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1. ΓΕΝΙΚΑ  

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή βαρέως τύπου περίφραξης κατά 

μήκος της γραμμής ανόδου Π-Π, παράπλευρα του καταυλισμού Ρομά περί τη Χ.Θ. 101+850 

(θέση Πυρί Θήβας).  

Παραπλεύρως της γραμμής ανόδου Π-Π, μετά την έξοδο του Σ.Σ. Θήβας και περί τη Χ.Θ. 

101+850 υφίσταται καταυλισμός Ρομά (θέση Πυρί). Οι κάτοικοι του καταυλισμού και ειδικά 

οι μικρότερης ηλικίας επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στη λειτουργία του 

σιδηροδρόμου, δημιουργώντας, ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, προβλήματα τόσο στον 

διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής, όσο και στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Κατά μήκος 

του σιδηροδρομικού διαδρόμου στην επίμαχη περιοχή δεν υφίσταται περίφραξη. 

 Με έγγραφα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι που 

υφίστανται λόγω της πρόσβασης κατοίκων και ειδικά παιδιών του καταυλισμού εντός του 

σιδηροδρομικού διαδρόμου, των ρίψεων αντικειμένων σε διερχόμενες αμαξοστοιχίες και της 

ρίψης σκουπιδιών εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, προτείνοντας ταυτόχρονα την 

τοποθέτηση  - εκατέρωθεν και σε όλο το μήκος της σιδ/κης γραμμής που συνορεύει με τον 

καταυλισμό – ειδικής περίφραξης με ύψος 4m. 

Σε συνέχεια των επιστολών αυτών και  λόγω της κρισιμότητας του θέματος έχουν γίνει περί 

τα τέλη του 2019 από κοινού συναντήσεις και αυτοψίες με το αρχηγείο της Ελληνικής 

Αστυνομίας, με σκοπό την αντιμετώπιση του θέματος σε συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, από τις οποίες δεν κατέστη εφικτή καμία αποτελεσματική λύση. 

Κατόπιν αυτών και λόγω της κρισιμότητας των προβλημάτων που δημιουργεί η παραβατική 

συμπεριφορά των κατοίκων του καταυλισμού Ρομά στη θέση Πυρί Θήβας κρίθηκε απαραίτητο 

να κατασκευαστεί κβαρέως τύπου περίφραξης κατά μήκος της γραμμής ανόδου Π-Π, 

παράπλευρα του καταυλισμού Ρομά περί τη Χ.Θ. 101+850 (θέση Πυρί). 

 

1.1. Περιγραφή των έργων 

H προτεινόμενη περίφραξη αφορά τη κατασκευή τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος κατά 

μήκος της δεξιάς οριογραμμής της Σ.Γ. η οποία στη συγκεκριμένη περιοχή κινείται σε μικρό 

όρυγμα. 

Προβλέπεται η κατασκευή τοιχείων σε δύο θέσεις Τ1 και Τ2. 

Tοιχείο Τ1 



ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 (ΘΕΣΗ 

ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ) 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

Σελίδα 4 

Ο τοίχος Τ1 χωροθετείται παράλληλα στη Σ.Γ. μεταξύ των Χ.Θ. 101+705.13 και 101+773.30 και 

σε απόσταση 11.22mαπό τον άξονα της Σ.Γ., στο φρύδι του ορύγματος 

Το τεχνικό έχει ορατό ύψος 2.50mπερίπου πάνω από το διαμορφωμένο έδαφος και 

θεμελιώνεται σε βάθος 0.90mπερίπου (συνολικό ύψος τοιχείου Η=3.40m). Το συνολικό μήκος 

του είναι 68.17m.O κορμός του τοίχου έχει πάχος 0.30mκαι εδράζεται σε πέδιλο οπλισμένου 

σκυροδέματος πλάτους 2.10m και πάχους 0.40m. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, οπλισμένο με χάλυβα 

κατηγορίας B500C. Oι ακριβείς διαστάσεις των τοίχων φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια.  

Στον πυθμένα του σκάμματος προβλέπεται εξομαλυντική στρώση πάχους 10 cm με άοπλο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και στρώση εξυγίανσης πάχους 0.50m. 

Η εξυγιαντική στρώση απαιτείται να πληροί τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». Για την εξυγίανση θα 

χρησιμοποιηθούν αμμοχαλικώδη υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4 ή βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

μετά από θραύση το οποία θα συμπυκνωθούν στο 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor.   

