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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

      

A.1  Γενικά 

 Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης (ΔΙΣΣΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος της, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου 

«Αναβάθμισης/ανακαίνισης/συντήρησης τμήματος του Σιδηροδρομικού Δικτύου της 

Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα των τμημάτων γραμμής από Έξοδο του Σ.Σ. Στρυμώνα 

έως την είσοδο του Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης και από την έξοδο του Σ.Σ. Πλατέως έως τα 

σύνορα και από Σ.Σ. Μεσονησίου έως Σ.Σ. Φλώρινας», που αφορά στην: 

 

  Αναβάθμιση/ανακαίνιση σε εντοπισμένα τμήματα των σιδηροδρομικών γραμμών: 

o Πλατύ – Καύκαυσος και Μεσονήσι - Φλώρινα, συνολικού μήκους περί τα 160 km.   

o Στρυμώνας - Αλεξανδρούπολη συνολικού μήκους περί τα 313 km. 

 καθώς και στη συντήρηση των γραμμών και των πάγιων εγκαταστάσεων των εν λόγω 

τμημάτων με ορίζοντα 10-ετίας.  

 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των γραμμών εντάσσεται η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων ΑΣΙΔ τα 

οποία βρίσκονται στα τμήματα γραμμής με νέο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας και ενιαία συστήματα 

εποπτείας της λειτουργίας των ΑΣΙΔ και των Ισόπεδων Διαβάσεων αντίστοιχα καθώς και η εγκατάσταση 

ηλεκτρονικού συστήματος Σηματοδότησης επιπέδου ασφαλείας 4 με ETCS και Τηλεδιοίκηση του τμήματος 

γραμμής Πλατύ – Ν. Καύκασος και Μεσονήσι – Φλώρινα, εξαιρουμένου του Σ.Σ. Πλατέως. Θα 

προβλεφθούν τηλεπικοινωνίες και πληροφοριακά συστήματα στους υπό λειτουργία σιδηροδρομικούς 

σταθμούς του τμήματος Πλατύ – Ν. Καύκασος και Μεσονήσι – Φλώρινα. 

Από το αντικείμενο της αναβάθμισης εξαιρούνται οι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί Πλατέως, Στρυμώνα και 

Αλεξανδρούπολης. 

 

Το ανωτέρω αναπτυξιακό έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού άξονα 

Ανατολής – Δύσης της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά την βελτίωση της ασφάλειας, την αύξηση της 

αξιοπιστίας του σιδηρόδρομου και κατά συνέπεια την προσέλκυση μεγαλύτερου μεταφορικού έργου.  

Α.1.1. Υφιστάμενη κατάσταση επιδομής τμήματος Πλατύ – Φλώρινα - Καύκασος 

Η επιδομή του τμήματος Πλατύ- Φλώρινα αποτελείται από μονή γραμμή κανονικού εύρους (1.435mm) 

συνολικού μήκους 160 km, εκ των οποίων τα 60 km περίπου είναι κατασκευασμένα με παλαιά υλικά 

επιδομής και τα υπόλοιπα 100 km είναι κατασκευασμένα με σύγχρονα υλικά επιδομής. Η μέγιστη 

ταχύτητα κίνησης  είναι 120 km/h και το μέγιστο φορτίο κατ’ άξονα 20 tn. 

 

Στον σχετικό πίνακα επιδομής που δίδεται στους υποφακέλους του ΦΔΣ, δίδονται αναλυτικά τα στοιχεία 

της επιδομής της κύριας γραμμής του εν λόγω τμήματος. 
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Η κατάσταση της επιδομής των προαναφερόμενων τμημάτων γραμμής θα καταγραφεί από τον ΟΣΕ με το 

καταγραφικό ΕΜ-120 και τα στοιχεία θα διατεθούν στον Ανάδοχο.  

 

Α.1.2. Υφιστάμενη κατάσταση επιδομής τμήματος Στρυμώνα - Αλεξανδρούπολης 

 

Το τμήμα γραμμής από Στρυμώνα έως Αλεξανδρούπολη, συνολικού μήκους άξονα γραμμής περί τα 313 

km είναι γραμμή κανονικού εύρους (1.435mm), στρωμένη με διαφορετικού τύπου παλιά υλικά, ήτοι : 

Το 25% της γραμμής έχει σιδηροτροχιές UIC-54, το 72% έχει σιδηροτροχιές UIC-50 και το υπόλοιπο 3% 

αποτελείται από σιδηροτροχιές S33. Ως προς τους στρωτήρες η κατάσταση έχει ως εξής : Το 43% της 

γραμμής είναι στρωμένη με διμερείς στρωτήρες, το 37% με μεταλλικούς στρωτήρες, το 11% με ξύλινους 

στρωτήρες και το 9% με ολόσωμους στρωτήρες από σκυρόδεμα. 

  

Στον σχετικό πίνακα επιδομής που δίδεται στους υποφακέλους του ΦΔΣ, δίδονται αναλυτικά τα στοιχεία 

της επιδομής της κύριας γραμμής του εν λόγω τμήματος. 

 

Η κατάσταση της επιδομής από απόψεως γεωμετρίας θα καταγραφεί από τον ΟΣΕ με το καταγραφικό ΕΜ-

120 και τα στοιχεία θα διατεθούν στον Ανάδοχο.  

 

  

Α.2 Εργασίες υλοποίησης του έργου 

 

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η ωρίμανση του προαναφερόμενου έργου το οποίο θα αφορά τόσο 

στην αναβάθμιση των πάγιων εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων τμημάτων γραμμής όσο και στη 

συντήρηση αυτών στον χρονικό ορίζοντα της διάρκειας του έργου Αναβάθμισης – Συντήρησης, ήτοι 10 έτη. 

 

Ακολούθως δίδονται γενικές περί των απαιτούμενων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης στα υπόψη 

τμήματα γραμμής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση των τευχών που θα αποτελέσουν 

αποτέλεσμα της παρούσας επιστημονικής δράσης. 

Α.2.1.  Εργασίες Αναβάθμισης 

Οι εργασίες αναβάθμισης των τμημάτων γραμμής συνοψίζονται στις ακόλουθες εργασίες : 

 

 Ανακαίνιση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής σε επιλεγμένα τμήματα γραμμής τα 

οποία θα προσδιοριστούν από τον ΟΣΕ. 

 Επανακατασκευή του υποστρώματος επιδομής και τμήματος του επιχώματος σε επιλεγμένες 

θέσεις. 

 Εξασφάλιση επαρκούς αποχέτευσης-αποστράγγισης της γραμμής  

 Αντικαταστάσεις/ενισχύσεις μικρών και μεγάλων τεχνικών 

 Αποκαταστάσεις γεωτεχνικών προβλημάτων 
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 Ανακαινίσεις κτιρίων επιβατών σταθμών 

 Προσαρμογή επιλεγμένων τμημάτων του περιβάλλοντος χώρου σταθμών στις απαιτήσεις ΤΠΔ 

- ΑΜΕΑ 

 Αναβάθμιση επιλεγμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σταθμών 

 Αντικατάσταση των ΑΣΙΔ στα εμπλεκόμενα τμήματα γραμμής με νέα σύγχρονης τεχνολογίας  

 Δημιουργία κέντρου εποπτείας της λειτουργίας των ΑΣΙΔ 

 Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος Σηματοδότησης επιπέδου ασφαλείας 4 με ETCS και 

Τηλεδιοίκηση του τμήματος γραμμής Πλατύ – Ν. Καύκασος και Μεσονήσι – Φλώρινα, 

εξαιρουμένου του Σ.Σ. Πλατέως και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών 

συστημάτων στους εν λειτουργία σταθμούς. 

 

Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν είτε με πλήρη αποκοπή κυκλοφορίας  είτε  με τμηματική αποκοπή 

μεταξύ σταθμών, για διάστημα ικανό για την άρτια ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης. 

Α.2.2.  Εργασίες Συντήρησης 

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν σε : 

 

 Γενική Επισκευή τμημάτων γραμμής  σε επιλεγμένες θέσεις που θα προσδιοριστούν από τον ΟΣΕ 

 Επιθεώρηση και Συντήρηση γραμμών και αλλαγών τροχιάς 

 Εργασίες συντήρησης υποδομής της Σ.Γ. εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης 

 Επιθεώρηση και Συντήρηση Τεχνικών Γραμμής και Σηράγγων 

 Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων στα κτίρια επιβατών και WC 

 Συντήρηση επιλεγμένων σημείων περιβάλλοντος χώρου Σταθμών (αποβάθρες – στέγαστρα – 

Ηλεκτροφωτισμοί) 

 Συντήρηση των νέων και υφιστάμενων συστημάτων ΑΣΙΔ 

 Συντήρηση του εγκατεστημένου συστήματος Σηματοδότησης με ETCS και Τηλεδιοίκησης 

 Συντήρηση τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων 

 

Σημειώνεται ότι οι εργασίες Συντήρησης και ο λοιπές συναφείς με αυτήν δράσεις (πχ Επιθεωρήσεις) θα 

προσδιοριστούν αναλυτικά για τα επιμέρους κατά περίπτωση αντικείμενα και θα έχουν διάρκεια όση και 

το σύνολο της σύμβασης ΣΔΙΤ, δηλαδή 10 έτη.  

 

Α.3. Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου 

 

Το υπό ανάπτυξη έργο που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του οριζόντιου 

Σιδηροδρομικού Άξονα της Βορείου Ελλάδος, περιλαμβάνει επεμβάσεις στην υποδομή – υδραυλικά έργα, 

στα τεχνικά έργα, στην επιδομή ανοικτής γραμμής και σιδηροδρομικών Σταθμών, στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις, ενώ θα αντικατασταθούν όλα τα παλαιάς τεχνολογίας συστήματα εξασφάλισης ισόπεδων 

διαβάσεων (ΑΣΙΔ) με νέας τεχνολογίας εξοπλισμό και η εγκατάσταση σιδηροδρομικών συστημάτων 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο εδάφιο Α.2.1.   
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Επίσης, το έργο περιλαμβάνει και το πλήρες πακέτο συντήρησης των πάγιων εγκαταστάσεων για όλη τη 

διάρκεια υλοποίησής του, η οποία προβλέπεται να είναι περί τα 10 έτη. 

 

Τέλος, στο έργο περιλαμβάνονται προτάσεις ως προς τις δράσεις και τα έργα που απαιτούνται για την 

προσαρμογή της υποδομής, των Σ.Σ. και των τεχνικών έργων στις αρχές της Διαλειτουργικότητας και 

συμμόρφωσης με τους Εθνικούς Κανόνες και Κανονισμούς. 

 

Ο ΟΣΕ θα διαθέσει στον Σύμβουλο όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τις ανάγκες υλοποίησης των 

απαραίτητων αναβαθμίσεων και συντηρήσεων με βάση τις ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις που 

προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.4.   

 

Οι αναβαθμίσεις και συντηρήσεις θα προσδιοριστούν αναλυτικά και θα καθοριστεί το πλαίσιο στο οποίο 

θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών και υπηρεσιών αναβάθμισης – 

συντήρησης των πάγιων εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων τμημάτων γραμμής. 

 

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού για την ανάδειξη Τεχνικού 

Συμβούλου υποστήριξης του ΟΣΕ στην προετοιμασία του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 

«Αναβάθμισης/ανακαίνισης/ συντήρησης τμήματος του Σιδηροδρομικού Δικτύου της Βορείου Ελλάδος 

και συγκεκριμένα των τμημάτων γραμμής από Έξοδο του Σ.Σ. Στρυμώνα έως την είσοδο του Σ.Σ. 

Αλεξανδρούπολης και από την έξοδο του Σ.Σ. Πλατέως έως τα σύνορα και από Σ.Σ. Μεσονησίου έως Σ.Σ. 

Φλώρινας». Στα καθήκοντα του Συμβούλου περιλαμβάνονται συνοπτικά τα ακόλουθα : 

 

1ον) ταξινόμηση, αξιολόγηση, οργάνωση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων από τον ΟΣΕ 

2ον) συμπλήρωση και παρουσίαση των δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου ώστε να είναι 

προσδιορισμένο σαφώς το φυσικό αντικείμενο του έργου αναβάθμισης – συντήρησης στο πλαίσιο της 

σύμβασης ΣΔΙΤ 

3ον) υποστηρικτικές δράσεις ήτοι ενσωμάτωση στοιχείων υφιστάμενων μελετών, και ενδεικτικοί 

υπολογισμοί, που αφορούν στον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ΣΔΙΤ 

4ον) προσεγγιστική εκτίμηση των ποσοτήτων του συνολικού έργου και επιμερισμός ανά υποέργο  

5ον) προσεγγιστική εκτίμηση του κόστους αναβάθμισης και συντήρησης του έργου (επιμέρους υποέργα) 

και κατανομή των εργασιών – υλικών στο χρονοδιάγραμμα του έργου 

6ον) καθορισμός των προδιαγραφών και Κανονισμών που θα διέπουν το συνολικό έργο 

7ον) προέλεγχος συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ και λοιπούς Κανονισμούς 

8ον) σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) του συνολικού έργου για σύμβαση ΣΔΙΤ 

9ον) σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (ΝΟΜΙΚΟ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) με υποβοήθηση και σε 

συνεργασία με τους Νομικούς και Οικονομικούς Συμβούλους του ΟΣΕ που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία 

του διαγωνισμού ΣΔΙΤ 

10ον) ενημέρωση και συμπλήρωση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης του συνολικού έργου 

11ον) παροχή συμβουλών/διευκρινήσεων και αξιολόγηση υποψηφίων κατά τη φάση διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού ΣΔΙΤ 
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Α.4.  Λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου 

 

Στο παρόν εδάφιο προσδιορίζονται οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις των σιδηροδροµικών γραµµών 

Στρυµώνα- Αλεξανδρούπολης και Πλατύ-Φλώρινα-Καύκασος, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο 

πλαίσιο της παρεχόμενης Υπηρεσίας.  

Α.4.1. Προτάσεις και απαιτήσεις 

Σταθµοί και αναγκαίες τροχιές : 

α) ∆υτική Μακεδονία 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται διασταύρωση στους σταθµούς και συνεπώς 2 τροχιές: 

 Αλεξάνδρεια 1 

 Βέροια 

 Νάουσα 

 Σκύδρα 

 

Στον ΣΣ Έδεσσας θα πρέπει να διατίθεται και 3η τροχιά για σταθµεύον υλικό τοπικών 

συρµών. 

 

β)  Ανατολική Μακεδονία 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται διασταύρωση στους σταθµούς και συνεπώς 2 τροχιές: 

 Σέρρες 

 Λευκοθέα 2 

 Παρανέστι 3 

 Ξάνθη 

 Πολύανθος 

 Κοµοτηνή 

 Βέννα 

 Μέστη 

 Ποταµός 

 

Ο Σταθµός ∆ράµας θα πρέπει να διαθέτει τρείς τροχιές κυκλοφορίας. Το συγκρότηµα διαλογής και 

απόθεσης (πέραν των αποθηκών) θα πρέπει να καθαριστεί τουλάχιστον από βλάστηση για λόγους 

ασφαλείας και αισθητικούς. 

  

Συµπληρωµατικά: 

 
1 Στην Αλεξάνδρεια εκτελούνται εκφορτώσεις και άρα πρέπει να έχει ασφαλή βατότητα και η 1η τροχιά 
2 Αναλόγως µε την επιτευχθείσα ταχύτητα στο τµήµα Λευκοθέας-Φωτολίβους και οι ταχύτητες αντιστοιχούν στις 

δυνατότητες της εκεί χάραξης, αντί της Λευκοθέας προτείνεται ο ΣΣ Γαζώρου. 
3 Συν επιπλέον πρόνοια για τρίτη βατή τροχιά για την αναµονή µηχανών ωθήσεως. 
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 Σε όλους τους σταθµούς ακόµα και σε αυτούς που δεν έγινε αναφορά προηγουµένως, 

η διέλευση από ευθεία θα πρέπει να γίνεται χωρίς περιορισµό σε σχέση µε την 

εκατέρωθεν ανοικτή γραµµή. 

 Στους σταθµούς που παρατέθηκαν προηγουµένως, το ζητούµενο είναι επαρκής 

βατότητα στην παρακαµπτήριο και όχι υποχρεωτικά ανακατασκευή της. 

 Η µη αναφορά παραπάνω σε κάποιους σταθµούς δεν σηµαίνει και αποξήλωσή τους. Οι 

µόνοι σταθµοί των οποίων είναι δυνατή η κατάργηση και αποξήλωση των αλλαγών τους 

είναι της Επισκοπής (Θ-Φ) και ∆ήµητρας (Θ-Α). Επιπλέον η αλλαγή στο ΧΣ 66+744 Θ-Φ 

του ΣΣ Βεροίας δεν εξυπηρετεί ανάγκες της ∆Κ, ενώ αντίστοιχα δεν εξυπηρετούν οι 

τροχιές Ι & IV στην Ξεχασµένη. 

 Σε περίπτωση που κριθεί ότι θα αντικατασταθούν αλλαγές τροχιάς τότε αυτές θα πρέπει 

να ασφαλίζονται µε στελεχωτά κλείθρα και όχι αρπάγες. 

 Επιθυµητή είναι η, στο πλαίσιο του δυνατού, αποκατάσταση της λειτουργίας των 

σηµαφόρων των σταθµών που προαναφέρθηκαν 

  

Α.4.2. Θέματα χωρητικότητας 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΟΣΕ με βάση την υφιστάμενη κατάσταση είναι :  

 Για το τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας 6 ζεύγη το 18-ωρο  

 Για το τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας 12 ζεύγη το 18-ωρο μέχρι την Έδεσσα και 5 ζεύγη το 18-ωρο 

μέχρι την Φλώρινα. 

