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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Σν παξφλ Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ (Δ) θαιχπηεη ηηο γεληθέο πηπρέο ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ (ΠΜ) θαη ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) Έξγσλ θαη πξέπεη λα κειεηεζεί 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Τ), ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΠ) ηνπ 
έξγνπ, ηηο Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ (ΠΔ) θαη ηα ινηπά Σεχρε πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
παξνχζα χκβαζε. 
 
Σν παξφλ εγρεηξίδην ζρεδηαζκνχ ζεσξείηαη δεζκεπηηθφ θαη δίδεηαη ζηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο θαη κεηέπεηηα ζηνλ Αλάδνρν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε 
θάζε σξίκαλζεο ησλ κειεηψλ θαη απνηειεί ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο κε ηηο νπνίεο ζα 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ε νπνηαδήπνηε κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί.   
 
Ο ρεδηαζκφο Αηζνπζψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Άξζξα 12 θαη 13 ζα ζεσξείηαη 
δεζκεπηηθφο απφ ηνλ Αλάδνρν φζνλ αθνξά ζηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη πιεξνθνξηαθφο φζνλ αθνξά αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ 
ππνρξεψζεηο άιισλ Αλαδφρσλ. Δάλ θάπνηα αληηθείκελα δελ νξίδνληαη ζηνλ ρεδηαζκφ 
Αηζνπζψλ, απηά ζα κειεηψληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη πξαθηηθέο απαηηήζεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ θαιή 
πξαθηηθή. Σα κεγέζε ησλ δσκαηίσλ ζα ζεσξνχληαη σο ηα πξνηεηλφκελα κεγέζε θαη ζα 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα 
κε ηηο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη 
ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.. 
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Άξζξν 1 Αξρηηεθηνληθά - Γεληθέο Απαηηήζεηο 
 
1.1 Η αξρηηεθηνληθή αληίιεςε ησλ ηαζκώλ ηνπ Μεηξό 
 
1.1.1 Μέζσ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ησλ ζηαζκψλ ηνπ Μεηξφ θαη ηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ πξνβιέπεηαη λα 
θαηαζθεπαζζνχλ, πξέπεη λα επηηεπρζνχλ εθείλα ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο 
θαη αηζζεηηθήο πνπ ζα είλαη αλάινγα ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ Έξγνπ ηνπ 
Μεηξφ ζηελ Πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 
1.1.2 Οη ζηαζκνί ηνπ Μεηξφ δελ ζα απνηειέζνπλ κφλνλ ηηο πχιεο εηζφδνπ / 

εμφδνπ πξνο / απφ έλα ιεηηνπξγηθφ δίθηπν αιιά θαη ζεκεία φπνπ ζα 
δίδνληαη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ελδέρεηαη - ζηηγκηαία – λα απνηειέζνπλ 
ηνπο ρψξνπο απζφξκεησλ εθδειψζεσλ θαη επαθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ησλ ζηαζκψλ πξέπεη λα αληαπνθξηζεί φρη κφλν 
ζηελ άλεηε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ, αιιά θαη ζηελ επράξηζηε 
δηέιεπζε θαη πξνζσξηλή παξακνλή ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα ζπλεηζθέξνπλ 
ζηε δεκηνπξγία ελφο αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν ζα βειηηψζεη 
ηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 
1.2 Οη ζηαζκνί σο ζεκειηώδε ζηνηρεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πεξηνρώλ πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ.  
 
1.2.1 Ζ αλάγθε γηα κία αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ησλ ζηαζκψλ ηθαλή λα βειηηψζεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη 
ζηαζκνί αληηθεηκεληθά ζα απνηειέζνπλ ηα θέληξα γχξσ απφ ηα νπνία ζα 
αλαπηπρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο (δηεπζέηεζε ππαίζξησλ ρψξσλ θαη θπθινθνξίαο πεδψλ, 
δηαρείξηζε θπθινθνξίαο, αλαδηνξγάλσζε ηεο ρξήζεο γεο θαη ηνπ 
επξχηεξνπ ρψξνπ ελ γέλεη). Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ινηπφλ, ζα απνηειέζνπλ 
ηα ζπζηαηηθά κέξε ελφο επξχηεξνπ ζπγθξνηήκαηνο δηαθίλεζεο θαη 
θνηλσληθψλ επαθψλ. 

 
1.2.2 Ζ αξρηηεθηνληθή κνξθή ησλ ζηαζκψλ πξέπεη λα είλαη αξθνχλησο επέιηθηε 

ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο 
ζηαζκνχ. 

 
1.2.3 Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ζηαζκνχ 

νξίδνληαη απφ:  
α. Σν είδνο ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ - ελ γέλεη - πνπ 

πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ ζηαζκφ, 
β. Σνλ επηθξαηνχληα ραξαθηήξα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηνπο ζηαζκνχο πνπ γεηηληάδνπλ κε ζεκαληηθνχο 
ρψξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, 

γ. Σελ ελδερφκελε πξνζζήθε ζπκπιεξσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηα 
θηήξηα ησλ ζηαζκψλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνθαιχςνπλ 
νξηζκέλα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα ηνλίζνπλ ηελ 
ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. 
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1.3 Γεληθέο Απαηηήζεηο Λεηηνπξγίαο 
 

1.3.1 Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε ιεηηνπξγηθή δηάηαμε ησλ ζηαζκψλ, 
ηα νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ επηβαηψλ ηνπ Μεηξφ απφ ηε 
ζηάζκε νδνχ πξνο ηηο απνβάζξεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 
α. Σελ πξφζβαζε απφ ηε ζηάζκε νδνχ ζην ρψξν εηζφδνπ ηνπ θνηλνχ, 
β. Σνλ ρψξν έμσ απφ ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εθδνηεξίσλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο 
επηβάηεο θαη ην πξνζσπηθφ,  

γ. Σνλ ρψξν κέζα απφ ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο πξφζβαζεο πξνο ηηο απνβάζξεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 
πξνζσπηθνχ,  

δ. Σηο απνβάζξεο. 
 

1.3.2 Ζ δηακφξθσζε ησλ ζηαζκψλ νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ρψξνπο 
κεραλνζηαζίσλ. Ζ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο κεραλνζηαζίσλ γηα ιφγνπο 
ειέγρνπ ή ζπληήξεζεο, ζα επηηξέπεηαη κφλν ζην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ 
ηεο Τπεξεζίαο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ κεραλνζηαζίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
έηζη ψζηε λα αξκφδεη θαηά ηνλ βέιηηζην ηξφπν ζηνπο ζθνπνχο ηνπο 
νπνίνπο απηά εμππεξεηνχλ θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
απνκέλνπλ απφ ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ 

 
1.4 Η ηαπηόηεηα ηνπ Μεηξό ηεο Θεζζαινλίθεο 
 

α. Σν Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο πξνζιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ απφ 
ηηο ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη απφ ηε ιεηηνπξγηθή θαη κνξθνινγηθή 
δηακφξθσζε ησλ ζηαζκψλ. Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε ησλ ζηαζκψλ 
πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ηαπηφηεηαο. Απηή ζα 
ζπκπιεξψλεη ηελ απαίηεζε γηα κία απιή θαη πξφζθνξε ιεηηνπξγηθή 
δηακφξθσζε θαη ζα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηα ζρήκαηα πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηηο ηνπηθέο επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
(ζεξκνθξαζία, θσηηζκφο, θιπ.) θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ζπλήζεηεο ηνπ θνηλνχ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ην έξγν απφ ηε 
ζηηγκή πνπ απηφ ζα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ.  

β. Σν ζρήκα θαη ε θαηαζθεπαζηηθή δνκή ησλ ζηαζκψλ πξέπεη λα 
δεκηνπξγεί ζηνπο επηβάηεο ην αίζζεκα ηνπ άθζνλνπ ρψξνπ θαη ηεο 
επρεξνχο θαη αζθαινχο επηθνηλσλίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα 
ζπλεηζθέξεη ζε έλα επράξηζην θαη άλεην πεξηβάιινλ πνπ αξκφδεη 
ζην πεξηβάιινλ ησλ ζηαζκψλ. Τιηθά ηειεησκάησλ, ζήκαλζε, 
θσηεηλά ζήκαηα θαη θσηηδφκελνη εζσηεξηθά πίλαθεο πιεξνθφξεζεο 
θνηλνχ, ρξψκαηα, θιπ., ζπλεηζθέξνπλ θαη απηά ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
κεηξφ.  

γ. Μία βαζηθή απαίηεζε είλαη φηη ε αξρηηεθηνληθή κειέηε ησλ ζηαζκψλ 
αλαπηχζζεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπλδπάδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή 
ιεηηνπξγηθή δηεπζέηεζε κε ηε βέιηηζηε κνξθνινγηθή δηακφξθσζε 
ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηνπο ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 
πεξηνξηζκνχο,  

δ. ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε φισλ ησλ ζηαζκψλ ζα ζπλππάξρνπλ ηα 
εμήο ηξία  επίπεδα ηαπηφηεηαο: 
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δ1. Σαπηφηεηα πζηήκαηνο 
δ2. Σαπηφηεηα Γξακκήο 
δ3. Σαπηφηεηα ηαζκνχ 

 
1.4.1 Σαπηφηεηα πζηήκαηνο: 
 Σα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

δηεπθνιχλνπλ ην επηβαηηθφ θνηλφ λα αλαγλσξίδεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, σο ζηνηρεία ελφο κέζνπ πνπ δηαθέξεη απφ ηα 
ππφινηπα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, λα αλαγλσξίδεη κε επρέξεηα ηηο εηζφδνπο 
ησλ ζηαζκψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα επηηξέπνπλ ζην επηβαηηθφ  
θνηλφ λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ κε άλεζε θαη επθνιία.  

 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ πζηήκαηνο επηηπγράλεηαη κε ηνπο θάησζη ηξφπνπο: 
α.  πλέπεηα σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή γεληθή ηδέα, 
β. ηαζεξή δηάηαμε εληφο ησλ ζηαζκψλ θαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο 

εγθαηαζηάζεηο εληφο ησλ ρψξσλ γηα ην θνηλφ, 
γ.  Υξήζε ηππηθψλ ζηνηρείσλ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα,  
δ.  Υξήζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο κε θνηλφ χθνο γξαθηθψλ,  
ε.  Υξήζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζε ζηξαηεγηθέο 

ζέζεηο. 
 

1.4.2 Σαπηφηεηα Γξακκήο: 
 Ζ ηαπηφηεηα γξακκήο ζα επηηεπρζεί θπξίσο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ρξσκάησλ.   
 
1.4.3 Σαπηφηεηα ηαζκψλ: 
 Ζ ηαπηφηεηα ησλ ζηαζκψλ ζα εδξαησζεί θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη 

ζην θνηλφ λα αλαγλσξίδεη κε επρέξεηα ηνλ ζηαζκφ πξννξηζκνχ ελφζσ 
βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζπξκνχ θαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο εηζφδνπο ζε 
κεκνλσκέλνπο ζηαζκνχο ελφζσ βξίζθεηαη ζηε ζηάζκε νδνχ. Σα 
αθφινπζα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ:  
α. ήκαηα θαη θσηεηλά ζήκαηα 
β. Παξαιιαγέο ζε ρξψκαηα θαη ηχπνπο πιηθψλ θαζψο θαη ζηα 

ηειεηψκαηα,  
γ. Δηδηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα ζε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο.  
δ.  Καζίζκαηα ζηηο απνβάζξεο 

 
 

1.4.4 ρεδηαζκφο Οιφθιεξνπ ηνπ πζηήκαηνο: 
α. Ο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ζα ζπλδπάζεη πνηθηιία θαη 

ηππνπνίεζε. Ζ πνηθηιία ζηελ επηινγή ησλ βαζηθψλ θαη 
δεπηεξεπφλησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ παξέρεη ηαπηφηεηα γηα 
ηνπο ζηαζκνχο αιιά θαη νπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη εξεζίζκαηα ζην 
επηβαηηθφ θνηλφ. Ζ ηππνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζνχλ νη παξαθάησ ζηφρνη:  

 
α1. Δμνηθείσζε ησλ επηβαηψλ κε ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ, 

απνθεχγνληαο έηζη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο επηθίλδπλσλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζχγρπζε ή δηζηαγκνχο 
σο πξνο ηε δηαθίλεζε, 
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α2. Δθαξκνγή ησλ ίδησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθθέλσζε ησλ 
ζηαζκψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο,  

α3. πλέπεηα σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, 
α4. Απνζήθεπζε πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ,  
α5. Οηθνλνκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα κεγάινπ φγθνπ 

πιηθψλ - αληαιιαθηηθψλ, 
α6. πκβαηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εληαίεο πεγέο 

πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο.  
 

β. Σα αξρηηεθηνληθά ηππηθά ζηνηρεία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 
β1. ήκαηα, ζήκαηα θαηεχζπλζεο, ζήκαηα ηαπηφηεηαο ζηαζκνχ, 

εζσηεξηθά θσηηδφκελα ζήκαηα αλειθπζηήξα ζην επίπεδν 
νδνχ, γξαθηθά θαη πίλαθεο πιεξνθνξηψλ (4 θσηηδφκελνη 
εζσηεξηθά γηα θάζε απνβάζξα),  

β2. Κιίκαθεο, σο πξνο ην πάηεκα θαη ην ξίρηπ ηνπ ζθαινπαηηνχ, 
β3. Αληηνιηζζεξή θαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα γξακκή ζην άθξν ηεο 

απνβάζξαο, 
β4. Ππξνζβεζηηθέο θσιεέο θαη πίλαθεο ππξνπξνζηαζίαο θαζψο 

θαη ελνπνηεκέλεο ζπζθεπέο έθηαθηεο αλάγθεο (δχν αλά 
ζηαζκφ ζην επίπεδν ηεο απνβάζξαο) νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ : 
α. Απηφκαηα ηειέθσλα, 
β. ζσιήλα ππξνζβεζηήξα / ηχκπαλν πεξηηχιημεο, 
γ. εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο, 
δ. παξνρή λεξνχ, 
ε.ρεηξνθίλεηα θνκβία ζπλαγεξκνχ (παιφζξαπζηα θνπηηά), 
ζη. ζεκείν αλαγγειηψλ ζηαζκνχ, 
δ. ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο, 

β5. Ρνιά αζθαιείαο ζηηο εηζφδνπο, 
β6. Υεηξνιηζζήξεο θαη θηγθιηδψκαηα. 
β7. ήκα ηνπ Μεηξφ ζε αλνμείδσηνπο ζηχινπο (έλα ζήκα αλά 

είζνδν, πεξηέρνληαο ην ινγφηππν ηνπ Μεηξφ, ράξηε ηεο 
πεξηνρήο, ράξηε ηνπ Μεηξφ). 

 
γ. ηνηρεία, πνπ θαηά πξνηίκεζε αθνξνχλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα, σο 

αθνινχζσο: 
  

γ1.  Καζίζκαηα, 
γ2.  Θχξεο θαη Δίδε θηγθαιεξίαο, 
γ3.  Γηαθεκηζηηθά ηακπιφ (θσηεηλά), 
γ4.  Δίδε Τγηεηλήο θαη πδξαπιηθά, 
γ5.   Ρνιφγηα. 

 
1.5 Απαηηήζεηο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ρξήζεηο 

 
1.5.1 ε φινπο ηνπο ζηαζκνχο, πέξαλ ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ, ζα ππάξμεη 

πξφβιεςε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ 
ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ ελζσκάησζε 
ησλ ζηαζκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο. Με γλψκνλα ηε ζέζε ηνπ θάζε 
ζηαζκνχ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νη 
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εγθαηαζηάζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 
α. Πεξηνξηζκέλεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
β. Γεκνηηθά Πεξίπηεξα Πιεξνθφξεζεο Κνηλνχ, 
γ. Δκπνξηθά Κέληξα επξχηεξεο ζπνπδαηφηεηαο ζε θάπνηνπο ζηαζκνχο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο Αξρέο ηνπ Μεηξφ. 
Σα αλσηέξσ θέληξα ζα αλαπηπρζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζπλαθή 
ζρέδηα γηα ηελ αλαδηάπιαζε ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηβάιιεη ηνπο 
ζηαζκνχο, 

δ. Αζηπλνκηθνί ζηαζκνί ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο, 
ε. ηαζκνί πξψησλ βνεζεηψλ ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο, 
ζη.  Τπφγεηεο δηαβάζεηο πεδψλ ζε θξίζηκεο ζέζεηο ζηελ πφιε, πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ κε ην ηκήκα ηνπ ζηαζκνχ εθηφο ηνπ 
ρψξνπ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, απνηεινχλ επίζεο επηζπκεηέο 
εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο, αλά πεξίπησζε, ζπλδξάκνπλ νπζηαζηηθά 
ζηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο. Χζηφζν, νη αλσηέξσ δηαβάζεηο ζα είλαη 
αλνηθηέο κφλνλ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ.  

 
1.5.2 ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ρψξνο ηνπ ζηαζκνχ πνπ βξίζθεηαη 

εθηφο ηνπ ρψξνπ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ππφγεηα 
δηάβαζε πεδψλ (βιέπε αλσηέξσ), πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο 
ιεηηνπξγηθέο θαη κνξθνινγηθέο απαηηήζεηο:  
α.  Ζ θπθινθνξία ησλ πεδψλ ζηηο ππφγεηεο δηαβάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηφζν άλεηε φζν θαη ζην επίπεδν ησλ νδψλ. πλεπψο ζα πξέπεη λα 
πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή νκαιψλ ξακπψλ ή θπιηφκελσλ θιηκάθσλ 
εάλ δηαηίζεηαη θαηάιιεινο ρψξνο. 

β.  Σν εχξνο, ε κνξθή θαη ν θσηηζκφο - είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ ή 
ηερλεηφ - πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ζηνπο πεδνχο αίζζεκα αζθάιεηαο. 
Πξέπεη λα εμεηαζζεί ην ελδερφκελν ρσξνζέηεζεο νξηζκέλσλ εθ ησλ 
αλσηέξσ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά κήθνο ησλ 
δηαβάζεσλ απηψλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ειθπζηηθφηεξεο θαη λα 
βειηησζεί ε θίλεζε ησλ πεδψλ. 

γ. Ζ θίλεζε ησλ πεδψλ ζηηο ππφγεηεο δηαβάζεηο δελ πξέπεη λα 
παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν / έμνδν ησλ επηβαηψλ πξνο / απφ ην 
ζηαζκφ.  

 
1.6 Σύπνη ηαζκώλ 
 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζηαζκψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα εμήο: 
α.  Σε ζέζε ηνπο ζην δίθηπν ηνπ Μεηξφ, 
β.  Σελ επηβαηηθή θίλεζε θαη ηε ράξαμε. 
 

1.6.1 Σχπνη ηαζκψλ ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπο ζην Γίθηπν ηνπ Μεηξφ. 
 
 Οη ζηαζκνί θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 
 

α. Δλδηάκεζνη ζηαζκνί: 
Οη ζηαζκνί απηνί εμππεξεηνχλ κία κφλν γξακκή πνπ απνηειείηαη 
απφ δχν ζηδεξνηξνρηέο, κία αλά θαηεχζπλζε. Οη απνβάζξεο ζα είλαη 
θεληξηθέο,  
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β. Σεξκαηηθνί ηαζκνί:    
Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ρσξνζεηνχληαη ζην άθξν ησλ γξακκψλ θαη 
δηαθέξνπλ απφ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο σο πξνο ην φηη νη 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξκψλ θαζνξίδνπλ ηε γξακκνινγία. 
ηα πιαίζηα ηεο κειινληηθήο επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φινη νη 
ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ζα κειεηεζνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο 
ελδηάκεζνη πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη πηζαλφλ ε δηαθίλεζε ησλ 
επηβαηψλ ζηνπο ζηαζκνχο απηνχο θαηά ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο 
λα δηαθέξεη απφ ηε δηαθίλεζε θαηά ηηο κειινληηθέο θάζεηο.  

 
1.6.2. Σχπνη ζηαζκψλ αλάινγα κε ηελ επηβαηηθή θίλεζε θαη ράξαμε: 
  Οη ζηαζκνί ζα ηαμηλνκεζνχλ ζε 2 θαηεγνξίεο, κία θαηεγνξία κε 

απνβάζξεο εχξνπο 8.25κ φπσο νη ζηαζκνί Ννκαξρία, Καιακαξηά, 
Αξεηζνχ θαη Νέα Κξήλε θαη κία θαηεγνξία κε απνβάζξα εχξνπο 6.15κ 
φπσο ν ζηαζκφο Μίθξα.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  9 απφ 172 

 
Άξζξν 2 Αξρηηεθηνληθά - Αξρέο Λεηηνπξγίαο 
  
2.1 Δηζαγσγή 

 
2.1.1 Σν παξφλ θαη ην επφκελν θεθάιαην πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηε 

πξνηεηλφκελε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ θαη ηα πξφηππα πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο 
Καιακαξηάο. Απαηηείηαη ζπκκφξθσζε πξνο ηα θξηηήξηα ψζηε λα 
εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο γεληθήο δηάηαμεο θαη ηεο βαζηθήο κνξθήο 
ησλ ζηαζκψλ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη λα πξνβιεθζνχλ νη 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ ζηαζκψλ. Οη αξρέο 
ζρεδηαζκνχ ησλ ζηαζκψλ παξέρνπλ ηηο απαηηήζεηο ρσξνζέηεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε επρεξήο δηαθίλεζε ησλ 
επηβαηψλ, λα δηεπθνιπλζεί ε κεηεπηβίβαζε θαη λα ππάξμεη ε θαηάιιειε 
ελζσκάησζε ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ησλ αξρηηεθηνληθψλ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. 

 
2.1.2  Οη ζηαζκνί πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 

πνηθίινπλ ηφζν ζηε ιεηηνπξγία φζν θαη ζηε κειέηε ηνπο. Ζ βαζηθή 
απαίηεζε ηνπ ζηαζκνχ ζπλίζηαηαη ζηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ πξνο θαη 
απφ ην ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, ε ξνή ησλ επηβαηψλ θαη ν ρψξνο πνπ 
δηαηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εμππεξεηήζεη κε άλεζε θαη αζθάιεηα 
απνηεινχλ ζέκαηα πςίζηεο ζεκαζίαο.  

 
 
2.1.3  ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο δηάηαμεο κεκνλσκέλσλ ζηαζκψλ, 

εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο ζρεδηαζκνχ: 
 

α.  Ο ζρεδηαζκφο ζα ηεξεί ηα ζπκπεθσλεκέλα κειεηεηηθά πξφηππα,  
β.  Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζηαζκψλ ζα είλαη επαξθήο 

ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο αλακελφκελεο επηβαηηθήο 
θίλεζεο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο ππφ ζπλζήθεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο 
θαη ππφ ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο (εθθέλσζεο), 

γ.  Ο ζρεδηαζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ αλακελφκελνπ 
ζπλσζηηζκνχ. 

δ. Ο ζρεδηαζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
πιεκκπξψλ. 

ε.  Σα ζηνηρεία ζα ηππνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε 
εμνηθείσζε ησλ επηβαηψλ, λα είλαη επρεξείο ε ιεηηνπξγία θαη ε 
ζπληήξεζε θαη λα ππάξρεη νηθνλνκία ζηελ θαηαζθεπή,  

ζη.  Ζ δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ ζα είλαη θαηά ην δπλαηφλ απιή θαη άκεζε, 
ελψ ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε φριεζε κεηαμχ ησλ επηβαηψλ πνπ 
αθηθλνχληαη θαη απηψλ πνπ αλαρσξνχλ,  

δ. Ο ζρεδηαζκφο ζα δίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ άλεζε θαη ηελ 
επρέξεηα ησλ επηβαηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηά ηνπο 
έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 

ε.  Θα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ ζηαζκνχ, 
κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεο δεκηνπξγίαο 
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ειθπζηηθψλ νδψλ πξνζέιεπζεο ζην ζηαζκφ θαη ηεο επηινγήο ησλ 
θαηάιιεισλ πιηθψλ,  

ζ.  Ζ εζσηεξηθή δηακφξθσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ζηαζκνχ ζα 
δηεπθνιχλεη ζηελ ζχληαμε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ελφο άλεηνπ 
θαη ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 

ηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ηχπνπο θαηαζθεπήο 
θαη ιεηηνπξγίαο, ε γεληθή δηάηαμε ησλ ζηαζκψλ επεξεάδεηαη απφ ηε 
γεσκεηξία ηεο ράξαμεο, ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο, ηελ αλακελφκελε ξνή 
επηβαηψλ θαη ηηο ειεθηξηθέο / κεραλνινγηθέο απαηηήζεηο.  
Οη ρψξνη ησλ ζηαζκψλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαη 
κε-θνηλφρξεζηνπο (ζηνπο ηειεπηαίνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο κφλν ζην 
πξνζσπηθφ).  

 
2.1.4 Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα δηαρσξηζηνχλ ζε : 

α. Δηζφδνπο, 
β.  Υψξν Έθδνζεο θαη Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ (Γηαθίλεζεο Δπηβαηψλ), 
γ.  Απνβάζξεο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. (Οη απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 
επηβαηψλ θαη ηα αληίζηνηρα κειεηεηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 2.2).  

 
2.1.5. Δίζνδνη 

Οη είζνδνη ζηνπο ζηαζκνχο, καδί κε ηνπο αλειθπζηήξεο, θπιηφκελεο 
θιίκαθεο, ζηαζεξέο θιίκαθεο, δηαβάζεηο θαη ξάκπεο ζα απνηειέζνπλ ηε 
ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ρψξνπ δηαθίλεζεο επηβαηψλ ηνπ ζηαζκνχ θαη ησλ 
παξαθείκελσλ νδψλ. Ζ ζχλδεζε κπνξεί λα είλαη κνλήο ή δηπιήο 
θαηεχζπλζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη είζνδνη κπνξεί λα είλαη θαη έμνδνη. Ζ ζέζε 
θαη ε δηακφξθσζε ηεο θάζε εηζφδνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα 
εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηψλ ηεο πεξηνρήο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρψξνπ 
(θπζηθά ή ηερλεηά εκπφδηα) θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηηο γχξσ 
απφ ηνπο ζηαζκνχο πεξηνρέο. Ζ είζνδνο ζηνπο ζηαζκνχο κπνξεί λα είλαη 
απηνηειήο ή εληαγκέλε ζην πεξηβάιινλ. Δμαξηψκελε απφ ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ζηε ζηάζκε επηθαλείαο, ε είζνδνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
θπιηφκελεο θιίκαθεο πξνο ηνλ ρψξν δηαθίλεζεο ησλ επηβαηψλ ή λα 
παξέρεη πξφζβαζε κφλνλ κέζσ ζηαζεξψλ θιηκάθσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα 
παξαζρεζεί δηέιεπζε ρσξίο ζθαινπάηηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξαζπέδνπ 
ηεο νδνχ πξνο ηελ είζνδν ηνπ αλειθπζηήξα, πξφζβαζε πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηβάηεο ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα.  
ε θάζε πεξίπησζε, ε κειέηε εηζφδσλ ηνπ θάζε ζηαζκνχ ζα ελζσκαησζεί 
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, αιιά ζα παξέρεη επίζεο έλα ζαθψο 
πξνζδηνξηδφκελν ζεκείν πξφζβαζεο ζην Μεηξφ. 

 
2.1.6. Υψξνη Γηαθίλεζεο Δπηβαηψλ 
 Ο Υψξνο Γηαθίλεζεο Δπηβαηψλ κπνξεί λα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ 

απνβάζξα ή ζηελ κία ηεο πιεπξά, ελψ ε δηάηαμε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 
ρψξνπ απηνχ ζα εμαξηεζνχλ απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εηζφδσλ ζην 
ζηαζκφ θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο απνβάζξεο, θαζψο θαη απφ ηνλ αξηζκφ 
ησλ επηβαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζηαζκφ. Ο ρψξνο δηαθίλεζεο ησλ 
επηβαηψλ ζα πεξηέρεη Απηφκαηα Μεραλήκαηα Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ 
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(ΑΜΔΔ) θαη Μεραλήκαηα Δπηθχξσζεο / Πχιεο. Σνχην, κε ζθνπφ 
δηαρσξηζκνχ ηνπ Υψξνπ απηνχ ζε δχν δηαθξηηέο πεξηνρέο. ηελ 
«ειεχζεξε δψλε», νη επηβάηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο (δξνκνιφγηα) θαη λα πξνκεζεχνληαη εηζηηήξηα. 
Μφιηο επηθπξψζνπλ ην εηζηηήξηφ ηνπο, νη επηβάηεο δηέξρνληαη ζηελ 
«ειεγρφκελε δψλε» θαη εηζέξρνληαη ζηελ απνβάζξα κέζσ ησλ 
θπιηφκελσλ ή ζηαζεξψλ θιηκάθσλ. 
Ζ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ (SMR) απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ. Πξέπεη λα ρσξνζεηείηαη ζην ρψξν έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ ζε ζεκείν φπνπ ζα είλαη εκθαλήο θαη πξνζπειάζηκε απφ ηνπο 
επηβάηεο. Ζ πξφζβαζε ζε απηή πξέπεη λα δίδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε δψλε 
ηνπ Υψξνπ Γηαθίλεζεο ησλ Δπηβαηψλ. Ζ SMR πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 
ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ ηαζκνχ άκεζε ζέαζε ησλ επηβαηψλ πνπ δηέξρνληαη 
απφ ηε γξακκή ειέγρνπ ησλ εηζηηεξίσλ. Δάλ ν ζηαζκφο δηαζέηεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Υψξνπο Γηαθίλεζεο ησλ Δπηβαηψλ, ηφηε ε 
πεξηνρή απηή πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν δεπηεξεχσλ απηφο Υψξνο Γηαθίλεζεο Δπηβαηψλ δελ 
έρεη θπζηθή ζρέζε κε ηνλ Κχξην Υψξν Γηαθίλεζεο Δπηβαηψλ. Γειαδή, ζε 
πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο εηζφδνπ, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζηνλ 
δεπηεξεχνληα Υψξν Γηαθίλεζεο Δπηβαηψλ μερσξηζηή κηθξφηεξε SMR 
ρσξίο εμνπιηζκφ ειέγρνπ, κε απαηηήζεηο ρσξνζέηεζεο ίδηεο κε απηέο ηνπ 
Κχξηνπ Υψξνπ Γηαθίλεζεο Δπηβαηψλ.  

 
2.1.7. Απνβάζξεο 

Οη δηαζηάζεηο, ε κνξθή θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ απνβαζξψλ ησλ ζηαζκψλ 
εμαξηψληαη απφ ηελ αζθαιή επηβίβαζε / απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ επί θαη 
απφ ηνπο ζπξκνχο, ηελ αζθαιή αλακνλή ησλ επηβαηψλ σο πξνο ηελ 
άθημε ησλ ζπξκψλ, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ράξαμεο, ηε γεσκεηξία γξακκήο, ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο, ηελ 
αλακελφκελε επηβαηηθή θίλεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο εθθέλσζεο 
ησλ ζηαζκψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Με ζηφρν ηελ αζθάιεηα 
ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη ησλ αηφκσλ κε 
πξνβιήκαηα θίλεζεο θαη φξαζεο, ην θελφ κεηαμχ ησλ ζπξκψλ θαη ηεο 
απνβάζξαο πξέπεη λα παξακέλεη πάληνηε ζηαζεξφ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη 
επηηαθηηθφ φιεο νη άθξεο ησλ απνβαζξψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαη νη ίδηνη νη 
ζηαζκνί λα βξίζθνληαη ζε επζεία γξακκή.  Σν νξηδφληην θελφ αλάκεζα ζην 
θαηψθιη ηεο ζχξαο ηνπ ζπξκνχ θαη ζην άθξν ηεο απνβάζξαο ζα 
ειαρηζηνπνηεζεί θαηά  ην δπλαηφλ, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηα 60 ρηι. 

 
Γελ είλαη επηζπκεηή ε αιιαγή ηεο δηάηαμεο ησλ απνβαζξψλ απφ ζηαζκφ 
ζε ζηαζκφ. Χζηφζν, είλαη ρξήζηκε ε ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ πξφζβαζεο 
θαη εμφδνπ θαηά κήθνο ηεο απνβάζξαο κε ζηφρν ηελ θαηαλνκή ησλ 
επηβαηψλ ζε δηαθνξεηηθά νρήκαηα, απνθεχγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ 
άληζε θαηαλνκή επηβαηψλ ζηνπο ζπξκνχο.  

 
Βαζηθή δηάηαμε απνβαζξψλ θαη ρψξσλ δηαθίλεζεο επηβαηψλ: 
Κεληξηθέο απνβάζξεο κε ηξνρηέο ζε θάζε πιεπξά.  Κεληξηθφο ρψξνο 
δηαθίλεζεο επηβαηψλ ή ρψξνο δηαθίλεζεο επηβαηψλ άλσζελ – ζπλήζσο 
πξνεξρφκελνο απφ ζήξαγγεο κνλήο ηξνρηάο 
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2.1.8 Πεηάζκαηα κε Θχξεο επί ησλ απνβαζξψλ 
 Σν χζηεκα Πεηαζκάησλ κε Θχξεο επί ησλ απνβαζξψλ ζα κειεηεζεί, 

θαηαζθεπαζζεί θαη εγθαηαζηαζεί πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεί έλα θξάγκα 
απφ γπαιί θαη αλνμείδσην ράιπβα κεηαμχ ηξνρηάο θαη απνβάζξαο 
επηβαηψλ.  Σνπνζεηεκέλεο φζν ην δπλαηφ εγγχηεξα ζην ακάμσκα ηνπ 
ζπξκνχ ζα εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ.  Σν ελ ιφγσ θξάγκα 
ζα ιεηηνπξγεί σο δηαρσξηζηηθφ πέηαζκα, απνκνλψλνληαο ηνπο κειινληηθά 
θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο απφ ηηο ζήξαγγεο, κεηψλνληαο έηζη ηελ απψιεηα 
ηνπ αέξα ησλ ζηαζκψλ.  Σν θξάγκα ζα απμήζεη πεξαηηέξσ ηελ αζθάιεηα 
ησλ επηβαηψλ δεδνκέλνπ φηη ζα πεξηθξάδεη ηηο απνβάζξεο απφ ηελ 
ηξνρηά, εθηφο απφ ηελ πεξίνδν πνπ ν ζπξκφο ζηακαηά ζηελ αθξηβή ζέζε 
ηνπ.  Σν πέηαζκα ζα εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο απνβάζξαο. Σν 
ζχζηεκα ζα ελζσκαησζεί ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δνκή θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπ ζηαζκνχ, θαζψο θαη ζην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο. 

 Σα  Πεηάζκαηα κε Θχξεο επί ησλ Απνβαζξψλ ζα ηθαλνπνηνχλ ηα 
παξαθάησ βαζηθά θξηηήξηα: 

 Απφιπηε απνκφλσζε ησλ απνβαζξψλ θαη ησλ επηβαηψλ απφ ηηο 
ηξνρηέο. 

 Πξφιεςε έλαληη πηψζεο αλζξψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ επάλσ ζηηο 
ηξνρηέο. 

 Πξφιεςε έλαληη εηζφδνπ αηφκσλ ζηηο ζήξαγγεο. 

 Κίλεζε ησλ επηβαηψλ κεηαμχ ζπξκνχ θαη απνβάζξαο κφλν φηαλ ν 
ζπξκφο έρεη ζηακαηήζεη ζηελ ζσζηή ζέζε. 

 Πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ έλαληη παγίδεπζήο ηνπο ζηηο ζχξεο. 

 Πεξηνξηζκφο ησλ ξεπκάησλ αέξα ζηηο απνβάζξεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο εηζεξρφκελνπο ζπξκνχο. 

 Ζιεθηξηθή απνκφλσζε ηεο πξφζνςεο απφ ην δπλακηθφ ηνπ 
ζηαζκνχ. 

 
2.1.9  Με θνηλφρξεζηνη ρψξνη – Υψξνη πξνζσπηθνχ θαη κεραλνζηαζίσλ 
 ε θάζε ζηαζκφ απαηηνχληαη ρψξνη γηα πξνζσπηθφ θαη κεραλνζηάζηα.  Οη 

ιεηηνπξγηθνί ξφινη, νη πξνηηκψκελεο ζέζεηο θαη νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 
ηνπο ζα εμεηαζζνχλ, ζα απνθαζηζζνχλ θαη νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ θνηλνχ 
κε ηελ Τπεξεζία θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο κειεηεηηθήο δηεξγαζίαο. 

 
2.1.10 Δηδηθέο απαηηήζεηο 
 Ζ πξφζβαζε απφ ηε ζηάζκε νδνχ ζηνλ ρψξν δηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη 

απφ ηελ ειεγρφκελε δψλε ζηηο απνβάζξεο ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ 
ακεζφηεξε.  Χο εθ ηνχηνπ, ζα απνθεπρζνχλ κεγάινη ζε κήθνο δηάδξνκνη, 
πνιχπινθε ππφγεηα θπθινθνξία θαη ζηξνθέο.  Οη δηαδξνκέο απφ έλα 
κέξνο ηνπ ζηαζκνχ ζε άιιν ζα ζρεδηαζζνχλ ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφ 
απινχζηεξεο, ακεζφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο. ινη νη ρψξνη ησλ 
ζηαζκψλ εληφο ησλ γξακκψλ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ζα επηθνηλσλνχλ, ρσξίο 
δηέιεπζε απφ γξακκή ειέγρνπ εηζηηεξίσλ. 

 
2.2 Γηαρείξηζε Δπηβαηώλ 

 
2.2.1 Δηζαγσγή 
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α. Οη απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ησλ επηβαηψλ πνπ πηνζεηνχληαη ζηα 
ζπζηήκαηα Μεηξφ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
ζηαζκνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. Ο ζρεδηαζκφο πξέπεη 
λα βαζίδεηαη ζηελ πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ 
Μεηξφ θαη ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο.  
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην ζχζηεκα ειθπζηηθφ - ζην κέγηζην βαζκφ 
- ζηνπο επηβάηεο, πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 
α1.  Διάρηζηε απφζηαζε κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ηηο 

απνβάζξεο, 
α2.  Δπαξθήο ρσξεηηθφηεηα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ επηβαηψλ, 
α3.  Τςειή πνηφηεηα κεηεπηβίβαζεο απφ άιια κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο ζην δίθηπν Μεηξφ θαη αληηζηξφθσο, 
α4. Άλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ζσζηή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηνπο ηξφπνπο θπθινθνξίαο, θιπ., 
α5.  Αζθάιεηα θαη θχιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πςεινχ 

βαζκνχ πξνζηαζίαο έλαληη αηπρεκάησλ. 
 

β. Οη απαηηήζεηο ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 
 

β1.  Διάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζε πιήξε ζπλάξηεζε κε ηε 
κέγηζηε πξνζέιθπζε επηβαηψλ, 

β2.  Διάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζε πιήξε ζπλάξηεζε κε ηε 
δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο,  

β3.  Δπειημία ζηε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, ησλ 
αιιαγψλ ζηηο ζπλζήθεο θνκίζηξνπ, αιιαγψλ ζηηο κεζφδνπο 
ζπιινγήο θνκίζηξνπ, ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηεηακέλεο ζπληήξεζεο ή δηνξζσηηθψλ εξγαζηψλ, ή 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνβιεπνκέλσλ επεθηάζεσλ, θιπ., 

β4.  Καιή ζέαζε ησλ απνβαζξψλ, ησλ δσλψλ ζπιινγήο 
θνκίζηξνπ θαη άιισλ πεξηνρψλ, ζπλδξάκνληαο κε ηνλ ηξφπν 
απηφλ ζηελ επίβιεςε ηελ ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, 

β5.  Πξφβιεςε γηα απεηθφληζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο επηβάηεο, 
δηαθεκίζεσλ θαη εθρψξεζε δηθαησκάησλ γηα εκπνξηθή 
εθκεηάιιεπζε.  

 
γ. Έρνπλ εδξαησζεί αξρέο δηάηαμεο θαη ξνήο επηβαηψλ, κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη, ζπλεπψο, ηεο ηαρχηεηαο ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ επηβαηψλ. Οη αξρέο απηέο ζα εθαξκνζζνχλ ζε 
φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ηα κεγέζε ησλ ζηαζκψλ έηζη ψζηε, κε ηελ 
πξνζθνξά ζηνπο επηβάηεο παξφκνησλ κνξθψλ ξνήο θαη 
εγθαηαζηάζεηο αλακνλήο ζε θάζε ζηαζκφ, λα εδξαησζεί ε 
εμνηθείσζε ησλ επηβαηψλ κε ηνπο ζηαζκνχο θαζψο θαη ε 
γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ηεο επηβαηηθήο ξνήο πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ.  
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2.2.2 Δπηβαηηθή Ρνή 
 

α. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή κεηαθίλεζε ησλ 
επηβαηψλ απφ ηε ζηάζκε νδνχ ζηνπο ζπξκνχο (θαη αληίζηξνθα), ν 
ζρεδηαζκφο ηνπ ζηαζκνχ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε θαζνξηζκέλεο 
αξρέο επηβαηηθήο ξνήο θαη λα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη άζθνπεο απνζηάζεηο βαδίζκαηνο θαη 
δηαζηαπξνχκελεο ξνέο κεηαμχ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 
επηβαηψλ.  

 
β. Βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ Μεηξφ,  κπνξνχλ λα 

θαζνξηζζνχλ ηα πνζνζηά ηεο ξνήο ησλ επηβαηψλ ζηνπο ζηαζκνχο 
θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. Έρνληαο εμαζθαιίζεη ηα ζεσξεηηθά πνζνζηά 
επηβαηηθήο θίλεζεο ζηνπο ζηαζκνχο, είλαη εθηθηφο ν ππνινγηζκφο 
ηεο έθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ησλ επηβαηψλ πνπ 
απαηηνχληαη ζε θάζε ζηαζκφ. Ζ ηθαλφηεηα (ρσξεηηθφηεηα) ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ησλ επηβαηψλ κεηξάηαη ζε «επηβάηεο 
αλά ιεπηφ», ελψ εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 
 
β1.  Σν πνζνζηφ ξνήο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο απνηειεί ην 12% ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο εκεξήζηαο επηβαηηθήο ξνήο,  
β2.  Σν πνζνζηφ ξνήο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο αηρκήο ζα 

δερζνχκε φηη είλαη ίζν πξνο ην  πνζνζηφ ξνήο θαηά ηηο 
πξσηλέο ψξεο αηρκήο ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, 

β3.  Σν πνζνζηφ ξνήο θαηά ην έλα ιεπηφ αηρκήο απνηειεί ην 2,5% 
ηνπ πνζνζηνχ ξνήο θαηά ηελ ψξα αηρκήο.  

 
γ. Οη εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ησλ επηβαηψλ απνηεινχληαη απφ έλαλ 

αξηζκφ θπιηφκελσλ θαη ζηαζεξψλ θιηκάθσλ πνπ απαηηνχληαη 
πξνθεηκέλνπ λα «δηεθπεξαηψζνπλ» ηελ θπθινθνξία αηρκήο απφ ηε 
ζηάζκε νδνχ πξνο ηελ απνβάζξα θαη αληηζηξφθσο (νη 
εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη επίζεο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθθέλσζε 
ησλ ζηαζκψλ απφ ηνπο επηβάηεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, 
εληφο νξηζκέλνπ αζθαινχο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ).  
Ο αξηζκφο ησλ εηζφδσλ απφ ηε ζηάζκε νδνχ, θαζψο θαη νη 
απαηηήζεηο γηα κεραλήκαηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαη κεραλήκαηα 
επηθχξσζεο / πχιεο εηζηηεξίσλ πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ησλ επηβαηψλ.  
 

δ. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηβαηψλ, ηα δηαθνξεηηθά 
πνζνζηά ησλ αθηθλνχκελσλ θαη αλαρσξνχλησλ επηβαηψλ θαηά ηηο 
πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο αηρκήο ζα εμππεξεηνχληαη κέζσ 
ηεο αλαζηξνθήο ηεο θαηεχζπλζεο νξηζκέλσλ θπιηφκελσλ θιηκάθσλ 
δηαηεξψληαο σζηφζν ηε βαζηθή ξνή ησλ επηβαηψλ. Παξά ηαχηα, ζα 
δηαηεξείηαη ε αλνδηθή ξνή ζε κία ηνπιάρηζηνλ θπιηφκελε θιίκαθα. 
 

ε. Ζ επηβαηηθή ξνή ζα κειεηεζεί, φπνπ ηνχηνπ είλαη εθηθηφ, ψζηε λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δεμηά πιεπξά. Γηαζηαπξνχκελεο ξνέο θαη 
αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε ζα ειαρηζηνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη ζην 
ζρεδηαζκφ. Δκπφδηα ζηε ξνή ησλ επηβαηψλ, φπσο θνιψλεο θαη 
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πεξηθξάγκαηα ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη 
θαηά ην δπλαηφλ ζε απφζηαζε απφ ηελ ξνή ησλ επηβαηψλ. Σα 
ζεκεία πξφζβαζεο κεηαμχ ηνπ ρψξνπ δηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη 
απνβάζξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηζνκνηξαζκέλα θαηά κήθνο ηεο 
απνβάζξαο, φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ, πξνθεηκέλνπ λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ε απφζηαζε βαδίζκαηνο γηα ηνπο εμεξρφκελνπο 
επηβάηεο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ηζνκεξήο θαηαλνκή ησλ επηβαηψλ 
πνπ αλακέλνπλ ζηελ απνβάζξα γηα λα επηβηβαζζνχλ ζην ζπξκφ.  
 

ζη. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα ζρεδηαζζνχλ κε ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ 
αλνηθηνχο ρψξνπο πνπ ζα επηηξέπνπλ επνπηεία είηε κε νπηηθά κέζα 
ή κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο απφ ην πξνζσπηθφ ησλ 
ζηαζκψλ. ηελνί δηάδξνκνη, απφηνκεο ζηξνθέο, αδηέμνδα θαη 
ζηνηρεία πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζέαζε ζα απνθεχγνληαη θαηά ην 
δπλαηφλ. 
 

2.2.3  Πξφβιεςε γηα πιινγή Κνκίζηξνπ 
 

α. Ζ πξφβιεςε γηα ζπιινγή θνκίζηξνπ ζην ρψξν δηαθίλεζεο επηβαηψλ 
ησλ ζηαζκψλ ε νπνία είλαη αληηθείκελν άιιεο Δξγνιαβίαο 
ζπλίζηαηαη ζηελ εγθαηάζηαζε απηφκαησλ κεραλεκάησλ έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ (ΑΜΔΔ) ζηελ «ειεχζεξε δψλε» θαη Δθδνηεξίσλ 
Δηζηηεξίσλ ζε νξηζκέλνπο ζηαζκνχο, ζηα ζεκεία φπνπ θάηη ηέηνην 
ζρεδηάδεηαη απφ ηελ ΑΜ. 

 
β. Ζ ρσξνζέηεζε θαη ν αξηζκφο ησλ ΑΜΔΔ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ κνξθψλ επηβαηηθήο ξνήο. Σα 
κεραλήκαηα ρσξνζεηνχληαη θνληά ζηηο εηζφδνπο, φπνπ θάηη ηέηνην 
είλαη εθηθηφ, ή ζε θάπνην ρψξν - βάζεη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο - 
κεηαμχ ηεο εηζφδνπ θαη ηεο θπιηφκελεο / ζηαζεξήο θιίκαθαο πνπ 
νδεγεί ζηελ απνβάζξα. 

 
γ. Σα κεραλήκαηα επηθχξσζεο / Πχιεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ είζνδν 

ηεο ειεγρφκελεο δψλεο ηνπ θάζε ζηαζκνχ. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 
γξακκέο ειέγρνπ εηζηηεξίσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ειάρηζηα 
αληηιεπηφ ρξνληθφ φθεινο ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχξαο, 
εμηζνξξνπψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηε ρξήζε ηνπο θαη 
απνθεχγνληαο ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο επηβαηηθήο ξνήο. 

 
δ. ρεηηθά κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ / πνζνηηθνπνίεζε ησλ ΑΜΔΔ, θαη 

ησλ ππιψλ βι. ηα ζρεηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα  
 
Χζηφζν, ιφγσ ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο, ελδέρεηαη λα 
απαηηεζνχλ ή / θαη εγθαηαζηαζνχλ άιιεο κέζνδνη ειέγρνπ ησλ επηβαηψλ. 
Ο κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ζπληνλίζεη θαη πξνζαξκφζεη ηηο κειέηεο ηνπ 
ζηηο πιένλ πξφζθαηεο εληνιέο πνπ ιακβάλεη απφ ηηο αξρέο ηνπ Μεηξφ, σο 
πξνο ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ π.ρ. Πχιεο ή 
άιια.   
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2.3 Πξνβιέςεηο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ) 
 
2.3.1 Σα ΑκΔΑ  ζα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζζνχλ απφ ην Μεηξφ νη πξνβιέςεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ. 
Πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 
α. Καηεγνξία Α: Ζκη-απηνεμππεξεηνχκελνη πεδνί πνπ θηλνχληαη σζηφζν 

κε κεησκέλεο δπλάκεηο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη ππεξήιηθεο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ θάλνπλ ρξήζε 
κπαζηνπληνχ ή δεθαληθηψλ, 

 Σα ΑκΔΑ κε αλαπεξία ζηα κάηηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε ή/θαη ηπθινί, 

 Κσθνί θαη θσθάιαινη.  
 

β. Καηεγνξία B : Σα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθά ακαμίδηα, 
πνπ είλαη είηε απηνθηλνχκελνη ή ζπλνδεπφκελνη ή πνπ εμαξηψληαη 
απφ ηξίηνπο.  

 
2.3.2 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ νπζηαζηηθή ζεκαζία ελφο ζπζηήκαηνο Μεηξφ, νη 

πξνβιέςεηο γηα ηα ΑκΔΑ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ θαλνληθή ηνπ 
ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, θαηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο πξέπεη λα εμεηαζζεί ε 
δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ ΑκΔΑ απφ ην ζηαζκφ ή/θαη ην ζπξκφ ζε 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.   

 
2.3.3. Πξνβιέςεηο γηα ηελ Καηεγνξία Α, (Ζκη-απηνεμππεξεηνχκελα Άηνκα). 
 

α. ηα ηειεηψκαηα ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ αδξέο ή 
δηάζηηθηεο ισξίδεο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ην ρξψκα ηνπ 
θπξίσο δαπέδνπ, ψζηε λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο νη νδνί 
θπθινθνξίαο θαη ηα θξίζηκα ζεκεία, φπσο ηα άθξα ησλ απνβαζξψλ 
θαη ηα ζεκεία πξνζέγγηζεο ησλ θπιηφκελσλ θιηκάθσλ. Σν πιάηνο 
ησλ αλσηέξσ ισξίδσλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 0,40 
κέηξσλ φζνλ αθνξά ηελ πξνεηδνπνίεζε γηα θιίκαθεο θαη 0,60 
κέηξσλ φζνλ αθνξά ηελ πξνεηδνπνίεζε γηα ηα άθξα ησλ 
απνβαζξψλ κφλν εκπξφο απφ ηα Πεηάζκαηα κε Θχξεο επί ησλ 
Απνβαζξψλ. Δπίζεο, ζα αλαγλσξίδνληαη θαη νη δηαδξνκέο 
θπθινθνξίαο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 
β. Σα ηειεηψκαηα ησλ πιηθψλ ησλ ζηαζεξψλ θιηκάθσλ πξέπεη λα έρνπλ 

δηαθξηηή πθή θαη ρξψκα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ηα άηνκα κε 
ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο. 

 
γ. Οη ρεηξνιηζζήξεο ησλ ζηαζεξψλ θιηκάθσλ ζα πξνεθηείλνληαη 

νξηδνληίσο θαηά έλα κέηξν πξηλ ηνπο πξψηνπο θαη ηειεπηαίνπο 
αλαβαζκνχο. Οη πξνεθηάζεηο ησλ θηγθιηδσκάησλ ζα θάκπηνληαη 
πξνο ηα θάησ ππφ γσλία 90o, θαη ζα ζηεξίδνληαη είηε ζην δάπεδν ή 
ζε θάπνην παξαθείκελν ηνίρν 0,40κ. πάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε 
ηνπ δαπέδνπ (FFL). Ζ δηάκεηξνο ηνπ θηγθιηδψκαηνο ζα είλαη 50ρηι. 
θαη ην θηγθιίδσκα ζα ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε ησλ 
50ρηι. απφ ηνλ ηνίρν. 
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δ. ε φιεο ηηο ζηαζεξέο θιίκαθεο δηπιήο θαηεχζπλζεο πιάηνπο 

κεγαιχηεξνπ ησλ 2,40 κέηξσλ ζα πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε θαη  
θεληξηθνχ δηπινχ ρεηξνιηζζήξα,  

 
ε. ε ακθφηεξα ηα άθξα ησλ θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

θσηεηλά ζήκαηα θαηεχζπλζεο. Σα ζήκαηα απηά ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ζηελ επέλδπζε ηεο θπιηφκελεο θιίκαθαο θαη κφλνλ απφ ηελ πιεπξά 
ηεο ζηαζεξήο θιίκαθαο. Σα ζήκαηα απηά ζα δηαζέηνπλ έλα πξάζηλν 
θσο ζην ζρήκα ηνπ βέινπο γηα λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε θπιηφκελε 
θιίκαθα είλαη πξνζπειάζηκε θαη έλα θφθθηλν θσο ζην ζρήκα 
νξηδφληηαο ξάβδνπ γηα λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε θπιηφκελε θιίκαθα δελ 
είλαη πξνζπειάζηκε (φηη δειαδή είηε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο έρεη παχζεη 
ή φηη ιεηηνπξγεί ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε). 

 
ζη. ε ακθφηεξα ηα άθξα ησλ θπιηφκελσλ θιηκάθσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

θνκβία αθηλεηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή/θαη 
θνκβία παληθνχ. Σα θνκβία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θπηίν θαη ζα 
πξνζηαηεχνληαη έλαληη βαλδαιηζκψλ θαη άζθνπεο ρξήζεο κε 
αλνηγφκελν θαπάθη, ην νπνίν κφιηο ζεθσζεί ελεξγνπνηείηαη έλαο 
ραξαθηεξηζηηθφο ζφξπβνο ηφζν ζην θπηίν φπνπ βξίζθεηαη ην θνκβίν 
φζν θαη ζηελ Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ.  Οκνίσο φηαλ 
ελεξγνπνηεζεί, ην θνκβίν ζπλαγεξκνχ ζηακαηά ηελ θπιηφκελε 
θιίκαθα, ελψ έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ερεί ζηελ Αίζνπζα 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζηνλ πίλαθα ηνπ θνκβίνπ αθηλεηνπνίεζεο. 
Ο ήρνο πξνεηδνπνίεζεο ζηνλ πίλαθα ηνπ θνκβίνπ αθηλεηνπνίεζεο 
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65 dB(A) κεηξεζείο ζε απφζηαζε 1,00 κέηξνπ 
απφ ην θνκβίν αθηλεηνπνίεζεο. Σα θνκβία αθηλεηνπνίεζεο ησλ 
θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία νξαηά θαη πξνζπειάζηκα απφ ηνπο 
επηβάηεο. Θα αλαξηψληαη ζηνλ ηνίρν ζηα ζεκεία φπνπ ηνχηνπ είλαη 
εθηθηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ηνπνζεηνχληαη ζηελ  επέλδπζε 
ησλ θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ.   

