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1. Γενικά   

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται στο πλαίσιο της Δημοπράτησης του έργου που αφορά 

στην αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ από τον Σ.Σ. Άνω Λιοσίων έως 

τον  Σ.Σ.  Μεγάρων  της  ΣΓΥΤ  καθώς  και  του  κλάδου  γραμμής  που  συνδέεται  με  τον  παλαιό  Σ.Σ. 

Μεγάρων. Η κατασκευή του κλάδου προς τον παλαιό Σ.Σ. Μεγάρων αποτελεί έργο προαίρεσης και 

ενεργοποιείται με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

 

Οι  δύο  πόλεις  Λιόσια  και  Μέγαρα  πρόκειται  να  συνδεθούν  σιδηροδρομικώς  με  σύγχρονη 

σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους, υπό την ονομασία «Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής 

Αττικής», η οποία αναπτύσσεται κατά κανόνα στην όδευση της παλιάς μετρικής γραμμής. 

 

Το  κύριο  έργο  θα  εκτελεστεί  εντός  των  ορίων  απαλλοτρίωσης  του  ΟΣΕ  και  η  αρχή  του  έργου 

τοποθετείται στο σημείο σύνδεσης με τη ΣΓΥΤ στη ΧΘ 23+233,06 ενώ το πέρας του έργου, στον Σ.Σ. 

Μεγάρων της ΣΓΥΤ (ΧΘ 58+000). 

 

Το έργο της προαίρεσης ξεκινά από την ανοικτή γραμμή και συγκεκριμένα από τη ΧΘ 56+927,51 και 

τελειώνει στον παλαιό Σ.Σ. Μεγάρων (ΧΘ 59+780). 

 

Σύμφωνα με το 9163273/16‐9‐21 έγγραφο του ΟΣΕ η ταχύτητα σχεδιασμού της γραμμής λαμβάνεται 

για το σύνολο του έργου σε 80 km/h και ως εκ τούτου το σύστημα σηματοδότησης θα πρέπει να 

σχεδιαστεί με τεχνολογικό εξοπλισμό επιπέδου Sil‐4 που θα διασφαλίζει μέγιστη ταχύτητα που δεν 

θα ξεπερνά τα 120 km/h.  

 

Σύμφωνα  με  την  κατάταξη  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  Διαλειτουργικότητας  (ΤΠΔ)  του 

υποσυστήματος «Υποδομή», η εν λόγω νέα ΣΓ κατατάσσεται ως προς την επιβατική κυκλοφορία στην 

κατηγορία  P5  με  αξονικό  φορτίο  20 t  και  περιτύπωμα  αναφοράς  GA.  Ως  προς  τη  δυνατότητα 

διέλευσης εμπορευματικών συρμών, η εν λόγω ΣΓ κατατάσσεται στην κατηγορία F3 με αντίστοιχο 

αξονικό φορτίο (20 t) και περιτύπωμα αναφοράς (GA). 

 

Σε όλο το τμήμα προβλέπεται εφαρμογή ηλεκτροκίνησης με κατασκευή εναέριας γραμμής επαφής 

τύπου τρόλεϊ. 

 

Όλες οι ΧΘ που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορούν στη ΧΘ του άξονα της νέας 

ΣΓ, η οποία είναι σε συνέχεια της χιλιομέτρησης της ΣΓΥΤ ΣΚΑ – Κιάτο, με αφετηρία συγκεκριμένη ΧΘ 

στην  έξοδο  του  ΣΣ  Λιοσίων.  Σημειώνεται  ότι  η  εν  λόγω  νέα  χιλιομέτρηση  διαφέρει  ως  προς  τη 

χιλιομέτρηση της υφιστάμενης παλαιάς μετρικής ΣΓ. 
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1.1. Αντικείμενο του έργου  

 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι  η κατασκευή του νέου κλάδου Προαστιακού σιδηροδρόμου 

από την έξοδο του Σ.Σ. Άνω Λιοσίων (μη συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού) και συγκεκριμένα στη 

στη  Χ.Θ.  23+233  της  ΣΓΥΤ  (σύνδεση  στη  ΣΓΥΤ),  έως  την  είσοδο  του  Σ.Σ.  Μεγάρων  της  ΣΓΥΤ  (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού) όπου προβλέπεται η σύνδεση στην υφιστάμενη μόρτα (θέση 

αναμονής). Η γραμμή αυτή θα είναι κανονικού εύρους και θα κατασκευαστεί εντός του υφιστάμενου 

σιδηροδρομικού  διαδρόμου  της  παλιάς  μετρικής  γραμμής  προς  Πελοπόννησο,  θα  είναι  δε 

ηλεκτροκινούμενη  και  σηματοδοτούμενη  και  θα  πιστοποιηθεί  ως  προς  τις  αρχές  της 

Διαλειτουργικότητας.  

 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα της γραμμής θα είναι 80 km/h. 

 

Συνοπτικά, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 

 Η αποξήλωση της παλαιάς μετρικής γραμμής και της γραμμής μικτού εύρους 

 Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για την ανακατασκευή της υποδομής 

 Η κατασκευή της επιδομής γραμμής κανονικού εύρους με νέα υλικά 

 Η κατασκευή υδραυλικών έργων για την αποστράγγιση της γραμμής 

 Η ανακατασκευή οχετών 

 Οι απαραίτητες αντιστηρίξεις 

 Η κατασκευή νέων γεφυρών 

 Η τοπική αποκατάσταση Ισόπεδων Διαβάσεων 

 Η κατασκευή αποβαθρών και στεγάστρων στους σταθμούς 

 Ο εξωτερικός φωτισμός των αποβαθρών των Σταθμών 

 Η αναπροσαρμογή των εξωτερικών χώρων στις απαιτήσεις ΑΜΕΑ 

 Οι κατασκευές για την σήμανση και ασφάλιση των πάγιων εγκαταστάσεων 

 Η  αντικατάσταση  των  υφιστάμενων  ΑΣΙΔ  με  νέα  συστήματα  και  η  εποπτεία  αυτών  με 

ηλεκτρονικά μέσα 

 Η εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης επιπέδου ασφαλείας Sil‐4 με ETCS Level 1 και 

τηλεδιοίκηση. 

 Οι διεπαφές με τα όμορα συστήματα 

 Η εγκατάσταση εναέριας γραμμής επαφής τύπου τρόλλεϋ με Τηλεδιοίκηση. 

 Οι εργασίες αναπροσαρμογής της ΕΓΕ στη ΣΓΥΤ για η μετατόπιση του PS Άνω Λιοσίων. 

 Οι εργασίες Τηλεπικοινωνιών (ενεργός εξοπλισμός και παθητικό δίκτυο) 

 Οι εργασίες εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων Σταθμών 

 Οι πάσης φύσεως υποδομές για την εξυπηρέτηση των Σιδηροδρομικών Συστημάτων 

 

 Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται επίσης : 

 Η εκπόνηση των μελετών που αναφέρονται στα άρθρα 60 και 61 της ΕΣΥ και περιλαμβάνονται 

ανηγμένες στην προσφορά του Αναδόχου. 

 Η εκπόνηση των μελετών που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 62 της ΕΣΥ. 

 Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  σύμφωνα  με  τον  Προϋπολογισμό  του  έργου  και  όπως 

ορίζεται στα συμβατικά τεύχη 
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 Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης 

 Οι απολογιστικές δαπάνες 

 

 

1.2. Σταθμοί και Στάσεις του έργου 

 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ (Σ.Σ.) / ΣΤΑΣΗ (Στ.) Χ.Θ. ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ 

Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 32+660 1 

Σ.Στ. Ασπροπύργου 35+255 - 

Σ.Στ. Βαμβακιάς 38+400 - 

Σ.Σ. Ελευσίνας 39+605 1 

Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ελευσίνας 43+549 - 

Σ.Στ. Λουτρόπυργου 47+432 - 

Σ.Στ. Νεράκι 49+700 1 

Σ.Σ. Νέας Περάμου 52+378 1 

Σ.Σ. Μεγάρων (ΣΓΥΤ) 58+000 5 

Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων (μετρικής) 59+780 1 

 

 

1.3. Επεξήγηση συντομογραφιών 

 

 

Τ.Π.   :   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Χ.Θ.  :  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Σ.Γ.   :   ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Υ.Σ.Γ.   :   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Σ.Γ.Υ.Τ.  :  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Σ.Κ.Α.  :  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο.Κ.Ω.   :   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΠΕΟ  :  Παλαιά Εθνική Οδός 

ΓΠΣ  :  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

ΝΑΛΠ  :  Νέοι Αγωγοί Λευκών Προϊόντων ΕΛΠΕ 

ΑΔ   :  Άνω Διάβαση 

ΚΔ   :  Κάτω Διάβαση 

ΚΟ   :  Κάθετη Οδός 
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ΕΛΠΕ  :  Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 

ΟΣΕ  :  Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ 

ΒΕΑ  :  Εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 

ΒΕΕ  :  Εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ Ελευσίνας 

Ν.Α.Λ.Π.  :   Νέοι Αγωγοί Λευκών Προϊόντων 

Π.Τ.Π.   :   ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κ.Τ.Σ.   :   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΕΛ.Ο.Τ.   :   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μ.Α.Μ.   :   ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Σ.Σ.Σ.   :   ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 

Ι.Δ.   :   ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ 

Ν.Κ.Ε.Γ.   :   ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Γ.Κ.Κ.   :   ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

Σ.Σ.   :   ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

Σ.Στ.   :   ΣΙΔ/ΚΗ ΣΤΑΣΗ 

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

Κ.Μ.Δ.Λ     :   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Κ.Υ.Α.   :   ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Υ.Κ.Σ (ΚΣ)  :   ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ) 

ΜΖ   :   ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΖΕΥΓΜΑΤΑ  

Π.Ο.Λ.   :   ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΣ  

ΒΣ    :   ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Σ.Ο.   :   ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ  

ΡΕ    :   ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ (ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ)  

Ω.Σ.   :   ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΣΔ    :   ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  

Δ/Η   :   ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΕΣ ‐ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΛΞΗΣ 

Φ/Σ   :   ΦΩΤΟΣΗΜΑ 

Α.Σ.Ι.Δ.  :   ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

Κ.Μ.Δ.Λ     :   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Κ.Υ.Α.   :   ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Υ.Κ.Σ   :   ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ  

ΜΖ   :   ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΖΕΥΓΜΑΤΑ  

Π.Ο.Λ.   :   ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΣ  

(ΟΕ)   :   ΟΡΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ  

Α.Τ.   :   ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

PCD   :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

PC1 , 2   :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  

PL    :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  

ΙD, IS   :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Π               :       ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

ΙDΑΒ   :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑ 

ISΑΒ   :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
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Α , Β   :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΙΔΡΥΦΑΚΤΟ  

Γ , Δ   :   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΟΣ  

Τ.Π.Χ.   :   ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  

Φ.Δ.   :   ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ  

ΑΦ.Δ.   :   ΑΦΥΛΑΚΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ  

ΠΖ.Δ.   :   ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ 

Ο.Ι.   :   ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 

ΕΘΑ  :   ΕΝΔΙΆΜΕΣΗ ΘΈΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ (BLOCK POST) 

Τ.Α.  :   ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (BLOCK) 

Κ.Χ  :   ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΣ 

ΚΕΚ  :   ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ 

Σφ5  :   ΦΩΤΕΙΝΌΣ ΔΕΊΚΤΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ / ΛΉΞΗΣ ΑΝΤΊΘΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ 

Ρ.Κ.   :   ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΤΧ    :   ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  

ΕΓΕ   :   ΕΝΑΈΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΕΠΑΦΉΣ 

Ρ.Ε.   :   ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΞΗΣ  

ΗΛΚ   :   ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ  

Μ/Σ   :   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  

AC   :   ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 

APT  :   ΒΟΗΘΗΤΙΚΌΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉΣ ΙΣΧΎΟΣ 

ATD  :   ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΤΆΝΥΣΗΣ 

CB   :   ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΙΣΧΎΟΣ 

VT   :   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉΣ ΤΆΣΗΣ 

CT    :   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉΣ ΈΝΤΑΣΗΣ 

LB    :   ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΦΟΡΤΊΟΥ 

CC    :   ΚΑΛΏΔΙΟ ΕΛΈΓΧΟΥ 

DS    :   ΑΠΟΖΕΎΚΤΗΣ ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗΣ 

CW  :   ΑΓΩΓΌΣ ΕΠΑΦΉΣ 

MW  :   ΦΈΡΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ 

OCL  :   ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΑΦΗΣ 

ΝΖ   :  ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ 

DRC   :   ΤΗΛΕ‐ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΏΝ ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗΣ 

EECB  :   ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΚΤΆΚΤΟΥ ΑΝΆΓΚΗΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΓΕΊΩΣΗΣ 

F    :   ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΉΞΗΣ 

IB     :   ΕΠΑΓΩΓΙΚΌ ΠΗΝΊΟ 

HV   :   ΥΨΗΛΉ ΤΆΣΗ 

PS    :   ΣΗΜΕΊΟ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΓΕ 

PSS  :   ΣΗΜΕΊΟ ΥΠΟ‐ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΓΕ 

PLP  :   ΣΗΜΕΊΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΕΓΕ 

RCC  :   ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΎ 

RCEB   :   ΚΎΚΛΩΜΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΓΕΊΩΣΗΣ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ 

RTU  :   ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ) 

SA   :   ΑΛΕΞΙΚΈΡΑΥΝΟ  ΓΡΑΜΜΉΣ 
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SCADA  :   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΌΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

 

 

1.4. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

 

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

τις συσκευές γραμμής . 

Συσκευές γραμμής : νοούνται οι πάσης φύσεως αλλαγές και διασταυρώσεις καθώς και οι συσκευές 

διαστολής 

Μικρό υλικό : αποτελείται από τους συνδέσμους, τα παρεμβλήματα, τις ροδέλες, τα βλήτρα παντός 

είδους, τα ελαστικά υποθέματα και τους αμφιδέτες. 

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

οδού. 

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

πάχος 30 εκ. κάτω από την επιδομή. Αποτελεί δηλαδή την ενδιάμεση στρώση μεταξύ των σκύρων 

γραμμής  και  του  σιδηροδρομικού  επιχώματος.  Κατασκευάζεται  συνήθως  από  κατάλληλα 

διαβαθμισμένο θραυστό υλικό. Οι αντοχές των χρησιμοποιούμενων υλικών για την κατασκευή του 

πρέπει να ικανοποιούν την οδηγία UIC 719R. 

Στρώση Διαμόρφωσης : είναι η ανώτερη στρώση του επιχώματος κάτω από το υπόστρωμα επιδομής.  

Υποδομή  σιδηροδρομικού  διαδρόμου  :  είναι  το  σύνολο  των  στρώσεων  του  συμπυκνωμένου  και 

διαμορφωμένου εδαφικού υλικού το οποίο ευρίσκεται κάτω από υπόστρωμα επιδομής. 

Μόρτα ή νεκρή γραμμή : Ονομάζεται η αδιέξοδος γραμμή. 

Ερυθρά της μηκοτομής: ορίζεται η άνω στάθμη της κεφαλής της σιδηροτροχιάς (Υ.Κ.Σ.)  

Εξοπλισμός  γραμμής  :  ονομάζονται  οι  συσκευές  και  τα  μικροϋλικά  στο  σύνολό  τους,  που 

τοποθετούνται  στην  Σ.Γ.  και  είναι  απαραίτητα  για  τη  λειτουργία  ενός  συστήματος  αυτοματισμού 

Σιδηροδρομικού Συστήματος (Σηματοδότησης , Ηλεκτροκίνησης, ΑΣΙΔ, Τηλεπικοινωνιών). 

Σύστημα  ΑΣΙΔ  :  Η/Μ  Σύστημα  αυτόματης  εξασφάλισης  ισόπεδης  διάβασης  (ΑΣΙΔ)  με  φωτεινά, 

ηχητικά σήματα και ημιδρύφακτα 

Περιοχή ΑΣΙΔ : Ως ‘περιοχή ενός ΑΣΙΔ’ νοείται το τμήμα της γραμμής που περιλαμβάνεται μεταξύ των 

δύο εκατέρωθεν της ΙΔ διατάξεων ανίχνευσης της αμαξοστοιχίας που διέρχεται (διατάξεις εντολής 

κατάληψης της ΙΔ). 

Σταθμός : Σιδηροδρομική εγκατάσταση όπου υπάρχει το κτίριο του σταθμού, με τις αποβάθρες και 

τις τροχιές κυκλοφορίας και παρακαμπτήριες 

Στάση : Σιδηροδρομική εγκατάσταση όπου υπάρχει αποβάθρα και μόνο κύριες τροχιές κυκλοφορίας 

χωρίς παρακαμπτήριες 

Όρια Σταθμού  : Σηματοτεχνικά, τα όρια ενός σταθμού προσδιορίζονται από τα σημεία δέσμευσης 

προσέγγισης ή τα φωτοπροσήματα στα άκρα του σταθμού. 

Τμήμα Αποκλεισμού : Με τον όρο τμήμα αποκλεισμού (Τ.Α.) χαρακτηρίζεται τμήμα σιδηροδρομικής 

γραμμής,  στο  οποίο  επιτρέπεται  η  είσοδος  αμαξοστοιχίας,  μόνο  όταν  αυτό  είναι  ελεύθερο  από 

οποιοδήποτε όχημα. 

Κύρια γραμμή : Με τον όρο κύρια γραμμή χαρακτηρίζεται το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, 

που  περιλαμβάνεται  μεταξύ  των  κύριων  σημάτων  καλύψεως  δυο  συνακόλουθων  σε  λειτουργία 

σταθμών. 
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Overlap:  Ως  ορισμός  στην  Ηλεκτροκίνηση  νοείται  η  επικάλυψη  δύο  εναέριων  γραμμών  επαφής 

(ενίοτε καλείται και υπερκάλυψη). 

 

1.5. Εμπλοκή με άλλες εργολαβίες 

 

Θα ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της προσφοράς του Αναδόχου ότι ενδέχεται στη περιοχή μεταξύ του 

Σ.Σ.  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου  (ΒΕΑ)  και  Σ.Στ.  ΕΛΠΕ  Ελευσίνας  (ΒΕΕ)  να  κατασκευαστεί  δίκτυο  αγωγών 

λευκών προϊόντων (ΝΑΛΠ) κατά τη περίοδο που θα κατασκευάζεται το παρόν έργο. 

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατασκευή των αγωγών ΝΑΛΠ έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των 

εγκεκριμένων οριστικών μελετών της παρούσας εργολαβίας (οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο 

Τεύχος 2 από 2 της Τεχνικής Περιγραφής) και είναι δεσμευτική για τις κατασκευές του έργου. 

 

Επισημαίνεται ότι εφόσον εξελίσσονται άλλες εργολαβίες παράλληλα με το παρόν Έργο, ο Ανάδοχος 

του Έργου οφείλει: 

 Να λάβει υπόψη του όλες τις πιθανές αλληλοεπιδράσεις του παρόντος Έργου με αυτές τις 

εργολαβίες και να συνεργαστεί με τους αντίστοιχους Αναδόχους κατασκευής αυτών. 

 Να διευκολύνει την Υπηρεσία ή/και άλλους Αναδόχους για την εκτέλεση των εργασιών σε 

παράπλευρους με  την παρούσα εργολαβία  χώρους ή ακόμη και  χώρων εμπλεκομένων με 

τους χώρους στους οποίους εκτελεί ο ίδιος εργασίες. 

 Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διέλευση (οχημάτων / μηχανημάτων 

/  προσωπικού  /  υλικών)  άλλων  εργοληπτών  και  να  αποδεχθεί  τους  περιορισμούς  στην 

εκτέλεση των εργασιών του από την παρουσία άλλων εργοληπτών και τις εργασίες αυτών 

στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του Κυρίου 

του Έργου (Κ.τ.Ε.) ή άλλων κλπ. 

 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολήπτες 

των  Εταιρειών  και  Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας,  που  θα  εργάζονται  στην  περιοχή,  ή  τις 

παρυφές της περιοχής του Έργου. 

 Ο  Ανάδοχος  του  Έργου  δεν  θα  δικαιούται  ουδεμίας  επιπλέον  αποζημίωσης  ή/και 

παρατάσεως των προθεσμιών λόγω των δυσχερειών, που επιβάλλει η κοινή χρήση χώρων 

εργασιών και μετακινήσεων των οχημάτων και των περιορισμών, που αυτή συνεπάγεται. 

 

Ο ΟΣΕ θα χορηγήσει στον Ανάδοχο τα εγκεκριμένα τεύχη κατασκευής των αγωγών ΝΑΛΠ κατά τη 

φάση της κατασκευής του Σιδηροδρομικού Έργου. 

 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με τους αγωγούς Ν.Α.Λ.Π. αναφέρονται στο Άρθρο 16 της 

ΕΣΥ καθώς και σε άλλα εδάφια αυτής και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 

και για την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος.   



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 13 από 151 
     Τεύχος 1 από 2 

 

1.6. Εμπλοκή στη Σιδηροδρομική Κυκλοφορία και λειτουργία των Σιδηροδρομικών 

Σταθμών 

 

Οι εργασίες που εμπλέκονται στη περιοχή της ΣΓΥΤ, στις δύο ακραίες θέσεις του έργου, θα γίνουν υπό 

κυκλοφορία  συρμών  κατά  κανόνα  και  στις  περιπτώσεις  που αυτό  δεν  είναι  εφικτό,  θα  γίνουν  σε 

αποκοπή κυκλοφορίας και κατά το διατιθέμενο ελεύθερο περιθώριο στη διάρκεια της νύκτας. 

 

Οι σταθμοί της ΣΓΥΤ (Σ.Σ. Μεγάρων) θα βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία. Για το λόγο αυτόν, πριν την 

έναρξη  των  εργασιών,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  Χρονοδιάγραμμα  Κατασκευής  του 

Έργου  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  κείμενη  Νομοθεσία,  την  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων 

(Ε.Σ.Υ.) και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η σιδηροδρομική κυκλοφορία 

και  η  εν  γένει  λειτουργία  των  σιδηροδρομικών  σταθμών  θα  είναι  συνεχής  και  απρόσκοπτη.  Οι 

προβλεπόμενοι  χρόνοι  κατασκευής  του  Έργου  πρέπει  να  είναι  συμβατοί  με  τις  αντίστοιχες 

Αποκλειστικές και Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες και τη Συνολική Προθεσμία του Έργου, όπως 

αυτές ορίζονται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

 

Σημειώνεται, ότι οι επεμβάσεις στην κυκλοφορία επιτρέπεται να γίνονται μόνο μέσω των ορισμένων 

προς τούτο οργάνων της ΌΣΕ Α.Ε.” και οι επεμβάσεις στην κυκλοφορία θα γίνονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον κανονισμό της ΌΣΕ Α.Ε.”, περί κυκλοφορίας ΣΓ. 

 

Οι  προβλεπόμενες  από  τις  εγκεκριμένες  μελέτες  και  τα  λοιπά  τεύχη  δημοπράτησης  φάσεις 

κατασκευής  των  έργων  είναι  ενδεικτικές  και  ο  τελικός  συνδυασμός  τους  θα  προταθεί  από  τον 

ανάδοχο του έργου κατά τη φάση εκπόνησης του χρονοδιαγράμματος του έργου, προκειμένου να 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση 

των  απαιτούμενων  αδειοδοτήσεων  από  τον  Ο.Σ.Ε.,  με  σκοπό  την  έγκαιρη  και  σύμφωνα  με  τα 

εγκεκριμένα  χρονοδιαγράμματα  και  αποκλειστικές  προθεσμίες,  προβλεπόμενη  εκτέλεση  των 

εργασιών επί γραμμής και εντός των σταθμών και στάσεων. 

 

Εφόσον  απαιτηθεί  να  εκτελεστούν  εργασίες  αποξήλωσης  και  επανεγκατάστασης  ‐  δοκιμών, 

υπάρχοντος εξοπλισμού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: υφιστάμενες οδεύσεις καλωδιώσεων κλπ.), 

οι αντίστοιχες δαπάνες θεωρούνται επίσης ανηγμένες στην Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας 

για τις εργασίες επί και παρά τη σιδηροδρομική γραμμή, και υπό συνθήκες λειτουργίας. 

 

Για τις εργασίες σε περιβάλλον Ηλεκτροκίνησης, ο Ανάδοχος θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό το 

οποίο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ή να πιστοποιηθεί ως προς τη γνώση εκτέλεσης εργασιών 

και μέτρων προστασίας υπό τάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 
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1.7. Υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Η  σιδηροδρομική  γραμμή  προς  Ελευσίνα  αρχίζει  ως  διπλή  γραμμή  (μια  γραμμή  μετρική  και  μια 

συνδυασμένου εύρους) από τη θέση 23+500 περίπου της ΣΓΥΤ, όπου συνδέεται η μια εκ  των δύο 

γραμμών με μια αλλαγή τροχιάς. 

 

Οι δύο γραμμές (μετρική και συνδυασμένου εύρους) συνεχίζονται μέχρι και τον Σ.Σ. Ελευσίνας και 

έπειτα η γραμμή γίνεται μονή λόγω στενότητας του διαθέσιμου χώρου. 

Στη διαδρομή μέχρι την Ελευσίνα συναντώνται οι Σταθμοί ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ασπροπύργου. 

 

Η γραμμή από Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου έως Σ.Σ. Ελευσίνας βρίσκεται εκτός λειτουργίας για πολλά έτη. 

 

Η ηλεκτροκινούμενη γραμμή της ΣΓΥΤ βρίσκεται σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

1.8. Συνθήκες του έργου 

 

Οι εργασίες της Ηλεκτροκίνησης θα γίνουν με παράλληλη κυκλοφορία συρμών στη ΣΓΥΤ ΣΚΑ ‐ Κιάτο. 

Θα ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν στους σταθμούς αλλά και 

στην ανοικτή γραμμή μπορεί να γίνονται και υπό τάση. Τα προαναφερόμενα θα ληφθούν υπόψη κατά 

τη  σύνταξη  της  προσφοράς  και  του  χρονοδιαγράμματος  του  Αναδόχου  και  καμία  αξίωση  δεν 

εγείρεται λόγω της κατασκευής της Ηλεκτροκίνησης σε διαφορετικά τμήματα της γραμμής. 

 

Οι  υφιστάμενοι  σιδηροδρομικοί  Σταθμοί  στη  θέση  των  Διυλιστηρίων  και  στην  Ελευσίνα  δεν 

βρίσκονται σε λειτουργία.   Επίσης λαμβάνεται υπόψη ότι η γραμμή συνδυασμένου εύρους δεν θα 

βρίσκεται σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

 

Ο Σιδ.  Σταθμός Άνω Λιοσίων της ΣΓΥΤ καθώς και ο Σταθμός Μεγάρων της ΣΓΥΤ, θα βρίσκεται υπό 

κυκλοφορία. Ως  εκ  τούτου όλες οι  εργασίες που εκτελούνται  εντός  της περιοχής  του Σταθμού θα 

γίνονται σε διαθέσιμα ελεύθερα περιθώρια κυκλοφορίας, κατά κανόνα νυκτερινά. 

 

Ειδικά οι  εργασίες που  εμπλέκονται με  τη  ΣΓΥΤ  (σύνδεση  της  ΕΓΕ στη  ΣΓΥΤ,  μεταφορά ουδέτερης 

ζώνης κοκ) θα γίνουν με Φάσεις κατασκευής που θα προτείνει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονήσει.   

 

Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και να 

διαθέτει την απαραίτητη άδεια καταλληλόλητας από τον ΟΣΕ ή άλλο αναγνωρισμένο σιδηροδρομικό 

οργανισμό  χώρας  που  είναι  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  για  εργασία  υπό  ηλεκτροκινούμενες 

σιδηροδρομικές γραμμές τάσης 25 kV/ 50Hz. 

 

Κάποιες από τις εργασίες του τιμολογίου προβλέπεται να εκτελούνται και κοντά σε κυκλοφορούσες 

γραμμές. Για το λόγο αυτό η αυστηρή τήρηση από το προσωπικό του Αναδόχου των κανονισμών του 
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ΟΣΕ  τόσο  για  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  όσο  και  για  την  ασφάλεια  της  κυκλοφορίας  είναι 

αποκλειστική  ευθύνη  του  Αναδόχου.  Το  προσωπικό  που  θα  εργάζεται  πλησίον  σιδηροδρομικής 

γραμμής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην παρεμβαίνει στην περίμετρο ελευθέρας διατομής της 

γραμμής (περιτύπωμα κυκλοφορίας). 

 

Εφόσον  απαιτηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  ΟΣΕ  κατά  την  φάση  των  εργασιών,  όπου  τα 

συστήματα σηματοδότησης των σταθμών θα είναι ανενεργά ή σβηστά, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει 

μεταλλικούς  δίσκους  που  θα  απεικονίζουν  το  σήμα  65  (§17  Γ.Κ.Κ.  Μέρος  Α’)  και  οι  οποίοι 

εγκαθίσταται εκατέρωθεν των εισόδων του κάθε σταθμού. Το σήμα αυτό θα είναι εφοδιασμένο με 

ερυθρό φως για την διάκριση του από απόσταση κατά τις νυχτερινές ώρες,  

a. Το ηλεκτρικό αυτό φως μπορεί να παράγεται είτε από λαμπτήρα πυρακτώσεως είτε με 

χρήση  LED  υψηλής  φωτεινότητας,  το  οποίο  θα  τροφοδοτείται  τοπικά  (από  γραμμή 

τροφοδοσίας είτε από συστοιχία συσσωρευτών ή με ηλιακούς συλλέκτες σε κατάλληλο 

κιβώτιο  για  εξωτερικό  χώρο)  και  με  χρήση  χρονοδιακόπτη  ή  φωτοκυττάρου  για  να 

περιορίζεται η λειτουργία  του μόνον  τις  νυχτερινές ώρες ή να είναι δυνατή η αφή σε 

περίπτωση έντονης ομίχλης της πρωινές ώρες.  

b. Οι  συσκευές  αυτές  θα  αφαιρούνται  μετά  την  ενεργοποίηση  της  σηματοδότησης  του 

σταθμού και θα παραδίδονται στα αρμόδια τμήματα συντήρησης του ΟΣΕ. 

c. Οι προδιαγραφές κατασκευής του σήματος 65 αναφέρονται στα παραρτήματα της ΤΣΥ. 

 

 

1.9. Πρόδρομες εργασίες 

 

Ο  Ανάδοχος  του  Έργου  υποχρεούται  να  αποτυπώσει  την  υφιστάμενη  κατάσταση  της  γραμμής 

(υποδομή,  επιδομή,  τεχνικά,  εξοπλισμός  γραμμής  κλπ),  καθώς  και  των  κτιρίων  των  σταθμών/ 

στάσεων,  όπου  προβλέπεται  να  εγκατασταθεί  ο  προβλεπόμενος  στην  παρούσα  εξοπλισμός, 

σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην ΕΣΥ και στην κείμενη Νομοθεσία, ώστε να προσδιοριστούν 

εξ  αρχής  και  να  χωροθετηθούν με ακρίβεια  οι  εργασίες  που  πρέπει  να  εκτελεστούν  επιτόπου με 

σκοπό την επίτευξη του προβλεπόμενου στόχου.  

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην επιτόπια επαλήθευση όλων των δεδομένων που δίδονται στο πλαίσιο 

της  μελέτης  (τοπογραφικά,  εξοπλισμός,  δίκτυα ΟΚΩ  κ.α.)  ώστε  να  καταστεί  πλήρως  γνώστης  των 

υφιστάμενων στοιχείων που εμπλέκονται με το έργο. 

 

 Ιδιαίτερα στις θέσεις εμπλοκής με  τη ΣΓΥΤ ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποτύπωση των 

υφιστάμενων  εγκαταστάσεων  Ηλεκτροκίνησης,  Σηματοδότησης  –  ETCS  και  Η/Μ  εξοπλισμού.  Το 

μήκος της αποτύπωσης και το εύρος αυτής θα εξαρτηθούν από τις θέσεις επεμβάσεων επί, παρά και 

πλησίον των υφιστάμενων γραμμών. 

 

Οι  πρόδρομες  εργασίες  περιλαμβάνουν  επίσης  τον  έλεγχο  και  συντονισμό  όλων  των  μελετών  σε 

συνδυασμό με  τη  λήψη  επιτόπιων στοιχείων,  όπως  τοπογραφήσεις,  μετρήσεις,  λήψη γεωλογικών 

στοιχείων,  καταγραφή υφιστάμενων  εγκ/σεων  κυρίως στους  Σταθμούς όπου υπάρχει  εμπλοκή με 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις υπό λειτουργία κλπ. 
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Οι αντίστοιχες δαπάνες είναι ανηγμένες στην Προσφορά του Αναδόχου. 

 

 

1.10. Εμπλοκή με δίκτυα ΟΚΩ κ.α. 

 

Στη  περιοχή  του  έργου  προβλέπεται  η  εγκατάσταση  υπόγειων  αγωγών  καυσίμων  (Ν.Α.Λ.Π.)  σε 

όδευση που έχει προσδιοριστεί από τη μελέτη των ΕΛΠΕ και η οποία έχει συμπεριληφθεί στις μελέτες 

που δίδονται από την Υπηρεσία στο Τεύχος 2 από 2 της παρούσης. 

 

Επίσης, στα σχέδια συντονισμού της μελέτης του ΟΣΕ, δίδονται ενδεικτικές θέσεις των υφιστάμενων 

δικτύων, οι οποίες θα πρέπει να επαληθευτούν και συμπληρωθούν καταλλήλως από τον Ανάδοχο, 

στο πλαίσιο της τοπογραφικής αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. 

 

Αν  κατά  την  κατασκευή  των  έργων  χρειαστεί  να  γίνουν μετατοπίσεις  δικτύων Ο.Κ.Ω.,  εναέριων  ή 

υπόγειων,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελέσει  τις  εργασίες  που  θα  του  υποδειχθούν.  Τις 

καλωδιακές ή λοιπές εργασίες θα εκτελέσει το προσωπικό του αντίστοιχου οργανισμού, το οποίο θα 

εποπτεύει και τις σχετικές εργασίες, που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο κατασκευής της παρούσας 

εργολαβίας. 

 

1.11. Υλικά που διατίθενται στον Ανάδοχο. 

 

Ο  Ανάδοχος  πρόκειται  να  προβεί  σε  αποξήλωση  υλικών  της  Ηλεκτροκίνησης  της  ΣΓΥΤ  και 

επαναχρησιμοποίηση μέρους των υλικών αυτών στη μετατοπισμένη θέση των γραμμών 501 και 502. 

Μέρος αυτών των υλικών (πχ. στύλοι τύπου LS) δεν θα χρησιμοποιηθούν στη ΣΓΥΤ λόγω χρήσης άλλου 

τύπου φέροντος στοιχείου (πχ. πλαισίου).  Όλα τα υλικά που θα περισσέψουν, θα απογραφούν και 

θα παραδοθούν στον ΟΣΕ με πρωτόκολλο παράδοσης ‐ παραλαβής.   

 

1.12. Υλικά του Αναδόχου. 

 

Όλα  τα υλικά  για  τα οποία προβλέπεται η προμήθειά  τους στο Τιμολόγιο Μελέτης  του Έργου θα 

προσκομιστούν επιτόπου από τον Ανάδοχο, θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την ΕΣΥ 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι μεταφορές 

επιτόπου του Έργου θα γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου, από οποιαδήποτε απόσταση μεταφοράς 

και με οιοδήποτε μέσο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

1.13. Βοηθητικές κατασκευές του Αναδόχου – χώροι προσωρινής απόθεσης. 

 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του άνευ 
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ιδιαίτερης αποζημίωσης την ενοικίαση των χώρων προσωρινής απόθεσης υλικών και των βοηθητικών 

χώρων, για όσο διάστημα απαιτηθεί μέχρι την ενσωμάτωση των υλικών ή την απομάκρυνσή τους και 

τη δαπάνη αποκατάστασης των εν λόγω χώρων. 

 

Τα υλικά που θα προέρχονται από αποξήλωση θα μεταφερθούν με δαπάνες του Αναδόχου εντός της 

ευρύτερης περιοχής της Αττικής και σε σημεία που θα υποδείξει εγγράφως ο ΟΣΕ. 

 

1.14. Αρχαιολογικοί χώροι. 

 

Εφόσον εντοπιστούν αρχαιολογικοί χώροι, ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να έρθει σε επαφή με τις 

αρμόδιες  αρχές  και  να  συμμορφώνεται  με  τις  υποδείξεις  της  Υπηρεσίας  αλλά  και  των  αρμοδίων 

αρχών. 

 

 

1.15. Περιβαλλοντικοί όροι. 

 

Για  το  κύριο  έργο,  υπάρχει  πλήρης  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)  καθώς  και 

εγκεκριμένοι  περιβαλλοντικοί  όροι,  που  επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της  Ειδικής  Συγγραφής 

Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει. 

 

Για  την  προαίρεση,  υπάρχει  μελέτη  που  αφορά  στους  Περιβαλλοντικούς  όρους  και  η  οποία 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΣΥ. 

 

1.16. Τεκμηρίωση Παλαιότερων Συμβάσεων. 

 

Στον Ανάδοχο  του  έργου θα διατεθούν οι μελέτες  και  τα  λοιπά στοιχεία  (πιστοποιητικά δοκιμών, 

σχέδια  «ως  κατασκευάσθη»,  εγχειρίδια  λειτουργίας,  συντήρησης  κλπ)  των  προηγούμενων 

συμβάσεων (πχ. 466, 279), τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ΟΣΕ.  

 

Η διάθεση αυτών των στοιχείων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να αποτυπώσει 

λεπτομερώς τις περιοχές των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στις περιοχές της ΣΓΥΤ (περιοχή PS Άνω 

Λιοσίων, Σ.Σ. Άνω Λιοσίων, Σ.Σ. Μεγάρων) όπου και θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις μελέτες 

εφαρμογής και τις φάσεις κατασκευής που θα προτείνει ο Ανάδοχος. 

 

Η  ΟΣΕ  ΑΕ  δεν  ευθύνεται  για  τυχόν  ελλείψεις  στην  ανωτέρω  τεκμηρίωση  ούτε  είναι  σε  θέση  να 

εξασφαλίσει  τυχόν  πρόσθετα  τεχνικά  στοιχεία  επί  των  υφιστάμενων  εγκαταστάσεων,  που 

ενδεχομένως απαιτήσει ο Ανάδοχος. 
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1.17. Μελέτες. 

 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τις μελέτες του Αναδόχου αναλύονται στην Ε.Σ.Υ. (άρθρα 60, 61 και 62) σε 

συνδυασμό με τις σχετικές απαιτήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές – ΤΣΥ. 

 

1.18. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) 

 

Στο  πλαίσιο  της  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 36259/1757/ Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β’/ 24‐08‐ 2010), 

ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων, στην έκδοση/ λήψη όλων των απαραίτητων σχετικών αδειών, καθώς και στην έγκαιρη 

ενημέρωση της ΟΣΕ Α.Ε. και της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). 

Επισημαίνεται, ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες δεν επισύρουν επιπλέον αμοιβή και η αποζημίωσή 

τους είναι ανηγμένη στην προσφορά του Αναδόχου. 

 

1.19. Σημεία εμπλοκής με δίκτυα ΟΚΩ 

 

Σύμφωνα με την αρχική μελέτη ενοποίησης του έργου, έχουν διαπιστωθεί θεωρητικά τα ακόλουθα 

σημεία εμπλοκής : 

 

1. Στη ΧΘ 23+361 οδεύει υπόγεια από τις γραμμές αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ900 

 

2. Στη ΧΘ 23+436 οδεύει αγωγός ΟΤΕ 

 

3. Αγωγός ΟΤΕ διέρχεται από τη ΧΘ 24+509 εγκάρσια στη ΣΓ 

 

4. Στη θέση 25+455 διέρχεται εγκάρσια στη γραμμή αγωγός ΟΤΕ ενώ στη ΧΘ 25+444 διέρχεται 

υπό  γωνία  στη  σιδηροδρομική  γραμμή  αγωγός  Vodafone.  Ο  αγωγός  τηλεπικοινωνιών 

εμπλέκεται με τη κατασκευή του τοίχου Τ4. 

 

5. Στη ΧΘ 25+553 και κάτω από τη γέφυρα Περιφερειακής Αιγάλεω, διέρχεται εγκάρσια στη 

γραμμή αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ900. 

 

6. Κάτω  από  τη  γέφυρα  Λεωφ.  Μ.  Αλεξάνδρου  διέρχεται  αγωγός  τηλεπικοινωνιών  της 

Vodafone και δύο αγωγοί φυσικού αερίου 19bar. 

 

7. Στη ΧΘ 28+880 οδεύει εγκάρσια από τη γραμμή ο αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ110 4’’. 

 

8. Στη ΧΘ 29+475 διέρχεται εγκάρσια αγωγός ΟΤΕ. 
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9. Αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ90 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής και σχετικά κοντά στον οχετό Ο‐15, 

περί τη ΧΘ 29+850. 

 

10. Αγωγός ΟΤΕ διέρχεται στη ΧΘ 29+969 πλησίον της ΙΔ‐2. 

 

11.  Εναέριοι αγωγοί ΑΔΜΗΕ 400kV διέρχονται εγκάρσια στις ΧΘ 30+255 και 30+310. 

 

12. Αγωγός  τηλεπικοινωνιών  της  Vodafone  βρίσκεται  σε  άμεση  εμπλοκή  με  το  τοιχείο 

αντιστήριξης Τ21 της γραμμής από τη ΧΘ 30+390 έως 30+500 περίπου. 

 

13. Αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ90 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής περί τη ΧΘ 30+632.  

 

14. Έξη εναέριοι αγωγοί ΑΔΜΗΕ 150 kV διέρχονται πάνω από τη γραμμή από τη ΧΘ 30+940 έως 

τη ΧΘ 31+120. 

 

15. Στη θέση της Άνω Διάβασης οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας (ΧΘ 31+375) διέρχονται αγωγός 

ΟΤΕ (ΧΘ 31+375), αγωγός Vodafone (ΧΘ 31+357), αγωγός Forthnet (ΧΘ 31+351) και αγωγός 

Φ.Α. 14’’ ΔΕΣΦΑ (κλάδος Κερατσινίου) στη ΧΘ 31+378. 

 

16. Ο αγωγός ΕΥΔΑΠ Κερατσινίου διέρχεται εγκάρσια της γραμμής στη ΧΘ 31+423. 

 

17. Στη περιοχή του τεχνικού Ο‐21 της ΚΔ Οδού (ΧΘ 31+668,81) οδεύει πλήθος αγωγών, ήτοι ο 

αγωγός PL13 ΑΔΜΗΕ στη ΧΘ 31+672, ο αγωγός Εγκαταστάσεων ΒΡ (ΧΘ 31+667), οι αγωγοί 

Φ90 & Φ800 ΕΥΔΑΠ και ο αγωγός PL15 ΑΔΜΗΕ στη ΧΘ 31+691. 

 

18. Στη περιοχή του τεχνικού Ο‐24 του Ρέματος Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) (ΧΘ 32+422,40) 

οδεύουν  δύο  αγωγοί,  ήτοι  ο  αγωγός  Πυρόσβεσης/Δικτύου  Νερού  στη  ΧΘ  32+415  και  ο 

υπέργειος αγωγός Φυσικού Αερίου στη ΧΘ 32+424. 

 

19. Στη Χ.Θ. 32+525 διέρχεται εναέριος αγωγός εγκάρσια της γραμμής. 

 

20. Στη Χ.Θ. 32+759 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΔΕΣΦΑ Φ.Α. 14". 

 

21. Αγωγός ΕΥΔΑΠ/Κλάδος HAR διέρχεται εγκάρσια της γραμμής στη ΧΘ 32+793. 

 

22. Εναέριος αγωγός ΑΔΜΗΕ 150kV διέρχεται εγκάρσια της γραμμής στη Χ.Θ. 32+910. 

 

23. Στη περιοχή του τεχνικού Ο‐25 της ΙΔ‐3 Οδού (ΧΘ 33+297,71) οδεύει πλήθος αγωγών, ήτοι 

ο αγωγός ΟΤΕ, αγωγός ΕΥΔΑΠ και πιθανή διασύνδεση ΑΔΜΗΕ, αγωγός ΑΔΜΗΜΕ 7D63 στη 

ΧΘ 33+294, ο αγωγός φυσικού αερίου στη ΧΘ 33+306  και αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ200 στη Χ.Θ. 

33+294  ο  οποίος  καταλήγει  παραλλήλως  των  αγωγών  ΕΛΠΕ  στη  ΙΔ‐4  Οδό  περί  τη  Χ.Θ. 

33+577,99 και σε κάποια σημεία εμπλέκεται με τον αγωγό. 
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24. Στη Χ.Θ. 34+025 διέρχεται αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ28 εγκάρσια της γραμμής 

 

25. Στη περιοχή της ΙΔ‐5 Οδού (ΧΘ 34+352,10) οδεύει αγωγός ΟΤΕ και FORTHNET (ΧΘ 34+352)  

και αγωγός VODAFONE στη ΧΘ 34+354. 

 

26. Στη  περιοχή  της  ΙΔ‐6  Οδού  (ΧΘ  34+878.90)  οδεύει  αγωγός  ΕΥΔΑΠ  Φ160  εγκάρσια  της 

γραμμής. Από την ΧΘ 34+883 ξεκινάει αγωγός της ΕΥΔΑΠ Φ160 και διέρχεται παράλληλα, 

εγκάρσια και εντός της γραμμής περίπου έως τη ΧΘ 35+270. Επίσης στη ΧΘ 35+170 διέρχεται 

εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ160 

 

27. Στη περιοχή της ΙΔ‐9 Οδού (ΧΘ 35+323,83) οδεύει αγωγός ΟΤΕ στη ΧΘ 35+320 εγκάρσια της 

γραμμής. 

 

28. Στη περιοχή της ΙΔ‐11 Οδού (ΧΘ 36+184,80) οδεύει αγωγός ΟΤΕ και αγωγός ΕΥΔΑΠ στη ΧΘ 

36+183 εγκάρσια της γραμμής. 

 

29. Στη ΧΘ 36+270 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής εναέριος αγωγός ΑΔΜΗΕ 150kV και αγωγός 

ΕΥΔΑΠ Φ600. 

 

30. Στη ΧΘ 36+320 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής εναέριος αγωγός ΑΔΜΗΕ 150kV 

 

31. Στη ΧΘ 37+915 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

32. Στη ΧΘ 38+720 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ80. 

 

33. Στη περιοχή της ΙΔ‐13 Οδού (ΧΘ 38+728,68) οδεύει αγωγός φυσικού αερίου (Χ.Θ. 38+729) 

και πιθανή διασύνδεση ΑΔΜΗΕ, αγωγός ΑΔΜΗΕ 7D63 και αγωγός ΟΤΕ στη  ΧΘ 38+725. 

 

34. Στη ΧΘ 39+241 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός φυσικού αερίου 

 

35. Στη ΧΘ 39+266 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός VODAFONE. 

 

36. Στη περιοχή της ΙΔ‐15 Οδού (ΧΘ 39+449,06) οδεύει αγωγός ΟΤΕ εγκάρσια της γραμμής. 

 

37. Στη περιοχή της ΙΔ‐16 Οδού (ΧΘ 39+761,92) οδεύει αγωγός ΟΤΕ καθώς και αγωγός ΕΥΔΑΠ 

Φ100 στη ΧΘ 39+760. 

 

38. Στη ΧΘ 39+910 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ100. Επίσης περί της ΧΘ 

39+910  ξεκινάει  αγωγός  της  ΕΥΔΑΠ  Φ150  ο  οποίος  και  καταλήγει  στη  ΙΔ‐18  Οδό  (Χ.Θ. 

40+933,01) και Χ.Θ. 40+947 ο οποίος διέρχεται παράλληλα, εγκάρσια και εντός της γραμμής. 

 

39. Στη ΧΘ 40+120 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 
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40. Στη ΧΘ 40+260 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ110. 

 

41. Στη ΧΘ 40+455 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

42. Στη περιοχή της  ΙΔ‐18 Οδού  (ΧΘ 40+933,01) οδεύει αγωγός ΕΥΔΑΠ/Η20 Φ1800‐Φ800 και 

αγωγός ΟΤΕ στη ΧΘ 40+930 καθώς και αγωγός VODAFONE και αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ150 στη ΧΘ 

40+947 εγκάρσια της γραμμής. 

 

43. Στη ΧΘ 40+980 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ600. 

 

44. Στη ΧΘ 41+010 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ600. 

 

45. Στη ΧΘ 41+079 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός VODAFONE. 

 

46. Στη ΧΘ 41+095 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός FORTHNET. 

 

47. Στη ΧΘ 41+098 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ Φ600. 

 

48. Στη ΧΘ 41+108 διέρχεται εγκάρσια και παράλληλα της γραμμής αγωγός OTE. 

 

49. Εγκάρσια της γραμμής στη ΧΘ 42+250 διέρχεται υπόγειο καλώδιο ΑΔΜΗΕ (Υψηλής Τάσης) 

(βάθος 2,30 μ από την επιφάνεια του εδάφους). 

 

50. Εγκάρσια της γραμμής στη ΧΘ 42+325 διέρχεται αγωγός Πυρόσβεσης ΕΛΠΕ‐ΒΕΕ. 

 

51. Εγκάρσια της γραμμής στη ΧΘ 42+415 διέρχεται υπόγειο καλώδιο ΑΔΜΗΕ (Υψηλής Τάσης) 

(βάθος 2,30 μ από την επιφάνεια του εδάφους). 

 

52. Εγκάρσια της γραμμής στη ΧΘ 42+325 διέρχεται αγωγός Πυρόσβεσης ΕΛΠΕ‐ΒΕΕ. 

53. Στη ΧΘ 43+979 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής Πιθανή διασύνδεση ΑΔΜΗΕ, αγωγός 16" 

και αγωγός 12"  ΒΕΑ‐ΜΕΓΑΡΑ καθώς  και  ΕΛΠΕ‐ΒΕΕ αγωγός 12" Νέα πορεία,  αγωγός 16", 

Δουλεία αγωγού 12", αγωγός 16" ΕΛΠΕ‐ΜΕΓΑΡΑ, και αγωγός 12" ΕΛΕΥΣΙΝΑ‐ΜΕΓΑΡΑ. 

 

54. Στη ΧΘ 44+621 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής Πιθανή διασύνδεση ΑΔΜΗΕ, αγωγός 16" 

και αγωγός 12"  ΒΕΑ‐ΜΕΓΑΡΑ καθώς  και  ΕΛΠΕ‐ΒΕΕ αγωγός 12" Νέα πορεία,  αγωγός 16", 

Δουλεία αγωγού 12", αγωγός 16" ΕΛΠΕ‐ΜΕΓΑΡΑ, και αγωγός 12" ΕΛΕΥΣΙΝΑ‐ΜΕΓΑΡΑ. 

 

55. Στη ΧΘ 44+640 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ/Η20 Φ1800‐Φ800. 

 

56. Στη ΧΘ 44+687 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός VODAFONE και αγωγός CYTA. 

 

57. Στη ΧΘ 45+460 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΕΥΔΑΠ/Η20 Φ1800‐Φ800. 
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58. Στη ΧΘ 45+766 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός CYTA. 

 

59. Στη ΧΘ 45+807 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός CYTA. 

 

60. Στη περιοχή της ΚΔ‐1 Οδού (ΧΘ 46+888,40) οδεύει αγωγός ΟΤΕ εγκάρσια της γραμμής στη 

Χ.Θ. 46+882. 

 

61. Στη περιοχή της ΙΔ‐24 Οδού (ΧΘ 47+018,34) οδεύει αγωγός ΟΤΕ εγκάρσια της γραμμής στη 

Χ.Θ. 47+010. 

 

62. Στη ΧΘ 47+385 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

63. Στη ΧΘ 48+090 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

64. Στη περιοχή του τεχνικού Ο‐83 (ΧΘ 48+486,90) οδεύει αγωγός ΟΤΕ εγκάρσια της γραμμής 

στη Χ.Θ. 48+485. 

 

65. Στη ΧΘ 49+050 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

66. Στη ΧΘ 49+364 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

67. Στη  περιοχή  της  ΚΔ‐3  Οδού  (ΧΘ 51+965,05)  οδεύει  αγωγός VODAFONE  και  αγωγός ΟΤΕ 

εγκάρσια της γραμμής στη Χ.Θ. 51+950. 

 

68. Στη ΧΘ 52+190 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

69. Στη ΧΘ 52+855 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός ΟΤΕ. 

 

70. Στη ΧΘ 53+295 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής Πιθανή διασύνδεση ΑΔΜΗΕ, αγωγός 16" 

και αγωγός 12"  ΒΕΑ‐ΜΕΓΑΡΑ καθώς  και  ΕΛΠΕ‐ΒΕΕ αγωγός 12" Νέα πορεία,  αγωγός 16", 

Δουλεία αγωγού 12", αγωγός 16" ΕΛΠΕ‐ΜΕΓΑΡΑ, και αγωγός 12" ΕΛΕΥΣΙΝΑ‐ΜΕΓΑΡΑ. 

 

71. Στη περιοχή του τεχνικού Ο‐108  (ΧΘ 53+367) οδεύει αγωγός ΟΤΕ εγκάρσια της γραμμής στη 

Χ.Θ. 55+370. 

 

72. Στη ΧΘ 54+894 διέρχεται εγκάρσια της γραμμής αγωγός Φ.Α. 14" ΔΕΣΦΑ – κύριος αγωγός. 

 

73. Στη  περιοχή  της  ΙΔ‐35  (ΠΕΟ)  Οδού  (ΧΘ  52+332,85)  οδεύει  αγωγός  CYTA  εγκάρσια  της 

γραμμής στη Χ.Θ. 56+324. 

 

74. Από τη θέση της ΥΔ‐1 έως τη ΧΘ 23+600 η θέση του φορέα τηλεπικοινωνιών συμπίπτει με 

τη θέση όδευσης του ορθογωνικού καναλιού Τ.Π.‐Α. Δ12‐Δ42. Ο φορέας μπορεί να είναι 

επιφανειακός στη περιοχή αυτή. Επίσης ο αγωγός εκκένωσης του καναλιού στη ΧΘ 23+613 
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περίπου με τα φρεάτια, έχει εμπλοκή με τους φορείς σηματοδότησης – τηλεπικοινωνιών.   

 

75. Μεταξύ των ΧΘ 23+600 έως 23+680 προτείνεται η τοποθέτηση του φορέα τηλεπικοινωνιών 

επί  του  τοίχου  Τ2  λόγω  της  εμπλοκής  του  με  τα  φρεάτια  Α.Δ42  και  44,  καθώς  και  του 

ορθογωνικού καναλιού που εφάπτεται στο τοιχείο Τ2. 

 

76. Από τη διατομή 47 (ΧΘ 23+720 περίπου) έως και τη ΧΘ 24+150 η διατομή είναι αρκετά στενή 

και ο φορέας τηλεπικοινωνιών οδεύει στο όριο απαλλοτρίωσης. Στο πλαίσιο της μελέτης 

εφαρμογής  θα  εξεταστεί  η  δυνατότητα  τροποποίησης  της  διατομής  του  φορέα 

τηλεπικοινωνιών  (επιφανειακός  φορέας  αντί  σκάμμα)  ή  εναλλακτικά  η  τοποθέτησή  του  

στην απέναντι πλευρά όπου βρίσκεται ο φορέας σηματοδότησης. 

 

77. Στις ΧΘ 23+950 και 23+520 τοποθετούνται το φωτοπρόσημα και το κύριο φωτόσημα του Σ.Σ. 

Άνω Λιοσίων στο πλαίσιο άλλης σύμβασης. Η θέση τοποθέτησης και η απόσταση από τον 

άξονα  της  ΣΓ  ενδεχόμενα  να  έχουν  οριστεί  πριν  από  τη  κατασκευή  του  έργου.  Σε  κάθε 

περίπτωση θα διερευνηθεί η δυνατότητα τροποποίησης της οριζοντιογραφικής θέσης του 

Τ.Π.‐Α. Δ12÷Δ42 ώστε να υπάρχει χώρος για τον φορέα σηματοδότησης και τα φωτοσήματα 

τα οποία θα πρέπει να πληρούν τους κανόνες ορατότητας από τη γραμμή. 

 

78. Στη περιοχή πέριξ της ΧΘ 24+350 όπου υπάρχει κλειστό ορθογωνικό κανάλι Τ.Π.‐Α Δ44‐Δ87, 

ο φορέας τηλεπικοινωνιών εμπλέκεται με το κανάλι και θα πρέπει να οδεύσει επιφανειακά 

σε κατάλληλο μήκος (πχ. επίτοιχος μεταλλικός). 

