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Για τον εν θέματι διαγωνισμό υπεβλήθησαν τα παρακάτω ερωτήματα: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε1:  

Σύμφωνα με το άρθρο 11.13.5 (β) της ΕΣΥ (τεύχος 1 από 2) ο ανάδοχος υποχρεούται «να 

συντάξει, και να υπογράψει, με μέριμνα και δαπάνες του, τη Δήλωση Επαλήθευσης «ΕΚ» των 

υποσυστημάτων, ....καθώς και τον τεχνικό φάκελο που θα τη συνοδεύει, σύμφωνα….. 

Για το σκοπό αυτό, θα συλλέξει τα κάτωθι:. έκθεση εκτίμησης της ασφάλειας από φορέα 

εκτίμησης (Assessment Body), κατά τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 402/2013, ο οποίος 

                 

           

 
 

 

 

                  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

          
Ημερομηνία : 26 Ιανουαρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ. : oικ. 721/21 

Αριθ. Συμβ. : 736 

Κωδ. Τοπ. :  

Φακ.Αρχειοθ. : 736 
 

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ   

Κοιν.   : - Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 

- Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 

- Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Εταιρικής Ανάπτυξης και Διασφάλισης 

Ποιότητας 

- Διεύθυνση Έργων  

- Κ.Φ. 

 

ΘΕΜΑ  : Απάντηση σε υποβληθέντα ερωτήματα του διαγωνισμού με τίτλο :  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΒΙΠΕ – 

ΒΟΛΟΣ» (Α.Δ. 736) και συστημικό αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ 94089,1. 

Σχετ. :  
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εκτιμά εάν εφαρμόζεται ορθώς η διαδικασία διαχείρισης της επικινδυνότητας καθώς και τα 

αποτελέσματα της εν λόγω εφαρμογής.» 

Δεδομένου ότι στο άρθρο της διακήρυξης 11.3 και στην δωδέκατη υποπαράγραφο αυτού 

αναφέρεται ότι για το σύστημα «υποδομή» ο ανάδοχος υποχρεούται σε επαλήθευση CE μόνο 

για την νέα παραλλαγή από ΧΘ 49+184 ως την ΧΘ 59+677 και όχι για το σύνολο της 

υποδομής του έργου (61,5 χλμ), κατανοούμε ότι οι υπηρεσίες AsBo που αφορούν το 

υποσύστημα «υποδομή» θα αφορούν αντίστοιχα μόνο το ως άνω τμήμα της παραλλαγής και 

όχι το σύνολο της υποδομής του έργου (61,5 χλμ). 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε2:  

Στο άρθρο 13 παρ. 13.1.4 (Ε.Σ.Υ. – Τεύχος 1 από 2), αναφέρεται ότι : ...θα πρέπει η εκτέλεση 

των έργων να γίνει κάτω από ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, πράγμα, που θα επηρεάσει τις δαπάνες εκτέλεσης των 

εργασιών και το σχετικό προγραμματισμό των εργασιών του Αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να 

λάβει αυτό ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ του, ποσοτικοποιώντας τις σχετικές επιβαρύνσεις κατά την 

υποβολή της προσφοράς του....»  

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ημερήσια διατιθέμενα περιθώρια διακοπής της 

κυκλοφορίας των συρμών για να ανταποκριθούμε στην παραπάνω απαίτηση του 

διαγωνισμού. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε3:  

Στο άρθρο 41.7 (Ε.Σ.Υ. – Τεύχος 1 από 2): «Ασφάλιση μελέτης του έργου και επαγγελματικής 

ευθύνης συμβούλων μηχανικών», αναφέρεται ότι. «Ως Μελετητές του Έργου, για την παρούσα 

σύμβαση, θεωρούνται τόσο οι «Μελετητές της Υπηρεσίας», που εκπόνησαν, εκπονούν και θα 

ολοκληρώσουν τις μελέτες του έργου, όσο και οι μελετητές τους Αναδόχου, οι οποίοι θα 

εκπονήσουν, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, συγκεκριμένες μελέτες του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση 

(άρθρο 15 της παρούσας κλπ.)». 

Για να μπορέσουν οι ασφαλιστές μας να αξιολογήσουν σωστά τον εν λόγω κίνδυνο και να 

συμπεριλάβουν το εν λόγω κόστος ασφάλισης στην προσφορά τους ώστε να προκύψει το 

συνολικό κόστος ασφάλισης που θα συμπεριλάβουμε στην οικονομική μας προσφορά 

παρακαλούμε όπως μας παράσχετε, τα ακόλουθα . 

- Λίστα (με πλήρη επωνυμία) των εμπλεκομένων Μελετητών της Υπηρεσίας 

- Την φύση μελέτης εκάστου Μελετητή της Υπηρεσίας καθώς και την προκύπτουσα 

συνολική αμοιβή αυτού για την εκπόνηση της. 

- Την ημερομηνία έγκρισης της μελέτης εκάστου Μελετητή από την Υπηρεσία σας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Ε4:  

Στο άρθρο Θ.3 (Τιμολόγιο Μελέτης): «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΣΚΎΡΩΝ ΓΡΑΜΜΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ Κ1» 

αναφέρεται: «Γα την προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου, ενός (1) τόνου (t) σκύρων 

γραμμής ποιότητας Κ2, κατάλληλης κοκκομετρικής σύνθεσης...» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε την ποιότητα των σκύρων στην περιγραφή του άρθρου σε σχέση 

με τον τίτλο του. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε5:  

Στη παράγραφο 1.4.7 (Τεχνική Περιγραφή – Τεύχος 1 από 2) αναφέρεται ότι θα διατεθούν από 

την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ο αγωγός επαφής της Ηλεκτροκίνησης 150mm2 (70χλμ) και στρωτήρες Β70 

(11.300 τεμάχια). Όπως γνωρίζουμε τα προαναφερόμενα υλικά έχουν προμηθευτεί στον ΟΣΕ 

από παλαιότερες συμβάσεις ακόμη και προ 15ετίας. 

Επειδή τα παραπάνω υλικά αποτελούν στοιχεία διαλειτουργικότητας, και σύμφωνα με τις ΤΠΔ 

1299/2014 (άρθρο 7.1 και παρ. 6.5.1 του Προσαρτήματος αυτής) και ΤΠΔ 1301/2014 (άρθρο 

7.1 και παρ. 6.3.1 του Προσαρτήματος αυτής) μετά τις 31 Μαΐου 2021 απαιτείται, τα στοιχεία 

διαλειτουργικότητας να συνοδεύονται από σχετικές δηλώσεις ΕΚ συμμόρφωσης ή 

Πιστοποιητικά καταλληλότητας προς χρήση 

Έχοντας υπόψη την παρ. 11.13.5 (α) της ΕΣΥ, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ΕΡΓΟΣΕ 

διαθέτει, για τα παραπάνω υλικά, τα κατάλληλα δικαιολογητικά/έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά 

δοκιμών, δηλώσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών, Πιστοποιητικό του Εργοστασίου παραγωγής 

στρωτήρων/αγωγού κατά EN ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου, κλπ) ώστε να μπορέσει να 

αξιολογήσει, τα εν λόγω υλικά, ο ΝοΒο στον οποίο θα αναθέσει την έκδοση Πιστοποιητικού 

«ΕΚ» ο ανάδοχος. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά/έγγραφα που διαθέτει η ΕΡΓΟΣΕ είναι ανεπαρκή για την 

αξιολόγηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας (ΕΣΥ παρ. 11.13.5 (α)) ο ΝοΒο θα υποχρεωθεί 

να εκδώσει Ενδιάμεση Δήλωση Συμμόρφωσης για τα Υποσυστήματα Υποδομής (INFRA) και 

Ενέργειας (ENE) αντί τελικού πιστοποιητικού «ΕΚ», που απαιτείται για τη έγκριση θέσης σε 

λειτουργία των εν λόγω υποσυστημάτων από την ΡΑΣ. 

