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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
Σν παξόλ ηεύρνο (ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) παξέρεη ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ «RFP-360/19: ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΣΡΑΜ 
ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ» θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ζρεδηαζκό, ηα ραξαθηεξηζηηθά 
θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαληηθόηεξεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 
κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, νη νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνύλ θαη 
εμεηδηθεύεη ή δηεπθξηλίδεη ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα 
δηαηηζέκελα ζρέδηα ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο πνπ δίδνληαη από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ..  
 

 ην παξόλ ηεύρνο επηζπλάπηεηαη ν θαηάινγνο ησλ ζρεδίσλ ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο 
ηνπ Έξγνπ (Παξάξηεκα). 

 

2. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
Σν Έξγν αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Ακαμνζηαζίνπ Σξακ ζην Διιεληθό.  
 
Ζ επέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ είρε απνθαζηζηεί θαη ζρεδηαζηεί ζε ζπλδπαζκό κε ηε 
δεκηνπξγία κίαο λέαο γξακκήο Σξακ θαηά κήθνο ηεο βόξεηαο πεξηκέηξνπ ηνπ πξώελ 
Αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ, ε νπνία αθελόο επξόθεηην λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 
πθηζηάκελε ζπλδεηήξηα (ππεξεζηαθή) γξακκή ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη αθεηέξνπ ζα 
πξνζέγγηδε ηνλ ηαζκό Μεηξό «Αξγπξνύπνιε» γηα λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε 
κεηεπηβίβαζε από ην δίθηπν Σξακ ζην δίθηπν Μεηξό.  
 
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο επέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ είρε παξαρσξεζεί από ηελ ΚΔΓ 
έθηαζε 5.000 η.κ. ζε επαθή κε ην πθηζηάκελν Ακαμνζηάζην. Ζ επέθηαζε ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ θαη ε λέα γξακκή Σξακ είραλ ιάβεη Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο από ηελ 
Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΝ ην 2012. 
 
Ζ αλάπηπμε όκσο πνπ ζρεδηάδεηαη ζήκεξα ζην ρώξν ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ ζην 
Διιεληθό πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο γξακκήο Σξακ ε νπνία ζα πξνζεγγίδεη 
κε δηαθνξεηηθή ράξαμε ην ζηαζκό κεηξό «Αξγπξνύπνιε» (θαη ην Ακαμνζηάζην), 
νπόηε ε βόξεηα επέθηαζε ηεο γξακκήο Σξακ πξνο ηνλ ζηαζκό «Αξγπξνύπνιε» πνπ 
είρε κειεηεζεί θαη αδεηνδνηεζεί ην 2012 δελ ζα πινπνηεζεί, θαη έηζη ην παξόλ Έξγν 
αθνξά κόλν ζηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Ακαμνζηαζίνπ ηνπ Σξακ. 
 
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο κειέηεο θαη 
εξγαζίεο έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, θαζώο θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη 
ηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνύλ : 
 

 Σελ θαηαζθεπή λένπ κεηαιιηθνύ θηηξίνπ/ζηεγάζηξνπ, αλνηθηνύ πεξηκεηξηθά, 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 70m x 43m, ζε λέν ρώξν εκβαδνύ 5 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, 
παξαθείκελν ζην πθηζηάκελν ακαμνζηάζην Σξακ, πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ 
ελαπόζεζε είθνζη δύν (22) λέσλ νρεκάησλ Σξακ ζε έληεθα (11) παξάιιειεο 
λέεο ηξνρηέο ζε έξκα, κε ιεηηνπξγηθό κήθνο ελαπόζεζεο δύν (2) νρεκάησλ ε 
θάζε κία. Οη λέεο ηξνρηέο ζα ζπλδεζνύλ κε ηηο πθηζηάκελεο ηξνρηέο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ κέζσ λέσλ ζηδεξνδξνκηθώλ δηαθιαδώζεσλ/αιιαγώλ ζηα άθξα 
απηώλ, ελώ ζα επεθηαζεί αληίζηνηρα θαη ν ελαέξηνο ξνεθόξνο αγσγόο 750V DC 
γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θίλεζε ησλ ζπξκώλ ζηηο λέεο ηξνρηέο. Δλδηάκεζα 
ησλ ηξνρηώλ, θάησ από ην ζηέγαζηξν ζα θαηαζθεπαζζνύλ νη απαηηνύκελεο 
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πιαηθόξκεο κηθξνύ ύςνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξόζβαζε γηα ηνλ 
θαζαξηζκό ησλ νρεκάησλ. Λόγσ ηεο επέθηαζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ απμεκέλνπ ζε αξηζκό ζηόινπ ησλ νρεκάησλ Σξακ, ζα απαηηεζεί 
επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε νξηζκέλσλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη 
ηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ ζην πθηζηάκελν ακαμνζηάζην. 

 

 Πξόζζεηεο εξγαζίεο εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ζπλεξγείνπ γηα ηε δεκηνπξγία  
δύν λέσλ νξπγκάησλ επίζθεςεο-επηζθεπώλ θαη θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 
αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη ηελ 
πξνκήζεηα ησλ λέσλ ζπξκώλ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε νρήκαηα Σξακ πνπ πξνθύπηνπλ 
από ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο Σξακ ζηνλ Πεηξαηά, βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε 
ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα είθνζη πέληε (25) λέσλ νρεκάησλ Σξακ πνπ ζα 
εμππεξεηνύληαη ηόζν από ηηο πθηζηάκελεο, όζν θαη από ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ ζην Διιεληθό. 

 
πλνπηηθά ζην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά, ηα παξαθάησ: 

 
2.1 Έξεπλεο θαη Μειέηεο  

 
Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη 
ηε Μειέηε Δθαξκνγήο (ΜΔ) ηνπ Έξγνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο 
Πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηελ Οξηζηηθή Μειέηε (ΟΜ) ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηα 
ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε. Οη έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο 
πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 

 Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο, θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα / πίλαθεο. 

 Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

 Γεσηερληθή Έξεπλα θαη εθζέζεηο γεσηερληθώλ εξεπλώλ. 

 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή ηεο ράξαμεο ηεο γξακκήο. 

 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή ηεο ράξαμεο ηεο γξακκήο κέζα ζην 
Ακαμνζηάζην κε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ ην λέν δίθηπν ηξνρηώλ ζπλδέεηαη κε 
ηηο ππάξρνπζεο ηξνρηέο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη επαιήζεπζε ηεο κε 
παξεκβνιήο θαηαζθεπαζηηθνύ πεξηηππώκαηνο νρήκαηνο -επαπμεκέλνπ κε ηα 
αληίζηνηρα ηηλάγκαηα ιόγσ νξηδόληησλ θακππιώλ- κε ηηο παξαθείκελεο 
ζηαζεξέο θαηαζθεπέο. 

 Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη κειέηε γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 
λέσλ ηξνρηώλ ζην ππάξρνλ δίθηπν. 

 Έξεπλεο θαη έιεγρνη γηα ηε ζέζε Γηθηύσλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθειείαο 
(Ο.Κ.Χ.) θαη ηε κειέηε ησλ απαηηνπκέλσλ εθηξνπώλ θαη παξαθάκςεώλ ηνπο. 

 Μειέηεο θπθινθνξηαθώλ παξαθάκςεσλ. 

 Γεσηερληθέο Μειέηεο Δθαξκνγήο εθζθαθήο θαη πξνζσξηλώλ αληηζηεξίμεσλ 
ησλ θαηαζθεπώλ αλνηθηήο εθζθαθήο. 

 Μειέηεο Γνκνζηαηηθέο όισλ ησλ κνλίκσλ θαηαζθεπώλ ηνπ Έξγνπ 
(ζηέγαζηξα, ηνίρνη αληηζηήξημεο θιπ). 

 Μειέηεο γηα κέηξα ελίζρπζεο ηνπ εδάθνπο θαη κέηξα πξνζηαζίαο θηηξίσλ θαη 
θαηαζθεπώλ όπνπ απαηηείηαη. 

 Μειέηεο πξνζσξηλήο θαη κόληκεο απνζηξάγγηζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Μειέηεο απνθαηαζηάζεσλ εξγνηαμηαθώλ θαη ινηπώλ ρώξσλ θαη θαηαζθεπώλ. 
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 Μειέηε Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
Έξγνπ. 

 Μειέηεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. 

 Μειέηε Θνξύβνπ θαη Γνλήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
Έξγνπ. 

 Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο (δηαηάμεηο θαη αξρηηεθηνληθά ηειεηώκαηα). 

 Μειέηεο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ (Ζ/Μ) πζηεκάησλ. 

 Μειέηεο ηδεξνδξνκηθώλ πζηεκάησλ. 

 Μειέηε ππνινγηζκνύ Γηαθπγόλησλ Ρεπκάησλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ηξνρηνδξόκνπ, θαη θαζνξηζκνύ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
παξαθείκελσλ θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 Μειέηε πληνληζκνύ κεηαμύ έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, Ζ/Μ θαη 
ηδεξνδξνκηθώλ πζηεκάησλ. 

