
 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

  

 

 

 

 

               T Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΟ  : 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΙΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚ-

ΠΜ ΑΠΟ Χ.Σ.2+500 γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΣΚ προς 

Προμαχώνα) έως Χ.Σ.14+000γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΠΜ 

προς Ελληνοβουλγαρικά σύνορα)» Α.Π.2162 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  του ΕΡΓΟΥ : 

 
 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΙΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚ-ΠΜ ΑΠΟ Χ.Σ.2+500 γρ.ΣΚ-

ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΣΚ προς Προμαχώνα) έως Χ.Σ.14+000γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΠΜ προς 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα)» 

 

 

ΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

 

Περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής  Δράμας 

(Νομός Σερρών) 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισμός μελέτης :  5.950.000,00€ με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

Το Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Δράμας εκτείνεται στους Νομούς Σερρών, Δράμας και 

Ξάνθης, των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης. Περιλαμβάνει το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - 

Αλεξανδρούπολης από τον ΣΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ (ΧΣ 50+500 γρ. Θ-Α μΠΚ) του Ν. Σερρών 

έως τον ΣΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ (ΧΣ 308+000 γρ. Θ-Α μΠΚ) του Ν. Ξάνθης και όλη την 

διασυνοριακή γραμμή από τον ΣΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ (ΧΣ 0+000 γρ. ΣΚ-ΠΜ) του Ν. Σερρών 

έως τον ΣΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΧΣ 14+459 γρ. ΣΚ-ΠΜ) του Ν. Σερρών. Η γραμμή είναι 

συνολικού μήκους 272,00 χλμ περίπου (257.500 χλμ. Καστανούσα - Πολύσιτος και 

14.459 χλμ. Στρυμόνας – Προμαχώνας) και μετράται με δυο διαφορετικές μετρήσεις 

(μέτρηση ΠΚ και ΣΚ-ΠΜ).  

 

Η γεωμετρία της σιδηροδρομικής γραμμής του τμήματος, πλην ελαχίστων 

περιπτώσεων είναι από την εποχή στρώσης της γραμμής Θ-Α (1896), ήτοι ορεινή και 

ημιορεινή με μικρές ακτίνες καμπυλών και μεγάλο μήκος μεγάλων κατά μήκος κλίσεων, 

συγκεκριμένα υπάρχουν : 

α) 116 καμπύλες με R < 401μ, μήκους 42.000 μ 

β) 141 καμπύλες με 401μ < R < 1001μ, μήκους 58.500 μ 

γ) 44 καμπύλες με R > 1001μ, μήκους 24.500 μ. 

 

Τα τεχνικά έργα επί της γραμμής αποτελούνται από 31 σήραγγες μήκους 4.500 μ., 

πλήθος αμυντικών στοών, πλήθος περί τα 1000 μικρά τεχνικά και 2 μεγάλες γέφυρες 

επί των ποταμών Στρυμόνα και Νέστου, πλήθος τοίχων αντιστήριξης, πλήθος 

εγκαταστάσεων επί σταθμών και μεγάλο πλήθος αλλαγών επί κυρίας και 

παρακαμπτηρίων γραμμών. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Η παρούσα εργολαβία αφορά :  

Την ανακαίνιση του τμήματος γραμμής Στρυμόνα – Προμαχώνα (ΣΚ-ΠΜ) από 

Χ.Σ.2+500 γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ. Στρυμόνα προς Προμαχώνα) έως Χ.Σ.14+000 γρ.ΣΚ-

ΠΜ (έξοδος Σ.Σ. Προμαχώνα προς Ελληνοβουλγαρικά σύνορα). 

 

Ιστορικό γρ. ΣΚ-ΠΜ 

 

1. Πρόκειται για κύρια γραμμή συνολικού μήκους 14.459μ. με ημιορεινή χάραξη, 

με αρκετές καμπύλες. Υπάρχουν 19 καμπύλες με διάφορες ακτίνες, εντός 

Κανονισμού Επιδομής, συνολικού μήκους 7.921μ. Υπάρχει πλήθος μικρών και 

μεγάλων τεχνικών με κυριότερα 2 σήραγγες συνολικού μήκους 430μ. και 

πλήθος τεχνικών συγκράτησης καταπτώσεων όγκων βράχων. 

2. Η γραμμή μεταξύ Σ.Σ.Στρυμόνα – Σ.Σ.Προμαχώνα, βρίσκεται στην αρχική της 

χάραξη, δηλαδή στα παλαιά τεχνικά γραμμής, είναι στρωμένη  από το 1965 με 

υλικά επιδομής σιδ/χιες τύπου S33 , σε στρωτήρες μεταλλικούς S33 και με 

αρμούς ανά 36μ. Η κατάσταση του υλικού γραμμής και του σκύρου 

χαρακτηρίζεται κακή κυρίως λόγω παλαιότητας, ενώ παρατηρούνται 

πλαγιοφθορές και θραύσεις των σιδηροτροχιών, φθορές των οπών των 

μεταλλικών στρωτήρων από τις πλευρικές καταπονήσεις και επικάμψεις στους 

αρμούς. 

3. Η οριακή ταχύτητα λόγω χάραξης είναι 100 χλμ/ω, αλλά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή υπάρχει βραδυπορία των 10 χλμ/ω από Χ.Σ.2+500 έως 

Χ.Σ.14+000γρ.ΣΚ-ΠΜ, λόγω συνεχόμενων θραύσεων των σιδ/χιων, των 

αμφιδετών και πολλών άλλων προβλημάτων που παρουσιάζει η γραμμή ως 

επακόλουθο της παλαιότητάς της. 

4. Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών, η οποιαδήποτε συντήρηση της 

γραμμής δεν αποδίδει πλέον. 

5. Στο τμήμα της γραμμής Στρυμόνα – Προμαχώνα (γρ. ΣΚ-ΠΜ) και στην ανοιχτή 

γραμμή αυτού βρίσκονται εγκατεστημένα φωτοσήματα, ηλεκτρομαγνητικοί 

ανιχνευτές σηματοδότησης, καλώδιο οπτικών ινών σε μεταλλικό φορέα και 

εντός τάφρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα πλαίσια της Σύμβασης Α.Σ. 

717/14 της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης η εργολαβία εκτείνεται καθ’ όλο το μήκος του 

Σταθμού Προμαχώνα, όπου βρίσκεται εγκατεστημένος εξοπλισμός 

σηματοδότησης της υπ’ όψη Σύμβασης.  
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6. Τέλος στο τμήμα της γραμμής Στρυμόνα – Προμαχώνα (γρ.ΣΚ-ΠΜ) έχει 

εγκατασταθεί σύστημα ETCS στα πλαίσια της Σύμβασης Α.Σ.10005/07 της 

ΕΡΓΟΣΕ. 

 

 

Στον πίνακα επιδομής της γραμμής ΣΚ-ΠΜ που ακολουθεί απεικονίζεται η υφιστάμενη 

επιδομή της γραμμής δικαιοδοσίας του Τμήματος Δράμας:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚ-ΠΜ 

Α/

Α 

ΘΕΣΗ 

Μέτρα 

μήκου

ς 

Κατάσταση 

Υποδομής 
Κατάσταση Επιδομής 

Aπό 

Χ.Σ. 

Εώς 

Χ.Σ. 

Παλι

ά  

Νέ

α 

Έτο

ς 

Είδος 

σιδ/χιώ

ν 

Είδος 

στρωτήρω

ν 

Είδος 

συνδέσμω

ν 

Είδος στρώσης 

γραμμής 

Με 

αρμούς/μ.

μ. 

Σ.Σ.Σ

. 

1 
0+00

0 

14+45

9 

14.45

9 
Χ   

196

5 
S 33Β 

ΜΕΤΑΛ-

S33 

ΜΕΤΑΛ-

S33 
36   

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται το Χ.Σ. των Κτιρίων Επιβατών (Κ.Ε.) όλων των 

Σταθμών της γρ.ΣΚ-ΠΜ του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Δράμας, αναγράφονται 

το υψόμετρο, τα μήκη των κυρίων και παρακαμπτηρίων γραμμών και το πλήθος των 

αλλαγών τροχιάς και των κτιρίων : 

 

 

Σταθμοί Γραμμής ΣΚ-ΠΜ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

(ΥΨΟΜΕΤΡ

Ο) 

Χ.Σ. 

(Κ.Ε.) 

