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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Την 18 – 9 - 2020, μετά τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, εκδηλώθηκαν επικίνδυνα καιρικά 

φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (θεομηνία «Ιανός») με 

αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, λόγω του 

μεγάλου όγκου νερού που προήλθε από τις έντονες βροχοπτώσεις (απορροή), την αστοχία 

φραγμάτων και την διόγκωση (ανύψωση της στάθμης) των ποταμών. Μεταξύ των 

γραμμών που επλήγησαν είναι και η γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Λάρισα (κύριος άξονας – 

διπλή γραμμή), με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών και στις δύο 

κατευθύνσεις (άνοδος - κάθοδος). Η γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Λάρισα αποτελεί διπλή, 

ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή, μέρος του κύριου άξονα ΠΑΘΕΠ. Η επιδομή 

αποτελείται κυρίως από ολόσωμους ή ξύλινους στρωτήρες με σιδηροτροχιές τύπου UIC 60 

& 54.  

Από αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία διαπιστώθηκε η αποσταθεροποίηση της 

γραμμής επί μήκους 5km περίπου (Χ.Θ. 306+874.74 - 312+198.80) και η υποσκαφή της 

στις παρακάτω θέσεις: 

 ΧΘ 307+000 – 307+100 (μήκος προβληματικής θέσης 100m) 

Παράσυρση σιδηροδρομικού επιχώματος σε μήκος 100m στη διπλή γραμμή. Στο σημείο η 

επιδομή περιλαμβάνει και στις δυο γραμμές (ανόδου & καθόδου) ολόσωμους στρωτήρες 

B70, σιδηροτροχιές UIC54, ελαστικό σύνδεσμο SKL14 και σκύρο κατηγορίας Κ1. 

 ΧΘ 310+000 – 311+500 (μήκος προβληματικής θέσης 1.500μ) 

Παράσυρση σιδηροδρομικού επιχώματος σε μήκος 1.500m στη διπλή γραμμή. Στο σημείο 

αυτό η επιδομή περιλαμβάνει και στις δυο γραμμές (ανόδου & καθόδου) ξύλινους 

στρωτήρες AZOBE, σιδηροτροχιές UIC54, ελαστικό σύνδεσμο SKL12 και σκύρο κατηγορίας 

Κ1. 

Προς το παρόν έχει γίνει αποκατάσταση της κυκλοφορίας και στις δύο γραμμές (άνοδος 

και κάθοδος), έχει τεθεί ‘βραδυπορία’ για τη διέλευση των αμαξ/χιων και έχει 

εγκατασταθεί η σχετική προειδοποιητική / ενημερωτική σήμανση.  

Για την οριστική αποκατάσταση των δύο παραπάνω πληγέντων τμημάτων είναι 

απαραίτητη η πλήρης ανακατασκευή του επιχώματος (περιλαμβανομένων των 

σιδηροδρομικών στρώσεων – έρματος, υποστρώματος, στρώσης διαμόρφωσης).   

Στην επιλογή των υλικών αποκατάστασης του επιχώματος προβλέπεται αποστραγγιστική 

στρώση (‘κουβέρτα’), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ‘ελεύθερη’ κυκλοφορία των 

επιφανειακών υδάτων εκατέρωθεν του σώματος της γραμμής.   

Μία κρίσιμη / ανελαστική συνθήκη η οποία τέθηκε ως απαραίτητο να ικανοποιηθεί αφορά 

στη μεθοδολογία και την αλληλουχία των εργασιών της αποκατάστασης με τρόπο τέτοιο 

που να εξασφαλίζεται η διατήρηση της κυκλοφορίας των συρμών στο ένα ρεύμα. Άρα 

προβλέπεται η τμηματική (κατά τη διατομή) αποκατάσταση του επιχώματος. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

i. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Για τις ανάγκες των μελετών συντάχθηκε πλήρες τοπογραφικό υπόβαθρο στο σύστημα 

ΕΓΣΑ 87, με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Πλήρης αποτύπωση μεταξύ των Χ.Θ. 307,0 και 312,0 (υφιστάμενη χιλιομέτρηση της 
γραμμής). 

2. Η αποτύπωση κάλυψε την υφιστάμενη κατάσταση της γραμμής, δηλαδή το σώμα 
του επιχώματος, το έρμα, τις σιδηροτροχιές, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή 
τεχνικού έργου στο παραπάνω τμήμα (φρεάτια, τάφροι, οχετοί, ιστοί 
ηλεκτροκίνησης, κλπ.). 

3. Έξω από το σώμα του επιχώματος, η αποτύπωση κάλυψε πλήρως τον απαιτούμενο 
για τα έργα περιβάλλοντα χώρο. Αποτυπώθηκαν  επίσης οι χιλιομετρικοί δείκτες 
της γραμμής. 

ii. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Για την διερεύνηση των συνθηκών του υπεδάφους στην περιοχή του επιχώματος 

εκτελέστηκε εδαφοτεχνική έρευνα, η οποία περιελάμβανε την ανόρυξη τριών (3) 

δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, τη διάνοιξη τεσσάρων (4) φρεάτων, τη λήψη 

διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκι-μών 

εδαφομηχανικής σε επιλεγμένα, αντιπροσωπευτικά δείγματα των σχηματισμών.   

Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες και εργασίες: 

 επιτόπου χωροθέτηση και τοπογραφική επισήμανση των θέσεων διάνοιξης των 

ερευνητικών γεωτρήσεων, 

 κινητοποίηση και εισκόμιση ενός (1) γεωτρητικού συγκροτήματος, με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την εκτέλεση του προγράμματος, 

 μέριμνα για την οργάνωση των επιτόπου εργοταξίων, την προμήθεια των 

απαιτούμενων υλικών και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του γεωτρητικού 

εξοπλισμού σε νερό. 

Οι επιτόπου γεωερευνητικές εργασίες διεξήχθησαν από εξειδικευμένα συνεργεία 

πολυετούς εμπειρίας, κατάλληλα εξοπλισμένα για τη διεξαγωγή γεωτεχνικών εργασιών 

πεδίου και με έμπειρο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΜΟΕ), με την επιτόπου καθοδήγηση και εποπτεία των 

εργασιών από έμπειρο γεωλόγο. Για την ολοκλήρωση του έργου, χρησιμοποιήθηκαν 

γεωτρητικά συγκροτήματα, τύπου BOYLES BBS37 και εκσκαφείς (τσάπα) για τη διάνοιξη 

των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και των ερευνητικών φρεάτων καθώς, επίσης, 
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φορτηγά και βυτιοφόρα οχήματα για τη διεκπεραίωση των μεταφορών και την 

τροφοφοδοσία του γεωτρητικού εξοπλισμού με νερό.  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Η μελέτη χάραξης καλύπτει ένα ευρύτερο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής. 

Η αρχή της μελέτης τοποθετείται στην ΧΘ 0+000 που ταυτίζεται με τη ΧΘ 306+874.74 της 

Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιάς-Πλατέως (Π-Π) και το τέλος της στην ΧΘ 

5+324.08 που ταυτίζεται με τη ΧΘ 312+198.80 της Διπλής Σιδ. Γραμμής Πειραιάς-Πλατέως 

(Π-Π). Στο υποτμήμα αυτό έχουν κατασκευασθεί δύο (2) τεχνικά άνω διαβάσεων 

Υφιστάμενων Οδών. 

      

α/α 

      Είδος Τεχνικού           Θέση L (m) 

1 

ΑΔ Υφιστάμενης 

Οδού 

ΧΘ 0+920.26 Ξ 307+795 Διπλής 

Σ.Γ. Πειραιάς-Πλατέως (Π-Π) 9,80 

2 

ΑΔ Υφιστάμενης 

Οδού 

ΧΘ 4+356.56 Ξ 311+232.20 

Διπλής Σ.Γ. Πειραιάς-Πλατέως 

(Π-Π) 11,10 

Το υπό μελέτη τμήμα αποτελεί μέρος του σιδηροδρομικού άξονα «Αθήνα - Θεσσαλονίκη» 

και ανήκει στο κύριο Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. 

Το γεγονός αυτό επιτάσσει την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών 

Διαλειτουργικότητας. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας που λήφθηκαν 

υπόψη στο πλαίσιο της  μελέτης είναι: 

 TSI INF COMMISSION REGULATION (EU) No 1299/2014 

 TSI ENE COMMISSION REGULATION (EU) No 1301/2014 

Κύρια χαρακτηριστικά της γραμμής είναι: 

 Ταχύτητα γραμμής: 200χλμ/ώρα 

 Εύρος γραμμής 1435mm 

 Μέγιστη υπερύψωση: 160mm 

 Ρυθμός μεταβολής υπερύψωσης: 70mm/s(ΤΠΔ) και 40mm/s(ΝΚΕΓ) 
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 Ανεπάρκεια υπερύψωσης: 105mm(ΝΚΕΓ) 

 Πλεόνασμα  υπερύψωσης: 100mm(ΝΚΕΓ) 

 Ρυθμός μεταβολής υπερύψωσης: 70mm/s(ΤΠΔ) και 40mm/s(ΝΚΕΓ) 

 Ρυθμός μεταβολής ανεπάρκειας υπερύψωσης: 60mm/s(ΝΚΕΓ) 

Η μέγιστη εφαρμοζόμενη ακτίνα καμπύλης στην οριζοντιογραφία R του άξονα της 

μελετώμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής είναι 30500m και η ελάχιστη 4000m.  

Οι τυπικές διατομές που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που εφαρμόζονται στο ήδη 

κατασκευασμένο τμήμα της γραμμής και θεωρούνται εγκεκριμένες από την Υπηρεσία.  

4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΩΝ 

i. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η περιοχή των έργων βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Μεσοθεσσαλικής Ράχης και 

καλύπτει την ανατολική απόληξη της λεκάνης Δυτικής Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη 

μεταβατική ζώνη μεταξύ του τεκτονικού κέρατος του όρους Όθρυς και του μικρότερης 

τάξης τεκτονικού κέρατος του Φυλλήιου όρου. 

ii. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η περιοχή δομείται από αλπικής ηλικίας σχηματισμούς που ανήκουν στη γεωτεκτονική 

ενότητα της Ανατολικής Ελλάδας, περιβάλλεται δε από μεταλπικές αποθέσεις. 

Οι μεταλπικοί σχηματισμοί που είναι και οι νεότεροι αποτελούνται από: 

• Ολοκαινικές πρόσφατες αποθέσεις: Πρόκειται για ιζήματα αλλουβιακής ως επί 

το πλείστον προέλευσης, αποτελούμενα από αμμώδεις και ιλυώδεις ποτάμιες αποθέσεις, 

ολοκαινικής ηλικίας. Τοπικά αναπτύσσονται κώνοι κορημάτων στα περιθώρια των 

μορφολογικών εξάρσεων. Το υλικό και το πάχος τους μεταβάλλεται από θέση σε θέση και 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υλικά τροφοδοσίας, το παλαιοανάγλυφο αλλά και από 

τις παλαιοκλιματολογικές συνθήκες. 

• Οι πλειστοκαινικές αποθέσεις αποτελούνται αποκλειστικά από χερσαίες 

αποθέσεις και απαντιόνται ως υλικά πλήρωσης της λεκάνης των Φαρσάλων. Οι 

περισσότερες από τις αποθέσεις είναι ποτάμιες ή αποτελούνται από αλλουβιακά ριπίδια 

και κώνους κορημάτων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αποθέσεων είναι ότι έχουν σαν 

βασική πηγή τροφοδοσίας την περιοχή της Όθρυος (χαρακτηριστική η παρουσία 

θραυσμάτων ραδιολαριτών). 
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• Νεογενείς ποταμο-λιμναίους σχηματισμούς. Αποτελούνται από ερυθρούς 

πηλούς, αργιλοαμμώδη υλικά μικρής συνεκτικότητας με διάσπαρτες κροκαλολατύπες 

ποικίλης λιθολογικής σύστασης χωρίς προσανατολισμό και κροκαλολατυποπαγή με 

στοιχεία που φθάνουν μέχρι και 1m μεγάλη διάμετρο. Οι λιμναίες αποθέσεις αποτελούνται 

από εύθρυπτες τεφρές έως υπόλευκες μάργες σε στρώματα πάχους 5-20cm με κατά 

θέσεις ψαμμιτικές και κροκαλοπαγείς ενδιαστρώσεις. 

