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ΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ 
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ 
 
Προϋπολογισμός μελέτης : 3.400.100 € χωρίς ΦΠΑ 
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Α.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
Το παρόν έργο αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και  την αύξηση των 

δρομολογίων συρμών της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Κατακόλου – Πύργου - 

Ολυμπίας,  με την αναβάθμιση των υποδομών της γραμμής, , την ανακατασκευή - 

διαμόρφωση αποβαθρών και την ασφαλτόστρωση Ισοπέδων Διαβάσεων (ΙΔ).  

Επίσης προβλέπονται συντηρήσεις στη γέφυρα του ποταμού ΕΝΝΙΠΕΑ στην Χ.Θ. 11+080 και 

στη γέφυρα που βρίσκεται στην  περιοχή ΣΤΡΕΦΗ στην Χ.Θ. 15+519.  

Το έργο θα κατασκευαστεί εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του Ο.Σ.Ε. και  περιλαμβάνει την 

κατασκευή ή την διαμόρφωση των εξής σταθμών ή/και στάσεων: 

 Κατακόλου  

 Συκιάς 

 Νοσοκομείου Πύργου 

 Πύργου (πλακόστρωση της ενδιάμεσης νησίδας) 

 Αλφειού 

 Σαλμώνης 

 Στρέφη 

 Πελόπιου 

 Πλατάνου  

 

Το έργο περιλαμβάνει σε κάθε στάση την διαμόρφωση ή συντήρηση μίας αποβάθρας στην 

οποία προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων πρόσβασης (ράμπες) των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα (Α.Μ.Κ.-Α.μ.Ε.Α.), η τοποθέτηση στεγάστρων, η 

προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (καθιστικούς πάγκους, κάδους απορριμμάτων) και  ο 

ηλεκτροφωτισμός. Όλες οι αποβάθρες θα έχουν τουλάχιστον 2 μ. πλάτος, εφόσον διατίθεται ο 

ανάλογος χώρος και σε όλες θα τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο και πλάκες  πρόσβασης και 

αλλαγής κατεύθυνσης για ΑΜΕΑ. Οι εργασίες περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες 

διαμορφώσεις της κάθε αποβάθρας και δεν επεκτείνονται σε άλλου είδους επεμβάσεις, όπως 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων, πέραν αυτών 

που αναφέρονται στην παρούσα.  

Οι ανάγκες εξασφάλισης της ασφαλούς κυκλοφορίας συρμών στην υφιστάμενη 

σιδηροδρομική υποδομή απαιτούν την  αναβάθμιση, αντικατάσταση,  συντήρηση και  

επισκευή των υλικών επιδομής της σιδ/κής γραμμής. Η ταχύτητα μελέτης για το τμήμα 

Κατάκολο-Πύργος-Ολυμπία είναι 90 km/h. Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να διέλθει από τη 

γραμμή είναι 14 τόνοι ανά άξονα. 

Προβλέπεται η ανακατασκευή 20 ισόπεδων διαβάσεων με στρώση νέου ασφαλτοτάπητα , 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη, στις ακόλουθες είκοσι (20) υφιστάμενες 

διαβάσεις (γραμμή Πύργος-Ολυμπία ήτοι Π-Ο & γραμμή Πύργος-Κατάκολο ήτοι Π-Κ) : 
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 Χ.Θ. 0+497 Π-Ο, 1+234 Π-Ο, 5+932 Π-Ο, 10+410 Π-Ο, 20+180 Π-Ο, 20+530 Π-Ο και Χ.Θ. 

1+021 Π-Κ, 0+113 Π-Κ , 0+804 Π-Κ, 11+255 Π-Κ και  

 επιπλέον 10 Ι.Δ. καθ υπόδειξη της Επίβλεψης. 

Περιλαμβάνεται η πλήρης εξασφάλιση της γραμμής και η τοποθέτηση σιδηροδρομικών 

σημάτων σε ολόκληρο το μήκος της.  

Επιπλέον θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

- Γενική επισκευή σε εντοπισμένα τμήματα γραμμής Κατακόλου - Πύργου (με 

μεταλλικούς στρωτήρες), καθ’ υπόδειξη της Επίβλεψης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

- Γενική επισκευή σε εντοπισμένα τμήματα γραμμής Πύργου-Ολυμπίας (με ξύλινους 

στρωτήρες), καθ’ υπόδειξη της Επίβλεψης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

Τιμολόγιο Μελέτης. 

- Καθαρισμός χανδάκων και εξωχανδάκων για την απορροή των όμβριων ένθεν κι ένθεν 

της γραμμής σε εντοπισμένα τμήματα από 2+300 έως 4+100 Π-Ο, από 7+500 έως 

14+450 Π-Ο και από 4+900 έως 6+100 Π-Κ,   

- Καθαρισμός πρανών σιδηροδρομικής γραμμής εντός ζώνης απαλλοτρίωσης του Ο.Σ.Ε. 

σε μέσο πλάτος 6.5 μέτρων  από χόρτα, καλάμια,  θάμνους κλπ. Επίσης προβλέπεται η 

εργασία κλαδέματος ή κοπής μεγάλων δέντρων.  

- Όλες οι αποβάθρες θα κατασκευαστούν με τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας. Όλα τα 

στέγαστρα θα είναι ιδίου τύπου και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της 

Υπηρεσίας. Όπου απαιτείται αλλαγή ή συμπλήρωση των σχεδίων θα γίνεται με μέριμνα 

του αναδόχου και θα υλοποιούνται κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία.  

 

Β.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

B.1. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Η εργολαβία περιλαμβάνει  συνοπτικά τις  ακόλουθες  εργασίες : 

 Γενική επισκευή σε εντοπισμένα τμήματα, τόσο της γραμμής Κατάκολο-Πύργος, 

όσο και της γραμμής Πύργος-Ολυμπία. 

 Σύσφιξη και έλεγχο συνδέσμων γραμμής. 

 Αντικατάσταση φθαρμένων σιδηροτροχιών. 

 Κουρμπάρισμα σιδηροτροχιών στις καμπύλες για την διόρθωση των γωνιών 

στους αρμούς. 

 Ρύθμιση και γώνιασμα αρμών γραμμής. 

 Αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων στρωτήρων γραμμής. 
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 Τοπικό καθαρισμό έρματος με την διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού. 

 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σε εντοπισμένα σημεία της σιδηροδρομικής 

γραμμής. 

 Σκυρόστρωση γραμμής με σκύρα διατιθέμενα από τον ΟΣΕ. Η δαπάνη 

φορτοεκφόρτωσης και η ευθύνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου,  θα 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 Συντήρηση πέντε (5) αλλαγών τροχιάς (3 αλλαγές στον ΠΥΡΓΟ, 1 αλλαγή στον 

ΑΛΦΕΙΟ, 1 αλλαγή στην ΟΛΥΜΠΙΑ). 

 .Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμής με μηχάνημα 

υπογόμωσης-τακτοποίησης γραμμής και μηχάνημα διαμόρφωσης έρματος, με 

την διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού εκ μέρους του Αναδόχου και βαρέων 

μηχανημάτων εκ μέρους του ΟΣΕ. 

 Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε ορισμένες ισόπεδες διαβάσεις (Ι.Δ.). (Χ.Θ. 

0+497 Π-Ο, 1+234 Π-Ο, 5+932 Π-Ο, 10+410 Π-Ο, 20+180 Π-Ο, 20+530 Π-Ο και Χ.Θ. 

1+021 Π-Κ, 0+113 Π-Κ , 0+804 Π-Κ, 11+255 Π-Κ) και επιπλέον 10 Ι.Δ. καθ υπόδειξη 

της Επίβλεψης . 

 Πλήρης εξασφάλιση γραμμής, με τριγωνομετρικά σημεία και πάσσαλους σε 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτύπωση γραμμής και τοποθέτηση εξασφαλιστικών 

σημείων. 

 Τοποθέτηση σιδηροδρομικών σημάτων και πινακίδων.  

 Έλεγχος, ανύψωση και συντήρηση των εφέδρανων μεσόβαθρου της γέφυρας του 

ποταμού Ενιππέα.  

 Συντήρηση – μετατροπές και αντικατάσταση 4 παλαιών εφεδράνων με νέα, στην 

γέφυρα στην περιοχή Στρέφη.  

 Μετατροπή δεκαοκτώ (18) τεχνικών σε πλακοσκεπή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

σύμφωνα με τα  σχέδια της Υπηρεσίας και με τα τυπικά σχέδια διαστασιολόγησης 

των προκατασκευασμένων πλακών. Οι τελικές διαστάσεις κάθε πλακοσκεπούς θα 

προσδιοριστούν από τον Ανάδοχο του έργου σε σχέση με τις επί τόπου συνθήκες. 

 Θα τοποθετηθούν 11 (έντεκα) νέα ΑΣΙΔ σε Ι.Δ. στις θέσεις που θα υποδειχθούν 

από την αρμόδια Υπηρεσία όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Επίσης προβλέπεται προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΑΣΙΔ σύμφωνα με την 

υπόδειξη που θα γίνει στον ανάδοχο από την Δ/νση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων 

και Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΣΗΚ)  του ΟΣΕ.  

 

B.2.   ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή – διαμόρφωση/συντήρηση των αποβαθρών και 

στεγάστρων, την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού τους (καθιστικούς πάγκους, 
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κάδους απορριμμάτων) καθώς και τον ηλεκτροφωτισμό στις προαναφερόμενες στάσεις. 

Τα σχέδια των στεγάστρων θα διατεθούν από την Υπηρεσία. 

 

 

Γ.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Γ.1. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Αναλυτικότερα θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες : 

1. Καθαρισμός χανδάκων και εξωχανδάκων, καθώς και τακτοποίηση 

σιδηροδρομικών υλικών,  με την διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού και 

μηχανημάτων του αναδόχου 

2. Σύσφιξη και έλεγχος συνδέσµων. 

3. Αντικατάσταση σιδ/χιών σε γραμμή με αρμούς  

4. Κουρμπάρισμα σιδηροτροχιών στις καμπύλες για την διόρθωση των γωνιών 

στους αρμούς . 

5. Αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων. 

6. Σκυρόστρωση σιδηροδρομικής γραμμής εκτελούμενης, άνευ της προμήθειας 

των σκύρων 

7. Έλεγχος και συντήρηση αλλαγών τροχιάς 

8. Γώνιασμα αρμών 

9. Εκτέλεση αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων, κτλ. 

Η επιλογή των υπό  αντικατάσταση (φθαρμένων) υλικών, κατά την εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών  όπως στρωτήρων γραμμής, αμφιδετών, ψιλού υλικού κτλ, θα γίνεται από αρμόδιο 

στέλεχος γραμμής, κατά την εκτέλεση των εργασιών επί τόπου  του έργου. Όλα τα υλικά που 

θα απαιτηθούν, θα διατίθενται στον ανάδοχο από τον ΟΣΕ στον Σ.Σ. Σαμικού, Σ.Σ. Ρίου, Σ.Σ. 

Πύργου ή Σ.Σ. Αγίου Διονυσίου. Οι φορτοεκφορτώσεις όλων των απαραίτητων υλικών που θα 

ενσωματωθούν στο έργο, περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις τιμές του τιμολογίου και 

εκτελούνται από τον Ανάδοχο. Τα φθαρμένα υλικά που αντικαθίστανται θα μεταφέρονται και 

θα τακτοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου στον Σ.Σ. Πύργου. 

Για τις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις – μικροδιορθώσεις που τυχόν απαιτηθούν σε κάποια από 

τα διατιθέμενα υλικά του Ο.Σ.Ε., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αφού ενημερώσει την 

Υπηρεσία, να προβεί στην  επιδιόρθωσή τους ή αν αυτό δεν είναι εφικτό στην αντικατάστασή 

τους με άλλα αντίστοιχα υλικά διατιθέμενα από τον ΟΣΕ, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, αφού η 

οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση από τέτοιου είδους απρόβλεπτες καταστάσεις, θεωρείται ότι 

έχει ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο και εμπεριέχεται στην προσφορά του. 

1. Εργασίες  συντήρησης γραμμής 

 Σύνδεσμοι 
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o Έλεγχος σύσφιγξης / ελαστικότητας των συνδέσμων (όπου απαιτείται) 

o Σύσφιγξη των συνδέσμων  

o Λίπανση των συνδέσμων 

 
Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται με  εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανήματα του 
αναδόχου. 
 

 Αντικατάσταση μεμονωμένων στρωτήρων ξύλινου τύπου ΑΖΟΜΠΕ. 
     

 Σιδηροτροχιές 
 
o Λεπτομερής επιθεώρηση των σιδηροτροχιών και των αρμών  

o Αποκοπή εκχειλώσεως άκρων σιδηροτροχιών 

 
Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται από στελέχη του τμήματος με διάθεση εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μηχανημάτων από τον ανάδοχο του Έργου. 
 

o Αντικατάσταση σιδηροτροχιών σύμφωνα με τις οδηγίες τις επίβλεψης τόσο σε 

ευθυγραμμία όσο και σε καμπύλες.   

o Κουρμπάρισμα σιδηροτροχιών στις καμπύλες για την διόρθωση των γωνιών στους 

αρμούς. Η Τιμή όλης της διαδικασίας του κουρμπαρίσματος των σιδηροτροχιών των 

καμπυλών είναι ανοιγμένη στις τιμές του τιμολόγιου του έργου. 

    

 Αρμοί – αμφιδέτες  
 

o Λίπανση των αρμών χωρίς αποσύνδεσή τους 

o Αντικατάσταση αμφιδετών 

o Αντικατάσταση μικρού υλικού  

o Στερέωση των τυρφωνιών 

 
Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται με  εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανήματα του 
αναδόχου. 
 
 

 Λοιπές εργασίες 
 

o Έκτακτη σύσφιγξη των συνδέσμων 

o Στερέωση των τυρφωνιών 

o Έκτακτος, περιορισμένος έλεγχος της πασσάλωσης των καμπυλών 

o Καθαρισμός ή συμπλήρωση έρματος (έκτακτος) 
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Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται με  εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανήματα του 
αναδόχου. 
 

2. Τοπικός καθαρισμός έρματος σιδηροδρομικής γραμμής χειρονακτικά 

 

Προβλέπονται γενικά εργασίες τοπικού καθαρισμού έρματος, σε ελεύθερα περιθώρια 

κυκλοφορίας, στα πλαίσια Γ.Ε. ή εκτός αυτής, χειρονακτικά σε διάφορες θέσεις της 

σιδηροδρομικής γραμμής,  ήτοι : 

 Την αφαίρεση του υπάρχοντος σκύρου μεταξύ και κάτω από τους στρωτήρες σε όλο το 

πλάτος της γραμμής 

 Την προσωρινή στήριξη των στρωτήρων για την ασφαλή διέλευση των αμαξοστοιχιών 

 Την τοποθέτηση γεωυφάσματος 

 Την αναπλήρωση του κενού με καθαρά σκύρα γραμμής, που θα μεταφέρει ο ανάδοχος 

προηγουμένως ο ανάδοχος στο σημείο καθαρισμού με δαπάνες του 

 Την υπογόμωση χειρονακτικά (με πικούνι ή Jackson) 

 Την απομάκρυνση των υλικών, που θα προκύψουν από την εξυγίανση μακράν της 

σιδηροδρομικής γραμμής. 

