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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η κατασκευή νέας πεζογέφυρας στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη 

Θεσσαλονίκη, στο Χ.Σ. -0+300 της γρ. Θ-ΑμΘ, έχει σκοπό να καλύψει ανάγκες διέλευσης 

πεζών, ευπαθών ομάδων, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων κλπ εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων 

– Μενεμένης  από τη δέσμη του συμπλέγματος γραμμών του Νέου Επιβατικού 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα η διέλευση για μεγάλο μέρος των 

πολιτών είναι απαγορευτική λόγω του ότι η υφιστάμενη γέφυρα δεν διαθέτει τις 

απαιτούμενες προσβάσεις. 

 Το εκτιμώμενο οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται σε 1.375.562,37 € ευρώ (προ 

Φ.Π.Α.) Η χρηματοδότηση γίνεται σε βάρος του εναρίθμου έργου 2021ΣΕ07850008. 

Το έργο θα κατασκευαστεί βάσει των διατιθέμενων από τον Ο.Σ.Ε. μελετών (Τοπογραφική 

μελέτη, Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Μελέτη Η/Μ Ανελκυστήρα, Φωτοτεχνική 

μελέτη κλπ). 

Η υφιστάμενη μεταλλική πεζογέφυρα παρουσιάζει εμφανή προβλήματα φθοράς λόγω 

παλαιότητας, έντονης σκουριάς του σιδηρού φορέα και σαθρότητας των λαμαρινών, ενώ δε 

διαθέτει επαρκή φωτισμό και ασανσέρ για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων πολιτών και 

ειδικά των ΑΜΕΑ. Την αντικατάσταση της μεταλλικής πεζογέφυρας έχει ζητήσει ο Δήμος 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης με την υπ. αρίθμ. πρωτ. 14912/01.08.2019 επιστολή του προς τον 

ΟΣΕ Α.Ε. 

Η νέα γέφυρα θα επιλύσει το σύνολο των εν λόγω προβλημάτων κατασκευασμένη με τις 

σύγχρονες προδιαγραφές και πρότυπα παρέχοντας πρόσβαση στο σύνολο των πολιτών. 

 

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η περιοχή έργου βρίσκεται πλησίον του Νέου Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Θεσσαλονίκης (ΝΕΣΘ), στο Χ.Σ. -0+300 της γρ. Θ-ΑμΘ και η πεζογέφυρα θα διέρχεται πάνω 

από τη δέσμη του συμπλέγματος γραμμών του ΝΕΣΘ.  

Η περιοχή κατασκευής του έργου βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης (βλ. συνημμένο χάρτη).  
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Πλησίον του σημείου κατασκευής της νέας πεζογέφυράς βρίσκεται παλαιά μεταλλική 

πεζογέφυρα κατασκευής του έτους 1970. Η εν λόγω υφιστάμενη γέφυρα εξυπηρετεί την 

διέλευση αποκλειστικά πεζών αποκλείοντας ΑΜΕΑ, ευπαθείς ομάδες, ποδηλάτες κλπ. καθώς 

δεν διαθέτει ανελκυστήρες και ράμπες ΑΜΕΑ. 

Το εν λόγω σιδηροδρομικό τμήμα που πρόκειται να κατασκευαστεί η νέα πεζογέφυρα (στο 

Χ.Σ. -0+300 της γρ. Θ-ΑμΘ θα διέρχεται πάνω από τη δέσμη του συμπλέγματος γραμμών του 

ΝΕΣΘ) ανήκει στις σιδηροδρομικές γραμμές δικαιοδοσίας του Τμήματος Συντήρησης 

Γραμμής Θεσσαλονίκης. Στα όρια του εν λόγω τμήματος ανήκουν τα παρακάτω τμήματα 

σιδηροδρομικής γραμμής: 

 Γραμμή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη 

Από Χ.Θ. – 1+244 γρ. Θ-ΑμΘ (ΝΕΣΘ) έως Χ.Θ. 50+500 γρ.Θ-Α μ.Πκ (δυτικά του Σ.Σ. 