Οι αλπικοί σχηματισμοί που αποτελούν το υπόβαθρο των προσχώσεων στο μεγαλύτερο 

τμήμα της πεδιάδας (βόρεια και ανατολικά), ανήκουν στην ενότητα Ανατολικής 

Ελλάδας και αποτελούνται από τα ακόλουθα πετρώματα: 

• Φλύσχης: Πρόκειται για κλαστικές αποθέσεις αποτελούμενες από αργιλικούς 

ψαμμίτες, σχιστές καθώς και κροκαλοπαγή με ενστρώσεις μαργαϊκών ασβεστολίθων. 

Εμφανίζεται κατά θέσεις στα ανατολικά - νοτιοανατολικά περιθώρια της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης, υπέρκειται κανονικά του επόμενου σχηματισμού, και η ηλικία του είναι 

ηωκαινική. 

• Ανωκρητιδικοί Ασβεστόλιθοι: Πρόκειται για επικλυσιγενείς ασβεστόλιθους με 

μαργαϊκές ενδιαστρώσεις και παρεμβολές άστρωτων ή παχυστρωματωδών ασβεστολίθων 

που στα κορυφαία στρώματα μεταπίπτουν σε πλακώδεις λεπτοπλακώδεις. Οι πλακώδεις - 

λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι είναι πτυχωμένοι με άξονες πτυχών διεύθυνσης Α-Δ. Οι 

άστρωτοι λατυποπαγείς νηριτικοί ασβεστόλιθοι είναι περισσότερο καρστικοποιημένοι 

από τους πλακώδεις λεπτοπλακώδεις. Οι ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι στο σύνολό τους 

δεν είναι ενιαίοι. Έτσι διακρίνονται σε λατυποπαγείς άστρωτους και μικριτικούς 

πλακώδεις - λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους που είναι λεπιωμένοι τόσο μεταξύ τους όσο 

και με τους οφιόλιθους. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα οι ανωκρητιδικοί 

ασβεστόλιθοι δεν είναι έντονα παραμορφωμένοι. Όμως, η συστηματική μελέτη της 

παραμόρφωσης των αλπικών σχηματισμών στην ευρύτερη περιοχή έδειξε ότι οι αλπικοί 

σχηματισμοί παραμορφώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο κατά τον αλπικό 

κύκλο ορογένεσης όσο και κατά την πολύ πρόσφατη νεοτεκτονική περίοδο. Αποτέλεσμα 

της πρώτης παραμόρφωσης ήταν η δημιουργία δομών πλαστικού χαρακτήρα (πτυχές 

συνήθως κλειστές) με άξονες διεύθυνσης Α-Δ όσο και ρηγμάτων ίδιας διεύθυνσης. Αυτός ο 

τεκτονικός ιστός συνέχισε να παραμορφώνεται και κατά την πρόσφατη νεοτεκτονική 

περίοδο, η οποία και του καθόρισε τη σημερινή γεωμετρία. Οι δομές που έχουν προκύψει 

από αυτή την παραμόρφωση είναι τόσο πλαστικές (μεγάλες ανοικτές πτυχές με άξονα 

διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ) όσο και θραυσιγενείς, λεπιώσεις και ρήγματα διεύθυνσης Α-Δ. 

• Οφιόλιθοι: Περιλαμβάνει σερπεντινίτες, περιδοτίτες και δουνίτες που υπόκεινται 

των ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων, η δε τοποθέτησή τους πάνω στα ιζήματα της 

τριαδικοϊουρασικής πλατφόρμας έγινε πριν το Ανώτερο Κρητιδικό. 

• Σχιστοκερατολιθική διάπλαση: Κερατόλιθοι και αργιλικοί σχιστές με σπάνιες 

ενστρώσεις κροκαλοπαγών και ασβεστόλιθων. Εμφανίζεται στα νοτιοανατολικά - 
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ανατολικά περιθώρια της ευρύτερης περιοχής έρευνας. Για την ηλικία του ανωτέρω 

σχηματισμού δεν μπορούν να γίνουν σαφείς εκτιμήσεις, αλλά με βάση 

στρωματογραφικούς συσχετισμούς πρέπει να είναι το Ιουρασικό. 

iii. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αναλυτικότερα, η περιοχή των έργων καλύπτεται επιφανειακά από σύγχρονες 

προσχώσεις: Πρόκειται για ιζήματα αλλουβιακής ως επί το πλείστον προέλευσης, 

αποτελούμενα από αμμώδεις και ιλυώδεις ποτάμιες αποθέσεις. Το υλικό και το πάχος τους 

μεταβάλλεται από θέση σε θέση και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υλικά 

τροφοδοσίας, το παλαιοανάγλυφο αλλά και από τις παλαιοκλιματολογικές συνθήκες. 

iv. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τον χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας (ΕΑΚ, 2000), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Δ17α/67/1/ΦΝ275 (Φ.Ε.Κ.Β΄781/18-6-2003), 

7219.6/09/03 (Φ.Ε.Κ.Β΄1153/12-8-2003) και Δ17α/115/9/ΦΝ275 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-

2003) τροποπο-ιήσεις, η περιοχή του έργου ανήκει στη ζώνη μέσης σεισμικής 

επικινδυνότητας (Ζώνη ΙΙ) για την οποία προβλέπεται μέγιστη, σεισμική, εδαφική 

επιτάχυνση α = 0.24 g. 

5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Οι γεωτεχνικές συνθήκες (στρωματογραφία και γεωμηχανικά χαρακτηριστικά 

σχηματισμών) που επικρατούν στην περιοχή του έργου καθορίστηκαν επί τη βάσει των 

στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την εκτελεσθείσα γεωτεχνική έρευνα.  

Σύμφωνα, λοιπόν,  με τα αποτελέσματα αυτά οι σχηματισμοί που επικρατούν είναι από 

γεωτεχνική άποψη, εδαφικής σύστασης και ανήκουν στους ‘συνεκτικούς’ (‘αργιλικούς’) 

σχηματισμούς. 

i. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ –ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ  

i. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

Για την διερεύνηση των συνθηκών του υπεδάφους στην περιοχή του επιχώματος 

εκτελέστηκε εδαφοτεχνική έρευνα, η οποία περιελάμβανe την ανόρυξη τριών (3) 

δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, τη διάνοιξη τεσσάρων (4) φρεάτων, τη λήψη 

διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών 

εδαφομηχανικής σε επιλεγμένα, αντιπροσωπευτικά δείγματα των σχηματισμών.  

Στυς πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά χωροθετικά στοιχεία των 

ερευνητικών γεωτρήσεων και των φρεάτων, τα οποία ελήφθησαν με χρήση συσκευής GPS 
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χειρός.  

 

 

Στοιχεία Ερευνητικών Γεωτρήσεων 

Α/Α ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΒΑΘΟΣ 

(m) 
ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ 
Χ.Θ. 

ΧΑΡΑΞΗΣ Χ Υ Ζ 
1 Γ-1 347324 4357488 +107 10.05 -- 308+049,21 
2 Γ-2 347000 4358913 +105 10.00 -- 309+510,43 
3 Γ-3 346832 4360334 +106 10.00 -- 310+943,43 

Στοιχεία Ερευνητικών Φρεάτων 

Α/Α 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΦΡΕΑΡ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) Χ.Θ. 

ΧΑΡΑΞΗΣ Χ Υ Ζ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ 
1 Σ-1 347489 4356781 +107.7 3.00 0.60 3.00 307+323,42 
2 Σ-2 347167 4358196 +107.0 3.00 0.60 3.00 308+774,54 
3 Σ-3 346870 4359614 +106.0 3.00 0.60 3.10 310+222,66 
4 Σ-4 346930 4361048 +106.6 3.00 0.60 3.20 311+663,34 

Για την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών, εφαρμόσθηκαν οι κάτωθι εγκεκριμένες 

Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ: 

α. Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής και επί τόπου 

Δοκιμών Εδαφομηχανικής Ε105-86 και Ε106-86 (ΦΕΚ 955/31-12-86, Τεύχος Β). 

β. Τεχνικές προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών Βραχομηχανικής και Εργαστηριακών 

Δοκιμών Βραχομηχανικής Ε102-84 και Ε103-84 (ΦΕΚ 70/8-2-85, Τεύχος Β). 

Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής εκτελέσθηκαν σε επιλεγμένα δείγματα από το 

σύνολο των ερευνητικών γεωτρήσεων. Οι δοκιμές εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις 

Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής και Βραχοµηχανικής Ε 105-86 

(Υπ. Απ. ΕΚ1/5662Π28/0ικ/31-7-86 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Φ.Ε.Κ. 955/31-12-86, Τεύχος Β). 

Από την επί τόπου περιγραφή των σχηματισμών αλλά κι από τα αποτελέσματα των 

δοκιμών κατάταξης (κοκκομετρικές αναλύσεις και προσδιορισμοί ορίων Atterberg) 

προκύπτει ότι κατά μήκος του έργου και έως το βάθος που έφθασε η γεωτεχνική έρευνα, 

μπορεί ουσιαστικά να θεωρηθεί ότι απαντά ένας σχηματισμός, μία γεωτεχνική ενότητα. Η 

ενότητα αυτή (‘γεωτεχνική ενότητα Ι’) περιγράφεται ως: 

Καστανού, σκούρου καστανού (ως επί το πλείστον), τοπικά καστανέρυθρου, 

καστανόμαυρου χρώματος, μαλακή έως πολύ στιφρή, με λίγη άμμο έως αμμώδης 

ΑΡΓΙΛΟΣ, μέσης έως υψηλής πλαστικότητας.  
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Περιορισμένη εμφάνιση λίγων λεπτών χαλίκων, κατά θέσεις (βαθύτερα στις γεωτρήσεις, 

σε βάθη > 5m) όπως και ασβεστικών συγκριμμάτων (στις γεωτρήσεις Γ-2 και Γ-3). 

Επίσης, στα φρέατα Σ-1 και Σ-2 και στη γέωτρηση Γ-3, επιφανειακά, απαντούν τεχνητές 

επιχώσεις (έως βάθος 1.30m, 1.60m και 1.80m, αντίστοιχα).  

Από την περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επί τόπου δοκιμών 

τυποποιημένης διείσδυσης (κρούσεις NSPT), κυρίως, αλλά και των δοκιμών ανεμπόδιστης 

θλίψης προκύπτει  ότι για τις γεωτρήσεις Γ-1 και Γ-3 η στρώση αυτή επιφανειακά είναι 

μαλακή έως μέτρια συνεκτική (NSPT = 4 ÷ 7, NSPT,ave = 5)   και βαθύτερα παρουσιάζεται 

από στιφρή έως πολύ στιφρή (NSPT = 12 ÷ 18, NSPT,ave = 14),  ενώ για τη γεώτρηση Γ-2 ότι 

απαντά η στιφρή έως πολύ στιφρή άργιλος.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα στοιχεία που αναφέρονται στα μητρώα των γεωτρήσεων η 

στρωματογραφία σε κάθε γεώτρηση περιγράφεται ως εξής:  

Γεώτρηση Γ-1: 

Από 0.00 έως 5.20 υποενότητα Ια 

Από 5.20 έως 10.05 υποενότητα Ιβ 

Γεώτρηση Γ-2: 

Από 0.00 έως 10.00 υποενότητα Ιβ 

Γεώτρηση Γ-3: 

Από 0.00 έως 1.80 Τεχνητές Επιχώσεις 

Από 1.80 έως 6.70 υποενότητα Ια 

Από 6.70 έως 10.00 υποενότητα Ιβ 

Στη γεώτρηση Γ-2 παρατηρήθηκε και η εμφάνιση μίας ιλυώδους στρώσης από 5.3m έως 

6.7m βάθος.  