ΜΗΚ

ΟΣ 

ΚΥΡΙΑ

Σ (μ) 

ΜΗΚΟΣ 

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡ

ΙΩΝ  (μ) 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΛΛΑΓΩΝ 

(τεμ) 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ  

(τεμ) 
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ΣΤΡΥΜΟΝΑ 

(50,50) 0+000 

443 

Περιλαμβάνονται 

στη γρ.Θ-ΑμΠκ  

Περιλαμβάνο

νται στη 

γρ.Θ-ΑμΠκ  

Περιλαμβάνο

νται στη 

γρ.Θ-ΑμΠκ  

ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΑΣ (79,86) 

13+400,

60 700 1560 6 1 

ΣΥΝΟΛΑ Γραμμή ΣΚ-

ΠΜ 1.143 1.560 6 1 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται το μητρώο αλλαγών τροχιάς επί κύριας 

γραμμής στη γρ.ΣΚ-ΠΜ. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΧΘ        

(γρ.ΣΚ-

ΠΜ) 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΦΟΡΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ 0+692 
UIC 54 1:9 

R=300 
ΔΕΞΙΑ   2004 

ΧΣ 93+633 γρ. Θ-

Α μΠΚ  

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ 0+853 

S33A 

1:11.97 

R=335 

ΔΕΞΙΑ   1974-1983 
ΧΣ 93+500 γρ. Θ-

Α μΠΚ  

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ 0+853 

S33A 

1:11.97 

R=335 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ   1974-1983 
ΧΣ 93+500 γρ. Θ-

Α μΠΚ  

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ 1+700 
UIC 50 1:9 

R=190 
ΔΕΞΙΑ   1974-1983 

ΧΣ 92+650 γρ. Θ-

Α μΠΚ  

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 13+087 
UIC 54 1:9 

R=300 
ΔΕΞΙΑ   2004   

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 13+127 
UIC 54 1:9 

R=300 
ΔΕΞΙΑ   2004   

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 13+848 
UIC 54 1:9 

R=300 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ   2004   

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 13+887 
S33B 1:12 

R=300 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ   1974-1983   

 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι σήραγγες της γρ.ΣΚ-ΠΜ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΡΥΜOΝΑ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 

Χ.Θ.  

ΤΥΠΟΣ                                                                     
(Σκυρόδεμα κτλ) 

ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΠO ΕΩΣ    

4+604,45 4+766,81 Λίθινη  162,36   
4+941,75 5+209,61 Λίθινη  267,86   

 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                                                                  Προϋπολογισμός :   5.950.000€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 7 

  

 

 

 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται το μητρώο καμπυλών της γρ. ΣΚ-ΠΜ. 

 

 

ΧΘ 
αρχής  

ΧΘ 
τέλους  

Ακτίνα   R [m] 

Παραβολικά 
[m] Υπερύ-ψωση 

[mm] 

Ταχύ-   
τητα 

[km/h] 

Μήκος 
καμπύλης 

[m] 

Φορά 
καμπύλης 

Εισ. L1 Εξ. L2 

000+945 001+321 1000 70 73 70 100 376 Αριστερή 

001+728 001+997 455 112 110 155 100 269 ΑΡΙΣ. 

002+032 002+253 1000 60 66 70 100 221 ΔΕΞ. 

002+298 002+626 521 95 100 135 100 328 ΑΡΙΣ. 

002+752 003+082 544 97 97 130 100 330 ΔΕΞ. 

003+614 003+844 1725 53 55 40 100 230 ΑΡΙΣ. 

004+362 004+927 500 100 100 140 100 565 ΑΡΙΣ. 

005+179 005+712 500 100 100 140 100 533 ΔΕΞ. 

006+017 006+610 610 86 87 115 100 593 ΑΡΙΣ. 

006+820 007+110 589 85 90 125 100 290 ΔΕΞ. 

007+390 008+045 500 100 100 140 100 655 ΔΕΞ. 

008+178 008+356 769 69 66 90 100 178 ΔΕΞ. 

008+498 009+321 500 103 103 140 100 823 ΑΡΙΣ. 

009+471 009+961 495 102 98 145 100 490 ΔΕΞ. 

010+120 010+340 848 87 80 85 100 220 ΔΕΞ. 

010+428 010+913 495 100 100 145 100 485 ΑΡΙΣ. 

011+350 011+762 500 99 104 140 100 412 ΔΕΞ. 

011+814 012+206 538 95 99 130 100 392 ΑΡΙΣ. 

013+889 014+420 596 85 88 120 100 531 ΔΕΞ. 

 

 

 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στο τμήμα της προαναφερόμενης γραμμής 

είναι εργασίες ανακαίνισης και αναλύονται παρακάτω : 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΙΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚ-ΠΜ ΑΠΟ Χ.Σ.2+500 

γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΣΚ προς Προμαχώνα) έως Χ.Σ.14+000γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος 

Σ.Σ.ΠΜ προς Ελληνοβουλγαρικά σύνορα) 

 

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση – ανακαίνιση των υποδομών της 

γραμμής ΣΚ-ΠΜ μεταξύ του Χ.Σ.2+500 γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΣΚ προς Προμαχώνα) έως 

Χ.Σ.14+000 γρ.ΣΚ-ΠΜ (έξοδος Σ.Σ.ΠΜ προς Ελληνοβουλγαρικά σύνορα). 

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να ανακαινισθεί η κύρια γραμμή ΣΚ-ΠΜ 

από Χ.Σ.2+500 γρ.ΣΚ-ΠΜ έως Χ.Σ.14+000 γρ.ΣΚ-ΠΜ, που δεν έχει ανακαινιστεί από 

παλαιότερες εργολαβίες . Στο συγκεκριμένο τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής 

συμπεριλαμβάνεται ο  Σταθμός Προμαχώνα, στον οποίο θα ανακαινιστεί μόνο η κύρια 

γραμμή, ενώ δεν υπάρχουν ενδιάμεσες  Στάσεις,  

Το έργο θα κατασκευαστεί εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του Ο.Σ.Ε. και 

περιλαμβάνει: 

 

 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚ-ΠΜ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

Χ.Σ.2+500γρ.ΣΚ-ΠΜ ΕΩΣ Χ.Σ.14+000γρ.ΣΚ-ΠΜ 

Προβλέπεται αντικατάσταση των υλικών επιδομής (μεταλλικοί στρωτήρες με 

σιδηροτροχιές S33) με υλικά καλύτερων προδιαγραφών, δηλαδή με διμερείς 

στρωτήρες από σκυρόδεμα, υλικό σύνδεσης NABLA,  σιδηροτροχιές UIC-54 και σκύρα 

κατηγορίας Κ2. 

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι προαναφερόμενες ανακαινίσεις της επιδομής σε 

πλήρη αποκοπή κυκλοφορίας.  

Κατασκευαστικά το έργο θα εξελιχθεί ως εξής: 

 Θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης γραμμής 

 Θα γίνει πλήρης αφαίρεση έρματος 

 Θα γίνει πλήρης κατασκευή υποστρώματος επιδομής με υλικό (3 Α) 

 Θα τοποθετηθεί γεωϋφασμα διαχωρισμού, για το διαχωρισμό του 

υποστρώματος επιδομής και της υποδομής (υποδομή), για την 

καλύτερη αποστράγγιση της επιδομής. 

 Θα γίνει στρώση σιδηροδρομικής γραμμής με υλικά επιδομής 

καλύτερων προδιαγραφών (διμερείς στρωτήρες από σκυρόδεμα, υλικό 

σύνδεσης τύπου NABLA και  σιδηροτροχιές UIC-54)  

 Θα γίνει σκυρόστρωση της γραμμής, με σκύρα κατηγορίας Κ2 

 Θα γίνουν οι αντίστοιχες κολλήσεις των σιδηροτροχιών ανά 18m 
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 Θα γίνει μόρφωση διατομής έρματος και πλήρης τακτοποίηση της 

γραμμής (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) 

 Στη γραμμή θα γίνει απελευθέρωση τάσεων 

 Θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης, φόρτωσης και μεταφοράς 

μεταλλικού φορέα με γαρμπιλόδεμα, για την προστασία του καλωδίου 

οπτικών ινών, για τη λειτουργία τηλεπικοινωνιών και του συστήματος 

GSMR. 

 Θα εγκατασταθεί νέος μεταλλικός φορέας διαστάσεων 15x15 cm, στον 

οποίο θα τοποθετηθούν νέο καλώδιο εξήντα (60) οπτικών ινών και 

καλώδια χαλκού του ΑΣΙΔ στη Χ.Σ. 12+000 γρ.ΣΚ-ΠΜ. Στη συνέχεια ο εν 

λόγω μεταλλικός φορέας θα πληρωθεί με γαρμπιλόδεμα για την 

προστασία των καλωδίων που οδεύουνε εντός αυτού σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στο Τεύχος Τιμολογίου και στα Τυπικά Σχέδια ΗΛΜ της ΕΣΥ. 

 Θα κατασκευαστεί τάφρος (σκάμμα) και εντός αυτού θα τοποθετηθεί 

καλώδιο οπτικών ινών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Τεύχος 

Τιμολογίου και στα Τυπικά Σχέδια ΗΛΜ της ΕΣΥ. Επίσης θα κατασκευαστεί 

τάφρος και θα τοποθετηθούν τα καλώδια χαλκού του ΑΣΙΔ στο 

Χ.Σ.12+000 γρ.ΣΚ-ΠΜ. 

 Ο νέος μεταλλικός φορέας θα τοποθετηθεί σε ικανή απόσταση από τον 

άξονα της γραμμής και της περιοχής των εργασιών σε θέση ασφαλή 

και θα εξασφαλιστούν οι λειτουργίες του. Κατόπιν θα αποξηλωθεί ο 

υφιστάμενος φορέας του καλωδίου GSMR. 

 Η τοποθέτηση νέου μεταλλικού φορέα, μετά των καλωδίων χαλκού και 

οπτικών ινών, θα πραγματοποιηθούν πριν ή παράλληλα από την 

έναρξη των εργασιών που αφορούν την υποδομή και την επιδομή της 

γραμμής. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί η αδιάληπτη επικοινωνία 

των συστημάτων της γραμμής Στρυμόνα – Προμαχώνα (γρ.ΣΚ-ΠΜ).  