 

79. Στη περιοχή  της  ΙΔ‐001  (ΧΘ 24+658)  τόσο η ΥΔΟ‐2 όσο και  τα υφιστάμενα φρεάτια ΑΣΙΔ 

εμπλέκονται με το υδραυλικό έργο  (διαμήκης οχετός Τ.Π.Α.Δ87÷Δ111  τμήμα Α και Γ). Τα 

φρεάτια  τηλεπικοινωνιών  και  ΑΣΙΔ  πρέπει  να  μετατοπιστούν  και  η  ΥΔΓ‐2  να  επεκταθεί 

υπογείως κάτω από Τ.Π.Α.Δ87÷Δ111 ώστε τα νέα φρεάτια και η ΥΔΟ να κατασκευαστούν 

εκτός του καναλιού. 

 

80. Από  την  ΙΔ‐001  έως  τη  ΧΘ  25+520  (Γέφυρα  Περιφερειακής  Αιγάλεω)  ο  φορέας 

τηλεπικοινωνιών  έχει  εμπλοκή  με  το  κανάλι  Τ.Π.Α.Δ111÷Ο.1  και  ενδεχόμενα  να 

κατασκευαστεί  επίτοιχος ή/και  επιφανειακός μονός φορέας.  Ειδικότερα στο  τμήμα κάτω 

από τη γέφυρα, από Φ‐Α.Δ137 έως το Φ‐Α.Δ140, ο φορέας τηλεπικοινωνιών μπορεί να είναι 

επιφανειακός αντί χωμάτινος στον πόδα του πρανούς και το ορθογωνικό κανάλι Τ.Π.‐Α.Δ111 

–  Ο‐1  τμήμα  Ε  να  είναι  κλειστός  φορέας  επί  του  οποίου  θα  οδεύει  ο  φορέας 

Τηλεπικοινωνιών.  

 

81. Στη θέση εμπλοκής της γραμμής με τη γέφυρα Περιφερειακής Αιγάλεω, η θέση των ιστών 

52  και 53  πρέπει  να  διαφοροποιηθεί  ώστε  να  δημιουργηθεί  χώρος  για  την  όδευση  του 

φορέα  τηλεπικοινωνιών μεταξύ  των  ιστών  και  του  καναλιού Τ.Π.Α.‐Δ111÷Ο‐1.  Επίσης,  οι 

ιστοί  νο.  52  και  53  μπορεί  να  αντικατασταθούν  με  εκκρεμείς  δοκίδες  στο  πλαίσιο  της 

μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου ενώ είναι επιθυμητή η μετατόπιση της ζώνης αγκύρωσης 

εκτός της θέσης της άνω διάβασης. 
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82. Κατά μήκος  του Τ.Π.Α.‐Δ111÷Ο‐1  και  έως  τη ΧΘ 25+840  (Αρχή  γέφυρας Λεωφ. Μεγάλου 

Αλεξάνδρου) ο φορέας τηλεπικοινωνιών έχει συνεχή εμπλοκή με το ορθογωνικό κανάλι. Θα 

διερευνηθεί η μετατόπιση του καναλιού σε όλο το μήκος κι εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, 

η διέλευση της οπτικής ίνας από την απέναντι πλευρά του φορέα σηματοδότησης. 

 

 

83. Στη  περιοχή  ανάπτυξης  του  Τ.Π.Α‐01÷Δ153  και  έως  το  πέρας  του  τοίχου  Τ3  ο  φορέας 

τηλεπικοινωνιών έχει εμπλοκή με το υδραυλικό κανάλι. Προτείνεται είτε η μετατόπιση της 

υδραυλικής  κατασκευής  σε  αυτό  το  μήκος  ώστε  να  χωρέσει  το  σκάμμα  ή  επιφανειακό 

κανάλι τηλεπικοινωνιών ή η όδευση της οπτικής ίνας από τον φορέα σηματοδότησης. 

 

84. Κατά  μήκος  του  ορθογωνικού  καναλιού  Τ.Π.‐Α.Δ157÷Ο‐2  (ΧΘ 26+160  έως  ΧΘ 26+301)  ο 

φορέας τηλεπικοινωνιών ταυτίζεται με τη θέση του καναλιού το οποίο βρίσκεται στο όριο 

της ζώνης απαλλοτρίωσης. Επίσης, ο στύλος νο.69 θα πρέπει να μετακινηθεί πλησιέστερα 

στη γραμμή ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή του χωρίς να προκληθεί ζημιά στο κανάλι. 

Θα διερευνηθεί είτε η διέλευση του φορέα τηλεπικοινωνιών επιφανειακά είτε η διέλευση 

της  οπτικής  ίνας μέσω HDPE Φ40  από  τη πλευρά  του φορέα σηματοδότησης,  εφόσον η 

διευθέτηση με τα υδραυλικά έργα είναι επισφαλής ή αδύνατη. 

 

85. Από την ΧΘ 26+301 έως τη ΧΘ 26+480 (αρχή τοιχείου Τ8) υπάρχει εμπλοκή του καναλιού 

Τ.Π.‐Α.Δ177÷Δ‐200  με  τον  φορέα  τηλεπικοινωνιών,  η  οποία  μπορεί  να  αρθεί  με  τη 

μετατόπιση  ενός  εκ  των  δύο  σε  μεγαλύτερη  εγκάρσια  απόσταση  από  τον  άξονα  της 

γραμμής.  

 

86. Κατά μήκος του τοιχείου Τ9 – Τ10, ο φορέας τηλεπικοινωνιών εμπλέκεται με το κανάλι Τ.Π.‐

Α Δ208÷Ο6 και το κανάλι Τ.Π.‐Α Ο‐6÷Δ226. Η θέση του καναλιού μπορεί να διευθετηθεί σε 

σχέση  με  τον  φορέα  τηλεπικοινωνιών  καθ’ότι  με  μικρή  μετατόπιση  του  καναλιού  είναι 

εφικτή  η  κατασκευή  του  σκάμματος  του  φορέα.  Ο  Ιστός  νο.87  μπορεί  να  μετατοπιστεί 

ελαφρώς ώστε να βελτιωθεί η απόσταση της αγκύρωσης από το υφιστάμενο τεχνικό. 

 

87. Από τη ΧΘ 27+450 περίπου έως τη ΧΘ 27+760 ο φορέας τηλεπικοινωνιών εμπλέκεται με το 

κανάλι Τ.Π.‐Α Δ234÷Δ250. Ο φορέας τηλεπικοινωνιών μπορεί να είναι επιφανειακός προς 

την εσωτερική πλευρά και να παρακάμπει τους ιστούς Ηλεκτροκίνησης. 

 

88. Από  τη  ΧΘ  28+105  έως  τη  ΧΘ  29+105  ο  φορέας  τηλεπικοινωνιών  εμπλέκεται  με  τα 

υδραυλικά  κανάλια  και  τα  τοιχεία  αντιστήριξης.  Στη  περιοχή  του  ιστού  νο.130  θα 

προβλεφθεί επιφανειακή όδευση του καναλιού για τη διέλευση από το Φ‐Α.Δ316. 

 

89. Στη περιοχή του Τ.Π.‐Α.Ο‐11÷Ο‐12 (μεταξύ ιστών νο.130 και 131, ο φορέας τηλεπικοινωνιών 

θα πρέπει να διευθετηθεί επιφανειακά σε σχέση με το κανάλι λόγω μειωμένου διαθέσιμου 

εύρους  ή  εναλλακτικά  να  διέλθει  ο  φορέας  από  την  απέναντι  πλευρά  του  φορέα 
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σηματοδότησης. 

 

90. Στη ΧΘ 29+400 περίπου, ο ιστός νο.136 πρέπει να κατασκευαστεί επί του τοιχείου (ειδική 

κατασκευή) λόγω οριακής θέσης του τοιχείου σε σχέση με τη ζώνη απαλλοτρίωσης. 

 

91. Από τη θέση του οχετού Ο‐13 και κατά μήκος του τοιχείου Τ19. Έως τη ΧΘ 29+730 περίπου, 

ο  φορέας  τηλεπικοινωνιών  εμπλέκεται  με  την  όδευση  του  καναλιού  και  του  τοιχείου 

αντιστήριξης. 

 

92. Από  την  αρχή  του  τοιχείου  Τ20  έως  το  πέρας  του  τοιχείου  Τ21  (ΧΘ  30+500)  ο  φορέας 

τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε εμπλοκή με το κανάλι και το τοιχείο κατά μήκος της γραμμής. 

 

93. Ο φορέας τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε εμπλοκή με τους ορθογωνικούς οχετούς Τ.Π.‐Α.Δ‐

410÷Ο‐20 (ΧΘ 30+970) και Τ.Π.‐Α.Ο‐20÷Δ‐442 (ΧΘ 31+350). 

 

94. Ο φορέας τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε εμπλοκή με τον ορθογωνικό οχετό Τ.Π.‐Α.Ο‐20÷Δ‐

442 (ΧΘ 31+350) 

 

95. Κατά μήκος του Τ.Π.‐Α.Δ‐468÷Ο‐23 (ΧΘ 32+127 έως 32+280) και του Τ.Π.‐Α. Ο‐23÷Δ‐478 (ΧΘ 

32+280  έως 32+350) φορέας  τηλεπικοινωνιών βρίσκεται  σε  εμπλοκή με  τον  ορθογωνικό 

οχετό και τους ιστούς.  

 

96. Οι ιστοί των πλαίσιων 215, 216, 217 και 218 βρίσκονται εντός του χώρου ιδιοκτησίας ΕΛΠΕ 

και θα διερευνηθεί στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής η δυνατότητα μετατροπής τους σε 

ημιπλαίσια.  

 

97. Πλησίον του νέου τεχνικού Ο‐24 και από τη πλευρά της γραμμής των ΕΛΠΕ διέρχονται οι 

φορείς σηματοδότησης & τηλεπικοινωνιών οι οποίοι βρίσκονται για ένα διάστημα εκτός της 

ζώνης απαλλοτρίωσης και εντός του χώρου των ΕΛΠΕ. Δεδομένου ότι η γραμμή αυτή θα 

πρέπει  να  καλυφθεί σηματοτεχνικά  (εκτροχιαστής,  μετρητής ΑΗ012,  ελιγμόσημα),  μέρος 

του  εξοπλισμού  σηματοδότησης  θα  αναπτυχθεί  υποχρεωτικά  εντός  της  μη 

σηματοδοτούμενης γραμμής ιδιοκτησίας ΕΛΠΕ. 

 

98. Κατά μήκος του Τ.Π.‐Α.Δ‐484÷Δ‐501 (ΧΘ 32+450 έως 32+790) και εντός του Σταθμού Β.Ε.Α. 

οι φορείς  σηματοδότησης  και  τηλεπικοινωνιών αναπτύσσονται από  την  ίδια πλευρά  και 

βρίσκονται σε εμπλοκή με το κανάλι και τους ιστούς των πλαισίων. 

 

99. Κατά μήκος  του Τ.Π.‐Α. Ο‐27÷Δ‐549  (ΧΘ 33+585  έως 33+760) ο φορέας  τηλεπικοινωνιών 

βρίσκεται σε εμπλοκή με τον ορθογωνικό οχετό, το Φωτόσημα και τους ιστούς.  

 

100. Στη περιοχή του τοιχείου Τ25 (ΧΘ 36+025), ο φορέας τηλεπικοινωνιών έχει εμπλοκή με τον 

ιστό νο.298 
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101. Στη περιοχή του τοιχείου Τ26 (ΧΘ 36+150), ο φορέας τηλεπικοινωνιών έχει εμπλοκή με τους 

ιστούς νο.301 και 302 

 

102. Στη περιοχή της ΙΔ‐11 (36+184) φορέας τηλεπικοινωνιών έχει εμπλοκή με τον ιστό νο.303 

 

103. Σε ένα σημείο (ΧΘ 37+650 περίπου) ο φορέας τηλεπικοινωνιών τέμνει τον ορθογωνικό οχετό 

Τ.Π.‐Α. Ο‐46÷Ο‐47 λόγω αλλαγής κατεύθυνσης του τελευταίου. 

 

104. Στη  θέση  38+460  ο  φορέας  τηλεπικοινωνιών  έχει  εμπλοκή  με  το  φρεάτιο  του  αγωγού 

εκκένωσης του καναλιού Τ/Σ Φ600. 

 

105. Στη θέση 38+547 ο φορέας τηλεπικοινωνιών έχει εμπλοκή με το φρεάτιο Φ‐Α Δ788 

 

106. Στη θέση 38+700 ο φορέας τηλεπικοινωνιών έχει εμπλοκή με το φρεάτιο Φ‐Α Δ96 

 

107. Από τη ΧΘ 39+770 έως τη ΧΘ 40+245 (Ο‐53) οι φορείς σηματοδότησης – τηλεπικοινωνιών 

εμπλέκονται με το ορθογωνικό κανάλι. 

 

108. Οι ιστοί 397 έως 400 βρίσκονται σε εμπλοκή με το κανάλι Τ.Π.‐Α.Δ‐892÷Δ‐901. 

 

109. Από  τη  ΧΘ  41+990  περίπου  έως  τη  ΧΘ  42+310  περίπου,  ο  φορέας  τηλεπικοινωνιών 

εμπλέκεται με την ορθογωνική τάφρο. 

 

110. Από  τη  ΧΘ  42+610  περίπου  έως  τη  ΧΘ  43+360  περίπου,  ο  φορέας  τηλεπικοινωνιών 

εμπλέκεται με την ορθογωνική τάφρο, τα υδραυλικά φρεάτια και τα τοιχεία. 

 

111. Η θέση του Φ/Σ στη ΧΘ 43+425 συμπίπτει με τον ιστό νο.464 

 

112. Η θέση του Φ/Σ στη ΧΘ 43+455 συμπίπτει με τον ιστό νο.465 

 

113. Από  το  τέλος  της  αποβάθρας  στον  Σ.Σ.  ΕΛΠΕ  Ελευσίνας  έως  τη  ΧΘ  43+660  οι  φορείς 

σηματοδότησης  –  τηλεπικοινωνιών  εμπλέκονται  με  το  ορθογωνικό  κανάλι  Τ.Π.‐Α.  Δ‐

1042÷Ο‐63 

 

114. Από τη ΧΘ 43+673 έως τη ΧΘ 43+840 περίπου, ο φορέας τηλεπικοινωνιών εμπλέκεται με την 

ορθογωνική τάφρο. 

 

115. Στη περιοχή του Τ45 (περί τη ΧΘ 46+200) ο φορέας τηλεπικοινωνιών και οι ιστοί βρίσκονται 

πλησίον του τοιχείου. Ο φορέας μπορεί να είναι επιφανειακός τοπικά. 

 

116. Από τη ΧΘ 49+240 έως τη ΧΘ 49+300 περίπου, ο φορέας τηλεπικοινωνιών εμπλέκεται με την 

ορθογωνική τάφρο. 
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117. Ο φορέας τηλεπικοινωνιών εμπλέκεται με τον Ο‐127 (ΧΘ 56+709) στη θέση του φρεατίου. 

 

118. Στη θέση της Άνω Διάβασης ΣΓΥΤ (56+937) υπάρχει εμπλοκή του φορέα τηλεπικοινωνιών με 

το υδραυλικό κανάλι. 

 

119. Στη  ΧΘ  32+600  περίπου  πρόκειται  να  κατασκευαστεί  ιστός  διακοπτικού  εξοπλισμού  με 

πάσσαλο  για  τη  θέση  τμηματισμού  στον  Σ.Σ.  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου.  Ενδεικτική  απόσταση 

άξονα πασσάλου από άξονα αγωγών 1,80 m. 

 

120. Οι  ιστοί  των  πλαισίων Ηλεκτροκίνησης 220  έως 226  απέχουν  αξονική  απόσταση 2,80 m 

περίπου από τον άξονα των αγωγών ΕΛΠΕ. 

 

121. Μετά το πέρας της αποβάθρας του Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου  (διατομή 497)  το υδραυλικό 

κανάλι τέμνει κάθετα την όδευση των αγωγών ΕΛΠΕ στη θέση εκβολής. 

 

122. Το φρεάτιο του αγωγού εκκένωσης του καναλιού Τ/Σ στη ΧΘ 32+883 περίπου γειτνιάζει με 

την όδευση των αγωγών. 

 

123. Στη θέση 33+220, η κατασκευή (φρεάτιο και αγωγός) για την εκβολή σε παρακείμενο κανάλι 

διευθέτησης του ρέματος Αγ. Γεωργίου, τέμνει κάθετα την όδευση των αγωγών. 

 

124. Ο φορέας σηματοδότησης (σκάμμα) γειτνιάζει με την όδευση των αγωγών στη ΧΘ 34+080  

 

125. Ο αγωγός εκκένωσης στη ΧΘ 34+271 και το αντίστοιχο φρεάτιο βρίσκονται σε εμπλοκή με 

τον αγωγό ΕΛΠΕ. 

 

126. Στη θέση 35+035 οι αγωγοί ΕΛΠΕ τέμνουν κάθετα αγωγό της ΕΥΔΑΠ Φ160 

 

127. Από τη ΧΘ 36+050 και έως τη ΧΘ 36+140 περίπου υπάρχει εμπλοκή με υδραυλικά φρεάτια. 

 

128. Περί τη ΧΘ 38+100 και 38+600 περίπου υπάρχει εμπλοκή με το κλειστό ορθογωνικό κανάλι 

 

129. Στη  περιοχή  της  ΙΔ‐13  υπάρχει  εμπλοκή  με  υφιστάμενο  οχετό  και  τοπικούς  τοίχους 

αντιστήριξης. 

 

130. Στη θέση 40+250 υπάρχει εμπλοκή με τεχνικό 2,50 Χ 2,50 

 

131. Στη ΧΘ 42+325 ο αγωγός πυρόσβεσης τέμνει κάθετα τους αγωγούς ΕΛΠΕ. 

 

132. Στη ΧΘ 42+415 οι αγωγοί εμπλέκονται με υπόγειο καλώδιο ΑΔΜΗΕ που βρίσκεται σε βάθος 

2,30 m από το έδαφος. 

 

133. Στη ΧΘ 42+605 οι αγωγοί πυρόσβεσης τέμνουν κάθετα τους αγωγούς ΕΛΠΕ. 
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2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ‐ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

2.1. Γενικά 

 

Οι  χωματουργικές  εργασίες  σε  ότι  αφορά  στην  υποδομή  της  νέας  σιδηροδρομικής  γραμμής  θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές (UIC 719R /94) και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 

α)  Εκσκαφή  του  εδάφους  από  την  στάθμη  του  φυσικού  εδάφους  (ως  στάθμη  φυσικού  εδάφους 

θεωρείται το υφιστάμενο φυσικό έδαφος και αυτό που θα αποκαλυφθεί μετά την αποψίλωση της 

περιοχής επέμβασης) σε βάθος σύμφωνα με τη μελέτη. 

β)  Τον  καθαρισμό,  μόρφωση  και  ισοπέδωση  της  επιφάνειας  έδρασης  της  νέας υποδομής που θα 

συμπυκνωθεί σε βαθμό τουλάχιστον 95% της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας, σύμφωνα με την 

τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR. 

γ) Την κατασκευή στρώσης διαμόρφωσης και υποστρώματος επιδομής σε κατάλληλο πάχος κάτω από 

την επιφάνεια έδρασης των σκύρων της σιδηροδρομικής γραμμής, όπως προσδιορίζεται στη μελέτη. 

Το υπόστρωμα επιδομής πάχους σύμφωνα με τη μελέτη, θα είναι ελευθέρως στραγγιζόμενο θραυστό 

αμμοχάλικο. Ακολουθεί η στρώση σκύρων 25‐30 cm κάτω από το πέλμα του στρωτήρα. Η άνω στάθμη 

του  άκρου  των  αποβαθρών  ορίζεται  στα  +76  επί  πάνω  από  την  κεφαλή  της  πλησιέστερης 

σιδηροτροχιάς.  Για  την  απορροή  των  σιδ.  γραμμών  οι  παραπάνω  στρώσεις  κατασκευάζονται  με 

επίκλιση έως 4% προς το στραγγιστήριο (ή κανάλι, ή τάφρο) των γραμμών. 

δ)  Στο  πλαίσιο  των  ανωτέρω  εργασιών  και  εφόσον  τυχόν  απαιτηθεί  περαιτέρω  βελτίωση  των 

συνθηκών έδρασης επί του φυσικού εδάφους, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί κατά τόπους και υπό 

την στρώση υποστρώματος, πρόσθετη εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό λατομείου ή αυτούσιο 

αμμοχάλικο. Για την τεκμηρίωση της ενδεχόμενης σχετικής απαίτησης, θα πρέπει να εκπονηθεί από 

τον  ανάδοχο  και  να  υποβληθεί  στην  Υπηρεσία  προς  έγκριση  σχετική  γεωτεχνική  μελέτη. 

Διευκρινίζεται  ότι  η  γεωτεχνική  μελέτη  είναι  ανηγμένη  στην  προσφορά  του  Αναδόχου  και  δε  θα 

πληρωθεί ξεχωριστά. 

 

Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών σε φάσεις και οποιαδήποτε 

άλλη δυσχέρεια δεδομένης της ύπαρξης των αγωγών ΝΑΛΠ εντός του σιδηροδρομικού διαδρόμου, 

δεν τεκμηριώνει καταβολή πρόσθετου ανταλλάγματος στον Ανάδοχο. 

 

Για  την  επίχωση  θέσεων  τεχνικών,  κλπ.  θα  επιλέγονται  καταρχήν  τα  προϊόντα  εκσκαφών  εφόσον 

κρίνονται από την Υπηρεσία κατάλληλα για την χρήση τους και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από 

τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση των χώρων προσωρινής αποθήκευσής τους.   
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2.2. Λοιπά θέματα διαμόρφωσης της διατομής 

 

Λοιπά ζητήματα που αφορούν την τελική διαμόρφωση της διατομής, είναι τα εξής: 

 Αφαίρεση φυτικών γαιών προβλέπεται στο πρόσθετο εύρος κατάληψης, πέραν του 

εύρους  της  διατομής  της  υφιστάμενης  παλαιάς  ΣΓ.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις 

θεωρείται πάχος φυτικών γαιών 0,20 m 

 Τα πρανή  των  επιχωμάτων προβλέπονται  γενικά  επενδεδυμένα με φυτική  γη με 

πάχος επένδυσης 0,30 m 

 Στην περίπτωση πρανών επιχωμάτων που εδράζονται σε έδαφος με εγκάρσια κλίση 

>15%, προβλέπεται διαμόρφωση αγκυρώσεων επιχώματος 

 Γεωτεχνικά ζητήματα: Η παρούσα μελέτη ενσωματώνει και τα αποτελέσματα της 

γεωτεχνικής μελέτης χωματουργικών και έδρασης της ΣΓ, κατά την οποία προκύπτει 

η αναγκαιότητα των ακόλουθων έργων: 

‐ Στο τμήμα ΧΘ 40+940 – 40+970 και στο τμήμα ΧΘ 44+160 – 44+360 όπου 

παρατηρούνται τεχνητές επιχώσεις, απαιτείται εξυγίανση της έδρασης της 

ΣΓ με επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4 κατά ΟΜΟΕ 

‐ Στο τμήμα ΧΘ 44+160 – 44+360 (περιοχή τεχνητών επιχώσεων) απαιτείται 

εξυγίανση  πρανών  δεξιά  και  αριστερά  με  επίλεκτα  υλικά  κατηγορίας  Ε2 

κατά ΟΜΟΕ 

‐ Στο τμήμα ΧΘ 44+800 – 44+980, καθαρισμός υφιστάμενων πρανών δεξιά 

(ξεσκάρωμα επικρεμάμενων βράχων και χαλαρών υλικών) 

‐ Στο  τμήμα  ΧΘ  44+440  –  44+560,  επένδυση  πρανών  δεξιά  με  πλήρως 

αγκυρούμενο χαλύβδινο συρματόπλεγμα 

‐ Στο τμήμα ΧΘ 44+500 – 44+550, επένδυση πρανών αριστερά με ελεύθερο 

πλέγμα 

‐ Στο τμήμα ΧΘ 44+820 – 44+970, επένδυση πρανών δεξιά και αριστερά με 

ελεύθερο πλέγμα 

Τα εν λόγω έργα παρουσιάζονται στα σχέδια διατομών της παρούσας μελέτης. 

 

2.3. Υποδομές Σιδηροδρομικών Συστημάτων 

 

Στην περιοχή του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση σιδηροδρομικών συστημάτων και ως εκ τούτου 

θα  κατασκευαστούν  έργα  υποδομής  αυτών,  ήτοι  φρεάτια,  καλωδιοφορείς,  σκάμματα,  υπόγειες 

οδεύσεις  καλωδίων,  κανάλια  κλπ,  τα  οποία  πληρώνονται  στην Ομάδα Ομοειδών  Εργασιών  Β  του 

οικείου τιμολογίου. 

 

Οι  εργασίες  αυτές  θα  εκτελούνται  την  κατάλληλη  χρονική  περίοδο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την 

κατασκευή των αγωγών ΝΑΛΠ και προ της ερμάτωσης της διατομής της γραμμής (αναφορικά με τις 

κατασκευές που οδεύουν κάθετα στη γραμμή).  



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 30 από 151 
     Τεύχος 1 από 2 

 

Οι υφιστάμενες υποδομές των συστημάτων ΑΣΙΔ που θα αποξηλωθούν, καθαιρούνται. 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες έργα στο 
τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. 

 

3. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

3.1. Περιγραφή της χάραξης της Σ.Γ. 

 

Στην αρχή του έργου έχει τροποποιηθεί η σύνδεση της νέας ΣΓ με τη ΣΓΥΤ ΣΚΑ‐Κιάτο, η οποία πλέον 

(σύμφωνα  με  τη  σχετική  επιστολή  του  ΟΣΕ)  προβλέπεται  δίχως  αποκατάσταση  του  τετραπλού 

σιδ/κού  διαδρόμου  (όπως  προβλέπονταν  κατά  την  προμελέτη),  αλλά  με  εγκατάσταση  αλλαγής 

τροχιάς  R500/1:12  επί  της  ΣΓ  Καθόδου  της  ΣΓΥΤ  περί  τη  ΧΘ  23+233.  Η  εν  λόγω  θέση  επιλέγεται 

προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροκίνησης. 

Η  συνδεσιμότητα  της  νέας  ΣΓ  με  την  υφιστάμενη  ΣΓΥΤ  ΣΚΑ  –  Κιάτο  προς  ΣΚΑ  και  Αεροδρόμιο, 

ολοκληρώνεται μέσω της ήδη εγκατεστημένης αριστερής διαγωνίου σύνδεσης  των ΣΓ Ανόδου και 

Καθόδου της ΣΓΥΤ που βρίσκεται ~165 m ανατολικότερα της νέας αλλαγής τύπου R500/1:12. 

Στην  περιοχή  σύνδεσης  της  νέας  ΣΓ  με  τη  ΣΓΥΤ  και  επί  του  υφιστάμενου  διαδρόμου  της  παλαιάς 

μετρικής ΣΓ προς Αγίους Αναργύρους προβλέπεται  (όπως αναφέρεται στην επιστολή έγκρισης της 

προμελέτης) τμήμα ΣΓ για την απόθεση εμπορευματικών συρμών με ελάχιστο ωφέλιμο μήκος 500 m 

(ελάχιστο μήκος για κατηγορία F3 κατά ΤΠΔ). Η εν λόγω ΣΓ απόθεσης σχεδιάζεται ως επέκταση της 

νέας ΣΓ προς Αγίους Αναργύρους και επί αυτής προβλέπεται εγκατάσταση αριστερής αλλαγής τύπου 

R500/1:12 για τη σύνδεση με τη ΣΓΥΤ. Ουσιαστικά η σύνδεση της νέας ΣΓ προς Μέγαρα και της νέας 

ΣΓ απόθεσης υλοποιείται μέσω αριστερής διαγωνίου μεταξύ αυτών των νέων ΣΓ και της υφιστάμενης 

ΣΓ Ανόδου της ΣΓΥΤ. 

Η νέα ΣΓ απόθεσης σχεδιάζεται ως παράλληλη της ΣΓΥΤ σε απόσταση 8,70 m από τη ΣΓ Καθόδου αυτής 

και τερματίζει στη ΧΘ 22+768. 

Στο ακόλουθο Σχήμα παρουσιάζεται διαγραμματικά η γραμμολογία σύνδεσης και λειτουργίας  της 

νέας ΣΓ. 
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Εικόνα 1 : Σύνδεση στη ΣΓΥΤ 

Ειδικότερα το τμήμα Λιόσια – Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΒΕΑ) η γραμμή έχει μελετηθεί προκειμένου 
να υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα διπλασιασμού με αξονική απόσταση 3,80 m χωρίς ο σχεδιασμός 
αυτός να θίγει την εν λειτουργία μονή ΣΓ. H μελλοντική δεύτερη ΣΓ προβλέπεται να αναπτύσσεται 
δίχως να επηρεάζεται η σύνδεση της νέας ΣΓ με τη ΣΓΥΤ, με στρώση μόνο μιας αλλαγής R500/1:12 στο 
μέσον  της  συνδετήριας  διαγωνίου  μεταξύ  της  ΣΓΥΤ  και  της  νέας  μονής  ΣΓ  προς  Μέγαρα,  όπως 
παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα. 

 
Εικόνα 2 : Μελλοντική πρόβλεψη 

Στη συνέχεια η οριστική μελέτη της νέας ΣΓ ακολουθεί γενικά τη γεωμετρία της προμελέτης με μικρές 

τοπικές  τροποποιήσεις  όπου  απαιτήθηκε,  προκειμένου  να  αντιμετωπίζονται  τα  ζητήματα  του 

περιορισμένου διαθέσιμου εύρους με μεγαλύτερη πλέον λεπτομέρεια. 

Ακολούθως αναφέρονται συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στην οριστική μελέτη χάραξης,  τα 

οποία είτε σημειώνονται στην εγκριτική επιστολή του ΟΣΕ της προμελέτης χάραξης, είτε αφορούν σε 

τοπικές προσαρμογές της χάραξης της ΣΓ, λόγω ζητημάτων περιορισμένου διαθέσιμου εύρους. 

 Τμήμα Λιόσια –  ΒΕΑ:  Στο  υπόψη  τμήμα μελλοντικής  διπλής  ΣΓ,  στο  παρόν  στάδιο 

εφαρμόζεται  τυπική  διατομή  μονής  ΣΓ  αλλά  με  πρόβλεψη  για  μελλοντικό 

διπλασιασμό.  Στο  τμήμα  αυτό  όμως  όλα  τα  εγκάρσια  υδραυλικά  τεχνικά 

προβλέπονται ώστε να καλύπτουν και τη μελλοντική διπλή ΣΓ 

 Στην περιοχή της ΣΣτ ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, η γραμμολογία ανάπτυξης της 2ης ΣΓ έχει 

βελτιωθεί ώστε να προσαρμόζεται  καλύτερα στη μελλοντική διπλή ΣΓ προς Λιόσια 

αλλά και λόγω της απαίτησης για εφαρμογή αλλαγών R500/1:12. Η αποβάθρα της 

στάσης προβλέπεται πλέον κεντρική με πλάτος 5,30 m 

 Στη  ΣΣτ  Ασπροπύργου  το  μήκος  της  αποβάθρας  έχει  αυξηθεί  σε  L=120 m  (από 

L=100 m στην προμελέτη) 

 Σε θέση μετά από τη γέφυρα Σαρανταπόταμου και την ΑΔ της ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου 

και  περί  τη  ΧΘ  35+720  της  νέας  ΣΓ,  υπάρχει  πρόβλεψη  για  εγκατάσταση  δεξιάς 

αλλαγής  R300/1:9  για  μελλοντική  σύνδεση  της  νέας  ΣΓ  με  το  λιμένα  Ελευσίνας. 

Σημειώνεται ότι η στρώση της εν λόγω αλλαγής δεν εντάσσεται στο παρόν έργο, αλλά 

θα υλοποιηθεί μελλοντικά μαζί με τη ΣΓ σύνδεσης του λιμένα 

 Στην έξοδο από τον οικισμό Ελευσίνας και συγκεκριμένα περί τη ΧΘ 41+315 της νέας 
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ΣΓ, υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση αριστερής αλλαγής R300/1:9 για μελλοντική 

σύνδεση  της  νέας ΣΓ με  το λιμένα Βλήχας.  Σημειώνεται ότι η στρώση  της  εν  λόγω 

αλλαγής δεν εντάσσεται στο παρόν έργο, αλλά θα υλοποιηθεί μελλοντικά μαζί με τη 

ΣΓ σύνδεσης του λιμένα 

 Στην περιοχή ΒΕΕ και συγκεκριμένα στο τμήμα ΧΘ 42+400 – 43+150, για τη βέλτιστη 

προσαρμογή  της  χάραξης  της  νέας  ΣΓ  στον  περιορισμένου  εύρους  διαθέσιμο 

διάδρομο, εφαρμόζεται οριζόντια γεωμετρία με διαδοχικά εφαπτόμενα κυκλικά τόξα 

ακτίνων R1=1500,00 m / R2=1208,85 / R3=1018,75  (καμπύλες K28a / K28b / K28c). 

Σημειώνεται  ότι  η  «απότομη  αλλαγή  της  ανεπάρκειας  υπερύψωσης»  στις  θέσεις 

αλλαγής  της  καμπυλότητας  είναι  ΔI=12 mm,  σημαντικά  μικρότερη  της  μέγιστης 

επιτρεπόμενης  τιμής  ΔImax=125 mm  που  ορίζεται  στις  ΤΠΔ  του  υποσυστήματος 

«υποδομή» για ταχύτητα 60 km/h < V≤ 200 km/h. 

 Στην έξοδο των Διυλιστηρίων Ελευσίνας  (ΒΕΕ) προς Μέγαρα και συγκεκριμένα στο 

τμήμα ΧΘ 43+800 ‐ 47+000, εφαρμόζεται η χάραξη που προτείνεται στην προμελέτη 

εντός της διαθέσιμης ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, με εφαρμογή δύο σηράγγων, Σ1 

μήκους L~130 m περί τη ΧΘ 45+350 και Σ2 μήκους L~80 m περί τη 45+780. Η εν λόγω 

χάραξη  διασφαλίζει  τη  συμμόρφωση  με  την  απαίτηση  των  ΤΠΔ  περί  ελάχιστης 

οριζόντιας καμπύλης. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω ζώνη απαλλοτρίωσης στο τμήμα 

μετά από τις σήραγγες Σ1 και Σ2 προς Μέγαρα, υπάρχουν εγκατεστημένοι αγωγοί των 

ΕΛΠΕ,  οι  οποίοι  απαιτείται  να  μετατοπιστούν  δεδομένου  ότι  θίγονται  από  την 

κατασκευή της νέας ΣΓ. 

 Στην  περιοχή  του  οικισμού  Νεράκι  εφαρμόζεται  η  «Εναλλακτική  Χάραξη  1»  της 

προμελέτης με πρόβλεψη νέας σιδηροδρομικής γέφυρας Γ1 μήκους L=67 m περί τη 

ΧΘ  50+420  με  ανύψωση  της  ερυθράς  της  νέας  ΣΓ  και  την  ανακατασκευή  με 

υψομετρική προσαρμογή της κάθετης οδού ώστε αυτή να διέλθει κάτω από την εν 

λόγω νέα γέφυρα. Η προσαρμογή της υψομετρίας της εν λόγω οδού έγκειται στην 

καθαίρεση του επιχώματος στη θέση διασταύρωσης με τη ΣΓ, το οποίο λειτουργεί ως 

φράγμα στις απορροές της ανάντη περιοχής 

 Στην  περιοχή  περί  τη  ΧΘ  56+930  όπου  ο  άξονας  της  νέας  ΣΓ  αποκλίνει  από  το 

διάδρομο  της  παλαιάς  ΣΓ  προκειμένου  να  συνδεθεί  με  το  ΣΣ  Μεγάρων  της  ΣΓΥΤ, 

προβλέπεται εγκατάσταση αλλαγής τύπου R300/1:9. Στην εν λόγω αλλαγή ο κύριος 

κλάδος οδεύει προς τον παλαιό ΣΣ Μεγάρων και ο αποκλίνων προς το ΣΣ Μεγάρων 

της ΣΓΥΤ 

 Η σύνδεση της νέας ΣΓ με το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ υλοποιείται στην 5η ΣΓ του ΣΣ, όπου 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Η σύνδεση αυτή συμβαίνει στη ΧΘ 57+853 (ΧΘ νέας ΣΓ). 

Σημειώνεται ότι η υπόψη 5η ΣΓ του υφιστάμενου ΣΣ είναι σήμερα ΣΓ απόθεσης και 

τερματίζει στο πέρας της νότιας αποβάθρας του ΣΣ, στην οποία είναι προσκείμενη 

(δηλαδή το άκρο της προς Κιάτο δεν συνδέεται με τη ΣΓΥΤ). Σημειώνεται ότι υπάρχει 

δυνατότητα μελλοντικά ο μελετώμενος νέος κλάδος του προαστιακού να εισέρχεται 

στη ΣΓΥΤ προς Κιάτο, με σύνδεση της υπόψη 5ης ΣΓ με επέκταση του άκρου της προς 

Κιάτο μετά από το πέρας της αποβάθρας και εγκατάσταση αλλαγής τροχιάς τύπου 

R500/1:12 επί της υφιστάμενης 4ης ΣΓ υπέρβασης του ΣΣ Μεγάρων. Για την επίτευξη 

της εν λόγω σύνδεσης απαιτείται προσαρμογή του δικτύου ηλεκτροκίνησης αλλά και 
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του  συστήματος  σηματοδότησης,  δεδομένου  ότι  στη  μελέτη  ανάταξης 

σηματοδότησης του ΣΣ Μεγάρων δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 

 Στις  ΣΣτ  όπου  προβλέπεται  γραμμολογία  με  πρόσθετη  ΣΓ  παράθεσης,  η  αξονική 

απόσταση μεταξύ των ΣΓ έχει αυξηθεί σε 4,20 m (από 3,80 m που έχει εφαρμοστεί 

στην προμελέτη). H ανάπτυξη όλων των ΣΓ παράθεσης προβλέπεται με αλλαγές τύπου 

R300/1:9  εκτός  της  ΣΣτ  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου  όπου  εφαρμόζονται  αλλαγές  τροχιάς 

τύπου R500/1:12. 

 Στην περιοχή Μεγάρων όπου υπάρχει πρόβλεψη η νέα ΣΓ να διακλαδίζεται και προς 

τον  παλαιό  ΣΣ  Μεγάρων,  εφαρμόζεται  αλλαγή  γραμμής  τύπου  R300/1:9  και  στη 

συνέχεια του αποκλίνοντος κλάδου προβλέπεται κυκλικό τόξο ακτίνας R=200 m με 

κοινή εφαπτόμενη με το τόξο του αποκλίνοντος κλάδου (R=300 m). Με τη θεώρηση 

ότι  η  επιτρεπόμενη  ταχύτητα  θα  είναι  Vεπιτρ=40 km/h,  η  προκύπτουσα  τιμή  της 

απότομης μεταβολής ανεπάρκειας υπερύψωσης στη θέση της κοινής εφαπτόμενης 

είναι  ΔI=31 mm,  σημαντικά  μικρότερη  της  μέγιστης  επιτρεπόμενης  τιμής 

ΔImax=125 mm που ορίζεται στις ΤΠΔ του υποσυστήματος «υποδομή» για ταχύτητα 

60 km/h < V≤ 200 km/h. 

Η ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης που έχει εφαρμοστεί έχει τιμή R=219 m (εκτός της καμπύλης 

ακτίνας  R=200 m  στην  περιοχή  Μεγάρων,  όπως  προαναφέρεται)  και  βρίσκεται  στην  έξοδο  του 

οικισμού της Ελευσίνας. Οι επόμενες ελάχιστες έχουν ακτίνα R=235 m και R=240 m και βρίσκονται 

στην  περιοχή  του  οικισμού  Νεράκι.  Το  σύνολο  της  χάραξης  δεσμεύεται  από  τον  υφιστάμενο 

διαθέσιμο διάδρομο. 

Όλες οι αποβάθρες των ΣΣτ προβλέπονται σε ευθύγραμμα τμήματα ΣΓ εκτός της ΣΣτ Λουτρόπυργου 

η οποία βρίσκεται σε οριζόντια καμπύλη ακτίνας R=2000 m. 

 

Η χάραξη της ερυθράς της νέας ΣΓ μελετάται κατά το δυνατό με ανύψωση ως προς την υψομετρία της 

υφιστάμενης παλαιάς ΣΓ, έτσι ώστε: 

 να  ελαχιστοποιείται  η  ανάγκη  των  εκσκαφών,  δεδομένου  ότι  σύμφωνα  με  τη  νέα 

τυπική διατομή η στάθμη του χωματουργικού προβλέπεται σε στάθμη ~ ‐1,00 m από 

τη στάθμη της ΚΣ 

 να διευκολύνεται η δυνατότητα κατασκευής των απαιτούμενων υδραυλικών έργων 

(οχετοί,  υπόνομοι,  κανάλια  κτλ)  σε  ύψη  ροής  προσαρμοσμένα  στην  υφιστάμενη 

κατάσταση (η οποία λόγω προσχώσεων είναι διαφορετική από αυτήν σύμφωνα με 

την  οποία  κατασκευάστηκε  η  παλαιά  μετρική  ΣΓ)  αλλά  και  με  τις  σύγχρονες 

υδραυλικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις 

 να  μην  δημιουργούνται  ζητήματα  κατά  την  αποκατάσταση  της  υψομετρίας  των 

καθέτων οδών που διασταυρώνουν ισόπεδα τη ΣΓ 

 στις ΚΔ της νέας ΣΓ από υφιστάμενα τεχνικά έργα, ώστε να τηρούνται οι ελάχιστες 

απαιτήσεις ελεύθερου ύψους για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης 

 στις θέσεις των υφιστάμενων και διατηρούμενων ΑΔ της ΣΓ, ώστε να μην αυξάνεται 

σημαντικά το μόνιμο φορτίο του τεχνικού λόγω ανύψωσης της στάθμης της νέας ΣΓ. 

Η μέγιστη εφαρμοζόμενη κατά μήκος κλίση έχει τιμή s=2,5% και προβλέπεται στο τμήμα ΧΘ 26+190 

– 27+420 της νέας ΣΓ. Γενικά, στο τμήμα ΧΘ 25+230 – 31+880 εφαρμόζονται τιμές κατά μήκος κλίσης 

2,1% < s < 2,5%,  οι  οποίες  υπαγορεύονται  από  την  υφιστάμενη  γραμμή  και  δεν  είναι  δυνατό  να 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 34 από 151 
     Τεύχος 1 από 2 

βελτιωθούν.  Τιμές  κατά  μήκος  κλίσης  2,0% < s < 2,3%  εφαρμόζονται  επίσης  σε  τμήματα 

περιορισμένου μήκους (ΧΘ 43+960 – 44+300, ΧΘ 46+690 – 47+080 και ΧΘ 50+440 – 50+640). 

Όλες οι αποβάθρες των ΣΣτ προβλέπονται σε τμήματα ΣΓ με κατά μήκος κλίση s ≤ 2,5‰. 

  

 

3.2. Τμήμα ΣΓ με Νέους Αγωγούς Λευκών Προϊόντων ΕΛΠΕ: Τμήμα ΒΕΑ ‐ ΒΕΕ 

 

Στο τμήμα ΒΕΑ – ΒΕΕ και συγκεκριμένα στο τμήμα ΧΘ 32+425 – 42+670  της νέας ΣΓ, προβλέπεται 

παραπλεύρως της νέας ΣΓ εγκατάσταση 2 αγωγών λευκών προϊόντων ΕΛΠΕ,  διαμέτρου 16  ιντσών 

έκαστος. 

 

Οι αγωγοί τοποθετούνται σε σκάμμα εντός του εύρους απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ και εγκιβωτίζονται 

με άμμο. Ο σχεδιασμός του άξονα των αγωγών γίνεται με τη θεώρηση τυπικής απόστασης 5,65 m από 

τον άξονα της ΣΓ. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό και η απόσταση μεταξύ άξονα ΣΓ και άξονα σκάμματος 

ΝΑΛΠ  είναι  μικρότερη,  τότε  προβλέπεται  διαφοροποίηση  της  διατομής  του  σκάμματος,  όπως 

παρουσιάζεται στις τυπικές διατομές της παρούσας μελέτης. 

 

Οριζοντιογραφικώς η όδευση των ΝΑΛΠ σχεδιάζεται σε απόσταση min 0,5 m από το διαθέσιμο όριο 

απαλλοτρίωσης από υφιστάμενες περιφράξεις ή άλλα διατηρούμενα δομικά στοιχεία, προκειμένου 

να είναι δυνατή η εκσκαφή του σκάμματος των ΝΑΛΠ. 

 

Στην παρούσα οριστική μελέτη χάραξης της ΣΓ έχει ενσωματωθεί η προμελέτη των ΝΑΛΠ. Στα πλαίσια 

απαίτησης  για  ελαχιστοποίηση  των  εκσκαφών  στο  τμήμα  εντοπισμένων  αρχαιοτήτων  εντός  του 

οικισμού της Ελευσίνας (ΧΘ 38+800 – 40+700), στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται και ενδεικτική 

επιφανειακή όδευση των αγωγών των ΕΛΠΕ με εγκατάσταση αυτών εντός κιβωτίου σκυροδέματος 

εξωτερικών διαστάσεων b x h=2,00 x 1,20 m με προκατασκευασμένο κάλυμμα, όπως περιγράφεται 

στην  παράγραφο  §6.1  (Τυπικές  Διατομές  ΣΓ)  της  παρούσας.  Η  εν  λόγω  ενδεικτική  επιφανειακή 

όδευση των ΝΑΠΛ παρουσιάζεται στο σχετικό σχέδιο τυπικών διατομών αλλά και στα σχέδια των 

διατομών της παρούσας μελέτης. 

 

Σημειώνεται ότι η τελική όδευση των αγωγών των ΝΑΛΠ στην υπόψη περιοχή δύναται να επηρεάσει 

και  τα  σχεδιαζόμενα  υδραυλικά  έργα,  τα  οποία  αναλόγως  της  τελικής  απόφασης  πρέπει  να 

επιβεβαιωθούν.  Επίσης  στις  θέσεις  όπου  το  κιβώτιο  σκυροδέματος  εγκατάστασης  των  ΝΑΛΠ 

βρίσκεται εντός του πρίσματος τάσεων της ΣΓ πρέπει να ελεγχθεί στατικά αλλά και η έδραση της ΣΓ 

γεωτεχνικά. 

 

Εφόσον τελικώς στο υπόψη τμήμα ΧΘ 38+800 – 40+920 αποφασιστεί η επιφανειακή διέλευση των 

ΝΑΛΠ, στην παρούσα μελέτη στρώσης γραμμής της νέας ΣΓ προβλέπεται να εφαρμοστούν για λόγους 

ασφαλείας δύο σιδ/χιές ασφαλείας για προστασία έναντι εκτροχιασμού συρμού. 

 

Η τελική όδευση των αγωγών των ΝΑΛΠ στην υπόψη περιοχή όπως οριστικοποιηθεί από το Μελετητή 

των αγωγών (ΑΣΠΡΟΦΟΣ) και από τον ΟΣΕ, δύναται να επηρεάσει και τα σχεδιαζόμενα υδραυλικά 

έργα, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να προσαρμοστούν αναλόγως. Επίσης, 
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εφόσον  τελικώς  εφαρμοστεί  η  λύση  εγκατάστασης  των ΝΑΛΠ εντός  κιβωτίου σκυροδέματος,  στις 

θέσεις όπου το εν λόγω κιβώτιο βρίσκεται εντός του πρίσματος τάσεων της ΣΓ, πρέπει να ελεγχθεί 

στατικά αλλά και η έδραση της ΣΓ γεωτεχνικά. 

 

 

3.3. Σταθμοί και Στάσεις – προσβασιμότητα 

 

Σε όλες τις αποβάθρες των νέων ΣΣτ εξασφαλίζεται πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, με διαμόρφωση ραμπών με 

γεωμετρικά στοιχεία σε συμμόρφωση με τις ΤΠΔ για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και 

ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθώς και με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» 

του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.3.1. Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου ΧΘ 32+660 

Ο  Σ.Σ.  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου  αναπτύσσεται  στον  παλαιό  ΣΣ  ο  οποίος  σήμερα  δεν  διαθέτει 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών. 

 

Η  οδική  πρόσβαση  στη  ΣΣτ  Ασπροπύργου  προβλέπεται  μέσω  υφιστάμενης  τοπικής  οδού,  το 

οδόστρωμα  της  οποίας  προτείνεται  να  βελτιωθεί  σε  μήκος  ~500 m  και  να  επεκταθεί  μέχρι  την 

αποβάθρα,  όπως  παρουσιάζεται  στην  Εικόνα  5‐1.  Στο  πέρας  του  εν  λόγω  οδικού  τμήματος 

προβλέπεται κατασκευή διάταξης αναστροφής οχημάτων με περιμετρικό πεζοδρόμιο. 

 

Το τμήμα της οδού που καταλήγει στη ΣΣτ προσαρμόζεται υψομετρικά προκειμένου να διασφαλίζεται 

η πρόσβαση ΑΜΕΑ. 

 

Η πρόσβαση των επιβατών προβλέπεται να γίνεται από το δυτικό άκρο της αποβάθρας στο οποίο 

διαμορφώνονται ράμπες πρόσβασης με κατά μήκος κλίση ≤ 5% και πλάτος 2,20 m και με ισόπεδη 

διάβαση σιδηροτροχιών. 

 

Εφόσον τελικώς στο υπόψη τμήμα ΧΘ 38+800 – 40+920 αποφασιστεί η επιφανειακή διέλευση των 

ΝΑΛΠ, στην παρούσα μελέτη στρώσης γραμμής της νέας ΣΓ προβλέπεται να εφαρμοστούν για λόγους 

ασφαλείας δύο σιδ/χιές ασφαλείας για προστασία έναντι εκτροχιασμού συρμού. 

 

3.3.2. ΣΣτ Ασπροπύργου ΧΘ 35+255 

Η ΣΣτ Ασπροπύργου προβλέπεται στη θέση του παλαιού ΣΣ, οπότε υπάρχει οδική εξυπηρέτηση. 

 

Η πρόσβαση των επιβατών προβλέπεται να γίνεται από το υφιστάμενο κρηπίδωμα του παλαιού ΣΣ 

και με  κατασκευή ραμπών πρόσβασης που καταλήγουν στο δυτικό άκρο  της αποβάθρας με  κατά 

μήκος κλίση ≤ 5% και πλάτος 2,20 m.  

 

Η πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο στο υφιστάμενο κρηπίδωμα χαμηλού ύψους δεν εξετάζεται. 
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3.3.3. ΣΣτ Βαμβακιάς ΧΘ 38+400 

Πρόκειται για νέα ΣΣτ που δεν υπήρχε στην παλαιά ΣΓ. 

Η οδική εξυπηρέτηση αυτής προβλέπεται από την παράπλευρη Ιερά Οδό. 

Η πρόσβαση των επιβατών προβλέπεται να γίνεται από το δυτικό άκρο του κρηπιδώματος ως εξής: 

 Μέσω  του  πεζοδρομίου  της  Ιεράς  Οδού  στο  οποίο  υπάρχει  και  στάση  ΟΑΣΑ,  με 
κατασκευή ραμπών με κατά μήκος κλίση ≤ 5% και πλάτος 2,20 m (πρόσβαση ΑΜΕΑ) 

 Μέσω της κάθετης οδού ΙΔ12 με διάδρομο και κλίμακες (πρόσβαση πλην ΑΜΕΑ) 

 

3.3.4. ΣΣτ Ελευσίνας ΧΘ 39+605 

Η ΣΣτ Ελευσίνας προβλέπεται στη θέση του παλαιού ΣΣ, οπότε υπάρχει οδική εξυπηρέτηση. 

 

Η πρόσβαση των επιβατών προβλέπεται να γίνεται από το υφιστάμενο κρηπίδωμα του παλαιού ΣΣ 

και με κατασκευή ραμπών πρόσβασης με κατά μήκος κλίση ≤ 5% και πλάτος 2,20 m ως εξής: 

 Στο κρηπίδωμα της ΣΓ Καθόδου και από τα δύο άκρα αυτού 

 Στο κρηπίδωμα της ΣΓ Ανόδου από το δυτικό άκρο αυτού μέσω ισόπεδης διάβασης 
σιδηροτροχιών 

  

3.3.5. ΣΣτ ΕΛΠΕ Ελευσίνας ΧΘ 43+549 

Πρόκειται για νέα Σιδηροδρομική Στάση που δεν υπήρχε στην παλαιά ΣΓ. 

 

Η οδική πρόσβαση στη ΣΣτ ΕΛΠΕ Ελευσίνας προβλέπεται μέσω υφιστάμενης τοπικής οδού η οποία 

καταλήγει στην ισόπεδη διασταύρωση ΙΔ‐21, το οδόστρωμα της οποίας προτείνεται να βελτιωθεί σε 

μήκος  ~250 m.  Παραπλεύρως  της  εν  λόγω  τοπικής  οδού  σε  διαθέσιμο  πλάτυσμα  (εκτός  ορίου 

απαλλοτρίωσης  ΟΣΕ)  πριν  από  την  ΙΔ  με  τη  ΣΓ,  υπάρχει  δυνατότητα  ανάπτυξης  περιορισμένης 

διάταξης αναστροφής επιβατικών οχημάτων με παράπλευρο πεζοδρόμιο. 

 

Λόγω της οριζόντιας γεωμετρίας της ΣΓ η αποβάθρα της ΣΣτ βρίσκεται σε απόσταση ~ 130 m από την 

εν λόγω διάταξη αναστροφής. Επομένως η πρόσβαση των επιβατών στην αποβάθρα γίνεται μέσω 

νέου πεζοδρομίου παραπλεύρως της νέας ΣΓ, το οποίο καταλήγει στο ανατολικό άκρο της αποβάθρας 

όπου μέσω ραμπών επιτυγχάνεται η πρόσβαση στη στάθμη αυτής. 

3.3.6. ΣΣτ Λουτρόπυργος ΧΘ 47+432 

Πρόκειται για νέα ΣΣτ που δεν υπήρχε στην παλαιά ΣΓ. 

 

Η  απ΄  ευθείας  οδική  πρόσβαση  στη  ΣΣτ  Λουτρόπυργος  μέσω  της  οποίας  προβλέπεται  να 

εξυπηρετούνται ΑΜΕΑ, επιτυγχάνεται μέσω υφιστάμενων τοπικών οδών, από την παράπλευρη οδό 

εξυπηρέτησης αυτ/δρομου ‐ ΣΓΥΤ μέσω της οδού Σόλωνος και της παράπλευρης στη ΣΣτ οδού Στρ. Κ. 

Μαράκα.  Παραπλεύρως  της  οδού  Στρ.  Κ.  Μαράκα  και  σε  διαθέσιμο  πλάτυσμα  εντός  ζώνης 
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απαλλοτρίωσης  ΟΣΕ,  προτείνεται  ανάπτυξη  περιορισμένης  διάταξης  αναστροφής  επιβατικών 

οχημάτων με παράπλευρο πεζοδρόμιο. Η πρόσβαση στη στάθμη της αποβάθρας γίνεται με ράμπες 

κλίσης ≤ 5% και πλάτους 2,20 m από το δυτικό άκρο αυτής. 

 

Στην  υπόψη  ΣΣτ  προβλέπεται  επίσης  πρόσβαση  επιβατών  και  από  την  πλευρά  του  παραλιακού 

μετώπου από την οδό Ευρυάλης (κάθετη της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη ΧΘ 47+400 της νέας ΣΓ), με 

κλίμακες  έως  τη  στάθμη  ΚΣ  (μη  προσβάσιμες  από  ΑΜΕΑ)  και  με  ράμπες  έως  τη  στάθμη  της 

αποβάθρας, από την ανατολική πλευρά αυτής. 

 

3.3.7. ΣΣτ Νεράκι ΧΘ 49+700 

Πρόκειται για νέα ΣΣτ που δεν υπήρχε στην παλαιά ΣΓ. 

