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ΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 
Στις σιδηροδρομικές γραμμές δικαιοδοσίας του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής 
Λαμίας στους νομούς Φθιώτιδας & Βοιωτίας: 
 

 από χ.θ. 151+000 (προ του Σ.Σ. Δαύλειας) έως χ.θ. 164+000 (προ Σ.Σ. 

Τιθορέας)  και από χ.θ. 288+787 (μετά Σ.Σ. Δομοκού) έως χ.θ. 289+107 της 

διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής Πειραιώς – ΤΧ1 (Θεσσαλονίκης) 

 από χ.θ. 167+000 (μετά Σ.Σ. Τιθορέας) έως χ.θ. 222+000 (προ Σ.Σ. 

Λιανοκλαδίου) της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας – Μπράλου -

Λιανοκλαδίου και  

 της γραμμής Λιανοκλαδίου –Στυλίδας (από χ.θ. 0+350 έως χ.θ. 22+600).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                      

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                      Σελίδα:                         3 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η  παρούσα μελέτη στοχεύει στον προσδιορισμό των αναγκών συντήρησης και 

ανακαίνισης των κυρίων και δευτερευουσών γραμμών σε εντοπισμένα τμήματα των υπό 

κυκλοφορία σιδηροδρομικών γραμμών, στη δικαιοδοσία του Τμήματος Γραμμής Λαμίας, 

ήτοι αναλυτικότερα: 

 από χ.θ. 151+000 (προ του Σ.Σ. Δαύλειας) έως χ.θ. 164+000 (προ Σ.Σ. Τιθορέας)  και 

από χ.θ. 288+787 (μετά Σ.Σ. Δομοκού) έως χ.θ. 289+107 (το τελευταίο τμήμα 

ανήκει στο Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Λάρισας, ωστόσο για πρακτικούς 

λόγους εντάσσεται στην παρούσα μελέτη) της διπλής ηλεκτροκινούμενης 

γραμμής Πειραιώς – ΤΧ1 (Θεσσαλονίκης) 

 από χ.θ. 167+000 (μετά Σ.Σ. Τιθορέας) έως χ.θ. 222+000 (προ Σ.Σ. Λιανοκλαδίου) 

της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας-Μπράλου-Λιανοκλαδίου και  

 της γραμμής Λιανοκλαδίου –Στυλίδας (από χ.θ. 0+350 έως χ.θ. 22+600).   

  
 
2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η γεωγραφική θέση της μελέτης του έργου είναι: 

 Στον νομό Βοιωτίας το τμήμα από χ.θ. 151+000 έως 159+500 της διπλής 

ηλεκτροκινούμενης γραμμής Πειραιώς – ΤΧ1 (Θεσσαλονίκης) 

  στον νομό Φθιώτιδας οι υπόλοιπες σιδηροδρομικές γραμμές  

 
 
3. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ανακαίνισης των ως 

άνω γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 Την τελευταία καταγραφή της γεωμετρικών σφαλμάτων των γραμμών με το 

Καταγραφικό όχημα ΕΜ-120 της ΔΙΣΣΥ  την 16-6-2020. 

 Τις επιθεωρήσεις των στελεχών του Τμήματος συντήρησης Γραμμής Λαμίας. 

 Το ιστορικό συντήρησης των γραμμών σύμφωνα με τα Μητρώα παρελθόντων 

Έργων. 

 Τις προβλέψεις για έκτακτες εργασίες συντήρησης (διορθωτική συντήρηση), 

σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του τμήματος.  
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

i. Η Οδηγία 07.01.10/18-01-2020 «Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ», η οποία τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. ΔΓ/4.333.082/18.1.2010 

Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Υποδομής του ΟΣΕ. 

ii. Η Οδηγία 07.01.20/22-7-2011 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ», η οποία τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. ΔΓ/1735262/ 22.7.2011 

Απόφαση του Διευθυντή Γραμμής του ΟΣΕ. 

iii. Οι Εθνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που αφορούν σε σιδηροδρομικές 

εργασίες. 

iv. Οι τυπικές διατομές του ΟΣΕ, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 5300/30-3-2015 

Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ. 

v. Οι προδιαγραφές σιδηροδρομικών υλικών της ΔΙΣΣΥ/ΟΣΕ. 

vi. Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 

(ΦΕΚ 1746/Β’/19-5-2017), όπως ισχύει. 
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Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Α.1. ΕΠΙΔΟΜΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Η υφιστάμενη κατάσταση της επιδομής της γραμμής παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα και αφορά τόσο την γραμμή Πειραιάς – Πλατύ (Π-Π) (παλαιά χάραξη), όσο και την 
γραμμή Λειανοκλάδι – Στυλίδα (Λ-Σ). 
 

ΓΡΑΜΜΗ Π-Π 

Α/Α 

Χ.Θ.   

ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΙΔ/ΧΙΑ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ  

ΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ  

1 151+284 151+930 UIC 54 Διμερείς SKL VOSSLOW Σ.Σ.Σ. Γραμ. ανόδου 646 

2 151+930 154+850 UIC 54 Β70 SKL VOSSLOW Σ.Σ.Σ. Γραμ. ανόδου 2.920 

3 154+850 164+200 UIC 54 Διμερείς SKL VOSSLOW Σ.Σ.Σ. Γραμ. ανόδου 9.350 

4 151+284 151+890 UIC 54 Διμερείς SKL VOSSLOW Σ.Σ.Σ. Γραμ. καθόδου 606 

5 151+890 164+200 UIC 54 B70 SKL VOSSLOW Σ.Σ.Σ. Γραμ. καθόδου 12.310 

6 164+200 164+573 UIC 54 Διμερείς RN Σ.Σ.Σ. Γραμ. ανόδου 373 

7 164+100 164+573 UIC 54 Διμερείς RN Σ.Σ.Σ. Γραμ. καθόδου 473 

8 166+300 167+000 UIC 54 Διμερείς RN Σ.Σ.Σ.   700 

9 167+000 167+421 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   421 

10 167+421 172+524 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   5.103 

11 172+524 173+372 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   848 

12 173+372 180+441 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   7.069 

13 180+441 181+997 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   1.556 

14 181+997 184+694 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   2.697 

15 184+694 186+300 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   1.606 

16 186+300 193+223 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   6.923 

17 193+223 195+320 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   2.097 

18 195+320 197+006 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   1.686 

19 197+006 199+115 UIC 54 Ξ Σύνδ. "Κ" SKL Σ.Σ.Σ.   2.109 

20 199+115 199+683 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   568 

21 199+683 199+955 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   272 

22 199+955 200+435 UIC 50 Μ+Ξ (Γέφ.) SKL/ΕΤ+SKL"Κ" 
Αρμοί  
(36 & 18) 

γέφυρα 
Παπαδιάς 480 

23 200+435 201+450 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   1.015 

24 201+450 201+810 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   360 

25 201+810 202+649 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   839 

26 202+649 202+866 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   217 

27 202+866 203+600 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   734 

28 203+600 203+950 UIC 50 M ( U 28 ) SKL 
Αρμοί  
(36 & 54)   350 

29 203+950 204+156 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   206 

30 204+156 205+721 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   1.565 

31 205+721 206+044 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   323 

32 206+044 206+809 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   765 

33 206+809 211+300 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   4.491 

34 211+300 211+645 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   345 
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Α/Α 

Χ.Θ.   

ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΙΔ/ΧΙΑ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ  

ΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ  

35 211+645 211+996 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   351 

36 211+996 213+100 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ Σ.Σ.Σ.   1.104 

37 213+100 213+480 UIC 50 M ( U 28 ) SKL/ΕΤ 
Αρμοί  
(36 & 54) Αλλαγή 380 

38 213+480 214+450 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   970 

39 214+450 215+000 UIC 50 Μ+Ξ(Γέφ.) "Κ" 
Αρμοί  
(36 & 54) 

γέφυρα 
Γοργ/μου 550 

40 215+000 215+193 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   193 

41 215+193 215+586 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   393 

42 215+586 216+940 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   1.354 

43 216+940 218+603 UIC 50 M ( U 28 ) SKL Σ.Σ.Σ.   1.663 

44 218+603 221+968 UIC 50 M ( U 28 ) Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   3.365 

45 221+968 222+200 UIC 54 Β70 SKL 14 Σ.Σ.Σ. 

 Σ.Σ. 
Λιανοκλαδίου 
(είσοδος στην 7η 
υπηρεσιακή 
γραμμή) 232 

 
ΓΡΑΜΜΗ Λ-Σ 

Α/Α Χ.Θ.   

ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΙΔ/ΧΙΑ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ  

ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ  

1 0+300 22+612 S33 Μ Κραπώ με ΔΕΡ Σ.Σ.Σ.   22.312 

 
 

Α.2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

 
Στη δικαιοδοσία του τμήματος περιλαμβάνονται αλλαγές τροχιάς σε σταθμούς, ήτοι : 
 

ΓΡΑΜΜΗ Π-Π 

Α/Α ΧΘ αιχμής Τύπος αλλαγής Στρωτήρες Παρατηρήσεις 

Α. ΣΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ (152+709) 

1 151+899 UIC 60 1:12 R 500 Δ Ξ.Σ. ΚΑΘΟΔΟΣ διαγώνιος 

2 151+991 UIC 60 1:12 R 500 Δ Ξ.Σ. AΝΟΔΟΣ διαγώνιος 

3 152+506 UIC 60 1:12 R 500 Δ Ξ.Σ. ΑΝΟΔΟΣ προς 3η (νεκρά) 

4 152+941 UIC 60 1:12 R 500 Α Ξ.Σ. ΑΝΟΔΟΣ διαγώνιος 

5 153+033 UIC 60 1:12 R 500 Α Ξ.Σ. ΚΑΘΟΔΟΣ διαγώνιος 

Β. ΣΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (166+300) 

1 164+160 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. ΚΑΘΟΔΟΣ διαγώνιος 

2 164+236 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. AΝΟΔΟΣ διαγώνιος 

3 164+275 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. ΑΝΟΔΟΣ προς 3η 

4 164+351 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 3η προς μηχ/στάσιο 

5 164+369 UIC 50 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 3η προς 4η  

6 164+411 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 4η προς 5η  

7 164+454 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 5η προς 6η  

8 164+479 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 6η προς 7η  

9 166+945 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 6η προς 7η  
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Α/Α ΧΘ αιχμής Τύπος αλλαγής Στρωτήρες Παρατηρήσεις 

10 166+988 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 5η προς 6η  

11 167+031 UIC 50 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 4η προς 5η  

12 167+073 UIC 50 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 3η προς 4η  

13 167+116 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 2η προς 3η  

14 167+165 UIC 50 1:9 R 300 Α Ξ.Σ. ΚΥΡΊΑ προς 2η (μονή γραμμή) 

Γ. ΣΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (181+172) 

1 180+731 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

2 180+918 UIC 50 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 2η προς 3η  

3 180+825 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 3η προς 4η  

4 180+868 ΠΔΣ 1:10 R 180 Α Ξ.Σ. 4η προς 6η  

5 181+084 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 4η προς 5η  

6 181+263 ΠΔΣ 1:8 R 180 Α Ξ.Σ. 4η προς 5η  

7 181+594 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 4η προς 6η  

8 181+629 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 3η προς 4η  

11 181+696 UIC 50 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 2η προς 3η  

12 181+746 UIC 50 1:9 R 300 Α Ξ.Σ. 1η προς 2η  

Δ. ΣΣ ΛΙΛΑΙΑΣ (185+725) 

1 184+992 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

2 185+518 UIC 50 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 2η προς 3η  

3 185+771 UIC 50 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 2η προς 3η  

4 185+909 UIC 50 1:9 R 300 Α Ξ.Σ. 1η προς 2η  

Ε. ΣΣ ΜΠΡΑΛΟΥ (194+305) 

1 193+512 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

2 193+561 UIC 50 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 2η προς 3η  

3 194+178 Β.Γ.Τ.1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 3η προς 4η  

4 194+209 ΠΔΣ 1:8 R 180 Α Ξ.Σ. 4η προς 5η  

5 194+527 Β.Ο. 1:10 R 220 Δ Ξ.Σ. 4η προς 5η  

6 194+651 UIC 50 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 3η προς 4η  

7 194+749 UIC 50 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 2η προς 3η  

8 194+846 UIC 50 1:9 R 300 Α Ξ.Σ. 1η προς 2η  

ΣΤ. ΣΣ ΕΛΕΥΘ/ΡΙΟΥ (201+043) 

1 200+658 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

2 201+070 UIC 50 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 2η προς 3η (νεκρά) 

3 201+540 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

Ζ. ΣΣ ΑΣΩΠΟΥ (204+934) 