Καστανούσας) 

 Γραμμή Θεσσαλονίκη – Φλώρινα ή γραμμή Π-Π (διπλή γραμμή, με ηλεκτροκίνηση έως 

Σ.Σ.Πλατέως) 

Από Χ.Θ. 0+000 γρ.Θ-Φ  (ΤΧ1) έως Χ.Θ. 42+000 γρ.Θ-Φ (πριν τη στάση Λιανοβεργίου) και έως 

Χ.Θ. 38+877 γρ.Θ-Φ ή Χ.Θ. 480+000 γρ.Π-Π (έξοδος Σ.Σ. Πλατέως)  

 Γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μονή γραμμή, με ηλεκτροκίνηση) 
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Από Χ.Θ. 0+000 γρ.Θ-Ε (Παλιός Εμπορικός Σταθμός Θεσσαλονίκης ΘΝ) έως Χ.Θ. 77+350 γρ.Θ-

Ε (σύνορα με Βόρεια Μακεδονία) 

 

Το αντικείμενο του προς δημοπράτηση έργου του θέματος θα συμπεριλαμβάνει πλέον της 

κατασκευής της νέας πεζογέφυρας, τις εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης 

(πεζογέφυρας) και την κατασκευή των κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων για την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ποδηλάτων. 

 
 
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Η υφιστάμενη μεταλλική πεζογέφυρα κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1970 και τα βάθρα 

της αντικαταστάθηκαν με καινούργια μεγαλύτερου ύψους την περίοδο 1999-2000, λόγω της 

έναρξης της ηλεκτροκίνησης στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 

Σήμερα η πεζογέφυρα παρουσιάζει εμφανή προβλήματα φθοράς λόγω παλαιότητας, 

έντονης σκουριάς του σιδηρού φορέα και σαθρότητας των λαμαρινών, ενώ δε διαθέτει 

επαρκή φωτισμό και ασανσέρ για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων πολιτών και ειδικά των 

ΑΜΕΑ. Την αντικατάσταση της μεταλλικής πεζογέφυρας έχει ζητήσει ο Δήμος Αμπελοκήπων-

Μενεμένης με την υπ. αρίθμ πρωτ. 14912/01.08.2019 επιστολή του προς τον ΟΣΕ Α.Ε. 
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Υφιστάμενη γέφυρα φωτ. 01 
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Υφιστάμενη γέφυρα φωτ. 02 

 

Υφιστάμενη γέφυρα φωτ. 03 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή Νέας Πεζογέφυρας στην περιοχή του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Η πεζογέφυρα είναι ένας μεταλλικός 

αμφιέρειστος φορέας με στατικό άνοιγμα 91,00μ. και μορφώνεται με τυπική διατομή 

μορφής ανεστραμμένου Π. Αποτελείται από δύο κατακόρυφα δικτυώματα με διατομές άνω 

και κάτω πέλματος Φ219.10/10 (κοιλοδοκοί), ορθοστατών ΗΕΑ120 ανά 1,85μ. και διαγωνίων 

ράβδων ΗΕΑ120 συνδεδεμένων μεταξύ τους στο κάτω πέλμα με διατομές ΗΕΑ160 ανά 1,85μ. 

και με διάταξη οριζοντίων αντιανεμίων συνδέσμων μεταξύ των ΗΕΑ160. Στο μέσο του 

ανοίγματος διαμορφώνεται υπερύψωση με αρνητικό βέλος 90mm. 

Η επιφάνεια διέλευσης πεζών διαμορφώνεται επάνω στους φορείς ΗΕΑ160 με τραπεζοειδή 

μεταλλικά φύλλα τύπου ΚΟΝΤΙ KSH 98/1.25 ή αναλόγου, γαλβανισμένα και βαμμένα με 

εποξειδικά χρώματα. Επί της τραπεζοειδούς λαμαρίνας τοποθετείται στρώση 

ελαφρωσκυροδέματος πάχους κατ’ ελάχιστον 0,05m τύπου SIKA ή αναλόγου. Η τελική άνω 

στάθμη της γέφυρας διαμορφώνεται στο +8,335 πάνω από τις σιδ/κές γραμμές και το 

ελεύθερο ύψος διέλευσης συρμών είναι 7,965μ.  

Η γέφυρα στηρίζεται επί αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων 150x200x70mm με 

6 στρώσεις ελαστικού, συνολικού ύψους 30mm, που τοποθετούνται ανά δύο στις δοκούς 

έδρασης της πεζογέφυρας. Πάνω από την κάθε δοκό έδρασης και σε ύψος 3,15. πάνω από 

το δάπεδο της πεζογέφυρας (στάθμη +11,535) κατασκευάζεται μία ακόμη δοκός που ενώνει 

τα αντικριστά στοιχειά ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου καθαρά για αρχιτεκτονικούς 

λόγους αισθητικής όλου του συστήματος κλιμακοστάσια – πεζογέφυρα.  