 Στο τέλος, το ανακαινισμένο τμήμα γραμμής θα εξασφαλιστεί με 

πασσάλους και θα τοποθετηθούν τα ανάλογα σήματα δεικτών 

χιλιομέτρησης 

 

 

Α.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αναβάθμιση στο υπόψη τμήμα επιτυγχάνεται με την πλήρη ανακαίνιση της 

επιδομής του (στρωτήρες, σιδηροτροχιές, σκύρα, κλπ.). Την πλήρη αφαίρεση του 

υπάρχοντος έρματος της υποδομής σε βάθος περί του 0.75m από την ερυθρά και την 
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πλήρωσή του με στρώση υποστρώματος επιδομής και σκυρόστρωση σύμφωνα με 

την μελέτη. 

Συγκεκριμένα: 

 

Α.1.1 Χωματουργικές εργασίες 

-          Διάνοιξη χανδάκων – εξωχανδάκων για διατομή τάφρων έως 1,00m2 

-          Καθαρισμός και μόρφωση υπάρχουσας τάφρου ή εξωχάνδακα, για διατομές 

τάφρων άνω των 0,50m2 

- Πλήρης αφαίρεση έρματος σε βάθος περί του 0.75m από την ερυθρά  

-        Επιπλέον εκσκαφή βάθους 0,30m εντός των σηράγγων για την επίτευξη του 

περιτυπώματος 

-          Εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων (κιβοτιοειδών οχετών) 

- Πλήρης κατασκευή υποστρώματος επιδομής πάχους 0,15m  

-           Θα τοποθετηθεί γεωϋφάσματος διαχωρισμού 

-           Θα ανακαινισθεί πλήρως και με άσφαλτο η Ι.Δ. στο Χ.Σ. 12+000γρ.ΣΚ-ΠΜ 

-         Κατασκευή τάφρου  και μεταλλικού φορέα για την τοποθέτηση καλωδίων χαλκού 

και οπτικών ινών εντός αυτών 

-          Αποξήλωση υφιστάμενου μεταλλικού φορέα καλωδίων 

 

Α.1.2  Τεχνικές-Υδραυλικές  εργασίες 

- Εντός των σηράγγων και εντός σταθμών θα τοποθετηθούν στραγγιστήρια για 

την καλύτερη απομάκρυνση των υδάτων, κυρίων των όμβριων  

-          Περιμετρικά των στραγγιστηρίων θα το τοποθετηθεί ανάλογο γεωϋφασμα, για 

την αποφυγή φερτών υλικών εντός των στραγγιστηρίων  

-       Κατασκευή τεχνικών έργων, κιβοτιοειδών οχετών, από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 

 

Α.1.3 Σιδηροδρομικές εργασίες 

- Αποξήλωση υφιστάμενης γραμμής ΣΚ-ΠΜ από Χ.Σ. 2+500 έως Χ.Σ.14+000 

- Στρώση γραμμής ΣΚ-ΠΜ από Χ.Σ.2+500 έως Χ.Σ.14+000 

-       Αποξήλωση μίας αλλαγής τροχιάς εντός του Σ.Σ.Προμαχώνα και συναρμολόγηση 

και στρώση καινούριας αλλαγής στο ίδιο σημείο 

- Συγκολλήσεις  αλουμινοθερμικές. 

- Τακτοποίηση γραμμών και μόρφωση διατομής έρματος 

- Σκυρόστρωση. 

- Απελευθέρωση τάσεων. 

- Εξασφάλιση γραμμής και τοποθέτηση σιδηροδρομικών σημάτων. 



ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                                                                  Προϋπολογισμός :   5.950.000€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 11 

  

 

 

 

Α.1.4  Εργασίες Σηματοδότησης-Τηλεπικοινωνιών 

 Στη γραμμή Στρυμόνα – Προμαχώνα υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός 

Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης (ηλεκτρομαγνητικοί ανιχνευτές, Φωτοσήματα, Η.Χ.Α. 

κ.α.). Επίσης στο εν λόγω τμήμα γραμμής έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός γραμμής  του 

Συστήματος ETCS (ραδιοφάροι, ερμάρια LEU, ακροκιβώτια, κλ.π.) καθώς επίσης και 

Καλώδια Οπτικών Ινών εντός μεταλλικού φορέα και κατά τμήματα σε σκάμμα για την 

επικοινωνία των Συστημάτων Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης, μεταφοράς σημάτων  

για την λειτουργία τηλεπικοινωνιών και του συστήματος GSMR.  

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση μεταλλικού φορέα και η κατασκευή σκάμματος 

παράλληλα και κατά μήκος της γραμμής. 

Οι εργασίες που απαιτείται να γίνουν, ώστε όταν το έργο παραδοθεί, τα εν λόγω 

συστήματα να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία μέσω των  Κ.Ο.Ι.  , αναφέρονται στο 

‘’Αντικείμενο του Δημοπρατούμενου Έργου’’ της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής και 

ορίζονται στο Τεύχος Τιμολογίου και στα Τυπικά Σχέδια ΗΛΜ της ΕΣΥ. 

 

Α.1.5 Λοιπές εργασίες 

Στη γραμμή Στρυμόνα – Προμαχώνα παρατηρούνται έντονα φαινόμενα 

καταπτώσεων, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με ημερήσιες δαπάνες 

μηχανημάτων, καθώς και με εργατοτεχνικό προσωπικό. Λόγω της μεγάλης έλλειψης 

προσωπικού, επίσης εργασίες, όπως κοπή χόρτων, καθαρισμοί μικρών τεχνικών 

χειρονακτικά κ.λ.π., μπορούν να αντιμετωπιστούν με εργατοτεχνικό προσωπικό.   

 

 

Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α.2.1 Χωματουργικές εργασίες 

• Καθαρισμός χανδάκων – εξωχανδάκων και τάφρων, καθώς και τακτοποίηση 

σιδηροδρομικών υλικών, με την διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού και 

μηχανημάτων του αναδόχου 

• Πλήρης αφαίρεση του υπάρχοντος έρματος της σκυρογραμμής, εκσκαφή του 

υποκείμενου εδαφικού υλικού σε κατάλληλο βάθος (περίπου 0,75m από κεφαλή 

σιδηροτροχιάς), που θα καθοριστεί από την επίβλεψη και απομάκρυνση αυτού. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση της γραμμής 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, να προτείνει νέα ερυθρά και διόρθωση των 
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καμπυλών  και να συντάξει μελέτη εφαρμογής, η οποία  αφού  υποβληθεί στην 

Υπηρεσία και εγκριθεί, θα υλοποιηθεί. Η συγκεκριμένη υποχρέωση του Αναδόχου δεν 

πληρώνεται ιδιαιτέρως και είναι ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου.  Γενικά τα υλικά 

που θα προκύψουν από την αφαίρεση του έρματος και του τμήματος της υποδομής, 

θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο κατ' εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ, σε συγκεκριμένους χώρους, όπου συντελείται η οργάνωση 

συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς ανάκτησης και 

αξιοποίησης των υλικών ΕΚΚ, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για 

τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων. Επιπλέον αναπτύσσονται συστήματα 

επαναχρησιμοποίησης των υλικών που  δύναται να αξιοποιηθούν. (Άρθρο 8, παρ. 

2.2, ΚΥΑ 36259/2010) 

 Επιπλέον εκσκαφή, περί των 0,30m, εντός των σηράγγων και λίγο εκτός αυτών για 

την ομαλοποίηση της γεωμετρίας της γραμμής. Επιπλέον εκσκαφές για την 

κατασκευή τεχνικών έργων (κιβωτιοειδών οχετών) σε θέσεις που θα υποδειχθούν 

από τον ΟΣΕ. 

• Μετά την ομαλοποίηση της σκάφης θα τοποθετηθεί γεωϋφασμα διαχωρισμού στην 

κύρια γραμμή  

• Αφού προβλέπεται η πλήρης αφαίρεση παλαιού έρματος, θα εξυγιανθεί η υποδομή 

σε κατάλληλο πλάτος και βάθος, κατόπιν υποδείξεων της επίβλεψης. Το υλικό 

εξυγίανσης θα αποτελείται από θραυστό υλικό λατομείου (3Α) κοκκομετρικής 

σύνθεσης και ποσοστού εμπεριεχόμενου λεπτόκοκκου υλικού και ομαλής 

διαβάθμισης (even gradation) όπως προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

έργου, που θα προμηθευτεί και θα μεταφέρει επί τόπου ο Ανάδοχος.  

 Θα ανακαινιστεί πλήρως και με άσφαλτο η Ισόπεδη Διάβαση στη Χ.Σ.12+000γρ.ΣΚ-

ΠΜ. Θα χρειαστεί να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να ανακαινιστεί 

τόσο η υποδομή όσο και η επιδομή με το οδόστρωμα της ισόπεδης διάβασης. Η 

διαδικασία έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Περιφέρεια είναι 

ευθύνη του Αναδόχου και η τιμή του είναι ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου. 

 Θα δημιουργηθούν τάφροι (σκάμματα)  και μεταλλικοί φορείς, εντός των οποίων 

θα τοποθετηθούν καλώδιο χαλκού και οπτικών ινών. 

 Επίσης θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου μεταλλικού φορέα καλωδίων. 

