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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Με την υπ΄ αριθμό 2156 Σύμβαση ο ΟΣΕ ΑΕ ανέθεσε στην Ανώνυμη Εταιρία «TREDIT AE» τη σύ-
νταξη των μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Άρση Επικινδυνότητας & Βελτίωση 
Βατότητας Ισόπεδων Διαβάσεων Πεζών στο τμήμα ΣΣ ΑΙΡ – ΣΣ Αθηνών». 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά μήκος της ΣΓ ΣΠΑΠ-ΣΣΑ και ειδικά στο τμήμα ΣΣ ΑΙΡ-ΣΣΑ υπάρχουν εν λειτουργία οκτώ (8) 
ισόπεδες διαβάσεις πεζών. Όλες οι εν λόγω διαβάσεις εμφανίζουν έντονα προβλήματα ασφαλούς 
βατότητας. Αναλυτικότερα απουσιάζουν: σήμανση (κατακόρυφη και οριζόντια), σύστημα ειδοποίη-
σης πεζών, φωτισμός, κιγκλιδώματα πεζών κλπ. ή δε πρόσβαση σε αυτές τις διαβάσεις από τις 
παράπλευρες οδούς εγκυμονεί κινδύνους για τους πεζούς. 

Σκοπός του έργου είναι η άμεση λήψη μέτρων για την ασφαλή διακίνηση των πεζών. 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Οι οκτώ (8) προαναφερόμενες ισόπεδες διασταυρώσεις είναι οι εξής: 

1. ΙΔ Μηθύμνης ΧΘ 7+127 

2. ΙΔ Ελασιδών ΧΘ 8+455 

3. ΙΔ Περσεφόνης ΧΘ 8+562 

4. ΙΔ Αγ. Όρους ΧΘ 8+973 

5. ΙΔ Προφ. Δανιήλ ΧΘ 9+197 

6. ΙΔ Θερμοπυλών ΧΘ 9+432 

7. ΙΔ Βιργ. Μπενάκη ΧΘ 9+549 

8.  ΙΔ Πλαταιών και Αχιλλέως 

Η υφιστάμενη κατάσταση των ισόπεδων διαβάσεων, πέραν των ελλείψεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 απεικονίζεται ενδεικτικά στις επόμενες φωτογραφίες. 

Οι φωτογραφίες σε κάθε ισόπεδη διάβαση απεικονίζουν τις δυο πλευρές των διαβάσεων εκατέρωθεν 
της γραμμής. Η έννοια αριστερή και δεξιά πλευρά αναφέρεται κατά την αύξηση της χιλιομέτρησης 
της γραμμής. 

Επιπλέον, αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των ισόπεδων διαβάσεων και επειδή υπάρχουν 
κάθε είδους δίκτυα ΟΚΩ, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς απο-
φυγή τυχόν ζημιών σε δίκτυα του ΟΣΕ ή τρίτων. 

Η αποκατάσταση των ζημιών βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
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1. ΙΔ Μηθύμνης 

 

Εικόνα της διάβασης στη δεξιά πλευρά της Γραμμής 

 

Εικόνα της διάβασης στην αριστερή πλευρά της Γραμμής 
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2. ΙΔ Ελασιδών 

 

Εικόνα της διάβασης στη δεξιά πλευρά της Γραμμής 

 

Εικόνα της διάβασης στην αριστερή πλευρά της Γραμμής 
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3. ΙΔ Περσεφόνης 

 

Εικόνα της διάβασης στη δεξιά πλευρά της Γραμμής 

 

Εικόνα της διάβασης στην αριστερή πλευρά της Γραμμής 
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4. ΙΔ Αγ. Όρους 

 

Εικόνα της διάβασης στη δεξιά πλευρά της Γραμμής 

 

Εικόνα της διάβασης στην αριστερή πλευρά της Γραμμής 
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5. ΙΔ Προφ. Δανιήλ 

 

