζ πξφζβαζε ζε φςεηο θπθινθνξίαο, δηαγλσζηηθά δεδνκέλα, 
ζπλαγεξκνί ρσξίο εληνιέο δελ ζα πξέπεη λα απαηηνχλ θάπνην επίπεδν δηθαηνδνζίαο.  
Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ επηηξεπφκελσλ εληνιψλ θαη φςεσλ γηα θάζε επίπεδν 
δηθαηνδνζίαο ζα πξνζδηνξηζζνχλ θαηά ηε θάζε ηεο ιεπηνκεξνχο κειέηεο. 
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4.10.7 ιεο νη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, ζπζηεκάησλ κε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, νη νπνίεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θάπνηαο εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζκέλεο πεξηνρήο ζα 
νκαδνπνηεζνχλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θνλζφια ιεηηνπξγίαο ε νπνία θαλνληθά 
βξίζθεηαη ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ.  Ο πιηθφο εμνπιηζκφο (hardware) πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνλζφια ιεηηνπξγίαο ζα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ, πςειήο 
πνηφηεηαο Ζ/Τ κε πιεθηξνιφγην, πνληίθη, ΣFT επίπεδεο 21 ηληζψλ έγρξσκέο νζφλεο 
θαη εθηππσηή.  Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ Ζ/Τ ζα είλαη θαηάιιειν γηα 
ηνλ ρεηξηζκφ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ.  ιν ην ινγηζκηθφ πνπ 
εγθαζίζηαηαη ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ζα είλαη αθνζησκέλν ζην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο. 

4.10.8 Ο εθηππσηήο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζα είλαη ρακεινχ ζνξχβνπ εθηππσηήο 
θαηάιιεινο γηα πεξηβάιινλ γξαθείνπ. 

4.10.9 Οη ζηαζκνί εξγαζίαο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία (ε ιεηηνπξγία έρεη κεηαθεξζεί 
ζην θεληξηθφ έιεγρν) ζα ελεκεξψλνληαη κε ελδείμεηο απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. 
Θα είλαη δπλαηφ ην θιείζηκν ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

4.10.10 Ο θάζε ηνπηθφο ζηαζκφο εξγαζίαο ζα παξαζρεζεί κε ζχξεο γηα ηελ ζχλδεζε 
βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη έγρξσκνπ εθηππσηή γηα εθηχπσζε πεξηζηαηηθψλ πνπ 
απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

4.10.11 ινη νη ηνπηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο θαη νη εθηππσηέο ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ην 
χζηεκα Αδηάιεηπηνπ Λεηηνπξγίαο ηεο εκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ Πίλαθα Ηζρχνο πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Αίζνπζα ζεκαηνδφηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαζκνχ 
αιιεινκαλδάισζεο. 

4.10.12 Θα εγθαηαζηαζεί έλαο κεηξεηήο ζπκβάλησλ ζε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο γηα ηελ 
θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ εθηάθηνπ αλάγθεο ηνπ ζηαζκνχ 
εξγαζίαο.  Απηή ε ιεηηνπξγία ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία κεηά ηελ αλάζεζε ηεο 
χκβαζεο. 

4.10.13 Δκθάληζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπξκνχ ζηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. 
Ο αξηζκφο ζπξκνχ θάζε ζπξκνχ ζα εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηξνρηάο ζηηο 
επίπεδεο νζφλεο ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ εξγαζίαο. Ο αξηζκφο ζπξκνχ ζα δηαβηβάδεηαη 
απφ ηκήκα ζε ηκήκα ζχκθσλα κε ηελ θίλεζε ηνπ ζπξκνχ. Ο αξηζκφο ζπξκνχ ζα 
ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά ζχκθσλα κε ηελ θίλεζε ηνπ ζπξκνχ.  Σν ζχζηεκα 
πεξηγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζπξκνχ ζα ιεηηνπξγεί ζηνλ ζηαζκφ 
εξγαζίαο ηνπ ηνπηθνχ ρεηξηζηή κε ή ρσξίο ην θεληξηθφ ζχζηεκα ATS.  ινη νη 
αξηζκνί ζπξκνχ ησλ ελ ιεηηνπξγία ζπξκψλ ζα εκθαλίδνληαη κνλίκσο . 

4.11 Εξοπλιζμόρ διάγνυζηρ και ζςνηήπηζηρ. 

Θα παξαζρεζεί έλα ζχζηεκα δηάγλσζεο θαη ζπληήξεζεο. Απηφ ην ζχζηεκα θαή  
ειάρηζηνλ ζα παξέρεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο. 

4.11.1            χζηεκα Γηάγλσζεο θαη Τπεξεζηψλ 

Κάζε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο ζα εμνπιίδεηαη κε ζχζηεκα 
ππεξεζηψλ θαη δηάγλσζεο πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα δηεμάγεη κηα απνηειεζκαηηθή 
ελ ιεηηνπξγία αλίρλεπζε ζθαικάησλ θαη ζπληήξεζε . Σα ζθάικαηα θαη νη βιάβεο ζα 
αληρλεχνληαη θαη ζα αλαιχνληαη απφ απηφ ζην ζχζηεκα θαη ζα θαηαηάζζνληαη ζε 
νκάδεο ζε δηάθνξα επίπεδα αλάινγα κε ην ηχπν ηνπ ζθάικαηνο. Γηα θάζε έλδεημε 
ζθάικαηνο, ην ζχζηεκα  δηάγλσζεο ζα εκθαλίδεη ην ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεη ην 
ζθάικα, ηελ αλάιπζε ηνπ ζθάικαηνο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ.  Έλα 
ειεθηξνληθφ εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ζα είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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δηάγλσζεο θαη ζα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην πσο ζα δηνξζψζεη ην ζθάικα. Σν ζχζηεκα δηάγλσζεο ζα εκθαλίδεη 
ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζα θαηαγξάθεη θαη ζα εκθαλίδεη 
ζπλερψο νπνηεζδήπνηε ελδείμεηο ζθάικαηνο θαη ζα παξέρεη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
ρξήζηεο γξήγνξεο θαη εχθνιεο νδεγίεο.  Σν ζχζηεκα δηάγλσζεο θαη ππεξεζηψλ ζα 
βξίζθεηαη εληφο ηεο ηερληθήο αίζνπζαο ζεκαηνδφηεζεο.  Κάζε ζθάικα ζα παξακέλεη 
εκθαληδφκελν ζηελ νζφλε έσο φηνπ ην ζχζηεκα ππεξεζηψλ θαη δηάγλσζεο 
θαηαρσξήζεη φηη ην ζθάικα έρεη επηδηνξζσζεί.  Δθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
κελπκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα ππεξεζηψλ θαη δηάγλσζεο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε πξνγξακκάησλ δνθηκήο θαη βνεζεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αιιεινκαλδάισζεο. 

Σν ζχζηεκα δηάγλσζεο θαη ππεξεζίαο ζα απνηειείηαη απφ έλα PC θαη έλαλ 
εθηππσηή θαηαγξαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπλερέο ραξηί. Θα παξέρεηαη αζφξπβνο 
εθηππσηήο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ γξαθηθψλ ηνπ 
ηνπηθνχ ζηαζκνχ εξγαζίαο ζην SMR κηα μερσξηζηή έγρξσκε επίπεδε νζφλε 21 
ηληζψλ ζα παξαζρεζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ αίζνπζα ζεκαηνδφηεζεο 

4.11.2            Καηαρψξηζε ιεηηνπξγηψλ 

Σν ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο ζα έρεη εγθαηεζηεκέλε κηα ιεηηνπξγία θαηαρψξηζεο  
ιεηηνπξγηψλ ζηελ νπνία ζα απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο. Ο θαηάινγνο ιεηηνπξγηψλ ζα είλαη θπιηφκελνο θαη νη πιεξνθνξίεο ζα 
απνζεθεχνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 εβδνκάδα.  

4.11.3 Καηαρψξηζε ζθαικάησλ 

Σν ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγία θαηαρψξηζεο ζθαικάησλ, 
φπνπ ζα απνζεθεχνληαη θάζε ζθάικα καδί κε έλα θσδηθφ αλαγλψξηζεο ζθάικαηνο 
ή θαηεγνξία βιάβεο. Ο θαηάινγνο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ ζα είλαη θπιηφκελνο θαη νη 
πιεξνθνξίεο ζα απνζεθεχνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα. Ζ απφδνζε θαη νη 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο θαη ππεξεζηψλ ζα ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ 
ηελ Τπεξεζία. 

4.11.4 Δγθαηαζηάζεηο ζπγθεληξσηηθήο δηάγλσζεο θαη θαηαρψξηζεο   
Οηδίαπινη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ αιιεινκαλδάισζεο ζα ζπλδεζνχλ ζην OCC, ζην 
Ακαμνζηάζην γηα ηελ ζχλδεζε ηεο ηνπηθήο αιιεινκαλδάισζεο κε ην ζχζηεκα  
ζπγθεληξσηηθήο δηάγλσζεο θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ εμ απνζηάζεσο δηάγλσζε, 
αλάιπζε ζθαικάησλ θαη θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ.  ιεο νη πιεξνθνξίεο ζην ηνπηθφ 
ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο ζα δηαηίζεληαη ζην OCC. 

 
 

4.12 Εξοπλιζμόρ ανίσνεςζηρ ζςπμών ζε πεπιοσέρ και αμαξοζηάζια όπος 
σπηζιμοποιούνηαι ζςζηήμαηα αςηόμαηηρ λειηοςπγίαρ ζςπμών και 

αςηόμαηηρ πποζηαζίαρ ζςπμών. 

4.12.1 πζηήκαηα αλίρλεπζεο νρεκάησλ / ζπξκψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα φιεο ηηο 
ηξνρηέο επί ηεο θχξηαο γξακκήο, ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο, ζηελ 
ζπλδεηήξηα ηξνρηά κε ην ακαμνζηάζην θαη εληφο ηνπ ακαμνζηάζηνπ , εθηφο απφ ηηο 
ηξνρηέο ζπληήξεζεο εληφο ηνπ ακαμνζηαζίνπ.  Κάζε αιιαγή ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε 
ην δηθφ ηεο θχθισκα αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ. 
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4.12.2 Σν ζχζηεκα αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ ζα βαζίδεηαη ζε ζπζηήκαηα 
θπθισκάησλ ηξνρηάο.  Σα θπθιψκαηα ηξνρηάο ζα είλαη ηχπνπ αθνπζηηθήο 
ζπρλφηεηαο ρσξίο αξκνχο ζηδεξνηξνρηάο.  ε πεξίπησζε ζπζηήκαηνο CBTCην 
πξσηεχνλ ζχζηεκα αλίρλεπζεο ζπξκψλ ζα γίλεηαη κε ξαδηνθχκαηα θαη ην θχθισκα 
γξακκήο ζα απνηειεί ην δεπηεξεχνλ ζχζηεκα αλίρλεπζεο. 

4.12.3 Σν ζχζηεκα αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ππφ φιεο 
ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ελδέρεηαη λα απαληεζνχλ κέζα ζηηο 
ζήξαγγεο θαη ζηνλ αλνηθηφ ρψξν.  Ο εμνπιηζκφο αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ ζα 
είλαη πςειήο αμηνπηζηίαο, εγθεθξηκέλνο σο αζθαιήο έλαληη βιάβεο θαη ζα πξέπεη λα 
έρεη εθαξκνζζεί κε επηηπρία ζε άιια Μεηξφ επί 5 ηνπιάρηζηνλ έηε. 

4.12.4 Ζ θιίλε ηξνρηάο κεηαμχ ησλ ζηδεξνηξνρηψλ ζα δηαηεξείηαη ειεχζεξε απφ εκπφδηα ηα 
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θιίλεο ηεο ηξνρηάο απφ 
επηβάηεο πνπ εθθελψλνπλ ηνλ ζπξκφ ή απφ νκάδεο δηάζσζεο.  Ο εμνπιηζκφο 
αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ, νη γεθπξψζεηο, ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ζεκάησλ 
(beacons) θαη  νη ζπλδέζεηο δελ ζα απνηεινχλ παγίδα ή θίλδπλν γηα ηηο νκάδεο 
δηάζσζεο ή ηνπο επηβάηεο.  Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ, ηα ιεπηνκεξή ζρέδηα φισλ ησλ ηππηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
απφ απηφλ εμνπιηζκνχ αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ θαη εμνπιηζκνχ γεθχξσζεο. 

4.12.5 Σν ζχζηεκα αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε ιεηηνπξγίεο αιιεινκαλδάισζεο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 
ζπξκψλ ζε ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία.  Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ρσξίο απηφ λα είλαη 
ππνρξεσηηθφ, λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ γηα 
ιεηηνπξγίεο ξχζκηζεο απνζηάζεσλ (δηαζηεκάησλ) κεηαμχ ζπξκψλ ππφ κνξθή 
ζπζηήκαηνο θαηλνκεληθνχ κεηαβιεηνχ κπινθ (quasimovingblock). 

4.12.6 Ο εμνπιηζκφο αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ ζα είλαη εθαξκφζηκνο ζηελ 
επηιεγκέλε κνξθή ηξνρηάο.  Ο εμνπιηζκφο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψλεη 
θηλήζεηο ζπξκνχ ηφζν ζηελ θαλνληθή θαηεχζπλζε φζν θαη ζε αλάζηξνθε 
θαηεχζπλζε. 

4.12.7 Σν πξσηεχνλ θαη ην δεπηεξεχνλ–εθφζνλ πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν-ζχζηεκα 
αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ θαη ν ζπζρεηηδφκελνο εμνπιηζκφο ζα είλαη 
απξφζβιεηα απφ εζθαικέλε ιεηηνπξγία ή νπνηεζδήπνηε δπζκελείο επηδξάζεηο. Θα 
είλαη απξφζβιεην απφ νπνηεζδήπνηε επηδξάζεηο απφ ην ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο, 
απφ ηελ έιμε νρεκάησλ θαη απφ ηνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ. Οζνλ αθνξά ζε 
αζχξκαηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ζέζεο ζπξκνχ, απηά ζα είλαη 
απξφζβιεηα θαη απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, π.ρ. ζθφπηκεο παξεκβνιέο, ππνθινπή 
κέζσ ηνπ αέξα θξίζηκσλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ή άιια 
δεδνκέλα.. Ο Αλάδνρνο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηέηνην ζχζηεκα ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ, ζα εθζέζεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπξφηππν I EC-62443 «Cyber security in 
Railway signaling and processing systems». 

  
Ο Αλάδνρνο ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ-Cyber-security θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ΑΜ ή κε δηθή ηνπ 
πξσηνβνπιία, ζα επηθαηξνπνηεί ηηο κεζφδνπο πξνζηαζίαο κέρξη ηελ πξνζσξηλή 
παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ππνβνιήο θαη 
έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ. 

4.12.8 Οπνηνζδήπνηε ειεθηξνλφκνο ή εμάξηεκα ρξεζηκνπνηνχκελν απφ ηνλ εμνπιηζκφ 
αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ ζα εγθξηζεί σο εμάξηεκα αζθαιέο έλαληη βιάβεο.  Ο 
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Αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο 
αζθάιεηαο έλαληη βιάβεο.  ιεο νη επαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ 
θπθιψκαηνο ηξνρηάο ζα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο γηα ην έξγν πνπ ε θάζε κία απφ απηέο 
πξφθεηηαη λα εθηειέζεη. 

4.12.9 Ο εμνπιηζκφο αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ ζα αληέρεη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
απφ βξαρπθπθιψκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο έιμεο, ρσξίο λα πθίζηαηαη 
νπνηεζδήπνηε βιάβεο.  ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη κία κεηαβνιή ηάζεο 
νθεηιφκελε ζε βξαρπθχθισκα ζην ζχζηεκα ηζρχνο έιμεο λα νδεγήζεη ζε αχμεζε 
ηνπ δπλακηθνχ ζηα θαιψδηα κεηαμχ θηβσηίσλ ζχλδεζεο κε ηελ ηξνρηά θαη αηζνπζψλ 
ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.  Σν επίπεδν κφλσζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ζε θηβψηηα ζχλδεζεο  
κε ηελ ηξνρηά ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηελ απνκφλσζε κεηαμχ ηεο πιεπξάο 
ηεο ηξνρηάο θαη ηεο «πιεπξάο  ηεο αίζνπζαο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ» θαηά ηε δηάξθεηα 
βξαρπθπθιψκαηνο ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο έιμεο. 

4.12.10 Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ησλ ηξνρηψλ κε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζα ιεθζνχλ 
ππφςε ψζηε ε ρξήζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ζπληήξεζε ηεο ηξνρηάο λα κελ 
θαηαζηξέθεη ή λα πξνθαιεί βιάβε ζην ζχζηεκα αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ θαη 
λα κελ πξνθαιέζεη αζηνρίεο. 

4.12.11 Ο εμνπιηζκφο αλίρλεπζεο νρήκαηνο / ζπξκνχ, φπσο αγσγνί ηξνρηάο ή ζπζηήκαηα 
κεηάδνζεο ζεκάησλ ηξνρηάο, αλ εγθαηαζηαζνχλ ζα επηηξέπνπλ ζηα νρήκαηα 
ζπληήξεζεο ηεο ηξνρηάο λα εθηεινχλ εξγαζίεο ζηελ ηξνρηά κε ηελ ειάρηζηε 
παξεκβνιή. 

4.12.12 Δηδηθέο Απαηηήζεηο γηα ηα Κπθιψκαηα Σξνρηάο ζηηο Κχξηεο Γξακκέο θαη ζηνλ Υψξν 
Δλαπφζεζεο πξκψλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

4.12.12.1 Ο εμνπιηζκφο θπθισκάησλ ηξνρηάο πνπ ζα πξνηαζεί γηα ρξήζε ζε πεξηνρέο 
φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκψλ δελ  ζα απαηηεί κνλσκέλνπο 
αξκνχο ζηδεξνηξνρηάο ζε επζείεο ηξνρηέο.  ε πεξηνρέο κε αιιαγέο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο κνλσκέλσλ αξκψλ. Οη κνλσκέλνη αξκνί 
εληφο αιιαγψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηελ πιεπξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ιηγφηεξν ζπρλά. Ο Αλάδνρνο ζα δειψζεη ηελ εθηηκψκελε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
πνζφηεηα, ηνπνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο κφλσζεο γηα φινπο ηνπο κνλσκέλνπο 
αξκνχο ζηδεξνηξνρηάο. 

4.12.12.2 Καη νη δχν ζηδεξνηξνρηέο ηεο ηξνρηάο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα ην ξεχκα 
επηζηξνθήο ηεο έιμεο. Απηή ε απαίηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζην Ακαμνζηάζην, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φηη πεξηζζφηεξεο απφ 2 παξάιιειεο ζηδεξνηξνρηέο είλαη 
δηαζέζηκεο γηα ην ξεχκα επηζηξνθήο ηεο έιμεο. 

4.12.12.3 O Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα αζθαιή θαη 
αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο φζνλ αθνξά ην επηηξεπφκελν 
ξεχκα ζνξχβνπ γηα εμηζνξξνπεκέλν θαη κε εμηζνξξνπεκέλν ξεχκα επηζηξνθήο 
ηεο έιμεο θαη ηηο αξρέο γηα ηηο ζπλδέζεηο ηνπ ξεχκαηνο επηζηξνθήο ηεο έιμεο θαη 
ηηο ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο. 

4.12.12.4 Σα ρξεζηκνπνηνχκελα θαιψδηα γηα ηηο δηαζπλδέζεηο ηχπνπ S, ηηο 
Σεξκαηηθέοδηαζπλδέζεηο θαη νη Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζα είλαη επαξθή ζε αξηζκφ 
θαη κέγεζνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ξεχκαηνο επηζηξνθήο έιμεο ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ππφ ζπλζήθεο βιάβεο. Απνκφλσζε κηαο 
ζηδεξνηξνρηάο ξεχκαηνο επηζηξνθήο (ηειείσο ζπαζκέλε ζηδεξνηξνρηά) ζα 
ζεσξείηαη ζπλζήθε βιάβεο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζρέδηα ππνδεηθλχνληαο ηελ 
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ηνπνζεζία ηεο ζχλδεζεο κε ηνπο ζηαζκνχο αλφξζσζεο, θαη ηνλ ρψξν φπνπ 
επηηξέπνληαη νη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο.  

4.12.12.5 Ο εμνπιηζκφο θπθισκάησλ ηξνρηάο ζα ιεηηνπξγεί νξζά ζε ζπλζήθεο έξκαηνο 
φπσο θαη ζε ηξνρηέο κε πιάθεο ζθπξνδέκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα πθίζηαληαη ζηελ 
Θεζζαινλίθε, ζε ζήξαγγεο, ζε Ακαμνζηάζηα θαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο.  Ζ 
αληίζηαζε έξκαηνο ζα πνηθίιεη κεηαμχ 1.5 ohm/km θαη έσο 10 ohm/km.  Ο 
εμνπιηζκφο θπθισκάησλ ηξνρηάο ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί κε νλνκαζηηθή 
αληίζηαζε βξαρπθχθισζεο άμνλα ίζε ή κηθξφηεξε ησλ 0.5 Ohm.  Τπελζπκίδεηαη 
ζηνλ Αλάδνρν φηη ζα εθδεισζνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηνπο αλνηθηνχο 
ρψξνπο, ηδηαίηεξα ζε εξκεηηθά θιεηζηά θηβψηηα πνπ εθηίζεληαη ζε ηζρπξή 
ειηνθάλεηα.  Δπηπιένλ, ππελζπκίδεηαη ζηνλ αλάδνρν φηη ιακβάλνπλ ρψξα 
ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο. 

4.12.12.6 Ο εμνπιηζκφο θπθισκάησλ ηξνρηάο ζα αληρλεχεη θαηάιεςε ηκήκαηνο ηξνρηάο γηα 
ηα παξαθάησ: 

 Με ηε δηέιεπζε ελφο άμνλα θαη ηξνρνχ ελφο ζπξκνχ. 

 Με ηνπο κε εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππεξεζηαθνχο ζπξκνχο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 Ζ αλίρλεπζε ζα θαηαγξάθεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε 0.35 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 
αθνχ ζπκβεί ε θπζηθή θαηάιεςε. 

4.12.12.7 Ζ πεξίπησζε αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθισκάησλ ηξνρηάο δελ ζα απαηηεί 
πεξηνδηθέο δηειεχζεηο ζπξκψλ απφ κε ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ηκήκαηα 
ηξνρηάο.  Αλ ηέηνηεο ζπλζήθεο ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε αζθαιείαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θπθισκάησλ ηξνρηάο, ηφηε ε επηθάλεηεο ησλ ζηδεξνηξνρηψλ ηέηνησλ 
κηθξψλ ηκεκάησλ ηξνρηάο ζε δηαζηαπξψζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ πιηθφ ην νπνίν 
ζα δηαζθαιίδεη ηθαλή ρακειή αληίζηαζε κεηαμχ ησλ ηξνρψλ θαη ησλ 
ζηδεξνηξνρηψλ ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ 
ηξνρηάο απφ ηα νπνία δελ δηήιζαλ ζπξκνί επί δχν εβδνκάδεο. 

4.12.12.8 Ο εμνπιηζκφο θπθισκάησλ ηξνρηάο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε κηα ελζσκαησκέλε 
ιεηηνπξγία θαζπζηέξεζεο, ε νπνία ζα δηαηεξεί νπνηνδήπνηε θχθισκα 
θαηεηιεκκέλν, έσο φηνπ επηθξαηήζεη ε θπζηθή θαηάζηαζε απειεπζέξσζεο ζηηο 
ηξνρηέο, ρσξίο θακία δηαθνπή, επί 1.0 sec.  Ζ ιεηηνπξγία θαζπζηέξεζεο ζα 
εθαξκνζζεί σο ιεηηνπξγία αζθαιήο έλαληη βιάβεο. 

4.12.12.9 Οπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο πνπ απαηηεί 
ζπληήξεζεψζηε λα πξνιακβάλνληαη ηα ζθάικαηα ή πεξηνδηθή ξχζκηζε ζα 
βξίζθεηαη εληφο ηνπ ηερληθνχ δσκαηίνπ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο.  εκεία 
ζχλδεζεο ειέγρσλ γηαπξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη πεξηνδηθέο κεηξήζεηο ψζηε λα 
κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο ζα βξίζθνληαη 
επίζεο εληφο ηνπ ηερληθνχδσκαηίνπ. 

4.12.12.10 ια ηα Κπθιψκαηα Σξνρηάο ζα έρνπλ ηέηνηα δηάηαμε ψζηε λα παξέρνπλ έλα 
απνδεθηφ επίπεδν αλίρλεπζεο ζπαζκέλεο ζηδεξνηξνρηάο. ηηο πεξηνρέο 
αιιαγψλ θαη ζπλδέζεσλ γξακκψλ, ε δηαζχλδεζε ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 
εμνπδεηεξψλεη νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ κήθνο κε αληρλεχζηκσλ παξάιιεισλ 
ζηδεξνηξνρηψλ. 

4.12.12.11 Γηα ηα Κπθιψκαηα Σξνρηάο, ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά 
θαη ζα εγγπεζεί ηα παξαθάησ: 
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 Μέγηζηε αληίζηαζε βξαρπθχθισζεο νρήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 
θαηάιεςε ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο ζην άθξν ηξνθνδνζίαο ηνπ θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο. 

 Διάρηζηε αληίζηαζε βξαρπθχθισζεο νρήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 
απειεπζέξσζε ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο ζην άθξν ιήςεο ηνπ θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο. 

 Σν εγγπεκέλν θάζκα αληίζηαζεο έξκαηνο (ohm/km) ζην νπνίν ην θχθισκα 
ηξνρηάο είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί. 

 Σν κέγηζην θαη ειάρηζην κήθνο ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο κε ηα νπνία ην 
θχθισκα ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 
γηα ην θχθισκα ηξνρηάο. 

 Σνλ ηχπν ή ηνπο ηχπνπο θαη ην κέγηζην κήθνο ησλ θαισδίσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ηελ ηξνρηά, γηα κία νξζή ιεηηνπξγία. 

Ζ θαισδίσζε ζα ζπλδέεη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηξνρηάο κε ηνλ εμνπιηζκφ 
εθπνκπήο θαη ιήςεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 
πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο. 

4.12.13 Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα Μεηξεηέο Άμνλα Σξνρψλ ζηηο Κχξηεο Γξακκέο θαη ζηνλ Υψξν 
Δλαπφζεζεο πξκψλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

4.12.13.1 Οη κεηξεηέο άμνλα ηξνρνχ ζα ζρεδηαζζνχλ γηα ηαρχηεηα ζπξκνχ > 160 km/h θαη 
ηε κηθξφηεξε απφζηαζε άμνλα ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ 
εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο. 

4.12.13.2 Σν θχθισκα ηνπ κεηξεηή άμνλα ηξνρνχ ζα είλαη αζθαιέο έλαληη βιάβεο (SIL 4) 
θαη ζα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ζε εθαξκνγέο ζηδεξνδξφκσλ θαη Μεηξφ γηα 
κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφλσλ. 

4.12.13.3 Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ κεηξεηή άμνλα ηξνρνχ (ειεχζεξν, 
θαηεηιεκκέλν, βιάβε) ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηα LED ζε θάζε 
κνλάδα κεηξεηή άμνλα ηξνρνχ ζηελ αίζνπζα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Κάζε 
θχθισκα κεηξεηή άμνλα ηξνρνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψλεη 4 ηνπιάρηζηνλ 
ζεκεία κέηξεζεο. 

4.12.13.4 Σα ειεθηξνληθά ζεκεία κέηξεζεο ζα είλαη ζπκβαηά κε ηα εθαξκνδφκελα πξνθηι 
ησλ ζηδεξνηξνρηψλ θαη ηηο δηακέηξνπο πιήξσο θζαξκέλσλ ηξνρψλ θαη ζα είλαη 
απξφζβιεηα απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο. 

4.12.13.5 Σν ζχζηεκα κεηξεηή άμνλα ηξνρνχ ζα είλαη εθεδξηθφ θαη κε αλνρή ζθάικαηνο.  
θάικαηα κέηξεζεο ελφο άμνλα ηξνρνχ δελ ζα νδεγνχλ ζε θαηάζηαζε 
θαηάιεςεο ηνπ ηκήκαηνο ηξνρηάο. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη θαη ε 
Τπεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη έλα ζχζηεκα κεηξεηή αμφλσλ ηξνρψλ ρσξίο 
απνδνρή ζθαικάησλ κέηξεζεο, δεδνκέλνπ φηη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα απνδείμεη 
θαη λα επηδείμεη φηη δελ ζα ζπκβαίλεη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζθάικα κέηξεζεο  ζε 
θάζε κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ. 

4.12.13.6 ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο θαηάζηαζεο θαηάιεςεο, ζα είλαη δπλαηή ε 
απειεπζέξσζε ηνπ ηκήκαηνο ηξνρηάο κέζσ δσηηθήο ζεκαζίαο εληνιήο 
(απειεπζέξσζε έθηαθηεο αλάγθεο) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ATS θαη απφ ηνλ 
ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο ρεηξηζηή.  Ζ απειεπζέξσζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ 
ηκήκαηνο ηξνρηάο ζηηο γξακκέο ζα πινπνηείηαη κεηά απφ νξζή δηέιεπζε ελφο 
ζπξκνχ κέζσ ηνπ ηκήκαηνο ηξνρηάο πνπ είρε δηαηαξαρζεί. 

4.12.13.7 Σν ζχζηεκα κεηξεηή  αμφλσλ ηξνρψλ ζα είλαη ηθαλφ λα αλαγλσξίζεη ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ελφο ζπξκνχ πάλσ απφ έλα ζεκείν κέηξεζεο. Έλαο 
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ζπξκφο πνπ ζηακάηεζε γηα αλαζηξνθή κε έλα ηξνρφ πάλσ ζε έλα ζεκείν 
κέηξεζεο δελ ζα νδεγεί ζε ζθάικα κέηξεζεο. 

 
4.13 Εξοπλιζμόρ Ενηοπιζμού ςπμών ζε Πεπιοσέρ Αμαξοζηαζίος συπίρ 

ATP/ΑΣΟ. 