 

 

Α.2.2 Τεχνικές - Υδραυλικές  εργασίες 

Εντός των σηράγγων (περίπου 400m) καθώς και εντός του Σ.Σ. Προμαχώνα θα 

τοποθετηθούν διάτρητα στραγγιστήρια, για την καλύτερη αποστράγγιση των 
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όμβριων υδάτων. Επίσης για την καλύτερη λειτουργία των στραγγιστηρίων και την 

αποφυγή της πλήρωσή τους με φερτά υλικά, θα τοποθετηθεί περιμετρικά των 

στραγγιστηρίων ειδικό γεωϋφασμα, όπως αναλυτικά περιγράφεται και στο Τιμολόγιο 

Μελέτης. 

Προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων (κιβωτιοειδών οχετών) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και χάλυβα Β500Α, σύμφωνα με το τεύχος Τιμολογίου, 

και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον ΟΣΕ. 

 

 

Α.2.3 Σιδηροδρομικές εργασίες 

Όλα τα υλικά επιδομής που θα ενσωματωθούν στο έργο, μεταφέρονται από τους 

χώρους διάθεσής τους οδικώς. Τα υλικά θα διατεθούν από τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο, 

από τους χώρους διάθεσης και η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως  μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσης τους στο έργο. 

Μέρος της αποξηλωμένης γραμμής ΣΚ-ΠΜ θα στρωθεί με έτοιμες εσχάρες των 18μ. 

από διμερείς στρωτήρες εκ σκυροδέματος, σιδ/χιές UIC54 και συνδέσμους NABLA. Το 

μήκος των έτοιμων εσχαρών είναι περί των 7.000μ. και θα προκύψουν από την 

αποξήλωσή παλιάς παραλλαγής στη γρ.Θ-Α, η οποία είναι ανενεργή και δεν 

χρησιμοποιείται για τη διέλευση των αμαξοστοιχιών. Το συγκεκριμένο τμήμα 

παραλλαγής που θα αποξηλωθεί εκτείνεται από την έξοδο του Σ.Σ. Λαχανοκήπων (Χ.Σ. 

10+000γρ.Θ-ΑμΘ) έως τη Χ.Σ.17+000γρ.Θ-ΑμΘ (πριν τον Σ.Σ.Φιλαδέλφειας. 

Το υπόλοιπο τμήμα γραμμής της αποξηλωμένης γραμμής ΣΚ-ΠΜ θα στρωθεί με υλικά 

που θα διατεθούν στον Ανάδοχο από τον ΟΣΕ από τη περιοχή της Θεσσαλονίκης 

(διμερείς στρωτήρες – συνδέσμους NABLA) και από τον Σ.Σ.Ξάνθης (σιδ/χιες UIC54). Η 

μεταφορά των υλικών θα γίνει οδικά, είναι ευθύνη του Αναδόχου και πληρώνεται 

σύμφωνα με τα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Γενικά περί μεταφορών  

 Μεταφορά δεμένων εσχαρών 

 

Οι νέες εσχάρες που θα χρησιμοποιηθούν για τη στρώση της γραμμής στο έργο, θα 

αποτελούνται από διμερείς στρωτήρες συνδέσμων NABLA και σιδ/χιές UIC-54 και θα 

τις προμηθεύσει ο ΟΣΕ στον Ανάδοχο. Οι εσχάρες θα μεταφερθούν οδικώς από το 

Σ.Σ. Λαχανοκήπων ( αφού πρώτα αποξηλωθούν από τη γραμμή παραλλαγής σε 

τεμάχια των 18m), με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου επί τόπου του έργου σε μήκος 

περί των 7.000m της προβλεπόμενης προς στρώση σιδηροδρομικής γραμμής. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των εσχαρών 
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λόγω του μεγάλου μήκους τους για την αποφυγή φθορών και παραμορφώσεών 

τους. 

 

 Μεταφορά σιδηροτροχιών επί τόπου του έργου 

Οι νέες σιδηροτροχιές που θα χρησιμοποιηθούν για τη στρώση της γραμμής στο 

έργο, θα είναι τύπου UIC-54 και θα τις προμηθεύσει ο ΟΣΕ στον Ανάδοχο. Οι 

σιδηροτροχιές θα μεταφερθούν οδικώς από το Σ.Σ. Ξάνθης ( όπου τις έχει αποθηκεύσει 

ο ΟΣΕ σε τεμάχια των 18m), με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου επί τόπου του έργου 

σ' όλο το μήκος της προβλεπόμενης προς στρώση σιδηροδρομικής γραμμής. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των 

σιδηροτροχιών λόγω του μεγάλου μήκους τους για την αποφυγή φθορών και 

παραμορφώσεών τους. 

Γενικά: 

- Δεν πρέπει να παρουσιάζονται μεγάλα βέλη κάμψης ως προς τον κατακόρυφο και 

διαμήκη άξονα της διατομής της σιδηροτροχιάς 

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

- Πρέπει να τηρηθούν οι υπάρχουσες για τον τρόπο φόρτωσης οδηγίες κατά τη 

μεταφορά των σιδηροτροχιών, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την εκφόρτωσή τους, ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

κίνδυνος καταστροφής της υποδομής. 

Μετά τη μεταφορά των σιδηροτροχιών και την εκφόρτωσή τους, θα γίνει έλεγχος της 

υποδομής για τυχόν πρόκληση φθορών κατά την εκφόρτωσή τους. 

 

 Μεταφορά των στρωτήρων επί τόπου του έργου 

Ο ΟΣΕ θα διαθέσει διμερείς στρωτήρες με συνδέσμους NABLA στον Ανάδοχο που θα 

τους μεταφέρει οδικώς, με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου επί τόπου του έργου ή σε 

χώρους προσωρινής απόθεσης. Οι στρωτήρες θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από 

το Εργοστάσιο Στρωτήρων στη Ν.Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Ο τρόπος φόρτωσης και 

τοποθέτησης των στρωτήρων στο μεταφορικό μέσο, θα γίνεται με βάση τους 

κανονισμούς του ΟΣΕ και τις οδηγίες τις Επίβλεψης. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται 

ρητώς η τοποθέτηση των διμερών στρωτήρων από σκυρόδεμα απευθείας επάνω στο 

γεωϋφασμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τους όρους της ΕΣΥ.  

 Μεταφορά σκύρων γραμμής 
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 Τα σκύρα, που θα χρειαστούν στην αναβάθμιση της γραμμής, θα τα προμηθεύσει ο 

ΟΣΕ στον Ανάδοχο από την περιοχή του Σ.Σ. Καλίνδοιας. Η μεταφορά τους με 

οποιοδήποτε μέσο, σιδηροδρομικά ή οδικά θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου στον 

τόπο διάστρωσής τους. Η φόρτωση των σκύρων πληρώνεται ιδιαιτέρως στον 

Ανάδοχο, σύμφωνα με τα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Αποξήλωση –μεταφορά –αποθήκευση γραμμών. 

Η εργασία της αποξήλωσης της υφιστάμενης γραμμής θα εκτελείται σε ελεύθερα 

περιθώρια 8 ωρών. Η εξαγωγή των συνδέσμων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή από 

τον Ανάδοχο και μόνο ένα ποσοστό έως 10% κατεστραμμένων συνδέσμων στο 

σύνολο των  εξαχθέντων, θα γίνει δεκτό από την Υπηρεσία, κατά τα λοιπά σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. 

Τα υλικά που θα προέλθουν από τις αποξηλώσεις (σιδηροτροχιές, στρωτήρες, ψιλό 

υλικό κλπ.) θα μεταφερθούν μέσω του σιδηροδρομικού διαδρόμου ή οδικώς σε 

χώρους που θα υποδείξει η Επίβλεψη, και αφού ταξινομηθούν κατά είδος θα 

στοιβαχτούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες Κανονισμούς. 

 

Η ταξινόμηση του μικρού υλικού θα γίνει ως εξής: 

-- Τα ελαστικά υποθέματα σε δέματα των 50 τεμ. 

-- Τα βλήτρα αγκυρίων ή βλήτρα αμφιδετών σε πλαστικούς σάκους βαρέων φορτίων 

ανά 50 τεμ. 

-- Τα αγκύρια με διπλές ή απλές ελατηριωτές ροδέλες αμφιδετών περασμένα σε σύρμα 

ανά 25 τεμ. 

 

Όλο το ανώτερο μικρό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των αμφιδετών, που θα είναι 

περασμένο σε σύρμα, θα τοποθετείται και θα παραδίδεται εντός ξύλινων κιβωτίων με 

δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης δια περονοφόρου μηχανήματος. Κάθε κιβώτιο 

εξωτερικά θα φέρει σε εμφανή σημεία ενδείξεις του περιεχομένου είδους του υλικού και 

της ποσότητας αυτού. Η στοίβαξη των σιδ/χιών στους χώρους αποθήκευσης , θα 

γίνεται με τρόπο που να μην προκαλούνται φθορές στις σιδ/χιές, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Επίβλεψης. Επίσης η στοίβαξη των στρωτήρων θα γίνεται υποχρεωτικά με 

τρόπο που θα είναι εύκολη και ασφαλής για τα υλικά η μεταφόρτωση τους, δηλαδή 

με τη χρήση ξύλινων καδρονιών, που θα παρεμβάλλονται κατάλληλα, ανά σειρά 

στοιβαγμένων στρωτήρων. 

