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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  
  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

σιδηροδρομικών σταθμών Κιάτου, Ζευγολατιού, Κορίνθου, Αγίων Θεοδώρων, Κινέττας, 

Μεγάρων, Νέας Περάμου, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Άνω Λιοσίων. Οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις στους παραπάνω σταθμούς που κατασκευάστηκαν προ 15ετίας περίπου, 

έχουν υποστεί μερικές φθορές που οφείλονται αφ’ ενός μεν σε βανδαλισμούς που υπέστησαν 

λόγω της μη φύλαξής τους για αρκετά χρόνια, αφ’ ετέρου δε σε φθορές λόγω της χρήσης τους 

(π.χ. WC, ασανσέρ κλπ.).  

Για τον λόγο αυτό, τα κτίρια των παραπάνω σιδηροδρομικών σταθμών απαιτούν την άμεση 

επέμβαση για την αποκατάσταση των φθορών που έχουν υποστεί. 

Η γεωγραφική θέση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών εκτείνεται στον Νομό Κορινθίας και 

στον Νομό Αττικής, μεταξύ Σ.Σ. Κιάτου – Σ.Σ. Άνω Λιοσίων, στα όρια δικαιοδοσίας του 

Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Αθηνών. 
 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Β.1. Σιδηροδρομικός σταθμός Κιάτου 

Β.1.1. Επεμβάσεις στα στέγαστρα των αποβαθρών του σταθμού 

Οι υδρορροές των μεγάλων στεγάστρων σε έντονες βροχοπτώσεις (με μεγάλες ποσότητες 

νερού) υπερχειλίζουν και τα νερά διαχέονται στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να 

δημιουργούνται προβλήματα στο επιβατικό κοινό, αφ’ ετέρου δε, μέσω των κλιμακοστασίων 

να συγκεντρώνονται στο επίπεδο κάτω από τις γραμμές και να δημιουργούν προβλήματα στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού. Η υπερχείλιση αυτή οφείλεται στο βούλωμα των 

υδρορροών από φερτά υλικά (φύλλα δέντρων κλπ.) και στην πιθανή ύπαρξη κενού μεταξύ 

οριζόντιας υδρορροής και στεγάστρου. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο καθαρισμός των υδρορροών, η στεγάνωσή τους με μονωτικά 

υλικά και η κάλυψη του κενού, όπου υπάρχει, μεταξύ της οριζόντιας υδρορροής και των 

στεγάστρων. 

 

Β.1.2. Επεμβάσεις στην αίθουσα αναμονής, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, στους 

χώρους του σταθμαρχείου και στους χώρους των κτηρίων Η/Μ 

Σε μεγάλα τμήματα των εγκαταστάσεων όπως στο ταβάνι, στους τοίχους της αίθουσας 

αναμονής του επιβατικού κοινού, στον μεγάλο υπόγειο διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, 

στα πλευρικά τοιχώματα των κλιμακοστασίων, στον χώρο του σταθμαρχείου, καθώς επίσης 
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και στους υπόγειους χώρους του σταθμού (τεχνικά δωμάτια) παρουσιάζονται φθορές (όπως 

φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που οφείλονται στην πάροδο του 

χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς τους χώρους αυτούς. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών μεταλλικών θυρών 

 Πλέον των χρωματισμών και της αντιμετώπισης της υγρασίας στους ανωτέρω χώρους, 

στην αίθουσα αναμονής και στα υπόγεια δωμάτια του σταθμού θα απαιτηθεί η επισκευή 

των ψευδοροφών ή η αντικατάσταση φύλλων ψευδοροφών ιδίου τύπου με την 

υφιστάμενη. 

  

Β.1.3. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων εξωτερικών καζανακιών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα 

σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 Καθαρισμός – απόφραξη της αποχέτευσης των WC AMEA, από την θέση του σιφώνιού έως 

το φρεάτιο. 

 

Β.1.4. Λοιπές επεμβάσεις 

 Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, με ιδίου τύπου πλακίδια, στις αποβάθρες του 

σταθμού και γενικά σε όλες τις πλακοστρωμένες επιφάνειες του σταθμού 

 Αντικατάσταση των σοβατεπί με νέα ιδίου τύπου, στις σκάλες που οδηγούν στις 

αποβάθρες και όπου αλλού απαιτείται 
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 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 Στην πίσω έξοδο του σταθμού, επέκταση του στεγάστρου χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά 

με το υφιστάμενο (σκελετός αλουμινίου – PVC), τουλάχιστον κατά δύο (2) μέτρα και 

τοποθέτηση ιδίου πλαϊνού σκεπάστρου για την αντιμετώπιση των ομβρίων στις σκάλες 

 Μεταλλικά βαψίματα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του σταθμού 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών (χελώνες) στις θέσεις που έχουν 

