
1 
 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΡΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 

Α.Δ. 2112 

 

 
 
 
 

ΠΑΤΡΑ         
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

 

 CERTIFIED M.S. 
ISO 9001:2008 1554/Δ 
 ISO 14001:2004 252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 

ΙSO 27001:2013 25/ΑΠ 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ» 

 

 

ΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ: 
 

Στα τμήμα της γραμμής δικαιοδοσίας Τμήματος Γραμμής Πατρών μεταξύ των σταθμών ΡΙΟΥ-Αγιου 
Διονυσίου-Πάτρας-Αγίου Ανδρέα- Κάτω Αχαϊας 

 

 

 

 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    ΕΡΓΟΥ: 

    Αριθμός διακήρυξης : 2112 

    Προϋπολογισμός μελέτης : 1.119.600,83   €  χωρίς  ΦΠΑ. 
 
 
 



3 
 

 
 
 

Περιεχόμενα 

1. Συντομογραφίες - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ........................................................................................ 4 
1.1. Επεξήγηση συντομογραφιών ................................................................................................................. 4 
1.2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ................................................................................................................. 5 
1.3. Χαρακτηριστικές χιλιομετρικές θέσεις...................................................................................................... 5 
2. Συνοπτική περιγραφή του Φυσικού αντικειμένου ....................................................................................... 6 
2.1. Γενικά .................................................................................................................................................... 6 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ ....................................................................................... 6 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .................................................... 7 
3.1 Γενική Επισκευή σε ξύλινους στρωτήρες ................................................................................................. 7 
3.2 Γώνιασμα αρμών .................................................................................................................................... 7 
3.3 Εκτέλεση εργασιών ρύθμισης του διακένου τακτοποίησης ενός μεμονωμένου αρμού σε σποραδικά 
τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής μετρικού εύρους  (Θ8) ....................................................................... 7 
3.4 Αποξήλωση - μεταφορά- αποθήκευση παλαιών αλλαγών & στρώση νέων............................................... 8 
3.5. Σκυρόστρωση - Τακτοποίηση γραμμής .................................................................................................. 8 
3.6 Εξασφάλιση των σιδηροδρομικών γραμμών – Τοπογραφικές εργασίες ................................................... 8 
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ....................................................10 
4.1. Αφαίρεση έρματος – εκσκαφή τμήματος υποδομής - Χωματουργικές εργασίες – αποξήλωση και στρώση 
γραμμής ......................................................................................................................................................10 
4.2 Γεωϋφασμα διαχωρισμού υλικών ...........................................................................................................11 
4.3 Ισοπέδωση της βάσης της υποδομής – εξυγίανση της υποδομής ...........................................................11 
4.4 Διάστρωση της πρώτης στρώσης σκύρων (προσκυρόστρωση) ..............................................................11 
4.5. Στρώση γραμμής ..................................................................................................................................11 
4.6 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις.............................................................................................................12 
4.7 Σποραδική αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων ......................................................................................12 
4.8 Σποραδική αντικατάσταση σιδηροτροχιών 31,6 kg/m .............................................................................13 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .................................................................................................................................14 
6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ............................................................................................................................14 
7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) ...........................................................................16 
8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ..............................................................................................16 
9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ .............................................................................................................17 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ...........................................................................................................................17 
10.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .......................................................................................................17 
10.1. Ειδικοί όροι και συνθήκες ....................................................................................................................17 
10.2. Γενικά περί προσωπικού – Διατιθέμενων μέσων .................................................................................18 
11. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...............................................................................................................20 
12. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ ..................................................................................................................................20 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

1. Συντομογραφίες - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

1.1. Επεξήγηση συντομογραφιών 

Ε.Σ.Υ.         : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Γ.Σ.Υ.         : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Τ.Π. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υ.Σ.Γ.         : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ 

Ο.Κ.Ω.       : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Π.Τ.Π.         : ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κ.Τ.Σ.         : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΕΛ.ΟΤ.      : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μ.Α.Μ.        : ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Σ.Σ.Σ. : ΣΥΝΕΧΩΣ  ΣΥΓΚΕΚΟΛΛΗΜΕΝΗ  ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 

I.Δ. : ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 

Ν.Κ.Ε.Γ.     : ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΜΕΤΡΙΚΗΣ) 

Σ.Σ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ή ΣΙΔ/ΚΗ ΣΤΑΣΗ 

Α.Σ.Ι.Δ.     : ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

Σ.Γ. : ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Μ.Γ. : ΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Χ.Θ., χ.σ,   : ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ή ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Κ.Υ.Α.        : ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Υ.Κ.Σ         : ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ 

ΒΣ : ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Σ.Ο. : ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ 

Σ. :      ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
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1.2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

 

Επιδομή   :     αποτελείται  από  το  έρμα  (σκύρα),  τους  στρωτήρες,  το  μικρό  υλικό και τις 

σιδηροτροχιές. 

Ψιλό υλικό : αποτελείται από τους συνδέσμους τις ροδέλες, τα βλήτρα παντός είδους, τις πλάκες 

εδράσεως και τους αμφιδέτες. 

Υπόστρωμα Επιδομής ή στέψη υποδομής : είναι το τμήμα της υποδομής που 

κατασκευάζεται σε πάχος  0,20 m κάτω από την επιδομή που είναι η ενδιάμεση στρώση μεταξύ 

των σκύρων γραμμής και του σιδηροδρομικού επιχώματος. Κατασκευάζεται συνήθως από 

κατάλληλα διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου ή δάνεια υλικά διαβαθμισμένα.  

Στρώση Διαμόρφωσης :    είναι η ανώτερη διαμορφωμένη στρώση του σιδηροδρομικού 

επιχώματος (με τις προβλεπόμενες κλίσεις). 

 

Υποδομή σιδηροδρομικού διαδρόμου : είναι το σύνολο των στρώσεων του 
συμπυκνωμένου και διαμορφωμένου εδαφικού υλικού το οποίο ευρίσκεται κάτω από  

υπόστρωμα επιδομής. 

 

Ερυθρά της μηκοτομής: ορίζεται το υψόμετρο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς (Υ.Κ.Σ.)  

 

'Μόρτα' ή 'νεκρή γραμμή' : ονομάζεται η αδιέξοδος γραμμή. 