 
δ. ρεηηθά κε φια ηα ήκαηα θαη Γξαθηθά, ζα ηεξείηαη ν παξάγνληαο 

αλαγλψξηζεο απφζηαζεο ζέαζεο 0,4κ. αλά 1ρηι. χςνπο γξάκκαηνο 
(κφλν γηα ηα Διιεληθά Γξάκκαηα). 

 
ε. ρεηηθά κε ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλή 

ζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ νη αθφινπζεο εγθαηαζηάζεηο: 
Υψξνη Τγηεηλήο (WC), αλειθπζηήξεο, θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ελδερνκέλσο απφ ηα ΑκΔΑ.  

 
ζ. Tα επίπεδα θσηηζκνχ ζηνπο ζηαζκνχο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ Πξνδηαγξαθή Κ_DP015300  
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο επηπιένλ απαηηήζεηο: 
 
ηα. Οπδέλ ζηνηρείν ζα πξνεμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ζε χςνο 

έσο 2,10κ. απφ ην FFL (ζηάζκε ηειεησκέλνπ δαπέδνπ) εθηφο εάλ 
απνηειεί ζπλέρηζε ηνπ FFL. 

ηβ. Σν νξηδφληην θελφ ζην άθξν ηεο απνβάζξαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά 
πξνηίκεζε 60ρηι. ζε φιεο ηηο ζέζεηο ησλ ζπξψλ.  Σν δάπεδν ηνπ 
νρήκαηνο δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε πεξηζζφηεξν απφ 45ρηι. 
πάλσ ή θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ άθξνπ ηεο απνβάζξαο.  

ηγ. ινη νη δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο πνπ ζα 
θπκαίλεηαη απφ 1.00 έσο 1,20 κ. πάλσ απφ ην  FFL θαη ζα είλαη 
ηχπνπ κπξνζηηλνχ πιήθηξνπ, κε πιήθηξν δηαζηάζεσλ 30Υ30 ρηι. 
ηνπιάρηζηνλ. 

ηδ. ιεο νη εζράξεο ησλ πεδψλ ζα έρνπλ άλνηγκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 
13 ρηι. κεηαμχ ησλ δχν ξάβδσλ ζηε βαζηθή θαηεχζπλζε θίλεζεο. 

ηε. Οη ξάκπεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη.  ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε 
Τπεξεζία ελδέρεηαη λα εγθξίλεη ηε ρξήζε ξακπψλ, ην χςνο ησλ 
νπνίσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 0,5κ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε 
θιίζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 6%. 

ηζη. Σα κεραλήκαηα ΑΜΔΔ θαη ηα θνκβία πνπ ελδέρεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηπθινχο ζα δηαζέηνπλ νδεγίεο ιεηηνπξγίαο 
ζηε γιψζζα Braille, θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπο ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ ζα ρσξνζεηνχληαη ζε χςνο φρη 
κεγαιχηεξν ησλ 1.30κ θαη φρη κηθξφηεξν ησλ 0.75κ .απφ ην FFL.  

ηδ. ε φιεο ηηο θακπίλεο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ζηα νρήκαηα ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζπζθεπέο ζχλζεζεο θσλήο (Voice synthesizers) απφ 
ηηο νπνίεο ζα αλαγγέιινληαη  νη ζηαζκνί θαη ην θιείζηκν ησλ ζπξψλ. 

ηε. ε θαηάιιειεο ζέζεηο θαη εθηφο ησλ θχξησλ νδψλ θπθινθνξίαο, ζα 
ηνπνζεηεζνχλ θαζίζκαηα κε πιάηε. ια ηα θαζίζκαηα γηα ην θνηλφ 
ζηνπο ζηαζκνχο ζα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 0,45κ. πάλσ απφ ην 
FFL θαη ζα έρνπλ «κπξάηζν» ζε απφζηαζε 0,70κ. πάλσ απφ ην 
FFL. 

ηζ. Οη ζχξεο θαη ηδηαίηεξα νη ζχξεο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζα εμνπιηζζνχλ 
κε ιαβέο πνπ ζα δηαζέηνπλ αλάγιπθα ζήκαηα. Οη ζχξεο ζα αλνίγνπλ 
πξνο ηα έμσ.  

 
2.3.4. Πξνβιέςεηο γηα ηελ Καηεγνξία B,  (άηνκα ζε Αλαπεξηθά Ακαμίδηα)  
 

Ζ Αξρή ηνπ Μεηξφ επηζπκεί λα παξέρεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο 
ζηα ΑκΔΑ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζηαζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ αηφκσλ ζε Αλαπεξηθά Ακαμίδηα. ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα 
ζπκπεξηιεθζνχλ πξνθαλψο νη απαξαίηεηεο απαηηήζεηο πξφζβαζεο θαη 
αζθάιεηαο ηφζν εληφο ησλ ζηαζκψλ φζν θαη ζηνπο ζπξκνχο, ηδηαίηεξα ζε 
πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο (επείγνπζα εθθέλσζε ζπξκψλ, ππξθαγηά, 
θιπ.). 

 
α. ια ηα επίπεδα ησλ ζηαζκψλ (νδνχ, ρψξνπ δηαθίλεζεο 
επηβαηψλ, ζηάζκε κεηεπηβίβαζεο, απνβαζξψλ) θαη φινη νη ρψξνη 
φπνπ ζα ζηεγαζζνχλ γξαθεία (ρψξνο θαηακέηξεζεο ρξεκάησλ, 
γξαθεία δηεχζπλζεο, θιπ.) ζα είλαη πξνζπειάζηκα απφ ηα ΑκΔΑ 
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κέζσ εηδηθά κειεηεκέλσλ αλειθπζηήξσλ πνπ ζα παξέρνπλ επαξθή 
ρψξν γηα ην αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη ην άηνκν πνπ ζπλνδεχεη  ηνλ 
ρξήζηε ηνπ.  

 
β. Ζ εγθαηάζηαζε Υψξσλ Τγηεηλήο (Σνπαιέηεο - WC) γηα ΑκΔΑ ζα 

πξνβιεθζεί ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
φπνπ ε ππεξεζία ζα εγθαηαζηήζεη γξαθεία. Θα δηαηεζεί ηνπιάρηζηνλ 
έλα θνπβνχθιην γηα θάζε θχιν. Σα ελ ιφγσ θνπβνχθιηα WC ζα 
δηαζέηνπλ ηα εμήο: 
β1. Σηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή 

ρψξν γηα έλαλ ρξήζηε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ θαη ηνλ ζπλνδφ 
ηνπ, ηελ ειεχζεξε πεξηζηξνθή ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ θαηά 
360O θαη ειάρηζην πιάηνο 1,80κ. Ζ δηάκεηξνο πεξηζηξνθήο 
ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ νξίδεηαη ζηα 1,50κ. 

β2. Αλνηγφκελεο πξνο ηα έμσ ζχξεο, κε άλνηγκα φρη κηθξφηεξν ησλ 
0.80κ, θαη θιείζηκν ζε γσλία απφ 70O έσο 75O απφ ηελ 
εζσηεξηθή πιεπξά, εληφο ρξφλνπ 3 δεπηεξνιέπησλ κε ηε 
βνήζεηα κεραληθήο ζπζθεπήο. Οη ζχξεο ζα απαηηνχλ δχλακε 
κηθξφηεξε ησλ 22 N γηα λα αλνίμνπλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ κε 
ιαβέο, ην ζρήκα ησλ νπνίσλ ζα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ηηο 
ρξεζηκνπνηεί κε ην έλα ηνπ  κφλν ρέξη, ελψ δελ ζα απαηηνχλ 
ζθηθηφ πηάζηκν ή ζθίμηκν. Δπίζεο, νη ιαβέο ησλ ζπξψλ δελ ζα 
απαηηνχλ ζπζηξνθή ηνπ θαξπνχ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζα 
είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε χςνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 1,20κ πάλσ 
απφ ην FFL. Θα έρνπλ κειεηεζεί γηα λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη 
βαλδαιηζκψλ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην 
ράιπβα.  

β3. Λεθάλε ηνπαιέηαο ζε απφζηαζε πνπ ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 
0,47 θαη 0,50κ πάλσ απφ ην FFL, ζηεξεσκέλε ζηνλ ηνίρν, 
κειεηεκέλε γηα πξνζηαζία έλαληη βαλδαιηζκψλ. 

β4. Λαβέο δίπια απφ ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο ηνπνζεηεκέλεο ζε 
απφζηαζε 0,75κ πάλσ απφ ην FFL, δηακέηξνπ 40ρηι, 
κειεηεκέλεο γηα πξνζηαζία έλαληη βαλδαιηζκψλ, 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

β5. Νηπηήξαο δηαζηάζεσλ 0,80x0,60κ ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ ηνίρν 
ζε χςνο 0,83κ πάλσ απφ ην FFL αθήλνληαο ειεχζεξε 
απφζηαζε 0.65κ κεηαμχ ηνπ ληπηήξα θαη ηνπ FFL, κειεηεκέλνο 
γηα πξνζηαζία έλαληη βαλδαιηζκψλ.. Οη κπαηαξίεο ηνπ ληπηήξα 
ιεηηνπξγνχλ κε κνριφ θαη είλαη ρσξνζεηεκέλεο κε ηξφπν ψζηε 
ην άθξν ηνπ κνρινχ ηνπο λα πεξηζηξέθεηαη ζε απφζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 35ρηι απφ ηνλ ηνίρν θαη φρη κεγαιχηεξε ησλ 0,40κ 
απφ ην άθξν ηνπ ληπηήξα.  Οη κπαηαξίεο κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ κε ηε ρξήζε ελφο κφλνλ ρεξηνχ (ηχπνπ 
κνρινχ), δελ απαηηνχλ ζθηθηφ πηάζηκν ή ζθίμηκν ή ζπζηξνθή 
ηνπ θαξπνχ θαη ε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 
δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 22N. 

β6. Οη Υψξνη Τγηεηλήο ζα εμνπιηζζνχλ κε φια ηα εμαξηήκαηα πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (θξεκάζηξεο 
ξνχρσλ, δνρείν γηα πγξφ ζαπνχλη, κεραληθφο δηαλνκέαο γηα 
πεηζέηεο, ζπζθεπή γηα ην ζηέγλσκα ησλ ρεξηψλ, θάδνο 
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απνξξηκκάησλ, θαζξέπηεο, θιπ.). ιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπέο 
ζα είλαη εληνηρηζκέλεο, ζα είλαη κειεηεκέλεο γηα πξνζηαζία 
έλαληη βαλδαιηζκψλ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. 
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Άξζξν 3 Αξρηηεθηνληθά - ρεδηαζκόο ηαζκνύ 
 

3.1  Πξόηππα Μειέηεο Δηζόδνπ ηαζκνύ 
 
3.1.1 Ζ κειέηε θαη ρσξνζέηεζε ησλ εηζφδσλ ησλ ζηαζκψλ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο 

επηβάηεο λα θηλεζνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα απφ ηελ ζηάζκε επηθαλείαο 
πξνο ηνπο ππφγεηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ. Δπηπιένλ, νη είζνδνη ησλ 
ζηαζκψλ ζα παξνπζηάδνπλ κία αλαγλσξίζηκε εηθφλα ηνπ Μεηξφ, ζα είλαη 
ειθπζηηθέο ζηνπο πηζαλνχο επηβάηεο ηνπ Μεηξφ θαη ζα βειηηψλνπλ ηελ 
γεληθή εηθφλα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε, ε ρσξνζέηεζε θαη ν 
αξηζκφο ησλ εηζφδσλ ζα έρνπλ σο γλψκνλα ηελ παξνρή ηεο κέγηζηεο 
δπλαηήο δηεπθφιπλζεο πξνο ζηνπο επηβάηεο θαη ζα ηηο θαζηζηνχλ 
ειθπζηηθέο. 

 
3.1.2 Οη είζνδνη ησλ ζηαζκψλ ζα ζπλδπαζηνχλ ή ζπλδεζνχλ κε ζεκεία 

κεηεπηβίβαζεο πξνο θαη απφ ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, φπσο ζηάζεηο 
ιεσθνξείσλ, «πηάηζεο» γηα ηαμί ή ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, εάλ 
ν αλακελφκελνο αξηζκφο κεηεπηβηβαδφκελσλ επηβαηψλ δηθαηνινγεί απηή ηε 
ιχζε. Οη ζπλδέζεηο απηέο κπνξεί λα πινπνηνχληαη κε επέθηαζε ηεο 
νξνθήο ηεο εηζφδνπ ησλ ζηαζκψλ, εάλ ππάξρεη, ή θαηαζθεπάδνληαο 
ζηεγαζκέλνπο ή κε ζηεγαζκέλνπο πεδνδηαδξφκνπο. Οη είζνδνη ησλ 
ζηαζκψλ κπνξεί λα ελζσκαηψλνληαη κε δηάθνξεο εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο. 
Δπίζεο, νη είζνδνη ζα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
πξφζβαζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
3.1.3 Σν κέγεζνο ησλ εηζφδσλ θαη ησλ πιάηνο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ ζα 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε κέγηζηε ξνή επηβαηψλ θαη ζα 
ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ξνή επηβαηψλ απφ ηα ζεκεία αληαπφθξηζεο κε ηα 
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Ο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ 
αίζζεζε ηεο επξπρσξίαο, ζηνλ βαζκφ πνπ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηηο 
ηνπηθέο ζπλζήθεο 

 
3.1.4 Θα ππάξμνπλ πξνβιέςεηο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Γηα θάζε ζηαζκφ 

ζα θαζηεξσζεί κηα ζηάζκε πιεκκχξαο πνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ 
κειέηε θαη ζα ιακβάλνληαη ηα αλάινγα κέηξα αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε είζνδνο ηνπ ζηαζκνχ είλαη 
ζθεπαζκέλε, ζα θαηαζθεπαζηεί θαλάιη απνζηξάγγηζεο ζηελ ζηάζκε 
επηθαλείαο, ψζηε λα κελ πιεκκπξίδεη ν ζηαζκφο, ελψ παξάιιεια ζα 
θαηαζθεπαζηεί θαη έλα δεχηεξν θαλάιη ζηελ βάζε ησλ ζηαζεξψλ θαη 
θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ απφ θαηαηγίδα. 
Έμσ απφ ην θαηψθιη ησλ εηζφδσλ ζα ηνπνζεηνχληαη αθαηξνχκελεο 
ζράξεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξχπσλ θαη ηνπ ρηνληνχ. Γελ ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη αλαβαζκφο ζηελ είζνδν ζε ππφγεην ζηαζκφ, εθηφο εάλ ε 
είζνδνο επξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ θηλδπλεχεη άκεζα απφ έληνλε 
πιεκκχξα ηεο νδνχ, ε νπνία πιεκκχξα δελ ζα κπνξνχζε λα 
αληηκεησπηζηεί απφ ηελ ππάξρνπζα θιίζε πξνο ηελ νδφ. 

 
3.1.5 Οη είζνδνη ησλ ζηαζκψλ ζα αζθαιίδνληαη κε ηελ ρξήζε δηάηξεησλ 

κεηαιιηθψλ ζπξψλ ηχπνπ ξνινχ, αλζεθηηθψλ ζε βαλδαιηζκνχο. Οη ζχξεο 
απηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θνξπθή ησλ ζηαζεξψλ ή θπιηνκέλσλ 
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θιηκάθσλ φηαλ απηέο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, ή ζηελ βάζε ηνπο φηαλ είλαη 
εθηεζεηκέλεο. Οη ζχξεο ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ ζα εμνπιίδνληαη ζην 
εζσηεξηθφ κε εηδηθνχο ζχξηεο (παληθνχ). Οη εγθαηαζηάζεηο αζθαιείαο ζα 
θιεηδψλνπλ ηφζν απφ κέζα, φζν θαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε είζνδνο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξηπηψζεηο 
αλάγθεο θαη ζα είλαη ειεθηξνθίλεηεο θαη ρεηξνθίλεηεο.  

 
3.1.6 ε γεληθέο γξακκέο, ζα εθαξκφδνληαη ηα πξφηππα κειέηεο ζηαζεξψλ θαη 

θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ. Οη είζνδνη πνπ δηαζέηνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο 
θπιηφκελεο θιίκαθεο ζα έρνπλ πιάηνο ηθαλφ λα δέρεηαη ηελ ξνή επηβαηψλ 
απφ ηηο θπιηφκελεο θιίκαθεο ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ.  Θα ππάξρεη 
ηνπιάρηζηνλ κία είζνδνο ζηνλ ζηαζκφ ε νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε ρσξίο 
λα ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη ρξήζε ηεο θπιηφκελεο θιίκαθαο, πξνο ράξηλ 
ησλ επηβαηψλ πνπ πξνηηκνχλ λα κε θάλνπλ ρξήζε θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ. 
Ζ θίλεζε ησλ πεδψλ ζα δηνρεηεχεηαη πάληνηε πξνο ηα δεμηά. 

 
3.2 Πξόηππα Μειέηεο Υώξνπ Τπνδνρήο Κνηλνύ (Concourse) 
 
3.2.1 Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θνηλνχ εμαξηψληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο 

δηαρείξηζεο επηβαηψλ, ηηο ζέζεηο ησλ εηζφδσλ θαη ησλ ρσξηθψλ 
απαηηήζεσλ γηα γξαθεία θαη ειεθηξνινγηθά κεραλνζηάζηα ζε θάζε 
ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ. Ζ δηάηαμε ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θνηλνχ 
πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ ζέζε ησλ εηζφδσλ θαη ησλ ζεκείσλ 
πξφζβαζεο ζηελ απνβάζξα.  Χο γεληθά πξφηππα, νη θνηλφρξεζηεο 
εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ρψξν δηαθίλεζεο ησλ επηβαηψλ ζα βξίζθνληαη έμσ 
απφ ηηο δηαδξνκέο ηεο επηβαηηθήο ξνήο. 

 
3.2.2 Σν ειάρηζην απνδεθηφ κέγεζνο ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζα εμαξηάηαη απφ 

ηελ δηαξξχζκηζε κεηαμχ ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θαη ηεο απνβάζξαο, απφ ην 
αξρηηεθηνληθφ ζηπι ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζηαζκνχ, 
θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο αεξηζκνχ. Χζηφζν, ην ειάρηζην χςνο 
ηεο νξνθήο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 3.0κ θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ 
ππάξρνπλ πξνεμνρέο ζηελ νξνθή ζα ηεξεζεί ην ειάρηζην χςνο ησλ 2.5κ. 

 
3.2.3 Γηα ηελ πηζαλή ηνπνζέηεζε αγσγψλ θαισδίσλ ηνπ Απηφκαηνπ 

πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ ζα πξνβιεθζεί ειάρηζην πάρνο 
δαπέδνπ 0.25κ ή θαηάιιεια θαλάιηα δηέιεπζεο θαισδίσλ. (Σν πάρνο ηεο 
ηζηκεληνθνλίαο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα δηαηεξεζεί ην ίδην θαη 
ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ θαη ησλ κεραλνζηαζίσλ). ε γεληθέο 
γξακκέο, δελ απαηηείηαη ε χπαξμε θιίζεσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα 
ιφγνπο απνζηξάγγηζεο, κε εμαίξεζε ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Χζηφζν, φπνπ 
ε πξνζηαζία ησλ εηζφδσλ έλαληη ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη 
αλεπαξθήο ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζηνλ ζηαζκφ βξφρηλνπ 
λεξνχ απφ ηνλ αέξα, ζα ππάξρνπλ θιίζεηο γηα ιφγνπο απνζηξάγγηζεο. 

 
3.3. Πξόηππα κειέηεο απνβάζξαο 
 
Σν ειάρηζην κήθνο ηεο απνβάζξαο (L) ζα είλαη 60,50κ κεηαμχ ησλ κεησπηθψλ ηνίρσλ ηεο 
απνβάζξαο (κε ζπλππνινγηδνκέλσλ). Δμαίξεζε απνηειεί ν ζηαζκφο Μίθξα φπνπ ην 
ειάρηζην κήθνο ζα είλαη 66,30.  
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3.3.2. Κάζε απνβάζξα ζα ειέγρεηαη ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο, φζν θαη ππφ ζπλζήθεο εθηάθηνπ αλάγθεο. Τπφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη ειεχζεξνο ρψξνο γηα επηβάηεο πνπ 
πεξηκέλνπλ ηνλ ζπξκφ. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ην ειάρηζην απαηηνχκελν 
εκβαδφλ ζεσξείηαη φηη είλαη 1 ηεηξαγσληθφ κέηξν αλά επηβάηε (1m2/pers).  

 
Σν απαηηνχκελν σθέιηκν πιάηνο (W) απνβάζξαο κεηαμχ ησλ 
Πεηαζκάησλ γηα ηελ ψξα αηρκήο πνπ ιακβάλεηαη ζηε κειέηε ππνινγίδεηαη 
σο εμήο: 

 
 (F1 + F2) x I x1m2/pers + Est + Eesc + Elift  

W  = 
  

+0.50 
 L  

 
φπνπ : 

 F1 = ε κέγηζηε ξνή ζε έλα ιεπηφ γηα επηβηβαδφκελνπο επηβάηεο πνπ 
εηζέξρνληαη ζε απνβάζξα γηα λα ηαμηδέςνπλ πξνο κία θαηεχζπλζε 

 F2 = ε κέγηζηε ξνή ζε έλα ιεπηφ γηα επηβηβαδφκελνπο επηβάηεο πνπ 
εηζέξρνληαη ζε απνβάζξα γηα λα ηαμηδέςνπλ πξνο ηελ αληίζεηε 
θαηεχζπλζε 

 Η = ρξνλναπφζηαζε ζε ιεπηά 

 L = Μήθνο απνβάζξαο   

 0.50κ είλαη ην πιάηνο ηεο δψλεο πνπ θαιχπηεηαη απφ θαζίζκαηα θαη 
βηηξίλεο 

 Est = Πεξηνρή ζηαζεξήο θιίκαθαο κε θαζαξφ χςνο θάησ απφ ηελ 
πιάθα ηεο θιίκαθαο < 2,10κ (7.20m2 γηα θιίκαθα πιάηνπο 1.80κ) 

 Eesc = Πεξηνρή θπιηφκελεο θιίκαθαο κε θαζαξφ χςνο θάησ απφ 
απηή < 2.10κ κε πξφζζεην ρψξν νπξάο επηβαηψλ 7.5κ (27m2) 

 Elift = Υψξνο αλειθπζηήξα (9m2). 
 

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ζε θάζε ζηαζκφ ζα ππάξρεη απνβάζξα πιάηνπο 
ηνπιάρηζηνλ 6,15 κ θαη 8,25κ γηα ηνλ ζηαζκφ Μίθξα, αλεμάξηεηα απφ ηα 
απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ αλσηέξσ ηχπν. 
Σν απφιπην ειάρηζην πιάηνο απνβάζξαο απφ ην άθξν ηεο έσο 
νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν εκπφδην κε κήθνο κηθξφηεξν απφ 1.20κ ζα είλαη 
2.50κ.  

 
3.3.3 Σν ειάρηζην απνδεθηφ πιάηνο απνβάζξαο ζα ειέγρεηαη επίζεο θαη γηα 

ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο, έλαληη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ κειέηεο: 
α.  Γίλεηαη παξαδνρή θαζπζηέξεζεο δηπιάζηαο ηεο ρξνλναπφζηαζεο ζε 

ιεπηά, πξνο κία θαηεχζπλζε, θαηά ηηο ψξεο αηρκήο.  
β.  Γίλεηαη ε παξαδνρή φηη έλαο ζπξκφο κε πιήξεο θνξηίν (A= 600 

άηνκα) πξέπεη λα απνβηβάζεη ηνπο επηβάηεο ζηελ ίδηα απνβάζξα 
φπνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί νη επηβηβαδφκελνη επηβάηεο. 

γ.  Τπφ ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη απνδεθηφ λα δηαηίζεηαη 
εκβαδφλ 0.25 ηεηξαγσληθά κέηξα αλά επηβάηε. 

δ.  Ο ζπξκφο δελ ζα αξρίζεη λα θηλείηαη έσο φηνπ νη επηβάηεο αξρίζνπλ 
λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ απνβάζξα. 

ε.  Απαηηνχκελν πιάηνο απνβάζξαο : 
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 (F1 x 2 x I + F2 x I ) x 0.25m2/pers + Est + Eesc + Elift  

W  = 
  

+0.50 
 L  

 
φπνπ: 

 F1 = ε κέγηζηε ξνή επηβαηψλ ζε έλα ιεπηφ, φπσο δηακνξθψλεηαη 
απφ ηελ θαζπζηέξεζε 

 F2 = ε κέγηζηε ξνή επηβαηψλ ζε έλα ιεπηφ, ζηελ αληίζεηε 
θαηεχζπλζε 

 Α = ζπξκφο κε πιήξεο θνξηίν (κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα= 600 
επηβάηεο) 

  I  = Υξνλναπφζηαζε ζε ιεπηά. 
 

Γηα ηηο θεληξηθέο απνβάζξεο ιακβάλεηαη ε παξαδνρή φηη αλ ε κία πιεπξά 
ηεο απνβάζξαο παξνπζηάδεη ζπλσζηηζκφ επηβαηψλ έλα πνζνζηφ ησλ 
επηβαηψλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ άιιε πιεπξά πνπ ζα έρεη ιηγφηεξν 
ζπλσζηηζκφ. 
 

3.3.4. Μνινλφηη είλαη επηζπκεηφ λα ππάξρνπλ επίπεδεο νξηδφληηεο απνβάζξεο, ε 
κέγηζηε επηηξεπφκελε θιίζε κηαο απνβάζξαο ζα ηζνχηαη κε ηελ θιίζε ηεο 
ηξνρηάο, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0.15% εληφο ηνπ 
ζηαζκνχ. 

 
3.3.5. Μεηαμχ ηειεησκάησλ δαπέδνπ θαη ζθπξνδέκαηνο δαπέδνπ ηεο απνβάζξαο 

ζα ππάξρεη κνλσηηθή κεκβξάλε. Ζ κεκβξάλε ζα εθηείλεηαη ζε φιν ην 
κήθνο ηεο απνβάζξαο θαη γηα ειάρηζην πιάηνο 2.0m απφ ην άθξν ηεο. Ζ 
κεκβξάλε απηή απαηηείηαη ψζηε λα εμνπδεηεξψλεηαη ην δπλακηθφ ηεο 
ηάζεο επαθήο κεηαμχ απνβάζξαο θαη ζπξκνχ. 

 
3.3.6. Χο ηκήκα ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ ηεο απνβάζξαο ζα 

παξαζρεζεί ζην άθξν ηεο απνβάζξαο κία ισξίδα θαιπκκέλε κε 
αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. Απηή ε αθξαία ισξίδα ζα εθηείλεηαη ζε κήθνο ηεο 
απνβάζξαο κφλν κπξνζηά απφ ηηο Θχξεο ησλ Πεηαζκάησλ θαη ζε πιάηνο 
0.60κ απφ ην άθξν ηεο. Ζ αθξαία ισξίδα ζα κειεηεζεί έηζη ψζηε λα 
δηαθέξεη σο πξνο ηελ πθή απφ ην πιηθφ ηεο ππφινηπεο απνβάζξαο, ψζηε 
λα δηεπθνιχλεη ηα άηνκα κε κεησκέλε ή θαζφινπ φξαζε. 

 
3.3.7. ην άθξν ηεο θάζε απνβάζξαο ζα ππάξρεη δίνδνο πνπ ζα νδεγεί απφ ηελ 

ζηάζκε ηεο απνβάζξαο πξνο ηνλ πεδνδηάδξνκν ηεο ζήξαγγαο ε νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ή, ζε πεξίπησζε 
θηλδχλνπ, απφ ηνπο επηβάηεο πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ ζήξαγγα. Ζ δίνδνο 
πξφζβαζεο ζα έρεη ειάρηζην πιάηνο 0.70κ. ηελ ζηάζκε ηεο απνβάζξαο 
ζα ππάξρεη κία αεξνζηεγήο ππξάληνρε (120min) ζχξα εμφδνπ θηλδχλνπ, 
ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

 
3.3.8. Κάησ απφ ηνλ πξφβνιν ηεο απνβάζξαο ζα πξνβιεθζεί ρψξνο 

πξνθχιαμεο, θαζ΄ φιν ην κήθνο ηεο. Σν ειάρηζην νξηδφληην πιάηνο απφ 
ηελ πιεπξά ηνπ ζπξκνχ έσο νπνηνδήπνηε εκπφδην ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
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0.50κ θαη ζα είλαη δηαζέζηκν νιφθιεξν ην χςνο απφ ηελ πιάθα ηεο 
ηξνρηάο έσο ηελ θάησ πιεπξά ηεο απνβάζξαο.  

 
3.3.9. ηνπο ζηαζκνχο ζα πξνβιέπεηαη πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ 

απνβάζξα. ε δχν ζεκεία θαηά κήθνο ηεο απνβάζξαο πξνβιέπνληαη 
ηεηξάγσλεο αλζξσπνζπξίδεο 0.75 Υ 0.75κ, κε εηδηθά πδαηνζηεγή θαη 
αεξνζηεγή θαιχκκαηα, ψζηε λα παξέρεηαη πξφζβαζε ζηνλ αγσγφ 
απαγσγήο αέξα θάησ απφ ηελ απνβάζξα. Δπίζεο, ζα παξέρεηαη 
πξφζβαζε ζε άιια δχν ζεκεία ζηνπο αγσγνχο θαισδίσλ θάησ απφ ηελ 
απνβάζξα κέζσ ησλ νκνίσλ αλζξσπνζπξίδσλ. 

 
3.3.10. Σα ζεκεία πξφζβαζεο ησλ επηβαηψλ ζηελ απνβάζξα ζα δηαξξπζκίδνληαη 

έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ επηβαηψλ ζε φιν ην 
κήθνο ηεο απνβάζξαο. Σα ζεκεία πξφζβαζεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 
ζηαζκφ ζε ζηαζκφ, ψζηε λα παξέρεηαη νκαιή επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ 
ζηνπο ζπξκνχο. Θα γίλεη πξφβιεςε θνκβίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θάζε 1/3 
ηνπ κήθνπο ηεο απνβάζξαο ή επί ησλ κεησπηθψλ ηνίρσλ, (ή/θαη φπσο ζα 
δεηθλχεηαη ζηα Ζ/Μ ζρέδηα), ψζηε λα κπνξνχλ νη επηβάηεο λα ζηακαηνχλ 
ηνλ ζπξκφ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 
3.3.11. ηελ απνβάζξα ζα πξνβιεθζεί ειάρηζην πάρνο 0.10κ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηζηκεληνθνλίαο θαη ηειεησκάησλ δαπέδνπ. Οη ειεχζεξεο απνζηάζεηο ησλ 
θαηαζθεπψλ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ηειεησκέλνπ δαπέδνπ ηεο απνβάζξαο 
ζα πξνζδηνξηζηεί, γεληθψο, απφ ηηο ειεχζεξεο απνζηάζεηο απφ ηελ ηξνρηά 
θίλεζεο γηα ην θηλεκαηηθφ πεξηηχπσκα. Σν ειάρηζην χςνο ηεο νξνθήο 
επάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ηειεησκέλνπ δαπέδνπ ηεο απνβάζξαο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 3.0κ, ελψ ζα δηαηεξεζεί ειεχζεξε απφζηαζε 2.5κ απφ 
νπνηνδήπνηε εκπφδην (πηλαθίδεο θιπ.). Σα αλσηέξσ χςε είλαη ηα 
ειάρηζηα. Αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο 
θνηλνχ, ην ειάρηζην απνδεθηφ χςνο ηεο απνβάζξαο ζα πξνζδηνξηζηεί ζε 
ζρέζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηεο θαη ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηνλ ρψξν 
δηαθίλεζεο θνηλνχ. 

 
3.4. Κπιηόκελεο θαη ηαζεξέο Κιίκαθεο 
 
3.4.1. Πξνβιέςεηο 

α. Ζ ρξήζε θπιηνκέλσλ θαη ζηαζεξψλ θιηκάθσλ γηα ηνπο αλεξρφκελνπο 
θαη θαηεξρφκελνπο επηβάηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ξνή επηβαηψλ ζε 
θάζε ζηαζκφ, απφ ηελ θαηαθφξπθε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα 
δηαλπζεί, απφ ηνπο δνκηθνχο θαη θαηαζθεπαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 
απφ ηνλ ρψξν πνπ δηαηίζεηαη, ηδηαίηεξα ζηελ ζηάζκε ηεο νδνχ. ε 
γεληθέο γξακκέο, απαηηείηαη εθηεηακέλε ρξήζε θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ, 
έηζη ψζηε λα κπνξεί ην Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο λα ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ επηβαηψλ. 

β. Με βάζε ηηο ειάρηζηεο πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο απαηηείηαη φπσο ε 
κέγηζηε θαηαθφξπθε απφζηαζε πνπ ζα θαιχπηεηαη κφλν απφ ηηο 
ζηαζεξέο θιίκαθεο απφ κία ζηάζκε ζηελ επφκελε δελ ζα ππεξβαίλεη 
ηα 3.5κ. Γηα κεγαιχηεξα χςε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θπιηφκελεο θιίκαθεο επηπιένλ ησλ ζηαζεξψλ θιηκάθσλ, νη νπνίεο ζα 
εγθαηαζηαζνχλ νχησο ή άιισο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη εθείλνη νη 
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επηβάηεο νη νπνίνη δελ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 
θπιηφκελεο θιίκαθεο. Πέξα απφ απηή ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, είλαη 
επηζπκεηή ε ρξήζε θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ πξνο ακθφηεξεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο ζην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ γηα θαηαθφξπθεο απνζηάζεηο 
πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 3.5m. 

γ. ε ζηαζκνχο κε κεγάιε ξνή επηβαηψλ, απαηηείηαη ε χπαξμε 
θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ πξνο ακθφηεξεο ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ην 
ζχλνιν ηεο θαηαθφξπθεο απφζηαζεο (αλεμάξηεηα απφ ηα ελδηάκεζα 
επίπεδα) απφ ηελ απνβάζξα έσο ηελ ζηάζκε ηεο νδνχ.  

δ. Σν φξην ησλ 3.5κ πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν (β) ηζρχεη 
φηαλ ε απφζηαζε απηή αθνξά ην πξψην κεηά ηελ ζηάζκε ηεο νδνχ 
επίπεδν πνπ ζα θαιπθζεί, θαη: 

 
δ1.  Δπηιχεη ηελ δπζθνιία εμεχξεζεο θαηάιιεινπ ρψξνπ ζηελ 

ζηάζκε εδάθνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο θπιηφκελεο 
θιίκαθαο. 

δ2.  ηαλ δελ ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ νξζή θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ 
ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηαζκνχ, ε θπιηφκελε θιίκαθα πξνζηαηεχεηαη 
απφ ζθφλε, φκβξηα λεξά, θ.ιπ. Οη ρσξηθέο απαηηήζεηο γηα ην 
κεραλνζηάζην ηεο θπιηφκελεο θιίκαθαο, ηελ θπθινθνξία ησλ 
επηβαηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ζα 
εθηηκεζεί ζε θάζε ζέζε μερσξηζηά. 

δ3.  Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ θπιηνκέλσλ θαη ζηαζεξψλ 
θιηκάθσλ ζα θαζνξηζηεί κέζσ ειέγρνπ ηεο ρσξεηηθφηεηαο 
έλαληη ηνπ ξπζκνχ ξνήο ζε ψξεο αηρκήο, γηα ιεηηνπξγία ππφ 
θαλνληθέο θαη έθηαθηεο ζπλζήθεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ 
ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηα ζρέδηα 
ηεο πξνκειέηεο ηεο ΑΜ. 

 
3.4.2. Πξφηππα κειέηεο θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ 
 

α. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο ζπλσζηηζκνχ ησλ επηβαηψλ ζε 
κηα θπιηφκελε θιίκαθα, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο 
πέξα απφ ηελ θηέλα ησλ θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ: 
α1.  Γηαλπφκελε απφζηαζε απφ ηελ θηέλα έσο θάπνην ζηαζεξφ 

εκπφδην, ηνπιάρηζηνλ 7.50κ 
α2.  Απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 14.0κ κεηαμχ θηελψλ ησλ θπιηνκέλσλ 

θιηκάθσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο απφ αληίζεηε θαηεχζπλζε 
θαη απνβηβάδνπλ ζηνλ ίδην ρψξν. 

α3. Απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 6.0κ κεηαμχ θηελψλ θπιηνκέλσλ 
θιηκάθσλ (ή θπιηνκέλσλ θαη ζηαζεξψλ θιηκάθσλ) πξνο ηελ 
ίδηα θαηεχζπλζε, δει. ελ ζεηξά.  

α4.  Απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 3.0κ κεηαμχ ηεο θηέλαο ηεο θπιηφκελεο 
θιίκαθαο θαη ηνπ ζεκείνπ εηζφδνπ ζηνλ ρψξν ππνδνρήο.  

 
β. Ζ κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο θάζε θπιηφκελεο θιίκαθαο ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο, κε ηελ παξαδνρή 1 1/2 αηφκσλ αλά ζθαινπάηη 
θαη ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο 0.63m/sec, είλαη 135 άηνκα/ιεπηφ. Ζ 
κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα κε ηελ παξαδνρή δχν αηφκσλ ζε θάζε 
ζθαινπάηη  (ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο), γίλεηαη 180 άηνκα/ιεπηφ 
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αιιά, εάλ ζηακαηήζεη ε θπιηφκελε θιίκαθα, κφλν 50 άηνκα/ιεπηφ 
αλακέλεηαη λα πεξπαηήζνπλ πξνο ηα πάλσ. 

 
 

3.4.3 Πξφηππα κειέηεο θιηκάθσλ 
 

α. Σν θνηλφ ζα έρεη πξφζβαζε ζηηο θιίκαθεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 
ζηαζκνχ. Γελ ζα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε απφ ηηο θιίκαθεο ηνπ 
θνηλνχ ζε ρψξνπο κεραλνζηαζίσλ.  

 
β. ια ηα παηήκαηα, νη αθκέο θαη ηα ελδηάκεζα πιαηχζθαια ζα θέξνπλ 

αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο. 
 
γ. ιεο νη θιίκαθεο ζα θέξνπλ ρεηξνιηζζήξεο ζε ακθφηεξεο ηηο 

πιεπξέο. ηα ζεκεία φπνπ ην πιάηνο ησλ θιηκάθσλ ππεξβαίλεη ηα 
2.40κ, ζα ηνπνζεηείηαη θεληξηθφο ρεηξνιηζζήξαο. Οη ρεηξνιηζζήξεο 
ζα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 0.85κ πάλσ απφ ηε γξακκή θιίζεο 
ησλ αθκψλ ησλ βαζκίδσλ θαη 0.90κ επάλσ απφ ηα επίπεδα ηκήκαηα 
(πιαηχζθαια). Ο ρεηξνιηζζήξαο ζα εθηείλεηαη ζε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 
1.00κ πέξα απφ ηα άλσ θαη θάησ ξίρηηα. 

 
δ. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ χςνο 1.20κ απφ ηελ ζηάζκε ησλ 

ηειεησκέλσλ δαπέδσλ. 
 
ε. πλερφκελα ηκήκαηα θιηκάθσλ γηα ην θνηλφ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

παξαθάησ παξακέηξνπο κειέηεο: 
 

ε1.  Ρίρηηα αλά ηκήκα θιίκαθαο : 3 (ειάρηζην), 16 πξνηηκψκελν 
κέγηζην, (18 απφιπην κέγηζην). 

ε2.  Όςνο ξηρηηνχ 0.15κ (ειάρηζην), 0.18κ (κέγηζην) 
ε3.  Μήθνο παηήκαηνο 0.30κ (κέγηζην) 
ε4.  πλδπαζκφο 0.60κ (ειάρηζην), 0.64κ (κέγηζην) 
ε5.  Πιάηνο θιίκαθαο-  ειάρηζην 1.20κ  
   

ζη. Σν πιάηνο ησλ θιηκάθσλ ζπλήζσο ζα εμαξηάηαη απφ δνκνζηαηηθνχο 
παξάγνληεο. Χζηφζν, ην ζπλνιηθφ απαηηνχκελν πιάηνο θιηκάθσλ 
.ζε έλαλ ζηαζκφ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο γηα εθθέλσζε ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο θιίκαθαο ζε ζπλζήθεο 
έθηαθηεο αλάγθεο ιακβάλεηαη σο εμήο: 
ζη1.  Καηεχζπλζε πξνο ηα άλσ   :  62 επηβάηεο αλά ιεπηφ αλά 

κέηξν πιάηνπο, 
ζη2.  Καηεχζπλζε πξνο ηα θάησ :  69 επηβάηεο αλά ιεπηφ αλά κέηξν 

πιάηνπο. 
 

δ. πλήζσο, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ θιηκάθσλ κπνξεί λα κε 
ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο κειέηεο ηεο ξνήο επηβαηψλ 
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, αιιά ζα παξέρεη πξφζζεηε 
ρσξεηηθφηεηα εάλ δελ ιεηηνπξγεί κία θπιηφκελε θιίκαθα. ηα ζεκεία 
φπνπ δελ πξνβιέπνληαη θπιηφκελεο θιίκαθεο, ην πιάηνο ησλ 
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θιηκάθσλ ζα εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο γηα εθθέλσζε ζε έθηαθηε 
αλάγθε. 

 
ε. Οη ζηαζεξέο θιίκαθεο πνπ δέρνληαη απ‟ επζείαο ξνή επηβαηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηα θπιηφκελε θιίκαθα ζα έρνπλ επαξθέο πιάηνο 
ψζηε λα πξνζδψζνπλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε απηή ηεο 
θπιηφκελεο θιίκαθαο. 

 
3.5. Πξόηππα κειέηεο δηαδξόκσλ θαη ξακπώλ 
 
3.5.1. Τπάξρεη ήδε ε απαίηεζε ε αξρηηεθηνληθή κειέηε λα δηαζθαιίδεη ηελ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν άκεζε πξφζβαζε, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
δεκηνπξγία δηαδξφκσλ. ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ρξήζε δηαδξφκσλ 
είλαη αλαπφθεπθηε, ζα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο. 

 
3.5.2. Οη δηάδξνκνη ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ βξαρχηεξνη, επζείο θαη ρσξίο 

εκπφδηα.  ε δεκφζηνπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη λα ζρεκαηίδνληαη 
ζπεηξνεηδείο δηάδξνκνη θαη ξάκπεο, ζθνηεηλέο γσλίεο, αδηέμνδα, 
ζηελψκαηα, αιιαγέο θαηεχζπλζεο θαη αλάζηξνθα πιαηχζθαια 
(ζπεηξνεηδείο θιίκαθεο). ηα λεπξαιγηθά ζεκεία θαη παξαθείκελα 
εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ ζα παξέρεηαη επαξθήο ρψξνο. 
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αιιαγή ζηελ θαηεχζπλζε ησλ δηαδξφκσλ είλαη 
αλαπφθεπθηε, ε ζρεκαηηδφκελε γσλία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 90 
κνίξεο.  ιεο νη θαηαθφξπθεο αθκέο γσληαθψλ ηνίρσλ πξέπεη λα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 0.20κ.  

 
3.5.3. Ράκπεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα κηθξά χςε (ην αλψηεξν 0.50κ). ε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη κηα ζεηξά απφ ξάκπεο γηα λα θαιπθζεί ην 
πθηζηάκελν χςνο, ηφηε κεηαμχ απηψλ ησλ ξακπψλ απαηηείηαη ε χπαξμε 
πιαηχζθαισλ κήθνπο 6κ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ ξακπψλ. 

 
3.5.4. ε φιεο ηηο ξάκπεο θαη ηνπο δηαδξφκνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ επηηνίρηνη 

ρεηξνιηζζήξεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ηα ζεκεία φπνπ 
πξνβιέπεηαη έληνλε θπθινθνξία ζε ακθφηεξεο ηηο θαηεπζχλζεηο ζε έλαλ 
δηάδξνκν ή ξάκπα, κπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ δηαρσξηζηηθά. ηηο 
ξάκπεο ζα ππάξρεη αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 3.7.1. Ζ ζχζηαζε ησλ ηειεησκάησλ ηνπ δαπέδνπ ζα 
θαζηζηά αλαγλσξίζηκα ηα άλσ θαη θάησ ηκήκαηα ηεο ξάκπαο, πξνο ράξηλ 
ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε φξαζε. 

 
3.5.5. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο θαη πιάηνπο ησλ δηαδξφκσλ ζε ζρέζε κε 

ην κήθνο ηνπο ζα κειεηεζνχλ νη αλαινγίεο ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη 
ε ισξίδα βαδίζκαηνο ελφο επηβάηε είλαη 0.60κ, ην πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ 
ζα πξέπεη λα απμνκεηψλεηαη ζε κνλάδεο ησλ 60 εθαηνζηψλ.  

 
Σν πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ θαη ησλ ξακπψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ρσξεηηθφηεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ησλ 
ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ πνπ δίδνληαη παξαθάησ: 
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α. Γεληθά, δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηνπο ζηαζκνχο δηάδξνκνη 
κνλήο θαηεχζπλζεο. Χζηφζν, εάλ δηάδξνκνη ηέηνηνπ ηχπνπ γίλνληαη 
θαη‟ εμαίξεζε απνδεθηνί, ηφηε ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ηα παξαθάησ 
θξηηήξηα:  

 Γηάδξνκνη κε κήθνο κηθξφηεξν ησλ 15κ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ειάρηζην πιάηνο 2,40κ.   

 Γηα καθξχηεξνπο δηαδξφκνπο, ην πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ ζα 
απμάλεηαη αλά 0,60κ γηα θάζε 10κ κήθνπο. 

 
β. Γηα θίλεζε πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο:   

 ηνπιάρηζηνλ 3.60κ γηα δηαδξφκνπο κε κήθνο κηθξφηεξν απφ 
15κ.   

 Γηα καθξχηεξνπο δηαδξφκνπο, ην πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ ζα 
απμάλεηαη αλά 0.80κ γηα θάζε 10κ κήθνπο, (κε ην πιάηνο ηεο 
ισξίδαο βαδίζκαηνο ελφο επηβάηε λα ζεσξείηαη 0.60 κ). 

 
γ. Μφλν γηα κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ:  1.20κ θαη‟ ειάρηζην 

 
3.5.6. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηαδξφκνπ ή ξάκπαο ζεσξείηαη φηη είλαη σο εμήο: 

α.  Ρνή πξνο κία θαηεχζπλζε: 105 επηβάηεο αλά ιεπηφ αλά 1, 20κ 
πιάηνο, (ή 88 ε/ι) 

β.  Ρνή πξνο δχν θαηεπζχλζεηο :  90 επηβάηεο αλά ιεπηφ αλά 1,20κ 
πιάηνο, (ή 75 ε/ι) (ην πιάηνο ηεο ισξίδαο βαδίζκαηνο ζεσξείηαη 
0,60κ). 

 
3.5.7 ηα ζεκεία φπνπ έλαο δηάδξνκνο δέρεηαη ξνή επηβαηψλ απ‟ επζείαο απφ 

θιίκαθεο ή/θαη αλειθπζηήξεο, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηαδξφκνπ ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε απηή ησλ αλειθπζηήξσλ ή/θαη θιηκάθσλ. 

 
3.5.8 Σν ειάρηζην θαζαξφ χςνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ηειεησκέλνπ 

δαπέδνπ ζε έλαλ δηάδξνκν κε κήθνο κηθξφηεξν απφ 15κ ζα είλαη 2,70κ 
έσο ην ηειείσκα ηεο νξνθήο (ςεπδνξνθή). Απηφ ην ειάρηζην χςνο ζα 
απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαηνκή ηνπ δηαδξφκνπ θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο 
ηνπ. Γηα καθξχηεξνπο δηαδξφκνπο, ην θαζαξφ χςνο ζα απμάλεηαη αλά 
0,25κ γηα θάζε 1,00 έσο 10,00κ κήθνπο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ή εάλ 
ππάξρνπλ δηάδξνκνη κε πνιχ κεγάιν κήθνο, ζα εμεηαζζεί ην ελδερφκελν 
εθαξκνγήο εηδηθήο δηαξξχζκηζεο.  

 
3.5.8.1 Ζ θιίζε ησλ δηαδξφκσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2%, κφλν γηα ιφγνπο 

απνζηξάγγηζεο.  
3.5.8.2 Οη ξάκπεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα κηθξέο αιιαγέο ηεο ζηάζκεο θαη 

ζα ηζρχζνπλ νη παξαθάησ θιίζεηο: 
α. Δπηζπκεηή Μέγηζηε θιίζε 1 : 20 (5%) 
β.  Απφιπηε Μέγηζηε θιίζε  1 : 12 (8.3%) 

 
3.6. Πξόηππα κειέηεο ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο 
 
3.6.1. Δθθέλσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
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α. Οη ζηαζκνί ζα κειεηεζνχλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγία 
ππφ θαλνληθέο θαη έθηαθηεο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εθθέλσζεο ηνπ ζηαζκνχ, εάλ ηνχην απαηηεζεί. Σν παξφλ θεθάιαην 
αζρνιείηαη κε ηηο δηφδνπο δηαθπγήο απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο ηνπ ζηαζκνχ. Οη ηξφπνη δηαθπγήο απφ κε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο θαη ε πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηψλ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3.7. 

 
β. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηήζεσλ κειέηεο γηα ηελ εθθέλσζε 

ελφο ζηαζκνχ ηνπ Μεηξφ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζνχλ νη πηζαλνί 
ιφγνη ζπλνιηθήο εθθέλσζεο, θαζψο θαη πηζαλφηεηα εκθάληζεο 
απηψλ ησλ ιφγσλ. ην παξφλ εγρεηξίδην δελ πεξηιακβάλνληαη 
κειεηεηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξεηηθά απίζαλα ζελάξηα ή 
εμαηξεηηθά κεγάιε ζπγθέληξσζε επηβαηψλ. 
 

γ. Ζ εκθάληζε ππξθαγηάο είλαη πηζαλφλ λα απνηειεί ηελ θχξηα αηηία γηα 
άκεζε εθθέλσζε ελφο ζηαζκνχ. Ζ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 
Μεηξφ ζα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο 
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ (βι. ζρεηηθή παξάγξαθν γηα ηηο Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεηο), ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο 
ππξθαγηάο. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ ηα πξφηππα 
κειέηεο, πξνβιέπεηαη κηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε 
νπνία ζεσξείηαη σο έλα ξεαιηζηηθφ ζελάξην πιένλ δπζκελνχο 
πεξίπησζεο.   
Γηα ιφγνπο κειέηεο, ζεσξείηαη φηη έλαο ζπξκφο κε θαζπζηέξεζε 
εηζέξρεηαη ζε ζηαζκφ φπνπ έρεη εθδεισζεί ππξθαγηά θαηά ηελ ψξα 
αηρκήο. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, πξέπεη λα δηαηίζεληαη επαξθείο 
δίνδνη δηαθπγήο ησλ επηβαηψλ ζε αζθαιέο κέξνο εληφο ρξφλνπ 
πέληε (5) ιεπηψλ.  

 
δ. Σν ηειηθφ ζεκείν αζθάιεηαο είλαη ε έμνδνο ηνπ ζηαζκνχ ζηελ 

ζηάζκε εδάθνπο, αιιά ζπρλά είλαη αλέθηθηε ε εθθέλσζε ελφο 
κεγάινπ ζηαζκνχ ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε θάζε 
πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ νη επηβάηεο λα θζάλνπλ ζε 
αζθαιέο κέξνο εληφο πέληε (5) ιεπηψλ. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
δηάδξνκνη πνπ νδεγνχλ ζηελ νδφ θαη ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη 
επάλσ απφ ηελ πεξηνρή άκεζνπ θηλδχλνπ. 
 

ε. Οη νδνί δηαθπγήο ζα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε θάζε επηβάηεο πνπ 
βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα ππξθαγηά λα κπνξεί λα ζηξαθεί πξνο 
ηα πίζσ θαη λα δηαθχγεη κε αζθάιεηα. Χζηφζν, δηαθπγή πξνο κία 
θαηεχζπλζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ε απφζηαζε έσο ην αζθαιέο 
κέξνο (είζνδνο ζηαζκνχ, θπιηφκελε ή ζηαζεξή θιίκαθα) είλαη 
κηθξφηεξε απφ 40κ. 
 

3.6.2  πλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο 
 

α. ινη νη ζηαζκνί ζα κειεηεζνχλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθθέλσζε 
ησλ επηβαηψλ κηα απνβάζξαο ζε αζθαιέο κέξνο εληφο ρξφλνπ 
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πέληε (5) ιεπηψλ, κε βάζε ηηο παξαθάησ πιένλ δπζκελείο ζπλζήθεο 
θαη θξηηήξηα κειέηεο: 

 
α1.  Σν έθηαθην πεξηζηαηηθφ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. 
 
α2.  Σν έθηαθην πεξηζηαηηθφ ιακβάλεη ρψξα κφλν πξνο κία 

θαηεχζπλζε θίλεζεο. 
 
α3.  Σν έθηαθην πεξηζηαηηθφ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ άθημε ηνπ 

ζπξκνχ ν νπνίνο θέξεη πιήξεο θνξηίν (600 επηβάηεο) θαη έρεη 
θαζπζηεξήζεη ηφζν ψζηε λα θαηαθζάλεη εληφο ρξφλνπ δχν 
ρξνλναπνζηάζεσλ κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
ζπξκνχ 

 
α4.   ε θεληξηθή απνβάζξα, ν επφκελνο ζπξκφο ππφ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία πνπ πξφθεηηαη λα θαηαθζάζεη ζηελ άιιε πιεπξά 
ηεο απνβάζξαο δελ ζηακαηά θαη δελ απνβηβάδεη ή 
παξαιακβάλεη επηβάηεο ζηελ/απφ ηελ απνβάζξα. 

 
α5.  ινη νη επηβάηεο ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ ζπξκνχ απνβηβάδνληαη 

θαη πξνζηίζεληαη ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο (εληφο πεξηφδνπ 2 
ρξνλναπνζηάζεσλ) επηβάηεο ζηελ απνβάζξα πνπ αλακέλνπλ 
ηνλ ζπξκφ. ε πεξίπησζε θεληξηθήο απνβάζξαο, ζηνπο 
ζπλνιηθνχο ρξφλνπο εθθέλσζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη 
ζπγθεληξσκέλνη επηβάηεο πνπ αλακέλνπλ ηνλ ζπξκφ ζηελ 
άιιε πιεπξά ηεο απνβάζξαο γηα πεξίνδν κίαο 
ρξνλναπφζηαζεο ζε ιεπηά. 

 
α6.  Μφλν νη ζηαζεξέο θαη θπιηφκελεο θιίκαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο νδνί δηαθπγήο. (Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αλειθπζηήξσλ ζε 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο). 

 
α7.  Μηα θπιηφκελε θιίκαθα απφ ηελ απνβάζξα είλαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηαζεξή θιίκαθα. 
 
α8.  Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζηαζκνχ αληηδξά άκεζα θαη δελ επηηξέπεη 

ηελ είζνδν άιισλ επηβαηψλ ζηελ απνβάζξα. 
 
α9.  ιεο νη θαηεξρφκελεο θπιηφκελεο θιίκαθεο ζηακαηνχλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ σο ζηαζεξέο θιίκαθεο. 
 
α10.  Ζ ηαρχηεηα βαδίζκαηνο ησλ επηβαηψλ είλαη έλα κέηξν ην 

δεπηεξφιεπην ζε επίπεδν δάπεδν. 
 