 

3. Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις  

 

Ειδικά όσον αφορά τις συγκολλήσεις, αυτές θα εκτελεστούν κυρίως για την αποκατάσταση 

θραύσεως συγκολλήσεων ή σιδηροτροχιών, την αντικατάσταση σιδηροτροχιών κ.λ.π. 

Οι κολλήσεις θα πραγματοποιηθούν σε ανοικτή γραμμή και σε σταθμούς και μπορεί να είναι 

απλές ή μεταβατικές ή κολλήσεις σε αλλαγές.  

Οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών θα είναι διαφόρων τύπων (31,6 kgr/m ή 

παρεμφερείς βάρους ≤ 35 kgr/m) με χοάνες μίας χρήσεως, στα διατιθέμενα περιθώρια. Η 

προμήθεια των συγκολλήσεων θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου. 

 Η αλουμινοθερμική μέθοδος, που θα ακολουθηθεί θα είναι Τεχνολογίας εγκεκριμένης από 

τον ΟΣΕ ή από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες εκτέλεσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων του Ο.Σ.Ε. (βλ. 

ΠΕΤΕΠ 07-07-01-10) και των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών.  

Οι εργασίες των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων θα εκτελεστούν με μηχανήματα και 

προσωπικό του αναδόχου. 

Για όλες τις αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις θα παραδίδεται στην επίβλεψη του έργου 

μητρώο συγκολλήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα της υπηρεσίας όπου θα αναγράφονται τα 

γεωμετρικά της συγκόλλησης, οι συνθήκες πραγματοποίησης της (θερμοκρασία κλπ).  

Ο ΟΣΕ, πέραν των ανωτέρω ελέγχων, θα πραγματοποιεί ελέγχους και με δικό του 

προσωπικό και εξοπλισμό. 
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4. Σκυρόστρωση γραμμής  

 

Οι εργασίες σκυρόστρωσης εκτελούνται συμβατικά με σύνθεση συρμού – σκυροβαγόνων του 

Αναδόχου και θα υπάρχει διαχωρισμός των ποσοτήτων των σκύρων που διαστρώνονται με 

σκυροβάγονα, από τις ποσότητες εκείνες που διαστρώνονται με μηχανήματα δομικών έργων 

(ποσότητες προσκυρόστρωσης). Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης των σκύρων γραμμής 

περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις τιμές των άρθρων και τα άρθρα είναι γενικής εφαρμογής για 

πλήρη σκυρόστρωση ή συμπλήρωση έρματος και για οποιοδήποτε τύπο σκυροστρωμένης 

διατομής (για μονή γραμμή κανονικού, μετρικού ή συνδυασμένου εύρους). 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Περιγραφικό Τιμολόγιο του έργου 

και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

5. Μισθώματα  

Προβλέπεται η διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων στο Τμήμα Γραμμής 

Πατρών για εργασίες, αφενός μεν που δεν είναι δυνατόν να κοστολογηθούν με το αναλυτικό 

τιμολόγιο της μελέτης και θα εκτελεστούν με φροντίδα και επίβλεψη στελεχών του τμήματος, 

όπως για παράδειγμα τακτοποίηση υλικών σε σταθμούς, φορτοεκφορτώσεις, φορτώσεις 

σιδ/κών υλικών, σκυρόστρωση, τακτοποίηση γραμμής κλπ. 

6. Απολογιστικές εργασίες 

Το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αναβάθμιση των 

WC Κατακόλου, Αλφειού ,Σαλμωνής και Πελοπίου. Συγκεκριμένα θα γίνουν αλλαγέs στα 

πλακίδια των wc, λεκάνεs, νιπτήρεs, φωτιστικά και αξεσουάρ μπάνιων και ότι άλλο απαιτηθεί 

για την πλήρη λειτουργικότητα τους, τα οποία θα επιλέξει η επίβλεψη και θα πληρωθούν 

βάσει τιμολογίων καθώς επίσης για πρόσθετα υλικά και εργασίες που πιθανώς απαιτηθούν 

και δεν προβλέπονται από τα άρθρα του τιμολογίου. 

 

Γ 1.1. Γέφυρα Ενιππέα. 

 
Η γέφυρα του Ενιππέα βρίσκεται στη Χ.Θ. 11+080 της γραμμής Πύργος – Ολυμπία και είναι 

δυο ανοιγμάτων των 30m. Αποτελείται από δύο δικτυωτά μεταλλικά ζεύγματα που εδράζονται 

με μεταλλικά εφέδρανα στα ακρόβαθρα και το μεσόβαθρο. Οι συνδέσεις των μεταλλικών 

φορέων είναι με ηλώσεις. 

Στο ακρόβαθρο προς Πύργο είναι τοποθετημένα τα δυο σταθερά εφέδρανα του πρώτου 

μεταλλικού ζεύγματος και στο μεσόβαθρο τα δυο κινητά. Αντίστροφα, στο ακρόβαθρο προς 

Ολυμπία είναι τοποθετημένα τα δυο κινητά εφέδρανα του δεύτερου μεταλλικού ζεύγματος 

και στο μεσόβαθρο τα δυο σταθερά. Η διάταξη των ζευγμάτων είναι όπως απεικονίζεται 

στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 1: Η γέφυρα του Ενιππέα 

Πρόσφατα έγιναν εργασίες αποκατάσταση και ενίσχυσης της θεμελίωσης του μεσοβάθρου 

και του ενός εκ των ακροβάθρων (προς Ολυμπία) με πασσάλους λόγω σημαντικών 

υποσκαφών. Επίσης, έγιναν εργασίες προστασίας της κοίτης ανάντι και κατάντι της 

γέφυρας με συρματοκιβώτια για την αποφυγή μελλοντικών υποσκαφών. 

Δεν έγιναν, ωστόσο, εργασίες για την αποκατάσταση υψομετρικά των εφεδράνων, τα 

οποία, λόγω της στροφής του μεσοβάθρου, εμφάνισαν διαφορικές κατακόρυφες 

μετατοπίσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανισοσταθμία των δυο μεταλλικών ζευγμάτων, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Επομένως, είναι προφανές ότι απαιτείται 

διευθέτηση των εφεδράνων στο μεσόβαθρο. 

 

Φωτ. 1 Ανισοσταθμία ζευγμάτων γέφυρας Ενιππέα 

Για τη διευθέτηση των υφιστάμενων εφεδράνων απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω 

εργασίες: 
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 Υψομετρική αποτύπωση των οκτώ (8) μεταλλικών εφεδράνων στήριξης της ανωδομής 

της γέφυρας. 

 Εφόσον εκτιμηθούν οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των εφεδράνων θα γίνει η σχετική 

μελέτη ανάταξης των εφεδράνων, ώστε αυτά να βρίσκονται στη σωστή υψομετρική και 

οριζοντιογραφική θέση.  

 Ανύψωση της ανωδομής με γρύλλους και στήριξη των μεταλλικών φορέων της σε 

προσωρινή διάταξη (ξύλινη τακαρία από στρωτήρες) για εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

κατά τη διάρκεια των έργων. 

 Τοπική αφαίρεση της κάτω πλάκας των μεταλλικών εδράνων στα οποία θα απαιτηθεί η 

ανάταξη. 

 Τοπική καθαίρεση κατάλληλης επιφάνειας και βάθους του σκυροδέματος του 

μεσόβαθρου καθώς και πλύσιμο και καθαρισμός με αέρα. 

 Προσωρινή στερέωση της πλάκας έδρασης του εφεδράνου με το άνω τμήμα του 

εφεδράνου που είναι στο πέλμα του φορέα της γέφυρας. 

 Επαναπάκτωση της κάτω πλάκας των εφεδράνων με πλήρωση της καθαιρούμενης 

περιοχής του μεσοβάθρου με υλικό τύπου EMACO, αφού αυτά έχουν τοποθετηθεί στην 

προβλεπόμενη, υψομετρικά και οριζοντιογραφικά, θέση. 

Τέλος απαιτείται επιθεώρηση της γέφυρας, έλεγχος των ηλώσεων, των μεταλλικών 

μελών του φορέα της και αντικατάσταση στρωτήρων, εφόσον απαιτηθεί, ήτοι: 

− Έλεγχος όλων των ήλων, των ελασμάτων και του μεταλλικού φορέα και 

αντικατάσταση αυτών, εάν παρατηρηθεί ότι έχουν φθορές ή στρεβλώσεις,με 

την παρακατω μέθοδο : Αποκεφαλισμός του χαλαρού ήλου και με 

αερόσφυρα απομάκρυνσή του από την οπή. 

− Προσωρινή τοποθέτηση στην οπή κοχλία με περικόχλιο ασφαλείας 

κατάλληλης διατομής για συγκράτηση του ελάσματος με σύσφιξη του 

περικοχλίου. Οι κοχλίες θα είναι κατηγορίας 8.8. 

− Μετά την αντικατάσταση όλων των χαλαρών ήλων με κοχλίες θα γίνει η 

αντικατάσταση των κοχλιών με νέους ήλους. Συγκεκριμένα ο κάθε κοχλίας 

θα αφαιρείται, η οπή θα καθαρίζεται μέχρι να βρεθεί το καθαρό μέταλλο και 

θα επιλέγεται ήλος κατάλληλου μήκους και διαμέτρου ώστε να 

αντικαθίστανται οι κοχλίες. 

− Ο νέος ήλος θα πυρώνεται σε καμίνι υγραερίου σε κατάλληλη θερμοκρασία 

και στη συνέχεια θα πρεσάρεται στην οπή. 

− Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να αντικατασταθούν όλοι οι ήλοι.  

 

Τιμή αντικατάσταση ανά τεμάχιο ήλου: 50 € 

Εκτιμώμενη ποσότητα: 100 ήλοι    

Συνολικό κόστος: 100*50=5.000 € 
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 Έλεγχος των αποστάσεων του μεταλλικού φορέα από τα θωράκια των ακροβάθρων 

και καθαρισμός της περιοχής. 

 Απόξεση μεταλλικών επιφανειών και βάψιμο με ειδική αντισκωριακή εποξειδική 

βαφή σε δύο στρώσεις. 

 

 

 Γ1.2 Γέφυρα στη Χ.Θ. 15+519 (περιοχή Στρέφη)  

 

Η γέφυρα στη Χ.Θ. 15+519 είναι ενός ανοίγματος 16m και  αποτελείται από δύο μεταλλικές 

δικτυωτές δοκούς συνδεδεμένες  μεταξύ τους με αντιανέμια ώστε ο φορέας να αποτελεί 

χωροδικτύωμα άνω διάβασης σιδ/μου. Η γέφυρα εδράζεται σε τέσσερα (4) εφέδρανα στα 

ακρόβαθρα, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες: 

 

 

Φωτ. 2: Γέφυρα Χ.Θ. 15+519 γρ. Πύ-Ο 

Είναι εμφανές ότι ο δικτυωτός φορέας έχει καλυφθεί από φερτά υλικά διότι, λόγω του 

ύψους του,  ο φορέας αυτής βρίσκεται εντός της ανώτατης στάθμης ύδατος. Επίσης, τα 

μεταλλικά στοιχεία έχουν εμφανείς οξειδώσεις, οι ξύλινοι στρωτήρες της επιδομής χρήζουν 

αντικατάστασης, ενώ είναι απαραίτητο να επανακαθοριστούν οι αποστάσεις του 

μεταλλικού φορέα από τα θωράκια των ακροβάθρων. 
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Φωτ. 3, 4, 5: Γέφυρα Χ.Θ. 15+519 γρ. Πύ-Ο 

Επειδή στο παρελθόν έγιναν διάφορες επεμβάσεις στα ακρόβαθρα, τα εφέδρανα έχουν 

ενσωματωθεί στα ακρόβαθρα με αποτέλεσμα αυτά να μην λειτουργούν. Επομένως, είναι 
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προφανής η ανάγκη τοποθέτησης νέων εφεδράνων που να επιτελούν τις αναγκαίες 

προδιαγραφόμενες λειτουργίες των στηρίξεων: 

 Ανάληψη των ασκούμενων κατακόρυφων φορτίων από μόνιμα και κινητά 

φορτία. 

 Ανάληψη των εγκάρσιων δυνάμεων που προέρχονται από την κίνηση των 

συρμών, τον άνεμο και από έναν μεσαίου μεγέθους σεισμό. 

  Παροχή δυνατότητας ανεμπόδιστης κίνησης του άκρου της γέφυρας ώστε οι 

θερμοκρασιακές δράσεις να μην δημιουργούν αυτεντατικές καταστάσεις στον 

φορέα. 

Η Υπηρεσία εκτιμά τις κατακόρυφες φορτίσεις με ασφάλεια σε 80 t ανά εφέδρανο. 

Στην επιλογή του είδους των εφεδράνων σημαντικό ρόλο παίζει και το σχετικά μικρό 

διαθέσιμο ύψος τοποθέτησης μεταξύ κάτω πέλματος φορέα και άνω στάθμης του 

ακροβάθρου.  

Επίσης, για το κανονιστικά προβλεπόμενο εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος των ±50ο C, η διαδρομή του άκρου την οποία θα πρέπει να επιτρέπει 

ανεμπόδιστα το εφέδρανο είναι της τάξης των ±38 mm. 

Με βάση τα ως άνω στοιχεία, η προτεινόμενη επιλογή αναφέρεται σε εφέδρανο σημειακού 

τύπου (Pot bearing), με εγκιβωτισμένο ελαστομερές που στην άνω επιφάνειά του φέρει 

φύλλο αυτολιπαινόμενου PTFE, ώστε να μηδενίζεται η αντίσταση τριβής κατά τη 

θερμοκρασιακή κίνηση του φορέα. 

Το εφέδρανο είναι τύπου Unidirectional, με χαλύβδινο οδηγό τόρμου-εντορμίας, που 

αναλαμβάνει με ασφάλεια το 10% του κατακόρυφου φορτίου υπό τη μορφή οριζόντιας 

δράσης, τιμή η οποία καλύπτει ασφαλώς τις τρέχουσες ανάγκες στο περιορισμένο διάστημα 

λειτουργίας της γέφυρας ως έχει. 

Το εφέδρανο, για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, έρχεται με μικρό ύψος, της τάξης των 

100mm, γεγονός που διευκολύνει την τοποθέτησή του καθώς στο διαθέσιμο κενό, τόσο άνω 

όσο και κάτω, θα μπορέσουν να τοποθετηθούν χαλύβδινες λάμες διανομής και 

ομοιομορφοποίησης των φορτίων. Οι λάμες αυτές θα κολληθούν με πλευρική συγκόλληση 

α=8mm στα υφιστάμενα χαλύβδινα στοιχεία. 

Πριν τις συγκολλήσεις θα πρέπει να προηγηθεί προσεκτικός καθαρισμός των επιφανειακά 

διαβρωμένων επιφανειών για την όσο το δυνατό καλύτερη επαφή των χαλύβδινων 

στοιχείων μεταξύ τους. 

Στοιχεία εφεδράνων: 

− Unidirectional pot bearing (guided) 

− MK4 TYPE PG – 1305 

− Vmax ULS 1305KN 



15 

 

− Vmax SLS 900KN 

− Hmax  80KN 

− Ls ±40mm (x-dir) 

− ROTATION 0,01 rad 

− Preset value 0mm 

Επομένως, θα γίνουν οι αναγκαίες εργασίες στα ακρόβαθρα (καθαιρέσεις, ανυψώσεις, 

προσωρινές υποστηλώσεις (τακαρίες) κλπ. 