1 204+470 UIC 50 1:9 R 300 Α Ξ.Σ. 3η (κυρία) προς 2η  

2 204+862 UIC 50 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 2η προς 1η (νεκρά)  

3 205+341 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 3η προς 4η  

Η. ΣΣ ΑΡΠΙΝΗΣ (212+591) 

1 212+315 UIC 50 1:9 R 300 Α Ξ.Σ. 1η προς 2η  

2 212+817 UIC 50 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 2η προς 3η (νεκρά) 

3 213+219 UIC 50 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

Θ. ΣΣ ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ (222+542) 
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ΓΡΑΜΜΗ Λ-Σ 

Α/Α ΧΘ αιχμής Τύπος αλλαγής Στρωτήρες Παρατηρήσεις 

Α. ΣΣ ΛΑΜΙΑΣ (5+568) 

1 5+300 UIC 54 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 1η (κυρία) προς 2η 

2 5+332 UIC 54 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 1η προς δρεζινοστάσιο 

3 5+372 UIC 54 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 2η προς 4η 

4 5+405 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 2η προς 3η 

5 5+409 ΠΔΣ 1:8 R 180 Δ Ξ.Σ. 4η προς νεκρά γραμμή 

6 5+441 ΠΔΣ 1:8 R 180 Α Ξ.Σ. 4η προς 5η  

7 5+712 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 2η (κυρία)  προς 1η 

8 5+796 ΠΔΣ 1:8 R 180 Δ Ξ.Σ. 4η προς 5η  

9 5+835 UIC 54 1:9 R 190 Δ Ξ.Σ. 3η προς 4η 

10 5+871 UIC 54 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. 2η (κυρία)  προς 3η 

Β. ΣΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (9+433) 

1 9+257 UIC 54 1:9 R 190 Α Ξ.Σ. ΚΑΘΟΔΟΣ διαγώνιος 

2 9+590 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. AΝΟΔΟΣ διαγώνιος 

Γ. ΣΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (19+193)  

1 18+993 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

2 19+035 ΠΔΣ 1:8 R 180 Α Ξ.Σ. 2η προς 3η (νεκρά) 

3 19+509 UIC 54 1:9 R 300 Α Ξ.Σ. 1η προς 2η  

Δ. ΣΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (22+520)  

1 22+234 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

2 22+267 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 2η προς 3η (νεκρά) 

3 22+583 UIC 54 1:9 R 300 Δ Ξ.Σ. 1η προς 2η  

 

Α.3. ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ (ΟΧΕΤΟΙ – ΣΩΛΗΝΩΤΑ) 

 

ΓΡΑΜΜΗ Π-Π  

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

152+877 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 

153+080 Σωληνωτός Φ1000 

153+778 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 

154+230 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 

154+958 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

156+277 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

156+998 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 
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ΓΡΑΜΜΗ Π-Π  

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

158+017 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

158+581 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

159+216 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,75 

159+387 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,75 

160+055 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

2 

160+760 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,75 

161+493 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,8 

161+683 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,8 

162+793 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

163+913 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

164+355 κιβωτοειδής 3 

164+852 κιβωτοειδής 2 

167 + 308 Ανοικτός οχετος 0,8 

167 + 739 Σωληνωτός οχετός 0,4 

167 + 881 Θολωτός οχετός 0,8 

168+269 Σωληνωτός οχετός 0,4 

169 + 570 πλακοσκεπής 0,75 

169 + 727 Θολωτός οχετός 0,8 

170+320 Σωληνωτός οχετός 0,45 

170 + 497 πλακοσκεπής 0,75 

171 + 767 πλακοσκεπής 0,75 

172 + 666 πλακοσκεπής 0,75 

172 + 766 Ανοικτός οχετός 0,75 

174 + 230 πλακοσκεπής 0,75 

175 + 064 πλακοσκεπής 0,75 

178 + 532 Θολωτός οχετός 0,8 

178 + 863 Θολωτός οχετός 0,8 
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ΓΡΑΜΜΗ Π-Π  

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

179 + 324 Θολωτός οχετός 0,8 

185 + 788 Ανοικτός οχετος 0,6 

186 + 834 πλακοσκεπής 0,7 

188 + 994 πλακοσκεπής 0,7 

190+673 Σωληνωτός οχετός 0,45 

191+023 Σωληνωτός οχετός 0,45 

191 + 145 πλακοσκεπής 0,7 

191+268 Σωληνωτός οχετός 0,45 

191 + 556 πλακοσκεπής 0,7 

191+842 Σωληνωτός οχετός 0,45 

192+013 Σωληνωτός οχετός 0,45 

192+278 Σωληνωτός οχετός 0,45 

192+373 Σωληνωτός οχετός 0,45 

192+611 Σωληνωτός οχετός 0,45 

192+725 Σωληνωτός οχετός 0,45 

192+933 Σωληνωτός οχετός 0,6 

193 + 070 πλακοσκεπής 0,7 

193 + 352 πλακοσκεπής 0,7 

194 + 167 Θολωτός οχετός 0,7 

195+220 Σωληνωτός οχετός 0,5 

195 + 835 Θολωτός οχετός 0,6 

196 + 315 Θολωτός οχετός 0,6 

199 + 415 Θολωτός οχετός 0,6 

199 + 498 πλακοσκεπής 0,7 

199 + 873 πλακοσκεπής 0,6 

200 + 497 πλακοσκεπής 0,7 

200 + 629 πλακοσκεπής 0,7 

201 + 275 πλακοσκεπής 0,4 

201 + 780 πλακοσκεπής 0,7 

202 + 190 πλακοσκεπής 0,4 

203 + 573 Ανοικτός οχετός 0,35 

204 + 227 πλακοσκεπής 0,5 

204 + 383 Ανοικτός οχετός 0,35 

204 + 423 πλακοσκεπής 0,7 

204 + 980 Θολωτός οχετός 0,8 

205 + 846 πλακοσκεπής 0,6 
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ΓΡΑΜΜΗ Π-Π  

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

206 + 369 πλακοσκεπής 0,7 

207 + 090 πλακοσκεπής 0,35 

208 + 350 Ανοικτός οχετος 0,8 

208 + 915 Θολωτός οχετός 0,7 

209 + 128 Θολωτός οχετός 0,7 

209 + 368 Ανοικτός οχετος 0,75 

210 + 015 Ανοικτός οχετος 0,7 

210 + 147 πλακοσκεπής 0,7 

211 + 541 πλακοσκεπής 0,7 

211 + 998 Ανοικτός οχετος 0,7 

212 + 189 πλακοσκεπής 0,7 

212+791 Σωληνωτός οχετός 0,4 

213+200 Σωληνωτός οχετός 0,6 

213+984 Σωληνωτός οχετός 0,4 

214+122 Σωληνωτός οχετός 0,8 

214 + 600 Ανοικτός οχετος 0,55 

215 + 495 Θολωτός οχετός 0,7 

216 + 227 Ανοικτός οχετος 0,7 

216+382 Σωληνωτός οχετός 0,4 

216 + 654 Θολωτός οχετός 0,7 

216 + 909 πλακοσκεπής 0,7 

217 + 299 πλακοσκεπής 0,7 

217+725 Σωληνωτός οχετός 0,4 

217+886 Σωληνωτός οχετός 0,3 

218 + 357 πλακοσκεπής 0,4 

218+813 Σωληνωτός οχετός 0,5 

218+923 Σωληνωτός οχετός 0,5 

219 + 183 Σωληνωτός οχετός 2*1,0 

200 + 629 Ανοικτός οχετος 0,8 

201 + 275 Σωληνωτός οχετός 0,4 

201 + 780 Θολωτός οχετός 0,8 

202 + 190 Σωληνωτός οχετός 0,4 

203 + 573 πλακοσκεπής 0,75 

204 + 227 Θολωτός οχετός 0,8 

204 + 383 Σωληνωτός οχετός 0,45 

204 + 423 πλακοσκεπής 0,75 
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ΓΡΑΜΜΗ Π-Π  

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

204 + 980 πλακοσκεπής 0,75 

205 + 846 πλακοσκεπής 0,75 

206 + 369 Ανοικτός οχετος 0,75 

207 + 090 πλακοσκεπής 0,75 

208 + 350 πλακοσκεπής 0,75 

208 + 915 Θολωτός οχετός 0,8 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΣΤΥΛΙΔΑ 

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

0+508 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

0+908 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 0,80 

2+382 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 2,00 

2+868 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ (2*0,30) 0,60 

3+500 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

3+717 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 0,70 

4+102 ΘΟΛΩΤΟΣ 2,00 

4+222 ΘΟΛΩΤΟΣ 0,60 

4+774 ΘΟΛΩΤΟΣ 0,50 

4+973 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

5+110 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 0,70 

5+246 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

5+876 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,60 

6+087 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

6+159 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,50 

6+300 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,60 

6+856 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 1,00 

6+926 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,45 

7+100 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

7+331 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

7+530 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

8+220 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 1,00 

8+979 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

10+326 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 3,00 
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ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΣΤΥΛΙΔΑ 

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

10+531 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 0,80 

10+965 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

12+854 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

13+267 ΘΟΛΩΤΟΣ 2,00 

13+392 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 1,00 

13+580 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 0,70 

13+935 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

13+939 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

14+060 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

14+394 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

14+824 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

16+015 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+072 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+090 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+109 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+115 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+131 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+194 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+270 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,50 

16+331 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+363 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+391 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+412 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

16+853 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

17+155 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

17+349 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

17+600 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

17+814 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

17+916 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,45 

18+398 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,50 

18+610 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 1,00 

18+705 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,45 

18+842 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

18+988 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,50 

19+501 ΘΟΛΩΤΟΣ 0,60 

19+650 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 1,00 

21+262 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 0,70 
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ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΣΤΥΛΙΔΑ 

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

21+348 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ 0,40 

21+407 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ 0,40 

21+460 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 1,00 

21+564 ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΉΣ 0,60 

21+825 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,60 

22+009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ 0,30 

22+017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ 0,30 

22+080 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,30 

22+147 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 0,70 

22+370 ΘΟΛΩΤΟΣ 1,00 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΥΛΕΙΑ - ΤΙΘΟΡΕΑ 

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

152+877 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 

153+080 Σωληνωτός Φ1000 

153+778 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 

154+230 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 

154+958 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

156+277 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

156+998 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1 

158+017 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

158+581 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

159+216 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,75 

159+387 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,75 
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ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΥΛΕΙΑ - ΤΙΘΟΡΕΑ 

Χ.Θ. 
ΤΥΠΟΣ                                                                     

(Κιβωτιοειδής,σωληνωτη κλπ) 
ΑΝΟΙΓΜΑ 

160+055 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

2 

160+760 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,75 

161+493 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,8 

161+683 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

0,8 

162+793 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

163+913 
Πλακοσκεπής (βάθρα λιθοδομή) άνοδος 
κιβωτοειδής άνοδος 

1,5 

 

 

 

Α.4. ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΣΤΥΛΙΔΑ 

 

Οι Ισόπεδες Διαβάσεις του Τμήματος Γραμμής Λειανοκλάδι – Στυλίδα, μέρος των 

οποίων θα συντηρηθούν με την παρούσα μελέτη, σύμφωνα με το Μητρώο Ι.Δ. που 

διατηρεί το Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Λαμίας έχουν ως ακολούθως: 

Α/Α 

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Η

 

Χ
ΙΛ

ΙΟ
Μ

Ε
Τ

Ρ
ΙΚ

Η
 Θ

Ε
Σ

Η
 

Επιτρεπόμενη 

κυκλοφορία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔ 

ΟΔΟΣ 
ΟΡΑΤΟΤΗΣ 

Ρ
ο

π
ή

 κ
υ
κ

λ
ο

φ
ο

ρ
ία

ς 

Τ
ρ
ο

χο
φ

ό
ρ
α

 

Π
εζ

ο
ί 

- 
ζώ

α
 

Μετά Άνευ 

Ο
ν
ο

μ
α

σ
ία

 

Χ
α

ρ
α

κ
τη

ρ
ισ

μ
ό

ς 
 

1 

Λ
ΙΑ

Ν
Ο

Κ
Λ

Α
Δ

ΙΟ
Υ 

- 
ΣΤ

ΥΛ
ΙΔ

Α
Σ 1+150 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

2 1+950 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

3 2+850 1     +     ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

4 3+160   1         ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

5 3+810   1         ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

6 4+060 1     +     ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

7 4+500   1   +     ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

8 4+750 1     +   
ΛΑΜΙΑ-

ΦΡΑΝΤΖΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
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Α/Α 
Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Η
 

Χ
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ΙΟ
Μ

Ε
Τ

Ρ
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Η
 Θ

Ε
Σ

Η
 

Επιτρεπόμενη 

κυκλοφορία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔ 

ΟΔΟΣ 
ΟΡΑΤΟΤΗΣ 

Ρ
ο

π
ή

 κ
υ
κ

λ
ο

φ
ο

ρ
ία

ς 

Τ
ρ
ο

χο
φ

ό
ρ
α

 

Π
εζ

ο
ί 

- 
ζώ

α
 

Μετά Άνευ 

Ο
ν
ο

μ
α

σ
ία

 

Χ
α

ρ
α

κ
τη

ρ
ισ

μ
ό

ς 
 

9 4+970 1     +   ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

10 5+295 1     +   
Στ. Λαμίας 

/ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

11 5+890 1     +   ΛΑΜ-ΑΜΦΙΣΣΑ ΕΘΝΙΚΗ 

12 5+940   1         ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

13 6+140 1     +   ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗ 

14 6+260   1         ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

15 6+850 1           ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

16 7+060 1     +   
ΑΘΗΝ-

ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗ 

17 7+585 1     +   
ΛΑΜΙΑ-

ΡΟΔΙΤΣΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

18 8+850 1     +   
ΛΑΜΙΑ-Μ. 