καταστραφεί 

 Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων απορροής των υδρορροών των κτιρίων 

 Τοποθέτηση υαλοπετάσματος, μήκους περίπου 20 m στην αποβάθρα της γραμμής 502. 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Σφράγιση κατακορύφων ή κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο υλικό 

 Πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις στεγών με πάνελ τύπου σάντουιτς από προφιλαρισμένο 

αλουμίνιο, στην πίσω έξοδο του σταθμού στις σκάλες 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.2. Σιδηροδρομικός σταθμός Ζευγολατιού 

Β.2.1. Επεμβάσεις στα στέγαστρα των αποβαθρών του σταθμού 

Οι υδρορροές των μεγάλων στεγάστρων σε έντονες βροχοπτώσεις (με μεγάλες ποσότητες 

νερού) υπερχειλίζουν και τα νερά διαχέονται στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να 

δημιουργούνται προβλήματα στο επιβατικό κοινό, αφ’ ετέρου δε, μέσω των κλιμακοστασίων 

να συγκεντρώνονται στο επίπεδο κάτω από τις γραμμές και να δημιουργούν προβλήματα στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού. Η υπερχείλιση αυτή οφείλεται στο βούλωμα των 

υδρορροών από φερτά υλικά (φύλλα δέντρων κλπ.) και στην πιθανή ύπαρξη κενού μεταξύ 

οριζόντιας υδρορροής και στεγάστρου. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο καθαρισμός των υδρορροών, η στεγάνωσή τους με μονωτικά 

υλικά και η κάλυψη του κενού, όπου υπάρχει, μεταξύ της οριζόντιας υδρορροής και των 

στεγάστρων. 

 

Β.2.2. Επεμβάσεις στην αίθουσα αναμονής, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες και 

στην πίσω πλευρά της εισόδου του σταθμού, στους χώρους του σταθμαρχείου και στους 

χώρους των κτηρίων Η/Μ 
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Σε μεγάλα τμήματα των εγκαταστάσεων όπως στο ταβάνι, στους τοίχους της αίθουσας 

αναμονής του επιβατικού κοινού, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, στα πλευρικά 

τοιχώματα των κλιμακοστασίων, στον χώρο του σταθμαρχείου, καθώς επίσης και στους 

υπόγειους χώρους του σταθμού (τεχνικά δωμάτια) παρουσιάζονται φθορές (όπως 

φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που οφείλονται στην πάροδο του 

χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς τους χώρους αυτούς. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών μεταλλικών θυρών 

 Πλέον των χρωματισμών και της αντιμετώπισης της υγρασίας στους ανωτέρω χώρους, 

στην αίθουσα αναμονής και στα υπόγεια δωμάτια του σταθμού θα απαιτηθεί η επισκευή 

των ψευδοροφών ή η αντικατάσταση φύλλων ψευδοροφών ιδίου τύπου με την 

υφιστάμενη. 

  

Β.2.3. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων εξωτερικών καζανακίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα 

σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 

Β.2.4. Λοιπές επεμβάσεις 

 Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, με ιδίου τύπου πλακίδια, στις αποβάθρες του 

σταθμού και γενικά σε όλες τις πλακοστρωμένες επιφάνειες του σταθμού 
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 Αντικατάσταση των σοβατεπί με νέα ιδίου τύπου, στις σκάλες που οδηγούν στις 

αποβάθρες και όπου αλλού απαιτείται 

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 Μεταλλικά βαψίματα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του σταθμού 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών (χελώνες) στις θέσεις που έχουν 

καταστραφεί 

 Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων απορροής των υδρορροών των κτιρίων και 

τοποθέτηση νέων σκεπάστρων 

 Στην έξοδο του διαδρόμου που οδηγεί στην πίσω πλευρά του σταθμού, μεταξύ δρόμου 

και πλατύσκαλου της σκάλας, κατασκευάζεται σκαλοπάτι για αλλαγή της κλίσης και 

απορροή των ομβρίων εκτός του κεντρικού διαδρόμου του σταθμού. 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Σφράγιση κατακορύφων ή κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο υλικό 

 Πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις στεγών με πάνελ τύπου σάντουιτς από προφιλαρισμένο 

αλουμίνιο, στην πίσω έξοδο του σταθμού στις σκάλες 

 Τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στην πίσω έξοδο του σταθμού στις σκάλες. 