α11  Οη ρσξεηηθφηεηεο ησλ θπιηνκέλσλ θαη ζηαζεξψλ θιηκάθσλ ζε 

ζπλζήθεο εθθέλσζεο ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη νη εμήο: 
i.  Κηλνχκελε θπιηφκελε: 135 επηβάηεο αλά ιεπηφ (ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεη 185 επηβάηεο 
αλά ιεπηφ) 
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ii.  Με ιεηηνπξγνχζα Κπιηφκελε: 50 επηβάηεο αλά ιεπηφ 
(πξνο ηα άλσ) αλά κέηξν πιάηνπο 

iii.  ηαζεξή θιίκαθα (πξνο ηα άλσ): 62 επηβάηεο αλά ιεπηφ 
αλά κέηξν πιάηνπο 

 
 

β. Θα πξνβιέπεηαη επαξθήο αξηζκφο νδψλ δηαθπγήο γηα ηελ εθθέλσζε 
ησλ επφκελσλ πεξηνρψλ (ρψξνο ππνδνρήο θνηλνχ, ή άιινο 
θνηλφρξεζηνο ρψξνο) εληφο δχν επηπιένλ ιεπηψλ. Ζ ηθαλφηεηα 
εμφδνπ απφ ηνλ ρψξν ππνδνρήο θνηλνχ ζα είλαη ίζε ε κεγαιχηεξε 
απφ ηελ ηθαλφηεηα εμφδνπ απφ ηελ απνβάζξα θαη ν ρξφλνο 
εθθέλσζεο ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζα εμαξηάηαη απφ ηηο απνζηάζεηο 
βαδίζκαηνο θαη ηνπο εμεξρφκελνπο απφ ηηο απνβάζξεο επηβάηεο. 

 
γ Αθνινπζεί έλαο ηππηθφο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ εθθέλσζεο (Σ) 

κηαο θεληξηθήο απνβάζξαο κε βάζε ην αλσηέξσ ζελάξην: 
  

 N - (a/2X135 + b x 62)  
Σ =   +1 
 a/2x135+bx62+(a/2-1)x50  

 
Καη Σ<5 (βι. παξαγξ. 3.6.2α) 

 
φπνπ 

 

 F1= κέγηζηε ξνή ζε έλα ιεπηφ ησλ επηβαηψλ πνπ εηζέξρνληαη 
ζε ζηαζκφ γηα κεηαθίλεζε πξνο κία θαηεχζπλζε, 
(επεξεαδφκελε απφ ην πεξηζηαηηθφ) 

 F2= κέγηζηε ξνή ζε έλα ιεπηφ ησλ επηβαηψλ πνπ εηζέξρνληαη 
ζε ζηαζκφ γηα κεηαθίλεζε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε 

 I=Υξνλναπφζηαζε ζε ξα Αηρκήο 

 A=Μέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ζπξκνχ (600 επηβάηεο)  

 a=Αξηζκφο θπι. θιηκάθσλ (ιεηηνπξγνχλ 50/50 άλσ/θάησ δει., 
a/2 άλσ+ a/2 θάησ) 

 b=ζπλδπαζκέλν πιάηνο θιηκάθσλ ζε κέηξα. 

 N=πλνιηθφο αξηζκφο επηβαηψλ πξνο εθθέλσζε. 
 
3.7 Ππξνπξνζηαζία 
 
 Ζ κειέηε ελφο ζηαζκνχ ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α.  Μέηξα ππξνπξνζηαζίαο. 
β. Μέηξα ειέγρνπ ππξθαγηάο 
γ. πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο 
δ. Μέζα δηαθπγήο. 
ε. Πξφζβαζε ζηνπο ππξνζβέζηεο 
ζη. Μέζα ππξφζβεζεο. 
ιεο νη πηπρέο ηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ απαηηνχλ ζηελή 
ζπλεξγαζία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο πξέπεη 
λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 
 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  33 απφ 172 

3.7.1 Σα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα εθαξκνζζνχλ κε ζηφρν 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο κέζσ θαηάιιεια 
επηιεγκέλσλ θαη εγθαηεζηεκέλσλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ.  ηνλ ζρεδηαζκφ 
ησλ ζηαζκψλ, νη πηζαλέο πεγέο ππξθαγηάο κπνξνχλ λα κεησζνχλ σο εμήο: 
α.  Ζ ρξήζε κε εχθιεθησλ θαη ππξάληνρψλ πιηθψλ είλαη ππνρξεσηηθή. 
β. Πξφβιεςε δηαηάμεσλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ εχθνιε ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη θαζαξηζκφ ησλ ζηαζκψλ. 
γ.  Ζ ρξήζε εχθιεθησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα απαγνξεπζεί ζηνπο 

ζηαζκνχο.  Χζηφζν, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζεί, ζα 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθνί ρψξνη απξφζβιεηνη απφ ππξθαγηά 
θαη εθξήμεηο γηα ηελ απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ, φπσο 
ρξσζηηθέο νπζίεο, έιαηα θιπ. – αλ ρξεηάδνληαη.  Απηνί νη 
απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζα βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφ εγγχηεξα ζηελ 
επηθάλεηα. 

δ.  Απαγφξεπζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ γηα καγείξεκα κε 
αέξην ζηνπο ρψξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 
3.7.2 Μέηξα ειέγρνπ ππξθαγηάο 

α.  Ο έιεγρνο δηάδνζεο ππξθαγηάο θαη θαπλνχ ζα επηηπγράλεηαη κε ηνπο 
εμήο ηξφπνπο: 

 Γηακεξηζκαηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ. 

 Απαγσγή θαπλνχ. 

 Γηαζπνξά θαη πεξηνξηζκφ. 
 

β. Ζ δηακεξηζκαηνπνίεζε έρεη ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηελ έθηαζε ηεο 
ππξθαγηάο.  Έλα ππξνδηακέξηζκα απνηειείηαη απφ έλα ηκήκα ηνπ 
ζηαζκνχ ή άιιν δνκηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν ρσξίδεηαη απφ ηα 
παξαθείκελα ηκήκαηα κε δηαρσξηζηηθά ηνηρψκαηα, δάπεδα ή/θαη 
ζχξεο.  Σα αλνίγκαηα απηψλ ησλ δηακεξηζκάησλ πξέπεη λα είλαη ζε 
ζέζε λα ζθξαγίδνληαη κε θαπλνθξάθηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.  
Οη πεξίνδνη ππξαληνρήο (FRP) επηιέγνληαη γηα θάζε ρψξν αλάινγα 
κε ην ζεξκηθφ θνξηίν ππξθαγηάο θαη ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ 
απαηηείηαη απφ ηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο.  Ζ FRP γηα ηνπο επί 
κέξνπο ρψξνπο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηα 
ζρεδηαγξάκκαηα Ζ/Μ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα πξέπεη λα 
ηεξνχλ ηνπο ηνπηθνχο θψδηθεο θαη θαλνληζκνχο.  Ζ FRP γηα ηα θχξηα 
δνκηθά ζηνηρεία δίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ησλ 
δνκνζηαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  Με εμαίξεζε ηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ, έλα ππξνδηακέξηζκα δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηα 1500κ2 ζε επηθάλεηα.  Ζ ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε 
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηνπο ζηαζκνχο δελ έρεη πξαθηηθή 
ζεκαζία γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 

 
γ. Θχξεο απφ έλα δηακεξηζκαηνπνηεκέλν ρψξν κε FRP 

γ1. 3 ψξεο ζα έρνπλ επίζεο 3 ψξεο FRP 
γ2.  2 ψξεο ζα έρνπλ 1,5 ψξεο FRP 
γ3.  1 ψξα ζα έρνπλ 1 ψξα ή 1 ψξα FRP. 
 

δ. Γηα ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπλνχ παξαπέκπεζζε 
ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ησλ πξνδηαγξαθψλ κειέηεο.  Γεληθά, θάζε 
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πξνζπάζεηα ζα θαηαβιεζεί γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο δηάδνζεο ηνπ 
θαπλνχ απφ κία ζηάζκε ζε άιιε ζηάζκε κέζσ αλνηγκάησλ, 
αλνηθηψλ θιηκαθνζηαζίσλ θιπ. 

 
ε. Σα αλνίγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αγσγψλ θαη δηφδσλ κεηαμχ 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Μεηξφ θαη νπνηαζδήπνηε παξαθείκελεο θαηαζθεπήο 
πνπ επηηξέπνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Μεηξφ ζα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ππξάληνρεο ζχξεο, ππξάληνρα ξνιά, 
ππξνθξάθηεο θιπ. φπσο απαηηείηαη. 

 
3.7.3 πζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο 

 
 Σα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ πεξηγξάθνληαη ζην 

ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 
 

3.7.4  Σξφπνη Γηαθπγήο 
α. Ζ κειέηε απνκάθξπλζεο ησλ επηβαηψλ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ πεξηγξάθεηαη ζε πξνεγνχκελν ζρεηηθφ 
θεθάιαην. Σα πξφηππα πνπ παξαηίζεληαη εδψ ηζρχνπλ γηα ηνπο κε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ θαη κεραλνζηαζίσλ. Πξφζβαζε 
ζηνπο κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ έρνπλ κφλν ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Μεηξφ θαη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, ησλ 
νπνίσλ ν αξηζκφο είλαη ζπλήζσο κηθξφο. Οη πεξηνρέο απηέο ζα 
δηακεξηζκαηνπνηνχληαη θαη ζα θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ην ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο. 

 
β. πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζα είλαη δπλαηή 

ή δηαθπγή πξνο αζθαιέο ζεκείν θαη απφ κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
ζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ ζαλ αζθαιέο ζεκείν 
πξνζδηνξίδεηαη κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ 
δηακεξηζκαηνπνηεκέλνπ ρψξνπ φπνπ έρεη εθδεισζεί ππξθαγηά. Σν 
πξνζσπηθφ ζα εθπαηδεπηεί ζηηο δηαδηθαζίεο ππξφζβεζεο θαη 
ελδερνκέλσο λα κελ απαηηείηαη πιήξεο απνκάθξπλζή απφ ηνλ 
ζηαζκφ, εάλ ε ππξθαγηά βξίζθεηαη ππφ έιεγρν. Σν ζήκα ζπλαγεξκνχ 
πνπ ζα εηδνπνηεί ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 
εθθελψζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζήκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

 
γ.  Ζ δηαλπφκελε απφζηαζε απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν έσο έλαλ αζθαιή 

ρψξν ζα εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν δηαηίζεληαη ελαιιαθηηθνί 
ηξφπνη δηαθπγήο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κφλν κία 
θαηεχζπλζε δηαθπγήο, ε δηαλπφκελε απφζηαζε ζα είλαη κηθξφηεξε 
απφ 20κ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη νδφο δηαθπγήο πξνο 
πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεπζχλζεηο, ε δηαλπφκελε απφζηαζε δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηα 40κ.  Οη νδνί δηαθπγήο απφ ρψξνπο εγθαηαζηάζεσλ 
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θξεάηην θαη αλεκφζθαια. ιεο νη νδνί 
δηαθπγήο πξνζσπηθνχ θαη αλαδφρσλ πξέπεη λα θέξνπλ επθξηλή 
ζήκαλζε θαη λα είλαη πάληνηε ειεχζεξεο εκπνδίσλ.  
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3.7.5 Μέζα ππξφζβεζεο  
Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηνπ 
παξφληνο ηεχρνπο. 
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Άξζξν 4 Καηαζθεπέο Δπηθαλείαο θαη Γηακόξθσζε Δμσηεξηθώλ Υώξσλ 
 
4.1. Γεληθά 
 
4.1.1. Οη θαηαζθεπέο επηθαλείαο πεξηιακβάλνπλ: 

α.  Σηο εηζφδνπο ηνπ ζηαζκνχ. 
β.  Σα πξνεμέρνληα απφ ην έδαθνο ζηνηρεία γηα ηνλ αεξηζκφ ή άιιεο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο, 
γ.  Αλειθπζηήξεο ζηε ζηάζκε Οδνχ  

 
4.1.2. Σν παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη κφλν ζηηο θαηαζθεπέο εηζφδσλ, 

αλειθπζηήξσλ θαη αεξηζκνχ. Οη είζνδνη ησλ ζηαζκψλ, νη αλειθπζηήξεο 
θαη νη ππέξγεηεο θαηαζθεπέο ζα κειεηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 
νκνηνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο γξακκήο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 
θαηάιιεισλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ θαη πηλαθίδσλ. Ζ κειέηε ησλ 
εηζφδσλ θαη ησλ αλειθπζηήξσλ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
ζηαζκνχ. 

 
4.1.3. ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εηζφδσλ θαη ππέξγεησλ ζηνηρείσλ ησλ 

θαηαζθεπψλ αεξηζκνχ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: 
α.  Απηφλνκεο, θαιπκκέλεο θαη αθάιππηεο είζνδνη. 
β.  πλήζνπο ηχπνπ ππέξγεηα ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπψλ αεξηζκνχ. 
γ.  Απηφλνκα, θαιπκκέλα ή κε ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπψλ αεξηζκνχ, πνπ 

ρσξνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηεο πφιεο. 
δ.  Γπάιηλνη νηθίζθνη αλειθπζηήξσλ 

 
4.1.4. Οξηζκέλα απφ ηα ππέξγεηα ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπψλ αεξηζκνχ, ιφγσ ηνπ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο ή/θαη ρσξνζέηεζήο ηνπο, κπνξνχλ λα 
ελζσκαησζνχλ ζε άιια επξχηεξα έξγα ή αξρηηεθηνληθνχο δηαγσληζκνχο 
γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη 
κειεηεηέο ζα ελεκεξσζνχλ εγθαίξσο. 

 
4.2 Δίζνδνη 
 
4.2.1 Ζ κειέηε θαη ε ρσξνζέηεζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαηαζθεπψλ ζα 

ζπληνληζηεί κε ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία ησλ ζπλζεθψλ ηεο επηθάλεηαο, 
θαζψο θαη κε ηηο πξνβιέςεηο νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο ή δεκνηηθήο αξρήο. 
Γηα ηελ αθξίβεηα, ε κειέηε ησλ θαηαζθεπψλ επηθαλείαο ζα ζπληνληζηεί κε 
ηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο θαηαζθεπέο πνπ αθνξνχλ : 
α.  Γηαηάμεηο ησλ νδψλ, νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ. 
β.  Δγθαηαζηάζεηο κεηεπηβίβαζεο απφ θαη πξνο άιια κέζα κεηαθνξάο, 

φπσο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, πηάηζεο ηαμί, ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
απηνθηλήησλ, θ.ιπ. 

γ.  Κηήξηα. 
δ.  Γίθηπα θνηλήο σθειείαο. 
ε.  Γηαξξπζκίζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πάξθα θαη θήπνπο. 
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4.3. Απαηηήζεηο ρσξνζέηεζεο ησλ εηζόδσλ 
 
4.3.1 Ακεζφηεηα πξφζβαζεο: Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ εηζφδσλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

φζν ην δπλαηφλ πην άκεζε δηαξξχζκηζε γηα θαηαθφξπθε επηθνηλσλία, ηελ 
εμάιεηςε ππφγεησλ δηαβάζεσλ ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
κήθνπο ηνπο. 

 
4.3.2. Γηείζδπζε θπζηθνχ θσηφο: Ζ φζν ην δπλαηφλ πην άκεζε θαηαθφξπθε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο ζηάζκεο νδνχ θαη ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θνηλνχ ζα 
επηηξέςεη ηελ δηείζδπζε θπζηθνχ θσηφο, γεγνλφο πνπ είλαη επηζπκεηφ 
δηφηη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρψξνπ ζηελ 
ζηάζκε ππνδνρήο θνηλνχ θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιφηεξε δπλαηή 
κεηάβαζε απφ ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηνπο 
ζθνηεηλνχο ππφγεηνπο ρψξνπο ηνπ Μεηξφ. 

 
4.3.3. Δλζσκάησζε ζηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο επηθαλείαο: 
 

α. Οη είζνδνη ζα ρσξνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ θαη 
βειηηψλνπλ ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια 
δελ ζα δηαηαξάζζνπλ ηελ θπθινθνξία θαη ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ. Ζ 
ρσξνζέηεζε ησλ εηζφδσλ ζα γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά 
πξνηίκεζεο: 
α1. ε πθηζηάκελνπο αθάιππηνπο ρψξνπο (δεκφζηεο πιαηείεο ή 

κηθξά πάξθα). 
α2.  ε πεδνδξφκηα, εάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ν αλαγθαίνο ρψξνο.  
α3. ε πθηζηάκελα θηήξηα ή εληφο ηεο πθηζηάκελεο δνπιείαο νδνχ. 

β. Μηα πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ αλέγεξζε νπνηαζδήπνηε επηθαλεηαθήο 
θαηαζθεπήο ελδέρεηαη λα  απαηηήζεη ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξεο 
γεο απφ ηελ ειάρηζηα απαηηνχκελε γηα κηα κεκνλσκέλε θαηαζθεπή. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξφζζεηα απαηηνχκελε έθηαζε γεο ζα 
επηζεκαίλεηαη επθξηλψο ζηελ πξνηεηλφκελε κειέηε.  

γ. Οη είζνδνη κπνξεί λα κειεηεζνχλ έηζη ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη ζε 
πθηζηάκελα θηήξηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε 
ην θφζηνο ηεο απαιινηξίσζεο, θαζψο θαη νη δπζθνιίεο θαη νη 
δαπάλεο ηεο θαηαζθεπήο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα αλακελφκελα 
νθέιε. 

 
4.3.4. Δλζσκάησζε ζηνπο ηζηνξηθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο 
 

α. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ρσξνζέηεζε θαη κειέηε ησλ 
εηζφδσλ ζε πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ζε 
πεξηνρέο φπνπ ζα απνθαιπθζνχλ αξραηνινγηθά επξήκαηα θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ Μεηξφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, επηπξφζζεηα ηνπ 
απαηηνχκελνπ ζπληνληζκνχ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, ε κειέηε ησλ 
εηζφδσλ ζα ζπληνληζηεί θαη ζα ελζσκαησζεί αξκνληθά ζηελ δηάηαμε 
ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.  

 
4.3.5 Δμππεξέηεζε ηεο θίλεζεο ηεο θχξηαο ξνήο επηβαηψλ ζηελ επηθάλεηα. 
 Ζ κειέηε θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα εμήο: 
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α.  Σελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ αλά θάζε κέζν κεηαθνξάο 

πνπ θαηαιήγεη ζηελ είζνδν ηνπ ζηαζκνχ, δειαδή επηβάηεο πνπ 
θαηαθζάλνπλ πεδή, κε ιεσθνξείν, απηνθίλεην ή ηαμί, κε πνδήιαην ή 
κνηνζηθιέηα. Ζ ζέζε ηνπ ζηαζκνχ ζα είλαη εκθαλήο απφ ηνπο 
θχξηνπο άμνλεο ξνήο ησλ επηβαηψλ ζηελ ζηάζκε ηεο νδνχ. 

β.  Σνλ ζπληνληζκφ ησλ εηζφδσλ ηνπ ζηαζκνχ κε ηηο ππφγεηεο δηαβάζεηο 
πεδψλ. 

γ.  Σηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ξνήο ησλ επηβαηψλ. 
 

4.4. Αξηζκόο εηζόδσλ αλά ζηαζκό 
 
4.4.1 Ο αξηζκφο ησλ εηζφδσλ ζε θάζε ζηαζκφ θαη ην κέγεζφο ηνπο ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλακελφκελε ξνή επηβαηψλ ζε ψξα αηρκήο, ππφ 
ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθθέλσζεο ζε έθηαθηε αλάγθε, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν. 

  
4.4.2. Ο αξηζκφο θαη ε ζέζε ησλ εηζφδσλ ζα παξέρεη ζηνπο επηβάηεο ηελ κέγηζηε 

δπλαηή δηεπθφιπλζε, ψζηε λα απμεζεί ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ Μεηξφ θαη λα 
ζπιιέγεηαη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο αξηζκφο επηβαηψλ. Σνχην ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ 
εηζφδσλ απφ ηηο ειάρηζηα απαηηνχκελεο . 

 
4.4.3. Δάλ ζε θάπνηνλ ζηαζκφ νη ππνινγηζκνί θαηαδείμνπλ φηη κία είζνδνο είλαη 

επαξθήο γηα εθθέλσζε ζε έθηαθηε αλάγθε, ε παξνρή δεχηεξεο εηζφδνπ 
είλαη επηζπκεηή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 
κεγαιχηεξε ηζνθαηαλνκή ηεο ξνήο επηβαηψλ ζηελ ζηάζκε επηθαλείαο. 
Έηζη, πξνηείλεηαη ε πξφβιεςε δχν ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ ζε θάζε ζηαζκφ. 

 
4.5. Μεηεπηβίβαζε ζε άιια κέζα κεηαθνξάο 
 
4.5.1. Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ εηζφδσλ ησλ ζηαζκψλ θαη ε δηαξξχζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ επηθάλεηα, έηζη ψζηε ε κεηεπηβίβαζε ζην 
Μεηξφ απφ άιια κέζα κεηαθνξάο λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφ πην εχθνια γηα 
ηνπο επηβάηεο. 

 
4.5.2. Οη επηβάηεο ηνπ Μεηξφ ζα θαηαθζάλνπλ θαη ζα αλαρσξνχλ απφ ηνπο 

ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 
α.  Με ηα πφδηα. 
β.  Με ηξφιετ ή ιεσθνξείν. 
γ.  Με πνδήιαην ή κνηνζηθιέηα. 
δ.  Με ηαμί ή κε ζηηγκηαία ζηάζκεπζε απηνθηλήηνπ. 
ε.  Με ζηάζκεπζε απηνθηλήηνπ θαη επηβίβαζε ζην Μεηξφ. 

 
Οη απαηηήζεηο ηνπ θάζε κέζνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη εληφο ησλ νξίσλ 
ηνπ ρψξνπ πξνζέγγηζεο ζηνλ ζηαζκφ. Ζ πξφζβαζε ζην ζηαζκφ ζα 
κειεηεζεί έηζη ψζηε λα παξέρεη πξνηεξαηφηεηα κε ηε ζεηξά πνπ δίδεηαη 
αλσηέξσ, κε ηελ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα λα δίδεηαη ζε απηνχο πνπ 
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θαηαθζάλνπλ κε ηα πφδηα θαη ε ρακειφηεξε ζε απηνχο πνπ θαηαθζάλνπλ 
κε απηνθίλεην.   

 
4.5.3 Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηεπηβίβαζε απφ θαη πξνο ην Μεηξφ, ν 

ζρεδηαζκφο ηεο ζέζεο ησλ εηζφδσλ ζα ζπληνληζηεί κε: 
α.  Σηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θπθινθνξίαο. 
β.  Σηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο δηαξξχζκηζεο ησλ γξακκψλ ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο, ζηηο γχξσ απφ ηνπο ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ 
πεξηνρέο. 

γ.  Σηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ 
πεδνδξνκίσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ ζηαζκψλ. 

 
4.6. Τπέξγεηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ ή άιισλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαηαζθεπώλ 
 
4.6.1. Ζ πιεζψξα ησλ ππέξγεησλ θαηαζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ή 

άιισλ Ζ/Μ θαηαζθεπψλ, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ρσξνζεηνχληαη ζε 
λεπξαιγηθά ζεκεία ηεο πφιεο, απαηηεί πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ απφ 
κνξθνινγηθήο άπνςεο. Οη θαηαζθεπέο απηέο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, ελαξκνληζκέλα κε ηνλ πεξηβάιινληα απηά ρψξν. 

 
4.6.2 Απαηηείηαη εηδηθή πξνζνρή σο πξνο ηελ ρσξνζέηεζε θαη κειέηε απηψλ 

ησλ θαηαζθεπψλ εληφο πεξηνρψλ φπνπ έρνπλ ήδε αλαθαιπθζεί ή 
πξφθεηηαη λα αλαθαιπθζνχλ αξραηφηεηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Μεηξφ. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα απαηηεζεί ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 
αξρέο. 

 
4.6.3 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θξέαηα εμαεξηζκνχ πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ 

απφ ηελ πιεκκχξα απφ ηα λεξά ηνπ δξφκνπ, απηά ζα ππεξπςσζνχλ απφ 
ηα πεδνδξφκηα φζν ρξεηάδεηαη.  

 
4.7. Γηακόξθσζε εμσηεξηθώλ ρώξσλ 
 
4.7.1. ε θάζε πεξίπησζε επίγεησλ θαηαζθεπψλ, απαηηείηαη πξνζεθηηθή κειέηε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνλ ζηαζκφ ρψξνπ θαη φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

 
4.7.2. ε γεληθέο γξακκέο, φιεο νη δηαηάμεηο ζα κειεηεζνχλ κε νκνηφκνξθν 

ζχζηεκα έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ηεο γξακκήο θαη ηνπ ζηαζκνχ, αιιά επίζεο ζα 
ελζσκαηψλνληαη ζηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε 
ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο. 

 
4.7.3. Σεκάρηα γεο κεγαιχηεξα απφ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα γηα ιφγνπο 

ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα απνθηεζνχλ γηα ιφγνπο εμσηεξηθήο δηακφξθσζεο 
θαη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο κειέηεο ηνπ 
Μεηξφ. 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  40 απφ 172 

Άξζξν 5 Αξρηηεθηνληθά - Υώξνη θαη Δγθαηαζηάζεηο 
 
5.1. Δηζαγσγή 
 
5.1.1. Σα Σκήκαηα ρεδηαζκνχ ηαζκψλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο  πεξηιακβάλνπλ 

ηηο πξφηππεο απαηηήζεηο ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Οη ρψξνη 
ηαμηλνκνχληαη σο εμήο:  
α.  Γεκφζηνη Υψξνη. 
β.  Υψξνη Πξνζσπηθνχ. 
γ.  Υψξνη Μεραλνζηαζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνζηαζκψλ). 

 
5.1.2. Ζ ιεηηνπξγία, ε ζέζε, ην κέγεζνο θαη ν εμνπιηζκφο θάζε επί κέξνπο ρψξνπ 

πνπ ππάγεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο πξέπεη λα εμεηαζζεί, 
απνθαζηζζεί θαη νξηζηηθνπνηεζεί κε ηηο Αξρέο ηνπ Μεηξφ.  

 
5.2. Κνηλόρξεζηνη Υώξνη 
 

5.2.1. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ ηαζκψλ, γηα ηε δηαξξχζκηζε ησλ 
νπνίσλ έρνπλ δνζεί νη απαηηήζεηο ζε πξνεγνχκελα ηκήκαηα ηνπ 
παξφληνο, ζα είλαη φπσο πξνβιέπνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο 
Πξνκειέηεο ηεο ΑΜ θαη ελδεηθηηθά: 

: 

 Δίζνδνη ζηαζκνχ     (1.1) 

 Γηάδξνκνη δηέιεπζεο θνηλνχ (ππφγεηνη)   (1.2) 

 Κπιηφκελεο / ηαζεξέο θιίκαθεο   (1.3) 

 ηάζκε Υψξνπ Έθδνζεο θαη Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ  (1.4) 

 Αίζνπζα Απηφκαησλ Δθδνηηθψλ Μεραλεκάησλ Δηζηηεξίσλ (1.5) 

 Απνβάζξεο      (1.6) 

 Υψξνη Τγηεηλήο Κνηλνχ     (1.7) 

 Πξφζβαζε ζηε ζηάζκε απνβάζξαο   (1.9) 

 Αλειθπζηήξεο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ) (1.10) 

 ηαζεξέο Κιίκαθεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο   (1.11) 

 Δμσηεξηθνί ρψξνη πεξί ηελ είζνδν ησλ ππνζηαζκψλ  

 Καηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα, ρψξνη ςπραγσγίαο (1.12)  

Σα θσηηδφκελα ζήκαηα, ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, θαη ν θσηηζκφο ησλ 
θαιιηηερληθψλ έξγσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ εθζεκάησλ ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζην θσηηζκφ ησλ ρψξσλ θνηλνχ.  

 
5.2.2. ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη νη δηάδξνκνη 

πξνο ηηο δηάθνξεο ζηάζκεο θαη νη δεκφζηεο ηνπαιέηεο.  
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5.3. Υώξνη Πξνζσπηθνύ 
 
5.3.1. Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ζηειέρσζε ησλ ηαζκψλ ηνπ 

Μεηξφ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ απφ ηελ αλάιπζε ιεηηνπξγίαο εηδηθά γηα 
ηνλ θάζε ζηαζκφ.   

 
5.3.2. Οη Μειέηεο πεξηιακβάλνπλ Πξνζρέδηα Υψξσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ φκνηα 

ζηε κνξθή θαη ηα ζηνηρεία κε ηα παξαηηζέκελα παξαθάησ. Απηά ηα 
πξνζρέδηα ζα ιάβνπλ ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη 
φζνλ αθνξά φιεο ηηο πηπρέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρψξσλ ζηα πξψηα 
ζηάδηα ηεο κειεηεηηθήο δηεξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία γηα έγθξηζε ή/θαη πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο.  

 
Οη ρψξνη πξνζσπηθνχ ζα είλαη φπσο πξνβιέπνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα 
ηεο Πξνκειέηεο ηεο ΑΜ θαη ελδεηθηηθά: 
 

 Δθδνηήξηα Δηζηηεξίσλ     (2.2) 

 Γξαθείν Τπεπζχλνπ ηαζκνχ    (2.3) 

 Υψξνη Αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ    (2.4) 

 Απνδπηήξηα Πξνζσπηθνχ    (2.5) 

 Υψξνη Τγηεηλήο Πξνζσπηθνχ    (2.6)  

 Γηάδξνκνη ή Γηέιεπζε Πξνο Υψξνπο Πξνζσπηθνχ (2.7) 

 Υψξνο Καζαξηζηψλ     (2.8) 

 Απνζήθεο       (2.9) 

 Γσκάηην Αζηπλνκίαο     (2.10) 

 Υψξνο Πξψησλ Βνεζεηψλ    (2.11) 

 Υψξνο Πξνζσπηθνχ Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ  (2.12) 

 Απνζήθε Σακείσλ     (2.13) 

 Υψξνο Αλάπαπζεο Οδεγψλ πξκψλ   (2.14) 

 Υψξνο Γξαθείσλ Πξνζσπηθνχ Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο  (2.15) 

 
5.4 Υώξνη Σερληθνύ Δμνπιηζκνύ 
 
5.4.1. Ηζρχνπλ γηα ηνπο ρψξνπο Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ νη απαηηήζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαίηεζεο φπσο ν κειεηεηήο ππνβάιεη 
νινθιεξσκέλα απφ θάζε άπνςε ζρέδηα θαη γηα φινπο ηνπο ρψξνπο.  Ζ 
κειέηε ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ε επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ νθείινπλ λα 
ιάβνπλ ππφςε ηελ απαίηεζε γηα αληνρή ζην ρξφλν θαη επρέξεηα 
ζπληήξεζεο. Οη ρψξνη Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ ζα είλαη φπσο πξνβιέπνληαη 
ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο Πξνκειέηεο ηεο ΑΜ θαη ελδεηθηηθά: 
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 ήξαγγεο 

 Δζνρέο 

 Φξέαηα εξάγγσλ  

 Αίζνπζεο Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ ηαζκνχ θαη ηδηαίηεξα νη θάησζη 
αίζνπζεο: 

 Αίζνπζεο Αεξηζκνχ     (3.1) 

 Τπνζηαζκφο Φσηηζκνχ θαη Βνεζεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ  

(LAS) θαη Γσκάηηα Ζιεθηξνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (3.2, 3.3) 

 Αίζνπζεο εκαηνδφηεζεο θαη Σειεπηθνηλσλίαο  (3.4 s, t) 

 Αληιηνζηάζην θαη Φξεάηην πιινγήο   (3.5) 

 Υψξνο Δγθαηάζηαζεο Μειινληηθήο Φχμεο  (3.7) 

 Αίζνπζα πζζσξεπηψλ     (3.8) 

 Αίζνπζα Τπνζηαζκνχ Αλφξζσζεο   (3.9) 

 Αίζνπζα ΓΔΖ      (3.10) 

 ια Σα Φξέαηα Πξνζαγσγήο Καη Απαγσγήο Αέξα  

  Απφ Καη Πξνο Σε ηάζκε Οδνχ Σσλ ηαζκψλ     (3.11, 3.14, 3.16) 

 Αίζνπζα Ππξφζβεζεο      (3.13) 

 Αίζνπζα 20KV MVP      (3.15) 

 Υψξνο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο-Παξνρή Όδαηνο (3.18) 

 Δθεδξηθνί Υψξνη      (3.19) 

 Γηάδξνκνη θαη δηέιεπζε ζηνπο ηερληθνχο ρψξνπο (3.20) 

 Αίζνπζα Πηλάθσλ θαη Γηαθνπηψλ ζε θξέαηα  (3.22) 

 Υψξνο Πεηαζκάησλ – Θπξψλ Απνβαζξψλ  (3.23) 

 Αίζνπζα UPS      (3.24) 

 Υψξνο Σξνρηψλ ηαζκψλ    (3.25) 

 
5.5. Απαηηήζεηο γηα ηε δηαξξύζκηζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ ησλ ζηαζκώλ 

ηνπ Μεηξό.  
5.5.1. Γεληθά 
 

α. Οη δεκφζηνη ρψξνη ησλ ζηαζκψλ πεξηιακβάλνπλ δχν ηκήκαηα, ηνλ 
ρψξν ππνδνρήο θαη απηφλ ησλ απνβαζξψλ, νη νπνίνη, γεληθά,  
ηνπνζεηνχληαη ζε δχν ζηάζκεο. Ζ ζχλδεζε απηψλ ησλ δχν 
επηπέδσλ ζα θαζνξίζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη ηελ ηειηθή 
εηθφλα ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαξξχζκηζεο ηνπ ζηαζκνχ. Δπνκέλσο, 
απνηειεί θξίζηκν ζέκα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε.  

β.  Ο ρψξνο απνβαζξψλ (Πεξηνρή ρψξνπ ζπξκψλ), απνηειεί ηελ 
ιηγφηεξν ειαζηηθή απφ ηηο δχν ζηάζκεο ηνπ ζηαζκνχ.  Ζ ζέζε ηνπ ζα 
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θαζνξηζζεί απφ ηελ ράξαμε ηεο ηξνρηάο, ελψ ην κήθνο ηνπ έρεη 
θαζνξηζζεί ζηα  60,50κ. πιελ ηνπ ζηαζκνχ Μίθξα φπνπ έρεη 
θαζνξηζζεί ζηα 66.30κ. Σν πιάηνο ηνπ ζηαζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ην 
πιάηνο ηνπ ΣΒΜ ζπλ ην πιάηνο ηεο απνβάζξαο, ην νπνίν, κε ηε 
ζεηξά ηνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ φγθν ηεο επηβαηηθήο ξνήο, ηελ 
αλαγθαηφηεηα εθθέλσζεο ηνπ ζηαζκνχ εληφο πεξηνξηζκέλνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ θαη ηελ ζέζε ησλ 
ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ (θπιηφκελεο θαη ζηαζεξέο θιίκαθεο, θιπ). Θα 
επηιεγεί ε θαηαζθεπή δχν ζεξάγγσλ κνλήο ηξνρηάο, ε νπνία θαη 
νδεγεί ζηνλ θαζνξηζκφ θεληξηθήο απνβάζξαο. Ζ ζηάζκε ηεο 
απνβάζξαο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφ πιάηνο ζε ζχγθξηζε κε ην 
κεγάιν κήθνο (60,50κ).  

γ. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ζηε ζηάζκε εδάθνπο ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη επίζεο αλειαζηηθέο, παξακέλεη 
κφλν ε ζηάζκε ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο σο ε πιένλ ειαζηηθή, ε νπνία, 
αλ ζπλδπαζζεί θαηάιιεια κε ηνλ ρψξν απνβαζξψλ θαη ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξαγκάησλ ζηε ζηάζκε εδάθνπο, κπνξεί λα 
δψζεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή αξρηηεθηνληθή δηαξξχζκηζε ηνπ 
ζηαζκνχ. Ζ δηαξξχζκηζε ηεο ζηάζκεο ρψξνπ ππνδνρήο πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 
5.5.2. Γεληθέο απαηηήζεηο  
 

α. Άκεζε θαη απιή πξφζβαζε απφ ηε ζηάζκε νδνχ: Ζ δηαξξχζκηζε ηεο 
ζηάζκεο ρψξνπ ππνδνρήο ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
ζηε ζηάζκε εδάθνπο ζα δηαζθαιίζεη ηελ ακεζφηεξε θάζεηε 
πξφζβαζε.  Απηφ απνηειεί κία πξψηε βαζηθή απαίηεζε. Σν ζέκα 
απηφ αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηελ παξάγξαθν ησλ εηζφδσλ (4.2). 

 
β. Δπαθή ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν: 
 Ζ δηεξεχλεζε πξαλψλ ή δηπιαλψλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ελδέρεηαη, ζε 

νξηζκέλεο ηνπνζεζίεο, λα εμαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα έλα 
άλνηγκα ζηνλ ρψξν ππνδνρήο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν.  Μία ηέηνηα 
δηάηαμε ζα εμαζθαιίζεη ηελ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο, ηελ 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρψξνπ ζηε ζηάζκε αίζνπζαο ππνδνρήο 
θαη ηελ βέιηηζηε ζχλδεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, δηακνξθψλνληαο 
ηελ εηδηθή ηαπηφηεηα ησλ ζηαζκψλ, φπνπ ηέηνηνπ είδνπο 
δηαξξπζκίζεηο είλαη εθηθηέο.  

 
γ. Ζ ζσζηή δηαξξχζκηζε ηεο ζηάζκεο ρψξνπ ππνδνρήο ζε ζρέζε κε 

ηε ζηάζκε απνβαζξψλ: 
Απηφ ην ζνβαξφ πξφβιεκα, απφ ηε ιχζε ηνπ νπνίνπ ζα εμαξηεζεί 
ζε κεγάιν βαζκφ ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ ζηαζκψλ, 
κπνξεί λα ιπζεί κε ηελ θαηάιιειε δηαξξχζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 
ρψξνπ ππνδνρήο ζε ζρέζε κε ηε ζηάζκε απνβαζξψλ θαηά ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη δηπιφ χςνο θαζ‟ φιν ην εχξνο ηεο 
απνβάζξαο, θαη ζε αξθεηφ κήθνο ψζηε ε πξννπηηθή ζέα απφ ηε κία 
ζηάζκε ζηελ άιιε λα δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο επξπρσξίαο. 

 
δ. Πξφζβαζε ζηελ απνβάζξα 
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 Ζ απαίηεζε γηα ακεζφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε κεηαμχ ησλ 
δχν ηκεκάησλ ησλ ζηαζκψλ, γηα ηελ εμαθάληζε ή ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κήθνπο ησλ δηαδξφκσλ, γηα ηελ πξνψζεζε 
ηεο αίζζεζεο επξπρσξίαο, γηα ηελ κνξθνινγηθά νκαιή δηακφξθσζε 
ησλ ζηαζκψλ θαη γηα ηελ αζθαιέζηεξε δηαρείξηζε ησλ επηβαηψλ, 
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαιιειφηεξε δηαξξχζκηζε ηεο 
πξφζβαζεο απφ ην ρψξν ππνδνρήο έσο ηεο απνβάζξεο ζα είλαη 
εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηπινχ χςνπο πνπ ζα αθεζεί κεηαμχ 
απηψλ ησλ δχν επηπέδσλ. 

 
5.5.3. ρεηηθή ζέζε ησλ δχν θπξηφηεξσλ επηπέδσλ ζηάζκεο ηνπ ζηαζκνχ: 

Ζ επεμεξγαζία δπλαηψλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ ησλ δχν επηπέδσλ ηνπ ζηαζκνχ 
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο.  Οη κειεηεηέο 
πξέπεη λα κειεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο δηαξξπζκίζεηο.  ιεο νη πξνηάζεηο 
πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ  εθεπξεηηθφηεηα ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. 

 
5.6. Δγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο επηβαηώλ: 
 

Οη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο επηβαηψλ, αλ δεηεζνχλ θαη 
φπνπ εγθξηζνχλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Μεηξφ, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηε ξνή ησλ 
επηβαηψλ. Δπίζεο, φπνπ παξέρνληαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
επηβαηψλ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί επηπξφζζεηνο ρψξνο ζηνπο 
δεκφζηνπο ρψξνπο γηα φζνπο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.  

 
5.6.1. Απηφκαηνη πσιεηέο, απηφκαηα κεραλήκαηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θιπ:  

Αλ πξνβιεθζνχλ απηφκαηνη πσιεηέο θαη παξφκνηα ζπζηήκαηα, ζα 
πξνβιεθζνχλ θαη ζεκεία ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο εληφο εζνρψλ ησλ 
ηνίρσλ απαηηείηαη πξφβιεςε γηα ξεπκαηνδφηεο. 

 
5.6.2. Πξνζήθεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ: Οη πξνζήθεο κε πιεξνθνξίεο 

δξνκνινγίσλ θαη γξακκψλ ζα θσηίδνληαη εζσηεξηθά θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ζηε ζηάζκε ησλ απνβαζξψλ θαη ζε εηδηθά ζεκεία ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο.  
Απηέο νη πξνζήθεο ζα πεξηέρνπλ Υάξηε ηεο Γξακκήο, Υάξηε ηεο 
Γεηηνληθήο Πεξηνρήο ηνπ ηαζκνχ, άιινπο ράξηεο ηνπ ζπζηήκαηνο π.ρ. 
Υάξηε Λεσθνξεηαθψλ Γξακκψλ θιπ. 

 
5.6.3. Γηαθεκηζηηθέο Πηλαθίδεο:  

α. Θα δηακνξθσζεί ε πνιηηηθή δηαθεκίζεσλ ζηνπο ζηαζκνχο θαη ζα 
δνζεί ζηνπο κειεηεηέο ζε έλα πξψηκν ζηάδην ηεο κειέηεο ησλ 
ζηαζκψλ ψζηε ε κειέηε θαη ε δηάηαμε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ 
λα ελζσκαησζνχλ  ζηε κειέηε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ 
ζηαζκψλ θαη λα ζπληνληζζνχλ κε ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο ησλ 
ζηαζκψλ.  Ζ πνιηηηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά 
κε: 
α1. Σελ πνηφηεηα ησλ δηαθεκηζηψλ πηλαθίδσλ; 
α2.  Με ηνλ θσηηζκφ ησλ πηλαθίδσλ – θαηά πνζφ ζα θέξνπλ 

θσηηζκφ δηθφ ηνπο ή δελ ζα θσηίδνληαη. 
α3.  Σα κεγέζε ησλ πηλαθίδσλ: απηά πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλα 

κε επηινγή ελφο θάζκαηνο κεγεζψλ; 
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α4.  Οη κέζνδνη αιιαγήο ησλ δηαθεκίζεσλ θάζε ηφζν. 
 

β. Ζ κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ δηαθεκίζεσλ ζα είλαη 
ηππηθή γηα φιν ην ζχζηεκα.  Ζ κειέηε θαη ε ζέζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ 
πηλαθίδσλ ζα ιακβάλεη ππφςε ηε κε παξεκβνιή ζηηο πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο ησλ ζηαζκψλ.  Οη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο κπνξνχλ λα 
είλαη αλεμάξηεηεο, πξνζαξηεκέλεο ζηνπο ηνίρνπο ή εληφο εζνρψλ 
ησλ ηνίρσλ.  ε θάζε πεξίπησζε, ζα είλαη ζπληνληζκέλεο κε ηε 
κειέηε ησλ ηειεησκάησλ ησλ ζηαζκψλ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 
αξκνληθφ ζχλνιν.  Ζ κέζνδνο αιιαγήο ησλ δηαθεκίζεσλ ζα 
εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζέζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαθήκηζεο, 
εηδηθά ζηνπο ρψξνπο θιηκαθνζηαζίσλ θαη θπιηφκελσλ θιηκάθσλ. 

 
5.6.5. Καζίζκαηα: 
 Καζίζκαηα ζα ππάξρνπλ ζηε ζηάζκε απνβαζξψλ γηα ρξήζε ηνπο απφ 

ειηθησκέλα θαη αλάπεξα, θπξίσο, άηνκα.  Ο αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ 
κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηελ κειέηε θάζε ζηαζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ 
θαζηζκάησλ ζα είλαη ίδηνο γηα ηα θαζίζκαηα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα 
ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζηαζκνχ κε ην 
ρξψκα ή άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. 

 
5.6.6 Αίζνπζεο Πξψησλ Βνεζεηψλ 
 Θα πξνβιεθζνχλ αίζνπζεο Πξψησλ Βνεζεηψλ, αλ δεηεζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία, σο κία ρσξηζηή εγθαηάζηαζε ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο.  
Αιινχ, απηή ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηνπ γξαθείνπ ηνπ 
ππεχζπλνπ ζηαζκνχ ή ηεο αίζνπζαο πξνζσπηθνχ.  ιεο νη αίζνπζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζα έρνπλ άκεζε 
πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ππνδνρήο. 

 
5.6.8. Αίζνπζα Απσιεζζέλησλ Αληηθεηκέλσλ 
 Απηή ε πξφζζεηε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο επηβάηεο ζα ειέγρεηαη 

απφ ην Κέληξν Διέγρνπ, ηνλ Τπεχζπλν ηνπ ηαζκνχ ή απφ ην 
πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθφ ηκήκα, φπσο ππνδεηρζεί. 

 
Άξζξν 6 Αξρηηεθηνληθά Τιηθά 
 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ηεο θαηαζθεπήο, 
ππνζηήξημε ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ θαη επρέξεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ 
θζαξκέλσλ πιηθψλ, ελζαξξχλεηαη ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε  
ρξεζηκνπνίεζε ειιεληθψλ πιηθψλ. 

 
6.1. Πξόηππα 
 
6.1.1. ια ηα πξνηεηλφκελα γηα ρξήζε ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ αξρηηεθηνληθά 

πιηθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά πξφηππα (ΔΛΟΣ).  Σα 
πιηθά ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ειιεληθά πξφηππα ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ηα παξαθάησ πξφηππα, ζε ζεηξά πξνηίκεζεο: 
α.  E.N. : επξσπατθά πξφηππα 
β. ISO  : Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηχπσλ 
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6.1.2. Σα αξρηηεθηνληθά πιηθά πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πξφηππα  ΔΛΟΣ, ISO 
θαη ΔΝ ζα είλαη ζχκθσλα κε άιια εζληθά πξφηππα [Βξεηαληθά Πξφηππα 
(BS), Γεξκαληθά Πξφηππα (DIN), Γαιιηθά Πξφηππα (AFNOR) ή άιια 
ηζφηηκα]. 

 
6.1.3. Σα πιηθά πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ θαλέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

πξφηππα ή εθείλα γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη πξφηππα ζα 
ππνζηεξίδνληαη απφ ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο 
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

 
6.2. Γεληθέο απαηηήζεηο  
 
6.2.1. ια ηα αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο 

ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα επηιεγνχλ γηα ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
α.  Αζθάιεηα. 
β. Αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν θαη επρέξεηα ζπληήξεζεο. 
γ.  Ππξαληνρή. (επθιεθηφηεηα θαη παξαγσγή ηνμηθψλ αλαζπκηάζεσλ) . 

 
6.2.2. Δπηπξφζζεηα, νη παξαθάησ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο απαηηήζεηο πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε, φπνπ ρξεηάδεηαη: 
α.  Αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε/αηζζεηηθή. 
β.  Αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο. 
γ.  Αληίζηαζε ζηελ θίλεζε ηνπ αέξα. 

 
6.2.2.1 Αθνπζηηθέο απαηηήζεηο 
 

Γηα ηνπο ππφγεηνπο ζηαζκνχο, κία απφ ηηο κειεηεηηθέο παξάκεηξνπο είλαη 
ε απαίηεζε γηα ηνπνζέηεζε πιηθνχ ηθαλήο ερναπνξξνθεηηθφηεηαο ζηα 
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, φπσο ζηηο νξνθέο θαη ζηνπο ηνίρνπο ησλ ρψξσλ 
απνβαζξψλ θαη ππνδνρήο θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ν ρξφλνο 
αληήρεζεο θαη, επνκέλσο, λα ειέγρεηαη ν ζφξπβνο απφ ηνπο 
εηζεξρφκελνπο θαη εμεξρφκελνπο ζπξκνχο θαη απφ άιιεο πεγέο ζνξχβνπ.  
Γηα ηνπο ρψξνπο ησλ απνβαζξψλ ζα πξνβιεθζνχλ απνξξνθεηηθά πιηθά 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνηρψκαηνο θάησ απφ ηελ απνβάζξα θαη ζηελ νξνθή 
ηεο πξνεμνρήο ηεο απνβάζξαο. Απηφ επίζεο εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο 
ηνίρνπο δίπια ζηηο ηξνρηέο.  Δπηπξφζζεην απνξξνθεηηθφ πιηθφ ζα 
πξνβιεθζεί επίζεο θαη ζηα άιια ηνηρψκαηα θαη ηηο νξνθέο ηνπ ρψξνπ.  
(πλήζσο ππνινγίδεηαη ρνλδξηθά φηη απηά ηα επηπξφζζεηα πιηθά 
θαιχπηνπλ ην 30% ηεο ππνιεηπφκελεο επηθάλεηαο ηνηρψκαηνο θαη 
νξνθήο).  

 
Γηα θαιχηεξε αθνπζηηθή θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ζηνπο 
ζηαζκνχο ν επηζπκεηφο ρξφλνο αληήρεζεο πξέπεη λα είλαη:  

 1.2 έσο 1.4 δεπηεξφιεπηα ζε κεζαίεο ζπρλφηεηεο γηα κέηξηα έσο 
κηθξά χςε νξφθσλ, θαη, 

 1.4 έσο 1.6 δεπηεξφιεπηα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα πνιχ πςειέο 
νξνθέο. 
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Οη ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηζρχνπλ επίζεο θαη ηνπο ρψξνπο 
ππνδνρήο θαη ηνπο δηαδξφκνπο. 
  
Οη επηζπκεηέο κέγηζηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ζηνπο ζηαζκνχο πξέπεη λα είλαη: 
A.  Μέγηζηεο ηάζκεο Θνξχβνπ Πεξηβάιινληνο: 
1. ηάζκε ζνξχβνπ απνβαζξψλ, εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ ησλ 

ζπξκψλ:        75 dbA 
2. ηάζκε ζνξχβνπ απνβαζξψλ, δηεξρνκέλσλ ησλ ζπξκψλ  80 dbA 
3. ηάζκε ζνξχβνπ απνβαζξψλ, ζηαζκεπκέλσλ ησλ ζπξκψλ  70 dbA 
4. ηάζκε ζνξχβνπ απνβαζξψλ           60- 65 dbA 
5. ηάζκεο ζνξχβνπ ζηελ Αίζνπζα Τπεπζχλνπ ηαζκνχ  50 dbA 

 
B.  Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ ζηηο απνβάζξεο (ρσξίο ζπξκνχο), ηνπο Υψξνπο 

Τπνδνρήο θαη ζηνπο Γηαδξφκνπο πνπ νθείιεηαη κφλν ζε εμνπιηζκφ 
ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ θαη ζηηο θπιηφκελεο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη 55 dbA, (εθηφο ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ ν 
εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κεγάισλ 
ηαρπηήησλ).  

 
6.3 Αζθάιεηα: 
 
 Ζ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζέκα πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηε κειέηε ηνπ Μεηξφ.  Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ ησλ 
ηειεησκάησλ θαη ε κειέηε ησλ ιεπηνκεξεηψλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 
α.  Απνθπγή αηρκεξψλ γσληψλ, αλψκαιεο ή ηξαρείαο πθήο ή 

πξνεμνρψλ, αιιά θαη εθηεζεηκέλσλ κεραληζκψλ, ηθαλψλ λα 
πξνμελήζνπλ πξνζσπηθφ ηξαπκαηηζκφ ή δεκία ζε άηνκα ή ηκαηηζκφ. 

 
β  Απνθπγή ζπλζεθψλ θηλδχλνπ παξαπαηήκαηνο θαη νιηζζεξψλ 

δαπέδσλ. 
 
γ.  Πξφβιεςε ρξσκάησλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ ηα νπνία λα 

δεκηνπξγνχλ αληίζεζε κεηαμχ ηνπο ζε ζέζεηο φπσο είλαη νη άθξεο 
ηεο απνβάζξαο θαη απηέο ησλ ζθαινπαηηψλ παξέρνληαο κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ζηνπο επηβάηεο ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ φπνπ 
βξίζθνληαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πιηθψλ ηειεηψκαηνο ησλ 
δαπέδσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ. 

 
δ.  Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ κε εηδηθήο πθήο δηαγξακκίζεηο 
επάλσ ζηα δάπεδα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηπθιψλ ή αηφκσλ 
κεησκέλεο φξαζεο . 

 
ε.   Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ.  Απηή αθνξά θπξίσο ην πξνζσπηθφ πνπ 
αζρνιείηαη κε ηελ πψιεζε εηζηηεξίσλ, ην γξαθείν ηνπ Τπεχζπλνπ 
ηαζκνχ θιπ., φπνπ:  
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1. Δληζρπκέλν αιεμίζθαηξν ηδάκη θαη παξάζπξν κε εηδηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ζα ρσξίδεη απηά ηα άηνκα απφ ην θνηλφ 
ειαρηζηνπνηψληαο ηελ άκεζε επαθή θαη ηνπο θηλδχλνπο 
επίζεζεο. 

2. Οη ζχξεο ησλ γξαθείσλ ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλα παξάζπξα 
ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο κέζα ζε απηά 
νξαηφηεηα πξνο ηα έμσ εθηφο θαη αλ απηφ κπνξεί λα 
επεξεάζεη αξλεηηθά βαζηθέο απαηηήζεηο ππξαληνρήο. 
 

6.4. Αλζεθηηθόηεηα ζην ρξόλν θαη επρέξεηα ζπληήξεζεο 
 
 ε έλα ζχζηεκα Μεηξφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 20 ψξεο ηελ εκέξα, ε 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία 
θζνξάο απνηειεί ζέκα πςίζηεο ζεκαζίαο.  Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 
πιηθά ηα νπνία επηδέρνληαη αληηθαηάζηαζεο ζε κηθξά ηκήκαηα.  Οη 
επηζθεπέο θαη ν θαλνληθφο θαζαξηζκφο πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη εληφο 
κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ θιεηζίκαηνο ηε λχρηα θαη 
επαλέλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ην πξσί.  Δπνκέλσο, ηα πιηθά θαη νη 
ιεπηνκέξεηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
α. Να κπνξνχλ λα θαζαξηζζνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, εηδηθά φπνπ 

ππφθεηληαη ζε άκεζε επαθή κε ην επηβαηηθφ θνηλφ. 
β.  Να κε ζπάλε ή ηζαθίδνληαη δεκηνπξγψληαο αηρκεξέο άθξεο.  Απηφ 

απνθιείεη ηελ ρξήζε πάιηλσλ ή πιαζηηθψλ ιεπηψλ θχιισλ. 
γ.  πνπ δελ επηβάιιεηαη θαζεκεξηλή ζπληήξεζε ή φπνπ ην θνηλφ δελ ηα 

θζάλεη, ηα πιηθά θαη νη ιεπηνκέξεηεο δελ πξέπεη λα θαίλνληαη φηη 
ραινχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη δελ ζα ζπληεξνχλ ιεθέδεο, 
ξσγκέο, ζθνπξηά ή άιιεο ηέηνηεο άζρεκεο αηέιεηεο. 