Βρύσης 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

19 9+100   1         ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

20 9+385 1     +   
ΛΑΜΙΑ-Μ. 

Βρύσης 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

21 10+455 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

22 11+600 1   +       ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

23 13+150   1   +     ΗΜΙΟΝΙΚΗ 

24 13+940 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

25 14+960 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

26 15+600 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

27 17+170 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

28 18+240 1     +     ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

29 18+850 1     +   
Λαμια-Αγ. 

Μαρινα 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

30 19+640 1     +   
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-

ΣΤΥΛΙΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

31 21+100 1     +   
ΣΤΥΛΙΔΑ-
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

32 22+350 1     +     ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
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Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Β.1. Ορισμοί 

1. Συντήρηση  

Ορίζεται ως ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών δράσεων 

(περιλαμβανομένων δράσεων εποπτείας/επίβλεψης), που στοχεύουν στο να διατηρήσουν 

ένα στοιχείο ή να το επαναφέρουν, σε μία κατάσταση στην οποία θα μπορεί ν’ 

ανταποκριθεί (να εκτελέσει) σε μία απαιτούμενη λειτουργία. 

 

                                      
 

Σχήμα 1: Η επιθεώρηση και τα είδη συντήρησης της γραμμής 

 

 

2. Προληπτική Συντήρηση 

Σύμφωνα με την ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.25 η προληπτική συντήρηση ορίζεται ως εξής: 

«Προληπτική συντήρηση είναι η συντήρηση η οποία εκτελείται σε προκαθορισμένα 

διαστήματα ή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό να μειώσει την πιθανότητα 

αστοχίας ή υποβάθμισης της λειτουργίας ενός στοιχείου». 

Η προληπτική συντήρηση έχει σκοπό: 

•  να προλάβει την δημιουργία σφαλμάτων ή φθορών ή 

•  να άρει σφάλματα ή φθορές στην γραμμή 

που μελλοντικά θα επηρεάσουν την ασφάλεια κυκλοφορίας 
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H προληπτική συντήρηση διακρίνεται σε: 

•  προκαθορισμένη συντήρηση βάσει της προδιαγραφής του παγίου ή της εφαρμογής 

συγκεκριμένης τεχνολογίας βάσει διεθνώς αναγνωρισμένης πρακτικής η οποία δεν 

προϋποθέτει έλεγχο ή επιθεώρηση και 

•  συντήρηση βάσει κατάστασης με τη χρήση των δεδομένων της γραμμής και η 

οποία προϋποθέτει έλεγχο ή επιθεώρηση. 

3. Διορθωτική Συντήρηση 

Σύμφωνα με την ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.9, η διορθωτική συντήρηση ορίζεται ως εξής: 

«Διορθωτική Συντήρηση είναι αυτή η οποία εκτελείται μετά την αναγνώριση ενός 

σφάλματος και σκοπό έχει να θέσει ένα προϊόν σε μία κατάσταση στην οποία θα μπορεί να 

ανταποκριθεί στην απαιτούμενη λειτουργία» 

Η διορθωτική συντήρηση έχει σκοπό να άρει σφάλματα που έχουν άμεση επίπτωση στην 

ασφάλεια κυκλοφορίας (και επιβάλουν βραδυπορίες ή άλλα μέτρα). Η διορθωτική 

συντήρηση υλοποιείται όταν διαπιστώνεται αστοχία η οποία απαιτεί βραχυπρόθεσμη ή 

άμεση άρση (επισκευή) με στόχο ν’ αποκαταστήσει το στοιχείο της γραμμής στο επίπεδο 

της καθορισμένης λειτουργικότητας. 

Με βάση τον διαχωρισμό αυτό και τα διατιθέμενα στοιχεία της παρ.3 της 

παρούσας, προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης της επιδομής στα υπό 

μελέτη τμήματα: 

 

I) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης εντάσσονται:  

 Εργασίες προληπτικής συντήρησης της υποδομής των σιδηροδρομικών 

γραμμών 

 

 Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχόντων χανδάκων αποστράγγισης εκατέρωθεν των 

σιδ/κών γραμμών, καθώς και εξωχανδάκων ανάντι των πρανών, σε εντοπισμένα 

τμήματα της γραμμής. 

Αφορά εργασίες στο τμήματα της παλαιάς μονής Σ.Γ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ : 

 Από ΧΘ : 173+250 έως ΧΘ : 174+750, L=1500 m (X2)…….3.000 m. 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                      

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                      Σελίδα:                         19 

 Από ΧΘ : 180+100 έως ΧΘ : 180+600, L=500 m (X2)……...1.000 m. 

 Από ΧΘ : 196+800 έως ΧΘ : 197+000, L=200 m (X2)………..400 m. 

 Από ΧΘ : 199+100 έως ΧΘ : 199+500, L=400 m (X1)………..400 m. 

 Από ΧΘ : 199+600 έως ΧΘ : 200+000, L=400 m (X2)………..800 m. 

 Από ΧΘ : 208+00 έως ΧΘ : 212+000 σποραδικά σε μήκος….400 m. 

ΣΥΝΟΛΟ: 6.000 m 

 

  Καθαρισμός οχετών και γεφυριδίων διαφόρων τύπων και διατομών (ανοίγματος έως 

3,00μ), από φερτά υλικά. Οι οχετοί και τα γεφυρίδια που θα καθαριστούν αφορούν στα 

παρακάτω τμήματα γραμμής και σε ποσότητες φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ Πλήθος οχετών Μέσο μήκος 

οχετού (m) 

Συνολικό μήκος 

(m) 

ΔΑΥΛΕΙΑ-ΤΙΘΟΡΕΑ 12 7,5 90 

ΤΙΘΟΡΕΑ-

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 

8 14 112 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-

ΜΠΡΑΛΟΣ 

14 7 98 

ΑΠΡΙΝΗ-

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 

10 8 80 

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ-

ΣΤΥΛΙΔΑ 

10 12 120 

    

 Καθαίρεση επιφανείας οδού από άσφαλτο, σε ισόπεδες διαβάσεις της γραμμής για 

συντήρησή τους. Θα γίνει καθαίρεση της ασφάλτου και αποκατάστασή της σε όσες 

ασφαλτοστρωμένες Ι.Δ. παρατηρούνται σημαντικές φθορές στην άσφαλτο και σε όσες 

από αυτές προγραμματίζεται να εκτελεστούν εργασίες οριζοντιογραφικής και 

υψομετρικής τακτοποίησης της γραμμής.  

Αφορά σε εργασίες στις εξής τέσσερις (4) Ισόπεδες Διαβάσεις του τμήματος της Σ.Γ. 

Λειανοκλάδι-Στυλίδα : 

α. Ι.Δ. Καλυβίων (ΧΘ : 2+850) έχουμε 6,00Χ4,00=24,00 m2 
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β. Ι.Δ. Ροδίτσης (ΧΘ : 7+585) έχουμε 6,00Χ4,00=24,00 m2 

γ. Ι.Δ. εισόδου Αγ. Μαρίνας (ΧΘ: 18+850) έχουμε 6,00Χ4,00=24 m2 & 

δ. Ι.Δ. εξόδου Αγ. Μαρίνας (ΧΘ: 19+640) έχουμε 7,00Χ4,00=28 m2 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 m2 

 

 Εργασίες προληπτικής συντήρησης της επιδομής των σιδηροδρομικών γραμμών 

 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 Εργασίες Γενικής Επισκευής 

 

Σε επιλεγμένα τμήματα της γραμμής, όπως αποτυπώνονται παρακάτω, θα γίνουν εργασίες 

Γενικής Επισκευής της γραμμής,  που θα  περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : 

 Την πλήρη εξέταση των γεωμετρικών στοιχείων και υλικών της γραμμής σε όλο το 

μήκος και την σήμανση των φθορών - σφαλμάτων, ήτοι εξέταση της σιδ/κής 

γραμμής σε συνεργασία με την επίβλεψη του έργου, καταγραφή και σήμανση επί 

τόπου όλων των σφαλμάτων εύρους που θα ανεβρεθούν καθώς και των τυχόν 

φθαρμένων υλικών. Επισήμανση και καταγραφή όλων των αναγκαίων εργασιών 

και υλικών που απαιτούνται για την διόρθωση των σφαλμάτων και αντικατάσταση 

των φθαρμένων υλικών.  

 Τον καθαρισμό των συνδέσμων (βλήτρων, αγκυρίων, Vossloh κλπ) από το έρμα 

χειρωνακτικά. 

 Το λύσιμο και έλεγχο όλων των συνδέσμων, δηλαδή  εξαγωγή και επανατοποθέτησή 

τους με ολική ή μερική αντικατάσταση ροδελών και ελαστικών υποθεμάτων και 

μερική αντικατάσταση αγκυρίων και βλήτρων αγκυρίων σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Επίβλεψης. Την αντικατάσταση όποιων από αυτούς τους συνδέσμους 

απαιτείται  επί τόπου των έργων, με υλικά του ΟΣΕ.  

 Τον έλεγχο της θέσης των ελαστικών υποθεμάτων, την τοποθέτησή τους στη σωστή 

τους θέση και την αντικατάσταση  των φθαρμένων, όπου  απαιτείται  

 Τη ρύθμιση των διακένων των αρμών στην περιοχή των αμφιδέσεων 

 Την πετρελαίωση των βλήτρων (με μίγμα ελαίου / πετρελαίου 50% - 50%). 

 Τη συντήρηση των αμφιδέσεων, ήτοι αναλυτικότερα οι ακόλουθες εργασίες : 

α) αποκοχλίωση των βλήτρων αμφίδεσης, αφαίρεση ροδελών, βλήτρων 

αμφίδεσης και αμφιδετών,    
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β) έλεγχος όλων των παραπάνω υλικών και τυχόν αντικατάστασης των 

φθαρμένων αν απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες τις επίβλεψης, 

γ) απελευθέρωση αμφίδεσης από τους εκατέρωθεν στρωτήρες με μικρή 

μετατόπιση αυτών, 

δ) Έλεγχος και διόρθωση των διακένων των αρμών σύμφωνα με τον 

κανονισμό 

ε) καθαρισμός αμφιδετών με συρματόβουρτσα, καθαρισμός και 

πετρελαίωση βλήτρων (με μίγμα ελαίου / πετρελαίου 50 % - 50%),  

στ) αποκοπή εκχειλώσεων (λιμάρισμα) των άκρων των σιδ/χιών στην 

περιοχή της αμφίδεσης,  

ζ) δέσιμο της αμφίδεσης. 

 Την άρση των μονίμων επικάμψεων των σιδηροτροχιών στην περιοχή αμφίδεσης με 

αποκοπή αποτμήματος σιδηροτροχιάς  εκατέρωθεν του αρμού και διάνοιξη νέων 

οπών αμφιδέσεως 

 Την επανατοποθέτηση των συνδέσμων με ταυτόχρονη ρύθμιση του εύρους της 

σιδ/κής γραμμής όπου απαιτείται ήτοι αναλυτικότερα: καθαρισμός (ξύσιμο με 

συρματόβουρτσα και σπάτουλα) της θέσης έδρασης της σιδ/χιάς στον στρωτήρα, 

τοποθέτηση του ελαστικού παρεμβλήματος, τοποθέτηση των βλήτρων, των 

ροδελών και του περικοχλίου. Η ρύθμιση του εύρους θα γίνεται όπου είναι δυνατόν 

με αλλαγή της διάταξης των αγκυρίων, με αντικατάσταση των αγκυρίων ή σε 

περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται με τους παραπάνω τρόπους, με αντικατάσταση 

του στρωτήρα. 