Α.4.3. Θέματα διαλειτουργικότητας 

Η κατηγοριοποίηση των δύο γραµµών κατά ΤΠ∆, θα πρέπει να γίνει προσεκτικά µε γνώμονα το τεχνικώς 

και οικονοµικώς εφικτό αποτέλεσμα. 

 

Σε ό,τι αφορά το επιτρεπόµενο περιτύπωµα συρµών, στη γραµµή Θ-Α υπάρχει ζήτηση για µεταφορές (µε 

έγκριση εξ. µεταφοράς) Ε/Κ αντίστοιχων του λιµένος Ικονίου (P/C51) καθώς και µέσων αρµάτων και 

αρµάτων περισυλλογής. Στη γραµµή Θ-Φ δεν διαφαίνονται αντίστοιχες προοπτικές. 

 

Ο Σύμβουλος θα προσδιορίσει τις βέλτιστες τεχνο-οικονομικά λύσεις διερευνώντας κατάλληλα τις 

απαιτήσεις των ΤΠΔ για τις κατασκευές που θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της Υπηρεσίας. 

  

Α.5.  Στοιχεία Γραμμής - υπόβαθρα 

 

Στον υποφάκελο Φ1 δίδονται πινακοποιημένα τα μητρώα καμπυλών που αφορούν στα τμήματα γραμμής 

Πλατύ – Έδεσσα – Φλώρινα – Καύκασος και Στρυμώνα – Αλεξανδρούπολη. Επειδή το μητρώο καμπυλών 

του Τμήματος Έδεσσας αρχίζει από το Χ.Σ. 42+000γρ.Θ-Φ και περίπου στο Χ.Σ.36+500γρ.Θ-Φ βρίσκεται το 

Πλατύ, απαιτείται η συμπλήρωση του μητρώου με μία καμπύλη επιπλέον στο μητρώο καμπυλών του 
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Τμήματος Έδεσσας με τα εξής χαρακτηριστικά: καμπύλη από Χ.Σ.36+794 έως Χ.Σ. 37+043, R=500, 

παραβολικό=70 και υπερύψωση h=115. 

 

Στον ίδιο υποφάκελο βρίσκονται και τα σχέδια των τοπογραφικών υποβάθρων της ΓΑΙΑΟΣΕ για τα εν λόγω 

τμήματα γραμμής. Τα υπόβαθρα έχουν εκπονηθεί την περίοδο 2003 – 2004 και ως εκ τούτου είναι 

ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφοροποιήσεις λόγω προσθηκών ή τροποποιήσεων ή καθαιρέσεων 

κατασκευών στα απεικονιζόμενα τμήματα. Επίσης στα τοπογραφικά εμφανίζονται οι δύο τροχιές κατά 

κανόνα. 

  

Ως προς τις χιλιομετρήσεις που φαίνονται στα υπόβαθρα αναφέρεται ότι υπάρχουν διαφορές με τα 

μητρώα και θα ακολουθούνται οι χιλιομετρήσεις των μητρώων στα έγγραφα που θα συντάσσονται από 

τον Ανάδοχο. 

 

 

Επίσης στον υποφάκελο Φ1 βρίσκονται οι πίνακες επιδομής των εν λόγω τμημάτων γραμμής. Στους 

πίνακες αυτούς είναι καταγεγραμμένα όλα τα στοιχεία για την κύρια γραμμή ήτοι : σιδηροτροχιές, 

στρωτήρες, σύνδεση, εκτίμηση κατάστασης επιδομής – υποδομής και σκύρων, αλλαγές τροχιάς, 

κωδικοποίηση γραμμών, μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, χρονολογία κατασκευής / ανακαίνισης 

επιδομής και βραδυπορίες με αιτιολόγηση. 

Οι πίνακες αυτοί δίδουν σαφή εικόνα για την επιδομή της κύριας γραμμής. 

 

Επιπρόσθετα ο ΟΣΕ θα διαθέσει αμέσως μετά από την υπογραφή της Σύμβασης στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ το 

τοπογραφικό υπόβαθρο επικαιροποιημένο με τον άξονα της γραμμής καθώς επίσης και στοιχεία για τη 

διαμόρφωση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, όπως αυτά θα προκύψουν από μετρήσεις laser που 

διεξάγονται από τον ΟΣΕ. 

 

Στο αντικείμενο του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ περιλαμβάνεται ο έλεγχος των προαναφερόμενων δεδομένων, η 

δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, με ενιαία μηκοτομή και σχέδιο χάραξης που θα 

ανταποκρίνεται στη πραγματική κατάσταση. 

 

Επίσης θα διατεθούν στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης τα αποτελέσματα της 

πρόσφατης καταγραφής (Απρίλιος ’22) από τον ΟΣΕ, η οποία διενεργήθηκε με το όχημα ΕΜ-120. 

 

Α.6.  Σιδηροδρομικοί Σταθμοί - γραμμολογίες 

Στον φάκελο Φ2 βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τόσο το μητρώο των Σταθμών, όσο και 

τα σχέδια γραμμολογίας των σταθμών. Οι πληροφορίες απεικονίζονται σε γραμμικά σκαριφήματα και σε 

παλαιές οριζοντιογραφίες όπου περιέχονται πληροφορίες για τα κτίρια επιβατών. Τα διαθέσιμα σχέδια 

των κτιρίων σταθμών περιλαμβάνουν μόνο αρχιτεκτονικές κατόψεις και δεν έχουν βρεθεί όψεις, τομές, 

σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων σταθμών και περιβάλλοντος χώρου και ως εκ τούτου είναι η απαραίτητη η 

διενέργεια αυτοψίας για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάπτυξη προτάσεων. 
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Α.6.1. Σταθμοί τμήματος Στρυμώνα - Αλεξανδρούπολης 

Σ.Σ. Σιδηροκάστρου (ΧΘ. 98+810) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές με μόρτα και δύο κρηπιδώματα μήκους 270 m. Το απόλυτο 

υψόμετρο του σταθμού είναι 67,84 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής και της 1ης παρακαμπτηρίου 

είναι 883 m. Υφίστανται 5 αλλαγές εκ των οποίων οι τρεις είναι UIC50 R300 1:9 (δύο επί κύριας γραμμής) 

και οι δύο είναι παλαιού τύπου ΠΔΣ 1:10. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των 

γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Διμερείς RN 

2 Π.Δ.Σ 10m Μεταλλικοί RN 

3 Π.Δ.Σ 10m Μεταλλικοί RN 

3 
ΘΑ 950 & 

955 
ΘΑ RN 

 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1975-1978. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-26) 

 

Σ.Σ. Σκοτούσας (ΧΘ. 110+741,05) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές και δύο κρηπιδώματα μήκους 98,9 m. Το απόλυτο υψόμετρο του 

σταθμού είναι 27,42 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 837,9 m. Υφίστανται 6 αλλαγές εκ των 

οποίων οι τέσσερις είναι UIC50 R300 1:9 και οι δύο είναι παλαιού τύπου Καρνέζι 1:10. Στον πίνακα που 

ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Διμερείς RN 

2 UIC 50 Διμερείς RN 

3 UIC 50 Διμερείς RN 

4 UIC 50 Διμερείς RN 

 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1975-1978. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-25) 

 

Σ.Σ. Σερρών (ΧΘ. 126+039,85) 

 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 20) και αλλαγών τροχιάς (32 τεμ.), ενώ υπάρχουν 

τρία κρηπιδώματα. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 27,09 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας 
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γραμμής είναι 692,7 m.   

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 5 αλλαγές τροχιάς UIC50 R300 1:9. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με 

διμερείς στρωτήρες και σύνδεση RN. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-24) 

 

Σ.Σ. Χρυσού (ΧΘ. 137+421,85) 

 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές χωρίς κρηπιδώματα. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 

40,20 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής και της 1ης παρακαμπτηρίου είναι 898,65 m. Υφίστανται 

4 αλλαγές εκ των οποίων οι δύο είναι UIC50 R300 1:9, μια Ρουμάνικου τύπου 1:8 και οι μια παλαιού τύπου 

ΘΑ 1:10. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 54 4 
Ξύλινοι 
Αζομπέ 

SKL 12 
VOSSLOH 

1 UIC 50 Διμερείς RN 

2 - - - 

3 - - - 

Δεν δίδονται πληροφορίες για το είδος των υλικών στρώσης για τις γραμμές 2 και 3. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Η γραμμή ανακαινίστηκε την περίοδο 1975-1978. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-23) 

  

Σ.Σ. Γαζώρου (ΧΘ. 149+161,70) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές με κρηπίδωμα 62,95 m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 

79,74 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 350,0 m. Υφίστανται 9 αλλαγές εκ των οποίων οι 

τέσσερις είναι UIC54 R300 1:9 (επί κύριας γραμμής), μια τύπου Κρουπ 1:9,  και τρεις ΠΔΣ 1:10. Στον πίνακα 

που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΣΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 54 Ξύλινοι 
SKL 12 

VOSSLOH 

2 Π.Δ.Σ. Ξύλινοι 
SKL 12 

VOSSLOH 

3 Π.Δ.Σ. Ξύλινοι 
SKL 12 

VOSSLOH 

4 Θ.Α. Ξύλινοι 
SKL 12 

VOSSLOH 

 
4 Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων (πινακοποιημένα αρχεία) για το σχέδιο στρώσης. Πρέπει να 
διευκρινιστεί το είδος των σιδ/χιών (χρήση UIC54 αντί UIC50) 
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5   Ξύλινοι 
SKL 12 

VOSSLOH 
 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε την περίοδο 1998-2004 με σιδηροτροχιές UIC-54, 

ξύλινους στρωτήρες ΑΖΟΒΕ και σύνδεσμο Skl-12. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-22) 

 

Σ.Σ. Δήμητρας (ΧΘ. 162+837,40) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές με δύο κρηπιδώματα 29,85 m. Το απόλυτο υψόμετρο του 

σταθμού είναι 14,85 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 436,55 m. Υφίστανται 4 αλλαγές εκ 

των οποίων οι τρεις είναι UIC54 R300 1:9 και ενδεχόμενα 5 η μια S33A 1:12. Στον πίνακα που ακολουθεί 

δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 54 Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

1 UIC 54 
Μπετόν 

ολόσωμοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

2 UIC 54 Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

3 UIC 54 Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 55 km/h. 

Η κύρια γραμμή ανακαινίστηκε 6 το έτος 2010 με ολόσωμους στρωτήρες. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-21). 

Επισημαίνεται ότι η χιλιομέτρηση που δεικνύεται στο ψηφοποιημένο σχέδιο Σ-21 και η οποία προέρχεται 

από το εγκεκριμένο σχέδιο οριζοντιογραφίας, είναι διαφορετική (έχει αποκλίσεις) από το επίσημο μητρώο. 

Πρέπει να διευκρινιστεί η οριστική χιλιομέτρηση. 

 

Σ.Σ. Λευκοθέας (ΧΘ. 170+243,00) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές με δύο κρηπιδώματα αγνώστου μήκους και δύο μόρτες. Το 

απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 28,19 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 361,85 m. 

Υφίσταντo 8 αλλαγές εκ των οποίων οι πέντε είναι S33A   1:12, μια τύπου ΠΔΣ  1:19, μία τύπου ΘΑ 1:10 και 

μια τύπου ΘΑ 1:9. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 54 Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

 
5 Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τέταρτη αλλαγή. Δεδομένου ότι η ανακαίνιση έγινε σχετικά πρόσφατα είναι 
πιθανό να έχει αντικατασταθεί όπως και οι προηγούμενες. 
6 Πρέπει να διευκρινιστεί αν ανακαινίστηκε και η παρακαμπτήριος 
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1 UIC 54 
Μπετόν 

ολόσωμοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

1 S33A Μέταλ-S33 Μέταλ-S33 

2 INDIAN Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

3 INDIAN Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

4 Θ.Α. Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

5 Θ.Α. Ξύλινοι 
SKL 14 

VOSSLOH 

 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 55 km/h. 

Στην κύρια γραμμή υπάρχουν σήμερα 7 2 αλλαγές UIC54 R300 1:9 και 2 αλλαγές S33A R335 1:12, ολόσωμοι 

στρωτήρες σκυροδέματος και μεταλλικοί στρωτήρες, σιδηροτροχιές UIC54 και S33A, σύνδεσμοι SKL 14 

VOSSLOH και S33.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε σε 2 διαφορετικές περιόδους, την περίοδο 1975-1978 και την περίοδο 2010. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-20) 

Υπάρχει διαφοροποίηση στις χιλιομετρήσεις των σχεδίων στρώσης σε σχέση με το μητρώο της Υπηρεσίας 

και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Πχ η αλλαγή εισόδου του σταθμού τοποθετείται στο σχέδιο 

στρώσης στη ΧΘ 169+986 ενώ στο μητρώο καταγράφεται στη ΧΘ 169+665. Ομοίως, η αλλαγή εξόδου 

καταγράφεται στο σχέδιο στρώσης στη ΧΘ 170+540 ενώ στο μητρώο καταγράφεται στη ΧΘ 170+500. 

 

Σ.Σ. Φωτολίβος (ΧΘ. 183+466,90) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές με δύο κρηπιδώματα μήκους 78,5 και 48,0 m. Το απόλυτο 

υψόμετρο του σταθμού είναι 61,00 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 729,0 m. Υφίστανται 7 

αλλαγές εκ των οποίων οι πέντε είναι S33A 1:12 και δύο αγγλικού τύπου 1:7. Στον πίνακα που ακολουθεί 

δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 S33A Μέταλ-S33 Μέταλ-S33 

2 S33A Μέταλ-S33 Μέταλ-S33 

3 S33A Μέταλ-S33 Μέταλ-S33 

4 S33A Μέταλ-S33 Μέταλ-S33 

 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 55 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-19). 

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1975-1978. 

 

Σ.Σ. Δράμας (ΧΘ. 196+126,30) 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 22) και αλλαγών τροχιάς (38 τεμ.), ενώ υπάρχουν 

 
7 Πρέπει να οριστικοποιηθούν τα σχέδια στρώσης 



 

15 

(σύμφωνα με το μητρώο) τρία κρηπιδώματα μήκους 175, 190 και 126 m. Το απόλυτο υψόμετρο του 

σταθμού είναι 97,75 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 450,0 m.   

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-18) 

 

Σ.Σ. Νικηφόρου (ΧΘ. 211+286,40) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές με δύο κρηπιδώματα μήκους 78,5 και 48,0 m. Το απόλυτο 

υψόμετρο του σταθμού είναι 258,89 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 580,0 ή 552,40 m 8. 

Υφίστανται 5 αλλαγές εκ των οποίων οι δύο είναι UIC50 R300 1:9 και τρεις παλαιού τύπου ΘΑ 1:10. Στον 

πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι MET UIC 50 

1 UIC 50 Μέταλ-BO MET UIC 50 

1 UIC 50 Μέταλ-BO-UIC MET UIC 50 

2 Θ.Α. Μέταλ-BO-UIC MET UIC 50 

3 Θ.Α. Μέταλ-BO-UIC MET UIC 50 

 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-17). 

Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 2 αλλαγές UIC50 R300 1:9, μεταλλικοί στρωτήρες ΒΟ και ΒΟ-UIC, 

σιδηροτροχιές UIC50 και σύνδεσμοι ΜΕΤ UIC 50.  

Τμήμα της γραμμής ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1998, ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 210+287 ως τη Χ.Θ. 

211+080 (γραμμή με αρμούς) ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1975-1976. 

 

Σ.Σ. Πλατανιά (ΧΘ. 222+454,68) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές με ένα κρηπίδωμα μήκους 85,30 m. Το απόλυτο υψόμετρο του 

σταθμού είναι 322,44 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 735,0 m. Υφίστανται 5 αλλαγές εκ 

των οποίων οι δύο είναι UIC50 R300 1:9, δύο παλαιού τύπου Καρνέζι 1:10 και μια παλαιού τύπου ΘΑ 1:10. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι MET UIC 50 

1 UIC 50 
Μέταλ-BO-

UIC 
MET UIC 50 

2 - - - 

3 - - - 

 

Για τις γραμμές νο. 2 και 3 δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

 
8 Υπάρχει διαφοροποίηση στο αναγραφόμενο μήκος μεταξύ του σχεδίου στρώσης και του μητρώου 
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Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-16). 

Στην κύρια γραμμή (γραμμή με αρμούς) υπάρχουν 2 αλλαγές UIC50 R300 1:9, μεταλλικοί στρωτήρες ΒΟ-

UIC, σιδηροτροχιές UIC50 και σύνδεσμοι ΜΕΤ UIC 50.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1972-1976. 

 

Σ.Σ. Παρανέστι (ΧΘ. 233+641,40) 

Ο Σ.Σ. έχει τέσσερις παρακαμπτήρες γραμμές, μία μόρτα και δύο κρηπιδώματα μήκους 102,0 και 73,70 m. 

Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 119,92 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 444,16 ή 

442 m 9. Υφίστανται 9 αλλαγές εκ των οποίων οι έξι είναι UIC50 R300 1:9, οι δύο τύπου UIC50 R190 1:9 και 

μια παλαιού τύπου ΠΔΣ 1:8. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι MET UIC 50 

1 UIC 50 
Μέταλ-BO-

UIC 
MET UIC 50 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

Για τις γραμμές νο. 2, 3 και 4 δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Στην κύρια γραμμή (γραμμή με αρμούς) υπάρχουν 4 αλλαγές UIC50 R300 1:9, μεταλλικοί στρωτήρες ΒΟ-

UIC και ξύλινοι στρωτήρες, σιδηροτροχιές UIC50 και σύνδεσμοι ΜΕΤ UIC 50.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1972-1976. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-15). 