 Τοποθέτηση μεταλλικής ανακλινόμενης ή τυλιγόμενης θύρας στην είσοδο του σταθμού 

για την ασφάλεια του σταθμού. 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.3. Σιδηροδρομικός σταθμός Κορίνθου 

Β.3.1. Επεμβάσεις στην ταράτσα των κτιρίων 

 Στεγανοποίηση της ταράτσας δίπλα στην ράμπα που οδηγεί στον ανελκυστήρα της 1ης 

γραμμής (δίπλα στο Σταθμαρχείο) και όπου αλλού απαιτείται στους χώρους του σταθμού, 

όπως στην αίθουσα αναμονής, τεχνικά δωμάτια, υπόγεια διάβαση κλπ. 

 Επικάλυψη των γυμνών καλωδίων με τσιμεντοκονία, στην ταράτσα του κτιρίου και σε 

οποιαδήποτε άλλα σημεία είναι εκτεθειμένα.  

 

Β.3.2. Επεμβάσεις στα στέγαστρα των αποβαθρών του σταθμού 

Οι υδρορροές των μεγάλων στεγάστρων σε έντονες βροχοπτώσεις (με μεγάλες ποσότητες 

νερού) υπερχειλίζουν και τα νερά διαχέονται στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να 
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δημιουργούνται προβλήματα στο επιβατικό κοινό, αφ’ ετέρου δε, μέσω των κλιμακοστασίων 

να συγκεντρώνονται στο επίπεδο κάτω από τις γραμμές και να δημιουργούν προβλήματα στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού. Η υπερχείλιση αυτή οφείλεται στο βούλωμα των 

υδρορροών από φερτά υλικά (φύλλα δέντρων κλπ.) και στην πιθανή ύπαρξη κενού μεταξύ 

οριζόντιας υδρορροής και στεγάστρου. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο καθαρισμός των υδρορροών, η στεγάνωσή τους με μονωτικά 

υλικά και η κάλυψη του κενού, όπου υπάρχει, μεταξύ της οριζόντιας υδρορροής και των 

στεγάστρων. 

 

Β.3.3. Επεμβάσεις στην αίθουσα αναμονής, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, στους 

χώρους του σταθμαρχείου και στους υπόγειους χώρους του σταθμού (τεχνικά δωμάτια) 

Σε μεγάλα τμήματα των εγκαταστάσεων όπως στο ταβάνι, στους τοίχους της αίθουσας 

αναμονής του επιβατικού κοινού, στον μεγάλο υπόγειο διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, 

στα πλευρικά τοιχώματα των κλιμακοστασίων, στον χώρο του σταθμαρχείου, καθώς επίσης 

και στους υπόγειους χώρους του σταθμού (τεχνικά δωμάτια) παρουσιάζονται φθορές (όπως 

φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που οφείλονται στην πάροδο του 

χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς τους χώρους αυτούς. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Ελαιοχρωματισμός πέντε (5) εσωτερικών μεταλλικών θυρών 

 Πλέον των χρωματισμών και της αντιμετώπισης της υγρασίας στους ανωτέρω χώρους, 

στην αίθουσα αναμονής και στα υπόγεια δωμάτια του σταθμού θα απαιτηθεί η επισκευή 

των ψευδοροφών ή η αντικατάσταση φύλλων ψευδοροφών ιδίου τύπου με την 

υφιστάμενη. 

  

Β.3.4. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων εξωτερικών καζανακίων 
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 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 

Β.3.5. Λοιπές επεμβάσεις 

 Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, με ιδίου τύπου πλακίδια, στις αποβάθρες του 

σταθμού και γενικά σε όλες τις πλακοστρωμένες επιφάνειες του σταθμού 

 Αντικατάσταση των σοβατεπί με νέα ιδίου τύπου, στις σκάλες που οδηγούν στις 

αποβάθρες και όπου αλλού απαιτείται 

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα του στηθαίου 

που οδηγεί στην είσοδο του σταθμού 

 Επισκευή των μηχανισμών της κεντρικής πόρτας του σταθμού που οδηγεί στην αίθουσα 

αναμονής 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών (χελώνες) στις θέσεις που έχουν 

καταστραφεί 

 Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων απορροής των υδρορροών των κτιρίων 

 Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας στην οδική είσοδο και έξοδο του σταθμού προς Ε.Ο. 

Κορίνθου – Πάτρας, με τοιχεία και μπάρα 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Σφράγιση κατακορύφων ή κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο υλικό 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.4. Σιδηροδρομικός σταθμός Αγίων Θεοδώρων 

Β.4.1. Επεμβάσεις στα στέγαστρα των αποβαθρών του σταθμού 

Οι υδρορροές των μεγάλων στεγάστρων σε έντονες βροχοπτώσεις (με μεγάλες ποσότητες 

νερού) υπερχειλίζουν και τα νερά διαχέονται στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να 

δημιουργούνται προβλήματα στο επιβατικό κοινό, αφ’ ετέρου δε, μέσω των κλιμακοστασίων 

να συγκεντρώνονται στο επίπεδο κάτω από τις γραμμές και να δημιουργούν προβλήματα στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού. Η υπερχείλιση αυτή οφείλεται στο βούλωμα των 
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υδρορροών από φερτά υλικά (φύλλα δέντρων κλπ.) και στην πιθανή ύπαρξη κενού μεταξύ 

οριζόντιας υδρορροής και στεγάστρου. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο καθαρισμός των υδρορροών, η στεγάνωσή τους με μονωτικά 

υλικά και η κάλυψη του κενού, όπου υπάρχει, μεταξύ της οριζόντιας υδρορροής και των 

στεγάστρων. 