Επιπλέον θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:   

 Καθαρισμός του μεταλλικού φορέα από τα κλαδιά και τα διάφορα υλικά που έχουν 

εγκλωβιστεί ανάμεσα στα μεταλλικά μέλη του.   

 Έλεγχος όλων των ήλων, των ελασμάτων, των μελών του μεταλλικού φορέα και 

αντικατάσταση των χαλαρών ήλων. 

 Αποκατάσταση των αποστάσεων του μεταλλικού φορέα από τα θωράκια των 

ακροβάθρων. 

 Απόξεση μεταλλικών επιφανειών και βάψιμο με ειδική αντισκωριακή εποξειδική 

βαφή. 

 Καθαρισμός κοίτης και πρανών του ρέματος από βλάστηση και φερτά υλικά. 

 Τοπική εξασφάλιση/ή αντιστήριξη των πρανών του ρέματος, γύρω από το 

ακρόβαθρο προς Πύργο, με κατασκευή τοίχου, ή τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, 

κλπ. 

 Αντικατάσταση των χαλαρών ήλων των ελασμάτων με τη μεθοδολογία που 

περιγράφηκε στη Γέφυρα Ενιππέα.  

 
Γ.2. ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ  

Για την αναβάθμιση και κατασκευή των υποδομών στις στάσεις προβλέπεται η εκτέλεση των 

παρακάτω  εργασιών ως εξής : 

 Στάση «Κεντρικός Σταθμός  Κατακόλου»  

Οι εργασίες εκτελούνται στην υφιστάμενη αποβάθρα η οποία υπερυψώνεται κατά 0,20m 

περίπου σε μήκος 120,00m και σε πλάτος 3,00m, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

απαιτούμενες αποστάσεις της αποβάθρας από την σιδηροτροχιά σύμφωνα με τα σχέδια Α10 

Α11 και  Λ1 . 

Προβλέπονται εργασίες : 

- τοποθέτησης εμφανών ξυλοτύπων στις εξωτερικές πλευρές της αποβάθρας 

- διάστρωσης σκυροδέματος σε πάχος 12cm περίπου οπλισμένου με 2#Φ8/20 

- επάλειψης  με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 

- κατασκευής εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ139, ελαχίστου 

πάχους 8cm 
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Στην αποβάθρα και στην ράμπα πάνω σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίαματος πάχους 1,5cm 

κατασκευάζεται λωρίδα κίνησης τυφλών με ειδικές πλάκες διαστάσεων 40x40 και λωρίδα 

κινδύνου σε απόσταση 0,50m από το άκρο της αποβάθρας  (σχέδιο λεπτομερειών Λ2). Στην 

αρχή, στο πέρας και σε σημεία αλλαγής της διεύθυνσης κατασκευάζονται λωρίδες 

επισήμανσης κάθετες στον άξονα της κίνησης πλάτους 0,40m διαφορετικής υφής και 

χρώματος από το δάπεδο της ράμπας. 

Ανάμεσα στις υπάρχουσες παλιές σιδηροδρομικές γραμμές που δεν χρησιμοποιούνται 

κατασκευάζεται διάδρομος πρόσβασης μέχρι την ράμπα πρόσβασης πλάτους 3,30m και 

μήκους όσο απεικονίζεται στο σχέδιο λεπτομερειών Λ5 . 

Προβλέπονται εργασίες : 

- εκσκαφής θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

- τοποθέτησης εμφανών ξυλοτύπων στις εξωτερικές πλευρές του διαδρόμου 

- τοποθέτησης ξυλοτύπων συνήθων χυτών κατασκευών ανάμεσα στις σιδηροδρομικές 

γραμμές και σε απόσταση 0,05cm από αυτές 

- κατασκευής επιχώματος με κοκκώδες υλικό πάχους 0,20m 

- διάστρωσης σκυροδέματος σε πάχος 0,10m οπλισμένου με #Φ8/15 

- κατασκευής εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25), οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ139, ελαχίστου πάχους 

8cm 

Κατασκευάζεται κεκλιμένος διάδρομος (ράμπα) πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

και κινητικά προβλήματα (Α.Μ.Κ.-Α.μ.Ε.Α.) πλάτους 2,00m (σχέδιο λεπτομερειών  Λ6). 

Προβλέπονται εργασίες : 

- εκσκαφής θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

- κατασκευής θεμελίου 0,40Χ0,40m οπλισμένο με 4Φ8 και ΣΦ8/15 

- τοποθέτησης εμφανών ξυλοτύπων στις εξωτερικές πλευρές της ράμπας 

- τοποθέτησης ξυλοτύπων συνήθων χυτών κατασκευών 

- πλήρωσης με κοκκώδες υλικό, 

- κατασκευής τοιχείων πάχους 0,15m οπλισμένα με πλέγμα Τ139 

- κατασκευής περιζωμάτων (σοβατεπί), εκατέρωθεν της ράμπας, ύψους 0,10m και πλάτους 

0,15m 

- διάστρωσης σκυροδέματος σε πάχος 0,15m οπλισμένου με #Φ8/15 

- κατασκευής εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ139, ελαχίστου πάχους 8cm 

Στην ράμπα πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα (Α.Μ.Κ.-

Α.μ.Ε.Α.) τοποθετούνται δύο συνεχείς χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές της ράμπας, σε 

ύψη 0.90m και 0,70m από το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες, στερεωμένοι 

επί σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων, γαλβανισμένοι Φ 2 ''. 
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Κατασκευάζονται δύο μεταλλικά στέγαστρα διαστάσεων μήκους 7,00m και πλάτους 2.00m 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια Α13, Α14, Α15 της μελέτης. Τα στέγαστρα στηρίζονται σε 

σύνθετα μεταλλικά υποστυλώματα και επί των υποστυλωμάτων προβλέπονται μεταλλικοί 

φορείς, αποτελούμενοι από μεταλλικές δοκούς ορθογωνικής  διατομής. Η επιστέγαση των 

στεγάστρων της αποβάθρας θα γίνει με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης Εσωτερικά κατασκευάζονται μεταλλικά κάθισματα από 

λαμαρίνα πάχους 4mm (τρία τεμάχια των 1,50m μήκους σε ίσες αποστάσεις) ενσωματωμένα 

στον μεταλλικό σκελετό.  

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα σε  μία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξειδικού 

υποστρώματος και δύο στρώσεις πολυουρεθανικού ελαιοχρώματος. 

Η έδραση των υποστυλωμάτων γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης  και τα 

αγκύρια εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 διαστάσεων 0,60Χ0,60Χ0,70m 

οπλισμένο με ΣΦ8/15. Κατασκευάζεται ενισχυμένη ζώνη στήριξης των υποστυλωμάτων από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 διαστάσεων 0,60Χ0,60Χ0,47m οπλισμένη με 4Φ12 και ΣΦ8/15 

(σχέδιο Σ2). 

Κατά μήκος των αποβαθρών κατασκευάζεται μεταλλική περίφραξη, από προκατασκευασμένα 

βιομηχανικά κιγκλιδώματα ύψους 1,00m τύπου ΑΣΚΟ όπου το ύψος της αποβάθρας είναι 

>70εκατοστων από το πέριξ διαμορφωμένο έδαφος ,σε συνεννόηση με την επίβλεψη.  (σχέδιο 

λεπτομερειών Λ4). 

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται στην αποβάθρα δύο αρμοί  διαστολής πλάτους 50mm,  

οι οποίοι γεμίζουν με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών 

κυψελών.  

Για την επικάλυψη των αρμών χρησιμοποιούνται τυποποιημένα αρμοκάλυπτρα βιομηχανικής 

προέλευσης από διατομές αλουμινίου της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 

πρόταση του Αναδόχου.  

Στις εξωτερικές επιφάνειες της αποβάθρας, της ράμπας και του διαδρόμου πρόσβασης από 

εμφανές ανεπίχριστο σκυρόδεμα εφαρμόζονται χρωματισμοί με ακρυλικά υδατοδιαλυτά 

τσιμεντοχρώματα, που θα περιλαμβάνουν προετοιμασία των επιφανειών για βαφή με λείανση 

της επιφάνειας από κάθε ανωμαλία, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, καθάρισμα από την σκόνη, 

στοκάρισμα και εφαρμογή στρώσεων χρώματος, εκ των οποίων η πρώτη με λεπτόρευστο 

ακρυλικό χρώμα (αστάρωμα) . 

Η αποβάθρα και στις θέσεις που φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο εξοπλίζεται με : 

- Γαλβανιζέ κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 30lt 

- καθιστικούς πάγκους από σκυρόδεμα διαστάσεων 1800mmΧ450mmΧ300mm 
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Γ.3 Στάσεις «Συκιάς, Παλιού Νοσοκομείου Πύργου, Σαλμώνης, Πελοπίου, 

Στρέφη, Πλατάνου» 

Στις  στάσεις αυτές  οι εργασίες εκτελούνται στην υφιστάμενη αποβάθρα η οποία 

υπερυψώνεται σε ύψος 0,25m περίπου και πλάτος μέχρι 2,00m περίπου και σε μήκος 70,00m 

και να ικανοποιούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις της αποβάθρας από την γραμμή 

λειτουργίας, σύμφωνα με τα σχέδια Α11 και  Λ1 . 

Στις ανωτέρω στάσεις  για τις εργασίες που απαιτούνται ισχύουν όσα αναφέρονται  αναλυτικά 

στην στάση «Κεντρικός Σταθμός Κατακόλλου» και σύμφωνα με το  αντίστοιχο σχέδιο της 

μελέτης (σχέδιο Α11). 

Οι εργασίες αφορούν στην συμπλήρωση για την δημιουργία αποβάθρας ορθογωνικής 

διατομής μήκους 70,00m, πλάτους έως 2,00m ,τοποθετημένη σε απόσταση 1,45m από τον 

άξονα της μετρικής γραμμής και το επίπεδο κυκλοφορίας της αποβάθρας να βρίσκεται σε 

απόσταση 0,40m από την κεφαλή της σιδηροτροχιάς (σύμφωνα με το σχέδιο Λ1). 

Περιλαμβάνονται οι εργασίες : 

- εκθαμνώσεων και εκριζώσεων για την διαμόρφωση του χώρου 

- εκσκαφής θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 

- κατασκευής εξομαλυντικής στρώσης από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 

0,10m 

- τοποθέτησης εμφανών ξυλοτύπων στις εξωτερικές πλευρές της αποβάθρας οι οποίες 

θα χρωματιστούν 

- τοποθέτησης ξυλοτύπων συνήθων χυτών κατασκευών 

- τοποθέτησης οπλισμού 2#Φ8/20 στο δάπεδο, τα τοιχεία και την πλάκα που έχουν 

πάχος 0,15m 

- διάστρωσης σκυροδέματος κατηγορίας C20/25  

- επάλειψης με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 

- κατασκευής εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ139, ελαχίστου 

πάχους 8cm 

Η πλήρωση του δομικού στοιχείου των αποβαθρών από οπλισμένο σκυρόδεμα γίνεται με 

κοκκώδες υλικό.  

Η συνεχής, ασφαλής και  χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των  πεζών  σε ήδη πλακοστρωμένα 

τμήματα με την αποβάθρα εξασφαλίζεται, όπως καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, με 

τσιμεντόπλακες διαστάσεων πλευράς έως 50cm, πάχους 3-5cm, αντιολισθηρές, με 

επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, τοποθετημένες με τσιμεντοκονίαμα των 450kgr 

τσιμέντου, αφού προηγηθεί στρώση σκυροδέματος C20/25 πάχους 0,15m οπλισμένη με 

δομικό πλέγμα Τ131 πάνω σε υπόβαση  από  κοκκώδες υλικό πάχους 0,15m. Τα 
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διαμορφωμένα πλακοστρωμένα τμήματα, καταλήγουν στο άκρο τους σε προκατασκευασμένα 

κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15m και ύψους 0,30m, 

σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης (σχέδιο λεπτομερειών Λ3). 

Κατασκευάζονται σκάλες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25) σύμφωνα με το 

σχέδιο λεπτομερειών Λ5 και στις θέσεις που προβλέπεται σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 

μελέτη. 

Σημειώνουμε ότι τα σχέδια που αναφέρονται στην παρούσα είναι εγκεκριμένα από τον Ιούλιο 

2018 και είναι σε ισχύ. 

 

Γ.4 Σιδηροδρομικός Σταθμός Πύργου. 

 Διαμόρφωση μιας κύριας αποβάθρας έμπροσθεν του σταθμού και μεταξυ 1ης και 2ης 

γραμμής  με μήκος 120m και ύψος 0,38m από την κεφαλή της σιδηροτροχιάς σε όλο 

το μήκος της για την εξυπηρέτηση της επιβίβασης/ αποβίβασης των επιβατών από 

την αμαξοστοιχία. 

Τοποθέτηση πλακών  πρόσβασης/όδευσης των ΑΜΕΑ/ΑΜΚ, διαγραμμίσεις, κλπ. 

σύμφωνα με την νομοθεσία, στην αποβάθρα πλησίον του κτιρίου σταθμού. 

Η απόσταση των ακμών των αποβαθρών από τον άξονα της γραμμής θα είναι 

1,44m σε ευθυγραμμία και μηδενική επίκλιση (διαφορετικά προσαρμόζεται 

καταλλήλως). 
 

Γ.5 Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλφειού 

 Η αποβάθρα του σταθμού μεταξύ 1ης και 2ης γραμμής θα διαμορφωθεί ως η αποβάθρα του 

Σ.Σ. Πύργου.  

 

Γ.6 Τεχνικά έργα σιδ/κής γραμμής Πύργου - Ολυμπίας 

Στην σιδ/κή γραμμή Πύργος – Ολυμπία υπάρχουν περίπου δέκα οκτώ (18) μικρά τεχνικά 

έργα ανοίγματος από 0,80 – 1,00m διαφόρων μορφών (σωληνωτά, διπλές δοκοί, κλπ.). Τα 

τεχνικά αυτά είναι μπαζωμένα σε σημαντικό βαθμό και ως εκ τούτου δεν εξασφαλίζεται η 

υδραυλική ροή. Επειδή οι φορείς δεν έχουν θωράκια συγκράτησης έρματος και δεν είναι 

δόκιμη η συντήρησή τους είναι προφανές ότι αυτά θα πρέπει να μετατραπούν σε 

πλακοσκεπείς οχετούς. Επειδή η κατασκευή αυτή θα γίνει υπό κυκλοφορία προτείνεται τα 

πλακοσκεπή τεχνικά να γίνουν με τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών ανωδομής 

από οπλισμένο σκυρόδεμα επί των υφιστάμενων βάθρων. Η κατασκευή των πλακοσκεπών 

θα γίνει αφού προηγηθεί καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων και η εκβάθυνση αυτών, σε 

βάθος που δε θα επηρεάζει τις θεμελιώσεις των ακροβάθρων.  

Οι προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 θα έχουν πάχος 0,30m 

και  άνοιγμα 1,40 - 1,60m. Το πλάτος των πλακών θα καθορισθεί από τις επί τόπου 

συνθήκες ώστε να ενσωματώνονται επακριβώς με την υφιστάμενη γραμμή (εκτιμήθηκε 

πλάτος πλακοσκεπών περίπου 3,00m).  
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Ο φορέας της πλάκας θα φέρει πλευρικά και σε όλο το μήκος υπερυψωμένο στηθαίο, το 

οποίο θα εγκιβωτίζει τη σκάφη έρματος. Το ύψος του στηθαίου θα είναι 0,10m πάνω από 

την στάθμη του έρματος που θα καθοριστεί από την επίβλεψη.  