Παρακαλούμε Διευκρινίστε. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε6:  

Στο Κεφάλαιο 5 (Τεχνική Περιγραφή – Τεύχος 1 από 2) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ETCS Level 1», 

παράγραφο 5.1 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TOY ΕΡΓΟΥ» αναφέρεται ότι: « Το τμήμα γραμμής που θα 

εξοπλιστεί με ETCS γραμμής άρχεται από τη Χ.Θ. 348+780 μέτρηση Π-Π που ταυτίζεται με 

την χ.θ. 0+000 (Σ.Σ. Λάρισας) έως την Χ.Θ. 61+500 (πέρας Σ.Σ. Βόλου) μέτρηση Λ-Β μέσω 

της νέας παραλλαγής από την Χ.Θ. 49+184 έως τη Χ.Θ. 59+677 (Λατομείο - Βόλος).» 
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Σύμφωνα με το μονογραμμικό σχέδιο της μελέτης Σηματοδότησης, θα εγκατασταθεί κάποιος 

εξοπλισμός σηματοδότησης στο τμήμα της υφιστάμενης γραμμής από τον ΣΣ Λατομείο έως 

τον ΣΣ Βόλος. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν θα εγκατασταθεί σύστημα ETCS στο εν λόγω τμήμα γραμμής 

της υφιστάμενης γραμμής από τον ΣΣ Λατομείο έως τον ΣΣ Βόλος . 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε7:  

Στην παρ. 4.4.1 (Τεχνική Περιγραφή – Τεύχος 1 από 2) «Αναλυτικές εργασίες 

Σηματοδότησης στον Σ.Σ. Λάρισας» και στην παρ. 4.5 «Αναλυτικές εργασίες 

Τηλεδιοίκησης» αναφέρεται ότι ο ανάδοχος της παρούσας σύμβασης θα τροποποιήσει τα 

αντίστοιχα συστήματα (σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του ΣΣ Λάρισας ώστε να 

ενσωματωθεί η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του τμήματος γραμμής Λάρισας - Βόλος 

παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα : 

• Τις σχετικές μελέτες της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης του ΣΣ Λάρισας ώστε να 

προσδιορίσουμε τις απαιτούμενες επεμβάσεις και διεπαφές για να τις 

κοστολογήσουμε. 

• Το λογισμικό (S/W) και υλισμικό (H/W) που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της 

σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης του ΣΣ. Λάρισας. 

Επίσης για την υλοποίηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων θα πρέπει να παραδοθούν 

στον ανάδοχο τα αντίστοιχα λογισμικά ανάπτυξης και η τεκμηρίωση τους καθώς και κάθε 

απαραίτητη πληροφορία. Τέλος θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σχετική πρόσβαση για 

επέμβαση στα υφιστάμενα συστήματα για τους ειδικούς σηματοδότηση του αναδόχου της 

παρούσας σύμβασης. 

Παρακαλούμε Επιβεβαιώστε. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε8:  

Στο σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ/ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Τ4 και Τ5, στις Χ.Θ. από 52+700 

έως 53+300 περίπου, η νέα χάραξη διέρχεται εκτός των σχεδιασμένων ορίων απαλλοτρίωσης. 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχει υλοποιηθεί η απαλλοτρίωση της απαιτούμενης 

έκτασης καθόσον ο χρόνος απαλλοτρίωση της εν λόγω έκτασης θα επηρεάσει άμεσα το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε9:  

Στο τεύχος ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (30.06.20Π/ΚΕΦ. 5.5, προτείνεται η 

θέση κατασκευής του Υποσταθμού Έλξης στην θέση Ριζόμυλος 1, Χ. Θ. 36+200. 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν έχει υλοποιηθεί η απαλλοτρίωση της απαιτούμενης έκτασης 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Ε10:  

Στο μονογραμμικό σχέδιο της μελέτης Σηματοδότησης οι ηλεκτροκίνητοι και χειροκίνητοι 

εκτροχιαστές επισημαίνονται με το ίδιο σύμβολο. 

Ομοίως η «Χειροκίνητη αλλαγή τροχιάς με έλεγχο θέσης βελόνας» και η απλή «Χειροκίνητη 

αλλαγή τροχιάς». 

Παρακαλούμε για τις σχετικές διευκρινίσεις σας ώστε να υπολογιστούν οι ποσότητες των 

καλωδίων. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε11:  

LC- 002: Στο έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές Α.Δ. 736 ΑΣΙΔ στην παράγραφο 2.1 Γενικές 

Αρχές αναφέρεται ότι «...Η εκπομπή των σημάτων προς την οδό αρχίζει αυτομάτως μόλις 

επενεργήσει η αμαξοστοιχία στη διάταξη κατάληψης της Ι.Δ. που τοποθετείται σε κατάλληλη 

απόσταση. Παράλληλα θα πραγματοποιείται η αφή σε αναλάμποντες οδικούς φωτεινούς 

σηματοδότες οι οποίοι θα εκπέμπουν ταυτόχρονα με την αφή των διπλών αναλαμπόντων 

ερυθρών φώτων, κίτρινο αναλάμπων φώς...» Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι οι κίτρινοι 

αναλάμποντες σηματοδότες δεν ανήκουν στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δεδομένου 

ότι δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό κίνησης του ΟΣΕ. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε12:  

Στα έγγραφα Προϋπολογισμός Μελέτης και Τιμολόγιο Μελέτης στο άρθρο Ι.13 της ΥΠΟΟΜΑΔΑ 

Ι 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 25KV αναφέρεται "Μονοφασικός 

Διακόπτης Φορτίου 25kV- 2000Α”, ωστόσο στο Ηλεκτρικό Διάγραμμα Υ/Σ Έλξης στην Θέση 

Ρυζόμυλος δεν υπάρχει κανένας Μονοφασικός Διακόπτης Φορτίου 25kV με ονομαστική τιμή 

ρεύματος 2000A, αντί αυτού υπάρχουν Μονοφασικοί Διακόπτες Φορτίου 25kV με ονομαστική 