Με βάση τις περιγραφές και τα φυσικά χαρακτηριστικά των στρώσεων που απαντούν 

στα τέσσερα (4) ερευνητικά φρέατα μπορεί να θεωρηθεί ότι έως το βάθος των 3.00 ÷ 

3.20 m, μέχρι το οποίο αυτά διανοίχθηκαν, απαντά η γεωτεχνική υποενότητα Ια. 

ii. ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Από την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, τις επί τόπου παρατηρήσεις για 
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ενδεχόμενες εισροές υπογείων υδάτων εντός των ερευνητικών φρεάτων και τις μετρήσεις 

της στάθμης των υδάτων στις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις κατά την περίοδο εκτέλεσης 

των ερευνών προέκυψε ότι δεν υφίσταται υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας.  

ii. ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

i. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ια 

Η γεωτεχνική υποενότητα Ια απαντάται επιφανειακά και έως βάθος 5.20m, στη γεώτρηση 

Γ-1 και κάτω από τις τεχνητές επιχώσεις (πάχους 1.80m) έως βάθος 6.70m, στη γέωτρηση 

Γ-3. Ουσιαστικά, συνιστά τη λιγότερο συνεκτική (μαλακή έως μέσης συνεκτικότητας) 

φάση της μοναδικής γεωτεχνικής ενότητας που απαντά στην περιοχή μελέτης (της 

γεωτεχνικής ενότητας Ι).  

Από την επισκόπηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών κι επί 

τόπου δοκιμών προκύπτουν τα παρακάτω. 

Στοιχεία κατάταξης εδάφους 

 Κατάταξη: CL, CH (στο σύνολο) 

 Μέση τιμή ποσοστού χαλίκων: 5 % ,  

 Μέση τιμή ποσοστού άμμου: 19 %,  

 Μέση τιμή ποσοστού λεπτόκοκκων: 76 %  

 Μέση τιμή ποσοστού αργιλικού κλάσματος: 44% 

 Μέση τιμή φυσικής υγρασίας, w: 29.25 % 

 ‘Υγρό’ φαινόμενο βάρος (μέση τιμή), γw: 18.5 kN/m3. 

 Μέση τιμή ορίου υδαρότητας, LL: 48.2 %,  

 Μέση τιμή ορίου πλαστικότητας, PL: 19.8 %,  

 Μέση τιμή δείκτη πλαστικότητας, PI:28.4 % 

Κρούσεις NSPT 

Μέση τιμή ΝSPT= 5.  

Γωνία διατμητικής αντοχής φ’(º) 
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Γωνία διατμητικής αντοχής φ’= 22°. 

Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη qu (kPa) και αστράγγιστη διατμητική αντοχή Su 

(kPa) 

Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη qu = 80 kPa. 

Συνοχή c’ (ΚPa) 

Συνοχή c’ = 20 kPa.  

Mέτρο Συμπιεστότητας Εs (MPa) 

Μέτρο συμπιεστότητας Es = 6 MPa.   

Δείκτης Συμπιεστότητας Cc 

Δείκτης συμπιεστότητας cc = 0.17 ÷ 0.20.  

Συντελεστής στερεοποίησης cv 

Συντελεστής στερεοποίησης  cv = 0.06*10-2 cm2/sec.  

ii. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ιβ 

Η γεωτεχνική υποενότητα Ιβ απαντάται σε βάθος 5.20m, στη γεώτρηση Γ-1 (έως το πέρας 

της γεώτρησης, σε βάθος 10.05m), σε ολόκληρη τη γεώτρηση Γ-2 (έως το πέρας της 

γεώτρησης σε βάθος 10.0m) και σε βάθος 6.70m, στη γεώτρηση Γ-3 (έως το πέρας της 

γεώτρησης σε βάθος 10.0m). Ουσιαστικά, συνιστά την περισσότερο συνεκτική (στιφρή 

έως πολύ στιφρή) φάση της μοναδικής γεωτεχνικής ενότητας που απαντά στην περιοχή 

μελέτης (της γεωτεχνικής ενότητας Ι).  

Από την επισκόπηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών κι επί 

τόπου δοκιμών προκύπτουν τα παρακάτω. 

Στοιχεία κατάταξης εδάφους 

 Κατάταξη: CL, CH (στο σύνολο) 

 Μέση τιμή ποσοστού χαλίκων: 0 % ,  

 Μέση τιμή ποσοστού άμμου: 13 %,  

 Μέση τιμή ποσοστού λεπτόκοκκων: 87 %  
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 Μέση τιμή ποσοστού αργιλικού κλάσματος: 53% 

 Μέση τιμή φυσικής υγρασίας, w: 26.38 % 

 ‘Υγρό’ φαινόμενο βάρος (μέση τιμή), γw: 19.5 kN/m3. 

 Μέση τιμή ορίου υδαρότητας, LL: 63.7 %,  

 Μέση τιμή ορίου πλαστικότητας, PL: 22.6 %,  

 Μέση τιμή δείκτη πλαστικότητας, PI: 41.1 % 

Κρούσεις NSPT 

Μέση τιμή ΝSPT= 14.  

Γωνία διατμητικής αντοχής φ’(º) 

Γωνία διατμητικής αντοχής φ’= 25°. 

Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη qu (kPa) και αστράγγιστη διατμητική αντοχή Su 

(kPa) 

Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη qu = 200 kPa. 

Συνοχή c’ (ΚPa) 

Συνοχή c’ = 40 kPa.  

Mέτρο Συμπιεστότητας Εs (MPa) 

Μέτρο συμπιεστότητας Es = 20 MPa.   

Δείκτης Συμπιεστότητας Cc 

Δείκτης συμπιεστότητας cc = 0.14 ÷ 0.17.  

Συντελεστής στερεοποίησης cv 

Συντελεστής στερεοποίησης  cv = 0.06*10-2 cm2/sec.  
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6. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ  

Η αλληλουχία αποκατάστασης του σιδηροδρομικού επιχώματος (φάσεις κατασκευής) 

περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα και με την τυπική διατομή της γεωτεχνικής μελέτης. 

 

Η υλοποίηση της παραπάνω διατομής περιλαμβάνει τα κάτωθι κατασκευαστικά βήματα: 

i. Διάτρηση και σκυροδέτηση μικροπασσάλων, διαμέτρου Φ300mm, σε αξονική 

απόσταση μεταξύ τους s = 0.60m, οπλισμένων με πρότυπη διατομή δομικού χάλυβα 

HEB 140 (EN10025). 

ii. Καθαίρεση, σε βήματα, έως τη στάθμη -2.00 (του ±0.00 θεωρουμένου στην άνω 

στάθμη του έρματος) του μισού (κατά την έννοια της διατομής) επιχώματος. Στο 

αποκαλυπτόμενο μέτωπο της εκσκαφής θα εφαρμόζεται μία στρώση άοπλου εκτο-

ξευομένου σκυροδέματος, πάχους t = 0.03cm, για αποφυγή ‘διαρροής ‘ του υλικού 

του έτερου εναπομείναντος τμήματος του επιχώματος. 

Το διαμορφωθέν δάπεδο επί του οποίου θα διαστρωθούν οι επιμέρους στρώσεις 

που περιλαμβάνονται στην ανακατασκευή της διατομής, θα συμπυκνώνεται σε 

ποσοστό 95% της μέγιστης πυκνότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την 

Τροποποιημένη Δοκιμή Συμπύκνωσης Proctor. 

iii. Διάστρωση  - από κάτω προς τα πάνω – των κάτωθι επιμέρους στρώσεων: 

- Γεωύφασμα διαχωρισμού, βάρους 200gr/m2. 

- Αποστραγγιστική στρώση, πάχους 0.50m, από θραυστό υλικό λατομείου. 

- Υλικό σιδηροδρομικού επιχώματος ελάχιστου πάχους 0,35 m. 

- Στρώση διαμόρφωσης, πάχους 0.50m, από υλικά ποιότητας QS3, για την 

επίτευξη βαθμού Φέρουσας Ικανότητας σκυρογραμμής ‘P3’ (σύμφωνα με 

την προδιαγραφή UIC719R). H στρώση διαμόρφωσης θα συμπυκνωθεί σε 

ποσοστό 98% της μέγιστης πυκνότητας όπως αυτή προσδιορίζεται από την 

Τροποποιημένη Δοκιμή Συμπύκνωσης Proctor. 
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- Στρώση υποστρώματος, πάχους 0.30m. 

- Στρώση έρματος, πάχους 0.35m (σύμφωνα με την προδιαγραφή UIC719R). 

iv. Επένδυση των πρανών με λιθορριπή προστασίας, από λίθους λατομείου βάρους 5 ÷ 

20kgr. H τοποθέτηση της λιθορριπής προστασίας θα γίνεται τμηματικά, 

παρακολουθώντας την καθ’ ύψος διάστρωση των υλικών ανακατασκευής του 

επιχώματος. 

v. Διοχέτευση της κυκλοφορίας στο ανακατασκευασθέν τμήμα της διατομής του 

επιχώματος και επανάληψη των βημάτων i έως iv στο έτερο μισό της διατομής έως 

την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του.  

vi. Οι εργασίες ανακατασκευής θα λάβουν χώρα σε κατά μήκος τμήματα που δε θα 

υπερβαίνουν τα 30m – 40m ενώ, για λόγους ασφαλείας του εργοταξίου, θα 

επιβάλλεται βραδυπορία στους  διερχόμενους συρμούς  ορίζοντας ως ταχύτητα 

διέλευσης τα 30 ÷ 40 Km/hr.  

 

7. ΕΠΙΔΟΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

i. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

Το υπόστρωμα της σιδηροδρομικής γραμμής προβλέπεται με  πάχος 0.30μ. και  πληροί τις 

προδιαγραφές της UIC-719R.  

Τα σκύρα γραμμής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ποιότητας Κ1 και θα προμηθευτούν 

από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

Για τη στρώση γραμμής θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες σιδηροτροχιές UIC 54Ε1 οι 

οποίες θα συγκολληθούν σε Σ.Σ.Σ. Η επίκλιση σιδηροτροχιών είναι 1:20. Οι  σιδηροτροχιές 

θα εδράζονται σε  ολόσωμους προεντεταμένους στρωτήρες από σκυρόδεμα τύπου Β70, 

που θα διατεθούν από τον ΟΣΕ με ελαστική προσήλωση τύπου W14 (αξονική απόσταση 

στρωτήρων 60 εκατοστά).  

Τα μήκη των σιδηροτροχιών που θα συγκολληθούν θα είναι 18 μέτρα. Οι συγκολλήσεις 

που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αλουμινοθερμικές. 

 

ii. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

 Αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση γραμμής κανονικού εύρους (ξύλινοι και 

ολόσωμοι στρωτήρες). 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 
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 Την κοπή με κατάλληλο μηχάνημα των σιδ/χιών, εκατέρωθεν των συγκολλήσεων ή σε 

άλλες θέσεις και μήκη που θα καθορισθούν επί τόπου από την Επίβλεψη, ή το λύσιμο 

των αμφιδετών στην περίπτωση αρμών.  

 Το λύσιμο της γραμμής, δηλαδή την εξαγωγή των προσηλώσεων της γραμμής, την 

εξαγωγή των σιδηροτροχιών και την εξαγωγή των στρωτήρων από το έρμα. 

 Την ταξινόμηση κατ΄ είδος, φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση του μικρού υλικού σε 

χώρο που θα υποδειχθεί από τον ΟΣΕ. Η ταξινόμηση του μικρού υλικού και η διαλογή 

του (κατάλληλα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση) θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του ΟΣΕ και όλο το ανώτερο μικρό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των αμφιδετών, θα 

παραδίδεται εντός ξύλινων κιβωτίων με δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης δια περονοφόρου 

μηχανήματος.  

 Την φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και κανονική στοίβαξη των σιδ/χιών στους χώρους 

που θα καθορίσει ο ΟΣΕ εντός του Σταθμού και με τρόπο που να μην προκαλούνται 

φθορές στις σιδ/χιές,  

 Την φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και κανονική στοίβαξη των στρωτήρων στους 

χώρους που θα καθορίσει ο ΟΣΕ εντός του Σταθμού. Η στοίβαξη των στρωτήρων θα 

γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο που θα είναι εύκολη και ασφαλής για τα υλικά η 

μεταφόρτωσή τους, δηλαδή με τη χρήση ξύλινων καδρονιών που θα παρεμβάλλονται 

κατάλληλα, ανά σειρά στοιβαγμένων στρωτήρων.  

 Τις όποιες απαιτούμενες μεταφορτώσεις - πρόσθετες τοπικές μεταφορές των ανωτέρω 

υλικών, προς την τελική θέση αποθήκευσης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.  

 Όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας μικρά μηχ/τα γραμμής (δισκοπρίονα , 

μηχ/τα κοχλίωσης - αποκοχλίωσης κλπ.) μετά των αναλωσίμων τους.  