 

Β.4.2. Επεμβάσεις στην αίθουσα αναμονής, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, στους 

χώρους του σταθμαρχείου και στους λοιπούς χώρους του σταθμού 

Σε μεγάλα τμήματα των εγκαταστάσεων όπως στο ταβάνι, στους τοίχους της αίθουσας 

αναμονής του επιβατικού κοινού, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, στα πλευρικά 

τοιχώματα των κλιμακοστασίων, στον χώρο του σταθμαρχείου, καθώς επίσης και στους 

λοιπούς χώρους του σταθμού (τεχνικά δωμάτια κλπ.) παρουσιάζονται φθορές (όπως 

φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που οφείλονται στην πάροδο του 

χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς τους χώρους αυτούς. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) εξωτερικών θυρών με νέες 

 Αντικατάσταση φύλλων ψευδοροφών όπου απαιτείται. 

 

Β.4.3. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων εξωτερικών καζανακίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή και η συντήρηση της τουαλέτας ΑΜΕΑ 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Ο καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 
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 Η αντικατάσταση ενός παραθύρου, ιδίου τύπου με το υφιστάμενο 

 

Β.4.4. Λοιπές επεμβάσεις 

 Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, με ιδίου τύπου πλακίδια, στις αποβάθρες του 

σταθμού και γενικά σε όλες τις πλακοστρωμένες επιφάνειες του σταθμού 

 Αντικατάσταση των σοβατεπί με νέα ιδίου τύπου, στις σκάλες που οδηγούν στις 

αποβάθρες και όπου αλλού απαιτείται 

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα μέρους των 

εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 Μεταλλικά βαψίματα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του σταθμού 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών (χελώνες) στις θέσεις που έχουν 

καταστραφεί 

 Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων απορροής των υδρορροών των κτιρίων και 

τοποθέτηση νέων σκεπάστρων 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Σφράγιση κατακορύφων ή κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο υλικό 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.5. Σιδηροδρομικός σταθμός Κινέττας 

Β.5.1. Επεμβάσεις στα στέγαστρα των αποβαθρών του σταθμού 

Οι υδρορροές των μεγάλων στεγάστρων σε έντονες βροχοπτώσεις (με μεγάλες ποσότητες 

νερού) υπερχειλίζουν και τα νερά διαχέονται στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να 

δημιουργούνται προβλήματα στο επιβατικό κοινό, αφ’ ετέρου δε, μέσω των κλιμακοστασίων 

να συγκεντρώνονται στο επίπεδο κάτω από τις γραμμές και να δημιουργούν προβλήματα στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού. Η υπερχείλιση αυτή οφείλεται στο βούλωμα των 

υδρορροών από φερτά υλικά (φύλλα δέντρων κλπ.) και στην πιθανή ύπαρξη κενού μεταξύ 

οριζόντιας υδρορροής και στεγάστρου. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο καθαρισμός των υδρορροών, η στεγάνωσή τους με μονωτικά 

υλικά και η κάλυψη του κενού, όπου υπάρχει, μεταξύ της οριζόντιας υδρορροής και των 

στεγάστρων. 
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Β.5.2. Επεμβάσεις στην αίθουσα αναμονής, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, στους 

χώρους του σταθμαρχείου και στους λοιπούς χώρους του σταθμού 

Σε μεγάλα τμήματα των εγκαταστάσεων όπως στο ταβάνι, στους τοίχους της αίθουσας 

αναμονής του επιβατικού κοινού, στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες, στα πλευρικά 

τοιχώματα των κλιμακοστασίων, στον χώρο του σταθμαρχείου, καθώς επίσης και στους 

λοιπούς χώρους του σταθμού (τεχνικά δωμάτια κλπ.) παρουσιάζονται φθορές (όπως 

φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που οφείλονται στην πάροδο του 

χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς τους χώρους αυτούς. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Επισκευή πορτών χώρου αναμονής και αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών με 

νέα ιδίου τύπου 

 Αντικατάσταση φύλλων ψευδοροφών όπου απαιτείται. 