τιμή ρεύματος 1250A. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι Μονοφασικοί Διακόπτες 

Φορτίου 25kV (2 τεμάχια) που έχουν προδιαγραφεί στον Υ/Σ Έλξης και εμφανίζονται στο 

Ηλεκτρικό Διάγραμμα Υ/Σ Έλξης (μετά τον ζυγό των 25kV και πριν το τμήμα της ΕΓΕ) έχουν 

Ονομαστική τιμή Έντασης Ρεύματος 2000Α, όπως αναφέρεται στον Προϋπολογισμό Μελέτης 

και στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε13:  

Στα έγγραφα Προϋπολογισμός Μελέτης και Τιμολόγιο Μελέτη, στο άρθρο Ι.13 της ΥΠΟΟΜΑΔΑ 

Ι 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 25KV , αναφέρεται "Μονοφασικός 

Διακόπτης Φορτίου 25kV- 2000Α", ωστόσο στο έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ηλεκτροκίνησης δεν υπάρχει καμία αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου εξοπλισμού. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις τεχνικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις του παραπάνω Μονοφασικού Διακόπτη Φορτίου 25kV-2000A. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Ε14:  

Στα έγγραφα Προϋπολογισμός Μελέτης και Τιμολόγιο Μελέτης, στο άρθρο Ι.15 στην 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 25KV, αναφέρεται 

"Μονοφασικός Αποζεύκτης 25kV- 1250Α” για τον Υ/Σ Έλξης, οποίος δεικνύεται επίσης στο 

Ηλεκτρικό Διάγραμμα Υ/Σ Έλξης στην Θέση Ρυζόμυλος. Ωστόσο στο έγγραφο Τεχνικές 

Προδιαγραφές Ηλεκτροκίνησης στην παράγραφο §20.1 αναφέρεται ότι "Ο αποζεύκτης 25 kV -

1250 A είναι εξωτερικού τύπου και θα τοποθετηθεί επί ιστού στα σημεία τροφοδοσίας και 

τμηματισμού της εναέριας γραμμής επαφής. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η τεχνική 

προδιαγραφή του μονοφασικού αποζεύκτη 25kV στην παράγραφο §20 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών Ηλεκτροκίνησης βρίσκει εφαρμογή και για τους Μονοφασικούς Αποζεύκτες 

25kV- 1250Α του Υ/Σ Έλξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε15:  

Στο έγγραφο Τεχνική Περιγραφή στην παράγραφο 7.12.6 Υποσταθμός - Τροφοδοσία 

βοηθητικών συστημάτων και συγκεκριμένα στην υποπάραγραφο 1. Κυκλώματα Ε.Ρ. 

αναφέρεται "...Τους δύο φορτιστές συσσωρευτών (έναν κύριο και έναν εξαρτημένο)..." 

Ωστόσο, στα έγγραφα Τιμολόγιο Μελέτης και Προϋπολογισμός Μελέτης στο άρθρο Ι.26 

αναφέρεται "...συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (Σ.Α.Τ.) 30kVA, που περιλαμβάνει 

τονφορτιστή - ανορθωτή...” και στο άρθρο Ι.27 αναφέρεται "...της συστοιχίας συσσωρευτών 

48V Σ.Ρ. που χρησιμοποιείται από το ΣΑΤ...” 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η διακήρυξη προδιαγράφει ένα σύστημα φορτιστή-

συσσωρευτών. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε16:  

Στο έγγραφο Τεχνική Περιγραφή στην παράγραφο 7.12.6 Υποσταθμός - Τροφοδοσία 

βοηθητικών συστημάτων στην υποπαράγραφο 2. Κυκλώματα Σ.Ρ. αναφέρεται "Στον 

περιβάλλοντα χώρο του Υ/Σ θα εγκατασταθεί σε διαμορφωμένο χώρο Η/Ζ ισχύος τουλάχιστον 

30kVA..." 

Στα έγγραφα Τιμολόγιο Μελέτης και Προϋπολογισμός Μελέτης δεν υπάρχει κανένα άρθρο 

όπου γίνεται αναφορά και προδιαγράφεται κάποιο Η/Ζ. 

Αντιθέτως, στο άρθρο Ι.26 του Προϋπολογισμού και Τιμολογίου Μελέτης αναφέρεται ένα 

Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος 30kVA. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το Η/Ζ ισχύος 30kVA δεν αποτελεί αντικείμενο της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε17:  

Στο έγγραφο Τεχνική Περιγραφή στην παράγραφο 7.12.9 Υποσταθμός - Έλεγχος, προστασία, 

μετρήσεις και επιτήρηση στην υποπαράγραφο 3. Αλληλασφαλίσεις αναφέρεται "...Για τις 

αλληλασφαλίσεις των διακοπτών ισχύος, των αποζευκτών και των γειωτών πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το σύστημα αλληλασφαλίσεων των Υ/Σ της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη...” 
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Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε το έγγραφο του συστήματος αλληλασφαλίσεων των Υ/Σ 

της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε18:  

Στο έγγραφο Τεχνική Περιγραφή στην σελίδα 134 αναφέρεται ο ‘’Πίνακας: Ενδεικτικές θέσεις 

τμηματισμού, υπό τμηματισμού και σταθμών’’ Στον συγκεκριμένο πίνακα δεν αναγράφονται τα 2 

σημεία υποτμηματισμού πριν και μετά την ΔΙΑΛΟΓΗ, όπως αυτά απεικονίζονται στο Διάγραμμα 

Τμηματισμού Ηλεκτροκίνησης. 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι υπάρχουν δυο σημεία υποτμηματισμού πριν και μετά 

την περιοχή ΔΙΑΛΟΓΗ, όπως απεικονίζονται στο Διάγραμμα Τμηματισμού Ηλεκτροκίνησης, 

όπου απαιτείται η εγκατάσταση οικίσκου για τον εξοπλισμό. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε19:  

Στο έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροκίνησης στον πίνακα της παρ. 22.5 αναφέρεται 

«Τύπος: ...Ελαίου». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτός Μετασχηματιστής 

τάσης νέας τεχνολογίας ξηρής ψύξης (αερόψυκτους), που δεν απαιτεί καμία συντήρηση 

(Maintenance FREE), με τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 22 του 

εγγράφου Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροκίνησης της διακήρυξης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε20:  

Στο έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροκίνησης στο σημείο στ. της παρ. 19.5-Γενικοί όροι 

της Τεχνικής προδιαγραφής του Μονοφασικού Διακόπτη Φορτίου 25kV-1250A αναφέρεται «Ο 

διακόπτης φορτίου με μηχανισμό ελατηρίου...». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι είναι 

αποδεκτός Διακόπτης Φορτίου που διαθέτει λάμες και μοτέρ κίνησης ικανοποιώντας πλήρως τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική τεχνική 

Προδιαγραφή του Μονοφασικού Διακόπτη Φορτίου 25kV -1250Α στην παρ. 19 του εγγράφου 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροκίνησης της διακήρυξης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε21:  