 

Σ.Σ. Νεοχωρίου (ΧΘ. 247+217,00) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές, μία μόρτα και δύο κρηπιδώματα μήκους 83,40 m. Το απόλυτο 

υψόμετρο του σταθμού είναι 96,52 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 461 m. Υφίστανται 5 

αλλαγές εκ των οποίων οι τρεις είναι UIC50 R300 1:9, μια τύπου UIC50 R190 1:9 και μια παλαιού ΝΕΣΘ 1:7. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι MET UIC 50 

1 UIC 50 
Μέταλ-BO-

UIC 
MET UIC 50 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

Για τις γραμμές νο. 2, 3 και 4 δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

 
9 Υπάρχει διαφοροποίηση στο αναγραφόμενο μήκος μεταξύ του σχεδίου στρώσης και του μητρώου 
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Στην κύρια γραμμή (γραμμή με αρμούς) υπάρχουν 2 αλλαγές UIC50 R300 1:9, μεταλλικοί στρωτήρες ΒΟ-

UIC, σιδηροτροχιές UIC50 και σύνδεσμοι ΜΕΤ UIC 50.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1972-1976. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-14) 

 

Σ.Σ. Σταυρούπολης (ΧΘ. 256+437,00) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές και δύο κρηπιδώματα μήκους 100,0 m. Το απόλυτο υψόμετρο 

του σταθμού είναι 77,59 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 518,70 m. Υφίστανται 3 αλλαγές 

εκ των οποίων οι δύο είναι UIC50 R300 1:9 και μία τύπου UIC50 R190 1:9. Στον πίνακα που ακολουθεί 

δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι MET UIC 50 

1 UIC 50 
Μέταλ-BO-

UIC 
MET UIC 50 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

Για τις γραμμές νο. 2, 3 και 4 δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Στην κύρια γραμμή (γραμμή με αρμούς) υπάρχουν 4 αλλαγές UIC50 R300 1:9, μεταλλικοί στρωτήρες ΒΟ-

UIC, σιδηροτροχιές UIC50 και σύνδεσμοι ΜΕΤ UIC 50.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1972-1976. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-13) 

 

Σ.Σ. Λιβέρας (ΧΘ. 268+031,66) 

Ο Σ.Σ. έχει μια παρακαμπτήρια γραμμή με μόρτα και ένα κρηπίδωμα μήκους 44,90 m. Το απόλυτο 

υψόμετρο του σταθμού είναι 60,26 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 433,97 m. Υφίστανται 

6 αλλαγές εκ των οποίων οι τέσσερις είναι UIC50 R300 1:9 και οι δύο τύπου UIC50 R190 1:9. Στον πίνακα 

που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι MET UIC 50 

1 UIC 50 
Μέταλ-BO-

UIC 
MET UIC 50 

2 - - - 

 

Για την παρακαμπτήρια γραμμή δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Στην κύρια γραμμή (γραμμή με αρμούς) υπάρχει 1 αλλαγή UIC50 R300 1:9, μεταλλικοί στρωτήρες ΒΟ-UIC, 

σιδηροτροχιές UIC50 και σύνδεσμοι ΜΕΤ UIC 50.  
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Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1972-1976. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-12) 

 

Σ.Σ. Τοξότες (ΧΘ. 277+370,85) 

Ο Σ.Σ. έχει έξι παρακαμπτήρες γραμμές και δύο κρηπιδώματα μήκους 99,40 και 37,30 m. Το απόλυτο 

υψόμετρο του σταθμού είναι 41,70 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 595,95 m. Υφίστανται 

11 αλλαγές εκ των οποίων οι τέσσερις είναι UIC50 R300 1:9, οι δύο είναι τύπου UIC50 R190 1:9, τέσσερις 

είναι παλαιού τύπου ΘΑ 1:10 και μια είναι τύπου ΑΕ 1:8,5. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά 

στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι MET UIC 50 

1 UIC 50 
Μέταλ-BO-

UIC 
MET UIC 50 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Παρατηρείται ότι η κύρια γραμμή απαρτίζεται από δύο τύπους υλικών στρώσης !  

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-11) 

 

Σ.Σ. Ξάνθης (ΧΘ. 291+453,26) 

Ο Σ.Σ. έχει δεκατρείς γραμμές εκ των οποίων οι έξι είναι μόρτες και τρία κρηπιδώματα μήκους 150, 60 και 

105,9 m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 62,80 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 

816 m.   

Η γραμμολογία συντίθεται από 17 αλλαγές τροχιάς εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται επί κύριας 

γραμμής. 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Στην κύρια γραμμή (γραμμή με αρμούς) υπάρχουν 4 αλλαγές UIC50 R300 1:9, μεταλλικοί στρωτήρες ΒΟ-

UIC, σιδηροτροχιές UIC50 και σύνδεσμοι ΜΕΤ UIC 50.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1972-1976. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-10) 
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Σ.Σ. Πολύσιτου (ΧΘ. 307+399,59) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήριες γραμμές χωρίς κρηπίδωμα. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 

22,68 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 780,22 m. Υφίστανται 4 αλλαγές UIC54 R300 1:9. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 54 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

1 UIC 54 Ξύλινοι Αζομπέ 
SKL 12 

VOSSLOH 

2 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

3 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

  

 Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 4 αλλαγές UIC54 R300 1:9, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και UIC54 και σύνδεσμοι SKL 12 VOSSLOH και RN.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά την περίοδο 1972-1976, εκτός από το τμήμα από Χ.Θ. 307+037 ως Χ.Θ. 

307+730 που ανακαινίσθηκε κατά το έτος 2004. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-9) 

  

Σ.Σ. Ίασμου (ΧΘ. 307+399,59) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές και τρία κρηπιδώματα μήκους 54 m (γρ. 1-2), μήκους 43 m (γρ. 

2-3) και μήκους 90 m (γρ. 2-3) με κατασκευαστικό ύψος 0,27 m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 

άγνωστο. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 518,70 m. Υφίστανται 7 αλλαγές εκ των οποίων οι 

τέσσερις είναι UIC50 R300 1:9, μια παλαιού τύπου ΠΔΣ 1:8, μια παλαιού τύπου ΠΔΣ 1:10 και μία 

Γερμανικού τύπου 1:9. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

 Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 4 αλλαγές UIC50, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και συνδέσμους RN.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά το έτος 1974 (γραμμή με αρμούς), ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 319+090 ως Χ.Θ. 

319+812 - που επίσης ανακαινίσθηκε κατά το έτος 2004 – είναι γραμμή με ΣΣΣ. 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν στοιχεία ως προς τα υλικά επιδομής. 
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Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-8) 

 

Σ.Σ.Πολύανθου (ΧΘ. 323+600,00) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές, μια μόρτα και ένα κρηπίδωμα μήκους 35 m (γρ. 1-2), με 

κατασκευαστικό ύψος 0,30 m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι άγνωστο. Το ωφέλιμο μήκος της 

κύριας γραμμής είναι 443,0 m. Υφίστανται 5 αλλαγές εκ των οποίων οι τέσσερις είναι UIC50 R300 1:9 και 

μία UIC50 R190 1:9. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 4 αλλαγές UIC50, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και συνδέσμους RN.  

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά το έτος 1974 (γραμμή με αρμούς), ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 323+344 ως Χ.Θ. 

323+383, που επίσης ανακαινίσθηκε κατά το έτος 1974, είναι γραμμή με ΣΣΣ. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-7) 

 

Σ.Σ.Κομοτηνής (ΧΘ. 338+659,00) 

Ο Σ.Σ. έχει πέντε παρακαμπτήρες γραμμές, δύο μόρτες, γραμμή αναστροφής και τρία κρηπιδώματα μήκους 

190 m (γρ. 2-3), μήκους 156 m (γρ. 3-4) και μήκους 190 m (γρ. 4-5) με κατασκευαστικό ύψος 0,30 m. Το 

απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι άγνωστο. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 792 m. 

Υφίστανται 12 αλλαγές εκ των οποίων οι τέσσερις είναι UIC50 R300 1:9 και οι οκτώ ΘΑ 1:10. Στον πίνακα 

που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 
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Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 4 αλλαγές UIC50, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και συνδέσμους RN.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά το έτος 1974 (γραμμή με αρμούς), ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 338+416 ως Χ.Θ. 

339+197, που επίσης ανακαινίσθηκε κατά το έτος 1974, είναι γραμμή με ΣΣΣ. 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-6). 

 

Σ.Σ. Βέννας (ΧΘ. 354+859,00) 

Ο Σ.Σ. έχει πέντε παρακαμπτήρες γραμμές, δύο μόρτες και δύο κρηπιδώματα μήκους 81 m (γρ. 1-2) και 

μήκους 58 m (γρ. 2-3) με κατασκευαστικό ύψος 0,28 m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι άγνωστο. 

Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 603 m. Υφίστανται 12 αλλαγές εκ των οποίων οι δύο είναι 

UIC50 R300 1:9, τρεις UIC50 R190 1:9, οι τρεις είναι παλαιού τύπου ΘΑ 1:10, η μια είναι παλαιού τύπου 

Θ.Ε. 1:10, μια είναι παλαιού τύπου Β.Ο 1:10, μια είναι παλαιού τύπου ΝΕΣΘ (ΒΟ) 1:7 και μια παλαιού 

τύπου ΑΕ αγνώστων στοιχείων. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

 

Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 5 αλλαγές UIC50, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και συνδέσμους RN.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά το έτος 1974 (γραμμή με αρμούς), ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 354+722 ως Χ.Θ. 

355+342, που επίσης ανακαινίσθηκε κατά το έτος 1974, είναι γραμμή με ΣΣΣ. 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-5) 

 

Σ.Σ. Μέστης (ΧΘ. 369+374,00) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές, δύο μόρτες και ένα κρηπίδωμα μήκους 50 m (γρ. 1-2) με 

κατασκευαστικό ύψος 0,30 m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι άγνωστο . Το ωφέλιμο μήκος της 

κύριας γραμμής είναι 635 m. Υφίστανται 8 αλλαγές εκ των οποίων οι τέσσερις είναι UIC50 R190 1:9 , οι 

δύο είναι παλαιού τύπου ΘΑ 1:10, μια παλαιού τύπου ΘΕ 1:10 και μια ΠΔΣ 1:8. Στον πίνακα που ακολουθεί 

δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 
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ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 4 αλλαγές UIC50, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και συνδέσμους RN.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά το έτος 1974 (γραμμή με αρμούς), ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 368+990 ως Χ.Θ. 

369+587, που επίσης ανακαινίσθηκε κατά το έτος 1974, είναι γραμμή με ΣΣΣ. 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-4) 

 

Σ.Σ. Κίρκης (ΧΘ. 369+374,00) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήρες γραμμές, δύο μόρτες και δύο κρηπιδώματα μήκους 80 m (γρ. 1-2) και 

μήκους 105 m (γρ. 2-3) με κατασκευαστικό ύψος 0,20 και 0,15 m αντίστοιχα. Το απόλυτο υψόμετρο του 

σταθμού είναι άγνωστο. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 672 m. Υφίστανται 4 αλλαγές εκ των 

οποίων οι δύο είναι UIC50 R300 1:9, μία είναι UIC50 R190 1:9 και μια είναι παλαιού τύπου ΘΑ 1:10. Στον 

πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των γραμμών. 

1 UIC 50 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

2 - - - 

3 - - - 

 

Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 3 αλλαγές UIC50, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και συνδέσμους RN.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά το έτος 1974 (γραμμή με αρμούς), ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 385+776 ως Χ.Θ. 

386+438, που επίσης ανακαινίσθηκε κατά το έτος 1974, είναι γραμμή με ΣΣΣ. 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-3) 

 

Σ.Σ. Ποταμός (ΧΘ. 397+839,00) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές, δύο μόρτες χωρίς κρηπιδώματα.  Το ωφέλιμο μήκος της κύριας 

γραμμής είναι 392 m. Υφίστανται 4 αλλαγές εκ των οποίων οι δύο είναι UIC50 R300 1:9, μία είναι UIC50 

R190 1:9 και μια είναι παλαιού τύπου ΘΑ 1:10. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα υλικά στρώσης των 
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γραμμών. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΙΔ/ΧΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

1 UIC 50 Ξύλινοι RN 

1 UIC 50 
Μπετόν 
Διμερείς 

RN 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

Στην κύρια γραμμή υπάρχουν 3 αλλαγές UIC50, ξύλινοι στρωτήρες και διμερείς στρωτήρες από 

σκυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC50 και συνδέσμους RN.  

Η γραμμή ανακαινίστηκε κατά το έτος 1974 (γραμμή με αρμούς), ενώ το τμήμα από Χ.Θ. 397+698 ως Χ.Θ. 

398+083 (ή Χ.Θ. 0+244), που επίσης ανακαινίσθηκε κατά το έτος 1974, είναι γραμμή με ΣΣΣ. 

Για τις παρακαμπτήριες γραμμές δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το είδος των υλικών επιδομής. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-2) 

 

Α.6.1. Σταθμοί τμήματος Πλατύ – Φλώρινα - Καύκασος 

 

Σ.Σ. Αλεξάνδρειας (ΧΘ. 44+067) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές, μία μόρτα και δύο κρηπιδώματα μήκους 132 m και ύψους 0,33 

m.  Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 449 m και της παρακαμπτήριας 552 m. Το υψόμετρο του 

σταθμού είναι 8,26 m. Υφίστανται 7 αλλαγές εκ των οποίων οι 4 είναι UIC54 R190 , μία είναι ΑΕ 1:12 και 

δύο είναι ΝΕΣΘ 1:17. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδ/χιές UIC54 επί στρωτήρων S33, η γραμμή 1 

με σιδ/χιές S33 επί Μ/Σ, η γραμμή 2 με σιδ/χιές Θ-Α επί Μ/Σ και η γραμμή 4 με σιδ/χιές Θ-Α επί Ξ/Σ. Η 

ταχύτητα κυκλοφορίας στη κύρια γραμμή είναι 120 km/h και στις παρακαμπτήριες 25 km/h. 

 

Σ.Σ. Ξεχασμένης (ΧΘ. 55+826) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές, μία μόρτα και δύο κρηπιδώματα μήκους 30 και 60 m και ύψους 

0,29 και 0,23 m.  Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 544 m. Το υψόμετρο του σταθμού είναι 

17,17 m. Υφίστανται 7 αλλαγές εκ των οποίων οι 3 είναι UIC54 R300 , μία UIC54 R190, μία είναι ΑΕ 1:8,5 

και δύο είναι Κρουπ 1:10. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδ/χιές UIC54 επί στρωτήρων S33, η γραμμή 

1 με σιδ/χιές Θ-Α επί Μ/Σ και Ξ/Σ, η γραμμή 2 με σιδ/χιές Θ-Α επί Μ/Σ και η γραμμή 4 με σιδ/χιές S-33 επί 

Μ/Σ. 

 

Σ.Σ. Βέροιας (ΧΘ. 67+469) 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 17) και αλλαγών τροχιάς (22 τεμ.), ενώ υπάρχουν 

δύο κρηπιδώματα μήκους 130m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 586 m. Το απόλυτο 

υψόμετρο του σταθμού είναι 80,33m. 
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Επί κύριας γραμμής υφίστανται 7 αλλαγές τροχιάς UIC50 R300 1:9. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με 

μεταλλικούς στρωτήρες. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 120 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-03) 

 

Σ.Σ. Νάουσας (ΧΘ. 79+081) 

Ο Σ.Σ. έχει 5 παρακαμπτήρες γραμμές και 5 μόρτες, ενώ υπάρχουν δύο κρηπιδώματα μήκους 60 και 70m. 

Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 549m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 87,30m. 

Υφίστανται συνολικά 14 αλλαγές εκ των οποίων οι 2 είναι UIC54 R300, 2 είναι UIC54 R190, έξι είναι τύπου 

Α.Ε. 1:8,5, μία είναι ΚΡΟΥΠ 1:10, μία είναι τύπου Π.Δ.Σ. 1:8 και δύο αγνώστου τύπου.  

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 120 km/h. 

Η γραμμή ανακαινίστηκε την περίοδο 1995. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-04) 

  

Σ.Σ. Επισκοπής (ΧΘ. 86+828) 

Ο Σ.Σ. έχει μία παρακαμπτήρα γραμμή και πέντε μόρτες, ενώ υπάρχουν δύο κρηπιδώματα 70,60m και 

84,50m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 67,25 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 

432,50 m. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές UIC54 και μεταλλικούς στρωτήρες, ενώ 

υφίστανται 7 αλλαγές. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε το έτος 1997.  

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 120 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-05) 

 

Σ.Σ. Σκύδρας (ΧΘ. 95+774) 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 24) και αλλαγών τροχιάς (30 τεμ.), ενώ υπάρχουν 

δύο κρηπιδώματα μήκους 129m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 31,09 m. Το ωφέλιμο μήκος 

της κύριας γραμμής είναι 814m. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε το έτος 1997. 

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 6 αλλαγές τροχιάς. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με με σιδηροτροχιές 

UIC54 και μεταλλικούς στρωτήρες. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 100 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-06) 

 

Σ.Σ. Έδεσσας (ΧΘ. 100+701) 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 11) και αλλαγών τροχιάς (10 τεμ.), ενώ υπάρχουν 

δύο κρηπιδώματα μήκους 135m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 307,60 m. Το ωφέλιμο μήκος 

της κύριας γραμμής είναι 640m. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε αρκετά παλαιά, κατά 

το έτος 1952. 