Εικόνα της διάβασης στη δεξιά πλευρά της Γραμμής 

 

Εικόνα της διάβασης στην αριστερή πλευρά της Γραμμής 
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6. ΙΔ Θερμοπυλών 

 

Εικόνα της διάβασης στη δεξιά πλευρά της Γραμμής 

 

Εικόνα της διάβασης στην αριστερή πλευρά της Γραμμής 
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7. ΙΔ Βιργ. Μπενάκη 

 

Εικόνα της διάβασης στη δεξιά πλευρά της Γραμμής 

 

Εικόνα της διάβασης στην αριστερή πλευρά της Γραμμής 
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8. ΙΔ Πλαταιών και Αχιλλέως 

 

Εικόνα της διάβασης στην πλευρά της οδού Πλαταιών (8α) 

 

Εικόνα της διάβασης στην πλευρά της οδού Αχιλλέως (8β) 
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3.2 Ειδικές Συνθήκες Έργου 

 Στο τμήμα γραμμής Α.Ι.Ρ. - Σ.Σ. Αθηνών που πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες έχει εγκα-
τασταθεί Σύστημα Ηλεκτροκίνησης. O Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να  λάβει υπ’ όψιν του 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού Κυκλοφορίας του Ο.Σ.Ε., της Υγιεινής και Ασφάλειας, των ι-
σχυόντων Κανονισμών και Προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης πρέπει να λάβει 
υπ’ όψιν του την ύπαρξη Εναέριας Γραμμής Επαφής 25 kV / 50 Hz. Όλες οι εργασίες θα εκτε-
λεστούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού ηλεκτροκίνησης (ΦΕΚ 
1897/Β/22-12-2003). 

 Για την εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα διαθέτει έμπειρους και ειδικευμένους εργάτες 
και τεχνικό προσωπικό με κατάλληλο εξοπλισμό. Το τεχνικό και εργατικό προσωπικό του Α-
ναδόχου που πρόκειται να εργαστεί στο Έργο θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει 
τις άδειες καταλληλότητας για εργασία σε περιβάλλον ηλεκτροκίνησης. Σε διαφορετική περί-
πτωση, το προσωπικό υποχρεούται να εκπαιδευτεί από τον ΟΣΕ και οι δαπάνες εκπαίδευσης 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Προς τούτο, πριν την έναρξη εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση τις άδειες καταλληλότητας του προσωπικού που 
πρόκειται να εργαστεί στο Έργο. 

 Για τις εργασίες που θα διεξάγονται δίπλα στη γραμμή υπό κυκλοφορία αμαξοστοιχιών, ο Α-
νάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα ηχητικά μηχανήματα (ειδικοί αεροτενόροι) με-
γάλης 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 αμαξοστοι-
χιών προφυλάσσοντας έτσι το εργαζόμενο προσωπικό. Τα μηχανήματα αυτά και το προσω-
πικό θα διατίθενται με δαπάνη του Αναδόχου. 

 Για τη νυχτερινή εργασία ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση, διότι έχει συμπε-
ριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη της νυχτερινής εργασίας στην προσφορά του, έχει δε την υπο-
χρέωση (για εργασίες που ενδεχομένως δεν μπορούν να εκτελεστούν υπό κυκλοφορία αμα-
ξοστοιχιών) να εργαστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης για την εκτέλεση εργασίας κατά 
τη νύχτα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και τον απαραίτητο φωτισμό για την εκτέλεση των 
εργασιών. Τα διατιθέμενα νυχτερινά περιθώρια στο τμήμα ΣΣ Πειραιά - ΣΚΑ είναι 3-4 ώρες. 

 Για τη λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων θα πρέπει να υπάρ-
χουν οι απαραίτητες γεννήτριες, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν παροχές ηλεκτρικού ρεύ-
ματος.  