δ.  ζα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία απαηηνχλ πεξηνδηθφ άλνηγκα θαη θιείζηκν 
ή απνζπλαξκνιφγεζε, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα παλέια ηεο 
νξνθήο, νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, νη πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο, νη 
θάδνη, ζα κειεηεζνχλ ζηε ιεπηνκέξεηά ηνπο κε ηξφπν ψζηε θάπνηα 
απξνζεμία ή θάπνηνο ηξαρχο ρεηξηζκφο ηνπο λα κελ επεξεάζεη 
αξλεηηθά ηελ πεξηπνηεκέλε εκθάληζή ηνπο. 

ε.  ια ηα πιηθά ηα νπνία εθηίζεληαη ζην θνηλφ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά 
ζηνπο βαλδαιηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γθξαθίηη (ζηα 
πιηθά πεξηιακβάλεηαη θαη ην γπαιί, ην νπνίν πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε 
ζθιήξπλζε πξνθεηκέλνπ λα αλζίζηαηαη ζην γξαηζνχληζκα). 

 
6.5. Ππξαληνρή 
 

Πξέπεη λα ηνληζζεί ε κεγάιε ζεκαζία ηεο ππξαληνρήο ζηελ επηινγή ησλ 
πιηθψλ ηειεησκάησλ.  Ζ αλαγθαηφηεηα έγθεηηαη ζηελ δηαζθάιηζε ελφο φζν 
ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν «ππξάληνρνπ» εζσηεξηθνχ. Σα πιηθά πνπ ζα 
επηιεγνχλ πξέπεη λα είλαη κε ραξαθηεξηζηηθά επηθάλεηαο κεησκέλεο ή 
κεδεληθήο αλάθιεμεο ζχκθσλα κε ηελ Σαμηλφκεζε Γηάδνζεο Ππξθαγηάο 
(F.S.C.).  ε πεξίπησζε ππξάληνρσλ ζπξψλ, ε πξνζηαζία απφ αλάθιεμε 
ελφο αλνίγκαηνο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ  αξηηφηεηα ηνπ ζπλφινπ, πνπ 
πεξηιακβάλεη ζχξα, πιαίζην, πιηθφ πιήξσζεο θαζψκαηνο θαη ζηδεξηθά.  
Σα πιηθά θαη νη ιεπηνκέξεηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ 
απαηηήζεηο: 
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α.  Πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηεο παξαγξάθνπ 6.1 γηα κε 
επθιεθηφηεηα θαη κε δηάδνζε ππξθαγηάο θαη θαπλνχ. 

β. Να κε παξάγνπλ ηνμηθέο νπζίεο φηαλ ζεξκαλζνχλ. 
γ.  Να κε πεξηιακβάλνπλ πιαζηηθφ ή μχιν ή ειαζηηθφ ή χθαζκα παξά ζε 

κηθξέο θαη κεκνλσκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. ζε ρψξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ). 
 

6.6 Αξρηηεθηνληθή κειέηε 
 

Σα πιηθά πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζχιιεςε πνπ 
έρεη πηνζεηεζεί θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εηθφλα ηνπ πζηήκαηνο.  Ζ νπηηθή 
ζπλνρή επηηπγράλεηαη ελ κέξεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ 
αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα (παξάγξαθνο 1.4.4).  
ε απηά ηα ζηνηρεία, ηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ παληνχ ζπλνρή.  Δίλαη 
δπλαηφλ, αθφκα θαη φηαλ ηα πιηθά δηαθέξνπλ, λα επηηεπρζεί ζπλνρή κέζσ 
νκνηφηεηαο ησλ ιεπηνκεξεηψλ.  
Σα πιηθά γηα ηα ηειεηψκαηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ 
αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο: 
α.  Γπλαηφηεηα επίηεπμεο ζπλέπεηαο ζε φιν ην ζχζηεκα, φπνπ 

απαηηείηαη απηή. 
β.  Όπαξμε πιηθψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλα κεγέζε, ζρήκαηα, ζρέδηα, 

ρξψκαηα θαη πθάζκαηα, φπνπ απαηηείηαη.   
γ.  Καηαιιειφηεηα γηα ζηαζκνχο πξνβνιήο. 
δ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθά, λα πξνζαξκφδνληαη ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 
ε.  ε πεξηνρέο πξνζσπηθνχ ή κεραλνζηαζίσλ, ε κέξηκλα ζα 

επηθεληξσζεί ζηελ πξαθηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ, ζηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ 
ζηνλ ρξφλν θαη ζηελ επρέξεηα ζπληήξεζήο ηνπ, φπσο θαη ζηελ 
ζπλέπεηα ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε 
επηζθεπή θαη ε αληηθαηάζηαζε. 

ζη. ε φινπο ηνπο ρψξνπο Κνηλνχ, νη ζσιήλεο, ηα θαιψδηα θαη νη 
θαισδηνδηάδξνκνη, θιπ. δελ πξέπεη λα είλαη εκθαλή.  

 
 
6.7 Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 
  

Ζ έθηαζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ερναπνξξνθεηηθψλ πιηθψλ εμαξηάηαη 
απφ παξάγνληεο εθηφο ηνπο αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.  Ζ 
κείσζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζνξχβσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί ζα δηαθέξεη 
απφ ζέζε ζε ζέζε θαη ζα επεξεάδεηαη απφ ηνλ ζφξπβν πνπ δεκηνπξγνχλ 
νη ζπξκνί θαη ηα κεραλνζηάζηα θαη νη ζφξπβνη απφ ην πεξηβάιινλ γεληθά.  
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηειεηψκαηα πξέπεη λα είλαη ζθιεξά θαη 
αλαθιαζηηθά θαη αλακέλεηαη φηη ζα απαηηεζνχλ αθνπζηηθά πιηθά ζηηο 
παξαθάησ ζέζεηο: 
α.  Κάησ απφ ηε ζηάζκε απνβαζξψλ, δίπια ζηνπο ηξνρνχο ησλ ζπξκψλ. 
β.  ηνπο πιεπξηθνχο ηνίρνπο ησλ ηξνρηψλ, δίπια ζηνπο ηξνρνχο ησλ 

ζπξκψλ. 
γ.  ηελ νξνθή ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο. 
δ.  ε νξηζκέλνπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ, φπσο ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Τπεχζπλνπ ηαζκνχ θαη ζην εθδνηήξην εηζηηεξίσλ, φπνπ έλα ήζπρν 
πεξηβάιινλ είλαη επηζπκεηφ. 
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ε.  ε αίζνπζεο αλάπαπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
6.8. Αληίζηαζε ζε θνξηία αέξα 

 ια ηα αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζε ζέζε λα αληηζηέθνληαη ζην θαηλφκελν πίεζεο θαη αλαξξφθεζεο ηνπ 
αέξα πνπ παξαηεξείηαη φηαλ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ην ζηαζκφ νη 
ζπξκνί, ψζηε λα κε ιπγίδνπλ, λα κε ζείνληαη θαη λα κε ζηξεβιψλνληαη ή 
παξακνξθψλνληαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα θνξηία θαη, επίζεο, λα κε 
θξνηαιίδνπλ θαη λα κε δεκηνπξγνχλ ζφξπβν.  Σα αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα 
πξέπεη λα επηιεγνχλ θαη λα δηακνξθσζνχλ ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο έηζη 
ψζηε λα απνζαξξχλνπλ ηε ζπιινγή αεξνκεηαθεξφκελεο ζθφλεο θαη 
ξχπσλ.  
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Άξζξν 7 Μείδνλα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία 

 
Σν παξφλ Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο, 
εηζεγήζεηο θαη ζεκεία πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα κείδνλα αξρηηεθηνληθά 
ζηνηρεία, σο εμήο: 

 
α.  Γάπεδα, ζνβαηεπί θαη βαζκίδεο. 
β. Σνίρνη θαη ππνζηπιψκαηα. 
γ.  Οξνθέο. 
δ. Θχξεο, ζηδεξηθά θαη παξάζπξα.  
ε.  Δίδε πγηεηλήο θαη εγθαηαζηάζεηο. 
ζη.  Φσηηζηηθά θαη εμνπιηζκφο. 

 
7.1. Γάπεδα, θξάζπεδα θαη βαζκίδεο 
 
7.1.1. ια ηα θξάζπεδα πξέπεη λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθέο επηθάλεηεο θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα φηαλ δνθηκαζζνχλ ζχκθσλα κε ην 
Αγγιηθφ ξγαλν Διέγρνπ Αληίζηαζεο ζηελ Οιηζζεξφηεηα ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ Οδηθψλ Δξεπλψλ: 
α.  πλζήθεο απνπζίαο λεξνχ: φρη θάησ ηνπ 75. 
β.  πλζήθεο κε λεξά: φρη θάησ απφ 50. 

Ή ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκέλν παξφκνην πξφηππν ηνπ ίδηνπ ηεζη.  
 
7.1.2. Σα πιηθά θαη ηα ρξψκαηα ησλ δαπέδσλ ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα κελ αλαδεηθλχνπλ ηνπο ξχπνπο.  Σα 
δάπεδα ζα είλαη επίπεδα εθηφο απφ πεξηνρέο πνπ ζπξξένπλ λεξά 
(ηνπαιέηεο, θνπδίλεο, δσκάηην θαζαξηζηψλ θιπ.) φπνπ ηα δάπεδα ζα 
θαηαιήγνπλ ζε  1:150 (0.7%) ειάρηζηε θιίζε δαπέδνπ. 

 
7.1.3. Οη απνβάζξεο ζα έρνπλ ζηηο άθξεο ηνπο, δίπια ζηνπο ζπξκνχο, κία Εψλε 

δηαγξάκκηζεο ηεο άθξεο ηεο απνβάζξαο, κπξνζηά απφ ηηο Θχξεο 
Πεηαζκάησλ. Ζ ελ ιφγσ δψλε ζα απνηειείηαη απφ πιάθεο φκνηαο 
ζρεδίαζεο ζε φιν ην ζχζηεκα θαη ζα πεξηιακβάλεη πξνεηδνπνηεηηθή 
ισξίδα αδξή ή δηάζηηθηε.   

 
7.1.4. Ζ επηθάλεηα φισλ ησλ απνβαζξψλ ζα είλαη κνλσκέλε απφ ηελ βαζηθή 

θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ κε θαηάιιειε κεκβξάλε ηνπνζεηεκέλε θάησ απφ 
ην ηζηκεληνθνλίακα ηειεηψκαηνο θαη γηα απφζηαζε 2 ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ 
απφ ηελ άθξε ηεο απνβάζξαο. Ζ κεκβξάλε ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαιήο 
πνηφηεηαο πιηθφ κφλσζεο ηθαλφ λα αληηζηαζεί ζε ηεζη ηάζεο 2500V.  ιεο 
νη άθξεο ηεο κεκβξάλεο ζα νδεγεζνχλ ζηελ επηθάλεηα ηεο απνβάζξαο ή 
ζηελ ππνζηεξηθηηθή θαηαζθεπή ηεο θαη, επίζεο, φπνπ δνκηθά κέιε ή 
ππεξεζίεο απαηηνχληαη λα πεξάζνπλ κέζσ ηεο κεκβξάλεο.  Ζ κεκβξάλε 
ζα ηνπνζεηεζεί κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα κε ζρηζζεί θαη, φπνπ 
απαηηνχληαη αξκνί, ζα ηνπνζεηεζεί κε ηθαλνπνηεηηθή ππεξθάιπςε ψζηε λα 
δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ηεο κφλσζεο. 

 
7.1.5. Σα ηζηκεληνθνληάκαηα, (φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη), ζα επαιεηθζνχλ κε 

αληηθνληαθή βαθή πξνθεηκέλνπ λα κε ζπγθεληξψλνπλ ζθφλε.  Σα 
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ηζηκεληνθνληάκαηα γηα βαξηά ρξήζε  (γηα παξάδεηγκα ζηα κεραλνζηάζηα) 
ζα κειεηεζνχλ γηα εθαξκνγή ζθιεξπληηθνχ επηθάλεηαο, θαηάιιεινπ γηα ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο θαη ζα είλαη εληζρπκέλα φπσο απαηηείηαη. 

 
7.1.6. Σα ζνβαηεπί ζηελ επαθή ηνπο κε ην δάπεδν ζα είλαη θνίια ή ζα 

ζρεκαηίδνπλ γσλία. 
 
7.1.6. Οη βαζκίδεο ζηηο θιίκαθεο δεκφζηαο ρξήζεο ζα είλαη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ.  

Οη θιίκαθεο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ζα έρνπλ ηηο ίδηεο ιεπηνκέξεηεο θαη 
ηα ίδηα πιηθά ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη ζα έρνπλ κε νιηζζεξή αθκή.  
Τπνρψξεζε απφ ηελ θαηαθφξπθν ζην ξίρηη επηηξέπεηαη.  Ζ θαηεχζπλζε 
ησλ θιηκάθσλ ζα είλαη ε ίδηα ζε φιν ην ζχζηεκα φζν απηφ είλαη πξαθηηθά 
δπλαηφ. 

 
7.1.8. ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο (ζην δάπεδν) ζα ππάξρεη έλδεημε δηαδξνκήο 

κεηαμχ εηζφδνπ θαη απνβαζξψλ κε αλάγιπθν εηδηθφ πιηθφ γηα ηελ 
θαζνδήγεζε ησλ ηπθιψλ. 

 
7.1.9. Ζ εμσηεξηθή πιαθφζηξσζε δίπια ζηελ είζνδν ζηαζκνχ ζα έρεη θιίζε 

καθξηά απφ ηελ είζνδν. 
 
7.2. Σνίρνη θαη ππνζηπιώκαηα 
 
7.2.1. Οη ηνίρνη απφ ζθπξφδεκα ηνπ ζηαζκνχ ζα είλαη νκαινί θαη μεξνί, 

αλζεθηηθνί ζηε δηήζεζε, ηθαλνί λα δερζνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ 
ηειεησκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.  Οη ηνίρνη ζηνπο ζηαζκνχο ζα 
κειεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θψδηθεο πξνθεηκέλνπ λα 
αλζίζηαληαη ζε δηαθνξηθέο πηέζεηο ηνπ αέξα θαη απφ ην ζχζηεκα 
πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ.  Οη ηνίρνη ζα κειεηεζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα 
κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ εμνπιηζκφ αλαξηεκέλν επάλσ ζε απηνχο, 
θαιψδηα ή αγσγνχο, φπσο απαηηείηαη. 

 
7.2.2. Οη γσλίεο ησλ ηνίρσλ ή ησλ ππνζηπισκάησλ ζηηο πεξηνρέο θπθινθνξίαο 

ηνπ θνηλνχ ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο ή ινμνηνκεκέλεο ψζηε λα κελ 
πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκνχο ζε άηνκα.  Ο θαζαξηζκφο ησλ ηνίρσλ ησλ 
δεκφζησλ ρψξσλ απφ γθξαθίηη θαη ηνηρνθνιιήζεηο ζα ιεθζεί ππφςε θαηά 
ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ.  

 
7.2.2. Οη ηνίρνη θαη ηα ππνζηπιψκαηα ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξνβνιή πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη πιεξνθφξεζεο.  Οη δηαθεκηζηηθέο 
πηλαθίδεο, νη δηαθνζκεηηθέο ηνηρνγξαθίεο θαη θνξλίδεο θαη ε πξνβνιή 
έξγσλ ηέρλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 
ηνπ Μεηξφ.  Απηά ηα αληηθείκελα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηξφπν 
πνπ λα εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ θνηλνχ ή λα απνζπάηαη ε πξνζνρή 
ησλ επηβαηψλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηνπ ζηαζκνχ.  Οη ηνίρνη πνπ δελ είλαη 
πξνζηηνί ζην θνηλφ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνηρνγξαθηψλ, 
κσζατθψλ πηλάθσλ, αλάγιπθσλ, πηλάθσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ 
ζηνηρείσλ. 
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7.2.4. Οη ηνίρνη ζηε ζηάζκε απνβαζξψλ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο 
πηλαθίδεο κε ηηο νλνκαζίεο, ηνπο ράξηεο ησλ γξακκψλ, δηαθεκηζηηθέο 
πηλαθίδεο φπσο ζα έρνπλ εγθξηζεί, θαη ερνπεηάζκαηα, εάλ απαηηνχληαη. 

 
7.3. Οξνθέο 
 
7.3.1. Σα πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο νξνθέο ησλ δεκφζησλ 

ρψξσλ πξέπεη, θαηά πξνηίκεζε, λα είλαη ερναπνξξνθεηηθνχ ηχπνπ.  Οη 
νξνθέο απφ ζθπξφδεκα ζηνπο ρψξνπο ησλ κεραλνζηαζίσλ ζα βαθνχλ 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ην ζθφληζκα.  πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ςεπδνξνθέο, 
απηέο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο : 
α.  Γελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ δηαθνξηθέο θηλήζεηο ηνπ αέξα θαη 

λα θξνηαιίδνπλ κε ηελ θίλεζε ηνπ αέξα. 
β. Γελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

(πγξαζία θιπ.).  
γ. Σα ρσξίζκαηα θαη φια ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

ελζσκαησζνχλ ζηηο νξνθέο, φπσο είλαη θσηηζηηθά, εζράξεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ, κεγάθσλα, θεθαιέο ςεθαζηήξσλ 
ππξφζβεζεο, κνλάδεο αλίρλεπζεο θαπλνχ, αλαξηήξεο γηα πηλαθίδεο, 
θιπ. ζα κειεηεζνχλ θαη ζπληνληζζνχλ ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθέο, 
ζπγπξηζκέλεο θαη λα δεκηνπξγνχλ αηζζεηά απνδεθηή εηθφλα. 

δ Οη ςεπδννξνθέο ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ψζηε θάζε ζεκείν 
πάλσ απφ απηέο λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκν κε ηελ απεπζείαο 
αθαίξεζε ελφο ή ην πνιχ δχν ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε κηθξνχ 
θαλάβνπ θαη ε αθαίξεζε λα επηηπγράλεηαη ρσξίο θζνξά ηεο νξνθήο 
αθφκα θαη ζε πεξίπησζε απξφζεθηνπ θαη βάλαπζνπ ρεηξηζκνχ. 
 

7.4. Θύξεο, Δίδε Κηγθαιεξίαο θαη Παξάζπξα  
 
7.4.1. ιεο νη ζχξεο ησλ ζηαζκψλ ζεσξνχληαη σο αληηθείκελα πνπ ζα 

ππφθεηληαη ζε απξφζεθηε θαη βάλαπζε κεηαρείξηζε θαη ζε θαηάρξεζε, 
νπφηε ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ βάζεη πξνδηαγξαθψλ γηα ρξήζε βαξέσο 
ηχπνπ.  Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία πξέπεη επίζεο 
λα είλαη ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ηέηνηαο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 
θζνξά ηνπο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο.  Οη ζχξεο πξέπεη λα ππνδηαηξεζνχλ 
ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη λα κειεηεζνχλ αλάινγα: 
α.  Ππξάληνρεο ζχξεο. 
β  Θχξεο ρψξσλ κεραλνζηαζίσλ. 
γ.  Θχξεο γξαθείσλ. 
δ.  Θχξεο εθηεζεηκέλεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 
ε.  Θχξεο απνρσξεηεξίσλ. 
ζη.  Ρνιά. 

 
7.4.2. Οη ππξάληνρεο ζχξεο ζα κειεηεζνχλ σο ζχλνια πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

ην θχιιν, ην πιαίζην, ην πιηθφ πιήξσζεο θαζψκαηνο θαη ηα ζηδεξηθά.  Ζ 
ππξνπξνζηαζία ελφο αλνίγκαηνο ζα εμαξηάηαη απφ ηελ επάξθεηα ηνπ 
ζπλφινπ, ην νπνίν ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή βάζεη 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα πνπ νξίδνληαη. 
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7.4.3. Οη ζχξεο ησλ ρψξσλ κεραλνζηαζίσλ ζα έρνπλ κέγεζνο πνπ λα επηηξέπεη 
ηελ άλεηε δηέιεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ελδεηθηηθά απηφ κπνξεί λα είλαη 
πιάηνπο δίθπιιεο 1600ρηι Υ 2500ρηι χςνπο).  Σα πιαίζηα ζα 
απνηεινχληαη απφ ράιπβα θαη νη ζχξεο ζα είλαη απφ ζηξαηδαξηζηφ 
ράιπβα. 

 
7.4.3. Οη ζχξεο ησλ γξαθείσλ ζα είλαη απφ ράιπβα.  Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 800ρηι πιάηνο Υ 2200ρηι χςνο. 
 
7.4.5. Γηα ηηο ζχξεο πνπ εθηίζεληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ηζρχεη φηη θαη γηα απηέο 

ησλ κεραλνζηαζίσλ θαη ησλ γξαθείσλ, δειαδή ζα είλαη ππξάληνρεο, 
φπσο απαηηείηαη, θαη ε φςε ηνπο ζα είλαη απφ πιηθφ πνπ ζα ελαξκνλίδεηαη 
κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.  Οη 
ιεπηνκέξεηεο απηψλ ησλ ζπξψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε απηέο πνπ ηζρχνπλ 
ζε φια ηα ζηνηρεία ησλ δεκφζησλ ρψξσλ νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
7.4.6. Οη ζχξεο ησλ απνρσξεηεξίσλ κπνξεί λα είλαη ηχπνπ ηδηνθαηαζθεπήο θαη 

κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο θνπβνπθιίσλ ηδηνθαηαζθεπήο.  Θα πξέπεη λα 
πξνζθέξνληαη γηα ζπρλφ θαζαξηζκφ. 

 
7.4.7. Πξνηηκψληαη ηα βαξέσο ηχπνπ δηάηξεηα κεηαιιηθά ξνιά αζθαιείαο ζηηο 

εηζφδνπο ησλ ζηαζκψλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Οη δηαζηάζεηο θαη ην πάρνο 
ηνπ πιηθνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πιάηνο ηεο εηζφδνπ, κε 2500ρηι 
ηνπιάρηζηνλ θαζαξφ χςνο.  Σα ξνιά αζθαιείαο ζα ιεηηνπξγνχλ ειεθηξηθά. 
Θα  πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ζπγθαιπκκέλνο κεραληζκφο γηα άλνηγκα 
θαη θιείζηκν ηεο ζχξαο, ζε πεξηπηψζεηο ειεθηξηθήο βιάβεο, ηφζν απφ 
κέζα φζν θαη γηα κία ηνπιάρηζηνλ ζχξα απφ ηελ έμσ πιεπξά. 

 
7.4.7. ιεο νη ζχξεο λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε εηδηθνχο κεραληζκνχο θιεηζίκαηνο 

νη νπνίνη ζα θξαηνχλ ηηο ζχξεο θιεηζηέο έλαληη ησλ δηαθνξηθψλ πηέζεσλ 
ηνπ αέξα.  Θχξεο κνλήο ιεηηνπξγίαο ζα θέξνπλ ηνλ κεραληζκφ θιεηζίκαηνο 
πάλσ απφ ην χςνο ηεο ζχξαο, ελψ νη ζχξεο δηπιήο ιεηηνπξγίαο ζα θέξνπλ 
κεραληζκνχο θιεηζίκαηνο δαπέδνπ ηχπνπ ειαηεξίνπ.  Οη κεραληζκνί 
θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ δελ ζα εθηίζεληαη ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο.  Οη 
κεραληζκνί απηνί ζα πηζηνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο ζε 
ππξάληνρεο ζχξεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν 
ππξαληνρήο.  Θα πξνβιεθζεί ηθαλφο ρψξνο γηα ηνπο κεραληζκνχο 
θιεηζίκαηνο πάλσ απφ ην χςνο ηεο ζχξαο κεηαμχ ζχξαο θαη ηνίρνπ. 

 
7.4.9. Οη θιεηδαξηέο πξέπεη  γεληθά λα είλαη ηνπ ηχπνπ κε εληνξκή.  Σα 

ζηξνγγπιά πφκνια ή ηα πφκνια κε ρεηξνιαβή ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο 
αζθαιείο πιεπξέο ησλ ζπξψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαθπγή ρσξίο 
θιεηδί.  Θα πξνβιεθζνχλ ζχξηεο ζε φιεο ηηο ζχξεο εθηφο απφ απηέο πνπ 
νδεγνχλ πξνο, απφ θαη εληφο ησλ νδψλ δηαθπγήο.  Μεραληζκνί / 
ρεηξνιαβέο παληθνχ ζα πξνβιεθζνχλ γηα ηηο κνλφθπιιεο ή/θαη δίθπιιεο 
πφξηεο ζε νδνχο δηαθπγήο. Θα πξνβιεθζνχλ ζχξηεο δηαθπγήο απφ 
ππξθαγηά γηα ηηο νδνχο δηαθπγήο κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη θιεηδαξηέο ζα 
είλαη ηνπ θπιηλδξηθνχ ηχπνπ θαη ζα είλαη παλνκνηφηππεο ζε φιν ην 
ζχζηεκα.  Ο πξνκεζεπηήο / θαηαζθεπαζηήο ζα δψζεη ηε ιεπηνκεξή 
κειέηε ηνπ πζηήκαηνο «Υξήζεο ηνπ Κεληξηθνχ Κιεηδηνχ». 
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7.4.10. «ηνπ πφξηαο» ζα πξνβιεθζνχλ γηα φιεο ηηο ζχξεο – θαηά πξνηίκεζε 

ζηεξεσκέλα ζε ηνίρν. ηνπο ρψξνπο θπθινθνξίαο δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ 
«ζηνπ» ζηεξεσκέλα ζην δάπεδν.  Σα ζηνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
απφζηαζε δχν ηξίησλ ηνπ κήθνπο ηεο ζχξαο απφ ηελ άξζξσζε ή φπσο 
αιιηψο ππνδείμεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 
7.4.11. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξάζπξα φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν.  ε 

θαηαζθεπέο εηζφδνπ ζηαζκνχ ζα είλαη ζηεγαλά θαη αλζεθηηθά ζε θαθή 
ρξήζε θαη βαλδαιηζκνχο.  Οη παινπίλαθεο ζα είλαη απφ επεμεξγαζκέλν ζε 
ζθιήξπλζε γπαιί αζθαιείαο θαηάιιειν λα αληηζηαζεί ζε ζξαχζε θαη 
εθδνξά, ελψ ε θάζα ζα είλαη κεηαιιηθή ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή κειέηε, θαηά πξνηίκεζε απφ αλνμείδσην ράιπβα πνπ δελ 
απαηηεί βαθή ή ζπληήξεζε. ηηο αίζνπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηαζκνχ 
νη παινπίλαθεο ζα είλαη απφ επεμεξγαζκέλν γηα ζθιήξπλζε γπαιί ή 
θπιισηφ γπαιί, ή πνιπθαξβνληθφ θχιιν δηαθαλέο, θαηά πξνηίκεζε θηκέ ή 
γθξίδν. πνπ απαηηείηαη, ζα γίλεη πξφβιεςε γηα ζπζθεπέο ακθίδξνκεο 
επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ ή ζρεηηθήο ζρηζκήο. ε ζεκεία φπσο ηα 
παξάζπξα ηεο Αίζνπζαο Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ή ησλ Δθδνηεξίσλ 
Δηζηηεξίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αιεμίζθαηξν γπαιί (βι. επίζεο ηελ 
παξάγξαθν 6.3ε). Σα πιαίζηα (θάζεο) ζα είλαη κεηαιιηθά ψζηε λα 
ηαηξηάδνπλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη θαηά πξνηίκεζε ηνπ ηχπνπ πνπ 
δελ απαηηεί βαθή. ηα γξαθεία Πξντζηακέλνπ ηαζκνχ, αλ απαηηείηαη, 
κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ηδάκηα κνλήο ζέαζεο (λα βιέπεη θαλείο κφλν 
απφ κέζα πξνο ηα έμσ).   

 
7.5. Δίδε θαη Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο 
 
7.5.1. Σα είδε πγηεηλήο ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ πνξζειάλε βαξέσο ηχπνπ (φρη 

νηθηαθνχ ηχπνπ. Σα είδε πγηεηλήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη λα 
ζηεξεψλνληαη ζηνλ ηνίρν θαη ζην δάπεδν. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
ρξήζε αλαξηψκελσλ εηδψλ πγηεηλήο πνπ πξνεμέρνπλ. ηα είδε πγηεηλήο 
γηα ην θνηλφ θαη ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, ρσξίο λα 
πεξηνξίδνληαη ζ‟ απηά, ηα εμήο ηεκάρηα, θαηά ην πιείζηνλ θνηλά γηα ιφγνπο 
επθνιίαο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο, θαζψο θαη γηα λα ζπκβάιινπλ 
ζηελ νκνηνγέλεηα ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα: 
α. Σνπαιέηα κε βαιβίδα έθπιπζεο (νξκεηηθήο ξνήο λεξνχ), ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλε, αιιά πξνζβάζηκε γηα ζπληήξεζε. 
β.  Νηπηήξα κε θηλεηφ ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο, κε κεραληζκφ (κνριφ) 

ελεξγνπνίεζεο θαη κε κπαηαξία θξχνπ λεξνχ. 
γ.  Οπξεηήξηα κε δηαρσξηζηηθφ θάιπςεο θαη κε βαιβίδα έθπιπζεο 

θαιπκκέλεο αιιά πξνζβάζηκεο γηα ζπληήξεζε.  
δ.  Μεγάιν λεξνρχηε πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο κε θξνπλφ θξχνπ 

λεξνχ. 
ε.  Καλνληθφ δηπιφ ή κνλφ λεξνρχηε κε εξκάξην, βξχζε θξχνπ λεξνχ, 

ηαρπζεξκνζίθσλα θαη βξχζε δεζηνχ λεξνχ. 
 

7.5.2. Σα εμαξηήκαηα ηνπ απνρσξεηεξίνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ είδε, 
θαηά ην πιείζηνλ θνηλά γηα ιφγνπο επθνιίαο ζπληήξεζεο θαη 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  56 απφ 172 

αληηθαηάζηαζεο, θαζψο θαη γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκνηνγέλεηα ζε 
νιφθιεξν ην ζχζηεκα: 
α.  Υαξηνζήθε ραξηηνχ πγείαο, ε νπνία ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα 

ε θεξακηθή. 
β Άγθηζηξα ξνχρσλ απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
γ.  Υαξηνπεηζεηνζήθε απηφκαηε κε θαιάζη αρξήζησλ απφ αλνμείδσην 

ράιπβα. 
δ.  Απηφκαηε ζαπνπλνζήθε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
ε  Καζξέπηε θαη πιαίζην απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε ξάθη.  

 
7.6. Δμαξηήκαηα θαη Δμνπιηζκόο Οιόθιεξνπ ηνπ πζηήκαηνο 
 
7.6.1. Οη απαηηήζεηο γηα ηππηθφ ζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

θαη ν θαηάινγνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηνηρείσλ νιφθιεξνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.4.4. Σα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ζεσξνχληαη σο πεξηιακβαλφκελα είηε 
πιήξσο είηε κεξηθψο ζην αληηθείκελν ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη ζα 
κειεηεζνχλ ή επηιεγνχλ έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή 
ησλ ζηαζκψλ. 

 
7.6.2. Οη πηλαθίδεο, ηα γξαθηθά θαη νη κνλάδεο πιεξνθφξεζεο ζα 

πεξηιακβάλνπλ πεξηβιήκαηα ή πιαίζηα, θσηηζκφ, εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο, 
θφλην θαη θείκελα, ελψ ζα παξνπζηάδνπλ ζπλέπεηα ζε νιφθιεξν ην 
ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο. Θα κειεηεζνχλ έηζη ψζηε λα 
ζπζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα άιια ζηνηρεία ηνπ Μεηξφ, φπσο ινγφηππν θαη 
ζχκβνιν, εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ ζπξκψλ, ζηνιέο πξνζσπηθνχ, 
εηζηηήξηα, δηαθεκίζεηο θαη δηαθεκηζηηθά/ελεκεξσηηθά θπιιάδηα. 

 
 
7.6.3. Σα πξφηππα κειέηεο ησλ θιηκάθσλ εθηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4.3.  
 
7.6.4. Οη θιεηδαξηέο ησλ ζπξψλ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζχζηεκα θιεηδηνχ ή θεληξηθνχ 

θιεηδηνχ γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα, ή ζχζηεκα αλνίγκαηνο κε θάξηα, ην 
νπνίν ζα ρσξίδεηαη ζε νκάδεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
7.6.5. Ζ δηάηαμε ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιεψλ θαη  ζπλαγεξκψλ ππξθαγηάο 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο, αιιά κπνξεί λα γίλνπλ κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα 
εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο κειέηεο ηνπ θάζε ζηαζκνχ. 

 
7.6.6. Οη ζχξεο αζθαιείαο εηζφδνπ ζα έρνπλ νκνηφκνξθε φςε θαη ιεηηνπξγία, 

ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. Σα κεγέζε ησλ 
κνλάδσλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλα, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνζήθεπζε 
ησλ αληαιιαθηηθψλ. 

 
7.6.7. ηα εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο ζηνηρεία: ρεηξνιαβέο, θαζίζκαηα, θάδνη 
απνξξηκκάησλ θαη δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ζηα νπνία έρεη γίλεη αλαθνξά ζε 
πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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Άξζξν 8 ήκαλζε ηαζκώλ 
 
8.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

 
 Οη ζηαζκνί ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα πεξηιακβάλνπλ ζχζηεκα 

ζήκαλζεο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ην Μεηξφ ζηνπο επηβάηεο, ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη  ζε άιινπο. Ο 
ζρεδηαζκφο ηνπ χθνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο πξέπεη 
λα είλαη ζπκβαηφο θαη ελαξκνληζκέλνο κε άιια ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη 
φια καδί λα απνηεινχλ ηελ νπηηθή εηθφλα ηνπ Μεηξφ. Οη παξαθάησ 
παξάγξαθνη πεξηγξάθνπλ νξηζκέλα γεληθά κειεηεηηθά θξηηήξηα θαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο εμήο: 

 
8.1.1. Αλαγλσζηκφηεηα:  ια ηα ζήκαηα πξέπεη λα είλαη αλαγλψζηκα θαη λα 

γίλνληαη αληηιεπηά ζηνπο ρξήζηεο. Ζ κειέηε ηνπο πξέπεη λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 
α. Σελ αλακελφκελε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο θαη ηελ θαηαλφεζε  

γιψζζαο απφ ηνλ ρξήζηε. 
β. Σε ζηαηηθή ή θηλεηηθή ζέζε ηνπ ρξήζηε.  
γ. Σελ απφζηαζε απφ ηελ νπνία ηα ζήκαηα γίλνληαη νξαηά. 
δ. Σε γσλία ππφ ηελ νπνία ηα ζήκαηα γίλνληαη νξαηά. 
ε. Σηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ. 
ζη. Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε γεηηλίαζε ησλ ζεκάησλ. 

 
8.1.2 Σαπηφηεηα πζηήκαηνο, ηαζκνχ:  
 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ πζηήκαηνο επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία εληαίαο γηα ην 

ζχζηεκα κειέηεο γξαθηθψλ, ε νπνία πξνσζεί ηελ εμνηθείσζε ησλ 
επηβαηψλ κε ην Μεηξφ θαη βνεζά ηνπο επηβάηεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 
ζεκάησλ. Σα ζήκαηα ζα ρσξνζεηνχληαη κε ζπλέπεηα ζε νιφθιεξν ην 
ζχζηεκα θαη ζα ζπλδπάδνληαη κε ηα θχξηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία.  

 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ηαζκνχ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο νλνκαηνδνζίαο ησλ 
ηαζκψλ θαη ζην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ζπλδξάκεη ε δεκηνπξγία ελφο 
νπηηθνχ κνηίβνπ ή ελφο ζπκβφινπ γηα θάζε ζηαζκφ, ην νπνίν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζήκαηα, ηα έξγα ηέρλεο ηνπ ζηαζκνχ 
θιπ.  

 
8.1.3. Γιψζζα 
 Σα ζήκαηα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα είλαη ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, κε ηνπο αγγιηθνχο ραξαθηήξεο λα είλαη κηθξφηεξνη απφ 
ηνπο αληίζηνηρνπο ειιεληθνχο. Σα νλφκαηα ησλ ζηαζκψλ ζα είλαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα θαη ζα κεηαγισηηίδνληαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, 
ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ. ηα ζεκεία πνπ θάηη ηέηνην είλαη 
εθηθηφ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ εγγξάθσλ πιεξνθνξηψλ, ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πηθηνγξάκκαηα, δει. θσδηθνπνηεκέλα ή απινπνηεκέλα 
δηαγξάκκαηα. Σν χθνο απηψλ ησλ πηθηνγξακκάησλ ζα εληάζζεηαη ζηα 
δηεζλή απνδεθηά πιαίζηα, αιιά κπνξνχλ λα ηχρνπλ θαη εηδηθήο κειέηεο 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε έλλνηά ηνπο είλαη απνιχησο ζαθήο ζην θνηλφ.  

 
8.1.4. Πξνβιέςεηο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ΑκΔΑ 
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 ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα πξνβιεθζνχλ εγθαηαζηάζεηο γηα ηα 
άηνκα κε κεησκέλε φξαζε θαη ηνπο ηπθινχο. Οη πξνβιέςεηο απηέο ζα 
πεξηιακβάλνπλ πίλαθεο ζηε γιψζζα Braille ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο, 
αλάγιπθεο ισξίδεο ζηα ηειεηψκαηα ησλ δαπέδσλ θιπ. 

 
8.1.5. Καηεγνξίεο εκάησλ 
 

Σε ζήκαηα ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 
α.  ήκαηα Σαπηφηεηαο. 
β.  ήκαηα Καηεχζπλζεο. 
γ.  ήκαηα Πιεξνθνξηψλ γηα ηηο Μεηαθηλήζεηο. 
δ.  ήκαηα Γεληθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Πξνεηδνπνηεηηθά ήκαηα. 

 
8.2. Δηδηθέο Απαηηήζεηο 
 
8.2.1. ήκαηα Σαπηφηεηαο 
 Σν ζχκβνιν ή ην ινγφηππν ηνπ Μεηξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη εθηφο 

ζεκάησλ Μεηξφ, γηα παξάδεηγκα ζε ζήκαηα νδψλ δεηθλχνληαο ηε γεληθή 
θαηεχζπλζε πξνο ηνπο ζηαζκνχο, ζε ιεσθνξεία πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνπο 
ζηαζκνχο, ζε ράξηεο νδψλ, θιπ., φπνπ θξηζεί αλαγθαίν. Σν ζχκβνιν δελ 
πξέπεη λα παξακνξθσζεί ή ηξνπνπνηεζεί γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο θαη 
πξέπεη λα αλαπαξάγεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ην κνλαδηθφ θχξην 
δηάγξακκα.  Οη νλνκαζίεο θαη ηα ρξψκαηα ησλ Γξακκψλ, φπσο νξίζζεθαλ 
απφ ηελ Τπεξεζία ζα παξνπζηάδνπλ ζπλέπεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηνπο ράξηεο, ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ζε άιιν πιηθφ πέξαλ ησλ 
ζεκάησλ ησλ ζηαζκψλ. Σν ρξψκα ηεο Γξακκήο κπνξεί επίζεο λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, φπσο θαζίζκαηα θαη θάδνη 
απνξξηκκάησλ.  Οη νλνκαζίεο ησλ ζηαζκψλ θαη ηα ζπλνδεπηηθά ζχκβνια 
ή κνηίβα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηα αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα θαη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαθνζκεηηθά ή ελεκεξσηηθά ζηνηρεία. 

 
8.2.2. ήκαηα Καηεχζπλζεο 
 Ο αξηζκφο ησλ ζεκάησλ θαηεχζπλζεο πξέπεη λα είλαη ν ειάρηζηνο 

δπλαηφο αιιά επαξθήο ψζηε νη μέλνη πξνο ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ λα 
κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη εχθνια ρσξίο βνήζεηα. Σα ζήκαηα 
θαηεχζπλζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα βνεζνχλ ηε 
ξνή ησλ επηβαηψλ θαη λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα ζηελ θπθινθνξία 
κεηαμχ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ επηβαηψλ. Σα ζήκαηα 
θαηεχζπλζεο δηαρσξίδνληαη ζε ζήκαηα εηζφδνπ / αλαρσξήζεσλ θαη 
ζήκαηα εμφδνπ. Σα βαζηθά ζήκαηα θαηεχζπλζεο - θαηά πξνηίκεζε - ζα 
θσηίδνληαη εζσηεξηθά. Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα ζήκαηα λα 
αιιάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο, φπσο αληηζηξνθή ζηε 
ξνή ησλ επηβαηψλ θαη ιεηηνπξγία θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ πξνο ηα άλσ ή 
θάησ ή πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπλ φηη νη θπιηφκελεο θιίκαθεο βξίζθνληαη 
εθηφο ιεηηνπξγίαο. Σα εζσηεξηθά θσηηδφκελα ζήκαηα εμφδνπ θαη εμφδνπ ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα ειεθηξνδνηνχληαη κε ηξφπν ψζηε 
λα ιεηηνπξγνχλ γηα ηξεηο (3) ψξεο κεηά απφ θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνπή 
ξεχκαηνο. 
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8.2.3. ήκαηα Καηεχζπλζεο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Χο επηπιένλ 
παξνρή ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε φπνπ 
ζηακαηνχλ νη ζχξεο ησλ ζπξκψλ, θαηά κήθνο ηεο απνβάζξαο, 
επηπξφζζεηα ηεο ζήκαλζεο κε ισξίδεο ζην δάπεδν πνπ δείρλνπλ ηελ 
δηαδξνκή θαηά κήθνο ηνπ άθξνπ ηεο απνβάζξαο.  

 
8.2.4. ήκαηα Πιεξνθνξηψλ γηα ηηο Μεηαθηλήζεηο 
 Σα ζήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζα ελζσκαηψλνληαη ζε 

πηλαθίδεο εληαίεο γηα ην ζχζηεκα κειέηεο θαη ζα βξίζθνληαη είηε 
κεκνλσκέλεο ζην ρψξν ή ζα αλαξηψληαη ζηνπο ηνίρνπο. Σα ίδηα ηα ζήκαηα 
κπνξεί λα είλαη ηππσκέλα ζε ραξηί ή ζε πιαζηηθά θχιια θαη λα 
πξνζαξκφδνληαη ζηηο πηλαθίδεο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα 
αληηθαζίζηαληαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ. Οη πηλαθίδεο ζα έρνπλ εζσηεξηθφ 
θσηηζκφ αθφκε θαη ζηα ζεκεία φπνπ ε αξρηηεθηνληθή κειέηε πξνβιέπεη 
γεληθφ δπλαηφ θσηηζκφ απφ άιιε πιεγή. (παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηνχην 
κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηελ είζνδν ελφο ζηαζκνχ πξνβνιήο κε εηδηθέο 
απαηηήζεηο θσηηζκνχ). 

 
8.2.5. ήκαηα Γεληθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Πξνεηδνπνηεηηθά ήκαηα 
 ε πξνεμέρνπζεο ζέζεηο ζην Υψξν Γηαθίλεζεο ησλ Δπηβαηψλ (π.ρ. δίπια 

απφ ηα Δθδνηήξηα Δηζηηεξίσλ) ζα πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζήθεο 
γηα ηελ πηλαθίδα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα παξέρεη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο ησλ δξνκνινγίσλ ησλ ζπξκψλ, ηα 
θφκηζηξα θαη άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξία. Οη 
κεγάινη θαη πνιπζχρλαζηνη ζηαζκνί ελδέρεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 
κία πηλαθίδεο. Σα ήκαηα Γεληθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Πξνεηδνπνηεηηθά 
ήκαηα ζα είλαη θπξίσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη κε ειιεληθνχο 
ραξαθηήξεο πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ πηθηφγξακκα.  Σα ζήκαηα ζα 
κειεηεζνχλ σο αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ή ραξαθηεξηζηηθά νιφθιεξνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζην νπνίν θαη αλήθνπλ.  Σα ζήκαηα κπνξεί λα έρνπλ ηε 
κνξθή πηλαθίδσλ ηνπνζεηεκέλεο ζηα αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα.  

 
8.2.6. ήκαηα ζε Με-θνηλφρξεζηνπο Υψξνπο 
 Θα πξνβιεθζνχλ επίζεο φια ηα ππφινηπα ζήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ. Σα ζήκαηα απηά ζα 
πεξηιακβάλνπλ - φρη πεξηνξηζηηθά - ηα εμήο: 
α. Ολφκαηα θαη αξηζκνχο Αηζνπζψλ. 
β. Δπηθίλδπλνπο ρψξνπο ή Πεξηνρέο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο. 
γ. Πξνζδηνξηζκφ ησλ νδψλ δηαθπγήο. 
δ. Δμφδνπο θηλδχλνπ. 
ε.  Φνξηία δαπέδσλ. 
ζη.  Δμνπιηζκφ εθηάθηνπ αλάγθεο. 
 

8.2.7  Γπλακηθά ζήκαηα θαηεχζπλζεο εληφο ησλ ζεξάγγσλ. Απηά ζα δεηθλχνπλ 
ηελ εθάζηνηε απαηηνχκελε θαηεχζπλζε δηαθπγήο ησλ επηβαηψλ αλάινγα 
ηνπ επηιερζέληνο ζελαξίνπ αεξηζκνχ ζεξάγγσλ έθηαθηεο αλάγθεο  
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Άξζξν 9 Πξόβιεςε επηβαηηθήο θίλεζεο  
 
 
Ζ πξνβιεπφκελε επηβαηηθή θίλεζε γηα ηελ ψξα πξσηλήο αηρκήο ησλ ζηαζκψλ ζην Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
 
 

To Center From Center 

  Stop Name Boardings Alightings   Stop Name Boardings Alightings 

1 ΜΙΚΡΑ 368 0 1 ΝΕΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 2477 0 

2 ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ 715 0 2 ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2631 34 

3 ΑΡΕΣΟΤ 1523 9 3 ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 1222 231 

4 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1280 17 4 ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 877 519 

5 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 1417 42 5 ΤΝΣΡΙΒΑΝΙ 451 457 

6 ΠΑΣΡΙΚΙΟΤ 1702 140 6 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 205 272 

7 ΑΝΑΛΗΨΕΩ 1861 116 7 ΠΑΠΑΦΗ 195 559 

8 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1172 146 8 ΕΤΚΛΕΙΔΗ 203 1379 

9 ΕΤΚΛΕΙΔΗ 2053 313 9 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 191 520 

10 ΠΑΠΑΦΗ 2369 192 10 ΑΝΑΛΗΨΕΩ 151 603 

11 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 310 230 11 ΠΑΣΡΙΚΙΟΤ 115 982 

12 ΤΝΣΡΙΒΑΝΙ 318 1115 12 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 12 487 

13 ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 284 2813 13 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 8 465 

14 ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 126 3765 14 ΑΡΕΣΟΤ 4 426 

15 ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 52 3604 15 ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ 0 78 

16 
ΝΕΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΣΑΘΜΟ 0 5102 16 ΜΙΚΡΑ 0 167 

  Total 15550 17604   Total 8742 7179 

        
 
        

To Center From Center 

  Stop Name Boardings Alightings   Stop Name Boardings Alightings 

1 ΝΕΑ ΕΛΒΕΣΙΑ 1261 0 12 ΒΟΤΛΓΑΡΗ 5 640 

2 ΒΟΤΛΓΑΡΗ 799 6 13 ΝΕΑ ΕΛΒΕΣΙΑ 0 926 

  Total 2060 6   Total 5 1566 

        

        

 Total 17610 17610  Total 8747 8745 

 
Ζ ηξνρηά 1 είλαη ζηελ θαηεχζπλζε απφ ηνλ Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ πξνο ηνλ ζηαζκφ 
Νέαο Διβεηίαο, θαη ε  ηξνρηά 2 ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 
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Άξζξν 10 Γηαθιαδώζεηο – Γηαζηαπξώζεηο – Φξέαηα 
 
 
10.1 Καηαζθεπέο δηαζηαπξώζεσλ ηξνρηνγξακκώλ θαη δηαθιαδώζεσλ 

 
ε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο ράξαμεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ δηαζηαπξψζεηο 
ησλ ζηδεξνηξνρηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο.  Σα 
ζεκεία απηά πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηελ κέζνδν C+C είλαη ηα θάησζη 
θαη επξίζθνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία ηεο ράξαμεο : 
 
α) Γηαζηαχξσζε Ννκαξρίαο  
Βξίζθεηαη ακέζσο κεηά απφ ηνλ ζηαζκφ Ννκαξρία. Πξφθεηηαη γηα κία 
θαηαζθεπή κήθνπο 110 κ. πεξίπνπ, ε νπνία ελζσκαηψλεη κία δηπιή 
ζηδεξνδξνκηθή δηαζηαχξσζε, ηνλ Τ/ Έιμεο, κία είζνδν/ έμνδν 
πξνζσπηθνχ θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
ηερληθνχο ρψξνπο.  
 
β) 1ε Γηαζηαχξσζε Μίθξαο  
Βξίζθεηαη ακέζσο πξηλ ηνλ ζηαζκφ Μίθξα θαη είλαη ελζσκαησκέλε ζηνλ 
ζηαζκφ. Δθηφο απφ ηελ απιή ζηδεξνδξνκηθή δηαζηαχξσζε πνπ 
πεξηιακβάλεη ζην ρακειφηεξν επίπεδν, ελζσκαηψλεη θαη ην έλα θξέαξ 
αεξηζκνχ ζεξάγγσλ (blast shaft), ην ρψξν εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο, 
ηνλ Τ/ Έιμεο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ παξαπάλσ κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ηερληθνχο ρψξνπο. 
  

γ) 2ε Γηαζηαχξσζε Μίθξαο  
Βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηνλ ζηαζκφ Μίθξα πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη 
απνηειεί επίζεο κέξνο ηνπ ζηαζκνχ. Δθηφο απφ ηελ δηπιή ζηδεξνδξνκηθή 
αιιαγή πνπ πεξηιακβάλεη, ελζσκαηψλεη επίζεο ην δεχηεξν θξέαξ 
αεξηζκνχ ζεξάγγσλ ηνπ ζηαζκνχ Μίθξα, ηνλ ρψξν εμνπιηζκνχ 
ηειεπηθνηλσληψλ, ηνλ ππνζηαζκφ LAS, ηνλ ρψξν εμνπιηζκνχ γηα ηα 
πεηάζκαηα απνβαζξψλ (PSD) θαζψο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο 
γηα ηα παξαπάλσ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηερληθνχο ρψξνπο. 
 
δ) Δπίζηαζκνο Μίθξαο 
Ο Δπίζηαζκνο ρσξνζεηείηαη ακέζσο κεηά ηελ 2ε Γηαζηαχξσζε Μίθξαο, 
έρεη κήθνο 375 m. πεξίπνπ, εθηείλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη 
ιεηηνπξγηθά ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηάζκεπζε ζπξκψλ. Ζ θαηαζθεπή 
ηνπ Δπηζηάζκνπ ζα πξνβιέςεη ηα αλνίγκαηα γηα ηελ κειινληηθή ζχλδεζε 
κε ην Ακαμνζηάζην Μίθξαο   
 
Οη θαηαζθεπέο ησλ δηαζηαπξψζεσλ ησλ γξακκψλ θαίλνληαη ζε 
επηζπλαπηφκελα ζηνλ δηαγσληζκφ ζρέδηα, ελψ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

 
Δηδηθέο απαηηήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζθεπψλ ησλ 
δηαζηαπξψζεσλ ησλ γξακκψλ είλαη ηα αθφινπζα : 

 

 Οη απνζηάζεηο ησλ ηξνρηνγξακκψλ απφ ηα ηνηρεία ζα επηηξέπνπλ 
ηελ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθηχσλ ζηελ ζήξαγγα 
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(πρ θσηηζκφο, ππξφζβεζε, ζεκαηνδφηεζε θηι) θαζψο θαη ηελ 
θαηαζθεπή πεδνδηαδξφκσλ φπσο απαηηείηαη.  

 

 ηηο δηαζηαπξψζεηο πιεζίνλ ζηαζκψλ νη ρψξνη πνπ 
δεκηνπξγνχληαη άλσ ηεο πιάθαο νξνθήο ησλ ηξνρηψλ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη 
ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ, 
ππνζηαζκνί έιμεο, θηι)  ζπλεπψο νη θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα 
ζρεδηαζζνχλ κε : 

 
 ηελ απαηηνχκελε ζηαηηθή επάξθεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ φπσο απαηηείηαη,  
 ηηο απαηηνχκελεο νδεχζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ  
 ηηο πξνβιέςεηο γηα φδεπζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

θαισδηψζεσλ παξνρήο ηζρχνο θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαη 
ζσιελψζεσλ απνζηξάγγηζεο 

 ηα απαηηνχκελα αλνίγκαηα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ. 
 πξνβιέςεηο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη πεξηηππσκάησλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ ηχπνπ jet ζηελ νξνθή ηεο 
ζήξαγγαο 

 
Δηδηθέο απαηηήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζθεπψλ ησλ 
δηαζηαπξψζεσλ ησλ κειινληηθψλ δηαθιαδψζεσλ είλαη ηα 
αθφινπζα : 

 

 Θα ιεθζνχλ νη πξνβιέςεηο θαη ε ζηαηηθή επάξθεηα πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ κειινληηθή θαηαζθεπή ησλ λέσλ ζεξάγγσλ, κε θαηάιιεια 
αλνίγκαηα – αθαηξνχκελα πεηάζκαηα ζηα θάζεηα ηνηρία, πνπ δελ 
ζα απαηηνχλ θαζαίξεζε ζθπξνδεηεκέλσλ ηνηρίσλ ζηηο ελψζεηο κε 
ηηο λέεο κειινληηθέο ζήξαγγεο. Οη πξνβιέςεηο δχλαληαη λα 
πεξηιακβάλνπλ νπιηζκφ απφ fiberglass. 

 

 Οη πιάθα νξνθήο πάλσ απφ ηηο ηξνρηέο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζεί 
κε ηελ ζηαηηθή επάξθεηα γηα ηελ κειινληηθή εγθαηάζηαζε 
εμνπιηζκνχ ηζρχνο έιμεο (δηαθφπηεο DC θαη βνεζεηηθά ζπζηήκαηα) 
ελψ νη ρψξνη πάλσ απφ ηελ πιάθα νξνθήο ησλ ηξνρηψλ (επίπεδν 
-2) ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ κε γλψκνλα ηελ κειινληηθή 
εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηζρχνο έιμεο πνπ απαηηεζεί γηα ηνπο 
λένπο θιάδνπο ζεξάγγσλ. Οη νδεχζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαζψο θαη νη νδεχζεηο ησλ θαισδίσλ 750 V DC φπσο 
θαη φιεο νη νδεχζεηο θαισδίσλ παξνρήο ηζρχνο, αζζελψλ 
ξεπκάησλ, ζσιελψζεσλ θαη αεξαγσγψλ γηα αεξηζκφ ησλ 
κειινληηθψλ ηερληθψλ ρψξσλ πξνο ηελ ζήξαγγα, φπσο 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ησλ δηαθιαδψζεσλ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ απφ απηήλ ηελ 
θάζε, ηπρφλ δε εγθηβσηηζκέλνη αγσγνί εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
ησλ ηξνρηψλ εάλ απαηηνχληαη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ απφ 
ηελ παξνχζα θάζε ηνπ έξγνπ. 
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Σφζν γηα ηηο θαηαζθεπέο ησλ δηαζηαπξψζεσλ ησλ γξακκψλ φζν 
θαη ησλ κειινληηθψλ δηαθιαδψζεσλ, ε θαηαζθεπή ελδηάκεζσλ 
ηνηρίσλ ή ππνζηεισκάησλ εάλ απηά επηιεγνχλ, ζα πξέπεη λα ιάβεη 
ππφςε ηελ πηζαλφηεηα εθηξνρηαζκνχ ελφο ζπξκνχ θαη 
πξφζθξνπζεο ζε απηά. 