4.13.1 Σν Ακαμνζηάζην απνηειείηαη απφ ην «Σκήκα κε Απηφκαηε Λεηηνπξγία», 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνρηψλ ελαπφζεζεο θαη ην «ρεηξνθίλεηα ειεγρφκελν 
ηκήκα», πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηξνρηέο ζπληήξεζεο, ηελ ηξνρηά δνθηκψλ θαη ηηο 
ζπλδεηήξηεο ηξνρηέο ελδηάκεζα.  Σν «Σκήκα κε Απηφκαηε Λεηηνπξγία», ε ηξνρηά 
δνθηκψλ θαη ε ζπλδεηήξηα ηξνρηά κε ηελ θχξηα γξακκή ζα πξνζηαηεχνληαη θαη ζα 
ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξνζηαηεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε θχξηα γξακκή, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα ζπζηήκαηα θαη ηνλ ίδην εμνπιηζκφ.  Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε, 
ζην ππνιεηπφκελν κέξνο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, κνλσκέλσλ θπθισκάησλ Δ.Ρ. κνλήο 
ζηδεξνηξνρηάο.  Οη ηξνρηέο ζπληήξεζεο εληφο ηνπ θηεξίνπ δελ ζα κνλσζνχλ.  ε 
πεξίπησζε φπνπ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηήζεη κνλσκέλα θπθιψκαηα ηξνρηάο Δ.Ρ. 
κνλήο ζηδεξνηξνρηάο αληί ησλ ρσξίο  κνλσηηθνχο αξκνχο ζηδεξνηξνρηάο 
θπθισκάησλ ηξνρηάο, ζα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ. 

4.13.2 Ο εμνπιηζκφο θπθισκάησλ ηξνρηάο γηα πεξηνρέο Ακαμνζηαζίσλ ζα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί, ππφ φιεο ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηελ Θεζζαινλίθε, ζε 
ζήξαγγεο θαη ζε αλνηρηφ ρψξν. 

4.13.3 Ο εμνπιηζκφο θπθισκάησλ ηξνρηάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα Ακαμνζηάζηα ζα 
εγθξηζεί σο εμάξηεκα αζθαιέο έλαληη βιάβεο. 

4.13.4  Ζ ζπρλφηεηα πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηνλ εμνπιηζκφ θπθισκάησλ ηξνρηάο γηα 
Ακαμνζηάζηα δελ ζα επηηξέπεη Ζιεθηξνκαγλεηηθή Παξεκβνιή απφ νπνηαδήπνηε 
πεγή πνπ παξάγεη αξκνληθέο ζπρλφηεηεο φπσο ε δηαδηθαζία αλφξζσζεο ηεο 
παξαγφκελεο ηζρχνο έιμεο .Ρ.ή παξαθείκελε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 
παξαγφκελεο ηζρχνο έιμεο ΔΡ ή νη Καηαηκεηέο θαη νη Αληηζηξνθείο ηνπ Σξνραίνπ 
Τιηθνχ πνπ κπνξεί λα παξαβηάζνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία. 

4.13.5 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ ζνξχβνπ απφ εμνπιηζκφ 
έιμεο Σξνραίνπ Τιηθνχ (.Ρ. θαη Δ.Ρ.) θαη  ηνπ παξαθείκελνπ πζηήκαηνο Έιμεο 50 
Hz, ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο Δ.Ρ. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα Ακαμνζηάζηα ζα είλαη 
επηιεθηηθά σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ θάζε.  
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4.13.6 ε πεξηνρέο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα Κπθιψκαηα Σξνρηάο Δ.Ρ., ζα είλαη πάληα 
δηαζέζηκε κηα ζηδεξνηξνρηά γηα ξεχκα επηζηξνθήο ηεο έιμεο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν 
ψζηε ην ξεχκα λα κπνξεί λα ξέεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο νδνχο ζηνλ 
ζηαζκφ αλφξζσζεο. 

4.13.7 Οη ηζνδπλακηθνί ζχλδεζκνη θαη ηα θαιψδηα επηζηξνθήο Παξνρήο ηζρχνο Έιμεο ζα 
είλαη θαηάιιεινη ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ξεχκαηνο 
επηζηξνθήο ηεο έιμεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ππφ ζπλζήθεο βιάβεο. Σν 
ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ζα επηηξέπεη θαιψδηα επηζηξνθήο Παξνρήο ηζρχνο Έιμεο 
θαη ζα πξνζδηνξίδεη ηνλ ρψξν φπνπ κπνξνχλ λα  εγθαηαζηαζνχλ νη ηζνδπλακηθνί 
ζχλδεζκνη.  

4.13.8 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηχπν ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
εμνπιηζκνχ εληνπηζκνχ νρήκαηνο καδί κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Μηα πιήξε εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν πξνηεηλφκελνο 
εμνπιηζκφο θπθιψκαηνο ηξνρηάο πεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζρεκαηηθνχ 
δηαγξάκκαηνο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ  πψο επηηπγράλεηαη θαη 
δηαηεξείηαη ε ιεηηνπξγία κε αζθάιεηα έλαληη βιάβεο ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ακαμνζηαζίσλ. 

 Δπαηζζεζία βξαρπθχθισζεο. 

 Μέζνδνη αλίρλεπζεο βιαβψλ κνλσκέλσλ αξκψλ. 

 Σελ πξνζηαζία έλαληη ηεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Παξεκβνιήο. 

 Υαξαθηεξηζηηθά αμηνπηζηίαο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 

4.13.9 Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο ηχπνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο Δ.Ρ., ν 
Αλάδνρνο ζα δειψζεη θαη ζα εγγπεζεί ηα αθφινπζα: 

 Μέγηζηε αληίζηαζε βξαρπθχθισζεο νρήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
θαηάιεςε ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο ζην άθξν ηξνθνδνζίαο ηνπ θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο. 

 Διάρηζηε αληίζηαζε βξαρπθχθισζεο νρήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
απειεπζέξσζε ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο ζην άθξν ιήςεο ηνπ θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο.  

 Σν εγγπεκέλν εχξνο αληίζηαζεο έξκαηνο (ohm/km) ζην νπνίν ην θχθισκα 
ηξνρηάο είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί. 

 Ζ κέγηζηε πνζφηεηα ηνπ αγψγηκνπ ξεχκαηνο ζνξχβνπ θαη κεηαγσγηθά ξεχκαηα 
αηρκήο πνπ κπνξεί λα επηηξαπεί λα κεηαδίδνληαη– ππφ ηηο ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο – 
κέζσ ηεο ζηδεξνηξνρηάο ρσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνλφκνπ  ηνπ 
θπθιψκαηνο ηξνρηάο Δ.Ρ. ελψ ε ηξνρηά είλαη θπζηθά θαηεηιεκκέλε απφ ζπξκφ.  

 Σν κέγηζην θαη ειάρηζην κήθνο ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο κε ην νπνίν ζα 
ιεηηνπξγεί ην θχθισκα ρσξίο λα παξαβηάδνληαη ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηε πξνδηαγξαθή γηα ην θχθισκα ηξνρηάο.  

 Σνλ ηχπν(-νπο) θαη ην κέγηζην κήθνο θαισδίνπ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηηο 
ζπλδέζεηο κε ηελ γξακκή, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία. Ζ θαισδίσζε ζα ζπλδέεη ηα 
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηξνρηάο κε ηνλ εμνπιηζκφ εθπνκπήο θαη ιήςεο, πνπ 
βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ εκαηνδφηεζεο. 
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4.14 Αλλαγέρ και Μησανιζμοί Αλλαγών 

4.14.1 Οη κεραληζκνί αιιαγψλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξάβδσλ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο 
ζέζεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε κε ηελ δηαηνκή ηεο ζηδεξνηξνρηάο, ηελ ηξίηε 
ξάβδν θαη ηνλ ηχπν ηεο κνξθήο ηεο ηξνρηάο. Οη κεραληζκνί αιιαγψλ ζα είλαη 
αλεθηηθνί θαη ζα απαηηνχλ ηελ ειάρηζηε ξχζκηζε ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ  ηελ θίλεζε 
ηεο ζηδεξνηξνρηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ηε 
δφλεζε θαη ηελ θίλεζε ζηδεξνηξνρηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ δηέιεπζε ηνπ 
ζπξκνχ. 

4.14.2 Δίλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ν κεραληζκφο αιιαγήο θαη 
εθηξνρηαζκνχ είλαη ζπκβαηφο κε ηελ κνξθή ηξνρηάο πνπ ζα έρεη πηνζεηεζεί απφ ην 
Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.  

4.14.3 Οη Μεραληζκνί αιιαγψλ ζα είλαη κηθξέο, ζπκπαγείο κνλάδεο, άκεζα πξνζβάζηκεο 
θαη αληαιιάμηκεο. Θα είλαη ειάρηζηα επηθίλδπλεο γηα ην πξνζσπηθφ ή ηνπο επηβάηεο 
πνπ πεξπαηνχλ θαηά κήθνο ηεο ηξνρηάο. Οη Μεραληζκνί αιιαγψλ ζα είλαη απινί 
ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζα απαηηνχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ξχζκηζε θαηά ηελ 
ζπληήξεζε. Οη αιιαγέο ζα ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα. Κάζε κεραληζκφο 
αιιαγήο θαη εμνπιηζκφο ειέγρνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε έλα αλαγλσξηζκέλν Δζληθφ 
ηδεξνδξνκηθφ Πξφηππν ή ζα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ηνπ 
Μεηξφ.  

4.14.4 Οη αιιαγέο θαη νη κεραληζκνί αιιαγψλ ζα πεξηιακβάλνπλ έλαλ κεραληθφ κεραληζκφ 
καλδάισζεο πνπ ζα απνθιείεη ηελ θίλεζε ησλ βεινλψλ κε εμαίξεζε ηε πεξίπησζε 
ζθφπηκνπ ρεηξηζκνχ ηνπ κεραληζκνχ. Θα πξνηηκεζνχλ κεραληζκνί καλδάισζεο νη 
νπνίνη καλδαιψλνπλ ηε ζηαζεξά θαη θηλεηή βειφλε σο νινθιεξσκέλν ζχλνιν.  
Μφληκνη εμσηεξηθνί κεραληζκνί καλδάισζεο εληαηηθήο ζπληήξεζεο δελ 
επηηξέπνληαη. 

4.14.5 Ο ρξφλνο κεηαθίλεζεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο πιήξνπο θίλεζεο ηνπ 
κεραληζκνχ αιιαγήο απφ ηελ κία πιεπξά ζηελ άιιε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 5 
δεπηεξφιεπηα. Ο ρξφλνο θίλεζεο ζα εγθξηζεί καδί κε ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηνλ 
ρξφλν αλαζηξνθήο ηεο θίλεζεο, πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο 
ζρεδηαζκφο ηνπ θπθιψκαηνο ιεηηνπξγίαο αιιαγήο ζα ζπλδέεη ηνλ ρξφλν νδήγεζεο 
ηεο αιιαγήο, ην κήθνο αλίρλεπζεο ζπξκνχ ππφ ηηο ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη φηη ε αιιαγή δελ θηλείηαη κπξνζηά απφ έλα θηλνχκελν ζπξκφ / φρεκα.  

4.14.6 Ο εμνπιηζκφο αιιαγήο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπηθά κε 
καληβέια ή ξάβδν. Έλα θιεηδί ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζχλδεζε ηεο πεγήο 
ηζρχνο ελψ έλα εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα εθηειεί ηελ ρεηξνθίλεηε 
ιεηηνπξγία.  Σν θιεηδί ζα είλαη αζθαιηζκέλν ζε φξγαλν απειεπζέξσζεο θιεηδηνχ 
θνληά ζηελ αιιαγή.  Ζ απειεπζέξσζε ηνπ θιεηδηνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
εληνιήο αιιεινκαλδάισζεο. 

4.14.7 Έλα ειεθηξηθφ θχθισκα ζα αληρλεχεη φιεο ηηο θιεηζηέο βειφλεο. Ζ αθξίβεηα ηεο 
αλίρλεπζεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε εάλ ππάξρεη έλα 
άλνηγκα κεηαμχ ηεο ζηαζεξήο θαη ηεο θηλεηήο ζηδεξνηξνρηάο βειφλαο, ζην νπνίν ζα 
επέηξεπε λα εηζέιζεη  έλαο φλπραο ηξνρνχ ή έλαο θζαξκέλνο φλπραο ηξνρνχ. Ζ 
αλίρλεπζε ζα είλαη ζπλερήο θαη ζα ειέγρεη επίζεο εάλ ε απφζηαζε ηεο αλνηρηήο 
βειφλεο έρεη αξθεηή αλνρή ψζηε λα κπεη έλαο φλπραο ηξνρνχ. Οη δηαηάμεηο 
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αλίρλεπζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θνληά ζηηο ζηδεξνηξνρηέο, ειαρηζηνπνηψληαο ην κήθνο 
ησλ ζπλδεηήξησλ ξάβδσλ.  

4.14.8 Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη θαζνξηζκφ ηεο αζθάιεηαο ηεο επηηξεπφκελεο αλνρήο 
ηεο «αλίρλεπζεο θιεηζηήο ζέζεο» κεηαμχ ηεο ζηαζεξήο θαη ηεο θηλεηήο βειφλαο ζε 
ζρέζε κε ηνπο φλπρεο ηξνρψλ θαη ηνπο θζαξκέλνπο φλπρεο ηξνρψλ ησλ επηβαηηθψλ 
ζπξκψλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ ζπξκψλ. 

4.14.9 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίζεη έλα ζχλνιν αιιαγψλ ζηελ «θαλνληθή» ή ζηελ «αλάζηξνθε» ζέζε ψζηε 
λα επηηξέπεηαη ε θίλεζε νρήκαηνο επάλσ ζηηο αιιαγέο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο αλ ε καλδάισζε θαη ε αλίρλεπζε ησλ αιιαγψλ δελ είλαη εθηθηή ζε 
θαζεζηψο βιάβεο.  Αλ έλαο ηέηνηνο εμνπιηζκφο είλαη αλεμάξηεηνο θαη φρη 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεδίαζεο ηεο αιιαγήο, ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα 
θαηάιιειε ζέζε θαη ζηέγαζε ζηελ αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ηνπ εγγχηεξνπ 
ζηαζκνχ.   Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη απφ έλα ηέηνην κεραληζκφ γηα θάζε 
κεραληζκφ αιιαγήο ηεο θχξηαο γξακκήο.  Οη ιεπηνκέξεηεο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
ε ζέζε ηνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Τπεξεζία. 

4.14.10 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εμνπιηζκνχ 
ππφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ηξππεκάησλ 
ζηδεξνηξνρηψλ, ζπλδεηήξησλ ξάβδσλ, βνεζεηηθψλ κεραληζκψλ θαη πιάθαο 
νδήγεζεο. ινο ν εμνπιηζκφο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε κνλσκέλα θαιχκκαηα ψζηε 
λα παξέρεη αζθαιείο πεδνδξφκνπο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηβάηεο πνπ 
απνβηβάδνληαη απφ ηνλ ζπξκφ. Θα παξέρεηαη επίζεο πξνζηαζία ζηελ αιιαγή απφ 
πξνεμέρνληα εμαξηήκαηα δηεξρφκελσλ ζπξκψλ. 

4.14.11 ινο ν εμνπιηζκφο ιεηηνπξγίαο αιιαγψλ, ηα θπθιψκαηα ιεηηνπξγίαο θαη αλίρλεπζεο 
ζα είλαη απνιχησο απξφζβιεηα απφ επηδξάζεηο ηνπ ξεχκαηνο έιμεο ή παξεκβνιέο 
απφ άιιεο πεγέο. Σν θάιπκκα ηνπ Μεραληζκνχ Αιιαγψλ ζα είλαη γεησκέλν  ζηελ 
ζηδεξνηξνρηά „γείσζεο‟.  

4.14.12 Μηα κφληκε πηλαθίδα ζα ηνπνζεηεζεί ζην ζηαζεξφ κέξνο ηνπ θηβψηηνπ ηνπ 
κεραληζκνχ ηεο αιιαγήο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο αιιαγήο θαη ε θαλνληθή 
ζέζε ηεο αιιαγήο. πνπ ιεηηνπξγνχλ δχν ή πεξηζζφηεξεο αιιαγέο καδί ειεγρφκελεο 
απφ έλα θνηλφ θχθισκα  θάζε άθξν  αιιαγήο ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ 
πηλαθίδεο ηνπηθά επί ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηα δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ θαη ηα 
ζρέδηα κε έλα ζπκθσλεκέλν ζχζηεκα φπσο κε ηελ πξνζζήθε ελφο γξάκκαηνο A, B, 
C, θιπ. φπνπ ην άθξν «A» είλαη ην πιεζηέζηεξν ζην ρψξν εμνπιηζκνχ 
ζεκαηνδφηεζεο.  

4.14.13 Σν θχθισκα ειέγρνπ γηα ηηο αιιαγέο ζα πεξηιακβάλεη, έλα θχθισκα πνπ ζα 
απνζπλδέεη ηελ παξνρή ηζρχνο  ζηηο αιιαγέο κεηά απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν εάλ δελ επηβεβαησζεί ε αλίρλεπζε ζέζεο.  

4.14.14 Δίλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη εμνπιηζκνί αιιαγψλ θαη νη 
ζπλδέζεηο απνηεινχλ έλα εληαίν ζρεδηαζκφ θαη νη αιιαγέο ιεηηνπξγνχλ 
ηθαλνπνηεηηθά ππφ ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο.  

4.14.15 Ο Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη πιήξσο ηνπο πξνηεηλφκελνπο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο, 
καλδάισζεο θαη αλίρλεπζεο αιιαγψλ θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο γηα 
βνεζεηηθνχο κεραληζκνχο ή άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

4.14.16 Οη αγσγνί ησλ κεραληζκψλ αιιαγήο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 
βξαρπθπθιψκαηα θαη λα επηηεξνχληαη ζπλερψο γηα δηαξξνή σο πξνο γε. Σν θηβψηην 
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ηνπ κεραληζκνχ ηεο αιιαγήο ζα είλαη κνλσκέλν απφ ηα ζεκεία ζηήξημεο θαη ζα 
γεησζεί. 

4.14.17 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο Αιιεινκαλδάισζεο έλαληη Κεξαπλνχ, ζε 
πεξηνρέο έμσ απφ ηηο ζήξαγγεο, θαη ζηε ζήξαγγα ζε απφζηαζε 1000κ απφ ηελ 
είζνδν ε απφ ηξνρηά δηαζχλδεζεο κε ηνλ αλνηθηφ ρψξν νη Μεραληζκνί Αιιαγψλ ζα 
εμνπιηζζνχλ κε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. ηνπο αγσγνχο ησλ παξαπάλσ 
κεραληζκψλ ησλ αιιαγψλ εθηφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλίρλεπζε ζέζεο 
ζα εγθαηαζηαζνχλ αιεμηθέξαπλα ζηα ζεκεία φπνπ ηα θαιψδηα / αγσγνί εηζέξρνληαη 
ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο  ηθαλά λα 
απνηξέςνπλ ηελ δηέιεπζε ησλ ππεξηάζεσλ απφ ηνπο κεραληζκνχο ησλ αιιαγψλ 
ζηνπο  ρψξνπο ησλ ηερληθψλ δσκαηίσλ. 

4.14.18 Οη πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο ηζρχνπλ επίζεο θαη εμνπιηζκνχο εθηξνρηαζκνχ. 
Δπηπιένλ νη εμνπιηζκνί εθηξνρηαζκνχ ζα απνθαζίζηαληαη απηνκάησο ζηελ ζέζε 
εθηξνρηαζκνχ κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο δηαδξνκήο ή κε ην πέξαο κηαο ρξνληθήο 
αζθάιηζεο. 
 

4.15 Πινακίδερ, ήμαηα και Ενδείκηερ Αλλαγών 

4.15.1 ιεο νη πηλαθίδεο γξακκήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζπξκνχ ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια νξαηέο ζηνπο ζπλνδνχο ζπξκψλ ή ζηνπο 
νδεγνχο ππεξεζηαθψλ ζπξκψλ. Οη πηλαθίδεο ζα είλαη αλαθιαζηηθέο θαη νξαηέο απφ 
ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο απφ κηα ζπλερή απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 40 
m. Οη πηλαθίδεο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα είλαη νξαηέο απφ κεγαιχηεξε 
απφζηαζε, ζα θσηίδνληαη.  

4.15.2 Οη πηλαθίδεο πνπ  ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ ζήξαγγα θαη ην Ακαμνζηάζην δελ ζα  
εκπνδίδνπλ θαλέλαλ πεδφδξνκν νχηε ζα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ην πξνζσπηθφ θαη/ 
ή ηελ εθθέλσζε ησλ επηβαηψλ. Οη πηλαθίδεο ζα ηππψλνληαη / θαηαζθεπάδνληαη κε 
θαηάιιειε πνηφηεηα πνπ ζα κπνξεί λα αληέμεη ην πιχζηκν θαη ην θαζάξηζκα ρσξίο 
λα ζβήλνπλ θαη ηε θζνξά απφ ην θσο ηεο εκέξαο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

4.15.3 Οη πηλαθίδεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο αθφινπζεο ζέζεηο: 

 ε ζήκαηα θαη ελδείθηεο αιιαγψλ κε έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ αλά ζήκα / ελδείθηε  
αιιαγήο. 

 ε ζηάζεηο ζπξκψλ ζηηο  ζέζεηο αλαζηξνθήο θαη ζηάζκεπζεο αλακνλήο. 

 ε ζέζε ζηάζεο ζπξκνχ ζε απνβάζξεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζηάζεο ησλ 
ζπξκψλ κε αθξίβεηα νδεγνχκελσλ απφ νδεγφ θαη θηλήζεηο δηάζσζεο γηα ηηο 
θηλήζεηο ηφζν κνλνχ ζπξκνχ φζν θαη ζπλδπαζκέλνπ ζπξκνχ. 

 ηηο απνιήμεηο ησλ ηξνρηψλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.  Έλαο κνλαδηθφο 
αξηζκφο, ν νπνίνο ζα απνηειεί κέξνο ηνπ ζρήκαηνο αξίζκεζεο ησλ ζεκάησλ, ζα 
ζπκπεξηιεθζεί γηα ιφγνπο αλαθνξάο. 

4.15.4 ια ηα είδε εμνπιηζκνχ εληφο ησλ ζεξάγγσλ θαη ηνπ Ακαμνζηαζίνπ ζα θέξνπλ 
πηλαθίδεο κε έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο αθξηβείαο..  Οη πηλαθίδεο 
ζα είλαη εγραξαγκέλεο θαη επαλάγλσζηεο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο.  Ο εμνπιηζκφο ν νπνίνο ζα θέξεη πηλαθίδεο είλαη: 

 ε θηβψηηα κεραληζκνχ αιιαγήο κε κνλαδηθφ αξηζκφ ηεο αιιαγήο. 
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 ε θνπηηά ζχλδεζεο κε ηελ ηξνρηά γηα θπθιψκαηα ηξνρηάο κε κνλαδηθφ αξηζκφ 
ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο καδί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηέινπο ηνπ θπθιψκαηνο 
ηεο ηξνρηάο. 

 ε δηαλνκείο θαισδίσλ. 

 ε ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ζεκάησλ θαη βξφρνπο.  

 ε φξγαλα θιεηδηνχ θαη θηβψηηα ζπλδέζεσλ. 

Σν πιηθφ ησλ πηλαθίδσλ, ηα κεγέζε θαη ε ζηεξέσζή ηνπο απνηεινχλ ζέκαηα 
έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

4.15.5 ηηο πεξηνρέο φπνπ ηειεηψλνπλ νη ηξνρηέο, ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηα άθξα 
ησλ ζεξάγγσλ, ζα πξνβιεθζεί έλα ζήκα ή πηλαθίδα γηα θάζε ηξνρηά. Πηλαθίδεο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαλνληθέο πεξηπηψζεηο. ήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
πεξηπηψζεηο θαθήο νξαηφηεηαο ε άιιεο δχζθνιεο ζπλζήθεο. Δάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζήκαηα δπν εξπζξέο φςεηο ζα πξνβιεθζνχλ. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί πηλαθίδα ζα 
πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα αλάθιαζεο ηνπ Φσηφο θαη ζα αλαγξάθεη ην γξάκκα «» 
Σν ζήκα ζα εγθαηαζηαζεί 1 m. πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ηξνρηάο. Δάλ 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζήκαηα ζα παξαθνινπζνχληαη απφ ην ζχζηεκα 
Αιιεινκαλδάισζεο.  
 

4.15.6 ήκαηα ηεο θχξηαο γξακκήο ζε πεξηνρέο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη Απηφκαηε 
Πξνζηαζία πξκψλ απνθαινχληαη Δλδείθηεο Αιιαγψλ.  Οη Δλδείθηεο Αιιαγψλ ζα 
βξίζθνληαη ζηηο πξνζεγγηδφκελεο αιιαγέο ηξνρηάο ή νκάδεο αιιαγψλ ηξνρηάο.  Οη 
Δλδείθηεο Αιιαγήο ζα έρνπλ πξάζηλε φςε φηαλ πθίζηαληαη φιεο νη παξαθάησ 
ζπλζήθεο: 

 Οη αιιαγέο απφ ηηο νπνίεο ζα δηέιζνπλ ζπξκνί θαη βξίζθνληαη πίζσ απφ ηνλ 
Δλδείθηε Αιιαγήο έρνπλ αλίρλεπζε θαη είλαη αζθαιηζκέλεο. 

 Οη αιιαγέο νη νπνίεο παξέρνπλ πιεπξηθή πξνζηαζία γηα ηε δηαδξνκή πίζσ 
απφ ηνλ Δλδείθηε Αιιαγήο έρνπλ αλίρλεπζε θαη είλαη αζθαιηζκέλεο. 

 Απνπζία απηφκαηεο πεγήο απειεπζέξσζεο (Γελ βξίζθεηαη ζε εμέιημε 
απειεπζέξσζε έθηαθηεο αλάγθεο). 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα εκθαλίδεηαη θφθθηλε φςε. 

Σα ζήκαηα ζηα Ακαμνζηάζηα ζα εκθαλίδνπλ θίηξηλε φςε γηα ηηο ηξνρηέο ρσξίο ATP 
φηαλ πθίζηαληαη φιεο νη παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 Οη αιιαγέο απφ ηηο νπνίεο ζα δηέιζνπλ ζπξκνί θαη βξίζθνληαη πίζσ απφ ην 
ήκα έρνπλ αλίρλεπζε θαη είλαη αζθαιηζκέλεο απφ ηελ αιιεινκαλδάισζε. 

 Παξέρεηαη πιεπξηθή πξνζηαζία γηα ηελ δηαδξνκή πίζσ απφ ην ζήκα είηε απφ 
αιιαγέο κε αλίρλεπζε νη νπνίεο έρνπλ αζθαιηζζεί απφ ηελ 
αιιεινκαλδάισζε ή απφ ζήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θφθθηλε φςε θαη είλαη 
αζθαιηζκέλα απφ ηελ αιιεινκαλδάισζε. 

 Ζ δηαδξνκή απφ έλα ζήκα έσο ην επφκελν ζήκα ή ελδείθηε αιιαγήο είλαη 
ραξαγκέλε. 

 ια ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηαδξνκή θαη ηηο ηξνρηέο νη 
νπνίεο παξέρνπλ πιεπξηθή πξνζηαζία δελ είλαη θαηεηιεκκέλα. 

 Απνπζία απηφκαηεο πεγήο απειεπζέξσζεο (Γελ βξίζθεηαη ζε εμέιημε 
απειεπζέξσζε έθηαθηεο αλάγθεο). 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα εκθαλίδεηαη ε θφθθηλε φςε. 
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4.15.7 Σα ήκαηα ησλ Ακαμνζηαζίσλ ζα είλαη νξαηά απφ ηελ θακπίλα νδεγνχ ζε 
απφζηαζε 40 κέηξσλ θαη ζα ζπλερίδνπλ λα είλαη νξαηά ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ απφ 
ην ζήκα.  Σα ζήκαηα ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεραληζκνχο δηάρπζεο θσηφο. 

4.15.8 Θα παξαζρεζνχλ Δλδείθηεο Αιιαγψλ γηα νδήγεζε δχν θαηεπζχλζεσλ επί 
ακθνηέξσλ ησλ ηξνρηψλ.  Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο (απνπζία βιάβεο) ε πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε ηνπ ελδείθηε αιιαγήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεκαηνδφηεζε ηεο 
θακπίλαο νδεγνχ. 

4.15.9 Οη ελδείθηεο αιιαγψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ζπλζήθεο βιάβεο ψζηε λα 
επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ κε Δπαλαθνξά ή Υεηξνθίλεηα, αλ ε ιεηηνπξγία 
ATP/ATO έρεη βιάβε. 

4.15.10 ηαλ έλαο ελδείθηεο αιιαγήο είλαη θφθθηλνο ή δελ κπνξεί λα εκθαλίζεη θφθθηλε φςε, 
ζα δηαβηβαζζνχλ νη πιεξνθνξίεο ζηνλ εμνπιηζκφ ATP ηεο γξακκήο πξνθεηκέλνπ λα 
επηβάιεη έλα ζεκείν ζηάζεο εκπξφο απφ ην ζήκα πξννξηζκνχ. 

4.15.11 Οη ελδείθηεο αιιαγψλ ζα είλαη νξαηνί απφ ηελ θακπίλα νδεγνχ ζε απφζηαζε 
θαηάιιειε γηα ηνλ Οδεγφ ηνπ ζπξκνχ λα ζηακαηήζεη εκπξφο απφ ηνλ ελδείθηε 
αιιαγήο εθαξκφδνληαο ηελ πέδε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηαρχηεηα 15 km/h.  Ζ 
απφζηαζε ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 40 κέηξα.  ε πεξίπησζε 
φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ησλ 40 κέηξσλ, ζα παξαζρεζεί επαλαιεπηηθφο 
Δλδείθηεο Αιιαγήο θαηά ηξφπν ν νπνίνο ζα δηαζθαιίζεη γηα ηνλ Οδεγφ κία 
αδηάθνπε ζέαζε ησλ 40 κέηξσλ.  Οη επαλαιεπηηθνί ελδείθηεο αιιαγψλ ζα 
εκθαλίδνπλ θίηξηλε φςε ή πξάζηλε φςε, επαλαιακβάλνληαο αηφθηα ηνλ επφκελν 
θχξην ελδείθηε αιιαγήο. 

4.15.12 Οη ελδείθηεο αιιαγψλ θαη ηα ζήκαηα Ακαμνζηαζίνπ ζα εμνπιηζζνχλ κε Γηφδνπο 
Δθπνκπήο Φσηφο.  Ο Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί δηάξθεηα δσήο 10 εηψλ. 

4.15.13 Γηα ζήκαηα θαη ελδείθηεο αιιαγψλ ε απψιεηα ελέξγεηαο ζηα θπθιψκαηα θάζε 
ιακπηήξα ζα πεξηνξίδεηαη λα κελ ππεξβαίλεη πάλσ απφ ην 50%, ηεο ελέξγεηαο πνπ 
κεηαθέξεηαη απφ ην ζεκείν ηξνθνδνζίαο εληφο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηξνθνδνζίαο είλαη θνηλφο γηα κηα 
νκάδα θπθισκάησλ ιακπηήξσλ ε απψιεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ην 50% γηα θαζέλα 
απφ ηα θπθιψκαηα ιακπηήξα. 