 

Εξοπλισμός γραμμής : ονομάζονται τα τοποθετημένα επί γραμμής εξαρτήματα 

(χρονοκυκλώματα) που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος ΑΣΙΔ - 

σηματοδότησησς. 

 

Ισόπεδη Διάβαση : χαρακτηρίζεται η ισόπεδη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής και του 

δρόμου. 

 

1.3. Χαρακτηριστικές χιλιομετρικές θέσεις 

Γραμμή  

Αρχή έργου – ΣΤΑΣΗ ΡΙΟ 

Τέλος έργου – Σ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 
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2. Συνοπτική περιγραφή του Φυσικού αντικειμένου 

2.1. Γενικά 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την συντήρηση της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής που διέρχεται 

εντός του ιστού της πόλεως της Πάτρας και συγκεκριμένα από το Ρίο εως την Κάτω Αχαια, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

Το αντικείμενο του έργου, αφορά την αντικατάσταση παλαιών υλικών της επιδομής και τη γενική 

επισκευή της γραμμής σε εντοπισμένα τμήματα, καθώς και την εξυγίανση της υποδομής στην 

προβλεπόμενη στα τεύχη θέση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η άρση 

βραδυποριών που έχουν επιβληθεί, λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η γραμμή και 

οι αλλαγές τροχιάς από τις καταπονήσεις των συνεχών δρομολογίων, και θα εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη διέλευση των συρμών του προαστιακού. 

Επίσης, προβλέπεται η μετατροπή παλαιών μικρών τεχνικών σε πλακοσκεπή, καθώς και η 

κατασκευή στεγάστρου στον Σ.Σ. Αγ. Ανδρέα για την προστασία των Βαρέων Μηχανημάτων 

Γραμμής του ΟΣΕ. Οι βασικές εργασίες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω 

στόχων και που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν. 

 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπονται εργασίες προληπτικής συντήρησης της σιδ/κης 

γραμμής ως ακολούθως: 

 Γενικη επισκευη γραμμής σε εντοπισμένες θέσεις  

 Ρύθμιση και γώνιασμα αρμών γραμμής   

 Τοπικός καθαρισμός έρματος με την διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού.   

 Προμηθειες υλικών (ξύλινοι στρωτήρες, πλάκες έδρασης, αμφιδέτες, βλήτρα και τυρφώνια)  

 Μεταφορά αλλαγών, αποξηλωση αλλαγών τροχιάς και συναρμολόγηση νέων στις ιδιες 

θέσεις  

 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμής με Plasser και ρεγκαλέζα, με την 

διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού του Αναδόχου και βαρέων μηχανημάτων του ΟΣΕ.  

 Πλήρης εξασφάλιση γραμμής, με τριγωνομετρικά σημεία και πάσσαλους σε οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Αποτύπωση γραμμης και τοποθέτηση εξασφαλιστικών σημείων.  

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Στις εργασίες διορθωτικής συντήρησης, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, προβλέπεται η 

εξυγίανση της σιδ/κης υποδομής σε μήκος 416 m περίπου της γρ. Π-Α-Π καθώς και η 
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αντικατάσταση υλικών επιδομής που παρουσιάζουν φθορές λόγω χρήσης. Συνοπτικά 

περιλαμβάνονται οι εργασίες: 

 

 Πληρης αφαίρεση ερματος γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Πάτρας- Σ.Σ Αγίου Ανδρέα, και 

πληρης κατασκευή υποστρώματος με γεωυφασμα διαχωρισμού 

 Αποξηλωση και στρώση γραμμης σε ελευθερο περιθωριο 6,5-8 ωρων  

 Αντικατάσταση φθαρμένων σιδηροτροχιών.  

 Αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων στρωτήρων γραμμής  

 Εκτέλεση συγκολλήσεων  

 Σκυρόστρωση γραμμής με σκύρα διατιθέμενα από τον ΟΣΕ 

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Επίσης, προβλέπεται η μετατροπή τεχνικών σε πλακοσκεπή σύμφωνα με σχέδια της Υπηρεσίας 

καθώς και η κατασκευή στεγάστρου για την προστασία των ΒΜΓ σε χώρο του Σ.Σ. Αγ. Ανδρέα, 

διαστάσεων κάτοψης 8 μέτρα επι 40 μέτρα. 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

3.1 Γενική Επισκευή σε ξύλινους στρωτήρες 

 

Προβλέπεται η γενική επισκευή σε περιθωριο κυκλοφορίας, σε εντοπισμένα τμήματα των 

γραμμών Π-Α-Π και Π-Πυ, συνολικού μήκους 6.500m, όπως περιγράφεται στη μελέτη του έργου 

και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης.  

Γενική επισκευή γραμμής θα γίνει στα κάτωθι σημεία:  

Από χθ  223+100 εως χθ 224+100 γραμμής ΠΑΠ 

Από χθ  225+500 εως χθ 228+000 γραμμής ΠΑΠ 

Από χθ  229+000 εως χθ 230+000 γραμμής ΠΑΠ 

Από χθ 7+000 εως χθ 8+500 γραμμής Π-Πυ, και  

Από χθ 12+800 εως χθ 13+300 γραμμής Π-Πυ 

3.2 Γώνιασμα αρμών 

 

Αφορά εργασίες στα τμήματα των γραμμών ΠΑΠ & Π-Πυ, σε συνολικό μήκος 3.000m  

Από ΧΘ : 224+200 έως ΧΘ : 225+000 ΠΑΠ (μήκος 800 μέτρα) 

Από ΧΘ : 225+300 έως ΧΘ : 225+700 ΠΑΠ (μήκος 400 μέτρα) 

Από ΧΘ : 228+500 έως ΧΘ : 228+800 ΠΑΠ (μήκος 300 μέτρα) 

Από ΧΘ : 3+600 έως ΧΘ : 4+200 ΠΠΥ (μήκος 600 μέτρα) 

Από ΧΘ : 11+600 έως ΧΘ : 12+500 ΠΠΥ (μήκος 900 μέτρα) 

3.3 Εκτέλεση εργασιών ρύθμισης του διακένου τακτοποίησης ενός μεμονωμένου αρμού σε 
σποραδικά τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής μετρικού εύρους  (Θ8) 
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Αφορά εργασίες στα τμήματα των γραμμών ΠΑΠ & Π-ΠΥ 

• Από ΧΘ : 224+200 έως ΧΘ : 225+000 ΠΑΠ (ΤΕΜ 50) 

• Από ΧΘ : 225+300 έως ΧΘ : 225+700 ΠΑΠ (ΤΕΜ 50) 

• Από ΧΘ : 228+500 έως ΧΘ : 228+800 ΠΑΠ (ΤΕΜ 50) 

• Από ΧΘ : 3+600 έως ΧΘ : 4+200 ΠΠΥ (ΤΕΜ 50) 

• Από ΧΘ : 11+600 έως ΧΘ : 12+600 ΠΠΥ (ΤΕΜ 100) 

3.4 Αποξήλωση - μεταφορά- αποθήκευση παλαιών αλλαγών & στρώση νέων. 

Στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, προβλέπεται η 

αποξήλωση 8 αλλαγών τροχιάς, οι οποίες βρίσκονται: 

 (4) στο Μηχανοστάσιο Αγ. Διονυσίου 

 (2) στον Σ.Σ. Αγ. Ανδρέα 

 (1) στον Σ.Σ. Πάτρας 

 (1) στον Σ.Σ. Βραχνέικων 

και η αντικατάστασή τους, αφού προηγουμένως εξυγιανθεί η υπόβαση, με νέες που θα 

διατεθούν από αποθέματα του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα φορτωθούν και θα 

μεταφερθούν με μηχανήματα που έχουν προβλεφθεί στην παρούσα εργολαβία προς τούτο.  Για 

τις αλλαγές αυτές προβλέπεται η υπογόμωσή τους με φορητά μηχ/τα υπογόμωσης . 

Οι αποξηλωθείσες αλλαγές θα μεταφερθούν μέσω του σιδηροδρομικού διαδρόμου στην 

περιοχή του Αγ. Βασιλείου και αφού ταξινομηθούν θα στοιβαχτούν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς του ΟΣΕ και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

3.5. Σκυρόστρωση - Τακτοποίηση γραμμής 

Η σκυρόστρωση γραμμής προβλέπεται τόσο στις εργασίες προληπτικής συντήρησης της γραμμής 

όσο και στο προς εξυγίανση τμήμα των 416m της γραμμής Π-Α-Π στο πλαίσιο διορθωτικής 

συντήρησης και υλοποιείται με ειδικά σκυροβάγονα που διαθέτουν ρυθμιζόμενες θυρίδες ροής. Τα 

σκύρα για την εργασία της σκυρόστρωσης θα τα διαθέσει ο ΟΣΕ και θα είναι Κατηγορίας Κ4. 

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

τακτοποίησης της γραμμής (Μπουρέζα) που θα διαθέσει ο Κύριος του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που θα δίνονται από το υπεύθυνο και έμπειρο τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου.  

Η μόρφωση της διατομής του έρματος θα γίνει με το μηχάνημα μόρφωσης έρματος (Ρεγκαλέζα) που 

θα διαθέσει ο Κύριος του έργου. 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 (υψομετρικά και οριζοντιογραφικά), θα επιτευχθεί με διαδοχικές 

επαναλήψεις της ανωτέρω εργασίας (μέγιστο πάχος σκυρόστρωσης 0,10 m κάθε φορά). 

3.6 Εξασφάλιση των σιδηροδρομικών γραμμών – Τοπογραφικές εργασίες 
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Ο άξονας της γραμμής θα εξασφαλιστεί πλήρως με έμπηξη πασσάλων (πάσσαλοι από 

σιδηροτροχιά), οι οποίοι θα τοποθετούνται κάθετα και κατακόρυφα ως προς τον άξονα της 

γραμμής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

Για την εξασφάλιση του άξονα 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.  

Η εργασία εξασφάλισης του άξονα της γραμμής περιλαμβάνει  τοπογραφικές εργασίες.  Πριν από την 

εργασία αποξήλωσης της σιδηροδρομικής γραμμής θα προηγηθεί η οριζοντιογραφική και υψομετρική 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της γραμμής, ώστε τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για 

την στρώση της νέας γραμμής στην ίδια θέση τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά.  

Ο ανάδοχος θα συντάξει νέα μελέτη μηκοτομής για το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που 

πρόκειται να ανακαινισθεί, με διορθώσεις της ως ανωτέρω αποτυπωθείσας υπάρχουσας κατάστασης, 

της τάξεως ± 5 εκατοστών. Όπου η υπάρχουσα κατάσταση είναι εκτός του ανωτέρω εύρους 

διακύμανσης, θα γίνεται βελτιστοποίηση της μηκοτομής σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις 

οδηγίες του κλιμακίου επίβλεψης. Η νέα μηκοτομή θα υποβληθεί στην Υπηρεσία για έγκριση, πριν από 

την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης ανά τμήμα ή στο σύνολο του έργου και σύμφωνα με τις 

ισχύουσες αποκλειστικές προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα. 

Θα ληφθούν από τον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι εξασφαλίσεις που απαιτούνται, για να 

υπάρχει η δυνατότητα επανατοποθέτησης της γραμμής οριζοντιογραφικώς και υψομετρικώς στην 

μελετηθείσα θέση, για εκείνα τα τμήματα όπου γίνεται πλήρης ανακαίνιση της σιδηροδρομικής γραμμής. 

Πριν την παράδοση της γραμμής σε κυκλοφορία θα πρέπει να έχει γίνει η οριστική οριζοντιογραφική και 

υψομετρική εξασφάλιση του άξονα της γραμμής. Η οριστική εξασφάλιση θα γίνει με τοποθέτηση λαμών 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Ιδιαίτερα για τα καμπύλα τμήματα (παραβολικά και κυκλικά τόξα) 

η εξασφάλιση θα γίνει σε πασσάλους (κουπόνια) που θα τοποθετηθούν ανά 10 μέτρα με beton. Όλες οι 

εξασφαλίσεις (λάμες, κουπόνια) θα είναι εξαρτημένες με την ενιαία χιλιομέτρηση, η δε απόσταση των 

πασσάλων από τον άξονα της γραμμής θα είναι περίπου 4 μ. εκτός από τα σημεία που αυτό δεν είναι 

εφικτό (λάμες εξασφάλισης). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το μητρώο 

καμπυλών, καθώς και κατάσταση εξασφάλισης πασσάλων και λαμών, όπου θα φαίνεται η τελική θέση 

τους, ο αύξων αριθμός τους και η απόσταση τους από τον άξονα της γραμμής. Σχετικά με τους 

εξασφαλιστικούς πασσάλους και τις λάμες, θα πρέπει ο αύξων αριθμός τους να είναι αναγεγραμμένος με 

μόνιμο τρόπο σε αυτούς. Επίσης θα υπάρχει μόνιμο ποντάρισμα (βαθούλωμα) επί του πέλματος της 

σιδηροτροχιάς (κουπόνι) και της επιφάνειας της λάμας, το οποίο θα καθορίζει την ακριβή απόσταση του 

άξονα της γραμμής από την πόντα.  