Η προκατασκευασμένη πλάκα θα διαμορφωθεί με κλίση 2% αμφικλινή προς τις εξωτερικές 

πλευρές. Στο πάνω μέρος της προκατασκευασμένης πλάκας θα τοποθετηθεί στεγάνωση 

από ειδικές μεμβράνες οι οποίες θα καλύπτουν και την κατακόρυφη εσωτερική παρειά των 

στηθαίων εγκιβωτισμού της σκάφης έρματος. Επίσης θα προβλεφθεί σκυρόδεμα πάχους 6 

cm για την προστασία της στεγάνωσης.   

Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων, τα οποία θα 

απορρέουν εκτός του τεχνικού, ανάλογα με την μηκοτομική κλίση της πλάκας ανωδομής.   

Οι τυχόν διελεύσεις καλωδίων π.χ. για τις εγκαταστάσεις των ΑΣΙΔ θα αναρτώνται 

εξωτερικά των στηθαίων εγκιβωτισμού, σε ξεχωριστό μεταλλικό προστατευτικό σωλήνα 

κατάλληλης διαμέτρου. 

Οι διαστάσεις της παραπάνω κατασκευής είναι ενδεικτικές και οι τελικές διαστάσεις κάθε 

πλακοσκεπούς θα προσδιοριστούν από τον Ανάδοχο του έργου σε σχέση με τις επί τόπου 

συνθήκες. 

Οι προκατασκευασμένες πλάκες θα έχουν τον παρακάτω οπλισμό: 

Στο κάτω πέλμα των προκατασκευασμένων πλακών θα τοποθετηθεί κύριος οπλισμός 

Φ16/10 και οπλισμός διανομής Φ12/10, με κεκαμμένα τα άκρα  κατά 20 cm. 

Στο άνω πέλμα θα τοποθετηθεί κύριος οπλισμός Φ14/10 και οπλισμός διανομής Φ12/10, με 

κεκαμμένα τα άκρα  κατά 20 cm.  

Οι οπλισμοί θα στερεωθούν με καβαλέτα 6Φ12/m2.  

Προκειμένου να μεταφερθούν και τοποθετηθούν στην τελική τους θέση οι 

προκατασκευασμένες πλάκες θα φέρουν οπλισμό τύπου φουρκέτας κατάλληλης διαμέτρου 

(Φ12).  

Παρατίθενται ενδεικτικά σχέδια διαστασιολόγησης των προκατασκευασμένων πλακών: 
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Γ.7 Χωματουργικά – Καθαιρέσεις 

 Εκθάμνωση, καθαρισμός, εκχέρσωση εδάφους στη ζώνη εκτέλεσης των 

εργασιών  Συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 

υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ) και  συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 

φόρτωσης . 

 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, για την καθαίρεση τμήματος  της 

βάσης του περίφραξης του χώρου που οριοθετεί τον χώρο του ΟΣΕ που 

εμποδίζει την διαμόρφωση και την κατασκευή της αποβάθρας, όπως 

προβλέπεται από τη μελέτη. Καθαίρεση παλιών διαδρόμων πρόσβασης στους 

σταθμούς Κατάκολου  και Πύργου  για την κατασκευή νέων διαδρόμων 

πρόσβασης στις νέες αποβάθρες σύμφωνα με τη νέα χωροθέτηση. 

 Αποξήλωση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων της παραπάνω περίφραξης με την 

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και 

αποθήκευση των χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους σε θέση που θα 

υποδειχτεί. 

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς χρήση μηχανικών σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη, για την εκσκαφή του θεμελίου των προκατασκευασμένων 

κρασπέδων. 
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 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη για την εκσκαφή των αποβαθρών, των κεκλιμένων διαδρόμων 

(ραμπών) και των πεζοδρομίων, πλακοστρωμένων επιφανειών. 

 Γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα σε όλη την περιοχής επέμβασης ώστε να 

διαμορφωθούν οι στάθμες του εδάφους στα επιθυμητά επίπεδα. 

 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών παραπλεύρως της 

αποβάθρας με  διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, διαβροχή και η συμπύκνωση 

αυτών. 

 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm και κατασκευή 

επιχώματος για την πλήρωση του φορέα των αποβαθρών και σε τμήματα που 

επιστρώνονται με τσιμεντόπλακες και στην κατασκευή των κεκλιμένων 

διαδρόμων (ράμπες) πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κινητικά 

προβλήματα (Α.Μ.Κ.-Α.μ.Ε.Α.). 

 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων των κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα. Η απόθεση και διάστρωση των 

προϊόντων των εκσκαφών που πλεονάζουν ή κρίνονται ακατάλληλα εκτός της 

περιοχής του έργου πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένους χώρους. 

 

Γ.8 Σκυροδέματα 

 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για την κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης 

στην βάση των αποβαθρών και για την κατασκευή του  θεμελίου των 

προκατασκευασμένων κρασπέδων. 

 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για την κατασκευή των αποβαθρών, των 

κεκλιμένων διαδρόμων (ραμπών) και των πεζοδρομίων, πλακοστρωμένων 

επιφανειών . 

 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για την έδραση των υποστυλωμάτων του 

στεγάστρου  σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης, τον εγκιβωτισμό 

των αγκυρίων και την κατασκευή ενισχυμένων ζωνών στήριξης των 

υποστυλωμάτων . 
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 Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση δομικού πλέγματος S500s επί της βάσης 

έδρασης των δρόμων και των πλακοστρώσεων. Προμήθεια μεταφορά και 

τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών S500s επί του τοιχίου αντιστήριξης. Οι 

χαλύβδινοι ράβδοι και τα πλέγματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

είναι καινούρια, χωρίς ρωγμές, χαλαρή σκουριά ή άλλα ελαττώματα, με 

καθαρές επιφάνειες, θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά για την ποιότητα και τις μηχανικές ιδιότητας 

του χάλυβα. 

 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών για την κατασκευή όλων των μη 

ορατών επιφανειών σκυροδέματος όπως εσωτερική επιφάνεια αποβαθρών, 

εξωτερική επιφάνεια των αποβαθρών που βρίσκεται εντός του εδάφους, 

θεμέλια ραμπών, κλιμάκων κλπ. Οι τελικές μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων 

επιφάνειες των σκυροδεμάτων θα πρέπει να είναι ομαλές, λείες, ομοιογενείς, 

ανθεκτικές χωρίς τοπικά ελαττώματα. 

 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων για τις εξωτερικές πλευρές της αποβάθρας, 

των ραμπών και των διαδρόμων πρόσβασης που θα χρωματιστούν με 

τσιμεντόχρωμα. 

 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 

mm. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s για τον οπλισμό του 

φέροντος οργανισμού των αποβαθρών, της θεμελίωσης των υποστυλωμάτων 

των στεγάστρων,  των θεμελίων των ραμπών και κλιμάκων. 

 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,15Χ0,30Χ1,00m για την 

οριοθέτηση των πλακοστρωμένων τμημάτων. 

 

Γ.9  Κατασκευές  μεταλλικές  

 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 

mm για την κατασκευή των μεταλλικών στεγάστρων 

 

Γ.9.1 Τεχνική περιγραφή μεταλλικού φορέα  στεγάστρου 

Ο όλος σκελετός του στεγάστρου απαρτίζεται από επί μέρους μεταλλικά επίπεδα 

πλαίσια από διατομές μορφοσιδήρου, τα οποία κατά την εγκάρσια διεύθυνσή τους 

συνδέονται μέσω τεγίδων και αντιανεμίων συνδέσμων. Τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του μεταλλικού φορέα είναι τα εξής : πλάτος στεγάστρου 2,00m, 

φάτνωμα κύριων υποστυλωμάτων 5.00m, μήκος στεγάστρου 7,00m, μέγιστο ύψος 

υποστυλώματος 3,35m. Εσωτερικά κατασκευάζονται μεταλλικά καθίσματα από 
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λαμαρίνα πάχους 4mm (τρία τεμάχια των 1,50m μήκους σε ίσες αποστάσεις) 

ενσωματωμένα στον μεταλλικό σκελετό.  

Οι ακριβείς διαστάσεις και λεπτομέρειες του μεταλλικού φορέα φαίνονται στα 

αντίστοιχα αναλυτικά – αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η επικάλυψη του στεγάστρου θα αποτελείται από 

πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 

πολυουρεθάνης. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα σε  μία στρώση 

αντιδιαβρωτικού εποξειδικού υποστρώματος και δύο στρώσεις πολυουρεθανικού 

ελαιοχρώματος. 

Ο χάλυβας των υποστυλωμάτων του στεγάστρου (κυκλικές κοίλες διατομές CHS 273 

Χ 10) είναι S355, ενώ των δοκών είναι ποιότητας S275. Οι κοχλίες που 

χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των μεταλλικών δοκών με τα υποστυλώματα 

καθώς και των δοκών μεταξύ τους, είναι ποιότητας 8.8. Τα μεταλλικά 

υποστυλώματα εδράζονται με πακτωμένη στήριξη με την βοήθεια αγκυρίων  (M 24, 

ποιότητας 8.8 συνολικού μήκους ≈ 660mm σε σκυρόδεμα ποιότητας C20/25) για την 

παραλαβή των φορτίων έδρασης. 

Κανονισμοί – φορτίσεις   

Η διαστασιολόγηση του φορέα έγινε σύμφωνα με την μέθοδο της οριακής αντοχής 

χρησιμοποιώντας τους συντελεστές ασφάλειας που προβλέπονται από τους 

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 1 και 3 με το λογισμικό ETABS Non Linear. Από τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 

επίσης ελήφθησαν και οι τιμές αντοχής (όρια διαρροής και θραύσης) του χάλυβα. 

 

Φορτία    

Τα φορτία που ελήφθησαν υπ’ όψιν για την ανάλυση (στατική και ισοδύναμη 

δυναμική - φασματική) του φορέα είναι τα εξής: 

 Ίδια  (νεκρά) βάρη μεταλλικής κατασκευής. 

 Φορτίο χιονιού. Για την συγκεκριμένη περιοχή και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

προβλέψεις του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1, λαμβάνουμε φόρτιση χιονιού ίση με 0.80 kN/m2.   

 Βάρος επιστεγάσματος ίσο με 0.15 kN/m2.   

 Φορτίο ανέμου. Ο υπολογισμός για την ανεμοπίεση βασίζεται στην κατά 

Ευρωκώδικα 1 μέθοδο, όπου για το συγκεκριμένο ύψος κατασκευής και για 

ταχύτητα ανέμου 33 m/sec, η ισοδύναμη δύναμη πρόσπτωσης είναι ίση με q = 

1.49 kN/m2. Οι συντελεστές σχήματος για τα φαινόμενα πρόσπτωσης και 
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αναρρόφησης που παρουσιάζονται στο στέγαστρο προκύπτουν από την 

αντίστοιχη κατά Ευρωκώδικα 1 μεθοδολογία .     

 Σεισμική φόρτιση. Δυναμική καταπόνηση από φασματική ανάλυση, με φάσμα το 

οποίο προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα 8 για κατηγορία εδάφους Β και 

σεισμική περιοχή ΙΙ, κατηγορία σπουδαιότητας Σ3, με μέγιστη εδαφική 

επιτάχυνση  ίση με 0.24g. Ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς q, λαμβάνεται 

ίσος και 1.5 για την μεταλλική κατασκευή ενώ ο συντελεστής θεμελίωσης 

λαμβάνεται ίσος με 1.Τέλος, το ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης ζ υπολογίζεται για 

κοχλιωτή και συγκολλητή σύνδεση ίσο με 4%.   

Συνδυασμοί φορτίσεων 

Ενδεικτικοί συνδυασμοί φόρτισης που ελήφθησαν για τον έλεγχο επάρκειας 

(αντοχής) των σιδηρών μελών στην οριακή κατάσταση της φέρουσας ικανότητας, 

είναι οι παρακάτω: 

1. ULS01: 1.35*G + 1.50* Wind 

2. ULS02: 1.35*G + 1.50* Snow 

3. ULS03: G + 0.3* Snow + Spectrum 

όπου: G: τα μόνιμα (νεκρά φορτία), Wind: το φορτίο ανέμου , Snow: το φορτίο 

χιονιού, Spectrum: το φορτίο σεισμού 

Ο έλεγχος των παραμορφώσεων στην οριακή κατάσταση της λειτουργικότητας έγινε 

χωρίς επαυξητικούς συντελεστές, με τιμές αυτές των ονομαστικών επιβαλλόμενων 

φορτίων. 

   

Ανάλυση/Σχεδιασμός/Παραδοχές 

Εκτελούνται πρωτοβάθμιες ελαστικές στατικές και δυναμικές φασματικέs 

αναλύσεις όπως προβλέπεται στους κανονισμούς EC3/EC8. Όλες οι μη γραμικότητες 

υλικού και γεωμετρίας, οι ατέλειες μελών και κατασκευής και οι παραμένουσες 

τάσεις λαμβάνονται κανονιστικά μέσω των συντελεστών συμπεριφοράς-q, ενεργού 

μήκους-Κ και ασφάλειας στις εξισώσεις σχεδιασμού του κανονισμού EC3. Ο έλεγχος 

επάρκειας των μεταλλικών διατομών και μελών εκτελείται σύμφωνα με τον EC3. 

Τα υποστυλώματα του μεταλλικού στεγάστρου εδράζονται με πακτωμένη στήριξη.  

Οι συνδέσεις υποστυλώματος – ζυγώματος είναι πλήρως δύσκαμπτες (πακτώσεις) 

με χρήση κοχλιωτής πλάκας (φλαντζωτή σύνδεση πελμάτων και κορμού). 

Η εγκάρσια και η διαμήκης πλευρική δυσκαμψία του στεγάστρου επιτυγχάνεται με 

την λειτουργία των πακτωμένων μεταλλικών υποστυλωμάτων και των οριζόντιων 
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αντιανεμίων συνδέσμων με τους κεφαλόδεσμους, αντιστοίχως, με αποτέλεσμα την 

εξασφάλιση της ευστάθειας  και στις δύο κύριες διευθύνσεις.  

 

Διατομές μελών 

Πλαίσια: 

Υποστυλώματα στεγάστρου: Σύνθετο κύριο υποστύλωμα CHS 273 Χ 10 ÷ CHS 159 Χ 

6 (σωληνωτό τμήμα για την στήριξη του ελκυστήρα του στεγάστρου επίσης από 

σωληνωτή διατομή CHS 60 X 3) 

Υποστυλώματα θώρακα για στήριξη υαλοπετασμάτων: CHS 273 Χ 10 

Πρόβολος στεγάστρου από προφίλ μεταβλητής διατομής τύπου “I” με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά:   

Διαστάσεις προφίλ “I” μέγιστου ύψους : Ύψος προφίλ διατομής 300mm, Πλάτος 

πέλματος προφίλ διατομής 150mm, Πάχος πέλματος προφίλ διατομής 15mm, 

Πάχος κορμού διατομής 10mm 

Διαστάσεις προφίλ “I” ελάχιστου ύψους : Ύψος προφίλ διατομής 120mm,  Πλάτος 

πέλματος προφίλ διατομής 150mm, Πάχος πέλματος προφίλ διατομής 15mm, 

Πάχος κορμού διατομής 10mm. 