 

Η απ΄ ευθείας οδική πρόσβαση στη ΣΣτ Νεράκι μέσω της οποίας προβλέπεται να εξυπηρετούνται 

ΑΜΕΑ,  επιτυγχάνεται  μέσω  υφιστάμενης  κάθετης  οδού  που  διασταυρώνει  ισόπεδα  τη  ΣΓ  (ΙΔ‐25 

κάθετης οδού σύνδεσης παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης αυτ/δρομου ‐ ΣΓΥΤ με την Παλαιά Εθνική 

Οδό) και μέσω της παράπλευρης στη ΣΣτ οδού Ρετσίνα. Παραπλεύρως της οδού Ρετσίνα και εντός 

ζώνης απαλλοτρίωσης ΟΣΕ, προτείνεται ανάπτυξη περιορισμένης διάταξης αναστροφής επιβατικών 

οχημάτων.  Η  πρόσβαση  στη  στάθμη  της  αποβάθρας  γίνεται  με  ράμπες  κλίσης  ≤ 5%  και  πλάτους 

2,20 m από το ανατολικό άκρο αυτής. 

 

Στην  υπόψη  ΣΣτ  προβλέπεται  επίσης  πρόσβαση  επιβατών  και  από  την  πλευρά  του  παραλιακού 

μετώπου μέσω κάθετης οδού στην Παλαιά Εθνική Οδό (περί τη ΧΘ 49+610 της νέας ΣΓ), με κλίμακες 

έως τη στάθμη ΚΣ (μη προσβάσιμες από ΑΜΕΑ) και στη συνέχεια έως τη στάθμη της αποβάθρας με 

τις ίδιες ράμπες με αυτές της οδικής πρόσβασης. 

3.3.8. ΣΣτ Νέας Περάμου ΧΘ 52+378 

Η ΣΣτ Νέας Περάμου προβλέπεται στη θέση του παλαιού ΣΣ, οπότε υπάρχει οδική εξυπηρέτηση. 

 

Η πρόσβαση των επιβατών προβλέπεται να γίνεται από το υφιστάμενο δάπεδο σκυροδέματος που 

αποτελεί επέκταση του κρηπιδώματος του παλαιού ΣΣ και με κατασκευή ραμπών πρόσβασης που 

καταλήγουν  στο  δυτικό  άκρο  της  αποβάθρας  με  κατά  μήκος  κλίση  ≤ 5%  και  πλάτος  2,20 m.  Η 

πρόσβαση στο κρηπίδωμα της ΣΓ καθόδου περιλαμβάνει ισόπεδη διάβαση σιδηροτροχιών. 

 

Η πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο στο υφιστάμενο δάπεδο σκυροδέματος δεν εξετάζεται. 

 

3.4. Υλικά επιδομής 

 

Το έργο αφορά στο νέο κλάδο του προαστιακού σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής από Άνω Λιόσια έως 

το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ, συνολικού μήκους ~34,6 km. Ο νέος κλάδος του προαστιακού σιδηρόδρομου 

θα  εξυπηρετεί  τους  οικισμούς Ασπρόπυργος,  Ελευσίνα,  Λουτρόπυργος,  Νεράκι,  Νέα Πέραμος  και 

Μέγαρα, τους οποίους και θα συνδέει με το υπόλοιπο δίκτυο του Προαστιακού. Επιπροσθέτως, θα 
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εξυπηρετεί και τις εγκαταστάσεις των ΕΠΛΕ Ασπροπύργου (BEA) και Ελευσίνας (BEE). 

 

Ο εν λόγω κλάδος σε όλο το μήκος του οδεύει εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου 

της παλαιάς μετρικής ΣΓ προς Πελοπόννησο, εκτός του τελευταίου τμήματος μήκους ~900 m όπου 

μετά από το σημείο ανισόπεδης διασταύρωσης με τη ΣΓΥΤ ΣΚΑ ‐ Κιάτο κινείται στη ζώνη μεταξύ της 

εν λόγω ΣΓΥΤ και του αυτοκινητόδρομου Ολυμπία Οδός, προκειμένου να συνδεθεί με το ΣΣ Μεγάρων 

της ΣΓΥΤ. 

 

Η αρχή του έργου ορίζεται μετά από το νέο ΣΣ Λιοσίων της ΣΓΥΤ ΣΚΑ – Κιάτο προς Κιάτο, μετά από τη 

θέση όπου ο τετραπλός σιδηροδρομικός διάδρομος συγκλίνει και γίνεται διπλός και συγκεκριμένα 

στη ΧΘ 23+233 της ΣΓΥΤ. 

 

Το πέρας του νέου κλάδου ορίζεται στο ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ, στη θέση σύνδεσης με την υφιστάμενη 

αλλαγή τροχιάς «Μ2» στην 5η ΣΓ του ΣΣ, με ΧΘ τέλους 57+867. 

Σε όλο το μήκος η νέα ΣΓ προβλέπεται με διατομή μονής ΣΓ. Ειδικότερα το τμήμα Λιόσια – Διυλιστήρια 

Ασπροπύργου  (ΒΕΑ)  η  γραμμή  έχει  μελετηθεί  προκειμένου  να  υπάρχει  μελλοντικά  η  δυνατότητα 

διπλασιασμού με αξονική απόσταση 3,80 m  χωρίς ο σχεδιασμός αυτός να θίγει  την εν λειτουργία 

μονή ΣΓ. Επίσης η μελλοντική δεύτερη ΣΓ προβλέπεται να αναπτύσσεται σε κατάλληλη θέση μετά από 

τη σύνδεση της μονής ΣΓ με τη ΣΓΥΤ, δίχως να επηρεάζεται η εν λόγω σύνδεση. 

 

Η στρώση γραμμής λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Τη στρώση της αλλαγής τροχιάς περί τη ΧΘ 56+930 (όπου ο άξονας της νέας ΣΓ αποκλίνει 

από το διάδρομο της παλαιάς ΣΓ προκειμένου να συνδεθεί με το ΣΣ Μεγάρων της ΣΓΥΤ), για 

τη σύνδεση της ΣΓ επέκτασης προς τον παλαιό ΣΣ Μεγάρων εντός του ομώνυμου οικισμού. 

 Εντός του οικισμού της Ελευσίνας, την επιφανειακή όδευση των αγωγών των ΕΛΠΕ (τμήμα 

ΧΘ 38+800  –  40+920),  όπου  για  λόγους  ασφαλείας  προβλέπεται  εγκατάσταση  σιδ/χιών 

ασφαλείας  (τμήμα  εντοπισμένων  αρχαιοτήτων  έως  πέρας  υφιστάμενου  πλευρικού 

καναλιού αποχέτευσης παραπλεύρως της οδού Αγάθου). 

Σημειώνεται  ότι  εφόσον  τελικώς  στην  υπόψη  περιοχή  δεν  υιοθετηθεί  η  λύση  της  επιφανειακής 

διέλευσης των αγωγών των ΕΛΠΕ, δεν θα απαιτηθεί και η εγκατάσταση σιδ/χιών ασφαλείας. 

 

Κατά  μήκος  του  έργου  προβλέπονται  οι  εξής  Σιδηροδρομικές  Στάσεις  :  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου  (ΧΘ 

32+660), Ασπρόπυργος (ΧΘ 35+255), Βαμβακιά (ΧΘ 38+400), Ελευσίνα (ΧΘ 39+605), ΕΛΠΕ Ελευσίνας 

(ΧΘ 43+549), Λουτρόπυργος (ΧΘ 47+432), Νεράκι (ΧΘ 49+700) και Νέα Πέραμος (ΧΘ 52+378). 

 

3.4.1. Τυπική Διατομή 

 

Γενικά εφαρμόζονται οι τυπικές διατομές οι οποίες έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

 Υπόστρωμα επιδομής πλάτους 6,7 m (=3,20 + 3,50 m) με μονοκλινή διαμόρφωση 

 Πάχος στρώσης σκύρου στη θέση της δυσμενέστερης σιδηροτροχιάς: min 0,30 m 

 Πάχος στρώσης υποστρώματος επιδομής: 0,25 m 
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Το  μέτρο  παραμορφωσιμότητας  ΕV2  της  επιφάνειας  επί  της  οποίας  εδράζεται  η  στρώση  του 

υποστρώματος  επιδομής  πρέπει  σύμφωνα με  ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501‐02‐07‐01‐00:2018  να  είναι  ΕV2  ≥ 80 

MN/m2.  

 

 

3.4.2. Σιδηροτροχιές 

Σε όλο το μήκος του έργου προβλέπεται εφαρμογή Συνεχώς Συγκολλημένων Σιδηροτροχιών  (ΣΣΣ), 

τύπου 54Ε1 σε στρωτήρες σκυροδέματος. 

 

Διακοπή των ΣΣΣ προβλέπεται μόνο στη θέση της γέφυρας Γ1 (ΧΘ 50+423,55) επί της καμπύλης Κ44 

(R=235 m),  η  οποία  έχει  σχεδιαστεί  στις  θέσεις  των  ακροβάθρων  με  αρμούς  και  εφέδρανα  που 

επιτρέπουν τη διαμήκη ανεξάρτητη κίνηση του φορέα της γέφυρας. Στα άκρα της ΣΣΣ εφαρμόζονται 

τυπικές Συσκευές Διαστολής (ΣΔ), μεταξύ των οποίων η γραμμή προβλέπεται αμφιδετημένη. 

 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΝΚΕΓ και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐07‐03‐03‐10 εγκατάσταση ΣΔ μπορεί να 

γίνει είτε σε ευθυγραμμία, είτε σε κυκλικό τόξο ακτίνας R≥500 m, οι εν λόγω ΣΔ τοποθετούνται στα 

πλησιέστερα ευθύγραμμα τμήματα εκατέρωθεν της γέφυρας, οπότε το τμήμα της αμφιδετημένης ΣΓ 

ορίζεται από ΧΘ 50+180,05 έως ΧΘ 50+612,05. 

 

Στο εν λόγω τμήμα εφαρμόζονται στρωτήρες σκυροδέματος και αμφιδέτες ανά 36 m. 

 

Η  προσήλωση  των  σιδ/χιών  στους  στρωτήρες  υλοποιείται  με  υλικά  συμβατά  αναλόγως  του 

συνδυασμού: τύπος σιδ/χιάς (60Ε1 ή 54Ε1) – είδος στρωτήρα. 

3.4.3. Στρωτήρες – συστήματα προσήλωσης 

Η τυπική απόσταση b των στρωτήρων κάθε τύπου (ξύλινοι, σκυροδέματος), προβλέπεται b=60 cm. 

Στην περίπτωση όπου οι θέσεις των προβλεπόμενων συγκολλήσεων των σιδ/χιών εμποδίζονται από 

τη θέση του στρωτήρα, οι μεταξύ αποστάσεις b αυτών μεταβάλλονται κατάλληλα ώστε η εργασία 

συγκόλλησης να εκτελείται ανεμπόδιστα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται b≤60 cm. 

Προβλέπεται εφαρμογή των ακόλουθων συνδυασμών στρωτήρων ‐ συστημάτων προσήλωσης: 

 Ολόσωμοι  προεντεταμένοι  στρωτήρες  σκυροδέματος  B70  –  Προσήλωση  τύπου  W14  με 

ελατηριωτά αγκύρια Skl 14 για σιδ/χιά 60Ε1. 

 Ολόσωμοι  προεντεταμένοι  στρωτήρες  σκυροδέματος  B70  –  Προσήλωση  τύπου  W14  με 

ελατηριωτά αγκύρια Skl 14 για σιδ/χιά 54Ε1 

 Ολόσωμοι  προεντεταμένοι  στρωτήρες  σκυροδέματος  B93  –  Προσήλωση  τύπου  KS, 

ελατηριωτά αγκύρια Skl 24 για τη σιδ/χιά 54Ε1 κύλισης και αγκύρια Skl 12 για τη σιδ/χιά 54Ε1 

ασφαλείας. 
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3.4.4. Σκύρα γραμμής 

Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί σκύρα γραμμής ποιότητας Κ2 για το έργο καθώς και μικρή ποσότητα 

σκύρων  Κ1  για  τις  εργασίες  στη  ΣΓΥΤ,  κατάλληλης  κοκκομετρικής  σύνθεσης,  σχήματος  κόκκων, 

ομοιογένειας και καθαρότητας σύμφωνα με την συνημμένη στα Τεύχη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 

Ε 18.07.10. 

 

Ο Ανάδοχος, με δαπάνες του θα φροντίσει στη διαμόρφωση των απαραίτητων σκυραποθηκών στο 

έργο. 

 

3.4.5. Σιδηροτροχιές Ασφαλείας 

Σιδηροτροχιές ασφαλείας τοποθετούνται πάνω σε γέφυρες όταν δεν υπάρχει προστατευτικό στηθαίο 

το οποίο να εμποδίζει την τυχόν πτώση του εκτροχιασμένου συρμού ή σε θέσεις ύπαρξης κατασκευών 

που περιορίζουν ξαφνικά το περιτύπωμα των γραμμών. 

 

Οι  σιδ/χιές  ασφαλείας  προβλέπονται  τύπου  όμοιου  με  τις  σιδηροτροχιές  κύλισης,  σε  παράλληλη 

απόσταση 180 mm από αυτές. 

 

Στα  δύο  άκρα  κάθε  σιδ/χιάς  ασφαλείας  εφαρμόζεται  επιπλέον  τμήμα  εισόδου  /  εξόδου  επί  9 

στρωτήρων (~5,40 m). 

 

Όλα τα τμήματα εφαρμογής σιδ/χιών ασφαλείας προβλέπονται με στρωτήρες σκυροδέματος τύπου 

Β93. 

 

Στις  θέσεις  όπου  ΙΔ  οδών  συμπίπτουν  σε  τμήμα  εφαρμογής  σιδηροτροχιών  ασφαλείας,  οι  ΙΔ 

διαμορφώνονται με ασφαλτικό οδόστρωμα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, σιδηροτροχιές ασφαλείας τοποθετούνται: 

 Σε θέση γεφυρών 

Σιδηροτροχιές ασφαλείας εφαρμόζονται σε όλες τις γέφυρες μήκους > 25 m. Τοποθετούνται σε όλο 

το  μήκος  της  γέφυρας  και  επεκτείνονται  σε  μήκος  12 m  πριν  και  μετά  των  ακραίων  αρμών  της 

γέφυρας. 

Το μήκος προσαρμογής των 9 στρωτήρων «διευθέτησης τροχού» εφαρμόζεται πέραν των 12 m των 

σιδ/χιών ασφαλείας. 

Στις  γέφυρες  όπου  εφαρμόζονται  σιδ/χιές  ασφαλείας,  τοποθετούνται  δύο  σιδ/χιές  ασφαλείας 

εσωτερικά των σιδηροτροχιών κύλισης. 

 Σε θέση τεχνικών ΑΔ οδών 

Σύμφωνα με Ril 804.5301, σιδ/χιές ασφαλείας τοποθετούνται σε θέσεις  τεχνικών ΑΔ  (διέλευση ΣΓ 

κάτω από τα εν λόγω τεχνικά), ανάλογα με την απόσταση b του άξονα της ΣΓ από την όψη του βάθρου 

(ή γενικά από την κατασκευή στήριξης) ως εξής: 

‐ b ≤ 3,0 m, σε οριζόντιες καμπύλες ακτίνας R ≥ 10 000 m 
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‐ b ≤ 3,2 m, σε οριζόντιες καμπύλες ακτίνας R < 10 000 m 

Εφόσον  δεν  τηρούνται  οι  εν  λόγω  ελάχιστες  αποστάσεις  και,  δεδομένου  ότι  δεν  αναφέρονται 

συγκεκριμένα μήκη εφαρμογής, στην παρούσα μελέτη προτείνεται η εφαρμογή σιδ/χιών ασφαλείας 

σε μήκος είτε 12 m πριν και μετά των ακραίων θέσεων των τοιχίων, είτε 12 m εκατέρωθεν της θέσης 

του βάθρου που περιορίζει το περιτύπωμα. 

 Σε θέση αποβαθρών 

Σιδηροτροχιές ασφαλείας τοποθετούνται εκατέρωθεν των αποβαθρών, δεδομένου ότι η αποβάθρα 

θεωρείται κατασκευή που περιορίζει ξαφνικά το περιτύπωμα των ΣΓ. 

Οι  σιδ/χιές  ασφαλείας  σε  περιοχές  κρηπιδωμάτων  τοποθετούνται  στην  απέναντι  (ως  προς  την 

αποβάθρα)  σιδ/χιά,  εσωτερικά  των σιδηροτροχιών κύλισης. Προβλέπεται  εφαρμογή μίας σιδ/χιάς 

ανά ΣΓ σε μήκος 12 m εκατέρωθεν του άκρου του κρηπιδώματος ή της ράμπας του κρηπιδώματος, 

εφόσον δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις b του άξονα της ΣΓ από την όψη της κατασκευής. 

Τμήμα διευθέτησης τροχών μήκους 5,40 m (9 στρωτήρες B93) εφαρμόζεται μόνον στα εξωτερικά (ως 

προς  την  αποβάθρα)  άκρα  των  σιδ/χιών  ασφαλείας.  Στα  εσωτερικά  άκρα  αυτών  προβλέπεται  σε 

αντικατάσταση αυτού, καθ΄ ύψος απότμηση της σιδ/χιάς ασφαλείας σε μήκος ~0,40 m.  

 Εντός του οικισμού της Ελευσίνας, τμήμα ΧΘ 38+800 – 40+920 

Στο  τμήμα  εντοπισμένων  αρχαιοτήτων  εντός  του  οικισμού  της  Ελευσίνας  και  μέχρι  το  πέρας  του 

υφιστάμενου  πλευρικού  καναλιού  αποχέτευσης  παραπλεύρως  της  οδού  Αγάθου,  λόγω  της  υπό 

εξέταση επιφανειακής διέλευσης των αγωγών των ΕΛΠΕ, προβλέπεται να εφαρμοστούν δύο σιδ/χιές 

ασφαλείας για προστασία έναντι εκτροχιασμού συρμού. Εφόσον τελικώς αποφασιστεί η διέλευση 

των αγωγών των ΕΛΠΕ σε τυπικό σκάμμα, δεν απαιτείται εφαρμογή σιδ/χιών ασφαλείας στο υπόψη 

τμήμα της νέας ΣΓ. 

3.4.6. Συσκευές Διαστολής 

Συσκευές  διαστολής  εγκαθίστανται  εκατέρωθεν  της  γέφυρας  Γ1  (ΧΘ  50+423,55)  η  οποία  έχει 

σχεδιαστεί  στις  θέσεις  των  ακροβάθρων  με  αρμούς  και  εφέδρανα  που  επιτρέπουν  τη  διαμήκη 

ανεξάρτητη κίνηση του φορέα της γέφυρας. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΝΚΕΓ και την ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501‐07‐03‐03‐10 εγκατάσταση ΣΔ μπορεί να γίνει είτε σε ευθυγραμμία, είτε σε κυκλικό τόξο ακτίνας 

R≥500 m,  οι  εν  λόγω  ΣΔ  τοποθετούνται  στα  πλησιέστερα  ευθύγραμμα  τμήματα  εκατέρωθεν  της 

γέφυρας. Συγκεκριμένα, τα σημεία αρχής αυτών ορίζονται στις ΧΘ 50+168,05 και ΧΘ 50+612,05). 

Οι ΣΔ θεωρούνται με στρωτήρες σκυροδέματος και με μήκος L=12 m.Το τμήμα της ΣΓ μήκους 432 m 

μεταξύ των ΣΔ (τμήμα ΧΘ 50+180,05 και ΧΘ 50+612,05) προβλέπεται με στρωτήρες σκυροδέματος 

και αμφιδέτες ανά 36 m. 

 

3.4.7. Αλλαγές τροχιάς 

Προβλέπεται  τοποθέτηση  νέων  αλλαγών  γραμμής  με  σιδηροτροχιές  τύπου  54Ε1  με  στρωτήρες 

σκυροδέματος, στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια της παρούσας μελέτης. Αλλαγή γραμμής 

με σιδηροτροχιές τύπου 60Ε1 και στρωτήρες σκυροδέματος τοποθετείται μόνο επί της υφιστάμενης 

ΣΓ Καθόδου της ΣΓΥΤ στην περιοχή σύνδεσης της νέας ΣΓ προς Μέγαρα (περιοχή ΧΘ 23+233). 

Στο  πέρας  της  χάραξης  στο  ΣΣ  Μεγάρων  της  ΣΓΥΤ,  η  νέα  ΣΓ  συνδέεται  στον  κύριο  κλάδο  της 

υφιστάμενης αλλαγής τροχιάς Μ2 (12‐01 / UIC60 / 1:9/R190/ ΧΘ 57+563,45 ΣΓΥΤ σύμφωνα με το «ως 
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κατασκευάσθει» σχέδιο της ΣΓΥΤ). 

Στις δύο υπόψη θέσεις αρχής και τέλους της νέας ΣΓ, η μετάβαση από τις σιδ/χιές τύπου 54Ε1 της 

νέας  ΣΓ  στις  σιχ/χιές  τύπου  UIC60  της  ΣΓΥΤ,  υλοποιείται  με  μεταβατικές  σιδηροτροχιές,  αφού 

προηγηθεί  μία  εσχάρα 18 m  με  ίδιου  τύπου  σιδ/χιές  και  στρωτήρες  με  αυτούς  των  αλλαγών.  Οι 

μεταβατικές σιδηροτροχιές αποτελούνται από τμήμα σιδ/χιάς 60Ε1 μήκους 12 m και τμήμα σιδ/χιάς 

54Ε1 μήκους 6 m. 

3.4.8. Ενισχυμένη Διατομή Έρματος 

Εφαρμογή ενισχυμένης διατομής έρματος (πλάτος διατομής σκύρου πέραν του άκρου του στρωτήρα 

C=60 cm, ύψος έρματος άνω του στρωτήρα H=15 cm) προβλέπεται στα καμπύλα τμήματα γραμμής 

ΣΣΣ ακτίνας καμπυλότητας R, ως ακολούθως: 

 για R < 500 m με στρωτήρες σκυροδέματος 

 για R < 550 m με ξύλινους στρωτήρες 

 

Ενισχυμένη διατομή έρματος προβλέπεται να εφαρμοστεί και στην καμπύλη Κ44 (ακτίνας R=235 m) 

παρότι η γραμμή στην περιοχή αυτή προβλέπεται αμφιδετημένη, για ενίσχυση της αντίστασης της ΣΓ 

στις πλευρικές δυναμικές φορτίσεις. 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πλευρικού τοιχίου αντιστήριξης έρματος τότε θεωρείται 

ενισχυμένη διατομή με C=40 cm, όπως προβλέπεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐07‐03‐03‐10. 

 

Οι ακριβείς θέσεις εφαρμογής ενισχυμένης διατομής έρματος, παρουσιάζονται στα σχέδια στρώσης 

της μελέτης. 

3.4.9. Πτερύγια αντίστασης 

Πτερύγια  στους  στρωτήρες  εφαρμόζονται  στα  καμπύλα  τμήματα  γραμμής  ΣΣΣ  (με  ταυτόχρονη 

διαμόρφωση  ενισχυμένης  διατομής  έρματος),  αναλόγως  της  ακτίνας  καμπυλότητας  R,  ως 

ακολούθως: 

 σε στρωτήρες σκυροδέματος με σιδ/χιά τύπου 60Ε1 

350 > R ≥ 220 m, πτερύγια κάθε 3ο στρωτήρα 

220 > R ≥ 200 m, πτερύγια κάθε 2ο στρωτήρα 

200 > R ≥ 190 m, πτερύγια σε κάθε στρωτήρα. 

 σε στρωτήρες σκυροδέματος με σιδ/χιά τύπου 54Ε1 

300 > R ≥ 220 m, πτερύγια κάθε 3ο στρωτήρα 

220 > R ≥ 200 m, πτερύγια κάθε 2ο στρωτήρα 

200 > R ≥ 190 m, πτερύγια σε κάθε στρωτήρα. 

 σε στρωτήρες ξύλινους με σιδ/χιά τύπου 54Ε1 ή 60Ε1 

400 > R ≥ 220 m, πτερύγια κάθε 3ο στρωτήρα 

220 > R ≥ 200 m, πτερύγια κάθε 2ο στρωτήρα 

200 > R ≥ 190 m, πτερύγια σε κάθε στρωτήρα. 

 

Σημειώνεται ότι στο υπόψη έργο, η ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης που έχει εφαρμοσθεί σε 
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ΣΣΣ έχει τιμή R=200 m. 

 

Πτερύγια τοποθετούνται και επί της καμπύλης Κ44 (ακτίνας R=235 m) παρότι η γραμμή στην περιοχή 

αυτή  προβλέπεται  αμφιδετημένη,  για  ενίσχυση  της  αντίστασης  της  ΣΓ  στις  πλευρικές  δυναμικές 

φορτίσεις. 

 

Οι ακριβείς θέσεις εφαρμογής πτερυγίων, παρουσιάζονται στα σχέδια στρώσης της μελέτης. 

3.4.10. Αντιοδευτικά Γραμμής  

Αντιοδευτικά εφαρμόζονται στα εκατέρωθεν μιας ενσωματωμένης αλλαγής καταλήγοντα τμήματα 

των ΣΣΣ, σε μήκος 50 m περίπου, στρωτήρα παρά στρωτήρα εναλλάξ, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐07‐

03‐03‐10:2009. 

3.4.11. Διαπλάτυνση Εύρους 

Διαπλατύνσεις του εύρους μεταξύ των σιδηροτροχιών μιας τροχιάς εφαρμόζονται σύμφωνα με ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501‐07‐03‐01‐10:2009, σε οριζόντιες καμπύλες ακτίνας καμπυλότητας R, ως ακολούθως: 

 σε γραμμή με ολόσωμους στρωτήρες σκυροδέματος για R < 400 m 

R ≥ 400 m, διαπλάτυνση 0 mm 

400 > R ≥ 300 m, διαπλάτυνση 5 mm 

300 > R, διαπλάτυνση 10 mm. 

 σε γραμμή με ξύλινους στρωτήρες για R < 400 m 

R ≥ 400 m, διαπλάτυνση 0 mm 

400 > R ≥ 350 m, διαπλάτυνση 5 mm 

350 > R ≥ 300 m, διαπλάτυνση 10 mm 

300 > R ≥ 250 m, διαπλάτυνση 15 mm 

250 > R, διαπλάτυνση 20 mm. 

 

Στις  καμπύλες  των  ΣΓ  που  αποτελούνται  μόνο  από  κυκλικό  τόξο  δίχως  καμπύλη  συναρμογής,  η 

διαπλάτυνση διαμορφώνεται κλιμακωτά προς το ακραίο, προς την καμπύλη,  τμήμα της γειτονικής 

ευθυγραμμίας,  έτσι  ώστε  στην  αρχή  της  κυκλικής  καμπύλης  η  διαπλάτυνση  να  έχει  πάρει  την 

απαιτούμενη τελική τιμή της. 

 

Σε  στρωτήρες  σκυροδέματος  η  διαπλάτυνση  διαμορφώνεται  κλιμακωτά  σε  βήματα  των 5 mm  σε 

μήκος που αντιστοιχεί σε εσχάρα 5 στρωτήρων. 

 

Η διαμόρφωση της διαπλάτυνσης του εύρους γραμμής, παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε καμπύλη 

στα σχέδια στρώσης της παρούσας μελέτης. 

3.4.12. Προκρουστήρες 

Προκρουστήρες τοποθετούνται στο πέρας κάθε ΣΓ, ως συσκευή ασφαλείας. Στην παρούσα μελέτη 

προβλέπεται  η  εγκατάσταση  τυπικών  προκρουστήρων  μήκους  πεδήσεως  10 m  στις  ακόλουθες 
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θέσεις: 

 Στο πέρας της νέας ΣΓ Απόθεσης στα Λιόσια, στην περιοχή σύνδεσης της νέας ΣΓ με τη ΣΓΥΤ 

ΣΚΑ‐Κιάτο: ΧΘ 22+796. 

 Επί της ΣΓ Ανόδου στην ΣΣτ ΕΛΠΕ Ασπροπύργου: ΧΘ 32+291,36 (θέση σύνδεσης μελλοντικής 

διπλής ΣΓ τμήματος Λιόσια ‐ ΕΛΠΕ Ασπροπύργου). 

 

 
3.5. Κατασκευή επιδομής 

 

3.5.1. Εξασφάλιση του άξονα της γραμμής 

Η εξασφάλιση του άξονα της γραμμής θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Οδηγία Ε 

04.01.01, Έκδοση 1.0 / 29‐6‐2009. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται στην παρούσα η δημιουργία του 

κατάλληλου τριγωνομετρικού δικτύου και δικτύου ελέγχου της γραμμής. 

 

3.5.2. Εργασίες αποξήλωσης   

Αποξηλώνονται όλες οι γραμμές μετρικού εύρους και οι γραμμές συνδυασμένου εύρους στο τμήμα 

κατασκευής του έργου, όπως αυτό ορίζεται από τα σχέδια στρώσης. 

 

Στο τμήμα αυτό ξηλώνονται και οι υφιστάμενες οι αλλαγές τροχιάς. Ειδικότερα για τον σταθμό ΒΕΑ, 

θα διατηρηθούν μόνο οι υφιστάμενες αλλαγές μικτού εύρους όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο 

σχέδιο  στρώσης,  ώστε  να  διατηρηθούν  οι  προσβάσεις  προς  τις  δευτερεύουσες  γραμμές  που 

εξυπηρετούν την εγκατάσταση. 

 

Τα υλικά που θα προέλθουν από τις αποξηλώσεις (σιδηροτροχιές, στρωτήρες, ψιλό υλικό κλπ.) θα 

μεταφερθούν μέσω του σιδηροδρομικού διαδρόμου ή οδικά σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, 

και  αφού  ταξινομηθούν  κατά  είδος  θα  στοιβαχτούν  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  από  τους 

Κανονισμούς του ΟΣΕ. 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 ελατηριωτές ροδέλες (ή απλές αμφιδετών) περασμένα σε σύρμα ανά 

25 τεμάχια 

 

Όλο  το  ανώτερο  μικρό  υλικό  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 στο χώρο απόθεσης, 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 
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ξύλινων καδρονιών που θα παρεμβάλλονται κατάλληλα, ανά σειρά στοιβαγμένων στρωτήρων. 

 

3.5.3. Αφαίρεση έρματος και υφιστάμενου υποστρώματος επιδομής και 
στρώσης διαμόρφωσης 

Η εργασία αφορά την εκάστοτε γραμμή ή γραμμές οι οποίες ανακατασκευάζονται και σε διαστάσεις 

όπως αυτές ορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη χάραξης. Στην εργασία περιλαμβάνεται η αφαίρεση 

του υπάρχοντος έρματος της σκυρογραμμής και η αφαίρεση του υπάρχοντος εδαφικού υλικού της 

υποδομής,  ήτοι  του  υποστρώματος  της  επιδομής  και  της  στρώσης  διαμόρφωσης,  σε  κατάλληλο 

βάθος,  από  την  επιφάνεια  του  υφιστάμενου  υποστρώματος  επιδομής.  Το  ακριβές  πάχος  της 

εξυγίανσης (εκσκαφής), θα καθορίζεται από την Υπηρεσία κατά την διάρκεια των εργασιών, έπειτα 

από  κατάταξη  των  υλικών  έδρασης  και  δανείων  και  τις  επί  τόπου  υδρολογικές  συνθήκες 

(κοκκομετρική  ανάλυση  δια  κόσκινων  και  αραιομέτρου,  όρια  ATTERBERG,  εκτίμηση  επιρροής 

επιφανειακού και υπογείου υδροφόρου ορίζοντα κλπ.). Γενικά τα υλικά που θα προκύψουν από την 

αφαίρεση  του  έρματος  και  της υποδομής,  θα μεταφερθούν από  τον Ανάδοχο  κατ'  εφαρμογή  του 

προγράμματος  εναλλακτικής  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  (Απόβλητα  Εκσκαφών,  Κατασκευών  και 

Κατεδαφίσεων),  με  την  οργάνωση συστημάτων συλλογής,  προσωρινής αποθήκευσης,  μεταφοράς, 

ανάκτησης  και  αξιοποίησης  των  υλικών  ΕΚΚ  (Εκσκαφών,  Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων), 

τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων, 

καθώς  και  συστήματα  επαναχρησιμοποίησης  των  δυνάμενων  να αξιοποιηθούν υλικών.  (Άρθρο 8, 

παρ. 2.2, ΚΥΑ 36259/2010). 

3.5.4. Κατασκευή νέας στρώσης διαμόρφωσης και υποστρώματος επιδομής 

Στην  υπό  ανακατασκευή  γραμμή  η  νέα  στρώση  διαμόρφωσης  θα  πληροί  τις  προϋποθέσεις 

κατασκευής που προσδιορίζονται από την UIC‐719R σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της μελέτης 

χάραξης. 

 

Αντιστοίχως, το νέο υπόστρωμα επιδομής θα έχει πάχος σύμφωνα με τη μελέτη και θα πληροί τις 

προδιαγραφές της UIC‐719R.  

 

Η χρονική αλληλουχία των εργασιών κατασκευής των στρώσεων αυτών σε τμήματα θα προσδιοριστεί 

με βάση τις εργασίες κατασκευής των αγωγών ΝΑΛΠ και τους λοιπούς όρους της σύμβασης. 

 Εργασίες κατασκευής γραμμών με έρμα, Σκυρογραμμή  

Για  την  εκτέλεση  του  συνόλου  των  σιδηροδρομικών  εργασιών  ο  ανάδοχος  του  έργου  οφείλει  να 

συμμορφώνεται  με  τις  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  όπως  αυτές  παρατίθενται  στην 

ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. http://www.ggde.gr, τις Οδηγίες της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων 

( ΔΙΣΣΥ ) του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ) όπως αυτές παρατίθενται 

στην ιστοσελίδα της Δ.Γ. http://www.inforail‐ose.gr και τις εντολές της επίβλεψης. 

 

Στην  παρούσα  εργολαβία  προβλέπεται  η  κατασκευή  γραμμών  Συνεχώς  Συγκολλημένων 

Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε όλο το μήκος της διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής.  
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 Ερμάτωση της γραμμής  

 

Διάστρωση της πρώτης στρώσης των σκύρων (προσκυρόστρωση). Για τη μεταφορά των σκύρων θα 

χρησιμοποιηθούν φορτηγά  (μειωμένου αξονικού φορτίου) με περισσότερους των δύο  (2) αξόνων, 

προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνσης της υποδομής και να αποφευχθούν οι φθορές της. Ιδιαίτερη 

προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  από  τους  οδηγούς  κατά  τους  χειρισμούς  επιστροφής  κενών  επί  της 

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

διάστρωση  των  σκύρων  σε  πλάτος 5πι  ανά  γραμμή  και  πάχος 25οπι  συμπιεσμένο  στο ψηλότερο 

σημείο της υποδομής. Η ταχύτητα του μηχανήματος διάστρωσης θα ρυθμίζεται σε συνεννόηση με 
την  Υπηρεσία,  ώστε  η  στρώση  να  είναι  ενιαία,  επίπεδη  και  χωρίς  κενά.  Στη  συνέχεια  θα  γίνεται 

ελαφρά δόνηση με δονητικές πλάκες. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια ενιαία και επίπεδη 

επιφάνεια για την υποδοχή των στρωτήρων. 

 

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

σκυροβάγονα  με  ρυθμιζόμενες  θυρίδες  ροής  σκύρων  στο  κέντρο  της  γραμμής  και  πλευρικά 

(αριστερά, δεξιά της γραμμής). Η σκυρόστρωση θα εκτελεστεί σε τρία (3) στάδια και το συμπιεσμένο 

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

σκυρόστρωσης θα γίνεται με «αμαξοστοιχία έργων».  

 

Η χρονική αλληλουχία των εργασιών ερμάτωσης της γραμμής σε τμήματα θα προσδιοριστεί με βάση 

τις εργασίες κατασκευής των αγωγών ΝΑΛΠ και τους λοιπούς όρους της σύμβασης. 

 

 Στρώση γραμμής  

Οι σιδηροτροχιές που θα χρησιμοποιηθούν για την στρώση της γραμμής θα είναι τύπου 54Ε1 σε μήκη 

ενιαία  (μη  συγκολλημένα)  τουλάχιστον  18,0m  και  κατά  κανόνα  36,0m.  Η  ποιότητα  χάλυβα  των 

σιδηροτροχιών θα είναι R260 ή 350ΗΤ, ανάλογα με την καμπυλότητα της Σ.Γ., όπως προβλέπεται στα 

σχέδια στρώσης που συνοδεύουν την παρούσα.   

 

Οι σιδηροτροχιές θα μεταφερθούν επί τόπου των έργων με κατάλληλα οχήματα και με κατάλληλο 

τρόπο ώστε να μην προκληθούν φθορές και μόνιμες παραμορφώσεις. 

 

Οι  σιδηροτροχιές  θα  συγκολληθούν  με  κατάλληλο  μηχάνημα  ηλεκτρικής  συγκόλλησης  ενώ  οι 

συγκολλήσεις  επί  γραμμής  των  σιδηροτροχιών  μεγάλου  μήκους  θα  γίνει  με  αλουμινοθερμικές 

συγκολλήσεις. Ο τελικός αριθμός των ηλεκτρικών συγκολλήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε 

ποσοστό το 80% του συνολικού αριθμού των συγκολλήσεων στο έργο.  

 

 Μεταφορά των σιδηροτροχιών 

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. Γενικά : 

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

σιδηροτροχιών. 

 

Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  επιδειχθεί  κατά  την  εκφόρτωση  για  αποφυγή  καταστροφής  της 

υποδομής. 

 

Μετά τη μεταφορά των σιδηροτροχιών και την τοποθέτησή τους ανά ζεύγη στο μέσον της υποδομής 

θα  γίνει  έλεγχος  της  υποδομής  για  τυχόν  φθορές  από  την  κυκλοφορία  της  ειδικής  πλατφόρμας 

μεταφοράς των μακρών σιδηροτροχιών ή λόγω της εκφόρτωσης των σιδηροτροχιών. 

Κατά την διαδικασία φόρτωσης των σιδηροτροχιών μήκους 36m, η διάταξη των αναρτήσεων πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργείται μεγάλο βέλος κάμψης. 

 

 Μεταφορά των στρωτήρων 

Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των στρωτήρων από σκυρόδεμα θα γίνει με βάση μέθοδο που 

θα προτείνει ο ανάδοχος του έργου.  

Η τοποθέτηση και κατανομή των στρωτήρων θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο στρώσης με απόκλιση ± 

2cm και απόκλιση προς τον άξονα της γραμμής του στρωτήρα ± 3 cm 

Θα γίνει χρήση των στρωτήρων που θα προμηθευτεί ο Ανάδοχος. Οι στρωτήρες που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι : 

 

 Προεντεταμένος στρωτήρας σκυροδέματος τύπου Β70 με ελαστικούς συνδέσμους W14. 

 Προεντεταμένος στρωτήρας σκυροδέματος τύπου Β90 με ελαστικούς συνδέσμους W14. 

 Προεντεταμένος στρωτήρας σκυροδέματος τύπου Β93 με ελαστικούς συνδέσμους Ks. 

 Ειδικά για στη σύνδεση με αποκλίνουσες εμπορικές γραμμές,  ,  ενδέχεται να απαιτηθεί σε 

μικρό μήκος η χρήση μεταλλικών ή/και ξύλινων στρωτήρων, οι οποίοι θα χορηγηθούν από 

την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού ψιλού υλικού. 

 

 Συναρμολόγηση της γραμμής 

Γενικά  προβλέπεται  η  συγκόλληση  των  σιδηροτροχιών  για  την  κατασκευή  γραμμής  Σ.Σ.Σ.  Η 

συγκόλληση πραγματοποιείται με δύο μεθόδους: 

 

 με  τη  χρήση  μηχανήματος  αυτογενούς  συγκόλλησης.  Πρόκειται  για  τις  συγκολλήσεις  των 

σιδηροτροχιών ελάχιστου μήκους 18m σε μήκη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου και 

τις οδηγίες της Υπηρεσίας, επί κρηπιδώματος ή ανοιχτής (ελεύθερης) γραμμής. Η εκτέλεση 

της  συγκόλλησης  με  τη  μηχανή  αυτογενούς  συγκόλλησης  σιδηροτροχιών  επί  ανοικτής 

(ελεύθερης)  γραμμής  θα  πρέπει  να  τύχει  της  σχετικής  έγκρισης  της  Υπηρεσίας  μετά  από 

λεπτομερή  παρουσίαση  της  μεθόδου,  ιδίως  όσον  αφορά  την  ποιοτική  διασφάλιση  της 

συγκόλλησης. 

 

 με αλουμινοθερμική συγκόλληση τεχνολογίας Railltech ή Elektro‐Thermit για σιδηροτροχιές 

ποιότητας R260 και R320HT. Πρόκειται για τις συγκολλήσεις των ενιαίων σιδηροτροχιών που 

θα προκύψουν από τις αυτογενείς συγκολλήσεις καθώς και τις συγκολλήσεις που αφορούν 

στην  απελευθέρωση  τάσεων  και  που  απαιτούνται  στο  πλαίσιο  εργασιών  στην  ΣΓΥΤ.  Οι 
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συγκολλήσεις θα εκτελούνται βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστριών εταιριών των 

μερίδων συγκολλήσεων, την ΕΤΕΠ 07‐07‐01‐10 και των οδηγιών του Ο.Σ.Ε. 

 

Οι σιδηροτροχιές θα τοποθετούνται με διάκενο μεταξύ τους τόσο όσο απαιτείται για τη συγκόλλησή 

τους. Αν υπάρχουν τρύπες στα άκρα των σιδηροτροχιών θα πρέπει να αφαιρεθεί το τμήμα εκείνο με 

την  τρύπα  με  δίσκο  κοπής.  Εφόσον  απαιτηθεί,  προσωρινή  αμφίδεση  της  γραμμής  θα  γίνεται  με 

αμφιδέτες  και  ειδικούς  σφιγκτήρες  που  θα  επιτρέπουν  στα  μηχανήματα  γραμμής  να  εργάζονται 

ελεύθερα. 

Την  αυτογενή  ή    αλουμινοθερμική  συγκόλληση  των  σιδηροτροχιών  ακολουθεί  η  λείανση  των 

σιδηροτροχιών με ειδικό μηχάνημα. 

 

Στις περιπτώσεις όπου στρώνεται αμφιδετούμενη σιδηροδρομική γραμμή θα γίνονται οι απαραίτητες 

για την αμφίδεση οπές στις σιδηροτροχιές και η αμφίδεση θα γίνεται με τους κατάλληλους αμφιδέτες 

και τη χρήση του ψιλού υλικού του κάθε σετ αμφιδετών.  

 

 Σκυρόστρωση και τακτοποίηση Σ.Γ. οριζοντιογραφικά και υψομετρικά 

Στη  φάση  αυτή  γίνεται  διάστρωση  της  2ης  στρώσης  σκύρων  (σκυρόστρωση),  για  την  οποία  θα 

χρησιμοποιηθούν  ειδικά  σκυροβάγονα  με  ρυθμιζόμενες  θυρίδες  ροής  σκύρων  στο  κέντρο  της 

γραμμής  και  πλευρικά  (αριστερά,  δεξιά  της  γραμμής).  Η  σκυρόστρωση  θα  εκτελεστεί  σε  τρία  (3) 

στάδια και το συμπιεσμένο πάχος σκύρων θα είναι 8cm από κάθε προηγούμενη στρώση σκύρων. Η 

διάστρωση κάθε σταδίου της σκυρόστρωσης θα γίνεται με «αμαξοστοιχία έργων» και στη συνέχεια 

θα  γίνεται  υψομετρική  και  οριζοντιογραφική  τακτοποίηση  της  γραμμής  και  υπογόμωση  των 

στρωτήρων  με  έρμα,  με  το  μηχάνημα  τακτοποίησης  της  γραμμής  (Μπουρέζα).  Στη  μπουρέζα  θα 

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

διατομής  του  έρματος  θα  γίνεται  με  μηχάνημα  μόρφωσης  διατομής  έρματος  (Ρεγκαλέζα)  και  εν 

συνεχεία ακολουθεί η μηχανή σταθεροποίησης (Σταμπιλιζάτορας). Σε κάθε στάδιο σκυρόστρωσης θα 

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

 

3.5.5. Απελευθέρωση τάσεων γραμμής  

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

θέση, σε κατάλληλη θερμοκρασία και με τη χρήση υδραυλικών εντατήρων, κατά τα λοιπά σύμφωνα 

με τις ΕΤΕΠ 07‐03‐03‐10, ΕΤΕΠ 07‐03‐03‐50, ΕΤΕΠ 07‐03‐03‐54. Η εργασία εφόσον εκτελεσθεί μετά 

την παράδοση σε κυκλοφορία, θα γίνει σε διακοπή κυκλοφορίας και σε χρονικό διάστημα που θα 

καθορίζεται  από  την  εκμετάλλευση  της  γραμμής  και  ενδέχεται  να  γίνει  και  εξολοκλήρου  κατά  τις 

νυκτερινές ώρες. 

Όταν αυτή η εργασία εκτελείται στη ΣΓΥΤ, θα γίνεται αποκλειστικά κατά τη νύχτα και στα διατιθέμενα 

κενά κυκλοφορίας.  

 

3.5.6. Συναρμολόγηση – στρώση αλλαγών.  

Οι αλλαγές τροχιάς που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο αποτελούνται από σιδηροτροχιές 60Ε1 και 
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54Ε1  επί  ολόσωμων  στρωτήρων  από  σκυρόδεμα.  Οι  αλλαγές  τροχιάς  μεταφέρονται  επιτόπου  σε 

τεμάχια  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  και  συνοδεύονται  από  λεπτομερή  σχέδια 

στρώσης. Η συναρμολόγηση των αλλαγών θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια των αλλαγών επί τόπου.  

 

Για τις αλλαγές προβλέπεται η υπογόμωση ‐ τακτοποίηση με ειδική μπουρέζα αλλαγών.   

Η σύνδεση  (ενσωμάτωση)  της αλλαγής με τη γραμμή εκατέρωθεν θα γίνεται με την εκτέλεση των 

απαιτούμενων αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία του ΟΣΕ και τις 

προδιαγραφές της ΟΣΕ Α.Ε.. Στα σημεία που θα γίνει συγκόλληση θα αφεθεί το κατάλληλο διάκενο 

και  η  σύνδεση,  μέχρι  να  γίνει  η  συγκόλληση,  θα  γίνει  με  κατάλληλα  μέσα  (πχ.  σφιγκτήρες)  του 

αναδόχου. 

Εφόσον απαιτηθεί, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν στη ΣΓΥΤ, θα γίνει τακάρισμα της αλλαγής 

τροχιάς (η προμήθεια των τάκων θα βαρύνει τον ανάδοχο) κατά τρόπο που να είναι ασφαλής η με 

βραδυπορία  των  20  χλμ/ώρα  διέλευση  σιδηροδρομικών  οχημάτων  (δραιζίνες,  δηζελάμαξες  με 

σύνθεση σκυροβάγονων κλπ). 

 

Όλες οι εσωτερικές συγκολλήσεις της αλλαγής θα γίνονται με αλουμινοθερμική μέθοδο σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στο άρθρο «Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις» και την τεχνική οδηγία εσωτερικής 

συγκόλλησης των αλλαγών 269857/713‐Α468 29‐2‐92 Ο.Σ.Ε./Δ.Γ. του Ο.Σ.Ε. 

 

3.5.7. Συναρμολόγηση και τοποθέτηση προσκρουστήρων 

Η συναρμολόγηση των προσκρουστήρων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια των κατασκευαστών επί 

τόπου.  Η  σύνδεση  των  προσκρουστήρων  και  η  ρύθμισή  τους  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις 

κατασκευαστικές οδηγίες και τις οδηγίες ρύθμισης του κατασκευαστή.  

  

 

3.6. Τοποθέτηση σιδηροδρομικών σημάτων 

 

Η  τοποθέτηση  των  πινακίδων  των  σταθερών  σημάτων  εκατέρωθεν  της  σιδηροδρομικής  γραμμής 

γίνεται  εκτός  περιτυπώματος  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11,  παράγραφοι  101‐104  του  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» του Ο.Σ.Ε., Μέρος Β, ήτοι σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.20 μέτρων 

από τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής. 

Τα σήματα πρέπει να είναι ανακλαστικά για καλύτερη αναγνωρισιμότητα και διακριτότητα του είδους 

και των ενδείξεών τους και με υλικά κατάλληλα ούτως ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη διάρκεια ζωής 

χωρίς ανάγκη συντήρησης. 

Για το λόγο αυτό: 

 Λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικές μεμβράνες 

(χρώματος άσπρου,  κόκκινου, μπλε, φθορίζοντος πορτοκαλί), μικροπρισματικής δομής και 

υπερυψηλής  αντανακλαστικότητας  (Τύπου  III)  σύμφωνα  με  τις  ΠΤΠ  (πρότυπες  τεχνικές 

Περιγραφές) σήμανσης που περιγράφονται στα ΦΕΚ 954 (τεύχος Β'31.12.1986) και ΦΕΚ 953 

(Τεύχος Β'24.10.1997). 

 Επιπρόσθετα, οι μεμβράνες αυτές πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 10 
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έτη) και να διαθέτουν επικάλυψη με ειδική προστατευτική διάφανη μεμβράνη (συμβατή με 

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

καιρικών συνθηκών, σκόνης, καυσαερίων και πιθανών βανδαλισμών με σπρέι μπογιάς. 

  

Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται: 

 

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α' : Σε ιστούς (πασσάλους γαλβανιζέ), ύψους 3,5 μέτρων. Οι ιστοί τοποθετούνται στο 

έδαφος σε βάθος 50 εκατ. 

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β' : επί των ιστών ηλεκτροκίνησης. Για την τοποθέτηση σημάτων επί των ιστών της 

ηλεκτροκίνησης θα πρέπει ο Ανάδοχος να λάβει  την σχετική  έγκριση από  την Υπηρεσία,  (από  την 

περίπτωση  β’  εξαιρούνται  οι  πινακίδες  κλισιοδεικτών  και  χιλιομέτρησης,  οι  οποίες  στην  ανοικτή 

γραμμή  θα  αναρτώνται  πάντα  κατά  την  περίπτωση  α').  Σε  περίπτωση  οπού  η  χιλιομετρική  θέση 

θεωρητικής τοποθέτησης του σήματος δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με την πραγματική (π.χ. δεν 

υπάρχει ιστός ηλεκτροκίνησης σε εκείνο το σημείο, οι πινακίδες θα τοποθετούνται στον πλησιέστερο 

ιστό  ηλεκτροκίνησης  πάντα  υπέρ  της  ασφαλείας,  ήτοι  προς  την  κατεύθυνση  απομάκρυνσης  του 

σημείου  τοποθέτησης  της  πινακίδας  ως  προς  το  σημείο  κινδύνου  ή  της  ζώνης  επιβολής  της 

βραδυπορείας. Υπενθυμίζεται πως σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η πρότερη σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας ως προς το ακριβές σημείο τοποθέτησης των πινακίδων. 

 Εντός Σιδηροδρομικών Σταθμών και εντός σηράγγων, η τοποθέτηση των σημάτων γίνεται με 

ειδικό τρόπο, τον οποίο προτείνει ο κατασκευαστής και εγκρίνει η Υπηρεσία. 

 Η  τοποθέτηση  των  πινακίδων,  σήματος  65  γίνεται  στο  τέλος  κάθε  γραμμής 

(προσκρουστήρας).  

 Η τοποθέτηση των oρίων στάθμευσης (Στάντζες), σήμα 35, γίνεται στο σημείο όπου οι δύο 

γραμμές (κανονικού εύρους) έχουν αξονική απόσταση S=3.50μ. 

 Οι κλεισιοδείκτες αναγράφουν σε κάθε πλευρά την αντίστοιχη πληροφορία , κλίση και μήκος 

αυτής, που ο οδηγός πρόκειται να συναντήσει κάθε φορά. 

 Η πινακίδα 43  τοποθετείται στα δεξιά  κατά  τη φορά  της  χιλιομέτρησης,  αλλά  το μέτωπο‐

εμπρόσθια όψη της πινακίδας, έχει πάντοτε πρόσωπο προς το κτίριο επιβατών. 

 

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

έγκριση την μελέτη εφαρμογής για τις ακριβείς θέσεις εγκατάστασης αυτών. Οι υποβληθείσες θέσεις 

θα πρέπει να είναι  τέτοιες ώστε να μην παρεμποδίζουν την πλήρη ορατότητα  ζωτικών ενδείξεων, 

όπως είναι τα φωτοσήματα, ή σήματα προειδοποίησης ισόπεδων διαβάσεων. Επίσης σε γραμμές που 

παρουσιάζουν  ιδιαιτερότητες  λόγω  των  γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  τους  (ανωφέρειες, 

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

παρεμποδίζει την ορατότητα φωτοσημάτων, ή σημάτων προειδοποίησης σε απόσταση τουλάχιστον 

50m. 

 

3.7. Παραλαβή για κυκλοφορία της νέας Σ.Γ. 

 

Μετά το πέρας των εργασιών και προκειμένου να δοθεί σε κυκλοφορία η νέα Σ.Γ., θα γίνει παραλαβή 

της βάσει των στοιχείων του καταγραφικού μηχανήματος του ΟΣΕ Α.Ε. ΕΜ‐120 ή με άλλο παρόμοιο 

ιδιοκτησίας ή επιλογής Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Η εργασία αυτή θα γίνει αφού περάσει για μια πρόσθετη φορά το 
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μηχάνημα σταθεροποίησης έρματος (σταμπιλιζάτορ) με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Όλα τα 

σφάλματα  που  θα  προκύψουν  από  την  καταγραφή  θα  διορθώνονται  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς 

πρόσθετη αμοιβή κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο 

της ΕΣΥ. 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες 
σιδηροδρομικά έργα στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να 
λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. 

 

4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

4.1. Διαμήκη έργα 

 

4.1.1. Τμήματα γραμμής σε επίχωμα 

Στα  υπόψη  τμήματα  το  χωματουργικό  έδρασης  της  ΣΓ  είναι  δίριχτο  με  εγκάρσια  κλίση  (‐)4% 

εκατέρωθεν του άξονα της ΣΓ Η απορροή των όμβριων υδάτων γίνεται ελεύθερα προς τα πρανή του 

επιχώματος της ΣΓ μέσω υδραυλικής ροής στην διεπιφάνεια της στέψης του χωματουργικού με την 

κατώτερη επιφάνεια του σκύρου της γραμμής. 

Στη συνέχεια δίνεται η διαμόρφωση της τυπικής διατομής διπλής ΣΓ σε θέση επιχώματος.  

 
Εικόνα 3 

  

Όμοια  διαμορφώνεται  η  διατομή  επιχώματος  της  μονής  ΣΓ  με  την  διαφορά  ότι  η  στέψη  του 

χωματουργικού της γραμμής έχει ημιπλάτος 3.60m. 
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4.1.2. Τμήματα γραμμής σε όρυγμα 

Στα υπόψη τμήματα το χωματουργικό έδρασης της ΣΓ είναι γενικά δίριχτο με εγκάρσια κλίση (‐) 4% 

εκατέρωθεν του άξονα της ΣΓ. Η απορροή των όμβριων υδάτων γίνεται ελεύθερα προς τις πλευρικές 

τάφρους  ορύγματος  του  τρένου  μέσω  υδραυλικής  ροής  στην  διεπιφάνεια  της  στέψης  του 

χωματουργικού με την κατώτερη επιφάνεια του σκύρου της γραμμής. 

Οι  τάφροι  ορύγματος  του  τρένου  ανάλογα  με  το  διαθέσιμο  πλάτος  της  ζώνης  κατασκευής  του 

διαδρόμου της ΣΓ προβλέπονται είτε τραπεζοειδείς είτε ορθογωνικές. 

Η ελάχιστη διάσταση των τραπεζοειδών τάφρων ορίστηκε σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια του ΟΣΕ να 

είναι πλάτους πυθμένα b=0,50μ., βάθους h=0.30μ. και κλίσης παρειών β:υ=3:2. 

Η ελάχιστη διάσταση των ορθογωνικών καναλιών ορίστηκε σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια του ΟΣΕ να 

είναι πλάτους πυθμένα b=0,60μ., βάθους h=0.60μ. 

Παρακάτω φαίνονται οι διαμόρφωσεις της τυπικής διατομής διπλής ΣΓ σε θέση ορύγματος.   