 
10.2  Φξέαηα 

 
ηελ γξακκή, ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα εμήο θξέαηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηα 
ζρέδηα ηνπ δηαγσληζκνχ : 

 
α) Φξέαξ Κξήηεο 
Σν θξέαξ Κξήηεο ρσξνζεηείηαη κεηαμχ ηεο αξρήο ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ 
ζηαζκνχ Ννκαξρία θαη είλαη θξέαξ αεξηζκνχ, άληιεζεο θαη έμνδνο 
δηαθπγήο. Σν ελ ιφγσ Φξέαξ ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηε κέζνδν αλνηθηνχ 
νξχγκαηνο (C + C).  

 

β) Αληιηνζηάζηα ζηελ Υ.Θ. 1 + 418,20 
ηελ Υ.Θ. 1 + 418,20 κεηά ηνλ ζηαζκφ Ννκαξρία φπνπ δεκηνπξγείηαη 
ρακειφ ζεκείν ζηελ ζήξαγγα ρσξνζεηνχληαη δχν φκνηα αληιηνζηάζηα, έλα 
γηα θάζε ζήξαγγα γηα ηελ απνζηξάγγηζε ησλ εηζξνψλ. Σα αληιηνζηάζηα 
δελ θαηαιήγνπλ ζηελ επηθάλεηα φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεηηθφ ζρέδην.  

 
γ) Φξέαξ Πφληνπ 
Μεηαμχ ζηαζκνχ «Αξεηζνχ» θαη ζηαζκνχ «Νέα Κξήλε ρσξνζεηείηαη ην 
θξέαξ Πφληνπ. Σν θξέαξ Πφληνπ είλαη θξέαξ θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη 
έμνδνο δηαθπγήο.  

 
δ) Σεξκαηηθφ Φξέαξ 

ην ηέινο ηνπ επηζηάζκνπ ρσξνζεηείηαη ην Σεξκαηηθφ θξέαξ. Σν Σεξκαηηθφ 
θξέαξ είλαη θξέαξ θπζηθνχ αεξηζκνχ, άληιεζεο θαη έμνδνο δηαθπγήο. 
 
Σα παξαπάλσ θξέαηα θαζψο θαη άιια ελδηάκεζα θξέαηα εάλ απαηηεζνχλ, 
ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο : 

 

 Θα έρνπλ έλα ειεχζεξν άλνηγκα αεξηζκνχ εκβαδνχ 
πεξίπνπ 22 κ2, γηα λα παξέρνπλ ειεχζεξν αεξηζκφ ησλ δχν 
ζεξάγγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία φπνπ απηφ απαηηείηαη 

 

 Θα είλαη εμνπιηζκέλα κε ξνιφ / δηάθξαγκα πνπ ζα δχλαηαη 
λα απνκνλψλεη ηελ ζήξαγγα απφ ηελ επηθάλεηα, ζε 
πεξηπηψζεηο αλάγθεο φπσο απαηηείηαη. 

 
. 

 Θα έρνπλ κία θιίκαθα εθθέλσζεο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 
αλάγθεο, ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζε νηθίζθν κε απαξαίηεηεο 
ζχξεο ζην επίπεδν νδνχ 
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 Θα έρνπλ ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 
φπσο θσηηζκφ, ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ ξνινχ / 
δηαθξάγκαηνο, απνζηξάγγηζε νκβξίσλ θηι 
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Άξζξν 11 Υαξαθηεξηζηηθά, παξάκεηξνη θαη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο   

11.1 Γεληθά  

 ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 
ζεκαληηθέο παξάκεηξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ βαζκφ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηα ηερληθά αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ χκβαζε 
ελψ ηπρφλ πξφζζεηα ζηνηρεία δίδνληαη γηα γεληθφηεξε πιεξνθφξεζε 
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο θαζψο θαη γηα λα 
δηεπθνιπλζεί ν Αλάδνρνο ζηελ εθπφλεζε  κειεηψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.  

 

11.1.1 Έξγν επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά – Μειέηε Λεηηνπξγίαο 

 
Θα απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν Μειέηε - Αλάιπζε Λεηηνπξγίαο ηεο 
επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά, γηα ηελ εθπφλεζή ηεο νπνίαο ζα απαηηεζνχλ 
θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο παξάιιεια εκπιεθφκελνπο 
αλαδφρνπο ησλ ππνινίπσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε 
πιήξσο ζπκβαηή ελζσκάησζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ ζην ππφ θαηαζθεπή 
δίθηπν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο.  
 
Ζ κειέηε ζα θαιχπηεη φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο επέθηαζεο 
θαη φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ 
απηήο (ζηα πιαίζηα φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην Έξγν), ζε 
θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζε ιεηηνπξγία κεησκέλεο απφδνζεο θαη ζε ιεηηνπξγία 
έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ απηά έρνπλ εθαξκνγή. Θα θαιχπηεη επίζεο .ηηο 
πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο θαη απαηηήζεηο ζην ακαμνζηάζην Ππιαίαο θαη ζην 
Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο σο απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ηεο 
επέθηαζεο.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπιινγή θαη ζπληνληζκφ φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
δεδνκέλσλ. ιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζα παξαδνζνχλ 
απφ ηελ ΑΜ κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν σο πξνο ην αληηθείκελν αίηεκα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ελψ ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην 
Έξγν αλαδφρσλ ζα γίλεηαη κέζσ ηεο ΑΜ. 
 
ηα πιαίζηα ηνπ ππφ θαηαζθεπή Βαζηθνχ Έξγνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 
εθπνλείηαη Μειέηε Λεηηνπξγίαο απηνχ ε νπνία θαιχπηεη κε ιεπηνκέξεηα 
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, 
ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ επί κέξνπο 
ζπζηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηεο θχξηαο 
γξακκήο, ζην Ακαμνζηάζην θαη ζην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο, γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο θαλνληθήο  ιεηηνπξγίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο 
απφδνζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. ηαλ ε 
σο άλσ κειέηε εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν ηεο 
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παξνχζαο ζχκβαζεο ψζηε λα  ιεθζεί ππφςε ζηε ζχληαμε ησλ δηθψλ ηνπ 
κειεηψλ. 

11.1.2 Σξφπνο Λεηηνπξγίαο   

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ζα είλαη φπσο θαη ζην Βαζηθφ 
¨Δξγν δειαδή κε εμ νινθιήξνπ απηφκαην ζχζηεκα ρσξίο νδεγφ επί ηψλ 
ζπξκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν, ζα ππάξρεη 
ε δπλαηφηεηα έλαο πλνδφο πξκνχ λα παξακέλεη ζε θάζε επηβαηηθφ 
ζπξκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηε θξνληίδα ησλ 
επηβαηψλ, ηε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαζψο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε δηάζσζεο.  Δλδερνκέλσο ν ζπλνδφο ζπξκνχ λα 
κελ είλαη παξψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο..  

 

11.1.3 Έιεγρνο θαη επίβιεςε Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο επέθηαζεο 
  

Ο έιεγρνο θαη ε επίβιεςε ηεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη απφ ην 
Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) πνπ βξίζθεηαη ζην Ακαμνζηάζην 
Ππιαίαο. Δθεδξηθά ζπζηήκαηα γηα απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ 
θαη επίβιεςεο ζα δηαηίζεληαη φπσο νξίδεηαη ζηηο δηάθνξεο Πξνδηαγξαθέο 
Δπηδφζεσλ γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

11.1.4 Γηάηαμε δηθηχνπ - επεθηάζεσλ 

 Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ζα 
πεξηιακβάλεη :.  

 Σν Βαζηθφ Έξγν απφ ηνλ Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ έσο ηελ Νέα 
Διβεηία θαη ζχλδεζε κε ην Ακαμνζηάζην Ππιαίαο,  

 Σελ επέθηαζε Καιακαξηάο απφ ηελ δηαθιάδσζε Παηξηθίνπ έσο ηελ 
Μίθξα 

 Σελ επέθηαζε απφ δηαθιάδσζε Γεκνθξαηίαο έσο ηαπξνχπνιε – 
Δπθαξπία. 

 Σελ επέθηαζε απφ ηνλ Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ έσο Δχνζκν. 

 Σελ επέθηαζε απφ Μίθξα έσο αεξνδξφκην. 

 

Σα παξαπάλσ έξγα ζα πινπνηεζνχλ ζηαδηαθά. Οη επί κέξνπο βξφγρνη  - 
δξνκνιφγηα ιεηηνπξγίαο ζα θαζνξίδνληαη κεηά ηελ ελζσκάησζε θάζε 
έξγνπ επέθηαζεο. 

 

11.2 Παξάκεηξνη πζηήκαηνο  

11.2.1 Γεληθά 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (Βαζηθφ Έξγν 
θαη επεθηάζεηο) ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα άξζξα. Σν πξφγξακκα 
ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνξξέεη 
απφ ηελ πξφβιεςε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο. Ζ θαζνξηζκέλε δηάηαμε ησλ 
νρεκάησλ νξίδεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπξκψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο 
επηβαηηθήο δήηεζεο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ νρεκάησλ νδεγεί ζε 
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ρξνλναπνζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφβιεςεο ηεο 
επηβαηηθήο θίλεζεο.  

11.2.2 Ακαμνζηάζην Ππιαίαο   

 ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο γξακκήο θαηαζθεπάδεηαη ην Ακαμνζηάζην 
Ππιαίαο κε Υψξν Δλαπφζεζεο πξκψλ, πλεξγεία πληήξεζεο θαη 
Δπηζθεπψλ, Κηήξην Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 
(ΚΔΛ) θαη άιινπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σν ακαμνζηάζην Ππιαίαο ζα 
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φινπ ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη ηηο 
επηζθεπέο ελψ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ ζπξκψλ ζα απαηηεζνχλ θαη 
πξφζζεηνη ρψξνη φζν ην δίθηπν επεθηείλεηαη. Δηδηθά γηα ηελ επέθηαζε 
Καιακαξηάο, νη πθηζηάκελεο ζέζεηο ελαπφζεζεο ζπξκψλ ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο λέεο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηνλ λέν επίζηαζκν ηεο επέθηαζεο ζα 
επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επέθηαζεο. Ο Αλάδνρνο ζηελ Μειέηε 
Λεηηνπξγίαο πνπ ζα εθπνλήζεη γηα ην Έξγν, ζα πεξηιάβεη θαη φηη 
ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο απαηηεζνχλ ζην ακαμνζηάην Ππιαίαο γηα 
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 

 .   

11.2.3 Πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ Δπηβαηηθή Κίλεζε   

 Ζ καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε γηα επηβαηηθή θίλεζε γηα ην θχξην ηκήκα ηεο 
γξακκήο αλακέλεηαη λα είλαη 18000 επηβάηεο αλά ψξα αλά θαηεχζπλζε 
(pphpd). Ο ζηφινο ζπξκψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ (18 ζπξκνί) ζε 
ζπλδπαζκφ κε 5 λένπο πξφζζεηνπο ζπξκνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο ζα θαιχςεη ηε δεηνχκελε αξρηθή κεηαθνξηθή 
ηθαλφηεηα -πεξίπνπ 11800 pphpd-, ιακβάλνληαο ππφςε θαη‟ ειάρηζηνλ 
450 επηβάηεο αλά ζπξκφ (5 φξζηνη επηβάηεο/m²) ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 
θαηά κήθνο ηεο Γξακκήο.  

 
 Ζ πξνβιεπφκελε επηβαηηθή θίλεζε θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ δχν πίλαθεο 

: 
 

Πξνο Κέληξν Θεζζαινλίθεο 

  Όλνκα  ζηαζκνύ Δπηβηβάζεηο Απνβηβάζεηο 

1 ΜΗΚΡΑ 368 0 

2 ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ 715 0 

3 ΑΡΔΣΟΤ 1523 9 

4 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 1280 17 

5 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 1417 42 

6 ΠΑΣΡΗΚΗΟΤ 1702 140 

7 ΑΝΑΛΖΦΔΧ 1861 116 

8 ΦΛΔΜΗΝΓΚ 1172 146 

9 ΔΤΚΛΔΗΓΖ 2053 313 

10 ΠΑΠΑΦΖ 2369 192 

11 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 310 230 

12 ΤΝΣΡΗΒΑΝΗ 318 1115 
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13 ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ 284 2813 

14 ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 126 3765 

15 ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 52 3604 

16 ΝΔΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 0 5102 

  Τπνζύλνιν 15550 17604 

    

Πξνο Κέληξν Θεζζαινλίθεο 

  Όλνκα  ζηαζκνύ Δπηβηβάζεηο Απνβηβάζεηο 

1 ΝΕΑ ΕΛΒΕΣΙΑ 1261 0 

2 ΒΟΤΛΓΑΡΗ 799 6 

  Τπνζύλνιν 2060 6 

    

 ύλνιν 17610 17610 
 
 

Από Κέληξν Θεζζαινλίθεο 

  Όλνκα  ζηαζκνύ Δπηβηβάζεηο Απνβηβάζεηο 

1 ΝΔΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 2477 0 

2 ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2631 34 

3 ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 1222 231 

4 ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ 877 519 

5 ΤΝΣΡΗΒΑΝΗ 451 457 

6 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 205 272 

7 ΠΑΠΑΦΖ 195 559 

8 ΔΤΚΛΔΗΓΖ 203 1379 

9 ΦΛΔΜΗΝΓΚ 191 520 

10 ΑΝΑΛΖΦΔΧ 151 603 

11 ΠΑΣΡΗΚΗΟΤ 115 982 

12 ΝΟΜΑΡΥΗΑ 12 487 

13 ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 8 465 

14 ΑΡΔΣΟΤ 4 426 

15 ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ 0 78 

16 ΜΗΚΡΑ 0 167 

  Τπνζχλνιν 8742 7179 

    

Από Κέληξν Θεζζαινλίθεο 

  Όλνκα  ζηαζκνύ Δπηβηβάζεηο Απνβηβάζεηο 

12 ΒΟΤΛΓΑΡΖ 5 640 

13 ΝΔΑ ΔΛΒΔΣΗΑ 0 926 

  Τπνζχλνιν 5 1566 
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 χλνιν 8747 8745 
 

11.2.4 Υξνλναπνζηάζεηο Λεηηνπξγίαο  

 Ζ ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 90 δεπηεξφιεπηα ζην θχξην ηκήκα 
ηεο γξακκήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηεο 
πξνβιεπφκελεο επηβαηηθήο θίλεζεο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη 18000 
επηβάηεο αλά ψξα αλά θαηεχζπλζε (pphpd). Απηφ αλακέλεηαη λα 
επηηεπρζεί ππφ ζπλζήθεο ATC/ATO.  
 
Ζ ρξνλναπφζηαζε κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο έιμεο είλαη 60 δεπηεξφιεπηα ζην Βαζηθφ Έξγν. Γηα ηελ 
επέθηαζε Καιακαξηάο, ε ρξνλναπφζηαζε κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο ζα είλαη 60 δεπηεξφιεπηα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο ζα 
είλαη 60 δεπηεξφιεπηα. Ζ ρξνλναπφζηαζε κειέηεο νξίδεηαη σο ε 
κηθξφηεξε δπλαηή ρξνλναπφζηαζε ζε θάζε ηκήκα ηεο γξακκήο, 
ιακβάλνληαο ππφςε κεδεληθφ ρξφλν παξακνλήο ζε ζηαζκνχο (0 
δεπηεξφιεπηα).  
 
Σν ζχζηεκα ATS ζα ξπζκίδεη ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζπξκψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ελφο κφλν ζπξκνχ απφ έλα ηκήκα 
ζήξαγγαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηκεκάησλ ζεξάγγσλ πνπ 
απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα αεξηζκνχ.  
 
ηελ δηαθιάδσζε Παηξηθίνπ ζα επηηπγράλεηαη ε δεχμε ησλ δχν θιάδσλ 
ηεο γξακκήο, ν πξψηνο πξνο ηελ Νέα Διβεηία θαη ν δεχηεξνο πξνο ηελ 
Καιακαξηά. Γεδνκέλνπ ηνπ κήθνπο ηεο γξακκήο κε 2 ζηαζκνχο ζηνλ 
θιάδν πξνο Νέα Διβεηία θαη ηνπ κήθνπο ηεο γξακκήο κε 5 ζηαζκνχο ζηνλ 
θιάδν Καιακαξηάο, ε αξρηθή πξνζέγγηζε είλαη φηη ε θίλεζε ησλ ζπξκψλ 
ζην θχξην ηκήκα ηεο γξακκήο ζα δηαλέκεηαη κε ιφγν 2 : 1 ζηνπο δπν 
θιάδνπο. Γειαδή απφ ηξεηο ζπλερφκελνπο ζπξκνχο κε ρξνλναπφζηαζε 
90 δεπηεξφιεπηα νη δχν πξψηνη ζπξκνί ζα θαηεπζχλνληαη ζηνλ θιάδν ηεο 
επέθηαζεο Καιακαξηάο θαη ν ηξίηνο  ζπξκφο ζηνλ θιάδν πξνο Νέα 
Διβεηία. Σν ζχζηεκα ATS ζα ξπζκίδεη ηηο ζέζεηο ησλ ζπξκψλ θαη ηηο 
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη νκαιφο ζπλδπαζκφο 
κεηαμχ ησλ ζπξκψλ απφ/πξνο ηνπο δχν θιάδνπο. 
 
ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ, ε ρξνλναπφζηαζε ιεηηνπξγίαο 
ζα είλαη 150-180 δεπηεξφιεπηα ζην θχξην ηκήκα ηεο γξακκήο, κε φηη απηφ 
αλαινγηθά ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο δχν θιάδνπο ηεο γξακκήο. 

11.2.5 Χξάξην Λεηηνπξγίαο   

Σν ζχζηεκα πξνγξακκαηίδεηαη λα ιεηηνπξγεί 20 ½ ψξεο εκεξεζίσο, απφ 
ηηο 05:30 έσο ηηο 01:00 θαζεκεξηλά θαζ‟νιν ην έηνο. Θα είλαη δπλαηφλ λα 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ζπλερψο, ζε 24σξε βάζε, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 
εκέξεο αλά εβδνκάδα θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν 2 εβδνκάδσλ ζπλερψο 
ρσξίο ζπληήξεζε. Ζ κέζνδνο ζπληήξεζεο ζα επηηξέπεη ηέηνηνπ είδνπο 
ιεηηνπξγία. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 
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ΟΜ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ζην Βαζηθφ 
Έξγν 

11.2.6 Καηάινγνο Ζκεξήζηαο Λεηηνπξγίαο  

ΟΗ θαηάινγνη εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
εκεξήζην πξφγξακκα θαηαλνκήο επηβαηηθήο θίλεζεο θαη δελ έρνπλ αθφκε 
θαζνξηζζεί νχηε γηα ην Βαζηθφ Έξγν. Δθηηκάηαη φηη ζα θαζνξηζηνχλ 
ηνπιάρηζηνλ 5 κνληέια εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο, φπσο κνληέιν γηα ψξεο 
αηρκήο, εθηφο σξψλ αηρκήο, λπρηεξηλέο ψξεο θαη ελδηάκεζεο κεηαβαηηθέο 
πεξηφδνπο. Δπηπιένλ, νη θαηάινγνη εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ζα δηαθέξνπλ 
κεηαμχ εξγάζηκσλ εκεξψλ, αββάηνπ, Κπξηαθήο, Αξγηψλ θαη ρξνληθψλ 
πεξηφδσλ φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηδηαίηεξα γεγνλφηα. Οη θαηάινγνη 
εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ θαη φηαλ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ ζα θνηλνπνηεζνχλ θαη ζηνλ 
παξφληα Αλάδνρν. Ο θαζνξηζκφο κεηάβαζεο κε επηζηξνθή γηα θάζε 
ζπξκφ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεηαη 
παξφκνην κήθνο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ αλά ζπξκφ θαη θχθιν 
ζπληήξεζεο.  

 
11.2.8 χλζεζε πξκνχ  

 
  Ζ ζχλζεζε ηνπ ζπξκνχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο / 

θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 
παξακέλεη ε ίδηα. 

 Ο ζπξκφο ζε θάζε άθξν ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζέζε νδήγεζεο 
έθηαθηεο αλάγθεο θαη απηφκαηνπο δεπθηήξεο. Γελ πξνβιέπεηαη θακπίλα 
νδεγνχ ζπξκνχ.  

11.2.9 Υσξεηηθφηεηα πξκνχ 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ζπξκνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 450 επηβάηεο αλά ζπξκφ.  

11.2.10 Υξφλνο Παξακνλήο ζε ηαζκφ  

 Ο ρξφλνο παξακνλήο ζε ηαζκφ νξίδεηαη σο ν ρξφλνο πνπ παξήιζε απφ 
ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηξνρψλ έσο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
ζνλ αθνξά ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία, ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ ζπξκψλ ζα 
νξίδεηαη ζηα 25 δεπηεξφιεπηα ζε φινπο ηνπο επηβαηηθνχο ζηαζκνχο θαη 
ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Απηφο ν ρξφλνο παξακνλήο παξέρεη ρξνληθφ 
δηάζηεκα πεξίπνπ 18 δεπηεξφιεπηα γηα ηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε ησλ 
επηβαηψλ, παξέρνληαο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ αθνινπζία 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξψλ ηνπ νρήκαηνο.   
ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ Μίθξαο (φπσο ζε φινπο ηνπο ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο), ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ ζπξκψλ (dwell time) ζα 
παξαηείλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν αλακνλήο (waiting time), ν νπνίνο 
δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ αθξηβή ρξνληζκφ θάζε ζπξκνχ θαη απφ ην φξην 
αζθαιείαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αξρηθή θάζε ηεο 
εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, ν κέγηζηνο θαη ειάρηζηνο ρξφλνο αλακνλήο ζε 
ζηαζκνχο ζα πξνζαξκνζηεί εθ λένπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ιακβάλνληαο 
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ππφςε ηελ άληζε θαηαλνκή επηβαηψλ εληφο ζπξκψλ θαη ζηηο απνβάζξεο, 
πξνθαιψληαο δπζθνιίεο ζηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε.  

11.2.11 Σαρχηεηα Λεηηνπξγίαο πξκψλ  

Ζ κέζε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ζπξκψλ πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν επηβίβαζεο 
θαη αλακνλήο ζε ζηαζκνχο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο αλαζηξνθήο 
ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο. Ζ κέζε ηαρχηεηα λειτοσργίας ζπξκψλ ζα είλαη 
ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 30 ρικ./ψξα γηα θηλήζεηο ζπξκψλ ρσξίο πιεφλαζκα 
ρξφλνπ θαη 25 δεπηεξφιεπηα ρξφλν παξακνλήο ζε ζηαζκφ θαη πξνο ηηο 
δχν θαηεπζχλζεηο.  

Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα ζε γξακκή ελ ιεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο ATC είλαη 80 
ρικ/ψξα.   

Σν κέγηζην φξην ππέξβαζεο ηαρχηεηαο γηα ιφγνπο εθπφλεζεο κειέηεο πνπ 
αθνξνχλ ζπξκνχο θαη εμνπιηζκφ ζα είλαη 90 ρικ/ψξα.  

H ηαρχηεηα ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, δει. ε ηαρχηεηα πνπ κπνξεί λα 
αλαπηχμεη έλαο ζπξκφο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ρεηξφηεξε 
πεξίπησζε, κπνξεί λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε θαη ζα θαζνξηζηεί απφ ην 
ζχζηεκα ATC.  

Οη θαηάιιεινη πεξηνξηζκνί ηαρχηεηαο ζε ζηξνθέο, δηαζηαπξψζεηο 
γξακκψλ ή κέζσ εηδηθήο επηδνκήο ζα νξηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
εγθξηζνχλ απφ ηελ AM.   

Γηαδξνκέο ρσξίο ATP επί ηεο γξακκήο ή θαηά ηελ είζνδν ζε ηκήκαηα 
ηξνρηάο πνπ νδεγνχλ ζε αδηέμνδν ρσξίο ATP πεξηνξίδνληαη ζε 15 
ρικ/ψξα.  

Σν φξην ηαρχηεηαο γηα ηνλ ρψξν ελαπφζεζεο ζπξκψλ θαη ην ζπλεξγείν 
επηζθεπψλ είλαη 15 ρικ./ψξα.  

Σν επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο γηα δηέιεπζε ρσξίο ζηάζε απφ 
απνβάζξα, ελψ νη ζχξεο πεηαζκάησλ ζην επίπεδν απνβάζξαο, νη νπνίεο 
ειέγρνληαη κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο, είλαη θιεηζηέο είλαη 50 
ρικ/ψξα.  

Σν επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο γηα είζνδν ζην επίπεδν απνβάζξαο κε ή 
ρσξίο ζηάζε ελψ νη ζχξεο πεηαζκάησλ είλαη θιεηζηέο θαη δελ ειέγρνληαη 
κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο είλαη 15 ρικ/ψξα.  

11.3 Λεηηνπξγία Γξακκήο  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο θχξηαο γξακκήο ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε απφ 
ηε θάζε απνκάθξπλζεο ησλ ζπξκψλ απφ ηνλ ρψξν ελαπφζεζήο ηνπο 
(«αθχπληζε» ζπξκψλ) έσο ηελ εθ λένπ ελαπφζεζή ηνπο («αδξάλεηα» 
ζπξκψλ) ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε επέκβαζεο ρεηξηζηή κέζσ ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ ζπξκνχ (ζπλνδφο ζπξκνχ) θαηά ηε 
δηάξθεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο.   

 

11.3.1 Καζνξηζκφο Γξακκήο θαη θαηεχζπλζε θίλεζεο 
  

 Με κέησπν πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεηαθίλεζεο, νη ζπξκνί θηλνχληαη 
θαλνληθά ζηε δεμηά ηξνρηά. Σν ζχζηεκα ζα κειεηεζεί κε ηξφπν ψζηε λα 
ιεηηνπξγεί θαη ζηελ αλάζηξνθε θαηεχζπλζε. Γηαδξνκέο ζηελ αλάζηξνθε 
θαηεχζπλζε δελ πξνγξακκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θαλνληθήο 
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ιεηηνπξγίαο, κε εμαίξεζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε 
ζπλδεηήξηαο ηξνρηάο κε ην Ακαμνζηάζην.  

11.3.2 Αλαζηξνθή ζπξκνχ 

Οη δηαδξνκέο ζηε γξακκή μεθηλνχλ θαλνληθά απφ ηε δεμηά ηξνρηά ζηνλ 
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ. Μεηά ηελ επηζηξνθή ελφο ζπξκνχ απφ ηελ εθηέιεζε 
δξνκνινγίσλ επί ηεο γξακκήο, ν ζπξκφο αιιάδεη ηξνρηά ζηνλ επίζηαζκν 
ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ή έκπξνζζελ ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ.   
ηελ αλαζηξνθή έκπξνζζελ ηνπ ζηαζκνχ, ν ζπλνδφο ηνπ ζπξκνχ 
παξακέλεη εληφο ηνπ ζπξκνχ.   
Καηά ηελ δηάξθεηα αλαζηξνθήο κέζσ επηζηάζκνπ ελψ νη επηβάηεο 
θαηέξρνληαη ηνπ ζπξκνχ, ν ζπλνδφο ηνπ ζπξκνχ κπνξεί επίζεο λα εμέιζεη 
απφ ηνλ ζπξκφ θαη λα πεξηκέλεη ζηελ απνβάζξα έσο φηνπ επηζηξέςεη ν 
ζπξκφο.  
ην Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ, ε αλαζηξνθή ηνπ ζπξκνχ θαηά ηε 
δηάξθεηα σξψλ αηρκήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ επίζηαζκνπ. Καηά 
ηε δηάξθεηα ρξνληθήο πεξηφδνπ εθηφο σξψλ αηρκήο θαη ηηο λπρηεξηλέο 
ψξεο, ε αλαζηξνθή ησλ ζπξκψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 
αλαζηξνθήο ζην ρψξν έκπξνζζελ ηνπ ζηαζκνχ.  
ην ζηαζκφ Νέα Διβεηία, ζα είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ελαιιαγή ζηελ 
αλαζηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ρξνλναπφζηαζεο 150 δεπηεξνιέπησλ ή 
κηθξφηεξεο δηάξθεηαο κέζσ θαη ησλ δχν ηξνρηψλ απνβαζξψλ.  
ηνλ ζηαζκφ Μίθξαο, ε αλαζηξνθή ηνπ ζπξκνχ θαηά ηε δηάξθεηα σξψλ 
αηρκήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ επίζηαζκνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 
ρξνληθήο πεξηφδνπ εθηφο σξψλ αηρκήο θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, ε 
αλαζηξνθή ησλ ζπξκψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 
αλαζηξνθήο ζην ρψξν έκπξνζζελ ηνπ ζηαζκνχ.  

 

11.3.3 Σξφπνη ιεηηνπξγίαο  

Σν ζχζηεκα ζα κειεηεζεί κε ηξφπν ψζηε λα ζηεξίδεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξκψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηε 
ζπλέρεηα:  

 Απηφκαηε Λεηηνπξγία (ΑΜ) ππφ ζπλζήθεο Απηφκαηνπ Διέγρνπ 
πξκψλ (ATC), 

 Δπηβιεπφκελε Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία (SMM) ππφ ζπλζήθεο  ATC 
θαη  

 Λεηηνπξγία κε Δπαλαθνξά/ (Permissive Mode - PM).  
 
Μφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο SMM θαη PM ν 
ζπλνδφο ζπξκνχ πξέπεη λα είλαη παξψλ ζηελ ελεξγή Θέζε Οδεγνχ  
Έθηαθηεο Αλάγθεο (EDP). Ζ ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηελ εηνηκφηεηα νδεγνχ 
ζα παξακέλεη ελεξγή θαηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία SMM θαη PM.  
Οη θηλήζεηο ησλ ζπξκψλ ζηηο θχξηεο γξακκέο θαη πξνο ην ρψξν 
ελαπφζεζεο ζπξκψλ ζην Ακαμνζηάζην ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο ζα εθηεινχληαη ζηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ΑΜ.  
Σν ζχζηεκα Απηφκαηεο Δπίβιεςεο πξκψλ (ATS) θαη Απηφκαηεο 
Πξνζηαζίαο πξκψλ (ATP), θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, 
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δηαγλσζηηθήο ζπξκψλ, παξνρήο ηζρχνο θαη κεηάδνζεο ζα ππνζηεξίδνπλ 
απηνχο ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ζπξκψλ.  
ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φηαλ πξνθιεζεί αζηνρία ζην ζχζηεκα 
απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο, ν ζπξκφο ζα θηλείηαη ρεηξνθίλεηα απφ ηε Θέζε 
Οδήγεζεο ζε Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε γξακκέο φπνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία SMM. πξκφο πνπ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 
SMM ζα νινθιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ κφλν έσο ηνλ επφκελν ηεξκαηηθφ 
ζηαζκφ. Έλαο εθεδξηθφο ζπξκφο ζα αληηθαζηζηά ηνλ ζπξκφ πνπ 
παξνπζίαζε αζηνρία. Οη επηβάηεο επηηξέπεηαη λα παξακείλνπλ ζην ζπξκφ 
θαηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία SMM έσο φηνπ ν ζπξκφο θζάζεη ζηνλ 
Σεξκαηηθφ ηαζκφ.  
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ Αλάδνρν απφ εγθεθξηκέλεο κειέηεο 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ ζα απαηηεζνχλ. 

11.3.4 Με Γηαζεζηκφηεηα πζηήκαηνο ATP 

ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο θαη κε 
δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ATP νχηε ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο “PM”, ηφηε 
ν ζπλνδφο ζπξκνχ ζα παξαθάκςεη ην ζχζηεκα ΑTP θαη ζα πξνβεί ζηε 
ιεηηνπξγία ζπξκνχ κέζσ «Υεηξνθίλεηεο Πξφζζηαο Κίλεζεο». Ζ ιεηηνπξγία 
απηή δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο, ελψ δελ ζα 
είλαη δπλαηή ε απνδέζκεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ATP. Ζ ηαρχηεηα ζα πεξηνξίδεηαη 
απφ ην ζχζηεκα πξνψζεζεο ζπξκνχ ζε πεξίπνπ 15 ρικ/ ψξα.  
 

11.3.5 Λεηηνπξγίεο Μεησκέλεο Απφδνζεο   

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ηκήκαηα ηξνρηάο ή ζπξκνί δελ είλαη 
ζε ζέζε λα θηλεζνχλ, ζα εθαξκνζηνχλ ιεηηνπξγίεο κεησκέλεο απφδνζεο. 
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνθαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα κε αληίζηνηρεο 
ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε ζα παξάζρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
εμππεξέηεζε ζηνπο επηβάηεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Απηά ηα δξνκνιφγηα 
πνπ ππνθαζηζηνχλ ηα θαλνληθά δξνκνιφγηα ζα θαζνξηζζνχλ θαη ζα 
πεξηγξαθνχλ ζηελ Μειέηε Λεηηνπξγίαο πνπ ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν (βι. παξ. 11.1).  
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Λεηηνπξγίαο Μεησκέλεο Απφδνζεο  ζα είλαη 
δπλαηφλ:  

 Να πξαγκαηνπνηεζεί αλαζηξνθή ζε νπνηαδήπνηε δηαζηαχξσζε 
γξακκψλ επί ηεο γξακκήο θαη  

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ιεηηνπξγία ζε κνλή ηξνρηά.  

Οη Λεηηνπξγίεο Μεησκέλεο Απφδνζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζέζε 
ιεηηνπξγίαο ΑΜ θαη SMM.  

11.3.6 Έλαξμε θαη Λήμε Τπεξεζίαο  

Καηά ηελ έλαξμε ππεξεζίαο ην πξσί θαη γηα ηελ αιιαγή 
ρξνλναπνζηάζεσλ, νη ζπξκνί ζα θηλνχληαη απηφκαηα, ρσξίο λα βξίζθεηαη 
ν ζπλνδφο επί ηνπ ζπξκνχ, ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ΑΜ, απφ ην ρψξν 
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ελαπφζεζεο ζπξκψλ ζην Ακαμνζηάζην ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε 
ελαπφζεζεο ζπξκνχ έρεη πξνγξακκαηηζηεί επί ηεο γξακκήο έσο ηελ 
ηξνρηά αλαρψξεζεο ηνπ πξψηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ 
έλαο ζπξκφο δελ κπνξεί λα «αθππληζηεί» απφ ην ζχζηεκα, ή απνδεηρζεί 
φηη έλαο ζπξκφο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία θαηά ηηο δνθηκέο 
έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, ηφηε έλαο άιινο ζπξκφο ζα επηιεγεί απηφκαηα 
πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ απνζηνιή. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα 
αθνινπζεζεί θαηά ηελ αιιαγή ιεηηνπξγίαο απφ ψξεο κε αηρκήο ζε ψξεο 
αηρκήο θαη απφ λπρηεξηλή ιεηηνπξγία ζε ιεηηνπξγία ζε ψξεο κε αηρκήο.  
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ην πξσί ζε θάζε γξακκή, 
έλαο ζπξκφο ειέγρνπ ζα θηλείηαη επί ηεο ηξνρηάο γηα ιφγνπο δνθηκήο.  
Ζ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ ζα μεθηλά απφ ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ην 
πξσί ζηηο 05:00 κε ηνλ πξψην ζπξκφ θαη ζα θαηαιήγεη ζηνλ ηεξκαηηθφ 
ζηαζκφ ζηηο 01:00 κε ηνλ ηειεπηαίν ζπξκφ. Αληίζηνηρα, ε εμππεξέηεζε 
ησλ επηβαηψλ ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ζα μεθηλά αξγφηεξα θαη ζα 
ηειεηψλεη λσξίηεξα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ ζα ζπλερίζεη ηηο λπρηεξηλέο 
ψξεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηδηαίηεξα γεγνλφηα  έσο 
δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα αββαηνθχξηαθνπ.  
Ζ ζηάζκεπζε ζπξκψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε γηα ηειηθή 
ξχζκηζε ηεο ζέζεο κε ρεηξνθίλεηα κέζα. Θα δηαηίζεηαη επαξθέο κήθνο 
ηξνρηψλ γηα ηηο δψλεο αζθαιείαο θαη πξφζθξνπζεο κεηαμχ ζπξκψλ. Θα 
δηαηεζνχλ πεδνδξφκηα αζθαινχο πξφζβαζεο γηα ηνπο ζπλνδνχο ζπξκψλ 
θαη πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ππφ ελεξγνπνηεκέλε γξακκή ηζρχνο έσο ηνπο 
ζηαζκεπκέλνπο ζπξκνχο.  
Θα είλαη δπλαηφλ λα παξεκπνδηζηεί κε αζθαιή ηξφπν ε απηφκαηε έλαξμε 
ζπξκνχ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηάζκεπζεο ή ζηάζεο ελψ ην πξνζσπηθφ 
ηνπ Μεηξφ ζα πιεζηάδεη ή ζα εηζέξρεηαη ζηνλ ζπξκφ.  

11.3.8 Δθεδξηθνί ζπξκνί  

Έλαο ζπξκφο ζα είλαη κφληκα ζηαζκεπκέλνο ζην Υψξν Δλαπφζεζεο 
πξκψλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ σο εθεδξηθφο ζπξκφο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο 
ζπξκνχ. Δπηπιένλ, νη ζπξκνί πνπ είλαη ζηαζκεπκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα 
ρξνληθήο πεξηφδνπ κε αηρκήο ζα ρξεζηκεχνπλ σο εθεδξηθνί ζπξκνί γηα 
ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ κε αηρκήο. Οη εθεδξηθνί ζπξκνί ζα 
νξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο. Οη 
εθεδξηθνί ζπξκνί ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαη ζα ππνβάιινληαη ζε δνθηκή 
απηφκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνθεηκέλνπ λα ζεσξνχληαη θαηάιιεινη γηα 
ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθεδξηθνί ζπξκνί γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, ηφηε ελδέρεηαη λα θαηαζηεί 
αλαγθαία ε παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ην 
ρεηξηζκφ θαη ρσξνζέηεζε πξφζζεησλ εθεδξηθψλ ζπξκψλ. 

11.3.9 Γηαδξνκέο κε βνεζεηηθά νρήκαηα επί ησλ Γξακκψλ 

Γηαδξνκέο κε βνεζεηηθά νρήκαηα (Τπεξεζηαθνί πξκνί) γηα ιφγνπο 
ιεηηνπξγίαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαλνληθά πέξαλ ησλ θαλνληθψλ σξψλ 
ιεηηνπξγίαο (ψξεο ηερληθψλ εξγαζηψλ). Οη Τπεξεζηαθνί ζπξκνί ζα είλαη 
εμνπιηζκέλνη κε ζπζθεπέο ATP παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ αθνξνχλ 
επηβαηηθνχο ζπξκνχο. Θα είλαη δπλαηφλ έλαο ππεξεζηαθφο ζπξκφο λα 
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ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα κε ιεηηνπξγία SMM κεηαμχ δχν επηβαηηθψλ 
ζπξκψλ κε ιεηηνπξγία ATO θαηά ηε δηάξθεηα θαλνληθψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο. 
Γελ απαηηείηαη ε χπαξμε ζπζηήκαηνο ATO ζε ππεξεζηαθνχο ζπξκνχο.  

11.4 Πξόγξακκα Αλαζηξνθήο θαη Δλαπόζεζεο πξκώλ  

 Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνληαη ηα 
βαζηθά ζηνηρεία γηα ην πξφγξακκα αλαζηξνθήο θαη ελαπφζεζεο ζπξκψλ 
ζε ζηαζκνχο ηφζν ζην Βαζηθφ Έξγν φζν θαη ζηελ επέθηαζε Καιακαξηάο, 
ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

 

11.4.1 Νένο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο  

 Ζ ζρεκαηηθή δηάηαμε ηνπ Νένπ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ παξνπζηάδεηαη 
θαησηέξσ ζην ρήκα 11.4.1-1 

 
 
 

 
 

ρήκα 11.4.1-1 
 

Κηλήζεηο Αλαζηξνθήο  

Κηλήζεηο απηφκαηεο αλαζηξνθήο ζα πξνβιέπνληαη σο εμήο:  

1) A-C-E-D-B 

2) A-C-F-D-B 

3) A-D-B 

 

Οη Θέζεηο Δλαπφζεζεο πξκψλ ζα πξνβιέπνληαη σο εμήο:  

Καηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ κε αηρκήο – E, G1, G2 

Καηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ εθηφο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο επηπξνζζέησο - 
C, F. 

Οη ζπξκνί ζα εηζέξρνληαη απηφκαηα ζε θάζε ζέζε ελαπφζεζεο.  

Απφ φιεο ηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο νη ζπξκνί ζα είλαη δπλαηφλ λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
Σν ζχζηεκα ζα ζρεδηαζζεί ψζηε λα πξνβιέπεη  φια ηα πηζαλά ζελάξηα γηα 
ηελ κεηαγελέζηεξε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη κε κεησκέλεο 
ρξνλναπνζηάζεηο. Σν ζελάξην πνπ ζα εθαξκνζζεί φζνλ αθνξά ηελ 
αξρηθή ιεηηνπξγία ζα θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ΓΟΜ.     

11.4.2 ηαζκφο Νέα Διβεηία  

 Ζ ζρεκαηηθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνχ Νέα Διβεηία παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ 
ζην ρήκα 11.4.2-1 

 

D 

C A 

B 

E 

F 

G2 G1
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ρήκα 11.4.2-1 

 

Κηλήζεηο Αλαζηξνθήο  

Κηλήζεηο απηφκαηεο αλαζηξνθήο ζα πξνβιέπνληαη σο εμήο: 

1) A-C-B 

2) A-D1-B 

3) A-C-E-D1/D2-B 

Οη Θέζεηο Δλαπφζεζεο πξκψλ ζα πξνβιέπνληαη σο εμήο:  

Καηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ κε αηρκήο – ΟΤΓΔΜΗΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ εθηφο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο  - D1/D2. 

Οη ζπξκνί ζα εηζέξρνληαη απηφκαηα ζε θάζε ζέζε ελαπφζεζεο. 

Απφ φιεο ηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο νη ζπξκνί ζα είλαη δπλαηφλ λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Κηλήζεηο γηα απνκάθξπλζε ησλ ζπξκψλ απφ ηε ζέζε ελαπφζεζεο απφ D2 
ζε D1 ζα ειέγρνληαη απηφκαηα.  

11.4.3 ηαζκφο πληξηβάλη θαη Αλαιήςεσο  

 Ζ ζρεκαηηθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνχ πληξηβάλη θαη Αλαιήςεσο 
παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ ζην ρήκα 11.4.3-1 

 
 
 
 
 

 

ρήκα 11.4.3-1 

 

Κηλήζεηο Αλαζηξνθήο  

Κηλήζεηο απηφκαηεο αλαζηξνθήο γηα ιεηηνπξγία κεησκέλεο απφδνζεο ζα 
πξνβιέπνληαη σο εμήο: 

1. A-C-B; A-D-B;  

2. D-B-C; D-A-C;  

Θέζεηο Δλαπφζεζεο πξκψλ: Οπδεκία. 

D1 

A 

B D2 

ΠξνοΑκαμ/ζην 

Απφ Ακαμ/ζην 

C 

E 

D 

A 

B 

Πξνο Νέα Διβεηία 

Απφ Νέα Διβεηία 

C 

Πξνο Νέν ηδεξνδξ. 
ηαζκφ 

Απφ Νέν ηδεξνδξ. 
ηαζκφ 
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11.4.4 Ακαμνζηάζην  – Λεηηνπξγία χλδεζεο Γξακκήο  

 Ζ ζρεκαηηθή δηάηαμε ηεο ζχλδεζεο κε ην Ακαμνζηάζην (Ππιαίαο) 
παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ ζην ρήκα 11.4.4-1 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ρήκα 11.4.4-1 

 

Ζ απηφκαηε κεηαθίλεζε ρσξίο νδεγφ θαη νη θηλήζεηο αλαζηξνθήο ζα 
πξνβιέπνληαη σο εμήο:  

1) A – C – E1    10) E1 – C - A 

2) A – C – F- H    11) H - F – C - A 

3) A ή B1/B2 – D – G - H   12) H - G – D – A ή B2/B1 

4) A ή B1/B2 – D – F - H   13) H - F – D – A ή B2/B1 

5) A ή B1/B2 – D – E   14) E 1– D – A/B2/B1 

6) H - G – D – F - H   15) H – F – D – G - H 

7) H - G – D - E1    16)  E1 – D – G - H 

8) H - F – C - E1    17) E1 – C – F – H 

9) H – F – C – F - H   18) H –G – D – G – H 

Απφ θαη πξνο ην ηκήκα κεηάβαζεο κεηαμχ ηνπ ρψξνπ απηφκαηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ρψξνπ ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο (E1 - E2 – E1) νη 
ζπξκνί ζα θηλνχληαη κε ρεηξνθίλεηα κέζα ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο SMM ή PM 
ή ρσξίο πξνζηαζία ATP.   

Θέζεηο Δλαπφζεζεο : 

Ο Υψξνο Δλαπφζεζεο πξκψλ (H) ζα πεξηιακβάλεη 10 ηξνρηέο, ε θαζεκία 
απφ ηηο νπνίεο ζα ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη επαξθέο κήθνο γηα ηελ απηφκαηε 
ελαπφζεζε δπν ζπξκψλ.  

Οη ζπξκνί ζα εηζέξρνληαη απηφκαηα ζε θάζε ζέζε ελαπφζεζεο. Απφ φιεο 
ηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο νη ζπξκνί ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνπνηνχλ ηελ 
απηφκαηε ιεηηνπξγία.  

Θα είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηεο θηλήζεηο απφ E1 έσο 
A ή B1/ B2. Σέηνηεο θηλήζεηο είλαη ε ζπλήζεο θίλεζε κεηαθνξάο γηα ηε 

D 

A 

B1 

Πξνο/Απφ Υψξν 

Δλαπφζεζεο πξκψλ   

E1 

Απφ/πξνο εγθαη/ζε πιπληεξίνπ 
θαη Υψξν Δλαπ/ζεο πξκψλ 

C F 

Νέα Διβεηία 

Πξνο/Απφ πλεξγείν 
πληήξεζεο  

G 

Σξνρηά χλδεζεο 
κε Ακαμνζηάζην 

Ακαμνζηάζην  Κχξηα Γξακκή  

B2 

E2 

H 
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κεηαθνξά ζπξκνχ απφ ην πλεξγείν πληήξεζεο έσο ηε ζέζε 
ελαπφζεζεο επί ηεο γξακκήο.  

 

11.4.1 ηαζκόο Μίθξα 
 Ζ ζρεκαηηθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνχ Μίθξαο παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ ζην 

ρήκα 1.4.1-1 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 1.4.1-1 
 

Οη απηφκαηεο θηλήζεηο αλαζηξνθήο ζα πξνβιέπνληαη σο εμήο:  

1. A-C-E-D-B 
2. A-D-B 
3. Άιιεο θηλήζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

γξακκήο. 
 
Απηφκαηεο θηλήζεηο ζα πξνβιέπνληαη πξνο / απφ ην κειινληηθφ 
ακαμνζηάζην Μίθξαο (C-F; D-F; F-D) 
 
Θέζεηο ελαπφζεζεο ζα παξαζρεζνχλ σο αθνινχζσο :  
 
ξεο κε αηρκήο : H1 to H5 
 
ξεο κε ιεηηνπξγίαο (πξφζζεηεο ζέζεηο) : C, E. 
 
Σα ηξαίλα ζα εηζέξρνληαη απηφκαηα ζε θάζε ζέζε ελαπφζεζεο  
 
Απφ φιεο ηηο ζέζεηο ελαπφζεζεο νη ζπξκνί ζα είλαη δπλαηφλ λα 
ελεξγνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 
 
Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη φια ηα δπλαηά ζελάξηα κε ηελ αχμεζε ηεο 
επηβαηηθήο θίλεζεο θαη ηελ κείσζε ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ. Σα ζελάξηα 
πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα νξηζζνχλ ζηελ ΟΜ.  

 
 

11.4.2 ηαζκόο Ννκαξρία 
 
Ζ ζρεκαηηθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνχ Ννκαξρίαο παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ 
ζην ρήκα 11.4.2-1 

A

B

C

D
E

F

H3 H4 H5

G

H1 H2

Πξνο / απφ 
ακαμνζηάζην 
(κειινληηθφ) 

Πξνο / απφ 
ακαμνζηάζην 
(κειινληηθφ) 
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Figure 11.4.2-1 
 

Κηλήζεηο αλαζηξνθήο : 
 
Οη απηφκαηεο θηλήζεηο αλαζηξνθήο ζε πεξηπηψζεηο κεησκέλεο ιεηηνπξγίαο 
ζα πξνβιέπνληαη σο εμήο:  

 
1. A-C-B; A-D-B;  
2. D-B-C; D-A-C;  
 
Θέζεηο Δλαπφζεζεο πξκψλ: Οπδεκία. 

 

1.5 Λεηηνπξγίεο ηαζκνύ  

Ζ επίβιεςε ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζηαζκνχ θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ ζηαζκνχ απνηεινχλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο επίβιεςεο ζα 
απηνκαηνπνηεζεί ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Σν χζηεκα Κιεηζηνχ 
Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο ζα ππνζηεξίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ ζηαζκνχ. Γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο ησλ 
επηβαηψλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ απνβάζξα σξνιφγηα, πίλαθεο 
πιεξνθνξηψλ θαη κεγάθσλα. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ βι. Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ «Μειέηε Αίζνπζαο 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ».  

11.5.1 Θχξεο Πεηαζκάησλ ζην Δπίπεδν Απνβάζξαο (PSD) 

 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζπλέπεηαο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ θαη 
βειηησκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, Θχξεο πεηαζκάησλ ζην 
Δπίπεδν Απνβάζξαο (PSD) ζα δηαρσξίδνπλ ην ρψξν ηξνρηψλ θαη ηνλ 
ρψξν απνβάζξαο. Οη ζπξκνί θαζψο θαη νη PSD ζα έρνπλ ην ίδην δηάζηεκα 
αλνίγκαηνο ζπξψλ. Ζ θεθαιή ηνπ ζπξκνχ ζα ρσξνζεηείηαη ζην άθξν ηεο 
απνβάζξαο κε ηξφπν ψζηε νη ζχξεο ηνπ ζπξκνχ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηε 
ζέζε ησλ PSD. Σν κήθνο ηνπ ζπξκνχ ελδέρεηαη λα πξνεμέρεη ειαθξψο 
απφ ην άθξν ηεο απνβάζξαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην άθξν ηεο 
ηειεπηαίαο ζχξαο πεηαζκάησλ ζην επίπεδν απνβάζξαο έρεη ειεχζεξε 
απφζηαζε απφ ηνλ κεησπηθφ ηνίρν 2000mm, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε 
ηα εξκάξηα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ κεησπηθφ ηνίρν ή άιιεο ζπζθεπέο. 
Θα ηνπνζεηεζεί πίλαθαο ειέγρνπ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζε 
θάζε απνβάζξα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο θαη επίβιεςε ηνπ PSD 
ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ελφο ζπξκνχ. Οη ζχξεο 
πνπ βξίζθνληαη ζηα άθξα ηεο απνβάζξαο ζα παξέρνπλ πξνζηαζία έλαληη 

D 

A 

B 

Πξνο Μίθξα 

Απφ Μίθξα 

C 

Πξνο Νέν ηδεξνδξ. 
ηαζκφ 

 

Απφ Νέν ηδεξνδξ. 
ηαζκφ 
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ηεο πξφζβαζεο ζηε ζήξαγγα. Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 
βεβηαζκέλε πξφζβαζε ζηε ζήξαγγα κέζσ ησλ ζπξψλ πνπ βξίζθνληαη 
ζηα άθξα ηεο απνβάζξαο ή άλνηγκα ησλ ζπξψλ απνβάζξαο ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζα ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζην 
ΚΔΛ. Θα απνηξέπεηαη απηφκαηα ε είζνδνο ησλ ζπξκψλ ζε ηκήκαηα ηεο 
απνβάζξαο ή ε αλαρψξεζή ηνπο απφ ηελ απνβάζξα ηνπ ζηαζκνχ φηαλ 
έρεη ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκφο ζηηο ζχξεο πνπ βξίζθνληαη ζηα άθξα ηεο 
απνβάζξαο ή ζηηο ζχξεο πνπ βξίζθνληαη ζε απνβάζξεο ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο. Σν ΚΔΛ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγλνεί απηνχο ηνπο 
ζπλαγεξκνχο θαη λα πξνρσξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπξκψλ.  
 

11.5.2 Απνβάζξεο 
  
 Σν κήθνο ηεο απνβάζξαο γηα ππφγεηνπο ζηαζκνχο νξίδεηαη ζε 60κ. ε 
θάζε απνβάζξα ζα παξέρνληαη θεληξηθά ζεκεία επηθνηλσλίαο απ‟φπνπ νη 
επηβάηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ΚΔΛ. Σν ΚΔΛ 
ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δξνκνινγεί ηελ θιήζε ζηνλ Τπεχζπλν ηαζκνχ. 
ηνπο ίδηνπο ζηαζκνχο θιήζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θνκβία κε δπλαηφηεηα 
αθηλεηνπνίεζεο ζπξκψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ο επηβάηεο 
πνπ θαιεί ζα ελεξγνπνηήζεη απηφκαηα ηελ αληίζηνηρε νζφλε κε άπνςε ηεο 
απνβάζξαο ηνπ Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο ζην ΚΔΛ. ηα άθξα 
ηεο απνβάζξαο ζα ηνπνζεηεζνχλ απηφκαην ηειέθσλν, θνκβίν 
απνδέζκεπζεο ηζρχνο έιμεο θαη ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο γηα ηηο 
ζχξεο πνπ βξίζθνληαη ζην άθξν ηεο απνβάζξαο.   

11.5.3 Άλνηγκα ηνπ ηαζκνχ  

 Πεξίπνπ 30 ιεπηά πξνηνχ επηηξαπεί ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηνπο 
ζηαζκνχο, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηαζκνχ ζα ειέγμεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ. Μεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο, νη ζηαζκνί ζα 
ειεγρζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κελ παξακείλεη θαλέλαο επηβάηεο εληφο ηνπ 
ζηαζκνχ πξνηνχ θιείζνπλ γηα ην θνηλφ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηαζκνχ. 
Σα θαηαθφξπθα ξνιά αζθαιείαο ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ ην 
εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ ηνπ ζηαζκνχ.  