  

Β.5.3. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων εξωτερικών καζανακίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή και η συντήρηση της τουαλέτας ΑΜΕΑ 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Ο καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 Επισκευή της τουαλέτας των ΑΜΕΑ, με την προμήθεια νέας λεκάνης και μπαταρίας 

 

Β.5.4. Λοιπές επεμβάσεις 

 Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, με ιδίου τύπου πλακίδια, στις αποβάθρες του 

σταθμού και γενικά σε όλες τις πλακοστρωμένες επιφάνειες του σταθμού 
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 Αντικατάσταση των σοβατεπί με νέα ιδίου τύπου, στις σκάλες που οδηγούν στις 

αποβάθρες και όπου αλλού απαιτείται 

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα μέρους των 

εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 Μεταλλικά βαψίματα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του σταθμού 

 Επισκευή αρμών 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών (χελώνες) στις θέσεις που έχουν 

καταστραφεί 

 Αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών στο πάρκινγκ 

 Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων απορροής των υδρορροών των κτιρίων και 

τοποθέτηση νέων σκεπάστρων 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Σφράγιση κατακορύφων ή κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο υλικό 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.6. Σιδηροδρομικός σταθμός Μεγάρων 

Β.6.1. Επεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταθμού (αίθουσα 

αναμονής, σταθμαρχείο, διάδρομοι προς αποβάθρες κλπ.) 

Στο μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του σταθμού 

παρουσιάζονται φθορές (όπως φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που 

οφείλονται στην πάροδο του χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς 

τους χώρους αυτούς. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι 

εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα μέρους των 

εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 
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Β.6.2. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων εξωτερικών καζανακίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα 

σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Ο καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 

Β.6.3. Λοιπές επεμβάσεις στις αποβάθρες και στην άνω διάβαση που ενώνει τις δύο 

αποβάθρες  

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα όλων των 

επιφανειών της άνω διάβασης 

 Μεταλλικά βαψίματα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του σταθμού και στις μεταλλικές 

επιφάνειες της άνω διάβασης 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών (χελώνες) στις θέσεις που έχουν 

καταστραφεί και στην άνω διάβαση 

 Αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών στα κτίρια του σταθμού 

 Απόφραξη και καθαρισμός όλων των φρεατίων απορροής των υδρορροών των κτιρίων και 

τοποθέτηση νέων σκέπαστρων 

 Σφράγιση κατακόρυφων ή κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο υλικό 

 Προμήθεια και τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων  

 Επισκευές των καθισμάτων και των πινακίδων 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 
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Β.7. Σιδηροδρομικός σταθμός Ν. Περάμου 

Β.7.1. Επεμβάσεις στα στέγαστρα των αποβαθρών του σταθμού 

Οι υδρορροές των μεγάλων στεγάστρων σε έντονες βροχοπτώσεις (με μεγάλες ποσότητες 

νερού) υπερχειλίζουν και τα νερά διαχέονται στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να 

δημιουργούνται προβλήματα στο επιβατικό κοινό, αφ’ ετέρου δε, μέσω των κλιμακοστασίων 

να συγκεντρώνονται στο επίπεδο κάτω από τις γραμμές και να δημιουργούν προβλήματα στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού. Η υπερχείλιση αυτή οφείλεται στο βούλωμα των 

υδρορροών από φερτά υλικά (φύλλα δέντρων κλπ.) και στην πιθανή ύπαρξη κενού μεταξύ 

οριζόντιας υδρορροής και στεγάστρου. 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο καθαρισμός των υδρορροών, η στεγάνωσή τους με μονωτικά 

υλικά και η κάλυψη του κενού, όπου υπάρχει, μεταξύ της οριζόντιας υδρορροής και των 

στεγάστρων. 

 

Β.7.2. Επεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταθμού (αίθουσα 

αναμονής, σταθμαρχείο, διάδρομοι προς αποβάθρες κλπ.) 

Η αίθουσα αναμονής του σταθμού έχει υποστεί βανδαλισμούς, με αποτέλεσμα να χρειάζεται 

πλήρη ανακαίνιση (ψευδοροφές, υαλοπίνακες, παγκάκια, πόρτες, χρωματισμοί τοιχοποιίας 

κλπ.).  

Επίσης χρωματισμοί – στεγανοποιήσεις απαιτούνται και στους εξωτερικούς τοίχους του 

σταθμού. 

 

Β.7.3. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση  δύο (2) νέων εξωτερικών καζανακίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Ο καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 

Β.7.4. Λοιπές επεμβάσεις στους χώρους του σταθμού  

 Επισκευή φωτιστικών εντός των υποστέγων 

 Αλλαγή των φθαρμένων λαμπτήρων στα πάρκινγκ 
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 Επισκευή ανελκυστήρων 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Προμήθεια και τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων  

 Καθαρισμός υδρορροών 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.8. Σιδηροδρομικός σταθμός Μαγούλας 

Β.8.1. Επεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταθμού (αίθουσα 

αναμονής, σταθμαρχείο, διάδρομοι προς αποβάθρες κλπ.) 