 

 
Εικόνα 4 : Τυπική διατομή ορύγματος 
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Εικόνα 5 : Διατομές ορύγματος με περιορισμό πλάτους λόγω ορίων απαλλοτρίωσης 

 

4.1.3. Τμήματα γραμμής έμπροσθεν τοίχου αντιστήριξης και περιορισμένο 
πλάτος διαδρόμου ΣΓ 

 

Σε  τμήματα  του  έργου  όπου  υπάρχει  περιορισμός  του  πλάτους  των  έργων  λόγω  των  ορίων 

απαλλοτρίωσης,  προβλέπεται  η  κατασκευή  τοίχων  αντιστήριξης  στην  ελάχιστη  επιτρεπόμενη 

απόσταση  από  τον  άξονα  της  γραμμής  του  τρένου.  Στις  θέσεις  αυτές  η  συλλογή  των  όμβριων 

απορροών  της  ΣΓ  γίνεται  με  πλευρικό  ορθογωνικό  κανάλι  πλάτους  0.60μ.  που  φέρει  επιμήκη 

ανοίγματα για την παραλαβή των στραγγισμάτων του χωματουργικού της γραμμής. 

Στα υπόψη τμήματα το χωματουργικό έδρασης της ΣΓ φέρει εγκάρσια κλίση (‐)4% με φορά προς το 

πλευρικό κανάλι,  και η απορροή των όμβριων υδάτων γίνεται ελεύθερα προς το πλευρικό κανάλι 

μέσω υδραυλικής ροής στην διεπιφάνεια της στέψης του χωματουργικού με την κατώτερη επιφάνεια 

του σκύρου της γραμμής. 

Στην  περίπτωση που  λόγω  στενότητας  χώρου,  τα  κανάλια  καλωδίων  του  τρένου  δεν  μπορούν  να 

κατασκευαστούν  σε  άλλη  θέση,  τοποθετούνται  στην  στέψη  των  πλευρικών  καναλιών  τα  οποία 

φέρουν πλάκα οροφής και μετατρέπονται σε κλειστοί ορθογωνικοί αγωγοί ομβρίων. 

Παρακάτω φαίνεται η διαμόρφωση της τυπικής διατομής διπλής ΣΓ σε θέση ορύγματος. 
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Εικόνα 6: Διατομή ορύγματος με κατασκευή τοίχου αντιστήριξης,  λόγω έλλειψης χώρου ανάπτυξης χωματουργικού 

4.1.4. Τμήματα γραμμής σε βραχώδες όρυγμα ύψους Η>5.00μ. 

Σε  θέσεις  ορύγματος  σε  βραχώδες  έδαφος,  με  ύψη  πρανών  μεγαλύτερα  από  5.00μ.,  η  συλλογή 

ομβρίων  τόσο  της  γραμμής  όσο  και  των  πρανών  των  ορυγμάτων  γίνεται  με  τραπεζοειδή  τάφρο 

πλάτους πυθμένα b=1.30μ. και βάθους h=0.70μ. η οποία αποτελεί και βραχοπαγίδα. 

Παρακάτω φαίνεται η διαμόρφωση της τυπικής διατομής ΣΓ σε θέση ορύγματος ύψους Η>5.00μ.. 

 
Εικόνα 7 : Διατομή σε βραχώδες όρυγμα ύψους Η>5.00μ. 

4.1.5. Στραγγιστήρια 

Σε  θέσεις  διπλής  ΣΓ  έμπροσθεν  αποβαθρών  σταθμών  ή  σε  θέσεις  πολλών  παράλληλων  γραμμών 

κυκλοφορίας τρένου, η διαμόρφωση των χωματουργικών του τρένου παρουσιάζει διαμήκεις γραμμές 

συλλογής  όμβριων  απορροών.  Στις  θέσεις  αυτές  προβλέπεται  η  κατασκευή  στραγγιστηρίων  από 

διάτρητους  πλαστικούς  σωλήνες  HDPE  διπλού  τοιχώματος  (Corrugated  HDPE).  Το  σύστημα  των 

στραγγιστηρίων  φέρει  αβαθή  φρεάτια  επίσκεψης  από  οπλισμένους  κυκλικούς  τσιμεντοσωλήνες 
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σειράς  120,  εσωτερικής  διαμέτρου  DN600  ανά  αποστάσεις  το  πολύ  60μ.  Οι  απορροές  των 

στραγγιστηρίων  απάγονται  είτε  προς  τους  αποδέκτες,  είτε  προς  το  πόδι  του  πρανούς  του 

χωματουργικού του τρένου, είτε προς πλευρικές τάφρους συλλογής ομβρίων αυτού. 

Τα φρεάτια εκτόνωσης των στραγγιστηρίων προβλέπονται εσωτερικής διαμέτρου 1.20μ. 

Παρακάτω  φαίνεται  η  διαμόρφωση  της  διατομής  αγωγού  στραγγιστηρίου  σε  θέση  γραμμής 

απορροής ομβρίων κατά μήκος του χωματουργικού του τρένου. 

 

 
Εικόνα 8 : Τυπική διατομή στραγγιστηρίων, σε θέση μεταξύ γραμμών ΣΓ 

 

 

 
Εικόνα 9 : Τυπική διατομή στραγγιστηρίων, σε θέση αποβαθρών σταθμού 

 

Αγωγοί στραγγιστηρίων προβλέπονται στα παρακάτω τμήματα της νέας ΣΓ : 

Στραγγιστήρια ΣΓ 
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ΧΘ 22+748 ÷ 23+603 

ΧΘ 39+545 ÷ 39+665 

ΧΘ 52+318 ÷ 52+483 

 

 

4.2. Εγκάρσια έργα 

 

Στις  θέσεις  ισόπεδων  διαβάσεων  οδών  εγκάρσια  της  ΣΓ  η  συνέχεια  των  έργων  αποχέτευσης  δεν 

διακόπτεται.  Η  συνέχεια  τους  αποκαθίσταται  με  σωληνωτούς  αγωγούς  από  οπλισμένους 

τσιμεντοσωλήνες ή με ορθογωνικά κανάλια που φέρουν σχάρες υδροσυλλογής βαρέως τύπου είτε σε 

όλο είτε σε μέρος του πλάτους των οδών που διατρέχουν εγκάρσια. 

Στο παρακάτω σκαρίφημα φαίνεται διάταξη ορθογωνικού καναλιού με σχάρες υδροσυλλογής για την 

αποκατάσταση  της  συνέχειας  υδραυλικών  έργων  αποχέτευσης  της  ΣΓ  κατά  πλάτος  εγκάρσιας 

ισόπεδης διάβασης του τρένου . 

 
Εικόνα 10 : Κάτοψη σχαρωτού ορθογωνικού καναλιού 

 

4.3. Τάφροι οφρύος 

 

Σε  θέσεις  ορυγμάτων  με  ύψη  πρανών  μεγαλύτερα  από  5.00μ.  και  όταν  όμβριες  απορροές 

εκτεταμένων  εξωτερικών  λεκανών  καταλήγουν  στις  πλευρικές  τάφρους  ορύγματος  της  ΣΓ, 

προβλέπεται  η  κατασκευή  τάφρων  οφρύος  για  την  παραλαβή  των  παραπάνω  απορροών  και  την 

απαγωγή τους προς τον πλησιέστερο αποδέκτη. 

Οι τάφροι οφρύος γενικά προβλέπονται να είναι ανεπένδυτες εάν δεν προκύπτει ανάγκη επένδυσης 

λόγω μεγάλων υδραυλικών ταχυτήτων ή ελάχιστων κατά μήκος κλίσεων. 

Παρακάτω φαίνεται η διαμόρφωση της τυπικής διατομής διπλής ΣΓ σε θέση ορύγματος με τάφρο 

οφρύος. 
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Εικόνα 11 : Διατομή τάφρου οφρύος 

 

4.4. Τάφροι προστασίας ποδός επιχώματος 

 

Στα τμήματα του έργου όπου η διατομή κατασκευάζεται σε διατομή επιχώματος, δεν προβλέπεται 

καμμιά  προστασία  αφού  δεν  απορρέουν  προς  αυτά  σημαντικές  όμβριες  απορροές  εξωτερικών 

λεκανών. Στις θέσεις αυτές η νέα διατομή της ΣΓ κατασκευάζεται πάνω στο επίχωμα της υφιστάμενης 

γραμμής χωρίς να θίγεται η παλαιά γραμμή. 

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν τμήματα του επιχώματος της ΣΓ που χρήζουν ανάγκης προστασίας 

ποδός, θα κατασκευαστούν χωμάτινες ή επενδυμένες αβαθείς τάφροι σε απόσταση περίπου 0.50μ. 

από  τον  πόδα  του  επιχώματος,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  κατασκευή  «χωράει»  εντός  των  ορίων 

απαλλοτρίωσης. 

 

4.5. Τελευταίο τμήμα χάραξης και σύνδεση προς τον παλαιό ΣΣ Μεγάρων 

 

Στην  παρούσα  υδραυλική  μελέτη  θεωρείται  ότι  τα  όμβρια  που  καταλήγουν  παραπλεύρως  της 

παλαιάς ΣΓ προς Μέγαρα παραλαμβάνονται από πλευρικές ορθογωνικές τάφρους που προβλέπονται 

στη  νέα  ΣΓ  προς  τον αποδέκτη  (ρέμα  ΧΘ 56+380).  Ο  σχεδιασμός  των  εν  λόγω  τάφρων  γίνεται  με 

περίοδο  επαναφοράς 10  έτη  και στην θέση διάβασης από  την  ΙΔ – 36,  τα  κανάλια αυτά θα  είναι 

σχαρωτά, ώστε να μην διακόπτετια η οδική κυκλοφορία. 

 

 

4.6. Υλικό σωλήνων 

 

Οι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων θα κατασκευαστούν από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, 

τύπου καμπάνας. 

Οι εν λόγω σωλήνες προσφέρουν απόλυτη στεγανότητα στις συνδέσεις τους αφού αυτές γίνονται με 

«πατούρα»  και  λαστιχένιο  δακτύλιο  στεγάνωσης,  και  έχουν  μεγάλη  στατική  επάρκεια  σε  μικρές 

επιχώσεις, γεγονός που επιτρέπει την αβαθή τοποθέτηση των αγωγών ομβρίων και την διευκόλυνση 

των διασταυρώσεων των αγωγών με τα υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ. 

Η  ελάχιστη  διατομή  των  αγωγών αποχέτευσης  ομβρίων  (υπόνομοι)  που  διέρχονται  εγκάρσια  στα 

έργα, θα είναι D = 0.40 m. 

Οι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων διαμέτρου Ø<400 mm θα είναι από πλαστικούς σωλήνες από PVC, 
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σειράς 41. 

Όλοι  οι  αγωγοί  στραγγιστηρίων  της  Μελέτης  προβλέπεται  να  κατασκευαστούν  από  διάτρητους 

πλαστικούς σωλήνες από HDPE διπλού τοιχώματος (Corrugated HDPE). 

 

4.7. Σκάμματα κυκλικών οχετών, αγωγών, και στραγγιστηρίων 

 

Οι κυκλικοί οχετοί και αγωγοί ομβρίων τοποθετούνται σε βάθη από 1.00 ως 3.00 m. 

Στους  κυκλικούς  οχετούς  αποστάσεις  των  πλευρών  και  του  πυθμένα  του  σκάμματος  από  την 

εξωτερική παρειά των σωλήνων θα απέχει τουλάχιστον απόσταση ίση με 0.75 m. Οι τσιμεντοσωλήνες 

θα εγκιβωτίζονται σε άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Ο εγκιβωτισμός θα υπερκαλύπτει την 

εξωτερική διάμετρο των αγωγών κατά τουλάχιστον 0.25 m. Το υπόλοιπο σκάμμα των σωλήνων και 

μέχρι  την  κατώτερη  παρειά  των  τελικών  στρώσεων,  θα  επιχώνεται  με  κατάλληλα  προϊόντα 

ορυγμάτων. 

Οι κυκλικοί αγωγοί ομβρίων γενικά θα εδράζονται σε κλίνη από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 πάχους 

τουλάχιστον 10 cm και θα επανεπιχώνονται με άμμο λατομείου μέχρι και 0.30 m πάνω από την άνω 

άντυγά  τους.  Το  σκάμμα  τους  θα  συμπληρώνεται  με  θραυστό  υλικό  λατομείου  και  κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφής. Η επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, παραλείπεται όταν το ύψος (Η) 

είναι  μικρότερο  από  0.40  m  και  αντικαθίσταται  με  θραυστό  υλικό  λατομείου  ή  με  αδρό 

σταθεροποιημένο σκυρόδεμα (τύπου Gaiafill). Σε περιπτώσεις όπου το βάθος σκάμματος του αγωγού 

είναι  πολύ  μικρό,  το  θραυστό  υλικό  θα  αντικαθίσταται  με  σκυρόδεμα,  δηλαδή  ο  αγωγός  θα 

εγκιβωτίζεται. 

Οι  ειδικές  αντιστηρίξεις  παρειών  χανδάκων  με  μεταλλικά  πετάσματα  είναι  υποχρεωτικές    για 

κατασκευή κεντρικών αγωγών κατά μήκος των οδών και για βάθη χανδάκων μεγαλύτερα των 2.0 m 

και παραλείπονται: 

α)  για βάθος χάνδακος κατασκευής κεντρικών αγωγών μικρότερου των 2.0 m 

β)  για  κατασκευή  συνδετήρων  αγωγών  φρεατίων  υδροσυλλογής  εγκάρσια  στον  άξονα 

κυκλοφορίας της οδού. 

Στο  τυπικό  σχέδιο  HY‐FD‐DW‐04‐001  της  Μελέτης  φαίνεται  η  διαμόρφωση  των  σκαμμάτων  των 

κυκλικών αγωγών αποχέτευσης ομβρίων όπως και των κυκλικών οχετών. 

Οι  πτερυγότοιχοι  εισόδου‐εξόδου  καθώς  και  τυχόν  φρεάτια  εισόδου  των  κυκλικών  οχετών 

κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 με οπλισμό B500C  

Οι αγωγοί στραγγιστηρίων, θα εδράζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη κλίνη από σκυρόδεμα  και 

θα  εγκιβωτίζονται  σε  φίλτρο  διαστάσεων  ≤19  mm.  Η  επίχωση  του  στραγγιστηρίου  θα  φτάνει 

τουλάχιστον 25 cm πάνω από την άνω άντυγα του αγωγού. Όλο το στραγγιστήριο θα περιτυλίγεται 

από γεωύφασμα. Λεπτομέρειες για την κατασκευή των στραγγιστηρίων δίνονται στο σχέδιο HY‐FD‐

DW‐04‐03 της Μελέτης. 

 

4.8. Τραπεζοειδείς τάφροι 

 

Οι  τραπεζοειδείς  επενδεδυμένες  τάφροι  κατασκευάζονται  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  C20/25  με 

σιδηρό οπλισμό διπλής σχάρας Τ196.  

Στο  τυπικό  σχέδιο HY‐FD‐DW‐04‐001  της  Μελέτης,  φαίνεται  η  διαμόρφωση  των  σκαμμάτων  των 

τάφρων αποχέτευσης ομβρίων. 
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4.9. Ορθογωνικές τάφροι και αγωγοί ‐ οχετοί 

 

Τα ορθογωνικά κανάλια και οι αγωγοί αποχέτευσης‐οχετοί, προβλέπεται να κατασκευασθούν χυτά 

επί τόπου. Τα κανάλια και οι αγωγοί‐οχετοί αυτοί θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C30/37 με οπλισμό B500C. 

Θα  φέρουν  στεγανούς  αρμούς  ανά  μέγιστες  αποστάσεις  12.00 m.  Οι  παραπάνω  αρμοί  θα 

διαμορφώνονται με πλάκες τύπου FLEXCELL, και θα σφραγίζονται με στεγανωτικό υλικό. 

Τα  κανάλια  και  οι  αγωγοί  θα  εδράζονται  σε  άοπλο  σκυρόδεμα  C12/15  πάχους  10 cm  και  15 cm 

αντίστοιχα.  

Όταν οι κατά μήκος   κλίσεις των εν λόγω καναλιών και οχετών είναι μεγαλύτερη από 15%,  τότε ο 

πυθμένα τους θα κατασκευάζεται με βαθμίδες ώστε να μειώνονται οι ταχύτητες ροής των υδάτων. 

Στο τυπικό σχέδιο HY‐FD‐DW‐04‐001  της Μελέτης φαίνεται η διαμόρφωση των σκαμμάτων και τα 

κατασκευαστικά στοιχεία των προτεινόμενων ορθογωνικών καναλιών. 

Στα τυπικά σχέδια HY‐FD‐DW‐04‐002 δίνονται λεπτομέρειες για την κατασκευή των προτεινόμενων 

ορθογωνικών αγωγών‐οχετών. 

Οι πτερυγότοιχοι εισόδου‐εξόδου καθώς και τυχόν φρεάτια εισόδου οχετών κατασκευάζονται από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 με οπλισμό B500C. 

 

4.10. Φρεάτια αγωγών αποχέτευσης – αποστράγγισης τύπου ΦΣ1 και ΦΣ2 

 

Τα φρεάτια συντήρησης των δικτύων αποστράγγισης διακρίνονται, ανάλογα με τη λειτουργία τους σε 

φρεάτια  τύπου ΦΣ1  και ΦΣ2.  Το σύνολο  των φρεατίων κατασκευάζεται από προκατασκευασμένα 

στοιχεία από σκυρόδεμα C30/37 με οπλισμό κατηγορίας Β500C (C30/37‐Β500C). 

Οι  παρειές  του  σκάμματος  για  την  τοποθέτηση  των  φρεατίων  θα  απέχουν  από  τις  εξωτερικές 

επιφάνειες των φρεατίων κατά 0.25 m. 

Το  σώμα  των  φρεατίων  τύπου  ΦΣ1  θα  αποτελείται  από  προκατασκευασμένα  στοιχεία 

τσιμεντοσωλήνων σειράς 100 διαμέτρου D = 0.60 m, ενώ των φρεατίων τύπου ΦΣ2 θα αποτελείται 

από προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμεντοσωλήνων σειράς 100 διαμέτρου D = 1.20 m. 

Τα φρεάτια θα εδράζονται σε πλάκα από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 διαμέτρου 0.50 m μεγαλύτερη 

από την εσωτερική διάμετρο των φρεατίων. 

Όλα τα φρεάτια συντήρησης θα φέρουν καλύμματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Οι  εξωτερικές  κατακόρυφες  παρειές  των  τοιχωμάτων  όλων  των φρεατίων  θα  προστατεύονται  με 

ασφαλτική  επάλειψη.  Οι  εσωτερικές  παρειές  των  τοιχωμάτων  και  των  λαιμών  των  φρεατίων  θα 

προστατεύονται με επίχρισμα πατητό κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες υπόγειων υδραυλικών 

έργων. 

Στο τυπικό σχέδιο HY‐FD‐DW‐04‐003  της Μελέτης φαίνεται η διαμόρφωση των σκαμμάτων και τα 

κατασκευαστικά στοιχεία των προτεινόμενων φρεατίων τύπου ΦΣ1 και ΦΣ2. 

 

 

4.11. Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών αποχέτευσης ομβρίων  

 

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης τοποθετούνται σε κυκλικούς αγωγούς αποχέτευσης ομβρίων στις εξής 
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περιπτώσεις : 

 Στα ανάντη άκρα των ακραίων αγωγών. 

 Στις συμβολές και διακλαδώσεις των αγωγών μεταξύ τους (κόμβοι). 

 Στις θέσεις αλλαγής των κλίσεων των αγωγών. 

 Στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του άξονα των αγωγών. 

 Στα ευθύγραμμα τμήματα των αγωγών, σε αποστάσεις της τάξης των 60μ. το πολύ 
μεταξύ τους. 

Γενικά  η  μορφή  των  φρεατίων  επίσκεψης  σε  κάτοψη  είναι  κυκλική.  Η  εσωτερική  διάμετρος  των 

φρεατίων  είναι, 1.20 m  όταν  η  διάμετρος  του  μεγαλύτερου  συμβάλλοντος  αγωγού  είναι  το  πολύ 

Ø600 mm, 1.50 m, όταν η διάμετρος του μεγαλύτερου συμβάλλοντος αγωγού είναι το πολύ Ø1000 m 

και 2.00 m για αγωγούς διαμέτρου ≥Ø1200 mm. 

Τα  φρεάτια  επίσκεψης  διαμορφώνονται  από  προκατασκευασμένα  στοιχεία  (κωνικό  τμήμα, 

σπόνδύλους κ.λ.π.) και φέρουν κυκλική οπή επίσκεψης, εσωτερικής διαμέτρου 0.60 m με αντίστοιχων 

διαστάσεων κυκλικό κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile  iron), τύπου ανάλογου με τα φορτία 

που αναμένεται να δεχθεί. 

Εσωτερικά  φέρουν  επιτοίχιες  βαθμίδες  από  μαλακό  χυτοσίδηρο,  πεσοειδώς  διατεταγμένες,  που 

τοποθετούνται ανά αποστάσεις περίπου 30 cm καθ’ ύψος. 

Στον  πυθμένα  των  φρεατίων  κατασκευάζονται  «αυλάκια»  διευκόλυνσης  της  ροής,  από  άοπλο 

σκυρόδεμα C12/15. 

Τα  προκατασκευασμένα  τμήματα  των  φρεατίων  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ινοπλισμένο 

σκυρόδεμα C35/45, ή C30/37 με πρόσθετο σιδηροπλισμό Β500C, και θα έχουν τοίχωμα πάχους 15 cm 

κατ’  ελάχιστο.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  είναι  στατικά  επαρκή  για  κυκλοφορία  βαρέων  οχημάτων. 

Εναλλακτικά  τα  φρεάτια  επίσκεψης  μπορεί  να  είναι  χυτά  επιτόπου  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα 

C30/37, με σιδηροπλισμό Β500C και πάχη τοιχωμάτων ανάλογα με αυτά των προκατασκευασμένων. 

Τυχόν  χυτά  επί  τόπου  τμήματα που απαιτούνται  για  την  επίτευξη  του απαιτούμενου  εσωτερικού 

ύψους  των  φρεατίων,  κατασκευάζονται  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C30/37  με 

σιδηροπλισμό Β500C. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα προστατεύονται από τις ανεπιθύμητες εισροές υδάτων 

με  ασφαλτική  επάλειψη.  Τα  προκατασκευασμένα  τμήματα  των  φρεατίων  θα  στεγανοποιούνται 

μεταξύ τους με ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης. 

Στο  σχέδιο  HY‐FD‐DW‐04‐001  της  Μελέτης  φαίνεται  η  διαμόρφωση  των  κυκλικών    φρεατίων 

επίσκεψης των αγωγών ομβρίων. 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες υδραυλικά 
έργα στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο 
σύνολο. 

   



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 61 από 151 
     Τεύχος 1 από 2 

 

5. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

5.1. Γενικά 

 

Το παρόν έργο περιλαμβάνει και τη μελέτη των ακόλουθων οδικών έργων: 

 Μελέτη αποκατάστασης καθέτων οδών στις θέσεις των ισόπεδων διασταυρώσεων με 
τη ΣΓ 

 Μελέτη νέων οδικών τμημάτων που απαιτούνται για την πρόσβαση στις ΣΣτ  (όπου 
δεν υφίστανται προσβάσεις, ή όπου απαιτούνται ειδικές διατάξεις αναστροφής κτλ.) 

 Στην περιοχή του οικισμού Νεράκι, μελέτη αποκατάστασης της υφιστάμενης κάθετης 
οδού που συνδέσει την Ολυμπία οδό με την Παλαιά Εθνική Οδό, με ΚΔ από τη νέα 
γέφυρα Γ1 της ΣΓ (ΧΘ 50+435). 

Οι  τυπικές  διατομές  των  οδών  είναι  αυτές  που  προβλέπονται  στις  ΟΜΟΕ‐Δ  και  στην 
Εγκύκλιο  41  (απ  ΔΜΕΟ/α/ο/2006/18‐11‐2005).  Στην  περίπτωση  αποκατάστασης  της 
υψομετρίας  των  καθέτων  οδών  στις  θέσεις  των  ισόπεδων  διασταυρώσεων  με  τη  ΣΓ, 
εφαρμόζεται τυπική διατομή όμοια με αυτήν της υφιστάμενης οδού. 

Στις θέσεις των προβλεπόμενων νέων τεχνικών ΚΔ τοπικών οδών (ΚΔ‐1 ΧΘ 46+888, ΚΔ‐2 ΧΘ 
49+954,  ΚΔ‐3  ΧΘ  51+965,  ΚΔ‐4  ΧΘ  52+868),  εφαρμόζεται  η  τυπική  διατομή  με  πλάτος 
οδοστρώματος 7,5 m και πεζοδρόμιο πλάτους 1,5 m εκατέρωθεν. 

Το τυπικό οδόστρωμα των οδών προβλέπεται συνολικού πάχους 0,50 m ως ακολούθως: 

 Δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 2x0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ‐1501‐05‐03‐03‐00 

 Δύο στρώσεις βάσης πάχους 2x0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ‐1501‐05‐03‐03‐00 

 Ασφαλτική προεπάλειψη κατά ΕΤΕΠ 05‐03‐11‐01 

 Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ‐1501‐05‐03‐11‐04 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ‐5 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ‐1501‐05‐03‐11‐04 
 

5.2. Ισόπεδες Διασταυρώσεις 

 

Σε όλο το μήκος της ΣΓ υπάρχουν σήμερα 36 Ισόπεδες Διασταυρώσεις (ΙΔ) οχημάτων και πεζών, οι 9 

εκ των οποίων δεν παρουσιάζονται στον Πίνακα της ΔΠΠ. Επίσης κατά μήκος του οικισμού Ελευσίνας 

παρατηρούνται διελεύσεις πεζών εγκαρσίως της γραμμής, με μία μόνο εξ΄ αυτών να προβλέπεται 

στον Πίνακα της ΔΠΠ (στη ΧΘ 39+268 της νέας ΣΓ). 

Πολλές από τις ΙΔ που δεν υπάρχουν στο μητρώο, διαμορφώθηκαν σε χρονικό διάστημα μετά από 

την παύση λειτουργίας της παλαιάς ΣΓ για την εξυπηρέτηση της τοπικής οδικής κυκλοφορίας. 

Στον  Πίνακα  Π2‐1  του  Παραρτήματος  Π‐2  παρουσιάζεται  το  σύνολο  των  υπόψη  ΙΔ  με  σχετικές 

πληροφορίες,  παρατηρήσεις  και  προτάσεις  για  τη  διατήρηση  ή  την  κατάργησή  τους  στα  πλαίσια 

λειτουργίας της νέας ΣΓ. Η πρόταση κατάργησης αφορά κυρίως σε ΙΔ που δεν περιλαμβάνονται στο 
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μητρώο του ΟΣΕ και οι συνδέσεις που εξυπηρετούν δύναται να καλυφθούν με εναλλακτική διαδρομή. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την ΙΔ‐ 36 στη ΧΘ 57+103,96 η οποία βρίσκεται στη ζώνη μεταξύ του 

αυτ/δρομου Ολυμπίας Οδού και ΣΓΥΤ, εκτός της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, θέση όπου η νέα ΣΓ 

οδεύει  προς  το  ΣΣ  Μεγάρων  της  ΣΓΥΤ.  Στην  υπόψη  θέση,  υπάρχει  οδός  εξυπηρέτησης  τοπικής 

κυκλοφορίας, η οποία έχει διαμορφωθεί μεταξύ δύο οχετών / αγροτικών ΚΔ (του αυτ/δρομου και της 

ΣΓΥΤ).  Παρότι  στην  παρούσα  μελέτη  παρουσιάζεται  η  διατήρηση  της  εν  λόγω  τοπικής  οδού  με 

εγκατάσταση ΑΣΙΔ (για λόγους κατάρτισης προϋπολογισμού αλλά και σχεδιασμού της μηκοτομής της 

νέας ΣΓ), εντούτοις υφίστανται τα ακόλουθα ζητήματα τα οποία πρέπει να επανεξεταστούν κατά την 

εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής: 

 Η ύπαρξη επαρκούς μήκους ορατότητας για το διερχόμενο συρμό με κατεύθυνση 

προς το ΣΣ Μεγάρων ΣΓΥΤ 

 Η απορροή των ομβρίων και ο τελικός σχεδιασμός των απαιτούμενων υδραυλικών 

έργων, τα οποία επηρεάζονται από την αντιμετώπιση των υδραυλικών ζητημάτων 

και τις λύσεις που θα δοθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης επέκτασης της ΣΓ προς 

τον παλαιό ΣΣ Μεγάρων. Αυτές οι  λύσεις δύναται να επηρεάσουν και  την  τελική 

υψομετρία της υπό μελέτη ΣΓ, αλλά και την τελική απόφαση για τη διατήρηση ή την 

κατάργηση της εν λόγω ΙΔ. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για το τελικό εν λειτουργία δίκτυο των ΙΔ κατά μήκος της νέας ΣΓ 

αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης του Διαχειριστή Υποδομής και με τους εμπλεκόμενους τοπικούς 

φορείς. 

Αναφορικά  με  τις  ΙΔ  αποκλειστικά  πεζών,  ανάγκη  υπάρχει  στην  περιοχή  του  οικισμού  Ελευσίνας. 

Όπως αναφέρθηκε, η μόνη θεσμοθετημένη σήμερα είναι στη ΧΘ 39+268 της νέας ΣΓ. Στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης προτείνεται επιπλέον να θεσμοθετηθεί και ΙΔ αποκλειστικά πεζών στη ΧΘ 40+287, 

η οποία προσφέρει πρόσβαση σε χώρο αναψυχής ‐ παιδική χαρά που βρίσκεται στη νότια πλευρά της 

ΣΓ. 

Για την αποφυγή ανεξέλεγκτης διέλευσης πεζών εγκαρσίως της ΣΓ και επομένως για τη διασφάλιση 

της λειτουργίας της νέας ΣΓ, προβλέπεται κατά μήκος του οικισμού Ελευσίνας, εφαρμογή περίφραξης 

του διαδρόμου με τοιχίο σκυροδέματος ύψους 1,00 m και γαλβανισμένη σχάρα  (κατά το πρότυπο 

του  ΟΣΕ).  Οι  ακριβείς  θέσεις  εφαρμογής  της  περίφραξης  παρουσιάζονται  στα  σχέδια 

οριζοντιογραφίας της μελέτης. 

Δεδομένου ότι η  νέα  ΣΓ σχεδιάζεται  κατά κανόνα σε στάθμη υψηλότερη  της υφιστάμενης,  για  τη 

γεωμετρική οριζοντιογραφική και υψομετρική προσαρμογή των κάθετων οδών στη στάθμη της νέας 

ΣΓ, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Όλες οι οδοί αποκαθίστανται με τυπική διατομή σύμφωνα με την υφιστάμενη 

 Οριζοντιογραφικώς, όπου οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, εφαρμόζονται κατά 

το δυνατόν βελτιωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

 Υψομετρικώς, παρατηρείται ότι στην πλειονότητα των ΙΔ η υφιστάμενη κατακόρυφη 

γεωμετρία είναι κατά κανόνα εκτός προδιαγραφών, με αποτέλεσμα η προσαρμογή 

τους  στη  στάθμη  της  νέας  ΣΓ  να  καθίσταται  δυσχερέστερη.  Σε  κάθε  περίπτωση, 

καταβάλλεται  προσπάθεια  ώστε  ο  σχεδιασμός  της  προσαρμογής  να  είναι 
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βελτιωμένος  ως  προς  την  υφιστάμενη  κατάσταση,  με  εφαρμογή  όμως  οριακών 

γεωμετρικών  στοιχείων.  Συγκεκριμένα,  εφαρμόζονται  οι  ακόλουθες  αρχές 

σχεδιασμού: 

‐ Οι υψομετρικές προσαρμογές υλοποιούνται σε περιορισμένο μήκος ώστε 

να  μην  θίγονται  παρόδιες  εγκαταστάσεις  και  να  μην  απαιτούνται 

εκτεταμένα  έργα.  Η  ευρύτερη  βελτίωση  των  εν  λόγω  κάθετων  οδών  δεν 

αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. 

‐ Σε  όλες  τις  διασταυρώσεις  θεωρείται  ότι  εγκαθίσταται  πινακίδα  “STOP”, 

επομένως αντιμετωπίζονται ως ισόπεδοι κόμβοι. Με την εν λόγω θεώρηση, 

όπου  κρίνεται  απαραίτητο  εφαρμόζονται  μηκοτομικές  θλάσεις  Δs ≤ 5%, 

κατά ΟΜΟΕ‐ΙΚ. Οι θλάσεις αυτές εφαρμόζονται σε απόσταση ±1,80 m από 

τον  άξονα  της  ΣΓ  προκειμένου  να  μην  επηρεάζεται  η  εγκατάσταση  του 

συστήματος προκατασκευασμένων πλακών γεφύρωσης των σιδ/χιών για τη 

διέλευση των οχημάτων 

‐ Όπου  δεν  είναι  δυνατή  η  εφαρμογή  των  τυπικών  κατακόρυφων 

γεωμετρικών  στοιχείων  κατά  ΟΜΟΕ‐Χ  ή  ΟΜΟΕ‐ΚΑΟ,  εφαρμόζονται 

γεωμετρικά  στοιχεία  που  προβλέπονται  για  Vεπιτρ≤30 km/h,  ή  κατ΄ 

εξαίρεση  γεωμετρικά  στοιχεία  Κανονισμών  Αγροτικής  και  Δασικής 

Οδοποιίας. 

 Προβλέπεται  προσαρμογή  των  επικλίσεων  των  οδών  από  την  υποχρέωση  που 

δημιουργεί  η  στάθμη  των  σιδ/χιών,  στις  υφιστάμενες  επικλίσεις  στο  πέρας  της 

προσαρμογής 

Όλες οι τελικώς διατηρούμενες ΙΔ προβλέπεται να διαμορφωθούν με προκατασκευασμένες πλάκες 

από ελαστικό υλικό ή πολυμερές σκυρόδεμα. Εφόσον στις θέσεις των ΙΔ προβλέπεται από τη μελέτη 

στρώσης  γραμμής  εγκατάσταση  σιδ/χιών  ασφαλείας,  η  διαμόρφωση  αυτών  προβλέπεται  με 

ασφαλτικές στρώσεις (αντί για προκατασκευασμένες πλάκες). 

Όλες  οι  ΙΔ  προβλέπονται  με  ασφαλτικό  οδόστρωμα,  ακόμα  και  αυτές  που  σήμερα  είναι  μη 

ασφαλτοστρωμένες, στο μήκος προσαρμογής τους. 

Στις κάθετες οδούς με υψηλούς φόρτους ή με περιορισμένο πλάτος, στη διάρκεια κατασκευής της 

νέας ΣΓ θα απαιτηθεί η κατά φάσεις εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των ΙΔ. 

Οι μηκοτομές προσαρμογής των κάθετων οδών στη στάθμη της νέας ΣΓ, τα διαγράμματα επικλίσεων 

και οι αντίστοιχες διατομές του συνόλου των οδικών έργων, παρουσιάζονται στα αντίστοιχα σχέδια 

της παρούσας μελέτης. 

 

5.3. Λοιπά Οδικά έργα 

 

Τα οδικά έργα που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη, εκτός των ΙΔ είναι τα ακόλουθα: 

 Τμήμα οδού πρόσβασης στη ΣΣτ ΕΛΠΕ Ασπροπύργου (περί τη ΧΘ 32+800 της νέας 

ΣΓ).  Πρόκειται  για  τμήμα  μήκους  ~100 m  με  διαμόρφωση  διάταξη  αναστροφής 

οχημάτων 
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 Βελτίωση υφιστάμενης τοπικής οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής πρόσβασης 

στη ΣΣτ ΕΛΠΕ Ελευσίνας. Αφορά βελτίωση οδοστρώματος τοπικής οδού σε μήκος 

~250 m, η οποία καταλήγει στην ισόπεδη διασταύρωση ΙΔ‐21. Παραπλεύρως της εν 

λόγω τοπικής οδού σε διαθέσιμο πλάτυσμα (εκτός ορίου απαλλοτρίωσης ΟΣΕ) πριν 

από  την  ΙΔ  με  τη  ΣΓ,  υπάρχει  δυνατότητα  ανάπτυξης  περιορισμένης  διάταξης 

αναστροφής επιβατικών οχημάτων 

 Βελτίωση υφιστάμενης τοπικής οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής πρόσβασης 

στη ΣΣτ Λουτρόπυργος. Αφορά προσαρμογή του οδοστρώματος της τοπικής οδού 

Στρ. Κ. Μαράκα σε μήκος ~60 m, με σκοπό την ανάπτυξη περιορισμένης διάταξης 

αναστροφής  επιβατικών  οχημάτων  παραπλεύρως  της  οδού,  σε  διαθέσιμο 

πλάτυσμα εντός ζώνης απαλλοτρίωσης ΟΣΕ 

 Βελτίωση υφιστάμενης αδιέξοδης  τοπικής  οδού  για  την  εξυπηρέτηση  της  οδικής 

πρόσβασης  στη  ΣΣτ Νεράκι.  Αφορά  βελτίωση  της  διατομής  και  προσαρμογή  του 

οδοστρώματος  της  τοπικής  οδού  Ρετσίνα,  στο  τερματικό  τμήμα  αυτής  μήκους 

~100 m,  με  σκοπό  την  πρόσβαση  στη  ΣΣτ  αλλά  και  την  ανάπτυξη  περιορισμένης 

διάταξης αναστροφής επιβατικών οχημάτων παραπλεύρως της οδού, σε διαθέσιμο 

πλάτυσμα εντός ζώνης απαλλοτρίωσης ΟΣΕ 

 Ανισοπεδοποίηση της διασταύρωσης της Κάθετης Οδού στη ΧΘ 50+430 με τη ΣΓ. 

Πρόκειται για αποκατάσταση της μηκοτομής και της διατομής της κάθετης οδού του 

ΑΚ Νέας Περάμου της Ολυμπίας Οδού με την Παλαιά Εθνική Οδό, με ανύψωση της 

στάθμης της νέας ΣΓ η οποία προβλέπεται στο υπόψη τμήμα να διέρχεται με γέφυρα 

πάνω από την Κάθετη Οδό. Το μήκος του τμήματος που επηρεάζεται είναι ~200 m. 

Στο  υπόψη  τμήμα  εφαρμόζεται  η  διατομή «β2»  των ΟΜΟΕ‐Δ,  αντίστοιχη  με  της 

υφιστάμενης οδού. 

 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες οδικά έργα 
στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

6.1. Μεγάλα Τεχνικά 

 

Κατά  μήκος  της  νέας  ΣΓ  υπάρχουν  υφιστάμενα  τεχνικά  έργα  που  διατηρούνται,  καθώς  και  νέα 

προβλεπόμενα, όπως συνολικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 8‐1 που ακολουθεί. 

Αναφορικά με τα υφιστάμενα τεχνικά έργα κατά μήκος της παλαιάς ΣΓ, στα πλαίσια της παρούσας 

μελέτης διεξάγεται έλεγχος στατικής επάρκειας αυτών. 
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Για κάθε τεχνικό, με βάση τον εν λόγω έλεγχο στατικής επάρκειας, προτείνεται είτε η καθαίρεσή του 

και η κατασκευή νέου, είτε η διατήρησή του με ή χωρίς ενίσχυση (βλ. Πίνακα 8‐1). 

Σημειώνεται  ότι  το  υφιστάμενο  τεχνικό  ΚΔ  τοπικής  οδού  στη  ΧΘ  53+077  καταργείται  λόγω  μη 

λειτουργικού ελεύθερου ύψους. Η σύνδεση που εξυπηρετεί η εν λόγω ΚΔ αποκαθίσταται από την ΚΔ‐

4 στη ΧΘ 52+868 καθώς και από την ισόπεδη διάβαση ΙΔ‐30 στη ΧΘ 53+380. 

Τα υφιστάμενα τεχνικά ΑΔ οδών πάνω από τη ΣΓ, ελέγχονται μόνο ως προς το ελεύθερο ύψος και 

πλάτος της διατομής τους. 

 

#  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΧΘ  Μήκος  Πλάτος  Ανοίγματα  Περιγραφή Εργασιών 

1  2  3  4  5  6  7 

1 
Σιδηρ. Γέφυρα  
Λ. Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 

25+900  65,00  12,00  4 
Υφιστάμενη διατηρούμενη: 
Δομική και Σεισμική Αναβάθμιση / 
Ενίσχυση  

2 
Κάτω Διάβαση  

Ο‐21 
31+669  10,80  8,00  1 

Υφιστάμενη διατηρούμενη: 
Δομική και Σεισμική Αναβάθμιση / 
Ενίσχυση  

3 
Σιδηρ. Γέφυρα 

Σαρανταπόταμου 
38+025  52,00  12,30  3 

Υφιστάμενη διατηρούμενη: 
Δομική και Σεισμική Αναβάθμιση / 
Ενίσχυση  

4  Σήραγγα Σ1  45+360  128,50  7,50  ‐  Νέο Τεχνικό 

5  Σήραγγα Σ2  45+780  80  7,50  ‐  Νέο Τεχνικό 

6 
Κάτω Διάβαση ΚΔ‐

1 
46+888  10,50  6,00  1 

Νέο Τεχνικό ΚΔ τοπικής οδού σε 
αντικατάσταση υφιστάμενου 

7 
Κάτω Διάβαση ΚΔ‐

2 
49+954  10,50  6,00  1 

Νέο Τεχνικό ΚΔ τοπικής οδού σε 
αντικατάσταση υφιστάμενου 

8  Σιδηρ. Γέφυρα Γ1  50+425  67,00  6,00  4 
Νέο Τεχνικό για ΚΔ κάθετης οδού 

ΑΚ Νέας Περάμου ‐ ΠΕΟ 

9 
Κάτω Διάβαση ΚΔ‐

3 
51+965  10,50  6,00  1 

Νέο Τεχνικό ΚΔ τοπικής οδού σε 
αντικατάσταση υφιστάμενου 

10 
Κάτω Διάβαση KΔ‐

4 
52+868  10,50  6,00  1 

Νέο Τεχνικό ΚΔ τοπικής οδού σε 
αντικατάσταση υφιστάμενου 

11  Σιδ. Γέφυρα Γ2  56+385  16,60  6,00  2  Νέο Τεχνικό γεφύρωσης ρέματος 

 

 

6.2. Τεχνικά αντιστήριξης 

 

Στον Πίνακα Π3‐1 του Παραρτήματος Π‐3 παρουσιάζονται τα απαιτούμενα τεχνικά έργα αντιστήριξης 

πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων. 

Η  αναγκαιότητα  εφαρμογής  αυτών  υπαγορεύεται  αποκλειστικά  από  το  διαθέσιμο  περιορισμένο 

εύρος απαλλοτρίωσης. 
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6.3. Οχετοί 

 

Κατά  μήκος  της  υφιστάμενης  ΣΓ  υπάρχει  πλήθος  οχετών,  αρκετοί  από  τους  οποίους  είναι  μη 

λειτουργικοί λόγω αλλοίωσης του φυσικού αναγλύφου, είτε υδραυλικώς ή στατικώς ανεπαρκείς. Σε 

κάθε  περίπτωση,  οι  υφιστάμενοι  οχετοί  λόγω  του  περιορισμένου  μήκους  τους  δεν  καλύπτουν  το 

πλάτος της τυπικής διατομής της νέας ΣΓ. Επομένως, το σύνολο των οχετών της νέας ΣΓ προβλέπεται 

με νέα τεχνικά. 

Ενδεικτικά, το πλήθος των οχετών κατά μήκος της νέας ΣΓ είναι ~80. Το τελικό πλήθος, το είδος της 

διατομής (σωληνωτός ή κιβωτοειδής) και οι διαστάσεις της διατομής κάθε οχετού προκύπτει από την 

υδραυλική μελέτη. 

Στο τμήμα Λιόσια – ΒΕΑ όπου προβλέπεται μελλοντική κατασκευή 2ης ΣΓ, όλα τα εγκάρσια υδραυλικά 

τεχνικά προβλέπονται ώστε να καλύπτουν και τη μελλοντική διπλή ΣΓ. 

 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες τεχνικά έργα 
στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. 

 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ  

 

Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή δύο σηράγγων Σ1 και Σ2. Στις θέσεις κατασκευής έχει γίνει 

Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών, GT‐00‐RP‐00‐001, 07/08/2018, ΝΑΜΑ Α.Ε 

  

7.1. Σήραγγα Σ1 

 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω σήραγγα έχει διεύθυνση Ανατολή – Δύση και διέρχεται νότια της Παλαιάς 

ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου, σε απόσταση περί τα 16m από την παρειά της. Η χιλιομέτρηση της σήραγγας 

αυξάνει από το ανατολικό στόμιο προς το δυτικό (βλ. εικ.13). 
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Εικόνα 12 

 

Η σήραγγα Σ1 θα κατασκευαστεί από τη ΧΘ 45+296,50 έως τη ΧΘ 45+424,99 με υπόγεια διάνοιξη, ενώ 

γίνεται  κατάλληλη  διαμόρφωση  των  μετώπων  στις  θέσεις  αυτές.  Η  χάραξη  οριζοντιογραφικά 

βρίσκεται σε καμπύλη ακτίνας R=435,00m σε όλο το μήκος της, ενώ μηκοτομικά βρίσκεται σε σταθερή 

ανοδική χάραξη με κλίση 0,587% από την είσοδο έως και την έξοδο. 

Η  σήραγγα  είναι  μονής  τροχιάς  με  ελεύθερο  πλάτος  μεταξύ  των  πεζοδρομίων  ίσο  με  3,50m  και 

αποτελείται  από σκυρογραμμή  (έρμα  και  σκύρα).  Ο ωφέλιμος  χώρος  είναι  εμβαδού 42,59m2  και 

οριοθετείται από δύο  τόξα ακτίνας 3,20m  και 4,90m. O ωφέλιμος  χώρος περιλαμβάνει  πρόσθετο 

χώρο 15cm για δομοστατική χρήση. 

 

Η  σιδηροδρομική  γραμμή στη θέση  της σήραγγας  Σ1  διασχίζει  το ανατολικότερο άκρο  του όρους 

Πατέρα,  το  Τρικέρατο  στο  Λουτρόπυργο,  το  οποίο  χωρίζει  το  Θριάσιο  Πεδίο  από  τη  Μεγαρική 

πεδιάδα στην οποία καταλήγει η ΣΓ. 

 

Η γεωμορφολογική εικόνα της περιοχής της σήραγγας χαρακτηρίζεται ως ορεινό με χαρακτηριστικό 

του ανάγλυφου τις έντονες μορφολογικές κλίσεις. Σύμφωνα με την Οριστική Γεωλογική Μελέτη [4], 

η  περιοχή  της  σήραγγας  Σ1  ανήκει  στη  Γεωμορφολογική  ενότητα  Τρικεράτου  (ΓΕ‐3),  η  οποία 

χαρακτηρίζεται  από  την  ανάπτυξη  επικλυσιγενών  ασβεστολίθων  μορφολογικών  εξάρσεων  της 

απόληξης του όρους Πατέρα στον κόλπο της Ελευσίνας. 

 

Τα  υψόμετρα  του  φυσικού  εδάφους  στο  τμήμα  της  χάραξης  που  πραγματοποιείται  με  σήραγ‐γα 

κυμαίνονται από +29 έως +41. 

 

Τα υπερκείμενα κατά μήκος της σήραγγας έχουν ως εξής: 

 Στην  περιοχή  του  ανατολικού  στομίου  (Χ.Θ.  45+296,50)  το  υπερκείμενο  στη  θέση 

εισόδου της σήραγγας ξεκινά από τα 4.0m περίπου και στη Χ.Θ. 45+320 είναι περί τα 

10,0m. 

 Στη συνέχεια το υπερκείμενο παραμένει περίπου σταθερό (10m έως 12m) μέχρι τη Χ.Θ. 

45+400. 
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 Από τη ΧΘ 45+400 το υπερκείμενο μειώνεται μέχρι το στόμιο εξόδου (ΧΘ 45+424,99) της 

σήραγγας όπου είναι 4.50m περίπου. 

 

Οι  γεωτεχνικές  συνθήκες  στην  περιοχή  της  σήραγγας  έχουν  διερευνηθεί  με  την  εκτέλεση  δύο 

ερευνητικών γεωτρήσεων ΓΤ‐2 & ΓΤ‐3 ([1], [3] και [5]). 

 

7.1.1. Συσχέτιση της σήραγγας με τις υφιστάμενες κατασκευές 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η συσχέτιση της σήραγγας Σ1 με τις υφιστάμενες κατασκευές, 

ώστε να προσδιοριστεί η ύπαρξη περιοχών όπου συναντώνται ιδιαίτερες κατασκευές που χρήζουν 

ειδικής αντιμετώπισης αναφορικά με  τη  διέλευση  της  σήραγγας  κατά  την  κατασκευή  της από  τις 

συγκεκριμένες θέσεις, με σκοπό τον περιορισμό των μετακινήσεων, οριζόντιων και κατακόρυφων, 

στις κατασκευές. 

 

Βόρεια/ανάντη της σήραγγας Σ1 διέρχεται η ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου. Η ελάχιστη απόσταση από τον 

άξονα  της σήραγγας  έως  την ΠΕΟ είναι 19,50m.  Επιπλέον,  η  σήραγγα στο μεγαλύτερο  τμήμα  της 

διέρχεται κάτω από διαμορφωμένο χώρο όπου είναι δυνατή η στάθμευση οχημάτων καθώς και στο 

χώρο υπάρχει σημείο πώλησης (κιόσκι) εποχικών προϊόντων/φρούτων. 

 

Κατάντη της σήραγγας δεν υπάρχουν κατασκευές. 

 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο από την χρήση εκρηκτικών υλών για τη διάνοιξη 

της σήραγγας προκειμένου τα επίπεδα των δονήσεων που προκαλούνται να είναι εντός των ορίων 

που ορίζουν οι ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 

Για  το  λόγο  αυτό  η  μελέτη  των  ανατινάξεων  (κάνναβος  διατρημάτων,  επιλογή  εκρηκτικής  ύλης, 

πλήθος και χρόνοι πυροδότησης) να είναι τέτοιος ώστε να προκαλεί την μικρότερη διαταραχή στη 

περιβάλλουσα βραχόμαζα καθώς και τις ελάχιστες δυνατές δονήσεις και να λαμβάνει κάθε φορά τα 

χαρακτηριστικά της βραχομάζας στη θέση του μετώπου διάνοιξης. 

 

7.1.2. Περιγραφή μεθόδου διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης 

Η διάνοιξη της σήραγγας θα πραγματοποιηθεί σε όλο το μήκος της εντός της Γεωτεχνικής Ενότητας 

Lm (Ασβεστόλιθος) με χρήση εκρηκτικών υλών (Drill & Blast) με κατάλληλη διάταξη και με τέτοιες 

τεχνικές ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι υπερεκσκαφές αλλά και οι δονήσεις λόγω της γειτνίασης 

της σήραγγας Σ1 με την ΠΕΟ Αθηνών ‐ Κορίνθου. Σε περιοχές υψηλού κερματισμού και σε ρηξιγενείς 

ζώνες  (θρυμματισμένο  πέτρωμα)  των  ασβεστολίθων  θα  γίνεται  χρήση  υδραυλικής  σφύρας  και 

εκσκαπτικών μηχανημάτων. 
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Η εκσκαφή και η αντιστήριξη θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α’ και Β΄ Φάση) σε όλο το μήκος 

της σήραγγας ενώ η διατομή της θα είναι πεταλοειδής δηλαδή δεν θα απαιτηθεί  το κλείσιμο του 

πυθμένα με ανάστροφο τόξο. 

Για την προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας, οι τυπικές διατομές αποτελούνται από εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα (C25/30), , πλέγμα, χαλύβδινα αγκύρια και πλαίσια. 

 

Η κατασκευαστική ακολουθία που προτείνεται για την κατασκευή της σήραγγας είναι η ακόλουθη: 

•  Εκσκαφή Α΄ Φάσης και ολοκλήρωση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης σε όλο το μήκος της 

σήραγγας. 

•  Εκσκαφή Β’ Φάσης και ολοκλήρωση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης σε όλο το μήκος της 

σήραγγας 

Τα  μέτρα  προσωρινής  υποστήριξης  λαμβάνονται  σύμφωνα  με  εμπειρικές  μεθόδους,  οι  οποίες 

αναφέρονται στη μελέτη. Βάσει αυτής, επιλέγεται ως μήκος αγκυρίων L=4,00m για την σήραγγα. 

 

Η μέγιστη απόσταση Smax μεταξύ των αγκυρίων,  επιλέγεται ως 0.50 x μήκος των αγκυρίων, οπότε,  

Smax =0.50 x 4.00 = 2.00m. 

 

Η ελάχιστη απόσταση Smin προτείνεται κατά τον ίδιο πίνακα: Smin = 0.90  ‐ 1.20m. 

 

Για τις διατομές προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας αρχικά προτείνεται να υιοθετηθούν αγκύρια 

μήκους 4.00m σε απόσταση 2.00m (επί της διατομής) και 1,50‐2,00m κατά μήκος της σήραγγας. 

 

7.1.3. Κατηγορίες εκσκαφής και υποστήριξης 

Επιλέχθηκαν οι κατηγορίες υποστήριξης και τα αντίστοιχα μέτρα υποστήριξης ανά κατηγορία, όπως 

αυτά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν. 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐Ι 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ  Γεωτεχνική Υποενότητα Lm: Λευκότεφρος ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ, 
μέτρια ισχυρός έως ισχυρός (κατά τόπους ασθενής), μέτρια 
κερματισμένος  έως  συμπαγής  και  κατά  τόπους 
κατακερματισμένος,  ελαφρά  έως  μέτρια  αποσαθρωμένος 
(Β.Α ΙΙ‐ΙΙΙ) και κατά τόπους υγιής.  

GSI  GSI ≥ 55 (RMR≥60) 

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ  Ανεξαρτήτως υπερκειμένων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  Drill &  Blast  με  κατάλληλες  μεθόδους  για  τη  μείωση  της 
διαταραχής της βραχομάζας και των δονήσεων 

ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ  Α’ ΦΑΣΗ ‐ ΘΟΛΟΣ: 2.00m 

Β’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΕΙΕΣ/ΠΥΘΜΕΝΑΣ: 4.00m 
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ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐Ι 

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 πάχους 10cm 
με ένα πλέγμα Τ188. 

Τοποθέτηση  11‐12 αγκυρίων στην περιοχή της στέψης και 
των  παρειών,  πλήρους  πάκτωσης  (SN),  Φ25  φέρουσας 
ικανότητας 200kN.  Διάταξη  πεσσοειδώς,  σε  κάνναβο 2.00 
(διατομή) x 2.00m (κατά μήκος). Μήκος αγκυρίων L=4.00m.  

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ 

Τοπικά  αγκύρια  όπου  απαιτούνται  έναντι  σφηνών  στο 
μέτωπο 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐ΙΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ  Γεωτεχνική Υποενότητα Lm: Λευκότεφρος ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ, 
μέτρια ισχυρός έως ισχυρός (κατά τόπους ασθενής), μέτρια 
κερματισμένος  έως  συμπαγής  και  κατά  τόπους 
κατακερματισμένος,  ελαφρά  έως  μέτρια  αποσαθρωμένος 
(Β.Α ΙΙ‐ΙΙΙ) και κατά τόπους υγιής.  

GSI  37<GSI<54 ( 42<RMR<59) 

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ  Ανεξαρτήτως υπερκειμένων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  Drill &  Blast  με  κατάλληλες  μεθόδους  για  τη  μείωση  της 
διαταραχής της βραχομάζας και των δονήσεων 

ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ  Α’ ΦΑΣΗ ‐ ΘΟΛΟΣ: 1.50m 

Β’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΕΙΕΣ/ΠΥΘΜΕΝΑΣ: 3.00m 

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 πάχους 15cm 
με δύο (2) πλέγματα Τ131. 

Τοποθέτηση  11‐12 αγκυρίων στην περιοχή της στέψης και 
των  παρειών,  πλήρους  πάκτωσης  (SN),  Φ25  φέρουσας 
ικανότητας 200kN.  Διάταξη  πεσσοειδώς,  σε  κάνναβο 2.00 
(διατομή) x1.50m (κατά μήκος). Mήκος αγκυρίων L=4.00m.  

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ 

Τοπικά  αγκύρια  όπου  απαιτούνται  έναντι  σφηνών  στο 
μέτωπο 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐ΙΙΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ  Γεωτεχνική Υποενότητα Lm: Λευκότεφρος ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 

Στις περιοχές όπου εμφανίζεται κατακερματισμένος ή στις 

περιοχές καρστικών εγκοίλων με ή χωρίς υλικό πλήρωσης 

διαστάσεων μεγαλύτερων του 1.0m 

GSI  37 ÷ 54 ( 42<RMR<59) 

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ  Ανεξαρτήτως υπερκειμένων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  Drill & Blast & Υδραυλική σφύρα ή εκσκαπτικά μηχανήματα 

ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ  Α’ ΦΑΣΗ ‐ ΘΟΛΟΣ: 1.50m 

Β’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΕΙΕΣ/ΠΥΘΜΕΝΑΣ: 3.00m 
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ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐ΙΙΙ 

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 πάχους 15cm 

με  δύο  πλέγματα  Τ131  και  χαλύβδινο  μεταλλικό  πλαίσιο 

τύπου ΗΕΒ120/1,50m. 