Για όλα τα μεταλλικά μέρη προβλέπεται: γαλβάνισμα εν θερμώ 80μ, μία επάλειψη Icosit EG4 

ή αναλόγου 100μ και δύο επαλείψεις Icosit EG1 ή αναλόγου 140μ συνολικού πάχους 

προστασίας 320μ ώστε να εγγυάται διάρκεια ζωής προστασίας 25 ετών σε συνθήκες υγρού 

περιβάλλοντος. Ο φορέας θα κατασκευαστεί σε τμήματα ώστε να είναι εφικτό το γαλβάνισμα 

και η μεταφορά τους. Τα τμήματα αυτά θα ενωθούν με κοχλίες επί τόπου, ενώ οι άλλες 

ενώσεις θα γίνουν με συγκολλήσεις. 

Η γέφυρα θα είναι ανοικτή. Προβλέπεται πλαγιοκάλυψη χωρίς ανοίγματα μέχρι ύψους 1m 

ενώ στο υπόλοιπο του ύψους τοποθετείται πλέγμα. 

Για λόγους ασφαλείας θα γίνει γείωση της πεζογέφυρας, όπως προβλέπεται από τους 

σχετικούς κανονισμούς. 



Ο.Σ.Ε. Α.Ε.     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
                                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: 2218 

Η απορροή των όμβριων θα γίνεται με κατάλληλες κλίσεις και όδευση προς τα άκρα της 

πεζογέφυρας μέσω σωλήνων. 

Στα δύο άκρα της πεζογέφυρας θα τοποθετηθούν υδραυλικοί ανελκυστήρες.  

Θα ληφθεί υπόψη ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν επί ηλεκτροκινούμενων σιδηροδρομικών 

γραμμών που βρίσκονται υπό κυκλοφορία. Θα προβλεφθεί σχετικά πρόσθετο τεχνικό 

αντικείμενο και απαραίτητα τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά 

την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της πεζογέφυρας, ταυτόχρονα με την απρόσκοπτη 

λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και την κατά το δυνατό ελάχιστη διακοπή 

κυκλοφορίας.  

 

5.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Όπως προαναφέρθηκε η πεζογέφυρα περιλαμβάνει τη μεταλλική γέφυρα πάνω από τις 

σιδηροδρομικές γραμμές και τα δύο εκατέρωθεν κλιμακοστάσια που εδράζονται επί των 

αποβάθρων και θεμελιώνονται στην ίδια περίπου στάθμη με τα τοιχεία αυτών.  

Τα κλιμακοστάσια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και 

χάλυβα S500s. Η τελική επιφάνεια των βαθμίδων και των πλατύσκαλων των κλιμακοστασίων 

θα μορφώνεται με ρητινούχα αντιολισθηρή επιφάνεια με επίπαση χαλαζιακής άμμου και 

σφραγιστική στρώση τύπου SIKAFLOOR 363 ή αναλόγου. 

Ο φορέας της πεζογέφυρας είναι μεταλλική αμφιέρειστη δικτυωτή δοκός από δομικό χάλυβα 

R-St 37-2 και φέρει τις ανωτέρω αναφερθείσες στρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, ήτοι 

για όλα τα μεταλλικά μέρη γαλβάνισμα εν θερμών 80μ, μια επάλειψη Icosit EG4 ή αναλόγου 

100μ και τα δύο επαλείψεις Icosit EG1 ή αναλόγου 140μ συνολικού πάχους προστασίας 320μ 

ώστε να εξασφαλίζεται διάρκεια ζωής της προστασίας 25 ετών. 

Για την επιφάνεια διέλευσης πεζών χρησιμοποιούνται τραπεζοειδή μεταλλικά φύλλα τύπου 

KONTI KSH 98/1.25 ή αναλόγου, γαλβανισμένα και βαμμένα με εποξειδικά χρώματα. Επί της 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας αυτών τοποθετείται στρώση ελαφροσκυροδέματος πάχους κατ’ 

ελάχιστον 5 εκ. οπλισμένο με πλέγμα Τ131, στεγάνωση και αντιολισθηρή στρώση πάχους 5 

mm τύπου SIKA ή αναλόγου. 