 Τη διόρθωση της καθετότητας των στρωτήρων και της μεταξύ των απόστασης 

(διάκενα στρωτήρων), ήτοι αναλυτικότερα: την απομάκρυνση του έρματος από τις 

κεφαλές και τις παρειές των στρωτήρων, την μετατόπιση των στρωτήρων ή με 

ώθηση με λοστό ή με χτύπημα με βαριά, την υπογόμωση των μετατοπισθέντων 

στρωτήρων χειρωνακτικά και την τακτοποίηση του έρματος. Η καθετότητα των 

στρωτήρων ως προς της σιδ/χιές θα ελέγχεται με την χρήση μεταλλικής γωνιάς και 

τα διάκενα των στρωτήρων θα καθορίζονται από την επίβλεψη σύμφωνα με τις 

οδηγίες στρώσης της γραμμής. 

 Τη  σύσφιξη των συνδέσμων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται με μηχάνημα με 

ρυθμιζόμενη σύσφιξη και ενδεικτικό όργανο μέτρησης ροπής και περιλαμβάνει: την 

ρύθμιση σύσφιξης των μηχανημάτων, τον έλεγχο της θέσης των συνδέσμων και την 

διόρθωση τυχόν μετατοπισθέντων, και την τελική σύσφιξη των συνδέσμων. 

 Τη λίπανση των βλήτρων με τοποθέτηση λίπους (γράσο) επί της κεφαλής του 

βλήτρου. 
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 Όλα τα σιδηροδρομικά υλικά θα διατίθενται από τον ΟΣΕ. Τα αναλώσιμα υλικά 

(γράσο, μίγμα ελαίου-πετρελαίου κλπ) που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Η  μεταφορά προσωπικού και υλικών στον 

τόπο εργασίας θα γίνεται με γερανοδραιζίνα ή άλλο σιδηροδρομικό μέσο που θα 

διαθέτει ο Ανάδοχος. Οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών θα γίνονται επίσης από 

προσωπικό και με μηχανήματα του Αναδόχου. 

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις Γ/Ε αναλόγως του είδους της επιδομής και των 

διατιθέμενων περιθωρίων κυκλοφορίας: 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ/Ε 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ - ΕΩΣ  ΜΗΚΟΣ 

ΜΟΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί μεταλλικών 
στρωτήρων σε 5-6,5 ώρες ελεύθερο 
περιθώριο κυκλοφορίας 

Λ-Σ 10+500-11+500 1.000 m 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί μεταλλικών 
στρωτήρων σε 6,5-8 ώρες ελεύθερο 
περιθώριο κυκλοφορίας 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

ΑΣΩΠΟΣ - ΑΡΠΙΝΗ 1.000 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

Σ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.000 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ – 
ΑΣΩΠΟΣ (από Χ.Θ. 

203+850 – Χ.Θ. 204+150) 

300 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

ΜΠΡΑΛΟΣ – 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ (από Χ.Θ. 

199+100- έως Χ.Θ. 
200+000) 

900 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

ΛΙΛΑΙΑ – ΜΠΡΑΛΟΣ (από 
ΧΘ: 191+600 έως ΧΘ: 
192+100 & από ΧΘ: 

188+400 έως ΧΘ: 
188+700) 

800 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

Είσοδος Σ.Σ. Αμφίκλειας 
(από ΧΘ:180+100 έως 

ΧΘ:180+600) 

500 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

Τιθορέα-Αμφίκλεια (από 
ΧΘ: 171+200 έως ΧΘ: 

172+200) 

1.000 m 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί μεταλλικών 
στρωτήρων σε πλήρη αποκοπή 
κυκλοφορίας 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

Σ.Σ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (2η 
γραμμή) 

75 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

Σ.Σ. ΛΙΛΑΙΑΣ 
 (2η γραμμή) 

75 m 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ 
 (2η & 3η γραμμή) 

150 m 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί ξύλινων 
στρωτήρων σε 5-6,5 ώρες ελεύθερο 
περιθώριο κυκλοφορίας 

ΔΑΥΛΕΙΑ - 
ΤΙΘΟΡΕΑ 

Εκατέρωθεν αλλαγών 
τροχιάς Σ.Σ. Δαύλειας  

200 m 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί ξύλινων 
στρωτήρων σε 6,5-8 ώρες ελεύθερο 
περιθώριο κυκλοφορίας 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

Σιδ. Σήραγγα Μπράλου 600 m 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί ξύλινων 
στρωτήρων σε πλήρη αποκοπή 
κυκλοφορίας 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  
(2 η γραμμή)  
 

30 m 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ/Ε 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ - ΕΩΣ  ΜΗΚΟΣ 

ΜΟΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί ξύλινων 
στρωτήρων σε πλήρη αποκοπή 
κυκλοφορίας 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

ΛΙΛΑΙΑΣ 
 (2 η γραμμή) 

30 m 

Γ/Ε σε γραμμή ΚΕ (ΣΣΣ) επί ξύλινων 
στρωτήρων σε πλήρη αποκοπή 
κυκλοφορίας 

ΤΙΘ.-
ΛΕΙΑΝ/ΔΙ 

ΜΠΡΑΛΟΥ 
(2 η και 3 η γραμμή) 

40 m 

 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο 

λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που προκύπτουν σε εργασίες παρά τη γραμμή κυκλοφορίας. Επίσης θα πρέπει 

όλες οι εργασίες να μην επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τα Η/Μ συστήματα της 

γραμμής (εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης κλπ.). Η 

Υπηρεσία θα καθορίζει επακριβώς τις θέσεις και τα μήκη στα οποία θα εκτελούνται οι 

προαναφερόμενες εργασίες. 

 

 Εργασίες Συντήρησης αλλαγών τροχιάς επί κυρίας γραμμής 

 

Αφορά σε αλλαγές των  Σ.Σ. Αμφίκλειας (τεμ. 2), Λιλαίας (τεμ. 1), Μπράλου (τεμ. 2), 

Ελευθεροχωρίου (τεμ. 1), Ασωπού τεμ. 2 και Αρπίνης (τεμ. 1) στο τμήμα της σιδ/κής 

γραμμής Τιθορέα – Λειανοκλάδι και περιλαμβάνει : 

 

- Απομάκρυνση του έρματος χειρωνακτικά στην περιοχή της αλλαγής. 

- Μετρήσεις, διόρθωση των ορίων ασφαλείας. 

- Συντήρηση αρμών αλλαγής. 

- Λίπανση αλλαγών. 

- Λείανση των άκρων σιδ/χιών. 

- Τοπικός καθαρισμός έρματος. 

- Αντικατάσταση μικρού υλικού. 

- Υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση με μηχανήματα και προσωπικό του 

ΟΣΕ. 

- Μέτρηση και ρύθμιση διακένων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και την 

θερμοκρασία στρώσης των ΣΣΣ 

 

Η εργασία συντήρησης αλλαγών τροχιάς θα γίνεται με διάθεση εργατοτεχνικού 

προσωπικού από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία και θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Επίβλεψης. 

Στις εργασίες επί αλλαγών τροχιάς εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κάτωθι ΕΤΕΠ: 

 «ΕΤΕΠ 07-07-03-10 – Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς 

συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)» και 
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«ΕΤΕΠ 07-07-04-10 – Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών 

σιδηροτροχιών» 

 

 Εργασίες ρύθμισης και συντήρησης συσκευών διαστολής σε οποιοδήποτε 

περιθώριο εργασίας 

 

Περιλαμβάνονται οι εργασίες ρύθμισης και συντήρησης συσκευών διαστολής (ΣΔ), 

οποιουδήποτε τύπου και σε οποιαδήποτε θέση, σε μονή γραμμή υπό κυκλοφορία σε 

οποιοδήποτε περιθώριο κυκλοφορίας, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στο Τιμολόγιο 

Μελέτης και στην «ΕΤΕΠ 07-06-03-30 – Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με 

συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές». Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες αφορούν 

ρύθμιση των διακένων, με κοπή και μετατόπιση των σιδηροτροχιών εφ’ όσον απαιτηθεί, 

καθαρισμό και λίπανση των ολισθαινόντων στοιχείων της συσκευής, τρόχισμα τυχόν 

προεξοχών, σύσφιξη των συνδέσμων της συσκευής διαστολής κ.λπ. 

 

Οι συσκευές διαστολής που χρήζουν ρύθμισης είναι ως ακολούθως: 

ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ.) 

Πριν την αλλαγή τρ. εισόδου Σ.Σ. Αμφίκλειας  1 

Γέφυρα στη ΧΘ : 183+600 2 

Πριν την αλλαγή τρ. Εισόδου Σ.Σ. Λιλαίας 1 

Γέφυρα στη ΧΘ: 187+700 τεμ. 2 2 

Γέφυρα στη ΧΘ: 190+200 τεμ. 2 2 

Γέφυρα Παπαδιάς τεμ. 2 2 

Από 1 τεμ. στις πιο κάτω ΧΘ: 202+100, 209+500, 210+000, 

219+600, 214+100, 215+000, 186+000, 193+400, 195+150 και 

τέλος 181+800 ( Σύνολο τεμ. 10)   

10 

 

 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντιτροχιών 

Πρόκειται για την προληπτική συντήρηση αντιτροχιών σε ποσότητες ως ακολούθως: 

 

α.  Στο τμήμα Αρπίνη – Ασωπός = 400 m  

β. Σε υπό συντήρηση μέρη γεφυρών = 300 m 

 

Η εργασία εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντιτροχιών σιδ/κής γραμμής από 

σιδηροτροχιές οποιουδήποτε τύπου, επί οποιουδήποτε τύπου στρωτήρα και συνδέσμου 

σε ελεύθερα περιθώρια κυκλοφορίας, περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

- Την απομάκρυνση του έρματος από τους συνδέσμους 
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- Το λύσιμο και αφαίρεση συνδέσμων και αμφιδέσεων, καθώς και την συγκέντρωση 

και τοποθέτησή τους σε θέση πλησίον της γραμμής, ώστε να μην δημιουργούνται 

προβλήματα στην εκτέλεση των υπολοίπων σιδ/κών εργασιών. 

- Την εξαγωγή των αντιτροχιών και την τοποθέτησή τους παράλληλα με την σιδ/κή 

γραμμή και σε απόσταση, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εκτέλεση 

των υπολοίπων σιδ/κών εργασιών. 

- Την επανατοποθέτηση των αντιτροχιών στην αρχική τους θέση. 

- Την τοποθέτηση των εξαχθέντων συνδέσμων και αμφιδέσεων, με αντικατάσταση 

τυχόν φθαρμένων υλικών, πετρελαίωσή τους, σύσφιξή τους και το γρασάρισμα των 

κεφαλών των βλήτρων (μπουλονιών). 

 Εργασίες σύσφιξης και ελέγχου συνδέσμων σε τμήματα εκτός Γ/Ε 

Η εργασία αυτή θα γίνεται σε τμήματα της σιδ/κής γραμμής στα οποία δεν θα 

εκτελεσθούν εργασίες Γενικής Επισκευής, ως ακολούθως: 

 

α. Τιθορέα-Αμφίκλεια από ΧΘ: 168+000 έως ΧΘ: 170+000, L= 2.0km 

β. Αμφίκλεια-Λιλαία από ΧΘ: 183+700 έως ΧΘ: 184+400, L= 0.7km 

γ.  Λιλαία-Μπράλος από ΧΘ: 192+500 έως ΧΘ: 193+500 L= 1.0km 

δ.  Λιανοκλάδι-Στυλίδα από ΧΘ: 11+600 έως ΧΘ: 12+500 και από ΧΘ: 20+300 έως  

ΧΘ: 20+700, L= 1.3 km 

 Απελευθέρωση τάσεων στρωμένης μονής γραμμής κανονικού εύρους (στο 

πλαίσιο προληπτικής συντήρησης) 

 
Σε τμήματα του έργου που πρόκειται να γίνει Γενική Επισκευή, στο πλαίσιο προληπτικής 

συντήρησης, προβλέπεται η απελευθέρωση τάσεων των στρωμένων - σταθεροποιημένων 

γραμμών κανονικού εύρους, αποτελούμενων από Συνεχώς Συγκολλημένες Σιδ/χιές  τύπου 

S33 , UIC50, UIC54 ή  UIC60. Ενδεικτικά, τμήματα της γραμμής, όπου κατ’ εξοχήν, 

προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών απελευθέρωσης τάσεων αποτελούν τα τμήματα, στα 

οποία έχουν εκτελεστεί εργασίες γενικής επισκευής και εργασίες ανακαίνισης.  