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος ποινικώς και αστικώς έναντι του ΟΣΕ και τρίτων σε περίπτωση 
που προκαλέσει ζημιές, διακοπή ή καθυστέρηση αμαξοστοιχίας, ατύχημα κλπ. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει και να τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα 
(Π.Δ. 305/96) ασφαλείας και υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

 Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια του Αναδόχου ή προ-
σωπικού αυτού βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τους χώρους εργασίας καθαρούς. 

 Για την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα διαθέτει έμπειρους ειδικευμένους εργάτες και 
προσωπικό, με κατάλληλο εξοπλισμό. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ευρίσκει μόνος του, τρόπους μετάβασης και επιστροφής των 
εργατών του στη εργασία. Οι εργάτες του Αναδόχου και τα εργαλεία αυτού μεταφέρονται με 
ευθύνη του. 
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4. ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος κατά την κατασκευή του Έργου υποχρεούται να ακολουθήσει τις παρακάτω Προδια-
γραφές – Οδηγίες: 

 ΕΤΕΠ 

 Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών (ΦΕΚ 1746 Β 19-05-2017) 

 Ισχύοντες Προδιαγραφές ΟΣΕ για παρόμοια έργα 

 ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (ΦΕΚ 905 Β 20-05-2011) 

 ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ 905 Β 20-05-2011) 

 ΟΜΟΕ-ΚΣΟ (Σχέδιο) 

 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 ΕΛΟΤ HD384 

 EN 13201.1:2015 και λοιπές ισχύουσες προδιαγραφές, οδηγίες και πρότυπα για εγκατά-

σταση οδοφωτισμού 

 Κανονισμός Ηλεκτροκίνησης (ΦΕΚ 1897/Β/22-12-2003) 

Επιπλέον, υποχρεούται να εφαρμόσει την εγκεκριμένη μελέτη και οποιαδήποτε παρέκκλιση κρίνει 
απαραίτητη θα εφαρμόζεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας. Ειδικά για τον φωτισμό 
των διαβάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει μελέτη εφαρμογής, η οποία θα περιλαμβάνει 
τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς για τον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει. Οι φωτοτεχνικοί υπολο-
γισμοί των διαβάσεων θα πρέπει να εκπονηθούν σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και 
κανονισμούς. Η μελέτη εφαρμογής δεν πληρώνεται με ιδιαίτερο άρθρο Τιμολογίου και θα πρέπει να 
εγκριθεί από την Υπηρεσία, πριν από την εφαρμογή της. 

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 Χωμάτινες Εργασίες 

Περιλαμβάνονται εκσκαφές χαλαρών εδαφών, αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, καθαίρεσης σκυρο-
δεμάτων και αποξήλωσης κρασπέδων και πλακοστρώσεων. 

5.2 Τεχνικά Έργα 

Περιλαμβάνονται σκυροδέματα, οπλισμοί, πλήρεις πλακοστρώσεις κάθε είδους, κράσπεδα και δια-
μορφώσεις διαβάσεων για ΑμεΑ. 

5.3 Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 

Προβλέπεται για κάθε ισόπεδη διάβαση ενδεικτική ποσότητα υλικού υπόβασης οδοστρωσίας, καθώς 
επίσης και η εργασία τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στις θέσεις που θα διαπλατυνθεί το 
πεζοδρόμιο. 

5.4 Σήμανση – Ασφάλιση 

 Κατακόρυφη Σήμανση 
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Προβλέπεται πληροφοριακή πινακίδα με την αναγραφή «Κοίτα για Τρένα» και το πικτόγραμμα 
τρένου με διαστάσεις 0,60 x 0,60 m και με αντανακλαστικότητα τύπου ΙΙΙ για αναγραφές και 
σύμβολα. 

Οι στηρίξεις των πινακίδων είναι με βάση τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ. 

Στην προκείμενη περίπτωση της παραπάνω αναφερόμενης πινακίδας του ύψος του στύλου 
που στηρίζεται από την έδραση του μέχρι το κάτω μέρος της πινακίδας θα είναι 1,00 m. 