 Τα απαιτούμενα αυτοκινούμενα μηχ/τα (φορτωτές, περονοφόρα κλπ.) για την 

αποξήλωση, φορτοεκφορτώσεις, τοπικές μεταφορές και ταξινόμηση των υλικών 

αποξήλωσης.  

 Τις σταλίες όλων των μηχ/των.  

 Το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, οι χειριστές των αυτοκινούμενων, τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά κλπ .  

 Τις απαιτούμενες εργατικές δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 Διάστρωση της πρώτης στρώσης των σκύρων (προσκυρόστρωση). 

Για την μεταφορά των σκύρων θα χρησιμοποιηθούν φορτηγά (μειωμένου αξονικού 

φορτίου) με περισσότερους των δύο (2) αξόνων, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση 

της υποδομής και να αποφευχθούν οι φθορές της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

από τους οδηγούς κατά τους χειρισμούς επιστροφής κενών επί της υποδομής. Τα 

έμφορτα φορτηγά θα ξεφορτώνουν σε μηχάνημα φίνισερ το οποίο θα κάνει την πρώτη 

διάστρωση των σκύρων σε πλάτος 5m και πάχος 25cm συμπιεσμένο στο ψηλότερο 

σημείο της υποδομής. Η ταχύτητα του μηχανήματος διάστρωσης θα ρυθμίζεται σε 

συνεννόηση με την Υπηρεσία, ώστε η στρώση να είναι ενιαία, επίπεδη και χωρίς κενά. 

Στη συνέχεια θα γίνεται ελαφρά δόνηση με δονητικές πλάκες. Το τελικό αποτέλεσμα 
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πρέπει να είναι μια ενιαία και επίπεδη επιφάνεια για την υποδοχή των στρωτήρων. 

 Φόρτωση, μεταφορά (με μέσα του Αναδόχου) και εκφόρτωση των στρωτήρων από 

τον/ τους χώρο/-ους αποθήκευσης - διάθεσης, επιτόπου του Έργου. 

Ο τρόπος φόρτωσης και τοποθέτησης των στρωτήρων στα βαγόνια ή άλλο 

μεταφορικό μέσο καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ τους, η στήριξή τους και πόσες 

σειρές θα φορτώνονται, θα γίνεται με βάση μέθοδο που θα προτείνει ο Ανάδοχος, τους 

κανονισμούς του ΟΣΕ Α.Ε. και τις οδηγίες τις Υπηρεσίας. Η τοποθέτηση και κατανομή 

των στρωτήρων θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο στρώσης. Οι αποστάσεις μεταξύ τους 

θα είναι 60cm με απόκλιση ± 2cm και απόκλιση προς τον άξονα της γραμμής του 

στρωτήρα ± 3cm. 

 Φόρτωση, μεταφορά (με μέσα του Αναδόχου) και εκφόρτωση των σιδηροτροχιών που 

θα χρησιμοποιηθούν για τη στρώση της γραμμής καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, και θα 

είναι σε ενιαία μήκη (μη συγκολλημένα) των 18m.   

Η φόρτωση από τους χώρους διάθεσης / αποθήκευσης, μεταφορά και εκφόρτωση θα 

γίνει από τον Ανάδοχο επί τόπου του Έργου και σε όλο το μήκος της προβλεπόμενης 

προς στρώση σιδηροδρομικής γραμμής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη 

φόρτωση και εκφόρτωση των σιδηροτροχιών λόγω του μεγάλου μήκους κάθε 

σιδηροτροχιάς για την αποφυγή φθορών και παραμορφώσεων των σιδηροτροχιών. 

Ειδικότερα : 

 Δεν πρέπει να παρουσιάζουν μεγάλα βέλη κάμψης ως προς τον κατακόρυφο και 

διαμήκη άξονα της διατομής της σιδηροτροχιάς. 

 Πρέπει να αποφεύγονται οι βίαιες προσκρούσεις μεταξύ τους και επί του εδάφους. 

 Πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες του τρόπου φόρτωσης που υπάρχουν για μεταφορά 

μακρών σιδηροτροχιών. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί κατά την εκφόρτωση για αποφυγή 

καταστροφής της υποδομής. 

 Μετά τη μεταφορά των σιδηροτροχιών και την τοποθέτηση ανά ζεύγος στο μέσον 

της υποδομής θα γίνει έλεγχος της υποδομής για τυχόν φθορές από την 

κυκλοφορία της ειδικής πλατφόρμας μεταφοράς των μακρών σιδηροτροχιών ή 

λόγω της εκφόρτωσης των σιδηροτροχιών. 

 Συγκολλήσεις των σιδηροτροχιών. 

Η συγκόλληση πραγματοποιείται με αλουμινοθερμική μέθοδο, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στις Προδιαγραφές του ΟΣΕ και το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου. 

 Συναρμολόγηση – Στρώση της γραμμής. 

Η συναρμολόγηση της γραμμής (τοποθέτηση συνδέσμων, ελαστικών πελμάτων, 

σιδηροτροχιών επί στρωτήρων, γώνιασμα, δέσιμο) θα γίνεται σύμφωνα με τους 

κανονισμούς του ΟΣΕ Α.Ε. και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι σιδηροτροχιές θα 

τοποθετούνται με διάκενο μεταξύ τους τόσο όσο απαιτείται για τη συγκόλλησή τους. Η 

αμφίδεση (προσωρινή) της γραμμής θα γίνεται με αμφιδέτες και ειδικούς σφιγκτήρες 

που πρέπει να έχει ο Ανάδοχος και που θα επιτρέπουν στα μηχανήματα γραμμής να 

εργάζονται ελεύθερα. 

 Διάστρωση της 2ης στρώσης σκύρων (σκυρόστρωση), για την οποία θα 

χρησιμοποιηθούν ειδικά σκυροβάγονα με ρυθμιζόμενες θυρίδες ροής σκύρων στο 

κέντρο της γραμμής και πλευρικά (αριστερά, δεξιά της γραμμής). 

Η σκυρόστρωση θα εκτελεστεί σε τρία (3) στάδια και το συμπιεσμένο πάχος σκύρων 

θα είναι 8cm από κάθε προηγούμενη στρώση σκύρων. Η διάστρωση κάθε σταδίου της 

σκυρόστρωσης θα γίνεται με «αμαξοστοιχία έργων» και στην συνέχεια θα γίνεται 

υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής και υπογόμωση των 

στρωτήρων με έρμα, με το μηχάνημα τακτοποίησης της γραμμής (Μπουρέζα). Στην 

μπουρέζα θα πρέπει να λειτουργεί και η πλευρική συμπίεση στις κεφαλές των 

στρωτήρων. Η διαμόρφωση της διατομής του έρματος θα γίνεται με μηχάνημα 

μόρφωσης διατομής έρματος (Ρεγκαλέζα) και εν συνεχεία ακολουθεί η μηχανή 

σταθεροποίησης (Σταμπιλιζάτορας). Σε κάθε στάδιο σκυρόστρωσης θα γίνεται έλεγχος 

με το καταγραφικό με το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένη η Μπουρέζα. 

 Απελευθέρωση τάσεων γραμμής. 

Θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και έλθει η γραμμή στην 

οριστική της θέση, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΟΣΕ. 

 Η εξασφάλιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής. 

Θα γίνεται γεωδαιτικά για τις γραμμές στις οποίες προβλέπεται η τοποθέτηση στύλων 

Ηλεκτροκίνησης σύμφωνα με την Οδηγία Ε 04.01.10. της ΔΓ του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

 Η τοποθέτηση περίφραξης κατά μήκος της διπλής σιδ/κης γραμμής στα μήκη εκτέλεση 

του έργου. 

Προβλέπεται η κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη 

διάταξης, σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο 

συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο 
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σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 

(σπειρώματος: threadsizeR = 1 ½΄΄, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά 

αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

Κάθε 200m θα δηµιουργείται υποχρεωτικά αρµός 10cm, δηλαδή θα τοποθετούνται δυο 

πάσσαλοι, ο ένας δίπλα στον άλλον µε διάκενο τουλάχιστον 10cm και χωρίς να 

συνδέονται µεταξύ τους µε σύρµα ή άλλο αγώγιµο στοιχείο, τόσο οι πάσσαλοι όσο και 

το αγκαθωτό σύρµα. Επίσης κάθε 500 µέτρα περίφραξης θα τοποθετείται ειδική 

γείωση για την εξασφάλιση της περίφραξης από τα επαγωγικά ρεύµατα. 

iii. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Στην γραμμή θα τοποθετηθούν Σιδηροδρομικά Σήματα, τα οποία προβλέπονται από τους 

κανονισμούς του ΟΣΕ Α.Ε. «Γενικός Κανονισμός Κίνησης Α’ Κανονισμός Σημάτων, 1988», 

την εγκεκριμένη μελέτη, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, όπου αλλού απαιτηθεί.  

Τα σήματα πρέπει να είναι ανακλαστικά για καλύτερη αναγνωρισιμότητα και 

διακριτότητα του είδους και των ενδείξεών τους και με υλικά κατάλληλα ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης.  

Για το λόγο αυτό, λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

αντανακλαστικές μεμβράνες (χρώματος άσπρου, κόκκινου, μπλε, φθορίζοντος πορτοκαλί), 

μικροπρισματικής δομής και υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (Τύπου III). 

Επιπρόσθετα, οι μεμβράνες αυτές πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 10 

έτη) και να διαθέτουν επικάλυψη με ειδική προστατευτική διάφανη μεμβράνη (συμβατή 

με το αντανακλαστικό υλικό) η οποία θα εξασφαλίζει την προστασία των σημάτων έναντι 

των καιρικών συνθηκών, σκόνης, καυσαερίων και πιθανών βανδαλισμών με σπρέι 

μπογιάς.  

Τα σήματα που προβλέπεται να τοποθετηθούν στο έργο είναι :  

 Κλισιοδείκτες 

 Πινακίδες χιλιομέτρησης (Τοποθετούνται ανά 200 μέτρα).  

Οι  θέσεις των πινακίδων χιλιομέτρησης που παρουσιάζονται στα σχέδια στρώσης είναι 

ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν με τη μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου Κατασκευής. 

Προ της εγκατάστασης των πινακίδων, ο Ανάδοχος, με ευθύνη και δαπάνη του, θα 

υποβάλει προς έγκριση την μελέτη εφαρμογής για τις ακριβείς θέσεις εγκατάστασης 

αυτών. Οι υποβληθείσες θέσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην παρεμποδίζουν την 

πλήρη ορατότητα ζωτικών ενδείξεων. Επίσης σε γραμμές που παρουσιάζουν 

ιδιαιτερότητες λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους (ανωφέρειες, κατωφέρειες, 

καμπύλες), η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνεται σε σημεία όπου η θέση τους δεν 

παρεμποδίζει την ορατότητα φωτοσημάτων ή σημάτων προειδοποίησης σε απόσταση 

τουλάχιστον 50m. 
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Τοποθέτηση Πινακίδων 

 Η τοποθέτηση των πινακίδων των σταθερών σημάτων εκατέρωθεν της 

σιδηροδρομικής γραμμής γίνεται εκτός περιτυπώματος και σύμφωνα με το 

άρθρο 11, παράγραφοι 101-104 του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του 

Ο.Σ.Ε., Μέρος Β, ήτοι σε απόσταση 2,20 μέτρων από τον άξονα της σιδηροδρομικής 

γραμμής, έτσι ώστε να σεβόμαστε πάντοτε την «Περίμετρο Ελευθέρας Διατομών 

των Γραμμών». 

 Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται σε ιστούς (πάσσαλους γαλβανιζέ), ύψους 3,5 

μέτρων. Οι ιστοί τοποθετούνται στο έδαφος σε βάθος 50 εκατοστά. 

 Οι χιλιομετρήσεις αναγράφονται και στις δύο πλευρές της πινακίδας. Οι 

κλισιοδείκτες αναγράφουν σε κάθε πλευρά την αντίστοιχη πληροφορία, κλίση και 

μήκος αυτής, που ο οδηγός πρόκειται να συναντήσει κάθε φορά. 