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 5 αλλαγές τροχιάς R177. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με με 

σιδηροτροχιές S33Β και μεταλλικούς στρωτήρες. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 80 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-07) 
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Σ.Σ. Άγρας (ΧΘ. 119+091) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήρες γραμμές με ένα κρηπίδωμα μήκους 50,20m. Το απόλυτο υψόμετρο του 

σταθμού είναι 482,50 m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 644,0 m. Η κύρια γραμμή εντός του 

Σταθμού ανακαινίστηκε κατά το έτος 2002.  

Επί της κύριας γραμμής υφίστανται 7 αλλαγές τροχιάς. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές 

UIC54, συνδέσμους SKL14 VOSSLOW και ολόσωμους στρωτήρες από σκυρόδεμα. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 70 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-08). 

 

Σ.Σ. Άρνισσας (ΧΘ. 136+784) 

Ο Σ.Σ. έχει δύο παρακαμπτήριες γραμμές και δύο κρηπιδώματα των 130m. Το απόλυτο υψόμετρο του 

σταθμού είναι 545,28m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 391,79m.  

Επί της κύριας γραμμής υφίστανται 2 αλλαγές τροχιάς R300, ενώ συνολικά υπάρχουν 4 αλλαγές τροχιάς. 

Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές UIC54, συνδέσμους SKL12 VOSSLOW και ξύλινους 

στρωτήρες. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε την περίοδο 2003 - 2004.  

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 100 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-09) 

 

Σ.Σ. Αμύνταιο (ΧΘ. 159+181) 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 10) και αλλαγών τροχιάς (16 τεμ.), ενώ υπάρχουν 

δύο κρηπιδώματα μήκους 135m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 595,95m. Το ωφέλιμο μήκος 

της κύριας γραμμής είναι 542m.  

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 5 αλλαγές τροχιάς R300. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές 

UIC54, συνδέσμους SKL12 VOSSLOW και ξύλινους στρωτήρες. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού 

ανακαινίστηκε την περίοδο 2003 - 2006. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 140 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-10) 

 

Σ.Σ. Ξυνού Νερού (ΧΘ. 164+813) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήριες γραμμές, και δύο μόρτες, ενώ υπάρχει ένα κρηπίδωμα μήκους 21,80m. 

Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 622,41m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 470,0 m.  

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 3 αλλαγές εκ των οποίων οι δύο είναι UIC54 R300 και μια UIC54 R190. 

Συνολικά υπάρχουν 7 αλλαγές τροχιάς στο σταθμό. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές 

UIC54, συνδέσμους SKL12 VOSSLOW και ξύλινους στρωτήρες. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού 

ανακαινίστηκε την περίοδο 2003 - 2006. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 100 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-11). 
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Σ.Σ. Βεύης (ΧΘ. 178+490) 

Ο Σ.Σ. έχει τρεις παρακαμπτήριες γραμμές, και μία μόρτα, ενώ υπάρχει ένα κρηπίδωμα μήκους 50m. Το 

απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 656,59m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 337,0 m.  

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 4 αλλαγές εκ των οποίων οι δύο είναι UIC54 R300 και δύο UIC54 R190. 

Συνολικά υπάρχουν 7 αλλαγές τροχιάς στο σταθμό. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές 

UIC54, συνδέσμους SKL12 VOSSLOW και ξύλινους στρωτήρες. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού 

ανακαινίστηκε την περίοδο 2003 - 2006. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 140 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-12). 

 

Σ.Σ. Μεσονησίου (ΧΘ. 187+464) 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 9) και αλλαγών τροχιάς (18 τεμ.), ενώ υπάρχει 

ένα κρηπίδωμα μήκους 40m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 619,86m. Το ωφέλιμο μήκος της 

κύριας γραμμής είναι 639m. 

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 6 αλλαγές εκ των οποίων οι τέσσερις είναι UIC54 R300 και δύο UIC54 R190. 

Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές UIC54, συνδέσμους SKL12 VOSSLOW, ξύλινους 

στρωτήρες και ολόσωμους στρωτήρες από σκυρόδεμα. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε 

την περίοδο 2003 - 2006. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 140 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-13). 

 

Σ.Σ. Νέου Καυκάσου (ΧΘ. 200+400) 

Ο Σ.Σ. έχει μία παρακαμπτήρια γραμμή και δύο μόρτες, ενώ υπάρχει ένα κρηπίδωμα μήκους 50m. Το 

απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 593,58m. Το ωφέλιμο μήκος της κύριας γραμμής είναι 669,0 m.  

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 2 αλλαγές τροχιάς UIC54 R300. Συνολικά υπάρχουν 4 αλλαγές τροχιάς στο 

σταθμό. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές UIC54, συνδέσμους SKL12 VOSSLOW και 

ξύλινους στρωτήρες. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε την περίοδο 2003 - 2006. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 130 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-14). 

 

Σ.Σ. Φλώρινας (ΧΘ. 5+446) 

Ο Σ.Σ. απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα γραμμών (περί τις 9) και αλλαγών τροχιάς (10 τεμ.), ενώ υπάρχουν 

δύο κρηπιδώματα μήκους 130m. Το απόλυτο υψόμετρο του σταθμού είναι 645,45m. Το ωφέλιμο μήκος 

της κύριας γραμμής είναι 199m. 

Επί κύριας γραμμής υφίστανται 5 αλλαγές εκ των οποίων μία είναι UIC54 R300, τρεις UIC54 R190 και μία 

UIC54 R295. Η κύρια γραμμή είναι στρωμένη με σιδηροτροχιές UIC54, συνδέσμους SKL12 VOSSLOW και 

ξύλινους στρωτήρες. Η κύρια γραμμή εντός του Σταθμού ανακαινίστηκε την περίοδο 2003 - 2006. 

Η ταχύτητα διέλευσης επί κύριας γραμμής είναι σήμερα 140 km/h. 

Το σχέδιο της γραμμολογίας του Σταθμού έχει ψηφιοποιηθεί σε γραμμικό σχέδιο (Σ-15). 
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Α.7.  Ισόπεδες Διαβάσεις - ΑΣΙΔ 

Στον υποφάκελο Φ3 διατίθενται τα μητρώα των ισόπεδων διαβάσεων των τμημάτων Στρυμώνα – 

Αλεξανδρούπολη και Πλατύ – Έδεσσα – Φλώρινα , Μεσονήσι – Καύκασος. 

Επίσης, δίδονται οι πίνακες με τα στοιχεία των ΑΣΙΔ στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με τους οποίους : 

 

1) στο τμήμα Στρυμώνας – Αλεξανδρούπολη υπάρχουν 74 ΑΣΙΔ εκ των οποίων τα 47 είναι τύπου Η1, ένα 

είναι τύπου Η2, 6 είναι ειδικού σχεδιασμού και τα υπόλοιπα 20 είναι των τύπων Η101 έως Η106Α. 

 

2) στο τμήμα Πλατύ – Φλώρινα και Μεσονήσι - Καύκασος υπάρχουν 64 ΑΣΙΔ εκ των οποίων τα 38 είναι 

τύπου Η1, ένα είναι τύπου Η2, έξι (6) είναι ειδικού σχεδιασμού και τα υπόλοιπα 19 είναι των τύπων Η101 

έως Η106Α. 

 

Στο πλαίσιο του έργου ανάταξης – συντήρησης προβλέπεται η αντικατάσταση των προαναφερόμενων ΑΣΙΔ 

με νέα συστήματα.  

 

Α.8.  Μικρά τεχνικά 

Στον υποφάκελο Φ4 βρίσκονται οι πίνακες των μικρών τεχνικών για τα τμήματα γραμμής Στρυμώνα – 

Αλεξανδρούπολη και Πλατύ – Φλώρινα – Μεσονήσι – Καύκασος. 

 

Επίσης, διατίθεται ψηφιοποιημένο βιβλίο επιθεωρήσεως μικρών τεχνικών του έτους 1979, στο οποίο 

διακρίνονται σκαριφήματα των μικρών τεχνικών. 

 

Δεν υφίστανται λοιπές πληροφορίες για τα μικρά τεχνικά, όπως σχέδια «ως κατασκευάσθη», στοιχεία 

υδραυλικών μελετών, φωτογραφική αποτύπωση και πρόσφατα στοιχεία επιθεωρήσεων. 

 

 

Α.9.  Μεγάλα τεχνικά 

Στον φάκελο Φ5 δίδονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες τα τεχνικά (γέφυρες άνω των 4,0 μέτρων) για τα 

τμήματα γραμμής Στρυμώνα – Αλεξανδρούπολη και Πλατύ – Φλώρινα – Μεσονήσι – Καύκασος. 

 

Στο τμήμα Στρυμώνας – Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τις εγγραφές των αρχείων, απαντώνται 204 

γέφυρες διαφόρων τύπων φορέα και υλικών κατασκευής, με φορτίο σχεδιασμού 20t ανά άξονα.   

 

Στο τμήμα γραμμής Πλατύ – Έδεσσα – Φλώρινα και Μεσονήσι – Καύκασος, απαντώνται 36 γέφυρες 

διαφόρων τύπων φορέα και υλικών κατασκευής, με φορτίο σχεδιασμού που ποικίλει από 16t ανά άξονα 

(σε 5 τεχνικά), σε 20t ανά άξονα (σε 25 τεχνικά) και σε 25t ανά άξονα (σε 6τεχνικά).   

 

Ειδικότερα για το τμήμα Πλατύ – Φλώρινα – Μεσονήσι – Καύκασος και στον υποφάκελο Φ5.1 διατίθενται 
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αναλυτικές πληροφορίες για δέκα σιδηροδρομικές γέφυρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Χ.Θ. 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΓΡ. ΣΧΕΔΙΑ σε μορφή PDF 
ΔΑΤΕ σε 
μορφή 

doc 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

Χ.Θ. 
179+040 

γρ. Θ-Φ 
(1)  Αρ. σχ. Μ.Ε 1197/  Ζευκτόν εκ Διδυμων 
Δοκων ανοίγματος 15,70μ δια  Γέφυρας χιλ. 
179+040 και 181+620 Θ-Φ  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Χ.Θ. 
181+620 

γρ. Θ-Φ 

(1). Θ.8/42 -Απρίλιος 1950-ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. 
ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Γραμμή Θ-Φ Μεταλλική Γέφυρα αμ. 15,00μ 
χλμ. 181+620,00) 
(2). Σκαρίφημα υπ΄ αριθμ΄ 175/27.05.60/Ι 
Τμ. Γρ.-Ε (27-05-60) 
(Στοιχεία ανακατασκευής-βλαβών εκ 
πλημμύρας της 24.5.60- έργων προστασίας 
γέφυρας Χ.Σ 181+612 Θ.Φ)                                                                                            
(3) ΣΧΕΔΙΑ Γέφυρας Χ.Σ 181+620γρ.Θ-Φ 
(ΚΑΤΟΨΗ-ΟΨΗ-ΤΟΜΗ)                                                                         
(4)Αρ. σχ. Μ.Ε 1197/  Ζευκτόν εκ Διδυμων 
Δοκων ανοίγματος 15,70μ δια  Γέφυρας χιλ. 
179+040 και 181+620 Θ-Φ                                                                            
(5) Σχεδιάγραμμα Γέφυρα Χ.Σ 181+620γρ.Θ-
Φ                          (6) Σχέδια-Κάτοψη-Όψη -
Γέφυρα Χ.Σ 181+620γρ.Θ-Φ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Χ.Θ. 
190+869 

γρ. Θ-Φ 
ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ 

(1) Σχέδιο υπ. Αριθμ. ΜΕ 1302/23-07-
1954/ΔΓ“ Δικτυωτόν ζευκτόν τύπου” “S ”κάτω 
διαβάσεως 
Θεωρητικού ανοίγματος 20,764μ. 
Δια γέφυρας: 
χιλ. 190+869ΘΦ (2 ανοίγματα) 
& »» 191+748ΘΦ(1 άνοιγμα) 
(2) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ Χ.Σ 
190+869γρ.Θ-Φ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Χ.Θ. 
191+748 

γρ. Θ-Φ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 

(1)  Σχέδιο υπ. Αριθμ. ΜΕ 1302/23-07-
1954/ΔΓ“ Δικτυωτόν ζευκτόν τύπου” “S ”κάτω 
διαβάσεως 
Θεωρητικού ανοίγματος 20,764μ. 
Δια γέφυρας: 
χιλ. 190+869ΘΦ (2 ανοίγματα) 
& »» 191+748ΘΦ(1 άνοιγμα) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Χ.Θ. 
196+376 

γρ. Θ-Φ 

 
1.  Σχέδιο ΜΕ 1833/31-7-1955 
“Δικτυωτόν ζευκτόν τύπου “S” 
Κάτω διαβάσεως θεωρητικού ανοίγματος 
16.00μ „ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 

Χ.Θ. 
198+801 

γρ. Θ-Φ   ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 
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Χ.Θ. 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΓΡ. ΣΧΕΔΙΑ σε μορφή PDF 
ΔΑΤΕ σε 
μορφή 

doc 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

Χ.Θ.56+368 
γρ. Θ-Φ 

ΑΡΔΕΥΤ. 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 

(1).     2116/10-01-61/ΣΕΚ 
“ΓΕΦΥΡΑ ΧΛΜ. 56.368,20(2-8.00) ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΙΣ” 
(2).      2117/10-01-61/ΣΕΚ 
“ΓΕΦΥΡΑ ΧΛΜ. 56.368,20(2-8.00) ΒΑΘΡΑ 
ΤΟΙΧΟΙ” 
(3).     2118/10-01-61/ΣΕΚ 
“ΓΕΦΥΡΑ ΧΛΜ. 56.368,20(2-8.00) ΦΟΡΕΥΣ” 
(4)   . 2119/10-01-61/ΣΕΚ 
“ΓΕΦΥΡΑ ΧΛΜ. 56.368,20(2-8.00) 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΦΟΡΕΩΣ” 
(5).     2120/10-01-61/ΣΕΚ 
“ΓΕΦΥΡΑ ΧΛΜ. 56.368,20(2-8.00) ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ” 
(6 ).     Κ23/422Α 30-11-1960/ΣΕΚ.ΔΠΘ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΛ. 56+083,56-56+528,14                                                       
(7 )    . 3832/18-02-61 /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 
Γέφυρα εις ΧΛΜ. 3+300 της ΚΔΔΑ  υπό την 
Σιδ/κήν γραμμήν Θες/νίκης –Φλωρίνης ΧΛΜ. 
56+368 
Προσαρμογή θεμελιώσεων των υπ΄αριθμ. 2116 
κ΄ 2117 σχεδίων ΣΕΚ διά τάσιν εδάφους 
<1kg/cm2 

NAI NAI ΌΧΙ 

Χ.Θ. 63+512 
γρ. Θ-Φ 

ΑΡΔΕΥΤ. 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 

(1 ).     2606/ΔΓ/01-1957 
“Γέφυρα εκ. Σιδ/γούς σκυροδέματος θεωρ.αν. 
2Χ7,57 επί Αρδευτικής Διώρυγος Αλιάκμονα 
Χ.Σ 63+512” 
(2).    2606Α/ΔΓ/01-1957 
“Στατικός Υπολογισμός Βάθρων Γέφυρας εις 
χιλ.63+512Γραμμή Θ-Φ” 
(3 ).     2606Β/ΔΓ/22-01-1957 
(4).     2606Γ/ΔΓ/26-01-1957 
“Γέφυρα χλμ 63+512 γραμμής Θ-Φ θεωρ. 
ανοίγματος 2Χ7,57 σχ.ζευγμάτων (Απόσπασμα 
εκ του σχ. 2481Α” 

NAI NAI ΝΑΙ 

Χ.Θ. 68+150 
γρ. Θ-Φ - 

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 

Σχέδιο:ΜΕ 492/22-05-1936/ΔΓ                            
(Τοπογραφικό Διάγραμμα-Γενική κάτοψις 
γέφυρας ΚΛ 1:1000) 
Σχέδιο:ΜΕ 493α/09-07-1936/ΔΓ (Πρόοψις 
ΚΛ 1:100) 
Σχέδιο:ΜΕ 494/22-05-1936/ΔΓ 
(Λεπτομέρειες γέφυρας ΚΛ.1:10) 
Σχέδιο:ΜΕ 495α/9-07-1936/ΔΓ 
(Βάθρα ΚΛ 1:50) 
Σχέδιο:ΜΕ 496α/09-07-1936/ΔΓ 
(Στατικός Υπολογισμός) 

NAI NAI ΌΧΙ 

Χ.Θ. 92+160 γρ. Θ-Φ    ΌΧΙ NAI ΌΧΙ 

 

Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διερεύνηση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών 

εργασιών που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των ανατάξεων και συντηρήσεων των εν λόγω 

τμημάτων με στόχο την ασφαλή λειτουργία των γραμμών και την προσαρμογή στις αρχές των ΤΠΔ. 
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Με την υπογραφή της σύμβασης θα δοθούν στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ όλα τα στοιχεία των ΔΑΤΕ των γεφυρών των 

εν λόγω τμημάτων γραμμής καθώς και στοιχεία επιθεωρήσεων. Ανεξαρτήτως των πληροφοριών αυτών, οι 

οποίες θα δοθούν επικουρικά για την εκτέλεση της σύμβασης, ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ είναι υποχρεωμένος να 

προβεί σε αυτοψία προκειμένου να τεκμηριωθούν οι προτάσεις για αναβάθμιση ή αντικατάσταση 

τεχνικών και να προβεί στη βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση. 