 

 

Στρώση γραμμών 
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Διάστρωση υποστρώματος επιδομής 

Πριν τη διάστρωση της στρώσης των σκύρων θα γίνει έλεγχος του σώματος της 

υποδομής, κυλίνδρωση της υποδομής καθώς και όλες οι απαιτούμενες προεργασίες 

και τοπογραφικές εργασίες (χάραξη αξόνων, προσωρινή ή μόνιμη εξασφάλιση 

αυτών, κ.λ.π.). 

Η διάστρωση υποστρώματος επιδομής (3 Α) λαμβάνει χώρα σε όλο το μήκος της 

κύριας γραμμής και σε πάχος 0,15m. Η εργασία αυτή είναι υποχρεωτική, ενώ πριν τη 

διάστρωση του υποστρώματος επιδομής θα τοποθετηθεί γεωϋφασμα διαχωρισμού, 

για την καλύτερη αποστράγγισης της γραμμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

ΕΣΥ. Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνει βάσει διατομών του υποστρώματος επιδομής, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

Σκυρόστρωση - τακτοποίηση της γραμμής 

Τα σκύρα γραμμής που απαιτούνται για το έργο, θα είναι κατηγορίας Κ2 και θα 

χρησιμοποιηθούν σε κύρια γραμμή. Η σκυρόστρωση της κύριας γραμμής θα 

εκτελεστεί με ειδικά σκυροβάγονα που θα διαθέτουν ρυθμιζόμενες θυρίδες ροής. Στην 

συνέχεια θα γίνει η υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραμμής με το 

μηχάνημα τακτοποίησης της γραμμής (Μπουρέζα) σύμφωνα με τα στοιχεία που θα 

δίνονται από το υπεύθυνο και έμπειρο τοπογραφικό συνεργείο. Στην μπουρέζα θα 

πρέπει να λειτουργεί και η πλευρική συμπίεση στις κεφαλές των στρωτήρων. Η 

μόρφωση της διατομής του έρματος θα γίνει με το μηχάνημα μόρφωσης έρματος 

(Ρεγκαλέζα). Η τελικά διαμορφωμένη διατομή της σκυρογραμμής θα καθορίζεται από 

την Επίβλεψη, δεδομένου ότι η εφαρμογή των τυπικών διατομών του ΟΣΕ ποικίλει 

ανάλογα με την περίπτωση. Η τελική θέση της γραμμής, θα επιτευχθεί με διαδοχικές 

επαναλήψεις της ανωτέρω εργασίας (μέγιστο πάχος σκυρόστρωσης 10 CM κάθε 

φορά). Σε κάθε φάση θα γίνεται έλεγχος με το καταγραφικό, με το οποίο πρέπει 

απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένη η Μπουρέζα. Το μηχάνημα τακτοποίησης της 

γραμμής (μπουρέζα) και το μηχάνημα μόρφωσης έρματος (ρεγκαλέζα) θα διατεθούν 

από τον ΟΣΕ. Το τοπογραφικό συνεργείο που θα διαθέτει στοιχεία στα συγκεκριμένα 

μηχανήματα γραμμής θα διατίθεται από τον Ανάδοχο και η τιμή του είναι ανοιγμένη 

στις τιμές του Τιμολογίου. 

 

 

Συγκολλήσεις σιδηροτροχιών.  

Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις 
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Σε γραμμές ΣΣΣ επιτρέπεται να συγκολλούνται μεταξύ τους σιδηροτροχιές ενιαίου 

μήκους τουλάχιστον 18 μέτρων με αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις. Τις μερίδες 

συγκόλλησης τις προμηθεύεται ο Ανάδοχος σύμφωνα με τη συνημμένη 

προδιαγραφή του ΟΣΕ. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις μετά την τελική λείανση 

των συγκολλήσεων, θα πρέπει να ευρίσκονται εντός των ορίων που ορίζονται στην 

ΕΣΥ ή σε άλλα τεύχη που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης. Οι τυχόν αστοχίες 

θεωρούνται απαράδεκτες και οι επιπλέον εργασίες που θα προκύψουν, 

επαναλαμβάνονται με δαπάνες του Αναδόχου. Επίσης θα γίνεται μαρκάρισμα της 

συγκόλλησης (εντύπωμα ή ανάγλυφη αποτύπωση) που θα περιλαμβάνει την 

ημερομηνία συγκόλλησης και τον αύξοντα αριθμό της. Ο έλεγχος της ποιότητας της 

εργασίας θα γίνεται με καταγραφική συσκευή του Αναδόχου, κατάλληλη για την 

καταγραφή της γεωμετρίας των σιδηροτροχιών στην περιοχή της συγκόλλησης. Ο 

τύπος της συσκευής θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό 

Δίκτυο. Για την παραλαβή των συγκολλήσεων προβλέπεται η παράδοση μητρώου 

συγκολλήσεων στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι εκτυπώσεις από τη 

καταγραφική συσκευή. 

 

 

Τακτοποίηση γραμμής  

Σε όλο το μήκος του έργου, προβλέπεται η οριζοντιογραφική και υψομετρική 

τακτοποίηση με χρήση βαρέων μηχανημάτων γραμμής (μπουρέζα - ρεγκαλέζα), που 

θα διατεθούν από τον ΟΣΕ. Η εργασία περιλαμβάνει όσες διελεύσεις μηχ/των γραμμής 

απαιτηθούν, μέχρι επιτεύξεως της τελικά επιθυμητής κατάστασης, βάσει των 

εγκεκριμένων οδηγιών. Η ποιότητα εργασίας της μπουρέζας θα πιστοποιείται επιπλέον 

από κατάλληλη καταγραφική συσκευή, με την οποία και θα είναι απαραιτήτως 

εφοδιασμένη. Η παραλαβή της κύριας γραμμής θα γίνει με την χρήση του 

Καταγραφικού Οχήματος του ΟΣΕ και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές της εγκεκριμένης Οδηγίας. Όλα τα σφάλματα που θα προκύψουν από 

την καταγραφή θα διορθωθούν από τον ΟΣΕ. 

 

 

Απελευθέρωση τάσεων. 

Σε όλο το μήκος του έργου, προβλέπεται η απελευθέρωση τάσεων των στρωμένων -

σταθεροποιημένων γραμμών κανονικού εύρους, αποτελούμενων από Συνεχώς 

Συγκολλημένες Σιδ/χιές UIC54. Η εργασία εκτελείται με κατάλληλη συσκευή έλξεως ή δια 

παντός ετέρου αποδεκτού τρόπου, σύμφωνα με τις συνημμένες στην ΕΣΥ Τεχνικές 

Οδηγίες του ΟΣΕ. Παράλληλα προβλέπεται η παράδοση από τον Ανάδοχο του 
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μητρώου απελευθέρωσης τάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΟΣΕ. 

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

 Καθαρισμός του σκύρου από τους συνδέσμους χειρωνακτικά. 

 Κοπή των σιδ/χιών, λύσιμο και αφαίρεση των συνδέσμων στο υπό 

απελευθέρωση τμήμα γραμμής (Το μήκος γραμμής που θα γίνεται 

απελευθέρωση θα είναι εντός των πλαισίων που επιτρέπουν οι Τεχνικές 

Οδηγίες). 

 Εργασία απελευθέρωσης τάσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες, τοποθέτηση και 

σύσφιξη των συνδέσμων. 

 Τοποθέτηση τμημάτων σιδηροτροχιών 

 Εκτέλεση των απαιτουμένων συγκολλήσεων (η εργασία θα πληρωθεί από 

τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου) 

 Ομαλοποίηση τάσεων και γρασάρισμα των μπουλονιών στην κεφαλή. 

Επίσης  όλες οι σταλίες και κάθε άλλη δαπάνη λόγω καθυστερήσεων εξ' αιτίας του 

κυκλοφοριακού φόρτου στις γραµµές του Ο.Σ.Ε. είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

 

Εξασφάλιση των σιδηροδρομικών γραμμών 

Οι άξονες των γραμμών θα εξασφαλιστούν πλήρως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες οδηγίες. Στις γέφυρες, κρηπιδώματα σταθμών κλπ. 

η εξασφάλιση θα γίνει από λάμες αλουμινίου επίπεδες, οι οποίες θα καρφώνονται ή 

θα συγκολλούνται καθέτως και σε απόσταση από τον άξονα της γραμμής, σε σημεία 

που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Οι διαστάσεις που θα 

έχουν οι λάμες θα είναι 100X300X2,5 mm. Για την εξασφάλιση του άξονα γενικότερα 

θα χρησιμοποιηθούν ως πάσσαλοι παλιές άχρηστες σιδηροτροχιές, τις οποίες θα 

διαθέσει ο ΟΣΕ σε διάφορα μήκη. Οι σιδηροτροχιές που θα χρησιμοποιηθούν για την 

πασσάλωση θα παραδοθούν στον Ανάδοχο στην ευρύτερη περιοχή του έργου, ενώ 

τις λάμες αλουμινίου θα τις προμηθευτεί ο Ανάδοχος του έργου από το εμπόριο. Η 

εργασία εξασφάλισης του άξονα της γραμμής περιλαμβάνει : 

Τη χάραξη του άξονα της γραμμής, ήτοι: 

(1) Πύκνωση του τριγωνομετρικού δικτύου της Γ.Υ.Σ. με ίδρυση νέων τριγωνομετρικών 

σημείων κατά μήκος της χάραξης της γραμμής με πυκνότητα ανά ένα χιλιόμετρο. Τα 

σημεία πύκνωσης θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία. 