Τοποθέτηση  11‐12 αγκυρίων στην περιοχή της στέψης και 

των  παρειών,  πλήρους  πάκτωσης  (SN),  Φ25  φέρουσας 

ικανότητας 200kN.  Διάταξη  πεσσοειδώς,  σε  κάνναβο 2.00 

(διατομή) x1.50m (κατά μήκος). Mήκος αγκυρίων L=4.00m.  

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΕΨΗΣ 

Ράβδοι προπορείας ∅28, φέρουσας  ικανότητας 250kN,  με 

τσιμεντένεμα,  μήκους 4.00m,  σε  αξονική απόσταση 0.3m, 

ανά    βήμα προχώρησης,  εάν απαιτείται  από  τις  επιτόπου 

συνθήκες 

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΤΩΠΟΥ 

Τοπικά  αγκύρια  όπου  απαιτούνται  έναντι  σφηνών  στο 

μέτωπο 

 

 

7.1.4. Κέλυφος 

Η προσωρινή επένδυση αποτελείται από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 15cm με δύο (2) πλέγματα 

Τ131 και ΗΕΒ120/1,50m. 

Η μόνιμη επένδυση αποτελείται από 40cm οπλισμένου σκυροδέματος C30/37 με συμμετρικό οπλισμό 

2Αs=40cm2. 

Οι διαστάσεις και οπλισμοί της προσωρινής και μόνιμης επένδυσης δίδονται στα συνημμένα σχέδια 

του Τεύχος 2 από 2 της παρούσης. 

 

7.2. Σήραγγα Σ2 

 

Η σήραγγα Σ2 θα κατασκευαστεί από τη ΧΘ 45+743,18 έως τη ΧΘ 45+822,56 με υπόγεια διάνοι‐ξη, 

ενώ γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των μετώπων στις θέσεις αυτές. Η χάραξη οριζοντιο‐γραφικά 

βρίσκεται αρχικά από το στόμιο εισόδου έως τη Χ.Θ, 45+804,71 σε καμπύλη ακτίνας R=435,00m και 

στη συνέχεια σε ευθυγραμμία έως το στόμιο εξόδου. Μηκοτομικά βρίσκεται σε σταθερή καθοδική 

χάραξη με κλίση 1,725% από την είσοδο έως και την έξοδο. 

 

Η  σήραγγα  είναι  μονής  τροχιάς  με  ελεύθερο  πλάτος  μεταξύ  των  πεζοδρομίων  ίσο  με  3,50m  και 

αποτελείται  από σκυρόγραμμή  (έρμα  και  σκύρα).  Ο ωφέλιμος  χώρος  είναι  εμβαδού 42,59m2  και 

οριοθετείται από δύο  τόξα ακτίνας 3,20m  και 4,90m. O ωφέλιμος  χώρος περιλαμβάνει  πρόσθετο 

χώρο 15cm για δομοστατική χρήση. 

 

Η  σιδηροδρομική  γραμμή στη θέση  της σήραγγας  Σ2  διασχίζει  το ανατολικότερο άκρο  του όρους 
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Πατέρα,  το  Τρικέρατο  στο  Λουτρόπυργο,  το  οποίο  χωρίζει  το  Θριάσιο  Πεδίο  από  τη  Μεγαρική 

πεδιάδα στην οποία καταλήγει η ΣΓ. 

 

Η γεωμορφολογική εικόνα της περιοχής της σήραγγας χαρακτηρίζεται ως ορεινό με χαρακτηριστικό 

του αναγλύφου τις έντονες μορφολογικές κλίσεις. Σύμφωνα με την Οριστική Γεωλογική Μελέτη [4], 

η  περιοχή  της  σήραγγας  Σ2  ανήκει  στη  Γεωμορφολογική  ενότητα  Τρικεράτου  (ΓΕ‐3),  η  οποία 

χαρακτηρίζεται  από  την  ανάπτυξη  επικλυσιγενών  ασβεστολίθων  μορφολογικών  εξάρσεων  της 

απόληξης του όρους Πατέρα στον κόλπο της Ελευσίνας. 

Τα  υψόμετρα  του  φυσικού  εδάφους  στο  τμήμα  της  χάραξης  που  πραγματοποιείται  με  σήραγγα 

κυμαίνονται από +27 έως +34 περίπου. 

 

Τα υπερκείμενα κατά μήκος της σήραγγας έχουν ως εξής: 

•  Στην περιοχή του ανατολικού στομίου (Χ.Θ. 45+743,18) το υπερκείμενο στη θέση εισόδου της 

σήραγγας ξεκινά από τα 3.0m περίπου και στη Χ.Θ. 45+760 είναι περί τα 7,0m. 

•  Στη συνέχεια το υπερκείμενο παραμένει περίπου σταθερό (7m έως 9m) μέχρι τη Χ.Θ. 45+800. 

•  Από  τη  ΧΘ  45+800  το  υπερκείμενο  μειώνεται  μέχρι  το  στόμιο  εξόδου  (ΧΘ  45+822,56)  της 

σήραγγας όπου είναι 3.00m περίπου. 

Η σήραγγα διέρχεται σχεδόν κάθετα, δύο φορές κάτω από την Π.Ε.Ο. Αθηνών‐Κορίνθου. Την πρώτη 

τα υπερκείμενα είναι περί τα 7,50m ενώ τη δεύτερη περί τα 5m. 

 

 

 

7.5.1. Συσχέτιση της σήραγγας με τις υφιστάμενες κατασκευές 

Η σήραγγα τέμνει κάθετα δύο φορές την Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών‐Κορίνθου με το ύψος υπερκειμένων να 

είναι 8m (ανατολικά) και 5m (δυτικά) αντίστοιχα. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο από την χρήση εκρηκτικών υλών για τη διάνοιξη 

της σήραγγας προκειμένου τα επίπεδα των δονήσεων που προκαλούνται να είναι εντός των ορίων 

που ορίζουν οι ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Για  το  λόγο  αυτό  η  μελέτη  των  ανατινάξεων  (κάνναβος  διατρημάτων,  επιλογή  εκρηκτικής  ύλης, 

πλήθος και  χρόνοι πυροδότησης)  να είναι  τέτοια ώστε να προκαλεί  την μικρότερη διαταραχή στη 

περιβάλλουσα βραχόμαζα καθώς και τις ελάχιστες δυνατές δονήσεις και να λαμβάνει κάθε φορά τα 

χαρακτηριστικά της βραχομάζας στη θέση του μετώπου διάνοιξης. 

 

7.5.2. Περιγραφή μεθόδου διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης 

Η διάνοιξη της σήραγγας θα πραγματοποιηθεί σε όλο το μήκος της εντός της Γεωτεχνικής Ενότητας 

Lm (Ασβεστόλιθος) με χρήση εκρηκτικών υλών (Drill & Blast) με κατάλληλη διάταξη και με τέτοιες 

τεχνικές ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι υπερεκσκαφές αλλά και οι δονήσεις, καθώς η σήραγγα 
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διέρχεται κάτω από την ΠΕΟ Αθηνών ‐ Κορίνθου. Σε περιοχές υψηλού κερματισμού και σε ρηξιγενείς 

ζώνες  (θρυμματισμένο  πέτρωμα)  των  ασβεστολίθων  θα  γίνεται  χρήση  υδραυλικής  σφύρας  και 

εκσκαπτικών μηχανημάτων.  

Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται έλεγχος των δονήσεων και διακοπή της κυκλοφορίας στη φάση των 

ανατινάξεων. Η κυκλοφορία μπορεί να επανέλθει μετά τον έλεγχο του μετώπου διάνοιξης και την 

άμεση εφαρμογή των μέτρων άμεσης υποστήριξης. 

Η εκσκαφή και η αντιστήριξη θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α’ και Β΄ Φάση) σε όλο το μήκος 

της  σήραγγας  ενώ  η  διατομή  της  θα  είναι  πεταλοειδής  δηλαδή  δεν  απαιτείται  το  κλείσιμο  του 

πυθμένα με ανάστροφο τόξο. 

Για την προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας, οι τυπικές διατομές αποτελούνται από εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα (C25/30), , πλέγμα, αγκύρια και χαλύβδινα πλαίσια. 

Η κατασκευαστική ακολουθία που προτείνεται για την κατασκευή της σήραγγας είναι η ακόλουθη: 

•  Εκσκαφή Α΄ Φάσης και ολοκλήρωση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης σε όλο το μήκος της 

σήραγγας. 

•  Εκσκαφή Β’ Φάσης και ολοκλήρωση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης σε όλο το μήκος της 

σήραγγας 

  

7.5.3. Φάσεις Εκσκαφής – Μέτρα Υποστήριξης 

 

Για  τον εμπειρικό προσδιορισμό των φάσεων εκσκαφής και  των μέτρων υποστήριξης,  ελήφθησαν 

υπόψη,  τα  προτεινόμενα  μέτρα,  σε  σχέση  με  την  κατάταξη  της  βραχομάζας  κατά  Bieniawski  79 

(Πίνακας), ενώ έγινε συνεκτίμηση των μέτρων που προτείνονται με βάση την κατάταξη κατά ΝΑΤΜ 

(John 1980) όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Βάσει των ανωτέρω, επιλέγεται ως μήκος αγκυρίων L=3,00 ÷ 4,00m για την σήραγγα. 

Η μέγιστη απόσταση Smax μεταξύ των αγκυρίων,  επιλέγεται ως 0.50 x μήκος των αγκυρίων, οπότε,  

Smax =1,50 ÷ 2.00m. 
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Η ελάχιστη απόσταση Smin προτείνεται κατά τον ίδιο πίνακα: Smin = 0.90  ‐ 1.20m. 

 

Για τις διατομές προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας αρχικά προτείνεται να υιοθετηθούν αγκύρια 

μήκους  3.00  έως  4.00m  σε  απόσταση  2.00m  (επί  της  διατομής)  και  1,50‐2,00m  κατά  μήκος  της 

σήραγγας. 

 

7.5.4. Κατηγορίες εκσκαφής και υποστήριξης 

Επιλέχθηκαν οι κατηγορίες υποστήριξης και τα αντίστοιχα μέτρα υποστήριξης ανά κατηγορία, όπως 

αυτά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν. 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐Ι 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ  Γεωτεχνική Υποενότητα Lm: Λευκότεφρος ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ, 
μέτρια  ισχυρός  έως  ισχυρός,  ελαφρά  κερματισμένος  έως 
συμπαγής, ελαφρά αποσαθρωμένος (ΙΙ). 

GSI  GSI ≥ 54 (RMR≥59) 

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ  Ανεξαρτήτως υπερκειμένων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  Drill &  Blast  με  κατάλληλες  μεθόδους  για  τη  μείωση  της 
διαταραχής της βραχομάζας και των δονήσεων 

ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ  Α’ ΦΑΣΗ ‐ ΘΟΛΟΣ: 2.00m 

Β’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΕΙΕΣ/ΠΥΘΜΕΝΑΣ: 4.00m 

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 πάχους 10cm 
με ένα πλέγμα Τ188. 

Τοποθέτηση  11‐12 αγκυρίων στην περιοχή της στέψης και 
των  παρειών,  πλήρους  πάκτωσης  (SN),  Φ25  φέρουσας 
ικανότητας 200kN.  Διάταξη  πεσσοειδώς,  σε  κάνναβο 2.00 
(διατομή) x 2.00m (κατά μήκος). Μήκος αγκυρίων L=4.00m.  

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ 

Τοπικά  αγκύρια  όπου  απαιτούνται  έναντι  σφηνών  στο 
μέτωπο 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐ΙΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ  Γεωτεχνική Υποενότητα Lm: Λευκότεφρος ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ, 
μέτρια  ισχυρός  έως  ισχυρός,  ελαφρά  κερματισμένος  έως 
συμπαγής,  τοπικά  πολύ  κερματισμένος,  ελαφρά 
αποσαθρωμένος (ΙΙ). 

GSI  38<GSI<54 ( 43<RMR<59) 

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ  Ανεξαρτήτως υπερκειμένων.  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  Drill &  Blast  με  κατάλληλες  μεθόδους  για  τη  μείωση  της 
διαταραχής της βραχομάζας και των δονήσεων 
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ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐ΙΙ 

ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ  Α’ ΦΑΣΗ ‐ ΘΟΛΟΣ: 1.50m 

Β’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΕΙΕΣ/ΠΥΘΜΕΝΑΣ: 3.00m 

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 πάχους 15cm 
με δύο (2) πλέγματα Τ131. 

Τοποθέτηση  11‐12 αγκυρίων στην περιοχή της στέψης και 
των  παρειών,  πλήρους  πάκτωσης  (SN),  Φ25  φέρουσας 
ικανότητας 200kN.  Διάταξη  πεσσοειδώς,  σε  κάνναβο 2.00 
(διατομή) x1.50m (κατά μήκος). Mήκος αγκυρίων L=4.00m.  

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ 

Τοπικά  αγκύρια  όπου  απαιτούνται  έναντι  σφηνών  στο 
μέτωπο 

 

ΔΙΑΤΟΜΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΤΔ‐ΙΙΙ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ  Γεωτεχνική Υποενότητα Lm: Λευκότεφρος ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 

Στις περιοχές όπου εμφανίζεται κατακερματισμένος ή στις 
περιοχές  καρστικών  εγκοίλων με ή  χωρίς υλικό πλήρωσης 
μεγαλύτερου του 1,0m. 

GSI  38<GSI<54 ( 43<RMR<59) 

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ  Ανεξαρτήτως υπερκειμένων. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  Drill & Blast & Υδραυλική σφύρα ή εκσκαπτικά μηχανήματα 

ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ  Α’ ΦΑΣΗ ‐ ΘΟΛΟΣ: 1.50m 

Β’ ΦΑΣΗ – ΠΑΡΕΙΕΣ/ΠΥΘΜΕΝΑΣ: 3.00m 

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 πάχους 15cm 
με  δύο  πλέγματα  Τ131  και  χαλύβδινο  μεταλλικό  πλαίσιο 
τύπου ΗΕΒ120/1,50m. 

Τοποθέτηση  11‐12 αγκυρίων στην περιοχή της στέψης και 
των  παρειών,  πλήρους  πάκτωσης  (SN),  Φ25  φέρουσας 
ικανότητας 200kN.  Διάταξη  πεσσοειδώς,  σε  κάνναβο 2.00 
(διατομή) x1.50m (κατά μήκος). Mήκος αγκυρίων L=3.00m.  

ΜΕΤΡΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ 

Τοπικά  αγκύρια  όπου  απαιτούνται  έναντι  σφηνών  στο 
μέτωπο 

 

7.5.5. Κέλυφος 

Η προσωρινή επένδυση αποτελείται από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 15cm με δύο (2) πλέγματα 

Τ131 και ΗΕΒ120/1,50m. 

Η μόνιμη επένδυση αποτελείται από 40cm οπλισμένου σκυροδέματος C30/37 με συμμετρικό οπλισμό 

2Αs=40cm2. 

Οι διαστάσεις και οπλισμοί της προσωρινής και μόνιμης επένδυσης δίδονται στα συνημμένα σχέδια 

του Τεύχος 2 από 2 της παρούσης. 
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8. ΣΗΜΑΝΣΗ ‐ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 

 

8.1. Γενικά 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη μελέτη σήμανσης των οδικών έργων που γειτνιάζουν με τη νέα ΣΓ και 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Αποκατάσταση καθέτων οδών στις θέσεις των ισόπεδων διασταυρώσεων με τη ΣΓ 

 Ισόπεδες διασταυρώσεις αποκλειστικά πεζών 

 Στις θέσεις των προβλεπόμενων νέων τεχνικών ΚΔ τοπικών οδών 
 

Στο έργο δεν περιλαμβάνεται πληροφοριακή σήμανση αναγραφής κατευθύνσεων,  καθώς δεν έχει 

μεταβληθεί η κυκλοφοριακή θεώρηση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

 

8.2. Κατακόρυφη σήμανση 

 

Στο αντικείμενο της κατακόρυφης σήμανσης περιλαμβάνονται οι πινακίδες του ΚΟΚ (Κ), (Ρ), (Πρ) και 

(Π) σταθερού περιεχομένου  

Επιλέχθηκαν τα μεγέθη πινακίδων, που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα. 
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8.3. Οριζόντια σήμανση 

 

Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει διαγραμμίσεις και σύμβολα. 

Η  μορφή  των  εφαρμοζόμενων  διαγραμμίσεων  παρουσιάζεται  στο  σχέδιο  της  οριζοντιογραφίας 

σήμανσης. Οι διαγραμμίσεις,  που  εφαρμόζονται στην περιοχή  επεμβάσεων,  παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα: 

 

 

Ειδικά  στη  κίτρινη  διαγράμμιση  στις  ισόπεδες  διασταυρώσεις  που  είναι  αποκλειστικά  των  πεζών 

προβλέπεται τοποθέτηση ανακλαστήρων με δυο ανακλαστικές επιφάνειες και ανά 0,50 m. 

  

8.4. Οριζόντια σήμανση 

 

Σε όλο το μήκος της ΣΓ υπάρχουν σήμερα 36 Ισόπεδες Διασταυρώσεις (ΙΔ) οχημάτων και πεζών. Στον 

Πίνακα Π2‐1 του Παραρτήματος Π‐2 της Μελέτης χάραξης παρουσιάζεται το σύνολο των υπόψη ΙΔ με 

σχετικές πληροφορίες, παρατηρήσεις και προτάσεις στα πλαίσια λειτουργίας της νέας ΣΓ.  

 

Όλες οι τελικώς διατηρούμενες ΙΔ προβλέπεται να διαμορφωθούν με προκατασκευασμένες πλάκες 

από ελαστικό υλικό ή πολυμερές σκυρόδεμα.  

 

Για  την  κατακόρυφη  σήμανση  προσέγγισης  ισόπεδης  διασταύρωσης  οχημάτων  ακολουθείται  το 

παρακάτω πρότυπο, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν. Όταν δηλ. σε κύρια οδό, δεν υπάρχει 

βασική διασταύρωση σε απόσταση μικρότερη από το απαιτούμενο μήκος για την προαναγγελία της 

ΣΓ. 
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Στην περίπτωση διασταύρωσης σε μικρότερη απόσταση από το απαιτούμενο μήκος για την προα‐

ναγγελία της ΣΓ, εφαρμόζεται η ακόλουθη διάταξη. Όταν το υφιστάμενο μήκος είναι μικρότερο, δεν 

τοποθετείται η πρώτη κατά σειρά αναγγελία της διασταύρωσης με ΣΓ (πινακίδες Ρ‐32 & Κ‐35). 

 

Σε  οδούς  που  γειτνιάζουν  με  ισόπεδη  διασταύρωση  ΣΓ  και  την  προσεγγίζουν  μετά  από  στροφή, 

εφαρμόζεται  κατάλληλη  προειδοποιητική  σήμανση  με  πρόσθετες  πινακίδες,  όπως  φαίνεται 

παρακάτω. 
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8.5. Ισόπεδες Διασταυρώσεις Πεζών 

 

Αναφορικά με τις  ΙΔ αποκλειστικά πεζών η μόνη θεσμοθετημένη σήμερα είναι στη ΧΘ 39+268 της 

νέας ΣΓ. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης χάραξης προτείνεται επιπλέον να θεσμοθετηθεί και ΙΔ 

αποκλειστικά πεζών στη ΧΘ 40+287, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε χώρο αναψυχής ‐ παιδική χαρά 

που βρίσκεται στη νότια πλευρά της ΣΓ.  

 

Για την αποφυγή ανεξέλεγκτης διέλευσης πεζών εγκαρσίως της ΣΓ και επομένως για τη διασφάλιση 

της λειτουργίας της νέας ΣΓ, προβλέπεται κατά μήκος του οικισμού Ελευσίνας, εφαρμογή περίφραξης 

του διαδρόμου με τοιχίο σκυροδέματος ύψους 1,00 m και γαλβανισμένη σχάρα (κατά το πρότυπο 

του  ΟΣΕ).  Οι  ακριβείς  θέσεις  εφαρμογής  της  περίφραξης  παρουσιάζονται  στα  σχέδια 

οριζοντιογραφίας της μελέτης.  

 

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 

Κατακόρυφη Σήμανση 

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.  

Προβλέπεται επίσης πινακίδα αναγγελίας κινδύνου, όπως αυτή έχει τοποθετηθεί από τον ΟΣΕ και σε 

άλλες ισόπεδες διαβάσεις πεζών, η οποία παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. 
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Εικόνα 13 

Οριζόντια Σήμανση 

Η διαγράμμιση του διαδρόμου που διασταυρώνεται με τις ΣΓ είναι κίτρινου χρώματος και υλοποιείται 

με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. Επί της κίτρινης διαγράμμισης προβλέπεται τοποθέτηση 

ανακλαστήρων  με  δυο  ανακλαστικές  επιφάνειες  και  ανά  0,50 m.  Επίσης  προβλέπονται  έγλυφες 

πλάκες κιτρίνου χρώματος εγκαρσίως των ισόπεδων διαβάσεων στα δυο άκρα αυτών και καλύπτουν 

όλο το πλάτος της ισόπεδης διάβασης. 

 

8.6. Κάτω Διαβάσεις Τοπικών Οδών 

 

τις θέσεις των προβλεπόμενων νέων τεχνικών ΚΔ τοπικών οδών (ΚΔ‐1 ΧΘ 46+888, ΚΔ‐2 ΧΘ 49+954, 

ΚΔ‐3 ΧΘ 51+965, ΚΔ‐4 ΧΘ 52+868), εφαρμόζεται η τυπική διατομή με πλάτος οδοστρώματος 7,5 m 

και πεζοδρόμιο πλάτους 1,5 m εκατέρωθεν.  

 

Προβλέπεται πινακίδα Ρ‐22 του ΚΟΚ (επιτρεπόμενο συνολικό ύψος), η οποία τοποθετείται και στις 

δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας επί του φορέα του τεχνικού. 

 

 

8.7. Περίφραξη σιδηροδρομικής γραμμής 

 

Η θέση της περίφραξης της ΣΓ ορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως: 

 Όταν  το όριο  της απαλλοτρίωσης είναι πλησίον  της  ΣΓ,  η περίφραξη  τοποθετείται  επί  του 

ορίου αυτού. 

 Όταν το όριο απαλλοτρίωσης απομακρύνεται, η περίφραξη τοποθετείται σε απόσταση περί 

των 2 m από τα όρια του πρανούς και τάφρων ποδός επιχώματος. 

 Στην  περίπτωση  οχετών  με  πτερυγότοιχους,  η  περίφραξη  τοποθετείται  επί  του 

πτερυγότοιχου, έτσι ώστε η περίφραξη να μην αποτελεί εμπόδιο στο άνοιγμα του οχετού. 

 Σε περίπτωση  καταπάτησης  του ορίου απαλλοτρίωσης από παράπλευρες  χρήσεις  με στα‐

θερές κατασκευές (φράχτες, μάντρες, κτίσματα κα) , η περίφραξη τοποθετείται χωρίς να θίγει 
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τις εν λόγω κατασκευές και τις παράπλευρες χρήσεις. 

 Στις  περιοχές  των  ΣΣτ  διατηρείται  η  υφιστάμενη  περίφραξη  (τοιχίο,  ηχοπετάσματα)  όπου 

υπάρχει. 

 Σε  περιπτώσεις  όπου  κατά  μήκος  του  σιδηροδρομικού  διαδρόμου  και  εντός  του  ορίου 

απαλλοτρίωσης υπάρχει υφιστάμενη ιδιωτική περίφραξη επαρκούς ύψους, δεν τοποθετείται 

επιπλέον σιδηροδρομική περίφραξη. 

 Στις  θέσεις  γεφυρών  και  κάτω  διαβάσεων  οδών  η  περίφραξη  «κλείνει»  αντίστοιχα  στα 

ακρόβαθρα και τους πτερυγότοιχους. 

 Στην αρχή και το πέρας του έργου στον Σταθμό της ΣΓΥΤ Μεγάρων, η περίφραξη «κλείνει» 

στην υφιστάμενη περίφραξη της ΣΓΥΤ. 

 

Η ακριβής θέση της περίφραξης παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης. 

 

8.8. Πλέγμα προστασίας σε Άνω Διαβάσεις Οδών 

 

Στις  υφιστάμενες  ΑΔ  οδών  εφαρμόζεται  πλέγμα  προστασίας  έναντι  πτώσεων  αντικειμένων.  Αυτό 

εφαρμόζεται  επί  του  πεζοδρομίου  του  τεχνικού,  πίσω  από  το  κιγκλίδωμα  πεζών  ή  το  στηθαίο 

ασφαλείας. Τοποθετείται κατά μήκος του τεχνικού ΑΔ σε μήκος 5 m εκατέρωθεν του άξονα ΣΓ. 

 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες έργα 
σήμανσης - ασφάλισης στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να 
λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. 

 

 

 

9. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ  

 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας της Εναέριας Γραμμής Επαφής περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, η μελέτη εφαρμογής και με βάση αυτήν, η προμήθεια, η προσκόμιση, η κατασκευή, οι 

δοκιμές, η τεκμηρίωση, η εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου, η συντήρηση και άρση 

βλαβών κατά την περίοδο της υποχρεωτικής συντήρησης και η εν λειτουργία παράδοση :  

 του συστήματος πλήρως αντισταθμισμένης γραμμής επαφής τρόλεϋ 

 των απαραίτητων εργασιών σύνδεσης του συστήματος ηλεκτροκίνησης του τμήματος Λιόσια 

‐ Μέγαρα, με το σύστημα ηλεκτροκίνησης του τμήματος της ΣΓΥΤ  

 του κυκλώματος επιστροφής του συστήματος ηλεκτροκίνησης και της προστασίας έναντι των 

επιδράσεων της ηλεκτρικής έλξης. 

 Της  Τηλεδιοίκησης  της  Ηλεκτροκίνησης  του  Τμήματος  και  διασύνδεση  με  τον  Ρ.Ε.  στην 
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Κόρινθο 

 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης η διευκόλυνση των εργασιών των ΟΚΩ (ΟΤΕ, 

ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ κ.λπ) για την απομάκρυνση/διευθέτηση των δικτύων τους (εναέριες εγκάρσιες 

ή κατά μήκος διελεύσεις καλωδίων) με βάση τους κανονισμούς ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ. 

 

Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  υπεύθυνος  για  την  παροχή  όλων  των  υπηρεσιών  και  του  εξοπλισμού  που 

απαιτείται για την πλήρη υλοποίηση και λειτουργία του Συστήματος της Εναέριας Γραμμής Επαφής, 

καθώς και για όλες τις φάσεις και τα στοιχεία της σχετικής μελέτης, περιλαμβανομένης της Μελέτης 

του Συστήματος, της Μελέτη οποιωνδήποτε υποσυστημάτων, της Μελέτη του Εξοπλισμού και των 

Εξαρτημάτων, καθώς και άλλες συναφείς μελέτες που ενδέχεται να απαιτηθούν. 

 

Σε  σχέση  με  τη  μελέτη  του  συστήματος,  ο  Ανάδοχος  θα  είναι  επίσης  υπεύθυνος  για  τις 

ηλεκτροτεχνικές  πτυχές  της  ΕΓΕ,  του  Κυκλώματος  Επιστροφής  και  του  συστήματος  Γείωσης  και 

επαγωγικής σύνδεσης, που αποτελούν τμήμα του συστήματος ΕΓΕ. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει 

τον  προσδιορισμό  της  διαμόρφωσης,  τη  διαστασιολόγηση  και  την  κατηγοριοποίηση  αυτών  των 

συστημάτων και των συστατικών μερών τους, από ηλεκτρολογικής (και ηλεκτρομαγνητικής) άποψης, 

ώστε να  ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτών των συστημάτων βάσει  των προδιαγραφών  τους. Ο 

Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  τις  δοκιμές  και  θέση  σε  λειτουργία  όλων  των  εγκατεστημένων 

συστημάτων καθώς και για τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα συστήματα. 

 

 

9.1. Συνοπτική περιγραφή απαιτούμενων εργασιών. 

 

Για τη κατασκευή της Ηλεκτροκίνησης στο εν λόγω τμήμα θα γίνουν από τον Ανάδοχο, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά οι ακόλουθες εργασίες : 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 Τοπογραφική αποτύπωση  

 Πικετάρισμα θέσεων ιστών σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 

 Πρόδρομες  εργασίες  σε  θέσεις  εμποδίων  (προστατευτικές  κατασκευές,  αποξηλώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, εκχορτώσεις κλπ) 

 Προστατευτικές κατασκευές που προκύπτουν από τα μέτρα ασφαλείας 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΓΥΤ 

 

 Αποξηλώσεις Ε.Γ.Ε. γραμμών, αγωγών γης και αγκυρώσεων 

 Καθαιρέσεις σκυροδεμάτων υφιστάμενων θεμελίων 

 Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση γειώσεων και προστασιών στη ΣΓΥΤ 

 Συμπλήρωση εξοπλισμού ΕΓΕ στη ΣΓΥΤ (μονωτήρες, επεκτάσεις αγωγών κλπ) 

 Κατασκευή νέων θεμελίων ιστών – πλαισίων 

 Τοποθέτηση ιστών – πλαισίων σε νέες θέσεις 
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 Εργασίες ανακατασκευής της ΕΓΕ της ΣΓΥΤ (γρ. 501 και 502) 

 Εργασίες ανακατασκευής του κυκλώματος επιστροφής στη ΣΓΥΤ με όλες τις προστασίες 

για τη λειτουργία σε νέα θέση 

 Μετατόπιση εξοπλισμού υφιστάμενης ουδέτερης ζώνης σε νέα θέση  

 Επέκταση καλωδίων διακοπτικού εξοπλισμού 

 Κατασκευή νέας ουδέτερης ζώνης με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ΧΘ 41+700) 

 Ρυθμίσεις – δοκιμές και θέση σε λειτουργία 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΟΣΙΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

 

 Κατασκευή θεμελίων ιστών, πλαισίων, ημιπλαισίων, οικίσκων, αγκυρώσεων  

 Τοποθέτηση ιστών, πλαισίων – ημιπλαισίων 

 Τοποθέτηση εξοπλισμού ανάρτησης ΕΓΕ 

 Τοποθέτηση ΕΓΕ (συρμάτωση) – κατασκευή αγκυρώσεων 

 Ηλεκτρικές ενώσεις 

 Εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρικών τμηματισμών 

 Κατασκευή υποδομών συστήματος Ηλεκτροκίνησης 

 Καλωδιώσεις – οπτικές ίνες 

 Κύκλωμα επιστροφής του ρεύματος έλξης 

 Προστασία παρακείμενων εγκαταστάσεων στη ΣΓΥΤ για το μετατοπισμένο τμήμα 

 Προστασία παρακείμενων εγκαταστάσεων στη γραμμή  

 Εγκατάσταση περιφερειακού εξοπλισμού Τηλεδιοίκησης (RTU) 

 Τηλεδιοίκηση του τμήματος και διασύνδεση στη Κόρινθο 

 Ρυθμίσεις – δοκιμές και θέση σε λειτουργία 

 

 

9.2. Ιστοί – Ημιπλαίσια ‐ Πλαίσια 

 

  

Οι ιστοί θα μελετηθούν ως χαλύβδινοι ιστοί από μορφοσίδηρο διατομής πλατύπελμου σχήματος Η 

(DIN 1025) ή ως δικτυώματα και θα υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες: 

1) Μονός  ιστός: όσο είναι δυνατόν,  ιστοί με προβόλους δύο τροχιών, στα σημεία όπου δεν 

είναι δυνατόν να κατασκευαστούν μονοί ιστοί. 

2) Ιστός με πρόβολο δύο (η περισσοτέρων) τροχιών. 

3) Κατασκευές  ημιπλαισίων  και  πλαισίων  με  δοκίδες  ανάρτησης,  στα  σημεία  όπου  δεν 

μπορούν να κατασκευαστούν μονοί ιστοί και ιστοί με προβόλους δύο τροχιών. 

 

Ανάλογα με την λειτουργία τους, οι ιστοί μπορούν να καταταχθούν και ως εξής: 

 Ιστοί μονής ανάρτησης εντός του ανοίγματος (ενδιάμεσοι ιστοί). 

 Ιστοί ανάρτησης εντός επικαλύψεων (ιστοί συναρμογής). 

 Ιστοί για αγκύρωση (ιστοί αγκύρωσης). 

 Ιστοί ειδικών εφαρμογών (συλλογική στήριξη). 

 Με δύο ή περισσότερους προβόλους για μία γραμμή. 
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 Με δύο ή περισσότερους προβόλους για δύο γραμμές. 

 Ιστοί στήριξης δοκών (πλαίσια). 

 Ιστοί για την στήριξη του εξοπλισμού της γραμμής επαφής (αποζεύκτες, μετασχηματιστές, 

κ.λπ.). 

 

Όλοι οι ιστοί θα είναι γαλβανισμένοι και θα στερεώνονται στη θεμελίωση μέσω της πλάκας έδρασής 

τους. 

 

Σύνθεση ιστών ‐ πλαισίων 

 

Οι ιστοί αποτελούνται από συγκολλημένη βάση κοχλιωτού τύπου, για την στερέωση των στύλων επί 

της θεμελίωσης μέσω αγκυρίων, καθώς και από το κυρίως σώμα του ιστού.  

Για  την  επίτευξη  των  διαφόρων  μηκών  των  ιστών,  θα  υπάρχουν  διαθέσιμα  εξαρτήματα  για  την 

επέκταση του ιστού, τα οποία θα ενώνονται μεταξύ τους μέσω κοχλιών.  

Αυτές οι επεκτάσεις των ιστών πρέπει επίσης να μελετηθούν για μεταγενέστερη συναρμολόγηση σε 

υφιστάμενους ιστούς, χωρίς να υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Η κατασκευαστική ανοχή στο μήκος 

του ιστού θα είναι +100/‐0 mm. Οι δοκοί οι οποίο μετά τον γαλβανισμό εμφανίζουν κάμψη (F) που 

κυμαίνεται μεταξύ 0,15% έως 0.6% του μήκους θα ισιώνονται μέχρι του σημείου ώστε η κάμψη να 

γίνει μικρότερη από  0,15% του μήκους. 

Οι χαλύβδινοι ιστοί θα τοποθετούνται στην θεμελίωσή τους με μία αρχική αντίθετη κάμψη (κλίση). 

   

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει αυτή την κάμψη σε σχέση με το φορτία λειτουργίας. Η αντίθετη 

κάμψη  θα  πρέπει  να  εγγυάται  την  κατακόρυφη  θέση  των  ιστών  μετά  την  συναρμολόγηση  του 

συστήματος της Ε.Γ.Ε.. 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι St 37‐2 και ST 52‐3, σύμφωνα με 

το πρότυπο DIN 17 100 ή άλλους ισοδύναμους κανονισμούς.  

Για  τα  συγκολλημένα  τμήματα,  οι  τύποι  του  χρησιμοποιούμενου  χάλυβα  πρέπει  να  επιλεγούν 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50 049 ή άλλους ισοδύναμους κανονισμούς και να πιστοποιηθούν από 

τον κατασκευαστή. 

Οι συγκολλήσεις πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18 800 ή άλλους ισοδύναμους 

κανονισμούς. 

Όλοι οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα έχουν κατασκευαστεί σε μετρικό σύστημα, σύμφωνα 

με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

 

Αποστάσεις ιστών ‐ άξονα γραμμής 

 

Ονομαστική απόσταση  :  2,80 m – 3,00 m 

Ελάχιστη  απόσταση ανοικτή Γρ.  :  2,50m ‐ κατόπιν έγκρισης της ΟΣΕ Α.Ε. 

Ελάχιστη απόσταση Σταθμών  :  2,20m ‐ κατόπιν έγκρισης της ΟΣΕ Α.Ε. 

Σε κεντρικές αποβάθρες  :  Στον άξονα της αποβάθρας 

Σε εξωτερικές αποβάθρες  :  Η ελάχιστη απόσταση από το άκρο της αποβάθρας να 

είναι 2.30m 

Πριν από τα φωτοσήματα    Διευρυμένη ορατότητα σήματος 
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Αντιδιαβρωτική προστασία 

 

Οι  κατασκευασμένοι  ιστοί  και  πλαίσια  θα  φέρουν  αντιδιαβρωτική  προστασία  σύμφωνα  με  το 

πρότυπο EN ISO 1461 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα.  

Έτσι,  όλα  τα  χαλύβδινα  εξαρτήματα  θα  επιψευδαργυρώνονται  εν  θερμώ  μετά  την  διαδικασία 

παραγωγής,  θα  καθαρίζονται  από  τα  υπολείμματα  της  συγκόλλησης,  ενώ  παράλληλα  θα 

βουρτσίζονται  οι  ραφές  της  συγκόλλησης.  Το  πάχος  της  επίστρωσης  ψευδαργύρου  θα  είναι 

τουλάχιστον 0,12 mm. 

Μετά την επίστρωση του ψευδαργύρου δεν θα εκτελούνται εργασίες κοπής του μετάλλου.  

Η αντιδιαβρωτική προστασία πρέπει να αποδεικνύεται μέσω πιστοποιητικού δοκιμής, σύμφωνα με 

το πρότυπο EN 10204.  

 

  Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Μέτρα έναντι γαλβανικής διάβρωσης  :  Χρήση CuPal, όπου είναι απαραίτητο 

Χαλύβδινες ή χυτές κατασκευές  :  Γαλβανισμένες εν θερμώ (ISO 1461) 

Ψυχρό γαλβάνισμα  :  Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση 

Συγκόλληση και διάτρηση  :  Πριν από το γαλβάνισμα 

Ανθεκτική σήμανση  :  Διάτρηση  πριν  από  το  γαλβάνισμα.  τοποθέτηση 

πινακίδων μετά από το γαλβάνισμα. 

 

Λοιπές απαιτήσεις 

 

Τα στοιχεία των ιστών, ημιπλαισίων και πλαισίων θα φέρουν σήμανση μετά την κατασκευή όπου θα 

δεικνύεται ο αριθμός του εξαρτήματος και το όνομα του κατασκευαστή. 

Οι ιστοί θα φέρουν επίσης σήμανση της χιλιομετρικής θέσης και άλλες σημαντικές πληροφορίες που 

θα  συμφωνηθούν  από  κοινού,  καθώς  επίσης  και  προειδοποιητικές  πινακίδες  (σύμφωνα  με  το 

πρότυπο EN 50122‐1). 

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει τις θεμελιώσεις των ιστών κατά τρόπο ώστε οι κοχλίες της θεμελίωσης, τα 

περικόχλια και η μεταλλική βάση να προστατεύονται και να είναι ορατά για λόγους ελέγχου. 

Στην μελέτη θα γίνεται πρόβλεψη για την τοποθέτηση της στήριξης και του βραχίονα απορρόφησης 

ταλαντώσεων  στις  κατασκευές  στήριξης  των  ιστών  και  των  πλαισίων,  με  κατακόρυφη  ανοχή 

εγκατάστασης της τάξεως των ±100 mm σε σχέση με την στάθμη της σιδηροτροχιάς.    Η απόσταση 

μεταξύ  της  κορυφής  του  ιστού  και  του  πρώτου  συνδετήρα  είναι  300 mm  με  κατακόρυφη  ανοχή 

εγκατάστασης της τάξεως των ±50 mm. 

Οι ιστοί θα παραδίδονται έτοιμοι προς εγκατάσταση και θα συνοδεύονται από το σχετικό έγγραφο 

επιθεώρησης. 

 

  

9.3. Θεμέλια 

 

 Τα θεμέλια όλων των στύλων και πλαισίων της Ηλεκτροκίνησης θα είναι : 
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 Θεμέλια με πάσσαλο ελαχίστης διαμέτρου Φ60 και κεφαλόδεσμο, 

 Θεμέλια τύπου ορθογωνικού πέδιλου (βαρύτητας) 

 

Η ποιότητα όλων των σκυροδεμάτων θα είναι C25/30 και οι χάλυβες οπλισμού θα είναι B500c. 

 

Θα  ισχύουν  τα  αναγραφόμενα  και  οι  απαιτήσεις  του  ΚΤΣ’97  ως  προς  τα  σκυροδέματα  και  οι 

κατασκευαστικές απαιτήσεις του ΕΚΩΣ όπως ισχύει σήμερα. 

 

Θα ισχύσουν οι παρακάτω κατασκευαστικές ανοχές για την εγκατάσταση των θεμελιώσεων της ΕΓΕ, 

σε σχέση με τις συντεταγμένες, τα σημεία αναφοράς μετρήσεων και την στάθμη που μελετήθηκαν: 

Ανοχή κατά μήκος της τροχιάς  ± 500 mm 

Ανοχή κατά πλάτος της τροχιάς  ± 50  mm 

Τελειωμένη στάθμη θεμελίωσης  ± 50 mm 

 

Οι ακριβείς διαστάσεις των θεμελίων, τα βάθη των πασσάλων και οι οπλισμοί θα υπολογιστούν στο 

πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής του Αναδόχου.  

 

 

9.4. Γραμμή επαφής 

 

 Η διάταξη της γραμμής επαφής που αφορά τον άξονα της τροχιάς, καθώς και το άνω επίπεδο της 

τροχιάς είναι σημαντικό στοιχείο στην επίτευξη ομοιόμορφης φθοράς του παντογράφου και για την 

συνεχή επαφή του παντογράφου με το καλώδιο επαφής. 

Το σύστημα της Ε.Γ.Ε. αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

 

 Αγωγό επαφής. 

 Διαμήκεις ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 Σφιγκτήρες. 

 

Ο  αγωγός  επαφής  ρυθμίζεται  σε  θετική  και  αρνητική  απόκλιση  από  τον  άξονα  της  τροχιάς  (σε 

τεθλασμένη γραμμή), σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις. 

Τα σύρματα και τα καλώδια που θα εγκατασταθούν στο σύστημα ΕΓΕ θα συμφωνούν προς την Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

Τα  σύρματα  (καλώδια)  και  οι  αγωγοί  που  χρησιμοποιούνται  στην  μελέτη  του    συστήματος 

ηλεκτροκίνησης θα έχουν την ικανότητα να φέρουν το ρεύμα της γραμμής, καθώς επίσης και το ρεύμα 

σφάλματος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.   

Τα φορτία εργασίας θα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN 50119. Τα καλώδια ή 

αγωγοί που υπόκεινται σε καταπόνηση, περιορισμούς ερπυσμού ή τοπική καταπόνηση θα διαθέτουν 

αυξημένους συντελεστές ασφαλείας. 

Στο  φέρον  καλώδιο  θα  προβλεφθεί  ανασχετική  διάταξη  ώστε  να  εμποδίζει  την  μετατόπιση  κατά 

μήκος  της  τροχιάς,  στο  μεσαίο  σημείο.    Θα  προβλεφθεί  επίσης  επαρκής  ανάσχεση  του  αγωγού 

επαφής. Το οποιοδήποτε σύστημα ανάσχεσης του αγωγού επαφής δεν θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη 
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μάζα, ακαμψία ή να επηρεάζει εμφανώς ο αγωγός επαφής στο σημείο επαφής με τον παντογράφο.  

 

Αγωγός επαφής 

Το  επιτρεπόμενο  φορτίο  εφελκυσμού  του  αγωγού  επαφής  με  εντορμή  εξαρτάται  από  τις 

παραμέτρους που διατυπώνονται στο πρότυπο EN 50119, παράγραφοι 5.2.4.2 έως 5.2.4.7. Όλες οι 

παράμετροι  θα  σταθμίζονται  με  ξεχωριστό  συντελεστή.  Προκειμένου  να  ληφθεί  το  μέγιστο 

επιτρεπόμενο  φορτίο  εφελκυσμού  εργασίας,  το  γινόμενο  αυτών  των  συντελεστών  θα 

πολλαπλασιάζεται με την ελάχιστη τάση εφελκυσμού του αγωγού επαφής. 

Η υπολογισθείσα τάση εφελκυσμού του αγωγού επαφής δεν θα υπερβαίνει το 65% της ελάχιστης 

τάσης εφελκυσμού του καλωδίου επαφής. 

Οι αγωγοί επαφής θα ξετυλίγονται χωρίς συστροφές ή κυματισμούς με την χρήση εξοπλισμού που θα 

διατηρεί σταθερή  την ανωτέρω δύναμη εφελκυσμού κατά  το  ξετύλιγμα.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  το 

φέρον καλώδιο. 

  

Ηλεκτρικές Συνδέσεις  

Τα  καλώδια  των  ηλεκτρικών  συνδέσεων  (διαμήκων,  εγκαρσίων,  ισοδυναμικών)  από  μαλακό 

ανωδιομένο  χαλκό  πρέπει  μόνο  να  μεταφέρουν  το  ηλεκτρικό  ρεύμα  και  να  μην  υπόκεινται  σε 

εφελκυστικές δυνάμεις. 

Οι ηλεκτρικές διαμήκεις συνδέσεις θα γίνονται εμπρός από τον πρόβολο. 

 

 

9.5. Κονσόλες 

 

Οι  πρόβολοι  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εναέρια  γραμμή  αποτελούνται  από  τον  σωλήνα  του 

προβόλου,  επάνω  στον  οποίο  τοποθετείται  ο  σύνδεσμος  στήριξης  του  καλωδίου  με  δυνατότητα 

ρύθμισης. Ο σύνδεσμος στήριξης του καλωδίου χρησιμοποιείται επίσης για  την σύνδεση του άνω 

σωλήνα. Οι σωλήνες στήριξης στους οποίους στερεώνονται οι σταθεροί βραχίονες για το καλώδιο 

επαφής στερεώνονται στον σωλήνα του προβόλου. 

Οι  πρόβολοι  αποτελούνται  από  σωλήνες  κράματος  αλουμινίου  κατά  προτίμηση  AlMgSi1‐F31 

σύμφωνα με το DIN 1746‐1 ή άλλου  ισοδύναμου και από εξαρτήματα κράματος αλουμινίου κατά 

προτίμηση EN‐AC‐AlSi7Mg0,3 κατά DIN ΕΝ 1706 ή άλλου ισοδύναμου. 

Οι μονωμένοι μονοί πρόβολοι θα τοποθετούνται με κάποια μετατόπιση επάνω από την τροχιά και 

κατά μήκος αυτής, ανάλογα με την κίνηση του αγωγού της Ε.Γ.Ε. από το σταθερό σημείο (αγκύριο 

μεσοδιαστήματος ή άκαμπτο αγκύριο) έως την διάταξη αγκύρωσης, σε σχέση με την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος.  Ο  όρος  αυτός  ισχύει  όσον  αφορά  τις  διαμήκεις  ηλεκτρικές  συνδέσεις,  στην 

τοποθέτηση στους σταθερούς βραχίονες. 

Ο σωλήνας του προβόλου πρέπει να φέρει καλύμματα πολυουρεθάνης μικρής πυκνότητας γκρίζου 

χρώματος. 

Κατά το στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής θα διατεθούν διαγράμματα και πίνακες τοποθέτησης, όσον 

αφορά την μετατόπιση των προβόλων κατά μήκος της γραμμής. 

Οι πρόβολοι θα ρυθμίζονται εύκολα ώστε να αντισταθμίζουν τις αλλαγές στην γεωμετρία της τροχιάς.  

Οι  πρόβολοι  πρέπει  να  επιτρέπουν  την  ρύθμιση  των  αγωγού  επαφής  και  του  κυρίου  φέροντος 

καλωδίου σε οριζόντιο επίπεδο, εντός ελάχιστους εύρους +/‐ 100 mm από την θέση που σφίγγονται. 
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Κατά  την  συναρμολόγηση,  οι  πρόβολοι  θα  εγκατασταθούν  στην  κατάλληλη θέση σε  σχέση με  τις 

εξωτερικές θερμοκρασίες μελέτης και τον τύπο της γραμμής επαφής. 

Η τοποθέτηση των μονωμένων μονών προβόλων θα γίνεται με βάση τα σχέδια τοποθέτησης που θα 

καταρτίζονται μετά την τοποθέτηση των ιστών. Κάθε πρόβολος θα φέρει πινακίδα με τον αριθμό του 

ιστού στον οποίο θα τοποθετηθεί. 

Ο  συνήθης  πρόβολος  που  θα  εγκατασταθεί  σε  μονούς  ιστούς  ή/και  άλλες  κατασκευές  θα 

κατασκευαστεί για: 

 Αντιταλαντωτής ώθησης αγωγού επαφής και  

 Αντιταλαντωτής έλξης αγωγού επαφής. 

 

Η διάταξη ανάρτησης του προβόλου στον ιστό πρέπει να επιτρέπει την περιστροφή του προβόλου 

γύρω από έναν άξονα παράλληλο προς τον διαμήκη άξονα του ιστού (αρθρωτός πρόβολος). Σε κάθε 

περίπτωση, οι πρόβολοι θα επιτρέπουν την ρύθμιση της Ε.Γ.Ε. κατά ±10 cm κατακόρυφα προς τον 

κεντρικό άξονα της τροχιάς. 

Ένας τυπικός πρόβολος αποτελείται από:  

 Τον άνω σωλήνα. 

 Τον άνω μονωτήρα. 

 Τον σωλήνα στήριξης. 

 Τον μονωτήρα αντηρίδας. 

 Σωλήνας συγκράτησης. 

 Τον σταθερό βραχίονα. 

 Τον άνω και κάτω βραχίονα του ιστού και το στροφείο. 

 Την ράβδο στήριξης, τον κεκλιμένο αναρτήρα και τα αντίστοιχα εξαρτήματα και σφιγκτήρες. 

 

Η απόσταση μεταξύ δύο προβόλων (μήκος του άνω και του κάτω βραχίονα) εξαρτάται από την έκταση 

της Ε.Γ.Ε. υπό συνθήκες μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, ενώ παράλληλα πρέπει να εμποδίζει 

την ανεπιθύμητη επαφή των δύο προβόλων σε ακραίες θερμοκρασίες. Η διαμόρφωση των προβόλων 

θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ρύθμιση της Ε.Γ.Ε. κατά τουλάχιστον +/‐100 mm κατακόρυφα 

προς την γραμμή, χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση ή αντικατάσταση των τμημάτων τους. Σε γενικές 

γραμμές, οι πρόβολοι και τα εξαρτήματά τους θα φέρουν τελειώματα αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Οι  σωλήνες  των  προβόλων  και  κολώνες  ανάρτησης  θα  κατασκευάζονται  από  ελατό  κράμα  με 

πρεσάρισμα,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  EN  1706,  EN  1301‐2,  EN  754‐2,  EN  485‐2,  DIN  1725  ή 

παρόμοιους κανονισμούς και θα εγγυώνται αντοχή σε εφελκυσμό της τάξεως των 300 N/mm2. Οι 

κανονισμοί DIN 1746 και DIN 9107  ισχύουν για τους σωλήνες επιθεώρησης, οι οποίοι απαιτούνται 

ιδιαιτέρως στον έλεγχο της ακρίβειας των διαστάσεων και της ποιότητας των υλικών, μέσω δοκιμής 

της σκληρότητας. 

Το απαιτούμενο εύρος διαστάσεων είναι για σωλήνες προβόλων από 26 x 3.5 mm έως 80 x 6 mm (το 

πρώτο νούμερο είναι η εξωτερική διάμετρος και το δεύτερο είναι το πάχος του τοιχώματος) και για 

σωλήνες  αναρτήρων  από  100  x  10 mm  έως  120  x  12 mm.  Επιπλέον  των  κυλινδρικών  σωλήνων 

σωλήνες σχήματος C ή παραλληλόγραμμης διατομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σταθερούς 

βραχίονες. Για τον προσδιορισμό των σωλήνων προβόλων, ο απαιτούμενος συντελεστής ασφάλειας 

πρέπει να είναι 4 (τέσσερα). 

Οι σωλήνες και τα προφίλ θα συνοδεύονται από έγγραφο επιθεώρησης. 
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Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις διαστάσεις των διαφόρων σωλήνων, με βάση τους υπολογισμούς 

του για συστήματα Ε.Γ.Ε., που υποστηρίζονται από τον πρόβολο, ενώ πρέπει να υποβάλει την Μελέτη 

των προβόλων, που θα εκπονήσει, στον Κύριο του Έργου προς έγκριση. 

 

Τυπικός πρόβολος 

Γενικά ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κονσόλες σύμφωνες με ις τυπικές λεπτομέρειες της μελέτης. 

Η τελική επιλογή του τύπου πιθανών προεκτάσεων εναπόκειται στον Κύριο του Έργου. 

 

Πρόβολος διπλής τροχιάς 

Στις διπλές τροχιές  (ειδικές περιπτώσεις) και στις αλλαγές των τροχιών μπορούν να εγκαθίστανται 

δύο τυπικοί πρόβολοι, τοποθετημένοι σε βραχίονα σε κάποια απόσταση και συνδεδεμένοι σε έναν 

ιστό, οι οποίο ονομάζονται «πρόβολοι διπλής τροχιάς».  

Η απόσταση μεταξύ δύο προβόλων (μήκος του άνω και του κάτω βραχίονα) εξαρτάται από την έκταση 

της Ε.Γ.Ε. υπό συνθήκες μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, ενώ παράλληλα πρέπει να εμποδίζει 

την ανεπιθύμητη επαφή των δύο προβόλων σε ακραίες θερμοκρασίες. 

Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  υποβάλει  στον  Κύριο  του  Έργου  προς  έγκριση  τα  κριτήρια  ρύθμισης  των 

συσκευών τάνυσης. 

 

Πρόβολοι αντίθετης διάταξης 

Οι  πρόβολοι  αντίθετης  διάταξης  μπορούν  να  εφαρμόζονται  σε  ιστούς  μεταξύ  δύο  παράλληλων 

τροχιών.   Δύο συγκροτήματα προβόλων  (διπλοί ή μονοί πρόβολοι) θα τοποθετούνται σε αντίθετη 

διάταξη σε έναν ιστό, για να στηρίζουν τις Ε.Γ.Ε. των τροχιών σε αμφότερες πλευρές του ιστού. 

 

Πρόβολοι αποβάθρας 

Αυτού  του  τύπου  οι  πρόβολοι  δύνανται  να  εγκαθίστανται  σε  χώρους  αποβαθρών,  ώστε  να 

διατηρείται  ελεύθερος  χώρος  πάνω  από  τις  αποβάθρες  χωρίς  ενεργά  καλώδια.  Οι  πρόβολοι 

αποβάθρας είναι τυπικοί πρόβολοι, αλλά με γειωμένο τον άνω σωλήνα και τον σωλήνα στήριξης. Για 

τον  σκοπό  αυτό,  το  φέρον  καλώδιο  θα  διακόπτεται  από  δύο  μονωτήρες  τύπου  ράβδου  που  θα 

συνδέονται με βρόχο.  

 

Πρόβολοι σε Πλαίσια 

Οι πρόβολοι σε πλαίσια είναι τυπικοί πρόβολοι, αλλά εδράζονται σε κάθετες δοκίδες στήριξης. 

 

Βραχίονας Θλίψεως και Εφελκυσμού 

Ο σταθερός βραχίονας στον πρόβολο θα είναι μικρού βάρους. Ο σφιγκτήρας του αγωγού επαφής θα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το μέγιστο φορτίο μελέτης για συνεχή φόρτιση θα πρέπει να έχει συντελεστή ασφαλείας 3. 

Ο σταθερός βραχίονας θα επιτρέπει στον αγωγό επαφής να ταλαντώνεται γύρω από ένα σταθερό 

σημείο. 

Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  υποβάλει  στον  Κύριο  του  Έργου  προς  έγκριση  τα  κριτήρια  μελέτης  των 

βραχιόνων απορρόφησης ταλαντώσεων και σταθερών βραχιόνων. 
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9.6. Τροφοδοσία και τμηματισμός ΕΓΕ 

 

 

Υφιστάμενη κατάσταση ‐ τροποποιήσεις. 

 

 Το υφιστάμενο σημείο τμηματισμού PS – Λιοσίων, με διαχωρισμό φάσεων και ουδέτερη ζώνη μήκους 

περί τα 240m, βρίσκεται στην χιλιομετρική θέση 23+284. Η ουδέτερη ζώνη, όπου η ΕΓΕ παραμένει 

χωρίς ρεύμα, εκτείνεται από την Χ.Θ. 23+163 έως την Χ.Θ. 23+405.  