 Οριζόντια Σήμανση 

Η διαγράμμιση του διαδρόμου που διασταυρώνεται με τις ΣΓ είναι κίτρινου χρώματος και υλο-
ποιείται με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. Επί της κίτρινης διαγράμμισης προβλέπε-
ται τοποθέτηση ανακλαστήρων με δυο ανακλαστικές επιφάνειες και ανά 0,50 m.  

Επίσης προβλέπονται έγλυφες πλάκες κιτρίνου χρώματος εγκαρσίως των ισόπεδων διαβά-
σεων στα δυο άκρα αυτών και καλύπτουν όλο το πλάτος της ισόπεδης διάβασης. 

 Αφαίρεση πινακίδων και των στύλων στήριξης των καθώς και πάσης φύσεως κιγλιδωμάτων  

 Κιγκλιδώματα ασφαλείας πεζών 

 Προβλέπεται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών σιδηροδρομικών σημάτων για 
την έγκαιρη προειδοποίηση προσέγγισης του συρμού στην ισόπεδη διασταύρωση. 

 Όλα τα μεταλλικά τμήματα (κιγκλιδώματα, ιστοί στήριξης κ.τ.ό.) θα γειωθούν στον πλησιέστερο 
μεταλλικό ιστό ηλεκτροφωτισμού, στο δίκτυο ηλεκτροκίνησης ή σε οποιοδήποτε άλλο αποδε-
δειγμένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο της επιδομής των έργων. Ομοίως, οι γειώσεις των 
κυκλωμάτων φωτισμού θα πρέπει να υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υφιστάμενο σύ-
στημα ηλεκτροκίνησης. 

5.5 Οδοφωτισμός 

5.5.1 Γενικά 

Προβλέπονται για κάθε ισόπεδη διάβαση, εργασίες πλήρους οδοφωτισμού για την κίνηση των πε-
ζών. Σε κάθε διάβαση θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα επί μεταλλικών ιστών, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη, και τουλάχιστον ένα πίλαρ για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων από 
το εναέριο ή το υπόγειο δίκτυο (όπως εφαρμόζει). Όπου είναι εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
υφιστάμενες οδεύσεις καλωδίων. 

Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών, των πίλαρ και του λοιπού εξοπλισμού οδοφωτισμού θα πρέπει 
να επιλεγούν ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από τα άκρα της σιδηρο-
δρομικής γραμμής και του υφιστάμενου εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης. 

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρικών παροχών και ο τύπος της σύνδεσης με το 
δίκτυο (εναέρια ή υπόγεια) θα καθοριστεί επί τόπου, κατά την κατασκευή του Έργου και σε συνερ-
γασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-05-07-01-00:2009 «Υποδομή οδοφωτισμού», Ε-
ΛΟΤ ΤΠ-1501-05-07-02-00:2009 «Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα». Επιπλέον, θα πρέπει 
να εφαρμόζονται τα επόμενα. 

5.5.2 Υλικά 

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων, σύμφωνα με δοκιμές τύπου και με τις εθνικές διατάξεις 
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τεχνικής εναρμόνισης, που αφορούν στο ηλεκτρολογικό υλικό. Η σχετική συμμόρφωση αποδεικνύε-
ται με την κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. Τα υλικά και τα εξαρτήματα συνοδεύονται με δήλωση 
επιδόσεων, όταν εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011, περί δοκιμών προϊόντων και 
είναι βιομηχανικής παραγωγής με πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

Τα λοιπά υλικά (εκτός του ηλεκτρολογικού υλικού), που φέρουν σήμανση CE, συνοδεύονται με πι-
στοποιητικά συμμόρφωσης και εκθέσεις δοκιμών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία από κοινοποιημένους στην ΕΕ οργανισμούς αξιολόγησης της συμ-
μόρφωσης, όπου απαιτείται. 