 ύληαμε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ θαη ΦΑΤ). 

 Μειέηε πξνζσξηλήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ηξακ εληόο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, 
κε θαζνξηζκό/ζρεδηαζκό όισλ ησλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο θάησ 
από αζθαιέο πεξηβάιινλ αληίζηξνθεο θνξάο θπθινθνξίαο (reverse running). 

 
Οη έξεπλεο / δηεξεπλήζεηο / κειέηεο ππόθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ έγθξηζε ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ θαη 
νξγαληζκώλ (π.ρ. ΓΔΓΓΖΔ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, Γήκνη, ΤΠΔΥΧΓΔ, ΤΠΠΟ θιπ) πξηλ από 
ηελ εθαξκνγή ηνπο.  
 

2.2 Πξνθαηαξθηηθέο Δξγαζίεο  
 

ηηο αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: 
 

 Έιεγρνο, επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ 
(ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο, γεσηερληθέο, 
πδξνινγηθέο, αζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο έξεπλεο, έξεπλεο δηθηύσλ Ο.Κ.Χ., 
δηεξεύλεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θηηξίσλ, θιπ). 

 Μεηαηόπηζε δηθηύσλ Ο.Κ.Χ. θαη ζπλδξνκή πξνο ηνπο Ο.Κ.Χ. θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην παξόλ έξγν εξγαζηώλ ηνπο. 

 Απνμειώζεηο θαη απνκάθξπλζε πιηθώλ θάζε είδνπο θαηαζθεπώλ (ελδεηθηηθά: 
απνμήισζε πθηζηάκελεο πεξίθξαμεο ακαμνζηαζίνπ, απνκάθξπλζε πξώελ 
εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ - containers, επίρσζε θξέαηνο άξδεπζεο, 
απνμήισζε άιισλ θαηαζθεπώλ).  

 Έθδνζε θάζε είδνπο αδεηώλ.  

 Δξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Κπθινθνξηαθέο παξαθάκςεηο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 
 

2.3 Αξραηνινγηθέο Δξγαζίεο - Δξγαζίεο εθθαζάξηζεο 
 
Οη αξραηνινγηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ δηεξεπλήζεηο, δνθηκαζηηθέο ηνκέο, 
αλαζθαθέο, θαηαγξαθέο, ζπληήξεζε, δηαθύιαμε - πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ 
αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ θιπ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην νηθείν άξζξν ηεο 
πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. 
 
Δπηπιένλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Σξνπνπνίεζεο θαη 
Παξάηαζεο Ηζρύνο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηνπ Σξακ Αζήλαο 
(ΤΠΔΚΑ/ΔΤΠΔ/Σκ.Α’/203853/14.12.2012, ΑΓΑ:Β4ΜΦ0-Α2Τ) θαη ζηνλ αληίζηνηρν 
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θάθειν ζηνηρείσλ Άξζξνπ 13 ηεο κε αξηζκό Ζ.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 ΚΤΑ 
θαη αθνξά ζηελ Αλαλέσζε θαη Σξνπνπνίεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηνπ 
Έξγνπ «ύγρξνλνο Σξνρηόδξνκνο (Σξακ) ζηελ Πεξηνρή ηεο Αζήλαο». Ζ 
πξναλαθεξζείζα Τπνπξγηθή Απόθαζε θαζώο θαη ν θάθεινο ζηνηρείσλ ηνπ Άξζξνπ 
13 απνηεινύλ Παξάξηεκα ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ.  
 
εκεηώλεηαη όηη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζεί δηεξεύλεζε θαη 
εθθαζάξηζε ηεο πεξηνρήο από ππξνκαρηθά παληόο ηύπνπ ιόγσ ελδερόκελεο 
ύπαξμεο παξακελόλησλ ππξνκαρηθώλ εληόο ησλ νξίσλ εξγαζηώλ επέθηαζεο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ θαζώο θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ λέσλ νξπγκάησλ επίζθεςεο-επηζθεπώλ 
ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ πληήξεζεο/επηζθεπώλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ ΣΡΑΜ (π.ρ. 
βόκβεο αεξνπιάλσλ ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ). Ζ δηεξεύλεζε θαη εθθαζάξηζε 
γίλεηαη από ηνλ ζηξαηό (ΣΔΝΞ). 
 

2.4 Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ (ΠΜ) 
 
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο (ΟΜ), ην έξγν πεξηιακβάλεη 
ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα - όρη πεξηνξηζηηθά - έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ηα νπνία 
ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. Όιεο νη Υ.Θ. 
πνπ αλαθέξνληαη είλαη επηπέδνπ Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη νη ηειηθέο Υ.Θ. ζα 
νξηζηηθνπνηεζνύλ ζηε Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ.  

 
2.5 Έξγα ηδεξνδξνκηθήο Δπηδνκήο 

 
Σν αληηθείκελν ηεο ηδεξνδξνκηθήο Δπηδνκήο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε, πξνκήζεηα, 
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ηύπσλ ηξνρηάο θαη ησλ εμαξηεκάησλ 
ηξνρηάο γηα ηελ Δπέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, ζε ζπκθσλία κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 
Μειεηώλ θαη Δπηδόζεσλ γηα ηδεξνδξνκηθή Δπηδνκή, ηα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ηα 
εγθεθξηκέλα από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Σερληθά έγγξαθα - ζε ζπληνληζκό κε ηα 
δηάθνξα πζηήκαηα κε ηα νπνία είλαη ζε επαθή. 
Δπηπιένλ, ζα γίλεη Μειέηε Γηαζύλδεζεο Σξνρηώλ κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ 
ππάξρνλησλ ηξνρηώλ ζηηο πεξηνρέο ζύλδεζεο κε ηηο λέεο ηξνρηέο, κε ζθνπό ηελ 
επηβεβαίσζε ηεο πξνηεηλόκελεο ράξαμεο, ηνλ θαζνξηζκό ησλ κεζνδνινγηώλ 
θαηαζθεπήο, ησλ απαηηνύκελσλ πξνζαξκνγώλ θαη ηνλ ζπληνληζκό ηνπο κε ηα άιια 
ζπζηήκαηα. 

 
2.6 Αξρηηεθηνληθέο Δξγαζίεο  

 
Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη όια ηα αξρηηεθηνληθά ηειεηώκαηα ηνπ ζηεγάζηξνπ ζην 
ρώξν ησλ λέσλ γξακκώλ ζηάζκεπζεο ζπξκώλ, ηηο πεξηθξάμεηο ηεο επέθηαζεο ηνπ 
ρώξνπ ελαπόζεζεο ζπξκώλ, ηελ πεξίθξαμε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηώλ όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο 
ΟΜ.  
 

2.7 Ζιεθηξνκεραλνινγηθά πζηήκαηα  
 
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ 
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ην 
λέν ζηέγαζηξν ελαπόζεζεο ησλ νρεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 
ελαπόζεζεο, θαζαξηζκνύ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηηο δύν ζεηξέο 
(εηξά Η θαη εηξά ΗΗ) ησλ νρεκάησλ ηνπ Σξακ ζην ακαμνζηάζην Σξακ ζην Διιεληθό. 
Ζ εηξά Η ησλ νρεκάησλ ηνπ Σξακ (34 νρήκαηα) ιεηηνπξγεί από ην 2004 ελώ ε 
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εηξά ΗΗ (25 λέα νρήκαηα) επξίζθεηαη ζε θάζε πξνκήζεηαο από αλεμάξηεηε 
ζύκβαζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 

Σα ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ή 
πνπ ζα ηξνπνπνηήζνπλ θαη ζα επεθηείλνπλ όπσο απαηηείηαη ηα πθηζηάκελα 
ζπζηήκαηα ηνπ ακαμνζηαζίνπ Διιεληθνύ είλαη ηα παξαθάησ : 

1. ύζηεκα Ηζρύνο Έιμεο 750V DC (TPS) θαη ζύζηεκα επηηήξεζεο SCADA 

2. ύζηεκα Δλαέξηαο Γξακκήο επαθήο 

3. Γεηώζεηο θαη Πξνζηαζία έλαληη Ρεπκάησλ Γηαθπγήο 

4. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

5. Γηαλνκή Ηζρύνο Υακειήο Σάζεο (400/230V AC) 

6. Φσηηζκόο 

7. Παξνρή Ύδαηνο 

8. Απνζηξαγγίζεηο - Απνρεηεύζεηο – Αληιηνζηάζηα 

9. Ππξνπξνζηαζία 

10.ύζηεκα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ 

11.ύζηεκα εκαηνδόηεζεο 

12.Κιεηζηό Κύθισκα Σειεόξαζεο (CCTV) 

13.Αζύξκαηα Γίθηπα (Wi-Fi) 

14.ύζηεκα δηαρείξηζεο νρεκάησλ ακαμνζηαζίνπ 

15.ύζηεκα RF ID 

Σα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο ηεο παξ. 4. 

Αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλσ πνπ αθνξνύλ ην λέν ζηέγαζηξν, ζα πινπνηεζνύλ 
θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ 
θηηξίνπ ζπληήξεζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ησλ δύν λέσλ 
νξπγκάησλ επίζθεςεο ζηηο ηξνρηέο 5 θαη 7 ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ. Απηέο νη εξγαζίεο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 3.6 ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

 
 

2.8 Γεκηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ ηνπ Έξγνπ 
 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζύληαμε ηνπ Μεηξώνπ ηνπ 
Έξγνπ θαη ε ππνβνιή ηνπ ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 
ζηελ Τ.Α Αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 1956, ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, 
07.06.2017, Πεξηερόκελν ηνπ Μεηξώνπ Έξγνπ), θαζώο θαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο 
πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. 
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3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ 
ΔΠΗΓΟΜΖ 

 
3.1 Γεληθά Θέκαηα 
 

3.1.1 Καηαγξαθή Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 
 

Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρώξν πνπ ζα απνηειέζεη ην εξγνηάμην ηνπ 
έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ πξόθεηηαη λα θαηαιεθζνύλ γηα ηελ 
εθηέιεζε όισλ ησλ έξγσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ.  
 
Ζ θαηαγξαθή απηή ζα γίλεηαη κε ζρέδηα, πεξηγξαθέο, πίλαθεο πνζνηήησλ, 
θσηνγξαθίεο θιπ θαη ζα πεξηιακβάλεη όια ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία, όπσο 
πεδνδξόκηα, θξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη επίζθεςεο ησλ δηθηύσλ απνζηξάγγηζεο 
νκβξίσλ θαη απνρέηεπζεο, δέλδξα, θσηηζηηθά ζώκαηα θιπ.  
 
Ζ αλσηέξσ θαηαγξαθή είλαη αλαγθαία λα ππάξρεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε από ηνλ 
Αλάδνρν όισλ ησλ θαηαιεθζέλησλ ρώξσλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε θαη ηελ 
εγθαηάζηαζε εθ λένπ ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ είραλ απνκαθξπλζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, εθηόο εάλ ε απνθαηάζηαζε ησλ ρώξσλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε.  
 
Όια ηα παξαπάλσ ζρέδηα θαη ηεύρε ζα ππνβιεζνύλ ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ηνλ Γήκν θαη 
άιινπο ηπρόλ εκπιεθόκελνπο θνξείο, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνδηαγξαθή. 
 
Ζ θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ηξνρηώλ ζηηο πεξηνρέο ζύλδεζεο κε ηηο λέεο ηξνρηέο, 
ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά (ζε κία κειέηε δηαζύλδεζεο) ώζηε πξηλ ηελ θαηαζθεπή 
λα επηβεβαησζεί ε δηαζύλδεζε ησλ ηξνρηώλ -θαη ζε ζπληνληζκό κε ηα ππόινηπα 
πζηήκαηα- γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εληαίνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

 
3.1.2 Σνπνγξαθηθέο Δξγαζίεο  

 
Τπάξρεη γηα ηε κεγαιύηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ παιαηόηεξε ηνπνγξαθηθή 
απνηύπσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε. 
 
ην πιαίζην ηεο εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ γηα ην έξγν, ν Αλάδνρνο ζα ειέγμεη θαη ζα 
επαιεζεύζεη ηελ αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπ δόζεθαλ ζρεηηθά 
κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα εθπνλήζεη όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη ζύληαμε λέσλ 
ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ, θαζώο θαη γηα ηελ επέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 
απνηύπσζεο ζε όζεο πεξηνρέο απαηηεζεί. 
 
Σν ζύζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη ην 
ζύζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ 87. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ηδξύζεη Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ζύκθσλα κε ην Άξζξν 9 ησλ 
Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ Δξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. 
 
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηε κέηξεζε θαη ίδξπζε όισλ ησλ νξηδνληηνγξαθηθώλ θαη πςνκεηξηθώλ δηθηύσλ 
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πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη ζπκπιήξσζε 
όισλ ησλ δηαγξακκάησλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ ηεο ζύκβαζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νδηθώλ έξγσλ, ζε εύξνο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα 
αληίζηνηρα ζπκβαηηθά ηεύρε, θαη ηε ζύληαμε λέσλ, όπνπ θαη αλ απαηηεζεί, κε 
ζύλδεζή ηνπο κε ην βαζηθό νξηδνληηνγξαθηθό θαη πςνκεηξηθό δίθηπν.  
 
Γεληθά, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο θαη 
ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ θάζεσλ ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηεο ζύκβαζεο (ραξάμεηο, έιεγρνη θιπ) ζύκθσλα κε ηα ηεύρε 
ησλ Πξνδηαγξαθώλ (βι. ζρεηηθό Άξζξν ησλ Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ Έξγσλ 
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ). 

 
3.1.3 Κπθινθνξηαθέο Παξαθάκςεηο  

 
Ο Αλάδνρνο, ελόςεη ηεο θαηάιεςεο ηνπ απαηηνύκελνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ηεο παξάθακςεο θαη 
κεηαηόπηζεο ηπρόλ δηθηύσλ Ο.Κ.Χ., ζα ζπληάμεη θπθινθνξηαθέο κειέηεο εθαξκνγήο 
γηα όιεο ηηο παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 
ζε επαξθή αξηζκό θάζεσλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη νριήζεηο, ζηηο νπνίεο ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνύκελεο ζεκάλζεηο θαη ζεκαηνδνηήζεηο κε ηνπο θάησζη 
ζηόρνπο: 

 

 Ζ θπθινθνξία ηνπ θνηλνύ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή λα εθηξέπεηαη εθηόο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ ζηηο θύξηεο παξαθακπηεξίνπο νδνύο. 

 Ζ πξόζβαζε ησλ πεξηνίθσλ ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ λα εμαζθαιίδεηαη. 

 Ορήκαηα όπσο αζζελνθόξα, ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θιπ, πξέπεη λα έρνπλ 
άκεζε πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 
Δλ ζπλερεία θαη αθνύ ιάβεη ηηο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ελ 
ιόγσ παξαθάκςεσλ κε δηαξθή ζηόρν ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ 
νδηθή αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 
ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ παξαθάκςεσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβιέςεη θαη 
θαηαζθεπάζεη ή εγθαηαζηήζεη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, θώλνπο, κέζα δηαρσξηζκνύ, 
ηαηλίεο ζήκαλζεο, θαλνύο θπθινθνξίαο, πξνζσξηλό θσηηζκό θαη ινηπό 
απαηηνύκελν εμνπιηζκό νδηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο. Δπίζεο όπνπ ρξεηαζζεί ζα θαηαζθεπάζεη ηνπο απαηηνύκελνπο ηνίρνπο 
αληηζηήξημεο. Σα πξνο εθαξκνγή θπθινθνξηαθά κέηξα θαζώο θαη ν απαηηνύκελνο 
εμνπιηζκόο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη 
από όιεο ηηο απόςεηο πξνο ηελ εθάζηνηε ηξέρνπζα πξαθηηθή θαη ηηο ηζρύνπζεο 
πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο έξγσλ. 

 
3.1.4 Παξαθάκςεηο Γηθηύσλ Ο.Κ.Ω.  

 
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη νη κεηαηνπίζεηο όισλ ησλ πθηζηάκελσλ 
δηθηύσλ ΟΚΧ πνπ δηέξρνληαη εληόο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο/κειέηεο θαη απαηηήζεηο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
νξγαληζκώλ. Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηελ εθζθαθή λέσλ νξπγκάησλ, ηελ πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε ησλ δηθηύσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νξγαληζκώλ, ηελ 
επίρσζε ησλ αλσηέξσ νξπγκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρώξσλ ζύκθσλα κε 
ηηο εληνιέο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., είηε ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε 



 

«ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΣΡΑΜ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ» 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
RFP-360/19 

 
 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ειίδα 11 από 47 

(νδνζηξώκαηα, πεδνδξόκηα θιπ), είηε όπσο άιισο ππνδεηρζεί από ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. εκεηώλεηαη όηη γηα ηα πδξαπιηθά δίθηπα, ηε ζεκαηνδόηεζε θαη ηνλ 
δεκνηηθό θσηηζκό ν Αλάδνρνο εθηειεί όιεο ηηο εξγαζίεο, ελώ γηα ηα ππόινηπα 
δίθηπα πινπνηεί κόλν ηηο εθζθαθέο θαη επηρώζεηο, σο θαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 
θξεαηίσλ θαη εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο ζε δηαβάζεηο θιπ εθηόο αλ δεηεζεί αιιηώο 
από ηνλ νξγαληζκό. 
 