Η εργασία εκτελείται με κατάλληλη συσκευή έλξεως ή δια παντός ετέρου αποδεκτού 

τρόπου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνικές Οδηγίες του ΟΣΕ. Ειδικότερα 

εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι κάτωθι ΕΤΕΠ: 

- «ΕΤΕΠ 07-03-03-10 Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και 

απελευθέρωση των τάσεων» 

- «ΕΤΕΠ 07-03-03-50 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 

σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος» 

- «ΕΤΕΠ 07-03-03-52 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 

σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης» και 
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- «ΕΤΕΠ 07-03-03-Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών 

(Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων» 

 

Παράλληλα προβλέπεται η παράδοση από τον Ανάδοχο του μητρώου απελευθέρωσης 

τάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΟΣΕ. 

 

 Ρύθμιση αρμών γραμμής Κ.Ε./Μ.Ε. σε γραμμή υπό κυκλοφορία 

 

Προβλέπονται εργασίες ρύθμισης αρμών, στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης, στις 

περιοχές των αρμών των μεταλλικών γεφυρών στις πιο κάτω χιλιομετρικές θέσεις (Χ.Θ.): 

183+600, 190+150, 200+300, 202+000, 203+850 & 219+500 με κατά μέσο όρο 170m/θέση. 

Η εργασία αφορά στη ρύθµιση των διακένων των αρµών και στη συντήρηση των 

αµφιδέσεων σιδ/κής γραµµής αποτελούµενης από οποιοδήποτε τύπο σιδ/χιών, 

στρωτήρων και συνδέσµων, σε µονή γραµµή κανονικού εύρους υπό κυκλοφορία, ήτοι 

αναλυτικότερα: 

- Μέτρηση της θερµοκρασίας της σιδ/χιάς µε ειδικό θερµόµετρο, και καθορισµό του 
διακένου που απαιτείται για τον αρµό. 

- Την αποµάκρυνση του έρµατος από τους συνδέσµους και την χαλάρωση (ξέσφιγµα) 
των συνδέσµων κατά µήκος της σιδ/χιάς στο απαιτούµενο µήκος. 

- Την αποσυναρµολόγηση και εξαγωγή των αµφιδέσεων. 
- Την µετατόπιση κατά µήκος των σιδ/χιών ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό διάκενο 

στον αρµό. 
- Τον έλεγχο της θέσης των συνδέσµων, διόρθωση τυχόν µετατοπισθέντων και την 

τελική σύσφιξη των συνδέσµων. 
- Το λιµάρισµα των άκρων των σιδ/χιών και την αποκοπή τυχόν προεξοχών. 
- Τον καθαρισµό και λάδωµα των αµφιδετών και των βλήτρων, τον έλεγχο αυτών και 

την 
- αντικατάσταση τυχόν φθαρµένων. 
- Την λίπανση (γρασάρισµα) της περιοχής του αρµού και των υλικών αµφίδεσης. 
- Την συναρµολόγηση της αµφίδεσης και την τελική σύσφιξή της. 

 

 Σκυρόστρωση (στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης) 

 

Προβλέπεται σκυρόστρωση σποραδικά στις γραμμές Δαύλεια – Τιθορέα, Τιθορέα –

Λειανοκλάδι (παλαιά γραμμή) & Λειανοκλάδι - Στυλίδα στα πλαίσια των εργασιών 

προληπτικής συντήρησης του δικτύου  με εκτιμώμενη ποσότητα 6.000 m3. 

Για το τμήμα γραμμής Δαύλεια – Τιθορέα (κύριος άξονας) η σκυρόστρωση θα γίνει με 

σκύρο Κατηγορίας Κ1 ενώ για τις μονές σιδηροδρομικές γραμμές Τιθορέας - Μπράλου-

Λιανοκλαδίου και Λιανοκλαδίου-Στυλίδας θα γίνει προμήθεια σκύρου Κατηγορίας Κ4.  

Οι εργασίες σκυρόστρωσης θα πραγματοποιηθούν με διάθεση συρμού έργων από τον 

Ανάδοχο. Για την εργασία αυτή ο ανάδοχος θα διαθέτει και τον απαραίτητο μηχανολογικό 
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εξοπλισμό (φορτωτής κ.λπ.) για την φόρτωση των σκυροβάγονων καθώς και το 

εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απαιτηθεί για την εργασία της σκυρόστρωσης ή της 

συμπλήρωσης της διατομής έρματος. 

 

  Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις (στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης) 

Προβλέπονται αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδ/χιών τύπου S33Α ή UIC50 ή UIC54 ή  

UIC60 στις περιπτώσεις αντικαταστάσεων σιδηροτροχιών και όπου προβλέπεται 

να γίνει απελευθέρωση τάσεων, στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης, 

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

και των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών. Η εργασίες περιλαμβάνουν: 

 Προμήθεια μερίδων συγκόλλησης S33Α ή UIC50 ή UIC54 ή  UIC60 εγκεκριμένου 

τύπου υψηλών ταχυτήτων και πλήρους συγκροτήματος συγκόλλησης με τα 

παρελκόμενα του. Λύσιμο επαρκούς αριθμού στρωτήρων εκατέρωθεν της 

συγκόλλησης. 

 Κοπή της σιδ/χιάς με δισκοπρίονο για την δημιουργία του απαιτούμενου διακένου 

και την πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική ταύτιση των προς συγκόλληση 

σιδ/χιών με την χρήση συσκευών ευθυγράμμισης. 

 Δημιουργία λάκκου για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων. 

 Εκτέλεση της συγκόλλησης. 

 Οι συγκολλήσεις θα εκτελούνται βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστριών 

εταιριών των μερίδων συγκολλήσεων, των οδηγιών του Ο.Σ.Ε. και της «ΕΤΕΠ 07-

07-01-10 – Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών». Συγκολλήσεις που 

παρουσιάζουν οπτικώς κακή συνένωση, έλλειψη μετάλλου στην κεφαλή της 

σιδ/χιάς, ρηγματώσεις στην ψυχή της σιδ/χιάς, εγκλεισμού κορουνδίου ή άμμου, 

εμφάνιση μεγάλων ή μικρών οπών μέχρι την επιφάνεια, εμφάνιση μαύρων κηλίδων, 

φυσαλίδες γύρω από την ραφή του πέλματος, αποκολλήσεις μετάλλου στη κεφαλή 

ή το πέλμα, ρηγματώσεις στις ΣΣ και αν η συγκόλληση είναι πεσμένη θα 

απορρίπτονται. Από αυτές που παραλαμβάνονται μετά την οπτική επιθεώρηση, 

ιδανική θεωρείται αυτή που μετρούμενη, μετά την λείανση, με κανόνα ενός μέτρου, 

παρουσιάζει στην μεν άνω επιφάνεια της κεφαλής της σιδ/χιάς, υπερύψωση 0 χιλ., 

oι δε κάθετες παρειές των σιδ/χιών είναι τελείως κατακόρυφες. Οι μέγιστες 

επιτρεπόμενες αποκλίσεις μετά την τελική λείανση συγκολλήσεων, θα πρέπει να 

ευρίσκονται εντός των ορίων που ορίζει το υπ’ αριθμ. 222992/511-Α51/10-7-95 

έγγραφο του ΟΣΕ/ΔΓ/ΥΓ (ως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή 

για Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις του Ο.Σ.Ε.). Οι τυχόν αστοχίες θεωρούνται 

απαράδεκτες και η εργασία επαναλαμβάνεται με δαπάνες του αναδόχου. 

 Κοπή του πλεονάζοντος υλικού με υδραυλική πρέσα. 
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 Λείανση των συγκολλήσεων 25 λεπτά μετά το πέρας της συγκόλλησης. Επίσης 

μαρκάρισμα της συγκόλλησης με τον κωδικό του εκτελεσθέντος αυτής τεχνίτη, την 

ημερομηνία συγκόλλησης και τον αύξοντα αριθμό της. 

 Δέσιμο της γραμμής στην προτεραία θέση της. 

 Μεταφορά των υλικών και μηχανημάτων επί τόπου των εργασιών. 

 Οι συγκολλήσεις θα γίνονται με θερμοκρασία σιδ/χιάς έως 35 βαθμούς Κελσίου, σε 

περίπτωση που αυτές εκτελούνται με προθέρμανση. 

 Όλος ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, τα καβαλέτα ευθυγράμμισης, η 

πρέσα κοπής, το μηχάνημα λείανσης, το μηχάνημα προθέρμανσης κ.λπ. τα 

αναλώσιμα υλικά για την εκτέλεση των συγκολλήσεων και της λείανσης των ως και 

τα βαγονέτα αποθήκευσης των θα διατεθούν από τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να προβεί σε καταγραφή της γεωμετρίας των σιδ/χιών στην 

περιοχή της συγκόλλησης με κατάλληλη καταγραφική συσκευή. Ο τύπος της 

συσκευής πρέπει να είναι εγκεκριμένος από Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο.  

 Την τελική λείανση της συγκόλλησης μετά την τελική τακτοποίηση της γραμμής. 

 Την συγκέντρωση και απόρριψη σε ειδικούς χώρους των υλικών που 

απορρίπτονται κατά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης. 

 Την παράδοση μητρώου συγκολλήσεων στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι 

εκτυπώσεις από τη καταγραφική συσκευή. 

 Ομαλοποίηση τάσεων μετά τη συγκόλληση σε ανοιχτή γραμμή, στις συγκολλήσεις 

που γίνονται μετά από αποκατάσταση θραυσμένων σιδ/χιών. 

 

II) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Στη διορθωτική συντήρηση περιλαμβάνονται: 

 Εργασίες διορθωτικής συντήρησης της υποδομής των σιδηροδρομικών 

γραμμών 

 

Έκτακτες εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για καθαρισμό ρεμάτων, άρση καταπτώσεων 

πρανών κλπ. προβλέπεται να γίνουν με διάθεση από τον Ανάδοχο των απαραίτητων 

μηχανημάτων και προσωπικού και θα  προβλεφθούν στο Τιμολόγιο του έργου. 

 

 Εργασίες διορθωτικής συντήρησης της επιδομής των σιδηροδρομικών γραμμών 

 Προσωρινή και οριστική αποκατάσταση θραυσμένης ή ελαττωματικής σιδ/χιάς 

Αποκατάσταση θραύσεως ή ελαττωματικής σιδ/χιάς σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 

τεχνικές οδηγίες της Υπηρεσίας, ώστε να αποκτήσει η σιδ/χιά την αρχική της διατομή και, 

γενικώς, κάθε άλλη εργασία και υλικά για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η 
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διαδοχική σειρά εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης είναι: 

 Μεταφορά των τμημάτων σιδηροτροχιών (κουπονιών), που θα διατεθούν από την 

Υπηρεσία, στη θέση θραύσης ή του ελαττώματος 

 Η  άμεση προσωρινή αποκατάσταση της θραυσμένης ή ελαττωματικής σιδ/χιάς με  

βραδυπορία των 10 χλμ/ώρα  

 Σε επόμενη φάση η τοποθέτηση τμήματος σιδηροτροχιάς (κουπονιού) ελαχίστου 

μήκους 4,20 μ. και στερέωσή του με τη βοήθεια σφικτήρων  για την κυκλοφορία 

των συρμών με ταχύτητα 60 χλμ/ώρα.  

 Σε  σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται η οριστική αποκατάσταση με τοποθέτηση 

τμήματος σιδηροτροχιάς μήκους μεγαλυτέρου των 6,00 μέτρων, το οποίο 

συγκολλείται  εκατέρωθεν με αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις. 

 

Εκτιμάται ποσότητα 10 τεμ. για την προσωρινή και οριστική αποκατάσταση θραύσεων. Η 

ποσότητα έχει εκτιμηθεί από εμπειρικά και στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας πάνω σε 

έκτακτες θραύσεις στις σιδηροτροχιές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των της 

χειμερινής, κυρίως, περιόδου. 

 

 Σποραδική αντικατάσταση στρωτήρων (μεταλλικών – ξύλινων –διμερών) & 

αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο πλαίσιο των εργασιών των διορθωτικών 

παρεμβάσεων στο δίκτυο. 