4.15.14 ήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί έμσ απφ ηελ ζήξαγγα ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε 
ιεηηνπξγία εκέξαο / λχρηαο. Ζ ιεηηνπξγία ζα εθηειείηαη απφ απηφκαηε αλίρλεπζε ηνπ 
θσηφο ηεο εκέξαο θαη ζα ειέγρεηαη απηφκαηα. Θα είλαη δπλαηφο ρεηξνθίλεηνο 
έιεγρνο απφ ην ATS θαη ην LWS. 

4.15.15 Σα ζήκαηα θαη νη ελδείθηεο αιιαγψλ ζα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο γηα δηαθνπή 
ησλ απνιήμεσλ ησλ θαισδίσλ. Δπηπξφζζεηα ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίζεη πσο ζα δηαρεηξηζζεί ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ βξαρπθπθιψκαηνο ησλ 
ιακπηήξσλ, ησλ αγσγψλ θαη ησλ θαισδίσλ θαζψο θαη ηε δηαξξνή πξνο γε. Σα 
θαιχκκαηα ζα είλαη κνλσκέλα απφ ηηο ζπζθεπέο ζηεξέσζεο θαη ζα είλαη γεησκέλα. 

4.15.16 Σα ζήκαηα θαη νη ελδείθηεο αιιαγψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο θαη ζε 
ζήξαγγεο ζα θέξνπλ αιεμηθέξαπλα ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν εμνπιηζκφο 
αιιεινκαλδάισζεο έλαληη αηρκψλ ηάζεσλ απφ θεξαπλνχο θαη ππεξηάζεηο.  ινη νη 
αγσγνί απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζήκαηα θαη ηνπο ελδείθηεο αιιαγψλ ζηα ζεκεία 
φπνπ εηζέξρνληαη ζηελ Αίζνπζα Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ εκαηνδφηεζεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε αιεμηθέξαπλα ηθαλά λα απνηξέςνπλ βιάβε πξνεξρφκελε απφ 
θεξαπλφ. 
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5 ΣΕΥΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

5.1 Γενικά 

5.1.1 Ο εμνπιηζκφο, ηα πιηθά θαη νη κειέηεο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα παξέρνληαη γηα ηελ 
ζεκαηνδφηεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπξκνχ ζα ζρεδηάδνληαη θαη εγθαζίζηαληαη ζε 
ζπκθσλία κε ηα πιένλ απζηεξά απφ ηα ζρεηηθά πξφηππα Δπξσπατθνχ ή Δζληθνχ 
ηδεξνδξφκνπ. Ο Αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη ζχληνκε κειέηε κε ηηο δηαθνξέο ησλ 
επηθαηξνπνηεκέλσλ εθδφζεσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ απφ απηά ηνπ 
ΒαζηθνχΈξγνπ κε έκθαζε ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ αζθάιεηα θαη 
ιεηηνπξγία θαη ζα ηελ ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζα θαηαγξαθεί θαη ζα ππνδεηρζεί ην ζρεηηθφ πξφηππν ή 
πξνδηαγξαθή. Ο εμνπιηζκφο ζην πιαίζην απηφ ζα ζεσξεζεί φηη πεξηιακβάλεη ηφζν 
ην πιηθφ εμνπιηζκφ (hardware) φζν θαη ην ινγηζκηθφ. 

5.1.2 Ο αθφινπζνο εμνπιηζκφο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πιένλ απζηεξά Πξφηππα 
Δπξσπατθνχ ή Δζληθνχ ηδεξνδξφκνπ θαη ζα έρεη πξνεγνπκέλσο επηηπρψο 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλαλ ζηδεξνδξνκηθφ νξγαληζκφ ηνπ Μεηξφ ζε γξακκέο κεηξφ. 

 Κπθιψκαηα γξακκήο, κεηξεηέο αμφλσλ ηξνρψλ θαη άιινο εμνπιηζκφο 
αλίρλεπζεο νρήκαηνο/ ζπξκνχ. 

 Ζιεθηξνλφκνη Αζθαιείαο. 

 Δμνπιηζκφο Ζιεθηξνληθήο Αιιεινκαλδάισζεο. 

 Δμνπιηζκφο ρεηξηζκνχ θαη αλίρλεπζεο αιιαγψλ. 

 ήκαηα παξαπιεχξσο ησλ Γξακκψλ (Δλδείθηεο Αιιαγψλ).  

 Δμνπιηζκφο ATP/ΑΣΟ γξακκήο. 

 Δμνπιηζκφο ζπλερνχο θαη πεξηνδηθήο επηθνηλσλίαο 

 Δμνπιηζκφο ATP/ATO επί ησλ ζπξκψλ. 

 Καισδηψζεηο θαη ζπξκαηψζεηο. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθσζεί πξνο φια ηα απνδεθηά Δζληθά πξφηππα γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαιχπηνληαο ηελ 
γείσζε, ηελ γεθχξσζε, ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε θαη ην ξεχκα δηαθπγήο θαη ζα 
ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηεζδήπνηε ηζρχνπζεο ζηελ Διιάδα απαηηήζεηο. Ο Αλάδνρνο 
ζα αλαθεξζεί ζηε Γεληθή Πξνδηαγξαθή πνπ αθνξά ηελ Γείσζε, ηελ Γεθχξσζε θαη 
ηελ Πξνζηαζία απφ Γηάβξσζε.  

5.1.3 Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη έλα ζηαζεξφ ζρήκα αξίζκεζεο, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη 
κε ζαθήλεηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ θαη ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ 
θαη ηεο Αιιεινκαλδάισζεο. Σν ζρήκα αξίζκεζεο ζα είλαη αληηθείκελν έγθξηζεο απφ 
ηελ Τπεξεζία. Σν ζρήκα αξίζκεζεο ζα πξνζθεξζεί πξνο ζπκθσλία αξρψλ εληφο 6 
εβδνκάδσλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

5.1.4 ια ηα ζρέδηα, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζα παξαρζνχλ ζε 
κνξθή πξνζπκθσλεκέλε κε ηελ Τπεξεζία. ια ηα ζχκβνια, ε νλνκαηνινγία θαη νη 
ζπληνκνγξαθίεο ζα πεξηγξάθνληαη ζηα ζρέδηα. ια ηα ζχκβνια, ε νλνκαηνινγία 
θαη νη ζπληνκνγξαθίεο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε κηα απνδεθηή πξνδηαγξαθή ή 
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πξφηππν, π.ρ. I.E.C 1991 – χκβνια ζηδεξνδξνκηθήο ζεκαηνδφηεζεο, δηαγξάκκαηα 
θαισδίσζεο θαη νλνκαηνινγία.  

5.1.5 ια ηα ζρέδηα, ηα δηαγξάκκαηα θαισδίσζεο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ν 
πξνγξακκαηηζκφο θ.ιπ., ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ειεγθηηθνχο πίλαθεο, δηαγξάκκαηα 
ξνήο θαη γξαπηέο πεξηγξαθέο παξνπζηαζκέλα κε ζαθήλεηα πνπ ζα εμεγνχλ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ. 

5.1.6 ινη νη ζρεδηαζκνί, ηα πιηθά, θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπκκνξθψλνληαη, φπνπ ηζρχεη, κε 
έλα απνδεθηφ πξφηππν ππξαζθάιεηαο, εηδηθά κε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ 
πξνηχπνπNFPA-130, ιν ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
παξνρήο ηζρχνο απηνχ, ζα ζεσξεζεί ζχζηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα 
δσήο ζην πλεχκα ηνπ NFPA – 130. ινη νη ζρεδηαζκνί, ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο 
ζα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη κε αζθάιεηα κε ηελ παξνπζία ηνπ 
ζπζηήκαηνο έιμεο. 

5.1.7 ινη νη ζρεδηαζκνί, ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά 
θαη κε αζθάιεηα θαηά ηελ παξνπζία  Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ (ΔΜΗ) πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ άιινλ εμνπιηζκφ, είηε είλαη κέξνο ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο 
είηε φρη. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηέηνησλ πεγψλ (ΔΜΗ) θαη 
ηελ παξνρή επαξθνχο ζσξάθηζεο ή άιισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

5.1.8 ινη νη ζρεδηαζκνί, ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζα είλαη απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο 
θαη εθαξκνζκέλα ζε κεηαθνξηθέο εθαξκνγέο Μεηξφ. 

5.1.9 ινη νη ζρεδηαζκνί, ηα πιηθά, ν εμνπιηζκφο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ παξέρνληαη ππφ 
ηελ παξνχζα χκβαζε ζα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία.  

 

5.2 Πποζηαζία / Αζθάλεια 

5.2.1 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα απνδείμεη ηελ 
αζθάιεηά ηεο ζηελ Τπεξεζία θαη ζα παξάζρεη φια ηα απαξαίηεηα είδε γηα ηε 
δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

5.2.2 Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθσζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ 
αθφινπζσλ πξνηχπσλ: 

 ΔΝ 50126 : ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο - Πξνδηαγξαθή θαη παξνπζίαζε RAMS 

 ΔΝ 50128 : ηδεξνδξνκηθέο εθαξκνγέο - Λνγηζκηθφ γηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 
πξνζηαζίαο ζπξκψλ. 

 EN 50129: ηδεξνδξνκηθέο Δθαξκνγέο – Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
ζεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα. 

 EN 50159: ηδεξνδξνκηθέο Δθαξκνγέο – πζηήκαηα επηθνηλσλίαο, 
ζεκαηνδφηεζεο θαη επεμεξγαζίαο. Σκήκα 2: Δπηθνηλσλίεο γηα ζπζηήκαηα 
αλνηθηήο κεηάδνζεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα.  

 EN ISO 9000-3: Πξφηππα δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Σκήκα 3: 
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 9001 γηα ηελ αλάπηπμε, 
πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Ζ/Τ.  
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 ISO 10007: Γηαρείξηζε πνηφηεηαο – Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα δηαρείξηζε 
νξγάλσζεο.  

5.2.3 ιεο νη κειέηεο, ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ) 
πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ησλ ζπξκψλ ζα είλαη 
εμαζθαιηζκέλα έλαληη βιάβεο, δειαδή κηα βιάβε, ζξαχζε ή απνζχλδεζε ζα 
νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή πην πεξηνξηζηηθψλ ζπλζεθψλ ή, άιισο, δελ ζα έρνπλ ζαλ 
απνηέιεζκα εληνιέο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ζπξκνχ θάησ απφ κε 
αζθαιείο ζπλζήθεο.  

5.2.4 Σν επίπεδν αζθάιεηαο ζα είλαη ζχκθσλν κε ην Δπίπεδν Αζθαιείαο SIL 4 κε 
αληίζηνηρα θξηηήξηα εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 50129. Γηεπθξηλίδεηαη 
φηη γηα ηνπο ηαζκνχο Δξγαζίαο Υεηξηζηή  κε έιεγρν ζήκαηνο απαηηείηαη ην SIL 4. ε 
ζπζηήκαηα κε θεληξηθή αξρηηεθηνληθή ειέγρνπ, ε απαηηείηαη δηαβάζκηζε αζθαιείαο 
SIL4 γηα ηνπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο  

5.3 Οπγάνυζη ηος Αναδόσος 

5.3.1 Ζ νξγάλσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξάγξαθν 5.3.3 ηνπ 
πξνηχπνπ CENELECEN 50129.  Ο θνξέαο αμηνιφγεζεο ηεο αζθαιείαο ζα είλαη 
αλεμάξηεηνο απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

5.3.2 Ο Αλάδνρνο ζα εμνπζηνδνηήζεη κηα αξκφδηα εμεηδηθεπκέλε αξρή (ηξίην ζψκα ή 
νκάδα) λα παξάζρεη έγθπξε έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα. Ζ 
επηινγή απηνχ ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε.  

5.4 Δπαζηηπιόηηηερ Αζθάλειαρ 

5.4.1 Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπληάμεη φιεο ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο κειέηεο 
αζθαιείαο γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη λα ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, γηα ηελ ιεηηνπξγία. 

5.4.2 χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα πξφηππα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε 
ζρέδην φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πξφγξακκα δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο πνπ αθνξά ηα 
ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνηείλνληαη γηα ην Έξγν. ην ζρέδην απηφ ζα 
πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη επίηεπμεο ηεο αζθάιεηαο θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ επηινγή 
πιηθνχ / εμνπιηζκνχ έσο ηε κειέηε, ηε δνθηκή πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε 
ζπληήξεζε θαη ηελ επίδεημε επηδφζεσλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο ζα είλαη νη εμήο:  

 Γηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Έξγνπ. Σν ζρέδην αζθαιείαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ ζα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο, π.ρ. ζπκκφξθσζε πιηθψλ, κειέηε 
θαη πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε, γεληθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο.  

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο (αλάιπζε 
αμηνπηζηίαο).  

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο.  
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Ο Αλάδνρνο ζα νινθιεξψζεη ηελ έθζεζε αλάιπζεο θίλδπλσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο 
θαη αηπρήκαηνο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο πξνο 
έγθξηζε.  

Ζ ηερληθή ζπλνιηθή έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ζα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 
παξάγνληεο ηεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 
ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο, π.ρ. ησλ ππνινγηζκψλ κειέηεο, 
απνηειεζκάησλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα. Σν ηεχρνο ζα 
ρσξίδεηαη ζηα αθφινπζα θεθάιαηα:  

 Γηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο 

 Λεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο ζθάικαηνο 

 Λεηηνπξγία κε εμσηεξηθέο επηξξνέο  

 πλζήθεο εθαξκνγήο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα  

 Πξνδηαγξαθή θαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ 

 Πνζνηηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

 Αζθάιεηα αλαθνξηθά κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο  

 Χο πξφζζεην θαη δεπηεξεχνλ πιενλέθηεκα, ζα ιεθζεί επίζεο ππ‟ φςε, ε επθνιία 
αλίρλεπζεο ζθάικαηνο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

5.4.3 ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 
αζθαιείαο ή ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα 
ηεθκεξηψζεη ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο πξνο έγθξηζε.  

5.4.4 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα εγθξίζεηο θαη ην 
θιείζηκν ησλ αηηεκάησλ γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο – αλ ππάξμνπλ – δχν κήλεο πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο.- γηα ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη δχν κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο– γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία.  Ζ έγθξηζε αζθαιείαο ζα 
θαιχπηεη ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά θαη ηελ επίπησζε ζην γεληθφ ζχζηεκα, ηε 
γεληθή εθαξκνγή θαη ηελ εηδηθή εθαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψληνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.  ια ηα έμνδα γηα 
ηελ έγθξηζε αζθαιείαο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απφ αλαγλσξηζκέλν 
θνξέα πηζηνπνίεζεο επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 
 

5.5 ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

5.5.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη επίζεκα ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιή θαη 
αμηφπηζηε εθαξκνγή ελφο πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ, ρσξίο νδεγφ, ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ γηα Μεηξφ, κε παξαπνκπέο ζε ελ ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεηο, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο Μεηξφ. Σα ελ 
ιφγσ ζηνηρεία ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηερληθέο δηεπθξηλίζεηο ησλ αξρψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο θαη ησλ 
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απνθηεζέλησλ δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο.  Σν ελ ιφγσ ηεχρνο ησλ ζηνηρείσλ ζα 
ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

5.5.2 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα 
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα φια ηα πιηθά, εμνπιηζκφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ινγηζκηθνχ) θαη εμαξηεκάησλ πνπ ζα παξάζρεη.  

5.5.3 Ο Αλάδνρνο ζα εληνπίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα, πνπ κεηψλνπλ ηελ εππάζεηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο παξεκβνιέο, θινπέο θαη βαλδαιηζκνχο. Σα 
αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ κειέηε θαη 
εγθαηάζηαζε.  

5.6 Γενικέρ Απαιηήζειρ για αλληλομανδάλυζη 

Ζ Ζιεθηξνληθή αιιεινκαλδάισζε ζπλίζηαηαη ζε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
αζθαιείαο θαη απνηειεί ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ ATS, ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπξκψλ θαη ηνπ παξαπιεχξσο ηεο ηξνρηάο εμνπιηζκνχ 
ζεκαηνδφηεζεο.  Πεξηιακβάλεη κεηξψν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη έλα 
ζχζηεκα θαλφλσλ νη νπνίνη ζα ηεξνχληαη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

Θα πξνζδηνξηζζνχλ θαη ζα ηεζνχλ ππφ έιεγρν νη θίλδπλνη πξνθεηκέλνπ λα 
δηαηεξεζεί ε ζρεηηθή κε ηελ αζθάιεηα επάξθεηα ηεο αιιεινκαλδάισζεο EIXL πνπ 
αθνξά ηα παξαθάησ: 

 πζηήκαηα ηειεειέγρνπ θαη δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ. 

 χζηεκα παξνρήο ηζρχνο. 

 χζηεκα ειέγρνπ θαη απεηθφληζεο. 
 Άιιν ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο. 

 εμνπιηζκφο ζεκαηνδφηεζεο παξαπιεχξσο ηεο ηξνρηάο. 
 

ια ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
 
(α)   Δπίδεημε αζθαιείαο απνδεθηνχ επηπέδνπ κε δηαζθάιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αζθαιείαο ππφ φιεο ηηο ζπλζήθεο βιαβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βιάβεο 
ζηελ παξνρή ηζρχνο. 

(β) Έλα απνδεθηφ επίπεδν αμηνπηζηίαο. 

(γ) πκβαηέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ πιηθνχ εμνπιηζκνχ (hardware), ινγηζκηθνχ θαη 
άιισλ ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 
ζπκβαηφηεηαο. 

(δ) Ηθαλφηεηα ππνβνιήο ζε δνθηκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο 
μερσξηζηήο επαιήζεπζεο επί κέξνπο ππνζπζηεκάησλ, π.ρ. κέζσ 
απνζχλδεζεο ησλ εμφδσλ ζχγθξηζεο θαη 

(ε) Δπαγγεικαηηθή αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζην ζχζηεκα. 

5.6.1 Ζ αλάπηπμε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βαζίδεηαη ζε κία ηζνξξνπία 
πνηθηιίαο θαη εθεδξηθφηεηαο ψζηε λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε αζθάιεηα θαη 
δηαζεζηκφηεηα.  Αλ θαηαζηεί αλαγθαίν, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί βαζκηαίνο 
ππνβηβαζκφο ιεηηνπξγηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε δηαζεζηκφηεηα κε 
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κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο Αλάδνρνο 
ζα παξνπζηάζεη ζε κειέηε ηνπ ηε βαζκηαία απηή ππνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ ππνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία φπσο ηζρχεη γηα ην 
Βαζηθφ Έξγν (θίλεζε ζπξκνχ κε επαλαθνξά-ATP), ηνλίδνληαο ηελ επίηεπμε ηεο 
θαηά ην δπλαηφλ δηαηήξεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ κε κεησκέλε 
ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ κειέηε απηή ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε. Σα 
απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ελδερνκέλσο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ, φπσο θαη ζηνBαζηθφ Έξγν, ππνβαζκηζκέλνπ ηξφπνπ 
ιεηηνπξγίαο ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά κε απηφλ ηεο πξναλαθεξζείζαο 
κειέηεο. Γηαρείξηζε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
επαιήζεπζεο θαη επηβεβαίσζεο, ζα δηαζθαιηζζνχλ γηα θάζε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 50129.  Οη απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ δίδνληαη ζην 
πξφηππν EN 50128 θαη νη απαηηήζεηο αμηνπηζηίαο ζην πξφηππν EN 50126. 

5.6.2 Οπνηαδήπνηε βιάβε παξνρήο ηζρχνο, φπσο είλαη κία δηαθνπή ηεο παξνρήο ηζρχνο 
ζα αληηκεησπίδεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο θαηά ηξφπν 
ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα αξρίζεη εθ λένπ ρσξίο ηελ επέκβαζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ζεκαηνδφηεζεο.  Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
αιιεινκαλδάισζεο ζα είλαη επίζεο ζε ζέζε λα αλζίζηαηαη ζε 
δηαθνπέο/δηαθπκάλζεηο ηεο ηζρχνο.  Οη δηαθνπέο / δηαθπκάλζεηο ηεο ηζρχνο δελ ζα 
θαζηζηνχλ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο αλελεξγφ. 

5.6.3 Μεηά απφ νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηζρχνο, ηα θπθιψκαηα ζα επαλέξρνληαη ζηελ 
θαηάιιειε θαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ ζα ζπλερίζεη ρσξίο ρεηξνθίλεηε 
παξέκβαζε  εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο. 

5.6.4 Θα επηηπγράλεηαη πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο κε ηελ 
ζπλεπή ρξήζε εγθεθξηκέλνπ θαη δνθηκαζκέλεο αζθάιεηαο εμνπιηζκνχ.  Ο πιηθφο 
εμνπιηζκφο (hardware) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα δηαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν 
δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο.  Θα εθαξκνζζνχλ νινθιεξσκέλα κέηξα 
αλίρλεπζεο ζθάικαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν 
αζθάιεηαο θαηά ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ.  Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 
αθνξά εηδηθά ηελ αιιεινκαλδάισζε ζα δηαζθαιίδεηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ 
επαιήζεπζεο θαη εγθπξφηεηαο. 

5.6.5 Πξνγξάκκαηα δνθηκψλ ζα ειέγρνπλ ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ (hardware)  θάζε 
θαλαιηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε 
δηεξγαζία αζθάιεηαο ηεο αιιεινκαλδάισζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε.  Σα 
πξνγξάκκαηα δνθηκψλ ζα εθαξκφδνληαη θπθιηθά θαη ζπλερψο απφ ην ζχζηεκα 
αιιεινκαλδάισζεο.  ηαλ έλα πξφγξακκα δνθηκψλ αλαθαιχπηεη έλα ζρεηηθφ κε 
ηελ αζθάιεηα ζθάικα, ζα ζηακαηά ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ζα είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ην ζχζηεκα ζε αζθαιή θαηάζηαζε.  Ζ θαλνληθή 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο γλσζηέο αξρέο ηεο 
αζθάιεηαο έλαληη βιάβεο. 

5.6.6 Σν ζχζηεκα ζα είλαη πξνρσξεκέλεο δνκεκέλεο (modular) ζρεδίαζεο, αζθαιέο 
έλαληη βιάβεο, πςειήο δηαζεζηκφηεηαο, κε ρξήζε αζθαινχο ςεθηαθήο δηαχινπ 
επηθνηλσλίαο ψζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δηαζπλδέζεσλ θαη λα είλαη 
επθνιφηεξε ε επέθηαζή ηνπ.  Δπνκέλσο, ην ζχζηεκα κπνξεί λα επεθηαζεί ηφζν 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 
ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ 

ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α.. 59046 

 

T_DP15250                                    ελίδα 59 από 97 

ζηνλ φγθν δεδνκέλσλ φζν θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
επεθηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξφ. 

5.6.7 Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλα ζηνηρεία γηα αμηφπηζηε, αζθαιή έλαληη 
βιάβεο ιεηηνπξγία θαη επηδφζεηο ζε εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ζηδεξνδξφκνπ ή 
Μεηξφ.  Σα ζηνηρεία απηά ζα ππνζηεξίδνληαη απφ κία ιεπηνκεξή ηερληθή εμήγεζε 
ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξφπσλ 
ιεηηνπξγίαο, ησλ θαηαζηάζεσλ βιάβεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο φηη έλα κεκνλσκέλν 
ζθάικα δελ ζα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
αιιεινκαλδαιψζεηο.  Θα δνζεί δηεπθξίληζε επί ησλ επηπηψζεσλ ελφο ηέηνηνπ 
ζθάικαηνο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο αιιεινκαλδάισζεο.  Ζ 
αιιεινκαλδάισζε ζα δηαζθαιίδεη  φηη δελ ζα αλαπηχζζνληαη ζπλζήθεο 
επηθίλδπλεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ελφο κφλνπ εμνπιηζκνχ.  Αλ έλα 
εμάξηεκα αιιεινκαλδάισζεο ή κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ ππνζηεί βιάβε 
ή δπζιεηηνπξγεί, ε αιιεινκαλδάισζε ζα ηεζεί ζε θαηάζηαζε αζθαιείαο (αζθάιεηα 
έλαληη βιάβεο).  Οη αιιεινκαλδαιψζεηο ζα είλαη ζπλδεδεκέλο κεηαμχ ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζηαζεξφ δίαπιν επηθνηλσλίαο δηακνξθσκέλν γηα ιεηηνπξγία 
αζθαιή έλαληη βιάβεο.  Οη δηαβηβάζεηο κεηαμχ ησλ αιιεινκαλδαιψζεσλ ζα είλαη 
κέζσ ζπλδέζκνπ πιήξσο εθεδξηθψλ νπηηθψλ ηλψλ.  Ζ ίδηα κέζνδνο ζα 
αθνινπζεζεί γηα ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ πξνο θαη απφ ην OCC. 

5.6.8 Ζ ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αιιεινκαλδάισζεο κε ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο 
ιεηηνπξγίαο ή κε απνκαθξπζκέλν εμνπιηζκφ ζα είλαη πιήξσο εθεδξηθή θαη ζα γίλεη  
κε ζρεδίαζε πςειήο αμηνπηζηίαο. 

5.6.9 ια ηα θπθιψκαηα εμσηεξηθά ηεο αίζνπζαο εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο, ηα νπνία 
είλαη ζρεδίαζεο αζθαινχο έλαληη βιάβεο, ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ζθαικάησλ 
θαισδίσλ θαη ζα είλαη απξφζβιεηα απφ νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία νθεηιφκελε 
ζε εμσηεξηθή παξεκβνιή.  Ο αλάδνρνο ζα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 
κειέηε ηνπ ηθαλνπνηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο.  Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξηζηά 
θαιψδηα γηα ηα δσηηθήο ζεκαζίαο θπθιψκαηα, φπσο είλαη απηά ηεο αλίρλεπζεο 
ζπξκψλ, ηεο αλίρλεπζεο αιιαγψλ θαη ησλ ελδεηθηψλ αιιαγήο. 

5.6.10 ια ηα θπθιψκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη (π.ρ. κε αζθάιεηεο) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 
έλα ζθάικα ζε έλα θχθισκα λα κε δεκηνπξγεί βιάβε ζε άιιν άζρεην θχθισκα.  
ιεο νη ζπλδέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο κε άιιν 
εμνπιηζκφ ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ππεξηάζεσλ θαη ππεξεληάζεσλ.  Σν ζχλνιν 
ησλ εμφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιεινκαλδάισζεο ζα είλαη εμνπιηζκέλεο κε 
ειεθηξνληθά θπθιψκαηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ξεχκαηνο. Οπνηνδήπνηε 
βξαρπθχθισκα ή ππεξέληαζε ζε κηα έμνδν θνξηίνπ ζα εκθαλίδεηαη απφ ην 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο (αθνπζηηθέο θαη νπηηθέο ελδείμεηο).  Σα 
θπθιψκαηα ζα είλαη ρσξηζκέλα θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε κε ηελ αθαίξεζε ησλ 
αζθαιεηψλ ή ηελ απνκφλσζε ησλ ζπλδέζεσλ, γηα ιφγνπο δνθηκήο, εχξεζεο 
βιαβψλ θιπ λα κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ,  ζε επί κέξνπο βάζε θαη λα κελ 
επεξεάζνπλ άιια θπθιψκαηα.  ια ηα θπθιψκαηα πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη 
απφ αίζνπζα εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνκνλψλνληαη 
κέζσ αθαηξνχκελσλ, εγθεθξηκέλεο ζρεδίαζεο, αζθαιεηψλ ή ζπλδέζκσλ  . Σν 
ζχλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κπινθ αθξνδεθηψλ ζα παξάζρεη ηα κέζα γηα ηε 
ζχλδεζε νξγάλσλ δνθηκψλ. 
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5.6.11 Ο Αλάδνρνο ζα εμεγήζεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν φιεο απηέο νη 
απαηηήζεηο ζα ηθαλνπνηεζνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηππηθά ζρέδηα θπθισκάησλ θαη 
δηαγξάκκαηα φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.  Θα πεξηγξάςεη πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν 
απφ απηφλ εμνπιηζκφ.  Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη, επίζεο, θαη ππνινγηζκνχο 
ησλ ρξφλσλ αληαπφθξηζεο γηα θάζε ιεηηνπξγία εηζφδνπ / εμφδνπ. 

5.6.12 Γηα ζπζηήκαηα κε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
αιιεινκαλδάισζεο ζα είλαη ειεγρφκελν ηνπηθά απφ ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο, 
θαη εμ απνζηάζεσο κέζσ ιεηηνπξγίαο απφ ην ζχζηεκα ATS. Γηα ζπζηήκαηα κε 
θεληξνπνηεκέλλε αξρηηεθηνληθήδελ ηζρχεη ε παξαπάλσ απαίηεζε. 

5.7 Απαιηήζειρ ςλικού εξοπλιζμού (hardware) για αλληλομανδάλυζη 

5.7.1 Ζ βαζηζκέλε ζε κηθξνεπεμεξγαζηέο αιιεινκαλδάισζε ζα πεξηιακβάλεη πιήξσο 
δηακνξθσκέλα εξκάξηα κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πιαθεηψλ θπθισκάησλ 
δηαζχλδεζεο, πνπ ζα αλαινγνχλ ζηνλ  εμσηεξηθφ εμνπιηζκφ. 

5.7.2 Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο ζα απνηειείηαη απφ πνιιαπινχο 
κηθξνεπεμεξγαζηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα ηχπνπ 2 απφ 3, αλζεθηηθά ζε 
ζθάικαηα, ή άιιε ηζνδχλακε ηερλνινγία απνδεδεηγκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  
Ζ ειεθηξνληθή αιιεινκαλδάισζε ζα ρξεζηκνπνηεί κηθξνεπεμεξγαζηέο κε αλνρή 
έλαληη ζθαικάησλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ πιεξνθνξηψλ θαη ηηο δηεξγαζίεο αζθάιεηαο 
έλαληη βιάβεο.  Σν E-ΗXL ζα είλαη ζχγρξνλεο ζρεδίαζεο ρξεζηκνπνηψληαο θαηά 
πξνηίκεζε ζπκβαηνχο επεμεξγαζηέο Ζ/Τ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Θα 
παξαζρεζνχλ εθεδξηθέο παξνρέο ηζρχνο, δηαζηαζηνινγεκέλεο κε επαξθή 
απνζεκαηηθή ρσξεηηθφηεηα, γηα θάζε ζχζηεκα κηθξνεπεμεξγαζηή. 

5.7.3 Οη κνλάδεο (modules) δηαζχλδεζεο ζα απνηεινχλ ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ.  Θα πεξηέρνπλ ηελ 
ινγηθή ηελ ινγηθή ηεο αζθάιεηαο έλαληη βιάβεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε.  Σν ίδην ζα ηζρχεη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηζρχνο  ησλ κνλάδσλ  
(modules) δηαζχλδεζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ. 