Τθηζηάκελα δίθηπα λννύληαη ηα ππόγεηα θαη ελαέξηα δίθηπα ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο 
Χθειείαο (ΟΚΧ), αλεμαξηήησο αλ είλαη ελεξγά ή όρη. Απηά είλαη: 
 

 Γίθηπα ΔΤΓΑΠ θαη ΤΠΟΜΔΓΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (Γ10) (ζσιήλεο ύδξεπζεο, ππξόζβεζεο, ιπκάησλ 
θαη νκβξίσλ) 

 Γίθηπα ΓΔΓΓΖΔ (θαιώδηα πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 

 Γίθηπα ΟΣΔ (ηειέθσλα) θαη όια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 Γίθηπα ΔΠΑ (αέξην) 

 Γίθηπν ΖΛΠΑΠ 

 Γίθηπα Γ.ΚΔ.Ο (θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο) 

 Γίθηπα Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ 

 Γίθηπα Γεκνηηθήο Ύδξεπζεο 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιάβεη θάζε έγθξηζε κειέηεο θαη άδεηα πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Δλδεηθηηθή θαηαγξαθή ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ 
παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα Σεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εκθαηλόκελεο ζηα ππόςε ζρέδηα ζέζεηο ησλ δηθηύσλ είλαη 
ελδεηθηηθέο. 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό όισλ 
ησλ δηθηύσλ εληόο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ Δξγνπ θαη λα εμαθξηβώζεη ηηο αθξηβείο 
ηνπο ζέζεηο κε ηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ ηνκώλ. Δπηπξνζζέησο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαη ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. Γηα θάζε ηνκή ζα εθπνλεζνύλ ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ 
ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο. 
 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλεηηθώλ ηνκώλ θαη κέζσ ζπζθέςεσλ 
ζπληνληζκνύ κε ηνπο εθπξνζώπνπο όισλ ησλ ΟΚΧ θαη ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 
ν Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ην ζρέδην ζπληνληζκνύ, όπνπ ζα θαίλνληαη νη 
πξνηεηλόκελεο κεηαηνπίζεηο όισλ ησλ δηθηύσλ ΟΚΧ. Σν ζρέδην ζπληνληζκνύ ζα 
ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
Θα πξέπεη λα κεξηκλάηαη, ώζηε νη νδεύζεηο ησλ κόληκσλ κεηαηνπίζεσλ λα γίλνληαη 
ζε δεκόζηνπο ρώξνπο.  
 
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απόιπηε επζύλε γηα ηνλ ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ θνξέσλ θαη 
ηελ εύξεζε ιύζεο θνηλά απνδεθηήο από όινπο ηνπο θνξείο.  
Με βάζε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ζπληνληζκνύ ζα εθπνλεζνύλ νη κειέηεο Δθαξκνγήο 
παξαθάκςεσλ ησλ δηθηύσλ ΟΚΧ θαη ζηε ζπλέρεηα ε πινπνίεζή ηνπο. 
Οη κειέηεο Δθαξκνγήο παξάθακςεο ησλ δηθηύσλ ΓΔΓΓΖΔ, ΟΣΔ θαη όισλ ησλ 
δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη Δηαηξείαο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζα εθπνλνύληαη 
από ηνπο ίδηνπο ηνπο Οξγαληζκνύο. Χζηόζν ν ίδηνο ν Οξγαληζκόο δύλαηαη λα 
απαηηήζεη ε κειέηε Δθαξκνγήο λα εθπνλεζεί από ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν. 
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Οη κειέηεο Δθαξκνγήο γηα ηηο παξαθάκςεηο ησλ δηθηύσλ ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ιύκαηα θαη 
ύδξεπζε, Γηεύζπλζεο Τδξαπιηθώλ Έξγσλ (Γ10) γηα όκβξηα, Γήκσλ γηα νδηθό 
θσηηζκό θαη εκαηνδόηεζεο ζα εθπνλεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη αξρηθά ηηο κειέηεο Δθαξκνγήο γηα ζρνιηαζκό ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ζπληνληζκνύ. Μεηά ηελ ελζσκάησζε 
ηπρόλ ζρνιίσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηηο 
κειέηεο ζηνπο αξκόδηνπο Οξγαληζκνύο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ 
παξαηεξήζεηο επί ησλ ελ ιόγσ κειεηώλ από ηνπο αξκόδηνπο Οξγαληζκνύο, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επαλππνβάιιεη ηηο κειέηεο όπσο πξνβιέπεηαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεύρε, θαζώο θέξεη εμ’ νινθιήξνπ ηελ επζύλε ησλ ηειηθώλ εγθξίζεσλ 
ησλ ππόςε κειεηώλ.  
 
Καηά πεξίπησζε θαη εθόζνλ ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θξίλεη όηη γηα ιόγνπο 
ειαρηζηνπνίεζεο ηεο όριεζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο είλαη επηβεβιεκέλε ε 
κέζνδνο ππόγεηαο κεραληθήο δηάλνημεο (pipe-jacking) γηα ηελ παξάθακςε ελόο 
δηθηύνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηελ εθαξκόζεη κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηεο. 

 
3.1.5 Δξγνηαμηαθνί Υώξνη - Δξγνηαμηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ Άξζξν πεξηιακβάλνληαη ζην 
Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο.  
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα κεξηκλήζεη πξνβαίλνληαο ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπλ λα απνδνζνύλ εγθαίξσο ζηνλ Αλάδνρν νη απαηηνύκελνη 
εξγνηαμηαθνί ρώξνη ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηόζν νη ρώξνη  εξγαζίαο,  όζν 
θαη νη ινηπνί απαξαίηεηνη βνεζεηηθνί ρώξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμίνπ (ρώξνη 
ελαπόζεζεο εξγνηαμηαθνύ εμνπιηζκνύ, απνζήθεπζεο πιηθώλ, εξγνηαμηαθά γξαθεία 
Αλαδόρνπ, ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θιπ)  
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο όπνηεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
Έξγν, εληόο ησλ νξίσλ ησλ ρώξσλ πνπ ζα ηνπ απνδνζνύλ από ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
Οη ρώξνη εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ πεξηιακβάλνπλ  ηνλ ρώξν ηεο επέθηαζεο ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ θαη ηεο πεξηκεηξηθήο νδνύ, θαζώο θαη ηελ πεξηνρή ησλ λέσλ 
νξπγκάησλ επίζθεςεο-επηζθεπώλ ζην πθηζηάκελν θηηξίν πληήξεζεο/Δπηζθεπώλ, 
όπσο νξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα. Μέζα ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο ν Αλάδνρνο 
ζα νξγαλώζεη ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ηνπ θαη ηε ζεηξά θαηαζθεπήο ησλ επί κέξνπο 
έξγσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη.  
 
ε θακία πάλησο πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ ζα κπνξέζεη λα επεθηαζεί πέξαλ ησλ 
δηαηηζέκελσλ ζε απηόλ ρώξσλ από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαγξάςεη ηα πάζεο θύζεσο εκπόδηα πνπ 
απαηηνύληαη λα κεηεγθαηαζηαζνύλ, λα αξζνύλ, λα θαζαηξεζνύλ ή λα κεηαθεξζνύλ 
θαη  λα πξνζαξκόζεη αλαιόγσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ κε βάζε ηνπο δηαηηζέκελνπο από 
ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ρώξνπο, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ θαη ηελ απνθιεηζηηθή από απηόλ ρξήζε ηνπο, θαζώο θαη λα πξνβεί ζηνλ 
θαζαξηζκό ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ πξηλ ηελ εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε θαη ηελ 
έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο.  
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπνλήζεη κε αθξίβεηα θαη κε ιεπηνκέξεηα θαη λα 
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 
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θαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ πνπ ζα θαηαιεθζνύλ, θαζώο θαη ηα ζρέδηα 
απνθαηάζηαζεο/δηακόξθσζήο ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. Δπίζεο ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα ζρέδηα νξηνζέηεζεο εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ κε 
όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη. 
 
Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο όξνπο ηεο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, ηνπο ζρεηηθνύο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δξγνηαμηαθώλ 
ρώξσλ. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε θαη ηελ ππνβνιή ζηνπο αξκόδηνπο 
θνξείο όισλ ησλ ζηνηρείσλ (δηαγξάκκαηα, ζρέδηα θιπ) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
έθδνζε ησλ θάζε είδνπο αδεηώλ. 
 