Αφορά στην αντικατάσταση σιδ/κων υλικών (στρωτήρων & σιδ/χιων) κατά τις 

εργασίες  Γ/Ε καθώς και σε έκτακτα συμβάντα. Οι ποσότητες που εκτιμήθηκαν από την 

Υπηρεσία με βάση τα ποσοστά αντικ/σης από προηγούμενες εργολαβίες και εμπειρικά 

στοιχεία από έκτακτα συμβάντα εκτιμώνται ως ακολούθως: 

 Αντικ/ση μεταλλικών στρωτήρων: τεμ. 300 

 Αντικ/ση ξύλινων στρωτήρων: τεμ. 400. Στην αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων 

προβλέπεται η πεδίλωση του 50% αυτών. 

 Αντικ/ση διμερώνστρωτήρων: τεμ. 50 

 Αντικ/ση σιδ/χιων: 1.800 m 

 

 Αναγόμωση σιδηροτροχιών  S33 , UIC50 ή UIC54 ή  UIC60 ή αλουμινοθερμικών 

συγκολλήσεων σιδ/χιών S33 , UIC50 ή UIC54 ή  UIC60 

Η ανάγκη για αναγόμωση σιδ/χιων έχει υπολογιστεί από εμπειρικά στοιχεία της 

Υπηρεσίας καθώς από την υπάρχουσα εικόνα από τις παρατηρήσεις των στελεχών κατά 

τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων που διενεργεί. Έτσι προβλέπονται: 

 

α. Στο τμήμα Τιθορέα-Λιανοκλάδι  τεμ. 20 
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β. Στο τμήμα Τιθορέα-Δαύλεια τεμ. 10 και 

γ. Στο τμήμα Λαμία Στυλίδα 20 τεμ. 

 

Η αναγόμωση σιδηροτροχιών S33 , UIC50 ή UIC54 ή  UIC60 ή αλουμινοθερμικών 

συγκολλήσεων σιδ/χιών τύπου S33 , UIC50 ή UIC54 ή  UIC60 με ειδικό ηλεκτρόδιο 

κατάλληλου τύπου, περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :  

 Την αφαίρεση τυχόν φθορών και εκχειλώσεων με τρόχισμα 

 Την αναγόμωση των υπαρχόντων κενών με ηλεκτροσυγκόλληση και χρήση ειδικού 

ηλεκτροδίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες της Υπηρεσίας, 

ώστε να αποκτήσει η σιδ/χιά την αρχική της διατομή 

 Την λείανση της αναγόμωσης και γενικώς κάθε άλλη εργασία και υλικά για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απαιτείται ειδική γεννήτρια για την λειτουργία της 

ηλεκτροσυγκόλλησης. Η αναγόμωση σιδηροτροχιών για επισκευή  βλάβης από ολισθήσεις 

αµαξ/χιών επιτρέπεται να γίνει μόνο επί μήκους σιδ/χιάς μικρότερου των 20cm. Στις 

περιπτώσεις όπου οι βλάβες από ολισθήσεις ξεπερνούν τα 20cm, τότε υποχρεωτικά 

γίνεται αλλαγή της σιδηροτροχιάς στο απαιτούµενο µήκος. Σε κάθε περίπτωση στην 

εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας εφαρμόζεται η «ΕΤΕΠ 07-07-02-10 – Επισκευή 

βλαβών σιδηροτροχιών από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια 

αναγόμωσης».  

 

 Μεταβατικές αλουμινοθερμικές κολλήσεις 

Για την συγκόλληση μεταξύ σιδηροτροχιών διαφορετικού τύπου, προβλέπονται 

μεταβατικές αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις εκτελούμενες με αλουμινοθερμική μέθοδο 

εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις Τεχνικές οδηγίες εκτέλεσης 

αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων του ΟΣΕ και των προδιαγραφών των κατασκευαστριών 

εταιριών. 

Μεταβατικές αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις προβλέπονται στις εξής θέσεις : 

α. Χ.Θ. 289+150 (τεμ. 4) 

Αφορά στο υπό ανακαίνιση τμήμα και τη μετάβαση από σιδ/χιες UIC 60 (που θα 

τοποθετηθούν κατά την ανακαίνιση) σε UIC 54 που είναι στρωμένη η (διπλή) γραμμή προς 

Λάρισα.  

β. Γραμμή Λιανοκλάδι-Στυλίδα (τεμ. 4) 

Απαιτούνται για τη μετάβαση από περιοχή αλλαγών UIC 54 σε γραμμή με σιδ/χια S33. 

γ. Σ.Σ. Δαύλειας (τεμ. 2) 

Απαιτούνται για τη μετάβαση από αλλαγή UIC 60  σε γραμμή με σιδ/χια UIC 54. 
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 Καθαρισμός έρματος υπό κυκλοφορία χειρονακτικά  

Ο τοπικός καθαρισμός έρματος χειρωνακτικά και υπό κυκλοφορία της γραμμής 

περιλαμβάνει: 

- την εξαγωγή του υπάρχοντος σκύρου σε βάθος τουλάχιστον 0,40μ. κάτω από το 

πέλμα της σιδηροτροχιάς σε όλο το πλάτος της γραμμής, 

- την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση γεωϋφάσματος,  

- την αναπλήρωση του κενού με καθαρά σκύρα γραμμής που θα έχει μεταφέρει 

προηγουμένως ο ανάδοχος στην εκάστοτε θέση εργασίας,  

- την υπογόμωση χειρονακτικά (με πικούνι ή με φορτητά μηχανήματα υπογόμωσης) 

και 

- την απομάκρυνση από την περιοχή της γραμμής των υλικών που θα προκύψουν 

από την εξυγίανση 

Οι θέσεις της γραμμής όπου απαιτείται χειρωνακτικός καθαρισμός έρματος είναι οι 

ακόλουθες: 

 

 ΘΕΣΗ ΜΗΚΟΣ 

Ασωπός – Αρπίνη 80m 

 Ασωπός – Ελευθεροχώρι  

 

10m 

Μπράλος – Ελευθεροχώρι  30m 

 Αρπίνη – Λιανοκλάδι 20m. 

 

20m 

Μπράλος – Λιλαία 70 m. 

 

70m 

Λιλαία – Αμφίκλεια 10 m. 

 

10m 

Αμφίκλεια – Τιθορέα 50 m 

 

50m 

Λιανοκλάδι – Στυλίδα 30 m 

 

30m 

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογόμωση της γραμμής 

μέχρι την διέλευση της πρώτης αμαξοστοιχίας, το αποκαλυφθέν τμήμα της γραμμής θα 

στηρίζεται με τάκους. 

Οι λοιπές εργασίες, ήτοι διαμόρφωση του έρματος, που επανασκυροστρώνεται μετά  την 

εργασία καθαρισμού του, οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση της γραμμής 

(μπουράρισμα), θα εκτελούνται από προσωπικό και με μηχανήματα του ΟΣΕ (μπουρέζα, 

ρεγκαλέζα και συρμός έργων). 
 

 Εργασίες ελέγχου και διερεύνησης γραμμής (διορθωτική συντήρηση) 

Αυτή η κατηγορία εργασιών περιλαμβάνει την διερεύνηση, εξέταση, σήμανση και 

καταγραφή των προβλημάτων στην ανοικτή  γραμμή  και στους μηχανισμών γραμμής 

(συσκευές διαστολής, αλλαγές κ.λ.π.), για τις ανάγκες της διορθωτικής συντήρησης και 

συγκεκριμένα: 

- Έλεγχο εύρους γραμμής 
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- Έλεγχο σε οποιουδήποτε τύπου στρωτήρα (καθετότητα, απόσταση, κατάσταση, 
ρηγματώσεις κ.λ.π.) 

- Έλεγχο συνδέσμων σε οποιουδήποτε τύπου στρωτήρα (σύσφιγξη, κατάσταση 
προσηλώσεων κ.λ.π.) 

- Έλεγχο ελαστικών παρεμβλημάτων (μηχανική φθορά, γήρανση κ.λ.π.) 

- Έλεγχο συγκολλήσεων (ΠΕΤΕΠ 07-07-01-10). 

- Έλεγχο σιδηροτροχιών οποιουδήποτε τύπου (βλαβών των σιδηροτροχιών από 
ολισθήσεις (ΠΕΤΕΠ 07-07-02-10), πλαγιοφθορές κ.λ.π.) 

- Έλεγχο διατομής έρματος 

- Έλεγχο διακένων αρμών (γραμμές με αρμούς) 

- Έλεγχο τεχνικών (εξέταση προβλημάτων σε σήραγγες, γέφυρες, οχετούς κ.λ.π.) 

- Έλεγχο αλλαγών και συσκευών διαστολής (εξέταση εύρους, εξέταση συνδέσμων, 
εξέταση λίπανσης κ.λ.π.) 

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν από στελέχη του τμήματος, με διάθεση από 

τον ανάδοχο, εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων. Σε όσες από τις παραπάνω 

εργασίες απαιτείται η διάθεση του προσωπικού από τον ανάδοχο θα γίνεται κατόπιν 

αιτήματος του τμήματος, που θα διατυπώνεται μία εβδομάδα πριν την πραγματοποίηση 

της εργασίας. 

 

 Κατασκευή αμφίδεσης σε αρμό γραμμής Κ.Ε. 

Στα πλαίσια των εργασιών των διορθωτικών παρεμβάσεων στο δίκτυο και συγκεκριμένα 

στη συντήρηση γεφυρών στο τμήμα Τιθορέα-Λειανοκλάδι, στις ΧΘ: 183+600, 

190+150, 200+300, 202+000, 203+850 & 219+500 προβλέπεται η κατασκευή 

αμφίδεσης.  

Περιλαμβάνει την κατασκευή αμφίδεσης σε αρμό μιας σιδ/χιάς οιουδήποτε τύπου, σε 

γραμμή κανονικού εύρους, άνευ της αξίας των υλικών. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναλύεται 

και στο αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου Μελέτης, οι εργασίες που ενδεικτικά 

εκτελούνται είναι οι εξής: Μεταφορά επί τόπου των υλικών (αμφιδέτες, βλήτρα 

αμφιδετών), διάτρηση οπών στις σιδ/χιές, ρύθμιση του διακένου του αρμού, γρασάρισμα 

των αμφιδετών και βλήτρων, τοποθέτηση και τελική σύσφιξη των αμφιδετών και 

υπογόμωση των μεταλλικών στρωτήρων στην περιοχή του αρμού χειρωνακτικά (με 

πικούνι). 

 

 Τοποθέτηση σιδηροδρομικών σημάτων 

Αφορά σε αντικατάσταση αχρηστευθέντων πινακίδων σήμανσης 14", "43-όριο ελιγμών", 

"58", "60" και κλισιοδεικτών καθώς και σημάτων "53α", "53β" και δεικτών χιλιομέτρησης 
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λόγω φθοράς ή παλαιότητας στο Νότιο τμήμα του δικτύου, ιδιαίτερα στο τμήμα Δαύλειας 

– Τιθορέας. 

Προβλέπεται η κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σιδηροδρομικών σημάτων 

οιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει την κοπή των στύλων στήριξης του σήματος από σωλήνα γαλβανιζέ, την 

κατασκευή του σήματος από λαμαρίνα γαλβανιζέ, την βαφή των σημάτων, την μεταφορά 

τους επιτόπου και την τοποθέτηση και πάκτωσή τους στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 

50 εκ. εντός οπής διαμέτρου άνω των 30 εκ. η οποία θα πληρούται με σκυρόδεμα. 

 

 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

 

Γ.1. Ανακαίνιση της επιδομής σε τμήμα της διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής 

στην έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού 

 

Μετά την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού επί του κυρίου άξονα μεσολαβεί τμήμα διπλής σιδ/κης 

γραμμής από Χ.Θ. 288+787 έως χ.θ. 289+107 με παλαιά επιδομή, καθώς δεν είχε 

συμπεριληφθεί σε προγενέστερη μελέτη της ΕΡΓΟΣΕ ή του ΟΣΕ.  

Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η αντικατάσταση των υλικών επιδομής και στους δύο 

κλάδους σε τμήμα μήκους όδευσης 357m, της ηλεκτροκινούμενης διπλής σιδηροδρομικής 

γραμμής Πειραιά – ΤΧ1, από χ.θ. 288+787 έως χ.θ. 289+107 μετά την έξοδο (χιλιομετρικά) 

του Σ.Σ. Δομοκού. Η εργασία θα εκτελεσθεί τμηματικά ανά κλάδο (άνοδος/κάθοδος) 

σιδηροδρομικής γραμμής με κατάργηση της κυκλοφορίας στην αντίστοιχη γραμμή, με 

μονοδρόμηση μεταξύ σταθμών και απαγόρευση της γραμμής επαφής  (Α.Γ.Ε.) στον 

καταργημένο κλάδο. Επειδή η  κυκλοφορία των αμαξ/χιών θα γίνεται από τον διπλανό 

κλάδο με ηλεκτροκίνηση, ό τρόπος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να οργανωθεί ώστε να 

μην επηρεάζεται από το δίκτυο ηλεκτροκίνησης και πρέπει να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κυκλοφορία των 

αμαξ/χιών καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της κυκλοφορούσας 

γραμμής.  