 

8. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Α. Κατασκευή φορέα Τηλεπικοινωνιών (σκάμμα) παράλληλα στην σιδ. Γραμμή 

ανόδου 

 Η κατασκευή σκάμματος, η τοποθέτηση σωλήνος HDPE, του καλωδίου 60 οπτικών 

ινών, οι συνδέσεις του σε όλες του τις ίνες και η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία, 

υποχρεωτικά θα προηγηθούν των εργασιών εκσκαφής ανακατασκευής της γραμμής, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η αδιάληπτη λειτουργία των υποσυστημάτων που 

εξυπηρετεί, καθότι οι λειτουργίες του σχετίζονται αφ’ ενός με την ασφάλεια της 

κυκλοφορίας αφ’ ετέρου με την εύρυθμη λειτουργία των υποσυστημάτων.   

1. Παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου και μεταξύ των Χ.Θ. 307+000 έως 

307+100 και 310+000 έως 311+500 του τμήματος γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Ορφανά 

έχει εγκατασταθεί εντός σκάμματος, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 10012/2006 

σύμβασης που εκτέλεσε η ΕΡΓΟΣΕ, το καλώδιο των εξήντα (60) οπτικών ινών του 

Συστήματος GSM-R. To εν λόγο καλώδιο εξυπηρετεί υπηρεσίες φωνής και δεδομένων 

τόσο του υπόψη Συστήματος όσο και άλλων λοιπών υποσυστημάτων (Τηλεδιοίκηση 

Σηαμτοδότησης, SCADA Ηλεκτροκίνησης, Τ/Κ, υποσύστημα μεταφοράς δεδομένων, 

κ.λ.π.). Η ακριβής θέση όδευσης του οπτικού καλωδίου κορμού των Τηλεπικοινωνιών 

δεν μας είναι απολύτως γνωστή και δεδομένου ότι το εύρος των εργασιών εκτείνεται 

σε πλάτος 6,5 μέτρων από τον άξονα μεταξύ των δύο τροχιών ανόδου-καθόδου είναι 

βέβαιο ότι σε μεγάλα τμήματά του θα καταστραφεί από τις εργασίες ανακατασκευής 

της γραμμής. Για την αποφυγή διακοπής λειτουργίας των Τηλεπικοινωνιών και κατ’ 

επέκταση των λοιπών υποσυστημάτων που εξυπηρετεί, προβλέπεται η εγκατάσταση 

νέου καλωδίου εξήντα (60) οπτικών ινών εντός σκάμματος (φορέας Τηλεπικοινωνιών) 
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που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο Α.Τ.01.08Α του Παραρτήματος.  

Η κατασκευή του σκάμματος θα πραγματοποιθεί σε απόσταση πέραν των 6,5 μέτρων 

από τον άξονα μεταξύ των δύο τροχιών ανόδου-καθόδου έως τα όρια απαλοτροίωσης, 

σε ασφαλή απόσταση και θέση.  Η εκσκαφή του σκάμματος θα ξεκινήσει έως πενήντα 

(50) μέτρα πρίν του σημείου έναρξης εργασιών ανακατασκευής της γραμμής και θα 

τελειώσει επίσης πενήντα (50) μέτρα μετά το σημείο ολοκλήρωσης των εργασιών 

ανακατασκευής της γραμμής.  

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποτύπωση της όδευσης κατασκευής του σκάμματος με 

συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 και με αποστάσεις από τον άξονα της γραμμής 

(τροχιάς ή μεταξύ των τροχιών ανόδου-καθόδου) σε σχέδια που θα συντάξει ο ίδιος και 

θα παραδώσει στον ΟΣΕ εγγράφως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά 

την παράδοση σε λειτουργία.  

2. Εντός του σκάμματος θα τοποθετηθεί σωλήνας HDPE διαμέτρου 40mm σύμφωνα 

με το τυπικό σχέδιο Α.Τ.01.08Α, για την τελική όδευση του καλωδίου των εξήντα (60) 

οπτικών ινών. Τα διάφορα υλικά και η θέση τους αναφέρονται στο εν λόγω τυπικό 

σχέδιο. 

3. Εντός του σωλήνα HDPE και εμφύσηση θα οδεύσει το καλώδιο των εξήντα (60) 

οπτικών ινών. Οι συνδέσεις συνέχειας του καλωδίου θα πραγματοποιούνται σε όλες 

του τις ίνες με οπτικούς συνδέσμους (μούφες) κατά το δυνατόν στα εργοστασιακά 

μήκη του καλωδίου. Οι σύνδεσμοι θα ενταφιάζονται σε φρεάτια ΦΕ-1 για τα οποία η 

κατασκευή τους προβλέπεται στο παρόν τεύχος και κατόπιν αυτά θα πληρώνονται με 

άμμο και στην συνέχεια θα συγκολούνται τα καπάκια τους. Οι συνδέσεις συνέχειας του 

νέου καλωδίου με το παλαιό υφιστάμενο θα πραγματοποιηθούν πενήντα (50) μέτρα 

περίπου πρίν του σημείου έναρξης εκσκαφής της ανακατασκευής της γραμμής και  

πενήντα (50) μέτρα περίπου μετά του σημείου ολοκλήρωσης των εργασιών 

ανακατασκευής.  

4. Η παράδοση του καλωδίου για λειτουργία θα περιλαμβάνει και τα πιστοποιητικά 

μετρήσεων – δοκιμών και για τις εξήντα ίνες. 

Το καλώδιο των εξήντα (60) οπτικών ινών θα πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές και 

θα τυγχάνει της έγκρισης της υπηρεσίας. 

Χαρακτηριστικά οπτικών ινών 

Τύπος Οπτικής Ίνας 

Οι οπτικές ίνες του καλωδίου οπτικών ινών θα είναι μονότροπες και θα ακολουθούν 

την προδιαγραφή G.652 της ITU-T, καθώς επίσης και τις κάτωθι προδιαγραφές: 
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Απόσβεση:       IEC 793-1-C1A (7.96) 
Χρωματική Διασπορά: IEC 793-1-C5Β (7.96) 
Σημείο μηδενικής Διασποράς: IEC 793-1-C5C (7.96) 
Μήκος κύματος Αποκοπής : IEC 793-1-C7Α (7.96) 
Διάμετρος πεδίου: IEC 793-1-C9Β (7.96) Αριθμητικό άνοιγμα: IEC 793-1-C6 (7.96) 
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά : IEC 793-1-Α1, Α3 (10.95) 
Ακτίνα καμπυλότητας: IEC 794-1-Ε11 (10.96) 
Δύναμη εφελκυσμού: IEC 187000, part 504 (5.95)  
Εγκάρσια πίεση: IEC 794-1-Ε3 (10.96) 
Θερμοκρασία λειτουργίας :IEC 794-1-F1 (10.95) 
 

Απόσβεση Οπτικής Ίνας 

Οι ίνες δεν θα έχουν συγκολλήσεις μέσα στα εργοστασιακά μήκη, ούτε και μετρήσιμες 

τοπικές ανωμαλίες της απόσβεσης. Η απόσβεση των ινών στο καλώδιο πρέπει να είναι 

πρακτικά αμετάβλητη για θερμοκρασίες από -10οC έως +50οC. 

Η μέση τιμή της απόσβεσης στα 1300 nm και στα 1550 nm των οπτικών ινών σε κάθε 

εργοστασιακό μήκος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,36 dB/km και 0,22 dB/km 

αντίστοιχα. 

Χρωματική διασπορά 

Η χρωματική διασπορά θα πρέπει να είναι: 
i. από 1288 μέχρι 1339 nm 3,5 ps/nm.km 
ii. από 1271 μέχρι 1360 nm 5,3 ps/nm.km 
iii. στα 1550 nm 18 ps/nm.km 

 

Μήκος κύματος αποκοπής 

Το μήκος κύματος αποκοπής της καλωδιωμένης ίνας (λcc) θα πρέπει να είναι 

μικρότερο από 1270 nm, ενώ της μη καλωδιωμένης ίνας (λc) μικρότερο από 1280 nm 

με ελάχιστο το 1100 nm. 

Υλικό οπτικής ίνας 

Οι οπτικές ίνες του καλωδίου των οπτικών ινών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες 

από κατάλληλο υλικό, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες οπτικές, μηχανικές 

κλπ. ιδιότητες. Ο κατασκευαστής θα δηλώσει στην προσφορά του το υλικό από το 

οποίο αποτελούνται οι οπτικές ίνες και θα αναφέρει όλες τις ιδιότητές τους (χημικές, 

οπτικές, γήρανση κ.τ.λ). 
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Ποιότητα οπτικής ίνας 

Η ποιότητα των οπτικών ινών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή 

της Πολυπλεξίας Διαίρεσης Μηκών Κύματος (Wavelength Division Multiplexing – 

WDM). 

Χαρακτηριστικά και Προστασία Καλωδίου 

Αριθμός οπτικών ινών καλωδίου 

Ο απαιτούμενος αριθμός ινών πρέπει να είναι 60 καθότι είναι δίκτυο κορμού.   

 Τύπος καλωδιακού πυρήνα 

Ο καλωδιακός πυρήνας πρέπει να είναι loose tube, ενώ σε κάθε σωληνίσκο θα 

υπάρχουν από 6 έως 12 ίνες. 

Τύπος καλωδίου 

Το καλώδιο πρέπει να είναι εξωτερικού χώρου και κατάλληλο για εγκατάσταση εντός 

σκάμματος και επιφανειακού φορέα εκ σκυροδέματος, που είναι εγκατεστημένος κατά 

μήκος της γραμμής, χωρίς να επηρεάζονται τα μηχανικά και οπτικά χαρακτηριστικά 

του.  

Προστασία καλωδίου 

Το καλώδιο πρέπει να έχει επαρκή προστασία από το νερό, την υγρασία, τους 

κεραυνούς, τα τρωκτικά, καθώς επίσης και από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα θα 

μπορούσε να επηρεάσει την καλή του λειτουργία, μετά την εγκατάσταση του κατά 

μήκος της προτεινόμενης διαδρομής. 

Το καλώδιο θα πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, την ενυδάτωση και τη 

διάδοση του νερού. Η εφαρμοσμένη δομή προστασίας πρέπει να προστατεύει το 

καλώδιο έτσι ώστε σε πίεση νερού 1 BAR, η διείσδυση νερού να είναι λιγότερο από 1m 

μετά από 14 ημέρες (IEC 794 1- F5Β). Ο προμηθευτής του καλωδίου θα πρέπει να 

προσκομίσει αποτελέσματα αυτού του ελέγχου από αναγνωρισμένα εργαστήρια. 

Για την καλύτερη προστασία από μηχανικές καταπονήσεις, τρωκτικά κτλ. το καλώδιο 

θα περιβάλλεται κάτω από τον εξωτερικό μανδύα από ατσάλινο πτυχωτό 

προστατευτικό μανδύα (corrugated steel tape). 
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Γεωμετρικά χαρακτηριστικά καλωδίου 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τη διάμετρο του κεντρικού στοιχείου μηχανικής ενίσχυσης, η 

οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει τις μηχανικές 

επιδόσεις του καλωδίου. 

Επίσης, θα παράσχει λεπτομέρειες όσον αφορά το βάρος, τις διαστάσεις, κ.τ.λ. του 

προσφερόμενου καλωδίου. 

Θερμοκρασία εγκατάστασης & λειτουργίας καλωδίου 

Η θερμοκρασία εγκατάστασης του καλωδίου θα είναι 00C έως +50°C, και η 

θερμοκρασία λειτουργίας του από -40° C έως +70°C. 

Αναγνώριση οπτικών ινών 

Οι επιμέρους οπτικές ίνες του καλωδίου πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες σε όλο το 

μήκος του καλωδίου. Ο Ανάδοχος θα αναφέρει το χρωματικό κώδικα αναγνώρισής 

τους. 

Σήμανση οπτικού καλωδίου 

Πάνω στον εξωτερικό μανδύα των καλωδίων και ανά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 

1m πρέπει να είναι αποτυπωμένες με ανεξίτηλα γράμματα ενδείξεις, που θα 

προειδοποιούν ότι πρόκειται για καλώδιο οπτικών ινών, καθώς επίσης και για τον 

τύπο του καλωδίου (π.χ. τον αριθμό των ινών, κωδικό κατασκευαστή κ.τ.λ.) τον 

κατασκευαστή και εάν δύναται το λογότυπο του πελάτη (ΟΣΕ). Πάνω στον μανδύα 

πρέπει επίσης να αναγράφονται, ανά μέτρο, τα τρέχοντα μέτρα μήκους. Η αρχή 

μέτρησης μπορεί να είναι διαφορετική από το μηδέν. 