(2) Υψομετρική εξάρτηση του δικτύου από τις χωροσταθμικές αφετηρίες της Γ.Υ.Σ., που 

υπάρχουν στην περιοχή, με χρήση διπλών γεωμετρικών χωροσταθμήσεων.  
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(3) Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των χαρακτηριστικών σημείων του 

υπάρχοντος επιχώματος (πόδι, φρύδι) στην ανοικτή γραμμή. Στις περιοχές των 

Σταθμών, των Ι.Δ. και άλλων σημείων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα γίνει 

αποτύπωση διευρυμένης ζώνης σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(4) Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση σημείων λεπτομερειών όπως 

κτίσματα, κρηπιδώματα, παράπλευροι ή κάθετοι δρόμοι, ρέματα, κανάλια, παρτέρια, 

δίκτυα ΟΤΕ , ΔΕΗ κ.τ.λ. Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την εξασφάλιση της γραμμής 

είναι ανηγμένα στα άρθρα του τιμολογίου. 

 

Α.2.4 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

 Θα κατασκευαστούν φρεάτια σύνδεσης καλωδίων τύπου ΦΕ-1 χυτά ή 

προκατασκευασμένα, μετά των καλυμμάτων τους και των εσχάρων υπονόμων. 

 Θα κατασκευαστεί υπόγεια διέλευση γραμμής των καλωδίων του συστήματος 

ΑΣΙΔ στο Χ.Σ.12+000γρ.ΣΚ-ΠΜ, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την 

επαναλειτουργία του συγκεκριμένου ΑΣΙΔ, μετά την ανακαίνιση της Ι.Δ., όπως 

ορίζονται στο Τεύχος Τιμολογίου. 

 Θα υπάρχει αποξήλωση και πλήρης κατασκευή πινακίδων και σιδηροδρομικών 

Φωτοσημάτων. 

 Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση όλων των τύπων καλωδίων, όπως αυτά 

αναφέρονται και ορίζονται στο Τεύχος Προϋπολογισμού και στο Τεύχος 

Τιμολογίου της συγκεκριμένης εργολαβίας.  

 

Α.2.5 Εργασίες Σηματοδότησης 

Εξοπλισμός ETCS 

 

Ο Ανάδοχος με ιδιαίτερη προσοχή και με αποκλειστικά δική του ευθύνη θα προβεί 

στις παρακάτω εργασίες, ως ακολούθως: 

 Στην αποξήλωση δέκα εννέα (19) ραδιοφάρων (Balise), φόρτωση, μεταφορά 

σε δικό του χώρο για φύλαξη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην 

εγκατάσταση αυτών στα ακριβή σημεία της γραμμής που ήταν τοποθετημένα 

πριν την αποξήλωσή τους.  

 Στην αποξήλωση δέκα εννέα (19) βάσεων στήριξης των Ραδιοφάρων τύπου 

VORTROK, φόρτωση, μεταφορά σε δικό του χώρο για φύλαξη και μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών στην εγκατάσταση αυτών στα ακριβή σημεία της 

γραμμής που ήταν τοποθετημένα πριν την αποξήλωσή τους.  

 Στην αποξήλωση επτά (7) ερμαρίων LEU φόρτωση, μεταφορά σε δικό του χώρο 

για φύλαξη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην εγκατάσταση αυτών 
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στα ακριβή σημεία της γραμμής που ήταν τοποθετημένα  πριν την αποξήλωσή 

τους.  

 Στην αποξήλωση επτά (7) τεμαχίων γειώσεων, φόρτωση, μεταφορά σε δικό του 

χώρο για φύλαξη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην εγκατάσταση 

αυτών στα ακριβή σημεία της γραμμής που ήταν τοποθετημένα  πριν την 

αποξήλωσή τους.  

 Στην αποξήλωση δέκα (10) ακροκιβωτίων,  φόρτωση, μεταφορά σε δικό του 

χώρο για φύλαξη και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην εγκατάσταση 

αυτών στα ακριβή σημεία της γραμμής που ήταν τοποθετημένα  πριν την 

αποξήλωσή τους.  

 Στην διενέργεια στατικών δοκιμών σε περιθώρια κυκλοφορίας χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση και την παράδοση του Συστήματος πλήρη και σε λειτουργία. 

 

Εξοπλισμός Σηματοδότησης 

 

Ο Ανάδοχος με ιδιαίτερη προσοχή και με αποκλειστικά δική του ευθύνη θα προβεί στις 

απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης, μεταφοράς, φύλαξης και επανεγκατάστασης 

του εξοπλισμού σηματοδότησης γραμμής μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

αναβάθμισης της γραμμής. Θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο των 

εργασιών του. Η απομάκρυνση των Φωτοσημάτων δεν προβλέπεται, εάν τούτο εξ 

ανάγκης απαιτηθεί, η επανατοποθέτηση των Φωτοσημάτων θα πραγματοποιηθεί 

στην ακριβή θέση που ήταν πριν την αποξήλωσή τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί 

η ασφαλής λειτουργία του Συστήματος ETCS. Την οποιαδήποτε απόκλιση είναι 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος του έργου ανακαίνισης γραμμής με δική του ευθύνη υποχρεούται να 

προστατεύσει τις βάσεις των Φωτοσημάτων και τα Φωτοσήματα, δεδομένου ότι δεν 

προβλέπεται στην παρούσα εργολαβία η αποξήλωση και επανατοποθέτησή τους με 

κατασκευή νέων βάσεων. Εργασίες και υλικά που τυχόν προκύψουν για την 

αντιστήριξη των βάσεων των Φωτοσημάτων, δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως στον 

Ανάδοχο, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές είναι ανηγμένες στις τιμές του Τιμολογίου. 

Οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν στα Φωτοσήματα είναι ευθύνη του Αναδόχου και 

αυτός οφείλει να τις αποκαταστήσει αναλαμβάνοντας και τις δαπάνες τους. Μετά το 

τέλος των εργασιών θα παραδώσει το Σύστημα πλήρες και λειτουργικό. 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, εγκατάσταση, 

σύνδεση και δοκιμές των καλωδίων χαλκού σηματοδότησης, ως κατωτέρω: 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΟΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ 

Καλώδια κυκλωμάτων (ZPAU 2x2x1.5) 6.130,00 
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Μετρητών Αξόνων (DB A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0.9)  3.900,00 

Μετρητών Αξόνων ( DB A-2Y(L)2YB2Y 3x4x0.9) 920,00 

HXA (παροχικό ZPAU 3x4, 3x6, 3x8, 3x10) 2.250,00 

ΗΧΑ (control ZPAU 4x1) 900,00 

Φωτοσήματα ( ZPAU 56x1) 600,00 

Φωτοσήματα ( ZPAU 28x1) 1.320,00 

Φωτοσήματα ( ZPAU 14x1) 1.250,00 

 

Επίσης ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποξήλωση υφιστάμενων καλωδίων χαλκού, 

στην συγκέντρωση, καταγραφή φόρτωση και μεταφορά σε χώρο του ΟΣΕ που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία. 

 

Εξοπλισμός ETCS 

Οι εργασίες απεγκατάστασης των Ραδιοφάρων και LEU καθώς και των καλωδίων 

αυτών θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο με ιδιαίτερη προσοχή και με 

αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ως επίσης με δική του ευθύνη θα προβεί στην μεταφορά 

τους σε αποθηκευτικό χώρο και στην φύλαξή τους. Μετά το πέρας των εργασιών 

γραμμής θα προβεί στην πλήρη επανεγκατάστασή τους, δοκιμές, παράδοση πλήρη 

και σε λειτουργία. 

 

Α.2.6 Κ.Ο.Ι. – φορείς καλωδίων 

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις ενέργειες αποξήλωσης-απεγκατάστασης των Κ.Ο.Ι. 

και του φορέα για τις ανάγκες εκσκαφής της επιδομής και κατόπιν θα προβεί στην 

εγκατάσταση νέου μεταλλικού φορέα και στην κατασκευή νέου σκάμματος, 

υποχρεωτικά θα επισημάνει κατά ΕΓΣΑ 87, εντός των οποίων φορέων θα τοποθετήσει 

αντίστοιχα Κ.Ο.Ι. των 60 ινών το καθένα,  και θα τα τερματίσει επί όλων των ινών στους 

οπτικούς κατανεμητές, θα προβεί σε όλες τις μετρήσεις, πιστοποιήσεις και θα 

παραδώσει αυτά πλήρη και λειτουργικά επί όλων των ινών τους. 

 

  Η τοποθέτηση του νέου μεταλλικού φορέα και η κατασκευή του νέου σκάμματος 

εκατέρωθεν της γραμμής θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέτρα από 

τον άξονα της γραμμής και σε απόσταση τέτοια που δεν θα κινδυνέψουν από την 

κατασκευή θεμελίων των στύλων Ηλεκτροκίνησης.  