Στο έγγραφο Τιμολόγιο Μελέτης στο άρθρο Ι.83: Τροφοδοσία Εναέριας Γραμμής Επαφής από 

τον Υποσταθμό αναφέρεται «... προμήθεια καλωδιώσεων Cu διατομής 185mm2 ... των δύο 

αναχωρήσεων παροχής ισχύος για την τροφοδοσία της Εναέριας Γραμμής Επαφής (Ε.Γ.Ε.)», 

ωστόσο στο έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές στην παρ. 2.3.4 αναφέρεται και προδιαγράφεται 

«Καλώδιο τροφοδοσίας (Αλουμινίου/ Χάλυβα 240/40mm2)». Παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιώσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της Εναέριας Γραμμής Επαφής (Ε.Γ.Ε) τύπου 

τρόλεϋ από τον Υ/Σ είναι καλώδιο Αλουμινίου/ Χάλυβα 240/40mm2 με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην σχετική παρ. 2.3.4 του εγγράφου Τεχνικές 

Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε22:  

Στο έγγραφο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.Δ. 736 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ στην 

mailto:stampelou@ergose.gr
http://www.ergose.gr/


Πληροφορίες : κ. Δ. Μπουρνιάς- Tηλ: 210-5283236  - Fax: 210-5283392  - E-Μail: drbournias@ergose.gr    

Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ   -  http://www.ergose.gr 
T:\Έργα\S 736 Ηλεκτρ-Σημ-Τηλεπ-ETCS L1 Λάρισα-Βόλος\ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ\ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (προς κάθε ενδιαφερόμενο)-3o σετ.doc 

 
ΚΔ 020 Έντυπο 02001 / Αναθ.4.3 

8 
 

παραγράφο 6.6.1 αναφέρεται «Ο ιστός θα είναι πάγια τοποθετημένος στο έδαφος σε κατάλληλη 

βάση από σκυρόδεμα με τέσσερα (4) αγκύρια, η οποία θα εξασφαλίζει αντοχή του όλου 

φωτοσήματος, περιλαμβανομένων και των πινακίδων στις μηχανικές συνθήκες που επικρατούν 

κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή (άνεμος ταχύτητας 150km/h, δονήσεις, συρμοί κινούμενοι με 

ταχύτητα 200km/h κλπ.).», στην παραγράφο 6.6.3 αναφέρεται «Τα ικριώματα των φωτοσημάτων 

θα είναι τοποθετημένα σε βάση από σκυρόδεμα. Η συνολική κατασκευή θα πρέπει να είναι ικανή 

να αντέξει τις μηχανικές καταπονήσεις, που επικρατούν δίπλα σε μία σιδηροδρομική γραμμή 

(κραδασμοί, άνεμος, συρμοί με ταχύτητα 200 km/h, αναρρίχηση μελών προσωπικού).» και στην 

παράγραφο 1 αναφέρεται «Όλος ο εξοπλισμός σηματοδότησης θα είναι κατάλληλος για 

ταχύτητες τουλάχιστον έως 120 χλμ/ώρα.» Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η 

διαστασιολόγηση των θεμελίων θα γίνει για ταχύτητες συρμών μέχρι 120km/h, μέγιστη ταχύτητα 

σχεδιασμού της γραμμής. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε23:  

Στο έγγραφο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.Δ. 736 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ στην 

παράγραφο 6.10.1 αναφέρεται «Από τον σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας της σηματοδότησης θα 

τροφοδοτούνται επίσης ο κλιματισμός των τεχνικών χώρων, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και 

ο τερματικός εξοπλισμός για τον τηλεχειρισμό στοιχείων ηλεκτροκίνησης (πίνακες RTU), με την 

επισήμανση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν απαιτούν αδιάλειπτη παροχή ισχύος αλλά μόνο 

εφεδρική.», στο έγγραφο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.Δ. 736 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ στην 

παράγραφο 3.2 αναφέρεται «Όλα τα συστήματα (BTN, τηλεπικοινωνιών) θα συνδεθούν στην 

μονάδα αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS) του συστήματος σηματοδότησης.» και στο έγγραφο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 736 (1/2) στην παράγραφο 6.2 αναφέρεται «Ο ενεργός εξοπλισμός 

που θα εγκατασταθεί θα τροφοδοτηθεί μέσω του UPS της σηματοδότησης/ ηλεκτροκίνησης.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο κλιματισμός των τεχνικών χώρων, ο 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ο τερματικός εξοπλισμός για τον τηλεχειρισμό στοιχείων 

ηλεκτροκίνησης (πίνακες RTU) δεν θα συνδεθούν στην μονάδα αδιάλειπτου παροχής ισχύος 

(UPS) του συστήματος σηματοδότησης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε24:  

Στο έγγραφο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 736 στην παράγραφο Σελ. 452-453 αναφέρεται 

«ΑΡΘΡΟ: Κ.18. (Ν ΗΛΜ 45.18) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ- Προμήθεια, σύνδεση, εγκατάσταση 

και δοκιμές πλήρους συστήματος Συναγερμού και Πυρανίχνευσης για τα Τεχνικά Δωμάτια 

Σταθμών και Ενδιάμεσων Θέσεων Αποκλεισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:...». 

Πως εξειδικεύεται ο όρος τεχνικά δωμάτια σταθμών; Ποιους τεχνικούς χώρους περιλαμβάνει; 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε25:  

Σύμφωνα με τον όρο 22.Δ.2.Α και Β της Διακήρυξης (ως προς τα ειδικά κριτήρια συμμετεχόντων 

στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων), η «ημερομηνία 

περαίωσης των εργασιών» που οι συμμετέχοντες δύνανται να επικαλεστούν για την εμπειρία 

τους και με το β' εδάφιο του όρου 23.6 (Β) (β) ως προς τα ειδικά κριτήρια (22.Δ.2), αναφορικά 
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με τα Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ, καθορίζεται, 

μεταξύ άλλων, ότι «Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται είτε σε περατωθέντα έργα, είτε σε εργασίες 

που έχουν όμως περατωθεί και που περιλαμβάνονται σε εν εξελίξει εργολαβίες...». 