Εξωτερικός μανδύας οπτικού καλωδίου 

Ο εξωτερικός μανδύας πρέπει να είναι από HDPE ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής 

τριβής με τους πλαστικούς σωλήνες από PE μικρότερος ή ίσος του 0,25. 

Μηχανική αντοχή οπτικού καλωδίου 

Το καλώδιο πρέπει να αντέχει σε εγκάρσια δύναμη κρούσης (crush resistance) 

μεγαλύτερη ή ίση των 300 Ν/cm. 

Δύναμη εφελκυσμού 

Σε περίπτωση εφελκυσμού των καλωδίων αυτά πρέπει να αντέχουν σε μη μόνιμη 

δύναμη εφελκυσμού μικρής διάρκειας ίση με 3.000Ν και σε μη μόνιμη δύναμη 
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εφελκυσμού μακράς διάρκειας ίση με 2.000Ν. 

Κατά την διάρκεια εφαρμογής των δυνάμεων αυτών και μετά την άρση τους δεν θα 

πρέπει να παρατηρηθεί επιμήκυνση των ινών ή μεταβολή της απόσβεσής τους. 

Ακτίνα καμπυλότητας 

Τα καλώδια πρέπει να αντέχουν σε μόνιμη κάμψη με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 

ίση με 30cm χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά τους. 

Συσκευασία 

Το καλώδιο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανθεκτικά ξύλινα στροφεία σε μήκη 2km 

ή 4km ±5%. Η διάμετρος του τυμπάνου περιελίξεως των καλωδίων πρέπει να είναι ίση 

με τουλάχιστον 40 φορές την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου και σε καμιά 

περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το διπλάσιο της ελάχιστης 

επιτρεπόμενης ακτίνας καμπυλότητας μόνιμης κάμψης του. 

Τα άκρα του καλωδίου πρέπει να κλείνονται στεγανά μετά την κατασκευή του, για να 

αποφευχθεί η διείσδυση νερού και υγρασίας στο εσωτερικό του. 

Η αρχή και το τέλος του καλωδίου πρέπει να επισημαίνονται με τρόπο που θα δηλωθεί 

από τον κατασκευαστή. Η αρχή του καλωδίου πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό 

στρώμα του στροφείου. 

Και τα δύο άκρα του καλωδίου πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένα με ασφάλεια στο 

εσωτερικό του τυμπάνου. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπεται η 

αφαίρεση 15-20m από το εσωτερικό άκρο για την πραγματοποίηση δοκιμών. 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση των γεωμετρικών και οπτικών 

χαρακτηριστικών των ινών πρέπει να δίνουν αποτελέσματα σε συμφωνία με αυτά που 

προκύπτουν με τις μεθόδους αναφοράς που περιγράφονται στην σύσταση G.652 της 

ITU-T. 

 Κατά την παράδοση ποσότητας καλωδίου, αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 

των δοκιμών που περιέχονται στους Πίνακες που ακολουθούν.  
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Δοκιμές στις ίνες έτοιμων καλωδίων 
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Δοκιμές υλικών 

  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΜΟΥΦΕΣ) 

Γενικά 

Οι προτεινόμενοι σύνδεσμοι θα πρέπει να μπορούν να εγκατασταθούν και να 

λειτουργήσουν στις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες με αυτές του καλωδίου.   

Οι σύνδεσμοι είναι προτιμότερο να είναι ενιαίου τύπου, δηλαδή να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για σύνδεση καλωδίων όλων των κατηγοριών και να μπορούν να 

τοποθετηθούν μέσα σε φρεάτιο είτε απευθείας στο χώμα σε ειδικά διαμορφωμένο 

λάκκο. Σε κάθε περίπτωση θα είναι κατάλληλοι για τη σύνδεση καλωδίου 60 ινών και 

θα προσφέρουν προστασία, έναντι σκόνης και υγρασίας, επιπέδου ΙΡ 68 ή καλύτερη. 

Ο σύνδεσμος πρέπει να επιτρέπει την διασύνδεση: 

Α. τουλάχιστον τεσσάρων καλωδίων οπτικών ινών για την περίπτωση του απλού 

συνδέσμου Β. τουλάχιστον έξι καλωδίων οπτικών ινών για την περίπτωση του 
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διακλαδωτικού συνδέσμου. Η ύπαρξη περισσοτέρων εισόδων είναι επιθυμητή. 

Η διαχείριση των ινών μέσα στο σύνδεσμο θα είναι μονοκυκλωματική. Έτσι, οι 

εργασίες ανασυγκρότησης κυκλωμάτων του συνδέσμου δεν θα επηρεάζουν τα 

υπόλοιπα ενεργά κυκλώματα, στα οποία δεν πραγματοποιούνται εργασίες. Ο 

σύνδεσμος θα πρέπει να αναβαθμίζεται από πλευράς χωρητικότητας (διακλαδώσεις, 

WDM κλπ) χωρίς να αίρεται η αρχή της μονοκυκλωματικότητας. 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποτύπωση της θέσης του συνδέσμου με συντεταγμένες 

στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 και με αποστάσεις από τον άξονα της γραμμής (τροχιάς ή μεταξύ 

των τροχιών ανόδου-καθόδου) σε σχέδια που θα συντάξει ο ίδιος και θα παραδώσει 

στην ΔΙΣΗΣΗΚ εγγράφως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά την 

παράδοση για λειτουργία.. 

Δομή Συνδέσμου 

Ο σύνδεσμος θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

Κασέτα 

Η κασέτα του συνδέσμου θα είναι πλαστική ή μεταλλική και θα πρέπει να επιτρέπει 

την αποθήκευση της περίσσειας της ίνας (περίπου 1,5m ανά ίνα), καθώς και του 

θερμοσυστελλόμενου σωληνίσκου προστασίας της συγκόλλησης της ίνας, ο οποίος 

πρέπει να έχει μήκος 4,5cm και να είναι εφοδιασμένος με στέλεχος μηχανικής 

ενίσχυσης. 

Η κασέτα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κατάλληλα στηρίγματα για τους 

θερμοσυστελλόμενους σωληνίσκους, ώστε σε τυχόν εφαρμογή ταλαντώσεων και 

κρούσεων στον σύνδεσμο να μην απομακρύνονται από τη θέση τους. 

Η ακτίνα καμπυλότητας των συγκολλημένων ινών μέσα στην κασέτα, άλλα και σε όλο 

το σύνδεσμο δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 3cm. Πέραν της αποθήκευσης των 

συγκολλήσεων με τις περίσσειες ινών τους, οι κασέτες θα πρέπει να παρέχουν τη 

δυνατότητα διέλευσης μέσα από αυτές (και αποθήκευσης) περίσσειας οπτικής ίνας 

στην οποία δεν έχει εκτελεστεί συγκόλληση. 

Σύστημα στήριξης των κασετών. Οι κασέτες θα πρέπει να στηρίζονται σε μηχανισμό ο 

οποίος θα επιτρέπει την επέμβαση στην κάθε κασέτα χωρίς παρεμβολές στις οπτικές 

ίνες που περνούν μέσα από τις υπόλοιπες. 

Ο σύνδεσμος πρέπει να έχει θέσεις για να δεχτεί κατάλληλα εξαρτήματα προσαρμογής 

για καλωδιακό πυρήνα με εγκοπές ή κεντρικό σωλήνα, καθώς επίσης και κατάλληλα 

εξαρτήματα για τη στήριξη των στοιχείων μηχανικής ενίσχυσης του καλωδίου. 
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Σύστημα αναγνώρισης της ίνας. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να συνοδεύεται από σύστημα 

που να επιτρέπει την ταυτοποίηση όλων των ινών. 

Το περίβλημα του συνδέσμου πρέπει να είναι από κατάλληλο πολυμερές υλικό, ώστε 

να επιτυγχάνεται η επαρκής προστασία των συνδεομένων καλωδίων οπτικών ινών 

από μηχανικές καταπονήσεις και περιβαλλοντικές επιδράσεις για όλη την διάρκεια 

ζωής του καλωδίου. 

Σύστημα στήριξης συνδέσμου. Ο σύνδεσμος πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο 

σύστημα ανάρτησής του σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια. 

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν μεταλλικά μέρη έξω από τον σύνδεσμο. 

Όλα τα μέρη του συνδέσμου, βασικά και προαιρετικά, πρέπει να αναλύονται και να 

δίνονται σχηματικά. 

Μέθοδος Συγκόλλησης Ινών 

Αριθμός συνδέσεων 

Ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει συνδέσεις 

μεταξύ όλων των δυνατών συνδυασμών των καλωδίων, και ανάλογα με το είδος του 

συνδέσμου (απλός ή διακλαδωτικός). 

 Μέθοδος σύνδεσης 

Η μέθοδο σύνδεσης καλωδίων που θα ακολουθείται είναι αυτή με σύντηξη, η οποία θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη με όλες τις σχετικές προδιαγραφές (I-ETS 300 783, L.12 

CCITT). 

Προστασία σύνδεσης 

Τόσο η συγκόλληση όσο και το απογυμνωμένο κομμάτι των ινών πρέπει να είναι 

πλήρως προστατευμένο με θερμοσυστελλόμενο σωληνίσκο μήκους 4,5cm με στέλεχος 

μηχανικής ενίσχυσης. Αυτός δεν πρέπει να έχει φυσαλίδες οι οποίες είναι ένδειξη ότι 

αέρας παγιδεύτηκε κατά την διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. 

Εξασθένιση σύνδεσης 

Η μέση εξασθένιση τόσο στα 1310nm όσο και στα 1550nm πρέπει να είναι μικρότερη ή 

ίση των 0,10dB, ενώ η μέγιστη εξασθένιση πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 0,20dB. 

Απώλεια επιστροφής 

Η απώλεια επιστροφής των συγκολλήσεων με σύντηξη ινών σε οποιεσδήποτε 

περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 60dB. 
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Στεγανότητα συνδέσμου 

Η επίτευξη στεγανότητας στην είσοδο των καλωδίων στον σύνδεσμο θα επιτυγχάνεται 

με την χρήση θερμοσυστελλόμενων υλικών ή με άλλο ασφαλή τρόπο. 

Η επίτευξη στεγανότητας κατά το κλείσιμο του συνδέσμου θα επιτυγχάνεται είτε με 

χρήση στεγανοποιητικού ελαστικού δακτυλίου ή άλλου παρόμοιου υλικού χωρίς 

ημερομηνία λήξης, είτε με την χρήση θερμοσυστελλόμενων υλικών. Σε όλες τις 

περιπτώσεις δεν πρέπει να επηρεάζεται η στεγανότητα και η δυνατότητα 

επανεπίσκεψης του συνδέσμου. 

Σύνδεσμος στον οποίο η στεγανότητα επιτυγχάνεται με χρήση πληρωτικού μέσου δεν 

είναι αποδεκτός. 

Μηχανικές αντοχές συνδέσμου 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να μπορεί να υποστεί χωρίς να επηρεαστεί η στεγανότητά του 

Αξονική φόρτιση στα καλώδια D/45x1000Ν για 1 ώρα 

Προσκρούσεις από σφαιρικό βάρος 1kg από ύψος 2 μέτρων πάνω στο σώμα του 

συνδέσμου από όλες τις γωνίες 

Στατική φόρτιση 1000 Ν σε επιφάνεια 25 cm2 για διάρκεια 10 λεπτών 

Εργασίες κατασκευής/ επανεπίσκεψης συνδέσμου 

Οι εργασίες κατασκευής και επανεπίσκεψης του συνδέσμου δεν πρέπει να προκαλούν 

την παραμικρή κακοποίηση στο καλώδιο και την οπτική ίνα. 

 Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι επανεπισκέψιμος, δηλαδή σε περίπτωση βλάβης ή 

ανακατασκευής των συνδέσεων των ινών (π.χ. προσθήκη νέου καλωδίου) να είναι 

δυνατόν σχετικά εύκολα και σε λογικό χρόνο να ανοιχτεί, να γίνουν οι απαραίτητες 

εργασίες και να κλείσει ο σύνδεσμος. 

Η στεγανότητα μετά από τις παραπάνω εργασίες, πρέπει να είναι ίδια με αυτήν 

συνδέσμου που κατασκευάστηκε πρώτη φορά. 