5.7.4 Οη κνλάδεο (modules) δηαζχλδεζεο κηαο αιιεινκαλδάισζεο ζα επηηξέπνπλ 
επαξθή ηθαλφηεηα ζε ιεηηνπξγίεο ψζηε λα επηηξέπεηαη ν έιεγρνο νιφθιεξεο ηεο 
γξακκήο απφ νξηζκέλα ηνπηθά θέληξα αιιεινκαλδάισζεο ρσξίο ηελ αλάγθε 
εγθαηάζηαζεο πξνγξακκαηηδφκελνπ εμνπιηζκνχ αιιεινκαλδάισζεο κέζα ζηηο 
ζήξαγγεο. 

5.8 Απαιηήζειρ λογιζμικού 

Σν ινγηζκηθφ ζα ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα, ζην βαζηθφ ινγηζκηθφ θαη ζην ινγηζκηθφ 
εθαξκνγήο.  

5.8.1 Βαζηθφ Λνγηζκηθφ 

Σν βαζηθφ ινγηζκηθφ ζα εθθηλεί ην ζχζηεκα θαη ζα θαζηζηά δπλαηή ηελ δηθηπαθή 
ιεηηνπξγία. Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ειέγρνληαη θαη ζα 
ελεξγνπνηνχληαη νη κλήκεο, ζα εθηεινχληαη πξνγξάκκαηα δνθηκψλ θαη ζα 
ελεξγνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελε αιιεινπρία. Θα 
θαζνξηζζνχλ θαη επαιεζεπζνχλ αμηφπηζηα θαη εθεδξηθά θαλάιηα κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ.  
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5.8.2 Λνγηζκηθφ Δθαξκνγήο 

Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα ζπληζηά κηα αζθαιή δίνδν ζηελ ινγηθή ηεο 
ζεκαηνδφηεζεο. ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κεηαδίδνληαη απφ ην επίπεδν 
ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζηελ αιιεινκαλδάισζε, ζα ειέγρνληαη γηα ζπληαθηηθά ιάζε 
θαη ιάζε κνξθήο.  

Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε 
ηα αθφινπζα:  

 Θα είλαη θαιά δνκεκέλν, ηεθκεξησκέλν ιεπηνκεξψο θαη ζα έρεη αλαιπζεί κέζσ 
δηαγξακκάησλ ξνήο, δηαγξακκάησλ θαηάζηαζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

 Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο ινγηθήο ηνπ E-IXL ζα παξέρεη ζρεδηαζκέλα ζχκβνια 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα  
ζηνλ ρξήζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πεγή ηεο 
θάζε δπζιεηηνπξγίαο.  

 ια ηα απαξαίηεηα εγρεηξίδηα ψζηε ε Τπεξεζία λα θαηαλνήζεη ην ινγηζκηθφ 
εθαξκνγήο. 

 Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα παξαθνινπζεί ηελ νξζή αληαπφθξηζε απφ φιεο ηηο 
ζπλδέζεηο πξνο ην ζχζηεκα Ζ/Τ.  ε πεξίπησζε φπνπ κία γξακκή δελ 
αληαπνθξίλεηαη, ην ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα αληρλεχεη απηή ηελ έιιεηςε ζε 
ιηγφηεξν απφ 1 sec.  Μελχκαηα ζθάικαηνο ζα δεκηνπξγνχληαη θαη ζα 
απνζηέιινληαη ζηνλ Σνπηθφ ηαζκφ Δξγαζίαο θαη ην ζχζηεκα ATS, αλ δελ έρεη 
δηαθνπεί ε κεηάδνζε.   

Ο απνδεθηφο ρξφλνο θαηαγξαθήο ζην ηνπηθφ δίθηπν ιεηηνπξγίαο θαη δηάγλσζεο ζα 
είλαη ην αλψηεξν 1 sec. 
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5.9 Καλώδια ημαηοδόηηζηρ 

5.9.1 ια ηα θαιψδηα πνπ πεξλνχλ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα κηαο ζήξαγγαο ή ελφο 
θιεηζηνχ θηεξίνπ ή ζηαζκνχ, ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε Δζληθά ή Γηεζλή 
πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ έλαλ εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Ζ θαηαζθεπή ησλ 
θαισδίσλ ζα είλαη ππξάληνρε φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην πξφηππν EN 61373. Θα 
ρξεζηκνπνηεζεί πιηθφ ρακειήο εθπνκπήο θαπλνχ θαη ρσξίο αινγφλα ηφζν γηα ηελ 
κφλσζε φζν θαη γηα ηνλ καλδχα. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ηεο 
ρακειήο εθπνκπήο θαπλνχ θαη ηεο απνπζίαο αινγφλσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 
πξφηππν IEC 60754-1 θαη ην 60754-2 γηα ηηο δνθηκέο θσηηάο ην πξφηππν IEC 
50265-2-1. . ια ηα θαιψδηαθαη ε θαηαζθεπή ηνπο ή ν έιεγρνο ζα ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  Ζ κειέηε ζα αθνινπζεί ηελ πξνδηαγξαθή NFPA-130., 

5.9.2 ια ηα εμσηεξηθά θαιψδηα ζα είλαη νπιηζκέλα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζσξάθηζε ε θάιπςε δελ ζα είλαη ιηγφηεξε απφ ην 80%. 

5.9.3 ια ηα εμαξηήκαηα θαη ηα άιια πιηθά ζα πιεξνχλ έλα απνδεθηφ Δζληθφ ή Δζληθφ 
ηδεξνδξνκηθφ Πξφηππν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

5.9.4 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο θαη θαηάιιεια έληππα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδίσλ πνπ πξνηίζεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη.  

5.9.5 ια ηα θαιψδηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο θπθιψκαηνο ή ζπζηήκαηνο αζθαινχο 
έλαληη βιάβεο ζα είλαη ζπκβαηηθά θαιψδηα ράιθηλσλ αγσγψλ ζρεδηαζκέλα 
ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα γηα ζθνπνχο ζεκαηνδφηεζεο ζηδεξνδξφκσλ θαη 
θαηαζθεπαζκέλα κεραληθά θαηά ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ επηιεγκέλε κέζνδν θαη 
δηαδξνκή. 

5.9.6 Γελ ζα επηηξαπνχλ ελψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε θαιψδηα ή ζχξκαηα πνπ 
κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο αζθαιείαο. Οπνηνηδήπνηε ελψζεηο θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ζα γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα ελφο θηβσηίνπ απφιεμεο. 

5.9.7 ια ηα θαιψδηα ζα είλαη αλζεθηηθά ζηελ δηάβξσζε, ηα ηξσθηηθά θαη ηα έληνκα. Θα 
είλαη θαηάιιεια απφ θάζε άπνςε γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε έλα Βαξχ Μεηξφ ππφ 
ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο ζήξαγγεο 
θαη ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην πξφηππν DIN VDE 0816 κέξνο 2. 

5.9.8 πνπ ηα θαιψδηα δηαζηαπξψλνληαη κε ηηο ηξνρηέο ή άιιεο πεξηνρέο ζε έξκα, ζα 
πξνζηαηεχνληαη ζε έλαλ αγσγφ θαισδίσλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη απφ φινπο ηνπο 
ηξφπνπο ζπληήξεζεο ηεο ηξνρηάο. 

5.9.9 Σα πνιχθισλα θαιψδηα ζα έρνπλ έλα αιάλζαζην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ 
κεκνλσκέλσλ θιψλσλ θαη ζα (εθηφο ησλ θαισδίσλ ηζρχνο) επηηξέπνπλ 20% ή 4 
θιψλνπο, φπνην είλαη κεγαιχηεξν, σο εθεδξηθά. Ζ αλαγλψξηζε ησλ θιψλσλ 
εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαισδίνπ (ζηξψκαηα, ηεηξάδεο, ζπλεζηξακκέλα 
δεχγε) θαη ζα έρνπλ ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε ή ζήκαλζε κε νδεγφ ζχξκα. Ο 
Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ κνλαδηθή αλαγλψξηζε 
ησλ θιψλσλ θαη ησλ ηεηξάδσλ. 

5.9.10 Θα παξαζρεζεί κηα εγθεθξηκέλε κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ 
ηχπνπ ηνπ θαισδίνπ (πιηθά, κέζνδνο θαηαζθεπήο θαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία) ζε φιν 
ην κήθνο φισλ ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ζπξκάησλ. ια ηα θαιψδηα ζα έρνπλ 
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εθηππσζεί κε Δηδηθή κειάλε ζηνλ καλδχα κε ηελ ιέμε «εκαηνδφηεζε» ή 
«Σειερεηξηζκφο», αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, ζε δηαζηήκαηα κεγέζνπο φρη 
κεγαιχηεξα ησλ 5m, ζε Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή Γιψζζα, ηχπνο θαη κέγεζνο ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

5.9.11 ια ηα θαιψδηα ζα απνιήγνπλ κε ηελ ζεηξά ησλ αξηζκψλ ησλ θιψλσλ ηνπο ζε 
ζπλδπαζκέλεο δεχμεηο απφιεμεο εμνπιηζκέλεο κε βηδσηά φξηα, ζχκθσλα κε κηα 
θνηλά απνδεθηή δηάηαμε ησλ δηαδξνκψλ ησλ θαισδίσλ πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ 
ηελ Τπεξεζία, αλ δελ απνιήγνπλ απεπζείαο ζε πνιιαπινχο ζπλδέζκνπο. Απηνί νη 
ζχλδεζκνη ζα είλαη εχθνια πξνζηηνί γηα ειέγρνπ κε ηνλ ζπλήζε εμνπιηζκφ. Κάζε 
ζχλδεζκνο ή απφιεμε ζα αλαγλσξίδεηαη (αξηζκείηαη) θαη ζα επηζεκαίλεηαη κε ην 
φλνκα ηνπ θπθιψκαηνο πνπ κεηαθέξεη. 

5.9.12 ια ηα θαιψδηα πνπ εηζέξρνληαη ζε θνπηηά, ζε ρψξνπο ή ζε δσκάηηα εμνπιηζκνχ 
ζα είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλα θαη νη είζνδνη ζηεγαλέο έλαληη ηξσθηηθψλ, 
πγξαζίαο θ.ιπ.  

5.9.13 ηα θνπηηά ζχλδεζεο γξακκήο, ηνπο Μεραληζκνχο Αιιαγήο, ηα ήκαηα, ηνπο 
Δλδείθηεο Αιιαγψλ θαη ηα πιαίζηα θαισδίσλ πνπ ζπγθξαηνχλ ηα θαιψδηα απφ ην 
πιάη ησλ γξακκψλ, φινη νη κε ρξεζηκνπνηνχκελνη θιψλνη ζα ηεξκαηίδνληαη φπσο 
θαη φινη νη άιινη θιψλνη.  

5.9.14 ια ηα θαιψδηα, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζα ππνβιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε ειέγρνπο 
ζπλέρεηαο θαη κφλσζεο. Σα θαιψδηα αθνπζηηθψλ ζπρλνηήησλ ζα ειεγρζνχλ γηα 
απφζβεζε θαη ζχλζεηε αληίζηαζε. Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη φινπο ηνπο ειέγρνπο 
θαισδίσλ. Ο Αλάδνρνο ζα αληηθαηαζηήζεη φπνηα θαιψδηα απνηπγράλνπλ ζηελ 
ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ.  

5.9.15 ιεο νη δηαζηαζηνινγήζεηο θαισδίσλ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαηάιιειεο νλνκαζηηθέο ηηκέο ηάζεο, έληαζεο θαη ηζρχνο ζε ζπκθσλία κε ηα 
δεισκέλα εζληθά πξφηππα. Δπηπξνζζέησο, ηα θαιψδηα ζα επηιερζνχλ έηζη ψζηε 
λα κελ ζπκβαίλεη πηψζε δπλακηθνχ πέξαλ ηνπ 10% ηνπ εθαξκνδφκελνπ 
δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ απνιήμεσλ ηνπ δεχγνπο ηνπ πίλαθα δηαλνκήο θαη ησλ 
ηειηθψλ απνιήμεσλ ησλ ζπζθεπψλ. Απηή ε απαίηεζε δελ ηζρχεη γηα ηα θαιψδηα 
ηειερεηξηζκνχ θαη άιια θπθιψκαηα αθνπζηηθψλ ζπρλνηήησλ, πνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηνχλ εληζρπηέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ θαηάιιειν επίπεδν ζήκαηνο. Ζ 
κέγηζηε εμαζζέληζε πξηλ απφ ηελ ελίζρπζε πξέπεη λα θαζνξηζζεί ζε θάζε 
πεξίπησζε.  

5.9.16 Σα θαιψδηα ζε ζήξαγγεο θαη θηίξηα ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε θαλάιηα θαισδίσλ ή 
ζράξεο θαισδίσλ ρσξίο θακία πηζαλφηεηα θαηαζηξνθήο. ε αλνηρηνχο ρψξνπο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηάθξνη, ζπκθσλεκέλνπ ζρεδηαζκνχ, κε απνζπνχκελα θαπάθηα. 
Σα θαιψδηα θαη νη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη καθξηά απφ ηνζηαηηθφ 
πεξηηχπσκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα επηηξέπνπλ δηαδξφκνπο γηα ηνπξνζσπηθφ ή 
ρξήζε ησλ επηβαηψλ πνπ έρνπλ θαηέβεη απφ ηνλ ζπξκφ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 
ζηδεξνδξφκνπ.  

5.9.17 Καιψδηα ρακειήο ηάζεο (230 VAC) γηα ηε ζεκαηνδφηεζε θαη ηα θαιψδηα ζεκάησλ 
πνπ είλαη δηαηεηαγκέλα ζηελ ίδηα εζράξα ή ζην ίδην δηακέξηζκα ζα είλαη 
δηαρσξηζκέλα κε κεραληθφ ηξφπν. 

5.9.18 ια ηα θαιψδηα, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ζα πεξηιακβάλνπλ πιέγκα ζσξάθηζεο 
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γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα θπθιψκαηα απφ ηελ επίδξαζε ηεο εμ επαγσγήο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Οπνηαδήπνηε ζσξάθηζε θαη νπιηζκφο ππάξρεη, 
ζα λα κνλσζεί θαηάιιεια. ε άιιεο πεξηνρέο φπνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαιιηθέο 
ζσξαθίζεηο ζηελ κειέηε ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε κφλσζε 
πνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ν καλδχαο δελ ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη κηα νδφ 
επηζηξνθήο ηνπ ξεχκαηνο έιμεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηελ κέζνδν ηνπ γηα 
ζχλδεζε ζηηο ζσξαθίζεηο θαη ηνπο αγσγνχο γηα λα ην επηηχρεη απηφ. Ο Αλάδνρνο 
ζα παξάζρεη επίζεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ φπνησλ πιεγκάησλ ζσξάθηζεο θαισδίσλ γηα έγθξηζε 
απφ ηελ Τπεξεζία.  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζσξάθηζεο ή νπιηζκνχ θαισδίσλ σο 
ζχλδεζε γείσζεο.  

5.9.19 πνπ νη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη θνηλέο γηα πάλσ απφ έλα είδνο 
εμνπιηζκνχ, π.ρ. ηειεπηθνηλσλίεο, ηφηε ν Μειεηεηήο εκαηνδφηεζεο ζα 
ζπλεξγαζηεί κε ηνπο κειεηεηέο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ πζηήκαηνο Παξνρήο 
Ηζρχνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 
ρξήζε δηαδξνκψλ θαη ην πέξαζκα ησλ θαισδίσλ, ηα νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία. Δηδηθή κέξηκλα ζα δνζεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ δηαδξνκψλ πνπ 
εμαζθαιίδνπλ απνπζία παξεκβνιψλ απφ θαιψδηα πνπ πεξλνχλ παξάιιεια. 

5.9.20 Καιψδηα παξνρήο ηζρχνο πςειήο ηάζεο θαη θαιψδηα ξεχκαηνο έιμεο ζα 
δηαρσξηζηνχλ απφ ηα θαιψδηα ζεκαηνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ φζν ην 
δπλαηφλ πην καθξηά.  Διάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ θαισδίσλ ΥΣ θαη 750 VDC 
θαισδίσλ έιμεο, 230/400 VAC θαισδίσλ ηζρχνο ή 20 kVAC θαισδίσλ, ζα είλαη 1 
κέηξν.  Γηα νδεχζεηο θαισδίσλ ζε ζηαζκνχο θαη θηήξηα, γηα νδεχζεηο κέζσ 
αλνηγκάησλ, ε απφζηαζε κπνξεί λα κεησζεί ζε κηθξφ κήθνο. 

5.9.21 Οπνηεζδήπνηε αχιαθεο ή παξφκνηεο θαηαζθεπέο πνπ θέξνπλ θαιψδηα δελ ζα 
επηηξέπνπλ ηελ ζπζζψξεπζε λεξνχ νχηε ζα απνηεινχλ απιάθηα ξνήο λεξνχ.  

5.9.22 ιεο νη δηαδξνκέο θαισδίσλ ζα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε θαη 
απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε θαισδίνπ. Σα θαιψδηα ζα είλαη θαζαξά θαη νη 
εθηππψζεηο θαη νη ζεκάλζεηο ηνπο ζα είλαη επαλάγλσζηεο.  Σα θαιψδηα ζα θέξνπλ 
ζήκαλζε αλάπεξίπνπ 20 κέηξα θαη ζε θάζε ζεκείν έλσζεο θαη εθηξνπήο. 

5.9.23 ιεο νη θαισδηψζεηο εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζα πεξλνχλ θαη ζα εγθαζίζηαληαη ζε 
ζράξεο θαισδίσλ, αγσγνχο ή ζσιελψζεηο αλαιφγσο πξνο ηελ δηάηαμε ηνπ 
εμνπιηζκνχ. ια ηα πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δξνκνιφγεζε ησλ 
θαισδίσλ θαη ησλ ζπξκάησλ, ησλ αηζνπζψλ εμνπιηζκνχ, ησλ θνπηηψλ ησλ 
ζπζθεπψλ, ησλ ζηεγάζηξσλ θιπ. ζα παξέρνληαη απφ ηελ χκβαζε απηή. Απηφ ζα 
πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα, ηνπο βξαρίνλεο ηνπο ζθηγθηήξεο θιπ πνπ κπνξεί 
λα είλαη απαξαίηεηα. 

5.9.24 Ζ ζπξκάησζε κέζα ζηηο αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεί ζχξκαηα 
ελφο πξνηχπνπ πνπ ζα ηθαλνπνηεί έλα Δζληθφ πξφηππν ή κηα Δζληθή 
ηδεξνδξνκηθή ή Γηεζλή Πξνδηαγξαθή γηα ρξήζε ζε απνιχησο αζθαιή 
θπθιψκαηα. ια ηα ζχξκαηα ζηηο αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζα είλαη 
ππξάληνρα θαη ρσξίο αινγφλα. Ο αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 
θαισδίσζεο πνπ πξνηείλεη.  
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5.10 Παποσέρ Ηλεκηπικήρ Ιζσύορ 

5.10.1 Οη παξνρέο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο ζεκαηνδφηεζεο 
ζα γίλνληαη απφ εμαηξεηηθά αμηφπηζηε πεγή θαη ζα βαζίδνληαη ζε έλα χζηεκα 
Αδηάιεηπηνπ Παξνρήο Ηζρχνο (UPS), πιήξνπο εθεδξείαο ζε παξάιιειε δηάηαμε, 
ηνπνζεηεκέλν ζε μερσξηζηφ δσκάηην, απνηεινχκελν απφ κνλάδεο UPS πνπ 
κνηξάδνληαη ζε ξεχκα ηνπ θνξηίνπ.  Ζ παξνρή  ηνπ UPS ζα είλαη γαιβαληθά 
απνκνλσκέλε απφ ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο ηνπ δηθηχνπ κέζσ 
κεηαζρεκαηηζηψλ απνκφλσζεο. 

5.10.2 Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ησλ παξαιιειηζκέλσλ πιήξσο εθεδξηθψλ UPS ζα 
ππεξβαίλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ απφδνζε ηνπιάρηζηνλ κηαο 
κνλάδαο UPS έηζη ψζηε κία κνλάδα λα κπνξεί λα απνζπλδεζεί θαη ε 
ελαπνκείλαζα λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη αδηάιεηπηα ηελ παξνρή ηζρχνο ηνπ 
θνξηίνπ.  

5.10.3 Δάλ κία κνλάδα UPS ππνζηεί βιάβε ζα απνκνλψλεηαη γηα λα εκπνδίδεηαη ε 
παξεκβνιή ηεο κε ηελ άιιε έηζη ψζηε ε ελαπνκείλαζα λα ζπλερίζεη λα ηξνθνδνηεί 
φιν ην θνξηίν. Δπηπξνζζέησο απαηηνχληαη θπθιψκαηα ζπγρξνληζκνχ θαη 
κνηξάζκαηνο ηνπ θνξηίνπ.  

5.10.4 Σν χζηεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα παξαθακπηήξην δηαθφπηε θαη κία κνλάδα 
κπαηαξηψλ. Ζ πιεπξά εηζφδνπ ηνπ UPS ζα πξνζηαηεχεηαη έλαληη ηεο ππέξηαζεο 
θαη ηεο απφηνκεο αχμεζεο ηεο ηάζεο ιφγσ θεξαπλνχ.  

5.10.5 Ζ Γηακφξθσζε ηνπ UPS ζα είλαη ηέηνηα έηζη ψζηε ε βιάβε ελφο ζηνηρείνπ (ελφο 
αλνξζσηή ή αληηζηξνθέα) λα επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα 
ππφινηπα ζηνηρεία.  

5.10.6 Έλαο δηαθφπηεο απνκφλσζεο ζα εγθαηαζηαζεί δίπια ζηελ κνλάδα UPS γηα 
απνζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο.  Οη ζπζζσξεπηέο ζα είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε μερσξηζηφ δσκάηην γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο. 

5.10.7 Σα θαιψδηα κεηαμχ ηνπ UPS θαη ησλ ζπζζσξεπηψλ ζα είλαη κνλά θαιψδηα αγσγνχ 
ηθαλά ζε κέγεζνο γηα λα θέξνπλ ην πιήξεο θνξηίν θαη πξνζηαηεπκέλα απφ 
βξαρπθχθισκα ζηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο ζπζζσξεπηέο.  Θα ηνπνζεηεζεί 
δηαθφπηεο ζηεγαλφο σο πξνο αέξηα απνζχλδεζεο θαισδίσλ DC ζηελ αίζνπζα 
ζπζζσξεπηψλ γηα ηελ απνζχλδεζε ηνπ ζπζζσξεπηή. 

5.10.8 Ο ρεδηαζκφο θαη ε απφδνζε ηνπ εθεδξηθνχ UPS ζα είλαη ζπλεπήο κε ηελ 
πξνδηαγξαθή IEC 146-4 / 86 κε ηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο απαηηήζεηο: 

Δίζνδνο δηθηχνπ: 

Σάζε  3 θάζεσλ 400V  -15% + 10%. 

πρλφηεηα  50 Hz  3 %. 

Έμνδνο Αληηζηξνθέα: 

Ολνκαζηηθή Σάζε 3 θάζεσλ 400V/230V AC. 

Μεηαβνιή Σάζεο  2 %. 

Ολνκαζηηθή πρλφηεηα 50 Hz. 
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πρλφηεηα   0.5% (Δλ θελψ) 

Σχπνο  3 θάζεσλ + νπδέηεξε + γείσζε.  

Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο: +10 C έσο 48 C. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κε κηα θάζε κε νλνκαζηηθφ θνξηίν θαη δχν θάζεηο 
ρσξίο θνξηίν ή δχν θάζεηο κε νλνκαζηηθφ θνξηίν θαη κηα θάζε ρσξίο θνξηίν: 

Ρχζκηζε Φνξηίνπ  1 %.  

5.10.9 Γηα λα κεησζνχλ νη απψιεηεο απφ ην UPS θαη λα πεξηνξηζηεί ε παξακφξθσζε νη 
αληηζηξνθείο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηξαλδίζηνξ ζηελ θάζε ηεο θχξηαο εμφδνπ. 

5.10.10 Ζ παξακφξθσζε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θάζε εμφδνπ ησλ αληηζηξνθέσλ ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ 3%. 

5.10.11 Ο ζφξπβνο πνπ παξάγεηαη απφ ην UPS θαη ηνπο αλεκηζηήξεο ηνπ ζα πεξηνξίδεηαη 
ζηα 50 dB γηα ζπρλφηεηεο 500 Hz, 1000 Hz θαη 2000 Hz. Ο ζφξπβνο πνπ 
παξάγεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο κεηαζρεκαηηζηέο ζα πεξηνξηζηεί ζηα 40 dB γηα 
ζπρλφηεηεο 50 Hz, 100 Hz θαη 300 Hz. 

5.10.12 To UPS ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε πεξηνξηζηέο ξεχκαηνο εμφδνπ πνπ ζα 
πξνζηαηεχνπλ ηελ κνλάδα απφ ηα βξαρπθπθιψκαηα. Ζ δπλαηφηεηα 
ππεξθφξησζεο ησλ αληηζηξνθέσλ ζα είλαη 150% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο γηα 1 
ιεπηφ θαη 125 % γηα ηα επφκελα 10 ιεπηά.  

5.10.13 Ζ παξνρή ηνπ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο ζα δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
ψξεο κεηά απφ ηελ δηαθνπή ηεο Ηζρχνο.  

5.10.14 Ζ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ UPS ζα είλαη νξαηή απφ ηελ πξφζνςε. Θα θαίλνληαη 
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Σάζε Δηζφδνπ επηιέμηκε 3 θνξέο Φάζε κε Οπδέηεξν θαη 3 θνξέο Φάζε κε 
Φάζε.  

 Ρεχκα Δηζφδνπ επηιέμηκν αλά Φάζε θαη Οπδέηεξν. 

 Σάζε πζζσξεπηψλ. 

 Ρεχκα Αλνξζσηή. 

 Σάζε Δμφδνπ επηιέμηκε 3 θνξέο Φάζε κε Οπδέηεξν θαη 3 θνξέο Φάζε κε 
Φάζε.  

 Ρεχκα Δμφδνπ επηιέμηκν αλά Φάζε θαη Οπδέηεξν. 

 Γηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζε νζφλε. 

Ζ ηάζε ζα θαίλεηαη ζε αλαινγηθά φξγαλα, ην ξεχκα ζε ςεθηαθά φξγαλα 
εθνδηαζκέλα κε νζφλε LED. 

 

5.10.15 Σν UPS ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα ΑΣS κέζσ 
ειεχζεξσλ δπλακηθνχ επαθψλ, ή κέζσ ελφο δηαχινπ ζπληήξεζεο . Σππηθά βιάβεο 
αλνξζσηή, ρακειφ επίπεδν κπαηαξίαο, βιάβε Αληηζηξνθέα, πςειή ζεξκνθξαζία, 
ππεξθφξησζε θιπ.  Οη βιάβεο παξνρήο ηζρχνο ζα εκθαλίδνληαη ζηνπο ηνπηθνχο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ζήκαηνο, φπσο θαη ζηνλ ζηαζκφ δηαρείξηζεο 
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αζθαιείαο. 

5.10.16 Ζ κεραληθή θαηαζθεπή ηνπ UPS ζα επηηξέπεη ηελ εμππεξέηεζε απφ ηελ ζχξα 
πξφζνςεο. Ζ κεραληθή θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ 
πηζαλφηεηα ζεηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.  

5.10.17 Ζ κεραληθή θαηαζθεπή ηνπ UPS ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζην δάπεδν αλεμάξηεηε 
απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ςεπδνδαπέδνπ.  

5.10.18 Απφ ην UPS, ε ηζρχο ζα ηξνθνδνηείηαη ζε έλαλ θαηαλεκεηή,  απφ ηνλ νπνίν ε 
ηζρχο ζα δηαλέκεηαη ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα. Κάζε ζχζηεκα ή κέξνο ζπζηήκαηνο 
πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ πίλαθα δηαλνκήο ηζρχνο ζα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ δηαθφπηε 
θπθιψκαηνο, εθνδηαζκέλν κε κηα επαθή γηα έλδεημε ηεο απειεπζέξσζεο.  

5.10.19 Μηα θνηλή έλδεημε ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ δηαθφπηε θπθιψκαηνο ζα παξέρεηαη ζην 
ΑΣS.  

5.10.20 ιεο νη έμνδνη ζα έρνπλ αλεμάξηεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο κφλσζεο θαη αλίρλεπζε 
βιάβεο κφλσζεο. Ζ βιάβε κφλσζεο ζα ππνδεηθλχεηαη ζηνλ κεησπηαίν πίλαθα 
θάζε νκάδαο. Μηα θνηλή έλδεημε βιάβεο ηεο κφλσζεο ζα παξέρεηαη ζην ζχζηεκα 
ηειερεηξηζκνχ. 

5.10.21 Ζ κνλνθαζηθή παξνρή ησλ 230 V ζα δεκηνπξγεζεί κε κεηαζρεκαηηζκφ απφ 
δηθαζηθφ ξεχκα 400V ζε έλαλ κνλνθαζηθφ κεηαζρεκαηηζηή.  

5.10.22 Σν UPS θαη φινο ν ππφινηπνο εμνπιηζκφο παξνρήο ηζρχνο ζα είλαη ζρεδηαζκέλα 
κε κηα εθεδξηθή ρσξεηηθφηεηα 25% ηνπ νλνκαζηηθνχ θνξηίνπ. 

5.10.23 Οη κεηαζρεκαηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ παξνρήο ηζρχνο ζα 
είλαη ηθαλνπνηεηηθνί ζε κέγεζνο θαη ζα είλαη ηχπνπ ρακειψλ απσιεηψλ.   

5.10.24 Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη έλα πιήξεο ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο, κε βάζε ηηο 
πξναλαθεξζείζεο παξαγξάθνπο πνπ ζα δηαζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα ειεθηξηθήο 
παξνρήο (δείηε Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ γηα ηελ Παξνρή Ηζρχνο). 

5.10.25 Σν ζχζηεκα παξνρήο ηζρχνο ζεκαηνδφηεζεο ζα εμαζθαιίδεη φηη ζηελ πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο, νη ζπξκνί ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ, λα 
θηλεζνχλ ρσξίο ειεθηξνδφηεζε ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ξεχκαηνο έιμεο, 
κέρξη θαη ηνλ επφκελν ζηαζκφ ή φζν πην θνληά γίλεηαη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 
απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ. 

5.10.26 Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θακία παξνρή ηζρχνο, κεηαζρεκαηηζηήο, δεχγνο 
αλνξζσηψλ, ζπζζσξεπηήο ή άιιε πεγή ηζρχνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα γηα ηελ 
παξνρή θπθισκάησλ αζθαιψλ έλαληη βιάβεο, ζε θπθιψκαηα κε ζεκαηνδφηεζεο.  