Επιπρόσθετα, στο γ’ εδάφιο του ίδιου όρου 23.6 (Β) (β), ως προς τα ειδικά κριτήρια, καθορίζεται 

ότι, «...Τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις που αναφέρονται σε εν εξελίξει εργολαβίες θα βεβαιώνουν 

την καλή εκτέλεση ολοκληρωμένου τμήματος της εργολαβίας, που αφ’ εαυτό καλύπτει τις 

προαναφερόμενες απαιτήσεις της παρ. 22.Δ.2...». 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο ορισμός του «περατωθέντος έργου», των «εργασιών που έχουν 

περατωθεί σε εν εξελίξει εργολαβίες» και της «καλής εκτέλεσης ολοκληρωμένου τμήματος της 

εργολαβίας» ως προς το κατά πόσο περιλαμβάνουν έργα ή τμήματά τους που έχουν 

παραληφθεί με πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση (κατ’άρθρο 169 ν.4412/2016), 

αν η τμηματική παραλαβή δεν προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη ή/και αν η δυνατότητα 

παράλληλης χρήσης προκύπτει από τη φύση των εργασιών, εφ’ όσον δεν έχουν εκδοθεί από 

τον Κύριο του Έργου οι αντίστοιχες βεβαιώσεις «περάτωσης εργασιών», κατ’άρθρο 170 παρ. 1 

ν.4412/2016, προκειμένου αυτά τα έργα ή τμήματά τους να παραληφθούν προσωρινά, 

σύμφωνα με την αντίστοιχη σύμβαση. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε26:  

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη (άρθρο 22.Δ.2, υποκριτήριο ειδικής ικανότητας Α.2 α) απαιτείται ο 

υποψήφιος να αποδείξει ότι διαθέτει ειδική εμπειρία σε συστήματα σηματοδότησης στο ύψιστο 

επιπέδο ακεραιότητας ασφάλειας (Safety Integrity Level / SIL 4) κατ’ εφαρμογήν του EN 50129. 

Εξάλλου στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής 1 από 2 (παράγραφος 4.4 σημείο ζ.) απαιτείται «Οι 

σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις σηματοδότησης θα επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας, το οποίο αντιστοιχεί σε Επίπεδο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας 4 (Safety Integrity Level 

- SIL 4) όπως αυτό ορίζεται στο EN 50129» Επίσης στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

Σηματοδότησης (παράγραφος 19.1.1) απαιτείται «Για τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις 

σηματοδότησης, που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκοί σιδηροδρομικοί οργανισμοί, καθιερώθηκε 

ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, το οποίο αντιστοιχεί σε Επίπεδο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας 4 

(SIL 4), όπως αυτό ορίζεται στο EN 50129. Σύμφωνα με αυτό το εγκεκριμένο πρότυπο, το 

σύστημα αλληλεξάρτησης που υπόκειται σε αυτήν την προδιαγραφή πρέπει να τηρεί το ίδιο 

επίπεδο ασφάλειας (SIL 4)» ΕΝΩ στην παράγραφο 5.2 «Το εγκατεστημένο λογισμικό του 

υπολογιστή θα είναι κατάλληλο για το χειρισμό πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια. 

Όλο το εγκατεστημένο λογισμικό στο σταθμό εργασίας θα προορίζεται για το σύστημα 

λειτουργίας» Παρακαλούμε, δεδομένων των παραπάνω, επιβεβαιώστε ότι όλα τα δομικά στοιχεία 

του συστήματος αλληλεξάρτησης σε επίπεδο προϊόντος (Generic Product Safety Integrity), θα 

πρέπει να φέρουν πιστοποίηση SIL 4 και συγκεκριμένα (1) το κεντρικό σύστημα IXL, (2) οι 

controllers του εξοπλισμού γραμμής, (3) το υποσύστημα τοπικού χειρισμού από όπου 

εκτελούνται ασφαλείς εντολές, (4) το σύστημα ανίχνευσης συρμών, (5) οι φωτεινές ενδείξεις 

(LED) των φωτοσημάτων 
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ΕΡΩΤΗΜΑ Ε27:  

Στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Σηματοδότησης κεφάλαιο 2 “Γενική Περιγραφή 

Συστήματος Αλληλεξάρτησης” (σελ. 4) καθορίζεται: «Το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης 

θα είναι εξελιγμένου σχεδιασμού, δομοστοιχειωτού (modular) και κλιμακωτού (scalable) τύπου 

με οπτική ένδειξη (leds) της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού γραμμής που ελέγχει, 

ασφαλές έναντι αστοχίας (fail safe), με υψηλή διαθεσιμότητα χρησιμοποιώντας ασφαλείς 

ψηφιακούς διαύλους επικοινωνίας, προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός αριθμός 

διασυνδέσεων και να επεκτείνεται εύκολα» ΕΝΩ στην υπό-παράγραφο 6.1 καθορίζεται: «...μέσα 

από την οποία θα καθίσταται σαφής και θα υπολογίζεται ποσοτικά η παρεχόμενη αξιοπιστία 

(reliability), διαθεσιμότητα (availability), εφεδρεία (redundancy). Η τροφοδοσία των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών θα προέρχεται από παραλληλισμό των δύο UPS. Η διασύνδεση μεταξύ του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Αλληλεξάρτησης και του εξωτερικού εξοπλισμού (αλλαγές, 

φωτοσήματα, σύστημα ανίχνευσης συρμών κ.τ.λ), θα επιτυγχάνεται μέσω ενδιαμέσων βαθμίδων 

εξοπλισμού (interface modules). Οι εν λόγω βαθμίδες εξοπλισμού θα παρέχουν ασφάλεια 

έναντι βλαβών...» Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι περιγράφεται ένα πλήρως ηλεκτρονικό 

σύστημα αλληλεξάρτησης τελευταίας τεχνολολογίας, state of the art (εξελιγμένου 

σχεδιασμού), με υψηλές απαιτήσεις σε RAMS (αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, εφεδρεία-

συντηρησιμότητα και ασφάλεια). Δεδομένων των παραπάνω, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν για 

τον έλεγχο-εντολή εξοπλισμού γραμμής και ειδικότερα χειριστηρίων αλλαγών, φωτοσημάτων 

και συστήματος ανίχνευσης συρμών απαιτείται ως αρχιτεκτονική η χρήση interface modules ή 

εάν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονόμων για τη διασύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικού συστήματος 

αλληλεξάρτησης με τον εξωτερικό εξοπλισμό. 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε28:  

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη (άρθρο 22.Δ.2, υποκριτήριο ειδικής ικανότητας Α.2 α) απαιτείται ο 

υποψήφιος να αποδείξει ότι διαθέτει ειδική εμπειρία σε συστήματα σηματοδότησης στο ύψιστο 

επιπέδο ακεραιότητας ασφάλειας (Safety Integrity Level / SIL 4) κατ’ εφαρμογήν του EN 50129. 