Η επίχωση της εκσκαφής γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών όπως φαίνεται στο σχέδιο 

της τυπικής διατομής. 

Προβλέπονται επίσης αρμοί διαστολής εύρους 20mm, κατά μήκος του τοίχου, σε αποστάσεις 

μικρότερες των 15m όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια. 

Κατά την κατασκευή του τεχνικού θα ληφθεί μέριμνα για την εκτόνωση των νερών που 

υπάρχει περίπτωση να συγκεντρωθούν πίσω του, με την τοποθέτηση  στραγγιστηρίων σε όλο 

το μήκος του τοίχου, όπως φαίνεται στo σχέδιο της τυπικής διατομής. Προβλέπεται η 

εκτόνωση των στραγγιστηρίων, ανά 50m περίπου, με την με την τοποθέτηση σωλήνων Φ200 

στο κορμό των τοίχων.  

Προβλέπεται μόνωση της επιφάνειας του τοίχου που είναι σε επαφή με το έδαφος  με 

ασφαλτική επάλειψη καθώς επίσης βαφή των ορατών επιφανειών με αντιρρυπαντική βαφή. 

Τα τελειώματα της ορατής επιφάνειας του τοίχου θα είναι τύπου “Γ”. 

Tοιχείο Τ2 

Ο τοίχος Τ2 χωροθετείται παράλληλα στη Σ.Γ. μεταξύ των Χ.Θ. 101+785.51 και 102+091.11 

αυτής και αποτελείται από δύο τμήματα: 



ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 (ΘΕΣΗ 

ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ) 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

Σελίδα 5 

A. Το πρώτο τμήμα του τοίχου μεταξύ των Χ.Θ. 101+785.51 και 101+937.59, μήκους 

152.07m, κατασκευάζεται στο πρανές του ορύγματος σε απόσταση 7.00mαπό τον άξονα της 

Σ.Γ. 

Το τεχνικό αυτό έχει ορατό ύψος 2.50m, περίπου, πάνω από το διαμορφωμένο έδαφος και 

θεμελιώνεται, υψομετρικά, στη στάθμη της Σ.Γ. (συνολικό ύψος τοιχείου Η=3.40m). O κορμός 

του τοίχου έχει πάχος 0.30mκαι εδράζεται σε πέδιλο οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους 

2.10m και πάχους 0.40m. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, οπλισμένο με χάλυβα 

κατηγορίας B500C. Oι ακριβείς διαστάσεις των τοίχων φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια.  

Η θεμελίωση του τοίχου γίνεται σε διαμορφούμενο δάπεδο στο πρανές του ορύγματος, οπώς 

φαίνεται στη τυπική διατομή. Στον πυθμένα του σκάμματος προβλέπεται εξομαλυντική 

στρώση πάχους 10 cm με άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και στρώση εξυγίανσης 

πάχους 0.50m. 

Η εξυγιαντική στρώση απαιτείται να πληροί τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». Για την εξυγίανση θα 

χρησιμοποιηθούν αμμοχαλικώδη υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4 ή βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

μετά από θραύση το οποία θα συμπυκνωθούν στο 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor.   

Η επίχωση της εκσκαφής γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών όπως φαίνεται στο σχέδιο 

της τυπικής διατομής. 

Προβλέπονται επίσης αρμοί διαστολής εύρους 20mm, κατά μήκος του τοίχου, σε αποστάσεις 

μικρότερες των 15m όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια. 

Κατά την κατασκευή του τεχνικού θα ληφθεί μέριμνα για την εκτόνωση των νερών που 

υπάρχει περίπτωση να συγκεντρωθούν πίσω του, με την τοποθέτηση  στραγγιστηρίων σε όλο 

το μήκος του τοίχου, όπως φαίνεται στo σχέδιο της τυπικής διατομής. Προβλέπεται η 

εκτόνωση των στραγγιστηρίων, ανά 50m περίπου με την τοποθέτηση σωλήνων Φ200 στο 

κορμό των τοίχων.  

Προβλέπεται μόνωση της επιφάνειας του τοίχου που είναι σε επαφή με το έδαφος  με 

ασφαλτική επάλειψη καθώς επίσης βαφή των ορατών επιφανειών με αντιρρυπαντική βαφή. 

Τα τελειώματα της ορατής επιφάνειας του τοίχου θα είναι τύπου “Γ”. 
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Β. Το δεύτερο τμήμα του τοίχου μεταξύ των Χ.Θ. 101+937.59 και 102+091.11, μήκους 

158.81m, κατασκευάζεται στο φρύδι του ορύγματος σε κυμαινόμενη απόσταση 9.94mέως 

6.70mαπό τον άξονα της Σ.Γ. 