Η αμοιβή για την σύνταξη των συγκεκριμένων μελετών (οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, στρώση γραμμής) 

είναι ανοιγμένες στις τιμές του Τιμολογίου και δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
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Επίσης, στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω χωματουργικές 

εργασίες: 

 

 

3.7 Διάνοιξη χανδάκων - εξωχανδάκων για διατομή τάφρων έως 1,00m2 (Α2) 

Αφορά εργασίες στα τμήματα των γραμμών ΠΑΠ & Π-ΠΥ 

 Από ΧΘ : 11+600 ΠΠΥ έως ΧΘ : 12+000 ΠΠΥ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ (L= 400m Χ2), 

 

3.8 Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου ή εξωχάνδακα, για διατομές τάφρων 

άνω των 0,50m2 (Α3) 

Αφορά εργασίες στα τμήματα των γραμμών ΠΑΠ & Π-ΠΥ 

 Από ΧΘ : 11+500 ΠΠΥ έως ΧΘ : 12+000 ΠΠΥ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ (L= 500 m Χ2). 

 Από ΧΘ : 223+100 ΠΑΠ έως ΧΘ : 229+000 σποραδικά σε μήκος 1000 m. 

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

4.1. Αφαίρεση έρματος – εκσκαφή τμήματος υποδομής - Χωματουργικές εργασίες – 
αποξήλωση και στρώση γραμμής 

 

Οι εργασίες αφορούν στην εξυγίανση τμήματος της σιδ/κης γραμμής από από χθ: 230+174 ΠΑΠ 

έως ΧΘ: 230+590 ΠΑΠ (L= 416m). 

Προβλέπεται να γίνει η αφαίρεση όλου του υπάρχοντος έρματος και αφαίρεση του υπάρχοντος 

εδαφικού υλικού σε κατάλληλο βάθος, έως 0,80 m από την κεφαλή της σιδηροτροχιάς και σε 

πλάτος 1,85 m περίπου. Τα υλικά που θα προκύψουν από την αφαίρεση του έρματος και του 

τμήματος της υποδομής, θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο σε οποιαδήποτε απόσταση και θα 

απορριφθούν σε εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές χώρους άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης. Η 

εργασία αυτή θα γίνει μεταξύ Σ.Σ Πάτρας- Σ.Σ.Αγ. Ανδρέα και πιο συγκεκριμένα από χθ 230+174 

εως χθ 230+590 γραμμής ΠΑΠ. Μετά την ομαλοποίηση της σκάφης θα τοποθετηθεί γεωϋφασμα 

διαχωρισμού στην κύρια γραμμή.  

Αφού αποξηλωθεί η εσχάρα στο τμήμα από χθ 230+174 ΠΑΠ έως ΧΘ: 230+590 ΠΑΠ, θα 

πραγματοποιηθεί η πλήρης αφαίρεση παλαιού έρματος και η εξυγίανση της υποδομής σε 

κατάλληλο πλάτος και βάθος, κατόπιν υποδείξεων της επίβλεψης. Εν συνεχεία, θα στρωθεί η 

εσχάρα γραμμής. Όλες οι εργασίες αυτές θα γίνουν σε περιθώριο κυκλοφορίας εως 8/ ωρών 

κυρίως κατά τις νυχτερινές ωρες. Το υλικό εξυγίανσης θα αποτελείται από θραυστό υλικό λατομείου 

(3Α) κοκκομετρικής σύνθεσης και ποσοστού εμπεριεχόμενου λεπτόκοκκου υλικού σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του ΟΣΕ, που θα προμηθευτεί και θα μεταφέρει επί τόπου ο Ανάδοχος. Η 

κατασκευή του επιχώματος ακόμα και μετά την ομαλοποίηση της σκάφης θα γίνει σε στρώσεις, που 
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θα κυλινδρώνονται κατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του ΟΣΕ, έτσι ώστε η 

επιφάνεια έδρασης που θα υποδεχθεί το έρμα να είναι κατάλληλη. Επιπλέον στη στέψη θα δοθούν 

οι ανάλογες κλίσεις για την ομαλή κατεύθυνση του νερού.  

4.2 Γεωϋφασμα διαχωρισμού υλικών  

 

Μετά την αφαίρεση του παλαιού έρματος και μέρους της υποδομής και της κυλίνδρωσης της 

σκάφης, τοποθετείται γεωϋφασμα από πολυπροπυλένιο συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας, 

ελάχιστου βάρους 285 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής  τουλάχιστον 7KN/m (κατά DIN 53857/2) ή 

350N/5cm (κατά EN ISO 10319), επιμήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2)> 60% και αντοχή σε 

διάτρηση τουλάχιστον 1000N (κατά DIN 54307 και EN 12236), για το διαχωρισμό δύο εδαφικών 

στρώσεων ώστε να μην επιτρέπεται η ανάμιξη των υλικών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ. 

4.3 Ισοπέδωση της βάσης της υποδομής – εξυγίανση της υποδομής 

 

Μετά την αφαίρεση του έρματος και τμήματος της υποδομής, θα γίνει κυλίνδρωση της επιφάνειας 

εκσκαφής, στρώση θραυστού υλικού λατομείου (3Α) σε πάχος από 0,20 έως 0,30m και 

κυλίνδρωση του θραυστού υλικού λατομείου (3Α). 