Εξάλλου στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής 1 από 2 (παράγραφος 4.4 σημείο ζ.) απαιτείται «Οι 

σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις σηματοδότησης θα επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας, το οποίο αντιστοιχεί σε Επίπεδο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας 4 (Safety Integrity Level 

- SIL 4) όπως αυτό ορίζεται στο EN 50129» Δεδομένων των παραπάνω παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι για την απόδειξη της εμπειρίας του κριτηρίου Α.2 του άρθρου 22.Δ.2 της 

Διακήρυξης απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιήσεων SIL4 σε επίπεδο προϊόντος 

(Generic Product) , για το σύστημα αλληλεξάρτησης (IXL), τα ηλεκτρικά χειριστήρια αλλαγών 

(Point Machines), το σύστημα ανίχνευσης συρμών (axle counters subsystem). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε29:  

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη (άρθρο 22.Δ.2, υποκριτηριο ειδικής ικανότητας Α.2 α) απαιτείται ο 

υποψήφιος να αποδείξει ότι διαθέτει ειδική εμπειρία σε συστήματα σηματοδότησης στο ύψιστο 

επιπέδο ακεραιότητας ασφάλειας (Safety Integrity Level / SIL 4) κατ’ εφαρμογήν του EN 50129. 
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Εξάλλου στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Σηματοδότησης (κεφάλαιο 9, σελ. 60) απαιτείται 

«Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι όλος ο εξοπλισμός του συστήματος αλλά και αυτό το ίδιο το 

σύστημα σε όλη την γεωγραφική του έκταση θα είναι θωρακισμένα έναντι παρεμβολών και 

υπερτάσεων προερχόμενων καθ' οιονδήποτε τρόπο (επαφή, μαγνητική ή χωρητική επαγωγή, 

«τυχαίως διαχεόμενα ρεύματα» κλπ.) έναντι κανονικής λειτουργίας αλλά και σφαλμάτων (π.χ. 

βραχυκυκλώματα) συνυπάρχοντος δικτύου ηλεκτροκίνησης 25kV50Hz.» Δεδομένων των 

παραπάνω παρακαλούμε διευκρινίστε εάν για την απόδειξη της εμπειρίας του κριτηρίου Α.2 του 

άρθρου 22.Δ.2 της Διακήρυξης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων εμπειρίας από έργα 

όπου συνυπάρχει σύστημα ηλεκτροκίνησης 25KV / 50 Hz 

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε30:  

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη (άρθρο 22.Δ.2, υποκριτήριο ειδικής ικανότητας Α.2 α) απαιτείται ο 

συμμετέχων να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία στην «Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, 

δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος σηματοδότησης, ως ενιαίου και αυτοτελούς έργου, 

που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία κύρια περιοχή ελέγχου (interlocking area) εξοπλισμένη με 

ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης, διασυνδεμένου με μια τουλάχιστον περιοχή ελέγχου, 

επιπέδου ασφαλείας 4 (SIL 4), όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο EN 50129 της CENELEC 

μονής ή διπλής γραμμής αμφίδρομης κυκλοφορίας σε κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο για 

ταχύτητα (μεγαλύτερη ή ίση) V>=120 Km/h» Παρακαλούμε διευκρινίστε τον όρο «κύριο 

σιδηροδρομικό δίκτυο». 

Στα ανωτέρω Ερωτήματα δόθηκαν οι κάτωθι Απαντήσεις:  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε1: 

Οι υπηρεσίες του Asbo θα αφορούν στην εκτίμηση ασφάλειας για το σύνολο των επεμβάσεων, 

που κατασκευάζονται με το παρόν έργο στη γραμμή Λάρισα – Βόλος ανά υποσύστημα, το 

οποίο θα απαιτηθεί να λάβει έγκριση θέσης σε λειτουργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν. 4632 (ΦΕΚ Α’ 159/14-10-2019) και της υπ’αρ.ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 Απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1812/Β’/8-6-2012),όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’αρ.ΑΣ16.2/οικ. 22932/183/5-6-2019 (ΦΕΚ 2195Β/7-6-2019). 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε2: 

Όσον αφορά τα ημερήσια διατιθέμενα περιθώρια διακοπής της κυκλοφορίας για εκτέλεση 

εργασιών, σας γνωρίζουμε ότι ο Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής («ΟΣΕ») μας έχει 

ενημερώσει ότι είναι τα εξής: 

Στην τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο η γραμμή κυκλοφορείται αδιαλείπτως από 04.30 έως 

00.30. Στο τμήμα Λάρισα έως Βελεστίνο δίπλα από την κυκλοφορούσα γραμμή υπάρχει η 

παλαιά μετρική γραμμή που έχει αποξηλωθεί. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης 
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εργασιών στο τμήμα αυτό, οι οποίες θα είναι εκτός περιτυπώματος της κυκλοφορούσας 

γραμμής, με βραδυπορία και επομένως οι εργασίες μπορούν να γίνονται είτε τη νύχτα, είτε σε 

ημερήσια περιθώρια κυκλοφορίας. Για το τμήμα της παραλλαγής Λατομείου – Βόλου, η 

γραμμή δεν είναι σε κυκλοφορία και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Σε κάθε περίπτωση 

τα ακριβή περιθώρια θα διευκρινιστούν σε συνάρτηση με τις τότε ανάγκες κυκλοφορίας της 

γραμμής από τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης 

εργοταξίων του αναδόχου. 

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε τα αναφερόμενα: 

α. στην παρ. 13.1.3 του τεύχους την ΕΣΥ 1 από 2 

«Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις εργασίες, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή της 

Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς η γραμμή (πλην της Παραλλαγής μεταξύ ΣΣ Λατομείου-ΣΣ 

Διαλογής) θα βρίσκεται υπό κυκλοφορία και να προσαρμόζει κατάλληλα το πρόγραμμα 

εργασιών του αποδεχόμενος ότι, οι αντίστοιχες δαπάνες είναι ανηγμένες στην προσφορά του 

και δεν θα έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση», 

β. στην παρ. 13.3 του τεύχους την ΕΣΥ 1 από 2 

«Ο ανάδοχος θα αιτείται στην υπηρεσία το πρόγραμμα εργασιών του, το οποίο, η Υπηρεσία θα 

διαβιβάζει στον ΟΣΕ για έλεγχο και έγκριση. Μετά την έγκριση του προγράμματος εργασιών, 

θα πραγματοποιούνται οι εγκεκριμένες εργασίες του αναδόχου». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε3: 

Οι απαιτούμενες μελέτες που αναφέρονται στο εν θέματι έργο και αφορούν Σηματοδότηση, 

Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτροκίνηση, Τοπογραφικές εργασίες, εκπονήθηκαν από τα αρμόδια 

στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε4: 

Η αναφορά στην περιγραφή του άρθρου Θ.3 του Τιμολογίου Μελέτης, σε σκύρα γραμμής 

ποιότητας Κ2 είναι λάθος. 

Η σωστή περιγραφή του άρθρου είναι: 

«Γα την προμήθεια και προσκόμιση επιτόπου, ενός (1) τόνου (t) σκύρων γραμμής ποιότητας 

Κ1 κατάλληλης κοκκομετρικής σύνθεσης...» 