Hτυπική διατομή του τεχνικού είναι ίδια με του τοίχου Τ1, έχει ορατό ύψος 2.50mπερίπου 

πάνω από το διαμορφωμένο έδαφος και θεμελιώνεται σε βάθος 0.90m περίπου (συνολικό 

ύψος τοιχείου Η=3.40m). Το συνολικό μήκος του είναι 68.17m. O κορμός του τοίχου έχει πάχος 

0.30mκαι εδράζεται σε πέδιλο οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους 2.10m και πάχους 0.40m. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, οπλισμένο με χάλυβα 

κατηγορίας B500C. Oι ακριβείς διαστάσεις των τοίχων φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια.  

Στον πυθμένα του σκάμματος προβλέπεται εξομαλυντική στρώση πάχους 10 cm με άοπλο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και στρώση εξυγίανσης πάχους 0.50m. 

Η εξυγιαντική στρώση απαιτείται να πληροί τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». Για την εξυγίανση θα 

χρησιμοποιηθούν αμμοχαλικώδη υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4 ή βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

μετά από θραύση το οποία θα συμπυκνωθούν στο 95% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor.   

Η επίχωση της εκσκαφής γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών όπως φαίνεται στο 

σχέδιοτης τυπικής διατομής. 

Προβλέπονται επίσης αρμοί διαστολής εύρους 20mm, κατά μήκος του τοίχου, σε αποστάσεις 

μικρότερες των 15m όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια. 

Κατά την κατασκευή του τεχνικού θα ληφθεί μέριμνα για την εκτόνωση των νερών που 

υπάρχει περίπτωση να συγκεντρωθούν πίσω του, με την τοποθέτηση  στραγγιστηρίων σε όλο 

το μήκος του τοίχου, όπως φαίνεται στo σχέδιο της τυπικής διατομής. Προβλέπεται η 

εκτόνωση των στραγγιστηρίων, ανά 50m περίπου. 

Προβλέπεται μόνωση της επιφάνειας του τοίχου που είναι σε επαφή με το έδαφος  με 

ασφαλτική επάλειψη καθώς επίσης βαφή των ορατών επιφανειών με αντιρρυπαντική βαφή. 

Τα τελειώματα της ορατής επιφάνειας του τοίχου θα είναι τύπου “Γ”. 

Οδοί πρόσβασης εργοταξιακών οχημάτων 

Προβλέπεται η διαμόρφωση αμμοχαλικόστρωτων οδών πρόσβασης των εργοταξιακών 

οχημάτων για την κατασκευή των τοίχων. Η όδευσή τους δείχνεται στο σχέδιο D01 και 

υψομετρικά θα ακολουθούν το φυσικό έδαφος.  



ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 (ΘΕΣΗ 

ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ) 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

Σελίδα 7 

Θα έχουν πλάτος 4μ. και στα άκρα τους προβλέπονται πλατύσματα αναστροφών (cul de sac). 

To οδόστρωμα αυτών θα αποτελείται από δύο (2) στρώσεις υπόβασης πάχους 0,10μ. έκαστη.  

 

Μεταφορά αυθαίρετων κατασκευών από λαμαρίνα 

Για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου και τη χωροθέτηση του τοιχείου Τ2 είναι απαραίτητη 

η μεταφορά τριών αυθαίρετων κατασκευών από λαμαρίνα του παρακείμενου καταυλισμού 

Ρομά, εκτός του χώρου ιδιοκτησίας ΟΣΕ. 

 

Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου και αποκομιδή απορριμάτων 

 Στο έργο προβλέπεται ο καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου και αποκομιδή απορριμάτων με 

μηχανικά από το πρανές του σιδηροδρομικού διαδρόμου από  τη Χ.Θ. 101+705 έως και τη 

102+091 και μέχρι τον σιδηροδρομικό διάδρομο, λόγω ρίψης από τον παρακείμενο καταυλισμό 

Ρομά Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά των απορριμάτων σε κατάλληλους χώρους 

απόθεσης για περαιτέρω διαχείριση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Προστασία τοιχείων σκυροδέματος από την επίδραση Ηλεκτροκίνησης 

Στο έργο προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής με βάση τον Κανονισμό 

Ηλεκτροκίνησης (ΦΕΚ 1897/Β’/22-12-2003) και συμφώνως με αυτήν, όπως εγκριθεί από τον 

ΟΣΕ, η εφαρμογή των απαιτούμενων εργασιών (γεφύρωση οπλισμών, σύνδεση σε στύλους 

κλπ) για την εξασφάλιση της γαλβανικής συνέχειας και τη γείωση – ισοδυναμική προστασία 

των τοιχείων που βρίσκονται στη περιοχή από Χ.Θ. 101+705 έως 101+773 και από Χ.Θ. 