4.4 Διάστρωση της πρώτης στρώσης σκύρων (προσκυρόστρωση) 

 

Πριν τη προσκυρόστρωση της γραμμής 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.), όπως αυτές περιγράφονται στις 

παραπάνω παραγράφους. 

Στα προς ανακαίνιση τμήματα της γραμμής θα γίνει προσκυρόστρωση με σκύρα που θα διαθέσει 

ο ΟΣΕ  (συμπιεσμένου έρματος) και σε πλάτος που ορίζεται στο σχέδιο στρώσης της γραμμής.  

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την φόρτωσή τους  σε οχήματα πάσης φύσεως προς μεταφορά, την 

μεταφορά τους στην τελική θέση του έργου, την διάστρωσή τους με κατάλληλο μηχάνημα οδοποιϊας 

στο επιθυμητό πλάτος και σε πάχος 0,20 m ± 0,02 m (συμπιεσμένου έρματος), την ελαφρά 

συμπήκνωσή τους με δονητικό μηχάνημα ή άλλο κατάλληλο μηχάνημα και την μόρφωση της 

διατομής χειρωνακτικά. 

Η ταχύτητα του μηχανήματος διάστρωσης θα ρυθμιστεί σε συνεννόηση με την Επίβλεψη, ώστε η 

στρώση να είναι ενιαία, επίπεδη και χωρίς κενά. Η εργασία αυτή θα γίνει μεταξύ Σ.Σ Πάτρας- 

Σ.Σ.Αγ. Ανδρέα και πιο συγκεκριμένα από χθ 230+174 εως χθ 230+590 γραμμής ΠΑΠ. 

Σαν τελικό αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία και επίπεδη επιφάνεια για την υποδοχή των 

στρωτήρων. 

 

4.5. Στρώση γραμμής 
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Η νέα γραμμή που θα στρωθεί θα αποτελείται από σχάρες 15 m με σιδηροτροχιές 31.6 σε 

ξύλινους στρωτήρες με πλάκες έδρασης 3 οπών, με τους αντίστοιχους συνδέσμους Οι 

σιδηροτροχιές 31.6 και οι ξύλινοι στρωτήρες θα διατεθούν όπως προαναφέρεται από τον ΟΣΕ 

ενώ ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει το απαιτούμενο ψιλό υλικό (αμφιδέτες με τα αγκύριά τους, 

πλάκες έδρασης τριών οπών και σύνδεσμοι). Μεταξύ τους οι σχάρες θα ενώνονται με κολλήσεις 

και αρμούς σε αναλόγια 3 προς 1, δήλαδη κάθε 45 m θα υπάρχει αρμός.  

Η συναρμολόγηση της γραμμής (τοποθέτηση συνδέσμων, πλακών έδρασης, σιδηροτροχιών 

επί στρωτήρων, γώνιασμα, σύσφιξη συνδέσμων) θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΣΕ 

και τις οδηγίες της Επίβλεψης. Οι σιδηροτροχιές θα τοποθετούνται με μεταξύ τους διάκενο 

κατάλληλο για τη συγκόλληση τους. 

Προβλέπεται προσωρινή σύνδεση της γραμμής με ειδικούς σφιγκτήρες που πρέπει να διαθέτει 

ο Ανάδοχος προκειμένου να είναι δυνατή η εργοταξιακή κυκλοφορία των μηχανημάτων 

γραμμής και των εργοταξιακών συρμών. 

Η νέα γραμμή θα απαρτίζεται από σιδηροτροχιές 45 m με αρμούς. Ποσότητα (1000 τεμ.) των 

στρωτήρων που θα απαιτηθούν για το έργο θα προμηθευτούν από τον Ανάδοχο.  

4.6 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις 

 

Οι κολλήσεις θα πραγματοποιηθούν σε ανοικτή γραμμή. 

Οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών θα είναι τύπου 31,6 kg/m με χοάνες μίας 

χρήσεως, στα διατιθέμενα περιθώρια. Η προμήθεια των συγκολλήσεων θα γίνει με δαπάνες του 

Αναδόχου. 

Η αλουμινοθερμική μέθοδος, που θα ακολουθήσει θα είναι τεχνολογίας εγκεκριμένης από τον ΟΣΕ 

ή από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

Τεχνικές οδηγίες εκτέλεσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων του ΟΣΕ (βλ. ΠΕΤΕΠ 07-07-01-10) 

και των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών. 

Οι εργασίες των αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων θα εκτελεστούν με μηχανήματα και προσωπικό 

του Αναδόχου. 

Για όλες τις αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις θα παραδίδεται στην επίβλεψη του έργου μητρώο 

συγκολλήσεων σύμφωνα με τα πρότυοα της Υπηρεσίας όπου θα αναγράφονται τα γεωμετικά της 

συγκόλλησης, οι συνθήκες πραγματοποίησης της (θερμοκρασία κλπ.) 

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

εξοπλισμό. 

4.7 Αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων 

 

Στο πλαίσιο διορθωτικής συντήρησης προβλέπεται η αντικατάσταση ξύλινων στρωτήρων. Οι προς 

αλλαγή στρωτήρες είναι 5000 τεμ, εκ των οποίων οι 4.000 θα διατεθούν από τον ΟΣΕ για 

σποραδικές αντικαταστάσεις, ενώ ποσότητα 1000 τεμ, θα χρησιμοποιηθούν για τη στρώση της 

γραμμής από χθ 230+174 εως χθ 230+590 της γραμμής ΠΑΠ και θα τις προμηθευσει στον έργο ο 
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ανάδοχος. 

 

Α/Α 

Χ.Θ.          