5.5.3 Φωτιστικά σώματα 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου LED, θερμοκρασίας χρώματος 2000 Κ … 3000 Κ, με απόκλιση 
±5%, με δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra ≥ 70 και θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία, πριν 
από την ενσωμάτωσή τους στο Έργο. 

Θα εξασφαλίζεται προστασία τουλάχιστον IP66 (κατά IEC EN 60598) για όλο το φωτιστικό και μηχα-
νική αντοχή σε κρούσεις τουλάχιστον IK08 (κατά EN 62262). 

Τα φωτιστικά σώματα θα έχουν ελάχιστο χρόνο ζωής των φωτεινών πηγών (LED chip), 50 000 ώρες 
λειτουργίας, βάσει αναφοράς του κατασκευαστή τους σύμφωνα με τα LM80-08/TM-21-11/L70. Η α-
πώλεια της φωτεινής ροής, στο τέλος του χρόνου ζωής των φωτιστικών σωμάτων, δεν επιτρέπεται 
να ξεπερνά το 20% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής. 

Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, θα είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με το LM80-08 και την 
έκθεση ΤΜ21-11. H απόδειξη της εναρμόνισης των φωτεινών πηγών και του φωτιστικού, με τα εν 
λόγω πρότυπα, πιστοποιείται με έγγραφο, που θα αναφέρεται στο συνδυασμό του επιλεγμένου κα-
τασκευαστή LED (ως φωτεινή πηγή) και του επιλεγμένου κατασκευαστή των φωτιστικών. 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας υλικό, ανθε-
κτικό στη διάβρωση. Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού θα εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη 
του με πτερύγια, ψύκτρες ή ισοδύναμο τρόπο (αποκλειομένης της χρήσης ανεμιστήρα), για την ο-
μαλή λειτουργία των LED και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής. 

Ο χώρος της ηλεκτρικής μονάδας (τροφοδοτικό) θα είναι ανεξάρτητος από το στοιχείο με τα LED και 
θα απομονώνεται θερμοκρασιακά, από αυτή. Το φωτιστικό θα έχει ηλεκτρική προστασία κλάσης μό-
νωσης Ι ή ΙΙ. Τα κυκλώματα των LED θα πρέπει να είναι τύπου by-pass, ώστε σε περίπτωση βλάβης 
κάποιου από αυτά, τα υπόλοιπα να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφο-
δοσία. Θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη, για αποκοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας κατά τη συντή-
ρηση. 

Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας (επίδοση) του τοποθετημένου φωτιστικού σώματος (μετά 
τις οπτικές και θερμικές απώλειες) θα είναι τουλάχιστον 100 Lm/W, σύμφωνα με τα πρότυπα 
EN 13032-4 ή IES LM79-08. Οι μετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών (π.χ. συνολική 
ισχύς κατανάλωσης, απόδοση lm/W, φωτεινή ροή (lm), κλπ.) θα έχουν γίνει και θα επιβεβαιώνονται 
από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025. Οι μέθοδοι ελέγχου των φωτομετρικών μεγεθών 
καθορίζονται από τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4. Το προτεινόμενο φωτιστικό θα συ-
νοδεύεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ.). 

Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος θα είναι 230 V AC και ο συντελεστής 
ισχύος τουλάχιστον ίσος προς 0,95 στο πλήρες φορτίο. 

5.5.4 Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής (πίλαρ) 

Ο πίνακας φέρει δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 4 cm για απορροή των όμβριων. Οι θύρες 
του θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο 
εσωτερικό του και μεντεσέδες και κλείθρο από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
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3506, ΕΛΟΤ ΕΝ 10095, ΕΛΟΤ ΕΝ 10250-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10085. Θα υπάρχουν δύο διαφορετικά 
κλειδιά, το ένα για το χώρο του μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και το άλλο για το χώρο της διανομής. 