Η υπόλοιπη περιγραφή παραμένει ως έχει. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε5: 

Όσον αφορά στην ενσωμάτωση στο έργο των στοιχείων διαλειτουργικότητας, που θα 

διατεθούν στον ανάδοχο και  δε συνοδεύονται από  Δήλωση συμμόρφωσης ή καταλληλότητας 
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χρήσης «ΕΚ», αυτά θα αξιολογηθούν από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό, με βάση τα 

διαθέσιμα από την Υπηρεσία στοιχεία και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις των 

Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας, που έχουν εφαρμογή για κάθε ένα από τα 

εξεταζόμενα στοιχεία. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε6: 

Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση ETCS στην υφιστάμενη γραμμή Σ.Σ. Λατομείου – Σ.Σ. Βόλου. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε7: 

Στα τεύχη δημοπράτησης αναφέρονται τα εξής: 

Τεχνική Περιγραφή, παρ. 1.4.10: 

«Στον Ανάδοχο του έργου θα διατεθούν οι μελέτες και τα λοιπά στοιχεία (πιστοποιητικά 

δοκιμών, σχέδια «ως κατασκευάσθη», εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης κλπ) των 

προηγούμενων συμβάσεων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ΟΣΕ ή της ΕΡΓΟΣΕ. Η 

ΕΡΓΟΣΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ελλείψεις στην ανωτέρω τεκμηρίωση ούτε είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει τυχόν πρόσθετα τεχνικά στοιχεία επί των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που 

ενδεχομένως απαιτήσει ο Ανάδοχος».  

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε8: 

Στο συγκεκριμένο σημείο η χάραξη διέρχεται από έκταση ιδιοκτησίας της «ΕΤΒΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.», η χρήση της οποίας έχει εξασφαλιστεί δυνάμει 

προσύμφωνου «Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε9: 

Έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση της έκτασης που απαιτείται για την κατασκευή του 

Υποσταθμού (ΦΕΚ συντέλεσης 310/ Δ’/ 11.06.2020) και αναμένεται ορισμός της δικάσιμου για 

την γραμμή μεταφοράς και συζήτηση της προσωρινής τιμής (ΦΕΚ κήρυξης 685/ Δ’/ 

22.10.2020). 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε10: 

Προκειμένου να είναι ευχερέστερη η αντίληψη του σχέδιο παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις: 
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1. Δεν υπάρχουν ηλεκτροκίνητοι εκτροχιαστές.  

2. Παρέχεται αντιστοίχηση της ονομασίας για τις χειροκίνητες αλλαγές τροχιάς (άρθρο τιμ. 

Κ.10) και τους χειροκίνητους εκτροχιαστές (άρθρο τιμ. Κ.9). 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΣΗΣ ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΕΣ 

ΑΡΜΕΝΙΟ 104, 105α/β 104α 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 105 105α 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ 103 103α 

Ανοικτή Γραμμή 
Λατομείο - Βόλος 

(υφιστάμενη και νέα) 
115, 116, 117, 118 115α, 116α, 117α, 118α 

ΔΙΑΛΟΓΗ 122, 123, 105α/β, 106 123α, 123β, 106β, 

 

Λόγω της περίπλοκης γραμμολογίας του Σ.Σ. Βόλου παρέχεται το παρακάτω σκαρίφημα: 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε11: 

Επιβεβαιώνουμε ότι οι κίτρινοι αναλάμποντες σηματοδότες δεν ανήκουν στο αντικείμενο της 

παρούσας σύμβασης. Ωστόσο εάν απαιτηθεί από την μελέτη εφαρμογής θα παρέχεται «έξοδος» 

από το σύστημα του ΑΣΙΔ ώστε να συνδεθούν τέτοιοι σηματοδότες που είτε προϋπάρχουν ή θα 

προμηθευτούν και εγκατασταθούν από άλλο φορέα. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε12: 

Για την τροφοδοσία της  Εναέριας Γραμμής Επαφής (Ε.Γ.Ε.), στον υποσταθμό θα εγκατασταθούν 

μονοφασικοί διακόπτες φορτίου των 25KV, ονομαστικής Έντασης 1250A. Στην  περιγραφή  του 

άρθρου I.13 αναφέρεται λανθασμένα ότι η ονομαστική ένταση των μονοφασικών διακοπτών 
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φορτίου των 25KV θα είναι 2000 Α. Επομένως, για την υποβολή του προς έγκριση υλικού θα 

ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παραγράφου 19. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω 

υποβολή θα περιλαμβάνεται και προκαταρκτικό σχέδιο της μεταλλικής κατασκευής της 

εγκατάστασης του  διακόπτη φορτίου, της οποίας το ύψος θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη 

την σύνδεση της εξόδου στην Ε.Γ.Ε. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε13: 

Για την τροφοδοσία της  Εναέριας Γραμμής Επαφής (Ε.Γ.Ε.), στον υποσταθμό θα εγκατασταθούν 

μονοφασικοί διακόπτες φορτίου των 25KV, ονομαστικής  Έντασης 1250 A. Στην  περιγραφή  του 

άρθρου I.13 αναφέρεται λανθασμένα ότι η ονομαστική ένταση των μονοφασικών διακοπτών 

φορτίου των 25KV θα είναι 2000 Α. Επομένως, για την υποβολή του προς έγκριση υλικού θα 

ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παραγράφου 19.  
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε14: 

Το πεδίο των 25KV στον Υποσταθμό  είναι εξωτερικού χώρου. Επομένως, όλος ο εξοπλισμός θα 

εγκατασταθεί σε ικριώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο Ι-21 Μεταλλικές κατασκευές και 

θεμελιώσεις ικριωμάτων μετά των μονωτήρων. Συνεπώς,  η τεχνική προδιαγραφή της 

παραγράφου 20 του μονοφασικού αποζεύκτη των τεχνικών προδιαγραφών ισχύει. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε15: 

Περιγράφεται Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας 30KVA, με συστοιχία συσσωρευτών, το οποίο  

θα καθοριστεί στην μελέτη εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές και τα αντίστοιχα 

τιμολόγια του έργου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε16: 

Στον υποσταθμό δεν θα εγκατασταθεί Η/Ζ, διότι με απαίτηση του ΑΔΜΗΕ, Προδιαγραφές 

ΑΔΜΗΕ /ΔΝΕΜ.ΥΣ4-1, η εφεδρική παροχή  θα εξασφαλιστεί με  τριφασική παροχή από 

ΔΕΔΔΗΕ. Eπομένως, σε περίπτωση θέσης εκτός λειτουργίας του βοηθητικού μετασχηματιστή 

των 50KVA -25/0,230KV  με αυτόματη μεταγωγή θα συνδέεται η παροχή ΔΕΔΔΗΕ . 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε17: 

Στην Τεχνική περιγραφή κεφάλαιο  7.12.9  παράγραφος 3, περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές 

αλληλασφαλίσεις, α) Υ.Τ και β) Μ.Τ. Στην  τελευταία παράγραφο αναφέρεται ρητά, ότι ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση ένα αναλυτικό και περιγραφικό σχηματικό 

διάγραμμα των αλληλασφαλίσεων, που θα υλοποιήσει στον Υ/Σ. Πριν την υποβολή 

οποιουδήποτε κατασκευαστικού σχεδίου που αφορά σε συρμάτωση των πινάκων των χειρισμών 

ή συρμάτωση διακοπτικών στοιχείων του εξοπλισμού ισχύος. Οι αλληλασφαλίσεις που θα 

ισχύουν για κάθε επίπεδο χειρισμών Υ/Σ, θα καθοριστούν από κοινού με την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στην 

φάση εκπόνησης  της μελέτης εφαρμογής από τον Ανάδοχο  του ως άνω διαγράμματος . 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε18: 

Ισχύει το διάγραμμα τμηματισμού, όσον αφορά στον οικίσκο υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στον 

προϋπολογισμό του έργου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε19: 

Ισχύουν οι προδιαγραφές του έργου. 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε20: 

Ισχύουν οι προδιαγραφές του έργου. 