ΑΠΟ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΗ ΣΙΔ/ΧΙΑ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 

 

ΤΕΜ 

 

1 224+200 225+500 ΠΑΠ 31,6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΖΟΒΕ 
 

500 

2 228+000 229+000 ΠΑΠ 31,6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΖΟΒΕ 
 

400 

3 230+174 230+600 ΠΑΠ 31,6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΖΟΒΕ 
 

1000 

4 230+600 231+229 ΠΑΠ 31,6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΖΟΒΕ 
 

400 

5 0+700 4+500 ΠΠΥ 31,6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΖΟΒΕ 
 

900 

6 9+000 12+000 ΠΠΥ 31,6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΖΟΒΕ 
 

700 

7 14+000 17+600 ΠΠΥ 31,6 ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΖΟΒΕ 
 

1100 

          

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ: 

 

5000 

4.8 Αντικατάσταση σιδηροτροχιών 31,6 kg/m 

 

Στο πλαίσιο διορθωτικής συντήρησης προβλέπεται η αντικατάσταση σιδ/χιων 31,6 kg/m συνολικού 

μήκους 1335m, εκ των οποίων τα 495m αφορούν σποραδικές αντικαταστάσεις και τα 840m 

αφορούν τη στρώση της γραμμής από χθ 230+174 εως χθ 230+590 της γραμμής ΠΑΠ, οι οποίες 

θα διατεθούν από αποθήκες του ΟΣΕ στο Κρυονέρι, ως ακολούθως: 

 

 

Α/Α 

Χ.Θ.         

ΑΠΟ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΗ ΣΙΔ/ΧΙΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 15Μ 

ΣΥΝ. 

ΜΗΚΟΣ 

(m) 

1 230+600 231+229 ΠΑΠ 31,6 10 150 

2 0+700 4+500 ΠΠΥ 31,6 13 195 
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3 9+000 12+000 ΠΠΥ 31,6 10 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ (31.6/15Μ/ΤΕΜ) ΓΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

 
495 

1 230+174 230+590 ΠΑΠ 31,6 56 840 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ (31.6/15Μ/ΤΕΜ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 230+174 ΕΩΣ ΧΘ 230+590 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΠ: 
840 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 31,6 ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.335 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
5.1. Κατασκευή υπόστεγου 
 

Στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα, προβλέπεται η κατασκευή υπόστεγου στέγασης των βαρέων 

μηχανημάτων γραμμής διαστάσεων 8μΧ40μ από κοιλοδοκούς οποιοασδήποτε διατομής, με 

επιστέγαση από πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 

πολυουρεθάνης. Θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης, θεμελίωσης, ανέγερσης 

μεταλλικού μονίκλινου κτίσματος - υποστέγου και κάλυψη οροφής αυτού με πάνελ πολυουρεθανης.  

Γενικά το στέγαστρο θα είναι διαστάσεων Μ40ΧΠ8m ήτοι εμβαδού 320m² και η κατασκευή θα 

περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα κάτωθι: αγκύρια Μ22 ΑΝΑ 4m, σε οπλισμένη θεμελίωση 

60Χ60Χ60cm, ορθοστάτες IPN180 ΥΨΟΥΣ 4-4.40m ανα 4m, ζευκτά μηκους 8m - IPN180, τεγίδες 

Ζ120 ΑΝΑ 1.20m, πάνελ πολυυρεθάνης οροφής πάχους 8cm, αντιανεμικές αντιρίδες 50Χ50Χ5mm. 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει την σχετική μελέτη και θα μεριμνήσει για την αδειοδότηση από την οικεία 

στο έργο Υπηρεσία Δόμησης, μετά την έγκριση της μελέτης από την Υπηρεσία.  

 

5.2.  Μετατροπή γεφυριδίων σε πλακοσκεπή 
  

Προβλέπεται μετατροπη σε πλακοσκεπή, μικρών τεχνικών γεφυριδίων κάτω των 3 μέτρων, 

σύμφωνα με τα σχεδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Η εργασία αυτή θα διεξάγεται σε γραμμές υπο κυκλοφορία και ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει 

για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών κατά την διάρκεια των εργασιών μετατροπής των 

τεχνικών σε πλακοσκεπή.  

Συγκεκριμένα θα μετατραπούν σε πλακοσκεπή τα γεφυρίδια στις χθ 1+318,1+609, 2+550, 

8+132,10+573,11+200,13+100,14+632 γραμμής Π-Πυ. 

 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Όλα τα υλικά επιδομής που θα διατεθούν από τον ΟΣΕ και θα ενσωματωθούν στο έργο (μέρος 

των στρωτήρων, σιδηροτροχιές και αλλαγές τροχιάς), μεταφέρονται από τους χώρους διάθεσης 

τους (Μεσολλόγγι, Κόρινθο, Θεσσαλονίκη), οδικά από τον Ανάδοχο, στους προβλεπόμενους 

εργοταξιακούς χώρους πλησίον του έργου. Τονίζεται ότι οι αλλαγές τροχιάς θα μεταφερθουν από 
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την θεσσαλονίκη. 

 

Μεταφορά σιδηροτροχιών επί τόπου του έργου. 

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

τύπου 31.6 και θα διατεθούν από τον Κύριο του έργου. 

Οι σιδηροτροχιές θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο από τον τόπο απόθεσής τους σε θέση 

πλησίον του έργου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των σιδηροτροχιών λόγω 

του μεγάλου μήκους κάθε σιδηροτροχιάς για την αποφυγή φθορών και παραμορφώσεων 

των σιδηροτροχιών: 

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

διαμήκη άξονα της διατομής της σιδηροτροχιάς 

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

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

σιδηροτροχιών. 

Οι φορτοεκφορτώσεις των σιδηροτροχιών (δηλαδή φόρτωση από την θέση παράδοσης 

(Μεσολλόγγι) σε πλατφόρμα προς μεταφορά και η εκφόρτωση τους πλησίον του έργου, 

πραγματοποιείται με διάθεση μηχανημάτων από τον Ανάδοχο.  

Η μεταφορά τους από τη θέση παράδοσης στο έργο πληρώνεται ιδιαιτέρως, από το αντίστοιχο 

άρθρο του τιμολογίου μελέτης. 

 

Μεταφορά των στρωτήρων επί τόπου του έργου 

Ο ΟΣΕ θα διαθέσει και ο Ανάδοχος θα μεταφέρει σε χώρους προσωρινής απόθεσης, μέρος 

από τους ξύλινους στρωτήρες που μεταφέρονται οδικά επί τόπου του έργου. Ο τρόπος φόρτωσης 

και τοποθέτησης των στρωτήρων, θα γίνεται με βάση μέθοδο που θα προτείνει ο Ανάδοχος, τους 

κανονισμούς του ΟΣΕ και τις οδηγίες τις Επίβλεψης.  