Για την κατασκευή της διανομής θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες γενικές αρχές: 

 Η είσοδος για την τροφοδότηση από το δίκτυο βρίσκεται στο κάτω μέρος, εφόσον η τροφοδο-
σία είναι υπόγεια, αλλιώς, βρίσκεται στο πάνω μέρος με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες, 
ιστό και γάντζο στήριξης του καλωδίου κλπ. 

 Η εσωτερική συνδεσμολογία κατασκευάζεται, από τεχνική και αισθητική άποψη, ώστε τα κα-
λώδια, που είναι μονόκλωνα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, είναι καλά σφιγμένα 
στις κλέμες των οργάνων και φέρουν στα άκρα τους ακροδέκτες, όπου απαιτείται. 

 Τα καλώδια του δικτύου συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμες τύπου ράγας και έχουν 
την κατάλληλη διατομή, ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη μέγιστη ένταση, που 
διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 

Στην μπροστινή όψη της θύρας του πίνακα, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα διανομής, θα αναγράφεται 
με χυτά τυποποιημένα γράμματα επιγραφή διαστάσεων 40x30 cm, που αναφέρει: «[Όνομα του Κυ-
ρίου του Έργου] – Ηλεκτροφωτισμός – Μη ρυπαίνετε – Νόμος 2147». Το σύνολο της επιγραφής θα 
τοποθετηθεί, ώστε το κέντρο κάθε σειράς χαρακτήρων να συμπίπτει με το νοητό κάθετο άξονα στο 
κέντρο της θύρας. Η αναγραφή των χαρακτήρων γίνεται με διπλή στρώση λευκού ελαιοχρώματος. 

Το γαλβάνισμα εν θερμώ του ηλεκτρικού πίνακα γίνεται σύμφωνα το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, χωρίς σημεία που δεν έχουν υποστεί γαλβάνισμα 
κλπ. Μετά το θερμό γαλβάνισμα θα ακολουθήσει βαφή, ως ακολούθως: 

 Αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

 Δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος γκρι δύο συστατικών με ελάχιστο ΠΞΣ 400 μm. 

Η κατασκευή θα συνοδεύεται με εγγύηση 10 ετών για την πρόσφυση της βαφής στο θερμό γαλβάνι-
σμα. 

Η βάση έδρασης του πίλαρ θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και θα περιλαμ-
βάνει το φρεάτιο έλξης καλωδίων. Θα είναι υπερυψωμένη κατά 400 mm τουλάχιστον από το διαμορ-
φωμένο έδαφος. Στη βάση του πίλαρ καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. Η αφαί-
ρεση του πίλαρ προβλέπεται να γίνεται με απλή αποκοχλίωση από τη βάση. 

5.6 Εργασίες Πρασίνου 

Για την επίτευξη πλήρους ορατότητα των ισόπεδων διαβάσεων επιβάλλεται η διαμόρφωση της κόμης 
τυχόν παρακείμενων δένδρων, καθώς και η ανανέωση – διαμόρφωση της κόμης τυχόν υφιστάμενων 
θάμνων. 

5.7 Σιδηροδρομικές Εργασίες 

Στο τμήμα ΧΘ 8+368,75 – 8+643,29 της Σιδηροδρομικής Γραμμής ανόδου προβλέπεται, υψομετρική 
και οριζοντιογραφική τακτοποίηση, με χρήση βαρέων μηχανημάτων γραμμής και σκυροβάγονα με 
μηχανή έλξης του ΟΣΕ, με συμπλήρωση σκύρων προμήθειας Κ1 και με εργατοτεχνικό προσωπικό 
του Αναδόχου. 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΙΔ 

Στον επόμενο Πίνακα 6-1, παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες εργασίες ανά ισόπεδη διάβαση. 
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Πίνακας 6-1: Προβλεπόμενες εργασίες ανά ισόπεδη διάβαση 
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1 Μηθύμνης
1. Κατασκευή δύο νέων