 Κιγκλίδωμα περίφραξης ύψους 1,00m κατά μήκος των αποβαθρών. Το 

κιγκλίδωμα θα είναι κατασκευασμένο από προκατασκευασμένες βιομηχανικές 

σχάρες από χάλυβα με όλα τα υλικά γαλβανισμένα εν θερμώ ενδεικτικού τύπου 

ASCO. 

 Γαλβανιζέ χειρολισθήρας Φ50/2 mm που τοποθετείται και από τις δύο πλευρές 

των ραμπών, σε ύψη 0.90m και 0,70m από το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται 

όλοι οι χρήστες, στερεωμένοι επί σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων 

γαλβανισμένοι Φ 2 '' 

 

Γ.10   Επενδύσεις–επιστρώσεις  

 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 

πλευράς έως 50cm, πάχους 3-5cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα 

από λευκό τσιμέντο, τοποθετημένες με τσιμεντοκονίαμα των 450kgr 

τσιμέντου, αφού προηγηθεί στρώση σκυροδέματος C20/25 πάχους 0,15m 

οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ139 πάνω σε υπόβαση  από  κοκκώδες υλικό 

πάχους 0,15m.  

 Μόρφωση λωρίδων κίνησης τυφλών  και κινδύνου με ειδικές πλάκες 

διαστάσεων 40x40 οι οποίες κατασκευάζονται πάνω στις αποβάθρες και στις 
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ράμπες σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίαματος πάχους 1,5cm . Η λωρίδα 

κινδύνου τοποθετείται σε απόσταση 0,50m από το άκρο της αποβάθρας. Στην 

αρχή, στο πέρας και σε σημεία αλλαγής της διεύθυνσης κατασκευάζονται 

λωρίδες επισήμανσης κάθετες στον άξονα της κίνησης πλάτους 0,40m 

διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο της ράμπας. 

Οι πλάκες τοποθετούνται στις αποβάθρες και στις ράμπες σύμφωνα με τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης, για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα (Α.Μ.Κ.-Α.μ.Ε.Α.) ως εξής : 

 "ΟΔΗΓΟΣ": τσιμεντοπλάκες  (40Χ40εκ.) ριγέ με πλατιές και αραιές ρίγες σε 

χρώμα γκρι για να κατευθύνουν τα άτομα στην πορεία τους. 

 "ΚΙΝΔΥΝΟΣ": τσιμεντοπλάκες  (40Χ40εκ.) φολιδωτά με έντονες φολίδες σε 

χρώμα κόκκινο για να ειδοποιήσουν ενδεχόμενο κίνδυνο ή εμπόδιο. 

 "ΑΛΛΑΓΗ": τσιμεντοπλάκες  (40Χ40εκ.) φολιδωτά με πυκνότερες και 

λιγότερο έντονες φολίδες σε χρώμα γκρι για τα σημεία αλλαγής 

κατεύθυνσης. 

Οι πλάκες  τοποθετούνται σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με 

ειδική ακρυλική στεγανωτική κόλλα.  

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, 

πάχους 1,5 cm σαν υπόστρωμα στην τοποθέτηση των ειδικών πλακιδίων 

τυφλών και κινδύνου. 

 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου 

πάχους 8 cm στις αποβάθρες, τις ράμπες και τις σκάλες. 

 

 α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 

Τ139 κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής 

και 10 έως 12 cm στις κορυφές . 

β)   Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση 

στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε 

ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, 

πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ) Με τη χρήση σκληρού σαρώθρου και οδηγού διαμόρφωση λεπτών γραμμώσεων  

με παράλληλη διάταξη για τη δημιουργία σκουπιστής επιφάνειας από το άκρο 

της αποβάθρας έως την λωρίδα πλακιδίων «κινδύνου» οδηγού τυφλών. 

ε)   Με τη χρήση ειδικού οδηγού διαμόρφωση των ακμών των αποβαθρών και των 

βαθμίδων 
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στ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση 

μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και 

προσμίκτων.  

ζ)  Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, 

και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με 

ελαστομερές υλικό.  

η) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη 

αυτής με νάϋλον.  

 

Γ.11     Λοιπά τελειώματα - Εξοπλισμοί 

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm για την κάλυψη των αρμών στις 

αποβάθρες 

 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 

πλήρωση πολυουρεθάνης για τα μεταλλικά στέγαστρα 

 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα για τις εξωτερικές επιφάνειες της 

αποβάθρας, των ραμπών και των διαδρόμων πρόσβασης από εμφανές 

ανεπίχριστο σκυρόδεμα, που θα περιλαμβάνουν προετοιμασία των επιφανειών 

για βαφή με λείανση της επιφάνειας από κάθε ανωμαλία, τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο, καθάρισμα από την σκόνη, στοκάρισμα και εφαρμογή στρώσεων 

χρώματος, εκ των οποίων η πρώτη με λεπτόρευστο ακρυλικό χρώμα (αστάρι) . 

 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' για τις ράμπες  

πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα (Α.Μ.Κ.-

Α.μ.Ε.Α.)  

 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα για τις αποβάθρες και τις 

ράμπες. 

 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 

πολυουρεθανικό υλικό για την πλήρωση των αρμών διαστολής στην αποβάθρα 

πλάτους 50mm, οι οποίοι επικαλύπτονται από τυποποιημένα αρμοκάλυπτρα 

βιομηχανικής προέλευσης από διατομές αλουμινίου, της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου.  

 

Εξοπλισμοί 

 

Η αποβάθρα και στις θέσεις που φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο εξοπλίζεται με : 
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 Γαλβανιζέ κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 30lt,   

 καθιστικούς πάγκους από σκυρόδεμα διαστάσεων 1800mmΧ450mmΧ300mm, 

 μπάρες  ασφάλισης ποδηλάτων τεσσάρων θέσεων από χαλύβδινο σωλήνα 

Φ35mm χάλυβα διαστάσεων 2600mm μήκος x 350mm στερεωμένες σε  βάσεις 

από σκυρόδεμα διαστάσεων 200mm (πλάτος) x  400mm (ύψος) x  600mm 

(βάθος). Οι μπάρες τοποθετούνται, είτε επί επιφανείας επιστρωμένης με 

πλάκες πεζοδρομίου, είτε επί επιφανείας από βιομηχανικό δάπεδο διαστάσεων 

3,00Χ3,00m σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

 

Γ 12    Εργασίες ηλεκτροφωτισμού 

Τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τη δημιουργία, σε κάθε αποβάθρα, 

του υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο κυρίως από πλαστικές 

σωληνώσεις, καλώδια, χαλκό γείωσης και φρεάτια επισκέψεως, την τοποθέτηση 

επίστυλων φωτιστικών και τον υπαίθριο πίνακα τροφοδοσίας (πίλλαρ). 

Λεπτομέρειες του ηλεκτρικού δικτύου, τεχνικά χαρακτηριστικά, η θέση του 

ηλεκτρικού πίνακα καθώς και των φωτιστικών, φαίνονται στα σχέδια και το τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν τη μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

Οι γραμμές αναχώρησης από τον ηλεκτρικό πίνακα θα οδεύουν σε σωλήνωση PE 

Φ90. Οδεύσεις εντός χώματος (παρτεριών κ.λ.π.) ή σε διαβάσεις οδών, θα γίνονται 

για λόγους ασφαλείας με τη χρήση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων. Σε κάθε θέση 

φωτιστικού θα υπάρχει από ένα φρεάτιο διακλαδώσεως και σε κάθε δεύτερο 

φωτιστικό θα τοποθετηθεί εντός του φρεατίου διακλάδωσης ράβδος γείωσης, 

σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης. 

Η τοποθέτηση των φωτιστικών θα γίνει σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια της 

μελέτης και σε κάθε περίπτωση ώστε να επιτευχθούν φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα φωτισμού 

(ΕΝ 12464-2:2007). Ο ανάδοχος πριν την επιλογή του φωτιστικού προς εγκατάσταση 

είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προς έγκριση σχετική μελέτη φωτομετρίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εκτός 

των συμβατικών παραδοτέων του έργου (αναλυτικές επιμετρήσεις κλπ.), σε  

κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή, λεπτομερή και αναλυτική αποτύπωση όλων των 

δικτύων και επιμέρους στοιχείων (φωτιστικά, φρεάτια κλπ.), με χωρικές 

συντεταγμένες, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία, ώστε τα στοιχεία 
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αυτά να μπορούν να εισαχθούν στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) του 

Δήμου Πατρέων για περαιτέρω επεξεργασία και χρήση. 

 

Ακολουθούν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΙΛΛΑΡ 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Φωτιστικό κορυφής led ύψους 7μ 

Για το φωτισμό κάθε αποβάθρας θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά κορυφής και ιστοί 

ενδεικτικού τύπου όπως εμφαίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης ή 

ισοδύναμου και ίδιου αισθητικού αποτελέσματος.  

Ο ιστός, το σώμα του φωτιστικού και η βάση στήριξής του θα είναι σε απόχρωση 

που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Επίσης, το φωτιστικό όπως και ο ιστός, θα 

είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο οίκο πιστοποιημένο κατά ISO 

9001:2008, θα αποτελούν προϊόν γραμμής μαζικής παραγωγής και θα 

περιλαμβάνονται στους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή.  

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-

1,ΕΝ60598-2-3, ΕΝ55015, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 και IEC62471:2006 (για τη 

φωτοβιολογική καταλληλότητα). 

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα αποτυπώνονται σε τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστή και θα προσκομισθούν πριν την έγκριση του φωτιστικού. 

Η όλη κατασκευή θα χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικής μόνωσης Κλάσης ΙΙ (κατά 

ΕΝ605981), θα έχει δείκτη στεγανότητας IP66, αντοχή σε κρούση τάξης IK09, θα 

φέρει πιστοποίηση ENEC και συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 62471. 

Το φωτιστικό θα έχει batwing κατανομή φωτισμού κατάλληλη για οδικό φωτισμό. 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και θα πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο εργαστήριο φωτομετρίας. 

Η τοποθέτηση του φωτιστικού θα γίνει στην κορυφή χαλύβδινου ιστού ύψους 

περίπου 7μ., κωνικής μορφής, ο οποίος θα έχει κυκλική βάση με οπές για την 

τοποθέτηση και στερέωσή του. Η τοποθέτηση του θα γίνει πάνω σε βάση από 

άοπλο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,3μΧ1,3μX1μ. και η στερέωση του θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση ίλων και αγκυρίων, κατάλληλου μήκους, 

εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα της βάσης. 
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Ο ιστός στη βάση του θα φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας και 

κουτί καλωδίωσης (ακροκιβώτιο) με ασφάλεια, σχεδιασμένο για σύνδεση σε 

γέφυρα, με κλάση μόνωσης ΙΙ και θυρίδα ελέγχου που θα ασφαλίζει με βίδες 

ασφαλείας. Επίσης, θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένος εν 

θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 40, βαμμένος ηλεκτροστατικά σε φούρνο 

και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Το ηλεκτρικό δίκτυο από το ΠΙΛΛΑΡ μέχρι τα Φ.Σ. που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο. 

Τα υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται με την τοποθέτηση τους μέσα σε σωλήνες. 

Το υπόγειο δίκτυο φωτισμού θα κατασκευαστεί με καλώδια τύπου J1VV (NYY) 

διατομών 3Χ2,5 mm2. 

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων του φωτισμού θα είναι από ΡΕ εξωτερικής 

διαμέτρου 90mm ονομαστικής πίεσης 6Atm.  

Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος 70cm περίπου και πλάτους 40cm, 

σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια και οι διαδρομές των σωληνώσεων θα 

είναι όπου είναι εφικτό εντός κοινού χάνδακα.   

Στις διαβάσεις των δρόμων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επιπλέον σωλήνας, οι 

σωλήνες όμως στην περίπτωση αυτή θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3”. 

Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται πάντα στα ακροκιβώτια των 

ιστών. Δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο 

και θα βγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού. 

Διακλάδωση τροφοδοτικού καλωδίου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι 

προβλέπεται από τα σχέδια ή είναι ενσωματωμένη στο φωτιστικό και εμπεριέχεται 

στο αντίστοιχο άρθρο του. Οι υπόγειες διακλαδώσεις των καλωδίων θα είναι πάντα 

στεγανές και θα πραγματοποιούνται εντός στεγανού πλαστικού κουτιού 

διακλάδωσης 100mm x 100mm x 50mm, περίπου, με συστροφή των 

διακλαδιζόμενων αγωγών. Η ηλεκτρική μόνωση των αγωγών μεταξύ τους 

πραγματοποιείται με τη χρήση μονωτικού θερμοσυστελλόμενου πλαστικού, ενώ η 

στεγανότητα της διακλάδωσης διασφαλίζεται με τη πλήρωση του κουτιού με 

εποξική ρητίνη δύο συστατικών κατάλληλη για την χρήση αυτή.  

Για το τράβηγμα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο και τις συνδέσεις θα 

προβλεφθούν φρεάτια. Τα φρεάτια  θα είναι κατασκευασμένα από  σκυρόδεμα 

πάχους 10 cm με  στεγανό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, κλάσεως B125 κατά ΕΝ 124, με 
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ανάγλυφη σήμανση κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας. Ο πυθμένας του φρεατίου 

θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ150 σε πάχος 10 cm.  

Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους θα γίνεται με ομογενή συγκόλληση ή με 

μουφάρισμα, έτσι ώστε η επιτυγχανόμενη σύνδεση να είναι στεγανή, λεία 

εσωτερικά, χωρίς απομείωση της διατομής και χωρίς μείωση της αντοχής των 

τοιχωμάτων. Σε κάθε σωλήνα θα εγκαθίσταται εξ’ αρχής γαλβανισμένο σύρμα ή 

χάλκινο Φ2mm για την έλξη των καλωδίων στο μέλλον. Γενικά το δίκτυο των 

σωληνώσεων θα είναι σε όλο το μήκος του στεγανό και με λείες εσωτερικές 

επιφάνειες. 

 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

Για τη γείωση της εγκατάστασης φωτισμού θα χρησιμοποιηθεί γυμνός, χάλκινος, 

πολύκλωνος αγωγός διατομής 25mm2, ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος 

και θα οδεύει παράλληλα, στην ίδια τάφρο, με τα τροφοδοτικά καλώδια των ιστών. 

Ο αγωγός των  25mm2 στο ένα άκρο θα συνδεθεί με τη γείωση του ΠΙΛΛΑΡ και στο 

άλλο σε ηλεκτρόδιο. Επιπλέον, σε όλο το μήκος του, κατά διαστήματα, θα γειωθεί 

με τη χρήση ράβδων (σύμφωνα με τα σχέδια). Το ΠΙΛΛΑΡ θα γειωθεί με πλάκα 

γείωσης. Η πλάκα γείωσης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι διαστάσεων 

500x500x5mm, θα τοποθετηθεί κατακόρυφα με την πάνω ακμή της να βρίσκεται σε 

βάθος 1m. Οι ράβδοι γείωσης θα είναι Φ17mm μήκους 1,5m κατασκευασμένες από 

χάλυβα και ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένες με επικάλυψη ελάχιστου πάχους 250μm.  