Χρόνος εγγύησης 

Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας για τον 

σύνδεσμο της προσφοράς τους, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) 

χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής των συνδέσμων. Σαν χρόνος καλής λειτουργίας 

θεωρείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο, αν παρουσιαστεί βλάβη στον σύνδεσμο 

οφειλόμενη σε κατασκευαστική ατέλεια, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

τον αντικαταστήσει και να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει μέχρι την 
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άρση της βλάβης. 

Μηχανικές – Περιβαλλοντολογικές Δοκιμές 

Οι σύνδεσμοι πρέπει να προστατεύουν επαρκώς την σύνδεση των οπτικών ινών από 

μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, για χρόνο τουλάχιστον ίσο με το χρόνο 

ζωής του καλωδίου (25-30 χρόνια). Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει 

πληροφορίες αναφορικά με την συμπεριφορά των συνδέσμων στις παρακάτω δοκιμές, 

υποβάλλοντας αντίγραφα των αντίστοιχων προδιαγραφών ελέγχου: 

Μηχανικές δοκιμές: 

i. αντοχή του συνδέσμου σε πλευρική συμπίεση 

ii. αντοχή του συνδέσμου σε κρούση 

iii. αντοχή του συνδέσμου σε έλξη του καλωδίου η οποία τείνει να το απομακρύνει έξω 
από τον σύνδεσμο 

iv. αντοχή του συνδέσμου σε κάμψη του καλωδίου κοντά στο σημείο εισόδου του στον 
σύνδεσμο 

v. αντοχή του συνδέσμου σε στρέψη του καλωδίου κοντά στο σημείο εισόδου του 
στον σύνδεσμο 

vi. αντοχή του συνδέσμου σε ταλαντώσεις 

vii. ηλεκτρική αντοχή του συνδέσμου σε ηλεκτρικές υπερτάσεις 

Περιβαλλοντικές δοκιμές 

i. αντοχή του συνδέσμου σε θερμική καταπόνηση 

ii. αντοχή του συνδέσμου στο νερό 

iii. αντοχή του συνδέσμου σε γήρανση 

iv. αντοχή του συνδέσμου σε διάβρωση 

v. αντοχή του συνδέσμου σε χημικές ουσίες και μύκητες 

Συσκευασία 

Κάθε σύνδεσμος πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένος σε ανθεκτικό κουτί που θα 

περιέχει όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της 

σύνδεσης. 

 

Στην εξωτερική όψη της συσκευασίας πρέπει να γράφονται: 

i. η ονομασία του υλικού, 
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ii. ο κωδικός του, 

iii. το όνομα του κατασκευαστή, και 

iv. ο αριθμός της σύμβασης προμήθειας. 

Τα κουτιά συσκευασίας με τους συνδέσμους πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια 

συσκευασίας που θα είναι ανθεκτικά και αδιάβροχα. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να 

προστατεύουν το περιεχόμενό τους από ζημιές κατά τις φορτοεκφορτώσεις, τις 

μεταφορές και την αποθήκευση. 

 

Β. Κατασκευή φορέα (σκάμμα) όδευσης καλωδίων χαμηλής τάσης παράλληλα 

στην  σιδηροδρομική γραμμή καθόδου 

Η κατασκευή σκάμματος, η τοποθέτηση των καλωδίων χαλκού του υποσυστήματος 

Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης και ETCS, η συνδέσεις συνέχειας καλωδίων χαλκού με 

συνδέσμους, η τοποθέτηση σωλήνα HDPE, η τοποθέτηση του καλωδίου 60 οπτικών 

ινών, οι συνδέσεις του σε όλες του τις ίνες και η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία, 

υποχρεωτικά θα προηγηθούν των εργασιών εκσκαφής ανακατασκευής της γραμμής, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η αδιάληπτη λειτουργία των υποσυστημάτων που 

εξυπηρετεί, καθότι οι λειτουργίες του σχετίζονται αφ’ ενός με την ασφάλεια της 

κυκλοφορίας αφ’ ετέρου με την εύρυθμη λειτουργία των υποσυστημάτων.   

1. Παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου, πίσω από τους στύλους 

ηλεκτροκίνησης και μεταξύ των Χ.Θ. 307+000 έως 307+100 και 310+000 έως 311+500 

του τμήματος γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Ορφανά έχουν εγκατασταθεί εντός 

προκατασκευασμένου φορέα, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 717/2014 σύμβασης που 

εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ, τα καλώδια χαλκού των υποσυστημάτων Σηματοδότησης-

Τηλεδιοίκησης, ETCS και το δεύτερο καλώδιο των εξήντα (60) οπτικών ινών 

Τηλεπικοινωνιών κορμού, το οποίο εξυπηρετεί τις ίδιες υπηρεσίες με το άλλο οπτικό 

καλώδιο που οδεύει παράλληλα στην γραμμή ανόδου. Η ακριβής θέση όδευσης του 

υπόψη προκάτ φορέα μεταξύ των ανωτέρω χ.θ. έχει ως ακολούθως:  

Α) Από το χ.θ. 307+000 έως χ.θ. 307 +100  ο υφιστάμενος προκάτ φορέας βρίσκεται 

εντός του εύρους των 6,5 μέτρων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες εκσκαφής 

ανακατασκευής της γραμμής. Επομένως απαιτείται να κατασκευαστεί πρωτίστως νέος  

φορέας (σκάμμα) όδευσης καλωδίων σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο Α.Τ.01.01Α. Η 

κατασκευή του φορέα (σκάμμα) προβλέπεται να ξεκινήσει από τη Χ.Θ. 306+950, 

δηλαδή μεταξύ των στύλων ηλεκτροκίνησης 306/32 & 306/34 έως την χ.θ. 307+150, 

δηλαδή μεταξύ των στύλων ηλεκτροκίνησης 307/04 &307/06). Η κατά μήκος 

κατασκευή του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί σε απόσταση πέραν των 6,5 μέτρων 

από τον άξονα μεταξύ των δύο τροχιών ανόδου-καθόδου έως τα όρια απαλλοτρίωσης, 
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σε ασφαλή απόσταση και θέση.                                                                          

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποτύπωση της κατασκευής του σκάμματος με 

συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 και με αποστάσεις από τον άξονα της γραμμής 

(τροχιάς ή μεταξύ των τροχιών ανόδου-καθόδου) σε σχέδια που θα συντάξει ο ίδιος και 

θα παραδώσει στον ΟΣΕ εγγράφως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά 

την παράδοση σε λειτουργία. 

Στην αρχή, ενδιάμεσα κατά περίπτωση και στο τέλος του σκάμματος θα 

κατασκευαστούν φρεάτια ΦΕ-1, ως προβλέπονται στο παρόν τεύχος, σύμφωνα με το 

τυπικό σχέδιο Α.Τ.07.02 του Παρατήματος. Εντός των φρεατίων θα 

πραγματοποιηθούν οι σύνδεσμοι συνέχειας των καλωδίων χαλκού και του καλωδίου 

οπτικών ινών. Τα εν λόγο φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτά θα 

πληρωθούν με άμμο και τα καπάκια τους θα συγκολληθούν. 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποτύπωση της θέσης κατασκευής των φρεατίων με 

συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 και με αποστάσεις από τον άξονα της γραμμής 

(τροχιάς ή μεταξύ των τροχιών ανόδου-καθόδου) σε σχέδια που θα συντάξει ο ίδιος και 

θα παραδώσει στον ΟΣΕ εγγράφως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά 

την παράδοση σε λειτουργία. 

Εντός του σκάμματος θα τοποθετηθούν σωλήνας HDPE διαμέτρου 40mm, καλώδια 

χαλκού τύπου ZPAU και το καλώδιο των 60 οπτικών ινών εντός του HDPE, σύμφωνα 

με το τυπικό σχέδιο Α.Τ.01.01Α. 

Β) Από χ.θ. 310+000 που βρίσκεται πλησίον του στύλου ηλεκτροκίνησης 309/34 έως 

χ.θ. 310+223 στον στύλο ηλεκτροκίνησης 310/08, ο προκάτ επιφανειακός φορέας 

βρίσκεται σε ικανοποιητική απόσταση από τον άξονα των δύο τροχιών, ήτοι μικρότερη 

απόσταση εννέα (9) μέτρα έως είκοσι ένα (21) μέτρα η μεγαλύτερη, ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται καμμία επέμβαση του φορέα στο μήκος αυτό.   

Στην χ.θ. 310+223 (θέση στύλου ηλεκτροκίνησης 310/08) υπάρχουν δύο παλαιά 

φρεάτια (1χ2μ. έκαστο) αλλαγής κατεύθυνσης της όδευσης  από την απομακρυσμένη 

θέση προς πλησίον της γραμμής και εντός των ορίων εκσκαφής.  

Επομένως από το σημείο αυτό (χ.θ. 310+223) έως χ.θ. 311+500 προβλέπεται η 

κατασκευή σκάμματος σε απόσταση πέραν των 6,5 μέτρων από τον άξονα μεταξύ των 

δύο τροχιών ανόδου-καθόδου έως τα όρια απαλλοτρίωσης, σε ασφαλή απόσταση και 

θέση.   

Κατά τα λοιπά ακριβώς σύμφωνα με την ανωτέρω (Α) παράγραφο.      

Εντός του σωλήνα HDPE και με εμφύσηση θα οδεύσει το καλώδιο των εξήντα (60) 
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οπτικών ινών. Οι συνδέσεις συνέχειας του καλωδίου θα πραγματοποιούνται σε όλες 

του τις ίνες με οπτικούς συνδέσμους (μούφες) κατά το δυνατόν στα εργοστασιακά 

μήκη του καλωδίου. Οι σύνδεσμοι θα ενταφιάζονται σε φρεάτια ΦΕ-1 για τα οποία η 

κατασκευή τους προβλέπεται στο παρόν τεύχος και κατόπιν αυτά θα πληρώνονται με 

άμμο και στην συνέχεια θα συγκολλούνται τα καπάκια τους. Για την επιλογή του 

καλωδίου εξήντα (60) οπτικών ινών και συνδέσμων, ισχύουν οι ανωτέρω 

προδιαγραφές. 

Η παράδοση του καλωδίου για λειτουργία θα περιλαμβάνει και τα πιστοποιητικά 

μετρήσεων – δοκιμών και για τις εξήντα (60) ίνες. 

Μεταλλικός Φορέας 

Στις θέσεις των τεχνικών έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση μονού μεταλλικού φορέα 

διαστάσεων (15χ15)cm για την διέλευση καλωδίων που για την προστασία τους θα 

εγκιβωτιστούν με γαρμπιλόδεμα.  

ETCS 

Κατά μήκος της γραμμής έχουν εγκατασταθεί ραδιοφάροι του υποσυστήματος ETCS 

στα πλαίσια σύμβασης, η οποία δεν έχει μεταφερθεί στον ΟΣΕ ακόμη. Πριν την 

αποξήλωση του εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποτύπωση των θέσεων των 

ακροκιβωτίων παρά της γραμμής και των ραδιοφάρων επί της γραμμής με 

συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 για τροχιά ανόδου και καθόδου αντίστοιχα, σε 

σχέδια που θα συντάξει ο ίδιος και θα παραδώσει στον ΟΣΕ εγγράφως, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά την παράδοση σε λειτουργία. 

Κυκλώματα Γραμμής 

Κατά μήκος της γραμμής έχουν εγκατασταθεί Κυκλώματα Γραμμής (R) μετά των 

μονάδων συντονισμού και λοιπών καλωδίων καθώς και βρόγχοι s-bond ή 

terminalbond  με μονάδες συντονισμού Τ (ενδιάμεσο transmitter) με χαλύβδινα 

καλώδια στα πλαίσια της 717/14 σύμβασης, η οποία δεν έχει μεταφερθεί στον ΟΣΕ 

ακόμη. Πριν την αποξήλωση του ανωτέρω ξοπλισμού ο Ανάδοχος θα προβεί στην 

αποτύπωση των θέσεων του εξοπλισμού παρά της γραμμής και επί γραμμής στις 

τροχιές ανάδου και καθόδου αντίστοιχα, με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87, σε 

σχέδια που θα συντάξει ο ίδιος και θα παραδώσει στον ΟΣΕ εγγράφως, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά την παράδοση σε λειτουργία. 