 

Α.10.  Σήραγγες 

 

Στον υποφάκελο Φ5.2 βρίσκονται τα στοιχεία του μητρώου RINF για τις σήραγγες των τμημάτων γραμμής 

Στρυμώνα – Αλεξανδρούπολη και Πλατύ – Φλώρινα – Μεσονήσι – Καύκασος. Δίδονται πληροφορίες για 

τα μήκη, τις Χιλιομετρικές θέσεις και τη διατομή των σηράγγων. 

 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στην οριζοντιογραφία και διατομές των 

σηράγγων. 

 

Με την υπογραφή της σύμβασης θα δοθούν στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ ψηφιακά αρχεία αποτύπωσης της διατομής 

των σηράγγων με laser (περιτύπωμα) καθώς και τα διαθέσιμα ψηφιοποιημένα σχέδια των σηράγγων. 

 

Α.11.  Κτίρια – περιβάλλων χώρος σταθμών 

 

Στα παρακάτω σχέδια βρίσκονται πληροφορίες για τα κτίρια επιβατών των Σταθμών. 

Α. Για το τμήμα Στρυμώνα - Αλεξανδρούπολη 

ΣΙΔ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Χ.Θ. ΑΡΧΕΙΟ 

ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ 94+351 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 98+810 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΟΤΟΥΣΑ 110+741,05 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΕΡΡΕΣ 126+039,85 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΧΡΥΣΟΣ 137+421,85 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΓΑΖΩΡΟΣ 149+161,70 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 163+282 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΛΕΥΚΟΘΕΑ 170+243 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ 183+466,90 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΡΑΜΑ 196+126,30 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 211+286,40 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 222+454,68 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 233+651,40 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙ 247+217 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 256+437,00 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΛΙΒΕΡΑ 268+031,66 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΣΙΔ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Χ.Θ. ΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟΞΟΤΕΣ 277+370,85 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΞΑΝΘΗ 291+453,26 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ 307+339,59 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Β. Για το τμήμα Πλατύ – Καύκασος / Μεσονήσι – Φλώρινα 

 

ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ Χ.Θ. ΑΡΧΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 44+067 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 54+826 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΕΡΟΙΑ 67+469 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΝΑΟΥΣΑ 79+080 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ 86+828 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΥΔΡΑ 95+774 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΔΕΣΣΑ 110+701 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΓΡΑ 119+091 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΡΝΙΣΣΑ 136+784 Δ/Υ 

ΒΕΓΟΡΙΤΗΣ 143+165 Δ/Υ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 159+181 Δ/Υ 

ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ 164+813 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΕΥΗ 178+490 Δ/Υ 

ΜΕΣΟΝΗΣΙ 187+464 Δ/Υ 

ΝΕΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ 200+400 Δ/Υ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 5+446 Δ/Υ 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα διαθέσιμα στοιχεία σχεδίων αφορούν κατόψεις των κτιρίων ενώ δεν υπάρχουν 

σχέδια όψεων, τομών, κατόψεων δωμάτων, πίνακες κουφωμάτων και σχέδια Η/Μ Εγκαταστάσεων. 

 

Α.12.  Γεωτεχνικά θέματα 

 

Α.12.1 Έκθεση Γεωτεχνικής – Γεωλογικής αυτοψίας 

 

Είναι διαθέσιμα από την Υπηρεσία τεχνική έκθεση γεωλογικής – γεωτεχνικής αυτοψίας, εκτίμησης 

κίνδυνων και προτάσεων αντιμετώπισης ή πρόσθετης διερεύνησης σε επιλεγμένα τμήματα του 

σιδηροδρομικού δικτύου όπου περιλαμβάνονται τμήματα των γραμμών Στρυμώνα – Αλεξανδρούπολης 

και Πλατύ – Έδεσσα – Φλώρινα. 
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Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης ήταν η γεωλογική – γεωτεχνική αξιολόγηση συγκεκριμένων θέσεων 

της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ που έχουν εμφανίσει προβλήματα όπως καταπτώσεις και 

καθιζήσεις. Στην έκθεση περιγράφονται οι γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες στις θέσεις αυτές, δίνεται 

εκτίμηση του μηχανισμού αστοχίας και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυσκολίες πρόσβασης και παρέμβασης στα τμήματα αυτά. Στην παρούσα έκθεση εξετάστηκαν πέντε 

τμήματα στη Βόρεια Ελλάδα και ένα τμήμα στη Νότια Ελλάδα. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν θέσεις στα 

τμήματα Σ.Σ. Λευκοθέας  - Σ.Σ. Φωτολίβου (ΤΜΗΜΑ 1Β), ΣΣ. Πλατανιών – ΣΣ. Παρανεστίου (ΤΜΗΜΑ 1Γ), 

Σ.Σ. Λιβερών – Σ.Σ. Τοξοτών (ΤΜΗΜΑ 1Δ), Συκορράχης – Ποταμού (ΤΜΗΜΑ ΙΙ).   

 

Εκτός της γεωλογικής – γεωτεχνικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

και την επί τόπου επίσκεψη, χρησιμοποιήθηκε και μεθοδολογία εκτίμησης ρίσκου βραχοπτώσεων σε όλες 

τις βραχώδεις θέσεις, ώστε να προκύψει η εκτίμηση του κινδύνου ανά θέση συγκριτικά ώστε να μπορέσει 

ο ΟΣΕ να κατευθύνει κατάλληλα τις ενέργειές του. 

 

Α.12.2 Μελέτες τμήματος Λευκοθέα – Φωτολίβος 

Είναι διαθέσιμα από την Υπηρεσία Γεωλογική Αναγνωριστική Μελέτη και Γεωλογική προμελέτη καθώς και 

Γεωτεχνική Μελέτη για τη παραλλαγή του τμήματος γραμμής Λευκοθέα – Φωτολίβος. 

 

Α.12.3 Μελέτες τμήματος Δράμα - Παρανέστι 

Είναι διαθέσιμες από την Υπηρεσία οι ακόλουθες μελέτες για την παραλλαγή του τμήματος γραμμής 

Δράμα – Παρανέστι : 

 Γεωτεχνική προμελέτη ορυγμάτων 

 Γεωτεχνική προμελέτη επιχωμάτων 

 Τεύχος παρουσίασης και αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών 

 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης οχετών 

 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών από ΧΘ 192+400 έως 211+000 

 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών από ΧΘ 211+000 έως 228+661 

 Οριστική Γεωλογική μελέτη 

 Μελέτη μέτρων άμεσης υποστήριξης σηράγγων 

 

Α.12.4 Μελέτες τμήματος Ίασμος - Πολύανθος 

Είναι διαθέσιμες από την Υπηρεσία : 

 Γεωλογική Προμελέτη 

 Γεωτεχνική οριστική μελέτη επιχωμάτων 

 Αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας τεχνικού γέφυρας ποταμού Κομψάτου 

 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικού γέφυρας 

 Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης της υφιστάμενης σιδ/κής γέφυρας Κομψάτου. 
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Α.13.  Υδραυλικά θέματα 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με υδραυλικές μελέτες υφιστάμενων τεχνικών έργων καθώς και 

καταγεγραμμένα προβλήματα υδραυλικής φύσεως στα υπόψη τμήματα γραμμής.  

 

Θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία υδραυλικών μελετών που αναφέρονται στο εδάφιο 

Α.14 και αφορούν σε εγκεκριμένες μελέτες παραλλαγών στα τμήματα Παρανέστι – Δράμα, Λευκοθέα – 

Φωτολίβος, Παρανέστι – Σταυρούπολη και Ίασμος – Πολύανθος. 

 

 

Α.14.  Μελέτες που θα ληφθούν υπόψη 

 

Είναι διαθέσιμες από την Υπηρεσία οι ακόλουθες μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν από τον ΟΣΕ 

ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και είναι οι ακόλουθες : 

Α.14.1 Μελέτες παραλλαγής τμήματος Λευκοθέα – Φωτολίβος 

Αφορά την τροποποίηση της χάραξης του τμήματος γραμμής Λευκοθέα – Φωτολίβος και στον υποφάκελο 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες :  

 Προκαταρκτική στατική μελέτη ΚΔ οδών, ΑΔ Οδών και C&C  

 Προκαταρκτική στατική μελέτη Σιδηροδρομικών Γεφυρών Γ2, Γ3Α, Γ3Β, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7 

 Προμελέτη συγκοινωνιακών έργων (τροποποίηση της χάραξης από ΧΘ 0+556,84 – 1+636,24. 

 

Α.14.2 Μελέτες τμήματος Παρανέστι - Δράμα 

Αφορούν  στην παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Δράμας –Παρανεστίου από 

ΧΘ 192+400 έως ΧΘ 228+662, καθώς και την αποκατάσταση του κάθετου και παράλληλου οδικού δικτύου. 

Το εξεταζόμενο στην παρούσα μελέτη σιδηροδρομικό έργο αποτελεί υποτμήμα του τμήματος Δράμα – 

Ξάνθη, η λειτουργία του οποίου είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ. αριθμ. 141880/06.06.2009 

ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ/ΕΠΟ), εκδούσα Αρχή της οποίας ήταν η πρώην ΕΥΠΕ του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες :  

 ΜΠΕ 

 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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 ΣΗΡΑΓΓΕΣ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 

 

Α.14.3 Μελέτες τμήματος Παρανέστι - Σταυρούπολη 

Πρόκειται για το έργο της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 29,71 χλμ. και των οδών αποκατάστασης 

του παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, από το Παρανέστι του Ν. Δράμας έως τη Σταυρούπολη του 

Ν. Ξάνθης. Αρχή της μελέτης είναι η Χ.Θ 229+200 (χιλιομέτρηση υφιστάμενης Σ.Γ. Θεσσαλονίκη – 

Αλεξανδρούπολη μέσω Πολυκάστρου, η οποία ταυτίζεται με το πέρας του τμήματος της προηγούμενης 

σύμβασης Α.Σ. 175) και τέλος η Χ.Θ.258+914,97 Ξ Χ.Θ. 261+700 Σ.Γ.Θ-Α μΠκ. 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες :  

 ΜΠΕ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 Τεύχη Δημοπράτησης 

 

Α.14.4 Μελέτες τμήματος Ίασμος - Πολύανθος 

Αφορά στη μελέτη παραλλαγής της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Ίασμου – Πολύανθου 

και γέφυρας Κομψάτου. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες : 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ 

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ5 ΚΟΜΨΑΤΟΥ 

 

 

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  

Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, το έργο της αναβάθμισης/ανακαίνισης σε εντοπισμένα 

τμήματα των σιδηροδρομικών γραμμών: 

o Πλατύ – Καύκαυσος και Μεσονήσι - Φλώρινα,  

o Στρυμώνας – Αλεξανδρούπολη.  

είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας. 

Το έργο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί, εν μέρει και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που 

προϋποθέτει ότι θα  επιτευχθεί η απορρόφηση των πόρων σε μικρό χρονικό διάστημα (μέχρι τέλους του 
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2024). Με δεδομένο αυτό αλλά και το γεγονός α) ότι το εύρος και απαιτούμενων επεμβάσεων 

αναβάθμισης και ανακαίνισης δεν έχει πλήρως καθορισθεί και β) ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΣΕ: 

 είναι υποστελεχωμένες, 

  είναι επιφορτισμένες με την καθημερινή συντήρηση του λειτουργούντος δικτύου, 

 δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για την προετοιμασία και διενέργεια 

διαγωνισμού με το σύστημα ΣΔΙΤ, 

κρίθηκε αναγκαία η πρόσληψη έμπειρου Τεχνικού Συμβούλου που θα υποβοηθήσει τις Υπηρεσίες του ΟΣΕ 

στη προετοιμασία και διενέργεια του διαγωνισμού υλοποίησης του έργου αναβάθμισης/ανακαίνισης των 

γραμμών αυτών. 
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Γ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  

Γ1.  Υπηρεσίες σε θέματα Σιδηροδρομικής Επιδομής (κατηγορία 10) 

 

1.1.  Στοιχεία χάραξης - υπόβαθρα 

 

Με βάση τον άξονα της Σ.Γ.  τα δεδομένα των μετρήσεων και τις βελτιώσεις χαράξεων που θα χορηγηθούν 

από τον ΟΣΕ, ο Σύμβουλος θα προσδιορίσει την τελική οριζοντιογραφία, μηκοτομή και τυπικές διατομές 

που θα ληφθούν υπόψη στο έργο από τους υποψήφιους Αναδόχους. Ο γενικός κανόνας των επεμβάσεων 

είναι τα έργα να κινηθούν εντός του υφιστάμενου ορίου απαλλοτρίωσης. 

 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ο Σύμβουλος θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία 3D των μετρήσεων για τη 

δημιουργία του DTM και με βάση αυτά θα προβεί στην εξαγωγή χαρακτηριστικών διατομών σε 

επιλεγμένες θέσεις. 

 

Στα υφιστάμενα υπόβαθρα , ο Σύμβουλος θα ενσωματώσει τα στοιχεία των μικρών και μεγάλων τεχνικών 

που θα διατεθούν από τον ΟΣΕ καθώς και τα στοιχεία των προτάσεών του στις θέσεις επεμβάσεων 

(αντικαταστάσεις/ενισχύσεις τεχνικών κλπ). 

 

Επίσης ο Σύμβουλος θα ενσωματώσει στα υπόβαθρα, στοιχεία υφιστάμενων σύγχρονων μελετών χάραξης 

και τοπογραφικών μελετών που δεν έχουν υλοποιηθεί. 

 

Στο πλαίσιο των μελετών αυτών θα προσδιοριστεί επίσης το πλήθος των σηράγγων, των οποίων απαιτείται 

η διεύρυνση της διατομής, ώστε να είναι αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας. Θα 

καθοριστούν επίσης λοιπές απαιτήσεις των ΤΠΔ, όπως πυροσβεστικά σημεία και οδικά έργα πρόσβασης 

σε αυτά. 

 

Στις περιοχές των σιδηροδρομικών σταθμών / στάσεων που θα αναβαθμισθούν θα καθοριστεί η 

γραμμολογία αυτών σε συνδυασμό με τις ΤΠΔ (μήκη παρακαμπτηρίων, τεχνικά χαρακτηριστικά 

αποβαθρών) και λοιπές απαιτήσεις ΑΜΕΑ. 

 

Στο τμήμα Στρυμώνας – Αλεξανδρούπολη περιλαμβάνονται στο αντικείμενο :  

 Περί τα 313 km άξονα σιδ/κής γραμμής 

 Έως και 25 Σταθμοί, εξαιρουμένων των Σ.Σ. Στρυμώνα και Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης 
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  Σιδ. Σταθμός ΧΣ ΚΕ 

1 Σιδηρόκαστρο 134+428 

2 Σκοτούσα 146+200 

3 Σέρρες 161+598 

4 Χρυσός 173+000 

5 Γαζώρος 184+720 

6 Ν. Ζίχνη 193+759 

7 Λευκοθέα 205+817 

8 Φωτολίβος 218+877 

9 Δράμα 231+536 

10 Νικηφόρος 246+696 

11 Πλατάνια 257+865 

12 Παρανέστι 269+051 

13 Νεοχώρι 282+628 

14 Σταυρούπολη 291+847 

15 Λιβερά 303+417 

16 Τοξότες 312+757 

17 Ξάνθη 326+863 

18 Πολύσιτος 342+810 

19 Ίασμος 319+455 

20 Πολύανθος 323+600 

21 Κομοτηνή 338+652 

22 Βέννα 354+850 

23 Μέστη 369+350 

24 Κίρκη 385+891 

25 Ποταμός 0+000 

 

 

Στο τμήμα Πλατύ – Φλώρινα και Μεσονήσι – Ν. Καύκασος περιλαμβάνονται στο αντικείμενο: 

 Περί τα 160 km άξονα σιδ/κής γραμμής 

 Έως και 16 Σταθμοί, μη περιλαμβανομένου του Σ.Σ. Πλατέως 

 

Α/Α Σιδ. Σταθμός ΧΣ ΚΕ 

1 Αλεξάνδρεια 44+067 
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Α/Α Σιδ. Σταθμός ΧΣ ΚΕ 

2 Ξεχασμένη 54+826 

3 Βέροια 67+469 

4 Νάουσα 79+080 

5 Επισκοπή 86+828 

6 Σκύδρα 95+774 

7 Έδεσσα 110+700 

8 Άγρα 119+091 

9 Άρνισα 136+784 

10 Βεγορίτη 143+200 

11 Αμύνταιο 159+181 

12 Ξυνό Νερό 164+813 

13 Βεύη 178+490 

14 Μεσονήσι 187+464 

15 Ν. Καύκασος 200+400 

16 Φλώρινα 5+466 

 

  

1.2.   Στοιχεία Επιδομής  

Η εργασία για την επιδομή συνίσταται στην τεκμηρίωση των επιμέρους στοιχείων διαμόρφωσης της 

στρώσης γραμμής και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στις εργασίες αναβάθμισης όσο και στις 

εργασίες συντήρησης γραμμής. 

Οι θέσεις ανακαίνισης της επιδομής καθώς και το είδος αυτών θα προταθούν από τον ΟΣΕ. Ο Σύμβουλος 

θα προβεί στον έλεγχο, περαιτέρω αξιολόγηση και οριστικοποίηση των επεμβάσεων σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ. Στο πλαίσιο του ελέγχου, θα γίνουν οι βασικοί υπολογισμοί, επιστημονικές 

αναφορές και ότι άλλο απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες της Σιδηροδρομικής ώστε οι τελικές 

προτάσεις των επεμβάσεων να είναι τεκμηριωμένες επαρκώς. 