Όλες οι  ράβδοι γείωσης θα τοποθετηθούν εντός των φρεατίων διέλευσης και 

διακλάδωσης των καλωδίων φωτισμού από τα οποία θα διέρχεται και ο αγωγός  

των  25mm2.  Ο αγωγός γείωσης θα συνδέεται με τις ράβδους με ειδικό περιλαίμιο 

κράματος χαλκού και σφιγκτήρες κατάλληλης διατομής. 

Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται με τον αγωγό γείωσης μέσω γυμνού 

χάλκινου μονόκλωνου αγωγού διατομής 6mm2. Η σύνδεση των δύο αγωγών, 6mm2 

και 25mm2, θα γίνεται με τη βοήθεια ειδικών σφιγκτήρων.  

Όλες οι συνδέσεις θα είναι ορατές προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν για 

πιθανή διάβρωση. Τέλος όλα τα υλικά της γείωσης θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα σύμφωνα το πρότυπο EN50164. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΙΛΛΑΡ 
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Το υπαίθριο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), θα είναι στεγανό ΙΡ 43, 

καταλλήλων διαστάσεων, από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm 

με θύρα επίσκεψης.  

To εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους 

χώρους. Από αυτούς ο ένας, προς τα αριστερά, θα προορίζεται για τον μετρητή, τον 

δέκτη και τη συσκευή ΤΑΣ της Δ.Ε.Η και ο άλλος για την ηλεκτρική διανομή.  

Στο χώρο που προορίζεται για τη Δ.Ε.Η και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι 

στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή, γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σ’ αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η.  

Στο χώρο που προορίζεται για τη διανομή, θα υπάρχει κατασκευή από 

σιδηρογωνίες, ελάσματα κ.λ.π. για τη στερέωση μεταλλικού πίνακα που 

περιλαμβάνει την ηλεκτρική διανομή με υλικό τύπου ράγας, όπως αυτό φαίνεται 

στο διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα.  

Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της 

υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη 

βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις από 

βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.  

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα προστασίας, χειρισμού και 

ελέγχου (ρελέ, ασφάλειες, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.), σύμφωνα με τα 

συνημμένα σχέδια. Η  γείωση του ΠΙΛΛΑΡ θα είναι σύμφωνη με την περιγραφή που 

έγινε πιο πάνω. 

Τέλος η βάση στήριξης του ΠΙΛΛΑΡ θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα 160 KG. 

 

 

Γ.13  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΙΔ 

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών που αφορούν την προμήθεια και κατασκευή 

των απαιτούμενων αυτομάτων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ), δίδεται 

στο Παράρτημα Ι. 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.  Διατιθέμενα υλικά 

 
Όλα τα υλικά γραμμής (σκύρο, ψιλό υλικό, κλπ.) που θα απαιτηθούν, θα διατεθούν 
από τον ΟΣΕ και θα μεταφερθούν επί τόπου στο έργο με δαπάνες του αναδόχου.  
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2. Διάθεση μηχανημάτων 

Ο κύριος του έργου δεν θα διαθέσει στον ανάδοχο συρμό έργων, δραιζίνες ή 
γερανοδραιζίνες. Ο ΟΣΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο βαρέα μηχανήματα γραμμής, 
εφόσον απαιτούνται και ιδιαιτέρως μετά τις εργασίες σκυρόστρωσης. 

 

 
Ε.  Ειδικοί όροι και συνθήκες 

 
1. Για την νυκτερινή εργασία ο εργολάβος δεν δικαιούται πρόσθετη 
αποζημίωση, διότι έχει συμπεριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη της νυκτερινής 
εργασίας στις τιμές του παρόντος τιμολογίου, έχει δε υποχρέωση (εφόσον 
υπάρχουν τα απαραίτητα περιθώρια κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες) να 
εργασθεί κατά την διάρκεια της νύκτας. Επίσης για την εκτέλεση εργασίας κατά την 
νύκτα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και τον απαραίτητο φωτισμό του εργοταξίου. 
2. Για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες 
διότι δεν υπάρχουν παροχές ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος της γραμμής. 
3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία του προσωπικού του από την κυκλοφορία των αμαξ/χιών (φύλακες 
γραμμής, αεροτενόρους – σειρήνες, κ.λ.π.) και να χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα 
για την Ατομική προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες 
κ.λ.π.), λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών.  Η δαπάνη των παραπάνω 
αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των Ανάδοχο. 
4. Το διατιθέμενο εκ του Αναδόχου προσωπικό θα πρέπει να είναι έμπειρο, 
εξειδικευμένο στις εκτελούμενες εργασίες και εκπαιδευμένο με ευθύνη  του 
Αναδόχου, ο οποίος είναι και απόλυτα υπόχρεος για την ασφάλειά του. 
5. Τα σιδηροδρομικά υλικά που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις,  θα 
μεταφερθούν  σε αποθηκευτικούς χώρους του ΟΣΕ και αφού ταξινομηθούν, θα 
τοποθετηθούν  με κατάλληλο τρόπο (ώστε να μην φθείρονται) στις θέσεις που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. Η μεταφορά και οι φορτοεκφορτώσεις των αποξηλωμένων 
σιδηροδρομικών υλικών -εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο 
Μελέτης- γίνεται με προσωπικό του Αναδόχου και μέσα του ΟΣΕ (αμαξοστοιχίες 
έργων). 
6. Οι εργασίες του Τιμολογίου αναφέρονται σε σιδηροδρομική μετρική 
γραμμή.  
7. Οι μεταφορές των σιδ/κών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, 
καθώς επίσης και αυτά που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις – αντικαταστάσεις 
των υλικών, στα πλαίσια της εργολαβίας, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα 
παραπάνω αναφερόμενα. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις φορτοεκφορτώσεις των 
υλικών αυτών και με την αποθήκευση – ταξινόμησή τους. 
8. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα, σε 
μια μεγάλη έκταση και πιθανώς να απασχολείται σε περισσότερα του ενός μέτωπα 
εργασίας ή σε επιλεγμένα τμήματα, όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενα μεταξύ τους, 
ανάλογα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
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ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω των προαναφερομένων ιδιαιτεροτήτων, αφού τα 
στοιχεία αυτά θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του. 

 

 
ΣΤ. Γενικά περί προσωπικού – διατιθέμενων μέσων 

 
1. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, σε αριθμό και 
χρονικό διάστημα θα καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί με δική του πρωτοβουλία να αντικαθιστά περισσότερο από το 
10% του εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάστηκε στο υπ’ όψιν έργο την 
προηγούμενη εβδομάδα. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα διαθέτει ο 
ανάδοχος, θα πρέπει να καλύπτει από πλευράς ικανοτήτων (σωματικές ικανότητες 
αλλά και πνευματική αντίληψη) τις ανάγκες που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
συνθέτων σιδηροδρομικών εργασιών όπως περιγράφονται παραπάνω. Θα πρέπει 
ακόμη να δείχνει φιλοτιμία, εργατικότητα και πειθαρχία στις εντολές και οδηγίες 
του προσωπικού επίβλεψης του ΟΣΕ. Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν 
ανταποκρίνεται στα πιο πάνω θα αντικαθίσταται αμέσως, μετά από εντολή του 
υπευθύνου του ΟΣΕ στο έργο, προς τον ανάδοχο (άρθρο 42.2 Π.Δ. 609/1985). 
Άρνηση του εργολάβου να προβεί σε αντικατάσταση του ακατάλληλου προσωπικού 
ή επανειλημμένη αντικατάστασή του με άλλο ομοίως χαμηλού επιπέδου και 
ικανοτήτων, επιφέρει την έκπτωση του αναδόχου. Το προσωπικό θα μεταφέρεται 
με ευθύνη του αναδόχου, επί τόπου του έργου, στα σημεία όπου θα 
υποδεικνύονται από τον ΟΣΕ σε οποιεσδήποτε θέσεις επί της σιδ/κής γραμμής. 
2. Η μεταφορά των μηχανημάτων και του προσωπικού του αναδόχου θα 
γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του.  
3. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σε γραμμές όπου κινούνται 
αμαξοστοιχίες και μεταξύ των περιθωρίων των δρομολογίων. Γι’ αυτό θα πρέπει ο 
ανάδοχος να διαθέτει τα απαραίτητα ηχητικά μηχανήματα (ειδικοί αεροτενόροι) 
μεγάλης ισχύος καθώς και προσωπικό κατάλληλο που θα δείχνει ιδιαίτερη προσοχή 
και που με την χρήση των μηχανημάτων αυτών θα ειδοποιεί εγκαίρως για τις 
διελεύσεις των αμαξοστοιχιών προφυλάσσοντας έτσι το εργαζόμενο προσωπικό 
(βλ. και κεφ. Ζ). Τα μηχανήματα αυτά και το προσωπικό  θα διατίθεται με δαπάνη 
του αναδόχου. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή του την 
υποχρέωση οφείλει να διαθέτει αντικαταστάτη του, η αμοιβή του οποίου δεν θα 
βαρύνει τον ΟΣΕ. Επίσης υποχρεώνεται να διαθέτει κατάλληλο στέλεχος 
(εργοδηγός) με επαρκείς γνώσεις σιδ/κών εργασιών και αποδεικνυόμενης 
εμπειρίας σε σιδ/κές εργασίες, καθώς και διοικητικές ικανότητες, το οποίο θα έχει 
την ευθύνη για την σωστή και παραγωγική εργασία του προσωπικού του αναδόχου, 
καθοδηγώντας τούτο κατάλληλα. Το στέλεχος αυτό θα συμμορφώνεται βέβαια 
απολύτως στις οδηγίες και εντολές του υπευθύνου του ΟΣΕ επί του έργου. Σε 
περίπτωση μη καταλληλότητας του στελέχους αυτού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 
περί αντικαταστάσεως μη καταλλήλου προσωπικού. Οι εντολές, του που και με τι,  
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θα ασχολείται το προσωπικό του αναδόχου θα δίδονται από τον ΟΣΕ, άρνηση δε 
του   αναδόχου να συμμορφωθεί σ’ αυτό θα επιφέρει έκπτωσή  του. 
5. Η σειρά αναγραφής των επιμέρους εργασιών δεν αποτελεί υποχρεωτικά και 
σειρά σπουδαιότητας ή χρονική διαδοχή. Ο καθορισμός της σειράς των εργασιών 
θα γίνει από την Υπηρεσία με κριτήρια : 

 Την απρόσκοπτη λειτουργία δραστηριοτήτων του ΟΣΕ (εμπορευματικό και 
επιβατικό έργο). 

 Την ετοιμότητα από πλευράς ΟΣΕ για το έργο. 

 Τα διαθέσιμα υλικά επιδομής. 

 Τις άλλες εργασίες που εκτελούνται ώστε να μην παρεμποδίζονται μεταξύ 
τους. 

 Τα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα για εργασία. 

 Την ανάγκη περιορισμού των βραδυποριών. 

 Την ανάγκη περιορισμού των Ισόπεδων Διαβάσεων. 

 Την ανάγκη παροχής συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξ/χιών κλπ. 
 

 
Ζ.   Λήψη μέτρων ασφαλείας 

 
Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 
ασφαλή εργασία του προσωπικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλούς Εργασίας 
Προσωπικού Υποδομής  Ε_14.01.20 («Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας προσωπικού 
υποδομής») που τέθηκε σε ισχύ από 01-04-08 με την υπ΄αριθμ.ΥΥΑΕ/6098704/14-
03-2008 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΙΣΥ Α.Ε.). 

 

 
Η. Ποιοτικός έλεγχος έργου 

  
Ο ΟΣΕ, πέραν των ανωτέρω ελέγχων, θα πραγματοποιεί ελέγχους και με δικό του 
προσωπικό και εξοπλισμό. 
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1. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Τ.Π.  :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υ.Σ.Γ.  :  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Ο.Κ.Ω.  :  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Π.Τ.Π.  :  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κ.Τ.Σ.  :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΕΛ.Ο.Τ.  :  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μ.Α.Μ.  :  ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Σ.Σ.Σ.  :  ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 

Ι.Δ.  :  ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 

Ν.Κ.Ε.Γ.  :  ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Σ.Σ.  :  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

Α.Σ.Ι.Δ.     :  :    ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

Κ.Μ.Δ.Λ.   :  :    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Σ.Γ.  :  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Κ.Υ.Α.  :  ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Υ.Κ.Σ  :  ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ  

Π-Π :  ΓΡΑΜΜΗ  ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ 

ΜΖ  :  : ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΖΕΥΓΜΑΤΑ  

Π.Ο.Λ.  :  ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΣ  

ΒΣ  :  : ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Σ.Ο.  :  ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ  

ΡΕ  :  : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ (ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ)  

Ω.Σ.  :  ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΣΔ  :  :  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  

Δ/Η.  :  ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ  

(ΟΕ)  :  ΟΡΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ  

Α.Τ.  :  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

PCD  :  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

PC1 , 2  :  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  

PL  :  :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  

ΙD, IS  :  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  
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Π.Π.  :     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

ΙDΑΒ  :  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΑΝ/ΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

ISΑΒ  :  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΑΝ/ΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Α , Β  :  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΟ  

Γ , Δ  :  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Τ.Π.Χ.  :  ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  

 

1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Επιδομή : αποτελείται από το έρμα (σκύρα), τους στρωτήρες, το μικρό υλικό, τις 

σιδηροτροχιές και τις συσκευές γραμμής . 

Μικρό υλικό : αποτελείται από τους συνδέσμους, τα παρεμβλήματα, τις ροδέλες, τα 

βλήτρα παντός είδους, τα ελαστικά υποθέματα και τους αμφιδέτες. 

Ισόπεδη Διάβαση : χαρακτηρίζεται η ισόπεδη διασταύρωση της σιδηροδρομικής 

γραμμής και του δρόμου. 

Στρώση Διαμόρφωσης : είναι η ανώτερη στρώση του επιχώματος κάτω από το 

υπόστρωμα επιδομής.  

Υποδομή σιδηροδρομικού διαδρόμου : είναι το σύνολο των στρώσεων του 

συμπυκνωμένου και διαμορφωμένου εδαφικού υλικού το οποίο ευρίσκεται κάτω από 

υπόστρωμα επιδομής. 

Ερυθρά της μηκοτομής: ορίζεται το υψόμετρο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς 

(Υ.Κ.Σ.)  

Εξοπλισμός γραμμής : ονομάζονται οι συσκευές και τα μικροϋλικά στο σύνολό 

τους, που τοποθετούνται στην Σ.Γ. και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 

συστήματος ΑΣΙΔ, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση αποτελούνται από μετρητές 

αξόνων ή κυκλώματα γραμμής ή βρόγχους απελευθέρωσης. 

Σύστημα ΑΣΙΔ : Σαν σύστημα αυτόματης εξασφάλισης ισόπεδης διάβασης (ΑΣΙΔ) 

με φωτεινά, ηχητικά σήματα και ημιδρύφακτα, χαρακτηρίζεται ένα σύστημα 

αποτελούμενο από τα πια κάτω μέρη που τα περιλαμβάνει όλα ή μέρος αυτών, 

αναλόγως του τύπου του συστήματος : 

α. Τα φωτεινά και ηχητικά σήματα προς την οδό. 

β. Τα προς την σιδηροδρομική γραμμή φωτεινά σήματα. 