Ζ επζύλε ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Αλάδνρν, 
πνπ δελ κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκίαο ιόγσ 
θαζπζηέξεζεο ή κε έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο, ζε ζπλελλόεζε κε 
ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., γηα 
κεηεγθαηαζηάζεηο ή κεηαθνξέο νπνησλδήπνηε εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη θαηαζθεπώλ 
ησλ Γήκσλ, άιινπ θνξέα ή ηδηώηε, όπσο κεηαθνξά θαη κεηεγθαηάζηαζε ειεθηξηθώλ 
πηλάθσλ, νηθίζθσλ, πηλαθίδσλ, ζηεγάζηξσλ, άξζε νπνησλδήπνηε εκπνδίσλ, 
θξεάησλ θιπ πνπ ηπρόλ επξίζθνληαη ζηνλ ρώξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ην εξγνηάμην, 
όπσο θαη ζηηο κειέηεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ, θαζώο θαη 
ζηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ/θαζαηξέζεσλ, πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ηνπ ηειηθνύ θαζαξηζκνύ ηόζν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ όζν θαη ηνπ εξγνηαμίνπ πξν ηεο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ από ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη θαηάιιειε θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο πξνζσξηλή πεξίθξαμε ζηελ πεξίκεηξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζηελ πεξηνρή 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. Ζ πεξίθξαμε ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη, εθηόο από ηελ νξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ, θαη 
ηα νξύγκαηα από λεξά πιεκκύξαο από ηηο αλάληε πεξηνρέο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία 
απνηύπσζε ηνπ νξίνπ πεξίθξαμεο κε εκβαδνκέηξεζε όιεο ηεο έθηαζεο πνπ έρεη 
θαηαιεθζεί σο εξγνηαμηαθόο ρώξνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή 
κέξηκλα γηα ηελ πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ ζην όξην κε ην ελ ιεηηνπξγία ακαμνζηάζην 
ηεο ΣΑΤ Α.Δ.. 
 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη θαηαζθεπή δηόδσλ θαη 
πξνζβάζεσλ (πεδώλ θαη νρεκάησλ) πξνο ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ παξελνρινύληαη από 
ηηο θαηαιήςεηο ησλ ρώξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ εξγνηαμηαθό ρώξν ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα 
έγθξηζε, ζρέδην δηάηαμεο ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε πιήξε ζηνηρεία ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν ζρέδην ζα δείρλεη θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
αληηκεησπίδεηαη θαη ην πξόβιεκα ηεο πξόζβαζεο ησλ παξαθείκελσλ ηδηνθηεζηώλ 
γηα πεδνύο θαη νρήκαηα, νη ξπζκίζεηο γηα ηελ θπθινθνξία ηεο πόιεο θαη 
ελδερνκέλσο ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο δηαθνπήο ησλ πξνζβάζεσλ γηα αλάγθεο  
ηξνθνδνζίαο θιπ. Σν ρέδην Δξγνηαμηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ζα αλαζεσξείηαη 
ζπκθώλσο κε όπνηεο αιιαγέο πξνθύςνπλ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ θαη 
ζα επαλππνβάιιεηαη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
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Δηδηθόηεξα, ν Αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, νθείιεη λα εμεηάζεη ηε 
δπλαηόηεηα πξνζσξηλώλ πξνζβάζεσλ (πέξαλ ησλ κνλίκσλ) θαη όπνπ απηέο είλαη 
εθηθηέο από θαη πξνο ην εξγνηάμην, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν 
ηξόπν νη αλάγθεο ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ 
πινπνίεζε ησλ πξνζβάζεσλ απηώλ, έρνληαο εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο ηελ 
έγθξηζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
ηηο εξγαζίεο πινπνίεζεο ηόζν ησλ ελ ιόγσ πξνζβάζεσλ όζν θαη ησλ 
εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπώλ, πεξηιακβάλεηαη ε ηπρνύζα 
απνκάθξπλζε νπνησλδήπνηε ελαπνηεζεηκέλσλ πιηθώλ θαη ινηπώλ επηθεηκέλσλ από 
ηελ πεξηνρή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε απνθαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθώο 
πξνβιεπόκελα (κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ), ε θαζαίξεζε ησλ 
ζεκειηώζεσλ, πεξηθξάμεσλ, ηνηρίσλ θαη ινηπώλ επηθεηκέλσλ, ε απνθαηάζηαζε 
ηπρόλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ θαηά κήθνο απηώλ, ε άξζε / θαηαζηξνθή θάζε 
πξνζσξηλήο θαηαζθεπήο ή βνεζεηηθνύ έξγνπ, νη αθαιηνζηξώζεηο θαζώο θαη 
ν,ηηδήπνηε άιιν απαηηεζεί. 
 
πγθεθξηκέλα σο πξνο ηηο κόληκεο πξνζβάζεηο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο ζπληεξεί 
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ θαζώο θαη λα πξνβεί ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζή 
ηνπο (αζθαιηόζηξσζε θιπ) κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ.  
 
Δλδέρεηαη λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ εξγαζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ ελ ιεηηνπξγία Ακαμνζηαζίνπ Σξακ από ηε ΣΑΤ Α.Δ. θαη άιισλ 
θαηαζθεπαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εθηεινύληαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 
πεξίνδν από άιινπο ζηελ γεηηληάδνπζα πεξηνρή. 
 
Ο Αλάδνρνο, ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε, ππνρξενύηαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηώλ ζηα θηίξηα ηνπ ακαμνζηαζίνπ λα θξνληίδεη ώζηε νη εξγαδόκελνη ηεο ΣΑΤ 
λα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ απξόζθνπηα ηελ εξγαζία ηνπο θαζ’ όιν ην δηάζηεκα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε αλάγθε ηνπνζέηεζεο 
πξνζσξηλώλ μύιηλσλ αληηνιηζζεηηθώλ δηαβάζεσλ πεδώλ θαηάιιεινπ πιάηνπο, 
βακκέλσλ κε θίηξηλν ρξώκα, ζε όια ηα ζεκεία ρεηξνθίλεησλ αιιαγώλ), λα 
νξγαλώζεη έλα ζρέδην εξγαζηώλ-ελεξγεηώλ δηεπηθαλεηώλ θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. σο πξνο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΣΑΤ Α.Δ. θαη 
ηπρόλ άιισλ αλαδόρσλ έμσ από ηελ πεξίθξαμε ζηα πιαίζηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 
ρώξνπ ηνπ Διιεληθνύ. Γηα όια ηα αλσηέξσ ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ηδηαίηεξεο 
απνδεκίσζεο.  

 
Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, νη εξγαζίεο δηάιπζεο/απνκάθξπλζεο ησλ εξγνηαμηαθώλ 
θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ ρώξσλ (ζηελ 
πξνηέξα θαηάζηαζε) πνπ απηέο νη εγθαηαζηάζεηο είραλ θαηαιάβεη, εθ’ όζνλ δελ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηνπο ινηπνύο ζπκβαηηθνύο όξνπο, ζα γίλεηαη ζηηο 
πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, έηζη 
ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηόλ ε παξεκπόδηζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο 
πεξηνρήο. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηόζν ηνπ θαηαιεθζέληνο 
εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ, όζν θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαθάκςεσλ ησλ δηθηύσλ 
Ο.Κ.Χ., ησλ θπθινθνξηαθώλ παξαθάκςεσλ θιπ, ε νπνία ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο 
Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη ην εγθεθξηκέλν ζρέδην απνθαηάζηαζεο από ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
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Οη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
Αλαδόρνπ ζα γίλνπλ κε κέξηκλα, επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ θαη πάλησο ζε ρώξνπο 
πνπ δελ ζα εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ηδίνπ ή άιισλ πνπ 
ελδερόκελα ζα εθηεινύλ εξγαζίεο ζηνλ ρώξν, ιακβάλνληαο ππ’ όςε ό,ηη απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη εληόο ησλ δηαηηζέκελσλ ρώξσλ λα πξνβεί ζηελ 
θαηαζθεπή πιήξσο εμνπιηζκέλσλ εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ γηα ρξήζε, ηόζν από ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., όζν θαη από ηνλ ίδην. Όπνπ ππάξρεη εξγνηαμηαθό γξαθείν ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζα ππάξρεη θαη εξγνηαμηαθό γξαθείν ηνπ Αλαδόρνπ. Οη 
εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο/θαηαζθεπέο, πνπ αθνξνύλ ηηο ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ Αλαδόρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ απαηηνύκελσλ γηα ην παξόλ Έξγν 
παξνρώλ Ο.Κ.Χ. (ηόζν ησλ γξαθείσλ όζν θαη εθείλσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ), ζα γίλνπλ ζε ρώξνπο πνπ δελ ζα 
εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ηδίνπ ή άιισλ, πνπ ελδερνκέλσο ζα 
εθηεινύλ εξγαζίεο ζηνλ ρώξν. 
 
Ο Αλάδνρνο πξν ηεο έλαξμεο ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ζα ππνβάιιεη ζηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πίλαθα ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ 
εξγνηαμίνπ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ εμνπιηζκνύ 
σο θαη ηηο εγγπεκέλεο απνδόζεηο ηνπ. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θξίλεη όηη απηόο ν ειεθηξνκεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο δελ κπνξεί λα 
εμαζθαιίζεη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ ελ γέλεη ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, δύλαηαη λα 
δηαηάμεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ ή ζπκπιήξσζή ηνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 
ζπκκνξθσζεί άκεζα ζηα σο άλσ.  
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 
εξγνηαμηαθνύ εμνπιηζκνύ Ζ/Μ θαη ινηπνύ, ζηελ πινπνίεζε θαη ζηε ζπληήξεζε ησλ 
εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ/θαηαζθεπώλ (γξαθεία, απνζήθεο, ζηέγαζηξα θιπ) 
πνπ αθνξνύλ ηηο ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ γηα ην παξόλ Έξγν ζπλδέζεσλ, απνζπλδέζεσλ, παξνρώλ Ο.Κ.Χ.. 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη θαηαβνιή ησλ δαπαλώλ 
θαηαλάισζεο ησλ δηθηύσλ Ο.Κ.Χ.. 