5.10.27 Οπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηεί ηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 59 V θαη 
νπνηαδήπνηε ηεξκαηηθά θέξνπλ ηάζε άλσ ησλ 59 V, ζα είλαη θιεηζκέλα, 
επηζεκαζκέλα θαη ζα έρνπλ ιεθζεί νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνθπγή 
ηεο επαθήο κε νπνηνδήπνηε άηνκν.  

5.10.28 ιεο νη παξνρέο ηζρχνο πνπ δελ ζπλδένληαη κε αλαγλσξηζκέλε γείσζε, ζα είλαη 
εθνδηαζκέλεο κε αλίρλεπζε ζθάικαηνο γείσζεο. Οη ελδείμεηο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 
γείσζεο ζα εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ζπληήξεζεο θαη ζα ζηέιλνληαη ζην Κέληξν 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο σο ζπλαγεξκφο εμνπιηζκνχ.  
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5.10.29 Σα θπθιψκαηα εμνπιηζκνχ παξνρήο ηζρχνο ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε απηφκαηνπο 
δηαθφπηεο θπθιψκαηνο, γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ παξνρήο ηζρχνο θαη 
ηα θαιψδηα απφ βιάβεο. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο θπθιψκαηνο ζα παξακέλνπλ 
θιεηζηνί θαηά ηελ απψιεηα ηζρχνο θαη κεηά απφ ηελ αλάθηεζε ηεο ηζρχνο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νη Απηφκαηνη Γηαθφπηεο Κπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
θπθιψκαηα Ρ πνπ θέξνπλ άλσ ηνπ 1A, νη Γηαθφπηεο Κπθιψκαηνο ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλνη λα δηαθφπηνπλ ξεχκα Ρ. 

5.10.30 ινη νη κεηαζρεκαηηζηέο παξνρήο ηζρχνο ζα έρνπλ αξθεηνχο δηαζέζηκνπο 
αθξνδέθηεο γηα λα θάλνπλ δπλαηέο ηηο ξπζκίζεηο ηεο ηάζεο παξνρήο ηζρχνο ζε έλα 
βέιηηζην επίπεδν.  

5.10.31 ινο ν ηξνθνδνηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αληνρήο ζε 
ππέξηαζε θαη άιιεο απφηνκεο απμήζεηο ηεο παξνρήο ηζρχνο, πνπ κπνξεί λα 
πξνθιεζνχλ απφ θεξαπλνχο, θαηλφκελα κεηαγσγήο, ξεχκαηα εθθίλεζεο κεραλψλ 
θ.ιπ.  

5.10.32 Σα πίλαθεο παξνρήο ηζρχνο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε εζληθφ ή δηεζλέο 
πξφηππν θαη νη ιεπηνκέξεηεο απηψλ ζα δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  Οη κεησπηαίνη 
πίλαθεο ησλ εξκαξίσλ παξνρήο ηζρχνο ζα πεξηιακβάλνπλ, σο ειάρηζην, ελδείμεηο 
θαη φξγαλα πνπ ζα εκθαλίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο παξνρήο. Θα 
παξαζρεζεί  έλα δηάγξακκα ηεο δηάηαμεο παξνρήο ηζρχνο ζην εκπξφο ηκήκα ηνπ 
πίλαθα κε ηα φξγαλα θαη ηηο ελδείμεηο νξζά πξνζδηνξηζκέλεο ζην δηάγξακκα. 

5.10.33 Ζ ιεηηνπξγία ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ θπθιψκαηνο θαη ε απψιεηα ησλ παξνρψλ 
ηζρχνο, ε θαηάζηαζε ηνπ ζηαηηθνχ δηαθφπηε, ε ιεηηνπξγία κε ζπζζσξεπηέο ζα 
θαίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην ΟCC θαη ππφθεηληαη ζε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.  

5.10.34 Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη κηα δηάηαμε παξνρήο ηζρχνο γηα έλαλ ηππηθφ ζηαζκφ 
εθνδηαζκέλν κε αιιεινκαλδάισζε θαη ζα παξάζρεη έλαλ θαηάινγν ησλ 
εθηηκψκελσλ θνξηίσλ παξνρήο ηζρχνο ζε θάζε ζηαζκφ, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ. ε ζπζηήκαηα κε θεληξνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή, ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη κηα 
δηάηαμε παξνρήο ηζρχνο ζην OCC/ECRγηα ηε κνλάδα ή ηηο κνλάδεο 
αιιειινκαλδάισζεο πνπ ειέγρνπλ ηελ επέθηαζε πξνο Καιακαξηά. 

5.10.35 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη κηα αλάιπζε αζθαιείαο πνπ ζα δείρλεη φηη κε ηελ 
πξνηεηλφκελε ζρεδίαζε παξνρήο ηζρχνο, δελ κπνξεί θακία βιάβε εμνπιηζκνχ λα 
νδεγήζεη ην ζχζηεκα ζε κηα κε απνιχησο αζθαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

5.11 Εξοπλιζμόρ και Αποπεπαηώζειρ. 

5.11.1 ζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη, ν εμνπιηζκφο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηηο 
αίζνπζεο εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο ησλ ζηαζκψλ κε αιιεινκαλδάισζε.  ηνπο 
ζηαζκνχο ρσξίο αιιεινκαλδάισζε ν εμνπιηζκφο ζεκαηνδφηεζεο θαη 
δηαζχλδεζεο ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζε ηερληθφ δσκάηην καδί κε ηελ απαξαίηεηε 
παξνρή ηζρχνο ζεκαηνδφηεζεο.  Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε ην ειάρηζην ηνπ εμνπιηζκνχ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζήξαγγεο θαη θνληά 
ζε ηξνρηέο.  Σν ζηαηηθφ πεξηηχπσκα πξέπεη λα θξαηεζεί ειεχζεξν απφ θάζε 
εμνπιηζκφ. Σα πεξηβιήκαηα ησλ εμνπιηζκψλ θαη ε ζέζε ηνπο ζην πιάη ηεο ηξνρηάο 
ζα εμαζθαιίδεη επίζεο φηη νη ζχξεο, ηα θαπάθηα θιπ, δελ ζα εκπνδίδνπλ ην ζηαηηθφ 
πεξηηχπσκα φηαλ είλαη αλνηρηέο θαη φηη ην πξνζσπηθφ ζα έρεη επίζεο πξφζβαζε 
ρσξίο λα εκπνδίδεη ην ζηαηηθφ πεξηηχπσκα.  
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5.11.2 Σα εξκάξηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο αίζνπζεο εμνπιηζκνχ εκαηνδφηεζεο ζα είλαη 
αξθεηνχ φγθνπ γηα λα επηηξέπνπλ ηελ απνκάθξπλζε ζεξκφηεηαο απφ ηηο πιαθέηεο 
θαη ηηο ζράξεο κε εζσηεξηθή απαγσγή  Ζ απνκάθξπλζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηα 
εξκάξηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε αθηηλνβνιία θαη εμσηεξηθή απαγσγή. Οη 
αλεκηζηήξεο ζα απνθζερζνχλ γηα ην ζθνπφ ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκφηεηαο. 

5.11.3 Ζ ζηεξέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ δελ ζα παξελνριεί ηελ θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή ζε 
πεξίπησζε έθηαθηνπ αλάγθεο  ησλ επηβαηψλ πνπ θηλνχληαη απφ ηα νρήκαηα πξνο 
ηελ απνβάζξα ηνπ ζηαζκνχ, ζε πεδνδηαδξφκνπο θαη θιίλε ηξνρηάο. ινο ν 
εμνπιηζκφο θαη ηα θαιψδηα πνπ είλαη ζηεξεσκέλα ζηηο ηξνρηέο ζπλεπψο, ζα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε ξάκπεο θαη θαιχκκαηα φπσο ελδερνκέλσο απαηηείηαη γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ φπσο θαη γηα πξνζηαζία.  

5.11.4 Ο εμνπιηζκφο ζα είλαη πξνζηηφο γηα ηελ δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζε απηφλ κε ζηαζεξέο 
ή θνξεηέο θιίκαθεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα πεξηβιήκαηα ησλ 
ζπζθεπψλ ζα ζρεδηαζηνχλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη κε αζθάιεηα 
πξνζηηέο απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο αλά πάζα ζηηγκή, είηε ε ππεξεζία 
ιεηηνπξγεί είηε φρη.  

5.11.5 Οη ιεπηνκέξεηεο θαη φιεο νη ζηεξεψζεηο ζηηο επελδχζεηο ηεο ζήξαγγαο θαη νη 
πξνηεηλφκελεο ζέζεηο ηνπο ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. Γελ ζα 
γίλεη έλαξμε θακίαο εξγαζίαο ζηνλ ρψξν αλαθνξηθά κε ζηεξεψκαηα, κέρξη λα δνζεί 
έγθξηζε.  

5.11.6 Σα θηβψηηα εμνπιηζκνχ, ηα ζήκαηα, νη πηλαθίδεο, νη ελδείμεηο θιπ. θαη ηα 
αθξνθηβψηηα θαισδίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πιάη ηεο ηξνρηάο ζα είλαη βαξέσο 
ηχπνπ, κε θαηαζθεπή αλζεθηηθή ζηελ δηάβξσζε κε ζηεγαλέο ζχξεο. πνπ είλαη 
δπλαηφ, ην πιηθφ ησλ αθξνθηβσηίσλ θαισδίσλ ζα είλαη αλνμείδσην αηζάιη. Θα 
παξέρνληαη δαθηχιηνη ζπγθξάηεζεο γηα φιεο ηηο εηζφδνπο θαισδίσλ. ια ηα 
πεξηβιήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αζθάιηζεο κε κηα 
εγθεθξηκέλε ζεηξά ινπθέησλ ή παξφκνησλ ζπζθεπψλ αζθαιείαο πνπ επίζεο ζα 
παξαζρεζνχλ. ινο ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιαίζηα  ησλ ζπζθεπψλ, ηα  ζήκαηα, νη 
πηλαθίδεο, νη ελδείμεηο, άιιεο κνλάδεο ζην πιάη ηεο ηξνρηάο, ζα θαηαζθεπαζηνχλ 
ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν λεξνχ θαη ζθφλεο θαη λα απνηξέπνπλ ηελ 
ζπζζψξεπζε πγξαζίαο ιφγσ ζπκπχθλσζεο. Σα πεξηβιήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα 
ηθαλνπνηνχλ ην πξφηππν IEC 529 θιάζε  IP65, κεραληζκνί αιιαγψλ IP 45 ή έλα 
ηζνδχλακν πξφηππν, ιεπηνκέξεηεο ηνπ νπνίνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 
γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.  

5.11.7 Οη βξαρίνλεο, ηα πιαίζηα ή άιια ζπζηήκαηα ζηεξέσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ νπψλ πνπ ζα αλνηρηνχλ,  πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα πιήξε εγθαηάζηαζε, ηνπ 
πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν .  

5.11.8 ηηο ζήξαγγεο θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πεδίνπ ε επηθνηλσλία ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη κε ηεξκαηηθά TETRA ή/θαη κε θηλεηά ηειέθσλα  εθφζνλ ε 
ιεηηνπξγία ηνπο ππνζηεξίδεηαη ζηηο ζήξαγγεο θαη ζηνπο ζηαζκνχο.  

5.11.9 ινο ν εμνπιηζκφο ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί γηα κηα ιεηηνπξγία 
ηνπιάρηζηνλ 25 εηψλ, θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ ζπληήξεζε πνπ αλαθέξεη ν Αλάδνρνο 
ζην ζρέδην ζπληήξεζεο. Οπνπδήπνηε θάπνηα ζπζθεπή δελ αλακέλεηαη λα 
ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ απαίηεζε θαη εθφζνλ δελ είλαη αλαιψζηκν αληαιιαθηηθφ, 
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ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη απηήλ ηελ ζπζθεπή, ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζα παξάζρεη γηα λα 
εμαζθαιίζεη φηη ην ζχζηεκα ζα είλαη απνιχησο ιεηηνπξγηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ 25 
ρξφληα.  

5.11.10 ινο ν εμνπιηζκφο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δξγνιαβία απηή ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ 
ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έλα ζήκα αλαγλψξηζεο θαη ηνπιάρηζηνλ ην έηνο 
θαηαζθεπήο.  

5.11.11 ινο ν εμνπιηζκφο πνπ παξέρεηαη ππφ ηελ παξνχζα χκβαζε ζα νινθιεξσζεί κε 
βάζε ηα πςειφηεξα πξφηππα γηα  ηελ ζπλερή ρξήζε θαη ηελ πιήξε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο. ια ηα ηειεηψκαηα ζα επηιερηνχλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ γηα λα 
κεησζνχλ νη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ζην ειάρηζην θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο.  

5.11.12 ια ηα κεηαιιηθά κέξε, πνπ ππφθεηληαη ζε δηάβξσζε ζα πξνζηαηεχνληαη 
θαηάιιεια θαηά ηεο δηάβξσζεο κε εκβάπηηζε, επηθάιπςε, βαθή ή άιιεο 
παξφκνηεο κεζφδνπο ζε έλα πξφηππν πνπ ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε απφ ηελ 
Τπεξεζία.  

5.11.13 ια ηα πεξηβιήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ, ηα ζήκαηα, νη πηλαθίδεο, 
νη ελδείμεηο θαη νη κεραληζκνί αιιαγψλ ζα θέξνπλ κφληκε ηακπέια αλαγλψξηζεο ζε 
κνξθή πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. πνπ ηα πεξηβιήκαηα έρνπλ θαπάθηα 
πνπ βγαίλνπλ ή ζχξεο, ηφηε νη ηακπέιεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην πεξίβιεκα, θαζψο 
επίζεο θαη ζην θαπάθη ή ηελ ζχξα, γηα αλαγλψξηζε απφ ην πιάη ηεο ηξνρηάο.  

5.11.14 ια ηα θνξεηά ή απνζπψκελα εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα θέξνπλ κηα κφληκε 
ηακπέια αλαγλψξηζεο ζε κνξθή πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία Απηή ζα 
ραξαθηεξίδεη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζα θέξεη έλαλ 
αξηζκφ ζεηξάο. 

5.11.15 ιεο νη απνιήμεηο ζηηο αίζνπζεο εμνπιηζκνχ, ζηα πεξηβιήκαηα ησλ ζπζθεπψλ 
παξαπιεχξσο ησλ ηξνρηψλ θαη ηα θηβψηηα απνιήμεσλ ζα θέξνπλ ηακπέιεο 
αλαγλσξηζηηθέο ηνπ θέξνληνο θπθιψκαηνο θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

5.11.16 Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε παξαηεηακέλε αμηφπηζηε δηάξθεηα δσήο ππφ αληίμνεο 
ζπλζήθεο, φια ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ζε κεησκέλε έληαζε. Ο 
Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη ηελ ιεηηνπξγία ζε κεησκέλε έληαζε πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηήζεη, π.ρ. πνζνζηφ ηεο θαλνληθήο ηάζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
νλνκαζηηθφ ξεχκα ή ηζρχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κειέηε ηνπ θαη ηελ 
αλακελφκελε επίπησζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε κεησκέλε έληαζε ζηελ δσή ηνπ 
εμαξηήκαηνο.  

5.11.17 ινο ν ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ζα θαηαζθεπαζηεί αξζξσηά κε 
ζπλδέζεηο πςειήο πνηφηεηαο γηα εχθνιε θαη αμηφπηζηε αληηθαηάζηαζε ησλ 
κνλάδσλ πνπ έρνπλ βιάβε. Οη κνλάδεο βπζκαηηθνχ ηχπνπ ζα ζρεδηαζηνχλ κε 
δηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο πνπ ζα ηηο δηαηεξνχλ ζηε ζέζε ηνπο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
έλα ζχζηεκα πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ησλ κνλάδσλ κφλν κε κηα άιιε 
κνλάδα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. ιεο νη κνλάδεο ζα αλαγλσξίδνληαη θαζαξά θαη 
αιάλζαζηα.  

5.11.18 Γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δηάξθεηα δσήο κε ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα πφξσλ θαη 
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πξνζσπηθνχ, νη αξηζκνί θαη νη ηχπνη ησλ κνλάδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζα 
ειαρηζηνπνηεζνχλ. Θα γίλεη θάζε πξνζπάζεηα λα επηιερζνχλ εμαξηήκαηα πνπ είλαη 
εχθνια δηαζέζηκα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θαηαζθεπαζηέο.  

5.11.19 Ο εμνπιηζκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε πιήξεηο πξνδηαγξαθέο 
κε κηα δηαθχκαλζε ηεο θχξηαο παξνρήο ηζρχνο a/c ηνπιάρηζηνλ +/-10% ηεο 
νλνκαζηηθήο δεισκέλεο ηάζεο θαη κηα ζπρλφηεηα κεηαμχ 47Hz θαη 53Hz (50Hz 
νλνκαζηηθά).  

5.11.20 Σα ζπζηήκαηα (νκάδεο ζπζθεπψλ) ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε 
πιήξεηο πξνδηαγξαθέο κε ζπλνιηθή κέγηζηε δηαθχκαλζε ζηελ ηάζε παξνρήο 
ηζρχνο θαη ζπρλφηεηα φπσο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή θαη ζχγρξνλε κέγηζηε πηψζε ηάζεο θαισδίνπ.  

5.11.21 ινη νη θνριίεο, ηα κπνπιφληα θαη ηα παμηκάδηα θαη ηα ζπεηξψκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεραληθέο ζηεξεψζεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε  εγθεθξηκέλν 
πξφηππν, ζε κεηξηθέο δηαζηάζεηο θαη ζα απνηεινχληαη απφ αλνμείδσην αηζάιη..  

5.11.22 Οη θνριίεο, ηα κπνπιφληα, ηα παμηκάδηα θαη νη ξνδέιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θξάκα 
καγγαλίνπ ή απφ ζσξαθηζκέλν νξείραιθν ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν πξφηππν γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληνρήο ζηελ δηάβξσζε.  

5.11.23 .Οη ξνδέιεο ζα παξέρνληαη θάησ απφ φια ηα παμηκάδηα θαζψο θαη ηηο θεθαιέο ησλ 
θνριηψλ, φπνπ απαηηείηαη.. χζθημε ξνπήο ή ζχλδεζκνη δελ ζα επηηξέπνληαη ζε 
βακκέλεο επηθάλεηεο. 

5.11.24 Σα παμηκάδηα, νη θνριίεο, νη πχξνη θαη φια ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε 
δνλήζεηο ζα αζθαιίδνληαη κε εγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο αζθάιηζεο..  

5.11.25 ιεο νη επηθάλεηεο ζα πξνζηαηεχνληαη, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα βάθνληαη κε 
αληηδηαβξσηηθή βαθή θαη θαηάιιειεο ζηξψζεηο ρξψκαηνο. Ο ηχπνο ησλ ρξσκάησλ 
πνπ ζα επηιερηνχλ ζε αξκνλία κε ην πιηθφ θαη ηνλ ρψξν ζα ζρεδηαζηνχλ σο 
αλζεθηηθά ζηνλ θαηξφ ηειεηψκαηα πνπ δελ απαηηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηθάλεηαο. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη 
ιεπηνκέξεηεο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ πξνηείλεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ. 
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά πνπ δελ απαηηνχλ πξφζζεην ηειείσκα, π.ρ. 
αλνμείδσην αηζάιη ή αλνδησκέλν αινπκίλην. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη πιήξεηο 
πιεξνθνξίεο αλ πξνηείλεη ηελ ρξήζε ηέηνησλ πιηθψλ.  

5.11.26 Ο γαιβαληζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ή εμάξηεκα ζα 
εθαξκνζηεί κε ηελ δηαδηθαζία ζεξκήο εκβάπηηζεο ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε 
πξνδηαγξαθή θαη ζε πάρνο θάιπςεο ζχκθσλν κε ηελ ρξήζε ηνπ. Θα απνηειείηαη 
απφ κηα απαιή, θαζαξή ζηξψζε ςεπδαξγχξνπ, ειεχζεξε ειαηησκάησλ θαη 
νκνηφκνξθνπ πάρνπο. Οπνηνζδήπνηε ηξππαληζκφο, δηάηξεζε, άλνηγκα νπψλ θαη 
ζχλδεζε ηκεκάησλ ζα νινθιεξσζεί θαη φια ηα ξηλίζκαηα ζα απνκαθξπλζνχλ πξηλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ν γαιβαληζκφο. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη νη 
γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο πξνζηαηεχνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη 
ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φηη δελ ππάξρνπλ ειαηηψκαηα ζηηο γαιβαληζκέλεο 
επηθάλεηεο.  

5.11.27 Ζ απφιεμε ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγψλ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ιεηηνπξγία, 
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ην ξεχκα θαη ηελ ηάζε. Ζ κέζνδνο απφιεμεο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγψλ ζα 
γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα θνριησηήο απφιεμεο, πξεζζαξηζηνχ αθξνδέθηε, ηχιηγκα 
θαισδίνπ ή ζπγθφιιεζεο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειηθνεηδείο θνριησηέο 
απνιήμεηο, ζηηο νπνίεο ν θνριίαο είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ αγσγφ. Οη απιέο 
ξνδέιεο, νη ειαηεξησηέο ξνδέιεο, ηα βχζκαηα, ηα παμηκάδηα θαη ηα πεξηθφριηα 
αζθαιείαο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφιεμε ησλ θαισδίσλ φπνπ απαηηείηαη. 
πνπ νη αγσγνί ζπλδένληαη ζηελ ίδηα απφιεμε, θάζε αγσγφο ζα αλαγλσξίδεηαη θαη 
ζην δηάγξακκα θπθιψκαηνο, ζην δηάγξακκα θαισδηψζεσλ θιπ, ν αγσγφο επίζεο 
ζα ζεκεηψλεηαη. Απηφ γίλεηαη γηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη ηα κεκνλσκέλα 
ζχξκαηα ρσξίο δπζθνιία. Μφλν δχν ζπλδέζεηο αλά απφιεμε ζα επηηξέπνληαη. 

5.11.28 Σα ηππσκέλα θπθιψκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ. Σα ηππσκέλα θπθιψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 
ηθαλνπνηεηηθνχ πάρνπο γηα λα εμαζθαιίδνπλ κεραληθή ζηαζεξφηεηα αιιά δελ 
απνηεινχλ ηελ κφλε ζηήξημε γηα ηνπο ζπλδέζκνπο, ηηο ιαβέο θιπ. Γελ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηππσκέλνη ζχλδεζκνη. Σα ηππσκέλα θπθιψκαηα ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ επνμηθφ παινβάκβαθα ή παξφκνην πιηθφ θαη ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε έλα εγθεθξηκέλν πξφηππν. Σα 
θπθιψκαηα ζα θαιχπηνληαη φπνπ ρξεηάδεηαη, πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο ζπγθνιιήζεηο 
θαη ζα ιαθάξεηαη ή ζα βεξληθψλεηαη κεηά ηελ θαηαζθεπή. ιαηα εμαξηήκαηα ζα 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θάξηαο κε έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ αλαγλψξηζεο 
πνπ ζα ζπκθσλεί κε ην εγρεηξίδην θαη ηα δηαγξάκκαηα. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 
εμαξηεκάησλ ζα είλαη απνιχησο νξαηή κε ην εμάξηεκα ζηελ ζέζε ηνπ. ια ηα 
έληππα θπθιψκαηα ζα έρνπλ αιάλζαζηα αλαγλσξηζηηθά γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ 
ιεηηνπξγία, ηελ θαηάζηαζε ηξνπνπνίεζεο, ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ 
εκεξνκελία θαηαζθεπήο.   

5.11.29 ινη νη ειεθηξνλφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ζεκαηνδφηεζεο (ζηα 
ηππσκέλα θπθιψκαηα ή ζηα εξκάξηα εμνπιηζκνχ) ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ 
ζθνπφ ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα εγγπάηαη ηνπιάρηζηνλ έλα εθαηνκκχξην ιεηηνπξγίεο 
ησλ ειεθηξνλφκσλ ρσξίο βιάβε.  

5.11.30 Σν ζχζηεκα ζηήξημεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο :  

 Υεκηθνχ ηχπνπ, αλνμείδσην αηζάιη : ε ζήξαγγεο, ζην επίπεδν ηξνρηάο ηνπ 
ζηαζκνχ θαη ζην επίπεδν ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ζηαζκνχ  

 Σχπνπ δηαζηνιήο, γαιβαληζκέλν κε εκβάπηεζε ελ ζεξκψ :ε ηνίρνπο απφ 
ζθπξφδεκα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ επίπεδνπ ππνδνρήο θνηλνχ. 

 Υεκηθνχ ηχπνπ, γαιβαληζκέλν κε εκβάπηεζε ελ ζεξκψ : ε ηνίρνπο απφ 
ηνχβια ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ επίπεδνπ ππνδνρήο θνηλνχ. 

5.11.31 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη επίπισζε ζε θάζε δσκάηην ζεκαηνδφηεζεο γηα ρξήζε 
απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. Ζ επίπισζε ζα πεξηιακβάλεη έλα γξαθείν 
εξγαζίαο, θαξέθια, ξάθηα ζηεξεσκέλα ζην γξαθείν θαη εξκάξην δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 100 cmx 50 cmx 100 cm (HxDxW).κε θιεηδαξηά. 

 

5.12 Ηλεκηπομαγνηηική ςμβαηόηηηα 

5.12.1 Αλακέλεηαη φηη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα παξαζρεζεί γηα ρξήζε ζην Μεηξφ ηεο 
Θεζζαινλίθεο κε ηηο επεθηάζεηο ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα 
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ζπρλνηήησλ απφ ζπρλφηεηεο ηζρχνο έσο ξαδηνθσληθέο ζπρλφηεηεο. Κάπνην κέξνο 
απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα θαιχπηεηαη απφ απηή ηελ Πξνδηαγξαθή ελψ θάπνην άιιν 
απφ άιιεο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κπνξεί λα ππάξρνπλ 
ή πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ δηάθνξεο ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ άιιεο 
ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο. Σν ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα πεξηνρή ζπρλνηήησλ γηα ην ζχζηεκα 
αζχξκαηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλκε απηφ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, θαζψο απηφ ζα 
απνηειεί ηελ επέθηαζε ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα θάλεη ηηο φπνηεο δηαδηθαζίεο 
απαηηνχληαη κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) 
γηα ηελ λφκηκε αζχξκαηε θάιπςε θαη φιεο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο, 
αλαιακβάλνληαο θαη ην φπνην θφζηνο αδεηνδφηεζεο απαηηεζεί. 

5.12.2 Δίλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπρλφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη 
Δίλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπρλφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη 
πξνο ρξήζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά φξηα απηνχ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, αθφκε θαη ζε ιεηηνπξγία ππφ βιάβε, δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ 
παξεκβνιή ή αλεπηζχκεηα ζήκαηα γηα απηφ ή νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα. 
Οκνίσο, είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ  λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπρλφηεηεο θαη νη 
δηακνξθψζεηο άιισλ ζεκάησλ AC (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
δηαθπκάλζεσλ δπλακηθνχ) δελ ζα πξνθαιέζνπλ παξεκβνιή ή βιάβε ζηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ. 

5.12.3 Ζ θαηάιιειε ζσξάθηζε ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ησλ θαισδίσλ ζα 
παξαζρεζεί επίζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα παξαρζνχλ αλεπηζχκεηεο 
παξεκβνιέο θαη ζήκαηα. Οη κειέηεο εμνπιηζκνχ ζα εμαζθαιίζνπλ φηη ζα 
απαιείθνληαη νπνηεζδήπνηε αλεπηζχκεηεο ζπρλφηεηεο, ή ζα κεηψλνληαη θάησ απφ 
ην επίπεδν επαηζζεζίαο άιισλ κεραλεκάησλ, νηθηαθψλ ή βηνκεραληθψλ ζπζθεπψλ 
ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη 
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηα ηξέρνληα αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. 

5.12.4 Ο Αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη γηα ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ έλα ζρέδην γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά 
θαη ηηο κειέηεο, πνπ ζα παξάζρεη γηα ρξήζε ζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κε ηηο 
επεθηάζεηο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα δείμεη ην αληηθείκελν απηνχ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ 
εκπεηξία ηνπ ζην ζέκα απηφ. 

5.12.5 Ζ Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 
πξνδηαγξαθή EN 50121.   

5.13 Πεπιβαλλονηικέρ ςνθήκερ 

5.13.1 ινο ν εμνπιηζκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηα φξηα ή 
κεηαμχ ησλ νξίσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ φπσο δίλνληαη ζηελ 
ΓεληθέοΠξνδηαγξαθέο ρσξίο ηελ ρξήζε ζεξκαληηθνχ  ή θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Ο ζεξκαληηθφο θαη θιηκαηηζηηθφο εμνπιηζκφο απαηηείηαη ζε φιεο ηηο αίζνπζεο 
εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο γηα λα επηηεπρζεί πιήξεο δηάξθεηα δσήο θαη ζα 
παξαζρεζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί ππφ ηελ παξνχζα χκβαζε. Ο θιηκαηηζκφο ησλ 
αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζεκαηνδφηεζεο ζα ζεσξεζεί σο ζχζηεκα 
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα δσήο. 

5.13.2 Παξαπιεχξσο ηεο ηξνρηάο απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζεί ν ειάρηζηνο εμνπιηζκφο. 
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Απηφο ζα πεξηνξηζηεί ζηνλ νπζηψδε κε ηελ ηξνρηά ζπλδεφκελν εμνπιηζκφ, δει. 
κεραληζκφ αιιαγήο, πηλαθίδεο, ελδείμεηο,  θιπ. ινο ν ππφινηπνο εμνπιηζκφο ζα 
ζηεγαζηεί ζηηο αίζνπζεο εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο ζε θάζε ζηαζκφ, ή ζηα 
OCC/ECR. Οπνηνζδήπνηε ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πξνηαζεί λα εγθαηαζηαζεί 
παξαπιεχξσο  ηεο ηξνρηάο, ζα αηηηνινγεζεί πιήξσο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
AMπξηλ πξνρσξήζεη ν ζρεδηαζκφο κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

5.13.3 ινο ν εμνπιηζκφο ζα ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγεί πιήξσο ζηηο δεισκέλεο ζπλζήθεο. 
Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έλα πξφγξακκα γηα ηνλ έιεγρν (έιεγρνο ηχπνπ θαη 
έιεγρνπ ξνπηίλαο) γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαζρεζεί ππφ 
πεξηβαιινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο νξηαθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή θαη ηελ Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

5.13.4 Σα πεξηβιήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθηφο ηερληθψλ δσκαηίσλ 
ζα είλαη ΗΡ 65 θαη ζα είλαη απνιχησο ζηεγαλά απφ ηελ δηείζδπζε ζθφλεο, άκκνπ, 
λεξνχ, βξνρήο θαη απφ ηελ ζπζζψξεπζε πγξαζίαο ιφγσ ζπκπχθλσζεο. ινο ν 
εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζρεδηαζηεί λα αληέρεη ζηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί 
λα ππάξμνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
βηνκεραληθήο θαη άιιεο κφιπλζεο. Ζ Θεζζαινλίθε βξίζθεηαη ζην Θεξκατθφ Κφιπν 
ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη ν αέξαο επεξεάδεηαη αξθεηά απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ 
ψζηε λα ππάξρεη ειαθξά δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα. Θα εθαξκνζηεί θαηάιιειε 
πξνζηαζία ζε απηά ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εθηίζεληαη ζηελ αηκφζθαηξα, 
ελψ επίζεο ζα δνζεί πξνζηαζία ζε απηά ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί 
λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ νπνηεζδήπνηε καθξνπξφζεζκεο ζπλζήθεο 
επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή.  