11.5.4 Τπεχζπλνο ηαζκνχ  

 ινη νη ζηαζκνί ζα είλαη επαλδξσκέλνη κε Τπεχζπλν ηαζκνχ ζε θεληξηθή 
ζέζε ζην Υψξν Έθδνζεο θαη Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ. Σα θαζήθνληα ηνπ 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ ζα πεξηιακβάλνπλ, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηελ 
επίβιεςε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ζηαζκφ, φπσο 
ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο, αλειθπζηήξεο, θπιηφκελεο 
θιίκαθεο, θσηηζκφ, ζπιινγή θνκίζηξνπ, ζχξεο  ειέγρνπ εηζηηεξίσλ θαη 
Απηφκαηα Μεραλήκαηα Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ (ATIM). Ο Τπεχζπλνο 
ηαζκνχ ζα αλνίγεη επίζεο ηηο ζχξεο ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ρεηξνθίλεηα ζε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσληψλ θαη Κιεηζηνχ 
Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο ζα αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζε απηή ηελ 
απαίηεζε.  
Άιια ζπζηήκαηα, φπσο χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηεξίσλ 
(BACS), ζηαζκφο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ παξνρή ηζρχνο, θιπ, ελδέρεηαη 
επίζεο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ αίζνπζα ππεχζπλνπ ζηαζκνχ, αιιά ν 
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ρεηξηζκφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ 
δηάηαμε ηεο αίζνπζαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ ζα 
αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζηελ απαίηεζε γηα ηνπνζέηεζε ζπζθεπψλ νη 
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία πηλάθσλ ειέγρνπ θαη επίβιεςεο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ ζηαζκφ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηαζκνχ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία 
πηλάθσλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε 
απφ άιιν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα.   
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπεχζπλνπ ηαζκνχ δελ ζα ηνλ απνηξέπνπλ απφ ην 
λα αθήζεη ηελ αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, φπσο ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ ζπξψλ ζην επίπεδν απνβάζξαο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο, ηελ θαζνδήγεζε Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ζε ζχξεο ειέγρνπ εηζηηεξίνπ – εάλ ππάξρνπλ θιπ. Ζ 
επηθνηλσλία κε ηνλ Τπεχζπλν ηαζκνχ ζα είλαη δπλαηή απφ νπνηαδήπνηε 
ζέζε ζην ρψξν ηνπ ζηαζκνχ κέζσ αζχξκαηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο 
θαη αζπξκάηνπ.  

 

11.5.5 Δθδνηήξην Δηζηηεξίσλ  

 ε θάζε ζηαζκφ ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε αίζνπζα πνπ αζθαιίδεη κηα ζέζε 
πψιεζεο εηζηηεξίσλ ρεηξνλαθηηθά. Θα παξαζρεζνχλ ζπζθεπέο αζθαιείαο 
θαη  ζπξηάξηα γηα θχιαμε κεηξεηψλ. Σν εθδνηήξην εηζηηεξίσλ κπνξεί λα 
(επαλδξψλεηαη) θαηαιεθζεί κφλν ζε πξνζσξηλή βάζε. Σα εθδνηήξηα 
εηζηηεξίσλ ελδέρεηαη λα κελ (επαλδξψλνληαη) θαηαιεθζνχλ ζε φινπο ηνπο 
ζηαζκνχο ή ζε εβδνκαδηαία βάζε (7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα). Ζ ΑΜ ζα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. Θα είλαη δηαζέζηκεο 
θαηάιιειεο ζπζθεπέο αζθαιείαο, φπσο ζπζθεπέο ειέγρνπ πξφζβαζεο, 
ζπλαγεξκνί ζε πεξίπησζε παξείζδπζεο θαη ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο 
Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο.  

11.5.6 πιινγή Κνκίζηξνπ  

 Οη ηαζκνί ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ζχζηεκα Απηφκαηεο πιινγήο 
Κνκίζηξνπ (AFC) ην νπνίν ζα δέρεηαη ρξήκαηα θαη έμππλεο θάξηεο. 
Κεξκαηνζήθεο γεκάηεο κε θέξκαηα θαη θαζέηεο κε κεηξεηά ζα 
απνζεθεχνληαη ζε βαγνλέηα ζε θπιαζζφκελε αίζνπζα ζε θάζε ζηαζκφ, 
ζπλήζσο ζηελ αίζνπζα Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ 
(ΑΜΔΔ). Σα βαγνλέηα κε κεηξεηά ζα κεηαθέξνληαη ζηελ αίζνπζα 
θαηακέηξεζεο κεηξεηψλ ζην Κηήξην Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ζην 
Ακαμνζηάζην θαη ζα αδεηάδνπλ εθεί.  
Θα ηνπνζεηεζεί εμνπιηζκφο Απηφκαηεο Καηακέηξεζεο Μεηξεηψλ (CCE) 
γηα ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ θαηακέηξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ 
ηνπνζέηεζε ζε ζάθνπο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λνκηζκάησλ γηα ηελ 
απνζηνιή ζηελ Σξάπεδα. Οη θαζέηεο κε ηα ραξηνλνκίζκαηα ζα 
θπιάζζνληαη μερσξηζηά απφ ηα λνκίζκαηα ζε ρψξν κε πςειφ επίπεδν 
αζθάιεηαο. Ζ θαηακέηξεζε ησλ λνκηζκάησλ ζα απνηειεί εξγαζία πνπ ζα 
εθηειείηαη ρσξίο αλζξψπηλε επέκβαζε, ρσξίο λα ππάξρεη επαθή κεηαμχ 
ρεηξηζηψλ-λνκηζκάησλ.  
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Απφ ηνλ ρψξν θαηακέηξεζεο κεηξεηψλ ζην Ακαμνζηάζην ζα παξαζρεζεί 
αζθαιήο κεηαθνξηθή δίνδνο γηα ηα νρήκαηα πνπ ζα εθηεινχλ ηηο 
κεηαθνξέο ζηελ Σξάπεδα.  

 
 
11.6             Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) 

 

Σν ΚΔΛ ρσξνζεηείηαη ζην Κηήξην Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο. Θα επηβιέπεη θαη ζα ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ κειινληηθψλ επεθηάζεσλ απηνχ.. 
 
Σν ΚΔΛ ζα παξέρεη ππεξεζίεο θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζπξκψλ, θαη φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ Έξγνπ. ηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο νη 
απαηηνχκελεο ηξνπνπνήζεηο, αλαβαζκίζεηο θαη πξνζζήθεο πνπ ζα 
απαηηεζνχλ ζα πινπνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο αλαδφρνπο, 
θάησ απφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ παξφληνο Αλαδφρνπ θαη κέζσ ηεο ΑΜ. 
 

11.7   πλζήθεο ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο απόδνζεο  
 

11.7.1  Πξφηππνη Σξφπνη Λεηηνπξγίαο 
 

Ο θαλνληθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ν πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο 
ηξφπνο κε θεληξηθφ έιεγρν απφ ην ΚΔΛ. Θα είλαη πηζαλφ λα ειεγρζεί ην 
ζχλνιν ηεο γξακκήο ή ηκήκαηα ηεο γξακκήο ρεηξνθίλεηα απφ ην ΚΔΛ 
ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ν απηφκαηνο έιεγρνο ησλ ζπξκψλ (ιεηηνπξγία ΑΣΟ).  
Οη αθξηβείο βξφγρνη ιεηηνπξγίαο εμππεξεηψληαο ηνπο δχν θιάδνπο ηεο 
γξακκήο ζα θαζνξηζζνχλ ζηελ Μειέηε Λεηηνπξγίαο. 
. 

11.7.2 Δλαιιαθηηθνί Σξφπνη Λεηηνπξγίαο 
 

Ζ Μειέηε Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο πξνβιέπεη θαη δηάθνξνπο 
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο¨, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ 
(ζπληήξεζε, έθηαθηε αλάγθε, θιπ). Καηά ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ησλ 
ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο, ζα ιεθζεί ππφςε ε αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ν εμνπιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη αζθαιείο θαη 
απνηειεζκαηηθέο απνθξίζεηο ζε αζηνρίεο θαη αλσκαιίεο θαη ε κεησκέλε 
ιεηηνπξγία ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.  
Σα αθφινπζα ζελάξην ιεηηνπξγίαο δχλαληαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζε 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο ζε απηφκαηε ιεηηνπξγία: 

 Γπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο αλαζηξνθήο ζπξκνχ ζηνπο ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο 

 Αλαζηξνθέο ζην κέζν ηεο γξακκήο θαη ζε θάζε ζέζε 
δηαζηαπξψζεσλ πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα αλαζηξνθήο ησλ 
ζπξκψλ (πληξηβάλη, Αλαιήςεσο, Ννκαξρία) ρξεζηκνπνηψληαο θαη 
ηηο δχν ηξνρηέο. 

 Λεηηνπξγία Μνλήο Σξνρηάο ζε θάζε ηξνρηά κεηαμχ ζέζεσλ 
δηαζηαπξψζεσλ  
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 Άιιν ζελάξην ιεηηνπξγίαο, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, π.ρ. 
Λεηηνπξγία Κιεηζηήο Γηαδξνκήο ζε κηα ηξνρηά. 

 

11.7.3              Γηαρείξηζε Αζηνρίαο 
 

Καηά ηε κειέηε/ζρεδηαζκφ ηνπ πζηήκαηνο Μεηξφ, ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ, 
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ην 
ελδερφκελν ησλ αζηνρηψλ ζα αληηκεησπηζζεί θαη ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα 
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ, ζα εθπνλεζεί έλα ρέδην Αλάθηεζεο θαικάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ηεο Θεζζαινλίθεο σο κέξνο ηεο Μειέηεο Λεηηνπξγίαο 
ηνπ πζηήκαηνο. Ο Αλάδνρνο ηνπ παξφληνο Έξγνπ ζα αλαζεσξήζεη θαη 
ηξνπνπνηήζεη φπσο απαηηείηαη ην αλσηέξσ ρέδην (ην νπνίν ζα ηνπ 
παξαζρεζεί) ψζηε λα θαιπθζεί θαη ην ηκήκα ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο. 
Σν ρέδην Αλάθηεζεο θαικάησλ ζα δίδεη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε 
ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα επαλαθνξά ηνπ πζηήκαηνο ηνπ 
Μεηξφ ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιφγσ χπαξμεο ζθαικάησλ πνπ 
πξνθαινχλ πξφβιεκα ζηελ απηφκαηε εκπνξηθή ιεηηνπξγία. Σν ζρέδην ζα 
εμεηάδεη φρη κφλν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ρεηξνθίλεηε 
παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα θξηζεί απαξαίηεηε πξηλ ή ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  
Σν ζρέδην ζα αλαθέξεηαη επίζεο ιεπηνκεξψο ζηηο δηαδηθαζίεο, ηα κέζα 
ή/θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αζθαιή εθθέλσζε 
ησλ ζπξκψλ πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ απφ επηβάηεο. 
Σν ρέδην ζα αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο εθθέλσζεο ζπξκψλ ζε ζπλζήθεο 
επίβιεςεο φηαλ νη δσέο ησλ επηβαηψλ δελ θηλδπλεχνπλ, θαζψο θαη 
θαηαζηάζεηο εθθέλσζεο ζε ζπλζήθεο επίβιεςεο θαη κε επίβιεςεο ζε 
έθηαθηε αλάγθε φηαλ νη δσέο ησλ επηβαηψλ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. 
Σέινο, ην ρέδην ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε εθηίκεζεο θηλδχλνπ 
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην ελδερφκελν θαη νη ζπλέπεηεο ησλ δηάθνξσλ 
πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο πνπ εληνπίζηεθαλ. 
Ο ρξφλνο κεηάβαζεο απφ ηελ θαηάζηαζε αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 
πιήξσο απηφκαηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δε ζα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 
30 ιεπηά κεηά ηελ επηδηφξζσζε. 
 

11.7.4  ζεζε / Eθθέλσζε Δπηβαηηθψλ πξκψλ 
 

ηαλ έλαο ζπξκφο ππνζηεί βιάβε, ν επφκελνο ζπξκφο ζα ηνλ σζήζεη. Ο 
ζπλνδφο ζπξκνχ ηνπ επφκελνπ ζπξκνχ ζα ιακβάλεη νδεγίεο απφ ηνλ 
Διεγθηή Γξακκήο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Ο 
ειαηησκαηηθφο ζπξκφο ζα σζεζεί ζηελ επφκελε γξακκή ειηγκψλ. Οη 
επηβάηεο ζα πξέπεη λα εθθελψζνπλ ην ζπξκφ ζηελ επφκελε απνβάζξα. 
Γηα ηνπο ζπξκνχο πνπ πξέπεη λα εθθελσζνχλ απφ επηβάηεο, ν ζπξκφο 
δηπινχ κήθνπο πξέπεη λα ζηακαηήζεη δχν θνξέο ζηελ επφκελε 
απνβάζξα. Οη ζέζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηακαηήζεη ν ζπξκφο ζα 
ππνδεηρζνχλ ζηνλ ζπλνδφ ζπξκνχ κέζσ εηδηθήο ζήκαλζεο.  
ηαλ εθθελψλνληαη νη ζπξκνί κέζα ζηε ζήξαγγα κεηαμχ ζηαζκψλ, 
απαηηείηαη λα ζηακαηήζεη θάζε ιεηηνπξγία ζηηο γξακκέο φπνπ νη επηβάηεο 
κπνξνχλ λα βαδίζνπλ. Πξηλ μεθηλήζεη ε εθθέλσζε ησλ ζπξκψλ ζηηο 
ζήξαγγεο, ην ξεχκα έιμεο πξέπεη λα δηαθνπεί, ε ειεθηξνθφξνο ξάβδνο 
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πξέπεη λα γεησζεί είηε κέζσ θνξεηνχ βξαρπθπθισηήξα είηε κέζσ 
βξαρπθπθισηήξα επί ηνπ ζπξκνχ θαη ζηνπο κεραληζκνχο αιιαγήο πξέπεη 
λα ππάξμεη θξαγή έλαληη θίλεζεο.  

 
11.7.5  Αζηνρία Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκνχ ρσξίο νδεγφ (ATO) 
 

ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο Απηφκαηεο Λεηηνπξγίαο πξκνχ ρσξίο νδεγφ, 
ν πλνδφο πξκνχ ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ Διεγθηή Γξακκήο ν νπνίνο ζα 
δίδεη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ην εάλ ν ζπξκφο ζα ζπλερίδεη ηε δηαδξνκή ηνπ 
ζε ιεηηνπξγία ATP (ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ππφ επίβιεςε) ή ζε ιεηηνπξγία 
ΡΜ θαη πφζν καθξηά κπνξεί λα πεγαίλεη. 
 

11.7.6  πκβάληα ζε ηαζκφ 
 

Σα Κνκβία Έθηαθηεο Αλάγθεο εκαηνδφηεζεο (SEP) ζα ππάξρνπλ ζε 
θάζε απνβάζξα πνπ ζα ηξνπνπνηνχλ ηελ Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκνχ 
ψζηε νη ζπξκνί πνπ βξίζθνληαη θνληά λα αθηλεηνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα 
εάλ απαηηεζεί. ηαλ ην ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπλαγεξκφο 
ελεξγνπνηείηαη ζηελ Κνλζφια ηνπ Διεγθηή Γξακκήο, ζην ζηαζκφ εξγαζίαο 
ηνπ ηνπηθνχ ρεηξηζηή θαη ζηελ αίζνπζα ππεχζπλνπ ζηαζκνχ φπνπ έρεη 
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Κνκβίν Έθηαθηεο Αλάγθεο εκαηνδφηεζεο (SEP). 
Σν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κε ηξφπν ψζηε κεηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
Μεραληζκνχ πλαγεξκνχ πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο, ζην ζπξκφ ζα 
εθαξκφδεηαη πέδεζε κέζσ θαλνληθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο, εάλ ε 
απφζηαζε έσο ηελ απνβάζξα επηηξέπεη ζην ζπξκφ λα ζηακαηήζεη κε 
αζθάιεηα πξηλ ηελ απνβάζξα ή κέζσ ζπζηήκαηνο πέδεζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο, εάλ ν ζπξκφο είλαη πνιχ θνληά ζηελ απνβάζξα. 
 

11.7.7   πλαγεξκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Μέζα ζηνπο πξκνχο 
 

Οη ζπξκνί ζα έρνπλ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ έθηαθηεο αλάγθεο κέζα ζηα 
βαγφληα. Δάλ έλαο επηβάηεο ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή, ε 
επηθνηλσλία κε ηνλ Διεγθηή ηαζκψλ θαη πξκψλ ηνπ ΚΔΛ ζα μεθηλήζεη 
απηφκαηα θαη νη εηθφλεο ηνπ Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο Σειεφξαζεο πνπ 
αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν βαγφλη ηνπ ζπξκνχ ζα κεηαδνζνχλ ζηνλ 
Δπηβιέπνληα ηαζκνχ θαη πξκνχ. 
Δάλ ν ζπξκφο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο απφδνζεο 
θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ζέζε νδήγεζεο εθηάθηνπ αλάγθεο (EDP), ε 
επηθνηλσλία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελεξγνπνηεκέλε EDP. Χζηφζν, 
ην ΚΔΛ ζα ιακβάλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ θαη ζα κπνξεί λα έρεη θαη ερεηηθή 
επηθνηλσλία. 
 

11.7.8   Δθθέλσζε ηαζκνχ θαη ήξαγγαο  
 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ επηβαηψλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο 
κπνξεί λα θξηζεί απαξαίηεηε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο ππξθαγηά ζε 
ζπξκφ ζηελ απνβάζξα ή θαηά ηελ άθημε ζε απηή, απεηιή γηα ηνπνζέηεζε 
βφκβαο, δηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, επηθίλδπλα πιηθά πνπ ζέηνπλ ζε 
θίλδπλν ην θνηλφ θιπ. Λεπηνκεξή ζρέδηα εθθέλσζεο θαη ζρεηηθέο 
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δηαδηθαζίεο ζα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα θάζε ζηαζκφ Μεηξφ θαη 
θάζε ηκήκα ηεο ζήξαγγαο.  
ε πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο ζε ζπξκφ, ην ζχζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο ζε ζπξκφ ζα ππνδεηθλχεη ζην ΚΔΛ ζε πνηα πιεπξά ηνπ 
ζπξκνχ έρεη εθδεισζεί ππξθαγηά. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ην ζελάξην 
ππξθαγηάο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ζα επηιεγεί απηφκαηα απφ ην 
θεληξηθφ ζχζηεκα BACS. Ζ απνκάθξπλζε ησλ επηβαηψλ ζηε ζήξαγγα θαη 
νη νδεγίεο γηα ηελ εθθέλσζε ζα δνζνχλ απφ ηνλ πλνδφ πξκνχ κεηά απφ 
ζπλελλφεζε κε ην ΚΔΛ. Σν πεδνδξφκην ζε θάζε ζήξαγγα ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξσηεχνπζα δηαδξνκή εθθέλσζεο  καδί κε ηελ θιίλε 
ηξνρηάο. Θα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο πξφζβαζε απφ ηνπο ζπξκνχο πξνο 
ην πεδνδξφκην θαη πξνο ηελ θιίλε ηξνρηάο, θαζψο θαη ε αζθαιήο 
πξφζβαζε απφ ηελ θιίλε ηξνρηάο θαη απφ ην πεδνδξφκην πξνο ηελ 
απνβάζξα ηνπ ζηαζκνχ.  
Μφιηο γίλεη γλσζηή ε αλαγθαηφηεηα εθθέλσζεο ηνπ ζηαζκνχ, ν Τπεχζπλνο 
ηαζκνχ ζα θιείλεη φιεο ηηο ζχξεο θαη ζα θάλεη αλαθνηλψζεηο κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλαγγειηψλ ζρεηηθά κε ην θιείζηκν ηνπ ζηαζκνχ θαη ηελ 
έθθιεζε γηα απνκάθξπλζε φισλ ησλ επηβαηψλ. Ο Διεγθηήο Γξακκήο ζα 
αλαζηείιεη φιεο ηα δξνκνιφγηα ησλ ζπξκψλ πνπ πεξλνχλ απφ ην ζηαζκφ. 
ιεο νη αλαθνηλψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζα έρνπλ πξν-ερνγξαθεζεί ζηελ 
ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα.  
Πξνθεηκέλνπ λα επηζπεχζεη ηελ έμνδν ησλ επηβαηψλ απφ ην ζηαζκφ ν 
Τπεχζπλνο ηαζκνχ ζα ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο φιεο ηηο θπιηφκελεο 
θιίκαθεο πνπ νδεγνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηαζκνχ. Σα άηνκα πνπ 
επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζην ζηαζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θπιηφκελεο 
θιίκαθεο ζα εηδνπνηνχληαη έγθαηξα γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ 
θπιηφκελσλ θιηκάθσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη επηβάηεο έρνπλ «παγηδεπηεί» 
ιφγσ απνθιεηζκνχ ησλ νδψλ δηαθπγήο, ν Τπεχζπλνο ηαζκνχ ζα δψζεη 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειηψλ νδεγίεο γα ηηο πιεζηέζηεξεο εμφδνπο 
έθηαθηεο αλάγθεο. 
ηαλ αληηκεησπηζζεί ην πεξηζηαηηθφ κε θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζα 
κεηαθεξζεί ζηνπο επηβάηεο θαη ην πξνζσπηθφ. Ίζσο είλαη απαξαίηεην λα 
γίλνπλ ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ θχιισλ ππεξεζίαο 
πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. 
Γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηβαηψλ απφ ηνπο ζπξκνχο ζηε ζήξαγγα, νη 
επηβάηεο ζα νδεγεζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ζηνλ επφκελν 
ζηαζκφ, είηε ζηηο ζπλδέζεηο ηεο ζήξαγγαο κε θξέαηα, πνπ είλαη ίζσο πην 
θνληά (πρ θξέαξ Κξήηεο ή θξέαξΠφληνπ) 

 
11.7.9     Αζηνρίεο Ηζρχνο Έιμεο 

 

ε πεξηπηψζεηο αζηνρηψλ ηζρχνο έιμεο, φια ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ζα 
ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Λεηηνπξγίαο, ηνλ Διεγθηή Γξακκήο, 
ηνλ Διεγθηή Σερληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ πλνδφ πξκνχ. 
Βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην επεξεαδφκελν ηκήκα ηξνρηάο θαη 
ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο αζηνρίαο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξαηηέξσ βεκάησλ ιεηηνπξγίαο. 
Δάλ ππάξμεη αζηνρία ηζρχνο έιμεο, πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ ηα 
επεξεαδφκελα ηκήκαηα ηεο ζήξαγγαο. Ο ζπλνδφο ζπξκνχ ζα ελεκεξψζεη 
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ηνπο επηβάηεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειηψλ ζπξκνχ αλαθνξηθά κε 
ηελ αζηνρία. 
Δάλ ν ζπξκφο δε κπνξεί λα  πξνζεγγίζεη ηελ επφκελε απνβάζξα, ν 
ζπλνδφο ζπξκνχ ζα δηαβεβαηψζεη φηη θαλείο δε ζα εγθαηαιείςεη ην ζπξκφ 
έσο φηνπ ν επηβιέπσλ ιεηηνπξγίαο δηαηάμεη δηαδηθαζία εθθέλσζεο.  

 
11.7.10        Γηαζχλδεζε επέθηαζεο θαη κειινληηθνχ Ακαμνζηαζίνπ Μίθξαο 
 

Έρεη πξνβιεθζεί ε πηζαλή ρσξνζέηεζε ακαμνζηαζίνπ θαη ζχλδεζή ηνπ κε 
ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο πιεζίνλ ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηεο επέθηαζεο 
ζηε Μίθξα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηεο επέθηαζεο έρεη ιάβεη 
ππφςε ηνπ ηελ πηζαλή ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ακαμνζηαζίνπ ζηελ ελ 
ιφγσ πεξηνρή θαη έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνβιέςεηο ζχλδεζεο κε ηελ 
γξακκή ζηα έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. ηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ παξνπζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
κειινληηθνχ ακαμνζηαζίνπ ζηηο κειέηεο θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο 
χκβαζεο. 
 
ζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο ησλ ζπξκψλ ζην Ακαμνζηάζην ζα δίδεηαη 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο θηλήζεηο ηεο θχξηαο γξακκήο πξνο θαη απφ ην 
Ακαμνζηάζην.  
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Άξζξν 12 ρεδηαζκόο Αηζνπζώλ - ηαζκνί 
 

1. ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΧΡΟΙ  

1.1 Δίζνδνο Κνηλνχ  

1.2 Τπφγεηα Γηάβαζε Δπηβαηψλ   

1.3 Κιηκαθνζηάζηα θαη Κπιηφκελεο Κιίκαθεο 

1.4 ηάζκε Υψξνπ Έθδνζεο θαη Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ  

1.5 Απηφκαηα Μεραλήκαηα Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ (ΑΜΔΔ) 

1.6 Απνβάζξα 

1.7 Υψξνη Τγηεηλήο Κνηλνχ 

1.9 Πξφζβαζε ζηε ζηάζκε απνβάζξαο   

1.10 Αλειθπζηήξαο γηα ΑκΔΑ 

1.11 Κιίκαθεο Κηλδχλνπ 

1.12 Πεξίπηεξν ή Καηαζηήκαηα   

2. ΥΧΡΟΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

2.2 Δθδνηήξην Δηζηηεξίσλ   

2.3 Αίζνπζα Τπεπζχλνπ ηαζκνχ  

2.4 Αίζνπζα Αλάπαπζεο Πξνζσπηθνχ  

2.5 Απνδπηήξηα Πξνζσπηθνχ  

2.6 Υψξνη Τγηεηλήο Πξνζσπηθνχ 

2.7 Υψξνο Πξφζβαζεο ζηνπο Υψξνπο Πξνζσπηθνχ  

2.8 Αίζνπζα πλεξγείνπ Καζαξηζκνχ 

2.9 Απνζήθε 

2.10 Υψξνο Αζηπλνκίαο 

2.11 Υψξνο Πξψησλ Βνεζεηψλ 

2.12 Υψξνο Πξνζσπηθνχ Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ 

2.13 Απνζήθε ηακείσλ 

2.14 Υψξνο Αλάπαπζεο Οδεγψλ πξκψλ 

2.15 Υψξνο Γξαθείσλ Πξνζσπηθνχ Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο  

3 ΥΧΡΟΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

3.1 Αίζνπζα Δγθαηαζηάζεσλ Αεξηζκνχ ήξαγγαο  

3.2 & 
3.3 

Τπνζηαζκφο Φσηηζκνχ Καη Βνεζεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Αίζνπζα 
Γηαθνπηψλ 

3.4S Αίζνπζα Δμνπιηζκνχ εκαηνδφηεζεο  

3.4T Αίζνπζα Δμνπιηζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ 

3.5 Κεληξηθφ Αληιηνζηάζην  

3.6 Γεμακελή Λπκάησλ 

3.7 Μνλάδα Φχμεο 

3.8 Αίζνπζα πζζσξεπηψλ  

3.9 Τπνζηαζκφο Αλφξζσζεο  

3.10 ηαζκφο Ζιεθηξνδφηεζεο ΓΔΖ  

3.11 Άλνηγκα Φξέαηνο Δθηφλσζεο  

3.11a Αίζνπζα Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ  – Πξνζαγσγή Αέξα 

3.11b Αίζνπζα Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ  – Απαγσγή Αέξα  

3.13 Αίζνπζα Ππξφζβεζεο  

3.15 Αίζνπζα 20KV MVP 

3.18 Αίζνπζα Τδξνδφηεζεο & Ππξνζβεζηηθήο  
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3.19 Δθεδξηθή Αίζνπζα  

3.20 Γηάδξνκνο ή Υψξνο Γηέιεπζεο πξνο Αίζνπζεο Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ 

3.22 Πίλαθαο Γηαθνπηψλ Αλεκηζηήξσλ Φξέαηνο Δθηφλσζεο  

3.23 Αίζνπζα Θπξψλ επί ησλ Απνβαζξψλ 

3.24 Αίζνπζα πζηήκαηνο Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ηζρχνο - UPS  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Δίζνδνο ηαζκνύ (Πξόζβαζε) Αξ. Αίζνπζαο 1.1 

Λεηηνπξγία Γηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ επηβαηψλ κεηαμχ ηνπ  
πεδνδξνκίνπ ή ηεο πξνζέγγηζεο πξνο ην ζηαζκφ θαη ηνπ 
κε ειεγρφκελνπ ρψξνπ ζηε ζηάζκε ρψξνπ ειέγρνπ θαη 
έθδνζεο εηζηηεξίσλ 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Μεκνλσκέλν κέγεζνο βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ 
ή/θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ  

Θέζε ε πεδνδξφκην,  θνηλφρξεζην ρψξν ή θηήξην  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Ρνιιά, ξνιιά αζθαιείαο ή αλνηγφκελα ξνιιά γηα άλνηγκα 
ζε πιήξεο πιάηνο θαη χςνο  

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληί-
ζηαζε  

- -  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

πλήζεο    

Λνηπά Μία ζχξα κε δπλαηφηεηα 
ιεηηνπξγίαο απφ κέζα 
θαη έμσ  

   

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Γηαηήξεζε θπζηθνχ αεξηζκνχ φηαλ ηα ξνιιά είλαη θιεηζηά. 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε Έθηαθηεο 
Αλάγθεο 
20 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ κφλν ζηηο εμφδνπο 
εθηάθηνπ αλάγθεο  

Ππξφζβεζε ρη 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ  

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξηζ. 
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πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε CCTV, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο.  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά  Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο θαη ελεκεξσηηθέο 
πηλαθίδεο ηαζκνχ  

 Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο: Απηφκαηα Μεραλήκαηα 
Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ. 

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  91 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Τπόγεηα Γηάβαζε Δπηβαηώλ   Αξ. Αίζνπζαο 1.2 

Λεηηνπξγία 
 

Γηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ επηβαηψλ κεηαμχ ηεο 
εηζφδνπ ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο ζηάζκεο ρψξνπ έθδνζεο θαη 
ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, φηαλ ε απεπζείαο πξφζβαζε είλαη 
αδχλαηε 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Μεκνλσκέλν κέγεζνο ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο 
εμφδνπ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο  

Θέζε Μεηαμχ ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηαζκνχ θαη ηνπ κε ειεγρφκελνπ 
ρψξνπ ηεο ζηάζκεο ρψξνπ ειέγρνπ θαη έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Θχξα ζηε ζηάζκε Οδνχ  

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε N/A  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο Σχπνπ    

Λνηπά Λεηηνπξγεί απφ κέζα θαη 
απφ έμσ αλάινγα κε ηηο 
απαηηήζεηο  

   

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε   

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS Ίδηα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
20 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Ναη 

Ππξφζβεζε Δμαξηάηαη απφ ην κήθνο   

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γηα θαζαξηζκφ   

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε CCTV, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 
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ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο θαη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο 
ηαζκνχ 

Λνηπά Γηαθεκηζηηθέο Πξνζήθεο  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Κιηκαθνζηάζηα θαη Κπιηόκελεο 
Κιίκαθεο Κνηλνύ  

Αξ. Αίζνπζαο 1.3 

Λεηηνπξγία Γηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ επηβαηψλ απφ ηελ είζνδν 
ηνπ ζηαζκνχ ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηνπ 
ζηαζκνχ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Μεκνλσκέλν κέγεζνο βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ 
ή/θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

Θέζε Μεηαμχ φισλ ησλ επηπέδσλ ηνπ ζηαζκνχ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Floor Ceiling Walls/Columns 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γελ ππάξρνπλ ζχξεο 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθέο   

Ππξαληίζηαζε - -  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Μφλν γηα εμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα θαη θπιηφκελεο θιίκαθεο  

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS  +3
o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ην 

αλψηεξν 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
250 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
30 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ   

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ  

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

   

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο  

Σχπνο πξίδαο  Αξ. 

Πξίδεο γηα θαζαξηζκφ    

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε CCTV, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο ζηαζκνχ  

Λνηπά  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

ηάζκε Υώξνπ Έθδνζεο θαη 
Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ 

Αξ. Αίζνπζαο 1.4 

Λεηηνπξγία Ο θχξηνο ρψξνο δηαρείξηζεο επηβαηψλ ησλ επηβαηψλ. 
Πεξηιακβάλεη επίζεο πιεξνθφξεζε επηβαηψλ, έθδνζε 
εηζηηεξίσλ, δξαζηεξηφηεηεο θαηαβνιήο επηπιένλ θφκηζηξνπ 
θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηφκαηε 
κεραλήκαηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηειέθσλα, 
θαηαζηήκαηα, αζηπλνκηθφ παξάξηεκα θαη ζηαζκφ πξψησλ 
βνεζεηψλ.  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Μεκνλσκέλν κέγεζνο βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ 
ή/θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

Θέζε Μεηαμχ εηζφδνπ θαη απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γελ ππάξρνπλ ζχξεο (εθηφο ησλ ζπξψλ επί ησλ 
Απνβαζξψλ) 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε  - -  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS +3 
o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
250 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε Δθηάθηνπ 
Αλάγθεο 
30 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, Ππξνζβεζηηθέο Φσιεέο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ  

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο  Αξ. 

Ρεπκαηνδφηεο γηα κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ, 
απηφκαηα κεραλήκαηα ηξαπεδηθψλ 
ζπλαιιαγψλ  
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πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε CCTV, ηειεθσληθή θάιπςε, θάιπςε κε ζχζηεκα 
Γεκφζησλ Αλαγγειηψλ, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο Μεραλήκαηα Απηφκαηεο Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ, πχιεο 
επηθχξσζεο εηζηηεξίσλ  

Δπίπισζε Καζίζκαηα 

ήκαλζε Δίδνο Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο θαη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο 
ηαζκνχ 

Λνηπά Γηαθεκηζηηθέο Πξνζήθεο, Καιάζηα   
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Απηόκαηα Μεραλήκαηα 
Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ ( Αίζνπζα 
AΜΔΔ) 

Αίζνπζα Αξ.  1.5 

Λεηηνπξγία Υψξνο γηα ηελ απηφκαηε πψιεζε εηζηηεξίσλ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ΑΜΔΔ πνπ έρεη ππνινγηζζεί  

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ ησλ κεραληζκψλ αλάγλσζεο 
θαξηψλ. Διεγρφκελνο ρψξνο γηα πξνζσξηλή θχιαμε ησλ 
θεξκαηνζεθψλ 

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα  Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210 mm- Λεηηνπξγία ειεγρφκελε/ 
κε θάξηα  

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο   

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ 

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS +6 
o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

κεραληθφο αεξηζκφο ή αεξηζκφο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
ΑΜΔΔ 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
40 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή Δίδνο πξίδαο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο  Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε CCTV, θάιπςε αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο, ζχλδεζε LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  
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Λνηπά Θα πξνβιεθζεί επαξθήο ρψξνο ζηελ αίζνπζα γηα ην 
άδεηαζκα ηεο θεξκαηνζήθεο-βαξειάθη θαη ηελ ζπληήξεζε 
θαη επηπιένλ ρψξνο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ βαξειηψλ 
πξηλ ηελ κεηαθνξά ηνπο.  
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ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
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Όλνκα 
Αίζνπζαο   

Απνβάζξα Αξ. Αίζνπζαο 1.6 

Λεηηνπξγία Υψξνο γηα ηελ αλακνλή ησλ επηβαηψλ πνπ θηλνχληαη απφ 
ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ πξνο 
ζηνπο ζπξκνχο θαη ρψξν γηα ηελ θπθινθνξία ησλ 
επηβαηψλ, νη νπνίνη εμέξρνληαη απφ ηνπο ζπξκνχο θαη 
θηλνχληαη πξνο ζηα ζεκεία εμφδνπ ζηελ ζηάζκε ρψξνπ 
έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ.  

Μέγεζνο/Γηζηάζεηο  Μήθνο 60,50 ή 63,60m, πιάηνο 8.25 ή 6,25 m αλάινγα κε 
ηνλ ζηαζκφ 

Θέζε Μεηαμχ ησλ ηξνρηψλ θαη κε ζπλδέζεηο κε θιηκαθνζηάζηα, 
θπιηφκελεο θιίκαθεο θαη αλειθπζηήξεο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ 
Κνινλψλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα  Σχπνο Θχξεο επί  ησλ απνβαζξψλ 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηηο ζχξεο επί ησλ 
απνβαζξψλ  

  

Ππξαληίζηαζε 1 ψξα, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 
ζχξεο επί ησλ απνβαζξψλ 

 

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS +3 
o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ. 
250 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ ζηελ άθξε 
απνβάζξαο 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
20 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 
30 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ ζηελ άθξε 
απνβάζξαο 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, Ππξνζβεζηηθέο Φσιεέο  

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

Ναη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ Σχπνο πξίδαο Αξ. 
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Πξίδεο Ρεπκαηνδφηεο γηα κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ   

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο CCTV, ηειέθσλα, ζχζηεκα Γεκφζησλ Αλαγγειηψλ, 
νζφλεο ελεκέξσζεο επηβαηψλ, σξνιφγηα, 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο Σειεθσληθνί ζηαζκνί γηα επηβάηεο, πιαίζηα ζπξψλ επί 
ησλ απνβαζξψλ, κνλάδεο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

Δπίπισζε Καζίζκαηα 

ήκαλζε Δίδνο Πηλαθίδεο ζηαζκνχ, πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο θπιηφκελσλ 
θιηκάθσλ. 

Λνηπά  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
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Όλνκα 
Αίζνπζαο  

Υώξνη Τγηεηλήο Κνηλνύ   Αξ. Αίζνπζαο 1.7 

Λεηηνπξγία Υψξνη πγηεηλήο γηα ρξήζε ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο απφ 
ην θνηλφ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Με ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο. Να ηθαλνπνηνχληαη νη  
απαηηήζεηο γηα ΑκΔΑ. 

Θέζε ηνλ κε ειεγρφκελν ρψξν ζηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη 
ειέγρνπ εηζηηεξίσλ 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα  Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 1030x2210 mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 30 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Μεραληθφο Αεξηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
20 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε - - 

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Αλάινγα κε ηελ δηακεξηζκαηνπνίεζε  

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 1 ψξα  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο  Αξ. 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο χζηεκα Γεκφζησλ Αλαγγειηψλ.  Θα παξαζρεζνχλ Υψξνη 
Τγηεηλήο γηα ΑκεΑ κε θνκβίν πνπ ζα ελεξγνπνηεί ερεηηθφ 
ζήκα ζηελ αίζνπζα ηνπ Τπεπζχλνπ ηαζκνχ ζε 
πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε πζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο  

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά Δμνπιηζκφο ρψξνπ πγηεηλήο  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Πξόζβαζε ζηε ηάζκε 
Απνβάζξαο  

Αξ. Αίζνπζαο 1.9 

Λεηηνπξγία  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο   

Θέζε  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γελ ππάξρνπλ ζχξεο 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε - -  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS 37
o
C (ή +3

o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
20 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ  

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο  

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε CCTV, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
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ειίδα  102 απφ 172 

Λνηπά  

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αλειθπζηήξαο γηα ΑκΔΑ  Αξ. Αίζνπζαο 1.10 

Λεηηνπξγία Παξέρεη πξφζβαζε γηα ηα ΑκΔΑ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ 
ζηαζκνχ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηηο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο γηα αλειθπζηήξεο 

Θέζε  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ  

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο  

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

   

Ππξαληίζηαζε   

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ΟΥΗ 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS 6
o
C άλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Μφλν γηα 

εμσηεξηθνχο αλειθπζηήξεο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux ζηε ζηάζκε δαπέδνπ  

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ  

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε κε ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο, θάιπςε εηζφδνπ κε 
CCTV  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο Υεηξνιηζζήξαο 

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά  
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ειίδα  103 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Κιίκαθεο θηλδύλνπ  Αξ. Αίζνπζαο 1.11 

Λεηηνπξγία Γηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ επηβαηψλ κεηαμχ ηνπ  
πεδνδξνκίνπ ή ηεο πξνζέγγηζεο πξνο ην ζηαζκφ θαη ηνπ κε 
ειεγρφκελνπ ρψξνπ ζηε ζηάζκε ρψξνπ ειέγρνπ θαη έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε 
πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο Λεηηνπξγίαο. 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Μεκνλσκέλν κέγεζνο βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ ή /θαη 
ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

Θέζε Καηαιήγεη είηε ζε πεδνδξφκην είηε ζε ρψξν θνηλνχ 

χλδεζε Απνβάζξεο κε επίπεδν εηζηηεξίσλ ή απνβάζξεο κε επίπεδν 
νδνχ 

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ  

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο  

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Μπάξα 
παληθνχ 

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη εάλ θαηαιήγεη ζε εζράξα. 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Αλεκηζηήξαο δηαηήξεζεο ππεξπίεζεο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
50 Lux ζηε ζηάζκε δαπέδνπ  

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ  

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε κε ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο, θάιπςε εηζφδνπ κε 
CCTV  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο Υεηξνιηζζήξαο 

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο Καηεπζπληηθέο πηλαθίδεο εμφδνπ 
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ειίδα  104 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Πεξίπηεξν ή Καηαζηήκαηα  Αξ. Αίζνπζαο 1.12 

Λεηηνπξγία Υψξνο γηα ηελ πψιεζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, 
ηζηγάξσλ, πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο θαη ινηπψλ 
παξφκνησλ εηδψλ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  4m
2
 

Θέζε ηνλ κε ειεγρφκελν ρψξν ηεο ζηάζκεο ρψξνπ έθδνζεο θαη 
ειέγρνπ εηζηηεξίσλ (έθδνζε θαη αθχξσζε εηζηηεξίσλ θαηά 
πξνηίκεζε επί ηεο απνβάζξαο)  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα  Σχπνο Ρνιιά 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 90 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Κιηκαηηζκφο 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

50dBa 

Φσηηζκφο Δίδνο  

lux Καλνληθφο 
250 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
30 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην χζηεκα Αλίρλεπζεο Καπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξαο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- -  

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ.  

Μφλν ξεπκαηνδφηεο  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  
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ειίδα  105 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Δθδνηήξην Δηζηηεξίσλ  Αξ. Αίζνπζαο 2.2 

Λεηηνπξγία Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ, παξνρήο 
γεληθψλ πιεξνθνξηψλ   

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  12m
2 
ηνπιάρηζηνλ  

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ. Να 
ρσξνζεηεζεί ζηελ βέιηηζηε ζέζε γηα ηελ θπθινθνξία ησλ 
επηβαηψλ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS 26
o
C κε θιηκαηηζκφ 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

45dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
50 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ  

- - 

Ππξαληνρή 1 ψξα  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο Αξ. 

Γηπιέο πξίδεο  

Δηδηθέο πξίδεο γηα κεραλήκαηα έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ,  VDU (κνλάδεο απεηθφληζεο) 

 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε CCTV, θάιπςε αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο, ζχλδεζε LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε, 
εγθαηάζηαζε ελδηάκεζεο επηθνηλσλίαο. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Γξαθεία, ζπξηάξη εηζπξάμεσλ, θαξέθιεο, γθηζέ, 
ρξεκαηνθηβψηην 
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ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά Δκπξφζζην παξάζπξν κε αιεμίζθαηξν γπαιί θαη 
αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα εηζφδνπ. 
Ξερσξηζηφο πξφζζεηνο ρψξνο γηα ηελ θαηακέηξεζε/ 
δηαρσξηζκφ ησλ κεηξεηψλ.   
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Τπεπζύλνπ ηαζκνύ  Αξ. Αίζνπζαο 2.3 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
Τπεχζπλνπ ηαζκνχ.    

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  15m2 – 20 m2 θαη‟ειάρηζηνλ  

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, 
πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ θαη 
ινηπψλ ρψξσλ πξνζσπηθνχ  

χλδεζε Ζ φδεπζε θαισδίσλ ζηηο αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100m.  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ κεραληζκψλ αλάγλσζεο 
θαξηψλ  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Κιεηδαξηά Αλάγλσζεο 
Καξηψλ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS 26
o
C κε Κιηκαηηζκφ  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

45dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε Δθηάθηνπ 
Αλάγθεο 
50 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 1 ψξα  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ Πξίδεο 

Ράβδνο γείσζεο  

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Γηπιέο πξίδεο  Tbd 

Δηδηθέο πξίδεο γηα Ζ/Τ,VDU Tbd 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε CCTV, θάιπςε αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο, ζχλδεζε LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε, 
ζχζηεκα δεκφζησλ αλαγγειηψλ 
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ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Γξαθεία, θαξέθιεο, εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε επίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά Παξάζπξα απφ αλαθιαζηηθφ γπαιί αζθαιείαο. Μέζσ ηνπ 
παξαζχξνπ ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο γηα επηθνηλσλία κε 
επηβάηεο. 
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Αλάπαπζεο 
Πξνζσπηθνύ  

Αίζνπζα Αξ. 2.4 

Λεηηνπξγία Δγθαηαζηάζεηο γηα θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη ηελ αλάπαπζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηαζκνχ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  15m
2
 πεξίπνπ 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ. 
Πιεζίνλ ησλ ινηπψλ ρψξσλ πξνζσπηθνχ κε εχθνιε 
πξφζβαζε απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 1 ψξα  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  λαη (Παξνρή δεζηνχ/ ςπρξνχ χδαηνο) 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS 26
o
C  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

45dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε Δθηάθηνπ 
Αλάγθεο 
20 Lux ζηε ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε χζηεκα αλίρλεπζεο δηαθνξηθήο αλφδνπ ζεξκνθξαζίαο  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 1 ψξα  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Γηπιέο πξίδεο Tbd 

Ρεπκαηνδφηεο γηα εμνπιηζκφ θνπδίλαο  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζχζηεκα 
Γεκφζησλ Αλαγγειηψλ 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο Νηπηήξαο, ζεξκνζίθσλαο 

Δπίπισζε Σξαπέδηα, θαξέθιεο, ληνπιάπηα, εξκάξηα θνπδίλαο, πάγθνο 
εξγαζίαο  

ήκαλζε Δίδνο  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Απνδπηήξηα Πξνζσπηθνύ  Αξ. Αίζνπζαο 2.5 

Λεηηνπξγία Αιιαγή ζηνιήο θαη θχιαμε έλδπζεο, ζηνιψλ θαη 
πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ξερσξηζηά γηα ηα δχν θχια. 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ (ειάρηζην: 
2000x2500mm) θαη θαηάιιεια γηα άλεζε θαηά ηελ αιιαγή 
έλδπζεο. 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ  
θνληά/πιεζίνλ ηεο αίζνπζαο πξνζσπηθνχ θαη ησλ ρψξσλ 
πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 1 ψξα  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Μεραληθφο αεξηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

45dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux ζηε ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 1 ψξα  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γηα θαζαξηζκφ θαη γεληθή ρξήζε  Tbd 

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, χζηεκα 
Γεκφζησλ Αλαγγειηψλ 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Απνζεθεπηηθέο ζπξίδεο, πάγθνη 

ήκαλζε Δίδνο  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Υώξνη Τγηεηλήο Πξνζσπηθνύ  Αξ. Αίζνπζαο 2.6 

Λεηηνπξγία Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ. Γηαθνξεηηθέο γηα 
ηα δχν θχια. Γπλαηφηεηα ρξήζεο απφ ην θνηλφ ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο.  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο   

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, 
πξνζβάζηκνη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πιεζίνλ 
ηνπ ρψξνπ αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ θαη ησλ απνδπηεξίσλ.  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 30 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Μεραληθφο αεξηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux ζηε ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε - - 

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Αλάινγα κε ηε δηάηαμε ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Ρεχκα γηα ηνλ ζεξκνζίθσλα   

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο χζηεκα Γεκφζησλ Αλαγγειηψλ 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο WC, νπξεηήξην, ληπηήξαο, ληνπο 

Δπίπισζε Καζξέθηεο, θξεκάζηξεο, πάγθνη  

ήκαλζε Δίδνο  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Υώξνο Πξόζβαζεο ζηνπο 
Υώξνπο Πξνζσπηθνύ  

Αξ. Αίζνπζαο 2.7 

Λεηηνπξγία Δλψλεη ηηο αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ε κία πιεζίνλ ηεο 
άιιεο θαη παξέρεη έλα κέζν δηαθπγήο κε ππξνπξνζηαζία 
ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Διάρηζην πιάηνο 1200mm, ειάρηζην χςνο 2500mm. 
Γπλαηφηεηα ρακειφηεξνπ χςνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
αεξαγσγψλ  

Θέζε πνπ απαηηεζεί αιιά πνιχ πηζαλφ ε πξφζβαζε λα 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 1030x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS - - 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

45dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Αλάινγα κε ηε δηάηαμε ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Γηα κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, χζηεκα Γεκφζησλ 
Αλαγγειηψλ  

ρεδηαζκφο Δμνπιηζκφο  
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Δγθαηάζηαζεο Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο ήκαηα πνπ δεηθλχνπλ ηελ νδφ δηαθπγήο  

Λνηπά  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο  

Αίζνπζα πλεξγείνπ 
Καζαξηζκνύ  

Αξ. Αίζνπζαο 2.8 

Λεηηνπξγία Απνζήθεπζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη 
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ γηα ην πιχζηκν θαη ην ζηέγλσκα 
ησλ εηδψλ θαζαξηζκνχ 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  10m2 πεξίπνπ 

Θέζε Καηά πξνηίκεζε ζηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ 
εηζηηεξίσλ αιιά κπνξεί επίζεο λα ρσξνζεηεζεί ζην 
επίπεδν απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 1 ψξα  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Μεραληθφο αεξηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux ζηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Γηπιή πξίδα   

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο Νεξνρχηεο ηχπνπ S.S θαη εξκάξηα. 

Δπίπισζε Ράθηα, ληνπιάπηα γηα ειεθηξηθέο ζθνχπεο, ζθνχπεο/ 
ζθνπγγαξίζηξεο, απνιπκαληηθά, θηι. 

ήκαλζε Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  115 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Απνζήθε Αξ. Αίζνπζαο  2.9 

Λεηηνπξγία Απνζήθεπζε εηδψλ πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ή ζπάζεη, 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. Σα είδε δελ πξέπεη λα είλαη 
εχθιεθηα - ν ρψξνο απηφο δελ πξννξίδεηαη γηα ηε θχιαμε 
βαθψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηε κειέηε 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ή ζηε 
ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 90 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Μεραληθφο αεξηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

Αλάγθεο 
20 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο Αξ. 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Ράθηα 

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  116 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Υώξνο Αζηπλνκίαο Αξ. Αίζνπζαο  2.10 

Λεηηνπξγία Γξαθείν Αζηπλνκίαο 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηε κειέηε 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ή ζηε 
ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 180 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Κιηκαηηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

Αλάγθεο 
50 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο ζνχθν Αξ. 4 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Ράθηα 

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  117 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Υώξνο πξώησλ βνεζεηώλ Αξ. Αίζνπζαο  2.11 

Λεηηνπξγία Παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάλησλ 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηε κειέηε 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ή ζηε 
ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 90 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Κιηκαηηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

Αλάγθεο 
50 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο ζνπθν Αξ. 4 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο Κιίλε εμέηαζεο αζζελψλ 

Δπίπισζε Ράθηα, γξαθείν, θαζίζκαηα 

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  118 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Υώξνο πξνζσπηθνύ ηεξκαηηθνύ 
ζηαζκνύ 

Αξ. Αίζνπζαο  2.12 

Λεηηνπξγία Παξακνλή πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηε κειέηε 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ή ζηε 
ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 90 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Κιηκαηηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

Αλάγθεο 
50 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο ζνχθν Αξ.2 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θαμ θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Ράθηα 

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  119 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Απνζήθε ηακείσλ Αξ. Αίζνπζαο  2.13 

Λεηηνπξγία Απνζήθεπζε ρξεκάησλ 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηε κειέηε 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ή ζηε 
ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 90 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Μεραληθφο αεξηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

Αλάγθεο 
50 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο ζνχθν Αξ. 2 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Ράθηα 

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  120 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Υώξνο αλάπαπζεο νδεγώλ Αξ. Αίζνπζαο  2.14 

Λεηηνπξγία Παξακνλή νδεγψλ ζπξκψλ 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηε κειέηε 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ή ζηε 
ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 90 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Κιηκαηηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

Αλάγθεο 
50 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο ζνχθν Αξ.2 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Ράθηα 

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  121 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Υώξνο Γξαθείσλ Πξνζσπηθνύ 
Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο 

Αξ. Αίζνπζαο  2.15 

Λεηηνπξγία Γξαθεία πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  χκθσλα κε ηε κειέηε 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ ή ζηε 
ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920x2210mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 90 ιεπηά  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

Βαξέσο 
Σχπνπ  

   

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ χζηεκα ECS Κιηκαηηζκφο  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

60dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
400 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ  

Αλάγθεο 
50 Lux 0.85m απφ ηε 
ζηάζκε δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο Πξίδαο ζνχθν Αξ. 4 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θαμ, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε Ράθηα 

ήκαλζε Δίδνο  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Δγθαηαζηάζεσλ 
Αεξηζκνύ ήξαγγαο  

Αξ. Αίζνπζαο 3.1 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνχ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Αλάινγα κε ηε δηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ  

Θέζε Αλάινγα κε ηε κειέηε ηνπ ζηαζκνχ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ κεραληζκνχ αλάγλσζεο 
θαξηψλ  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1.62X2.56mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - - 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

- - 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  
 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 3 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Number 

Πξίδεο γηα γεληθή ρξήζε, εξγαιεία 
θαζαξηζκνχ, θηι.  

2 

Δηδηθέο ζπλδέζεηο γηα εμνπιηζκφ   

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο,  ζχλδεζε 
LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε.  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Τπνζηαζκόο Φσηηζκνύ θαη 
Βνεζεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 
θαη Αίζνπζα Πξνζσπηθνύ  

Αξ. Αίζνπζαο 3.2 – 
3.3 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο, ηνπο πίλαθεο δηαθνπηψλ 
θαη ηνπο πίλαθεο γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο ζήξαγγαο.  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ, 100m
2 
πεξίπνπ 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (ζηάζκε -
2), εχθνιε πξφζβαζε ζηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα 
θαιψδηα 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ θιεηδαξηάο αλάγλσζεο θαξηψλ  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1.62X2.56mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 3 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά    Λνηπά 

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 40
o
C (ή +6

o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε 
Inergen  

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

Ναη 

Ππξαληνρή 3 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Γηπιέο πξίδεο  4 

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο,  ζχλδεζε 
LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε. 

ρεδηαζκφο Δμνπιηζκφο  
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Δγθαηάζηαζεο Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά  
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ειίδα  125 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα εμνπιηζκνύ 
ζεκαηνδόηεζεο 

Αξ. Αίζνπζαο 3.4S 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη ηνλ εμνπιηζκφ ζεκαηνδφηεζεο  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Καζνξίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνλ 
πξνηεηλφκελν απφ απηφλ εμνπιηζκφ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε επηπιένλ επηθάλεηα 6 m

2
 γηα ζπληήξεζε θαη 

ειεχζεξνο ρψξνο 30 % γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο. 

Διάρηζην κέγεζνο = 30m
2
, Όςνο αίζνπζαο  2.80m 

(θαζαξφ χςνο) 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ ρψξσλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, καθξηά απφ 
ηηο αίζνπζεο κε κεηαζρεκαηηζηέο.  

χλδεζε Ζ αίζνπζα ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο αίζνπζαο UPS θαη ηεο 
αίζνπζαο ζπζζσξεπηψλ. χλδεζε κέζσ θαισδίσλ κε ηηο 
ινηπέο αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηε ζήξαγγα. 
Απφζηαζε θαισδίσλ απφ ηελ Αίζνπζα Τπεπζχλνπ 
ηαζκνχ < 100m. 

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ κεραληζκψλ αλάγλσζεο 
θαξηψλ  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 2 x (900mm x 2100 mm) θαζαξφο ρψξνο 
δηέιεπζεο 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 26
o
C 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

65dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε 
Inergen  

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

Ναη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  
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Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο, δηπιέο πξίδεο 4 

Ράβδνο γείσζεο, δηαθφπηεο απνκφλσζεο 
ηζρχνο   

 

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Απηφκαηα ηειέθσλα θαη ηειέθσλα ζπληήξεζεο, ζχζηεκα 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζχλδεζε LAN/WAN, δνκεκέλεο 
θαισδηψζεηο. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε 1 γξαθείν ζπληήξεζεο κε ληνπιάπη γηα ηελ ηήξεζε 
εγγξάθσλ θαη κία θαξέθια. 