 

Ως προς τα θέματα της συντήρησης της γραμμής, θα γίνουν αντίστοιχες επιστημονικές δράσεις (αναφορές 

σε κανονιστικά θέματα, αξιολόγηση των υφιστάμενων ευρημάτων από τις Επιθεωρήσεις – καταγραφές 

του ΟΣΕ, υπολογισμοί) με στόχο την επαρκή τεκμηρίωση των προτεινόμενων επεμβάσεων. 

 

1.3.  Λοιπές υπηρεσίες 

 

Στις υπηρεσίες συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνεται και ο υπολογισμός του περιτυπώματος της 
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σιδηροδρομικής γραμμής, που θα γίνει σύμφωνα με το ΕΝ 15273-3:2013, για όλες τις χαρακτηριστικές 

διατομές, για τις ανάγκες της πιστοποίησης της διαλειτουργικότητας.  

 

Οι προτεινόμενες δράσεις στα τμήματα γραμμής, όπου προβλέπεται  αναβάθμιση της γραμμής και των 

σταθμών, πρέπει να είναι συμβατές με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), 

για το υποσύστημα ‘Υποδομή»: Κανονισμοί (ΕΕ) 1299/2014, 1300/2014 και 1303/2014, όπως ισχύουν  και 

με τους Εθνικούς Κανόνες στα ανοικτά σημεία των παραπάνω ΤΠΔ. 

Για τον λόγο αυτό, στα τμήματα που η γραμμή αναβαθμίζεται, τα παραδοτέα του Συμβούλου επιβάλλεται 

να συνοδεύονται και από Έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ στη φάση του σχεδιασμού, 

που θα  πραγματοποιηθεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό (Νοtified Body-ΝοΒο) και Ορισμένο Οργανισμό 

(Designated Body-DeBo) αντίστοιχα. 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 798/2016 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 402/2013 

απαιτείται η απόδειξη της ασφαλούς ενσωμάτωσης του έργου (στο τμήμα σιδ. γραμμής που 

αναβαθμίζεται ) στο υπάρχον σιδηροδρομικό σύστημα μέσω της ορθής εφαρμογής των Κοινών μεθόδων 

ασφάλειας. Κατά συνέπεια, στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνεται η διαχείριση 

επικινδυνότητας (μελέτη ανάλυσης και αξιολόγησης επικινδυνότητας-Risk Analysis, κλπ) του έργου 

αναβάθμισης από ομάδα εμπειρογνωμόνων καθώς και η αντίστοιχη ανεξάρτητη εκτίμηση ασφάλειας, από 

ανεξάρτητο εκτιμητή (Assessment Body) ώστε να αποδεικνύεται η ορθή εφαρμογή του Κανονισμού 

402/2013 στη φάση του σχεδιασμού. 

 

Ως προς τις αποβάθρες και τα κτίρια των επιλεγέντων Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων, ο Σύμβουλος 

θα προτείνει τις απαραίτητες εργασίες ανασχεδιασμού ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή τους στις αρχές 

της Διαλειτουργικότητας και των Εθνικών και Κοινοτικών Κανονισμών.  

 

Εντός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα προτείνει πιστοποιημένους 

οργανισμούς NoBo/DeBo/Asbo προς έγκριση από τον ΟΣΕ. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών από 

τους NoBo/DeBo/Asbo περιλαμβάνονται ανηγμένα στις αμοιβές του Συμβούλου. 

 

Στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνεται τέλος και η αξιολόγηση από κυκλοφοριακής απόψεως, 

των καταργούμενων ισόπεδων διαβάσεων των γραμμών  

 

 

1.4.  Εκτίμηση δαπανών αναβάθμισης και συντήρησης 

Ο Σύμβουλος θα προβεί στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στον εκτιμητικό ποσοτικό και ποιοτικό 

προσδιορισμό όλων των απαραίτητων εργασιών και υλικών που αφορούν τόσο στην αναβάθμιση της 

γραμμής όσο και στους Σταθμούς και Ισόπεδες Διαβάσεις. 

Το ίδιο θα γίνει και για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης των πάγιων εγκαταστάσεων που 

προαναφέρθηκαν ώστε να επιτευχθεί η πλήρης και κανονική λειτουργία στο χρονικό διάστημα της 

διάρκειας του έργου υπό τα λειτουργικά δεδομένα που έχουν τεθεί από τον ΟΣΕ.  
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1.5.  Τεύχη Δημοπράτησης έργων κατηγορίας (10) 

Ο Σύμβουλος θα συλλέξει όλα τα δεδομένα των Προδιαγραφών που αντιστοιχούν στα αντικείμενα 

ενασχόλησής του και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία του πλαισίου των 

Προδιαγραφών και λοιπών απαιτήσεων (απαιτήσεων Συγγραφών Υποχρεώσεων, Κανονισμού Μελέτης 

Έργων, ανάπτυξη ειδικών όρων κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν στα τελικά τεύχη δημοπράτησης του 

Διαγωνισμού ΣΔΙΤ. Επίσης θα προσδιοριστούν τα τιμολόγια και οι κατ’αποκοπήν τιμές που θα διέπουν το 

έργο (εργασίες αναβάθμισης και εργασίες συντήρησης).  

 

1.6. Ενοποιημένα τεύχη διαγωνισμού ΣΔΙΤ 

Ο Σύμβουλος θα συλλέξει όλα τα επιμέρους τεύχη των λοιπών κατηγοριών μελέτης και θα τα ενοποιήσει 

σε ενιαία μορφή. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσης θα αναπτυχθούν οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι των Τευχών, οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές Απαιτήσεων, οι δείκτες ποιότητας και ό,τι άλλο απαιτείται ώστε να επιτευχθεί η πληρότητα 

των τευχών του διαγωνισμού ΣΔΙΤ. 

 

Στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Υπηρεσίας τόσο στο προ-

διαγωνιστικό στάδιο όσο και στο στάδιο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού ανάδειξης Ιδιωτικού 

Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ΣΔΙΤ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

 

Προ-διαγωνιστικό Στάδιο 

 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Απαιτήσεων 

 Συνεργασία με Νομικούς και Χρηματο-οικονομικούς Συμβούλους για την σύνταξη/διαμόρφωση: 

o κριτηρίων επιλογής 

o προ-απαιτούμενων και σχετικών εργασιών/υποχρεώσεων ΟΣΕ για την ολοκλήρωση/θέση 

σε εφαρμογή της σύμβασης 

o καταλόγου προς διάθεση στοιχείων 

o σύμβασης ΣΔΙΤ 

 Σύνταξη τεχνικού μέρους τευχών διαγωνισμού 

 

Στάδιο Διαγωνισμού (σε συνεργασία με λοιπούς Συμβούλους) 

 Υποστήριξη Ψηφιακού Χώρου Δεδομένων (Virtual Data Room – VDR) 

 Υποστήριξη διαδικασιών τεχνικής αξιολόγησης του έργου από τους Υποψηφίους 

 Παροχή απαντήσεων/διευκρινήσεων τεχνικού αντικειμένου προς Υποψηφίους 

 Υποστήριξη αξιολόγησης Υποψηφίων/διαδικασίας επιλογής επί τεχνικών θεμάτων 

 Υποστήριξη της διαδικασίας διαγωνισμού σε σχέση με εξωτερικούς Φορείς (EE, κλπ). 

 

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω περιλαμβάνονται ανηγμένα στις αμοιβές του Συμβούλου. 
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1.7. Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα αφορούν στο σύνολο των σιδηροδρομικών γραμμών του έργου. 

 

Παραδοτέο Γ1.1 : Γενικά υποστηρικτικά σχέδια και τεύχη 

 

a. Γενικές Οριζοντιογραφίες σιδηροδρομικών γραμμών 

b. Ενοποιημένα τοπογραφικά υπόβαθρα 

c. Οριζοντιογραφίες ανοικτής γραμμής σε κλ. 1:1000 ή/και 1:2000 

d. Μηκοτομές της κύριας γραμμής 

e. Τυπικές Διατομές 

f. Τεχνική Έκθεση Μελέτης Επιδομής   

g. Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης έργων αναβάθμισης των επιλεγέντων Σταθμών που θα περιλαμβάνει 

προτάσεις αναβάθμισης - συντήρησης και αναπροσαρμογής επιλεγμένων τμημάτων του 

περιβάλλοντος χώρου Σ. Σταθμών και των αποβαθρών για την κάλυψη των σύγχρονων 

απαιτήσεων.  

h. Τεχνική Έκθεση προτάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε καταργούμενες θέσεις ΙΔ σύμφωνα με τις 

λειτουργικές απαιτήσεις του έργου 

 

Παραδοτέο Γ1.2 : Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 

 

a. Σχέδια στρώσης Σταθμών σε κλ. 1:500 ή/και  1:1000 

b. Τυπικά σχέδια επιδομής 

c. Γενικές διατάξεις έργων διαμόρφωσης Σταθμών (προσαρμογή στις ΤΠΔ) 

d. Τεχνική Έκθεση ποσοτικού και κοστολογικού προσδιορισμού αντικειμένου αναβάθμισης ΣΓ  

e. Τεχνική Έκθεση ποσοτικού και κοστολογικού προσδιορισμού αντικειμένου συντήρησης ΣΓ  

f. Τεχνική περιγραφή φυσικού αντικειμένου  (Τεύχος ΤΠ1) 

 

Παραδοτέο Γ1.3 : Ειδικές Μελέτες  

 

a. Μελέτη Περιτυπωμάτων 

b. Έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ 

c. Μελέτη ανάλυσης και αξιολόγησης επικινδυνότητας 

 

Παραδοτέο Γ1.4 : Προδιαγραφές, ΚΜΕ, Καθορισμός Δεικτών - Προϋπολογισμοί  

 

i. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Αναβάθμισης 

ii. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Συντήρησης 

iii. Στοιχεία Κανονισμού Μελετών Έργων 

iv. Καθορισμός Επιθυμητών Επιπέδων Διαθεσιμότητας - Επιτελεστικότητας 

v. Τιμολόγια - Προϋπολογισμοί 
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Παραδοτέο Γ1.5 : Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ   

 

i. Στοιχεία Συγγραφών Υποχρεώσεων 

i. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 

ii. Τεύχη διαγωνισμού  

 

Παραδοτέο Γ1.6 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 

 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά τη φάση του Διαγωνισμού 

Σύμβασης Συντήρησης ΣΔΙΤ, τόσο κατά το στάδιο του Διαγωνισμού, όσο και κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης. 

 

Γ2.  Υπηρεσίες σε θέματα Υδραυλικών (κατηγορία 13) 

 

2.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

Με βάση τις καταγραφές από τις εκθέσεις αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των γραμμών που 

θα διατεθούν από τον ΟΣΕ, ο Σύμβουλος θα προβεί σε αυτοψίες σε στοχευμένες θέσεις με προβλήματα 

αποχέτευσης-αποστράγγισης κατά μήκος της γραμμής.  

 

Στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνονται : 

 Έκθεση Αυτοψίας 

 Γενική Υδρολογική Θεώρηση 

 Προτεινόμενα έργα αντιμετώπισης των εντοπισμένων προβλημάτων σε επίπεδο προκαταρκτικής 

μελέτης με προκοστολόγηση και ενδεικτικά σχέδια 

 Τυπικά Έργα αποστράγγισης των επιλεγέντων Σιδ. Σταθμών του έργου σε επίπεδο προκαταρκτικής 

μελέτης με προκοστολόγηση και ενδεικτικά σχέδια  

 Ενσωμάτωση στο έργο υφιστάμενων εγκεκριμένων υδραυλικών μελετών προς κατασκευή 

 Προμέτρηση εργασιών ανά τμήματα 

 Προϋπολογισμός εργασιών ανά τμήματα. 

 

2.2. Παραδοτέα 

Τα σχετικά Παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

2.2.1. Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης 

- Παραδοτέο Γ2.1:  Τεχνική Έκθεση αυτοψίας και αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης. 

Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αυτοψίας που θα διενεργήσει ο Σύμβουλος, αξιολόγηση 
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των δεδομένων και της υφιστάμενης κατάστασης και τεκμηρίωση των προτεινόμενων 

έργων αναβάθμισης της αποστράγγισης της γραμμής, των Σταθμών και των τεχνικών. 

2.2.2. Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ 

- Παραδοτέο Γ2.2: Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές, Καθορισμός Επιθυμητών Επιπέδων Διαθεσιμότητας  

- Στοιχεία Συγγραφών και Κανονισμού Μελετών Έργων 

- Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και προεκτίμηση κόστους 

2.2.3. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Συντήρησης ΣΔΙΤ. 

- Παραδοτέο Γ2.3: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και υποστήριξη της Υπηρεσίας 

κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης Συντήρησης ΣΔΙΤ, τόσο κατά το στάδιο του 

Διαγωνισμού, όσο και κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της 

σύμβασης. 

  

Γ3.  Υπηρεσίες σε θέματα Γεωτεχνικών (κατηγορία 21) 

 

3.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

Με βάση τις καταγραφές από τις εκθέσεις αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των γραμμών που 

θα συντάξει το προσωπικό του ΟΣΕ, ο Σύμβουλος θα προβεί σε αυτοψίες σε στοχευμένες θέσεις κατά 

μήκος της γραμμής με γεωτεχνικά προβλήματα. Στη διάρκεια της Σύμβασης ο Εργοδότης θα παρέχει 

στοιχεία για επισφαλή σημεία κατά μήκος της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (στόμια 

σηράγγων/αμυντικών στοών, ορύγματα κ.λπ.) όπου ενδεχομένως να απαιτηθεί από τον Ανάδοχο του 

έργου η εκπόνηση σχετικών γεωλογικών/γεωτεχνικών μελετών καθώς και απαιτούμενων μέτρων 

αντιμετώπισης. 

 

Στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνονται : 

 Έκθεση Αυτοψίας  

 Τεχνική Έκθεση αξιολόγησης των υφιστάμενων δεδομένων και ενσωμάτωση των στοιχείων  των 

υφιστάμενων εγκεκριμένων γεωτεχνικών μελετών. 

 Προεκτίμηση των απαιτούμενων Γεωτεχνικών και Γεωλογικών μέτρων αντιμετώπισης των 

γεωτεχνικών προβλημάτων στις ανωτέρω στοχευμένες θέσεις που παρουσιάζονται γεωτεχνικά 

προβλήματα κατά μήκος της Σ.Γ. και στις σήραγγες, που θα εκτελεσθούν στα πλαίσια του έργου 

ΣΔΙΤ  
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 Προμέτρηση και Προϋπολογισμός εργασιών. 

 Στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση με κατάλληλο τρόπο στα 

τεύχη δημοπράτησης και στον ΦΔΣ, τμημάτων ή του συνόλου τυχόν εγκεκριμένων μελετών της 

Υπηρεσίας τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο της αναβάθμισης του έργου. 

 

3.2. Παραδοτέα 

Τα σχετικά Παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

3.2.1. Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης 

- Παραδοτέο Γ3.1:  Τεχνική Έκθεση αυτοψίας και αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης.   

 

3.2.2. Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ 

- Παραδοτέο Γ3.2: Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές, Καθορισμός Επιθυμητών Επιπέδων Διαθεσιμότητας  

- Στοιχεία Συγγραφών και Κανονισμού Μελετών Έργων 

- Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και προεκτίμηση κόστους 

3.2.3. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Συντήρησης ΣΔΙΤ. 

- Παραδοτέο Γ3.3: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και υποστήριξη της Υπηρεσίας 

κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης Συντήρησης ΣΔΙΤ, τόσο κατά το στάδιο 

προετοιμασίας του Διαγωνισμού, όσο και κατά την διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης. 

 

Γ4.  Υπηρεσίες σε θέματα Στατικών (κατηγορία 08) 

 

4.1.   Σιδηροδρομικές Γέφυρες (ανοίγματος > 4m) και Σιδηροδρομικές Σήραγγες (μήκους >5m) 

4.1.1. Πεδίο εφαρμογής υπηρεσιών Συμβούλου 

 

Τα τεχνικά σιδηροδρομικά έργα γεφυρών και σηράγγων εντός της περιοχής μελέτης παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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Σιδηροδρομικές Γέφυρες (ανοίγματος > 4m) 

Τμήμα Κωδ. Τμήματος Πλήθος 
Συνολικό 

Μήκος (m) 

Πλατύ – Σύνορα και Φλώρινα – Μεσονήσι  55  

Στρυμώνας – Αλεξανδρούπολη  137  

Σύνολο 192  

Σιδηροδρομικές Σήραγγες (μήκους >5m) 

Τμήμα Κωδ. Τμήματος Πλήθος 
Συνολικό 

Μήκος (m) 

Πλατύ – Σύνορα και Φλώρινα – Μεσονήσι  19  

Στρυμώνας – Αλεξανδρούπολη  52  

Σύνολο 71  

 

4.1.2. Αντικείμενο υπηρεσιών Συμβούλου 

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται για κάθε υπό αξιολόγηση τεχνικό: 

α.   Αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων - Προετοιμασία Επιθεώρησης 

- Εξέταση, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων μητρώου/μελετών/σχεδίων «Ως 

Κατασκευάσθη (as built)»/ προδιαγραφών/ τεχνικών δεδομένων/ στοιχείων κόστους καθώς 

και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών έχουν παρασχεθεί από την Υπηρεσία, σε σχέση με 

το υπό μελέτη αντικείμενο. 