5.13.5 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ θαη ηα 
ζπζηήκαηα ηνπ δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηηο ηξνπνπνηεκέλεο 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπηθέο εθπνκπέο ζεξκφηεηαο 
άιισλ ζπζθεπψλ.  

5.13.6 ινο ν εμνπιηζκφο πνπ παξέρεηαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληέμεη ζε απφηνκεο 
ππεξηάζεηο ηεο παξνρήο ηζρχνο, παξεκβνιέο θαη θξνπζηηθέο ηάζεηο πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ξεχκαηα θεξαπλψλ θαη απφ εμνπιηζκφ, ππεξηάζεηο ξεχκαηνο 
έιμεο θαη δηθηχνπ θαη θαηλφκελα κεηαγσγήο.  

5.13.7 Θα ππάξρνπλ αίζνπζεο ζπζθεπψλ ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο θαη  ζην 
ακαμνζηάζην φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε αιιεινκαλδάισζε, γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο θαη δηαζχλδεζεο. Ο εμνπιηζκφο δηαζχλδεζεο πνπ 
απαηηείηαη ζηνπο ζηαζκνχο ρσξίο αιιεινκαλδάισζε ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ αίζνπζα 
εμνπιηζκνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ PSD. 

 

5.14 σέδια Διασείπιζηρ 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο βάζεη ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 
ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, φπσο ηε Γηαρείξηζε ησλ Μειεηψλ, ηε Γηαρείξηζε 
Γηακφξθσζεο, Λνγηζκηθφ θαη EMC/EMI. 
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6 ΣΕΥΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΤΡΜΩΝ 

6.1 Γενικά 

6.1.1 Κάζε ζπξκφο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε πιενλαζκαηηθφ εμνπιηζκφ ATCΟ 
εμνπιηζκφο ATC ζα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα Απηφκαηεο Πξνζηαζίαο πξκψλ (ATP), 
αζθαιέο έλαληη βιάβεο θαη ζχζηεκα Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκψλ (ATO), θαζψο 
θαη ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. 

6.1.2 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ ζα είλαη απνιχησο απηφκαηε ρσξίο θακία ελέξγεηα ηνπ 
ζπλνδνχ ζπξκνχ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο (UTO, GOA4θαηάEN-62290)-.  ε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ν ζπξκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απφ ηε Θέζε 
Οδεγνχ Έθηαθηεο Αλάγθεο πνπ ππάξρεη ζε θάζε άθξν ηνπ ζπξκνχ. 

6.1.3 Σν ζχζηεκα ATC ζα ιακβάλεη ηελ αλαθνξά ηεο ψξαο απφ ην ζηαζεξφ ζχζηεκα 
κεηάδνζεο ηεο ψξαο ζε φιν ην ζχζηεκα.  ια ηα ζπζηήκαηα  επί ησλ ζπξκψλ ζα 
έρνπλ ηελ ίδηα αλαθνξά ψξαο. 

6.1.4 Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φζνλ αθνξά ην ATC θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζπζηεκάησλ 
δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ, ζα ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ πξφηππα: 

  

 Θεξκνθξαζία  : EN 60068-2-1/2 

 Τγξαζία : ΔΝ 60068-2-30 

 Γνλήζεηο : ΔΝ 60068-2-6 

 Κξνχζε : ΔΝ 60068-2-27 

 

6.2 Οπιζμόρ Αζθαλείαρ 

Ο θεξφκελνο ζηνπο ζπξκνχο εμνπιηζκφο ATP ζα ηθαλνπνηεί ηα πξφηππα ΔΝ 50126, 
50128 θαη 50129 θαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Ζ ζρεδίαζε ζα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα έλαληη βιάβεο (SIL 4), ζα είλαη 
πιήξσο εθεδξηθή θαη απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο γηα εθαξκνγή ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ATP. 

 Ζ αλίρλεπζε θαη ν ρεηξηζκφο ζθαικάησλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιν ην 
ζχζηεκα. 

 Θα δηεμαρζεί δνθηκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα 
επαιεζεπζεί φηη ν θψδηθαο παξέρεη αζθάιεηα έλαληη ζθαικάησλ (failsafe) 

 Ο εμνπιηζκφο ATP ζα δηαζθαιίδεη  ηελ αζθαιή αθηλεηνπνίεζε ησλ ζπξκψλ 
εκπξφο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θηλδχλνπ. 

 Σν ζχζηεκα ATP ζα δηαζθαιίδεη κε αζθάιεηα φηη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο 
κεηαμχ δχν ζπξκψλ είλαη πάληνηε εμαζθαιηζκέλεο, ιακβάλνληαο ππφςε 
φιεο ηηο δπλαηέο αλνρέο θαη ηηο ιαλζαζκέλεο αληηδξάζεηο ηνπ νδεγνχ (ζε 
πεξίπησζε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο) ή ζε ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ Πέδε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζα ελεξγνπνηείηαη κφλν αλ απαηηείηαη γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο. 

 Ζ εληνιή γηα Πέδε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζα είλαη ακεηάθιεηε έσο ηε ζηηγκή πνπ 
ν ζπξκφο έιζεη ζηελ θαηάζηαζε αθηλεζίαο. 
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 Ζ αιιαγή ησλ ηξφπσλ νδήγεζεο, απφ ΑΣΟ ζε άιινπο ηξφπνπο θαη 
αληίζηξνθα, ζα επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ν ζπξκφο είλαη αθηλεηνπνηεκέλνο. 

 θάικαηα ηνπ ΑΣΟ ή άιινπ κε ζρεηηθνχ κε ηελ αζθάιεηα ζπζηήκαηνο δελ 
ζα νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο ή ζηελ 
απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΡ. 

 Ζ εληνιή ηνπ βξφρνπ αζθαιείαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην επίπεδν επάξθεηαο 
αζθαιείαο SIL 4. 

 ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ην ζχζηεκα ΑΣΡ θάζε επί κέξνπο ζπξκνχ 
ζε θάζε ζέζε επί ηεο γξακκήο ζα ιακβάλεη εληνιέο ζηάζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο απφ ην OCC/ECR κέζσ ηνπ δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηήκαηνο 
ζπλερνχο δηαβίβαζεο ή ηνπ ςεθηαθνχ αζπξκάηνπ ζπζηήκαηνοκεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ(DCS) . 

 

Έλα αλεμάξηεην ηξίην κέξνο (αμηνινγεηήο αζθαιείαο) ζα αμηνινγήζεη ην ζχζηεκα 
ΑΣΡ θαη ζα πηζηνπνηήζεη ζηελ ΑΜφηη ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα ηθαλνπνηνχληαη 
ψζηε ε ΑΜλα απνδερζεί θαη λα εγθξίλεη ην ζχζηεκα.  Σν ηξίην κέξνο ζα είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ εζληθφ ζηδεξφδξνκν ή νξγαληζκφ αζθαιείαο λα δηεμάγεη 
ηέηνηνπ είδνπο αμηνινγήζεηο θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

 

6.3 Σπόποι λειηοςπγίαρ 

Ο ζπξκφο ζα ιεηηνπξγεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπονη νπνίνη νξηνζεηνχληαη απφ ηα 
παξαθάησ φζνλ αθνξά κε επαλδξσκέλε ιεηηνπξγία απφ ην ζχζηεκα 
ζεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπξκφ : 

 
Λειηοςπγίερ ζημαηοδόηηζηρ 

 Πιήξσο απηφκαηε ιεηηνπξγία βάζεη ηνπ ATO, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απηφκαηεο αλαζηξνθήο. 

 Σξφπνο πιχζεο κε κέγηζηε ηαρχηεηα 5 km/h γηα απηφκαηε δηέιεπζε κέζσ 
ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ. 

 Δπηβιεπφκελνο ρεηξνθίλεηνο ηξφπνο βάζεη ηνπ ΑΣΡ κε ζπλερή επίβιεςε ηεο 
ηαρχηεηαο θαη έιεγρν ππέξβαζεο ηαρχηεηαο – κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο 
επί ηεο γξακκήο 80 Km/h. 

 Λεηηνπξγία κε επαλαθνξά  βάζεη ηνπ ΑΣΡ κε επηβιεπφκελε πεξηνξηζκέλε 
ηαρχηεηα έσο, ην πνιχ, 15 Km/h θαη έιεγρνο ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ 
ηαρχηεηαο ησλ 15 Km/h. 

 χζηεκα ATC εθηφο ιεηηνπξγίαο – ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο «Λεηηνπξγία πξκνχ» 

 

 Λειηοςπγία ςπμού 

 Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία πξνο ηα εκπξφο (ιεηηνπξγία ακαμνζηαζίνπ) κε ηνλ 
έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πξφσζεο 
κφλν κε κέγηζηε ηαρχηεηα 15 Km/h. 
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Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία πξνο ηα πίζσ (ιεηηνπξγία ακαμνζηαζίνπ) κε ηνλ έιεγρν ηεο 
ηαρχηεηαο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο ηνπ ζπξκνχ κφλν κε 
κέγηζηε ηαρχηεηα 15 Km/h. 

6.4 Απαιηήζειρ Μελέηηρ για ηην Αςηόμαηη Λειηοςπγία (ATO) 

6.4.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΟ ζα είλαη σο εμήο: 
 

 Να ιακβάλεη εληνιέο «έγεξζεο» απφ ην OCC/ECR κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ θαη λα «εγείξεη» ηνλ ζπξκφ γηα ηελ εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία. 

 Να ιακβάλεη εληνιέο ζέζεο «χπλνπ» απφ ην OCC/ECR κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ θαη λα ζέηεη ζε θαηάζηαζε «χπλνπ» ηνλ 
ζπξκφ. 

 Να δηαρεηξίδεηαη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο θαη λα 
δηαβηβάδεη ηελ θαηάζηαζε «εηνηκφηεηαο ηνπ νρήκαηνο» πξνο ην OCC/ECR 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ. 

 Να ιακβάλεη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο γξακκήο, πιεξνθνξίεο 
δηαδξνκήο θαη πιεξνθνξίεο θπθινθνξίαο ζπξκψλ απφ ην OCC/ECR κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ. 

 Να ειέγρεη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 
εθηέιεζε κηαο απνζηνιήο, είλαη απνζεθεπκέλεο, 

 Να βειηηζηνπνηεί ηνλ έιεγρν πέδεο θαη ηνλ έιεγρν έιμεο ψζηε λα ξπζκίδεηαη 
ε ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ θαη νη ρξφλνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 
ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο θπθινθνξίαο. 

 Να εθηειεί νδήγεζε βειηηζηνπνηεκέλεο ελέξγεηαο. 

 Να ζηακαηά απηφκαηα ηνλ ζπξκφ κε ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα ζηάζεο ζην 
ζεκείν ζηάζεο ηεο απνβάζξαο, ζηηο ζέζεηο αλαζηξνθήο θαη ζηηο ζέζεηο 
ελαπφζεζεο ζπξκψλ. 

 Να αλνίγεη ηηο ζχξεο ησλ επηβαηηθψλ ζπξκψλ ζηνπο ζηαζκνχο ζχκθσλα κε 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην ζχζηεκα ΑΣΡ. 

 Να αλαγγέιιεη ην θιείζηκν ησλ Θπξψλ επί Απνβαζξψλ (PSD) ζην ζηαζεξφ 
χζηεκα Αλαγγειηψλ πξνο ην Κνηλφ πξηλ απφ ηελ εληνιή γηα θιείζηκν ησλ 
PSD. 

 Να θιείλεη ηηο ζχξεο ησλ επηβαηηθψλ ζπξκψλ θαη λα ζπγρξνλίδεη ηελ εληνιή 
γηα θιείζηκν ησλ PSD ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην 
OCC/ECR. 

 Να δηεμάγεη δηαξθψο δνθηκή ηνπ εαπηνχ ηνπ ψζηε λα απνδεηθλχεη φηη ν 
εμνπιηζκφο δελ παξνπζηάδεη ζθάικαηα. 

 
6.4.2 Αξρέο Λεηηνπξγίαο 

Σν ζχζηεκα ΑΣΟ, ζα επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπξκνχ ρσξίο ηελ αλάγθε 
επέκβαζεο ηνπ ζπλνδνχ ζπξκνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.  .  
Οη κεηαθηλήζεηο απφ ηελ ζέζε ελαπφζεζεο ζηνπο ζηαζκνχο θαη ζην Ακαμνζηάζην 
έσο ηνλ επφκελν ζηαζκφ ζα εθηεινχληαη ρσξίο πξνζσπηθφ επί ηνπ ζπξκνχ. Ζ 
αλαζηξνθή ηνπ ζπξκνχ ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηνπο πξνζσξηλά 
ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ζα γίλεηαη ρσξίο πξνζσπηθφ επί ηνπ ζπξκνχ.   
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6.4.3 «Έγεξζε» ησλ πξκψλ 
 Οη ζπξκνί – αλ δελ είλαη απελεξγνπνηεκέλνη – ζα εγείξνληαη απηφκαηα κέζσ ησλ 

εληνιψλ ηνπ OCC/ECR. Μεηά απφ ηελ έγεξζε ησλ ζπξκψλ κε ηελ νξζή 
επηδησθφκελε θαηεχζπλζε πξννξηζκνχ, κία εζσηεξηθά δνκεκέλε απηνδνθηκή ζα 
δηεμαρζεί πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαη λα επηβεβαησζεί ε θαηαιιειφηεηα γηα 
ιεηηνπξγία.  Ο ζπξκφο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί «έγεξζε» αθφκα θαη κεηά απφ κία 
εβδνκάδα ελαπφζεζεο. Ζ έγεξζε ζα είλαη δπλαηή ζε φιεο ηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο επί 
ηεο γξακκήο θαη ζην Ακαμνζηάζην. 

6.4.4 Μεηά ηελ «έγεξζε» θαη ηνλ δνκεκέλν απηνέιεγρν ησλ ATP/ATO, ην ζχζηεκα ΑΣΟ 
ζα δηαβηβάζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπξκνχ 
πξνο ην OCC/ECR, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ  ζε 
θάζε πεξίπησζε θαη ηνπ ζπλνδνχ ηνπ ζπξκνχ εθ‟νζνλ απηφο έρεη αλαιάβεη ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπξκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα ζα εκθαλίζεη «φρη 
ζπλνδφο» ή θάηη ηζνδχλακν. 

6.4.5 ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, ν αξηζκφο ηνπ ζπλνδνχ ηνπ ζπξκνχ ζα 
πιεθηξνινγεζεί απφ ηνλ ζπλνδφ ηνπ ζπξκνχ κέζσ εηδηθήο ζπζθεπήο γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ, αλεμάξηεηεο ή φρη απφ ηελ EDP. 

6.4.6 Μέξνο ηεο δνθηκήο πξηλ απφ ηελ απηφκαηε έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη 
κία θπθιηθή δνθηκή ηνπ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ ησλ ζπξκψλ θαη κία 
ζηαηηθή δνθηκή ηεο πέδεο. 

6.4.7 Μεηά απφ ηελ «έγεξζε» ελφο ζπξκνχ θαη αθνχ απνδεηρζεί θαηάιιειν γηα εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία, ζα ελεξγνπνηεζεί απηφκαηα ε ζέξκαλζε ή ε ςχμε, αλάινγα, φπσο 
νξίδεηαη ζηηο «Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ γηα ην Σξνραίν Τιηθφ». 

6.4.8 Σν ζχζηεκα ΑΣΟ ζα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζπξκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξκνχ απφ ην OCC/ECR.  Ζ 
ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΟ ηνπ ζπξκνχ ζα ειέγρεη ηνλ πίλαθα ελδείμεσλ επάλσ 
απφ ηνλ αλεκνζψξαθα ηνπ ζπξκνχ. 

6.4.9 Ζ αθξίβεηα ηεο ζηάζεο ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ ζα είλαη θαηά κέγηζην + 0.3m. 
Αλ δελ επηηεπρζεί ε αθξίβεηα απηή κε ην ζχζηεκα κέηξεζεο απνζηάζεσλ επί ηνπ 
ζπξκνχ, ζα ηνπνζεηεζεί επηπξφζζεηνο εμνπιηζκφο επί ησλ ηξνρηψλ πνπ ζα είλαη 
ειεθηξνκαγλήηεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EUROBALISE ηνπ επξσπατθνχ 
ζπζηήκαηνο ERTMS.  Άιια ζπζηήκαηα γηα ηε ξχζκηζε ηεο κέηξεζεο ηεο ηειηθήο 
απφζηαζεο, φπσο είλαη νη βξφρνη ή ηα ξαληάξ επηηξέπνληαη ππφ ηνλ φξν φηη ηα 
ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο γηα ηελ ίδηα εθαξκνγή ζε άιια 
ζπζηήκαηα Μεηξφ.  Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, 
πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο απνζηάζεσλ, 
αλαθέξνληαο ηηο επηηπγραλφκελεο αλνρέο, πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

6.4.10 Απηφκαηε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο 
Ζ ηαρχηεηα ζε φιεο ηηο ηξνρηέο, ζπλδεηήξηεο ηξνρηέο θαη δηαζηαπξψζεηο ζα 
ξπζκίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ATO.  Σν πξφηππν πξνθίι θίλεζεο ζα είλαη 
βειηηζηνπνηεκέλν σο πξνο ηελ  θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ρξνληθφ απφζεκα 
εθαξκφδνληαο ειεχζεξε θχιηζε θαη ζηαζεξή ηαρχηεηα.  ε πεξίπησζε απφθιηζεο 
απφ ην απνζεθεπκέλν ζηνλ ζπξκφ πίλαθα δξνκνινγίσλ, ν ζπξκφο ζα ξπζκίδεη 
απηφκαηα ην πξνθίι θίλεζήο ηνπ.  Ζ ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ θίλεζεο κεηαμχ δχν 
ζηαζκψλ ζα γίλεηαη κέζσ: 

 Διεχζεξεο θχιηζεο θαη ζηαζεξήο ηαρχηεηαο (coasting) 

 Αχμεζεο θαη κείσζεο ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο 
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 Μεηαβνιή ηεο επίδνζεο ηνπ ζπξκνχ φπσο είλαη νη ηηκέο επηηάρπλζεο θαη 
πέδεο  

Σν ζχζηεκα ΑΣΟ ζα εμαξηάηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ πνπ 
ιακβάλεη απφ ην OCC/ECR θαη δελ ζα εμαξηάηαη απφ κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίεο 
ηαρχηεηαο. 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνηείλεη δηάθνξα πξφηππα ζελάξηα θίλεζεο ζπξκψλ γηα ηε 
ξχζκηζε ησλ ζπξκψλ βάζεη ζπλδπαζκψλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ παξακέηξσλ.  ε 
απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξνηαζνχλ 20 ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα κεηαμχ 
θάζε ηαμηδηνχ απφ ζηαζκφ  ζε ζηαζκφ, πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ ξπζκηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ΑΣΟ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

6.4.11 Παξάιεηςε ζηαζκνχ (Με ζηάζε ζε ζηαζκφ) 
Σν ζχζηεκα ΑΣΟ ζα ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία κε ζηάζεο ζε ζηαζκφ.  Αθνχ ιάβεη 
ηελ εληνιή παξάιεηςεο ηνπ ζηαζκνχ απφ ην OCC/ECR, ν ζπξκφο ζα δηέιζεη απφ 
ηνλ ζηαζκφ ρσξίο λα ζηακαηήζεη.  Ζ απειεπζέξσζε ηεο αλαγθαζηηθήο ζηάζεο ζην 
ζηαζκφ ζα απνηειεί ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΡ.  Ζ εληνιή παξάιεηςεο 
ζηαζκνχ ελδέρεηαη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ιεηηνπξγία ή απξνγξακκάηηζηε 
ιεηηνπξγία.  ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ ηνπ 
ζπξκνχ δελ ελεκεξψλνληαη.  Ο ζπξκφο ζα ξπζκίζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 
ηνλ κηθξφηεξν ρξφλν θίλεζεο ρσξίο ζηάζε ζηνλ ζηαζκφ.  Ζ ιεηηνπξγία παξάιεηςεο 
ζηαζκνχ ζα ιεηηνπξγεί γηα θαλνληθή θαη γηα αλάζηξνθε θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο. 

6.4.12 Έιεγρνο Θπξψλ 
Σν ζχζηεκα ΑΣΟ ζα ειέγρεη ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ ζπξψλ ησλ ζπξκψλ.  Ζ 
απειεπζέξσζε ησλ ζπξψλ ησλ ζπξκψλ θαη  ησλ ζπξψλ επί ησλ απνβαζξψλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηήκαηνο ΑΣΡ. Σν ζηνηρείν 
αθηλεηνπνίεζεοηνπ ζπξκνχ απνηειεί απαίηεζε γηα απειεπζέξσζε ησλ ζπξψλ επί 
ησλ απνβαζξψλ.  Σν ΑΣΟ ζα ζηείιεη ζηηο ζχξεο επί ησλ απνβαζξψλ ηηο εληνιέο 
«άλνηγκα/θιείζηκν» ζηε ινγηθή ειέγρνπ ησλ ζπξψλ επί ησλ απνβαζξψλ.  Σν ΑΣΟ 
ζα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηελ ινγηθή ησλ ζπξψλ ζπξκνχ ζρεηηθά κε 
απνκνλσκέλεο ζχξεο θαη ζα δηαβηβάδεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζην παξαπιεχξσο 
ηεο ηξνρηάο ζχζηεκα PSD πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο 
απνκνλσκέλεο PSD.  Καηά αληίζηξνθνηξφπν ε ινγηθή ειέγρνπ ησλ PSD ζα 
δηαβηβάδεη  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνκφλσζε ζχξαο ζην ΑΣΟ θάζε ζπξκνχ 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ην άλνηγκα ηεο αληίζηνηρεο ζχξαο ζπξκνχ. 

6.4.13 Έιεγρνο ηεο κεησπηαίαο θαη νπξαίαο ζχξαο ησλ ζπξκψλ (εάλ ππάξρνπλ) 
Οη κεησπηαίεο θαη νη νπξαίεο ζχξεο ησλ ζπξκψλ γηα ηελ εθθέλσζε, ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο, ησλ ζπξκψλ απφ επηβάηεο – αλ ππάξμεη ηέηνηα αλάγθε – ζα 
απειεπζεξψλνληαη κέζσ δσηηθήο ζεκαζίαο εμ απνζηάζεσο εληνιήο απφ ην 
OCC/ECR.  Σν άλνηγκα ησλ ζπξψλ ζα εθηειείηαη κφλν ζε ηαρχηεηα κεδέλ θαη κε 
πέδε ζηάζκεπζεο.  Πξηλ απφ ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ ε ηζρχο έιμεο ζα δηαθφπηεηαη 
θαη ν θεξφκελνο ζηνλ ζπξκφ κεραληζκφο βξαρπθπθιψκαηνο ζα ειέγρεηαη εμ 
απνζηάζεσο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο. 

6.4.14 Δπαλαθνξά ησλ ζπξκψλ ζηε ζέζε ηνπο 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 
ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΡΗΗ 
ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ 

ΜΕΣΡΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 
 
 

RFP – 335/18 

Α.. 59046 

 

T_DP15250                                    ελίδα 80 από 97 

Αλ έλαο ζπξκφο δελ ζηακαηήζεη κε αθξίβεηα επί ηεο ηξνρηάο ηεο απνβάζξαο θαη ε 
αλνρή κεηαμχ ζχξαο ζπξκνχ θαη PSD είλαη κηθξφηεξε απφ 1m ηφηε ην άλνηγκα ησλ 
ζπξψλ ηνπ ζπξκνχ ζα απαγνξεπζεί απφ ην ζχζηεκα ΑΣΡ. ε πεξίπησζε 
απνκάθξπλζεο απφ ηε ζέζε ζηάζεο ν ζπξκφο ζα θηλεζεί απηφκαηα πξνο ηα πίζσ 
κε κηθξή ηαρχηεηα έσο φηνπ νη ζχξεο ηνπ ζπξκνχ επζπγξακκηζζνχλ κε ηηο ζχξεο  
PSD.  Απηή ε ιεηηνπξγία ζα ελεξγνπνηείηαη γηα κία απφζηαζε ε νπνία ζα είλαη 
πξνγξακκαηηδφκελε απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ATP/ATO, θαη ζε πεξίπησζε 
ππέξβαζεο απηνχ ηνπ νξίνπ ν ζπξκφο ζα θαηεπζχλεηαη ζηνλ επφκελν ζηαζκφ., θαη 
ζηελ πεξίπησζε απηή ζα κεηαδίδεηαη ε επηθαηξνπνηεκέλε καγλεηνθσλεκέλε 
αλαγγειία εληφο ηνπ ζπξκνχ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειηψλ (ΡΑ) πξνο ηνπο 
επηβάηεο.  Ζ θίλεζε γηα επηζηξνθή ζηελ θαλνληθή ζέζε ζα εκθαλίδεηαη ζην 
OCC/ECR πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζζεί ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ ζηαζκφ θαη ζα 
εκθαλίδεηαη ζπλαγεξκφο ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ηαζκνχ θαη ζηνλ ζηαζκφ 
εξγαζίαο ηνπ Δπηβιέπνληνο πξκψλ.  ε πεξίπησζε πξφσξεο ζηάζεο ηνπ ζπξκνχ, 
ε ζέζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπξκνχ δελ ζα δηαβηβάδεηαη ζηε ινγηθή ειέγρνπ ησλ 
ζπξψλ θαη ν ζπξκφο ζα πξνρσξήζεη απηφκαηα πξνο ηελ θαλνληθή ζέζε 
ζηάζκεπζεο. 

6.4.15 χζηεκα πιεξνθφξεζεο ησλ επηβαηψλ 
Σν ζχζηεκα ΑΣΟ ζα δηαζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ησλ επηβαηψλ επί 
ηνπ ζπξκνχ , ψζηε λα παξέρεηαη αθξηβήο πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ 
ζπξκνχ γηα αλαγγειία θαη εκθάληζε ζηνπο πίλαθεο πιεξνθφξεζεο θαη δξνκνινγίσλ 
πνπ βξίζθνληαη επί ησλ απνβάζξσλ. 

6.4.16 Γηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ζπξκψλ 
Οη δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ζπξκψλ ζα δηαβηβάδνληαη ζην OCC κέζσ ηνπ 
αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (DCS) θαη παξάιιεια κέζσ 
ηνπζπζηήκαηνο κεηάδνζεοκε δσηηθήο ζεκαζίαο δεδνκέλσλ (TETRA).  Λφγσ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο δίαπινο κεηαδφζεσλ ρσξηζηφο 
ή ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο απφ ηνπο δηαχινπο ζεκαηνδφηεζεο. 

6.4.17 Σνπνζέηεζε ζπξκνχ ζε ζέζε «χπλνπ» 
ην ηέινο ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ή ζηηο θηλήζεηο ελαπφζεζεο θαη εηζαγσγήο ηνπ 
ζπξκνχ ζην δίθηπν, κεηαμχ κεηαβνιψλ ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ, ν ζπξκφο ζα 
ζηαζκεχεη απηφκαηα ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε ζηάζκεπζεο.  Ζ νξζή εθαξκνγή 
ησλ κεραληθήο πέδεο θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπξκνχ ζα δηαβηβάδεηαη ζην 
OCC/ECR πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ζέζε «χπλνπ».  Ο αξηζκφο ζπλνδνχ 
ζπξκνχ εάλ έρεη θαηαρσξεζεί θαη εάλ δελ έρεη ήδε αθπξσζεί απφ ηνλ ζπλνδφ 
ζπξκνχ θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηνλ ζπξκφ, ζα αθπξψλεηαη απηφκαηα κε ηελ 
ζέζε ηνπ ζπξκνχ ζε «χπλν».  Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ζπξκνχ ζε ζέζε «χπλνπ» 
φια ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα ζα ειέγρνληαη απηφκαηα γηα λα απνδεηρζεί φηη είλαη εθηθηή 
ε επφκελε «έγεξζε».  ηαλ νη ζπξκνί ηεζνχλ ζε ζέζε «χπλνπ» νξηζκέλεο 
ιεηηνπξγίεο ζα παξακέλνπλ ελεξγνπνηεκέλεο ψζηε λα επηηξαπεί ε επφκελε 
«έγεξζε». 

6.4.18 Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ απηφκαησλ θηλήζεσλ ησλ ζπξκψλ, ε αζθάιεηα ζα 
δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ATP θαη δελ ζα είλαη νξαηέο νη ελδείμεηο ζην 
θνηλφ θαη δελ ζα ππάξρνπλ αθνπζηηθνί ζπλαγεξκνί ζηηο EDP (ζέζεηο νδήγεζεο 
έθηαθηεο αλάγθεο). 
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6.5 Επιβλεπόμενη σειποκίνηηη λειηοςπγία ςπό ηο ζύζηημα ATP (SMM). 

6.5.1 Γεληθά 
Ζ πεξηγξαθή πνπ δίδεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην πξνζδηνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΑTP επί ηνπ ζπξκνχ, πνπ ρεηξίδεηαη ν ζπλνδφο ζπξκνχ ζε θαηαζηάζεηο 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

Γεληθά, ην ζχζηεκα ΑΣΡ ζα επηηξέπεη πάληνηε ζε έλαλ ζπξκφ λα εηζέξρεηαη ζηνλ 
ζηαζκφ, αλ δελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο αζθαιείαο.  Έλαο ζπξκφο δελ ζα κπνξεί λα 
θεχγεη απφ ηνλ ζηαζκφ αλ ε ζηάζε ηνπ ζηαζκνχ δελ έρεη απειεπζεξσζεί κε 
αζθάιεηα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπξκφ. 

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΑΣΡ ζα είλαη: 

 Να ιακβάλεη θαη λα απνθσδηθνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε γξακκή πνπ 
πεγάδνπλ απφ ην παξαπιεχξσο ηεο ηξνρηάο ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο θαη 
δηαβηβάδνληαη ζηνλ ζπξκφ κέζσ ηνπ δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηήκαηνο 
κεηαδφζεσλ. 

 Να επεμεξγάδεηαη θαη λα ππνινγίδεη κε αζθάιεηα θαη δηαξθψο ηα πξνθηι 
ηαρπηήησλ θαη ηηο επηθαιχςεηο. 