γ. Τις διατάξεις εντολής κατάληψης PC1 και PC2. 

δ. Τις διατάξεις ασφαλείας PCd & Pca 

ε. Τις ηλεκτρονικές-ηλεκτρικές διατάξεις με τον οικίσκο τους – Κεντρική Μονάδα 

Διαχείρισης ΚΜΔ. 

στ. Τις διατάξεις τροφοδοσίας. 

ζ. Τις καλωδιώσεις με τους φορείς διέλευσης και τα φρεάτιά τους. 

η. Την διάταξη απελευθέρωσης PL της ΙΔ. 

θ. Τις διάφορες πινακίδες. 

ι. Τον πίνακα χειρισμών με το ερμάριό του. 

ια. Τα ημιδρύφακτα με τους μηχανισμούς κίνησής τους. 
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ιβ. Τις γειώσεις  

ιγ. Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας του ΑΣΙΔ 

ιδ. Τον υπαίθριο ηλεκτροφωτισμό 

ιε. Το σύστημα CCTV 

Περιοχή ΑΣΙΔ : Ως ‘περιοχή ενός ΑΣΙΔ’ νοείται το τμήμα της γραμμής που 

περιλαμβάνεται μεταξύ των δύο εκατέρωθεν της ΙΔ διατάξεων ανίχνευσης της 

αμαξοστοιχίας που διέρχεται (διατάξεις εντολής κατάληψης της ΙΔ).  

Ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ : Νοούνται τα γειτονικά ΑΣΙΔ που είναι σχεδιασμένα να 

λειτουργούν με κοινά στοιχεία εξοπλισμού (Φωτοσήματα – εξοπλισμό γραμμής).  

Μελέτη εγκατάστασης ΑΣΙΔ : Είναι η κατασκευαστική μελέτη προσαρμογής της 

προσφερόμενης τεχνολογίας των συστημάτων ΑΣΙΔ στις επιτόπιες συνθήκες 

κατασκευής του έργου, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες Κανονιστικές Διατάξεις, 

προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις του ΟΣΕ.  

 

2 ΓΕΝΙΚΑ 

   Στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Πύργος-Ολυμπία για την εξασφάλιση των 

Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) ο ΟΣΕ έχει εγκαταστήσει, με παλαιότερες εργολαβίες, 

Αυτόματα Συστήματα  Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) διαφόρων τεχνολογιών.    

  Από το σύνολο των εγκατεστημένων ΑΣΙΔ στο εν λόγω τμήμα γραμμής, τρία (3) 

ΑΣΙΔ, τα οποία είχαν εγκατασταθεί για την εξασφάλιση των Ι.Δ. στις Χ.Θ. 0+360, 

0+420 και Χ.Θ. 0+498, είναι πολύ παλαιάς τεχνολογίας, βανδαλισμένα σε μέγιστο 

βαθμό και έχουν καταστεί ανενεργά.  

  Στο τμήμα γραμμής Πύργος-Κατάκολο μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκατασταθεί ΑΣΙΔ 

για την εξασφάλιση των Ισόπεδων Διαβάσεων. 

   

3 ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο τμήμα γραμμής Πύργος-Ολυμπία προβλέπεται: 

 Η αποξήλωση τριών (3) παλαιών υφιστάμενων ΑΣΙΔ από τις Χ.Θ. 0+360, 

0+420 και Χ.Θ. 0+498, η φόρτωση, μεταφορά και η εναπόθεσή τους σε χώρο 

του ΟΣΕ εντός της περιοχής του Σ. Σταθμού του Πύργου.  

 Η εγκατάσταση τριών (3) νέων ομαδοποιημένων.  

 Στο τμήμα γραμμής Πύργος-Κατάκολο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 

οχτώ (8) νέων ΑΣΙΔ, τα οποία θα λειτουργούν είτε μεμονωμένα είτε ομαδοποιημένα 

κατά δύο ή τρία μαζί.  

     Όλα τα υλικά, οι μέθοδοι και οι εργασίες εγκατάστασης των υλικών θα πληρούν 

τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής και του παραρτήματος αυτής.  

 

 Ο εξοπλισμός γραμμής των ΑΣΙΔ όπως, μηχανισμοί, σιδηροδρομικά Φωτοσήματα, 

οδικά Φωτοσήματα, οικίσκοι-ερμάρια, κ.α., θα εξασφαλίζουν το περιτύπωμα 

γραμμής κυκλοφορίας,  το οποίο θα δοθεί στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, προκειμένου να το λάβει υπόψη του τόσο κατά την σύνταξη της μελέτης 

Εφαρμογής όσο και κατά την εγκατάσταση των συστημάτων.  
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  Ο Ανάδοχος εφόσον απαιτηθεί να προβεί σε εργασίες επί γραμμής (κατάληψη της 

γραμμής από μηχανήματα και προσωπικό του) αυτές θα εκτελούνται στα διατιθέμενα 

χρονικά διαστήματα ελεύθερης κυκλοφορίας επί της γραμμής, τα οποία χρονικά 

περιθώρια θα καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ και θα ισχύουν μόνο 

όταν θα δοθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ το τηλεγράφημα διακοπής 

κυκλοφορίας.  

  Η εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης από τον Ανάδοχο για τα ΑΣΙΔ που 

περιλαμβάνονται στην σύμβαση και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, 

είναι συμβατική του υποχρέωση και η αντίστοιχη δαπάνη εμπεριέχεται στις τιμές του 

προϋπολογισμού και θεωρείται ανηγμένη στην προσφορά του. 

 

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΙΔ 

    Η ενεργοποίηση λειτουργίας των φωτοσημάτων προς οδό (οδικά Φωτοσήματα και 

ηχητικά),επιτυγχάνεται αυτόματα μόλις διέλθει η αμαξοστοιχία από την αντίστοιχη 

διάταξη κατάληψης (Pc1 ή Pc2, αναλόγως της φοράς κίνησης της αμαξοστοιχίας) του 

ΑΣΙΔ.     

  Η απόσταση τοποθέτησης των διατάξεων κατάληψης (Pc1 ή Pc2) από τον άξονα της 

Ι.Δ., υπολογίζεται σύμφωνα με την μεγίστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στο υπ’ όψιν 

τμήμα γραμμής, σε συνδυασμό και με τυχόν άλλους παράγοντες που χαρακτηρίζουν 

την Ι.Δ. (λοξή διασταύρωση, πολλαπλή γραμμή κλπ).  

   Η διακοπή λειτουργίας των φωτεινών και ηχητικών σημάτων προς την οδό και η 

απελευθέρωση της ΙΔ με την άνοδο των κεραιών (μπάρες), γίνεται είτε μετά την 

διέλευση όλης της αμαξοστοιχίας από την ΙΔ, επενεργώντας επί της κατάλληλης 

διάταξης  απελευθέρωσης (PL) που είναι τοποθετημένη πλησίον της ΙΔ, είτε μετά την 

παρέλευση του προκαθορισμένου χρόνου ασφαλείας (3,5 min) αναμονής διέλευσης 

της αμαξοστοιχίας, χρόνος κατά τον οποίο αναμένεται η ενεργοποίηση της διάταξης 

απελευθέρωσης της ΙΔ.    

   Σε κάθε περίπτωση η απελευθέρωση γίνεται με πλήρη άνοδο  των κεραιών στην 

κατακόρυφη θέση. Η παραπάνω λειτουργία του συστήματος καλείται αυτόματη 

λειτουργία.  

   Η κάθοδος των κεραιών  αρχίζει (9) δευτερόλεπτα μετά από την χρονική στιγμή 

που ο πρώτος τροχός της διερχόμενης αμαξοστοιχίας επενεργήσει στην διάταξη 

κατάληψης (Pc1 ή Pc2). Ο χρόνος αυτός δύναται να ρυθμιστεί από (1) έως 

τουλάχιστον (40) δευτερόλεπτα. Ο χρόνος καθόδου των ημιδρυφάκτων δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος των 7 και μεγαλύτερος των 14 δευτερολέπτων. 

  Σε όλα τα συστήματα ΑΣΙΔ  προβλέπεται αυτόματη απελευθέρωση, μετά το πέρας 

μέτρησης του ρυθμιζόμενου χρόνου ασφαλείας (3,5 λεπτά) διέλευσης της 

αμαξοστοιχίας. Με την κατάληψη της ΙΔ, αρχίζει η μέτρηση του παραπάνω χρόνου, 

μετά το τέλος του οποίου απελευθερώνεται αυτόματα η ΙΔ.  

   Με την διαπίστωση, από το ερμάριο λογικής, εντός του παραπάνω χρόνου της 

ανίχνευσης διέλευσης αμαξοστοιχίας από την διάταξη απελευθέρωσης (ΡL ) η 

χρονομέτρηση ακυρώνεται και το σύστημα απελευθερώνεται κανονικά. Η 
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διαπίστωση έστω και από μια διάταξη κατάληψης (Ρc) διέλευσης της αμαξοστοιχίας, 

θα έχει ως συνέπεια την ανανέωση της μέτρησης του χρόνου ασφαλείας.  

   Η γενική διάταξη των ΑΣΙΔ, είναι αυτή που φαίνεται στα συνημμένα τυπικά σχέδια 

του Παραρτήματος Α  της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ 

  Νοούνται τα γειτονικά ΑΣΙΔ, τα οποία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με κοινά 

στοιχεία εξοπλισμού (Φωτοσήματα – εξοπλισμό γραμμής).  

  Όταν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ διαδοχικών Ι.Δ. προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη (για την μεμονωμένη ορθή λειτουργία εκάστου 

ΑΣΙΔ) εγκατάσταση εξοπλισμού εκάστου ΑΣΙΔ, τότε σ’ αυτή την περίπτωση 

εφαρμόζεται ομαδοποίηση των ΑΣΙΔ. 

   Η  ομαδοποίηση μπορεί να συμπεριλάβει μέχρι τρία (3) ΑΣΙΔ, προς αποφυγή 

υπέρμετρης επιβάρυνσης του μηχανοδηγού. 

  Τα ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ έχουν κοινή ενεργοποίηση και από τις δύο κατευθύνσεις. 

Επίσης  υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα ανά κατεύθυνση, που ισχύει και για τα 

δύο (2) ή τρία (3)  ΑΣΙΔ,  στο πάνω μέρος αυτής αναγράφεται ο αριθμός δύο (2) ή 

(3), σύμφωνα με το τυπικό  σχέδιο  του Παραρτήματος Α της Τεχνικής 

Προδιαγραφής.  

  Τα Φωτοσήματα προς μηχανοδηγό καθώς και τα τυχόν υπάρχοντα ενδιάμεσα 

ειδοποιητικά, επίσης είναι ένα ανά κατεύθυνση και ισχύουν και για τα δύο (2) ή τρία 

(3) ομαδοποιημένα ΑΣΙΔ, φέρουν δε πινακίδα που στο επάνω μέρος αναγράφεται ο 

αριθμός δύο (2) ή (3), σύμφωνα με το τυπικό  σχέδιο  του Παραρτήματος Α της 

Τεχνικής Προδιαγραφής. 

  Η γενική διάταξη ομαδοποίησης δύο (2) ή τριών (3) ΑΣΙΔ, είναι αυτή που φαίνεται 

στα τυπικά σχέδια του Παραρτήματος Α της Τεχνικής Προδιαγραφής και 

περιλαμβάνει τις διατάξεις έναρξης κατάληψης (ΡC1, ΡC2 ) τις διατάξεις 

απελευθέρωσης (ΡL), τα οδικά Φωτοσήματα Α, Β με τα  κουδούνια, τους 

μηχανισμούς, τα Κύρια σιδηροδρομικά Φωτοσήματα προς μηχανοδηγό (ID, IS) τα 

τυχόν Ενδιάμεσα Ειδοποιητικά σιδηροδρομικά Φωτοσήματα (ΕΕΦ1,ΕΕΦ2), και τις 

προειδοποιητικές πινακίδες Π1 και Π2. 

Κατηγορίες – Τύποι ΑΣΙΔ 

  Τα ΑΣΙΔ διαχωρίζονται σ’ εκείνα που είναι εγκατεστημένα στην ανοικτή γραμμή 

και ανήκουν στην κατηγορία Ι και σε εκείνα που είναι εγκατεστημένα κοντά στους 

σιδηροδρομικούς σταθμούς και ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ.  

  Τα Συστήματα κατηγορίας ΙΙ των ΑΣΙΔ διακρίνονται στους παρακάτω τύπους: 

101, 101 Α και Η101, 102, 102Α και Η102, 103, 103 Α και Η103, 104, 104 Α και 

Η104, 105, 105 Α και Η105, 106, 106 Α και Η106. 

  Στους τύπους των ΑΣΙΔ 101, Η101, 102Α, Η102Α, 103Α, Η103Α, 105Α και Η105Α 

είναι εγκατεστημένη και μία επιπλέον τροχοεπαφή ασφαλείας. 

   Ειδικού Τύπου ΑΣΙΔ ονομάζονται εκείνα  που δεν ταυτίζονται απόλυτα  με τις 

ανωτέρω κατηγορίες Ι & ΙΙ, διατηρώντας τις γενικές και ειδικές αρχές λειτουργίας 

τους.   
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  Ο συμβολισμός με το γράμμα «Η» σημαίνει ότι το ΑΣΙΔ είναι εφοδιασμένο με 

μηχανισμούς Ημιδρυφάκτων,  ο συμβολισμός «Η1» σημαίνει σε μονή γραμμή και 

«Η2» σημαίνει σε διπλή γραμμή. 

Δρομολογιακή Ταχύτητα 

  Η ταχύτητα κυκλοφορίας στην γραμμή Ολυμπία-Πύργος-Κατάκολο έχει ως 

ακολούθως:  

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

(km/h) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ 
χ.θ. 0+000  έως χ.θ. 1+100   30 άνοδος/κάθοδος 
χ.θ 1+100  έως χ.θ. 11+200 50 άνοδος/κάθοδος 
χ.θ.11+200 έως χ.θ.12+400 20 άνοδος/κάθοδος 

ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ   
ΠΥΡΓΟΣ(0+000)-ΟΛΥΜΠΙΑ 

(20+800) 
90 άνοδος/κάθοδος 

 

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

  Το αντικείμενο του έργου στην γραμμή Ολυμπία-Πύργος-Κατάκολο συνίσταται: 

Α) Στην αποξήλωση τριών (3) ακατάλληλων για λειτουργία Αυτόματων Συστημάτων 

Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ), στην φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεσή τους σε 

χώρο του ΟΣΕ στον Σ.Σ. Πύργου και στην αντικατάστασή τους με την 

προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) νέων.    

Β) Στην προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμων για λειτουργία οχτώ (8) νέων 

Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) ειδικού τύπου Η1 και 

τύπου Η1 με φωτεινά, ηχητικά σήματα και ημιδρύφακτα προσαρμοσμένα να 

λειτουργούν για τις παραπάνω αναφερόμενες ταχύτητες κυκλοφορίας, καθώς και 

στην εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης των ΑΣΙΔ που περιλαμβάνεται 

στην σύμβαση. 