 

Βάσει των παρεμβάσεων και τροποποιήσεων για την σύνδεση της εν λόγω γραμμής με τη ΣΓΥΤ (501‐

502), όπως φαίνεται και στον πίνακα αλλαγών  ‐ διασταυρώσεων  (βλ.  κεφ. 1.1), θα τοποθετηθούν 

αλλαγές  στις  θέσεις  23+301  έως  23+477  και  23+314  έως  23+491.  Οι  αλλαγές  αυτές  αφενός  θα 

βρίσκονται εντός της ουδέτερης ζώνης του τμηματισμού PS‐Λιοσίων και αφετέρου δεν μπορούν να 

τοποθετηθούν σε άλλη θέση  λόγω  των απαιτήσεων ορίων απαλλοτριώσεων  και  της υφιστάμενης 

υποδομής (αποστάσεις από τον σταθμό, άλλες αλλαγές, σημείο σύνδεσης του νέου κλάδου με την 

υφιστάμενη ΣΓΥΤ, κλπ.). 

 

Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η μετατόπιση του σημείου τμηματισμού PS‐Λιοσίων της γραμμής 

501‐502, από την υφιστάμενη χιλιομετρική θέση 23+284 στην Χ.Θ. 24+312. Η ουδέτερη ζώνη έτσι, θα 

εκτείνεται από την Χ.Θ. 24+235 έως την Χ.Θ. 24+390, εκτός των αλλαγών και χωρίς περιορισμούς από 

την υφιστάμενη υποδομή. 

 

 

Εικόνα 14 : Νέα θέση ουδέτερης ζώνης 
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Το μήκος της ουδέτερης ζώνης θα είναι μικρότερο από το υφιστάμενο (ελάχιστο μήκος 144m).  

  

Θέσεις τροφοδοσίας και Τμηματισμών της ΕΓΕ από Λιόσια έως ΕΛΠΕ Ελευσίνας. 

 

Το  κύκλωμα  τροφοδότησης  της  ΕΓΕ  του  νέου  κλάδου  από  Λιόσια  έως  Μέγαρα  σχεδιάζεται  ως 

πλεονάζων κύκλωμα Ε.Γ.Ε., με δύο διαδρομές τροφοδότησης για κάθε τμήμα των κύριων γραμμών 

της Ε.Γ.Ε. οι οποίες εγγυώνται την μέγιστη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα του συστήματος ηλεκτρικής 

έλξης. 

  

Ο  τμηματισμός  της  εναέριας  γραμμής  επαφής  παρουσιάζεται  στα  συνημμένα  σχέδια,  όπου 

εμφαίνονται όλες οι σχετικές ηλεκτρικές διευθετήσεις, όπως οι τροχιές που θα ηλεκτροκινηθούν, οι 

μονωμένες  επικαλύψεις,  οι  μονωτήρες  τμηματισμού  και  οι  ηλεκτρικές  συσκευές  (διακόπτες, 

μετασχηματιστές, απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων, κ.λπ.). 

 

Τα δευτερεύοντα κυκλώματα (χειρισμού, τηλεδιοικήσης, σήμανσης, τροφοδοσίας, προστασίας κ.λ.π.) 

θα διευθετηθούν σε έναν οικίσκο χειρισμού, προστατευμένο από το νερό και με κατάλληλη μόνωση. 

Εκτιμάται ότι ένας χώρος 2x2 μέτρων είναι αρκετός. Η τοποθέτηση του οικίσκου χειρισμού θα είναι 

πλησίον της σιδ/κής γραμμής και των αντιστοίχων εγκαταστάσεων. 

 

Τα στοιχεία των PS και PSS στο παρόν τεχνικό τεύχος είναι τα εξής: 
 

 Συνδέσεις  από  τα  τερματικά  του  εξοπλισμού  στην  γραμμή  επαφής  και  οι  αντίστοιχες 

διατάξεις μεταγωγής (διακόπτες φορτίου κ.λπ.). 

 Όλος ο εξοπλισμός,  καθώς και άλλα εξαρτήματα και υλικά  (μεταλλικές κατασκευές,  ζυγοί, 

ηλεκτρολογικές συνδέσεις, μονωτήρες, καλώδια, κ.λπ.) των PS και PSS. 

 Όλα τα λοιπά κατασκευαστικά ή λειτουργικά στοιχεία των  PS και PSS, συμπεριλαμβανομένου 

του  μηχανισμού  λειτουργίας,  των  πινάκων  τοπικού  ελέγχου,  βοηθητικών  στοιχείων, 

δευτερευόντων κυκλωμάτων, κ.λπ.  

 
Η θέση των PS, PSS θα είναι σε ανοικτό τμήμα γραμμής, με τον κύριο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους 

να βρίσκεται στους ιστούς της γραμμής επαφής (όπου αυτό είναι εφικτό).  

 

Για  τα  δευτερεύοντα  βοηθητικά  κυκλώματα  στις  ανωτέρω  θέσεις,  θα  κατασκευαστούν  οικίσκοι 

ελάχιστων διαστάσεων περίπου 3m X 2m, πλησίον της τροχιάς σε ιδιοκτησία του ΟΣΕ, οι οποίοι θα 

περιλαμβάνουν: 

 
α.      Συσσωρευτές και φορτιστή συσσωρευτών. 

β.      Πίνακα τοπικού ελέγχου, διανομής ρεύματος AC και DC και φωτισμού. 

γ.       Πίνακα του συστήματος SCADA (Μονάδες RTU κ.λπ.). 
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δ.       Πίνακα εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. 

 
Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει τους απαραίτητους πίνακες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στις θέσεις 

τμηματισμού. 

Ο οικίσκος του PS θα βρίσκεται εμπρός από την τελευταία επικάλυψη της ουδέτερης ζώνης. 

 

Θέσεις τμηματισμού (PS) 

Οι θέσεις τμηματισμού θα εξασφαλίζουν: 

 μέσω της ηλεκτρικά ουδέτερης ζώνης το διαχωρισμό υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 

των  δύο  εκατέρωθεν  τομέων  που  τροφοδοτούνται  από  δύο  διαφορετικούς  υποσταθμούς 

ενδεχομένως με διαφορετική φάση, 

 τον παραλληλισμό των εναέριων γραμμών επαφής όπου απαιτείται, 

 την ηλεκτρική απομόνωση των εκατέρωθεν τομέων της ΕΓΕ, για λόγους που επιβάλλονται από 

την κυκλοφορία, τις εργασίες συντήρησης ή και άρσης βλαβών. 

 

Οι θέσεις τμηματισμού θα αποτελούνται από τον παρακάτω εξοπλισμό 25 kV : 

 μία  ουδέτερη  ζώνη με  την απαραίτητη  σήμανσή  της,  περιλαμβανομένων  των  καλωδίων  / 

υλικών για την τροφοδοσία των φωτεινών σημάτων και των καναλιών οδεύσεων αυτών.  

 διακόπτες  φορτίου  εγκατεστημένους  σε  στύλους,  ηλεκτροκίνητους,  με  βοηθητική 

τροφοδοσία κινητήρα 48 V Σ.Ρ., 

 μετασχηματιστές τάσης εγκατεστημένους σε στύλους, 

 αλεξικέραυνα εγκατεστημένα στους στύλους του διακοπτικού εξοπλισμού,  

 βοηθητικό  μετασχηματιστή,  5  kVA,  25/0.23  kV,  με  ασφάλεια  τήξης  μέσης  τάσης, 

εγκατεστημένο σε στύλο.  

 

Για την κατασκευή των θέσεων τμηματισμού θα προβλεφθεί όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός καθώς 

και  τα  εξαρτήματα  και  τα  υλικά  (μεταλλικές  κατασκευές,  ζυγοί,  ηλεκτρολογικές  συνδέσεις, 

μονωτήρες, καλώδια, σύστημα γείωσης κ.λπ.) που απαιτούνται. 

 
Εικόνα 15 : Διάταξη τμηματισμού ΕΓΕ 

 

Θέσεις υπο‐τμηματισμού 
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Κάθε ΘΥΤ θα περιλαμβάνει λειτουργίες εντολής, ελέγχου, αυτοματισμού και σηματοδότησης, ώστε 

να διασφαλίζεται ο έλεγχος των διακοπτών. Η τάση στην γραμμή επαφής και η εμφάνιση ρεύματος 

βραχυκυκλώματος  στους  υποτομείς  της  γραμμής  επαφής  πρέπει  να  ελέγχονται.  Σε  περίπτωση 

βραχυκυκλώματος, το σύστημα αυτοματισμού θα ανοίξει τον διακόπτη φορτίου, αφού το σύστημα 

προστασίας θα έχει ανοίξει τον αυτόματο διακόπτη ισχύος στο αντίστοιχο σημείο τροφοδοσίας του 

κυκλώματος  ισχύος έλξης, ανάλογα με το σχήμα τροφοδοσίας. 

 

Οι θέσεις υποτμηματισμού θα εξασφαλίζουν: 

 το διαχωρισμό της ΕΓΕ σε διάφορα στοιχειώδη τμήματα,   

 τη ζεύξη δύο παράλληλων ΕΓΕ, 

 την απομόνωση τομέων της ΕΓΕ, που εμφανίζουν αστοχία. 

 

Οι θέσεις υποτμηματισμού θα αποτελούνται από τον παρακάτω εξοπλισμό 25 kV: 

 1 μονωμένη επικάλυψη σε κάθε τροχιά,  

 διακόπτες ισχύος εγκατεστημένους σε στύλους, ηλεκτροκίνητους, με τροφοδοσία κινητήρα 

48 V Σ.Ρ., 

 αποζεύκτες  εγκατεστημένους σε στύλους,  ηλεκτροκίνητους με  τροφοδοσία  κινητήρα 48 V 

Σ.Ρ., 

 μετασχηματιστές τάσης εγκατεστημένους σε στύλους, 

 μετασχηματιστές έντασης εγκατεστημένους σε στύλους, 

 αλεξικέραυνα εγκατεστημένα στους στύλους του διακοπτικού εξοπλισμού,  

 βοηθητικό μετασχηματιστή, 5 kVA, 25/0.3 kV, με ασφάλεια, εγκατεστημένο σε στύλο.  

 

Για  τα  βοηθητικά  στοιχεία  των  θέσεων  υποτμηματισμού  ισχύουν  οι  απαιτήσεις  των  θέσεων 

τμηματισμού.  

 

 
Εικόνα 16 : Διάταξη υποτμηματισμού ΕΓΕ 

 

Θέσεις παραλληλισμού 

Η θέση παραλληλισμού στο σταθμό ΕΛΠΕ Ασπροπύργου εξασφαλίζει 

 το διαχωρισμό της ΕΓΕ σε στοιχειώδη τμήματα, 
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 τη ζεύξη δύο παράλληλων ΕΓΕ, 

 την απομόνωση τομέων της ΕΓΕ, που εμφανίζουν αστοχία. 

 

Η θέση παραλληλισμού θα αποτελείται από τον παρακάτω εξοπλισμό 25 kV: 

 διακόπτη  φορτίου  και  αποζεύκτη,  εγκατεστημένους  σε  στύλους,  ηλεκτροκίνητους,  με 

τροφοδοσία κινητήρα 230 V Ε.Ρ. 

 

Για τον ταχύτερο εντοπισμό σφάλματος στην περιοχή του παραλληλισμού, οι θέσεις παραλληλισμού 

εξοπλίζονται με σύστημα αυτοματισμού,  το οποίο θα θέτει αυτόματα εκτός τον παραλληλισμό σε 

περίπτωση μόνιμου βραχυκυκλώματος. Τα σήματα του αυτοματισμού θα μεταφέρονται στο ΚΕΚ. Η 

θέση παραλληλισμού στον σιδηροδρομικό σταθμό θα  εγκατασταθούν στην αρχή ή στο  τέλος  του 

σταθμού.  Η  τροφοδοσία  των  βοηθητικών  της  θέσης  παραλληλισμού  θα  γίνεται  από  το  δίκτυο 

διανομής  του  σιδηροδρομικού  σταθμού,  κατά  προτίμηση.  Για  το  λόγο  αυτό,  επιβάλλεται  ο 

συντονισμός της μελέτης του συστήματος ηλεκτροκίνησης με το σύστημα Η/Μ. 

 
Εικόνα 17 : Διάταξη παραλληλισμού ΕΓΕ 

 

Τμηματισμός Σ.Σ. (RS) 

 

Οι υποτομείς της ΕΓΕ εντός των σιδηροδρομικών σταθμών θα χωριστούν από τα στοιχειώδη τμήματα 

της  ανοιχτής  γραμμής  μέσω  μονωμένων  επικαλύψεων.  Τα  τμήματα  εντός  των  σιδηροδρομικών 

σταθμών  θα  συνδεθούν  ηλεκτρικά  με  αυτά  της  ανοικτής  γραμμής  μέσω  διακοπτών  φορτίου 

εγκατεστημένων σε στύλους. 

 

Οι υποτομείς της ΕΓΕ εντός των σιδηροδρομικών σταθμών θα καθοριστούν με βάση τις λειτουργικές 

ανάγκες. Ο διαχωρισμός των στοιχειωδών τμημάτων της ΕΓΕ των κύριων τροχιών από τα στοιχειώδη 

τμήματα της ΕΓΕ των δευτερευουσών τροχιών θα γίνει με χρήση μονωτήρων τμηματισμού. Η σύνδεση 

μεταξύ  των  ΕΓΕ  των  δευτερευουσών  τροχιών  και  των  ΕΓΕ  των  κύριων  τροχιών  θα  γίνει  μέσω 

αποζευκτών εγκατεστημένων σε στύλους. 
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Όπως προαναφέρθηκε, θα εγκατασταθεί και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον παραλληλισμό 

των ΕΓΕ (Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου), προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη κατανομή των φορτίων 

της γραμμής και να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης της ΕΓΕ. 

 

Για  τον  τμηματισμό  και  την  τροφοδοσία,  οι  σιδηροδρομικοί  σταθμοί  θα  εφοδιαστούν  με  τον 

παρακάτω εξοπλισμό 25 kV: 

 διακόπτες  φορτίου  ή  αποζεύκτες  εγκατεστημένους  σε  στύλους,  ηλεκτροκίνητους,  με 

τροφοδοσία κινητήρα 230 V Ε.Ρ. 

 

Η  τροφοδοσία  του  ως  άνω  εξοπλισμού  θα  γίνεται  από  το  υφιστάμενο  δίκτυο  διανομής  κάθε 

σιδηροδρομικού σταθμού, κατά προτίμηση, με αδιάλειπτη παροχή η οποία θα εξασφαλίζεται από 

μονάδα UPS κατάλληλης ισχύος, αποκλειστικής χρήσης από το σύστημα ηλεκτροκίνησης. Για το λόγο 

αυτό,  επιβάλλεται ο  συντονισμός  της μελέτης  του συστήματος ηλεκτροκίνησης με  το υφιστάμενο 

σύστημα Η/Μ. 

 

 
Εικόνα 18 : Τμηματισμός ΕΓΕ σε θέση Σιδηροδρομικού Σταθμού 

 

 

9.7. Διακοπτικός εξοπλισμός 

 

Σκοπός της προστασίας της εναέριας γραμμής επαφής είναι η διαπίστωση ενός σφάλματος στην ΕΓΕ 

και  η  εκκίνηση  μιας  εντολής  TRIP  στον  κατάλληλο  διακόπτη  κυκλώματος  ώστε  να  ανοίξει  κι  να 

απομονώσει το ελαττωματικό τμήμα. Η μελέτη του συστήματος προστασίας της εναέριας γραμμής 

επαφής θα είναι τέτοια που σε περίπτωση σφάλματος στην ΕΓΕ του κλάδου, το υπόλοιπο των άλλων 

γραμμών  απ’  όπου  τροφοδοτείται  παραμένει  απρόσβλητο  και  διαθέσιμο  προς  λειτουργία  των 

συρμών. 

 

9.8. Κύκλωμα επιστροφής ρεύματος έλξης, γείωσης και ισοδυναμικής ένωσης 

 

 

Στο  αντικείμενο  της  Προστασίας  του  συστήματος  ηλεκτροκίνησης  και  κυκλώματος  επιστροφής 

περιλαμβάνονται,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  η  μελέτη,  η  προμήθεια,  η  προσκόμιση,  η 

κατασκευή,  οι  δοκιμές,  η  τεκμηρίωση,  η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  Κυρίου  του  Έργου,  η 

συντήρηση και άρση βλαβών  κατά την περίοδο της υποχρεωτικής συντήρησης και η εν λειτουργία 

παράδοση των εξής στοιχείων:  
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 μελέτη του κυκλώματος επιστροφής του συστήματος ηλεκτροκίνησης και της προστασίας 

έναντι των επιδράσεων της ηλεκτρικής έλξης σύμφωνα με τις επί τόπου συνθήκες του 

έργου και παράδοσή της σε ηλεκτρονική μορφή (autocad ή άλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα 

όχι μόνο μορφή pdf) και σε όσα τυπωμένα αντίγραφα απαιτούνται σύμφωνα με την ΕΣΥ. 

Η μελέτη θα γίνει λαμβάνοντας ως βάση  τις τεχνικές προδιαγραφές, τους Κανονισμούς 

του ΟΣΕ και τα διεθνή πρότυπα (EN 50‐122).  

 σύνολο  εξοπλισμού  για  τη  σύνδεση  του  αγωγού  επιστροφής  με  τις  σιδηροτροχιές  οι 

οποίες και αποτελούν μέρος του κυκλώματος επιστροφής του ρεύματος έλξης (με ή χωρίς 

παρεμβολή επαγωγικού πηνίου ανάλογα με το σύστημα σηματοδότησης)  

 εγκάρσιες  ενώσεις  μεταξύ  των  τροχιών  (χωρίς  παρεμβολή  επαγωγικού  πηνίου  όπου 

υπάρχουν  μετρητές  αξόνων,    με    παρεμβολή  επαγωγικού  πηνίου  όπου  υπάρχουν 

κυκλώματα γραμμής), για την επίτευξη της ισορροπίας και ισοκατανομής του ρεύματος 

μεταξύ τόσο των ράβδων της ίδιας τροχιάς όσο και των παρακειμένων τροχιών της ίδιας 

διπλής ή πολλαπλής γραμμής. 

 ισοδυναμικές ενώσεις μεταξύ των παραλλήλων τροχιών σιδηροδρομικών σταθμών για 

την  εξασφάλιση  του  χαμηλότερου  δυνατού  δυναμικού  στο  Κύκλωμα  Επιστροφής  του 

Ρεύματος  Έλξης  (Κ.Ε.Ρ.Ε.),  προκειμένου  να  αποτραπεί  η  εμφάνιση  επικινδύνων  ή 

οχληρών τάσεων σε περιοχές συχναζόμενες από κοινό και προσωπικό. 

 μονωτικούς αρμούς για την οριοθέτηση του κυκλώματος επιστροφής ρεύματος έλξης και 

oι  συναφείς  γειώσεις  που  απαιτούνται  για  να  εμποδίζεται  η  διασπορά  των 

επιστρεφομένων ρευμάτων έξω από τα όρια του συστήματος ηλεκτροκίνησης όπως αυτά 

έχουν πλέον διαμορφωθεί. 

 συνδέσεις εξασφάλισης της ηλεκτρικής συνέχειας των σιδηροτροχιών, όπου απαιτείται. 

 

Για την υλοποίηση των συνδέσεων με το κύκλωμα επιστροφής, των συνδέσεων γείωσης, κλπ, 

δε  θα  χρησιμοποιηθεί  χάλκινο  καλώδιο  παρά  μόνο  για  τη  σύνδεση  των  σιδηροτροχιών  με  τους 

Υποσταθμούς  (μέσω  ή  χωρίς  επαγωγικό  πηνίο)  λόγω  των  αλλεπάλληλων  κρουσμάτων 

δολιοφθορών/κλοπών.  Προτείνεται  η  χρήση  αγωγού  αλουμινίου/  χάλυβα    με  μονωτικό  μανδύα 

διατομής ισοδύναμης με τον αγωγό επιστροφής.   Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει και άλλον τύπο 

αγωγού  υποστηρίζοντας  την  επιλογή  του  τύπου  και  της  διατομής  χωρίς  απαίτηση  πρόσθετης 

αποζημίωσης. Οι αγωγοί και τα επαγωγικά πηνία θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ποιότητας 

που  προβλέπονται  από  τα  διεθνή  πρότυπα  και  από  την  εγγύηση  του  κατασκευαστή  και  να  είναι 

σύμφωνοι με  τις  τεχνικές προδιαγραφές  της προστασίας. Η σύνδεσή  τους με  τη σιδηροτροχιά θα 

γίνεται με τη μέθοδο CEMBRE ή άλλη ισοδύναμη. 

 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει διπλές συνδέσεις/  γειώσεις με το 

κύκλωμα επιστροφής στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς όπου υπάρχει κυκλοφορία ατόμων. 

   

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  χωρίς  πρόσθετη  αποζημίωση  να  συντάξει  τα 

εγχειρίδια του συστήματος  προστασίας της  ηλεκτροκίνησης. 
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9.9. Πρόβλεψη  σχετικά  με  το  κύκλωμα  επιστροφής,  γείωσης  και  ισοδυναμικών 

συνδέσεων 

 

 

Το κύκλωμα επιστροφής ρεύματος, γείωσης και ισοδυναμικής σύνδεσης θα σχεδιαστεί και θα 

εγκατασταθεί  σε  ολόκληρο  το  σύστημα  ηλεκτροκίνησης  της  γραμμής  Λιόσια  – Μέγαρα,  ώστε  να 

διασφαλίζει  την  κατάλληλη  διαδρομή  επιστροφής  του  ρεύματος,  την  εύρυθμη  λειτουργία  του 

συστήματος σηματοδότησης και την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού.  

Το μέσον επιστροφής του ρεύματος έλξης από τις μονάδες έλξης στους υποσταθμούς έλξης και 

το μέσον της γείωσης της ηλεκτροκίνητης τροχιάς, είναι οι σιδηροτροχιές κυκλοφορίας, ο εναέριος 

αγωγός επιστροφής, οι κατασκευές και η στήριξη της Εναέριας Γραμμής Επαφής που συνδέονται με 

τη γη μέσω της θεμελίωσής τους ή των σημείων στήριξης τους, καθώς επίσης και όλες οι συνδέσεις 

γείωσης και ισοδυναμικής σύνδεσης του ρεύματος επιστροφής. 

Το  κύκλωμα  επιστροφής  ρεύματος  θα  υλοποιηθεί  μέσω  της  σύνδεσης  μεταξύ  των 

σιδηροτροχιών κύλισης και του αγωγού επιστροφής, που θα τοποθετηθεί στους στύλους της εναέριας 

γραμμής επαφής. 

Η μέθοδος που θα εξασφαλίζει έναντι αστοχιών του συστήματος και την ασφάλεια των ατόμων 

θα είναι το σύστημα απ΄ ευθείας γείωσης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα κυκλώματα επιστροφής 

ως αγωγούς του ρεύματος έλξης και σε περίπτωση αστοχίας 

Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  ελέγξει,  εάν  απαιτείται,  την  συνέχεια  του  κυκλώματος  επιστροφής 

ρεύματος  για  τα  τμήματα  ανοικτής  γραμμής  αλλά  και  ιδιαίτερα  για  τις  τροχιές  σε  σταθμούς.  Ο 

ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα υλοποιήσει τις συνδέσεις γείωσης και ισοδυναμικής ένωσης, καθώς 

επίσης και την αναγκαία ηλεκτρική συνέχεια των σιδηροτροχιών. 

Στα  τμήματα  της  γραμμής θα οδεύει αγωγός  επιστροφής παράλληλα με  τις  τροχιές,  και θα 

αποτελεί τον κεντρικό κορμό του συστήματος ρεύματος επιστροφής και γείωσης. 

Ο αγωγός επιστροφής θα είναι μη μονωμένος και θα στερεώνονται στους στύλους της ΕΓΕ, στο 

ύψος μεταξύ των στηριγμάτων της κονσόλας. 

Ο αγωγός επιστροφής θα συμμορφώνεται με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και θα είναι 

διατομής η οποία θα προκύψει από την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. 

 

9.10. Σύστημα γείωσης και ισοδυναμικών συνδέσεων 

 

Το σύστημα γείωσης και ισοδυναμικής σύνδεσης θα επιτρέπει την δοκιμή, τις διορθώσεις και 

την αποσυναρμολόγηση και εκ νέου συναρμολόγησή του πολλές φορές.  

Η κύρια απαίτηση είναι η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, διασφαλίζοντας ότι υπό όλες τις 

συνήθεις και προβλέψιμες συνθήκες σφάλματος, η βηματική τάση και η τάση επαφής μεταξύ των 

αγώγιμων  κατασκευών δεν  θα υπερβαίνει  τη  μέγιστη  προτεινόμενη  τάση  επαφής  και  ότι  όλες  οι 

διατάξεις προστασίας λειτουργούν αποτελεσματικά. Όλες οι εκτεθειμένες αγώγιμες κατασκευές, οι 
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οποίες θα μπορούσαν να τεθούν υπό τάση σε συνθήκες σφάλματος θα πρέπει να γειώνονται και, εάν 

είναι αναγκαίο, να γεφυρώνονται. Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η ανάγκης γεφύρωσης των 

αγώγιμων κατασκευών στο κατάλληλο σύστημα επιστροφής έλξης. 

Το σύστημα γείωσης και  ισοδυναμικών ενώσεων περιλαμβάνει συνδέσεις σε σιδηροτροχιές, 

συνδέσεις σε ουδέτερο έδαφος (γη) και συνδέσεις στον αγωγό επιστροφής. 

Ο  αγωγός  επιστροφής  θα  συνδέεται  με  τις  σιδηροτροχιές  ανά  απόσταση  που  πρόκειται  να 

προσδιοριστεί  (π.χ.  ανά  700m).  Το  θέμα  αυτό  αποτελεί  αντικείμενο  ξεχωριστής  μελέτης  του 

συστήματος ρεύματος επιστροφής. 

Η ηλεκτρική σύνδεση από τους στύλους προς τον αγωγό επιστροφής και προς τις σιδηροτροχιές 

πρέπει  να  εξασφαλιστεί  με  την  κατάλληλη  μελέτη  του  ιστού  και  της  στερέωσης  του  αγωγού 

επιστροφής σε αυτόν. 

Όλες  οι  συνδέσεις  πρέπει  να  γίνονται    με  καλώδιο  από  χαλκό  ή  κατά  προτίμηση  από 

αλουμίνιο/χάλυβα (προς αποφυγή δολιοφθορών/κλοπών) κατάλληλης διατομής.  

Τα άκρα του καλωδίου πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα κατάλληλα πρεσσαριστά τεμάχια, 

ώστε να κοχλιώνονται. 

Για λόγους ασφάλειας, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα γείωσης στα εξής σημεία:  

• σε όλα τα “μη ενεργά” μέρη του συστήματος ΕΓΕ και στον εξοπλισμό τροφοδοτών 

• σε όλα τα μέρη των μεταλλικών κατασκευών εντός της ζώνης επίδρασης του συστήματος ΕΓΕ 

και των τροφοδοτών γραμμής (Ζώνη Προστασίας με Γείωση). 

Κατά μήκος  της  σιδηροδρομικής  γραμμής  πραγματοποιούνται  οι  προστατευτικές  συνδέσεις 

γείωσης στον αγωγό επιστροφής, τον παρακείμενο στύλο της Ε.Γ.Ε., ή την πλησιέστερη σιδηροτροχιά.  

Το σύστημα ισοδυναμικής ένωσης περιλαμβάνει διάφορους τύπους σύνδεσης, όπως: 

• Ισοδυναμικές συνδέσεις τροχιών, 

• Συνδέσεις γείωσης σε σιδηροτροχιές,  

• Συνδέσεις αγωγού επιστροφής σε σιδηροτροχιές,  

• Διατάξεις προστασίας έναντι υπέρτασης (όπου απαιτείται). 

 Στις εισόδους και στις εξόδους των σταθμών θα γίνονται εγκάρσιες ηλεκτρικές συνδέσεις των 

σιδηροτροχιών. Εάν το μήκος του σταθμού είναι μεγαλύτερο από 450m, θα εγκαθίστανται πρόσθετες 

εγκάρσιες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Η  ηλεκτρική  σύνδεση  από  το  κάτω  μέρος  του  ιστού  στον  αγωγό  επιστροφής  πρέπει  να 

εξασφαλιστεί μέσω της κατάλληλης μελέτης του ιστού και της στερέωσης του αγωγού στον στύλο. 

Όλες οι συνδέσεις πρέπει να υλοποιούνται με καλώδιο αλουμινίου κατάλληλης διατομής με κάλυμμα 

από  PVC  ή  από  ισοδύναμο  υλικό.  Τα  άκρα  του  καλωδίου  πρέπει  να  είναι  εξοπλισμένα  με  τα 

κατάλληλα πρεσσαριστά τεμάχια, ώστε να βιδώνονται. 

Οι  τροχιές  και  οι  παρακείμενες  αγώγιμες  εγκαταστάσεις  θα  διασυνδέονται  αγώγιμα 

(ισοδυναμική σύνδεση). 
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Σε περίπτωση κυκλωμάτων γραμμής, θα προβλεφθεί η εγκατάσταση επαγωγικών πηνίων για 

την σύνδεση του αγωγού επιστροφής με την σιδηροτροχιάς. 

Στην  περίπτωση  γραμμών  φόρτωσης  χωρίς  εναέρια  γραμμή  επαφής,  οι  οποίες  βρίσκονται 

εκτός της ζώνης της εναέριας γραμμής επαφής παρακείμενης τροχιάς, αλλά διαμέσου των οποίων 

μπορεί  να  σημειωθεί  ροή  ρεύματος  επιστροφής,  θα  τοποθετηθούν  μονωτικοί  αρμοί  στις 

σιδηροτροχιές  κυκλοφορίας.  Οι  σιδηροτροχιές  κυκλοφορίας  του  τμήματος  της  τροχιάς  που 

διαχωρίζεται με μονωτικούς αρμούς θα συνδέονται μεταξύ  τους πλησίον  των δύο άκρων τους με 

εγκάρσιες ηλεκτρικές συνδέσεις σιδηροτροχιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στον ΟΣΕ προς έγκριση τα παρακάτω: 

• Την  οριστική  μελέτη  και  τη  μελέτη  εφαρμογής  του  εξοπλισμού  γείωση  και  ισοδυναμικής 

σύνδεσης , και 

• Τον τύπο στερέωσης των σωματώσεων στις σιδηροτροχιές. 

 

9.11. Προστασία  παρακείμενων  εγκαταστάσεων  και  προσώπων  έναντι  των 

επιδράσεων της ηλεκτρικής έλξης 

 

Στο αντικείμενο της Προστασίας των παρακείμενων εγκαταστάσεων και προσώπων έναντι των 

επιδράσεων  της  ηλεκτρικής  έλξης  περιλαμβάνονται,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  η  μελέτη,  η 

προμήθεια, η προσκόμιση, η κατασκευή, οι δοκιμές, η τεκμηρίωση, η εκπαίδευση του προσωπικού 

του  Κυρίου  του  Έργου,  η  συντήρηση  και  άρση  βλαβών    κατά  την  περίοδο  της  υποχρεωτικής 

συντήρησης και η εν λειτουργία παράδοση των εξής στοιχείων:  

 

 μελέτη  της προστασίας των παρακείμενων εγκαταστάσεων και προσώπων έναντι των 

επιδράσεων της ηλεκτρικής έλξης σύμφωνα με τις επί τόπου συνθήκες του έργου και 

παράδοσή  της  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (autocad  ή  άλλο  σχεδιαστικό  πρόγραμμα  όχι 

μόνο μορφή pdf) και σε όσα τυπωμένα αντίγραφα απαιτούνται σύμφωνα με την ΕΣΥ. 

   Η  μελέτη  θα  γίνει  λαμβάνοντας  ως  βάση    τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τους 

Κανονισμούς του ΟΣΕ και τα διεθνή πρότυπα (EN 50‐122).  

 σύνολο του εξοπλισμού, των καλωδίων και των μικρουλικών που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση  της  προστασίας  όλων  των υφιστάμενων παρακείμενων  εγκαταστάσεων 

(όπως  μεταλλικές  πεζογέφυρες,  ανελκυστήρες,  μεταλλικά  ¨παγκάκια¨,  ηλεκτρικούς 

πίνακες ανακοινώσεων, στύλους φωτισμού, ερμάρια ETCS κλπ).   Ενδεικτικά  στην 

έννοια  του  εξοπλισμού  περιλαμβάνονται    τα  επαγωγικά  πηνία  και  τα  καλώδια 

σύνδεσης και τα εξαρτήματα στερέωσης αυτών, τα μεταλλικά προστατευτικά για τις 

άνω  διαβάσεις,    οι  μονωτικοί  αρμοί  και  τα  ηλεκτρόδια  γείωσης  ή  συγκροτήματα 

ηλεκτροδίων γείωσης με τα φρεάτιά τους, τα προστατευτικά πετάσματα, τα καλώδια 

γείωσης των μεταλλικών κατασκευών, οι σπινθηριστές, όλες οι αρπάγες στερέωσης, ο 

ειδικός εξοπλισμός διάτρησης της σιδηροτροχιάς, κλπ. 

Ενδεικτικά στην έννοια των παρακείμενων εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται όλα τα μεταλλικά 

αντικείμενα/κατασκευές που βρίσκονται στη ζώνη επίδρασης του συστήματος ηλεκτρικής έλξης, αλλά 
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δεν  ανήκουν  στο  σύστημα  της  ηλεκτροκίνησης,  και  μπορεί  να  βρεθούν  υπό  τάση  είτε  λόγω 

επαγωγικών επιδράσεων, είτε λόγω επαφής τους με σπασμένη αλυσσοειδή ή παντογράφο, όπως : 

 μεταλλικοί φράκτες,  

 άνω και κάτω διαβάσεις, καθώς και πεζοδιαβάσεις,  

 μεταλλικοί σωλήνες δικτύων ύδρευσης ‐ αποχέτευσης 

 μεταλλικά στέγαστρα σιδηροδρομικών σταθμών, 

 μεταλλικοί ιστοί φωτισμού 

 ιστοί φωτοσημάτων, 

 ικριώματα φωτοσημάτων 

 ερμάρια σηματοδότησης (δέσμευσης κλειδιών και εξωτερικού χώρου),  

  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  κάνει  λεπτομερή  καταγραφή  όλων  των  εγκαταστάσεων  που 

χρήζουν προστασίας. Η προστασία των παρακείμενων εγκαταστάσεων εξασφαλίζεται είτε έμμεσα, 

δηλαδή δια της συνδέσεώς τους στον πλησιέστερο στύλο και κατόπιν μέσω επαγωγικού συνδέσμου 

(στις περιοχές κυκλωμάτων γραμμής) ή με απευθείας σύνδεση στη σιδηροτροχιά (στις περιοχές με 

μετρητές  αξόνων).  Η  παραπάνω  σύνδεση  με  το  κύκλωμα  επιστροφής  του  συστήματος 

ηλεκτροκίνησης  πολλές  φορές  συνοδεύεται  με  εγκατάσταση  εμποδίων  τα  οποία  αποτρέπουν  την 

προσέγγιση των υπό τάση στοιχείων. 

 

 

9.12. Ζώνη Επίδρασης του συστήματος Ηλεκτρικής Έλξης. 

 

Ως περιοχή επίδρασης του συστήματος ηλεκτρικής έλξης θεωρούμε την περιοχή γύρω από την 

σιδηροδρομική γραμμή εντός των ορίων της οποίας οι ευρισκόμενες κατασκευές και συσκευές μπορεί 

να έλθουν κατά τύχη σε επαφή με μια σπασμένη αλυσσοειδή που βρίσκεται υπό τάση ή με τμήματα 

υπό τάση ενός σπασμένου ή ξετυλιγμένου παντογράφου. 

Η  επίδραση  του  συστήματος  ηλεκτρικής  έλξης  μπορεί  να  συνίσταται  και  στην  ανάπτυξη 

επαγωγικών ή και χωρητικών τάσεων που αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικές τιμές στις περιπτώσεις που 

οι κατασκευές είναι τοποθετημένες παράλληλα με τις σιδηροτροχιές σε αρκετό μήκος (ΕΝ 50122). 

Η περιοχή  επίδρασης  του συστήματος ηλεκτρικής  έλξης διακρίνεται σε  ζώνη επίδρασης  της 

Ε.Γ.Ε. και   ζώνη επίδρασης του παντογράφου που είναι αντίστοιχα εκείνες οι ζώνες των οποίων τα 

όρια  γενικώς  δεν  παραβιάζονται  από  μια  σπασμένη  Ε.Γ.Ε.  ή  από  ένα  σπασμένο  ή  ξετυλιγμένο 

παντογράφο. 

Η παρακάτω εικόνα καθορίζει τα όρια των ζωνών αυτών. Οι ευθείες 2 και 3 ισχύουν τόσο για 

ευθύγραμμες σιδηροτροχιές όσο και για καμπύλες  σιδηροτροχιές με ακτίνα καμπυλότητας  R ≥ 1000 

m. 
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Εικόνα 19 : Ζώνη επίδρασης Ε.Γ.Ε. και ζώνη επίδρασης παντογράφου  

 

Τα όρια  της  ζώνης  της  Ε.Γ.Ε.  που βρίσκεται  κάτω από  την κεφαλή  της σιδηροτροχιάς  (ΤοR), 

εκτείνονται  κατακόρυφα  μέχρι  την  επιφάνεια  του  εδάφους,  Αυτά  τα  όρια  όμως  δεν  πρέπει  να 

εκταθούν πέραν της άνω επιφάνειας του οδοστρώματος στην περίπτωση που ο συρμός περνά πάνω 

από μια γέφυρα. 

Σε  περιπτώσεις  παρακαμπτήριων  γραμμών,  η  ζώνες  επίδρασης  της  Ε.Γ.Ε.  θα  πρέπει  να 

επεκταθούν ανάλογα. 

 

9.13. Προστασία μέσω γείωσης – σύστημα γειώσεως – επαγωγικές ενώσεις. 

 

Όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται στη ζώνη επίδρασης του συστήματος ηλεκτρικής 

έλξης, τα οποία δεν συμμετέχουν στο κύκλωμα μεταφοράς ρεύματος (που κανονικά δεν βρίσκονται 

υπό  τάση),  συνδέονται  κατά  κανόνα  συλλογικά  στη  σιδηροτροχιά  ή  /  και  προς  τη  γη,  μέσω  του 

συλλεκτήριου αγωγού γείωσης. 

Ο συλλεκτήριος αγωγός είναι ένας πολύκλωνος αγωγός που τρέχει παράλληλα προς τη γραμμή 

επαφής,  και  στηρίζεται  επί  των στύλων μέσω ειδικών στηριγμάτων και συνδέεται με  το  κύκλωμα 

επιστροφής κατά τακτά διαστήματα, που θα προκύψουν από την αντίστοιχη μελέτη σε συμφωνία με 

τα  χαρακτηριστικά  του  συστήματος  σηματοδότησης  που  θα  εγκατασταθεί  ώστε  να  μην 

διαταράσσεται η κανονική λειτουργία τους. 
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Όλες  οι  συνδέσεις  γειώσεως,  τόσο  επί  των  προστατευόμενων  μερών  όσο  και  επί  των 

σιδηροτροχιών, πρέπει να είναι εμφανείς ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός και ο οπτικός έλεγχος 

της καλής τους κατάστασης.  

Οι  κατασκευές από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  και  άλλος  ηλεκτρικά αγώγιμος  εξοπλισμός,    που 

ενδέχεται  να  έρθει  κατά  λάθος σε  επαφή με  ένα σπασμένο  και υπό  τάση αγωγό  της  Ε.Γ.Ε.  ή  ένα 

εκτροχιασμένο / θραυσμένο παντογράφο, καθώς και τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού της Ε.Γ.Ε., 

που  κανονικά  δε  βρίσκονται  υπό  τάση,  πρέπει  να  συνδέονται  με  το  σύστημα  γείωσης  του 

σιδηροδρόμου,  δηλαδή  με  τις  σιδηροτροχιές  κυκλοφορίας  ή  άλλα  τμήματα  του  συστήματος 

επιστροφής ρεύματος. 

Τα αγώγιμα τμήματα διαφόρων κατασκευών (π.χ. φράκτης) με μήκος μεγαλύτερο των 50 m σε 

παράλληλη θέση προς την τροχιά, τα οποία δεν μπορούν να υποδιαιρεθούν σε αρκετά μη συνεχόμενα 

ηλεκτρικά  τμήματα,  πρέπει  να  γειώνονται  στην  βάση  του  ιστού,  με  συσκευή  περιορισμού  τάσης, 

εφόσον απαιτείται.  

Στις αποβάθρες, στις τροχιές φόρτωσης και σε άλλα σημεία όπου το κοινό έχει πρόσβαση, θα 

πρέπει να εγκαθίστανται δύο συνδέσεις γείωσης. Η δεύτερη γείωση θα πρέπει να συνδέεται όσο το 

δυνατόν μακρύτερα σε άλλη τροχιά. 

Μεταλλικά  μέρη  μικρών  διαστάσεων,  δηλαδή  μικρότερα  από  2 m,  καθώς  και  προσωρινά 

αποθηκευμένες σιδηροτροχιές και άλλα μεταλλικά τεμάχια δεν απαιτείται να γειώνονται σε χώρους 

όπου δεν έχει πρόσβαση το κοινό. 

Επίσης, σιδηροτροχιές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα που αποθηκεύονται προσωρινά,  δεν 

είναι απαραίτητο να γειώνονται. 

Ο  σχεδιασμός  του  εξοπλισμού  γείωσης πρέπει  να  λάβει  υπ’  όψιν  την  εύκολη σύνδεση  των 

καλωδίων γείωσης, την σωστή σύσφιξη των ακροδεκτών, την απαίτηση για ορατές  συνδέσεις γείωσης 

και την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.  

Η σύνδεση των σιδηροτροχιών με το σύστημα επιστροφής ρεύματος της Ηλεκτροκίνησης στους 

Υποσταθμούς Ηλεκτροκίνησης γίνεται μέσω κατάλληλων επαγωγικών ενώσεων τοποθετημένων σε 

υπερυψωμένη βάση από σκυρόδεμα, πλησίον των σιδηροτροχιών. Οι επαγωγικοί αυτοί σύνδεσμοι 

εν συνεχεία συνδέονται με το υπόλοιπο σύστημα επιστροφής στο φρεάτιο του ισοδυναμικού ζυγού 

που βρίσκεται έξω από κάθε Υποσταθμό.Οι επαγωγικές ενώσεις επιστροφής του ρεύματος έλξεως 

επιτρέπουν  την  περισυλλογή  του  ρεύματος  από  τις  σιδηροτροχιές  και  τη  διοχέτευσή  του  δια  της 

αρτηρίας επιστροφής στους υποσταθμούς έλξεως. 

Η σύνδεση του συλλεκτηρίου αγωγού γείωσης στις ράγες γίνεται είτε με απ’ ευθείας σύνδεση 

στις  ράγες,  στην περίπτωση που  το συγκεκριμένο  τμήμα διαθέτει  σύστημα σηματοδότησης μέσω 

μετρητών  αξόνων,  είτε  μέσω  επαγωγικού  πηνίου,  στην  περίπτωση  που  το  συγκεκριμένο  τμήμα 

διαθέτει σύστημα σηματοδότησης μέσω κυκλωμάτων γραμμής. 

Οι  επαγωγικές  ενώσεις  εξισορρόπησης  και  γείωσης  επιτρέπουν  την  εξισορρόπηση  της 

επιστροφής του ρεύματος έλξεως μεταξύ των σιδηροτροχιών και χρησιμεύουν για τη σύνδεση των 

σιδηροτροχιών με το σύστημα γείωσης του συστήματος ηλεκτροκίνησης 25 kV, 50 Hz, ενώ εμποδίζουν 

προβάλλοντας υψηλή αντίσταση στις συχνότητες των κυκλωμάτων γραμμής.  
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Οι προστατευτικές διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια στα συστήματα έλξης 25 ΚV 

Ε.Ρ., έχουν εφαρμογή σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις οι οποίες πιθανώς εκτίθενται σε κίνδυνο από 

το σύστημα παροχής ισχύος έλξης.  

Οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται στους κανονισμούς / πρότυπα EN 50122, Μέρος 1 και 2, 

EN 50124, Μέρος 1, EN 50153, EN 50163, EN 50179, ISO 3864. 

Ο Ανάδοχος πρέπει  να  καταρτίσει  στα πλαίσια  της μελέτης  τα Σχέδια Διάταξης  Γείωσης  και 

Ηλεκτρικών  Σωματώσεων  για  τους  σταθμούς  και  τα  τμήματα  της  ανοικτής  γραμμής,  υπό  την 

κατάλληλη κλίμακα και στο κατάλληλο μέγεθος. 

Η μελέτη του ηλεκτρικού εξοπλισμού της εναέριας γραμμής θα περιλαμβάνει προβλέψεις για 

τα εξής: 

α.  Την ασφαλή ελεύθερη απόσταση μεταξύ των γειωμένων υλικών οποιασδήποτε κατασκευής 

και των υπό τάση μερών του εξοπλισμού της εναέριας γραμμής και του παντογράφου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυναμικές επιδράσεις,. 

β.  Την  ασφαλή  ελεύθερη  απόσταση  μεταξύ  των  υπό  τάση  μερών  της  εναέριας  γραμμής 

επαφής και του κινηματικού περιτυπώματος, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις της οριζόντιας και 

κατακόρυφης καμπύλης. 

γ.  Τις  κατασκευαστικές  ανοχές  και  τις  ανοχές  συντήρησης  του  εξοπλισμού  της  εναέριας 

γραμμής επαφής, και 

δ.  Τις κατασκευαστικές ανοχές και τις ανοχές συντήρησης της χάραξης, του ύψους της τροχιάς 

και της στάθμης διασταύρωσης τροχιών.  

 

9.14. Προστασία μέσω διακένων, εμποδίων, πρόσθετων εγκαταστάσεων. 

 

Για την προστασία έναντι άμεσης επαφής με τα τμήματα της ηλεκτρικής έλξης που βρίσκονται 

κανονικά υπό τάση θα εφαρμοσθεί ένα από τα παρακάτω συστήματα: 

 Προστασία μέσω τήρησης αποστάσεων ασφαλείας 

 Προστασία μέσω τοποθέτησης εμποδίων και πρόσθετων εγκαταστάσεων 

 

Προστασία μέσω τήρησης αποστάσεων ασφαλείας (διακένων) 

α.  Επιφάνειες προσβάσιμες στο κοινό 

Για τις περιοχές, στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, θα πρέπει να προβλεφθεί μια ελάχιστη 

απόσταση ασφαλείας σε ευθεία γραμμή για την προστασία έναντι άμεσης επαφής με τα μέρη της 

εναέριας  γραμμής  επαφής  που  βρίσκονται  υπό  τάση  καθώς  και  με  κάθε  τμήμα  της  εξωτερικής 

επιφάνειας του συρμού που βρίσκεται υπό τάση, όπως φαίνεται στο  αριστερό  τμήμα  της παρακάτω 

εικόνας και καθορίζεται στο πρότυπο  EN 50122‐1. 

β.  Επιφάνειες προσβάσιμες στο προσωπικό 
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Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που θα πρέπει να είναι αποδεκτές για το προσωπικό που 

εργάζεται  πλησίον  της  υπό  τάση  ευρισκομένης  εναέριας  γραμμής  επαφής,  είναι  αυτές  που 

καθορίζονται στο δεξί μέρος της εικόνας και καθορίζεται στο πρότυπο  EN 50122‐1. 

 

Να ληφθεί υπ’ όψη ότι η επιφάνειες πρόσβασης που φαίνονται στην εικόνα δεν παρέχουν 

ασφάλεια έναντι επαφής με αντικείμενα υπό τάση που βρίσκονται κάτω απ’ αυτήν ή δίπλα της. Η 

επιφάνεια  πρόσβασης,  ανάλογα  με  την  κατασκευή  της,  μπορεί  πρακτικά  να  ικανοποιήσει  την 

απαίτηση για πρόβλεψη φραγμών. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοσθούν τα κατώτατα όρια των 

αποστάσεων ασφαλείας που προβλέπονται για την τοποθέτηση εμποδίων. 

 

 
Εικόνα 20 : Αποστάσεις ασφαλείας των υπό τάση μερών της ΕΓΕ από την επιφάνεια πρόσβασης για ονομαστική 

τάση μέχρι 25 kV AC 

 

Προστασία μέσω τοποθέτησης εμποδίων – αντιαναρρηχητικών διατάξεων 

Εάν οι αποστάσεις ασφαλείας που περιγράφονται παραπάνω δεν μπορούν να επιτευχθούν, τότε 

για  την  προστασία  του  κοινού  έναντι  επαφής  με  τα  στοιχεία  που  βρίσκονται  υπό  τάση,  θα 

τοποθετηθούν  προστατευτικά  εμπόδια  Οι  διαστάσεις  των  εμποδίων  θα  είναι  τέτοιες  ώστε  οι 

άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή της ΕΓΕ  25 kV AC να μη μπορούν να αγγίξουν τα στοιχεία που 

βρίσκονται υπό τάση. Η τοποθέτηση των εμποδίων θα γίνει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
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Τα εμπόδια θα πρέπει να εκτείνονται τόσο ώστε η ευθεία απόσταση από το σημείο που στέκεται 

το  άτομο  στο  προσβάσιμο  μέρος,  γύρω  από  την  περιφέρεια  του  εμποδίου,  έως  τον  υπό  τάση 

εξοπλισμό  να  μην  είναι  μικρότερη  από  2750 mm.  Προτιμώνται  τα  συμπαγή  εμπόδια,  αλλά  εάν 

χρησιμοποιείται πλέγμα, το μέγιστο μέγεθος του πλέγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1200 mm2. 

Οι κατασκευές και τα στηρίγματα του εναέριου εξοπλισμού θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να  μην  είναι  εύκολη  η  αναρρίχησή  σε  αυτά.  Όπου  αυτό  δεν  επιτυγχάνεται,  ή  όπου  υπάρχει  η 

πιθανότητα, ιδιαίτερα μη εξουσιοδοτημένης, πρόσβασης του κοινού στις κατασκευές, θα πρέπει να 

παρέχεται αντιαναρριχητική προστασία. 

Η τοποθέτηση τη προστασίας θα επιτρέπει την πρόσβαση στο προσωπικό συντήρησης. Η διάταξη 

θα σφίγγεται στην κατασκευή που προστατεύει και δεν θα επιτρέπεται διάτρηση της κατασκευής.  

Τα στηρίγματα του συστήματος ΕΓΕ, στις θέσεις όπου κάποιο άτομο θα μπορούσε να έρθει σε 

επαφή ή να έχει πρόσβαση στους υπό τάση εναέριους αγωγούς, θα εφοδιαστούν με πετάσματα και 

αντιαναρριχητικές  διατάξεις.  Όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  ο  εξοπλισμός  και  τα  κρίσιμα  σημεία  θα 

δείχνονται ευκρινώς με προειδοποιητικές πινακίδες ανά τακτά διαστήματα, αποστάσεις και ύψη.  

Όλα τα κρίσιμα για την ασφάλεια στοιχεία θα στερεώνονται με κοχλίες, σφιγκτήρες και λοιπές 

διατάξεις,  ενώ  θα  φέρουν  αντικραδασμικές  αυτοασφαλιζόμενες  ροδέλες  ή  άλλες  διατάξεις 

ασφάλισης. 

Οι  οδοί  πρόσβασης  σε  οροφές  ή  άλλα  μέρη  από  όπου  τα  άτομα  μπορούν  να  πλησιάσουν 

εξοπλισμό υπό τάση θα ασφαλίζονται ή θα προστατεύονται με άλλους τρόπους. 

 

9.15. Γείωση των γεφυρών, των άνω διαβάσεων, πεζοδιαβάσεων κλπ 

 

Εάν επάνω από τις ηλεκτροκινούμενες σιδ/κές γραμμές διέρχονται γέφυρες, άνω διαβάσεις, κλπ 

είναι  απαραίτητο  να  λαμβάνονται  πρόσθετα  μέτρα  γείωσης.  Συνήθως  οι  πυλώνες  έδρασης  των 

γεφυρών με τις θεμελιώσεις τους αποτελούν πρόσθετα σημεία γείωσης. Γιά να αξιοποιήσουμε την 

γείωση αυτών των κατασκευών συστήνεται η ηλεκτρική διασύνδεση όλων των μεταλλικών μερών 

τους και η σύνδεσή τους με το κύκλωμα επιστροφής των ηλεκτροκινούμενων σιδ/κών γραμμών. Οι 

διασυνδεμένοι μεταξύ τους οπλισμοί των γεφυρών χρησιμεύουν επίσης και για προστασία έναντι των 

κεραυνών. Επί των γεφυρών θα τοποθετούνται προστατευτικά πετάσματα τα οποία θα είναι συμπαγή 

μέχρι ένα ύψος και μετά δικτυωτά σύμφωνα με το ΕΝ 50122.  Τα πετάσματα αυτά θα συνδέονται 

ηλεκτρικά με τα μεταλλικά κιγκλιδώματα της γέφυρας και το σύνολο της ισοδυναμικά συνδεδεμένης 

διάταξης θα συνδέεται με τους δύο αγωγούς επιστροφής των γραμμών επαφής. Η μία εκ των δύο 

συνδέσεων με τον αγωγό επιστροφής θα γίνεται μέσω σπινθηριστή. Επιπλέον η διάταξη θα συνδέεται 

εκατέρωθεν σε δύο διατάξεις γείωσης με αντίσταση διάβασης μικρότερη των 10 Ohm. Οι διατάξεις 

γείωσης θα τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πέρας των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων της 

γέφυρας.  

Στην περίπτωση κατασκευών, όπως οι τοίχοι αντιστήριξης, από τις οποίες ο υπό τάση εξοπλισμός 

είναι ευκολότερα προσβάσιμος θα απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα. 
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Σε όλα τα λοιπά σημεία που υπάρχει άμεση πρόσβαση από το κοινό ή το προσωπικό σε γραμμές 

υπό τάση ή σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, θα εγκατασταθούν προειδοποιητικές πινακίδες για τον κίνδυνο 

από ηλεκτρικό εξοπλισμό υπό τάση. 

Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δίδεται  στις  προειδοποιητικές  πινακίδες  στις  ισόπεδες 

διαβάσεις, αποβάθρες και περιοχές εργασίας. 

 

9.16. Προειδοποιητικά σήματα 

 

Η  παρουσία  της  εναέριας  γραμμής  επαφής  άνωθεν  των  σιδηροδρομικών  εγκαταστάσεων 

απαιτεί  την  εγκατάσταση  διαφόρων  σημάτων  και  πινακίδων  ενημέρωσης  των  επιβατών,  του 

σιδηροδρομικού  προσωπικού  και  των  λοιπών  εργαζομένων  στην  περιοχή  της  εναέριας  γραμμής 

επαφής.    Σε  εκτεθειμένες  περιοχές  ή  περιοχές  που  εγκυμονούν  κινδύνους,  ο  Ανάδοχος  θα 

εγκαταστήσει σε συμφωνία με την ΕΡΓΟΣΕ τις κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες.  Ενδεικτικά 

φαίνεται παρακάτω προειδοποιητική πινακίδα παρουσίασης ηλεκτρικής τάσης: 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει έναν κατάλογο όλων των προειδοποιητικών πινακίδων με τα 

ανάλογα σύμβολα ή κείμενα, τις διαστάσεις, το υλικό, τα χρώματα, την στερέωση και σχέδια με την 

τοποθεσία των πινακίδων. Εκτός από τις πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε κάθε στύλο της γραμμής 

επαφής σχετικά με την αρίθμησή του, θα πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες κατ’ 

ελάχιστο στα εξής σημεία: 

α.  Όπου  το  σιδηροδρομικό  δίκτυο  γειτονεύει  με  δημόσιους  χώρους  όπως  σχολεία  ή  χώροι 

αναψυχής. 

β.  Όπου  χρησιμοποιούνται  γερανοί  ή  άλλος  εξοπλισμός  που  μπορεί  να  μπερδευτεί  στον 

εξοπλισμό της εναέριας γραμμής επαφής, μπορεί να απαιτηθούν και άλλα μέτρα προστασίας. 

γ.  Όπου χρησιμοποιούνται τροφοδότες του συστήματος έλξης. 

Οι πινακίδες πρέπει να εγκριθούν από τον Κύριο του Έργου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τύποι πινακίδων: 

•  Γενικές προειδοποιητικές πινακίδες για την λειτουργία της ΕΓΕ (τέλος ΓΕ, ουδέτερη ζώνη, 
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κλπ). 

•  Προειδοποιήσεις για πλευρικές αποστάσεις από Ε.Γ.Ε. υπό τάση. 