Για την έδραση της πεζογέφυρας χρησιμοποιούνται 4 κοινά αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά 

εφέδρανα διαστάσεων 150x200x70 χιλ. με 6 στρώσεις ελαστικού, συνολικού πάχους 30χιλ. 
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6. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Όπως φαίνεται από τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. φύλλο “Θεσσαλονίκη” το έδαφος της 

περιοχής αποτελείται από Ολοκαινικές αποθέσεις αδιαίρετες, ήτοι από παράκτιες 

αποθέσεις, προσχώσεις πεδιάδων, ερυθρές αργίλους με ασβεστικά συντρίμματα.  

- Διαπιστώνεται επιπλέον ότι το οικόπεδο δεν συνορεύει με ενεργό 

σεισμοτεκτονικό ρήγμα. 

- Επειδή η περιοχή είναι επίπεδη δεν υπόκειται σε κίνδυνο κατολισθήσεων 

- Δεν αναμένεται να υπάρξουν αντλήσεις υπόγειων υδάτων. 

6.2   ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Για την διερεύνηση του υπεδάφους εκτελέσθηκαν περιστροφικές δειγματοληπτικές 

γεωτρήσεις με βάθη από 3,36 έως 5,15μ. Διατίθεται η μελέτη με αρ. πρ. Π1041/270720 

Μ36/2020.  

6.3  ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης και μέχρι το πέρας των εργασιών δεν 

συναντήθηκε η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. 

6.4 ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 
Το οικόπεδο βρίσκεται στον Δήμο Αμπελοκήπων κι επομένως σύμφωνα με τον πίνακα 2.1 

του Ε.Α.Κ. 2000 κατατάσσονται στην ζώνη σεισμικής σπουδαιότητας Ζ1. 

Η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους είναι ίση προς Α=α*g όπου α=0,16 από τον συνημμένο 

πίνακα του ΕΝ 1998-1. 

Πίνακας ΕΝ 1998-1 

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας  Ζ1 Ζ2 Ζ3 

α 0,16 0,24 0,36 

 

6.5  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 
Το έδαφος σύμφωνα με το πίνακα ΕΝ 1998-1 κατατάσσεται στην κατηγορία «D» ως 

συνιστάμενο από τεχνητές επιχώσεις μετρίως πυκνές αποθέσεις ΑΜΜΟΥ και συνεκτικές 

αποθέσεις ΑΡΓΙΛΟΥ. 
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6.6 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
 

Συνημμένα χάρτης με την θέση γεώτρησης. 

 

 

7. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 
 

Η καθαίρεση της υφιστάμενης πεζογέφυρας θα γίνει μετά την παράδοση σε χρήση της νέας 
πεζογέφυρας. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει αναλυτική μελέτη 
καθαίρεσης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επιτόπου στοιχεία και εξασφαλίζοντας την ομαλή 
λειτουργία τόσο των σιδηροδρομικών γραμμών όσο και της νέας πεζογέφυρας.  
 
 Η αναγκαιότητα καθαίρεσης προκύπτει λόγω της παλαιότητας αυτής και των στοιχείων 
κόπωσης της. Πριν την έναρξη των εργασιών θα εξασφαλιστεί  ένα ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας με  ενέργειες που θα εξασφαλίζουν στην ασφαλή εγκατάσταση των γερανοφόρων 
καθώς και καλαθοφόρου οχημάτων και κυρίως της σιδηροδρομικής γραμμής. Για αυτό θα 
πραγματοποιηθεί γενική εκσκαφή, επίχωση και συμπύκνωση αμμοχάλικων στην επιφάνεια 
που θα απαιτηθεί για την ασφαλή έδραση αυτών.  
 
Αφού πραγματοποιηθεί η καθαίρεση της πεζογέφυρας στη συνέχεια θα ακολουθήσει με 
μηχανήματα (με ειδικό ψαλίδι και σφύρα), ο τεμαχισμός  των  προϊόντων καθαίρεσης και η 
απομάκρυνση τους από το έργο.  
Τέλος, θα καθαιρεθούν και απομακρυνθούν οι σωλήνες ομβρίων, τα σκυροδέματα κλπ, ώστε 
η  λόγω περιοχή των βάθρων της πεζογέφυρας να παραδοθεί διασφαλίζοντας την 
ανεμπόδιστη διέλευση συρμών και πεζών. Επισημαίνεται και πάλι η επικινδυνότητα των 
εργασιών και η λήψη των αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας και ότι ο ανάδοχος πριν την 
εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας θα πρέπει –ως και οφείλει- να προσκομίσει αναθεωρημένα 
τα ΣΑΥ και ΦΑΥ. Το έργο επίσης θα ασφαλιστεί από τον ανάδοχο και ο χώρος του εργοταξίου 
θα είναι μόνιμα περιφραγμένος και απροσπέλαστος από το κοινό, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια και σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 
(Π.Δ. 778/80).  
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Όλα τα προϊόντα καθαίρεσης θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριμένο Συγκρότημα 
Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 
 