 Να εκθαλίδεη ηελ ηαρχηεηα ζηφρνπ θαη ηελ απφζηαζε πνπ ζα δηαλπζεί, ζηελ 
EDP φηαλ βξίζθεηαη ζε ρξήζε. 

 Να εθαξκφδεη κφληκνπο θαη πξνζσξηλνχο πεξηνξηζκνχο ηαρχηεηαο. 

 Να κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο ηαρχηεηαο ζην ζχζηεκα ΑΣΟ. 
 Να θαζνξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ θαη ηηο απνζηάζεηο πνπ 

δηαλχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ζήκαηα απφ εηδηθνχο αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο, νη 
νπνίνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε άμνλεο πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε 
θηλεηήξεο θαη ζπζηήκαηα ξαληάξ. 

 Να θαζνξίδεη ηελ χπαξμε κηαο θαηάζηαζεο ππέξβαζεο ηαρχηεηαο θαη λα ηελ 
αλαγγέιιεη ζηελ EDP φηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

 Να επηβάιιεη φξηα ηαρχηεηαο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 
φηαλ πθίζηαηαη θαζεζηψο ππέξβαζεο ηαρχηεηαο.  Ζ πέδε έθηαθηεο αλάγθεο 
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ απαηηείηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

 Να επηβιέπεη ηα ζεκεία ζηάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΡ θαη ηελ θαηεχζπλζε 
νδήγεζεο. 

 Να παξέρεη κε αζθάιεηα ζήκα απειεπζέξσζεο ζπξψλ ζην θχθισκα 
δηαζπλδέζεσλ ζπξψλ πξνθεηκέλνπ λα απαζθαιίδνληαη νη ζχξεο ζηε δεμηά ή 
ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ή θαη ζηηο δχν πιεπξέο, πξηλ απφ ηε ζηάζε ηνπ 
ζπξκνχ ζηνπο ζηαζκνχο. 

 Να παξέρεη κε αζθάιεηα ζήκα απειεπζέξσζεο ζπξψλ ζηα θπθιψκαηα 
δηαζπλδέζεσλ ζπξψλ ψζηε λα απαζθαιίδνληαη νη ζχξεο γηα εθθέλσζε ηνπ 
ζπξκνχ απφ επηβάηεο αλ ππάξμεη ηέηνηα αλάγθε.    

 Να επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ κέζσ παξαθνινχζεζεο 
ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σξνραίνπ Τιηθνχ. 

 Να ιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία «ιεο νη Θχξεο Κιεηζηέο» απφ ην ζχζηεκα 
ησλ PSD θαη λα επηηξέπεη ηελ αλαρψξεζε ηνπ ζπξκνχ κφλν φηαλ φιεο νη 
PSD είλαη θιεηζηέο. 
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 Να επηηξέπεη ζηνλ ζπξκφ λα εηζέιζεη ζηελ Λεηηνπξγία  Απηφκαηεο 
Αλαζηξνθήο ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο. 

 Να ππνβάιιεηαη ζε ζπλερή απηνέιεγρν πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ην 
ζχζηεκα ΑΣΡ είλαη ειεχζεξν απφ επηθίλδπλεο αζηνρίεο ψζηε λα απνθεχγεηαη 
– φζν είλαη δπλαηφ – ε εθαξκνγή ηεο Πέδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο. 

6.5.2 Ο εμνπιηζκφο ΑΣΡ ζα ζπγθξίλεη ζπλερψο ηελ ππνινγηζκέλε ηαρχηεηα ζηφρνπ κε 
ηελ πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ.   Ζ πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ ζα 
πεγάδεη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο δχν ηνπιάρηζηνλ αμφλσλ ηξνρψλ νη νπνίνη 
παξαθνινπζνχλ ηελ πεξηζηξνθή ησλ ηξνρψλ.  Αληηζηάζκηζε γηα ηελ θζνξά ησλ 
ηξνρψλ ζα παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψλνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 
δηακέηξσλ ησλ ηξνρψλ ζηνπο παξαθνινπζνχκελνπο άμνλεο ηξνρψλ απφ ηνπο 
αηζζεηήξεο ΑΣΡ.  Απηή ε αληηζηάζκηζε ηεο θζνξάο ησλ ηξνρψλ ζα ιεηηνπξγεί 
απηφκαηα θαη δελ ζα απαηηεί ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε. 

6.5.3 Οη αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηελ 
πεξηζηξνθή ησλ ηξνρψλ ζε  φιεο ηηο ηαρχηεηεο ηνπ ζπξκνχ.   ινο ν ζρεηηδφκελνο 
κε κεηξήζεηο θαη ελδείμεηο ηαρπηήησλ εμνπιηζκφο, φπσο νδφκεηξα, ηαρχκεηξα θαη 
ξχζκηζε ηξνρψλ ζα είλαη πςειήο αθξηβείαο φξγαλα κε κηθξφηεξε ηνπ 1% αλνρή.  Σν 
ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνχ ΑΣΡ πνπ αθνξά ηνλ απηνέιεγρν ζα δηαζθαιίδεη φηη νη 
αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο είλαη άζηθηα ηφζν απφ πιεπξάο ειεθηξνινγηθήο φζν θαη 
κεραληθήο. 

6.5.4 ε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο έσο ελφο 
νξίνπ ην νπνίν είλαη αλεθηφ θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αζθαιείαο, ν εμνπιηζκφο ΑΣΡ 
πξέπεη λα δξάζεη παξαδερφκελνο ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε κέηξεζεο σο ηελ νξζή 
κέηξεζε θαη λα επηηξέςεη ζηνλ ζπξκφ λα πξνρσξήζεη.  Έλαο ζπλαγεξκφο ζα 
δηαβηβαζζεί ζην OCC/ECR «αίηεκα γηα ζπληήξεζε». 

6.5.5 Ζ εθαξκνγή ηεο πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα είλαη ακεηάθιεηε έσο ηελ αθηλεζία ηνπ 
ζπξκνχ. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα ελεξγνπνηείηαη κφλν 
φηαλ ε αζθάιεηα δελ είλαη πιένλ εμαζθαιηζκέλε.  πνηε κία εθαξκνγή θαλνληθήο 
πέδεο είλαη επαξθήο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα, ηφηε απηή ζα εθαξκφδεηαη αληί ηεο 
πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

6.5.6 Ζ εθαξκνγή ηεο πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ εληνιήο απφ ην OCC/ECR ή κε ηελ 
ελεξγνπνίεζε δηαθφπηε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ζεκαηνδφηεζεο δελ ζα απαηηεί 
ρεηξνθίλεηε εθ λένπ ξχζκηζε επάλσ ζηνλ ζπξκφ.  Ζ εληνιή κηαο ζηάζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο ζα εκθαλίδεηαη ζην OCC/ECRή/θαη ζηνηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο –LWS 
εθφζνλ ππάξρεη.  Σν OCC-ECR ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο 
απειεπζέξσζεο ηεο ζηάζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

6.5.7 ηαλ ελεξγνπνηεζεί ν EDP θαη γηα ππέξβαζε ηαρχηεηαο κηθξφηεξε ησλ 5 Km/h, ν 
ζπλνδφο ζπξκνχ ζα πξνεηδνπνηείηαη νπηηθά κε θσηεηλή ζήκαλζε ζηνλ EDP θαζψο 
θαη κε αθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ.  Απηέο νη πξνεηδνπνηήζεηο ζα ζπλερηζζνχλ έσο φηνπ ν 
ζπλνδφο ζπξκνχ ζέζεη ηελ ρεηξνιαβή ηεο θχξηαο θνλζφιαο ζηε ζέζε πέδεζεο θαη ε 
ηαρχηεηα ζηφρνπ  επηηεπρζεί. 

6.5.8 Αλ ε ππέξβαζε ηαρχηεηαο θζάζεη ή ππεξβεί ηα 5 Km/h, ζα ελεξγνπνηεζεί ε 
θαλνληθή πέδε ή ε πέδε έθηαθηεο αλάγθεο (αλ απαηηείηαη).  ε κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο 
ζπξκνχ νη αλνρέο ηνπ θάζκαηνο ηαρπηήησλ κπνξνχλ λα κεησζνχλ απφ 5 Km/h ζηα 
3 Km/h ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ην κήθνο ηεο επηθάιπςεο αιιεινκαλδάισζεο.  

6.5.9 Μφλν ν εμνπιηζκφο ΑΣC πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνηεκέλε  EDPζα είλαη ζε 
αζθαιή ζέζε λα αλνίγεη ηνλ βξφρν αζθαιείαο ηνπ ζπξκνχ.  Άιινο εμνπιηζκφο ATC 
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κέζα ζηνλ ζπξκφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππνζηεξηθηηθνχο ιφγνπο ή γηα ηελ 
επαιήζεπζε ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ATC. Ο βξφρνο αζθαιείαο ζα 
αλνίγεη κφλν αλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

6.5.10 Σα ζπζηήκαηα ζα ζρεδηαζζνχλ κε αλνρέο ζε βιάβεο. Σα ζπζηήκαηα 
παξαθνινχζεζεο ζα ελεξγνπνηνχλ ζπλαγεξκνχο θαη ην απηφκαην αίηεκα γηα 
ζπληήξεζε ζπξκνχ. 

6.5.11 Δπίβιεςε φπηζζελ θχιηζεο 
Σν ζχζηεκα ATP ζα επηβιέπεη κφληκα ηελ ζέζε ζηάζεο ηνπ ζπξκνχ ζηηο απνβάζξεο 
θαη ηελ ζέζε ελαπφζεζεο.  ε πεξίπησζε φπηζζελ θίλεζεο ζα εθαξκφδεηαη  άκεζα ε 
πέδε έθηαθηεο αλάγθεο ψζηε ε ζπλνιηθή απφζηαζε ηεο νπηζζνπνξείαο 
(πεξηιακβάλνληαο ηελ αλίρλεπζε, ελεξγνπνίεζε, έσο θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ 
ζπξκνχ), λα κελ ππεξβαίλεη ηα 8 κ. Ζ ελέξγεηα απηή ζα πξέπεη λα είλαη επηπέδνπ 
αζθαιείαο SIL4./ 

6.5.12 Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΑΣΟ επί ηνπ ζπξκνχ, φπσο είλαη ε απηφκαηε θίλεζε ηνπ 
ζπξκνχ θαη ε ζηάζε ζπξκνχ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο θαη απφ απνβάζξα ζε 
απνβάζξα ζα δηαηεξεζεί φζν είλαη δπλαηφλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία SMM.  Ο ζπλνδφο 
ζπξκνχ ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπξκνχ κε ηε ιεηηνπξγία θνκβίνπ. 

 

6.6 Λειηοςπγία με Επαναθοπά ςπό ηο ΑΣΡ με επιβλεπόμενη πεπιοπιζμένη 

ηασύηηηα 

6.6.1 Γεληθά 
Αλ ην ζχζηεκα ΑΣΡ ηεο γξακκήο ραιάζεη ζε έλα ηκήκα ηεο γξακκήο, ηφηε  ν ζπξκφο 
ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη κε ειεγρφκελε επηβιεπφκελε ιεηηνπξγία κε 
επαλαθνξά, κε πεξηνξηζκέλε κέγηζηε ηαρχηεηα 15 Km/h.  Τπφ ιεηηνπξγία κε 
επαλαθνξά δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά επηβαηψλ πην πέξα απφ ηνλ επφκελν 
ζηαζκφ.  Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο θίλεζεο κε επαλαθνξά ζα είλαη: 

 Αλίρλεπζε ηαρχηεηαο άλσ ησλ 20 Km/h θαη ελεξγνπνίεζε ηεο πέδεοέθηαθηεο 
αλάγθεο. 

 Δθαξκνγή πέδεο έθηαθηεο αλάγθεο φηαλ ν ζπξκφο πξαγκαηνπνηεί φπηζζελ 
θίλεζε,ψζηε ε ζπλνιηθή απφζηαζε ηεο νπνζζνπνξείαο (πεξηιακβάλνληαο 
ηελ αλίρλεπζε, ελεξγνπνίεζε, έσο θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ ζπξκνχ), λα 
κελ ππεξβαίλεη ηα 12 κ. 

 Αλίρλεπζε ζθάικαηνο ζην ΑΣΡ επί ηνπ ζπξκνχ αθφκα θαη θαηά ηελ θίλεζε 
κε επαλαθνξά . 

 Απηφκαηε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ θίλεζεο ζε ιεηηνπξγία κε ΑΣΡ φηαλ ν 
ζπξκφο βξίζθεηαη ζε έλα ηκήκα κε άζηθην ην παξαπιεχξσο ηεο γξακκήο 
ΑΣΡ. 

6.6.2 Ζ ιεηηνπξγία κε επαλαθνξά ΑΣΡ ζα δηαξθεί έσο φηνπ ιεθζεί έλα έγθπξν ζήκα κε 
άδεηα κεηάβαζεο ζηελ ζπλήζε ιεηηνπξγία ΑΣΡ θαη έρεη εκθαληζζεί κία λέα ηαρχηεηα 
ζηφρνπ ζηνλ ζπλνδφ ζπξκνχ. 

6.6.3 Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ιεηηνπξγία κε επαλαθνξά ζε ιεηηνπξγία κε ΑΣΡ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ζπλνδνχ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζπξκνχ. 
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6.7 Σπόπορ πλςζίμαηορ 

6.7.1 Ζ δηεξγαζία πιπζίκαηνο ελφο ζπξκνχ δελ ζα απαηηεί ηελ παξνπζία ελφο ζπλνδνχ 
ζπξκνχ.  Ο ηξφπνο πιπζίκαηνο απνηειεί πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΑΣΟ κε κέγηζηε πξνθαζνξηζκέλε ηαρχηεηα 5 Km/h θαη ζπγθεθξηκέλεο 
δηαζπλδέζεηο κε ην ζχζηεκα ATP. 

6.7.2 ην ηέινο ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, νη ζπξκνί ζα ελαπνηίζεληαη κέζα ζηνλ 
απηφκαην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ.  Ζ «απνζηνιή» ελφο ζπξκνχ ζηε ζέζε 
ελαπφζεζεο ζην ακαμνζηάζην ζα κπνξνχζε λα είλαη απεπζείαο ζηελ ηξνρηά 
ελαπφζεζεο ή κε δηέιεπζε κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ  πξνο ηελ ηξνρηά 
ελαπφζεζεο.  Ο ηξφπνο πιπζίκαηνο ζα ξπζκίδεηαη απηφκαηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζπξκφ απφ ην OCC/ECR. 

6.7.3 Πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πιπζίκαηνο, ν ζπξκφο ζα βξίζθεηαη 
απηφκαηα αθηλεηνπνηεκέλνο εκπξφο απφ ηελ εγθαηάζηαζε πιπληεξίνπ.  Αθνχ 
επηβεβαησζνχλ νη πιεξνθνξίεο αθηλεζίαο θαη πιεχξηζεο ζην OCC/ECR, ν ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο ζα κεηαβιεζεί απηφκαηα ζε ηξφπν πιπζίκαηνο.  Ζ δηαδηθαζία 
πιπζίκαηνο ζα είλαη: 

 

 Ρχζκηζε ηνπ ζπξκνχ ζηνλ ηξφπν πιπζίκαηνο. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο ζε κέγηζηε 5 Km/h. 

 Γηέιεπζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπξκνχ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ. 

 Άδεηα δηέιεπζεο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ εθφζνλ ε πιεξνθνξία 
«GO» απφ ηελ εγθαηάζηαζε πιπληεξίνπ έρεη ιεθζεί. 

 Έλα αλεμάξηεην θνκβίν «STOP/GO» ζα εγθαηαζηαζεί δίπια ζηε ζπζθεπή 
ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ.  Ζ θίλεζε ηνπ ζπξκνχ κπνξεί λα 
ειεγρζεί (stop/go) κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πξναλαθεξζέληνο θνκβίνπ. 

 Άκεζε ζηάζε ηνπ ζπξκνχ φηαλ ελεξγνπνηεζεί ην θνκβίν ζηάζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ. 

 Ζ παξεκπφδηζε δεχηεξνπ ζπξκνχ λα δξνκνινγεζεί κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο 
πιπληεξίνπ φζν ν πξψηνο ζπξκφο δελ έρεη αλαρσξήζεη απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε πιπληεξίνπ θαη ην ηκήκα αζθαιείαο πέξα απφ απηήλ. 

 ηάζε ηνπ ζπξκνχ κεηά ηε δηέιεπζε κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ θαη 
ηνπ ηκήκαηνο αζθαιείαο πέξα απφ απηήλ. 

 Αθχξσζε ηνπ ηξφπνπ πιπζίκαηνο αθνχ ν ζπξκφο ζε φιν ηνπ ην κήθνο έρεη 
δηέιζεη κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πιπληεξίνπ.  Ζ ιεηηνπξγία ATO παξακέλεη 
αθφκα ελεξγή. 

 Οδήγεζε ηνπ ζπξκνχ έσο ηε ζέζε ελαπφζεζεο. 
 Θέζε ηνπ ζπξκνχ ζε θαηάζηαζε «χπλνπ». 

 

Ο ηξφπνο πιπζίκαηνο ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα ζεσξεζεί σο ππνιεηηνπξγία ηεο 
ιεηηνπξγίαο ΑΣΟ. 
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6.8 ATC – εκηόρ λειηοςπγίαρ (αποζύνδεζη ηος Aςηόμαηος Eλέγσος 
Sςπμού) 

ζν ηζρχεη ε θαηάζηαζε ATC – εθηφο ιεηηνπξγίαο, ν ζπξκφο είλαη απνζπλδεδεκέλνο 
απφ ην ζχζηεκα Aπηφκαηνπ Διέγρνπ πξκνχ.  Ο ζπξκφο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
«εγεξζεί».  ηαλ ην OCC/ECR εληνπίζεη έλαλ ηέηνην ζπξκφ επί ηεο γξακκήο ή ζην 
απηφκαην ηκήκα ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ζπλαγεξκφο θαη ν ζπξκφο 
ζα ραξαθηεξηζζεί σο «κε εμαθξηβσκέλνο ζπξκφο». 

7 ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 

7.1 Ππομελέηη (ACD) 

Δληφο ηεο θαζνξηζκέλεο ζηε χκβαζε πξνζεζκίαο, ν αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψζεη 
ηελ ηερληθή ηνπ πξφηαζε θαη ζα ζπληάμεη ηελ Πξνκειέηε.  πγθεθξηκέλα: 

 Θα ζπληάμεη ην Πξφγξακκα Τπνβνιψλ Σεπρψλ, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη 
φια ηα ηεχρε ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απνθιεηζηηθνχ αξηζκνχ ηεχρνπο, ηίηινπ, ζθνπνχ ηνπ 
ηεχρνπο θαη πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ππνβνιήο. 

 Θα θαζηεξψζεη ηελ έλλνηα θσδηθνπνίεζεο γηα φια ηα ζπζηήκαηα, 
ππνζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ απηφλ ζπζηεκάησλ. 

 Θα παξάζρεη ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 
ρεηξηζκφ ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ δηθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ θαη δηαζπλδέζεηο κε 
άιια ζπζηήκαηα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  

 Θα ζπκπιεξψζεη θαη ππνβάιιεη φιεο ηηο κειέηεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε 
ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ 
δηεπθξηλίζεσλ πνπ δφζεθαλ ζην «Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ» - αλ ππάξρεη. 

 Θα ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο κειέηεο ηνπ σο πξνο: 
 Σε δηάηαμε ησλ αηζνπζψλ 
 Σε δηάηαμε ηεο γξακκήο 
 Σνπο θαηαιφγνπο εμνπιηζκνχ 
 Γηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ επί ησλ ζπξκψλ ζε επίπεδν πξνκειέηεο 
 Αλάγθεο ζε ηζρχ θαη έθιπζε ζεξκφηεηαο 
 Σππηθή δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ εληφο ησλ ζεξάγγσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
 Σππηθή δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ επί ησλ απνβαζξψλ. 
 Σππηθή φδεπζε θαισδίσλ. 
 εκαληηθφηεξεο αξρέο γείσζεο. 
 Γηάηαμε θαη δηεπζέηεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. 
 Γηάηαμε θαισδίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαισδίσλ 

νπηηθψλ ηλψλ. 
 Γηάηαμε ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζηε ζήξαγγα, ηνπο ζηαζκνχο 

θαη ην OCC/ECR γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εκαηνδφηεζεο. 
 

Ζ πξνκειέηε (ACD) ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
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7.2 Γενική Οπιζηική Μελέηη (GFD) 

Βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο Πξνκειέηεο (ACD), ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ηελ Γεληθή 
Οξηζηηθή Μειέηε (GFD).  Ο ζηφρνο ηεο GFD είλαη θάζε ηερληθφο θιάδνο λα 
πξνρσξήζεη ζηελ κειέηε ηνπ βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ GFD, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ 
θαζνξηζκέλεο φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο, ρσξνηαμηθέο θαη πξαθηηθέο δηαζπλδέζεηο.  Καηά 
ηε θάζε ηεο GFD ζα ππνβιεζνχλ ηα παξαθάησ ηεχρε: 

 ρεκαηηθά ζρέδηα Γηάηαμεο ηεο εκαηνδφηεζεο θιίκαθαο κήθνπο 1:1000. 
 Πίλαθεο δηαδξνκψλ. 

 ρέδηα εγθαηαζηάζεσλ ζεξάγγσλ ζηα νπνία λα εκθαλίδνληαη φια ηα είδε 
εμνπιηζκνχ εγθαηεζηεκέλα ζηηο ζήξαγγεο θαη ηα θαιψδηα ζε θιίκαθα 1:500. 

 ρέδηα κφλσζεο φπνπ ζα εκθαλίδνληαη φια ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο θαη νη 
κνλσηηθνί αξκνί ζε θιίκαθα 1:200. 

 ρέδηα φδεπζεο ησλ θαισδίσλ  εληφο ησλ ζηαζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαηαιφγσλ θαισδίσλ ζε θιίκαθα 1:100. 

 ρέδηα δηάηαμεο αηζνπζψλ ζε θιίκαθα 1:50 θαη νη ιεπηνκέξεηεο ζε 1:10. 

 ρέδηα εγθαηαζηάζεσλ ζπξκψλ. 
 

Οη παξαθάησ κειέηεο ηνπ πζηήκαηνο θαη νη Δθζέζεηο GFD ζα ππνβιεζνχλ ζηα 
πιαίζηα ηεο GFD. 

 Έθζεζε πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο – ε νπνία ζα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο 
ηεο ζεκαηνδφηεζεο κε εμαίξεζε ην ζχζηεκα ATC. 

 Έθζεζε πζηήκαηνο -  Απηφκαηνο Έιεγρνο πξκψλ (ATC) 

 Αλάιπζε Κηλδχλσλ 

 Αζθάιεηα πζηήκαηνο θαη νξηζκφο ηεο γεληθήο Απαίηεζεο RAMS. 

 Έθζεζε πζηήκαηνο – εκαηνδφηεζε ακαμνζηαζίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξνρηάο δνθηκψλ. 

 Γεληθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο 

 Έθζεζε Γηαζπλδέζεσλ – Καζνξηζκφο φισλ ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ 
εμαξηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη ησλ 
δηαζπλδέζεσλ ηεο ζεκαηνδφηεζεο κε άιια ζπζηήκαηα θαη θηήξηα. 

 Οπνηνδήπνηε άιιν ηεχρνο ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ην νπνίν ρξεηάδεηαη γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ δηαζπλδέζεσλ. 
 

7.3 Μελέηη Εθαπμογήρ (DFD) 

HDFD ζα ζπκπιεξψλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, 
εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, πηζηνπνίεζε, θαη 
επηθχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα 
ζπζηήκαηα, ππνζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα, φπσο νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε.ηελ 
θάζε απηή ζα ππνβιεζνχλ επίζεο νη δηαδηθαζίεο δνθηκψλ, νη πξνκεηξήζεηο, ηα 
Φχιια Τπνβνιήο Τιηθνχ (ΦΤΤ), ηα εργεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο θαη νη 
ιίζηεο πιηθψλ θαζψο θαη αληαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ εξγαιείσλ. 

 

7.4 Υειπιζμόρ ηυν Σεςσών Θέζηρ ζε Λειηοςπγία και ηυν «υρ 
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καηαζκεςάζηηκε» ζσεδίυν για ηην ημαηοδόηηζη 

Δθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην «σο θαηαζθεπάζηεθε» ηεχρνο, φπσο 
νξίδεηαη ζηε χκβαζε, ηα παξαθάησ ηζρχνπλ γηα ηε ζεκαηνδφηεζε: 

Γηα ηηο δνθηκέο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 3 ζχλνια 
εγθεθξηκέλσλ ηεπρψλ 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ θάζε δνθηκή, φπνπ φιεο νη 
επί ηφπνπ αιιαγέο – αλ ππάξρνπλ – ζα έρνπλ ελζσκαησζεί απφ ηνλ αλάδνρν.  Σα 
ηεχρε ζα ζεκεηψλνληαη σο εμήο: «Σεχρνο Γνθηκήο 1», «Σεχρνο Γνθηκήο 2» θαη 
«Σεχρνο Γνθηκήο 3». 

Ο Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψζεη φια ηα πνξίζκαηά απφ ηηο δνθηκέο θαη απφ ηε ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ζηα πξναλαθεξζέληα ηξία ηεχρε θαηά ηε θάζε ησλ δνθηκψλ.  Καη ηα ηξία 
ηεχρε δνθηκψλ ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Αλάδνρν 
κεραληθφ δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαηζα ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Δπηβιέπνληα Γνθηκψλ ηεο ΑΜ.  Ο ππεχζπλνο Μεραληθφο Μειεηψλ ηεο ΑΜπξέπεη λα 
εγθξίλεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ.  
Ζ επζχλε φισλ ησλ κειεηψλ θαη ησλ επί ηφπνπ ηξνπνπνηήζεσλ  ζην εξγνηάμην 
αλήθεη ζηνλ Αλάδνρν. 

Σν Σεχρνο Γνθηκψλ 1 ζα παξακέλεη ζηελ εγθαηάζηαζε έσο ηελ παξάδνζε ησλ «σο 
θαηαζθεπάζηεθε» ρεδίσλ. 

Σν Σεχρνο Γνθηκψλ 2 ζα παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ζχληαμε ησλ «σο 
θαηαζθεπάζηεθε» ρεδίσλ θαη ζα παξαδνζεί καδί κε ηα «σο θαηαζθεπάζηεθε» 
ρέδηα ζηελ ΑΜγηα επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ησλ «σο θαηαζθεπάζηεθε» ρεδίσλ. 

Σν Σεχρνο Γνθηκψλ 3 ζα θξαηείηαη απφ ηελ ΑΜκαδί κε ηα πξσηφηππα ησλ εθζέζεσλ 
δνθηκψλ σο «Πξσηφηππν Σεχρνο Γνθηκψλ». 

 

8. ΔΟΚΙΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

8.1 Ή δνθηκή θαη ε ζέζε ιεηηνπξγία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο 
«Γνθηκέο θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία»ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαζψο θαη ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ φπνπ απηφ έρεη εθαξκνγή. Γηα ην χζηεκα εκαηνδφηεζεο, ν 
Αλάδνρνο ζα δηεμάγεη ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζεί ε νξζή 
ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε αζθάιεηα θάζε κέξνπο φπσο επίζεο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

8.2 Ζ πξψηε δνθηκή πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο ν Αλάδνρνο λα εθηειέζεη είλαη ε 
Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο (FAT). Πξηλ απφ ηελ δνθηκή απηή ζα εθηειεζηνχλ 
φιεο νη εζσηεξηθέο δνθηκέο θαη φιεο νη δνθηκέο ειέγρνπ πνηφηεηαο κε επηηπρέο 
απνηέιεζκα. Οη αλαθνξέο ησλ εζσηεξηθψλ δνθηκψλ απφ ηηο δνθηκέο απηέο ζα 
παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Δξγνζηαζηαθψλ Γνθηκψλ Απνδνρήο. Ζ 
Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο ζα δνθηκάζεη πιήξε ζπζηήκαηα, σζηφζν φπνηε 
απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα ειεγρζνχλ κεκνλσκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κε 
πξνζνκνίσζε ησλ κεξψλ πνπ ιείπνπλ. Ζ Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο ζα 
επαιεζεχζεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζ‟ απηά, ηα αθφινπζα: 

 Γνθηκή – κε δείγκαηα – φηη ε ζπξκάησζε είλαη ζσζηή ζηα εξκάξηα θαη ηνπο 
πίλαθεο πνπ ρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο ζπζηεκάησλ αζθαιψλ έλαληη βιάβεο. 
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 Γνθηκή φηη ε ινγηθή αιιεινκαλδάισζεο, ATP, ATO  παξάγεη ηα ζσζηά 
απνηειέζκαηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά γηα ηηο δηαζπλδέζεηο κε άιια 
ζπζηήκαηα. 

 Γνθηκή φηη νη εληνιέο πξνο ην ζχζηεκα επηβεβαηψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη 
ιακβάλεηαη ε ζσζηή απφθξηζε. 

 Γνθηκή φηη νη εληνιέο απφ ην ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ  θαη ην ζχζηεκα 
κεηάδνζεο επηβεβαηψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη ιακβάλεηαη ε ζσζηή 
απφθξηζε. 

 Γνθηκή φηη ην ζχζηεκα απνθξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ρξφλν, ζε εληνιέο 
εηζφδνπ απφ ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ εξγαζίαο / ηειερεηξηζκφ θαζψο θαη ζε 
εληνιέο εηζφδνπ απφ ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο ή ηελ απφθξηζε απφ αιιαγέο.  

Σν απνηέιεζκα απφ ηηο δνθηκέο FAT ζα είλαη επηηπρέο γηα λα εγθαηαζηαζεί ην 
ζχζηεκα ζην εξγνηάμην. Οπνηαδήπνηε άιπηα ή αλνηρηά ζέκαηα ζα γξαθηνχλ ζηελ 
αλαθνξά δνθηκήο FAT θαη ζα επηιπζνχλ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
ζην εξγνηάμην. Γελ ζα παξαδνζεί ζην εξγνηάμην εμνπιηζκφο κε άιπηα ή αλνηρηά 
ζέκαηα ρσξίο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

8.3 Αθνχ ην ζχζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη έρεη νινθιεξσζεί ε δνθηκή Δγθαηάζηαζεο, 
ζα δηεμαρζεί ε Δξγνηαμηαθή Γνθηκή Απνδνρήο (SAT). Ο έιεγρνο SAT ζα 
επαιεζεχζεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηά, ηα αθφινπζα: 

 Κπθιψκαηα γξακκήο, δνθηκέο βξαρπθπθιψζεσλ θαη γεθπξψζεηο, δνθηκέο 
κέηξεζεο αμφλσλ ηξνρψλ. 