•  Προειδοποιητικές πινακίδες σε κατασκευές. 

•  Προειδοποιήσεις για αίθουσες ή χώρους με εξοπλισμό υψηλής τάσης, κ.λπ. 

Οι πινακίδες θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 3864  και την εγκύκλιο  ΔΕΤ – Κ/Σ αρ. 34, ΟΣΕ, 

7 Σεπτεμβρίου 1998, Νέο Παράρτημα VI – Κανονισμού Σημάτων, Συμπλήρωση Κανονισμού Σημάτων 

με σήματα ηλεκτροκίνησης. 
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9.17. Εργασίες σε Ισόπεδες Διασταυρώσεις 

 

Για  τη προστασία  της  ΕΓΕ από  τη διέλευση οχημάτων μεγάλου ύψους θα  κατασκευαστούν θύρες 

περιτυπώματος τύπου Α και Β. Οι θύρες περιτυπώματος τύπου Α είναι κατασκευές   πλαισίων και 

χρησιμοποιούνται σε οδούς μεγάλου πλάτους ενώ οι αντίστοιχες τύπου Β εφαρμόζονται σε οδούς 

κανονικού πλάτους και είναι φορείς ημιπλαισίων. Ο ακριβής προσδιορισμός του τύπου πλαισίου ή 

ημιπλαισίου ανά θέση, θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι θέσεις των υφιστάμενων ισόπεδων διασταυρώσεων γραμμής 

– οδού με ένδειξη του πλάτους της διασταυρούμενης οδού. 

 

ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ‐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 

α/α  Χ.Θ.  ΓΡΑΜΜΗ  Χαρακτηρισμός  Πλάτος Οδού  Τύπος  

1  44+697  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐21  8,20  Α 

2  45+266  ΜΟΝΗ     7,00  Α 

3  46+080  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐23  6,40  Α 

4  47+013  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐24  4,30  Β 

5  49+365  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐25  4,80  Β 

6  50+965  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐26  5,00  Β 

7  52+065  ΜΟΝΗ     5,70  Β 

8  52+474  ΜΟΝΗ     3,70  Β 

9  53+367  ΜΟΝΗ     6,30  Α 

10  53+851  ΜΟΝΗ     5,30  Β 

11  54+575  ΜΟΝΗ     4,80  Β 

12  55+070  ΜΟΝΗ     5,30  Β 

13  55+550  ΜΟΝΗ     6,20  Α 

14  56+322  ΜΟΝΗ     6,50  Α 

15  57+092  ΜΟΝΗ     5,00  Β 
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ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ‐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 

α/α  Χ.Θ.  ΓΡΑΜΜΗ  Χαρακτηρισμός  Πλάτος Οδού  Τύπος  

 1  24+659  ΔΙΠΛΗ  ΙΔ‐1  7,30  Α 

 2  28+970  ΔΙΠΛΗ  ‐  2,40  Β 

 3  29+975  ΔΙΠΛΗ  ΙΔ‐2  6,80  Α 

 4  32+759  ΔΙΠΛΗ  ‐  4,00  Β 

 5  33+296  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐3  6,20  Α 

 6  33+576  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐4  3,20  Β 

 7  34+350  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐5  4,50  Β 

 8  34+875  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐6  6,30  Α 

 9  34+987  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐7  16,00  Α 

 10  35+158  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐8  7,00  Α 

 11  35+321  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐9  6,00  Β 

 12  36+002  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐10  3,10  Β 

 13  36+182  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐11  4,40  Β 

 14  38+055  ΜΟΝΗ     3,50  Β 

 15  38+472  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐12  4,40  Β 

 16  38+726  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐13  8,70  Α 

 17  39+112  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐14  6,50  Α 

 18  39+447  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐15  6,50  Α 

 19  39+759  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐16  8,00  Α 

 20  39+991  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐17  6,70  Α 

 21  40+930  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐18  4,50  Β 

 22  41+095  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐19  7,50  Α 

 23  43+300  ΜΟΝΗ  ΙΔ‐20  9,40  Α 

 24  43+400  ΜΟΝΗ     6,50  Α 

 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες έργα 
ηλεκτροκίνησης στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν ως 
ενιαίο σύνολο. 
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10. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ‐ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

10.1. Αντικείμενο του έργου  

 

Συνοπτικά το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή των συστημάτων Σηματοδότησης 

με ETCS  και  Τηλεδιοίκηση  καθώς  και  των  συστημάτων  Τηλεπικοινωνιών  και  των  πληροφοριακών 

συστημάτων των Σταθμών του έργου. 

 

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επιγραμματικά τα ακόλουθα : 

 Η πλήρης εγκατάσταση,  δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία  της σηματοδότησης και  του 

ETCS εκδόσεων baseline 3. 

 Η ένταξη στη σηματοδότηση συστημάτων ΑΣΙΔ σύμφωνα με τη μελέτη 

 Η  κατασκευή  των  υποδομών  για  την  όδευση  των  καλωδίων  και  η  εξασφάλιση  της 

ακεραιότητας των καλωδίων με εγκιβωτισμό. 

 H εγκατάσταση των διεπαφών με τα όμορα συστήματα 

 Η εγκατάσταση βρόγχου παθητικού δικτύου 60 Ο.Ι. 

 Η  εγκατάσταση  δικτύου  τηλεπικοινωνιών  και  πληροφοριακών  συστημάτων  (PIS)  των 

σταθμών 

 Η πιστοποίηση των συστημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς 

 

Δεν περιλαμβάνονται στο παρόν έργο : 

1ον) η τροποποίηση του σηματοτεχνικού εξοπλισμού του Σ.Σ. Άνω Λιοσίων 

2ον) η τροποποίηση του σηματοτεχνικού εξοπλισμού του Σ.Σ. Μεγάρων της ΣΓΥΤ 

 

 

10.2. Στοιχεία της γραμμής Λιόσια ‐ Μέγαρα 

 

Η γραμμή Λιόσια ‐ Μέγαρα είναι κανονικού εύρους (1435 χιλ.), έχει μήκος 36,6 km  και αποτελείται 

από : 

- τους τερματικούς (για την γραμμή αυτή) σταθμούς Λιοσίων και Μεγάρων 

- τους 3 ενδιάμεσους σταθμούς ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Ν. Περάμου και  

- τις 3 στάσεις Ασπρόπυργο, Βαμβακιά, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπυργο και Νεράκι 

 

Η γραμμή είναι μονή, με κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.  

 

Το μήκος της μονής γραμμής προσδιορίζεται από την Χ.Θ. 21 +621 (έξοδος αποβάθρας Σ.Σ. Λιοσίων) 

έως το τέλος της αποβάθρας Σ.Σ. Μεγάρων (Χ.Θ. 58 +200). 
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Η κατεύθυνση της χιλιομέτρησης είναι από Λιόσια προς Μέγαρα.  

 

Η γραμμή περιλαμβάνει πληθώρα ισόπεδων διαβάσεων (ΙΔ) στοιχεία των οποίων δίδονται στη §1.5.3 

της παρούσης. 

 

Η χάραξη της γραμμής περιλαμβάνει μεγάλες καμπυλότητες (min R = 219 m) και ισχυρές κατά μήκος 

κλίσεις  που φθάνουν  έως  και 25 ‰,  μεγέθη που  επηρεάζουν  την μέγιστη  ταχύτητα  των συρμών, 

καθώς και την ομαλότητα των διαγραμμάτων πορείας των. Αναλυτικότερα, στοιχεία της χάραξης, θα 

περιλαμβάνονται  στο  κεφάλαιο  υπολογισμού  της  χωρητικότητας,  όπου  θα  συνταχθούν  τα 

διαγράμματα πορείας του τυπικού συρμού μεταξύ των σταθμών και των στάσεων.  

 

Οι  σταθμοί  διαθέτουν  μία  πλευρική  γραμμή  για  τις  ανάγκες  των  διασταυρώσεων  ή  σε  σπάνια 

περίπτωση,  των  υπερβάσεων  των  συρμών.  Ο  σταθμός  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου  διαθέτει  άλλη  μία 

πλευρική γραμμή, για τις ανάγκες της διπλής γραμμής μέχρι τον Σ.Σ. Λιοσίων.  

 

 Αναλυτικότερα : 

 

Σταθμός Λιοσίων 

 

Στον Σταθμό των Άνω Λιοσίων υπάρχει σήμερα εγκατεστημένος εξοπλισμός Σηματοδότησης – ETCS ο 

οποίος  προβλεπόταν  να  εξυπηρετεί  την  υφιστάμενη  γραμμολογία  της  ΣΓΥΤ  με  2  γραμμές  προς 

Πελοπόννησο (ΣΚΑ – ΚΙΑΤΟ). 

 

 
Εικόνα 21 : Σ.Σ. Άνω Λιοσίων – υφιστάμενη κατάσταση 

 

Σύμφωνα  με  το  υπ’αρ.  9163273/16‐9‐21  έγγραφο  του  ΟΣΕ,  στην  οριστική  μελέτη  χάραξης  δεν 

προβλέπεται  η  αρχικώς  σχεδιαζόμενη  αλλαγή  της  γραμμολογίας  του  Σ.  Σταθμού  (τετραπλός 

διάδρομος)  αλλά  θα  γίνει  σύνδεση  της  μονής  γραμμής  του  Δυτικού  Προαστιακού  μέσω  μιας 

διαγωνίου R500 1:12 στη ΣΓΥΤ. 
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Σταθμός ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 

 

Στον σταθμό αυτόν καταλήγει η γραμμή Track 3 του Σ.Σ. Λιοσίων, η οποία διακλαδίζεται εντός του 

σταθμού δημιουργώντας δευτερεύουσα γραμμή. Η εν λόγω γραμμή, στις δύο άκρες του σταθμού, 

εκτείνεται και διασυνδέεται με τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων.  

 

Ο σταθμός διαθέτει μια αποβάθρα μήκους 120 μ. καθώς και Σταθμαρχείο. 

 

Σταθμός Ελευσίνας 

 

Στον  σταθμό  Ελευσίνας  δημιουργείται 2η  γραμμή  εντός  του  σταθμού  με 2  πλευρικές  αποβάθρες 

μήκους 120 μ. η κάθε μία. Υφίσταται σταθμαρχείο.  

 

Μεταξύ  των  σταθμών  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου  και  Ελευσίνας  υφίσταται  η  Σ.Στ.  Ασπροπύργου  (Χ.Θ. 

35+250)  και  η  Σ.Στ.  Βαμβακιάς  (Χ.Θ. 38+202)  χωρίς  δυνατότητα  διασταύρωσης  ή  υπέρβασης  των 

συρμών.    

 

Σταθμός Νέας Περάμου 

 

Στον  σταθμό  της  Νέας  Περάμου  δημιουργείται  2η  γραμμή  εντός  του  σταθμού  με  2  πλευρικές 

αποβάθρες μήκους 120 μ. η κάθε μία. Υφίσταται σταθμαρχείο.  

 

Μεταξύ των σταθμών Ελευσίνας και Ν. Περάμου υφίστανται 2 στάσεις, η Σ.Στ.  ΕΛΠΕ Ελευσίνας (ΧΘ 

43+538) με μία αποβάθρα μήκους 120 μ. και την Σ.Στ. Λουτρόπυργος (Χ.Θ. 47+417) με μια αποβάθρα 

μήκους 100 μ.    Εντός των στάσεων δεν υφίστανται άλλες γραμμές, έτσι δε παρέχεται δυνατότητα 

διασταύρωσης ή υπέρβασης των συρμών. 

 

Παλαιός Σταθμός Μεγάρων 

 

Στη Χ.Θ. 56+925 υφίσταται αλλαγή τροχιάς, η οποία οδηγεί στον παλαιό Σταθμό Μεγάρων. Ο έλεγχος 

θέσης της εν λόγω αλλαγής, θα ενταχθεί στο υπό κατασκευή σύστημα σηματοδότησης. 

Το γραμμικό σχέδιο του σταθμού απεικονίζεται στη παρούσα μελέτη. Ο παλαιός σταθμός θα είναι 

τερματικός. 

 

Σταθμός Μεγάρων 

 

Στον Σταθμό των Μεγάρων έχει εγκατασταθεί στο παρελθόν σύστημα Σηματοδότησης και ETCS (βλ. 

εικόνα 2). 
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Εικόνα 22 : Σταθμός Μεγάρων της ΣΓΥΤ 

 

Στον σταθμό των Μεγάρων συγκλίνει η γραμμή από την Ν. Πέραμο  στην τελευταία γραμμή απέναντι 

από  το  σταθμαρχείο  (υφιστάμενη  μόρτα),  όπου  και  γίνεται  η  σιδηροδρομική  σύνδεση  της  νέας 

γραμμής με τον σταθμό.  

 

Οι χιλιομέτρηση που εμφανίζεται στα σχέδια της μελέτης έχει προσδιοριστεί από τη μελέτη χάραξης 

με αφετηρία το κέντρο του ΣΣ Άνω Λιοσίων.  

 

10.3. Στοιχεία κυκλοφορίας 

 

Θέσεις Σταθμών και Στάσεων 

 

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις του έργου δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ & ΣΤΑΣΕΙΣ 

Α.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Χ.Θ.  ΓΡΑΜΜΗ 

1  Σ. Σ. ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  32+659  ΜΟΝΗ 

2  Σ. Στ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  35+250  ΜΟΝΗ 

3  Σ. Στ. BAMBAKIA  38+202  ΜΟΝΗ 

4  Σ. Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  39+600  ΜΟΝΗ 

5  Σ. Στ. ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  43+538  ΜΟΝΗ 

6  Σ. Στ. ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΥ  47+417  ΜΟΝΗ 

7  Σ. Στ. ΝΕΡΑΚΙ  49+620  ΜΟΝΗ 

8  Σ. Σ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ  52+324  ΜΟΝΗ 
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Θέσεις Αλλαγών Τροχιάς   

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ‐ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 

Α.Α.  ΘΕΣΗ  ΤΥΠΟΣ 
Χ.Θ. 

ΚΛΕΙΔΙΟΥ 
Χ.Θ. ΜΑΘ. 

ΣΗΜ. 

1  ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 602 
EW‐500‐1:12 

21+966  21+987 

2  ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 601  22+058  22+037 

3  ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 601 
EW‐500‐1:12 

22+076  22+097 

4  ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 501  22+168  22+148 

5  ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 501 
EW‐500‐1:12 

22+186  22+207 

6  ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 502  22+279  22+258 

7 

ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 501 (επέκτ.) 

DΚW‐760‐1:14 

23+301  23+328 

ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 502  ‐  23+391 

ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 501  23+477  23+450 

8 

ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 502 (επέκτ.) 

DΚW‐760‐1:14 

23+314  23+341 

ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 501 (επέκτ.)  ‐  23+401 

ΣΓΥΤ ‐ Γρ. 502  23+491  23+464 

9 
Σ.Στ. ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‐ ΕΙΣΟΔΟΣ  EW‐190‐1:9 

32+319  32+324 

10  32+408  32+358 

11  Σ.Στ. ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΠΕ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 

EW‐190‐1:9 
32+386  32+397 

12     

13 
Σ.Στ. ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‐ ΕΞΟΔΟΣ  EW‐190‐1:9 

32+743  32+774 

14  23+885  23+831 

15         

16  Σ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‐ ΕΙΣΟΔΟΣ  EW‐190‐1:9  39+454  39+469 

17  Σ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‐ ΕΞΟΔΟΣ  EW‐190‐1:9  39+748  39+729 

18  Σ.Σ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ‐ ΕΙΣΟΔΟΣ  EW‐190‐1:9  52+182  52+225 

19  Σ.Σ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ‐ ΕΞΟΔΟΣ  EW‐190‐1:9  52+478  52+435 

  ΠΑΛΑΙΟ Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ  EW‐190‐1:9  52+925   

 

Θέσεις συστημάτων ΑΣΙΔ 

 

Πιν. 1   ΧΘ ΑΣΙΔ    

LC1  24+658,43   

LC2  29+949,77   

LC3, 4  33+295,63 / 33+576,02 Ένταξη 

LC5  34+349,98   

LC6, 7 ,8  34+874/34+987/35+157   

LC9  36+182,37   

LC10, 11  38+472,07/38+726,15   



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 115 από 151 
     Τεύχος 1 από 2 

Πιν. 1   ΧΘ ΑΣΙΔ    

LC12  39+112,18   

LC13  39+990,59   

LC14, 15  40+930,90/41+094,90   

LC16, 17  43+306,22/43+317,22/43+402,8   

LC18  44+964,83   

LC19  46+080,50   

LC20  47+013,70   

LC21  49+365,53   

LC22  50+420,00   

LC23  50+965,07   

LC24  52+475,55 Ένταξη 

LC25  53+367,08   

LC26, 27  55+069,33/55+550,35   

LC28  56+322,79   

LC29  57+685,00   

LC30, 31  58+813/58+963 Ένταξη 

LC32, 33  59+287/59+458 Ένταξη 

 

 

Διάγραμμα ταχυτήτων 

 

Η γραμμή ξεκινά από τον Σ.Σ. Άνω Λιοσίων, περί τη ΧΘ 22+207 και οδεύει παρεκκλίνουσα από την 

ΣΓΥΤ προς τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου (ΧΘ 32+650). Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν καμπύλες R470, 

R480,  R510,  R520,  R580,  R600,  R750,  R800,  R940,  R1080,  R1100,  R1300,  R1500,  R2000  ενώ  οι 

μηκοτομικές κλίσεις κυμαίνονται έως 19 ‰ ανωφέρεια και 25 ‰ στη κατωφέρεια. 
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Εικόνα 23 : Στοιχεία γραμμής από Ανω Λιόσια – ΧΘ 32+650 

 

Η μέγιστη από πλευράς χάραξης ταχύτητα κυμαίνεται από 60 – 100 km/h. Η επιτρεπόμενη ταχύτητα 

είναι 80 km/h. 

 

Ο  επόμενος  σταθμός  που  συναντάται  είναι  ο  Σ.Σ.  Ασπροπύργου  (Στάση)  στη  ΧΘ  35+250  και 

ακολούθως  η  Σιδ.  Στάση  Βαμβακιάς  (Χ.Θ.  38+202)  καιο  Σιδηροδρομικός  Σταθμός  Ελευσίνας  (ΧΘ 

39+600). Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν καμπύλες R440, R450, R520, R600, R4000 ενώ οι μηκοτομικές 

κλίσεις κυμαίνονται έως 7 ‰ στην ανωφέρεια και έως 10 ‰ στη κατωφέρεια. 

 

 

 
Εικόνα 24 : ΧΘ 32+650 έως ΧΘ 39+600 

 

Η  επιτρεπόμενη από πλευράς  χάραξης  ταχύτητα  στο  τμήμα αυτό  είναι 85 km/h.  Η  επιτρεπόμενη 

ταχύτητα είναι 80 km/h. 

 

Ακολούθως απαντώνται δύο σιδηροδρομικές Στάσεις, η Στάση ΕΛΠΕ Ελευσίνας  (ΧΘ 43+538)  και η 

Στάση Λουτρόπυργου (ΧΘ 47+417). Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν καμπύλες R219, R315,  R400, R438, 

R480, R595, R750, R400, R1000, R1220, R2000 ενώ οι μηκοτομικές κλίσεις κυμαίνονται έως 16 ‰ στην 

ανωφέρεια και έως 16 ‰ στη κατωφέρεια. 
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Εικόνα 25 : ΧΘ 39+650 έως ΧΘ 47+400 

 

Η επιτρεπόμενη από πλευράς χάραξης ταχύτητα στο τμήμα αυτό κυμαίνεται από 65 – 85 km/h. Η 

επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 80 km/h. 

 

Μετά από τη Στάση Λουτρόπυργου απαντάται η Σιδ. Στάση Νεράκι (Χ.Θ. 49+620) και ο Σταθμός της 

νέας Περάμου (ΧΘ 52+324). Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν καμπύλες R250, R260, R300, R350, R650 

ενώ οι μηκοτομικές κλίσεις κυμαίνονται έως 10 ‰ στην ανωφέρεια και έως 7,3 ‰ στη κατωφέρεια. 

 

 

 
Εικόνα 26 : ΧΘ 47+400 – 52+300 

 

Η επιτρεπόμενη από πλευράς χάραξης ταχύτητα στο τμήμα αυτό κυμαίνεται από 70 – 90 km/h. Η 

επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 80 km/h. 

 

Μετά από τον Σ.Σ. Νέας Περάμου βρίσκεται ο Σ.Σ. Μεγάρων της ΣΓΥΤ όπου και γίνεται η σύνδεση της 

γραμμής του Δυτικού Προαστιακού με υφιστάμενη μόρτα πέριξ της ΧΘ 57+560. Στη διαδρομή αυτή 

υπάρχουν καμπύλες R200, R300, R500, R800, R1000 ενώ οι μηκοτομικές κλίσεις κυμαίνονται έως 13,7 

‰ στην ανωφέρεια και έως 8,5 ‰ στη κατωφέρεια. 
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Εικόνα 27 : ΧΘ 52+300 – Σ.Σ. Μεγάρων 

 

Η επιτρεπόμενη από πλευράς χάραξης ταχύτητα στο τμήμα αυτό κυμαίνεται από 40 – 90 km/h. Η 

επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 80 km/h. 

 

Στο σχήμα 8 που ακολουθεί δίδεται συνοπτικά το απλουστευμένο διάγραμμα ταχυτήτων. 

 

 
Εικόνα 28 : Ομαλοποιημένο διάγραμμα ταχυτήτων σύμφωνα με τη χάραξη 

 

 

10.4. Διάταξη εξοπλισμού αλληλεξάρτησης κεντρικών και περιφερειακών μονάδων 

 

Στο  τμήμα  γραμμής  θα  εγκατασταθούν  δύο  κύρια  συστήματα  αλληλεξάρτησης,  καθώς  και  ο 

απαραίτητος αριθμός περιφερειακών μονάδων για τον έλεγχο και χειρισμό του εξοπλισμού πεδίου 

(διατάξεις  ανίχνευσης  συρμών,  αλλαγές  τροχιάς,  φωτοσήματα  κλπ).  Τα  συστήματα  αυτά  θα 

εγκατασταθούν στους Σ.Σ. Νέας Περάμου και Σ.Σ. Ελευσίνας σύμφωνα με τον ακόλουθο ενδεικτικό 
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πίνακα: 

 

Αριθμός 
Συστήματος 

ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

IXL - 1 Σ.Σ. Ελευσίνας ΧΘ 24+640 έως 
ΧΘ 38+270 

Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 
Σ.Στ. Ασπροπύργου 
Σ.Στ. Βαμβακιάς 

IXL - 2 Σ.Σ. Νέας Περάμου ΧΘ 38+270 έως 
ΧΘ 59+780 

Σ.Στ. ΕΛΠΕ Ελευσίνας 
Σ.Στ. Λουτρόπυργου 
Σ.Στ. Νεράκι 
Σ.Σ. Νέας Περάμου 
Σ.Σ. Μεγάρων (παλαιός Σ.Σ) 

 

 

Εντός  των  ανωτέρω  δύο  περιοχών  υπάρχουν  περισσότεροι  του  ενός  σιδηροδρομικοί  σταθμοί  και 

στάσεις, ο σηματοτεχνικός εξοπλισμός των οποίων  (φωτοσήματα, συστήματα ανίχνευσης συρμών, 

ηλεκτροκίνητα/χειροκίνητα  χειριστήρια  αλλαγών  τροχιάς,  εκτροχιαστές 

(ηλεκτροκίνητοι/χειροκίνητοι)  κτλ.)  θα  ελέγχεται  εξ’  αποστάσεως  από  το  αντίστοιχο  σύστημα 

αλληλεξάρτησης.  

 

 

10.5. Διασύνδεση με τα όμορα συστήματα 

  

Το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης  της  γραμμής θα  έχει  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό και  θα 

παρέχει  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες,  ώστε  να  είναι  συμβατό  με  τα  γειτονικά  συστήματα 

αλληλεξάρτησης των Σταθμών Άνω Λιοσίων και Μεγάρων. 

 

Θα  παρέχεται  εξοπλισμός  διαμεσολάβησης,  ο  οποίος  θα  επιτρέπει  τη  διασύνδεση  μεταξύ  των 

διαφορετικών  συστημάτων.  Θα  οριστεί  το  όριο  του  κάθε  συστήματος  και  του  ηλεκτρονικού 

συστήματος αλληλεξάρτησης, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Κάθε οριακός σταθμός θα είναι πλήρως λειτουργικός μέσω της χρήσης είτε ενός τοπικού 

πίνακα ελέγχου ή ενός τοπικού σταθμού εργασίας. 

 Όλες οι αλλαγές θα ελέγχονται από το σύστημα που ηλεκτροδοτούνται. 

 Καμία  χάραξη  διαδρομής  εντός  ενός  συστήματος  δεν  θα  εξαρτάται  από  την 

διαθεσιμότητα και των δύο συστημάτων. 

  Προεπιλογή των διαδρομών 

 Χάραξη κανονικών και διαδρομών μόνιμης χάραξης 

 Αυτόματη απελευθέρωση των διαδρομών 

 Ακύρωση των διαδρομών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 Αποκλεισμό διαδρομών 

 Μεταφορά δεδομένων συστήματος αριθμοδότησης συρμών 

 Πλήρη  έλεγχο  και  χειρισμούς  των  συστημάτων  αλληλεξάρτησης  των  σταθμών  που 

περιλαμβάνονται.  
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 Συγκεκριμένα  τμήματα  των  παρακείμενων  συστημάτων  αλληλεξάρτησης  θα 

εμφανίζονται στους οριακούς Τοπικούς Σταθμούς Εργασίας της γραμμής και στο ΚΕΚ. Τα 

τμήματα αυτά θα καθοριστούν στη φάση της μελέτης εφαρμογής. 

 

Η  εφαρμογή  των  παραπάνω  θα  πραγματοποιείται  και  για  τις  δύο  κατευθύνσεις  κίνησης.  Οι 

πληροφορίες  που  θα  μεταφέρονται  και  θα  μετατρέπονται  θα  είναι  ασφαλείς  έναντι  βλάβης.  Οι 

πληροφορίες  του  εξοπλισμού  διασύνδεσης  θα  εφαρμόζονται  σύμφωνα  με  αρχές  απολύτου 

ασφαλείας βλάβης. Προκειμένου  το  ένα σύστημα  να προστατεύεται από  το άλλο σε περιπτώσεις 

υπέρτασης,  κρουστικής  τάσης από  το  ρεύμα  έλξης  κλπ.  η  διασύνδεση θα παρέχει  τις  κατάλληλες 

προστασίες. 

Ο καθορισμός του ορίου μεταξύ των συστημάτων αλληλεξάρτησης μαζί με τη μελέτη της διασύνδεσης 

των, θα υπόκειται σε έγκριση του ΟΣΕ.  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

Στοιχεία διεπαφής Σ.Σ. Μεγάρων – Δικτύου Δυτικού Προαστιακού 

Για  την  ασφαλή  κίνηση  τροχαίου  υλικού  μεταξύ  του  Σ.Σ. Μεγάρων  και  του  όμορου  σταθμού  του 

Δικτύου Δυτικού Προαστιακού (Νέα Πέραμος), θα πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες ανάμεσα 

στα δύο αντίστοιχα συστήματα αλληλομανδάλωσης. Οι πληροφορίες αυτές θα δίνονται από τον ένα 

σταθμό στον άλλο μέσω ψυχρών επαφών και θα είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες: 

 

 

Από τον Σ.Σ. Μεγάρων προς το Σ.Σ. Νέας Περάμου (όμορος σταθμός): 

 

‐ Αίτηση χάραξης διαδρομής εξόδου προς Σ.Σ. Νέας Περάμου 

‐ Αποδοχή αιτήματος χάραξης διαδρομής εξόδου από τον Σ.Σ. Νέας Περάμου προς τον Σ.Σ. Μεγάρων 

‐  Κατάσταση  τμημάτων  γραμμής  (κατειλημμένο  ή  ελεύθερο)  για  τα  τμήματα  που  ελέγχει  ο  Σ.Σ. 

Μεγάρων  από  την  ανοιχτή  γραμμή  μέχρι  και  τη  διαδρομή  ολίσθησης  πέραν  του  φωτοσήματος 

εισόδου 

‐ Χάραξη διαδρομής από τον Σ.Σ. Μεγάρων προς τον Σ.Σ. Νέας Περάμου 

 

Από τον Σ.Σ. Προς Περάμου προς τον Σ.Σ. Μεγάρων: 

 

‐ Αίτηση χάραξης διαδρομής εξόδου προς τον Σ.Σ. Μεγάρων 

‐ Αποδοχή αιτήματος χάραξης διαδρομής εξόδου από τον Σ.Σ. Μεγάρων προς τον Σ.Σ. Νέας Περάμου 

‐ Κατάσταση τμημάτων γραμμής (κατειλημμένο ή ελεύθερο) για τα τμήματα που ελέγχει ο Σ.Σ. Νέας 

Περάμου  από  την  ανοιχτή  γραμμή  μέχρι  και  τη  διαδρομή  ολίσθησης  πέραν  του  φωτοσήματος 

εισόδου αυτού 

‐ Χάραξη διαδρομής από τον Σ.Σ. Νέας Περάμου προς τον Σ.Σ. Μεγάρων 

 

Στοιχεία διεπαφής Σ.Σ. Λιοσίων – Δικτύου Δυτικού Προαστιακού 

Για την ασφαλή κίνηση τροχαίου υλικού μεταξύ του Σ.Σ. Λιοσίων και του όμορου σταθμού (Σ.Σ. ΕΛΠΕ 

Ασπροπύργου)  του  Δικτύου  Δυτικού  Προαστιακού,  θα  πρέπει  να  ανταλλάσσονται  πληροφορίες 
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ανάμεσα στα δύο αντίστοιχα συστήματα αλληλομανδάλωσης. Οι πληροφορίες αυτές θα δίνονται από 

τον ένα σταθμό στον άλλο μέσω ψυχρών επαφών και θα είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες: 

 

Από τον Σ.Σ. Λιοσίων προς τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου: 

 

‐ Αίτηση χάραξης διαδρομής εξόδου προς τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 

‐  Αποδοχή  αιτήματος  χάραξης  διαδρομής  εξόδου  από  τον  Σ.Σ.  ΕΛΠΕ  Ασπροπύργου  προς  τον  Σ.Σ. 

Λιοσίων 

‐  Κατάσταση  τμημάτων  γραμμής  (κατειλημμένο  ή  ελεύθερο)  για  τα  τμήματα  που  ελέγχει  ο  Σ.Σ. 

Λιοσίων από την ανοιχτή γραμμή μέχρι και τη διαδρομή ολίσθησης πέραν των φωτοσημάτων εισόδου 

‐ Χάραξη διαδρομής από τον Σ.Σ. Λιοσίων προς τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 

 

Από τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου προς τον Σ.Σ. Λιοσίων 

‐ Αίτηση χάραξης διαδρομής εξόδου προς τον Σ.Σ. Λιοσίων 

‐  Αποδοχή  αιτήματος  χάραξης  διαδρομής  εξόδου  από  τον  Σ.Σ.  Λιοσίων  προς  τον  Σ.Σ.  ΕΛΠΕ 

Ασπροπύργου 

‐ Κατάσταση τμημάτων γραμμής (κατειλημμένο ή ελεύθερο) για τα τμήματα που ελέγχει ο Σ.Σ. ΕΛΠΕ 

Ασπροπύργου από την ανοιχτή γραμμή μέχρι και τη διαδρομή ολίσθησης πέραν των φωτοσημάτων 

εισόδου αυτού 

‐ Χάραξη διαδρομής από τον Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου προς τον Σ.Σ. Λιοσίων 

 

10.6. Διεπαφή με Αυτόματα Συστήματα Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) 

 

Στο εν λόγω τμήμα γραμμής υπάρχουν ΑΣΙΔ, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά εντός της περιοχής των 

σταθμών.  Τα ΑΣΙΔ αυτά θα  ενταχθούν στο σύστημα σηματοδότησης,  σύμφωνα με  τον  παρακάτω 

πίνακα. 

 

Στάση / Σταθμός   Χ.Θ.  Ομαδοποίηση 

Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου  33+296  ΝΑΙ 

Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου  33+576  ΝΑΙ 

Σ.Σ. Ν. Περάμου  52+474  ΟΧΙ 

Σ.Σ Μεγάρων (παλαιός)  58+813  ΝΑΙ 

Σ.Σ Μεγάρων (παλαιός)  58+963  ΝΑΙ 

Σ.Σ Μεγάρων (παλαιός)  59+287  ΝΑΙ 

Σ.Σ Μεγάρων (παλαιός)  59+458  ΝΑΙ 

 

Για τα ανωτέρω ΑΣΙΔ ισχύουν τα κάτωθι: 

 

I. Η  ενεργοποίησή  τους  επιτυγχάνεται  με  τη  χάραξη  δρομολογίου  εισόδου  ή  εξόδου,  κατά 

περίπτωση, του σταθμού στον οποίο εντάσσονται. 

 

II. Η σιδηροδρομική εξασφάλιση επιτυγχάνεται μέσω των φωτοσημάτων της σηματοδότησης 
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και όχι ανεξάρτητων σιδηροδρομικών φωτοσημάτων. 

 

10.7. Εφεδρική Τροφοδοσία 

 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων της σηματοδότησης, τόσο των σταθμών (συμπεριλαμβανομένων και 

των  ενδιάμεσων  θέσεων  αποκλεισμού  ‐  ΕΘΑ)  όσο  και  της  ανοιχτής  γραμμής,  τροφοδοτείται  με 

ενέργεια που παρέχεται από τις διατάξεις τροφοδοσίας του εκάστοτε σταθμού ή της ΕΘΑ. Στις θέσεις 

αυτές (σταθμοί και ΕΘΑ) προβλέπεται επίσης να εγκατασταθούν και οι αντίστοιχες εφεδρικές πηγές 

ενέργειας (Η/Ζ, συσσωρευτές) πέραν του δικτύου τροφοδοσίας της ΔΕΗ. 

 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή οι ως άνω θέσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

Θέση διατάξεων τροφοδοσίας  Είδος  Συντομογραφία 

ΕΛΠΕ Ασπροπύργου  ΣΣ  ELA 

Ελευσίνα  ΣΣ  ELS 

ΕΛΠΕ Ελευσίνας  ΕΘΑ  ELE 

Λουτρόπυργος  ΕΘΑ  LTP 

(Παλαιά) Νέα Πέραμος  ΣΣ  PER 

(Παλαιά) Μέγαρα  ΣΣ  PME 

 

Κύρια πηγή τροφοδοσίας θα είναι το δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΗ. Εφεδρική πηγή τροφοδοσίας θα 

είναι  το ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος  (Η/Ζ).  Η  συστοιχία  των  συσσωρευτών θα  καλύπτει  τις  ανάγκες 

μεταγωγής,  χωρίς  διακοπή  της  τροφοδοσίας,  από  τη  ΔΕΗ  στο  Η/Ζ,  καθώς  και  την  προβλεπόμενη 

αυτονομία του συστήματος σε απουσία τόσο της παροχής της ΔΕΗ όσο και του Η/Ζ. 

 

Το σύστημα τροφοδοσίας θα είναι τριφασικό και η έξοδος του Συστήματος Αδιάλειπτης Λειτουργίας 

(UPS)  θα  οδηγείται  σε  κατάλληλο  πίνακα  διανομής  εντός  του  οποίου  θα  υπάρχουν  όλες  οι 

απαιτούμενες διατάξεις όπως μετασχηματιστές, ανορθωτές, διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου. 

 

Στοιχεία των υπολογισμών δίδονται στη τεχνική έκθεση SG‐FN‐CL‐00‐002. 

 

10.8. Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας 

 

Το  Κέντρο  Ελέγχου  Κυκλοφορίας  (ΚΕΚ),  που  θα  εγκατασταθεί  στο  ΚΕΚ  Κορίνθου,  αποτελεί  την 

κεντρική  Διεπαφή  Ανθρώπου  /  Μηχανής  για  τη  λειτουργία  του  συστήματος  αλληλεξάρτησης.  Ο 

Ανάδοχος  θα  δώσει  με  την  μελέτη  του  λεπτομερή  περιγραφή  της  αρχιτεκτονικής  (π.χ.  τοπολογία 

τοπικού δικτύου (LAN), αρχιτεκτονική υπολογιστικής πλατφόρμας εφαρμογής (π.χ. application client 

server),  στοιχεία  server  επικοινωνίας  (communication  server)),  λειτουργική  περιγραφή  της 

εφαρμογής και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασης του συστήματος. Ο αριθμός των οθονών, η 
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διάταξη  και  γενικότερα  η  όλη  αρχιτεκτονική  του  συστήματος  θα  υποβληθούν  με  τη  μελέτη 

εφαρμογής.  

 

Ο  Ανάδοχος  με  τη  μελέτη  εφαρμογής,  θα  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  μέθοδο  με  την  οποία  θα 

υλοποιήσει το συγχρονισμό των επί μέρους συστημάτων αλληλεξάρτησης και του συστήματος του 

ΚΕΚ.  

Όλοι οι χειριστές θα είναι σε θέση να ελέγχουν κάθε τμήμα της γραμμής και δεν θα υπάρχει σταθερή 

κατανομή  τμημάτων  γραμμής  σε  συγκεκριμένους  σταθμούς  εργασίας.  Ωστόσο,  πρέπει  να 

διασφαλίζεται ότι ένα τμήμα γραμμής θα ελέγχεται από ένα μόνο σταθμό εργασίας κάθε φορά.  

Το σύστημα θα παρέχει  την δυνατότητα ανάκτησης όλων των στοιχείων της κυκλοφορίας και  του 

εξοπλισμού  (π.χ.  κατάσταση  και  μεταπτώσεις  Φ/Σ,  κινήσεις  αλλαγών,  καταλήψεις  τμημάτων 

γραμμής, χαραγμένες διαδρομές) τουλάχιστον για δύο εβδομάδες. 

 

10.9. Υποδομές σηματοδότησης 

 

Για τις ανάγκες όδευσης και εγκατάστασης των καλωδίων, προβλέπεται η χρήση φορέα (σκάμμα) που 

θα  κατασκευαστεί  στο  πλαίσιο  της  παρούσης,  καθώς  και  η  κατασκευή  φρεατίων  καλωδίων  και 

εγκάρσιων διελεύσεων. Σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η κατασκευή σκάμματος, ο ανάδοχος θα 

χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μορφές, όπως δίδυμους φορείς εκ σκυροδέματος στους οποίους μετά 

την  εγκατάσταση  και  δοκιμή  των  καλωδίων θα σκυροδετήσει  έως  της άνω ακμή  τους,  καθώς  και 

μεταλλικούς φορείς τους οποίος θα προστατέψει από τυχόν βανδαλισμούς και δολιοφθορές. 

 

Η τάφρος των καλωδίων σηματοδότησης θα έχει πλάτος 40cm και βάθος 80cm ενώ στις περιπτώσεις 

κατασκευής τάφρου οπτικών ινών (φορέας τηλεπικοινωνιών) το σκάμμα θα έχει διαστάσεις 30x60 

cm. 

 

Τα  φρεάτια  θα  είναι  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  ποιότητας  τουλάχιστον  C20/25, 

προκατασκευασμένα ή χυτά ανάλογα με την περίπτωση, ελαφρώς οπλισμένα με οπλισμούς Β500c 

και θα φέρουν χυτοσιδηρό κάλυμμα ασφαλείας. Οι υπόγειες διελεύσεις  των καλωδίων θα γίνουν 

εντός ικανού αριθμού σωλήνων PVC Φ160 10atm εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα και σε κατάλληλο 

βάθος σύμφωνα με τις Προδιαγραφές. 

 

10.10. Οικίσκοι Σηματοδότησης. 

 

Δεν προβλέπεται η χρήση τεχνικών δωματίων στα υφιστάμενα κτίρια των Σταθμών λόγω έλλειψης 

χώρου και ως εκ τούτου η εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού της σηματοδότησης θα γίνει εντός 

προκατασκευασμένου οικίσκου. 

Ο  εξοπλισμός  σηματοδότησης  προβλέπεται  να  τοποθετηθεί  εντός  οικίσκων  σηματοδότησης,  οι 

διαστάσεις  των  οποίων  θα  προσδιοριστούν  ανάλογα  με  τον  εξοπλισμό  του  Κατασκευαστή  του 

Συστήματος σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές απαιτήσεων του έργου. 
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Στο  σχήμα  που  ακολουθεί  φαίνεται  η  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  η  διάταξη  των  χώρων  που 

απαιτούνται για τη στέγαση του εξοπλισμού. 

 

Ο οικίσκος θα περιλαμβάνει : 

 

 Κατάλληλη μόνωση ώστε να προκύπτει ενεργειακή κλάση Β 

 Κλιματισμό 

 Προστασία κουφωμάτων έναντι βανδαλισμών 

 Σύστημα συναγερμού  

 Σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης 

 Σύστημα προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

 Σύστημα καμερών και συναγερμού 

 Σύστημα γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας 

 Διατάξεις εφεδρικής τροφοδοσίας σύμφωνα με τη μελέτη 

 WC για το προσωπικό 

 Ύδρευση ‐ αποχέτευση 

 

 

Εικόνα 29 : Τυπική διάταξη οικίσκου Σηματοδότησης 

Οι προδιαγραφές του οικίσκου δίδονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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10.11. Εμπλοκές σε θέσεις διέλευσης αγωγών καυσίμων 

 

Σε θέσεις που διέρχονται οι αγωγοί καυσίμων, όλες οι υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία 

των  καλωδίων  σηματοδότησης  θα  εκτελεστούν  κατά  περίπτωση ώστε  να  μην  προκληθούν  ζημιές 

στους αγωγούς. 

Οι  τεχνικές  λύσεις  θα  προσδιοριστούν  από  τη  μελέτη  συντονισμού  στο  πλαίσιο  της  μελέτης 

εφαρμογής του Αναδόχου. 

 

10.12. Συνθήκες κατασκευής του έργου. 

 

Οι εργασίες στο ενδιάμεσο τμήμα από την έξοδο του Σ.Σ. Λιοσίων προς Ελευσίνα έως την είσοδο στον 

Σ.Σ. Ελευσίνας θα υλοποιηθούν σε συνθήκες κυκλοφορίας μη ηλεκτροκινούμενων συρμών, ενώ από 

την  έξοδο  του    Σταθμού  Ελευσίνας  έως  τον  Σ.Σ.  Μεγάρων  θα  γίνουν  σε  αποκοπή  της  γραμμής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη πλήρη και κανονική λειτουργία των Σιδηροδρομικών Συστημάτων του 

Δυτικού Προαστιακού είναι η αντίστοιχη λειτουργία των εγκαταστάσεων στους σταθμούς της ΣΓΥΤ 

στο τμήμα γραμμής Λιόσια – Κόρινθος. 

  

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες έργα 
σηματοδότησης στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν 
ως ενιαίο σύνολο. 

 

11. ETCS   

 

 

11.1. Απαιτήσεις διαλειτουργικότητας 

 

Θα χρησιμοποιηθεί σύγχρονη τεχνολογία, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας 

ERTMS/ETCS,  όπως  αναφέρονται  στις  ισχύουσες  τεχνικές  προδιαγραφές  διαλειτουργικότητας 

(Technical Standards  for  Interoperability‐TSI) και λοιπές Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Συγχρόνως θα 

εγκατασταθεί σύστημα φωτεινής σηματοδότησης που θα επιτρέπει την κίνηση συρμών, που δεν θα 

διαθέτουν εξοπλισμό ETCS. Το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το 

σχέδιο της οριστικής μελέτης, που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσης σύμβασης. 

Σύμφωνα  με  αυτό,  θα  τοποθετηθούν  φωτοπροσήματα,  φωτοσήματα  εισόδου  και  εξόδου  στους 

σταθμούς, και ελιγμοσήματα σε επιλεγμένες θέσεις όπως ενδεικτικά απεικονίζονται στο σχέδιο υπ’ 

αριθμ. xxx. 

 

Όλος ο εξοπλισμός σηματοδότησης θα είναι κατάλληλος για ταχύτητες τουλάχιστον 120 km/ώρα. 
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Καθώς στο εν λόγω τμήμα η γραμμή είναι μονή, η σηματοδότηση θα εξασφαλίζει την κυκλοφορία 

συρμών επί μονής γραμμής. 

 

Θα  υλοποιηθεί  σύστημα  ETCS  γραμμής  Επιπέδου  1,  baseline  3,    το  οποίο  προδιαγράφεται  στις 

προδιαγραφές UNISIG Class 1 για ERTMS / ETCS και τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας 

(TSI).  Πληροφορίες  από  τη  γραμμή  προς  τους  συρμούς  θα  μεταδίδονται  μέσω  σταθερών  και 

μεταβλητών ραδιοφάρων (balises), καθώς και ενδιάμεσων ραδιοφάρων (infill balises) επί της γραμμής 

και θα εμφανίζονται στον οδηγό μέσω μιας διεπαφής χειριστού – μηχανής (Man Machine Interface 

(MMI)) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαδρομής. Το σύστημα θα θέτει αυτόματα σε εφαρμογή 

την πέδηση αν υπερβαίνονται οι προκαθορισμένοι παράμετροι ταχύτητας. 

 

11.2. Εξοπλισμός LEU 

 

Οι  Ηλεκτρονικές  Μονάδες  Γραμμής  (Lineside  Electronic  Units  ‐  LEU)  είναι  οι  ηλεκτρονικές 

διασυνδέσεις μεταξύ φωτοσημάτων και μεταβλητών ραδιοφάρων (balises) ETCS. Ανιχνεύουν όλες τις 

όψεις  φωτοσημάτων  και  τις  κωδικοποιούν  σε  τηλεγραφήματα,  που  μεταδίδονται  στους  συρμούς 

μέσω των μεταβλητών ραδιοφάρων (balises). 

 

Η λειτουργία των LEU πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τις προδιαγραφές UNISIG Τάξη 1  για 

ERTMS / ETCS.  

 

Το καλώδιο σύνδεσης κάθε ραδιοφάρου θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός προστατευτικού σωλήνα, 

κατάλληλης διατομής και μηχανικής αντοχής. 

 

11.3. Ραδιοφάροι γραμμής 

 

Οι ραδιοφάροι είναι τα κατά μήκος της γραμμής στοιχεία, μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία 

γραμμής  ‐συρμού,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  την  λειτουργία  του  συστήματος  Αυτόματης 

Προστασίας Συρμών και είναι τοποθετημένα στο κέντρο της γραμμής.  

 

Όλοι οι ραδιοφάροι πρέπει να είναι Eurobalises, δηλαδή τα τεχνικά και λειτουργικά τους στοιχεία 

πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές UNISIG Τάξη 1 για ERTMS / ETCS και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διαλειτουργικότητας (TSI).  

 

Οι ραδιοφάροι θα πρέπει να μπορούν να επαναπρογραμματιστούν εύκολα επί τόπου με μία φορητή 

συσκευή  προγραμματισμού,  σε  περίπτωση  που  οι  παράμετροι  γραμμής  ή  ταχύτητας  πρέπει  να 

προσαρμοστούν.  Εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  τηλεπαναπρογραμματισμού,  αυτό  θα  πρέπει  να 

περιγράφεται λεπτομερώς στη μελέτη εφαρμογής. 
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Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες έργα που 
αφορούν στο ETCS στο τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν 
ως ενιαίο σύνολο. 

 

 

12. ΑΣΙΔ  

 
 

12.1. Συνοπτική περιγραφή 

 
 

Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  πλήρης  αντικατάσταση  των  παλαιών  και  εκτός  λειτουργίας 

συστημάτων ΑΣΙΔ με νέας τεχνολογίας με υλικά προδιαγραφών επιπέδου ασφαλείας Sil‐4. Μερικά 

από  τα  νέα  συστήματα,  όπως  προσδιορίζεται  στη  μελέτη  σηματοδότησης,  θα  ενταχθούν  στο 

υφιστάμενο σύστημα Σηματοδότησης – ETCS. 

 

Στις θέσεις των ΑΣΙΔ θα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας επί ιστών σε κατάλληλες θέσεις που θα 

προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. Τα καταγραφικά δεδομένα από τα συστήματα 

παρακολούθησης καθώς και τα δεδομένα του συστήματος διάγνωσης της λειτουργίας του κάθε ΑΣΙΔ 

θα μεταδίδονται μέσω της εγκατεστημένης οπτικής ίνας στο Κέντρο Εποπτείας του ΑΣΙΔ που θα είναι 

εγκατεστημένο στο ΣΚΑ ή σε άλλη θέση πλησίον του έργου, που θα υποδείξει ο ΟΣΕ. 

 

 Στο  αντικείμενο  της  σύμβασης  του  Αναδόχου  περιλαμβάνεται  η  μελέτη  εφαρμογής  για  το  κάθε 

σύστημα, η τεκμηρίωση του εξοπλισμού με τη γενική πιστοποίηση του εξοπλισμού (επίπεδο Sil‐4) και 

η πιστοποίηση του κάθε ΑΣΙΔ που είναι εντεταγμένο στη Σηματοδότηση, από ανεξάρτητο επιθεωρητή 

ISA καθώς επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΣΕ και η εκπόνηση του Safety Plan και 

Safety Case. 

 

12.2. Αποξήλωση υφιστάμενων ΑΣΙΔ. 

 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του συνόλου του εξοπλισμού (τροχοεπαφές, 

βρόγχοι,  φωτοσήματα  γραμμής,  πινακίδες  γραμμής,  οδικά  φωτοσήματα,  μηχανισμοί,  ερμάρια 

συσσωρευτών,  ερμάρια  Κ.Μ.Δ,  κ.α.)  των  υφιστάμενων  ΑΣΙΔ,  των  οποίων  ο  εξοπλισμός  είναι 

εγκατεστημένος κατά μήκος του τμήματος γραμμής από την  ΣΓΥΤ έως τον παλαιό σταθμό Μεγάρων. 

Η  μεταφορά  και  εναπόθεσή  του  του  αποξηλωθέντος  εξοπλισμού  θα  γίνει  σε  χώρο  του  ΟΣΕ,  στο 

Θριάσιο Πεδίο της περιοχής Ασπροπύργου του Νομού Αττικής.  
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Η αποξήλωση περιλαμβάνει τόσο το σύνολο του εξοπλισμού, όσο και το σύνολο των υφιστάμενων 

υποδομών,  πέραν  αυτών  που  μπορούν  να  επαναχρησιμοποιηθούν  στο  έργο  αφού  πρώτα 

διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες 

μικροεπισκευές για την επίτευξη της καταλληλότητας των υποδομών. 

 

Κατά τη διάνοιξη της υφιστάμενης τάφρου προκειμένου να τοποθετηθούν τα νέα καλώδια (φορέας 

σηματοδότησης) ο Ανάδοχος θα προβεί στην εύρεση και συλλογή των υφιστάμενων καλωδιώσεων, 

την καταγραφή, περιτύλιξη σε στροφεία και μεταφορά τους μαζί με τον εξοπλισμό των ΑΣΙΔ. 

  

Η  εναπόθεση  του  αποξηλωθέντος  εξοπλισμού  των  ΑΣΙΔ  στο  χώρο  του  ΟΣΕ  θα  πραγματοποιηθεί 

συγκεντρωτικά ανά κατασκευάστρια εταιρεία προς διευκόλυνση της διαχείρισης του υλικού από τον 

ΟΣΕ.  

 

Τις ανωτέρω εργασίες ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει με ασφάλεια και ιδιαίτερη προσοχή και θα 

φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για περαιτέρω ζημιές, τόσο κατά την αποξήλωση όσο και κατά την 

μεταφορά και εναπόθεση του εξοπλισμού.  

 

 
12.3. Θέσεις εγκατάστασης των ΑΣΙΔ 

 
 

Στον  πίνακα  1  που  ακολουθεί  δίδονται  οι  χιλιομετρικές  θέσεις  στις  οποίες  προβλέπεται  η 

εγκατάσταση νέων ΑΣΙΔ καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους (ομαδοποίηση, ένταξη στο σύστημα 

σηματοδότησης). 

 

Πίνακας 1.  Συστήματα Ισόπεδων διαβάσεων 

Ονομ.  Χ.Θ.  ΑΣΙΔ    ΤΥΠΟΣ / Λειτουργία 

LC‐1  24+658,43 Η1/επέκταση Η2 

LC‐2  29+949,77 Η1 

LC‐3   33+295,63  Η1 ομαδ./ Ένταξη στη Σημ/ση 

LC‐4  33+295,63 / 33+576,02 Η1 ομαδ./ Ένταξη στη Σημ/ση 

LC‐5  34+349,98 Η1 

LC‐6  34+874 Η1 ομαδοποιημένο 1 

LC‐7  34+987 Η1 ομαδοποιημένο 2 

LC‐8  35+157 Η1 ομαδοποιημένο 3 

LC‐9  36+182,37 Η1 

LC‐10  38+472,07 Η1 ομαδοποιημένο 1 
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Πίνακας 1.  Συστήματα Ισόπεδων διαβάσεων 

Ονομ.  Χ.Θ.  ΑΣΙΔ    ΤΥΠΟΣ / Λειτουργία 

LC‐11  38+726,15 Η1 ομαδοποιημένο 2 

LC‐12  39+112,18 Η1 

LC‐13  39+990,59 Η1 

LC‐14  40+930,90 Η1 ομαδοποιημένο 1 

LC‐15  41+094,90 Η1 ομαδοποιημένο 2 

LC‐16  43+306,22 Η1 ομαδοποιημένο 1 

LC‐17  43+317,22/43+402,8 Η1 ομαδοποιημένο 2 

LC‐18  44+964,83 Η1 

LC‐19  46+080,50 Η1 

LC‐20  47+013,70 Η1 

LC‐21  49+365,53 Η1 

LC‐22  50+420,00 Η1 

LC‐23  50+965,07 Η1 

LC‐24  52+475,55 Η104 / Ένταξη στη Σημ/ση 

LC‐25  53+367,08 Η1 

LC‐26  55+069,33  Η1 ομαδοποιημένο 1 

LC‐27  55+550,35 Η1 ομαδοποιημένο 2 

LC‐28  56+322,79 Η1 

LC‐29  57+685,00 Η1 

LC‐30  58+813 Η1 ομαδ. 1 /Ένταξη στη Σημ/ση 

LC‐31  58+963 Η1 ομαδ. 2 /Ένταξη στη Σημ/ση 

LC‐32  59+287 Η1 ομαδ. 1 /Ένταξη στη Σημ/ση 

LC‐33  59+458 Η1 ομαδ. 2 /Ένταξη στη Σημ/ση 

 

Σημειώνεται  ότι  η  παρούσα  χιλιομέτρηση  έχει  γίνει  με  βάση  τη  μέτρηση  από  Σ.Σ.  Άνω  Λιοσίων 

σύμφωνα με τη μελέτη επιδομής του Δυτικού Προαστιακού. 

 

Όλα τα υλικά, οι μέθοδοι και οι εργασίες εγκατάστασης των υλικών θα πληρούν τις απαιτήσεις της 

Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΣΥ).  
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 Ο  εξοπλισμός  γραμμής  των  ΑΣΙΔ  όπως,  μηχανισμοί,  σιδηροδρομικά  φωτοσήματα,  οδικά 

φωτοσήματα,  οικίσκοι‐ερμάρια,  κ.α.,  θα  εξασφαλίζουν  το περιτύπωμα γραμμής  κυκλοφορίας,    το 

οποίο θα δοθεί στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να το λάβει υπόψη 

του τόσο κατά την σύνταξη της μελέτης Εφαρμογής όσο και κατά την εγκατάσταση των συστημάτων. 

 

Οι εργασίες θα γίνουν σε πλήρη αποκοπή της γραμμής. 

Η εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης από τον Ανάδοχο για τα ΑΣΙΔ που περιλαμβάνονται στην 

σύμβαση και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών ή όπως αλλιώς ορίζεται στα συμβατικά 

τεύχη (Διακήρυξη , ΕΣΥ), είναι συμβατική του υποχρέωση και η αντίστοιχη δαπάνη εμπεριέχεται στις 

τιμές του προϋπολογισμού και θεωρείται ανηγμένη στην προσφορά του. 

 

12.4. Φορέας καλωδίων  

 

Όλες  οι  νέες  καλωδιώσεις  των  ΑΣΙΔ  θα  είναι  κατάλληλες  για  λειτουργία  σε  περιβάλλον 

ηλεκτροκίνησης και θα τοποθετηθούν κατά κανόνα στον φορέα σηματοδότησης (σκάμμα) του τύπου 

ΥΟ‐7 σύμφωνα με τη μελέτη, ο οποίος θα εξυπηρετεί τα καλώδια της σηματοδότησης, του ETCS, των 

ΑΣΙΔ καθώς και την οπτική ίνα εντός HDPE DN‐40 του παθητικού δικτύου (βρόγχος). 