Στο μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του σταθμού 

παρουσιάζονται φθορές (όπως φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που 

οφείλονται στην πάροδο του χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς 

τους χώρους αυτούς. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι 

εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα μέρους των 

εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) εσωτερικών και δύο (2) εξωτερικών θυρών, ιδίων 

διαστάσεων και ιδίου τύπου με τις υφιστάμενες. 

 

Β.8.2. Επεμβάσεις στα WC 

Τα υφιστάμενα WC έχουν καταστραφεί πλήρως από βανδαλισμούς και απαιτείται η ολική 

ανακαίνιση τους (λεκάνες, νιπτήρες, έπιπλα, καζανάκια, ψευδοροφές κλπ.).  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων εξωτερικών καζανακίων 
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 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) νέων σιφωνίων 

 Η αντικατάσταση της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Ο καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 

Β.8.3. Λοιπές επεμβάσεις στις αποβάθρες και στην άνω διάβαση που ενώνει τις δύο 

αποβάθρες  

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα όλων των 

επιφανειών της άνω διάβασης 

 Μεταλλικά βαψίματα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του σταθμού και στις μεταλλικές 

επιφάνειες της άνω διάβασης 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών (χελώνες) στις θέσεις που έχουν 

καταστραφεί και στην άνω διάβαση 

 Καθάρισμα των υδρορροών 

 Σφράγιση κατακόρυφων ή κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο υλικό 

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων στα καθίσματα της αποβάθρας 

 Αποκατάσταση των φθαρμένων υαλοστασίων στις αποβάθρες 

 Χρωματισμοί μεταλλικών κατασκευών 

 Αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.9. Σιδηροδρομικός σταθμός Ασπροπύργου - Θριασίου 

Β.9.1. Επεμβάσεις στα στέγαστρα των αποβάθρων του σταθμού 

Οι υδρορροές των μεγάλων στεγάστρων σε έντονες βροχοπτώσεις (με μεγάλες ποσότητες 

νερού) υπερχειλίζουν και τα νερά διαχέονται στις αποβάθρες, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να 

δημιουργούνται προβλήματα στο επιβατικό κοινό, αφ’ ετέρου δε, μέσω των κλιμακοστασίων 

να συγκεντρώνονται στο επίπεδο κάτω από τις γραμμές και να δημιουργούν προβλήματα στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού. Η υπερχείλιση αυτή οφείλεται στο βούλωμα των 

υδρορροών από φερτά υλικά (φύλλα δέντρων κλπ.) και στην πιθανή ύπαρξη κενού μεταξύ 

οριζόντιας υδρορροής και στεγάστρου. 
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Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο καθαρισμός των υδρορροών, η στεγάνωσή τους με μονωτικά 

υλικά και η κάλυψη του κενού, όπου υπάρχει, μεταξύ της οριζόντιας υδρορροής και των 

στεγάστρων. 

 

Β.9.2. Επεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταθμού (αίθουσα 

αναμονής, σταθμαρχείο, διάδρομοι προς αποβάθρες κλπ.) 

Στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σταθμού παρουσιάζονται φθορές (όπως 

φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που οφείλονται στην πάροδο του 

χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς τους χώρους αυτούς. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα μέρους των 

εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 Αντικατάσταση σπασμένων υαλοστασίων 

 Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) εξωτερικών και μίας (1) εσωτερικής θύρας, ιδίων 

διαστάσεων και ιδίου τύπου με τις υφιστάμενες. 

 

Β.9.3. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :   

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων εξωτερικών καζανακίων, στις θέσεις των 

αποξηλωθέντων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων σιφωνίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα 

σημερινά 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 
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Β.9.4. Λοιπές επεμβάσεις 

 Επισκευή πολυκαρβουνικού στεγάστρου στην θέση έκδοσης εισητηρίων με 

αντικατάσταση των φθαρμένων φύλλων με νέα ιδίου τύπου 

 Τοποθέτηση νέων σχαρών στην διάβαση πεζών διαστάσεων 2,00 Χ 0,30 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Β.10. Σιδηροδρομικός σταθμός Άνω Λιοσίων 

Β.10.1. Επεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σταθμού (αίθουσα 

αναμονής, σταθμαρχείο, διάδρομοι προς αποβάθρες κλπ.) 