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά Ζ αίζνπζα λα δηαηεξείηαη ειεχζεξε ζθφλεο.  
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Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Δμνπιηζκνύ 
Σειεπηθνηλσληώλ  

Αξ. Αίζνπζαο 3.4T 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη ηνλ εμνπιηζκφ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 
πιεξνθνξηθήο  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Καζνξίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνλ 
πξνηεηλφκελν απφ απηφλ εμνπιηζκφ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε επηπιένλ επηθάλεηα 6 m

2
 γηα ζπληήξεζε θαη 

ειεχζεξνο ρψξνο 30 % γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο. 

Διάρηζην κέγεζνο = 30m
2
, Όςνο αίζνπζαο  2.80m 

(θαζαξφ χςνο) 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ ρψξσλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, καθξηά απφ 
ηηο αίζνπζεο κε κεηαζρεκαηηζηέο.  

χλδεζε Ζ αίζνπζα ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο αίζνπζαο UPS θαη ηεο 
αίζνπζαο ζπζζσξεπηψλ. χλδεζε κέζσ θαισδίσλ κε ηηο 
ινηπέο αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηε ζήξαγγα. 
Απφζηαζε θαισδίσλ απφ ηελ Αίζνπζα Τπεπζχλνπ 
ηαζκνχ < 100m. 

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ κεραληζκψλ αλάγλσζεο 
θαξηψλ 

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 2 x (900mm x 2100 mm) θαζαξφο ρψξνο 
δηέιεπζεο  

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 26
o
C  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

65dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε Δθηάθηνπ 
Αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε 
Inergen  

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

Ναη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  
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ειίδα  128 απφ 172 

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο, δηπιέο πξίδεο 4 

Ράβδνο γείσζεο  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Απηφκαηα ηειέθσλα θαη ηειέθσλα ζπληήξεζεο, ζχζηεκα 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζχλδεζε LAN/WAN, δνκεκέλεο 
θαισδηψζεηο  

ρεδηαζκφο 
εγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε 1 γξαθείν ζπληήξεζεο κε ληνπιάπη γηα ηελ ηήξεζε 
εγγξάθσλ θαη κία θαξέθια. 

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  129 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Κεληξηθό αληιηνζηάζην Αξ. Αίζνπζαο 3.5 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη αληιίεο ιπκκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  20m
2
 πεξίπνπ 

Θέζε Πιεζίνλ ησλ αληιηψλ νκβξίσλ πδάησλ θαη ιπκκάησλ θάησ 
απφ ηε ζηάζκε απνβάζξαο  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920X2210 mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγέο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 40
o
C (ή +6

o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, 

κεραληθφο αεξηζκφο) 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο  2 

Δηδηθέο παξνρέο ξεχκαηνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  130 απφ 172 

 
 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Γεμακελή ιπκάησλ Αξ. Αίζνπζαο 3.6 

Λεηηνπξγία Υψξνο ζπγθέληξσζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Θα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 50m
3
 πεξίπνπ  

Θέζε ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ ζηαζκνχ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μηζή πφξηα 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε - -  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  - - 

Τδξνδφηεζε  - - 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS N/A, Φπζηθφο αεξηζκφο κέζσ αγσγψλ 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

- - 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
- -  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
- - 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε - - 

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

- - 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

 
 
 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
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ειίδα  131 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Μνλάδα Φύμεο Αξ. Αίζνπζαο 3.7 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη εμνπιηζκφ γηα ηελ ςχμε θαη ηνλ αεξηζκφ ησλ 
ζηαζκψλ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  250m
2
 πεξίπνπ 

Θέζε χκθσλα κε ηε κειέηε ζηαζκνχ, θαηά πξνηίκεζε ζηε 
ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 2200X2200mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  Ναη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 40
o
C (or +6

o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
20 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο,  ζχλδεζε 
LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  132 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα ζπζζσξεπηώλ  Αξ. Αίζνπζαο 3.8 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη ηνπο ζπζζσξεπηέο  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Θα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. Διάρηζην κέγεζνο 25m
2
 

πεξίπνπ γηα ζηαζκνχο ρσξίο ζεκαηνδφηεζε, 40 m
2 

γηα 
ζηαζκνχο κε ζεκαηνδφηεζε.   

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, πιεζίνλ 
ησλ αηζνπζψλ πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε UPS.  

χλδεζε ζν ην δπλαηφ κηθξφηεξα θαιψδηα ζχλδεζεο Ρ κε ηελ 
UPS θαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ  

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Απξφζθνπηε πξφζβαζε απφ δίθπιιε ζχξα 2 x (900mm x 
2100 mm) 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 20
o
 - 240 C, κεραληθφο αεξηζκφο κε απαγσγή αέξα εθηφο 

ηνπ ζηαζκνχ 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

- -  

Φσηηζκφο Δίδνο Πξνζηαζία θαηά ηεο έθξεμεο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

Ναη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο  1 

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  133 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Τπνζηαζκόο αλόξζσζεο Αξ. Αίζνπζαο 3.9 

Λεηηνπξγία 
 

ηεγάδεη αλνξζσηέο, κεηαζρεκαηηζηέο θαη πίλαθα Ρ γηα 
παξνρή ηζρχνο έιμεο.  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  200m
2
 πεξίπνπ 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (ζηάζκε -
2), εχθνιε πξφζβαζε ζηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα 
θαιψδηα 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ θιεηδαξηάο αλάγλσζεο θαξηψλ  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ  Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 2200X2200mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 3 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ   

Τδξνδφηεζε   

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 40
o
C (ή +6

o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο   

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε  
Inergen  

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

Ναη 

Ππξαληνρή 3 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο   3 

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο,  ζχλδεζε 
LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  

Λνηπά  
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ειίδα  134 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Ηιεθηξηθόο ηαζκόο ΓΔΗ Αξ. Αίζνπζαο 3.10 

Λεηηνπξγία 
 

ηεγάδεη εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή ξεχκαηνο 20kV απφ 
ηελ ΓΔΖ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  20m
2
 πεξίπνπ 

Θέζε ηε ζηάζκε νδνχ ή ζηε ζηάζκε απνβάζξαο, πξνθεηκέλνπ 
λα είλαη πξνζβάζηκνο ζε ψξεο ζπληήξεζεο  

χλδεζε δεπζε θαισδίσλ ζην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΖ   

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ  

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620X2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 3 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - -, εζράξεο θπζηθνχ αεξηζκνχ 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

- - 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
150 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

ρη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 3 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο 1 

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, Μεηξφ + ΓΔΖ, θάιπςε αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  135 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Άλνηγκα Φξέαηνο Δθηόλσζεο  Αξ. Αίζνπζαο 3.11 

Λεηηνπξγία 
 

Φξέαξ ην νπνίν ζπλδέεη ηε ζηάζκε νδνχ κε ηηο ζήξαγγεο  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Υψξνο 25m
2
 πεξίπνπ κε δηαηνκή  

Θέζε Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ηνπ ζηαζκνχ 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Οξνθήο 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο  

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

   

Ππξαληίζηαζε   

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  Ναη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - -, εζράξεο θπζηθνχ αεξηζκνχ   

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80 dBA κέγηζην 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
50 Lux  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  
10 Lux  

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε ρη 

Ππξφζβεζε ρη 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

ρη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  

Λνηπά   



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  136 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζεο Σερληθνύ Δμνπιηζκνύ 
Πξνζαγσγή Αέξα 

Αξ. Αίζνπζαο 3.11a 

Λεηηνπξγία 
 

Παξέρεη λσπνχ αέξα ζηελ αίζνπζα ηερληθνχ εμνπιηζκνχ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  30m
2
 πεξίπνπ ζηε ζηάζκε νδνχ  

Θέζε Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ηνπ ζηαζκνχ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνηρψλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620 X 2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - -, εζράξεο θπζηθνχ αεξηζκνχ  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80 dB(A) κέγηζην 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Φπζηθφο 
50 Lux 1m απφ ηνλ ηνίρν 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
10 Lux 1m απφ ηνλ ηνίρν 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε ρη 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

ρη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  137 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Σερληθνύ Δμνπιηζκνύ - 
Απαγσγή Αέξα 

Αξ. Αίζνπζαο 3.11b 

Λεηηνπξγία 
 

Απάγεη αέξα απφ ηηο αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  35m
2
 πεξίπνπ ζηε ζηάζκε νδνχ  

Θέζε Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ηνπ ζηαζκνχ  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620 X 2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - -, εζράξεο θπζηθνχ αεξηζκνχ  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80 dB(A) αλψηαην 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
50 Lux 1m απφ ηνλ ηνίρν 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
10 Lux 1m απφ ηνλ ηνίρν 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε ρη 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

ρη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  138 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Ππξόζβεζεο  Αξ. Αίζνπζαο 3.13 

Λεηηνπξγία 
 

ηεγάδεη θηάιεο Inergen  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  70m
2
 πεξίπνπ 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (ζηάζκε -
2), πιεζίνλ ησλ αηζνπζψλ πνπ απαηηνχλ απηφκαην 
ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε Inergen  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620X2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS Μεραληθφο αεξηζκφο 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  139 απφ 172 

Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα 20KV MVP Αξ. Αίζνπζαο 3.15 

Λεηηνπξγία ηεγάδεη ηνλ εμνπιηζκφ MVP ηνπ ζηαζκνχ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ, 25m
2 
πεξίπνπ 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (ζηάζκε -
2), εχθνιε πξφζβαζε ζηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα 
θαιψδηα 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο Έιεγρνο πξφζβαζεο κέζσ θιεηδαξηάο αλάγλσζεο θαξηψλ  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1.62X2.56mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Αεξνζηεγήο   

Ππξαληίζηαζε 3 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά    Λνηπά 

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 40
o
C (ή +6

o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε 
Inergen  

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

Ναη 

Ππξαληνρή 3 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Σχπνο πξίδαο Αξ. 

Γηπιέο πξίδεο  4 

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο,  ζχλδεζε 
LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  140 απφ 172 

Λνηπά  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  141 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Τδξνδόηεζεο θαη 
Ππξνζβεζηηθήο  

Αξ. 
Αίζνπζαο 

3.18 

Λεηηνπξγία 
 

ηεγάδεη εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλδξνκή 
ηεο Ππξνζβεζηηθήο  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  15m
2 
πεξίπνπ 

Θέζε ηε ζηάζκε ρψξνπ έθδνζεο θαη ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, 
εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620X2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - - 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dBa 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο  
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  142 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Δθεδξηθή αίζνπζα Αξ. Αίζνπζαο 3.19 

Λεηηνπξγία 
 

Δθεδξηθή αίζνπζα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
κειινληηθή αίζνπζα πξνζσπηθνχ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο   

Θέζε  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Μνλφθπιιε ζχξα 920X2210 mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - -  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

- - 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο  
150 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
20 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε - - 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο  1 

  
πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  143 απφ 172 

 
 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Γηάδξνκνο ή ρώξνο δηέιεπζεο 
πξνο αίζνπζεο ηερληθνύ 
εμνπιηζκνύ  

Αξ. Αίζνπζαο 3.20 

Λεηηνπξγία 
 

Δλψλεη παξαθείκελεο αίζνπζεο, απνηειεί κέζν δηαθπγήο κε 
ππξνπξνζηαζία φηαλ απαηηείηαη, παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ 
εμνπιηζκφ. 

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Διάρηζηεο δηαζηάζεηο 1600X2500mm 

Θέζε πνπ απαηηείηαη  

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ 

 Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620X2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - - 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο  
125 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
15 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο γηα κεραλήκαηα 
θαζαξηζκνχ  

Θα  
θαζνξη-
ζζεί 

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Κάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  144 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Πίλαθα Γηαθνπηώλ 
Αλεκηζηήξσλ Φξέαηνο 
Δθηόλσζεο 

Αξ. Αίζνπζαο 3.22 

Λεηηνπξγία 
 

ηεγάδεη ηνπο πίλαθεο δηαθνπηψλ γηα ηνπο αλεκηζηήξεο ηνπ 
θξέαηνο εθηφλσζεο  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Θα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 15m
2 
θαη‟ ειάρηζηνλ 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ή ζην 
θξέαξ εθηφλσζεο πιεζίνλ ηνπ θηλεηήξα ησλ αλεκηζηήξσλ.   

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ 
Κνιψλσλ  

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 
 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620X2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - - 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

80dBa 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο  
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

  

  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  145 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα Θπξώλ επί ησλ 
Απνβαζξώλ  

Αξ. Αίζνπζαο 3.23 

Λεηηνπξγία 
 

ηεγάδεη εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπξψλ επί ησλ 
απνβαζξψλ  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Θα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, 20m
2
 πεξίπνπ  

Θέζε Καηά πξνηίκεζε ζηε ζηάζκε απνβάζξαο. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ζηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 
(ζηάζκε -2)  

χλδεζε Απεπζείαο ζχλδεζε κε θαιψδηα κηθξνχ κήθνπο κε ηηο 
κνλάδεο ειέγρνπ ζπξψλ ζηηο απνβάζξεο  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ  

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620X2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS 40
o
C κε κεραληθφ αεξηζκφ εθηφο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

65dB(A) 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο  
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ 

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο, απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε 
inergen  

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

- - 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο  2 

χλδεζε UPS γηα έλα (1)  άλνηγκα ησλ ζπξψλ   

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλν, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζχλδεζε 
LAN/WAN, δνκεκέλε θαισδίσζε. 

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε 1 γξαθείν ζπληήξεζεο θαη 1 θαξέθια   

ήκαλζε  Δίδνο  



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  146 απφ 172 

 
Όλνκα 
Αίζνπζαο 

Αίζνπζα πζηήκαηνο 
Αδηάιεηπηεο Παξνρήο Ιζρύνο 
(UPS)  

Αξ. Αίζνπζαο 3.24 

Λεηηνπξγία 
 

ηεγάδεη εξκάξηα UPS  

Μέγεζνο/Γηαζηάζεηο  Θα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 20m
2  

θαη‟ ειάρηζην 

Θέζε ηε ζηάζκε ησλ αηζνπζψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (ζηάζκε -2), 
πιεζίνλ ησλ αηζνπζψλ πνπ απαηηνχλ αδηάθνπε παξνρή 
ηζρχνο 

χλδεζε  

Δπίπεδν Αζθάιεηαο  

Σειεηψκαηα Γαπέδνπ Οξνθήο Σνίρσλ/ Κνιψλσλ 

Βι. Πίλαθα αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ 

Βαζκφο πδαηνζηεγαλφηεηαο    

Θχξα Σχπνο Γίθπιιε ζχξα 1620 X 2560mm 

Αληίζηαζε ζηε 
δηέιεπζε αέξα 

Καλνληθή   

Ππξαληίζηαζε 2 ψξεο  

Υαιχβδηλνο 
Δμνπιηζκφο 

Δίδνο 
πζηήκαηνο 

    

Λνηπά     

Μέγεζνο νδνχ παξάδνζεο (γηα 
αίζνπζα Ζ/Μ) 

 

Απνζηξάγγηζε δαπέδνπ  ρη 

Τδξνδφηεζε  ρη 

Πεξηβάιινλ 
 

χζηεκα ECS - - 

ηάζκε 
Θνξχβνπ 

70dBa 

Φσηηζκφο Δίδνο  

Lux Καλνληθφο 
300 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ  

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο 
40 Lux 1m απφ ηε ζηάζκε 
δαπέδνπ 

Ππξν-
πξνζηαζία   

Ππξαλίρλεπζε Απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνχ  

Ππξφζβεζε Ππξνζβεζηήξεο 

Ρνιιά/ 
Γηαθξάγκα-ηα 

Ναη 

Απαγσγή 
θαπλνχ 

ρη 

Ππξαληνρή 2 ψξεο  

Απαίηεζε Ηζρχνο/ 
Πξίδεο 

Δίδνο πξίδαο Αξ. 

Πξίδεο γεληθήο ρξήζεο 2 

Ράβδνο γείσζεο  

πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο Σειέθσλα, θάιπςε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, δνκεκέλα 
θαιψδηα  

ρεδηαζκφο 
Δγθαηάζηαζεο 

Δμνπιηζκφο  

Δπίπισζε  

ήκαλζε  Δίδνο  

 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  147 απφ 172 

 Άξζξν 13     Πξόηππα Υάξαμεο Σξνρηάο 

 

13.1 Σαρύηεηεο Κύξηαο Γξακκήο 
 

Ζ ράξαμε ησλ ηξνρηψλ πξέπεη λα κειεηεζεί γηα ηηο παξαθάησ κέγηζηεο 
νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο θίλεζεο:  

 

Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα κειέηεο Μνλάδα 
Πξνηηκώ- 

κελε 
Απόιπηε 

Κχξηα γξακκή θαη γξακκέο ειέγρνπ θαη 
ζπληήξεζεο ζηα Ακαμνζηάζηα 

km/h 80 - 

Καηά κήθνο Απνβάζξσλ Κχξηαο 
Γξακκήο 

km/h 50 - 

πλδεηήξηεο ηξνρηέο θαη ηξνρηέο 
πξφζβαζεο Ακαμνζηαζίνπ 

km/h 30 - 

ηηο ηξνρηέο ειηγκψλ ζηα ακαμνζηάζηα km/h 20 - 
ηηο ηξνρηέο παξάθακςεο αιιαγψλ / 
δηαθιαδψζεσλ 

km/h 35 - 

 

13.2 Καλόλεο ράξαμεο ηξνρηάο 
 

13.2.1 Πξνζδηνξίδνληαη δχν βαζκίδεο πξνηχπσλ. Ζ πξψηε βαζκίδα πνπ θαιείηαη 
“πξνηηκψκελα” πξφηππα, ζα εθαξκφδεηαη φπνπ είλαη εθηθηφ κε εχινγν 
θφζηνο. Ζ δεχηεξε βαζκίδα πνπ θαιείηαη “απφιπηα”, νξίδεη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκφξθσζε ζε θάζε 
πεξίπησζε. Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 
“πξνηηκψκελσλ” πξνηχπσλ ζα πξέπεη λα δεηείηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη λα εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηεο 
ζηε κειέηε. 

 
13.2.2 Οκνίσο, νη πξνηηκψκελεο απφ ηελ ΑΜ γεσκεηξίεο αιιαγψλ / δηαθιαδψζεσλ 

ηεο θχξηαο γξακκήο είλαη απηέο πνπ πξνζθέξνπλ κία ηζνδχλακε ή 
πςειφηεξεο άλεζεο θίλεζε απφ ηελ Tg 1:9 R(αθηίλα)=190m. Οη 
πξνηηκψκελεο γεσκεηξίεο δηαθιαδψζεσλ γηα θιάδνπο θπξίσλ γξακκψλ 
(κειινληηθέο επεθηάζεηο) είλαη απηέο πνπ πξνζθέξνπλ κία ηζνδχλακε ή 
πςειφηεξεο άλεζεο θίλεζε απφ ηελ Tg 1:9 R=300m.  
Οη γεσκεηξίεο ησλ δηαθιαδψζεσλ ησλ ηξνρηψλ πξφζβαζεο ακαμνζηαζίνπ 
είλαη πξνηηκψκελν λα πξνζθέξνπλ ηαρχηεηα θίλεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 
ηελ  εθ 1:9 R=300 κ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Ζ απφιπηε γεσκεηξία γηα ηηο 
δηαθιαδψζεηο πξνο Ακαμνζηάζηα είλαη ε εθ 1:9 R=190m. 

 

13.3 Οξηδνληηνγξαθία - Κπθιηθέο Κακπύιεο 
 

13.3.1 Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ππεξχςσζε πεξηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ 
άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ζπξκφο 
ζηακαηήζεη επάλσ ζε κία θακπχιε κε ππεξχςσζε. Ζ απφιπηε κέγηζηε 
επηηξεπφκελε ππεξχςσζε είλαη 150mm, αιιά πξνηηκψκελν είλαη ην φξην ησλ 
130mm ηηο ηξνρηέο ειηγκψλ ακαμνζηαζίνπ δελ εθαξκφδεηαη ππεξχςσζε. 
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13.3.2 ηα ζπζηήκαηα ΜΔΣΡΟ, φινη νη ζπξκνί ηείλνπλ λα θηλνχληαη ζρεδφλ κε ηελ 

ίδηα ηαρχηεηα ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ηαρχηεηα 
απηή είλαη γλσζηή σο «θαλνληθή ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο». Γηα λα εμαζθαιηζζεί 
ε κέγηζηε άλεζε ζηνπο επηβάηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειάρηζηε θζνξά ησλ 
ηξνρηψλ θαη ησλ νρεκάησλ, ε ππεξχςσζε ζε θάζε ζεκείν θαηά κήθνο ηεο 
ηξνρηάο ππνινγίδεηαη γηα ηελ «θαλνληθή ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο». ηελ 
πεξίπησζε ζηδεξνηξνρηψλ κε ζπλερή ζπγθφιιεζε (CWR-), ε 
αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην απφιπην φξην ησλ 
110mm θαη θαηά πξνηίκεζε, λα είλαη κηθξφηεξε απφ 90mm. Γηα λα 
εμαζθαιηζζεί ε φζν ην δπλαηφ νκαιφηεξε πνξεία ησλ νρεκάησλ, είλαη 
πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο ηνπιάρηζηνλ 30mm ζηηο 
θακπχιεο ηξνρηάο γηα ηελ «θαλνληθή ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο». 
Οη ηξνρηέο πξφζβαζεο ακαμνζηαζίσλ κειεηψληαη κε ρακειφηεξα πξφηππα 
απφ απηά ησλ ηξνρηψλ ιεηηνπξγίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε απφιπηε 
επηηξεπφκελε αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο κεηψλεηαη ζηα 90mm. 

 
13.3.3 ηα ζεκεία φπνπ ν ζπξκφο επηηαρχλεη ή επηβξαδχλεη, «ε θαλνληθή ηαρχηεηα 

ιεηηνπξγίαο» θπκαίλεηαη εληφο θαζνξηζκέλνπ εχξνπο. ε ηέηνηα ζεκεία ζα 
πξέπεη λα εμεπξεζεί κηα βέιηηζηε ηηκή ππεξχςσζεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη 
κηα ινγηθή ζπκβηβαζηηθή ιχζε γηα φια ηα κέξε ηνπ ζπξκνχ ελψ ηαπηφρξνλα 
ζα δηαζθαιίδεη φηη νη νξηαθέο ηηκέο δελ ζα παξαβηάδνληαη ζε θακία 
πεξίπησζε. 

 
13.3.4 Σν χζηεκα Απηφκαηεο Πξνζηαζίαο πξκνχ (ATP) επηηξέπεη ζηνπο ζπξκνχο 

λα θηλνχληαη κε βαζκηαία απμαλφκελεο ηαρχηεηεο.  πνπ νη ζπξκνί 
επηηαρχλνπλ απφ κία δψλε ρακειήο ηαρχηεηαο ζε κία δψλε πςειφηεξεο, 
ππάξρνπλ ζέζεηο, φπνπ, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα 
ATP δελ ηνπο επηηξέπεη λα θζάζνπλ ζηελ νξηδφκελε απφ ηνλ θψδηθα ειέγρνπ 
ηαρχηεηα (code speed). Δίλαη φκσο δπλαηφ, ππφ κε θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε 
νξηδφκελε απφ ηνλ θψδηθα ειέγρνπ ηαρχηεηα λα επηηεπρζεί. Γηα παξάδεηγκα, 
ζηελ έμνδν απφ ζηαζκφ, νη ζπξκνί ζπλήζσο επηηαρχλνπλ απφ ζηάζε, αιιά 
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζα κπνξνχζαλ, λα δηαζρίζνπλ ην ζηαζκφ κε 
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ρσξίο λα ζηακαηήζνπλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε 
αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 200mm. Αλ θξηζεί 
απαξαίηεην, ε επηηξεπφκελε απφ ηνλ θψδηθα ειέγρνπ ηαρχηεηα ζα κεησζεί 
αλάινγα.  

 
13.3.5 Οη καζεκαηηθνί ηχπνη πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε κέγηζηε ηαρχηεηα ελφο ζπξκνχ κε 

ηελ αθηίλα κίαο θακπχιεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 )DE(R0.29V   

 ή,  
DE

V11.8
R

2




  

φπνπ: V = κέγηζηε ηαρχηεηα ζε Km/h 

 R = αθηίλα θακπχιεο ζε m 

 Δ = εθαξκνδφκελε ππεξχςσζε ζε mm 

 D = αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο ζε mm 
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13.3.6 Γηα κηα ηαρχηεηα 80Km/h, κε πξνηηκψκελεο ηηκέο γηα ηελ ππεξχςσζε θαη ηελ 
αλεπάξθεηά ηεο 130mm θαη 90mm αληίζηνηρα, ν πξναλαθεξζείο ηχπνο εμάγεη  
σο πξνηηκψκελε ειάρηζηε αθηίλα απηή ησλ 344m. Αθηίλα 350m ζα πηνζεηεζεί 
γηα ηελ πξνηηκψκελε ειάρηζηε αθηίλα θακπχιεο. ηελ ηαρχηεηα ησλ 80Km/h 
κε απφιπηεο ηηκέο ππεξχςσζεο θαη αλεπάξθεηάο ηεο, 150mm θαη 110mm, 
αληίζηνηρα, ν ηχπνο εμάγεη ειάρηζηε αθηίλα θακπχιεο 290m. Αθηίλα 300m 
πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα ηελ ειάρηζηε απφιπηε αθηίλα θακπχιεο. Ζ ρξήζε 
κεγαιπηέξσλ αθηηλψλ κεηψλεη ηελ θζνξά ηεο ζηδεξνηξνρηάο θαη ηνπ ηξνρνχ 
θαη πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ νη ηηκέο ησλ 400 θαη 500m, φπνπ απηφ είλαη 
δπλαηφλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε δχν κνλέο ζήξαγγεο κηθξήο δηακέηξνπ 
επηηξέπεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε κηθξφηεξσλ θακππιψλ κε αλάινγε κείσζε 
ηαρχηεηαο, φπνπ απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν, θαη αθνχ έρνπλ εμαληιεζεί 
φιεο νη πηζαλφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο αθηηλψλ κεγαιπηέξσλ ή ίζσλ κε 300m. 
ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηεο κνλήο  ζήξαγγαο κε ηελ κέζνδν δηάλνημεο 
κε κεράλεκα νινκέησπεο θνπήο (ΣΒΜ) ε ειάρηζηε απφιπηε θακπχιε 
κπνξεί λα κεησζεί ζε 260m κφλν ζε πεξίπησζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ. Σα 
αλσηέξσ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αθνχ εμεηαζηνχλ θαη εγθξηζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

 
13.3.7 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππεξχςσζεο ηεο ηξνρηάο ζηηο ζήξαγγεο, ζα 

εθαξκφδνληαη νη επφκελνη θαλφλεο: 

 Σν Δπίπεδν Κχιηζεο ηδεξνηξνρηάο (TOR) αλαθέξεηαη ζην πςφκεηξν 
ηνπ άμνλα ησλ ηξνρηψλ. 

 Ζ ππεξχςσζε ηεο ηξνρηάο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πεξηζηξνθή 
ηεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο έσο ηελ επηζπκεηή ηηκή.  Με απηφ ηνλ 
ηξφπν ε εμσηεξηθή ζηδεξνηξνρηά ζα αλπςψλεηαη θαη ε εζσηεξηθή 
ζηδεξνηξνρηά ζα ππνβηβάδεηαη αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην TOR ζηελ 
κηζή ηηκή ηεο ππεξχςσζεο. 

 
13.3.8 ηα ακαμνζηάζηα θαη ζηηο ζπλδεηήξηεο γξακκέο, φπνπ εθαξκφδνληαη 

ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο θίλεζεο, ε ειάρηζηε αθηίλα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Ζ πξνηηκψκελε ειάρηζηε αθηίλα γηα ηηο 
ζπλζήθεο απηέο είλαη 135m θαη ε απφιπηε ειάρηζηε αθηίλα δελ ζα πξέπεη λα 
είλαη κηθξφηεξε απφ 80m ζηελ απηφκαηε πεξηνρή ηνπ ακαμνζηαζίνπ. ηε 
ρεηξνθίλεηε πεξηνρή απφιπηε ειάρηζηε αθηίλα 60m γίλεηαη απνδεθηή. 

 

13.4 Οξηδνληηνγξαθία - Κακπύιεο πλαξκνγήο 
 

13.4.1 ηηο γξακκέο ιεηηνπξγίαο φιεο νη θακπχιεο  (εθηφο απφ εθείλεο ησλ αιιαγψλ 
θαη εθείλεο κε κεγάιε αθηίλα), πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ επζχγξακκε 
ηξνρηά κέζσ θισζνεηδψλ ειηθνεηδψλ θακπχισλ ζπλαξκνγήο, φπνπ ε αθηίλα 
είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ απφζηαζε θαηά κήθνο ηεο θακπχιεο. Ο 
ηχπνο είλαη : 

LRA2   

φπνπ: Α= παξάκεηξνο θισζνεηδνχο, 

R= αθηίλα θακπχιεο ζε κέηξα 

L= κήθνο ηεο θακπχιεο ζπλαξκνγήο ζε κέηξα 
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13.4.2 Σν κήθνο ησλ θακππιψλ ζπλαξκνγήο κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί κε κία απφ 

ηξεηο κεζφδνπο θαη ζα εθαξκνζζεί εθείλε ε κέζνδνο πνπ δίδεη ην κεγαιχηεξν 
κήθνο. Γεδνκέλνπ φηη ε ππεξχςσζε αλαπηχζζεηαη ζηε θακπχιε 
ζπλαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζζεί ε κεηαβνιή ηεο θακππιφηεηαο κε 
ηελ  κεηαβνιή ηεο ππεξχςσζεο, ην κήθνο επάλσ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε 
ππεξχςσζε θαζνξίδεη ην κήθνο ηεο θισζνεηδνχο. 

 
13.4.3 Ζ πξψηε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε λα εθαξκνζζεί ε ππεξχςσζε 

(δειαδή ε δηαθνξά ησλ επηπέδσλ κεηαμχ ησλ δχν ζηδεξνηξνρηψλ) θαηά 
κήθνο ηεο θακπχιεο ζπλαξκνγήο. Απηφ πξνυπνζέηεη κία δηαθνξνπνίεζε ηεο 
ππεξχςσζεο εληφο ηεο θακπχιεο ζπλαξκνγήο, ε νπνία πξέπεη λα 
πεξηνξηζζεί ζε έλα κέγηζην απνδεθηφ βαζκφ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ 
νρήκαηνο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε είλαη γλσζηή σο βαζκφο αχμεζεο (ή 
κείσζεο) ηεο ππεξχςσζεο θαη ζα πξέπεη λα έρεη απφιπην φξην 1:300, αιιά 
ην φξην 1:400 είλαη ην πξνηηκψκελν φξην. 

 
13.4.4 Οη άιιεο δχν κέζνδνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν νη δπλάκεηο 

επηηάρπλζεο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο επηβάηεο. Πξνζδηνξίδνληαη 
εκπεηξηθά θαη πεξηνξίδνληαη, ζηελ πεξίπησζε απιήο ηξνρηάο, κε ηελ 
εθαξκνγή ελφο ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο ππεξχςσζεο ή ηεο αλεπάξθεηαο 
ππεξχςσζεο φρη πάλσ απφ 75mm/sec (απφιπηε ηηκή) θαη, πξνηηκψκελε ηηκή 
φρη πάλσ απφ 45mm/sec. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο είλαη ν εμήο:  

F3.6

EV
L




  ή 

F3.6

DV
L




  

φπνπ L = ην κήθνο ηεο θακπχιεο ζπλαξκνγήο ζε m 
 V = ε ηαρχηεηα ηνπ ζπξκνχ ζε Km/h 
 E = ππεξχςσζε ζε mm 
 D = αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο ζε mm 
 F = ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ππεξχςσζεο ή αλεπάξθεηαο 

ππεξχςσζεο ζε mm/sec 
 

13.4.5 πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζζεί ζπλαξκνγή κε ην απαηηνχκελν 
κήθνο, ηφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηθξφηεξε ζπλαξκνγή ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηαρχηεηαο, πνπ δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

E

LF3.6
V


      ή      

D

LF3.6
V


  

 
13.4.6 Μεηαμχ δχν θακππιψλ ζπλαξκνγήο πνπ ζπλδένπλ παξαθείκελνπο 

αληίζηξνθνπο θχθινπο πξέπεη λα ππάξρεη 40m πξνηηκψκελν κήθνο 
επζχγξακκεο ηξνρηάο (30m απφιπην). Σν ειάρηζην κήθνο επζχγξακκεο 
ηξνρηάο κπνξεί λα κεησζεί ζηα 20m φηαλ ε κεηαηφπηζε ηνπ άμνλα ηεο 
ζήξαγγαο ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο ηξνρηάο (offset) είλαη κεδέλ. ε 
πεξίπησζε κεδεληθήο κεηαηφπηζεο (offset=0) νη δχν θακπχιεο ζπλαξκνγήο 
κπνξνχλ λα είλαη αθφκε θαη ζπλερείο, αιιά ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 
ππεξχςσζεο πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα ηηκή ζε φιν ην κήθνο ησλ ζπλαξκνγψλ. 
Απηή ε απαίηεζε ηζρχεη θαη γηα ηελ απφζηαζε κεηαμχ θακππιψλ ζπλαξκνγήο 
πνπ ζπλδένπλ θχθινπο ηεο ίδηαο θακππιφηεηαο. 
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13.4.7 ηηο νξηδφληηεο θακπχιεο ζα εθαξκνζζνχλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

α) Ζ ζεηηθή (+) νξηδφληηα θακπχιε ζα ζηξέθεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 
δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ζχκθσλα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηξνρηάο 1.  

β) Ζ αξλεηηθή (-) νξηδφληηα θακπχιε ζηξέθεηαη αληίζεηα πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ζχκθσλα κε ηελ θαηεχζπλζε 
ηεο ηξνρηάο 1. 

 
13.5 Οξηδνληηνγξαθία – Κακπύιεο ρσξίο ζπλαξκνγή 

 
13.5.1 πνπ δελ πξνβιέπεηαη θακπχιε ζπλαξκνγήο, νη επηβάηεο ζεσξεηηθά 

αληηιακβάλνληαη κία ηεξάζηηα αχμεζε ηεο θπγφθεληξεο επηηάρπλζεο. ηελ 
πξάμε, ην θνχλεκα θαη ε ειαζηηθφηεηα ησλ αλαξηήζεσλ ηνπ νρήκαηνο 
κεηξηάδεη ηελ επίδξαζε ηνπ ηηλάγκαηνο, θαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
ηαρχηεηα δελ είλαη πνιχ κεγάιε, επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθή άλεζε θαηά ηε 
δηαδξνκή. Ζ πείξα έρεη δείμεη φηη κηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή ηεο ηαρχηεηαο κπνξεί 
λα ιεθζεί νξίδνληαο ηνλ φξν «L» ηνπ παξαθάησ καζεκαηηθνχ ηχπνπ σο ηελ 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ θνξείσλ ηνπ νρήκαηνο. Γηα κειεηεηηθνχο 
ιφγνπο, απηή ιακβάλεηαη σο 10.85m γηα ηξνρηέο ζε ζήξαγγεο επηβαηηθψλ 
ζπξκψλ. 

E

LF3.6
V


          ή         

D

LF3.6
V


  

13.5.2 ηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θακπχιεο ζπλαξκνγήο, ε κέγηζηε 
επηηξεπφκελε ηαρχηεηα ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο ηδεαηήο 
ζπλαξκνγήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ην φρεκα θεξδίδεη ή ράλεη 
γσληαθή ηαρχηεηα ζε κηα δηαδξνκή κήθνπο ίζνπ κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
θέληξσλ ησλ θνξείσλ ηνπ. 

 
13.5.3 πνηε ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο ηδεαηήο ζπλαξκνγήο ην κήθνο ηεο 

ηδεαηήο ζπλαξκνγήο ζα ιακβάλεηαη ίζν κε ηελ κηθξφηεξε απφζηαζε θέληξσλ 
θνξείσλ ησλ νρεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γξακκή απηή 
(ζηελ πεξίπησζε ηεο εηξάο Η ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
ε απφζηαζε απηή είλαη 10.85m). 

 
13.5.4 ηαλ ζρεδηάδεηαη ε νξηδφληηα ράξαμε κίαο ηξνρηάο ρσξίο ηελ ρξήζε 

θακπχισλ ζπλαξκνγήο, πξέπεη λα επηθξαηήζεη επίζεο θαη ην θξηηήξην ηεο 
κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ηηκήο ηηλάγκαηνο (Jerk). Ζ ηηκή ηνπ ηηλάγκαηνο δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,6m/sec3 φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν 
ηχπν: 
















12
3

3

R

1

R

1

L3.6

V
J  

φπνπ: J = ηίλαγκα ζε m/sec3 

 V = ηαρχηεηα ηνπ ηξαίλνπ ζε km/h 

 L = απφζηαζε κεηαμχ θέληξσλ ησλ θνξείσλ ζε m 

 R1 = αθηίλα ηεο πξψηεο θακπχιεο κε m 

 R2 = αθηίλα ηεο δεχηεξεο θακπχιεο ζε m 
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Σν ηίλαγκα (jerk) νξίδεηαη σο ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο 
πνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο επηβάηεο ελφο νρήκαηνο φηαλ απηφ θηλείηαη 
απφ κία νξηδφληηα θακπχιε ηξνρηά αθηίλαο R1 ζε κία άιιε νξηδφληηα θακπχιε 
ηξνρηά αθηίλαο R2 κε R2 < R1 ρσξίο ηελ ρξήζε ελδηάκεζεο θακπχιεο 
ζπλαξκνγήο κεηαμχ ησλ θπθιηθψλ θακππιψλ. ε κία δηαδνρή:  επζεία ηξνρηά 
– θακπχιε ηξνρηά ην R1 ζηνλ παξαπάλσ ηχπν είλαη ίζν κε άπεηξν. ε κία 
ηξνρηά κε δχν ζπλερφκελεο θακπχιεο, ην R1 ηζνχηαη κε ηελ κεγαιχηεξε 
αθηίλα ησλ δχν θπθιηθψλ ηφμσλ. 

 
13.5.5 Σν ειάρηζην κήθνο επζχγξακκεο ηξνρηάο κεηαμχ δχν θακππιψλ ρσξίο 

ζπλαξκνγή ζα νξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα πνπ 
αθνξνχλ ην επζχγξακκν κήθνο κεηαμχ δχν θακπχισλ ζπλαξκνγήο. 

  
13.5.6 πνπ παξαιείπνληαη νη θακπχιεο ζπλαξκνγήο, ε ππεξχςσζε (αλ ππάξρεη) 

ζα εθαξκνζζεί θαηά ην ήκηζπ επί ηεο επζείαο θαη θαηά ην ήκηζπ επί ηεο 
θακπχιεο. Σν κήθνο εθαξκνγήο ηεο ππεξχςσζεο θαζνξίδεηαη φπσο 
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. Ζ ππέξβαζε ππεξχςσζεο θαη ε αλεπάξθεηα 
ππεξχςσζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ζην ζεκείν ηνκήο ηεο επζπγξακκίαο κε 
ηελ θακπχιε (ή ζην ζεκείν ηνκήο δπν ζπλερφκελσλ θακππιψλ) . 

 
13.5.7 Με βάζε ηα παξαπάλσ θακπχιεο ζπλαξκνγήο δελ απαηηνχληαη φηαλ ε 

αθηίλα ηεο θακπχιεο ππεξβαίλεη ηα 1690m γηα ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα 
ιεηηνπξγίαο ζηε γξακκή (R1 =  ∞)  

 

13.6 Οξηδνληηνγξαθία – ύλνςε 
 

13.6.1 Θα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη γηα νξηδφληηεο θακπχιεο:  
 

Οξηδόληηεο Κακπύιεο * Μνλάδα Πξνηηκώκελν Απόιπην 

Διάρηζηε αθηίλα m   

- ε ηξνρηέο ιεηηνπξγίαο (κε 
ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο 80 km/h) 

m 350  300 

- ε ηξνρηέο ιεηηνπξγίαο (κε 
κείσζε ηαρχηεηαο) 

 

m - 260 

- ε ζηαζκνχο m Δπζχγξακκε 500 

- ε ζπλδέζεηο ακαμνζηαζίσλ 
θαη ζπλδεηήξηεο γξακκέο 

m 135 80 

- Γηα ηδεξνηξνρηέο κε πλερή 
πγθφιιεζε ζε έξκα 

m - 400 

Διάρηζην κήθνο επζχγξακκνπ 
ηκήκαηνο κεηαμχ ζπλαξκνγψλ 

m 40 30 

 
* Όιεο νη θακπύιεο ζε ηξνρηέο ιεηηνπξγίαο, κε πηζαλή εμαίξεζε ηηο 

θακπύιεο κεγάιεο αθηίλαο, ζα έρνπλ ζπλαξκνγή θαη νη ζύλζεηεο 
θακπύιεο κε δηαθνξεηηθέο αθηίλεο ζα ελώλνληαη κε ζπλαξκνγέο. 
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13.6.2 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθιαδψζεσλ  ζηηο γξακκέο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ 
παξαθείκελε νξηδφληηα θακπχιε ζα πεξηιακβάλεη ειάρηζην δηάζηεκα κήθνπο 
“L” επζχγξακκεο ηξνρηάο, φπνπ L είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ 
θνξείσλ ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο: 

α)  ε πεξίπησζε δχν  δηαθιαδψζεσλ κε ηξνρηά εθηξνπήο νκφξξνπεο 
θαηεχζπλζεο (δπν δεμηφζηξνθεο ή δπν αξηζηεξφζηξνθεο) κφλν, φηαλ 
ηνπνζεηεζνχλ «φςε πξνο φςε», δειαδή κε ηηο βειφλεο αληηκέησπεο ε 
κία κε ηελ άιιε. 

β) ε πεξίπησζε φπνπ ην άθξν κηαο θακπχιεο ζπλαξκνγήο ή θακπχιεο 
κε ηξνρηά εθηξνπήο κηαο θαηεχζπλζεο ηνπνζεηεζεί ζηελ φςε κίαο 
δηαθιάδσζεο κε ηξνρηά εθηξνπήο ηεο αληίξξνπεο θαηεχζπλζεο. 

γ) ηελ πεξίπησζε δχν παξαθείκελσλ δηαθιαδψζεσλ κε ηξνρηά 
εθηξνπήο αληίξξνπεο θαηεχζπλζεο κφλν, φπνπ ην θακππισκέλν 
ζθέινο ηεο κηαο δηαθιάδσζεο ζπλδέεηαη κε ηελ φςε ηεο άιιεο.  

ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε δηάηαμε ησλ δηαθιαδψζεσλ κε ηηο 
ζπλαξκνγέο ή ηηο θπθιηθέο θακπχιεο κπνξνχλ λα είλαη ζπλερφκελεο. 

 
Απηά ηα γεσκεηξηθά θξηηήξηα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηελ ελδερφκελε 
αλάγθε ηνπνζέηεζεο ελφο ηκήκαηνο ηξίηεο γξακκήο κεηαμχ δχν 
ζπλερφκελσλ δηαθιαδψζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηηκή “L” κπνξεί λα 
απμεζεί ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο ηξίηεο 
γξακκήο.    
 
ηηο ηξνρηέο εθηξνπήο ησλ δηαθιαδψζεσλ είλαη δεθηά ιηγφηεξν απζηεξά 
πξφηππα άλεζεο θαη ε αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο ππνινγίδεηαη ζπλήζσο κε 
ξπζκφ κεηαβνιήο φρη κεγαιχηεξν ησλ 80mm/sec. 

 
13.6.3 Οη αιιαγέο/δηαθιαδψζεηο ηξνρηψλ ηνπνζεηνχληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε 

επζχγξακκν ηκήκα ηξνρηάο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ 
εγθξίζεσο απφ ηελ Τπεξεζία, κπνξεί λα επηηξαπεί ε δηαθιάδσζε ζε 
θακπχιε ηξνρηά ιεηηνπξγίαο θαη ηφηε κπνξεί λα δνζεί ππεξχςσζε ζε φιε ηελ 
δηαθιάδσζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δπλακηθέο απαηηήζεηο ηεο 
θακπχιεο ηεο ηξνρηάο ιεηηνπξγίαο. Σν αλσηέξσ κπνξεί λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα 
ε επζεία ηξνρηά ηεο δηαθιάδσζεο λα ιάβεη ππεξχςσζε αληίζεηεο 
θαηεχζπλζεο κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζπξκνχο πνπ 
θηλνχληαη ζε απηήλ. Ζ αλσηέξσ είλαη γλσζηή σο αξλεηηθή ππεξχςσζε θαη 
δελ ζα μεπεξλά ηα 60mm.  

 
13.6.4 ηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θακπχιεο ηξνρηέο, κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζνχλ κεγάια δηάθελα κεηαμχ ηνπ θαηψθιη ησλ ζπξψλ ησλ 
νρεκάησλ θαη ηεο άθξεο ηεο απνβάζξαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη 
απηά ηα δηάθελα δελ ζα έρνπλ ηέηνην εχξνο ψζηε λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα 
ηνπο επηβάηεο ε αθηίλα ηεο νξηδφληηαο θακπχιεο ζε ζηαζκνχο πξέπεη λα 
πεξηνξηζζεί ζην απφιπην ειάρηζην φξην ησλ 500m. 

 
13.6.5 ε νξηδφληηεο θακπχιεο ζα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ φξηα ππεξχςσζεο θαη νη 

αλεπάξθεηαο ππεξχςσζεο:  
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Τπεξύςσζε θαη Αλεπάξθεηα 
Τπεξύςσζεο 

Μνλάδα Πξνηηκώκελε Απόιπηε 

Μέγηζηε ππεξχςσζε ζε ηξνρηά ιεηηνπξγίαο mm 130 150 

Μέγηζηε αξλεηηθή ππεξχςσζε (κφλν γηα 
δηαθιαδψζεηο ηξνρηψλ ζε θακπχιεο) 

mm - 60 

Μέγηζηε αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο 

- ε ζπλερψο ζπγθνιιεκέλεο 
ζηδεξνηξνρηέο 

mm 90 110 

- ε ηξνρηά κε αξκνχο  mm - 90 

- ε  δηαθιαδψζεηο/αιιαγέο ηξνρηψλ mm - 90 

- Γηα ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο απφ ηνλ 
θψδηθα ειέγρνπ ηαρχηεηαο ζε ηππηθή 
ηξνρηά 

mm - 200 

Διάρηζηε αλεπάξθεηα ππεξχςσζεο ζε 
θακπχιεο, εάλ εθαξκφδεηαη ππεξχςσζε 

mm 30 - 

Μέγηζηνο βαζκφο αχμεζεο ππεξχςσζεο 1 πξνο 400 300 

Μέγηζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ππεξχςσζεο  
ή αλεπάξθεηαο ππεξχςσζεο ζε: 

- ηππηθή ηξνρηά mm/sec 45 75 

- θακπχιεο δηαθιαδψζεσλ  mm/sec - 80 

 
 

13.7 Μεθνηνκή – Καηά Μήθνο Κιίζεηο 
 

13.7.1 ηα ηκήκαηα ησλ ζεξάγγσλ, ε κεθνηνκή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάηαμε γηα ηελ απνζηξάγγηζε ησλ δηαξξεφλησλ πδάησλ 
θαη ηε ζέζε ησλ αληιηνζηαζίσλ απνζηξάγγηζεο ηεο ζήξαγγαο. 

 
13.7.2 Ζ απφιπηε κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε ζε γξακκέο ιεηηνπξγίαο είλαη 4%, αιιά 

ην αλψηαην φξην ησλ 1,5% είλαη ην πξνηηκψκελν, φπνπ απηφ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί. 

 
13.7.3 ηνπο ζηαζκνχο, ε ηξνρηά έρεη θαηά κήθνο θιίζε 0,15%, γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο απνζηξάγγηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 
 
13.7.4 ηηο γξακκέο ιεηηνπξγίαο, ζε ζήξαγγεο θαη ζε αλνηθηά νξχγκαηα, πξέπεη λα 

παξέρεηαη ειάρηζηε θιίζε 0,3% γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ απνζηξάγγηζε ησλ 
ηξνρηψλ. ε γέθπξεο κε ππνζηπιψκαηα θαη επηρψκαηα, ε απαίηεζε απηή 
κπνξεί λα απνθεπρζεί  κε ηελ παξνρή εγθάξζηαο απνζηξάγγηζεο θαη 
επηθιηλείο δηακήθεηο απνζηξαγγίζεηο. Οη γξακκέο ειηγκψλ / επίζηαζκσλ φηαλ 
ζρεδηάδνληαη γηα κφληκε ρξήζε ζα έρνπλ θαηά κήθνο θιίζε 0,2%, αιιά φηαλ 
ζρεδηάδνληαη γηα πξνζσξηλή ρξήζε ζα έρνπλ θαηά κήθνο θιίζε 0,3%. Ζ 
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θιίζε πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαηά πξνηίκεζε έηζη ψζηε λα θαηεθνξίδεη απφ ηηο 
γξακκέο ιεηηνπξγίαο ή ηηο ζπλδέζεηο γξακκψλ.  

 
13.7.5 ηα ακαμνζηάζηα, νη γξακκέο ειηγκψλ θαη ελαπφζεζεο ζπξκψλ ζα πξέπεη 

θαηά πξνηίκεζε λα είλαη επίπεδεο, αιιά κπνξνχλ λα έρνπλ απφιπηε 
ειάρηζηε θιίζε 0,2%, αλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Ζ θιίζε πξέπεη λα κειεηεζεί 
θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαηεθνξίδεη απφ ηηο γξακκέο ιεηηνπξγίαο ή ηηο 
δηαθιαδψζεηο ηξνρηψλ.  

 
13.7.6 Ζ ειάρηζηε αθηίλα ησλ θαηαθφξπθσλ θακππιψλ ζα είλαη 2500m, αιιά 

ακέζσο δίπια ζε ζηαζκνχο νξίδεηαη ην απφιπην ειάρηζην φξην ησλ 1250m. 
 
13.7.7 Θα πξνβιέπεηαη δηάζηεκα ζηαζεξήο θιίζεο κεηαμχ παξαθείκελσλ 

θαηαθφξπθσλ θακπχισλ. Σν πξνηηκψκελν ειάρηζην κήθνο ζηαζεξήο θιίζεο 
είλαη 40m, κε απφιπην φξην ηα 30m.  

 
13.7.8 ηηο ζήξαγγεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ κέζνδν ηελ νινκέησπεο θνπήο, 

απαηηείηαη έλα ειάρηζην ηκήκα γξακκήο 10m κε ζηαζεξή θιίζε κεηαμχ ησλ 
εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ παξαθείκελσλ θαηαθφξπθσλ 
θακππιψλ. 

                                                                                    
13.7.9 Θα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη θαηά κήθνο θιίζεο:  

 

Κιίζεηο Μνλάδα Πξνηηκώκελε Απόιπηε 

Μέγηζηε θιίζε ζε: 

- Σξνρηά ιεηηνπξγίαο % 1,5 4,0 

- ηαζκνχο % - 0,15 

- Σξνρηέο ειηγκψλ /  κφληκσλ 
επηζηάζκσλ 

% - 0,2 

- Σξνρηέο ειηγκψλ / πξνζσξηλψλ 
επηζηάζκσλ 

% - 0,3 

- Γξακκέο ακαμνζηάζησλ % Δπίπεδε 0,2 

Διάρηζηε θιίζε γηα: 

- απνζηξάγγηζε ζε ζήξαγγεο % - 0,3 

- απνζηξάγγηζε ζε νξχγκαηα % - 0,3 

- απνζηξάγγηζε ζε άιια ζεκεία % - 0,3 

 
 

13.7.10 Θα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί θαηά κήθνο θιίζεηο:  
 
α) Ζ ζεηηθή (+) θαηά κήθνο θιίζε είλαη αλεθνξηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ηξνρηάο 1.  
β) Ζ αξλεηηθή (-) θαηά κήθνο θιίζε είλαη θαηεθνξηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ηξνρηάο 1.  
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13.7.11 Θα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη θαηαθφξπθεο θακπχιεο:  
 

Καηαθόξπθεο θακπύιεο Μνλάδα Πξνηηκώκελε Απόιπηε 

Διάρηζηε αθηίλα ακέζσο δίπια ζην 
ζηαζκφ 

m - 1250 

Διάρηζηε αθηίλα ζε άιια ζεκεία m - 2500   

Διάρηζην κήθνο ζηαζεξήο θιίζεο 
κεηαμχ θακππιψλ 

m 40 30 

Διάρηζην κήθνο ζηαζεξήο θιίζεο 
κεηαμχ ηνίρνπ ζηαζκνχ θαη 
θακπχιεο 

m - 10 

 
13.7.12 ε ηξνρηέο ζε έξκα νη θαηαθφξπθεο θακπχιεο δελ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε 

ηηο θακπχιεο ζπλαξκνγήο. ε ηξνρηέο ζηαζεξήο επηδνκήο, νη θαηαθφξπθεο 
θακπχιεο επηηξέπνληαη θαηά κήθνο θακππιψλ ζπλαξκνγήο, ππφ ηνλ φξν φηη 
ε αθηίλα ηεο θαηαθφξπθεο θακπχιεο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 2500m. 

 
13.7.13 Οη δηαθιαδψζεηο (ή αιιαγέο) ηξνρηάο δελ επηηξέπεηαη λα εγθαζίζηαληαη εληφο 

θαηαθφξπθσλ θακππιψλ. 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ  δηαθιαδψζεσλ ζηηο γξακκέο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ 
παξαθείκελε θαηαθφξπθε θακπχιε ζα πεξηιακβάλεη ειάρηζην δηάζηεκα 
κήθνπο “L” ηξνρηάο κε ζηαζεξή θιίζε, φπνπ L είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
θέληξσλ ησλ θνξείσλ ηνπ νρήκαηνο. 

 
13.7.14 Οη αθφινπζνη νξηζκνί ζα ηζρχνπλ γηα θαηαθφξπθεο θακπχιεο:  

α) Ζ ζεηηθή (+) θαηαθφξπθε θακπχιε είλαη θπξηή (θνξπθή) 
β) Ζ αξλεηηθή (-) θαηαθφξπθε θακπχιε είλαη θνίιε (θνηιάδα) 

 

13.8 Πεξηηππώκαηα ζπξκώλ θαη Διεύζεξεο Απνζηάζεηο 
 

13.8.1 Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ ζπξκψλ κέζσ ησλ ζεξάγγσλ 
θαη άιισλ θαηαζθεπψλ παξαπιεχξσο ηεο γξακκήο, ε αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ δίπια ζηηο ηξνρηέο θαη γηα λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζπλεπψο ην θφζηνο ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζζνχλ επαθξηβψο νη ειεχζεξεο 
απνζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιηζζνχλ γχξσ θαη κεηαμχ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 
παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ θάπνησλ 
πεξηηππσκάησλ θαη πεξηγξακκάησλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηηο 
ειεχζεξεο απνζηάζεηο απφ ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ.  
Απηφ ην θεθάιαην θαζνξίδεη ηα αλσηέξσ πεξηηππψκαηα θαη πεξηγξάκκαηα, 
εμεηάδεη ηα απαηηνχκελα πεξηζψξηα θαη ηηο ειεχζεξεο απνζηάζεηο θαη 
πνζνηηθνπνηεί επαξθψο ηηο δηαζηάζεηο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ θπθινθνξία 
ησλ νρεκάησλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ  

 
13.8.2 Οη δηαζηάζεηο φισλ ησλ πεξηηππσκάησλ θαη πεξηγξακκάησλ αλαθέξνληαη ζε 

επζχγξακκε θαη νξηδφληηα ηξνρηά (ρσξίο ππεξχςσζε). Γηα ηηο νξηδφληηεο θαη 
θαηαθφξπθεο θακπχιεο, πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πξφζζεηα πεξηζψξηα ζηηο  
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ζέζεηο φινπ ηνπ ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ιφγσ ηνπ 
ηηλάγκαηνο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο ππεξχςσζεο ηεο ηξνρηάο. 