 Οη ζρέζεηο αιιεινκαλδάισζεο κεηαμχ θπθισκάησλ ηξνρηάο, ATP,ΑΣΟ, IXL 
θαη ηνπο ηνπηθνχο ή θεληξηθνχο ηαζκνχο εξγαζίαο είλαη ζσζηέο. 

 Γνθηκή ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ηζρχνο. 

 Ζ κεηάδνζε δεδνκέλσλ απφ ηξνρηά ζην ζπξκφ θαη απφ ζπξκφ ζε ηξνρηά 
είλαη ζσζηή θαη έγθαηξε. 

 Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ Αιιαγψλ, εκάησλ θαη ΗΥL είλαη ζσζηέο. 

 σζηή εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα ηερληθά δσκάηηα, ζηηο ζήξαγγεο, 
ζηνποζηαζκνχο, ζην ακαμνζηάζην, ζην ΚΔΛ/ECRθαη επί ησλ ζπξκψλ. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζσζηέο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ νη νπνίεο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ αλαπηπρζεί πιήξσο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

 Γνθηκή ησλ ζπζηεκάησλ επί ησλ ζπξκψλ. 
 Γνθηκέο EMC. 

 Γνθηκέο δηαθξίβσζεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπξκψλ θαη  ησλ παξακέηξσλ ζπξκψλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ. 

8.4 Μεηά ηνλ έιεγρν SAT, ην φιν ζχζηεκα ηεο ζεκαηνδφηεζεο ζα δνθηκαζζεί πιήξσο 
σο πξνο ηελ ελνπνίεζε κε άιια ζπζηήκαηα.  Θα ζπκπεξηιεθζνχλ νη δηαζπλδέζεηο 
ηεο ζεκαηνδφηεζεο κε άιια ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ε δηαλνκή ηεο ψξαο, ν έιεγρνο 
ζπξκψλ, νη ζχξεο επί απνβαζξψλ- PSD, ην Απηφκαην χζηεκα Δπηηήξεζεο 
πξκψλ (ATS), θιπ.  

8.5 ια ηα έμνδα, ζρεηηδφκελα κε ηηο δνθηκέο εξγνζηαζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηαμηδησηηθψλ εμφδσλ ηεο Τπεξεζίαο, ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
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9 ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνηάμην ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην ISO 9001. Ο Αλάδνρνο ζα εθπιεξψζεη ηα θάησζη. 

9.1 ια ηα πιηθά κέξε ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ (HardwareModules) θαζψο θαη ην 
ινγηζκηθφ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία πξφθεηηαη λα παξαδνζνχλ βάζεη απηνχ ηνπ 
πκβνιαίνπ ζα δνθηκαζηνχλ ζην εξγνζηάζην ζαλ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ (FAT), πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. Ο Αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη 
δηαδηθαζίεο FAT ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε. Οη εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο δελ ζα μεθηλήζνπλ έσο φηνπ ε ΑΜεγθξίλεη απηέο ηηο 
δηαδηθαζίεο. 

9.2 Ζ ΑΜζα εηδνπνηεζεί δχν εβδνκάδεο λσξίηεξα απφ θάζε δνθηκή πνηφηεηαο πνπ 
ιακβάλεη ρψξα ζην εξγνζηάζην θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη σο 
κάξηπξαο ζε φιεο ηηο δνθηκέο απηνχ ηνπ είδνπο. 

9.3 Ο Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα απφ απηέο ηηο δνθηκέο πνηφηεηαο ζε 
θαηάιιειν έληππν αλαθνξάο απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ζην εξγνζηάζην. Γηα θάζε 
ππνζχζηεκα, εξκάξην ή θνκκάηη εμνπιηζκνχ νη επηθαηξνπνηεκέλεο αλαθνξέο 
απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ζα νξγαλσζνχλ θαη ζα νκαδνπνηεζνχλ θαη ζα είλαη 
πξνζβάζηκεο ειεθηξνληθά On-line ή Off-line,. 

9.4 ια ηα πιηθά ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ ησλ 
πξνγξακκάησλ ηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα 
δνθηκαζηνχλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο εξγνηαμηαθψλ 
δνθηκψλ ζην εξγνηάμην. Ο Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ 
νξηζζεί ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ζα δεκηνπξγήζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Οη δνθηκέο ζην 
εξγνηάμην δελ ζα μεθηλήζνπλ έσο φηνπ ε ΑΜ εγθξίλεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

9.5 Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα δηαηεξεί θαζεκεξηλά ελεκεξσκέλν εκεξνιφγην 
(ειεθηξνληθφ ή έγγξαθν) πνπ ζα πεξηέρεη κηα ιεπηνκεξή θαηαγξαθή απφ θάζε 
αιιαγή θαη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηα πιηθά ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηε ζηηγκή ηεο έγθξηζεο ηνπο απφ ηελ 
ΑΜκέρξη ηελ ηειηθή απνδνρή απφ ηελ ΑΜ, νπφηε ην εκεξνιφγην ζα παξαδνζεί ζηελ 
ΑΜ. Σν έγγξαθν απηφ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζχκθσλα κε ηππηθέο δηεζλείο 
απαηηήζεηο θαη/ε πξφηππα γηα εγγξαθή ηεθκεξίσζεο. 

9.6 Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη «Γνθηκέο Απνδνρήο Σχπνπ» γηα φιεο ηηο κνλάδεο 
(modules). Απηέο νη δνθηκέο Απνδνρήο Σχπνπ ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Απηέο νη δνθηκέο κπνξεί λα γίλνπλ ππφ ηελ επνπηεία κεραληθνχ ηεο 
ΑΜθαη ζα ηεθκεξησζνχλ εγγξάθσο αλαιπηηθά. 

9.7 Οη δνθηκέο απνδνρήο ηχπνπ γηα νιφθιεξε ηελ ειεθηξνληθή αιιεινκαλδάισζε κε ηα 
ηκήκαηα εηζφδνπ – εμφδνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε απνδεθηέοηηο επηθαηξνπνηεκέλεο 
εθδφζεηο ησλ πξνηχπσλ CENELEC ή ηζνδχλακα ΔΝ 50121-4, ΔΝ 50081-2, ΔΝ 
60068-2-1, ΔΝ 60068-2-2, ΔΝ 60068-2-6, ΔΝ 60068-2-14, ΔΝ 60068-2-27, ΔΝ 
60068-2-30 θαη ζα πεξηιακβάλεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηέο, ηηο παξαθάησ 
δνθηκέο. 

 Πιήξε αθνινπζία ζεξκνθξαζίαο 

 Πιήξε αθνινπζία πγξαζίαο 

 Πιήξε αθνινπζία θξνχζεο/ δφλεζεο 
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 Πιήξε κεηαβνιή ηάζεο ηζρχνο 

 Αληνρή ζε ειεθηξηθά κεηαβαηηθά θαηλφκελα (φιεο νη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο) 

 Γνθηκαζία εγθπξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ηνπ εθηειεζηηθνχ ή ειεγθηηθνχ ινγηζκηθνχ 
θαη δνθηκαζία εγθπξφηεηαο ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

 Σερλεηή πξνζνκνίσζε ζθαικάησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ 
θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ζε ζθάικαηα πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο (GlitchFailures) 

 Δζθεκκέλε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ξνινγηνχ (ζεηηθή θαη αξλεηηθή) 

 Παξεκβνιή αθνπζηηθψλ ζπρλνηήησλ επξέσο θάζκαηνο – Έμνδνο θαη αληνρή 

 Γνθηκαζία ησλ ιεηηνπξγηψλ δηάγλσζεο 
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10 ΣΙΜΕ MTBF ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΟΡΘΩΗ ΑΣΕΛΕΙΩΝ/ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ 

10.1 Καθοπιζμόρ και Έλεγσορ ηυν MTBF 

Ο Αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο αξρηθά ζηελ θάζε κειέηεο θαη 
κεηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία κε κεηξήζεηο. 

 Δλδηάκεζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ γηα κηα εγθαηάζηαζε ζαλ έλα ζχζηεκα. 

 Δλδηάκεζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ απφ φια ηα κεκνλσκέλα κέξε ηεο 
εγθαηάζηαζεο φπσο απψιεηα ηνπ θεληξηθνχ ειέγρνπ ή ηνπ ηνπηθνχ ειέγρνπ πνπ 
αλήθεη ζε έλα ππνινγηζηή αιιεινκαλδάισζεο. 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο φπσο εγθαηαζηάζεθε. 

 Γηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ κεκνλσκέλσλ κεξψλ ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ αλάιπζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζα γίλεη γηα θάζε Δ-ΗΥL / ATP / ATO κέζα ζην 
ζχζηεκα. Απηέο νη αλαιχζεηο ζα ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ηα κνληέια πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε θαη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο. Οη 
αλαιχζεηο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜγηα έγθξηζε. 

 

10.2 Πεπίοδορ Διόπθυζηρ Αηελειών / Ελαηηυμάηυν από Τπαιηιόηηηα 

10.2.1 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηθαλφ πξνζσπηθφ, αληαιιαθηηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ειέγρνπ 
ζην εξγνηάμην πνπ ζα ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξζψζεη φιεο ηηο βιάβεο ηνπ  
ζπζηήκαηνο, εμνπιηζκνχ ή θαισδίσλ θαη ζπξκάησζεο πνπ ηνπ αλαθέξνληαη, εληφο 
12 εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ή ηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ γξακκή. Ο Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη κηα πιήξε αλαθνξά 
αλάιπζεο γηα θάζε βιάβε ζην ζχζηεκα ή εμνπιηζκφ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ην 
είδνο ηεο επξεζείζαο βιάβεο θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
θάζε βιάβεο. 

10.2.2 Δπηπξφζζεηα, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηθαλφ πξνζσπηθφ, αληαιιαθηηθά θαη 
εγθαηαζηάζεηο ειέγρνπ ζην εξγνηάμην πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα ηξνπνπνηήζεη 
νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ζπζηεκάησλ ή νιφθιεξα ζπζηήκαηα, ή γηα νπνηνδήπνηε 
γθάκα ηνπ εμνπιηζκνχ βξεζεί θαηά ηελ γλψκε ηεο ΑΜφηη ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε 
γηα λα ηθαλνπνηεί απηήλ ηελ Πξνδηαγξαθή. Ζ ππεξεζία απηή ζα παξαζρεζεί γηα κηα 
πεξίνδν 12 εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζε ππεξεζία θπθινθνξίαο κέξνπο ή ηνπ 
ζπλφινπηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ γξακκή ή 12 εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ή κέξνο ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζε θάζε γξακκή, φπνην είλαη ην πην πξφζθαην. 

10.2.3 Σα «πζηήκαηα» ζην παξαπάλσ πιαίζην ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνπλ ηφζν ην 
ινγηζκηθφ φζν θαη ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ (hardware). 

 

11. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

11.1 Εγκαηάζηαζη ηυν Καλυδίυν 

11.1.1 Ζ πςειή δηαζεζηκφηεηα ηεο ζεκαηνδφηεζεο ζα δηαζθαιηζζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εθεδξηθψλ δαθηπιίσλ νπηηθψλ ηλψλ κε ηηο εθεδξηθέο ίλεο ηνπνζεηεκέλεο ζε ρσξηζηφ 
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θαιψδην απφ ηηο θχξηεο ίλεο.  Έλαο βξφρνο θαισδίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάζε κία 
ζήξαγγα.  Δληφο ησλ ζηαζκψλ, ε δηαδξνκή θαισδίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ζε 
δηαθνξεηηθνχο αγσγνχο θαισδίσλ, ηάθξνπο, ζσιήλεο φδεπζεο θαισδίσλ, θαη 
εζράξεο θαισδίσλ.  Σα θαιψδηα ζεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα νδεχνπλ καδί κε ηα 
θαιψδηα ηειεπηθνηλσληψλ αιιά ρσξηζηά απφ ηα θαιψδηα ηζρχνο. 

11.1.2  Σα θαιψδηα ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηθαλφ πξνζσπηθφ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη 
εθνδηαζκέλν κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία. Ζ 
εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα παξέρεη ηαθηηθφ ζχλνιν, ρσξίο 
πεξηηηέο γσλίεο θαη δηαβάζεηο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε 
θαισδίνπ ρσξίο άζθνπε παξελφριεζε ζηα παξαθείκελα θαιψδηα. Θα ιεθζεί 
κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα θαιψδηα δελ εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπν, ή ππφ 
ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαβξσηηθή δξάζε ή θαηαζηξνθή ζηα 
θαιψδηα ή λα είλαη επηδήκηεο γηα ηελ απφδνζε ησλ θαισδίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο. 

11.1.3 Σα αλνίγκαηα ζε ηνίρνπο, νξνθέο θαη δάπεδα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηέιεπζε 
ησλ θαισδίσλ ζα ζθξαγηζζνχλ κε εηδηθφ ππξάληνρν θνλίακα ψζηε λα κεησζεί ν 
θίλδπλνο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο. 

11.1.4 Σα θαιψδηα ζα θαζαξηζηνχλ θαη ζα είλαη θαζαξά κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Σα θαιψδηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε αγσγνχο θαισδίσλ ζα είλαη ρσξίο 
αθαζαξζίεο, φπσο ππνιείκκαηα ηζηκέληνπ, ρξψκαηα θαη άιια πιηθά. ηελ 
πεξίπησζε εξγαζηψλ πάλσ απφ αλνηθηνχο αγσγνχο θαισδίσλ, ην άλνηγκα απηφ ζα 
θαιχπηεηαη γηα λα απνηξαπεί ε είζνδνο απνξξηκκάησλ. 

11.1.5 ζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εζραξψλ θαισδίσλ, ησλ θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη 
ησλ ζσιήλσλ φδεπζεο θαισδίσλ, απηά ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο ζε ζηαζκνχο 
θαη ζήξαγγεο ζα έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο κεηά απφ ζπληνληζκφ ζε επίπεδν κειέηεο κε ην παξφληα Αλάδνρν, ελψ 
φζα πξφζζεηα απφ απηά απαηηνχληαη θπξίσο ηνπηθά ζε επίπεδν ηξνρηψλ ή φπνπ 
αιινχ απαηηεζνχλ απηά ζα κειεηεζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ παξφληα 
Αλάδνρν κε αλαθνξά ζηηο Πξνδηαγξαθέο εζραξψλ θαισδίσλ, θαλαιηψλ θαισδίσλ 
θαη ζσιήλσλ φδεπζεο θαισδίσλ ησλ ζπζηεκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ (LV) ηνπ 
θπξίνπ έξγνπ ηεο επέθηαζεο. 

 
 

11.2 Εγκαηάζηαζη Εξοπλιζμού ζηιρ ήπαγγερ 

11.2.1 πνηνο εμνπιηζκφο εγθαηαζηαζεί ζηελ θιίλε ηεο ηξνρηάο ή ζηα ηνηρψκαηα ησλ 
ζεξάγγσλ δελ ζα απνηειεί εκπφδην ζην πξνζσπηθφ ή ζε επηβάηεο πνπ βαδίδνπλ 
επάλσ ζηελ θιίλε ηεο ηξνρηάο ή ζην πεδνδξφκην ηεο ζήξαγγαο.  Απηή ε αλάγθε 
πξφζβαζεο πξνθχπηεη απφ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή γηα ιφγνπο εθθέλσζεο ησλ 
ζπξκψλ απφ επηβάηεο ή γηα ιφγνπο πξφζβαζεο νκάδσλ δηάζσζεο. 

11.2.2 Οη εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ ζηηο ζήξαγγεο ζα είλαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο.  
πνηε είλαη δπλαηφ, ν εμνπιηζκφο ζα εγθαζίζηαηαη ζε αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 
ησλ ζηαζκψλ. 
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12. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΛΕΓΥΟΤ, ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

12.1 Καηάλογορ Εξαπηημάηυν και Καηάλογορ Ανηαλλακηικών 

12.1.1 χκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη θαηαιφγνπο 
εμαξηεκάησλ θαη θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ.  Ο θαηάινγνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα 
ππνδηαηξείηαη ζε δχν θαηαιφγνπο: ν έλαο ζα απαξηζκεί ηα κε βαζηθά αλαιψζηκα 
αληαιιαθηηθά θαη ν άιινο ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά.  Θα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα 
λα δνζνχλ δχν ηνπιάρηζηνλ πεγέο εμεχξεζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ή ησλ 
εμαξηεκάησλ θαη ζα αλαθέξνληαη θαη νη δχν πεγέο.  Ζ ΑΜζα είλαη ν ηδηνθηήηεο φισλ 
ησλ παξαδηδφκελσλ αληαιιαθηηθψλ.  Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
αληηθαζηζηά ηα ρξεζηκνπνηεζέληα αληαιιαθηηθά κε λέα αληαιιαθηηθά θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο εγγχεζεο. 

12.1.2 Ο Αλάδνρνο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θαηάινγν ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνλ ρξφλν 
παξάδνζεο θαη ζα αλαιάβεη λα ζπλερίδεη ηελ παξνρή αληαιιαθηηθψλ ή απνδεθηψλ 
ππνθαηάζηαησλ γηα ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο (25 έηε). ε 
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο απνηχρεη λα θάλεη πξάμε απηά, ζα πξνζθέξεη 
ππνθαηάζηαηεο ιχζεηο ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ ησλ γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ. 

12.1.3 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜέλα θαηάινγν εμαξηεκάησλ πνπ πεξηέρεη έλαλ 
θαηάινγν φισλ ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη. Ο 
θαηάινγνο εμαξηεκάησλ ζα ππνβιεζεί καδί κε ηνπο θαηαιφγνπο ησλ αληαιιαθηηθψλ. 

12.1.4 Ζ παξάδνζε ησλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ ζα πεξηέρεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζ‟ 
απηά, ηα θάησζη: 

 πζηήκαηα ΑΣΡ, ΑΣΟ, Δ-ΗΥL, Κπθιψκαηα Σξνρηάο, Μεηξεηέο Αμφλσλ Σξνρψλ, 
ζπζηήκαηα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ 

1.Πέληε ηηο εθαηφ (5%) απφ φιεο ηηο εγθαηαζηεκέλεο πιαθέηεο εηζφδνπ-
εμφδνπ. Οη πιαθέηεο πνπ πεξηέρνπλ EPROMs ζα παξαζρεζνχλ κε 
πξνγξακκαηηζκέλεοEPROMs,κηα γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ηχπν θχξηαο 
πιαθέηαο ππνινγηζηή (Motherboard). 

3. Δάλ νη κνλάδεο θαη/ ή ηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο 
έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπξκαηψζεηο ζηηο θχξηεο πιαθέηεο θαη νη κνλάδεο 
δελ είλαη αληαιιάμηκεο απφ κηα ζέζε ζε άιιε ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη 
ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ κνλάδσλ. 

 Κπθιψκαηα Γξακκήο (εμνπιηζκφο παξαπιεχξσο ηεο ηξνρηάο) 

Αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηζνδπλακνχλ ζε αμία κε ην θφζηνο πέληε (5) θπθισκάησλ 
ηξνρηάο θάζε ηχπνπ. Ζ ΑΜζα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ζχλζεζε ησλ 
αληαιιαθηηθψλ φηαλ παξαιάβεη ηε ιίζηα αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Δλδείθηεο Αιιαγψλ 

Αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηζνδπλακνχλ ζε αμία κε ην θφζηνο πέληε (5) ελδεηθηψλ 
αιιαγήο. Ζ ΑΜζα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ζχλζεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ φηαλ 
παξαιάβεη ηελ ιίζηα ησλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Μεραληζκνί Αιιαγψλ 
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Αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηζνδπλακνχλ ζε αμία κε ην θφζηνο ηξηψλ (3) κεραληζκψλ 
αιιαγήο. Ζ Ακζα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ζχλζεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ φηαλ 
παξαιάβεη ηελ ιίζηα ησλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Ζιεθηξνκαγλήηεο 

Αληαιιαθηηθά ηζνδχλακα ζε αμία κε ην θφζηνο 10 ειεθηξνκαγλεηψλ. 

 Έλα πιήξεο ζχλνιν εμνπιηζκνχ επί ηνπ ζπξκνχ. 

 Έλα πιήξεο ζχλνιν εμνπιηζκνχ ζηαζκνχ εξγαζίαο ρεηξηζηή. 

 Έλα πιήξεο ζχλνιν ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 
(DCS) πνπ αληηζηνηρεί ζε κία ηξνρηά, γηα κήθνο δχν ελδηάκεζσλ ηκεκάησλ 
ζήξαγγαο, θαζψο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο DCS δχν ζηαζκψλ. 
Δπηπξφζζεηα έλα θεληξηθφ δξνκνινγεηή (router) ηνπ OCC/ECR. 

 

12.2 Ειδικά Επγαλεία και Εξοπλιζμόρ Δοκιμών 

12.2.1 χκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλαλ θαηάινγν 
εηδηθψλ εξγαιείσλ, εμαξηεκάησλ ξχζκηζεο  θαη εμνπιηζκνχ δνθηκψλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηνο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ επηδηφξζσζε ησλ βαζηθψλ 
βιαβψλ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ηχπνο θαη ε πνζφηεηα ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκψλ ζα είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγά ηνπ 
ζπζηήκαηνο. πνπ ν εμνπιηζκφο δελ ζεσξείηαη νηθνλνκηθά ζπληεξήζηκνο απφ ηελ 
Τπεξεζία, π.ρ. επεμεξγαζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα 
θαζνξίδεη ηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 
ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. Αλ δελ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζηελ 
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο 
απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο θαηάινγνο ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 
δνθηκψλ ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 

 Έλαλ αξηζκφ ζεηξάο  γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο. 

 Μηα πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαιείσλ / δνθηκψλ. 

 Σελ πξνηεηλφκελε πνζφηεηα. 
Δηδηθή πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ πξνκήζεηα θνξεηνχ εμνπιηζκνχ δνθηκψλ πνπ ζα 
πξνζδηνξίδεη, γηα παξάδεηγκα, ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο 
νρήκαηνο, ηε δηακφξθσζε ηνπ ζήκαηνο πνπ ιακβάλεη ην ATP θαη ηε κέηξεζε ηνπ 
ζνξχβνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ξεχκα επηζηξνθήο ηεο έιμεο. Απηφο ν εμνπιηζκφο 
ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ρσξίο 
λα επεξεάζεη ηελ αζθαιή έλαληη βιάβεο θχζε ησλ θπθισκάησλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ.  

ην πιαίζην απηφ, θνξεηφ ζεκαίλεη φηη ν εμνπιηζκφο κπνξεί λα κεηαθεξζεί, λα 
ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη απφ έλα άηνκν πνπ θέξεη φια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα, 
εξγαιεία θιπ. 

12.2.2 Γηα ην λέν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αιιεινκαλδάισζεο θαη ΑΣΟ/ΑΣΡ, ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζδηνξίζεη φια ηα εηδηθά εξγαιεία, ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ (hardware), θαζψο θαη ην 
ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία.  Θα παξαδνζεί 
πιήξεο ζχλνιν απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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12.3 Εγσειπίδια 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη αληίγξαθα φισλ ησλ εγρεηξηδίσλ φπσο θαίλεηαη 
παξαθάησ, ζε εγθεθξηκέλε κνξθή, πξηλ απφ ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ ζε 
ιεηηνπξγία. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαζεσξήζεη θάζε ή φια ηα εγρεηξίδηα, φπσο απαηηείηαη, γηα λα 
ζπκπεξηιάβεη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ αλαγθαίεο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. Αληίγξαθα ησλ αλαζεσξεκέλσλ εγρεηξηδίσλ ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜγηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ. 

Γεληθά, ηα εγρεηξίδηα ζα έρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα λα 
θάλνπλ δπλαηή ηελ πιήξε θαηαλφεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε γηα φιε ηελ 
δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη 
παξαζρεζεί. 

Σα εγρεηξίδηα ζα είλαη ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Σα εγρεηξίδηα ζα πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζ‟ απηά, ηα αθφινπζα: 

 Δγρεηξίδηα πζηεκάησλ – εθηελή πεξηγξαθή φισλ ησλ αξρψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ππφ ηελ κνξθή δηαγξάκκαηνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο. 

 Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο – ρσξηζκέλα ζε ηφζα ππν-ηκήκαηα φζα είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή επαξθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δίλνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα ζε κε ηερληθφ πξνζσπηθφ λα ιεηηνπξγήζεη ην θάζε ζχζηεκα. 

 Δγρεηξίδηα Δξγαζηεξίσλ – απηά πεξηέρνπλ πιήξε ζρεδηαγξάκκαηα, 
θπθιψκαηα, δηαγξάκκαηα ζπξκάησζεο, ζρέδηα κεραληθψλ θαηαζθεπψλ θαη 
αλαιπηηθνχο θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 
ζπληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη ε αξρηθή δηακφξθσζε πνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Δγρεηξίδηα Λνγηζκηθνχ – απηά παξέρνληαη γηα θάζε κέξνο εμνπιηζκνχ ή 
ζπζηήκαηνο πνπ πεξηέρεη πξνγξακκαηηδφκελεο ζπζθεπέο. Απηά ηα εγρεηξίδηα 
ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ φιεο ηηο αξρέο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνλ πεγαίν θψδηθα κε 
ηα επαξθή ζρφιηα, ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ηα δηαγξάκκαηα ξνήο θαη 
ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο. Οη πεγαίνη θψδηθεο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ηνπο 
ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Δγρεηξίδηα Αίζνπζαο Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ – απηά ζα πεξηέρνπλ φια ηα 
δηαγξάκκαηα ζπξκαηψζεσλ, ηελ δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα ζρεκαηηθά θαη 
ηεξκαηηθά θπθιψκαηα θαη ηνπο θαηαιφγνπο θαισδίσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
πεξηέρεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα θαη γηα φπνηνλ εμσηεξηθφ εμνπιηζκφ κπνξεί λα 
είλαη απαξαίηεην γηα πιεξφηεηα. 

 Δγρεηξίδηα πληήξεζεο – γηα ηελ παξνρή επαξθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 
αξρέο δηάγλσζεο θαη πξαθηηθέο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα δνζεί 
ε δπλαηφηεηα πξψηεο δηάγλσζεο βιαβψλ θαη επηδηφξζσζεο απφ ην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ. 

 Δγρεηξίδην Σειηθψλ ρεδίσλ – φια ηα ζρέδηα θπθισκάησλ «σο 
θαηαζθεπαζζέληα» θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηα ζχκθσλα 
κε ηελ Γεληθή Πξνδηαγξαθή ζε αλαπαξαγφκελε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 
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Ο αξηζκφο ησλ αληηγξάθσλ θαη νη απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

12.4 ςνηήπηζη 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνδείμεη ηελ πνζφηεηα ηεο απαξαίηεηεο ζπληήξεζεο πνπ 
απαηηείηαη λα δηεμαρζεί ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ψζηε λα δηαηεξείηαη απνδνηηθά 
ιεηηνπξγηθφο γηα ηελ πιήξε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο  
Πξνδηαγξαθέο.  

Ζ πληήξεζε ζα ρσξηζηεί ζε πεξηφδνπο, κε ηηο αθφινπζεο λα πξνηείλνληαη σο 
ηππηθέο: 

 Κάζε 6-12 εβδνκάδεο – πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, κέηξεζε, ιίπαλζε θαη 
επηζεψξεζε. 

 Κάζε 12 κήλεο – γεληθή εηήζηα επηζθεπή ζην εξγνηάμην, έιεγρνο ζπλδέζεσλ, 
θζνξά θαη απνδνηηθφηεηα βξαρπθχθισζεο ηεο ηξνρηάο. 

 Κάζε 5 έηε – θχξηα γεληθή ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ 
εμαξηεκάησλ, επαλέιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο 
επηδφζεσλ. 

Οπνηαδήπνηε άιιε ηέηνηα ζπληήξεζε κπνξεί λα ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε 
ιεηηνπξγίαο ρσξίο ζθάικαηα θαη κία ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 25 εηψλ. 

 

13. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 Ζ εθπαίδεπζε ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Πξνδηαγξαθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ATS θαη επίζεο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ :  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη ηθαλνχ κεγέζνπο, πεξηερνκέλνπ θαη 
αληηθεηκέλνπ ψζηε ε εθπαίδεπζε ησλ κεραληθψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ηερληηψλ λα εμαζθαιίζεη ην άλνηγκα ηεο Γξακκήο θαη ηελ ζπλερή απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο.Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε απφ ηελ ΑΜιεπηνκεξή 
πεξηγξαθή φισλ ησλ καζεκάησλ. 

 Ο Αλάδνρνο, ζα παξάζρεη κηα νηθνλνκηθή ιχζε γηα έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο 
ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ έλα βαζηθφ ζχζηεκα αιιεινκαλδάισζεο, έλα 
ζηαζκφ εξγαζίαο αιιειινκαλδάισζεο θαη έλα ζηαζκφ εξγαζίαο 
ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηα δεδνκέλα ζεκαηνδφηεζεο πξνο θαη απφ ηνλ ζπξκφ, κε 
πξνζνκνηνχκελεο δηαζπλδέζεηο ζπξκψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  Έλαο 
ηνπιάρηζηνλ κεραληζκφο αιιαγήο, έλα ζήκα, έλα θχθισκα ηξνρηάο απφ  θάζε 
ρξεζηκνπνηνχκελν ηχπν θπθιψκαηνο, έλαο κεηξεηήο αμφλσλ ηξνρψλ – αλ 
ρξεζηκνπνηεζεί – έλαο ειεθηξνκαγλήηεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην κνληέιν 
αιιεινκαλδάισζεο.  Άιινη κεραληζκνί ζα πξνζνκνησζνχλ. Σν κνληέιν 
εθπαίδεπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. Ζ ΑΜζα απνδερηεί φηη ν Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξναλαθεξζείζα εγθαηάζηαζε επίζεο γηα ηε δνθηκή θαη 
επηθχξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ θαηά ηελ θάζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο 
εγγχεζεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, 
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πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ κνληέινπ εθπαίδεπζεο.  Σν κνληέιν 
εθπαίδεπζεο ζα εγθαηαζηαζεί ζε αίζνπζα εθπαίδεπζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο γηα ην πξνζσπηθφ 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ζηελ 
Θεζζαινλίθε. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ιεπηνκέξεηεο ησλ καζεκάησλ θαη ζα 
επηηχρεη ζπκθσλία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηάμεσλ γηα θάζε ζεηξά καζεκάησλ κε 
ηελ ΑΜ. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη επίζεο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη έγγξαθε 
ηεθκεξίσζε. Ζ έγγξαθε ηεθκεξίσζε εθπαίδεπζεο ζα βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε 
ησλ Δγρεηξηδίσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ χιε εθπαίδεπζεο, ηνλ εμνπιηζκφ εθπαίδεπζεο, ηνπο ρψξνπο 
εθπαίδεπζεο, ην πξνζσπηθφ εθπαίδεπζεο, ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη 
πξαθηηθήο εμάζθεζεο, ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ δηάξθεηα 
εθπαίδεπζεο ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. 
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