Στις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες του σταθμού παρουσιάζονται φθορές (όπως 

φουσκώματα χρωμάτων – επιφάνειες με έντονη υγρασία) που οφείλονται στην πάροδο του 

χρόνου από την κατασκευή τους και στην διαρροή υδάτων προς τους χώρους αυτούς. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η ανακαίνιση των χώρων αυτών. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

είναι οι παρακάτω :   

 Εντοπισμός προέλευσης της υγρασίας και αντιμετώπισή της με κατάλληλα μονωτικά υλικά 

 Απόξεση των επιφανειών των οροφών - τοίχων των παραπάνω εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζουν υγρασία και επίστρωση των επιφανειών αυτών με ειδικό μονωτικό υλικό   

 Βάψιμο εσωτερικών επιφανειών (τοίχων – οροφών) με ακρυλικά χρώματα ίδιας 

απόχρωσης με τα υφιστάμενα.  

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βάψιμο με εξωτερικά ακρυλικά χρώματα μέρους των 

εξωτερικών χώρων του σταθμού 

 

Β.10.2. Επεμβάσεις στα WC 

Για την αντιμετώπιση των φθορών στα WC απαιτείται, η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση 

των υφισταμένων ειδών υγιεινής (λεκάνες – νιπτήρες – έπιπλο νιπτήρα κλπ.), μέρους των 

ψευδοροφών και αντικατάσταση τους με νέα υλικά. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων λεκανών 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων εξωτερικών καζανακίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων επίπλων ιδίων διαστάσεων με τα σημερινά 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων σιφωνίων 

 Η επισκευή της ψευδοροφής στις τουαλέτες 



19 
 

 Η αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων με ιδίου τύπου πλακίδια 

 Ο καθαρισμός και απόφραξη των σιφωνίων 

 

Β.10.3. Λοιπές επεμβάσεις στις αποβάθρες και στην άνω διάβαση που ενώνει τις δύο 

αποβάθρες  

 Αντικατάσταση δύο (2) εξωτερικών και μίας (1) εσωτερικής θύρας, ιδίου μεγέθους και 

ιδίου τύπου με τις υφιστάμενες 

 Αντικατάσταση φθαρμένων υαλοστασίων 

 Μεταλλικά βαψίματα  στους εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους και στην αποβάθρα του 

σταθμού 

 Αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών 

 Επισκευές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σταθμού - βαψίματα 

 Επισκευές σε δομικά στοιχεία και υγρομονώσεις ανελκυστήρων 

 Επισκευές τηλεφώνων 

 Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

 

Μισθώματα 
Α. Μηχανήματα  

Για την εκτέλεση των εργασιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, εκτός των ικριωμάτων 

προβλέπεται και η μίσθωση αυτοκινούμενων δαπέδων εργασίας (πλατφόρμες – καλαθοφόρα). 

Β. Εργατοτεχνικό προσωπικό  

1.Επισκευές – μικροεργασίες – καθαρισμοί  

Επισκευές – μικροεργασίες – καθαρισμοί πάσης φύσεως, προκειμένου να αμειφθούν 

εργασίες που δεν προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος τιμολογίου και αφορούν ενδεικτικά: 

καθαρισμούς σχαρών φρεατίων, υδρορροών, αντιμετώπιση μικροδιαρροών, στερεώσεις 

υφισταμένων ιστών, καλοριφέρ, πινάκων, κάγκελων κλπ., ξυλουργικές μικροεργασίες. Το 

κόστος της εργασίας περιλαμβάνει την αμοιβή τεχνίτη και εργάτη, ανάλογα με τις ώρες 

απασχόλησής τους και μικροϋλικά ανοιγμένα σε εργασία. 

2. Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων κουφωμάτων από αλουμίνιο (πόρτες – παράθυρα – 

φεγγίτες) 

Επισκευή – συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου, περιλαμβάνουσα 

πάσης φύσεως εργασία, προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρως η σωστή και ασφαλής 

λειτουργίας τους. 

Το κόστος της εργασίας επισκευής – συντήρησης περιλαμβάνει την αμοιβή τεχνίτη και 

ανειδίκευτου εργάτη, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης τους και διευκρινίζεται ότι τα υλικά 
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επισκευής και τα είδη κιγκαλερίας (κλείθρα, κλειδαριές, ρουλεμάν, τσόχες, stop, βίδες, πύροι, 

υαλοπίνακες κ.λ.π) των κουφωμάτων θα τιμολογούνται χωριστά, με τη διαδικασία των 

απολογιστικών. 