2. Αποξήλωση υφιστάμενης
όχι ναι ναι όχι, διατήρηση υφιστάμενης

1. Γεφύρωση υφιστ. τραπεζ. τάφρου αριστερά

2. Βελτίωση παράλληλης διαδρομής δεξιά

    (δάπεδο σκυροδέματος, κιγλιδώματα,

    αποκατάσταση κρασπέδου, οδική οριζ. και 

    κατακόρ. σήμανση)

2 Ελασιδών

Αποκατάσταση 

πεζοδρομίου μεταξύ των παρτεριών

της Λ. Κων/πόλεως

σε μήκος 5,25 m και πλάτος ~2 m 

με διαμόρφωση πρόσβαση ΑμεΑ

όχι
1. Κατασκευή μίας νέας

2. Αποξήλωση υφιστάμενης

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

Διατήρηση 

κατασκευής 

υφιστάμενου 

τμήματος

όχι ναι ναι όχι, δεν απαιτείται

3 Περσεφόνης

Αποκατάσταση 

πεζοδρομίου μεταξύ των παρτεριών

της Λ. Κων/πόλεως

σε μήκος 6,45 m και πλάτος ~1,80 

m 

με διαμόρφωση πρόσβαση ΑμεΑ

όχι όχι

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

Διατήρηση 

κατασκευής 

υφιστάμενου 

τμήματος

όχι ναι ναι

Ανακατασκευή και  διεύρυνση 

της υφιστάμενης κλίμακας

 με πλάτος 1,8 m

4 Αγίου Όρους

Ανακατασκευή υφιστ. πεζοδρομίου 

μεταξύ των παρτεριών 

της Λ. Κων/πόλεως 

σε μήκος 4,60 m και πλάτος ~1,75 

m

όχι
1. Κατασκευή μίας νέας

2. Αποξήλωση υφιστάμενης

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

όχι ναι ναι όχι, δεν απαιτείται

5 Προφ. Δανιήλ Διαμόρφωση πρόσβασης ΑμεΑ όχι
1. Κατασκευή μίας νέας

2. Αποξήλωση υφιστάμενης

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

όχι ναι ναι όχι, δεν απαιτείται

6 Θερμοπυλών

Ανακατασκευή υφιστ. πεζοδρομίου 

μεταξύ των παρτεριών

της Λ. Κων/πόλεως

σε μήκος 4,00 m και πλάτος ~1,10 

m

όχι
1. Κατασκευή μίας νέας

2. Αποξήλωση υφιστάμενης

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

Διατήρηση 

κατασκευής 

υφιστάμενου 

τμήματος

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

Διατήρηση 

κατασκευής 

υφιστάμενου 

τμήματος

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

όχι ναι ναι όχι, δεν απαιτείται

7 Βιργ.  Μπενάκη

Ανακατασκευή υφιστ. πεζοδρομίου

μεταξύ των παρτεριών

της Λ. Κων/πόλεως

σε μήκος ~5,60 m και πλάτος ~1,00 

m

όχι
1. Κατασκευή μίας νέας

2. Αποξήλωση υφιστάμενης

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

Διατήρηση 

κατασκευής 

υφιστάμενου 

τμήματος

Διατήρηση 

κατασκευής 

υφιστάμενου 

τμήματος

Διατήρηση 

κατασκευής 

υφιστάμενου 

τμήματος

1. Αποξήλωση

   υφιστάμενης

   κατασκευής

2. Κατασκευή

    νέου 

    τμήματος

ναι ναι ναι όχι, δεν απαιτείται

8
Αχιλλέως

και Πλαταιών
όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι όχι, δεν απαιτείται
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Ουδεμία παρέμβαση επι της οδού Μενελάου
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Διατήρηση κατασκευής υφιστάμενου τμήματος

Λοιπά πρόσθετα έργα

Έργα Πρόσβασης Δεξιά (κατά τη ΧΘ)