Καλωδιώσεις 

α. Τα καλώδια χαλκού που θα χρησιμοποιηθούν για την Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηση  

θα είναι τύπου ZPAU διατομών 5χ2χ1,5,  7χ2χ1,5,  2χ2χ2,5 και 5χ2χ2. Ενώ για το ETCS 
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τύπου A-2Y(L)2YB2Y διατομής 1χ2χ1,53mm2 Απαιτείται να έχουν υποχρεωτικά 

θωράκιση ώστε να επιτυγχάνεται προστασία από την επίδραση του ρεύματος 

επιστροφής της Έλξης και από εξωγενείς παράγοντες (καταστροφή από τα τρωκτικά).  

β.  Ο σχεδιασμός του Αναδόχου ως προς την τοποθέτηση των καλωδίων εντός 

σκάμματος  θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους απόσταση και η 

ασφαλή τους θέση.  

γ. Τα μήκη των διαφόρων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι επαρκή ώστε 

ν' αποφεύγεται η χρήση συνδέσμων (μουφών) για την ένωσή τους. 

δ.  Οι σύνδεσμοι (μούφες), όπου απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν, θα είναι εγκεκριμένου 

τύπου και αποδεκτοί από τον ΟΣΕ.   

ε.     Όλα τα καλώδια μετά την εγκατάσταση θα υποβληθούν σε δοκιμές συνέχειας και 

μόνωσης. Ο ΟΣΕ θα απαιτήσει την αντικατάσταση όποιων καλωδίων αποτυγχάνουν 

στις δοκιμές. 

  Φρεάτια 

Τα προς εγκατάσταση φρεάτια για την έλξη και διακλάδωση των καλωδίων θα είναι 

του τύπου ΦΕ-1 και ΦΕ-4  σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια του ΟΣΕ Α.Τ. 07.02  και  Α.Τ. 

07.05. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα  

α. Τα κατά μήκος της γραμμής διασύνδεσης και αλλαγής κατεύθυνσης του σκάμματος 

τα φρεάτια θα  είναι τύπου ΦΕ-1 σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 07.02, ενώ για την 

σύνδεση με τον εξοπλισμό γραμμής τύπου ΦΕ-4 σύμφωνα με το σχέδιο Α.Τ. 07.05. 

β.  Σε όλα τα φρεάτια τα στόμια των εισόδων των σωληνώσεων θα είναι σφραγισμένα 

με κατάλληλο υλικό (ασφαλτικής βάσης ή ανάλογο) ώστε να εξασφαλίζεται η 

πλήρης στεγάνωση αυτού. 

γ.  Όλα τα φρεάτια μετά το τέλος των εργασιών, θα πληρωθούν με άμμο και θα 

καλυφθούν με σκύρο ή χώμα για την προστασία αυτών έναντι κλοπών. Τα δε 

καλύμματα αυτών θα ηλεκτροσυγκολληθούν τμηματικά ανά πλευρά. Θα 

πραγματοποιηθεί αποτύπωση της θέσης κατασκευής των φρεατίων με 

συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 και με αποστάσεις από τον άξονα της 

γραμμής (τροχιάς ή μεταξύ των τροχιών ανόδου-καθόδου). 

δ.  Η κατασκευή των φρεατίων διέπεται από τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00, 01-01-00-00, 01-

02-00-00, 01-03-00-00, 01-04-00-00, 01-01-05-00, 01-02-01-00. 

ε.    Για τα καλύμματα φρεατίων ισχύει το ΕΝ 124. 
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9. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 

μη διατάραξη της θέσης της θεμελίωσης των στύλων ηλεκτροκίνησης και της 

οριζοντιογραφικής και υψομετρικής θέσης της γραμμής επαφής. Επισημαίνεται ότι δεν 

είναι επιτρεπτή καμία απόκλιση από την υφιστάμενη θέση του συστήματος 

ηλεκτροκίνησης.  

Θεμέλια Κανονικής Αγκύρωσης «An» 

Στην περιοχή μεταξύ των χ.θ. 307+000 έως 307+100 δεν υφίστανται κατασκευασμένες 

θεμελιώσεις αγκυρώσεων. 

Για την περιοχή μεταξύ των χ.θ, 310+000 έως 311+500 των γραμμών ανόδου και καθόδου 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το υπ’ αριθμ. RCP/305 σχέδιο με τον τύπο και τον 

υπολογισμό της θεμελίωσης, καθώς και τις θέσεις που βρίσκονται κατασκευασμένες στις 

γραμμές ανόδου και καθόδου.  

Υπολογισμοί θεμελιώσεων μονού πασσάλου 

Για τις χ.θ. 307+000 έως 307+100 και 310+000 έως 311+500 επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το υπ’ αριθμ. RCP/307 σχέδιο με τον υπολογισμό των θεμελιώσεων στις 

περιοχές των ανωτέρω χ.θ. 

Στύλοι Ηλεκτροκίνησης 

Για τις χ.θ. 307+000 έως 307+100 και 310+000 έως 311+500 επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το υπ’ αριθμ. RDL/142 σχέδιο με τίς χ.θ., την αρίθμηση, τον τύπο και τις 

αποστάσεις εκάστου στύλου από το άξονα και την έσω παρειά της σιδηροτροχιάς. 

 

10. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας θα εκτελεσθούν εντός του υφιστάμενου εύρους 

απαλλοτρίωσης του Ο.Σ.Ε. 

Εφ’ όσον προκύψει ανάγκη νέων απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των έργων, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία το κτηματολόγιο των 

απαιτούμενων συμπληρωματικών εκτάσεων με βάση τους όρους δημοπράτησης και την 

ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη θα πρέπει 

να περιληφθεί ανηγμένα στην προσφορά του. 
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Εφ’ όσον προκύψει ανάγκη νέων απαλλοτριώσεων, ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση να υποβοηθά το έργο των επιτροπών απαλλοτρίωσης με την έγκαιρη 

πασσάλωση των ορίων απαλλοτρίωσης, τη φροντίδα διατήρησης των πασσάλων κ.λπ., 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Στους παραχωρούμενους για την εκτέλεση εργασιών χώρους ΔΕΝ έχουν περιληφθεί 

συγκεκριμένοι ειδικοί χώροι, οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ως εργοταξιακοί χώροι (χώροι στάθμευσης 

οχημάτων ή/και μηχανημάτων, συνεργεία, γραφεία, αποθήκες, υπαίθριοι αποθηκευτικοί 

χώροι μικρών ποσοτήτων υλικών κλπ.), έστω και αν μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι 

κατάλληλοι προς τούτο. 

Ο Κύριος του Έργου δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση χώρων 

στους οποίους ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κλπ. Οι 

παραπάνω χώροι, όσοι απαιτηθούν, θα πρέπει να ελευθερωθούν και ενοικιασθούν ή/και 

να αγορασθούν από τον ανάδοχο, με αποκλειστική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. 

Ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση χώρων για τη 

χρησιμοποίησή τους για αποθεσιοθαλάμους. Η επιλογή των θέσεων και οι μελέτες 

διαμόρφωσης (αν απαιτηθούν) θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σε 

θέσεις αποδεκτές από την Υπηρεσία και, για τις οποίες, θα υπάρχει περιβαλλοντική 

αδειοδότησή τους. Ο Κύριος του Εργου ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, επίσης, για να 

απαλλοτριώσει ή/και να παραχωρήσει χώρους για εγκατάσταση λατομείου(ων). 

 

11.  ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχουν εκτελεσθεί οι αναφερόμενες παραπάνω 

γεωτεχνικές έρευνες και έχει εκπονηθεί η μελέτη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ» στο πλαίσιο σύμβασης «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ,ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – 

ΠΛΑΤΕΩΣ (Π-Π) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 307+000 ΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 312+000 (ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ 

& ΛΑΡΙΣΑΣ)». Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης έχουν δοθεί και στοιχεία οριστικής μελέτης 

χάραξης και μελέτης επιδομής. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις ακόλουθες μελέτες και να λάβει όλα τα 

στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 

δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγμένα στην προσφορά του. 

 Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πριν από την εκτέλεση των 

εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης των πάσης φύσεως καταπτώσεων, κλπ. 

 Την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους (συμπεριλαμβανομένων των 

υφιστάμενων οχετών, τοίχων και λοιπών τεχνικών έργων) και την παράδοση των 
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στοιχείων στην Υπηρεσία. 

 Τη μελέτη εφαρμογής συγκοινωνιακού έργου (χάραξης).  

 Τη μελέτη εφαρμογής επιδομής. 

 Τη μελέτη εφαρμογής για τα έργα σήμανσης και ασφάλισης της σιδηροδρομικής 

γραμμής και την περίφραξη. 

 Τη μελέτη εφαρμογής των οποιονδήποτε υδραυλικών έργων (περιλαμβανομένων 

των οχετών).  

 Τη μελέτη εφαρμογής των οποιονδήποτε αντιστηρίξεων. 

 Τις στατικές μελέτες οχετών. 

 Τις μελέτες ικριωμάτων για όλα τα τεχνικά έργα.  

 Τις οποιεσδήποτε πρόσθετες γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες απαιτηθούν. 

 Τις τυχόν απαιτούμενες μελέτες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω.  

 Τις οποιεσδήποτε μελέτες εξασφάλισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής. 

 Την ενημέρωση του κτηματολογίου με τις θέσεις των δεικτών οριοθέτησης 

απαλλοτριωμένης ζώνης οδού.   

 Τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα λατομεία, δανειοθαλάμους και 

χώρους απόθεσης. 

 Οποιαδήποτε άλλη μελέτη αναφέρεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ως 

αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου της παρούσας εργολαβίας. 

 

Στις παραπάνω μελέτες εφαρμογής που θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα 

συμπεριληφθούν και οι απαιτήσεις λόγω της υφιστάμενης ηλεκτροκίνησης και 

σηματοδότησης της γραμμής, για την προστασία τόσο της θεμελίωσης των 

στύλων ηλεκτροκίνησης όσο και των καναλιών όδευσης των καλωδίων 

σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. 

 

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ισχύει η απόφαση έγκρισης Π.Ο. 125968/12-12-2004 για τη λειτουργία της 

σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα «Δομοκός – Ευαγγελισμός», η οποία έχει 

τροποποιηθεί με την απόφαση 147931/2-12-2015 (ισχύει μέχρι 2-12-2025). 

 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

11.1 Διατιθέμενα περιθώρια 

Όλες οι κύριες εργασίες θα εκτελούνται σε γραμμή εκτός κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών, με 

μονοδρόμηση της διπλής γραμμής. Στην έτερη γραμμή κυκλοφορίας θα τίθεται 
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βραδυπορία 30 έως 40 km/h μετά σημάτων,  ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και 

ασφαλής εκτέλεση των εργασιών παράλληλα με την ασφαλή διέλευση των συρμών. 

Με το πέρας της ολοκλήρωσης της μιας γραμμής, αυτή θα πρέπει να αποδίδεται στην 

κυκλοφορία έχοντας εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των αμαξ/χιών. 

11.2 Οδικές προσβάσεις  

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

δρόμους. 

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).  

 

11.3 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. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ Σκύρα γραμμής Κατηγορίας Κ1 

Σ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ολόσωμοι στρωτήρες εκ σκυροδέματος Β70 

 

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

απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα ΥΛΙΚΩΝ, 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 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Α.Δ. 2183                              

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ                         

                                        

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                         Σελίδα:                         40 

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 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. 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 θα είναι κατηγορίας Κ1 και 

θα προμηθευτούν από τον Ανάδοχο, θα είναι δε αποθηκευμένα στη σκυραποθήκη του 

Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου.  

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. 

 

 

11.4 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. 

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. 

 

11.5 Ειδικοί όροι και συνθήκες 
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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 

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. 

 

11.6  Εργασίες σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο 
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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 τοποθέτηση των μικροπασσάλων και τη 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. 

 

11.7 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 σε γραμμή, στην παράπλευρη της οποίας θα 

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. 
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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. 

 

 

12. 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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13. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

7.1. 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. 

7.2. Σκύρα γραμμής 

Η προμήθεια και ο ποιοτικός έλεγχος του σκύρου θα γίνει σύμφωνα με την Οδηγία Ε 

18.07.10. Ο έλεγχος ποιότητας των σκύρων μπορεί να γίνεται στις σκυραποθήκες αλλά και 

επί γραμμής, σύμφωνα με τις Ευρωνόρμες που αναφέρονται στην ανωτέρω Οδηγία. 

 

7.3. 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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