Οι φορτοεκφορτώσεις των στρωτήρων από τη θέση απόθεσης τους (Μεσολλόγγι), πλησίον του 

έργου (Άγιος Βασίλειος) θα γίνεται με διάθεση μηχανημάτων από τον Ανάδοχο. 

Η μεταφορά τους από τη θέση παράδοσης στο έργο πληρώνεται ιδιαιτέρως, από το αντίστοιχο 

άρθρο του τιμολογίου μελέτης. 

Η ποσότητα των 1000 τεμαχίων που θα προμηθευτεί ο Ανάδοχος, θα μεταφερθούν επί τόπου του 

έργου με δαπάνη του Αναδόχου. 

 

Μεταφορά σκύρων γραμμής 

Η μεταφορά  των σκύρων Κατηγορίας Κ4 προβλέπεται να γίνει από τον Ανάδοχο, από την 

περιοχή του Αγίου Βασιλείου Πατρών, της Κ. Αχαϊας  και της Πάτρας.  

 

Μεταφορά αλλαγών  
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Προβλέπεται η οδική μεταφορά των αλλαγών τροχίας από Θεσσαλονίκη στην Πάτρα, με διάθεση 

μηχανημάτων και φορτηγών (νταλίκες) του Αναδόχου. 

Προμήθεια υλικών.  

Όλα τα  υλικά τόσο αυτά που θα που θα προμηθευτεί ο Ανάδοχος όσο κι αυτά που θα προμηθεύσει 

ο ΟΣΕ, θα πρέπει με φροντίδα του Αναδόχου να είναι συγκεντρωμένα στο έργο πριν την έναρξη των 

σιδηροδρομικών του εργασιών.  

7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) 

 

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες (όπως αποξήλωση γραμμής, κατασκευή υποδομής, στρώση 

γραμμής κλπ.) θα εκτελούνται σε νυχτερινό ωράριο, με αποκοπή κυκλοφορίας έως 7 ώρες. 

Στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών δεν υπάρχουν παντού οδικές προσβάσεις.  

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΟΣΕ 

Ο ΟΣΕ θα διαθέσει τα παρακάτω σιδηροδρομικά υλικά :  

 Σιδηροτροχιές 31,6 και ξύλινους στρωτήρες, τα οποία θα μεταφέρθουν με διάθεση 

μηχανημάτων από τον Ανάδοχο από την θέση απόθεσής τους (Μεσολόγγι και Κόρινθο) στην 

τελική θέση του έργου 

 Σκύρα Κατηγορίας Κ4 

 Αλλαγές μετρικής γραμμής. Οι αλλαγές θα μεταφερθούν με διάθεση μηχανημάτων και 

φορτηγών (νταλίκες) του Αναδόχου, από τη Θεσσαλονίκη, επί τόπου στην τελική θέση του 

έργου. 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον προϋπολογισμό και το 

τιμολόγιο μελέτης, τα ακόλουθα υλικά : 

 Πλάκες έδρασης 3 οπών για σιδηροτροχιές 31.6  

 Αμφιδέτες για σιδηροτροχιές 31.6 

 Βλήτρα για σιδηροτροχιές 31,6  για ξύλινους στρωτήρες 

 Τυρφώνια για ξύλινους στρωτήρες  

 Ποσότητα 1000 τεμαχίων ξύλινων στρωτήρων  

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα μεταφερθούν με μέσα και δαπάνες του Αναδόχου, από το 

εργοστάσιο παραγωγής τους, επί τόπου στην τελική θέση του έργου. Η παραλαβή των υλικών 

θα γίνεται βάσει των κανονισμών -προδιαγραφών Ο.Σ.Ε..Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 

κάνει εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών στην Ελλάδα με δαπάνες του αναδόχου.  
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9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ 

Ο Ο.Σ.Ε. θα διαθέσει την μπουρέζα – ρεγκαλέζα για την οριζοντιογραφική – υψομετρική 

τακτοποίηση της γραμμής. Θα διαθέσει επίσης σκυροβάγονα για την σκυρόστρωση.  

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ο.Σ.Ε. δεν θα χορηγήσει στον Ανάδοχο μηχανήματα γραμμής πέραν των ανωτέρω και ο ίδιος 

υποχρεούται να φέρει ανάλογα μηχανήματα γραμμής (γερανοδραιζίνα – σιδηροδρομικές 

τσάπες – UNIMOG κλπ.) θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και συνθήκες του έργου.  

Οποιαδήποτε άλλα υλικά - αναλώσιμα (λάδι, γράσο, πετρέλαιο, δίσκοι κοπής, τροχοί λειάνσεως, 

τρυπάνια, κλπ), ειδικά εργαλεία (πικούνι, φτυάρια, κασμάδες, γρύλοι ανύψωσης σιδ/χιών, λοστοί, 

βαριές, λαβίδες σιδ/χιών, εργοταξιακοί σφικτήρες κλπ.), μικρά μηχανήματα γραμμής (κραπωνιέρες, 

τιρφωνέζες, τρυπανέζες, δισκοπρίονα, μηχανές διάτρησης σιδ/χιών, μηχανή κολλήσεων, μηχανές 

λειάνσεως, γεννήτριες, rail threader κλπ.) καθώς και τα αναγκαία μηχανήματα δομικών έργων και 

το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου θα 

είναι αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την 

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

αεροτενόρους - σειρήνες, αναλάμπομτες φανούς κ.λ.π.) και να χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα 

για την ατομική προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.), 

λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων μέτρων 

ασφαλείας βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Η μεταφορά των μηχανημάτων του Αναδόχου στον τόπο των εργασιών γίνεται με αποκλειστική 

ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Στις μεταφορές των σιδηροδρομικών υλικών 

σιδηροδρομικά, πουθένα δεν εμπλέκεται η HELLENIC TRAIN (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ). Τυχόν 

εμπλοκή της HELLENIC TRAIN (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) θα βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο του 

έργου. 

10.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

10.1. Ειδικοί όροι και συνθήκες 

 

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

συμπεριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη της νυκτερινής εργασίας στις τιμές του παρόντος 

τιμολογίου, έχει δε υποχρέωση (εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα περιθώρια κυκλοφορίας κατά 

τις νυκτερινές ώρες) να εργασθεί κατά την διάρκεια της νύκτας. Επίσης για την εκτέλεση 

εργασίας κατά την νύκτα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και τον απαραίτητο φωτισμό του 

εργοταξίου. 