Κλίμακες (πλάτους 2,0 m)

με κιγκλιδώματα

στις εκατέρωθεν πλευρές τους

Στο τμήμα που περιλαμβάνει τις ΙΔ Ελασιδών

 και Περσεφόνης και για μήκος  ~ 280 m 

 γίνεται  ανύψωση  της ερυθράς της  ΣΓ Ανόδου

 κατά 20 cm max για μείωση της ανισοσταθμίας

 με τη ΣΓ Καθόδου (μείωση της κλίσης του

 διαδρόμου μεταξύ των ΣΓ)

 Εργασία: Υψομετρική τακτοποίηση γραμμής με

 συμπλήρωση σκύρωνΟυδεμία παρέμβαση επι της 

παράπλευρης οδού

Ουδεμία παρέμβαση επι της 

παράπλευρης οδού

Ουδεμία παρέμβαση επι της 

Λ. Κωνσταντινουπόλεως
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Ουδεμία παρέμβαση επι της 

παράπλευρης οδού

Ουδεμία παρέμβαση επι της 

παράπλευρης οδού

Ουδεμία παρέμβαση επι της 

παράπλευρης οδού

Ουδεμία παρέμβαση επι της 

παράπλευρης οδού

Διατήρηση κατασκευής υφιστάμενου τμήματος

1. Αποξήλωση  υφιστάμενης  κατασκευής

2. Κατασκευή  νέου   τμήματος

1. Αποξήλωση  υφιστάμενης  κατασκευής

2. Κατασκευή  νέου   τμήματος

Διατήρηση κατασκευής υφιστάμενου τμήματος

Έργα Πρόσβασης αριστερά (κατά τη ΧΘ) Έργα εντός Σιδηροδρομικού Διαδρόμου

Τμήματα διαδρόμου

Γεωμετρικές παρεμβάσεις

στις οδούς

Κλίμακες (πλάτους 2,0 m )

με κιγκλιδώματα

στις εκατέρωθεν πλευρές τους
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7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι απολογιστικές εργασίες περιλαμβάνουν τo κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των απο-
βλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 
4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προεκτιμώμενης 
αμοιβής 259,03€. 

8. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει ο ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης, 
ασφάλειας και προστασίας τόσο του προσωπικού του όσο και των διερχόμενων πολιτών στις ισό-
πεδες διαβάσεις πεζών που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Πριν την εκτέλεση των εργασιών και 
εφόσον απαιτείται από τους κανονισμούς του ΟΣΕ θα εκδίδεται άδεια εκτέλεσης εργασιών από την 
αρμόδια Διεύθυνση Κυκλοφορίας του ΟΣΕ ΑΕ. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών όπως καθορίζονται από τα Π.Δ. 778/80, 1073/81 και 
Ν.1568/85. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προ-
σωπικού του, που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τους κανονισμούς ασφαλούς ερ-
γασίας του ΟΣΕ. Για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν υπό κυκλοφορία αμαξοστοιχιών, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του από την 
κυκλοφορία των αμαξ/χιών, (φύλακες γραμμής, αεροτενόρους – σειρήνες, κλπ.) και να χορηγήσει τα 
απαραίτητα μέσα για την Ατομική προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπό-
τες κλπ.), λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων μέτρων α-
σφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον Ανάδοχο όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή εργασία του προσωπικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφα-
λούς Εργασίας Προσωπικού Υποδομής Ε_14.01.20 «Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας προσω-
πικού 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.). 

Για εργασίες στις παράπλευρες οδούς θα ληφθούν μέτρα σύμφωνα με ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ 905 Β 
20-05-2011). 

9. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το μητρώο του έργου θα συνταχθεί σύμφωνα με την οδηγία Ε01.01.24, η οποία είναι στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ 
www.inforaili-ose.gr. 

Αθήνα,    MAΪΟΣ 2022 
ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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