 
8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Επειδή οι εργασίες θα εκτελεσθούν κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται υπό 

κυκλοφορία, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους εργαζομένους 

όσο και για τους διερχόμενους συρμούς, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Θα 

απαιτηθεί πρόταση στην φάση της προσφοράς για την εκτέλεση των εργασιών όσον αφορά 

την απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και την κατά το δυνατό ελάχιστη 

διακοπή κυκλοφορίας. 

Κατά τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης έχει ληφθεί υπόψη το πρόσθετο 

Τεχνικό Αντικείμενο της Σύμβασης, και κατά συνέπεια  κόστος, το οποίο είναι ανηγμένο στις 

τιμές του τιμολογίου, που αφορά την δυσκολία εκτέλεσης εργασιών  επί ηλεκτροκινούμενων 

σιδηροδρομικών γραμμών υπό κυκλοφορία και γενικά των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου.  

Λόγω των παραπάνω και επιπλέον της ιδιαιτερότητας του χώρου εργασιών (εργασίες επί 

ηλεκτροκινούμενων σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται υπό κυκλοφορία) που 

καθιστά αδύνατη τη σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς χωρίς την επί τόπου επίσκεψη του 

Διαγωνιζομένου, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ κατά την υποβολή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής η υποβολή 

σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν 

την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών και έλαβαν υπόψη τις τοπικές συνθήκες 

(ηλεκτροκινούμενες σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται υπό κυκλοφορία κ.λ.π ) και θα 

βεβαιώνουν ότι έχουν την απαραίτητη γνώση για την υποβολή της προσφοράς τους. 

Το προσωπικό που θα εργασθεί στον περιοχή του ηλεκτροκινούμενου δικτύου απαιτείται να 

διαθέτει εν ισχύ τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από το τμήμα ασφάλειας και 

υγιεινής στην εργασία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. 

8.1 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.) 
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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 εργασθεί. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα αμειφθεί με το άρθρο 

τιμολογίου που θα αφορά το συνολικά διατεθέν ελεύθερο περιθώριο.  

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

διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.  

8.2 Διατιθέμενα υλικά 

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

περιλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου και εκτελούνται από τον Ανάδοχο.  

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

Ε18.07.10) 

 

8.3 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 
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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. 

 

8.4.  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. 

8.5 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.. 

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

φροντίδα και δαπάνες του.  
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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 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. 

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

 Τα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα για εργασία. 

 Την ανάγκη παροχής συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξ/χιών κ.λ.π. 

 

8.6 Απόβλητα - Μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 

αποβλήτων, που τυχόν προκύψουν από εκσκαφές και αποξηλώσεις, από τον χώρο του έργου 

σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ. Αναλαμβάνει επιπλέον και το κόστος για τη 

διαχείρισή τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

Απαραίτητη είναι η διαλογή των υλικών στο χώρο προσωρινής απόθεσης και ο τεμαχισμός 

των ευμεγέθων υλικών πριν τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στις ΑΕΚΚ. 

 

9. 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 
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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. 

10.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου από τον Ανάδοχο θα γίνει παράδοση αυτού για χρήση από 

τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Μετά την παραλαβή του έργου από 

τον Δήμο, αυτό θα αποδοθεί σε χρήση και ο Δήμος θα αναλάβει το σύνολο των 

απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών για την λειτουργία του έργου σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό του (συντηρήσεις, καθαριότητα, φύλαξη κ.λ.π). Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά την 

παραλαβή του έργου θα ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

11. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

Το μητρώο του έργου θα συνταχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την Ε.Σ.Υ. και τις 

οδηγίες  του Ο.Σ.Ε. . 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΣΥΓ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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