2. Για την λειτουργία οποιωνδήποτε ηλεκτρικών εργαλείων ή μηχανημάτων θα πρέπει να 
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υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες διότι δεν υπάρχουν παροχές ηλεκτρικού ρεύματος 

κατά μήκος της γραμμής. 

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

του προσωπικού του από την κυκλοφορία των αμαξ/χιών (φύλακες γραμμής, αεροτενόρους 

– σειρήνες, κ.λ.π.) και να χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα για την Ατομική προστασία των 

εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λ.π.), λόγω της ιδιαιτερότητας των 

εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου 

των Ανάδοχο. 

4. Το διατιθέμενο εκ του Αναδόχου προσωπικό θα πρέπει να είναι έμπειρο, εξειδικευμένο στις 

εκτελούμενες εργασίες και εκπαιδευμένο με ευθύνη  του Αναδόχου, ο οποίος είναι και απόλυτα 

υπόχρεος για την ασφάλειά του. 

5. 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 αποξηλωμένων σιδηροδρομικών υλικών -εφ’ όσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά στο Τιμολόγιο Μελέτης- γίνεται με προσωπικό του Αναδόχου και μέσα του ΟΣΕ 

(αμαξοστοιχίες έργων). 

6. Οι εργασίες του Τιμολογίου αναφέρονται σε σιδηροδρομική μετρική γραμμή. 

7. Οι μεταφορές των σιδ/κών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, καθώς επίσης και αυτά 

που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις – αντικαταστάσεις των υλικών, στα πλαίσια της 

εργολαβίας, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. Ο Ανάδοχος βαρύνεται 

με τις φορτοεκφορτώσεις των υλικών αυτών και με την αποθήκευση – ταξινόμησή τους. 

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

έκταση και πιθανώς να απασχολείται σε περισσότερα του ενός μέτωπα εργασίας ή σε 

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

απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω των 

προαναφερομένων ιδιαιτεροτήτων, αφού τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί 

υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του. 

10.2. 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 
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πειθαρχία στις εντολές και οδηγίες του προσωπικού επίβλεψης του ΟΣΕ Α.Ε. Σε 

περίπτωση που το προσωπικό δεν ανταποκρίνεται στα πιο πάνω θα αντικαθίσταται 

αμέσως, μετά από εντολή του υπευθύνου του ΟΣΕ Α.Ε. στο έργο, προς τον ανάδοχο 

(άρθρο 42.2 Π.Δ. 609/1985). Άρνηση του εργολάβου να προβεί σε αντικατάσταση του 

ακατάλληλου προσωπικού ή επανειλημμένη αντικατάστασή του με άλλο ομοίως χαμηλού 

επιπέδου και ικανοτήτων, επιφέρει την έκπτωση του αναδόχου .  

2. Το προσωπικό θα μεταφέρεται με ευθύνη του αναδόχου, επί τόπου του έργου, στα σημεία 

όπου θα υποδεικνύονται από τον ΟΣΕ Α.Ε. σε οποιεσδήποτε θέσεις επί της σιδ/κής 

γραμμής. 

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

και δαπάνες του.  

4. Όλες σχεδόν οι εργασίες θα διεξάγονται στη 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. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση οφείλει 

να διαθέτει αντικαταστάτη του, η αμοιβή του οποίου δεν θα βαρύνει τον ΟΣΕ Α.Ε. Επίσης 

υποχρεώνεται να διαθέτει κατάλληλο στέλεχος (εργοδηγός) με επαρκείς γνώσεις σιδ/κών 

εργασιών και αποδεικνυομένης  εμπειρίας σε σιδ/κές εργασίες, καθώς και διοικητικές 

ικανότητες, το οποίο θα έχει την ευθύνη για την σωστή και παραγωγική εργασία του 

προσωπικού του αναδόχου, καθοδηγώντας τούτο κατάλληλα. Το στέλεχος αυτό θα 

συμμορφώνεται βέβαια απολύτως στις οδηγίες και εντολές του υπευθύνου του ΟΣΕ Α.Ε. 

επί του έργου. Σε περίπτωση μη καταλληλότητας του στελέχους αυτού ισχύουν όσα 

αναφέρθηκαν περί αντικαταστάσεως μη καταλλήλου προσωπικού. Οι εντολές, του που και 

με τι,  θα ασχολείται το προσωπικό του αναδόχου θα δίδονται από τον ΟΣΕ Α.Ε., άρνηση 

δε του   αναδόχου να συμμορφωθεί σ’ αυτό θα επιφέρει έκπτωσή  του.  

6. Η σειρά αναγραφής των επιμέρους εργασιών δεν αποτελεί υποχρεωτικά και σε ιρά 

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

την Υπηρεσία με κριτήρια : 

 Την απρόσκοπτη λειτουργία δραστηριοτήτων του ΟΣΕ (εμπορευματικό και επιβατικό 

έργο). 

 Την ετοιμότητα από πλευράς ΟΣΕ για το έργο. 

 Τα διαθέσιμα υλικά επιδομής. 

 Τις άλλες εργασίες που εκτελούνται ώστε να μην παρεμποδίζονται μεταξύ τους.  

 Την ανάγκη περιορισμού των βραδυποριών. 
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 Την ανάγκη περιορισμού των Ισόπεδων Διαβάσεων. 

 Την ανάγκη παροχής συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξ/χιών κ.λ.π. 

11. 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.). 

10. Ποιοτικός έλεγχος εργασιών 

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

εξοπλισμό. 

12. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

 

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

διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Γραμμής του ΟΣΕ www.inforail-

ose.gr, καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων και θα 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 3.1 Α3, Α4, Α11, Α12, Α13, Α14 και Α15.  

 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 

 

    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ 

 
 

 
 

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 

 
 

 
 

Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
             ΔΙΣΥΓ 

 
 

         
 
      Ε. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

http://www.inforail-ose.gr/
http://www.inforail-ose.gr/

		2022-08-10T19:53:43+0300
	CHRISTOS OIKONOMOU


		2022-08-11T11:14:31+0300
	DIMITRIOS GAVALAS


		2022-08-11T11:42:40+0300
	EVANGELOS CHRISTOGIANNIS