 

 Επισημαίνεται ότι στο ένα εκ των δύο καλωδίων, δηλαδή αυτό του GSM-R, ο 

Ανάδοχος δεν θα διακόψει την λειτουργία του και δεν θα προβεί στην καθαίρεση του 
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φορέα του μέχρι την τοποθέτηση νέου λειτουργικού καλωδίου και στις 60 οπτικές 

ίνες. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την εγκατάσταση νέου πλήρη Κ.Ο.Ι. σε λειτουργία 

δεν θα επιτραπεί η διακοπή λειτουργίας του GSM-R. 

 

Α.2.7 Λοιπές εργασίες 

 

Προβλέπεται η διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων στο Τμήμα 

Συντήρησης Γραμμής για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, όπως καταπτώσεις 

βράχων και εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να κοστολογηθούν με το 

αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης και θα εκτελεστούν με φροντίδα και επίβλεψη στελεχών 

του τμήματος. 

 

 (Β)ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Β.1 Διατιθέμενα περιθώρια 

Κάθε τέσσερις (4) μέρες  η σιδηροδρομική γραμμή θα πρέπει να αποδίδεται στην 

κυκλοφορία για 3 μέρες, έχοντας εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των αμαξ/χιών.  

Η γραμμή θα δίδεται σε κυκλοφορία βάσει σχετικού τηλεγραφήματος από τα αρμόδια 

όργανα του ΟΣΕ. Στο διάστημα των 4 ημερών, όπου θα εκτελούνται εργασίες, 

απαγορεύεται η κυκλοφορία αμαξοστοιχιών εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται  για 

την εκτέλεση του έργου (δραιζίνες, δηζελάμαξες κλπ.) 

Η διακοπή της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών στην γραμμή (έναρξη ελεύθερου 

περιθωρίου) αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που διακόπτεται η κυκλοφορία βάσει του 

τηλεγραφήματος.  

Με το πέρας του περιθωρίου η σιδηροδρομική γραμμή θα πρέπει να αποδίδεται στην 

κυκλοφορία έχοντας εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των αμαξ/χιών.  

Οι εργασίες που αναφέρονται στο τιμολόγιο του παρόντος έργου, εκτελούνται 

ανάλογα με το είδος τους σε διάφορα περιθώρια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης περιστασιακά ελευθέρων περιθωρίων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

ιδιαίτερης αποζημίωσης  διότι έχει το δικαίωμα επιλογής εκτέλεσης άλλων 

εργασιών που δεν εξαρτώνται από το περιθώριο κυκλοφορίας και επιπλέον διότι όλες 

οι καθυστερήσεις και τα μειωμένα ωράρια εργασίας στη γραμμή έχουν συμπεριληφθεί  

ανοιγμένα στην προσφορά του.   

 

Τα οχήματα και μηχανήματα επί γραμμής του αναδόχου θα πρέπει να είναι συμβατά 

με τα συστήματα σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης (προκειμένου να ανιχνεύονται από 
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αυτά όταν κυκλοφορούν στην γραμμή για εργασία και για να εξασφαλίζεται η 

υλοποίηση των εργασιών στα υπάρχοντα περιθώρια). 

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε περιθώρια και εντός του περιτυπώματος 

κυκλοφορίας της γραμμής, θα γίνονται με τεχνική κατάληψη του τμήματος γραμμής 

εργασίας από γερανοδραιζίνα του Αναδόχου. 

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

διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.  

 

Β.2 Διατιθέμενα υλικά 

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

έργο, περιλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου και εκτελούνται από τον Ανάδοχο. 

Τα σιδηροδρομικά υλικά που πρόκειται να δοθούν από τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα του τιμολογίου, για να 

χρησιμοποιηθούν στο έργο, είναι αποθηκευμένα κατά μήκος της γραμμής του 

έργου ή σε αποθηκευτικούς χώρους που ονομάζονται ρητά στον παρακάτω 

πίνακα. 

2. Τα σιδηροδρομικά υλικά που θα διαθέσει ο ΟΣΕ (για όλες τις εργασίες ανακαίνισης, 

σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, Προμετρήσεις και Τιμολόγιο Μελέτης)  

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα ΥΛΙΚΩΝ : 

 

 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

ΥΛΙΚΑ 

 

 Σ.Σ. ΚΑΛΙΝΔΡΟΙΑΣ 

 Σ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 

 Σ.Σ. ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Σιδ/χιές UIC54, διμερείς στρωτήρες σκυροδέματος , 

σύνδεσμοι NABLA, σκύρα. 

Ως επίσης και μέρος αυτών  που θα  προέλθουν 

από την αποξήλωση / αντικατάσταση σε όλο το 

τμήμα του έργου. 

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

απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα ΥΛΙΚΩΝ, όπως σιδ/χιές,  στρωτήρες 

παντός τύπου, μικροϋλικά κ.λ.π. θα γίνεται από τον τόπο αποθήκευσής τους στην 

τελική θέση τοποθέτησής τους στο έργο, με οδικά μηχανήματα και δαπάνες του 

Αναδόχου.  
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Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς (από Ανάδοχο ή Υπηρεσία), για την φόρτωση, 

εκφόρτωση και τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις, ο Ανάδοχος θα διαθέτει το 

απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανήματα (γερανοί, νταλίκες κ.λ.π.). 

Για τις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις – μικροδιορθώσεις που τυχόν απαιτηθούν για 

κάποια από τα διατιθέμενα υλικά του ΟΣΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αφού 

ενημερώσει την Υπηρεσία, να προβεί στην επιδιόρθωσή τους ή αν αυτό δεν είναι 

εφικτό στην αντικατάστασή τους με άλλα αντίστοιχα υλικά διατιθέμενα από τον 

ΟΣΕ, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, αφού η οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση από 

τέτοιου είδους απρόβλεπτες καταστάσεις, θεωρείται ότι έχει ληφθεί υπόψη από τον 

Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του. 

4. Για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στο εν λόγω έργο πρέπει να ληφθούν 

υπ’ όψη τα εξής: 

α)Σιδ/χιές, στρωτήρες, σύνδεσμοι, σκύρα και γενικά όλα τα σιδηροδρομικά 

υλικά θα διατεθούν από τον Ο.Σ.Ε. 

β)Οποιαδήποτε άλλα υλικά (λάδι, γράσο, πετρέλαιο, δίσκοι κοπής, τροχοί 

λειάνσεως, τρυπάνια, κλπ), ειδικά εργαλεία (πικούνι, φτυάρια, κασμάδες, γρύλοι 

ανύψωσης σιδ/χιών, λοστοί, βαριές, λαβίδες σιδ/χιών, κλπ.), μικρά μηχανήματα 

γραμμής (κραπωνιέρες, τρυπανέζες, δισκοπρίονα, μηχανές διάτρησης 

σιδ/χιών, μηχανές λειάνσεως, γεννήτριες, rail threader, μηχ/τα πολλαπλών 

χρήσεων κλπ.) καθώς και το προσωπικό, που απαιτούνται για την πλήρη και 

έντεχνη κατασκευή του έργου, θα προσκομισθούν από τον Ανάδοχο. 

5. Ποιότητα έρματος 

Τα σκύρα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για το έργο θα είναι κατηγορίας K2 

και θα βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στον Σ.Σ. Καλίνδοιας. 

 

Β.3 Διάθεση μηχανημάτων 

Ο κύριος του έργου θα διαθέσει:  

 Βαρέα μηχανήματα γραμμής (μπουρέζα, ρεγκαλέζα, κλπ.) για την πραγματοποίηση 

των εργασιών υψομετρικής και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης γραμμών και 

αλλαγών και την διαμόρφωση της διατομής του έρματος , μετά των απαιτούμενων 

χειριστών.  

 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει: 

 Συρμό έργων (μηχανή με σκυροβάγονα) για την μεταφορά σκύρων και την εργασία 

σκυρόστρωσης. 

 Δραιζίνες ή γερανοδραιζίνες για την μεταφορά υλικών και προσωπικού του 

Αναδόχου στις θέσεις εργασίας του έργου, καθώς και για την τεχνική κατάληψη του 
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τμήματος γραμμής εργασίας, κατά την διάρκεια εργασιών εντός του περιτυπώματος 

κυκλοφορίας της γραμμής σε ελεύθερα περιθώρια κυκλοφορίας. 

 

Β.4 Ειδικοί όροι και συνθήκες 

1. Για την νυκτερινή εργασία ο εργολάβος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση, διότι 

η πρόσθετη δαπάνη της νυκτερινής εργασίας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές του 

παρόντος τιμολογίου. Έχει δε υποχρέωση (εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα 

περιθώρια κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες) να εργασθεί κατά την διάρκεια 

της νύκτας. Επιπλέον για την εκτέλεση εργασιών κατά την νύκτα θα πρέπει να έχει 

εξασφαλίσει και τον απαραίτητο φωτισμό του εργοταξίου. 

2. Για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων θα πρέπει 

να υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες, λόγω απουσίας παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος κατά μήκος της γραμμής. 

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

προστασία του προσωπικού του από την κυκλοφορία των αμαξ/χιών (φύλακες 

γραμμής, αεροτενόρους – σειρήνες, κ.λ.π.) και να χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα 

για την Ατομική προστασία των εργαζομένων του (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, 

μπότες κ.λ.π.), λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω 

αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

4. Τα σιδηροδρομικά υλικά που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις θα 

μεταφερθούν  σε αποθηκευτικούς χώρους του ΟΣΕ  και αφού ταξινομηθούν, θα 

τοποθετηθούν  με κατάλληλο τρόπο (ώστε να μην φθείρονται) στις θέσεις που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία.  Η μεταφορά και οι φορτοεκφορτώσεις των σιδηροδρομικών 

υλικών –εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο Μελέτης - γίνεται με 

προσωπικό και μέσα του Αναδόχου. 