  Οι χιλιομετρικές θέσεις των Ισόπεδων Διαβάσεων οι οποίες πρόκειται να 

εξασφαλισθούν με νέα ΑΣΙΔ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι 

καταχωρημένες στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Τμήμα Γραμμής Χ.Θ. (Ι.Δ.) Τύπος ΑΣΙΔ 

1 Πύργος-Ολυμπία 0+360 

Ειδικού Τύπου 

Ομαδοποιημένο με 

0+420 & 0+498 

2 Πύργος-Ολυμπία 0+420 

Ειδικού Τύπου 

Ομαδοποιημένο με 

0+360 & 0+498 

3 Πύργος-Ολυμπία 0+498 

Ειδικού Τύπου 

Ομαδοποιημένο με 

0+360 & 0+420 

4 Πύργος-Κατάκολο 0+402 
Ειδικού Τύπου 

Ομαδοποιημένο με 
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0+448 

5 Πύργος-Κατάκολο 0+448 

Ειδικού Τύπου 

Ομαδοποιημένο με 

0+402 

6 Πύργος-Κατάκολο 1+022 
Ομαδοποιημένο με 

1+200 

7 Πύργος-Κατάκολο 1+200 
Ομαδοποιημένο με 

1+022 

8 Πύργος-Κατάκολο 3+616 Η1 

9 Πύργος-Κατάκολο 4+700 Η1 

10 Πύργος-Κατάκολο 7+580 Η1 

11 Πύργος-Κατάκολο 11+256 Η1 

 

 

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του συνόλου του εξοπλισμού 

(τροχοεπαφές, βρόγχοι, Φωτοσήματα γραμμής, πινακίδες γραμμής, οδικά 

Φωτοσήματα, μηχανισμοί, ερμάρια συσσωρευτών, ερμάρια Κ.Μ.Δ, κ.α.) εκάστου εκ 

των τριών (3) ΑΣΙΔ  στις χ.θ.0+360, χ.θ.0+420 και 0+498, των οποίων ο εξοπλισμός 

είναι εγκατεστημένος κατά μήκος του τμήματος γραμμής από τον  Σ.Σ. Πύργου έως 

την χ.θ. 0+498 της γραμμής Πύργου-Ολυμπίας, στην φόρτωση του αποξηλωθέντος 

εξοπλισμού, την μεταφορά και την εναπόθεσή του σε χώρο του ΟΣΕ στον Σ.Σ. 

Πύργου.   

  Η εναπόθεση του αποξηλωθέντος εξοπλισμού των ΑΣΙΔ στο χώρο του ΟΣΕ θα 

πραγματοποιηθεί συγκεντρωτικά κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

πρόσβαση σε αυτόν (εξοπλισμό) για επαναφόρτωση.  

  Τις ανωτέρω εργασίες ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει με ασφάλεια και ιδιαίτερη 

προσοχή και θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για περαιτέρω ζημιές, τόσο κατά την 

αποξήλωση όσο και κατά την μεταφορά και εναπόθεση του εξοπλισμού.  

 Στην συνέχεια ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση των νέων 

ΑΣΙΔ, για την εξασφάλιση των Ισόπεδων Διαβάσεων του ανωτέρω πίνακα ως 

ακολούθως: 

 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 

0+360 ΠΥ-Ο 

(Πρώτο Ομαδοποιημένο) 

  Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός  ΑΣΙΔ στην χ.θ. 

0+360 της γραμμής Πύργου-Ολυμπία, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής 

Προδιαγραφής, ως κατωτέρω: 
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 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ ως Ομαδοποιημένου με τα ΑΣΙΔ χ.θ. 

0+420 Πυ-Ο και χ.θ. 0+498 Πυ-Ο σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΣΙΔ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση στην αποβάθρα του 

Σ.Σ. ενός Πίνακα χειρισμού των ΑΣΙΔ. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης Πίνακα Χειρισμού.  

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή πέντε (5) φρεατίων έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 100Χ100cm 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου σύνδεσης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 
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 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Κύριου Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως τεσσάρων (4) μέτρων 

έκαστο.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων μήκους τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) μέτρων έκαστο.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pca) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης ασφαλείας (PCa) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.  

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου μήκους ανάλογων μέτρων κατά 

μήκος και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm 

πλάτος και 80 cm βάθος.  

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση μία (1) Προειδοποιητική 

Πινακίδα σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η απαιτούμενη προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

τοποθέτηση εντός τάφρου, τερματισμό και σύνδεση με τον εξοπλισμό του ΑΣΙΔ 

καλωδίων τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 6Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 27Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2  

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής μίας (1) κάμερας. 

 

  Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

3.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 

0+420 ΠΥ-Κ 

 (Δεύτερο Ομαδοποιημένο) 

  Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός  ΑΣΙΔ στην χ.θ. 

0+420, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής, ως κατωτέρω: 

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ ως Ομαδοποιημένου με τα 

ΑΣΙΔ χ.θ. 0+360 και χ.θ. 0+498 σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή πέντε (5) φρεατίων έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 100Χ100cm 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου σύνδεσης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm 
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 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων. Τα εν λόγω δύναται να τοποθετηθούν σε απόσταση 

έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής της 

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως τεσσάρων (4) μέτρων 

έκαστο.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων μήκους έως τεσσεράμισι (4,5) 

μέτρων έκαστο.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικό ανιχνευτή και διπλό βρόχο.   

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου κατά μήκος και παράλληλα της 

σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm βάθος.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου, τερματισμό και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  
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XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 27Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής δύο (2) καμερών. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 

0+498 ΠΥ-Ο  

(Τρίτο Ομαδοποιημένο)  

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΑΣΙΔ στην χ.θ. 0+498, 

σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής, ως κατωτέρω: 

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ ως Ομαδοποιημένου με τα 

ΑΣΙΔ χ.θ. 0+420 και χ.θ. 0+360 σε μονή γραμμή.   
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 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή πέντε (5) φρεατίων έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 100Χ100cm 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60 cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  
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 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Κύριου Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Ενδιάμεσου Επαναληπτικού Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή 

γραμμή.  

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως έξι (6) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων μήκους τουλάχιστον έξι (6) 

μέτρων έκαστο.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης κατάληψης (PC1) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο. 

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους κατά μήκος 

και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm 

πλάτος και 80 cm βάθος.  

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση μία (1) Προειδοποιητική 

Πινακίδα σιδηροδρομικού τύπου χωρίς τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 27Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής δύο (2) καμερών. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 0+402 ΠΥ-Κ ΠΡΩΤΟ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

  Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΑΣΙΔ στην χ.θ. 

0+402, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής, ως κατωτέρω: 
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 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ ως ομαδοποιημένου με το 

ΑΣΙΔ 0+448 σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΙΔ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης Πίνακα Χειρισμού.  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΣΙΔ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση στην αποβάθρα του 

Σ.Σ. ενός Πίνακα χειρισμού των ΑΣΙΔ. 

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 
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 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων. Τα εν λόγω δύναται να τοποθετηθούν σε απόσταση 

έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής της 

Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Κύριου Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθούν σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους άνω των έξι (6) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων μήκους τουλάχιστον έξι (6) 

μέτρων έκαστο.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης κατάληψης (PC1, Pc2) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.   

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και βρόχους.   

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους παράλληλα 

της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm 

βάθος.  
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 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, μίας (1) 

Προειδοποιητικής Πινακίδας σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου, τερματισμός και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων 

τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 27Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής δύο (2) καμερών. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 
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6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 0+448 ΠΥ-Κ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ ως Ομαδοποιημένου με το 

ΑΣΙΔ χ.θ. 0+402 σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 
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 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Κύριου Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως έξι (6) μέτρων.   

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων συνολικού μήκους τουλάχιστον 

έως δώδεκα (12) μέτρα.   

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης κατάληψης (PC1) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.  

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους παράλληλα 

της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm 

βάθος.  
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 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, μίας (1) 

Προειδοποιητικής Πινακίδας σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 27Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής δύο (2) καμερών. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 
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7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 1+022 ΠΥ-Κ 

ΠΡΩΤΟ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ ως Ομαδοποιημένου με το 

ΑΣΙΔ χ.θ.1+200 σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή τεσσάρων (4) βάσεων οδικών 

φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) φρεατίων έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 
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 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης καταλλήλου 

μήκους. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

τεσσάρων (4) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Κύριου Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός Μηχανισμού κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως έξι (6) και ενός (1) 

Μηχανισμού κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως τεσσάρων (4) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων συνολικού μήκους έως εννέα (9) 

μέτρων τουλάχιστον.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης κατάληψης (PC1) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.  

  

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους κατά μήκος 

και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm 

πλάτος και 80 cm βάθος.  

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, μίας (1) 

Προειδοποιητικής Πινακίδας σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 27Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής δύο (2) καμερών. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 
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ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 1+200 ΠΥ-Κ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ ως Ομαδοποιημένου με το 

ΑΣΙΔ χ.θ.1+022 σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Κύριου Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑ 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Ενδιάμεσου Ειδοποιητικού Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή γραμμή.  

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως τεσσάρων (4) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων μήκους έως τεσσάρων (4) μέτρων 

έκαστο.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης κατάληψης (PC1) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές. 
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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.   

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, μίας (1) 

Προειδοποιητικής Πινακίδας σιδηροδρομικού τύπου.  

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους παράλληλα 

της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm 

βάθος.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 27Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής μίας (1) κάμερας. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  
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 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 3+616 ΠΥ-Κ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

  Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή τεσσάρων (4) βάσεων σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων προειδοποιητικής 

πινακίδας. 
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 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Κύριων Σιδηροδρομικών Φωτοσημάτων για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθούν σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑ 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Ενδιάμεσα Ειδοποιητικά Σιδηροδρομικά Φωτοσήματα για μονή γραμμή.  

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

  Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως τεσσάρων (4) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων συνολικού μήκους έως εννέα (9) 

μέτρων.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1) 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής δύο (2) διατάξεων κατάληψης (PC1, Pc2) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.   

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, δύο (2) Προειδοποιητικών 

Πινακίδων σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους παράλληλα 

της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm 

βάθος.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής με δύο (2) κάμερες. 
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 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 4+700 ΠΥ-Κ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο  (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως  τεσσάρων (4) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης ημιδρυφάκτων συνολικού μήκους έως εννέα (9) μέτρων.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1, Pc2) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής δύο (2) διατάξεων κατάληψης (PC1, Pc2) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.  

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, δύο (2) Προειδοποιητικών 

Πινακίδων σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους παράλληλα 

της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm 

βάθος.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Κύριων Σιδηροδρομικών Φωτοσημάτων για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθούν σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

 XLPE/PVC/SWA/PVC 6Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής μίας (1) κάμερας. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  
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 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 7+580 ΠΥ-Κ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή τριών (3) βάσεων σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 

 

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων προειδοποιητικής 

πινακίδας. 
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 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.   

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Κύριων Σιδηροδρομικών Φωτοσημάτων για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) Ενδιάμεσου Επαναληπτικού Σιδηροδρομικού Φωτοσήματος για μονή 

γραμμή.  

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως  τεσσάρων (4) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων συνολικού μήκους έως οχτώ (8) 

μέτρα.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1, Pc2) 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής δύο (2) διατάξεων κατάληψης (PC1, Pc2) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.    

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, δύο (2) Προειδοποιητικών 

Πινακίδων σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο την κορυφή.  

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους παράλληλα 

της σιδηροδρομικής γραμμής  διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm 

βάθος.  

 

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 6Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 CCTV  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής με μία (1) κάμερα. 
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 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΙΔ ΣΤΗΝ 

Χ.Θ. 11+256 ΠΥ-Κ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΜΔ)  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

μίας (1) πλήρως εφοδιασμένης Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης (ΚΜΔ) εντός 

μεταλλικού οικίσκου, για λειτουργία του εν λόγω ΑΣΙΔ σε μονή γραμμή.   

 

 ΟΙΚΙΣΚΟΣ (ΚΜΔ) 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

ενός (1) μεταλλικού οικίσκου της ΚΜΔ της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

 

 ΒΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΚΜΔ) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή μίας (1) βάσης οικίσκου τύπου Β.   

 

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων μηχανισμών 

ημιδρυφάκτων. 

 

 ΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων οδικών φωτοσημάτων. 

 

 

 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων σιδηροδρομικού 

φωτοσήματος. 
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 ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή δύο (2) βάσεων προειδοποιητικής 

πινακίδας. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 100Χ100cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή  πέντε (5) φρεατίων διέλευσης – 

σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων100Χ100cm. 

 

 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60cm 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός (1) φρεατίου έλξης καλωδίων 

διαστάσεων 60Χ60cm. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΔΟΥ (Υ.Δ.Ο.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης οδού καταλλήλου 

μήκους.  

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ (Υ.Δ.Γ.) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή υπόγειας διέλευσης γραμμής 

καταλλήλου μήκους.  

 

 ΟΔΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Οδικών Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα. Τα εν λόγω δύναται να 

τοποθετηθούν σε απόσταση έως και δέκα (10) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της 

σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης.  

 

 ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Κύριων Σιδηροδρομικών Φωτοσημάτων για μονή γραμμή. Το εν λόγω 

δύναται να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα από τον άξονα της  

Ισόπεδης διάβασης. 

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

δύο (2) Μηχανισμών κίνησης για ημιδρύφακτο μήκους έως  τεσσάρων (4) μέτρων.  

 

 ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΑ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

στους μηχανισμούς κίνησης δύο (2) ημιδρυφάκτων συνολικού μήκους έως οχτώ (8) 

μέτρα.  

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (Pc1, Pc2) 
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής δύο (2) διατάξεων κατάληψης (PC1,Pc2) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές.   

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (PL) 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση 

επί γραμμής μίας (1) διάταξης απελευθέρωσης (PL) που θα απαρτίζεται από 

ηλεκτρομαγνητικούς ανιχνευτές και διπλό βρόχο.    

 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

στην προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ θέση, δύο (2) Προειδοποιητικών 

Πινακίδων σιδηροδρομικού τύπου με τρίγωνο στην κορυφή.  

 

 ΤΑΦΡΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η διάνοιξη τάφρου καταλλήλου μήκους παράλληλα 

της σιδηροδρομικής γραμμής διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40 cm πλάτος και 80 cm 

βάθος.  

 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και τοποθέτηση 

τριών (3) συσσωρευτών των 12V/150Ah τουλάχιστον έκαστος. 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, τοποθέτηση εντός 

τάφρου και σύνδεση με τον εξοπλισμό του Συστήματος καλωδίων τύπου 

XLPE/PVC/SWA/PVC κατά BS.5464 και διατομών ως ακολούθως:  

 

XLPE/PVC/SWA/PVC 2Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 61,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 8Χ1,5 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 4Χ6 mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC 3Χ10 mm2 

 

 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης. 

 

 ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού στην ισόπεδη διάβαση  

 

 CCTV  
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Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος 

οπτικής και ηχητικής καταγραφής δύο (2) καμερών. 

 

 Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-

ειδοποίησης.  

 

 ΙΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

O Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή κατάλληλης υποδομής 

αποδεκτής από την ΔΕΗ για την παροχή τάσεως του ΑΣΙΔ. 

 

  Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό δεν αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω παράγραφο 

και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. 

 

  Για την διαχείριση και έλεγχο όλων των ΑΣΙΔ θα εγκατασταθεί Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου 

Λειτουργίας των ΑΣΙΔ. 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 

     
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

          
ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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