 

Στις θέσεις που παράλληλα με το σκάμμα καλωδίων διέρχεται ο φορέας των αγωγών καυσίμων αλλά 

και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί η διαμόρφωση του φορέα Σηματοδότησης 

που  έχει  προταθεί  από  τη  μελέτη  σηματοδότησης  σε  συνδυασμό  με  τη  μελέτη  συντονισμού  του 

Αναδόχου και περιλαμβάνει κατά περίπτωση : 

 

a. Σκάμμα καλωδίων σύμφωνα με τις τυπικές λεπτομέρειες 

b. Μονό προκατασκευασμένο καλωδιοφορέα από σκυρόδεμα 

c. Δίδυμο προκατασκευασμένο καλωδιοφορέα από σκυρόδεμα 

d. Μονό μεταλλικό φορέα (κατόπιν σχετικής εγκρίσεως) 

e. Σιδηροσωλήνα Φ4’’ επί φορέα τεχνικού  

f. Όδευση εντός σωλήνα εγκιβωτισμένου σε σκυρόδεμα 

g. Όδευση εντός καλωδιοφορέα τεχνικού 

 

Στις  περιπτώσεις  b,  c,  d,  g  που  αναφέρονται  παραπάνω,  θα  γίνει  πλήρωση  των  καλωδίων  με 

γαρμπιλόδεμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης σηματοδότησης. 

 

12.5. Κεντρική μονάδα διαχείρισης λειτουργιών 

 

Η κεντρική μονάδα του συστήματος τοποθετείται εντός οικίσκου κατάλληλων διαστάσεων εντός του 

οποίου  τοποθετούνται  το  UPS  και  οι  μπαταρίες.  Ο  οικίσκος  θα  είναι  στοιβαρή  κατασκευή  με 

ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. 
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Ο οικίσκος τοποθετείται είτε επί της υπάρχουσας βάσης είτε σε νέα βάση από σκυρόδεμα όταν η 

υπάρχουσα βάση δεν  είναι  κατάλληλη  για  την  έδραση  του  εξοπλισμού  (τύπου Β σύμφωνα με  τα 

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης). Η κεντρική μονάδα διαχείρισης λειτουργιών (ΚΜΔΛ) θα βρίσκεται 

πλησίον  της  ηλεκτροκινούμενης  γραμμής  και  θα  έχει  τις  κατάλληλες  προστασίες  (γειώσεις, 

αντικεραυνική προστασία) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών Δημοπράτησης. 

 

 

12.6. Διελεύσεις από την οδό 

 

Σε όλες  τις θέσεις  των ΑΣΙΔ αλλά και  των αφύλακτων διαβάσεων, θα κατασκευαστούν εκ νέου οι 

υπόγειες διελεύσεις κάτω από την οδό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Το πλήθος 

των σωλήνων (2 ή 3 PVC Φ160 10atm) θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής των ΑΣΙΔ 

και της Μελέτης Συντονισμού που θα εκπονήσει αδαπάνως ο Ανάδοχος. Από τις διελεύσεις αυτές θα 

οδεύσουν εκατέρωθεν της Ισόπεδης Διάβασης και οι δύο σωλήνες HDPE DN40 του παθητικού δικτύου 

τηλεπικοινωνιών. 

 

Επίσης,  στις θέσεις  εμπλοκής  των αγωγών ΕΛΠΕ,  οι οδεύσεις  των φορέων σηματοδότησης – ΑΣΙΔ 

κάτω από την οδό θα γίνουν σε κατάλληλη θέση και στάθμη λαμβάνοντας υπόψη τη κατασκευή του 

υπόγειου φορέα των αγωγών.  

 

12.7. Λοιπές υποδομές 

 

Ως προς τις υπόγειες διελεύσεις των καλωδίων από την γραμμή (υπόγειες οδεύσεις), θα ελεγχθεί αν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κατασκευές (φρεάτια και υπόγεια περάσματα).  

 

Στη περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η χρήση των υφιστάμενων κατασκευών ο Ανάδοχος 

θα  προβεί  στην  ανακατασκευή  των  στοιχείων  προκειμένου  να  είναι  ασφαλής  η  διέλευση  των 

καλωδίων. 

 

Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τις  βάσεις  έδρασης  των  μηχανισμών  και  των  κύριων  φωτοσημάτων  που 

βρίσκονται πλησίον της διάβασης. 

 

 Όλα τα φρεάτια των ΑΣΙΔ, είτε πρόκειται για τα υφιστάμενα είτε για καινούργια, θα πληρωθούν με 

άμμο, μετά το πέρας των δοκιμών και θα σφραγιστούν τα καπάκια τους με ηλεκτροκόλληση. 

 

Οι  βάσεις  των  πινακίδων  επί  γραμμής  και  επαναληπτικών  φωτοσημάτων  θα  κατασκευαστούν  εκ 

νέου. 
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12.8. Φωτοσήματα 

 

 

Προβλέπεται  από  τον  Ανάδοχο  η  προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου  και  εγκατάσταση  των  Οδικών 

Φωτοσημάτων με ηχητικό σήμα  (κώδων). Τα Φ/Σ δύναται να τοποθετηθούν σε απόσταση έως και 

είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής της Ισόπεδης διάβασης. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί επιτόπου και θα εγκαταστήσει τα κύρια (ID, IS) και επαναληπτικά 

φωτοσήματα (IDAB, ISAB) κατά περίπτωση. 

 

 Στο πλαίσιο  της  εκπόνησης  της μελέτης εφαρμογής ο Ανάδοχος θα προβεί  επιτόπου στον έλεγχο 

ορατότητας  της  διάβασης  ώστε  να  τεκμηριωθεί  η  χρήση  επαναληπτικών  φωτοσημάτων  και  να 

προσδιοριστεί η ακριβής θέση τοποθέτησής τους. 

 

Όλα τα φωτοσήματα θα είναι τεχνολογίας Led. 

 

12.9. Μηχανισμοί κίνησης ‐ μπάρες 

 

Οι  μηχανισμοί  κίνησης  τοποθετούνται  στην  ίδια  θέση  με  τους  υφιστάμενους  μηχανισμούς  που 

αποξηλώθηκαν, εκτός αν αιτιολογημένα προκύψει ανάγκη τοποθέτησης σε διαφορετική θέση. 

 

Οι  μπάρες  των  μηχανισμών  θα  είναι  από  αλουμίνιο  και  το  ακριβές  μήκος  θα  προσδιοριστεί  στο 

πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου. 

 

12.10. Πινακίδες 

 

Θα  τοποθετηθούν  νέες  πινακίδες  (προειδοποιητικές)  σιδηροδρομικού  τύπου,  σε  θέσεις  που  θα 

προκύψουν από τη μελέτη Σήμανσης του Αναδόχου. Όλα τα ιστοσήματα θα είναι σύμφωνα με τον 

ΓΚΚ του ΟΣΕ. 

 

12.11. Διατάξεις κατάληψης ‐ απελευθέρωσης 

 

Ο τμηματισμός της περιοχής ελέγχου του ΑΣΙΔ θα γίνει σε τρία τμήματα (μπλοκ) με μετρητές αξόνων 

τεχνολογίας επιπέδου Sil‐4. Οι μετρητές θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε έργα σηματοδότησης με 

ταχύτητα σχεδιασμού τουλάχιστον 120 km/h, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του 

έργου Σηματοδότησης . 

 

12.12. Καλωδιώσεις 
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Τα καλώδια  του συστήματος ΑΣΙΔ και ο  τρόπος ανάπτυξης αυτών θα προκύψουν στο πλαίσιο της 

μελέτης εφαρμογής που θα γίνει για κάθε ΑΣΙΔ ξεχωριστά. 

 

Η ελάχιστη διατομή σύρματος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 0,9 mm2 και τα καλώδια θα πρέπει να 

έχουν  αντιτρωκτική  προστασία  και  να  είναι  προστατευμένα  έναντι  της  επίδρασης  του  ρεύματος 

έλξης. 

 

Οι καλωδιώσεις του συστήματος αφορούν τόσο τα καλώδια σημάτων όσο και τα καλώδια ισχύος που 

είναι απαραίτητα για τη πλήρη λειτουργία του ΑΣΙΔ. 

 

Τα καλώδια τοποθετούνται εντός σκάμματος και σε περιπτώσεις υπογείων οδεύσεων σε σωλήνες.  

 

Στις  περιπτώσεις  διέλευσης  από  τεχνικά  (μεταλλικά  γεφυρίδια  και  γέφυρες)  τα  καλώδια 

τοποθετούνται εντός σιδηροσωλήνα που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος και θα αναρτήσει από το σώμα 

του μεταλλικού φορέα. 

 

Στις απολήξεις  του ο σωλήνας θα προστατευθεί με  τσιμέντο  και    τα  καλώδια θα οδεύσουν  εντός 

σκάμματος.  

 

Γενικά η μελέτη εφαρμογής των ΑΣΙΔ ως προς τις υποδομές για τη διέλευση των καλωδίων θα πρέπει 

να είναι συντονισμένη με τη μελέτη εφαρμογής της σηματοδότησης – ETCS – τηλεπικοινωνιών. 

 

12.13. Τροφοδοσία από τη ΔΕΗ 

 

Τα  ΑΣΙΔ  θα  τροφοδοτούνται  από  τις  ίδιες  πηγές  λήψης  από  τις  οποίες  γινόταν  η  σύνδεση  των 

αποξηλωθέντων ΑΣΙΔ με τη ΔΕΗ. 

 

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση και σύνδεση από τον Ανάδοχο των απαραίτητων κατά 

περίπτωση καλωδίων τροφοδοσίας. 

 

Σε περιπτώσεις που απαιτηθεί θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων πίλλαρ. 

 

12.14. Τοπικό σύστημα ελέγχου διάβασης – σύνδεση με οπτική ίνα 

 

Σε κάθε μια εκ των διαβάσεων θα εγκατασταθεί επί ιστού, σύστημα μιας ή περισσοτέρων καμερών 

(CCTV) με βάση μελέτης εφαρμογής στην οποία, εκτός των τεχνικών λύσεων που θα αναπτύσσει, θα 

περιλαμβάνει και έλεγχο ορατότητας της διάβασης από την κάμερα ή τις κάμερες.   

 

Το σύστημα καταγραφής της διάβασης θα περιλαμβάνει εικόνα και ήχο. 
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Η  μελέτη  εφαρμογής  θα  υποβληθεί  προς  έγκριση  στη  ΔΙΣΗΣΗΚ  από  τον  Ανάδοχο  και  θεωρείται 

συμβατικά ότι είναι ανηγμένη στη προσφορά του. 

 

Όλες οι πληροφορίες από την οπτική και ηχητική καταγραφή της διάβασης καθώς και οι πληροφορίες 

του συστήματος αυτοδιάγνωσης του ΑΣΙΔ θα μεταδίδονται στο κέντρο εποπτείας μέσω της οπτικής 

ίνας που διατρέχει τη γραμμή κατά μήκος (από ΣΓΥΤ – σύνδεση στα Λιόσια έως παλαιό Σ.Σ. Μεγάρων). 

 

Για  το  σκοπό  αυτό  ο  Ανάδοχος  θα  προβλέψει  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό  για  τη  μετατροπή  και 

μεταφορά των δεδομένων, εντός της ΚΜΔΛ. 

 

12.15. Κέντρο εποπτείας των ΑΣΙΔ 

 

Προβλέπεται από τον Ανάδοχο η προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους  

Ενιαίου  Κέντρου  Ελέγχου  με  το  υλισμικό  (Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή,  οθόνη,  βάση  δεδομένων, 

εκτυπωτή) και το αντίστοιχο λογισμικό για την λήψη και έλεγχο των στοιχείων του καταγραφικού του 

κάθε ΑΣΙΔ.  

 

Το σύστημα θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη κατάσταση τόσο της Ισόπεδης Διάβασης από τις 

εγκατεστημένες  κάμερες  και  τη  κατάσταση  του  κάθε ΑΣΙΔ με  βάση  τα δεδομένα  του συστήματος 

αυτοδιάγνωσης με το οποίο θα είναι εξοπλισμένη η κάθε ΚΜΔΛ. 

 

Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε θέση εργασίας που θα υποδειχθεί από τον ΟΣΕ/ΔΙΣΗΣΗΚ. 

 
 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες ΑΣΙΔ στο 
τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. 
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13. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   

 

 

13.1. Δίκτυο οπτικών ινών 

 

 

Τα καλώδια οπτικών ινών, που θα εγκατασταθούν σε φορείς κατά μήκος του τμήματος γραμμής του 

Δυτικού  Προαστιακού  και  θα  αποτελέσουν  το  παθητικό  δίκτυο  κορμού,  μέσα  από  το  οποίο  με 

κατάλληλες διατάξεις τερματισμού, και πρόσθετο ενεργό εξοπλισμό πολυπλεξίας και μετάδοσης, θα 

μεταφέρονται τα δεδομένα και σήματα των Σιδηροδρομικών Συστημάτων. 

Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια οπτικών  ινών θα τερματίζονται σε οπτικούς κατανεμητές 

στο τεχνικό δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών, σε κάθε Σιδηροδρομική Στάση και στους οικίσκους τεχνικού 

εξοπλισμού  των  ΑΣΙΔ  στην  ανοιχτή  γραμμή.  Το  τεχνικό  δωμάτιο/οικίσκος  του  συστήματος 

Τηλεπικοινωνιών  θα  πρέπει  να  διαμορφωθεί  έτσι  ώστε  να  πληροί  τις  απαιτήσεις  κλιματισμού, 

υγρασίας και αερισμού/εξαερισμού του προς εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού. 

Ειδικότερα,  το παθητικό δίκτυο κορμού θα αποτελείται από δύο  (2) καλώδια εξήντα  (60) οπτικών 

ινών, τα οποία θα εκκινούν από το τεχνικό δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών του Σ.Σ. Μεγάρων (Χ.Θ. 52+324) 

και  του παλαιού Σ.Σ. Μεγάρων και θα καταλήγουν στο τεχνικό δωμάτιο Τηλεπικοινωνιών του Σ.Σ. 

Λιοσίων  (Χ.Θ.  21+650),  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  περιγράφονται  στις  επόμενες 

παραγράφους. Η διαχείριση  και  το πλήθος  των οπτικών  ινών που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε 

σιδηροδρομικό σύστημα περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονήσει 

ο ανάδοχος. 

 

Οι οπτικοί κατανεμητές θα είναι εσωτερικού χώρου, πιστοποιημένοι κατά CE. Θα αποτελούνται από 

μεταλλική  καμπίνα  με  ανοιγόμενες  θύρες,  οι  οποίες  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  κλειδωθούν.  Οι 

κατανεμητές θα παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης (π.χ. με τοποθέτηση πολλαπλών κατανεμητών 

σε διαμόρφωση πλάτης με πλάτη ή σε σειρά). 

 

Τα  καλώδια  οπτικών  ινών  θα  οδηγούνται  στα  πλαίσια  τερματισμού  /  διασύνδεσης    (patch‐splice 

selves), τα οποία θα διαθέτουν κατάλληλα συρτάρια τερματισμού / διασύνδεσης  (patch splice trays) 

χωρητικότητας  12  οπτικών  ινών  με  προσαρμογείς  (adaptors)  SC/APC,  όπου  θα  τερματίζονται  σε  

μονόινα  καλώδια  (pig  tails),  που  διαθέτουν  συνδετήρες  SC/APC.  Οι  συνδετήρες  των  pig  tails  θα 

τοποθετούνται  εντός  των  προσαρμογέων  SC/APC  (adaptors)  και  με  χρήση  συνδετικών  καλωδίων 

(patch  cords)  θα  μπορούν  να  διασυνδεθούν  απευθείας  στις  θέσεις  διασύνδεσης  (π.χ.  ενεργούς 

εξοπλισμούς). Αν ο χώρος εγκατάστασης δεν επιτρέπει την τοποθέτηση επιδαπέδιας καμπίνας, θα 

γίνεται αποδεκτός και επίτοιχος κατανεμητής.  
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13.2. Δίκτυο μεταφοράς δεδομένων και σημάτων 

 

Σκοπός  του  ενεργού  εξοπλισμού  είναι  να  μεταφέρει  και  να  απομαστεύει  κάθε  σηματοτεχνική 

πληροφορία στο πλαίσιο του νέου δικτύου που αποτελείται από Σιδ/κές Στάσεις/Σταθμούς – Κ.Ε.Κ. 

ΕΚΘΠ, μέσω των δύο καλωδίων οπτικών ινών του. 

Ο ενεργός εξοπλισμός θα υλοποιεί τις επικοινωνίες του δικτύου και θα περιλαμβάνει όλες τις μονάδες 

διεπαφών προς όλες τις τερματικές διατάξεις και όλες τις περιφερειακές μονάδες ελέγχου των επί 

μέρους  συνδεόμενων  σε  αυτόν  τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων.  Ο  ενεργός  εξοπλισμός  εκάστου 

κόμβου σε κάθε Σιδ/κή Στάση/Σταθμό ‐ Κ.Ε.Κ. Κορίνθου θα συνδεθεί με τον οπτικό κατανεμητή, μέσω 

καταλλήλων καλωδίων διασύνδεσης. 

Το εύρος ζώνης μετάδοσης πληροφοριών του δικτύου κορμού (backbone bandwidth) θα είναι έως 10 

Gbps. Η κατανομή του εύρους ζώνης στα ιδεατά κανάλια θα γίνεται με εύκολο και ευέλικτο τρόπο, 

μέσω  του  συστήματος  διαχείρισης  δικτύου  (NMS).  Οποιοδήποτε  σφάλμα  εντός  του  δικτύου  θα 

αναγνωρίζεται αυτόματα, θα επισημαίνεται και θα καταγράφεται στον Η/Υ διαχείρισης του δικτύου 

που θα εγκατασταθεί στο Κ.Ε.Κ. Κορίνθου. 
Η σύνθεση του εύρους ζώνης από τα επί μέρους κανάλια  (bandwidth granularity) θα είναι τέτοια, 

ώστε σήματα χαμηλής ταχύτητας (low bit rate) να μην αναλώνουν άσκοπα εύρος ζώνης. 

 

13.3. Ενεργός Εξοπλισμός Κόμβων Ευρυζωνικού Δικτύου Μεταφοράς σε Σιδ/κές Στάσεις και 

Σταθμούς  

 

Η δικτυακή αρχιτεκτονική για την λειτουργία των συστημάτων της γραμμής Δυτικού Προαστιακού, 

απαιτεί την κατασκευή ενός δικτύου κορμού δακτυλίου, μέσω του οποίου υλοποιείται η διασύνδεση 

των  Σιδ/κών  Στάσεων/Σταθμών  –  ΑΣΙΔ  –  Κ.Ε.Κ.  Κορίνθου  και  εξασφαλίζεται  ένα  ενοποιημένο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.  

Το δίκτυο κορμού θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να,  

(α) μεταφέρει την κίνηση μεταξύ των στάσεων/σταθμών,  

(β) να μεταφέρει την κίνηση στο ΚΕΚ Κορίνθου.  

Ο ενεργός εξοπλισμός του συστήματος θα εγκατασταθεί σε ικριώματα (rack), μαζί με κατάλληλους 

πολυπλέκτες ελεγχόμενης πολυπλεξίας (Add/Drop Multiplexers – ADMs). 
 

Ο  ενεργός  εξοπλισμός  του δικτύου,  θα  τροφοδοτείται από  την μονάδα αδιάλειπτου παροχής  των 

Τηλεπικοινωνιών  (UPS)  ισχύος  10  kVA.,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  ηλεκτρικών  φορτίων  και 

καταναλώσεων που θα εκπονήσει ο ανάδοχος ως μέρος της μελέτης εφαρμογής του συστήματος. 

Η επιλογή του UPS των Τηλεπικοινωνιών θα είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το 100% του 

συνολικού ηλεκτρικού φορτίου των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που θα εγκατασταθούν με 10% 

προσαύξηση. Η μονάδα UPS θα είναι συνδεδεμένη σε δύο ανεξάρτητες εισόδους παροχής ισχύος με 

έναν στατικό και ένα αυτόματο διακόπτη παράκαμψης (by‐pass) και θα υποστηρίζεται από Η/Ζ. 

 

13.4. Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου (NMS – Network Monitoring System) 
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Το  σύστημα  διαχείρισης  δικτύου  θα  αποτελείται  από  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  τελευταίας 

τεχνολογίας,  επώνυμου  κατασκευαστή,  μεγάλης  αξιοπιστίας,  εξοπλισμένο  με  το  απαραίτητο 

λογισμικό, το οποίο θα παρέχει, μέσω μενού επιλογών, τις δυνατότητες διαχείρισης και επιτήρησης 

του συνόλου του εξοπλισμού. 
 

Στην  οθόνη  του  συστήματος  που  θα  εγκατασταθεί  στο  Κ.Ε.Κ.  Κορίνθου,  οι  πληροφορίες  που  θα 

προβάλλονται θα αφορούν κατ’ ελάχιστο: 

- Γραφική απεικόνιση του συνόλου του εξοπλισμού 

- Τις ρυθμίσεις του δικτύου κατά την κανονική λειτουργία του,  

- Τον ενεργό εξοπλισμό του κάθε κόμβου,  

- Τις μονάδες διεπαφών και τις μονάδες UPS. 

- Επιτήρηση του δικτύου οπτικών ινών. 

- Συναγερμοί συστήματος με διαβάθμιση κρισιμότητας 

 

13.5. Υπηρεσιακή τηλεφωνία 

 

Το  σύστημα  Υπηρεσιακής  Τηλεπικοινωνίας  που  θα  εγκατασταθεί  στο  τμήμα  γραμμής  Δυτικού 

Προαστιακού του σιδηροδρομικού δικτύου, θα είναι σύστημα ενσύρματης επικοινωνίας, ανώτατου 

επιπέδου ασφάλειας κλήσεων, το οποίο θα παρέχει, δυνατότητες ενδοεπικοινωνίας του προσωπικού 

διαχείρισης  και  εκμετάλλευσης,  μέσω  των  τηλεφωνικών  συσκευών  που  θα  εγκατασταθούν  στα 

τεχνικά δωμάτια και εκδοτήρια των Σιδ/κών Στάσεων, στα φωτοσήματα ‘’εισόδου’’ και ‘’εξόδου’’, και 

στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ) ΚΟΡΊΝΘΟΥ. Το σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας θα 

είναι  τυποποιημένο  ψηφιακό,  θα  επεξεργάζεται  ακουστικά  σήματα  που  μεταδίδονται  μέσω  του 

ενεργού εξοπλισμού και των οπτικών ινών του δικτύου μεταφοράς και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητο 

κέντρο μεταγωγής κλήσεων (IP PABX) για κλήσεις επικοινωνίας.  

Θα παρέχει τη δυνατότητα για μετάδοση: 

- Αναλογικής και ψηφιακής φωνής. 

- Υψηλής και χαμηλής ταχύτητας δεδομένων (DATA). 

Το νέο τηλεφωνικό κέντρο,  

(α) θα είναι συμβατό με το πρότυπο VoIP ("Φωνή επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου" πρωτοκόλλων‐

τεχνολογιών Η.323, SIP),  

(β) θα είναι τύπου server, 

(γ) θα υποστηρίζει IP τηλεφωνία και IP trunking (native IP τηλεπικοινωνιακό σύστημα) 

(δ) θα είναι τεχνολογίας Peer‐to‐Peer κατάλληλο για σύνδεση σε δίκτυα LAN και WAN, 

(ε) θα υποστηρίζει DECT τηλεφωνία. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα κλήσης από: 

- Τηλεφωνικές συσκευές VoIP στο Ρυθμιστή Κυκλοφορίας (Ρ/Κ). 

- Τηλεφωνικές συσκευές VoIP στα εκδοτήρια εισιτηρίων των στάσεων. 

- Τηλεφωνικές  συσκευές  VoIP  στα  τεχνικά  δωμάτια  του  εξοπλισμού  των  Σιδηροδρομικών 

Συστημάτων. 
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- Τηλεφωνικές συσκευές στα κύρια φωτοσήματα ‘’εισόδου’’ και ‘’εξόδου’’ των στάσεων 

- Τηλεφωνικές συσκευές επί αποβαθρών (ερμάρια SOS) για κλήσεις ανάγκης 

Το  σύστημα  Υπηρεσιακής  Τηλεπικοινωνίας  του  τμήματος  γραμμής  Δυτικού  Προαστιακού  θα 

διασυνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεπικοινωνίας του τμήματος Λιόσια – Κιάτο 

και του υπόλοιπου σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, για την μεταγωγή των κλήσεων. 

 

13.6. Πληροφοριακά συστήματα Σταθμών και Στάσεων 

 

Σκοπός του Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών, Passenger Information System (PIS) είναι η παροχή 

οπτικών πληροφοριών για την ώρα και το χρονοδιάγραμμα των δρομολογίων. 

 

Το  σύστημα  περιλαμβάνει  οθόνες  και  ρολόγια  στις  αποβάθρες  και  εσωτερικά  των  σταθμών.  Οι 

οθόνες  θα  ενημερώνονται  σε  πραγματικό  χρόνο  συνεχώς  και  αυτόματα,  μέσω  του  ΚΕΚ,  για  τα 

χρονοδιαγράμματα των δρομολογίων ανάλογα με τη θέση κάθε συρμού. Από το κεντρικό σύστημα 

του  PIS,  που  θα  εγκατασταθεί  στο  ΚΕΚ,  τα  σήματα  ενημέρωσης  των  οθονών  και  ρολογιών  κάθε 

σταθμού θα μεταφέρονται μέσα από το σύστημα BTN σε κατάλληλο τοπικό εξοπλισμό του PIS, που 

ελέγχει και ενημερώνει τις οθόνες αυτές. 

 

To KEK θα εξοπλιστεί με κέντρο μεταγωγής δικτύου ( με μονάδα Η /Υ ) για τη διανομή του κύριου 

χρονισμού (master clock).Θα υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης της κεντρικής μονάδας 

ελέγχου για σύνδεση με σταθμούς άλλων σιδηροδρομικών γραμμών. 
 

Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους Σταθμούς και Στάσεις του έργου ενώ θα υπάρξει διασύνδεση με 

το υφιστάμενο σύστημα πληροφόρησης επιβατών στους σταθμούς Σ.Σ. Άνω Λιοσίων και Μεγάρων 

της ΣΓΥΤ. 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης για τη κατασκευή του τμήματος 
γραμμής από τη ΧΘ 56+927 έως τη ΧΘ 59+776 όπου βρίσκεται ο παλαιός Σταθμός Μεγάρων, 
θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες έργα στο 
τμήμα αυτό και θα διασυνδεθούν με το κύριο έργο ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο. 

 

14.  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ   

 

 

14.1. Σ.Σ. ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 

 

Ο Σ.Σ. των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου θα περιλαμβάνει μια αποβάθρα 120Χ5.30, μεταξύ δύο γραμμών. Επί 

της αποβάθρας θα εγκατασταθεί στέγαστρο διπλό. Οι διατάξεις φωτισμού περιλαμβάνουν: 
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 Φωτισμό  στεγάστρου:  δύο  σειρές  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμό αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 

 Υπαίθριο  φωτισμό  περιβάλλοντος  χώρου  γραμμής  –  αλλαγών:  προς  Αθήνα  αριστερά  11 

φωτιστικά σε ιστό 9m, δεξιά 10 φωτιστικά. Προς Μέγαρα 5 δεξιά και 5 αριστερά, καθώς και 

φωτισμός του parking και αρχή οδού προσέγγισης‐ 5 φωτιστικά. 

Η διανομή της ηλεκτρικής ισχύος θα περιλαμβάνει 3 Πίλεαρ, ήτοι: 1 παροχικό τριφασικό στο parking, 

1  υποπίνακα  (πιλεαρ)  μονοφασικό  στην  αρχή  της  αποβάθρας  και  1  τριφασικό  στο  τέλος  της 

αποβάθρας προς Αθήνα. 

Το  παροχικό  πίλεαρ  θα  είναι  διμερές  για  μετρητή  ΔΕΔΔΗΕ  και  στεγανό  τμήμα  διανομής.  Θα  έχει 

καλώδιο παροχής 5Χ10. Θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός  περιβάλλοντος  (ιστοί  9m)  προς  Μέγαρα  αριστερά,  τριφασικό,  καλώδιο 

5Χ2,5/3Χ16Α 

2. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Μέγαρα δεξιά, τριφασικό, καλώδιο 5Χ2,5 

3. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) για το Parking και οδό πρόσβασης,  τριφασικό, καλώδιο 

5Χ2,5/3Χ16Α 

4. Παροχή πίνακα φωτισμού αποβάθρας, τριφασική, καλώδιο 5Χ6/3Χ25Α 

5. Παροχή πίνακα φωτισμού περιβάλλοντος προς Αθήνα, τριφασική καλώδιο 5Χ6/3Χ25Α 

6. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

7. Γραμμή ρευματοδότη 16Α 

8. Εφεδρική γραμμή 16Α 

9. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐R 5G10: Παροχικό από μετρητή (εντός του διμερούς πίλεαρ), μήκους 2m. 

o J1VV‐U 5G2,5:  Αριστερά προς Μέγαρα 150m,  Δεξιά προς Μέγαρα 145m,  Γραμμή parking‐

οδού 85m. Σύνολο 380m 

o A05VV‐U 3X2,5 (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο ιστού μέχρι φωτιστικό): 10m x 14 = 

140m 

To  πίλεαρ  πίνακα  φωτισμού  αποβάθρας.  Θα  έχει  καλώδιο  παροχής  5Χ6.  Θα  περιλαμβάνει  τα 

κυκλώματα: 

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

5. Ρευματοδότης 16Α 
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6. Εφεδρική γραμμή 16Α 

7. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 35m 

o J1VV‐U  3G2,5:    Φωτ.  Αποβάθρας  προς  Μέγαρα  45m,  αποβάθρας  προς  Αθήνα  115m, 

Στεγάστρου 50+10+45=105m. Σύνολο 265m 

o A05VV‐U 3X2,5  (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο  ιστού μέχρι φωτιστικό): 5m x 10 = 

50m 

Το  πίλεαρ  πίνακα  φωτισμού  περιβάλλοντος  προς  Αθήνα.  Θα  έχει  καλώδιο  παροχής  5Χ6.  Θα 

περιλαμβάνει τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Αθήνα αριστερά, τριφασικό, καλώδιο 5Χ2,5/3Χ16Α 

2. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Αθήνα δεξιά, τριφασικό, καλώδιο 5Χ2,5/3Χ16Α 

3. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

4. Γραμμή ρευματοδότη 16Α 

5. Εφεδρική γραμμή 16Α 

6. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 155m 

o J1VV‐U 5G2,5: Αριστερά προς Αθήνα 320m, Δεξιά προς Αθήνα 310m. Σύνολο 630m 

o A05VV‐U 3X2,5 (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο ιστού μέχρι φωτιστικό): 10m x 21 = 

210m. 

Το Κτίριο του σταθμαρχείου: αφορά κτίριο  ισόγειο κτίριο περί τα 37,4m². Η ανακαίνιση αυτού θα 

περιλαμβάνει  την  αποξήλωση  των  υφιστάμενων  παλαιών  η/μ  εγκαταστάσεων  και  την  εκ  νέου 

εγκατάσταση  Η/Μ  (WC‐ύδρευση‐αποχέτευση,  ηλεκτρολογικά‐φωτισμός‐τηλέφωνο‐data‐

αντικλεπτικό, εξαερισμός‐κλιματισμός/Α_C).   

 

14.2. Σ.Στ. Ασπροπύργου 

 

Η  Σ.Στ.  Ασπροπύργου  θα  περιλαμβάνει  μια  αποβάθρα  120Χ3.50,  βορείως  της  γραμμής.  Επί  της 

αποβάθρας θα εγκατασταθεί στέγαστρο μονό. Οι διατάξεις φωτισμού περιλαμβάνουν: 

 Φωτισμό  στεγάστρου:  μια  σειρά  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμός αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 

Η διανομή της ηλεκτρικής ισχύος θα περιλαμβάνει 1 τριφασικό πίνακας εξωτερικού φωτισμού στο 

χώρο του σταθμαρχείου. 
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Ο πίνακας φωτισμού αποβάθρας, θα έχει καλώδιο παροχής 5Χ6. Θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

5. Ρευματοδότης 16Α 

6. Εφεδρική γραμμή 16Α 

7. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 20m  

o J1VV‐U  3G2,5:    Φωτ.  Αποβάθρας  προς  Μέγαρα  47m,  αποβάθρας  προς  Αθήνα  100m, 

Στεγάστρου 60m. Σύνολο 207m 

o A05VV‐U 3X2,5  (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο  ιστού μέχρι φωτιστικό): 5m x 10 = 

50m 

Το κτίριο σταθμαρχείου: αφορά Ισόγειο κτίριο περί τα 66m². Η ανακαίνιση αυτού θα περιλαμβάνει 

την αποξήλωση των υφιστάμενων παλαιών η/μ εγκαταστάσεων και την εκ νέου εγκατάσταση Η/Μ 

(WC‐ύδρευση‐αποχέτευση,  ηλεκτρολογικά‐φωτισμός‐τηλέφωνο‐data‐αντικλεπτικό,  εξαερισμός‐

κλιματισμός/Α_C).   

 

14.3. Σ.Στ. Βαμβακιά 

 

Η Σ.Στ. Βαμβακιά θα περιλαμβάνει μια αποβάθρα 120Χ3.50, νοτίως της γραμμής. Επί της αποβάθρας 

θα εγκατασταθεί στέγαστρο μονό. Οι διατάξεις φωτισμού περιλαμβάνουν: 

 Φωτισμό  στεγάστρου:  μια  σειρά  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμός αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 

Η διανομή της ηλεκτρικής  ισχύος θα περιλαμβάνει 1 παροχικό μονοφασικό πίλεαρ στο τμήμα της 

αποβάθρας προς Μέγαρα. 

Το πίλεαρ πίνακα φωτισμού αποβάθρας, θα είναι διμερές για μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και στεγανό τμήμα 

διανομής. Θα έχει καλώδιο παροχής 5Χ6 και θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 
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5. Ρευματοδότης 16Α 

6. Εφεδρική γραμμή 16Α 

7. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 3m (εντός του διμερούς πίλεαρ) 

o J1VV‐U  3G2,5:    Φωτ.  Αποβάθρας  προς  Μέγαρα  43m,  αποβάθρας  προς  Αθήνα  77m, 

Στεγάστρου 40m. Σύνολο 160m 

o A05VV‐U 3X2,5  (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο  ιστού μέχρι φωτιστικό): 5m x 10 = 

50m 

 

14.4. Σ.Σ. Ελευσίνας 

 

Ο Σ.Σ.  Ελευσίνας θα περιλαμβάνει δύο αποβάθρες 120Χ3.50, βορείως και νοτίως των γραμμών. Η 

νότια αποβάθρα θα έχει διπλό στέγαστρο η βόρεια μονό. Οι διατάξεις φωτισμού περιλαμβάνουν: 

 Φωτισμό  στεγάστρων:  δύο  σειρές  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου στο νότιο και μια σειρά στο βόρειο.  

 Υπαίθριο φωτισμό αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά, σε κάθε 

αποβάθρα. 

 Υπαίθριο φωτισμό περιβάλλοντος χώρου γραμμής – αλλαγών: προς Αθήνα βόρεια 2 διπλά 

φωτιστικά σε  ιστό 9m,  νότια 1 διπλό φωτιστικό σε  ιστό 9m. Προς Μέγαρα 2 βόρεια και 1 

νότια. 

Η διανομή της ηλεκτρικής ισχύος θα περιλαμβάνει 1 τριφασικό πίνακας εξωτερικού φωτισμού στο 

χώρο του σταθμαρχείου. 

Ο πίνακας εξωτερικού φωτισμού θα τροφοδοτείται με καλώδιο παροχής 5Χ10 και θα περιλαμβάνει 

τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Μέγαρα νότια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Μέγαρα βόρεια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Αθήνα βόρεια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Αθήνα νότια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

5. Φωτισμός ακάλυπτης βόρειας αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

6. Φωτισμός στεγάστρου βόρειας αποβάθρας, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

7. Φωτισμός ακάλυπτης βόρειας αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

8. Φωτισμός ακάλυπτης νότιας αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

9. Φωτισμός στεγάστρου νότιας αποβάθρας, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 
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10. Φωτισμός ακάλυπτης νότιας αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

11. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

12. Ρευματοδότης 16Α 

13. Εφεδρική γραμμή 16Α 

14. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐R 5G10: Παροχικό 20 m 

o J1VV‐U 3G2,5: Προς Μέγαρα N 123m, προς Μέγαρα B 165m, προς Αθήνα B 120m, προς Αθήνα 

Ν  205m,  βόρεια  αποβάθρα  προς  Μέγαρα  90m,  βόρεια  αποβάθρα  προς  Αθήνα  55m, 

στέγαστρο βόρειο 52m, νότια αποβάθρα προς Μέγαρα 80m, νότια αποβάθρα προς Αθήνα 

45m. στέγαστρο νότιο 65m. Σύνολο 1.000m 

o A05VV‐U 3X2,5 (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο ιστού μέχρι φωτιστικό): 10m x 6 + 5m 

x 20 = 160m 

Το  κτίριο  σταθμαρχείου:  αφορά  ένα  Ισόγειο  κτίριο  περί  τα  102m²  και  ένα  διώροφο  2X79m².  Η 

ανακαίνιση αυτού θα περιλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων παλαιών η/μ εγκαταστάσεων 

και την εκ νέου εγκατάσταση Η/Μ (WC‐ύδρευση‐αποχέτευση, ηλεκτρολογικά‐φωτισμός‐τηλέφωνο‐

data‐αντικλεπτικό, εξαερισμός‐κλιματισμός/Α_C).  

 

14.5. Σ.Στ. ΕΛΠΕ Ελευσίνας 

 

Η  Σ.Στ.  ΕΛΠΕ  Ελευσίνας  θα  περιλαμβάνει  μια  αποβάθρα  120Χ3.50,  νοτίως  της  γραμμής.  Επί  της 

αποβάθρας θα εγκατασταθεί στέγαστρο μονό. Οι διατάξεις φωτισμού θα περιλαμβάνουν:  

 Φωτισμό  στεγάστρου:  μια  σειρά  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμός αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 

Η διανομή της ηλεκτρικής  ισχύος θα περιλαμβάνει 1 παροχικό μονοφασικό πίλεαρ στο τμήμα της 

αποβάθρας προς Μέγαρα. 

Το πίλεαρ πίνακα φωτισμού αποβάθρας, θα είναι διμερές για μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και στεγανό τμήμα 

διανομής. Θα έχει καλώδιο παροχής 5Χ6 και θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

5. Ρευματοδότης 16Α 

6. Εφεδρική γραμμή 16Α 
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7. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 3m (εντός του διμερούς πίλεαρ) 

o J1VV‐U  3G2,5:    Φωτ.  Αποβάθρας  προς  Μέγαρα  43m,  αποβάθρας  προς  Αθήνα  77m, 

Στεγάστρου 40m. Σύνολο 160m 

o A05VV‐U 3X2,5  (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο  ιστού μέχρι φωτιστικό): 5m x 10 = 

50m 

 

14.6. Σ.Στ. Λουτρόπυργος 

 

Η  Σ.Στ.  Λουτρόπυργος  θα  περιλαμβάνει  μια  αποβάθρα  120Χ3.50,  νοτίως  της  γραμμής.  Επί  της 

αποβάθρας θα εγκατασταθεί στέγαστρο μονό. Οι διατάξεις φωτισμού θα περιλαμβάνουν:   

 Φωτισμό  στεγάστρου:  μια  σειρά  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμός αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 

Η  διανομή  της  ηλεκτρικής  ισχύος  θα  περιλαμβάνει  1  παροχικό  μονοφασικό  πίλεαρ  στην  οδό 

πρόσβασης (πλατεία). 

Το Πίλεαρ πίνακα φωτισμού αποβάθρας, θα είναι διμερές για μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και στεγανό τμήμα 

διανομής. Θα έχει καλώδιο παροχής 5Χ6 και θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

5. Ρευματοδότης 16Α 

6. Εφεδρική γραμμή 16Α 

7. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 3m (εντός του διμερούς πίλεαρ) 

o J1VV‐U  3G2,5:    Φωτ.  Αποβάθρας  προς  Μέγαρα  78m,  αποβάθρας  προς  Αθήνα  150m, 

Στεγάστρου 117m. Σύνολο 345m 

o A05VV‐U 3X2,5  (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο  ιστού μέχρι φωτιστικό): 5m x 10 = 

50m 
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14.7. Σ.Στ. Νεράκι 

 

Η Σ.Στ. Νεράκι θα περιλαμβάνει μια αποβάθρα 120Χ3.50, βορείως της γραμμής. Επί της αποβάθρας 

θα εγκατασταθεί στέγαστρο μονό. Οι διατάξεις φωτισμού θα περιλαμβάνουν: 

 Φωτισμό  στεγάστρου:  μια  σειρά  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμός αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 

 

Η διανομή της ηλεκτρικής ισχύος θα περιλαμβάνει 1 παροχικό μονοφασικό στην πρόσβαση – τέλος 

ράμπας της αποβάθρας (προς Αθήνα) 

Το Πίλεαρ πίνακα φωτισμού αποβάθρας, θα είναι διμερές για μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και στεγανό τμήμα 

διανομής. Θα έχει καλώδιο παροχής 5Χ6 και θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

5. Ρευματοδότης 16Α 

6. Εφεδρική γραμμή 16Α 

7. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 3m (εντός του διμερούς πίλεαρ) 

o J1VV‐U  3G2,5:    Φωτ.  Αποβάθρας  προς  Μέγαρα  95m,  αποβάθρας  προς  Αθήνα  42m, 

Στεγάστρου 58m. Σύνολο 195m 

o A05VV‐U 3X2,5  (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο  ιστού μέχρι φωτιστικό): 5m x 10 = 

50m 

 

14.8. Σ.Στ. Νέα Πέραμος 

 

Η Σ.Στ. Νέα Πέραμος θα περιλαμβάνει δύο αποβάθρες 120Χ3.50, βορείως και νοτίως των γραμμών. 

Επί των αποβαθρών θα εγκατασταθούν στέγαστρα μονά. Οι διατάξεις φωτισμού θα περιλαμβάνουν:   

 Φωτισμό  στεγάστρων:  μια  σειρά  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμό αποβαθρών: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 
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 Υπαίθριο φωτισμό περιβάλλοντος χώρου γραμμής – αλλαγών: προς Αθήνα 2 φωτιστικά σε 

ιστό 9m, ένα νότια και ένα βόρεια. Προς Μέγαρα 2 διπλά φωτιστικά νότια και 1 βόρεια σε 

ιστό 9m. 

Η  διανομή  της  ηλεκτρικής  ισχύος  θα  περιλαμβάνει  2  Πίλεαρ,  1  παροχικό  τριφασικό  στη  νότια 

αποβάθρα και 1 υποπίνακα φωτισμού (πίλεαρ) μονοφασικό στην βόρεια αποβάθρα προς Μέγαρα. 

Το Πίλεαρ πίνακα φωτισμού νότιας αποβάθρας (παροχικό), θα είναι διμερές για μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και 

στεγανό τμήμα διανομής. Θα έχει καλώδιο παροχής 5Χ10 και θα περιλαμβάνει τα κυκλώματα:  

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Μέγαρα νότια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

5. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Αθήνα νότια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

6. Παροχή πίνακα φωτισμού βόρειας αποβάθρας, τριφασική, καλώδιο 5Χ6/3Χ25Α 

7. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

8. Ρευματοδότης 16Α 

9. Εφεδρική γραμμή 16Α 

10. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Το Πίλεαρ πίνακα φωτισμού βόρειας αποβάθρας, θα έχει καλώδιο παροχής 5Χ6 και θα περιλαμβάνει 

τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Μέγαρα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός στεγάστρου, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Μέγαρα βόρεια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

5. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Αθήνα βόρεια, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

6. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

7. Ρευματοδότης 16Α 

8. Εφεδρική γραμμή 16Α 

9. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐U 5G10: Παροχικό 3m (εντός του διμερούς πίλεαρ) 

o J1VV‐U 5G6: Παροχικό 20m  

o J1VV‐U 3G2,5: Περιβάλλον φωτισμός προς Μέγαρα N 80m, προς Μέγαρα B 50m, προς Αθήνα 

B 150m, προς Αθήνα Ν 190m, φωτισμός ακάλυπτης βόρειας αποβάθρας προς Μέγαρα 45m, 
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βόρειας αποβάθρας προς Αθήνα 115m, στέγαστρο βόρειο 80m, φωτισμός ακάλυπτης νότιας 

αποβάθρας προς Μέγαρα 45m, νότιας αποβάθρας προς Αθήνα 115m, στέγαστρο νότιο 80m. 

Σύνολο 950m 

o A05VV‐U  3X2,5  (σύνδεση  φωτιστικών  από  ακροκιβώτιο  ιστού  μέχρι  φωτιστικό):  5mx20+ 

10mx5 = 150m 

 

14.9. Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων (προαίρεση) 

 

Ο Σ.Σ. Μεγάρων θα περιλαμβάνει μία αποβάθρα 120Χ5.30,  ενδιάμεσα των δύο γραμμών.  Επί  της 

αποβάθρας θα κατασκευαστεί στέγαστρο διπλό. Οι διατάξεις φωτισμού θα περιλαμβάνουν: 

 Φωτισμό  στεγάστρου:  δύο  σειρές  ενσωματωμένων  γραμμικών  φωτιστικών  σε  σωληνωτή 

κατασκευή αλουμινίου.  

 Υπαίθριο φωτισμό αποβάθρας: 5 διπλά φωτιστικά σε ιστό 4m αριστερά και 5 δεξιά. 

 Υπαίθριο φωτισμό περιβάλλοντος χώρου γραμμής – αλλαγών: προς Αθήνα 2 διπλά φωτιστικά 

και προς τέλος γραμμής δύο διπλά φωτιστικά σε ιστό 9m. 

Η διανομή της ηλεκτρικής ισχύος θα περιλαμβάνει 1 τριφασικό πίνακας εξωτερικού φωτισμού στο 

χώρο του σταθμαρχείου. 

Ο πίνακας εξωτερικού φωτισμού θα τροφοδοτείται με καλώδιο παροχής 5Χ10 και θα περιλαμβάνει 

τα κυκλώματα: 

1. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς Αθήνα, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

2. Φωτισμός περιβάλλοντος (ιστοί 9m) προς τέλος γραμμής, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

3. Φωτισμός ακάλυπτης αποβάθρας προς Αθήνα, μονοφασική, καλώδιο 3Χ2,5/16Α 

4. Φωτισμός στεγάστρου αποβάθρας, μονοφασική 3Χ2,5/16Α 

5. Φωτισμός  ακάλυπτης  βόρειας  αποβάθρας  προς  τέλος  γραμμής,  μονοφασική,  καλώδιο 

3Χ2,5/16Α 

6. Βοηθητικό κύκλωμα 10Α 

7. Ρευματοδότης 16Α 

8. Εφεδρική γραμμή 16Α 

9. Εφεδρική γραμμή 16Α 

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις διανομής θα περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους: 

o J1VV‐R 5G10: Παροχικό 20 m 

o J1VV‐U 3G2,5: Περιβάλλον φωτισμός προς Αθήνα 80m, προς τέλος γραμμής 190m, αποβάθρα 

φωτισμός προς Αθήνα 55m, προς τέλος γραμμής 130m, στέγαστρο 115m. Σύνολο 1570m 

o A05VV‐U 3X2,5 (σύνδεση φωτιστικών από ακροκιβώτιο ιστού μέχρι φωτιστικό): 10m x 4 + 5m 

x 10 = 90m 



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 148 από 151 
     Τεύχος 1 από 2 

Τα κτίρια σταθμαρχείου είναι δύο  Ισόγεια κτίρια περί  τα 65m²  και 70m². Η ανακαίνιση αυτών θα 

περιλαμβάνει  την  αποξήλωση  των  υφιστάμενων  παλαιών  η/μ  εγκαταστάσεων  και  την  εκ  νέου 

εγκατάσταση  Η/Μ  (WC‐ύδρευση‐αποχέτευση,  ηλεκτρολογικά‐φωτισμός‐τηλέφωνο‐data‐

αντικλεπτικό, εξαερισμός‐κλιματισμός/Α_C).   

 

15. ΛΟΙΠΑ  

 

 

15.1. Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

 

Στο παρόν έργο προβλέπεται η διαμόρφωση των καλύψεων των αποβαθρών και του περιβάλλοντος 

χώρου των σταθμών για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τη κείμενη 

Νομοθεσία και τα τυπικά σχέδια του ΟΣΕ που επισυνάπτονται στο Τεύχος 2 από 2 της παρούσης. 

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει αδαπάνως τις αντίστοιχες κατασκευαστικές μελέτες εφαρμογής. 

 

15.2. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει προσωπικό του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. πριν τη θέση σε λειτουργία των αντίστοιχων 

Η/Μ Σιδηροδρομικών Συστημάτων σύμφωνα με το Τιμολόγιο του έργου και πριν την παραλαβή του 

έργου, η εργασία δε αυτή πληρώνεται κατά περίπτωση με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. 

Ο τρόπος και το πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και το έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που θα χορηγηθεί 

στους εκπαιδευόμενους θα προσδιοριστεί σε συνεργασία του Αναδόχου με την ΟΣΕ Α.Ε. μετά την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

 

15.3. Δοκιμές 

 

Οι δοκιμές για τα επιμέρους υποσυστήματα θα γίνονται παρουσία εξουσιοδοτημένου προσωπικού 

της Ο.Σ.Ε. Α.Ε., όπως αναγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή και οι δαπάνες για την παρουσία του 

προσωπικού της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στις δοκιμές βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

15.4. Απολογιστικές εργασίες 

 

Στο κονδύλι  των απολογιστικών εργασιών  του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται οι δαπάνες που 

αναφέρονται στο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 
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15.5. Διαλειτουργικότητα 

 

Στο  παρόν  έργο  προβλέπεται  η  πιστοποίησή  του  στο  σύνολό  του  ως  προς  τις  Αρχές  της 

Διαλειτουργικότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (ΝΟΒΟ), σύμφωνα με το τιμολόγιο της 

Υπηρεσίας. 

 

15.6. Ανταλλακτικά 

 

Στο παρόν έργο προβλέπεται προμήθεια ανταλλακτικών για τα επιμέρους συστήματα, σύμφωνα με 

τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών του κάθε υποσυστήματος, το τιμολόγιο μελέτης και τους 

όρους της ΕΣΥ. 

 

 

16. ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

16.1. Μελέτη ενοποίησης – συντονισμού 

 

Ο  Ανάδοχος  θα  συντάξει  άνευ  ιδιαίτερης  αποζημίωσης  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του  Μελέτη 

Ενοποίησης  ‐  Συντονισμού  των  επιμέρους  μελετών,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  όρων 

δημοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Αποτέλεσμα της μελέτης ενοποίησης ‐ συντονισμού που αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο θα 

είναι  η  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  προκύπτουν  από  την  εμπλοκή  των  διαφόρων 

κατασκευών  σε  συγκεκριμένες  θέσεις  του  έργου  και  η  παρουσίαση  των  προτεινόμενων  από  τις 

διάφορες μελέτες κατασκευών που αφορούν στην Σ.Γ. σε ένα ενιαίο υπόβαθρο ούτως ώστε οι μελέτες 

εφαρμογής  που  θα  συντάσσονται  κατά  περίπτωση  να  είναι  απαλλαγμένες  από  πιθανές 

τροποποιήσεις λόγω αλληλεμπλοκών των μελετών εφαρμογής. 

Η μελέτη ενοποίησης‐ συντονισμού θα αφορά : 

• Την  επιδομή  της  Σ.Γ.  σε  συνδυασμό  με  τα  έργα  Ηλεκτροκίνησης  ‐  Σηματοδότησης  ‐ 

Τηλεπικοινωνιών. 

• Τις κτιριακές εγκαταστάσεις 

• Τις εργασίες στους Σ.Σ. (αποβάθρες, πεζοδιαβάσεις) σε συνδυασμό με τις φάσεις κατασκευής 

και τις προτεινόμενες κατασκευές των Λειτουργικών Συστημάτων (Ηλεκτροκίνηση ‐ Σηματοδότηση ‐ 

Τηλ/νίες). Τις κατασκευές (προσωρινές ‐ μόνιμες) που αφορούν στην κυκλοφορία των συρμών του 

ΟΣΕ και του Αναδόχου κατά τη διάρκεια του έργου. 

• Τις σκυροδετήσεις έργων σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας ‐ γειώσεις 

• Τον  έλεγχο  και  καταγραφή  της  κάλυψης  των  απαιτήσεων  της  διαλειτουργικότητας  στις 

κατασκευές του έργου. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

• Ο  Ανάδοχος  θα  συντάξει  ένα  μητρώο  σημείων  αλληλεπίδρασης  κατά  την  έναρξη  της 

διεργασίας της μελέτης, το οποίο θα ενημερώνεται και θα επεκτείνεται στο επόμενο επίπεδο καθώς 

θα  προχωρεί  η  μελέτη.  Το  εν  λόγω  μητρώο  θα  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον  τα  εξής  σημεία 

αλληλεπίδρασης : 

• Ανάμεσα στα μελετητικά αντικείμενα του Αναδόχου που συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 

συνολικής εικόνας του Έργου και την παροχή των κύριων λειτουργιών αυτού. 

• Ανάμεσα στα αντικείμενα του Αναδόχου και των άλλων αναδοχών που εμπλέκονται στο Έργο. 

• Ανάμεσα στα αντικείμενα του Αναδόχου με τα υφιστάμενα συστήματα 

• Ανάμεσα στα υποσυστήματα ενός συστήματος εάν απαιτείται. 

• Ανάμεσα στα στοιχεία ενός συστήματος που προμηθεύουν διαφορετικοί προμηθευτές εάν 

απαιτείται. 

• Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι οι συνέπειες / επιδράσεις όλων των τεχνικών τροποποιήσεων 

κατά την εξέλιξη των μελετών του Έργου θα είναι δυνατόν να προσδιορίζονται μέσω του συστήματος 

διαχείρισης των σημείων αλληλεπίδρασης και να λαμβάνονται υπόψη από τα επηρεαζόμενα τεχνικά 

αντικείμενα. 

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο  Ανάδοχος  απαιτείται  να  υποβάλλει  σχέδια  ενοποίησης  και  συντονισμού  των  επιμέρους 

αντικειμένων του έργου προς διευκόλυνση των εργασιών κατασκευής. Στην τελική τους μορφή τα 

σχέδια  συντονισμού  θα  έχουν  πλήρως  συντονισμένες  όλες  τις  πληροφορίες  από  τα  υδραυλικά, 

στατικά, αρχιτεκτονικά, σιδηροδρομικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια, με τον τελικά επιλεγέντα 

εξοπλισμό. 

Τα σχέδια συντονισμού θα δίδουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ακριβή σχεδιασμό των 

μελετών εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία σε εύλογο 

χρονικό διάστημα. 

Η  μελέτη  ενοποίησης  ‐  συντονισμού  ενημερωμένη  με  τα  πραγματικά  στοιχεία  κατασκευής  θα 

αποτελέσει τη βάση για τα σχεδία "όπως κατασκευάσθηκε" που θα συνταχθούν και παραδοθούν για 

το μητρώο του έργου. 

   



Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος 
Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων (ΑΔ. 247) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 151 από 151 
     Τεύχος 1 από 2 

 

16.2. Μελέτες του Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος προβλέπεται να εκπονήσει όλες τις μελέτες εφαρμογής, σύμφωνα με τους όρους της ΕΣΥ 

και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων. 

Στο τεύχος 2 από 2 της Τεχνικής Περιγραφής δίδονται τα εγκεκριμένα σχέδια των μελετών του έργου. 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2022 
 
 

Η προϊσταμένη 

 ΔΙΣΣΑ/ΑΕΣ 

Η προϊσταμένη 

ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΘ 
Ο προϊστάμενος 

ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/ΤΘ 
  

 
 
 

Γ. Κόντε Ολ. Γκαϊτατζή Λ. Πεγιάδης 
  

Ο προϊσταμένος  

ΔΙΣΗΣΗΚ 

 

Ο προϊσταμένος  

ΔΙΣΣΑ 
  

 
 
 

 Ζ. Στουρνάρας Κ. Μουρουδέλης 
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