Το προς αντικατάσταση τμήμα γραμμής είναι κανονικού εύρους (1453 mm) με 

σιδηροτροχιές UIC54 και ξύλινους στρωτήρες με σύνδεση «Κ» (SKL 12 VOSSLOH) και 

σκύρο χαμηλής ποιότητας (Κ5). Με το έργο πρόκειται να γίνει στρώση γραμμής με 

σιδηροτροχιές UIC60 και στρωτήρες Β70 (ολόσωμους από σκυρόδεμα) με σύνδεση W14 

(SKL14) και σκύρο ποιότητας (Κ1). Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

εργασίες: 

 Αποξήλωση της σιδηροδρομικής γραμμής και φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση 

των αποξηλωμένων σιδηροτροχιών, στρωτήρων και συνδέσμων σε χώρο 

αποθήκευσης του Σ.Σ. Δομοκού που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη. 
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Το αποξηλωθέν τμήμα αφορά τμήμα γραμμής από χθ: 288+787 έως ΧΘ: 289+107 

(σε διπλή γραμμή), ήτοι συνολικού μήκους L=2Χ320=640m 

 

 Πλήρης αφαίρεση του υπάρχοντος σκύρου και μεταφορά του σε χώρο 

αποθήκευσης του Σ.Σ. Δομοκού που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη. 

 

Η εργασία αφορά στο τμήμα Χ.Θ. 288+787 έως Χ.Θ. 289+107 (L=320 m), σε διατομή 

διπλής γραμμής με διαστάσεις περί τα 10,40 m Χ 0,60 m = 6,24 m2. 

Έτσι η ποσότητα αφαιρούμενου σκύρου είναι : 320,00m Χ 6,24m2 = 1.996,28 m3 

 

 Υποβιβασμό του επιχώματος της υποδομής (αν καταστεί αναγκαίο από την λήψη 

των σχετικών διατομών και τυπική διατομή στρώσης της γραμμής) σε πάχος έως 

20cm. 

 

Από ΧΘ: 288+787 Έως ΧΘ: 289+107 (μήκος εφαρμογής L=320 m.) 

Επιφάνεια εκσκαφής : 10,00m Χ 0,20 m (για διατομή διπλής γραμμής, με βάθος 

εκσκαφής 2,00m) 

 Κυβικά εκσκαφών: 320,00m Χ 10,00m Χ 0,2 m= 640 m3 

 

 Ισοπέδωση της διαμορφωθείσας επιφάνειας. 

 

Εργασίες από χθ: 288+787 έως ΧΘ: 289+107 (L=320 m), για επιφάνεια περί τα 10 

m2 (σε διπλή διατομή γραμμής) και σε 2 περάσματα ισοπέδωσης, το πρώτο θα 

αφορά στην ισοπέδωση της επιφάνειας μετά την εκσκαφή και τον υποβιβασμό του 

επιχώματος της υποδομής και το δεύτερο μετά την κατασκευή της υπόβασης 

οδοστρωσίας, πριν την προσκυρόστρωση. 

Επιφάνεια ισοπέδωσης: 320,00m  Χ 10,00m2 X 2 = 6.400 m2 

 

 Στρώση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, 

  

σε πλάτος διατομής διπλής γραμμής περί τα 11 m με την επικάλυψη 

Απαιτούμενη ποσότητα:  320,00m Χ 11,00m = 3.520 m2 

 

 Κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 10cm 

 

Εργασίες από ΧΘ: 288+787 έως ΧΘ: 289+107 (L=320 m), σε πλάτος διατομής 

διπλής γραμμής περί τα 10 m, για κατασκευή υποστρώματος επιδομής. 

Απαιτούμενη ποσότητα: 320,00m Χ 10,00m=3.200 m2 
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 Προμήθεια σκύρων ποιότητας Κ1, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ 

(Ε18.07.10/Ε1/20-09-2007) για ενσωμάτωση από ΧΘ: 288+787 έως ΧΘ: 289+107 

(L=320 m), για συνολικό πάχος στρώσης 0,5 m  και πλάτος διατομής διπλής 

γραμμής 10,00 m. 

Απαιτούμενη ποσότητα: (320m Χ 10m Χ 0,5m) Χ 1,6=2.560 tn 

 

 Προσκυρόστρωση με στρώση σκύρων πάχους 25cm. 

Πάχος προσκυρόστρωσης: 0,25 m 

Πλάτος διατομής διπλής γραμμής: 10,00 m 

Απαιτούμενη ποσότητα:    320,00 Χ 10,00 Χ 0,25 = 800 m3 

 

Η μεταφορά των σκύρων Κατηγορίας Κ1 θα γίνει οδικά από τον Σ.Σ. 

Παλαιοφαρσάλου έως την περιοχή του ανακαινιζόμενου τμήματος για τις ανάγκες 

προσκυρόστρωσης. 

Ποσότητα σκύρων για προσκυρόστρωση (διπλή γραμμή): 10,00m X 0,25m X 

320,00m = 800m3  ή 800 x 1,6 = 1.280,00 tn. 

Η διανυομένη απόσταση είναι 14 km (από το Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου λόγω μη 

δυνατότητας λειτουργίας του Σ.Σ. Δομοκού).  

Απαιτούμενη ποσότητα οδικής μεταφοράς: 1.280,00 tn Χ 14km =17.920,00 tnkm 

 

 Μεταφορά των σιδηροτροχιών και στρωτήρων (που θα διατεθούν από τον ΟΣΕ) 

από τις θέσεις αποθήκευσης στους Σ.Σ. Λιανοκλαδίου, Αγγειών, Δομοκού στον χώρο 

του έργου. 

 

Απαιτούμενη ποσότητα στρωτήρων: (320,00m Χ 2) / 0.60 =  1.067 στρωτήρες. 

Απαιτούμενο μήκος σιδ/χιων: 320,00m Χ 2 Χ 2=1.280 m 

 

 Στρώση συνεχώς συγκολλημένης  γραμμής (Σ.Σ.Σ.) κανονικού εύρους σύμφωνα με 

τις τυπικές διατομές, τους κανονισμούς και προδιαγραφές του ΟΣΕ (ΕΤΕΠ 07-03-

03-10 «Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση 

των τάσεων» και ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10:Ε1/2004 «Γενικές διατάξεις στρώσεις 

γραμμής-Όρια σφαλμάτων γραμμής-Τυπικές διατομές») που περιλαμβάνει και τις 

απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την σύνδεση της (οριζοντιογραφικά και 

υψομετρικά) με τις εκατέρωθεν σιδηροδρομικές γραμμές, συνολικού μήκους 320 Χ 

2 =640 m. 

 

 Σκυρόστρωση και οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση και 

τακτοποίηση διατομής έρματος.  
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Η σκυρόστρωση θα γίνει για πάχος στρώσης 0,25 m & διατομή διπλής γραμμής 10,00 m, 

συνεπώς η ποσότητα είναι:  320 Χ 10 Χ 0,25=800 m3 

Η εργασία οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τακτοποίηση της γραμμής θα γίνει 

με μηχανήματα (μπουρέζα και ρεγκαλέζα) και προσωπικό του ΟΣΕ. 

 

 Απελευθέρωση τάσεων που θα περιλαμβάνει και τμήματα της υπάρχουσας 

γραμμής 150μ εκατέρωθεν του νέου τμήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

ΟΣΕ (ΕΤΕΠ 07-03-03 «Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 

σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων»). 

 

Η απελευθέρωση τάσεων θα γίνει από ΧΘ: 288+787 Έως ΧΘ: 289+107 (μήκος 

εφαρμογής L=320 m) για γραμμή 2 κατευθύνσεων και για επιπλέον 150 εμπρός και 

150 m πίσω από το ανακαινισμένο τμήμα, ήτοι για μήκος γραμμής:  

2Χ(300+320)= 1.240 m. 

 

 Η οδική πρόσβαση στις σιδ/κές γραμμές θα γίνει από τους παράλληλους στην 

γραμμή δρόμους και έχουν προβλεφθεί εργασίες επιχωμάτωσης τμήματος των 

υπαρχόντων παράλληλα αποστραγγιστικών τάφρων και αφαίρεση της επίχωσης 

μετά το πέρας των εργασιών. Για τον παραπάνω λόγο προτείνεται ο 

προγραμματισμός εκτέλεσης των εργασιών εκτός της χειμερινής περιόδου.  

 

Για το λόγο αυτό θα προβλεφθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

 

 α) Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες 

Αφορά σε εργασίες διάνοιξης ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 5,00χ2,00m από 

ΧΘ : 288+900 Έως ΧΘ : 288+940 (L=40m) με σκοπό την αποκατάσταση της 

επίχωσης τάφρου για την προσέγγιση του συνεργείου στο μέτωπο εργασίας, στα 

πλαίσια των εργασιών ανακαίνισης μικρού τμήματος της γραμμής (320m).   

Τα κυβικά απαιτούμενης εκσκαφής είναι: 40.00 Χ 5,00 Χ 2,00 = 400,00 m3. 

 

β) Προμήθεια δανείων– Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3  

Αφορά σε εργασίες κατασκευής πρόσβασης σε συγκεκριμένο τμήμα-μέτωπο, από 

Χ.Θ. 288+900 έως Χ.Θ. 288+940 (L=40m), δηλ. προμήθεια-διάστρωση υλικού για 

προσπέλαση σε μπαζωμένη τάφρο : 

Κυβικά απαιτούμενης προμήθειας: 40.00 Χ 5,00 Χ 2,00 = 400,00 m3 

 

γ) Κατασκευή επιχωμάτων 

Αφορά σε εργασίες κατασκευής πρόσβασης σε συγκεκριμένο τμήμα-μέτωπο από 

Χ.Θ. 288+900 έως Χ.Θ. 288+940 (L=40m), δηλ. κατασκευή επιχώματος για 

προσπέλαση σε μπαζωμένη τάφρο: 
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Κυβικά κατασκευής επιχώματος: 40.00 Χ 5,00 Χ 2,00 = 400,00 m3 

 

Όλα τα προϊόντα των εκσκαφών θα απομακρύνονται σε κατάλληλους χώρους απόθεσης 

σε απόσταση 5km από την περιοχή του ανακαινιζόμενου τμήματος. 

 

 

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στο έργο προβλέπεται κονδύλι για απολογιστικές εργασίες. Από κονδύλι των 

απολογιστικών εργασιών προβλέπεται να καλυφθεί η προμήθεια ψιλού υλικού γραμμής, 

εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο των εργασιών και ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή 

μηχανημάτων γραμμής και χειροκίνητων εργαλείων γραμμής που ανήκουν στη 

δικαιοδοσία του τμήματος γραμμής Λαμίας, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να 

τιμολογηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ε.1 Διατιθέμενα περιθώρια 

Όλες οι κύριες εργασίες που απαιτούν αποκοπή γραμμής (διακοπή κυκλοφορίας), θα 

εκτελούνται σε χρονικά ελεύθερα περιθώρια μεταξύ αμαξοστοιχιών με το τέλος των 

οποίων η σιδηροδρομική γραμμή θα πρέπει να αποδίδεται στην κυκλοφορία έχοντας 

εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των αμαξ/χιών.  

Με τον όρο ελεύθερο περιθώριο κυκλοφορίας εννοείται το περιθώριο που υπάρχει μεταξύ 

της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών στο τμήμα γραμμής μεταξύ δύο διαδοχικών 

σταθμών στο οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες βάσει σχετικού τηλεγραφήματος από τα 

αρμόδια όργανα του ΟΣΕ. Στο ελεύθερο περιθώριο απαγορεύεται η κυκλοφορία 

αμαξοστοιχιών εκτός εκείνων οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση του έργου 

(δραιζίνες, δηζελάμαξες κλπ.) 

Η διακοπή της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών στην γραμμή (έναρξη ελεύθερου 

περιθωρίου) αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που διακόπτεται η κυκλοφορία βάσει του 

τηλεγραφήματος.  

Με το πέρας του περιθωρίου η σιδηροδρομική γραμμή θα πρέπει να αποδίδεται στην 

κυκλοφορία έχοντας εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των αμαξ/χιών.  

Οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο του παρόντος έργου, εκτελούνται ανάλογα με 

το είδος τους σε διάφορα περιθώρια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 

περιστασιακά ελευθέρων περιθωρίων, ο Ανάδοχος  δεν δικαιούται ιδιαίτερης 

αποζημίωσης   διότι έχει το δικαίωμα επιλογής εκτέλεσης άλλων εργασιών που δεν 

εξαρτώνται από το περιθώριο κυκλοφορίας και επίσης διότι όλες οι καθυστερήσεις και τα 

μειωμένα ωράρια εργασίας στη γραμμή έχουν συμπεριληφθεί  ανοιγμένα στην προσφορά 

του.   

Επίσης ενδέχεται να δοθούν στον Ανάδοχο την ίδια ημέρα (8ωρο εργασίας) περισσότερα 

του ενός περιθώρια κυκλοφορίας στη ίδιο τμήμα εργασίας, στα οποία θα μπορεί να 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                      

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                      Σελίδα:                         38 

εργασθεί. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα αμειφθεί με το άρθρο τιμολογίου που 

θα αφορά το συνολικά διατεθέν ελεύθερο περιθώριο.  

Τα οχήματα και μηχανήματα επί γραμμής του αναδόχου θα πρέπει να είναι 

συμβατά με τα συστήματα σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης (προκειμένου να 

ανιχνεύονται από αυτά όταν κυκλοφορούν στην γραμμή για εργασία και για την 

εξασφάλιση των εργασιών στα υπάρχοντα περιθώρια). Όλες οι εργασίες που εκτελούνται 

σε περιθώρια και εντός του περιτυπώματος κυκλοφορίας της γραμμής, θα γίνονται με 

τεχνική κατάληψη του τμήματος γραμμής εργασίας από γερανοδραιζίνα ή άλλο 

σιδηροδρομικό όχημα. 

Πλήρης αποκοπή της γραμμής θεωρείται η διάθεση στον ανάδοχο της γραμμής για 

διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.  

 

Ε.2 Διατιθέμενα υλικά 

1. Οι φορτοεκφορτώσεις όλων των απαραίτητων υλικών που θα ενσωματωθούν στο 

έργο, περιλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου και εκτελούνται από τον Ανάδοχο. Τα 

σιδηροδρομικά υλικά που πρόκειται να δοθούν από τον ΟΣΕ  στον ανάδοχο σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στα άρθρα του τιμολογίου,  για να χρησιμοποιηθούν  στο έργο, 

είναι αποθηκευμένα κατά μήκος της γραμμής του έργου ή σε αποθηκευτικούς χώρους 

που ονομάζονται ρητά στον παρακάτω πίνακα. 

2. Τα σιδηροδρομικά υλικά που θα διαθέσει ο ΟΣΕ απεικονίζονται στον παρακάτω 

πίνακα ΥΛΙΚΩΝ : 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΥΛΙΚΑ  

 

Σ.Σ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 

Σ.Σ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ 

Σ.Σ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

Σ.Σ. ΑΓΓΕΙΩΝ 

Σ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ 

Σιδ/χιές,σκύρα,ξύλινοι στρωτήρες, ολόσωμοι 

συτρωτήρες Β70, σύνδεσμοι πλήρεις παντός τύπου, 

στρυφώνια (ελικωτά) με ροδέλες, αμφιδέτες, βλήτρα 

αμφιδετών μετά περικοχλίων, υποθέματα, ροδέλες, 

αντιοδευτικά κλπ. 

 Ως επίσης και μέρος αυτών  που θα  προέλθουν από την 

αποξήλωση / αντικατάσταση σε όλο το τμήμα του 

έργου. 

 

3. Η μεταφορά των σιδηροδρομικών υλικών που θα διαθέσει ο ΟΣΕ και τα οποία 

απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα ΥΛΙΚΩΝ, όπως σιδ/χιές,  σκύρα, στρωτήρες 

παντός τύπου, μικροϋλικά κ.λ.π. θα γίνεται από τον τόπο αποθήκευσής τους στην 

τελική θέση τοποθέτησής τους στο έργο με σιδ/κά μηχανήματα που θα διατίθενται 

από τον Ανάδοχο. Για την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση και τυχόν ενδιάμεσες 

φορτοεκφορτώσεις ο ανάδοχος θα διαθέτει και το απαραίτητο εργατοτεχνικό 

προσωπικό και μηχανήματα (γερανοί, νταλίκες κ.λ.π.). Για τις οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις – μικροδιορθώσεις που τυχόν απαιτηθούν για κάποια από τα διατιθέμενα 

υλικά του ΟΣΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αφού ενημερώσει την Υπηρεσία, να 
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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 είναι ανηγμένη στην προσφορά 

του. 

4. Για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στο εν λόγω έργο πρέπει να ληφθούν υπ’ 

όψη τα εξής: 

α) Σιδ/χιές, στρωτήρες, σύνδεσμοι πλήρεις παντός τύπου, στρυφώνια (ελικωτά) με 

ροδέλες, ελαστικά υποθέματα, ροδέλες,  αμφιδέτες και βλήτρα αμφιδετών  μετά 

περικοχλίων, αντιοδευτικά αγκύρια, βλήτρα γεφυρών και γενικά όλα τα 

σιδηροδρομικά υλικά θα διατεθούν από τον ΟΣΕ. 

β) Σιδηροδρομικά υλικά, τα οποία αυτή την στιγμή δεν διαθέτει ο ΟΣΕ στις 

απαραίτητες ποσότητες και εφόσον απαιτηθούν (ψιλό υλικό,  κλπ) θα προμηθευτεί με 

δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Για την προμήθεια των εν λόγω υλικών θα απαιτηθεί 

έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα 

Πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

γ) Οποιαδήποτε άλλα υλικά (λάδι, γράσο, πετρέλαιο, δίσκοι κοπής, τροχοί λειάνσεως, 

τρυπάνια, κλπ), ειδικά εργαλεία (πικούνι, φτυάρια, κασμάδες, γρύλοι ανύψωσης 

σιδ/χιών, λοστοί, βαριές, λαβίδες σιδ/χιών, κλπ.), μικρά μηχανήματα γραμμής 

(κραπωνιέρες, τρυπανέζες, δισκοπρίονα, μηχανές διάτρησης σιδ/χιών, μηχανές 

λειάνσεως, γεννήτριες, rail threader, μηχ/τα πολλαπλών χρήσεων κλπ.) καθώς και το 

προσωπικό,  που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, θα 

προσκομισθούν από τον ανάδοχο. 

5. Ποιότητα έρματος  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Προδιαγραφές (Οδηγία 

Ε18.07.10) 

Τα σκύρα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για το έργο στις μονές σιδ/κές γραμμές 

Τιθορέας-Μπράλου-Λιανοκλαδίου και Λιανοκλαδίου – Στυλίδας διατίθενται από τον 

ΟΣΕ, είναι κατηγορίας Κ5 και θα βρίσκονται αποθηκευμένα στον Σ.Σ. Λειανοκλαδίου. 

Για την αντικατάσταση της επιδομής στην διπλή γραμμή στην έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού 

θα χρησιμοποιηθούν σκύρα ποιότητας Κ1, η προμήθεια των οποίων θα γίνει από τον 

Ανάδοχο. 

6.  Το μεγαλύτερο των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται το 

φθινόπωρο ή την άνοιξη που οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές. (βλ. ΠΕΤΕΠ 07-05-03-20 – 

«Συντήρηση γραμμών με Σ.Σ.Σ.»). Επιπροσθέτως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μέρος 

των εργασιών θα εκτελείται σε νυχτερινό ωράριο εργασίας. 

 

Ε.3 Διάθεση μηχανημάτων 

Ο κύριος του έργου θα διαθέσει: 

 Βαρέα μηχανήματα γραμμής (μπουρέζα, ρεγκαλέζα, κλπ.) για την πραγματοποίηση 

των εργασιών υψομετρικής και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης γραμμών και την 

διαμόρφωση της διατομής του έρματος. 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                                      

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                                      Σελίδα:                         40 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: 

 γερανοδρεζίνα ή άλλο σιδηροδρομικό όχημα για την μεταφορά προσωπικού και 

υλικών σε σημεία του έργου που δεν υπάρχει οδική πρόσβαση. 

 συρμό με ελκτική μηχανή και σκυροβάγονα για την εκτέλεση των εργασιών 

σκυρόστρωσης. 

 

Ε.4 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 θα πρέπει 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. Τα σιδηροδρομικά υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις 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 σιδηροδρομικών υλικών –εφ’ όσον δεν 

αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο Μελέτης- γίνεται με προσωπικό και μέσα του 

Αναδόχου. 

5. Οι εργασίες του Τιμολογίου αναφέρονται σε σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους.  

6. Ο ανάδοχος –εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο Μελέτης- θα 

μεταφέρει με δικά του μέσα και προσωπικό τα σιδηροδρομικά υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο καθώς επίσης και αυτά που θα προκύψουν από τις 

αποξηλώσεις – αντικαταστάσεις των υλικών, στα πλαίσια της εργολαβίας. Ο Ανάδοχος 

βαρύνεται με τις φορτοεκφορτώσεις των υλικών αυτών και με την αποθήκευση – 

ταξινόμησή τους. 

7. 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 ιδιαίτερη 
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αποζημίωση λόγω των προαναφερομένων ιδιαιτεροτήτων, αφού τα στοιχεία αυτά 

θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του. 

8. Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να διέλθει από τη γραμμή είναι 20 τόνοι ανά άξονα. 

 

Ε.5.  Εργασίες σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο 

Σε γραμμές με ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας για την εργασία σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο, το δε προσωπικό θα είναι 

εκπαιδευμένο και θα διαθέτει άδεια εργασίας σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο (η εν 

λόγω άδεια παρέχεται από τον ΟΣΕ  μετά από σχετική εκπαίδευση το κόστος της 

οποίας βαρύνει τον Ανάδοχο). 

Ειδικά κατά την φόρτωση και εκφόρτωση υλικών με τηλεσκοπικούς γερανούς και γενικά 

σε μεγάλο ύψος ανύψωσης, θα πρέπει πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας 

φόρτωσης και εκφόρτωσης και σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση, να διακόπτεται 

η παροχή ρεύματος έλξης. 

 

Ε.6 Γενικά περί προσωπικού – Διατιθέμενων μέσων 

1. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα διαθέτει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία, 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 Α.Ε. Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν 

ανταποκρίνεται στα πιο πάνω θα αντικαθίσταται αμέσως, μετά από εντολή του 

υπευθύνου του ΟΣΕ Α.Ε. στο έργο, προς τον ανάδοχο. 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.  

2. Το προσωπικό θα μεταφέρεται με ευθύνη του αναδόχου, επί τόπου του έργου, στα 

σημεία όπου θα υποδεικνύονται από τον ΟΣΕ Α.Ε. σε οποιεσδήποτε θέσεις επί της 

σιδ/κής γραμμής. 

3. Η μεταφορά των μηχανημάτων και του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται με 

φροντίδα και δαπάνες του.  

4. Όλες σχεδόν οι εργασίες θα διεξάγονται στη γραμμή όπου κινούνται αμαξοστοιχίες. 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 
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προσωπικό. Τα μηχανήματα αυτά και το προσωπικό  θα διατίθεται με δαπάνη του 

αναδόχου. 

5. 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 

Α.Ε. 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 Α.Ε. 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,  θα ασχολείται το προσωπικό 

του αναδόχου θα δίδονται από τον ΟΣΕ Α.Ε., άρνηση δε του   αναδόχου να 

συμμορφωθεί σ’ αυτό θα επιφέρει έκπτωσή  του. 

6. 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 κ.λ.π. 

 

ΣΤ. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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.). 

Σε γραμμές με ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας για την εργασία σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο, το δε προσωπικό θα είναι 

εκπαιδευμένο και θα διαθέτει άδεια εργασίας σε ηλεκροκινούμενο δίκτυο. Η εν λόγω άδεια 

παρέχεται από τον ΟΣΕ  μετά από σχετική εκπαίδευση το κόστος της οποίας βαρύνει τον 

Ανάδοχο και πρέπει να ληφθεί υπ’  όψη κατά την σύνταξη της προσφοράς. 
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Ζ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ζ.1. Αλουμινοθερμικές κολλήσεις 

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. 

 

Ζ.2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

Το μητρώο του έργου θα συνταχθεί σύμφωνα με την οδηγία Ε01.01.24, η οποία είναι στη 

διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών 

Συστημάτων του Ο.Σ.Ε. www.inforail-ose.gr, καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Σιδηροδρομικών Συστημάτων και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 3.1 Α3, 

Α4, Α11, Α12, Α13, Α14 και Α15. 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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