5. Οι εργασίες του Τιμολογίου αναφέρονται σε σιδηροδρομική γραμμή κανονικού 

εύρους.  

6. Ο Ανάδοχος –εφ’ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο Μελέτης- θα 

μεταφέρει με δικά του μέσα και προσωπικό τα σιδηροδρομικά υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο, καθώς επίσης και αυτά που θα προκύψουν από 

αποξηλώσεις – αντικαταστάσεις, στα πλαίσια της εργολαβίας. Ο Ανάδοχος 

βαρύνεται με τις φορτοεκφορτώσεις, διαλογές και προσωρινές αποθηκεύσεις των 

ως άνω υλικών και με την τελική αποθήκευση – ταξινόμησή τους. 

7. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα, σε μια 

μεγάλη έκταση και πιθανώς να απασχολείται σε περισσότερα του ενός μετώπων ή 

σε τμήματα, όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενα μεταξύ τους, ανάλογα με τις τρέχουσες 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω 
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των προαναφερομένων ιδιαιτεροτήτων, αφού τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ότι 

έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του. 

8. Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να διέλθει από τη γραμμή είναι 18 τόνοι ανά άξονα. 

 

Β.5 Εργασίες σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο 

Σε γραμμές με ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας για την εργασία σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο, το δε προσωπικό θα είναι 

εκπαιδευμένο και θα διαθέτει άδεια εργασίας σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο (η εν λόγω 

άδεια παρέχεται από τον ΟΣΕ μετά από σχετική εκπαίδευση). 

Ειδικά κατά την φόρτωση και εκφόρτωση υλικών με τηλεσκοπικούς γερανούς και 

γενικά για μεγάλα ύψη ανύψωσης, θα πρέπει πριν την έναρξη οποιασδήποτε 

διαδικασίας και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση, να διακόπτεται η 

παροχή ρεύματος έλξης. 

 

Β.6 Γενικά περί προσωπικού – Διατιθέμενων μέσων 

1. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα διαθέτει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία, σε 

αριθμό και χρονικό διάστημα θα καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών. Ο ανάδοχος δεν μπορεί με δική του πρωτοβουλία να αντικαθιστά 

περισσότερο από το 10% του εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάστηκε στο υπ’ 

όψιν έργο την προηγούμενη εβδομάδα. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα 

διαθέτει ο ανάδοχος, θα πρέπει να καλύπτει από πλευράς ικανοτήτων (σωματικές 

ικανότητες αλλά και πνευματική αντίληψη) τις ανάγκες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των συνθέτων σιδηροδρομικών εργασιών όπως περιγράφονται 

παραπάνω. Θα πρέπει ακόμη να δείχνει φιλοτιμία, εργατικότητα και πειθαρχία στις 

εντολές και οδηγίες του προσωπικού επίβλεψης του ΟΣΕ Α.Ε.  

2. Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν ανταποκρίνεται στα πιο πάνω, θα 

αντικαθίσταται αμέσως, μετά από εντολή του υπευθύνου του ΟΣΕ Α.Ε. στο έργο, 

προς τον Ανάδοχο (άρθρο 42.2 Π.Δ. 609/1985). Άρνηση του εργολάβου να προβεί 

σε αντικατάσταση του ακατάλληλου προσωπικού ή αντικατάστασή του με άλλο 

ομοίως χαμηλού επιπέδου και ικανοτήτων, επιφέρει την έκπτωση του αναδόχου.  

3. Το προσωπικό θα μεταφέρεται με ευθύνη του Αναδόχου, επί τόπου του έργου, σε 

οποιαδήποτε θέση επί της σιδ/κής γραμμής και σε σημεία που θα υποδεικνύονται 

από τον ΟΣΕ Α.Ε.. 

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

φροντίδα και δαπάνες του.  
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5. Όλες σχεδόν οι εργασίες θα διεξάγονται σε γραμμή όπου κινούνται αμαξοστοιχίες. 

Γι’ αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει τα απαραίτητα ηχητικά μηχανήματα 

(ειδικοί αεροτενόροι) μεγάλης ισχύος καθώς και προσωπικό κατάλληλο, που θα 

δείχνει ιδιαίτερη προσοχή και που με την χρήση των μηχανημάτων αυτών θα 

ειδοποιεί εγκαίρως για τις διελεύσεις των αμαξοστοιχιών, προφυλάσσοντας έτσι το 

εργαζόμενο προσωπικό. Τα μηχανήματα αυτά και το προσωπικό  θα διατίθεται με 

δαπάνη του Αναδόχου. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια 

των εργασιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή του την 

υποχρέωση οφείλει να διαθέτει αντικαταστάτη του, η αμοιβή του οποίου δεν θα 

βαρύνει τον ΟΣΕ Α.Ε. Επίσης υποχρεώνεται να διαθέτει κατάλληλο στέλεχος 

(εργοδηγό) με επαρκείς γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία σε σιδ/κές εργασίες, 

καθώς και διοικητικές ικανότητες, το οποίο θα έχει την ευθύνη για την σωστή και 

παραγωγική εργασία του προσωπικού του Αναδόχου, παρέχοντάς του τις 

απαιτούμενες οδηγίες. Το στέλεχος αυτό θα συμμορφώνεται απολύτως στις 

οδηγίες και εντολές του υπευθύνου του ΟΣΕ Α.Ε. επί του έργου. Σε περίπτωση μη 

καταλληλότητας του στελέχους αυτού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν περί 

αντικαταστάσεως μη καταλλήλου προσωπικού. Οι εντολές, σχετικά με το 

αντικείμενο ενασχόλησης του προσωπικού του Αναδόχου θα δίδονται από τον 

ΟΣΕ Α.Ε.. Άρνηση δε του Αναδόχου να συμμορφωθεί σ’ αυτό θα επιφέρει την 

έκπτωσή του. 

7. Η σειρά αναγραφής των επιμέρους εργασιών δεν αποτελεί υποχρεωτικά και σειρά 

σπουδαιότητας ή χρονική διαδοχή. Ο καθορισμός της σειράς των εργασιών θα 

γίνει από την Υπηρεσία με κριτήρια : 

 Την απρόσκοπτη λειτουργία δραστηριοτήτων του ΟΣΕ (εμπορευματικό και 

επιβατικό έργο). 

 Την ετοιμότητα από πλευράς ΟΣΕ σχετικά με το έργο. 

 Τα διαθέσιμα υλικά επιδομής. 

 Τις άλλες εργασίες που εκτελούνται παράλληλα, ώστε να μην υφίσταται μεταξύ 

τους καμία παρεμπόδιση. 

 Τα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα για εργασία. 

 Την ανάγκη περιορισμού των βραδυποριών. 

 Την ανάγκη περιορισμού των Ισόπεδων Διαβάσεων. 

 Την ανάγκη παροχής συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξ/χιών κ.λ.π. 
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Β.7 Απόβλητα - Μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ 

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

των αποβλήτων, που τυχόν προκύψουν από εκσκαφές και αποξηλώσεις, από τον 

χώρο του έργου σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ. Αναλαμβάνει επιπλέον 

και το κόστος για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 

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

τεμαχισμός των ευμεγέθη υλικών πριν τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στις 

ΑΕΚΚ. 

 

(Γ) ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον Ανάδοχο όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή 

εργασία του προσωπικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλούς Εργασίας 

Προσωπικού Υποδομής  Ε_14.01.20 («Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας προσωπικού 

υποδομής» που τέθηκε σε ισχύ από 01-04-08 με την υπ΄αριθμ.ΥΥΑΕ/6098704/14-03-

2008 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΙΣΥ Α.Ε.). 

Σε γραμμές με ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας για την εργασία σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο, το δε προσωπικό θα είναι 

εκπαιδευμένο και θα διαθέτει άδεια εργασίας σε ηλεκτροκινούμενο δίκτυο (η εν λόγω 

άδεια παρέχεται από τον ΟΣΕ  μετά από σχετική εκπαίδευση). 

 

(Δ)  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Δ.1 Αλουμινοθερμικές κολλήσεις 

Για όλες τις αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις θα παραδίδεται στην επίβλεψη του έργου 

μητρώο συγκολλήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα της υπηρεσίας, όπου θα 

αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία της συγκόλλησης, οι συνθήκες υλοποίησής της 

(θερμοκρασία κλπ).  

Ο ΟΣΕ, πέραν των ανωτέρω ελέγχων, θα πραγματοποιεί επιπλέον ελέγχους με δικό του 

προσωπικό και εξοπλισμό. 
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Δ.2 Μητρώο Έργου 

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

στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα www.inforail-ose.gr, καθώς και στα 

γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

                                                                                         

                                                                                            

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΣΗΣΗΚ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΣΗΣΗΚ α.α. 

Ν.ΚΟΝΔΥΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΣΥΓ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΔΡ 

Γ.ΚΑΖΑΝΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 

ΧΡ.ΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΣΥΓ 

ΕΥΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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