 

Απολογιστικές εργασίες 

Από το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών προβλέπεται να καλυφθούν οι δαπάνες για την 

προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών, τυχόν άλλων εργασιών Η/Μ, επισκευής δομικών 

στοιχείων ασανσέρ, τηλεφωνικών συσκευών, μικρουλικών επισκευών (κλείθρα, καλειδαριές, 

πουλεμάν, τσόχες, stop, βίδες, πύροι, υαλοπίνακες κλπ.),  πληροφοριακών πινακίδων, 

προμήθεια σκυροδέματος καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να τιμολογηθεί, σύμφωνα 

με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Το έργο θα εκτελεστεί σε λειτουργούντες Σιδ/κους Σταθμούς. 

2. Η παροχή ρεύματος στο χώρο εργασίας για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών 

εργαλείων ή μηχανημάτων, αποτελεί υποχρέωση του Ανάδοχου.  

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

του προσωπικού του ΟΣΕ και των επιβατών που κινούνται στον σταθμό τις ώρες 

κυκλοφορίας των συρμών. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων μέτρων ασφαλείας 

βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.  

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όπου προβλέπεται η ανακαίνιση των WC, να 

προβαίνει στην ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης  τμηματικά (όχι όλες μαζί), ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης προσωπικού – επιβατών, κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το 

προσωπικό που θα απασχολεί πριν αυτό εισέλθει στο χώρο του εργοταξίου και αναλάβει 

εργασία, σύμφωνα με τις περί το ΙΚΑ διατάξεις. Τέλος εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 

υπάγεται στις περί το ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το 

εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 

αναγνωρισμένες από το Κράτος.  

6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα τόσο όσο αφορά τα επίπεδα 

θορύβου κατά την διάρκεια των εργασιών, όσο και την όχληση από σκόνες (ράντισμα με 

νερό, κλπ).  
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Δ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 

1. 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 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.  

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

και δαπάνες του.  

3. 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 και 

αποδεικνυόμενης εμπειρίας, 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 πού και με τί, θα ασχολείται το προσωπικό του αναδόχου θα δίδονται από τον 

ΟΣΕ, άρνηση δε του αναδόχου να συμμορφωθεί σ’ αυτό θα επιφέρει έκπτωσή του.  

4. Ορίζεται ρητά, ότι ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια 

στο έργο και τις συναφείς με αυτό δραστηριότητες (π.χ. μεταφορές, προκατασκευές, 

κατασκευή ικριωμάτων, κλπ.), καθώς και για την λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων 

κατά περίπτωση μέτρων, μέσων και συστημάτων ασφαλείας. Επιπρόσθετα δε, μέτρα 

ασφαλείας του προσωπικού πρέπει να λαμβάνει ο Ανάδοχος κατά την εργασία στα 

ικριώματα, όπως δάπεδο εργασίας με ξυλότυπο, τοποθέτηση προστατευτικών 

κιγκλιδωμάτων, δίκτυα, κλπ.  

 

Ε. 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 
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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.). 

 

Για την εκτέλεση των εργασιών, ως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος 

είναι  υποχρεωμένος να  λάβει υπ’ όψη του την ύπαρξη Εναέριας Γραμμής Επαφής (Ε.Γ.Ε.) 

τάσεως 25kV/50Hz του Συστήματος Ηλεκτροκίνησης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ. τ. Β/1897/22-12-

2003 «Έγκριση Κανονισμών Ηλεκτροκίνησης Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας», το τεχνικό 

προσωπικό του Αναδόχου που θα λάβει μέρος στην υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης  

απαιτείται να εκπαιδευτεί από τον ΟΣΕ και στην συνέχεια να του χορηγηθεί από τον τελευταίο 

Άδεια Εργασίας, ώστε αυτό να δύναται να εργασθεί σε περιβάλλον Ηλεκτροκίνησης. Σε 

εφαρμογή των ανωτέρω ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης, θα υποβάλει  στην Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία ονομαστική κατάσταση 

προσωπικού δέκα (10) ατόμων κατ’ ελάχιστον που θα εκπαιδευτεί στις Πάγιες Εγκαταστάσεις 

Ηλεκτρικής Έλξης (δίκτυο Ηλεκτροκίνησης) διάρκειας περίπου τριών ημερών στο Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του ΟΣΕ στον Άγιο Ι. Ρέντη. Στο σύνολο του προσωπικού που θα 

εκπαιδευτεί θα περιλαμβάνονται Μηχανικοί, Εργοδηγοί, τεχνίτες συνεργείων, κ.λ.π. Η δαπάνη 

εκπαίδευσης ανά άτομο ανέρχεται στα 700,00 € περίπου χωρίς τον ΦΠΑ 24%, βαρύνει τον 

Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στις τιμές των άρθρων τιμολογίου.  

 

ΣΤ.ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

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

διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Γραμμής του ΟΣΕ 

www.inforail-ose.gr. 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 

 

   

 


		2020-09-03T13:13:28+0300
	DIAMANTO MINTZIA