- Προ-συμπλήρωση Δελτίου Επιθεώρησης και Αξιολόγησης (ΔΕΑ) Τεχνικού Έργου, σε όσα 

πεδία απαιτείται. Τα πρότυπα Δελτία Επιθεώρησης και Αξιολόγησης (ΔΕΑ) Τεχνικών Έργων 

καθώς και τα αντίστοιχα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Αξιολόγησης παρέχονται στον 

Σύμβουλο από την Υπηρεσία κατά την έναρξη του έργου. 

β. Διενέργεια Επιθεώρησης – Αξιολόγηση  

- Πραγματοποίηση αυτοψίας και Οπτικής Επιθεώρησης από την καθορισμένη (υπο)Ομάδα 

Έργου του Συμβούλου. 

- Επιτόπια συμπλήρωση του Δελτίου Επιθεώρησης και Αξιολόγησης (ΔΕΑ) Τεχνικού Έργου 

και φωτογραφική τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου Εγχειριδίου 

Επιθεώρησης και Αξιολόγησης. 
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- Αξιολόγηση ευρημάτων και βαθμολόγηση τεχνικού. 

- Εκτίμηση επιπέδου υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης και απαιτούμενης συντήρησης 

σε κατάλληλη κλίμακα. 

- Εκτίμηση μέσου μοναδιαίου κόστους επισκευής/αντικατάστασης για τα επίπεδα της 

κλίμακας που χρησιμοποιείται (βλ. προηγούμενο σημείο). 

- Περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών συντήρησης, εφόσον απαιτούνται. 

- Προκοστολόγηση των προτεινόμενων εργασιών συντήρησης, σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών, 

με βάση την τελική σταθμισμένη βαθμολογία και σε συσχέτιση με το εκτιμώμενο μέσο 

μοναδιαίο κόστος κατασκευής. 

γ. Πρόγραμμα Επιθεώρησης - Συντήρησης 

- Με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου εδαφίου, διαμορφώνεται Πρόγραμμα 

Αντικατάστασης, Επιθεώρησης και Συντήρησης Τεχνικών Έργων, με χρονικό ορίζοντα 10 

ετών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την προτεινόμενη στρατηγική δομικής διαχείρισης 

(συμπεριλαμβανομένης της βαριάς συντήρησης) των τεχνικών έργων, με σκοπό την 

διατήρηση της βέλτιστης δυνατής δομικής κατάστασης τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

υψηλό επίπεδο ασφάλειας των Χρηστών σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. 

δ. Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ 

- Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εδαφίων και για την προετοιμασία του 

επικείμενου διαγωνισμού ανάθεσης των εργασιών συντήρησης του δικτύου ΟΣΕ, 

διαμορφώνονται σχέδια των απαιτούμενων Τευχών Δημοπράτησης. 

ε. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Αναβάθμισης -  Συντήρησης ΣΔΙΤ. 

- Υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας τόσο στο στάδιο προετοιμασίας, όσο και στο στάδιο 

διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού ανάδειξης Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ΣΔΙΤ. 

4.1.3. Παραδοτέα εργασιών 

Τα σχετικά Παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

4.1.3.1. Αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων - Προετοιμασία Επιθεώρησης 

- Παραδοτέο Γ4.1: Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης 

Τεχνικών Έργων. Περιλαμβάνει καταγραφή των στοιχείων (στοιχείων μητρώου, μελετών, 

σχεδίων, τεχνικών προδιαγραφών, κ.λπ.) που διατέθηκαν στον Σύμβουλο καθώς και 
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σχετική θεώρηση και αξιολόγηση ως προς την πληρότητα, ακρίβεια και εφαρμοσιμότητα 

τους. 

4.1.3.2. Διενέργεια Επιθεώρησης – Αξιολόγηση  

- Παραδοτέο Γ4.2: Τεχνική Έκθεση Επιθεώρησης-Αξιολόγησης Τεχνικών Έργων. 

Περιλαμβάνει τα συμπληρωμένα Δελτία Επιθεώρησης και Αξιολόγησης (ΔΕΑ), την σχετική 

φωτογραφική τεκμηρίωση, την αξιολόγηση, βαθμολόγηση και εκτίμηση της υφιστάμενης 

λειτουργικής κατάστασης και της απαιτούμενης συντήρησης καθώς και την περιγραφή και 

προκοστολόγηση των προτεινόμενων εργασιών συντήρησης. Επίσης, περιλαμβάνεται 

κεφάλαιο Συμπερασμάτων-Προτάσεων με σύνοψη της υφιστάμενης λειτουργικής 

κατάστασης των εξεταζόμενων τεχνικών και των προτεινόμενων ενεργειών ανάταξης-

συντήρησης.  

4.1.3.3. Πρόγραμμα Επιθεώρησης - Συντήρησης 

- Παραδοτέο Γ4.3: Πρόγραμμα Επιθεώρησης και Συντήρησης, που περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον στοιχεία χρονικού προγραμματισμού Επιθεωρήσεων και Συντήρησης, ποιοτική 

περιγραφή των εργασιών συντήρησης και σχετικά στοιχεία κοστολόγησης. 

4.1.3.4. Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ 

- Παραδοτέο Γ4.4: Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές, Καθορισμός Επιθυμητών Επιπέδων Διαθεσιμότητας  

- Στοιχεία Συγγραφών και Κανονισμού Μελετών Έργων 

- Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και προεκτίμηση κόστους 

4.1.3.5. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Συντήρησης ΣΔΙΤ. 

- Παραδοτέο Γ4.5: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και υποστήριξη της Υπηρεσίας 

κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης Συντήρησης ΣΔΙΤ, τόσο κατά το στάδιο του 

Διαγωνισμού, όσο και κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της 

σύμβασης. 

4.2.   Διερεύνηση στατικής επάρκειας των τεχνικών 

Στο πλαίσιο της παρούσης, ο Σύμβουλος θα προβεί στον στατικό έλεγχο διαφόρων τύπων φορέα 

μεταλλικών γεφυρών με σκοπό την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης των γεφυρών από πλευράς 

απομένουσας φέρουσας ικανότητας και τη τεκμηρίωση προτάσεων αποκατάστασης ή αντικατάστασης των 

γεφυρών κατά περίπτωση στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ και τη προεκτίμηση του αντίστοιχου κόστους. 
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Οι επιλύσεις αφορούν στους ακόλουθους τύπους φορέων : 

 

 5 επιλύσεις φορέων τύπου «Δ» , διαφόρων ανοιγμάτων από 9,0 – 21,2 m     

 5 επιλύσεις φορέων τύπου «ΟΚ» , διαφόρων ανοιγμάτων από 10,0 – 21,0 m  

 1 επίλυση φορέα τύπου «ΟΚ» ανοίγματος 22,4 m 

 3 επιλύσεις φορέων τύπου «Δ.Δ.Σ» ανοίγματος από 6,0 – 15.7 m 

 1 επίλυση φορέα τύπου «ΔΤΑ» ανοίγματος 21,4 m 

 2 επιλύσεις φορέων τύπου «Δ.Π.Κ» ανοίγματος από 16,0 – 20.8 m 

 1 επίλυση γέφυρας 3Χ16,2 

 1 επίλυση γέφυρας 5Χ31,2 

 2 επιλύσεις σύνθετων φορέων ανοίγματος 25,1 – 31,5 m 

 

Επισημαίνεται ότι η μορφή και τα δεδομένα των φορέων που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των 

επιλύσεων θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία. 

 

4.2.1. Παραδοτέα εργασιών 

 

Παραδοτέο Γ.4.6 : Ο  Σύμβουλος θα παραδώσει τα αποτελέσματα των επιλύσεων και την αντίστοιχη 

τεχνική έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για κάθε τεχνικό. 

  

4.3. Λοιπά τεχνικά 

Οι υπηρεσίες του συμβούλου αφορούν στην αξιολόγηση των υφιστάμενων μικρών τεχνικών και τοίχων 

αντιστήριξης που έχουν καταγραφεί στο μητρώο του ΟΣΕ. 

Για το αντικείμενο αυτό δεν προβλέπονται επιτόπου επιθεωρήσεις. 

Η αξιολόγηση θα βασισθεί στα στοιχεία ΟΣΕ που θα διατεθούν και θα διενεργηθεί ως ακολούθως: 

 Περιπτώσεις μικρών τεχνικών τα οποία σχετίζονται με προβλήματα αποστράγγισης θα 

αντιμετωπισθούν στα πλαίσια του εδαφίου Γ2.  

 Περιπτώσεις σημαντικών και καταγεγραμμένων αστοχιών στατικής φύσης θα περιληφθούν προς 

αντικατάσταση. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις θα γίνουν γενικού τύπου προβλέψεις. 

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η προκοστολόγηση των εργασιών που θα προταθούν στο πλαίσιο της 

παρούσης στο βαθμό λεπτομέρειας που επιτρέπει η ανωτέρω ανάλυση. 

Στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση με κατάλληλο τρόπο στα τεύχη 

δημοπράτησης και στον ΦΔΣ, τμημάτων ή του συνόλου τυχόν εγκεκριμένων σχετικών μελετών της 

Υπηρεσίας. 

 

4.3.1. Παραδοτέα εργασιών 

Τα σχετικά Παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
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Αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων – Τεχνική περιγραφή εργασιών 

- Παραδοτέο Γ4.7: Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης 

Τεχνικών Έργων. Περιλαμβάνει καταγραφή των στοιχείων (στοιχείων μητρώου, μελετών, 

σχεδίων, τεχνικών προδιαγραφών, κ.λπ.) που διατέθηκαν στον Σύμβουλο καθώς και 

σχετική θεώρηση και αξιολόγηση ως προς την την αναβάθμιση και συντήρησή τους, με 

σχετικές προτάσεις. 

- Παραδοτέο Γ4.8: Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές, Καθορισμός Επιθυμητών Επιπέδων Διαθεσιμότητας  

- Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και προεκτίμηση κόστους 

 

4.4. Εγκαταστάσεις Σιδηροδρομικής Στάσης 

4.4.1. Πεδίο εφαρμογής υπηρεσιών Συμβούλου 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στον προσδιορισμό των απαραίτητων εργασιών που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο συνολικό έργο και αφορούν αποκλειστικά στους σταθμούς / στάσεις που έχουν 

επιλεγεί στα πλαίσια των εργασιών του εδαφίου …. Ειδικότερα και συγκεκριμένα οι εργασίες περιορίζονται 

στα κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις (κτίρια επιβατών ή/και άλλα τα οποία έχουν επιλεγεί ως απαραίτητα 

για την λειτουργία του σιδηροδρόμου και αποβάθρες) 

 

4.4.2. Αντικείμενο υπηρεσιών Συμβούλου 

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται για κάθε υπό αξιολόγηση σταθμό: 

α.   Αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων - Προετοιμασία Επιθεώρησης 

- Εξέταση, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων μητρώου/μελετών/σχεδίων «Ως 

Κατασκευάσθη (as built)»/ προδιαγραφών/ τεχνικών δεδομένων/ στοιχείων κόστους καθώς 

και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών έχουν παρασχεθεί από την Υπηρεσία, σε σχέση με 

το υπό μελέτη αντικείμενο. 

- Προ-συμπλήρωση Δελτίου Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Εγκατάστασης (ΔΕΕ), σε όσα 

πεδία απαιτείται. Τα πρότυπα Δελτία Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Εγκατάστασης (ΔΕΕ)  

καθώς και τα αντίστοιχα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Αξιολόγησης παρέχονται στον 

Σύμβουλο από την Υπηρεσία κατά την έναρξη του έργου. 

β. Διενέργεια Επιθεώρησης – Αξιολόγηση  

- Πραγματοποίηση αυτοψίας και Οπτικής Επιθεώρησης από την καθορισμένη (υπο)Ομάδα 

Έργου του Συμβούλου. 
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- Επιτόπια συμπλήρωση του Δελτίου Επιθεώρησης και Αξιολόγησης (ΔΕΕ) και φωτογραφική 

τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου Εγχειριδίου Επιθεώρησης και 

Αξιολόγησης. 

- Αξιολόγηση ευρημάτων και βαθμολόγηση εγκατάστασης. 

- Εκτίμηση επιπέδου υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης και απαιτούμενης συντήρησης 

σε κατάλληλη κλίμακα. 

- Εκτίμηση μέσου μοναδιαίου κόστους επισκευής/αντικατάστασης για τα επιμέρους επίπεδα 

κλιμακας. 

- Συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών συντήρησης, εφόσον απαιτούνται. 

- Προκοστολόγηση των προτεινόμενων εργασιών συντήρησης, σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών, 

με βάση την τελική σταθμισμένη βαθμολογία και σε συσχέτιση με το εκτιμώμενο μέσο 

μοναδιαίο κόστος κατασκευής. 

γ. Πρόγραμμα Επιθεώρησης - Συντήρησης 

- Με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου εδαφίου, διαμορφώνεται Πρόγραμμα 

Αντικατάστασης, Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων, με χρονικό ορίζοντα 10 

ετών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την προτεινόμενη στρατηγική δομικής διαχείρισης 

(συμπεριλαμβανομένης της βαριάς συντήρησης) των εγκαταστάσεων, με σκοπό την 

διατήρηση της βέλτιστης δυνατής δομικής κατάστασης τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

υψηλό επίπεδο ασφάλειας των Χρηστών σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. 

δ. Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ 

- Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εδαφίων και για την προετοιμασία του 

επικείμενου διαγωνισμού ανάθεσης των εργασιών συντήρησης του δικτύου ΟΣΕ, 

διαμορφώνονται σχέδια των απαιτούμενων Τευχών Δημοπράτησης. 

ε. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Αναβάθμισης -  Συντήρησης ΣΔΙΤ. 

- Υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας τόσο στο στάδιο προετοιμασίας, όσο και στο στάδιο 

διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού ανάδειξης Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ΣΔΙΤ. 

4.4.3. Παραδοτέα εργασιών 

Τα σχετικά Παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

4.4.3.1   Αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων - Προετοιμασία Επιθεώρησης 
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- Παραδοτέο Γ4.9: Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης 

Τεχνικών Έργων. Περιλαμβάνει καταγραφή των στοιχείων (στοιχείων μητρώου, μελετών, 

σχεδίων, τεχνικών προδιαγραφών, κ.λπ.) που διατέθηκαν στον Σύμβουλο καθώς και 

σχετική θεώρηση και αξιολόγηση ως προς την πληρότητα, ακρίβεια και εφαρμοσιμότητα 

τους. 

4.4.3.2 Διενέργεια Επιθεώρησης – Αξιολόγηση  

- Παραδοτέο Γ4.10: Τεχνική Έκθεση Επιθεώρησης-Αξιολόγησης Εγκαταστάσεων. 

Περιλαμβάνει τα συμπληρωμένα Δελτία Επιθεώρησης και Αξιολόγησης (ΔΕΕ), την σχετική 

φωτογραφική τεκμηρίωση, την αξιολόγηση, βαθμολόγηση και εκτίμηση της υφιστάμενης 

λειτουργικής κατάστασης και της απαιτούμενης συντήρησης καθώς και την περιγραφή και 

προκοστολόγηση των προτεινόμενων εργασιών συντήρησης. Επίσης, περιλαμβάνεται 

κεφάλαιο Συμπερασμάτων-Προτάσεων με σύνοψη της υφιστάμενης λειτουργικής 

κατάστασης των εξεταζόμενων εγκαταστάσεων και των προτεινόμενων ενεργειών 

ανάταξης-συντήρησης.  

4.4.3.3 Πρόγραμμα Επιθεώρησης - Συντήρησης 

- Παραδοτέο Γ4.11: Πρόγραμμα Επιθεώρησης και Συντήρησης, που περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον στοιχεία χρονικού προγραμματισμού Επιθεωρήσεων και Συντήρησης, ποιοτική 

περιγραφή των εργασιών συντήρησης και σχετικά στοιχεία κοστολόγησης. 

4.4.3.4 Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ 

- Παραδοτέο Γ4.12: Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές, Καθορισμός Επιθυμητών Επιπέδων Διαθεσιμότητας  

- Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και προεκτίμηση κόστους 

4.4.3.4 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Συντήρησης ΣΔΙΤ. 

- Παραδοτέο Γ4.13: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και υποστήριξη της Υπηρεσίας 

κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης Συντήρησης ΣΔΙΤ, τόσο κατά το στάδιο του 

Διαγωνισμού, όσο και κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της 

σύμβασης. 

 

 

Γ5.  Υπηρεσίες σε θέματα  Ηλεκτρομηχανολογικών (κατηγορία 09) 
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5.1. Πεδίο εφαρμογής  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στον προσδιορισμό των απαραίτητων εργασιών που πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο συνολικό έργο και αφορούν σε : 

- Αντικατάσταση των παλαιών – μη αναβαθμισμένων συστημάτων ΑΣΙΔ με αντίστοιχα νέας 

τεχνολογίας 

- Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης επιπέδου Sil4, με ETCS και Τηλεδιοίκηση, στο 

τμήμα γραμμής από έξοδο Σ.Σ. Πλατέως έως Ν. Καύκασο και στο τμήμα Μεσονήσι – Φλώρινα. 

- Αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων επιβατών των 

λειτουργούντων σταθμών στο έργο 

- Εργασίες συντήρησης για τη διατήρηση των Η/Μ συστημάτων των κτιρίων, του περιβάλλοντος 

χώρου των Σ. Σταθμών, της Σηματοδότησης / ETCS – Τηλεδιοίκησης, των τηλεπικοινωνιών και 

των ΑΣΙΔ για τη διάρκεια εκτέλεσης του συνολικού έργου. 