 
Οη ινγαξηαζκνί θαηαλάισζεο ησλ δηθηύσλ Ο.Κ.Χ., κεηά ησλ ζρεηηθώλ 
επηβαξύλζεσλ (ηέιε, θόξνη θιπ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ) ζα 
βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εξεπλήζεη ζρεηηθά θαη λα βξεη ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο γηα 
ηε ζύλδεζε ησλ πξνζσξηλώλ ή κόληκσλ απνρεηεύζεσλ ησλ πδάησλ, πνπ 
απνκαθξύλνληαη από ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, κέζσ ηνπ ζρεηηθνύ δηθηύνπ ηεο 
πόιεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πθηζηάκελν απνρεηεπηηθό δίθηπν είλαη αλεπαξθέο θαη 
δηαπηζηώλεηαη αδπλακία γηα ηελ απνξξνή ησλ αληινύκελσλ πδάησλ ζε πθηζηάκελα 
θξεάηηα θνληά ζηηο ζέζεηο εθξνήο ηνπο από ηηο αληιίεο, ηα λεξά απηά ζα 
δηνρεηεύνληαη ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. κε δαπάλεο ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη λα 
θαηαβάιιεη όιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ 
ππνζηαζκώλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηθηύσλ γηα ηε κεηαθνξά θαη 



 

«ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΣΡΑΜ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ» 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
RFP-360/19 

 
 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ειίδα 16 από 47 

δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ ζα ρξεηαζζεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ, από ηα 
ζεκεία παξνρήο ζηα ζεκεία ρξήζεο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε, ε απνμήισζε θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 
εμνπιηζκνύ, εξγνηαμηαθώλ παξνρώλ Ο.Κ.Χ. θιπ είλαη επζύλε θαη ππνρξέσζε ηνπ 
Αλαδόρνπ. 
 
Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ πξνθύςεη 
αλάγθε κεηαηόπηζεο ή απνκάθξπλζεο νηαζδήπνηε εξγνηαμηαθήο 
εγθαηάζηαζεο/θαηαζθεπήο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ηα επηβαιιόκελα από ην Γήκν ηέιε θαη 
θόξνπο γηα ην ζύλνιν ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ θαζώο θαη όιεο ηηο δαπάλεο 
ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ απηνύ. 
 
Μέζα ζηνλ ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηα 
απαξαίηεηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηηο αζθαιείο κεηαθηλήζεηο ηνπ αξκόδηνπ 
πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζπλνδεία γηα ην σο άλσ πξνζσπηθό 
ζηηο κεηαθηλήζεηο απηέο, όηαλ θαη όπνπ ρξεηάδεηαη ή όηαλ ηνπ δεηεζεί. 
 
Πέξα από ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή 
κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέζα 
ζην Έξγν. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη απόιπηα νη 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη επίζεο λα κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε, θαζαξηζκό θαη 
δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ, ηόζν ησλ δηθώλ ηνπ, 
όζν θαη ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θαζώο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ 
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ απηώλ αλαισζίκσλ θαη εμνπιηζκνύ. Δπηπιένλ, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξάζρεη πξόζζεηεο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζε 
πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
είηε ηνπ ηδίνπ, πξνεθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ νη 
απαηηνύκελεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αθαηξέζεη/θαζαηξέζεη θαη λα απνκαθξύλεη από ην 
εξγνηάμην θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε/θαηαζθεπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ 
ζεκειηώζεσλ, πιαθώλ έδξαζεο θιπ, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηώκαηα, 
κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 
κεραλεκάησλ θιπ. θαη λα επηζθεπάζεη ή λα αλαθαηαζθεπάζεη ηκήκαηα 
νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ, θηηξίσλ θιπ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο 
από ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ από ηελ παξάδνζε ζηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ησλ ρώξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ηελ πεξάησζε ησλ ζρεηηθώλ 
ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα άξεη ή λα θαηαζηξέςεη/θαζαηξέζεη 
θάζε βνεζεηηθό έξγν, ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία, λα ηζνπεδώζεη ηνπο ρώξνπο, 
όπνπ ηα αλσηέξσ επξίζθνληαλ ή ήηαλ εγθαηεζηεκέλα, λα παξαδώζεη ηειείσο 
θαζαξνύο ηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε, εθηόο 
αλ άιισο ηνπ ππνδεηρζεί από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα 
θάζε ηη άιιν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, 
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. 
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Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ν Αλάδνρνο ζα απνδώζεη ηνπο ρώξνπο πιήξσο 
απνθαηεζηεκέλνπο, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. Όινπο 
ηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη θαη κέξε ηξίηα πξνο ην 
Έξγν (third parties) κε άδεηα ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί άκεζα ζηα παξαπάλσ, νη δε ζρεηηθέο δαπάλεο 
ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά απηόλ. 
 
Όιεο νη αλσηέξσ ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλνπλ κε επηκέιεηα, επζύλε θαη 
δαπάλε ηνπ. 

 

 
 
3.1.6 Γεσινγηθέο πλζήθεο ζηελ Πεξηνρή ηνπ Έξγνπ - Γεσηερληθή Έξεπλα, 

Δθζέζεηο Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ 
 
Οη γεσινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζην 
Άξζξν 2 ηνπ ηεύρνπο «Πξνδηαγξαθέο Μειεηώλ Έξγσλ ΠΜ». 

 
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη Έξεπλα Τπεδάθνπο (ΔΤ) θαη ζα ζπληάμεη Δθζέζεηο 
Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξίζεη ηειηθά ηηο γεσηερληθέο 
ζπλζήθεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ ηεύρνπο «Πξνδηαγξαθέο 
Μειεηώλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ». Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ γεσηερληθώλ 
παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο Μειέηεο Γεσηερληθνύ 
ρεδηαζκνύ γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ, ζα βαζηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΤ. 
 

 

3.1.7 Πξνζσξηλή Απνζηξάγγηζε  
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο επέθηαζεο ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθζθαθέο ζε επηθάλεηα πεξίπνπ 5 
ζηξεκκάησλ.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη έλα πξνζσξηλό ζύζηεκα ζπιινγήο, θαζαξηζκνύ θαη 
απνρέηεπζεο ησλ πδάησλ πνπ ζπγθεληξώλνληαη εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, ζύκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ. 
 
Σα πξνο απνζηξάγγηζε ύδαηα, κπνξεί λα πξνέξρνληαη από δηεηζδύζεηο ηνπ 
ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ή από ζπλήζεηο βξνρνπηώζεηο. Σν ζύζηεκα 
απνζηξάγγηζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα κόληκα έξγα ζα θαηαζθεπαζηνύλ 
ππό μεξέο ζπλζήθεο θαη ζα πξνζηαηεύνληαη από ηελ αλεμέιεγθηε ξνή ησλ πδάησλ.  
Σν δίθηπν πδξνζπιινγήο απνηειείηαη από δηάηξεηνπο ζσιήλεο, θξεάηηα, δεμακελέο 
θαη αληιίεο γηα ηελ απαγσγή ησλ πδάησλ. 
 
Ο θαζαξηζκόο ησλ πδάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεμακελή θαζίδεζεο θαη ζε 
απνιηπαληή εθ’ όζνλ απαηηείηαη, ώζηε ηα παξνρεηεπόκελα ύδαηα ζην δίθηπν ηεο 
πόιεο λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο ηεο ΔΤΓΑΠ. 

 
3.1.8 Μόληκε Απνζηξάγγηζε Ακαμνζηάζηνπ 

 
Σν δίθηπν απνζηξάγγηζεο εληόο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ εμππεξεηεί δύν δηεξγαζίεο: Σελ 

απνζηξάγγηζε ησλ ηξνρηώλ  θαη ησλ πεξηνρώλ ιόγσ δηήζεζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ  
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θαη ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ πνπ πξνέξρνληαη από αδηαπέξαηεο επηθάλεηεο 

(π.ρ. ζηέγαζηξν) θαη ηειηθά ηε κεηαθνξά ηνπο θαηάληε ζε αζθαιή απνδέθηε. 