 
13.8.3 Καηά ηελ εμέηαζε ησλ πεξηηππσκάησλ θαη ησλ ειεπζέξσλ απνζηάζεσλ έρεη 

γίλεη απνδεθηφ φηη δελ ππάξρνπλ αλνηθηά παξάζπξα ή εμαεξηζηήξεο ζηηο 
πιεπξέο ησλ νρεκάησλ κε αξθεηά κεγάια αλνίγκαηα ψζηε λα επηηξέπνπλ 
ζηνπο επηβάηεο ή ζην πξνζσπηθφ λα βγάδνπλ κέινο ηνπ ζψκαηφο ηνπο έμσ 
απφ ην φρεκα. 

 
13.8.4 Ηζρχνπλ νη παξαθάησ νξηζκνί ησλ πεξηηππσκάησλ : 

 
α) Καλνληθνί πληεηαγκέλνη Άμνλεο – Οξζνγψληνη άμνλεο επί 

θαηαθφξπθνπ επηπέδνπ γηα ηνλ δηακήθε άμνλα ηεο ηξνρηάο.  Ο πξψηνο 
άμνλαο είλαη ε θνηλή εθαπηνκέλε ησλ επάλσ επηθαλεηψλ ησλ 
ζηδεξνηξνρηψλ.  Ο δεχηεξνο άμνλαο είλαη θάζεηνο ζηνλ πξψην θαη 
θεληξηθφο κεηαμχ ησλ ζηδεξνηξνρηψλ. 

 
β) ηαηηθφ Πεξηηχπσκα Φνξηίνπ – Οη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο δηαζηάζεηο 

δηαηνκήο ησλ νρεκάησλ θαη, φπνπ ηζρχεη γηα ππεξεζηαθά νρήκαηα, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνξηία ηνπο, φηαλ βξίζθνληαη ζε ζηάζε θαη  
ηνπνζεηνχληαη θεληξηθά ζε επζχγξακκε θαη νξηδφληηα ηξνρηά. 

 
γ) Κηλεκαηηθφ Πεξηηχπσκα Φνξηίνπ – Σν ζηαηηθφ πεξηηχπσκα θνξηίνπ 

δηεπξπκέλν ψζηε λα επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή κεηαηφπηζε ηνπ 
νρήκαηνο φηαλ βξίζθεηαη ζε ζηάζε ή ζε θίλεζε σο πξνο ηηο 
ζηδεξνηξνρηέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάξηεζεο 
θαη αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο αλνρέο γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη 
ηα φξηα θζνξάο θαη νη έκκεζεο επηπηψζεηο ησλ αλνρψλ θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο ηεο ηξνρηάο.  Οη επηδξάζεηο ηνπ αθξαίνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ 
ηηλάγκαηνο ηνπ νρήκαηνο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο δχν 
θακππιφηεηεο ηεο ηξνρηάο (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε), δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηηθνχ πεξηηππψκαηνο 
θνξηίνπ, αιιά ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ  ειεπζέξσλ 
απνζηάζεσλ (επηηξεπφκελσλ πεξηζσξίσλ). . 

 
δ) Γπλακηθφ Πεξηηχπσκα – Σν θηλεκαηηθφ πεξηηχπσκα θνξηίνπ, 

δηεπξπκέλν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ππφςε ηελ άκεζε επίδξαζε ησλ 
κέγηζησλ επηηξεπφκελσλ αλνρψλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εχξνπο θαη   
ηεο ππεξχςσζεο ηεο ηξνρηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδξάζεσλ 
ηεο θζνξάο ησλ ζηδεξνηξνρηψλ, αιιά εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο ησλ 
ηηλαγκάησλ ζηηο θακπχιεο. Σν δπλακηθφ πεξηηχπσκα επνκέλσο, 
πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε δηαηνκή ησλ νρεκάησλ θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηα θνξηία ηνπο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο, ηφζν ησλ νρεκάησλ φζν θαη ηεο ηξνρηάο. 

 
ε) Καηαζθεπαζηηθφ Πεξηηχπσκα – Σν πεξίγξακκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

Καλνληθνχο πληεηαγκέλνπο Άμνλεο ηεο ηξνρηάο, ζην νπνίν θαλέλα 
κέξνο νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο ή ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ δελ ζα 
δηεηζδχεη. Τπάξρνπλ εηδηθέο πξνβιέςεηο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 



 

 
ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

CON-002/13 

 

ειίδα  158 απφ 172 

δηείζδπζε ηεο άθξεο ηεο απνβάζξαο, ηεο Ζιεθηξνθφξνπ Ράβδνπ, ησλ 
ζπξψλ επί ησλ απνβαζξψλ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ζηνηρείσλ ζην 
θαηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα . 

 
ζη) Γηα λα ιεθζνχλ ππφςε κειινληηθέο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, παξέρεηαη 

έλα «πεξίβιεκα» πάρνπο 50mm (easement) γχξσ απφ νιφθιεξν ην 
θαηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα, εθηφο απφ ηα ζεκεία θαζέησο θάησ απφ 
απηφ. Απηφ ην πεξίβιεκα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο 
θαηαζθεπαζηηθέο αλνρέο νη νπνίεο παξέρνληαη έμσ απφ φια ηα 
πεξηηππψκαηα, ηα επηηξεπφκελα πεξηζψξηα θαη ηηο ειεχζεξεο 
απνζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην απηφ. 

 
ηηο θακπχιεο, απηά ηα πεξηηππψκαηα δηεπξχλνληαη σο εμήο: 

 
δ) Σίλαγκα Ορήκαηνο – Σν ηίλαγκα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην φρεκα επί 

θακπχιεο ηξνρηάο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφζηαζεο θαηά κήθνο 
ελφο θαλνληθνχ ζπληεηαγκέλνπ άμνλα ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ θαη ηεο 
απφζηαζήο ηνπ ζε επζεία ηξνρηά.  Οη άμνλεο ηνπ νρήκαηνο ππνηίζεηαη 
φηη βξίζθνληαη ζην κέζνλ ηεο ηξνρηάο κε ηα θνπλήκαηα (ηδφγν) 
θαηαλεκεκέλα νκνηφκνξθα θαη ην φρεκα φηη είλαη ζπκκεηξηθφ θαη δελ 
έρεη επίθιηζε ιφγσ αλάξηεζεο. Σν κεζαίν ηίλαγκα ηνπ νρήκαηνο κεηαμχ 
ησλ θνξείσλ θαιείηαη θεληξηθφ ηίλαγκα θαη εθείλν ζηα άθξα θαιείηαη 
αθξαίν ηίλαγκα. Σν ηίλαγκα εκθαλίδεηαη ηφζν ζηηο νξηδφληηεο φζν θαη 
ζηηο θαηαθφξπθεο θακπχιεο. 

 
Δπηπιένλ, νξίδνληαη ηα παξαθάησ πεξηηππψκαηα:  

 
ε)  Πεξηηχπσκα Τπεξεζηαθνχ Ορήκαηνο – Σν πεξίγξακκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο θαλνληθνχο ζπληεηαγκέλνπο άμνλεο ηεο ηξνρηάο, εθηφο ηνπ 
νπνίνπ θαλέλα φρεκα θαηαζθεπήο ή ζπληήξεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξηίσλ επί απηψλ) δελ πξέπεη λα 
πξνεμέρεη φηαλ βξίζθεηαη ζε ζηάζε. 

 
ζ) Πεξηηχπσκα θαηά ηε δηάξθεηα Καηαζθεπήο – Σν πεξίγξακκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο θαλνληθνχο ζπληεηαγκέλνπο άμνλεο ηεο ηξνρηάο, 
εληφο ηνπ νπνίνπ θακία πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή ππεξεζία πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ δελ πξέπεη λα 
ππεηζέξρεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηξνρηάο θαη εθηφο ηνπ νπνίνπ 
θαλέλα ππεξεζηαθφ φρεκα (νχηε ην θνξηίν ηνπ) δελ πξέπεη λα 
πξνεμέρεη ελψ ην φρεκα βξίζθεηαη ζε θίλεζε. 

 
13.9 ηαηηθό Πεξηηύπσκα Φνξηίνπ, Κηλεκαηηθό Πεξηηύπσκα Φνξηίνπ θαη  

Γπλακηθό Πεξηηύπσκα. 
 

13.9.1 Οη ειεχζεξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπ ηαηηθνχ Πεξηηππψκαηνο Φνξηίνπ, ηνπ 
Κηλεκαηηθνχ Πεξηηππψκαηνο Φνξηίνπ θαη ηνπ Γπλακηθνχ Πεξηηππψκαηνο 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο επηηξεπφκελεο αλνρέο θαη ηα επηηξεπφκελα φξηα 
θζνξάο ζην ηξνραίν πιηθφ θαη ζηε ζηαζεξή ηξνρηά.   
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13.9.2 Σα πιεπξηθά επηηξεπφκελα πεξηζψξηα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ νξίδνληαη σο 
αθνινχζσο: 

 

Πιεπξηθά Δπηηξεπόκελα Πεξηζώξηα Σξνραίνπ Τιηθνύ 

Κνχλεκα (ηδφγνο) κεηαμχ φλπρα ηξνρνχ θαη εχξνπο ηξνρηάο 5mm 

Μέγηζηε επηηξεπφκελε θζνξά ηνπ φλπρα ηξνρνχ 5mm 

Μέγηζηε κεηαηφπηζε ιφγσ ζπκπίεζεο ηεο αλάξηεζεο 
αεξφζαθνπ 

32mm 

Μεηαηφπηζε αλάξηεζεο κε ηαρχηεηα εληφο ζηαζκνχ (κφλν 
ζηηο απνβάζξεο) 

16mm 

Πιεπξηθή θαηαζθεπαζηηθή αλνρή ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ 6mm 

Μέγηζηε γσλία πεξηζηξνθήο ηνπ ακαμψκαηνο, εθαξκφδεηαη 
ζηα 660mm πάλσ απφ ην Δ.Κ. 

2,5ν 

 
13.9.3 Σα θαηαθφξπθα επηηξεπφκελα πεξηζψξηα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ νξίδνληαη σο 

αθνινχζσο : 
 

Καηαθόξπθα Δπηηξεπόκελα Πεξηζώξηα Σξνραίνπ Τιηθνύ 

Δπηηξεπφκελε θζνξά πέικαηνο ηξνρνχ 5mm 

Μέγηζηε επηηξεπφκελε θζνξά πέικαηνο ηξνρνχ 25mm 

Καηαθφξπθε θαηαζθεπαζηηθή αλνρή ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ 
(πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο)  

8mm 

Παξακφξθσζε νρήκαηνο ππφ θφξηηζε   10mm 

Μέγηζηε ζπκπίεζε ηεο αλάξηεζεο αεξφζαθνπ (γηα θίλεζε 
ακαμψκαηνο πξνο ηα πάλσ) 

35mm 

Μέγηζηε πξνο ηα θάησ θίλεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάξξεπζε 
αλάξηεζεο αεξφζαθνπ  

50mm 

 
* Αλ επηηξαπεί κεγαιύηεξε θζνξά πέικαηνο, ην ακάμσκα πξέπεη λα 

απνζπξζεί γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ζσζηνύ ύςνπο. 
 

13.9.4 Σν ζηαηηθφ πεξηηχπσκα νρήκαηνο, κεγελζπκέλν κε ηα αλσηέξσ 
επηηξεπφκελα πεξηζψξηα νξίδεη ην Κηλεκαηηθφ Πεξηηχπσκα. Οη κειινληηθέο 
πξνδηαγξαθέο νρεκάησλ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ θάπνηα επηηξεπφκελα 
πεξηζψξηα, κφλν εάλ γίλνπλ αληηζηαζκηζηηθέο πξνζαξκνγέο αιινχ, ψζηε λα 
δηαζθαιηζζεί φηη ην φρεκα παξακέλεη πάληνηε εληφο ηνπ θηλεκαηηθνχ 
πεξηηππψκαηνο θνξηίνπ. 

 
13.9.5 Οη πιεπξηθέο αλνρέο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηξνρηάο νξίδνληαη σο 

αθνινχζσο:: 
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Πιεπξηθέο Αλνρέο Σξνρηάο ζε ήξαγγεο, 
Γξακκέο Λεηηνπξγίαο, πλδεηήξηεο Σξνρηέο θαη Σξνρηέο Διηγκψλ 

Αλνρή Δχξνπο ηξνρηάο (ζε θάζε πιεπξά) 1,5mm 

Μέγηζηε πιεπξηθή θζνξά ζηδεξνηξνρηάο (ζε θάζε πιεπξά) 
ζηηο απνβάζξεο 

7,5mm 

Μέγηζηε πιεπξηθή θζνξά ζηδεξνηξνρηάο (ζε θάζε πιεπξά) 
νπνπδήπνηε αιινχ 

7,5mm 

Αλνρή εγθαηάζηαζεο ηξνρηάο ζηηο απνβάζξεο +3mm 

Αλνρή εγθαηάζηαζεο ηξνρηάο νπνπδήπνηε αιινχ +5mm 

Γπλακηθή ειαζηηθφηεηα ηεο ηξνρηάο (πιάγηα) 0,5mm 

Λεηηνπξγηθή αλνρή ηεο ηξνρηάο +5mm 

 
13.9.6 Οη θαηαθφξπθεο αλνρέο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηξνρηάο νξίδνληαη σο 

αθνινχζσο: 
 

Καηαθφξπθεο Αλνρέο Σξνρηάο ζε ήξαγγεο, 
Γξακκέο Λεηηνπξγίαο, πλδεηήξηεο Σξνρηέο θαη Σξνρηέο Διηγκψλ 

Μέγηζηε θζνξά θεθαιήο ζηδεξνηξνρηάο ζε απνβάζξεο 7mm 

Μέγηζηε θζνξά θεθαιήο ζηδεξνηξνρηάο νπνπδήπνηε αιινχ 14mm 

Γπλακηθή ειαζηηθφηεηα ηεο ηξνρηάο (πξνο ηα θάησ) 3mm 

Αλνρή εγθαηάζηαζεο ηξνρηάο ζε απνβάζξεο 5mm 

Αλνρή εγθαηάζηαζεο ηξνρηάο νπνπδήπνηε αιινχ 5mm 

Λεηηνπξγηθή αλνρή ηξνρηάο +5mm 

 
13.9.7 Ζ αλνρή εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο ππεξχςσζεο ηεο ηξνρηάο 

νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 
 

Aλνρή εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο ππεξχςσζεο ηεο ηξνρηάο 

Δπηηξεπφκελε αλνρή εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξχςσζεο ηεο 
ηξνρηάο 

+5mm 

Δπηηξεπφκελε αλνρή  ζπληήξεζεο ηεο ππεξχςσζεο ηεο 
ηξνρηάο 

+2mm 

 
13.9.8 Σν Κηλεκαηηθφ Πεξηηχπσκα, κεγελζπκέλν κε ηηο αλσηέξσ αλνρέο νξίδεη ην 

Γπλακηθφ Πεξηηχπσκα. Βιέπε ην ζρεηηθφ ζρέδην γηα ην Γπλακηθφ 
Πεξηηχπσκα ηνπ νρήκαηνο ζε ζήξαγγα θαη ζε ζηαζκφ, γηα ηξνρηά ρσξίο 
έξκα. 
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13.10 Καηαζθεπαζηηθό Πεξηηύπσκα  
 

13.10.1 ε ηκήκαηα ζεξάγγσλ ή αλνηθηά νξχγκαηα κε θάζεηνπο ηνίρνπο (εθηφο θαηά 
κήθνο ησλ απνβαζξψλ) ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξφζζεηεο ειεχζεξεο 
απνζηάζεηο κεηαμχ θαηαζθεπαζηηθνχ θαη δπλακηθνχ πεξηηππψκαηνο ψζηε λα 
αληηκεησπηζζνχλ ηα εμήο απξφβιεπηα: 

 
(α) Πξφζζεηε ειεχζεξε απφζηαζε ζε πεξίπησζε φπνπ έρνπλ πξνζσξηλά 

παξαβηαζζεί ηα πξφηππα απφ αλζξψπηλν ιάζνο ή άιιεο αηηίεο. 
(β) Πξφζζεηε ειεχζεξε απφζηαζε ζε πεξίπησζε φπνπ εξγαιεία ή άιια 

εμαξηήκαηα έρνπλ αθεζεί θαηά ιάζνο πάλσ ζηνπο ηνίρνπο ή ζηνλ 
εμνπιηζκφ ηεο ζήξαγγαο. 

(γ) Πξφζζεηε ειεχζεξε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπξκψλ θαη ησλ ηνίρσλ ησλ 
ζεξάγγσλ ψζηε λα κεησζεί ε αληίζηαζε ηνπ ζπξκνχ απφ ην θαηλφκελν 
ηνπ εκβφινπ. 

(δ) Πξφζζεηε ειεχζεξε απφζηαζε γηα ηελ πηζαλφηεηα παξακφξθσζεο 
θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο. 

 
13.10.2 Απηά ηα απξφβιεπηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο  

 

 Διεχζεξεο απνζηάζεηο ζε Σκήκαηα εξάγγσλ 

Οξηδφληηα, ειάρηζην απξφβιεπην 100 

Καηαθφξπθα, ειάρηζην απξφβιεπην (εθηφο θάησ απφ ην φρεκα) 100 

 
Σν Γπλακηθφ Πεξηηχπσκα, κεγελζπκέλν κε ηηο αλσηέξσ δηαζηάζεηο γηα ηα 
απξφβιεπηα, νξίδεη ην Καηαζθεπαζηηθφ Πεξηηχπσκα. 

 
13.10.3 ηνπο ζηαζκνχο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, πεξηνξίδνληαη νη 

ειεχζεξεο απνζηάζεηο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ ηνπ 
ζηακαηεκέλνπ νρήκαηνο θαη ηεο άθξεο ηεο απνβάζξαο. ηε θάζε 
δηαγσληζκνχ, ε νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπ άμνλα ηεο ηξνρηάο θαη ηνπ 
άθξνπ ηεο απνβάζξαο θαζνξίδεηαη ζε 1410mm θαη ε νξηδφληηα απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπ άμνλα ηξνρηάο θαη ησλ απηφκαησλ πνξηψλ απνβάζξαο (PSD) ζε 
1490mm. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη φηη απηέο νη απνζηάζεηο κπνξεί λα 
κεηαβιεζνχλ θαηά ην ζηάδην νινθιήξσζεο απηήο ηεο δηεπαθήο. ηαλ 
νινθιεξσζνχλ, ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί πξνθεηκέλνπ λα ηηο ζπκπεξηιάβεη 
ζηηο κειέηεο ηνπ. 
Ζ θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ηεο ηειεησκέλεο επηθάλεηαο δαπέδνπ ηεο 
απνβάζξαο θαη ηνπ Δπηπέδνπ Κχιηζεο ηδεξνηξνρηάο είλαη 940mm.  

 
Πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ πεξηζψξηα γηα αλνρέο εγθαηάζηαζεο, δπλακηθά 
φξηα θαη αλνρέο ζπληήξεζεο: 

 

Καηαζθεπαζηηθέο αλνρέο ζηηο άθξεο ησλ 
απνβάζξσλ ησλ ζηαζκψλ 

Οξηδνληίσο Καζέησο 

Καηαζθεπαζηηθή αλνρή άθξεο απνβάζξαο +5/-0mm +0/-5mm 
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Σημειώσεις: 
πκπιεξσκαηηθά πεξηζψξηα απαηηνχληαη ζε θακπχιεο απνβάζξεο ζηαζκψλ, 
ψζηε λα επηηξέπνληαη ηα θαηλφκελα ηνπ θεληξηθνχ θαη αθξαίνπ ηηλάγκαηνο 
ηνπ νρήκαηνο. 

 

13.11 Πξνβιέςεηο γηα θακπύιεο ηξνρηέο    
 

13.11.1 Καζψο έλα φρεκα κε επζχγξακκεο πιεπξέο θηλείηαη επάλσ ζε κία θακπχιε, 
κέξε ηνπ νρήκαηνο «ηηλάδνληαη» (απνκαθξχλνληαη) απφ ηνλ άμνλα ηεο 
ηξνρηάο. Σν κέγηζην ηίλαγκα ηνπ νρήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο 
ζπκβαίλεη ζην θέληξν ηνπ νρήκαηνο, φπνπ θαη θαιείηαη «θεληξηθφ ηίλαγκα». 
Σν κέγηζην ηίλαγκα ηνπ νρήκαηνο ζην εμσηεξηθφ ηεο θακπχιεο ζπκβαίλεη ζηα 
άθξα ηνπ νρήκαηνο θαη θαιείηαη «αθξαίν ηίλαγκα».  Χζηφζν, ηα άθξα ησλ 
νρεκάησλ ηνπ ΜΔΣΡΟ ηεο Θεζζαινλίθεο έρνπλ θσληθή ιέπηπλζε θαη, 
ζπλεπψο, ε κέγηζηε απνκάθξπλζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ηξνρηάο 
εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηεο επζχγξακκήο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο.  

 
13.11.2 Σν ηίλαγκα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν επί ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζζεί 

κε ηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 
 

(α) Σίλαγκα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο θακπχιεο, κεηαμχ ησλ θνξείσλ 
(Κεληξηθφ Σίλαγκα): 

= 
R2

4

p
nnL

2
2




 

() Σίλαγκα ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο θακπχιεο, εθηφο ησλ θνξείσλ 
(Αθξαίν Σίλαγκα): 

= 
R2

4

p
nnL

2
2





 

φπνπ: L = απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ θνξείσλ (bogie pivots) (m) 
 n = ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ πιεζηέζηεξνπ θέληξνπ θνξείνπ θαη 

ηνπ ππφςε ζεκείνπ (m) 
 p = ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αμφλσλ θνξείνπ (p=2,00 m) 
 R = ε αθηίλα ηεο θακπχιεο (m). 

 
13.11.3 Γηα ιφγνπο ράξαμεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ 

απινπνηεκέλνη ηχπνη: 

Κεληξηθφ ηίλαγκα    
R

15625CT   [mm] 

Αθξαίν ηίλαγκα       
R

11248ET   [mm] 

φπνπ: CT= Κεληξηθφ ηίλαγκα (center throw) ζε mm. 

 ET= Αθξαίν ηίλαγκα (end throw) ζε mm. 

 R  = ε αθηίλα ηεο θακπχιεο ζε m. 
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Σν αθξαίν ηίλαγκα δελ εθαξκφδεηαη  ζην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ ηξέλνπ 
(εμνπιηζκφο νξνθήο) ιφγσ ηεο δηάηαμεο ηνπ κεηαμχ ησλ θνξείσλ. 

 
Δπίζεο γηα ηνλ ππνδαπέδην εμνπιηζκφ δελ εθαξκφδεηαη αθξαίν ηίλαγκα. 
Κεληξηθφ ηίλαγκα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο θακπχιεο ηξνρηέο κε αθηίλεο 
κηθξφηεξεο απφ 200m, ιφγσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ππνδαπέδηνπ εμνπιηζκνχ 
θάησ απφ ην φρεκα ζε θακπχιε κνξθή.  

 
 

Εψλε Πεξηγξαθή 
Αθηίλεο 

θακπχισλ 
ηξνρηψλ (m)  

Κεληξηθφ 
Σίλαγκα 

(CT)  

Αθξαίν 
Σίλαγκα     

(ΔΣ) 

Α 
Δμνπιηζκφο 

νξνθήο 
(Κιηκαηηζκφο) 

50 - ∞ R
15625  0 

Β 
Κεληξηθφ 
ρεκα 

50 - ∞ R
15625  

R
11248  

Γ 
Τπνδαπέδηνο 
εμνπιηζκφο 

200 - ∞ 0 

0 

50 - 200 









200

11
15625

R
 

 
 

13.11.4 Σν ηίλαγκα ηνπ νρήκαηνο εθαξκφδεηαη ζηηο θακπχιεο ζε φια ηα 
πεξηηππψκαηα.  Δπίζεο γίλεηαη πξφβιεςε θαη γηα ηίλαγκα επί επζχγξακκεο 
ηξνρηάο δίπια ζηελ έλαξμε κίαο θακπχιεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 
ηφζν ην θεληξηθφ φζν θαη ην αθξαίν ηίλαγκα ζπκβαίλνπλ ζην επζχγξακκν 
ηκήκα κφιηο έλαο άμνλαο εηζέξρεηαη ζηελ θακπχιε. Σν ηίλαγκα ζηελ επζεία 
εθαξκφδεηαη απφ έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη 15m πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
θακπχιεο ζπλαξκνγήο. Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο, ην κέγηζην ηίλαγκα 
επηηπγράλεηαη 5m πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θπθιηθήο θακπχιεο.  Δπνκέλσο, 
θαη γηα ηα δχν είδε νξηδνληίνπ ηηλάγκαηνο, ην κήθνο φπνπ ην ηίλαγκα 
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηκή κεδέλ έσο ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ, νξίδεηαη κεηαμχ ηνπ 
ζεκείνπ έλαξμεο, 15m πξηλ απφ ηελ θακπχιε ζπλαξκνγήο θαη ην ζεκείν 
ηέινπο, 5m πξηλ απφ ηελ θπθιηθή θακπχιε. 

 
13.11.5 Σίλαγκα εθαξκφδεηαη επίζεο θαη ζε θαηαθφξπθν επίπεδν γηα ηηο θαηαθφξπθεο 

θακπχιεο. πσο θαη ζηηο νξηδφληηεο θακπχιεο, ηα ηηλάγκαηα ζηηο 
θαηαθφξπθεο θακπχιεο πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ ζην θαηαθφξπθν ηκήκα. Ζ 
κεηαβνιή ηνπ ηηλάγκαηνο αξρίδεη 15m πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαθφξπθεο 
θακπχιεο θαη ηειεηψλεη 5m πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαθφξπθεο 
θακπχιεο. Δπνκέλσο, 15m πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαθφξπθεο 
θακπχιεο, ην ηίλαγκα είλαη κεδέλ, ελψ ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζα επηηεπρζεί 5m 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαθφξπθεο θακπχιεο. 
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13.12 πλδπαζκόο Πξνβιέςεσλ γηα Σίλαγκα θαη Τπεξύςσζε 
 

13.12.1 Τπάξρεη ζπλδπαζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηηλάγκαηνο - ιφγσ ησλ νξηδνληίσλ 
θακππιψλ- θαη ηεο ππεξχςσζεο επί ησλ θακππιψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. ε ππεξπςσκέλε ηξνρηά, ην ηίλαγκα έρεη κηα 
θαηαθφξπθε ζπληζηψζα  ε νπνία κπνξεί λα ππνινγηζζεί σο εμήο: 

1500

CantThrow
Throw Vertical


  

Ζ νξηδφληηα ζπληζηψζα ηνπ ηηλάγκαηνο ιακβάλεηαη σο ηζφηηκε κε ην 
πξαγκαηηθφ ηίλαγκα. 

 
13.12.2 Σν ηίλαγκα ιφγσ ησλ θαηαθφξπθσλ θακππιψλ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ 

θαηαθφξπθε ζπληζηψζα ηνπ ηηλάγκαηνο νξηδφληηαο θακπχιεο θαη ηεο 
ππεξχςσζεο, ζα λα δξνχζε εληειψο θαηαθφξπθα. Ζ νξηδφληηα ζπληζηψζα 
ηνπ ηηλάγκαηνο θαηαθφξπθεο θακπχιεο είλαη πνιχ κηθξή θαη κπνξεί λα 
αγλνεζεί. 

 

13.13 Μεηαηόπηζε ηνπ άμνλα ηεο ζήξαγγαο ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ησλ 
ηξνρηώλ (offset) 

 
ηηο νξηδφληηεο θακπχιεο ηα πεξηηππψκαηα ησλ νρεκάησλ αιιάδνπλ ζέζε 
ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ππεξχςσζεο θαη είλαη κεγαιχηεξα ιφγσ ηνπ 
αθξαίνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ ηηλάγκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ εληφο ηεο ίδηαο δηαηνκήο 
ζήξαγγαο, νη ειεχζεξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
πεξηηππψκαηνο (+ πεξίβιεκα -easement- πάρνπο 50mm) θαη ησλ θξίζηκσλ 
ζεκείσλ (ζήξαγγα, πεδνδηάδξνκν, πεξηηχπσκα αζθαιείαο ηνπ επηβάηε) 
κεηψλνληαη θαη θακηά θνξά ην θαηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα (+ easement 
50mm) ζα κπνξνχζε λα παξαβηάζεη ηηο θαηαζθεπέο. ια ηα αλσηέξσ έρνπλ 
ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο κηαο κεηαηφπηζεο ηνπ άμνλα ηεο 
ζήξαγγαο ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο ηξνρηάο κε ζθνπφ λα: 

 
Α) Γηαηεξεζεί ε ίδηα δηαηνκή ζήξαγγαο ζηηο θακπχιεο 
Β) Ηζνζηαζκίζεη ηελ ζέζε ησλ νρεκάησλ εληφο ηεο δηαηνκήο ηεο 

ζήξαγγαο. 
Γ) Έρεη έλα επηπιένλ δηαζέζηκν ρψξν ζε πεξίπησζε πνπ ε ράξαμε ηεο 

ζήξαγγαο φπσο θαηαζθεπάζηεθε είλαη εθηφο αλνρψλ θαη απαηηείηαη 
επαλαράξαμε. 

Ο άμνλαο ηεο ζήξαγγαο κεηαηνπίδεηαη πξνο ην «εζσηεξηθφ» ηεο θακπχιεο 
ηξνρηάο. Σν δηάγξακκα ηεο κεηαηφπηζεο πoπ εθαξκφδεηαη ζηηο θακπχιεο 
εμαξηάηαη απφ ην φρεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ θαηά κήθνο απφζηαζε 
ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ νρήκαηνο απφ ηα θέληξα ησλ 
θνξείσλ ηνπ. Γηα ην ζηφιν ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο ε κεηαηφπηζε μεθηλάεη 
απφ ηελ ηηκή κεδέλ 15m πξηλ απφ ηελ αξρή ηεο θακπχιεο ζπλαξκνγήο θαη 
θηάλεη ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο 5m πξηλ ηελ αξρή ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ. Γηαηεξεί 
ηελ κέγηζηε ηηκή ζε φιν ην κήθνο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ θαη αξρίδεη λα κεηψλεηαη 
μαλά 5m κεηά ην ηέινο ηνπ θπθιηθνχ ηφμνπ κέρξη ηελ ηηκή κεδέλ 15m κεηά ην 
ηέινο ηεο θακπχιεο ζπλαξκνγήο. 
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13.14 Πεδνδηάδξνκνη ζεξάγγσλ 
 

ηηο ζήξαγγεο έρεη πξνβιεθζεί πεδνδηάδξνκνο έθηαθηεο αλάγθεο κεηαμχ 
ζηαζκψλ. Γηα ηηο ζήξαγγεο κνλήο ηξνρηάο, απηφο ζα ππάξρεη κφλν ζηε κία 
πιεπξά θαη γηα ζήξαγγα δηπιήο ηξνρηάο ζα ππάξρεη έλαο πεδνδηάδξνκνο 
απφ θάζε πιεπξά ηεο ζήξαγγαο.  Σν πιάηνο ηνπ πεδνδηαδξφκνπ είλαη 
700mm ζε ζηάζκε 760mm επάλσ απφ ηε ζηάζκε ηνπ επηπέδνπ θχιηζεο 
ζηδεξνηξνρηάο (TOR).  
Σν πεξηηχπσκα αζθαιείαο επηβάηε, 2000mm x 700mm, επάλσ απφ ην 
πεδνδηάδξνκν κπνξεί λα παξαβηάζεη ην θαηαζθεπαζηηθφ πεξηηχπσκα, αιιά 
ην δπλακηθφ πεξηηχπσκα δελ πξέπεη λα παξαβηάδεη απηφλ ηνλ ρψξν.   
ε ζήξαγγεο θπθιηθήο δηαηνκήο, φπνπ βξίζθνληαη δηαθιαδψζεηο ή αιιαγέο 
ηξνρηψλ, ην θαλνληθφ πιάηνο πεδνδηαδξφκνπ 700mm ζε επζεία κπνξεί 
ηνπηθά λα κεησζεί κέρξη έλα ειάρηζην πιάηνο 650mm, αλάινγα κε ηνλ ηχπν 
ηεο δηαθιάδσζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ζπξκφο απαηηεί πξφζζεηε ειεχζεξε 
απφζηαζε ζηε θακπχιε ηεο δηαθιάδσζεο ιφγσ αθξαίνπ ηηλάγκαηνο. 
 
Θα πξέπεη λα γίλνπλ πξνβιέςεηο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πεδνδηαδξφκσλ 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αγσγνχο 
πδάησλ θιπ. Απηέο θαλνληθά κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ ζε θπθιηθέο ή νβάι 
ζήξαγγεο εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πιατλνχ ρψξνπ. Ο εμνπιηζκφο κπνξεί λα 
ζηεξεσζεί ζηηο επελδχζεηο ησλ ζεξάγγσλ, ζηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο θαη ζε 
άιιεο παξάπιεπξεο θαηαζθεπέο κε έλα εγθεθξηκέλν ηξφπν. Σέηνηνο  
εμνπιηζκφο δελ πξέπεη λα παξαβηάδεη ην πεξηηχπσκα  αζθαιείαο ηνπ 
επηβάηε 2000mm (χςνο) x 700mm (πιάηνο) πάλσ απφ ην πεδνδηάδξνκν. 
ηηο ζήξαγγεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ Αλνηθηνχ Οξχγκαηνο  
κε θαηαθφξπθα πιατλά ηνηρία ην πιάηνο ηνπ πεδνδηαδξφκνπ πξέπεη λα 
απμεζεί ζε 1000mm, ψζηε λα ππάξρεη πξφβιεςε 300mm γηα θαιψδηα θαη  
άιινλ εμνπιηζκφ πνπ ζα θξεκαζηεί ζηνλ ηνίρν. 
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Άξζξν 14 Απαηηήζεηο Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 
 

14.1 Δηζαγσγή 

Οη απαηηήζεηο γηα ηα έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πεξηέρνληαη ζηηο πην θάησ 
παξαγξάθνπο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 
Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ θαη Δπηδφζεσλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, θαη 
ηηο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ. 

14.2  Καηαγξαθή Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο 
 
14.2.1  Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζα απνηππψζεη επί θαηάιιεισλ ηνπνγξαθηθψλ 
ζρεδίσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ φπσο π.ρ. ζηχισλ ΓΔΖ θαη ΟΣΔ, 
θξεαηίσλ, δέλδξσλ θηι. εληφο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, εξγνηαμίσλ θαη 
πξνζσξηλψλ θαηαιήςεσλ ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ. Σα σο άλσ ζρέδηα ζα 
ζπλνδεχνπλ ηεχρε ζηα νπνία ζα δίδεηαη πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζηνηρείνπ κε 
αξηζκνχο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηνπο αξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί ζηα 
ζρέδηα. 

 
14.2.2 Ζ θαηαγξαθή θαη ε έγθαηξε ππνβνιή ηεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν 

Αλάδνρνο λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ηελ κειέηε απνθαηάζηαζεο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ, 
εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ δηαθφξσλ 
θνξέσλ. 

 
14.2.3 Πέξαλ ησλ ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ ηεο θαηαγξαθήο απαηηείηαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θσηνγξάθεζε ησλ ρψξσλ πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεαζηνχλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επαιήζεπζε ηεο πξνυπάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο. 

 
14.2.4   Σα σο άλσ ζρέδηα θαη ηεχρε αθνχ ζρνιηαζηνχλ απν ηελ Τπεξεζία ζα 

ππνβάιινληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα έγθξηζε ζηνπο εκπιεθφκελνπο 
νξγαληζκνχο φπσο ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΑΘ, Γήκν, ΔΠΦΑΘ θηι. γηα 
επαιήζεπζε θαη ζρνιηαζκφ. Σπρφλ δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ 
νξγαληζκψλ ζα γίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ηεχρε απφ ηνλ Αλάδνρν, ηα νπνία 
ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
Οξγαληζκψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο.  

 
14.2.5   ηελ Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ θαη Δπηδφζεσλ (Άξζξν 8) γίλεηαη 

ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο Καηαγξαθήο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο. 

14.3 Αγσγνί, νρεηνί, δεμακελέο όκβξίσλ 

 Οη εγθαηαζηάζεηο απνζηξάγγηζεο ζα αληινχλ χδαηα θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ησλ ζηαζκψλ θαη ζεξάγγσλ ζε δεμακελέο θαζίδεζεο ηεο ηιχνο, πξηλ ηα 
χδαηα απηά θαηαιήμνπλ ζην δίθηπν ηεο πφιεο.  

Οη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο απνζηξάγγηζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο λα 
αληηκεησπίδνπλ αλακελφκελεο εηζξνέο πδάησλ νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ 
απφ : 
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α) Γηεζήζεηο θαη δηεηζδχζεηο ησλ πδάησλ ηνπ πδξνθφξνπ απφ ηηο 
ζήξαγγεο. 

β) κβξηα χδαηα εηζεξρφκελα ζε πξνζβάζεηο ζηαζκψλ, θξέαηα 
εμαεξηζκνχ, θαζψο θαη ζε άιια αλνίγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 
αλνηθηέο επηθάλεηεο ζηε βξνρή. 

γ) Όδαηα απφ θπιηφκελεο θιίκαθεο, αλειθπζηήξεο, θιηκαηηζηηθά θαη 
απφ ην ζχζηεκα ππξφζβεζεο  

  Πξνζηαζία απφ δηαθπγφληα ξεχκαηα : 

α) Με ζθνπφ ηελ απνθπγή δηάβξσζεο απφ ηα δηαθπγφληα ξεχκαηα, 
νη εγθηβσηηζκέλνη ζε ζθπξφδεκα αγσγνί ζα είλαη PVC. 

β) Αγσγνί παξνρήο πφζηκνπ χδαηνο θαη ππξφζβεζεο ζα 
εθνδηαζηνχλ κε κε κεηαιιηθά παξεκβχζκαηα ζηα ζεκείά εηζφδνπ 
ζε θάζε ζηαζκφ κεηά ηελ ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ηεο πφιεο, πξνο 
απνθπγήλ κεηάδνζεο ησλ δηαθπγφλησλ ξεπκάησλ ζην δίθηπν ηεο 
πφιεο. 

  Γηαθνξηθέο θαζηδήζεηο κεηαμχ δνκηθψλ έξγσλ θαη πεξηβάιινληνο εδάθνπο 
ζηα ζεκεία εηζφδνπ ή εμφδνπ αγσγψλ απφ δνκηθά έξγα ζα 
αληηκεησπηζηνχλ κε πξφβιεςε εχθακπησλ αγσγψλ ή αξζξψζεσλ έμσ 
απφ ηηο θαηαζθεπέο απηέο. 

  Μεηαθίλεζε κεηαμχ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα επηηξέπεηαη γηα αγσγνχο 
εγθηβσηηζκέλνπο κέζα ζην δνκηθφ ηκήκα κηαο θαηαζθεπήο κε ηελ 
πξφβιεςε ζπλδέζκσλ ζηνπο αξκνχο ακνηβαίαο κεηαθίλεζεο. 

Δχθακπηνη αγσγνί, αξζξψζεηο θαη ζπλδέζεηο ζα είλαη ηθαλνί λα 
απνξξνθνχλ ηνλ βαζκφ ειεπζέξαο ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ αλαιχεηαη 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ νθείινληαη ζε ζεηζκνχο). Θα 
εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλφηεηα σο πξνο ηελ είζνδν λεξνχ θαη ζε πεξίπησζε 
αγσγψλ παξνρήο λεξνχ ή απνζηξάγγηζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ ηελ 
εηδηθή δνθηκή πηέζεσλ ρσξίο δηαξξνή. 

θξάγηζε κε ζηεγαλσηηθφ πιηθφ ζα πξνβιεθζεί ζε θάζε ζεκείν φπνπ 
αγσγφο δηαπεξλά εμσηεξηθφ ηνίρν ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Ζ ζθξάγηζε 
ζα είλαη αλζεθηηθή ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζε πηέζεηο ζηελ ζέζε 
απηή. 

Θα είλαη επηζθέςηκνη φινη νη κε εγθηβσηηζκέλνη ζε ζθπξφδεκα αγσγνί. Θα 
πξνβιεθζεί πξφζβαζε ζε φια ηα θελά φπνπ νη αγσγνί είλαη εθηεζεηκέλνη. 
Δθηεζεηκέλνη αγσγνί ζα είλαη κεηαιιηθνί ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 
πξνδηαγξαθή Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ. 

ιν ην δίθηπν ζσιελψζεσλ θαη νη ζπλδέζεηο ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο, θαη ηεο ΔΤΑΘ. 

Οη αγσγνί ππφ πίεζε, νη αληιίεο, ηα δίθηπα απνρέηεπζεο ιπκάησλ εληφο 
ησλ ζηαζκψλ  θαζψο θαη νη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο αληιηνζηαζίσλ 
θαη νη ζσιήλεο θαηάζιηςεο πδάησλ-ιπκάησλ απφ ην αληιηνζηάζην κέρξη 
ηνπο ππνλφκνπο ηεο ΔΤΑΘ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ Έξγσλ 
Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. 
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  ιεο νη ζπλδέζεηο φκβξίσλ θαη αθαζάξησλ πδάησλ απφ ζηαζκνχο ή 
ζήξαγγεο πξνο ηα δίθηπα ηεο ΔΤΑΘ θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ησλ 
δεμακελψλ νκβξίσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ.  

  Σα ζπζηήκαηα απνζηξάγγηζεο : 

α) ζα έρνπλ πιήξε πξφβιεςε γηα ηελ απνζηξάγγηζε θαη δηάζεζε ησλ 
επηθαλεηαθψλ λεξψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ απνξξνή) θαη ησλ αθαζάξησλ. 

β) ζα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε ζηελ πεξίπησζε πιεκκχξαο λα 
κελ είλαη δεθηή επηζηξνθή λεξνχ κέζσ ησλ ζπλδέζεσλ 
απνζηξάγγηζεο ζηηο θαηαζθεπέο ηνπ κεηξφ (βάλεο, βαιβίδεο 
αληεπηζηξνθήο). 

γ) ζα ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ θαη Δπηδφζεσλ θαη 
ηηο πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο. 

δ) ζα ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειέηεο 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ηελ πξαθηηθή πνπ ηζρχεη 
γηα ηελ γείσζε, γεθχξσζε θαη πξνζηαζία απφ δηάβξσζε (φπνπ νη 
απαηηήζεηο γηα εμσηεξηθέο ππεξεζίεο ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ 
κειέηε ηνπ δηθηχνπ πνπ ζρεκαηίδεη απνζηξαγγηζηηθέο ζπλδέζεηο). 

ε) ζα ελζσκαηψλνπλ ηππηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα αχιαθεο, θξεάηηα θαη 
ζπλδέζεηο.  

  Καλέλα ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο δελ ζα πεξλάεη κέζα απφ 
αίζνπζεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Όδαηα κέζα ζηηο ζήξαγγεο απφ δηαξξνέο θαη ηπρφλ αλάληε θξέαηα 
εμαεξηζκνχ ζα ξένπλ ζε θαλάιηα ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο αλάκεζα ζηηο 
ζηδεξνηξνρηέο. Σα λεξά απηά ζα ζπιιέγνληαη ζε δεμακελέο ζηνλ εθάζηνηε 
θαηάληε ζηαζκφ ή ζηα ρακειά ζεκεία ηεο ζήξαγγαο απ΄ φπνπ ζα 
αληινχληαη ζην δίθηπν ηεο πφιεο.  

  πνπ ππάξρεη δηαζηαχξσζε θαη δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ 
ηξαπεδνεηδνχο θαλαιηνχ αλάκεζα ζηηο ζηδεξνηξνρηέο, ζα ηνπνζεηνχληαη 4 
ζσιήλεο Φ100 απφ PVC νη νπνίνη ζα εγθηβσηίδνληαη θαζ΄ φιν ην 
απαηηνχκελν κήθνο ηνπ ςαιηδηνχ ζε κπεηφλ. 

ηα θακπχια ηκήκαηα ζεξάγγσλ φπνπ ζα ππάξρεη επίθιεζε ησλ 
ζηδεξνηξνρηψλ, ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ ρακειή ηξνρηά ηεο ζήξαγγαο 
ζσιήλαο PVC Φ 100 θνκκέλνο ζηελ κέζε, κέζα ζηνλ νπνίν ζα ξένπλ ηα 
χδαηα κέρξη ην ηέινο ηεο επίθιεζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη δεμακελέο απνζηξάγγηζεο φρη κφλν ζε θάζε 
ζηαζκφ αιιά θαη ζε ζήξαγγεο φπνπ ππάξρνπλ ρακειά ζεκεία αλάκεζα ζε 
δχν ζηαζκνχο. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο φκβξίσλ ζε θάζε ζηαζκφ ζα είλαη γηα 
χδαηα απφ βξνρφπησζε δηάξθεηαο πέληε (5) σξψλ ηεο πιεκκχξαο 
200εηίαο πνπ ζα εηζέξρνληαη απφ ηηο εηζφδνπο θαη ηα θξέαηα εμαεξηζκνχ 
θάζε ζηαζκνχ ζχλ ηα χδαηα απφ δηεηζδχζεηο ηνπ πδξνθφξνπ απφ αλάληε 
ζήξαγγεο. χκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ θαη Δπηδφζεσλ Άξζξν 
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7, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε δηαξξνή λεξνχ απφ δηαθξαγκαηηθνχο ηνίρνπο 
ησλ ζηαζκψλ ζα είλαη 0,125 ιίηξα αλά η.κ. ηελ εκέξα. Σα λεξά απφ 
δηαξξνέο ησλ δηαθξαγκαηηθψλ ηνίρσλ ζα ζπιιέγνληαη ζε ξερά θαλάιηα, 
πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε επαθή κε ηνλ πεξηκεηξηθφ ηνίρν, θαη ζα 
θαηαιήγνπλ ζηελ δεμακελή φκβξίσλ. ε επαθή κε ηα θαλάιηα απηά ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ νη εζσηεξηθνί ηνίρνη ηνπ ζηαζκνχ. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα δεμακελψλ φκβξίσλ ζε ζήξαγγεο ζα είλαη : 

α) γηα ηα φκβξηα απφ βξνρφπησζε δηάξθεηαο πέληε (5) σξψλ ηεο 
πιεκκχξαο 200εηίαο ζε ηπρφλ αλάληε θξέαηα εμαεξηζκνχ, θαη  

β) απφ δηεηζδχζεηο ηνπ πδξνθφξνπ ζηελ ζήξαγγα γηα δηάξθεηα 72 
σξψλ, κε κέγηζηε επηηξεπφκελε ξνή 0,10 ιίηξα / η.κ. εκεξεζίσο. 

Ο θαηαζιηπηηθφο ζσιήλαο απφ ην αληιηνζηάζην ζα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν 
ηεο πφιεο κέζσ ηεο ζήξαγγαο, εθηφο αλ θαηαζθεπαζηεί ζην ζεκείν απηφ  
θαη θξέαξ εμαεξηζκνχ. 

ε πεξηνρέο φπνπ ν πδξνθφξνο νξίδνληαο ελδέρεηαη λα δηαθφπηεηαη απφ 
ηελ ζήξαγγα ή απφ ζηαζκφ ηνπ κεηξφ ζεσξείηαη απαξαίηεην, ηφζν θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη κεηά, λα δηαηεξεζεί ε ξνή ησλ 
πδάησλ ηνπ πδξνθφξνπ πξνο ηνλ Θεξκατθφ, ψζηε λα εμηζνξξνπείηαη ε 
πδξνζηαηηθή πίεζε εθαηέξσζελ ηεο ζήξαγγαο. Σνχην, ζε ζήξαγγεο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ κέζνδν αλνηθηνχ νξχγκαηνο, κπνξεί λα επηηεπρζεί 
κε ζηξψζε απφ ραιίθη θάησ απφ ηελ ζήξαγγα, θαη ρξήζε DORKEN 
ηνπηθά ζηα ηνηρψκαηα ηεο ζήξαγγαο, φπνπ ππάξρνπλ ζηξαγγηζηήξηα ψζηε 
λα κελ εκπνδίδεηαη ε αδηάθνπε ξνή ηνπ λεξνχ. 

14.4 Πξνζβάζεηο ζε Φξέαηα θαη ηαζκνύο 

 Σα θξέαηα εμαεξηζκνχ ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε γαιβαληζκέλεο εζράξεο 
θαη ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεηαιιηθέο γαιβαληζκέλεο βαζκίδεο κε θισβφ 
αζθαιείαο ή ζθάιεο κε πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα. Ζ θάηνςε ηνπ θξέαηνο 
ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 
αληιηψλ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ νρεηψλ, ηνλ έιεγρν ησλ θαισδίσλ θαη 
απηνκαηηζκψλ. 

 ηα θξέαηα εθηφλσζεο θαη εμαεξηζκνχ ησλ ζηαζκψλ νη εζράξεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειεο θιεηδαξηέο ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκεο κφλνλ 
κέζα απφ ηνλ ζηαζκφ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

ηα θξέαηα εμαεξηζκνχ κεηαμχ ζηαζκψλ, νη εζράξεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειεο θιεηδαξηέο ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκεο κφλνλ 
απφ ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ. Κιεηδηά ζα δηαηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία 
Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο θαζψο θαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο 
πεξηνρήο. 

 Έμνδνη θηλδχλνπ ζα πεξηβάιινληαη κε πξνζηαηεπηηθά θνισλάθηα θαη ζα 
είλαη εθνδηαζκέλεο κε πδαηνζηεγαλά θαιχκκαηα εθνδηαζκέλα κε κπάξεο 
παληθνχ, θαη πδξαπιηθή αλάξηεζε (ηχπνπ  SURESPAN ή ηζνδχλακν). 

Οη πξνζβάζεηο ή είζνδνη ζε θάζε ζηαζκφ ζα ππεξπςψλνληαη φπνπ είλαη 
απαξαίηεην, αλπςψλνληαο ηελ είζνδν θαηά δχν ηνπιάρηζηνλ ζθαινπάηηα 
(ην έλα ζθαινπάηη πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηεο 
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θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ), θαη „‟πνδηάο‟‟ επαξθνχο κήθνπο 4-5 κ κε κέγηζηε 
θιίζε 5%, απνκαθξχλνληαο ηα φκβξηα απφ ηελ είζνδν. 

Σα αλνίγκαηα ησλ ζπξψλ ησλ αλειθπζηήξσλ ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ ζα 
εηλαη ππεξπςσκέλα θαη κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα θαηάληε ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο γηα ιφγνπο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. ε θάζε 
πεξίπησζε, φπνπ ρξεηαζηεί ξάκπα, ε θιίζε ηεο ξάκπαο ζα είλαη =< 5%. 
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 Άξζξν 15       πληνκνγξαθίεο 
 

 ACD Advanced Concept Design – Πξνκειέηε  

 AM Automatic Mode –Απηφκαηε Λεηηνπξγία   

 ATC Automatic Train Control – Απηφκαηνο Έιεγρνο πξκνχ  

 ATIM Automatic ticket issuing Machine – Απηφκαην Μεράλεκα Έθδνζεο 
Δηζηηεξίσλ  

 ATO Automatic driverless Train Operation – Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκνχ 
Υσξίο Οδεγφ   

 ATP Automatic Train Protection – Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκνχ   

 ATS Automatic Train Supervision – Απηφκαηε Δπίβιεςε πξκνχ  

 BACS Building Automation and Control System – χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη 
Διέγρνπ Κηεξίσλ  

 BMS Building Management System – χζηεκα Γηαρείξηζεο Κηεξίσλ  

 CCTV Closed Circuit Television – Κιεηζηφ Κχθισκα Σειεφξαζεο  

 DFD Detailed Final Design – Λεπηνκεξήο Οξηζηηθή Μειέηε ΛΟΜ   

 DOO Departure on Order – Αλαρψξεζε κεηά απφ ζρεηηθή Δληνιή   

 DMI Driver machine interface – Δπηθνηλσλία Οδεγνχ-Μεραλήο   

 EB Emergency Braking –χζηεκα Πέδεζεο ζε Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο  

 EDP Emergency Driving Position – Θέζε Οδήγεζεο ζε Καηάζηαζε Έθηαθηεο 
Αλάγθεο  

 e-IXL Electronic Interlocking – Ζιεθηξνληθή Αιιεινκαλδάισζε   

 EMC Electromagnetic Compatibility – Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα   

 EMI Electromagnetic Interference – Ζιεθηξνκαγλεηηθή Παξεκβνιή   

 EN European Standard – Δπξσπατθφ Πξφηππν   

 ENV European Prestandard – Δπξσπατθφ Πεηξακαηηθφ Πξφηππν  

 GFD General Final Design – Οξηζηηθή Μειέηε ΟΜ 

 HVAC Heating, Ventilation, Air Consitioning - χζηεκα Θέξκαλζεο, Αεξηζκνχ, 
Κιηκαηηζκνχ  

 IP Internet Protocol - Πξσηφθνιιν δηαδηθηχνπ 

 LAN Local  Area Network - χζηεκα Σνπηθνχ Γηθηχνπ   

 MMI Man Machine Interface – Δπηθνηλσλία Αηφκνπ-Μεραλήο  

 MTBF Mean Time Between Failures – Μέζνο Υξφλνο Μεηαμχ Βιαβψλ  

 MTTR Mean Time To Repair – Μέζνο Υξφλνο έσο ηελ Δπηζθεπή  

 NST Non-stop Train – Με ζηάζε ζπξκνχ ζε ζηαζκφ  

 OCC Operation Control Centre – Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγηψλ ΚΔΛ 

 PA Public Adress χζηεκα Αλαγγειηψλ πξνο ην θνηλφ 

 PIS Passenger Iformation System χζηεκα Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ 

 PRCS Power Remote Control System χζηεκα Σειερεηξηζκνχ πζηήκαηνο 
Παξνρήο Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο 

 PSD Platform Screen Doors – Θσξαθηζκέλεο Θχξεο ζην Δπίπεδν Απνβάζξαο 

 RAM Reliability, Availability, Maintainability – Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, 
Γπλαηφηεηα πληήξεζεο   

 RAMS Reliability, Availability, Maintainability, Safety – Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, 
Γπλαηφηεηα πληήξεζεο, Αζθάιεηα  

 SEP Signalling Emergency Plunger – Κνκβίν Αθηλεηνπνίεζεο πξκνχ   

 SIL Safety Integrity Level – Δπίπεδν Δπάξθεηαο Αζθάιεηαο 
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 SL Sleeping mode or Supervised Location – Θέζε ζε Αδξάλεηα ή Θέζε Τπφ 
Δπνπηεία  

 SM Station Master Τπεχζπλνο ηαζκνχ  

 SMM Supervised Manual Mode – Δπηβιεπφκελε Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία   

 SMR Station Master - Room Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ  

 TCR Traction Circuit Removal - Γηαθνπή ηζρχνο Έιμεο 

 TCP Transmission Control Protocol -  Πξσηφθνιιν ειέγρνπ κεηάδνζεο   

 WM Washing Mode – Θέζε ζε Πιχζε  

 WAN Wide Area Network - Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο  
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