 

5.2. Παραδοτέα 

Τα σχετικά Παραδοτέα της σύμβασης διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

5.2.1. Υποστηρικτικά σχέδια – Τεχνικές Εκθέσεις 

- Παραδοτέο Γ5.1:  Σχέδια Layout – Τεχνικές Εκθέσεις. Περιλαμβάνει sχέδια (layout) 

συστημάτων ΑΣΙΔ και Σηματοδότησης με ETCS, με τις αντίστοιχες Τεχνικές Εκθέσεις και 

προϋπολογισμούς. 

5.2.2. Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης Αναβάθμισης - Συντήρησης ΣΔΙΤ 

- Παραδοτέο Γ5.2: Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές, Καθορισμός Επιθυμητών Επιπέδων Διαθεσιμότητας  

- Στοιχεία Συγγραφών και Κανονισμού Μελετών Έργων 

- Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και προεκτίμηση κόστους 

5.2.3. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης 

Συντήρησης ΣΔΙΤ. 

- Παραδοτέο Γ5.3: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και υποστήριξη της Υπηρεσίας 

κατά τη φάση του Διαγωνισμού Σύμβασης Συντήρησης ΣΔΙΤ, τόσο κατά το στάδιο 

προετοιμασίας του Διαγωνισμού, όσο και κατά την διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης. 

  

Γ6. Γενικά τεύχη αναφοράς, πρότυπα, κανονισμοί και οδηγίες μελετών. 
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 Η ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4782/21. 

 Ο Ν.4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις  

 Ο Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 4038/2012 

(ΦΕΚ14/Α/2012,  

 Ο Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και άλλες διατάξεις”,  

 Η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  

 Η υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 

- Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ 32129ΦΝ 466 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 

δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016(Α΄ 147)» ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (2017 ΦΕΚ 2519 

B). 

 Ο Ν.4605/2019(ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος Α’)  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 Η Απόφαση του Υπουργείου Υποδ. και Μετ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466  ΦΕΚ 1047 Β  «Εξειδίκευση του είδους 

των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά 

(οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα». 

 Η σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδ. και Μετ. για την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή 

(τκ)  του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021 (τκ=1,199)  

 Οι Οδηγίες 2016/797σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και 2016/798 για την ασφάλεια των 

σιδηροδρόμων. 

 Ο Ν.4632/2019 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797,2016/798  

και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  άλλες διατάξεις, 

 Όλες οι σχετικές και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας. 

 Ο Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) αριθμ. 402/2013 σχετικά με την Κοινή Μέθοδο Ασφάλειας για την 
αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας 
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 Κανονισμοί των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Committee for 

Standardization CEN/CENELEC). 

 Οδηγίες U.I.C. (Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων / Union Internationale des Chemins de fer). 

 Οδηγίες και πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (Αγγλικών ή Γερμανικών Σιδηροδρόμων). 

 EN 50122-1 Part 1 :Protective Provisions relating to electrical safety and earthing. 

 T.O.T.E.E. 2412/86 : Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης. 

 Εγκύκλιος E39/99 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των τεχνικών έργων 

 Οδηγίες για μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση, Ιούνιος 2007 

 Ο τελευταίος εν ισχύ κανονισμός Σιδηροδρομικών Γεφυρών DS804 

 DS 853 Σιδηροδρομικές Σήραγγες, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Συντήρηση 

 Οι κανονισμοί περί μελετών (Ευρωκώδικες). 

 Ε.Α.Κ. 2000 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός. 

 Εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (Φ.Ε.Κ 2221/30-07-2012). 

 Νέος Κανονισμός Επιδομής Γραμμής του Ο.Σ.Ε. (ΝΚΕΓ) Έκδοση 2000. 

 Τεχνικές Προδιαγραφές Ο.Σ.Ε. για υλικά Επιδομής. 

 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

 Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα (Κ.Τ.Χ.). 

 Ο.Μ.Ο.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Οδηγίες από ΟΣΕ ως εκάστοτε ισχύουν. 

 EN 50121-4: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 4: Εκπομπή και 

ατρωσία (immunity) εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών  

 EN 50121-5: Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Μέρος 5: Εκπομπή και 

ατρωσία μόνιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παροχής ρεύματος  

 EN 50122-1: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Μόνιμες εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Διατάξεις προστασίας 

που σχετίζονται με την ηλεκτρική ασφάλεια και τη γείωση  

 EN 50124-1: Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συντονισμός μόνωσης - Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις· 

διάκενα/ελεύθερα περιτυπώματα και αποστάσεις ερπυσμού (clearances and creepage distances) 

για το σύνολο του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

 EN 50124-2: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συντονισμός μόνωσης - Μέρος 2: Υπερτάσεις 

(Overvoltages) και σχετική προστασία  

 EN 50125-3L: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικοί όροι για τον εξοπλισμό - Μέρος 3: 

Εξοπλισμός σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών  

 EN 50126: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Η προδιαγραφή και επίδειξη της Αξιοπιστίας, της 

Διαθεσιμότητας, της Συντηρησιμότητας και της Ασφάλειας (RAMS) 
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 EN 50128: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Λογισμικό για συστήματα σιδηροδρομικού ελέγχου και 

προστασίας  

 EN 50129: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Σχετικά με την ασφάλεια ηλεκτρονικά συστήματα 

σηματοδότησης  

 EN 50159-1: Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συστήματα επικοινωνιών, σηματοδότησης και 

επεξεργασίας– Μέρος 1: Σχετικές με την ασφάλεια επικοινωνίες σε συστήματα κλειστής 

μετάδοσης (closed transmission systems)  

 UIC 738: Επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών που συνδέονται με την ασφάλεια  

 EN ISO 9000-1: Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας - Μέρος 1: 

Κατευθυντήριες γραμμές επιλογής και χρήσης  

 EN ISO 9000-3: Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας - Μέρος 3: 

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του EN ISO 9001 στην ανάπτυξη, προμήθεια, 

εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού υπολογιστών  

 EN ISO 9001: Συστήματα ποιότητας – Μοντέλο διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 

την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση/λειτουργία 

 EN ISO 9002: Συστήματα ποιότητας – Προδιαγραφή για την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη 

συντήρηση 

 EN ISO 9003: Συστήματα ποιότητας – Προδιαγραφή για την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή  

 EN 30011-1: Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των συστημάτων ποιότητας – Έλεγχος 

 EN 30011-2: Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των συστημάτων ποιότητας –Κριτήρια 

πιστοποίησης ελεγκτών  

 EN 30011-3: Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των συστημάτων ποιότητας – Διαχείριση 

προγραμμάτων ελέγχου  

 Γενικός Κανονισμός Κινήσεως (ΓΚΚ) – Μέρος Α – Κανονισμοί Σημάτων συμπεριλαμβανομένων των 

Παραρτημάτων Ι – V. 

 Γενικός Κανονισμός Κινήσεως (ΓΚΚ) – Μέρος Β 

 Υποδείξεις της Υπηρεσίας (εντολές). 

 

 

Γ7.     Διαθέσιμα στοιχεία 

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και προκειμένου ο υποψήφιος να διαμορφώσει την προσφορά του, 

διατίθενται σε υποφακέλους, τα ακολούθως αναγραφόμενα στοιχεία. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Φ1 

1. Μητρώο καμπυλών Τ.Σ.Γ. Δράμας από ΧΣ 94+351 γρ.Θ-Α μ.ΠΚ έως ΧΣ 308+000 γρ. Θ-Α μ.ΠΚ 

2. Μητρώο καμπυλών Τ.Σ.Γ. Αλεξανδρούπολης 
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3. Μητρώο καμπυλών γραμμής Θ-Φ (Τ.Σ.Γ. Έδεσσας) 

4. Μητρώο καμπυλών γραμμής Θ-Φ (Τ.Σ.Γ. Θεσσαλονίκης) 

5. Τοπογραφικό υπόβαθρο εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ για το τμήμα γραμμής Στρυμώνα 

– Αλεξανδρούπολη. 

6. Τοπογραφικό υπόβαθρο εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ για το τμήμα γραμμής Πλατύ – 

Έδεσσα – Φλώρινα και Μεσονήσι - Καύκασος. 

7. Πίνακες Επιδομής 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Φ2.1 

1. Γραμμικά σχέδια και οριζοντιογραφίες σταθμών Στρυμώνα – Αλεξανδρούπολη 

2. Μητρώο σταθμών και στάσεων 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Φ2.2 

1. Γραμμικά σχέδια και οριζοντιογραφίες σταθμών Πλατύ – Καύκασος και Μεσονήσι – Φλώρινα 

2. Μητρώο σταθμών και στάσεων 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Φ3 

1. Μητρώα Ισόπεδων Διαβάσεων 

2. Πίνακες ΑΣΙΔ 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Φ4 

1. Μητρώα μικρών τεχνικών 

2. Βιβλίο περιοδικών επιθεωρήσεων μικρών γεφυρών τμήματος Πλατύ – Σύνορα 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Φ5 

1. Στοιχεία ΔΑΤΕ 10 γεφυρών τμήματος Πλατύ – Καύκασος 

2. Μητρώο RINF  σηράγγων 

3. Μητρώα μεγάλων τεχνικών 
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Γ8.     Χρονοδιάγραμμα 

Ο συνολικός χρόνος παροχής  των υπηρεσιών εκτιμάται σε δεκατρείς (13) μήνες. 

  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Γενικά Υποστηρικτικά σχέδια & Τεχν. Εκθέσεις 10, 9 3 ΜΗΝΕΣ 

Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 10,9,8,13,21 5 ΜΗΝΕΣ 

Ειδικές Μελέτες και τεύχη 10,9,8,13,21 5 ΜΗΝΕΣ 

Τεύχη διαγωνισμού ΣΔΙΤ 10,9,8 6 ΜΗΝΕΣ 

Υποστήριξη κατά τη φάση διαγωνισμού 10,9,8,13,21 7 ΜΗΝΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΕΝΑΡΞΗΣ 

Μήνες Κατηγ.  
Μελέτης 

Παραδοτέα 
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Δ.     ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Δ.1.   Γενικά 

Η αμοιβή των υπηρεσιών έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών του 

Ν4412/2016, με χρήση του συντελεστή Τκ (συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3), ο οποίος για το έτος 2021 είναι 

1,199. 

Ο ανάδοχος στην προσφορά που αποτελεί αμοιβή κατ’ αποκοπή θα έχει συμπεριλάβει όλες τις 

απαιτούμενες υπηρεσίες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύμβασης, ακόμη και εάν αυτές δεν 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα Υπολογισμού Προεκτιμώμενης Αμοιβής.  

Δ.2.   Πίνακας Υπολογισμού Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά 

κατηγορία μελέτης,  ανά παραδοτέο  και συνολικά. 

Ο Σύμβουλος με την υποβολή κάθε παραδοτέου δύναται να πιστοποιεί το 70% της προβλεπόμενης 

αμοιβής και εντός διμήνου -εφόσον έχει ενσωματώσει τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας που θα πρέπει 

να υποβληθούν εντός ενός μηνός από την υποβολή- δύναται να πιστοποιήσει το υπόλοιπο 30% της 

αμοιβής.  

1. Αμοιβές υπηρεσιών κατηγορίας 10 

 

Άρθρο ΑΤ.1 : Γενικά υποστηρικτικά σχέδια και τεύχη 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ1.1 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 4 επιστήμονες με 60 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 240 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 172.656,00 € 

 

 

Άρθρο ΑΤ.2 : Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ1.2  

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 3 επιστήμονες με 115 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 345 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 248.193,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.3 : Ειδικές Μελέτες 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ1.3 
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Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 2 επιστήμονες με 25 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 50 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 35.970,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.4 : Προδιαγραφές, ΚΜΕ, τεχνικές περιγραφές 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ1.4 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 2 επιστήμονες με 100 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 200 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 143.888,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.5 : Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού ΣΔΙΤ 

 

Φυσικό Αντικείμενο :  Γ1.5 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 60 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 60 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 43.164,00 € 

 

 

Άρθρο ΑΤ.6 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ1.6 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 40 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 40 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 28.776,00 € 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ AMOIBH 

1ο Γενικά υποστηρικτικά σχέδια και τεύχη 172.656,00 € 

2ο Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 248.193,00 € 

3ο Ειδικές Μελέτες 35.970,00 € 

4ο Προδιαγραφές, ΚΜΕ, Τεχνικές Περιγραφές 143.880,00 € 

50 Τεύχη δημοπράτησης  43.164,00 € 

6ο Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 28.776,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 672.639,00 € 

 

2. Αμοιβές υπηρεσιών κατηγορίας 13 

 

Άρθρο ΑΤ.7 : Τεχνική Έκθεση αυτοψίας και αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης 
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Φυσικό Αντικείμενο : Γ2.1 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 2 επιστήμονες με 45 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 90 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 64.676,00 € 

 

 

Άρθρο ΑΤ.8 : Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ2.2 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 2 επιστήμονες με 35 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 70 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 50.358,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.9 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ2.3 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονες με 15 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 15 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 10.791,00 € 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ AMOIBH 

1ο Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης 64.746,00 € 

2ο Τεύχη Δημοπράτησης  50.358,00 € 

3ο Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 10.791,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 125.895,00 € 

 

3. Αμοιβές υπηρεσιών κατηγορίας 8 

 

Άρθρο ΑΤ.10 : Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ4.1, Γ4.2, Γ4.3, Γ4.7, Γ4.9, Γ4.10 , Γ4.11 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 30 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 75 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 53.955,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.11 : Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ4.6 
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Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 40 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 40 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 28.776,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.12 : Σχέδια τευχών δημοπράτησης   

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ4.4, Γ4.8, Γ4.12 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 15 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 15 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 10.791,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.13 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 

 

Φυσικό Αντικείμενο :  Γ4.5, Γ4.13 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονες με 20 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 20 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 14.388,00 € 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ AMOIBH 

1ο Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης 53.955,00 € 

2ο Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 28.776,00 € 

3ο Τεύχη Δημοπράτησης  10.791,00 € 

4ο Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 14.388,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 107.910,00 € 

 

4. Αμοιβές υπηρεσιών κατηγορίας 21 

 

Άρθρο ΑΤ.14 : Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ3.1 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 35 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 35 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 25.179,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.15 : Στοιχεία τευχών δημοπράτησης  

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ3.2 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 
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Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 5 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 5 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 3.597,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.16 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ3.3 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονες με 25 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 25 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 17.985,00 € 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ AMOIBH 

1ο Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης 25.179,00 € 

2ο Στοιχεία τευχών δημοπράτησης 17.985,00 € 

3ο Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 7.194,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 50.358,00 € 

 

 

5. Αμοιβές υπηρεσιών κατηγορίας 9 

 

Άρθρο ΑΤ.17 : Σχέδια Layout – Τεχνικές Εκθέσεις 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ5.1 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 20 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 20 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 14.388,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.18 : Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ5.2 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονας με 12 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 22 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 15.826,80 € 

 

Άρθρο ΑΤ.19 : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 

 

Φυσικό Αντικείμενο : Γ5.3 

Μονάδα Μέτρησης : Ημέρες Απασχόλησης Μηχανικού Εμπειρίας άνω των 20 ετών 

Ποσότητα φυσικού αντικειμένου : 1 επιστήμονες με 7 ημέρες ανά επιστήμονα 

Υπολογισμός αμοιβής : 7 ανθρωποημέρες x 600 x 1,199 = 5.035,80 € 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ AMOIBH 

1ο Υποστηρικτικά σχέδια και τεύχη 14.388,00 € 

2ο Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης 15.826,80 € 

3ο Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη φάση του Διαγωνισμού 5.035,80 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 35.250,60 € 

 

 

Ε.     ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

ΑΤ ΕΙΔΟΣ  
Κατηγορία 

μελέτης 
Προεκτιμώμενη 

αμοιβή  

Αμοιβή για 
τον 

καθορισμό 
εμπειρίας 

1 Γενικά υποστηρικτικά σχέδια και τεύχη 

10 

172.656,00 € 

672.639,00 € 

2 Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 248.193,00 € 

3 Ειδικές Μελέτες 35.970,00 € 

4 Προδιαγραφές, ΚΜΕ, τεχνικές περιγραφές 143.880,00 € 

5 Τεύχη δημοπράτησης   43.164,00 € 

6 
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά 
τη φάση του Διαγωνισμού 

28.776,00 € 

7 
Τεχνική Έκθεση αυτοψίας και 
αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης 

13 

64.746,00 € 

125.895,00 € 8 Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης 50.358,00 € 

9 
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά 
τη φάση του Διαγωνισμού 

10.791,00 € 

10 Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης 

8 

53.955,00 € 

107.910,00 € 

11 Ποσοτική και κοστολογική τεκμηρίωση 28.776,00 € 

12 Τεύχη Δημοπράτησης   10.791,00 € 

13 
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά 
τη φάση του Διαγωνισμού 

14.388,00 € 

14 Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης 

21 

25.179,00 € 

50.358,00 € 
15 Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης 17.985,00 € 

16 
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά 
τη φάση του Διαγωνισμού 

7.194,00 € 

17 Υποστηρικτικά σχέδια και τεύχη 9 14.388,00 € 35.250,60 € 
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18 Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης 15.826,80 € 

19 
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά 
τη φάση του Διαγωνισμού 

5.035,80 € 

Άθροισμα 992.052,60 € 

  
Απρόβλεπτα (0%) 0,00 € 

Συνολική Αμοιβή 992.052,60 € 

Πλέον ΦΠΑ (24%)  1.230.145,22 € 

 

 

                                                                                    ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΣΣΥ Ο Προέδρος & Διευθύνων 
 Σύμβουλος 

  
  

                    Κ. Μουρουδέλης Σπυρίδων Κ. Πατέρας 
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