 

Έηζη ην έξγν ηνπ Ακαμνζηαζίνπ δηαζηαζηνινγείηαη γηα ζπλήζεηο βξνρνπηώζεηο κε 

πεξίνδν επαλαθνξάο Σ=5 έηε, ζύκθσλα θαη κε ηελ Τθηζηάκελε Μειέηε Δθαξκνγήο 

Απνρέηεπζεο Ακαμνζηαζίνπ Διιεληθνύ θαη ζα πξνζηαηεύεηαη (Σ=5 έηε) θαη ηα 

όκβξηα ζα παξνρεηεύνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κνλίκνπ δηθηύνπ απνζηξάγγηζεο. 

Παξάιιεια, ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ζα δίδνληαη θαηάιιειεο ξύζεηο γηα ηελ νκαιή 

απνξξνή ησλ νκβξίσλ. 

 
Σν λέν δίθηπν ζα απνηειείηαη από: 

 

 Γηάηξεηνπο ζσιήλεο PVC, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ200, κήθνπο L= 157m πνπ 

ηνπνζεηνύληαη κε εηδηθή δηάηαμε θάησ από ηηο γξακκέο ηνπ ηξνρηόδξνκνπ ζηηο 

πεξηνρέο κε δηαπεξαηέο επηθάλεηεο. Οη ζηξαγγηζηήξηνη απηνί αγσγνί 

ηνπνζεηνύληαη κε θιίζε 2% (βι. ζρέδην ηππηθήο δηαηνκήο). 

 Σε δηάηαμε απνζηξάγγηζεο ησλ ηξνρηώλ ζε ζθπξόδεκα 

 Σα θξεάηηα ζπκβνιήο ησλ ζηξαγγηζηεξίσλ, ζα έρνπλ ηθαλό βάζνο θαη θιίζε 

ώζηε λα παξνρεηεύνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηα ζπιιεγρζέληα πξνο ηα θαηάληε θαη 

θαηόπηλ πξνο ην πθηζηάκελν θξεάηην νκβξίσλ Α.2.3 ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

 Σα 24 θξεάηηα απόιεμεο ησλ πδξνξξνώλ ζηεγάζηξνπ πνπ ζα 

παξαιακβάλνπλ ηηο όκβξηεο απνξξνέο ηνπ ζηεγάζηξνπ δηαζηάζεσλ 

40x40x50 cm.  

 Οη απνξξνέο ησλ θξεαηίσλ απόιεμεο θαηαιήγνπλ κέζσ αδηάηξεησλ αγσγώλ 

PVC, κε δηάκεηξν Φ200 κήθνπο L=96 m ζηνλ πεξηκεηξηθό αγσγό ζπιινγήο κε 

δηάκεηξν Φ400 θαη θαηόπηλ πξνο ηα θαηάληε ζην πθηζηάκελν θξεάηην 

επίζθεςεο Α.2.3. 

 Σνπο ζπιιεθηήξηνπο πεξηκεηξηθνύο αγσγνύο, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

δηακέηξνπ Φ400 κήθνπο L=211,5 m πνπ ζα παξαιακβάλνπλ ηηο απνξξνέο 

ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ θαη ησλ ζηξαγγηζηεξίσλ (βι. ρέδην απνζηξάγγηζεο 

νκβξίσλ ακαμνζηαζίνπ). 

 Σνπο αγσγνύο κεηαθνξάο ησλ νκβξίσλ πξνο ην πθηζηάκελν θξεάηην 

επίζθεςεο Α.2.3 από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα δηακέηξνπ Φ600 κήθνπο L= 54 

m. 

 Οη θιίζεηο ησλ λέσλ αγσγώλ ππνδεηθλύνληαη από ην πςόκεηξν ηνπ ππζκέλα 

ηνπ πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ ζπκβνιήο. ε ζπλδπαζκό κε ηε ζρεδόλ κεδεληθή 

θιίζε ηεο δηακνξθσκέλεο επηθάλεηαο πηνζεηείηαη ε ειάρηζηε επηηξεπόκελε 

θιίζε (0,5%). 

 Από ηα θξεάηηα επίζθεςεο, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη αλά 50 m θαηά κήθνο 

ησλ λέσλ αγσγώλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο. 

 Σα θξεάηηα επίζθεςεο θαηαζθεπάδνληαη κε θπθιηθή δηαηνκή. Μπνξεί λα είλαη 

ρπηά επηηόπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλα. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ θξεαηίσλ 

είλαη 1,20 m (Φξεάηην ηύπνπ ΔΟ1 θαη ΔΟ1α) όηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ 

κεγαιύηεξνπ ζπκβάιινληνο αγσγνύ είλαη ην πνιύ Φ500 θαη 1,50 m (Φξεάηην 

ηύπνπ ΔΟ2) γηα κεγαιύηεξνπο αγσγνύο (κέρξη Φ800) (βι. ζρέδην ηππηθώλ 

ιεπηνκεξεηώλ). 

 Ο αγσγόο κεηαθνξάο ζα ζπλδεζεί, εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, ζην 

πθηζηάκελν θξεάηην Α 2.3 κε πςόκεηξν ππζκέλα +30,54 m. 
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 Από εθεί κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ δηακέηξνπ Φ700 θαη ησλ 

πθηζηάκελσλ ελδηάκεζσλ θξεαηίσλ, ηα όκβξηα νδεγνύληαη ζην δίθηπν ηεο 

πόιεο. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη Μειέηε Μόληκεο Απνζηξάγγηζεο ζε επίπεδν Μειέηεο 
Δθαξκνγήο γηα ην Ακαμνζηάζην, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθώλ 
ηεπρώλ. 

 
3.1.9 Πξνζσξηλή Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία  

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε ε 
πιεκκπξηθή απνξξνή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο από ζπλήζεηο βξνρνπηώζεηο λα κελ 
εηζέξρεηαη εληόο ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ. 
Ζ απαηηνύκελε πξνζηαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξεο δηαηάμεηο. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
 

 Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζθακκάησλ. 

 Ακκόζαθνη γηα ηελ εθηξνπή ηεο ξνήο. 

 ηεγάλσζε ηεο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ (έκθξαμε ησλ νπώλ ζηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα κπινθ ζθπξνδέκαηνο ηεο πεξίθξαμεο). 

 Κηλεηέο αληιίεο θαη ζσιελώζεηο γηα ηελ απνκάθξπλζε ζπγθεληξσκέλσλ 
πδάησλ.  

  

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη Μειέηε Πξνζσξηλήο Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο ζε 
επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο γηα ην Ακαμνζηάζην, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ. 

 

3.1.10 Μόληκε Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία 
 
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, όιεο νη θαηαζθεπέο θαη θπξίσο ε πεξίθξαμε, 
ζα έρνπλ επαξθέο πςόκεηξν ώζηε λα παξνρεηεύνληαη ηα όκβξηα πξνο ηα θαηάληε 
θαη κέζσ ηεο πεξηκεηξηθήο νδνπνηΐαο θαη έηζη λα πξνζηαηεύεηαη ην Ακαμνζηάζην 
από ηε δηείζδπζε ησλ πδάησλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο γηα πιεκκύξα κε πεξίνδν 
επαλαθνξάο Σ=50 έηε. Παξάιιεια, ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ζα δίδνληαη 
θαηάιιειεο ξύζεηο γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ. 
 
Σνλίδεηαη όηη ηα κέηξα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο δελ ζα πξέπεη λα απμάλνπλ 
θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνλ θίλδπλν πιεκκύξαο ζηηο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη Μειέηε Μόληκεο Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο ζε 
επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο γηα ην Ακαμνζηάζην, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ. 

 

3.1.11 Βειηίσζε / Δλίζρπζε Δδάθνπο. Πξνζηαζία Κηηξίσλ / Καηαζθεπώλ Δληόο 
Εώλεο Δπηξξνήο. 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα κε πξνθιεζεί 
όριεζε ή βιάβε ζε θαηαζθεπέο ηξίησλ (θηίξηα, αγσγνί, δίθηπα, εγθαηαζηάζεηο, 
αξραηόηεηεο θιπ) εληόο ηεο δώλεο επηξξνήο ηνπ έξγνπ θαη λα κελ επεξεαζηεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπο.  
 

3.1.12 ύλδεζε κε ηα Γίθηπα Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) 
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Όιεο νη θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ ζα ζπλδεζνύλ κε ηα δίθηπα ηεο ΓΔΓΓΖΔ, ΟΣΔ, 
πδξνδόηεζεο θαη απνρέηεπζεο θιπ. 