 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε21: 

Ισχύει το τιμολόγιο. Στην υποβολή της μελέτης εφαρμογής δύναται να υποβληθεί για έγκριση και   

αγωγός Αλουμινίου/χάλυβα 240/40mm2.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε22: 

Επιβεβαιώνουμε ότι η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού της γραμμής είναι για ταχύτητες συρμών 

μέχρι 120km/h. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε23: 

Ο κλιματισμός των τεχνικών χώρων, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ο τερματικός 

εξοπλισμός για τον τηλεχειρισμό στοιχείων ηλεκτροκίνησης (πίνακες RTU) δεν θα συνδεθούν στο 

UPS, αλλά θα συνδεθούν στο Η/Ζ του συστήματος σηματοδότησης, καθώς πρόκειται για κρίσιμο 

για την κυκλοφορία εξοπλισμό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε24: 

Περιλαμβάνονται οι χώροι που θα εγκατασταθεί το σύστημα σηματοδότησης. Ενδεικτικά οι εξής 

χώροι: συστήματος αλληλεξάρτησης, Η/Ζ, συσσωρευτών, τροφοδοσίας, τηλεπικοινωνιών. Ο 

ακριβής προσδιορισμός των χώρων θα γίνει κατά περίπτωση ανά σταθμό και θα οριστικοποιηθεί 

στην μελέτη εφαρμογής. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε25: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 23.6 (Β) (β) της Διακήρυξης, ως προς τα ειδικά κριτήρια 

(22.Δ.2), στις οποίες αναφερόμαστε υπογραμμίζοντας εδάφια για τις ανάγκες της παρούσας 

απάντησης: 

 «Η απαιτούμενη εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για την 

κατασκευή αντιστοίχων έργων, που θα αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα και θα 

συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημα, αναλυτικής περιγραφής του έργου, 

πιστοποιητικά της Αναθέτουσας Αρχής (ή φορείς διαχείρισης σιδηροδρομικών δικτύων) της 

χώρας που εκτελέστηκε το έργο, που θα καλύπτουν σαφώς τις προαναφερόμενες απαιτήσεις 

της παρ. 22.Δ.2. …..» 

 

και 

….«Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται είτε σε περατωθέντα έργα, είτε σε εργασίες που έχουν 

όμως περατωθεί και που περιλαμβάνονται σε εν εξελίξει εργολαβίες. Τα πιστοποιητικά/ 

βεβαιώσεις που αναφέρονται σε εν εξελίξει εργολαβίες θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση 

ολοκληρωμένου τμήματος της εργολαβίας, που αφ’ εαυτό καλύπτει τις προαναφερόμενες 

απαιτήσεις της παρ. 22.Δ.2. Επίσης θα αναφέρουν τη δαπάνη, το χρόνο και τόπο εκτέλεσης 

του έργου, ημερομηνία  περάτωσης των εργασιών και την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 

έργου. ……» 
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2. Σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν.4412/2016, καθώς και το άρθρο 72 του ν.3669/2008 για τις 

συμβάσεις που διέπονται από τον νόμο αυτόν (ν.3669/2008), 

«Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που 

έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής 

παραλαβής.» 

και 

«Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την 

περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα 

συμβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει 

ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.» 

Σε εφαρμογή του άρθρου 169 του ν.4412/2016 (ή το άρθρο 72 του προγενέστερου ν.3669/2008), 

η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, δύναται να προβεί σε διοικητική παραλαβή για χρήση του 

έργου ή αυτοτελών τμημάτων αυτού, εφόσον οι εργασίες έχουν περατωθεί.  

Η περάτωση των εργασιών αυτών, η δαπάνη, ο χρόνος και τόπος εκτέλεσης του έργου, η 

ημερομηνία  περάτωσης των εργασιών και η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτών, 

βεβαιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή (ή φορείς διαχείρισης σιδ/κών δικτύων). 

Σε κάθε περίπτωση, η ενέργεια ελέγχου  και κρίσης επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών για 

την κάλυψη ή μη των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των 

απαιτήσεων των κριτηρίων ειδικής εμπειρίας, παραμένει στο αρμόδιο προς τούτο όργανο, ήτοι 

την Επιτροπή Διαγωνισμού.  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε26: 

Όλα τα δομικά στοιχεία σε επίπεδο προϊόντος θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση SIL4. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε27: 

Όπως αναφέρεται στην παρ. 6.1 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Σηματοδότησης για τον 

έλεγχο – εντολή εξοπλισμού γραμμής απαιτείται η χρήση interface modules. Χρήση 

ηλεκτρονόμων επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εξωτερικών διεπαφών (για τη διασύνδεση με 

άλλα συστήματα σηματοδότησης, και  για τη διασύνδεση με τα ΑΣΙΔ). 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε28: 

Στο άρθρο 23.6 της Διακήρυξης, αναφέρονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την 

απόδειξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε29: 

Όπως ακριβώς περιγράφεται στην παρ. στο άρθρο 22.Δ.2, Α.2 α της Διακήρυξης. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε30: 

Εν προκειμένω, ο όρος  «κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο» έχει την έννοια των κύριων γραμμών, 

όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ (Μέρος Β’ Κανονισμός Κυκλοφορίας 

και Ελιγμών) που Κυρώθηκε δια της ΥΑ ΑΣ10/77243/580 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ αρ. 

698/01.03.2019. 

Κύρια γραμμή είναι η γραμμή επί της οποίας κινούνται οι αμαξοστοιχίες κατά τη μετάβασή τους 

από σταθμό σε σταθμό και κατά τη διέλευσή τους από τους σταθμούς. Η κυρία γραμμή δύναται να 

είναι: α) μονή, δηλαδή μία μόνο γραμμή που εκτείνεται μεταξύ διαδοχικών σταθμών και εντός 

αυτών ή β) διπλή, αποτελούμενη από ζεύγος γραμμών που εκτείνονται μεταξύ διαδοχικών 

σταθμών και εντός αυτών και σε καθεμία από αυτές η κίνηση των αμαξοστοιχιών γίνεται, κατά 

κανόνα, κατά μία μόνο σταθερή κατεύθυνση. Το εκτός της περιοχής του σταθμού τμήμα της κύριας 

γραμμής καλείται «ανοικτή γραμμή». 

Εξαιρούνται γραμμές τουριστικού χαρακτήρα (πχ. Βόλος-Μηλιές, Διακοπτό-Καλάβρυτα). 
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