101+786 έως 102+091 με όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά επιτόπου, εργασία 

κατασκευής, μετρήσεις για παράδοση σε λειτουργία. 

 

1.2. Γεωτεχνικά στοιχεία 

Για τη θεμελίωση των τεχνικών έχει εκπονηθεί Γεωτεχνική Ερευνα και Μελέτη. Εγιναν δύο 

γεωτρήσεις: Η γεώτρηση Γ1 βάθους 10m και η Γ2 βάθους 15m. 

Σύμφωνα με τη γεωλογία της περιοχής του έργου και τα ευρήματα των γεωτρήσεων 

διαπιστώνεται ότι οι γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή του έργου όπου προβλέπεται η 

κατασκευή της νέας βαρέως τύπου περίφραξης συνίστανται από εδαφικό σχηματισμό 
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αμμώδους αργίλου μέσης συνεκτικότητας έως στιφρό με διακύμανση του ποσοστού 

παρουσίας χαλίκων με το βάθος. Ο σχηματισμός εμφανίζεται με το βάθος να αυξάνει ως προς 

την στιφρότητά του. 

Τα τοιχεία θα εδραστούν απευθείας επί της υποκείμενης στρώσης αμμώδους αργίλου.   

Οι γεωτεχνικές παράμετροι της εδαφικής στρώσης θεμελίωσης είναι οι ακόλουθες:  

 

Αμμώδης Άργιλος με χάλικες (CH) 
 

Παράμετρ
ος 

Προτεινόμε
νη τιμή 

 
Μονάδα 

Φαινόμενο βάρος γt 18 (kN/m3) 

Ενεργός συνοχή c’ 15 (kPa) 

Ενεργός γωνία διατμητικής αντοχής φ’ 23 (ο

) Αστράγγιστη διατμητική αντοχή cu 100+3Z* (kPa) 

Δείκτης συμπιεστότητας Cc 0.22 (-) 

Δείκτης επανασυμπίεσης Cr 0.04 (-) 
* Γραμμικά μεταβαλλόμενο με το βάθος από A.Y. +139m και όπου z το βάθος σε m 
 

Στα φύλλα υπολογισμού της Γεωτεχνικής Μελέτης αναφέρονται τα ακόλουθα:  

• Η επιτρεπόμενη τάση έδρασης είναι σεπ=100 kPa (στατικές φορτίσεις) και σεπ=300 

kPa (σεισμικές φορτίσεις). 

• Οι προσωρινές εκσκαφές για τη θεμελίωση του τεχνικού προτείνεται να έχουν κλίση 

2:1. 

• Για τον αντισεισμικό υπολογισμό του τεχνικού η κατηγορία του εδάφους είναι “Γ”.  

Στον πυθμένα του σκάμματος του τοίχου προβλέπεται εξομαλυντική στρώση πάχους 10 cm 

από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και στρώση εξυγίανσης, ελαχίστου πάχους 0.50m. 

Οι φυτικές γαίες θα απομακρυνθούν από το πυθμένα εκσκαφής και όπου απαιτηθεί θα αυξηθεί 

αντίστοιχα το πάχος της εξυγιαντικής στρώσης. 

 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Το έργο θα εκτελεστεί σε λειτουργούσα γραμμή. 

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

εργαλείων ή μηχανημάτων, αποτελεί υποχρέωση του Ανάδοχου.  
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3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

του προσωπικού του ΟΣΕ και τρίτων που κινούνται στο χώρο του έργου. Η δαπάνη των 

παραπάνω αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.  

4. 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.  

5. 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).  

3. 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 
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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, κλπ.), 

καθώς και για την λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων, μέσων 

και συστημάτων ασφαλείας.  

 

4. 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 ηλεκτροκινούμενο δίκτυο (η εν λόγω 

άδεια παρέχεται από τον ΟΣΕ μετά από σχετική εκπαίδευση και το κόστος αυτής, που θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο, ανέρχεται περίπου σε 1.000 € ανά άτομο). 

 

5. 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. 
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