 
3.1.13 Απνθαηάζηαζε Υώξσλ 

 
Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαη πξηλ ηελ 
παξάδνζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζα απνθαηαζηήζεη ηνπο θαηαιεθζέληεο 
ρώξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρώξσλ εξγνηαμίνπ, ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε 
(κε βάζε ηελ θαηαγξαθή πνπ ζα έρεη θάλεη) θαη ζα εγθαηαζηήζεη εθ λένπ όια ηα 
ζηνηρεία (δέλδξα, πιαθνζηξώζεηο, παγθάθηα θιπ) πνπ είραλ απνκαθξπλζεί, εθηόο 
εάλ πξνβιέπεηαη άιιε απνθαηάζηαζε από ηα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ζρέδηα. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη Μειέηεο Απνθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηελ ΟΜ ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ Πξνδηαγξαθώλ Τιηθώλ θαη 
Δξγαζηώλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο Μειέηεο 
Απνθαηάζηαζεο Πξσηόθνιιν Παξαιαβήο από ηνλ εθάζηνηε αξκόδην Φνξέα (Γήκν, 
Τπνπξγείν θιπ) εμαζθαιίδνληαο όηη ν Φνξέαο ζεσξεί θαη απνδέρεηαη ηα 
πξνηεηλόκελα από ηνλ Αλάδνρν ζηνηρεία ζαλ ηζνδύλακα κε ηα θαηαγεγξακκέλα ζηα 
ηεύρε θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επίζεο ζα έρεη 
ζπκκεηάζρεη ν Φνξέαο. 

 
3.1.14 Φξέαξ Άξδεπζεο - Τδξνγεώηξεζε 
 

ηελ πεξηνρή ηνπ ππό θαηαζθεπή Ακαμνζηαζίνπ ππάξρεη ελ ιεηηνπξγία θξέαξ 
(πεγάδη) άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ην νπνίν εμππεξεηεί θαη 
αλάγθεο ηεο ΣΑΤ Α.Δ.. 
 
ην πιαίζην θαηαζθεπήο ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ ηνπ Σξακ, ν Αλάδνρνο 
ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαζ΄ ύςνο ζθξάγηζε ηνπ θξέαηνο. Ζ ζθξάγηζε απηή, 
ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ζσιήλσλ ζθπξνδέηεζεο από θάησ πξνο ηα επάλσ (tremie 
pipe), κε ζηεγαλό ζθπξόδεκα, θαηάιιειεο θαηεγνξίαο θαη ηδηνηήησλ εξγαζηκόηεηαο, 
κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηόηεηεο αληη-έθπιπζεο (wash-out properties). 
 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ επξίζθεηαη ζήκεξα είηε εληόο ηνπ θξέαηνο είηε 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο (αληιία, ζσιήλεο, πίλαθαο, 
δίθηπν ζσιελώζεσλ θιπ) αξρηθά ζα απνμεισζεί πξηλ ηε ζθξάγηζε ηνπ θξέαηνο θαη 
όζα ηεκάρηα ζεσξεζνύλ ιεηηνπξγηθά ζα παξαδνζνύλ ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ 
(πνπ ζα ηα παξαδώζεη ζηελ ΣΑΤ Α.Δ.), ελώ ηα ππόινηπα ζα δηαηεζνύλ πξνο 
αλαθύθισζε (πρ νη εθηεηακέλνη πιαζηηθνί ζσιήλεο). 

ην αληηθείκελν ηνπ παξόληνο έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή λέαο 
πδξνγεώηξεζεο γηα ηηο αλάγθεο άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο 
αλάγθεο ηεο ΣΑΤ Α.Δ, ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΣΑΤ Α.Δ.. Ο  Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνύκελσλ ζρεηηθώλ αδεηώλ εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππόςε 
πδξνγεώηξεζεο από ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  πδξνγεώηξεζεο θαη ηελ ρξήζε ηνπ ύδαηνο, 
απαηηείηαη αδεηνδόηεζε ζύκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. αξηζ. νηθ. 
146896/17.10.2014 «Καηεγνξίεο αδεηώλ ρξήζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ  αμηνπνίεζεο 
ησλ πδάησλ. Γηαδηθαζία θαη όξνη έθδνζεο ησλ αδεηώλ, πεξηερόκελν θαη δηάξθεηα 
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ηζρύνο ηνπο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο», όπσο  έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κέρξη 
ζήκεξα. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο απαηηνύκελεο  
ελέξγεηεο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 
αδεηνδόηεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή απαηηεζεί, γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία 
ηεο ππόςε πδξνγεώηξεζεο. 

Σν βάζνο ηεο πδξνγεώηξεζεο ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν αθνύ 
δηεξεπλεζνύλ όια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα, αιιά δελ ζα είλαη κηθξόηεξν ησλ 30 κ.. Οη 
Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηεο ππόςε πδξνγεώηξεζεο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 
«Τδξνγεώηξεζε» ηνπ ηεύρνπο «Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ θαη Δξγαζηώλ Έξγσλ 
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ».  

Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε όινπ ηνπ ζρεηηθνύ 
εμνπιηζκνύ ζηε λέα ζέζε ηεο πδξνγεώηξεζεο (αληιία, ζσιήλεο, θίιηξν, 
ζηεξίγκαηα, πίλαθαο, δίθηπν ζσιελώζεσλ, αηζζεηήξεο ζηελ δεμακελή γηα 
έλαξμε/ζηάζε ηεο αληιίαο  θιπ), ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηνύληαη νη αλάγθεο άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο ηεο ΣΑΤ Α.Δ.  όπσο  πξηλ 
ηελ θαηάξγεζε ηνπ αξρηθνύ θξέαηνο. Ζ άληιεζε ηνπ λεξνύ ζα γίλεηαη από ηελ λέα 
κόληκε αλνμείδσηε εκβαπηηδόκελε αληιία, ελώ ζα παξαδνζεί ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. (πνπ ζα παξαδώζεη κε ηελ ζεηξά ηεο ζηελ ΣΑΤ) κία αθόκα ίδηα αληιία σο 
αληαιιαθηηθό.  

Σν ζπγθξόηεκα ζα πεξηιακβάλεη λέν πίλαθα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο, πξνζηαζίαο 
θαη απηνκαηηζκνύ πνπ ζα ζπλδεζεί κε παξνρή από ηνλ θεληξηθό πίλαθα δηαλνκήο 
ηζρύνο ζην ακαμνζηάζην. Ζ αληιία ζα ζπλδεζεί κε λέν δίθηπν ζηδεξνζσιήλσλ κε 
όδεπζε εληόο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ δηαζύλδεζε ηεο κε ηελ πθηζηάκελε δεμακελή 
λεξνύ ηνπ ακαμνζηαζίνπ κε ηελ βέιηηζηε δπλαηή όδεπζε. Ζ ιεηηνπξγία πιήξσζεο 
ηεο δεμακελήο άξδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη απηόκαηε, αλάινγα κε ηελ ζηάζκε ηεο 
δεμακελήο ελώ ζα ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. 
ηελ δεμακελή ζα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) αηζζεηήξεο γηα ιόγνπο εθεδξείαο 
θαη αζθάιεηαο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ θαη ηα αληίζηνηρα θξεάηηα επίζθεςεο 
όπνπ απαηηνύληαη, θαζώο θαη πξόβιεςε γηα εμσηεξηθή πδξνιεςία (εθηόο ηεο 
πεξίθξαμεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ) γηα ηηο αλάγθεο άξδεπζεο ηνπ δήκνπ - ηξνθνδνζία 
νρεκάησλ δξόκνπ (πδξνθόξα), κε θαηάιιειν θιεηδί γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
πδξνιεςίαο. 

 
3.2 Νέεο Γξακκέο ηάζκεπζεο πξκώλ ζην Ακαμνζηάζην Διιεληθνύ  
 
3.2.1 Γηάηαμε Νέσλ Γξακκώλ 
 
3.2.1.1  Γεληθά  
 

Ζ επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ Σξακ, απαηηείηαη ιόγσ πξνκήζεηαο ησλ λέσλ νρεκάησλ 
ηξακ, πνπ ζα πξέπεη λα ζηαζκεύζνπλ θαη ζπληεξεζνύλ ζην ππάξρνλ Ακαμνζηάζην 
ηνπ Διιεληθνύ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ελαπόζεζεο ησλ ζπξκώλ, πξνβιέπεηαη ε 
θαηαζθεπή ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ θαη ησλ απαηηνύκελσλ ηξνρηώλ, ώζηε λα κπνξνύλ 
λα θηινμελεζνύλ γηα ζηάζκεπζε είθνζη δύν (22) νρήκαηα ηξακ. Οη λέεο απηέο 
ηξνρηέο ζα ελζσκαησζνύλ ζηελ ππάξρνπζα γξακκνινγία ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη 
ζην ίδην Δπίπεδν Κύιηζεο ηδεξνηξνρηώλ (ToR) +33,80, δηαηεξώληαο ηελ 
αλζσξνινγηαθή θπθιηθή ιεηηνπξγία απηνύ. Λόγσ ηνπ κεησκέλνπ δηαζέζηκνπ ρώξνπ, 
νη ηξνρηέο ζα πξέπεη λα πιαηζηώλνληαη από θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ ζέζεσλ 
ζηάζεο ησλ νρεκάησλ, ε νπνία ζα είλαη πνιύ επθξηλήο ζηνπο νδεγνύο, ώζηε λα 
ηεξείηαη απζηεξά θαη λα είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε νιόθιεξεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο 
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ελαπόζεζεο ζπξκώλ. Ο εμνπιηζκόο θαη εγθαηάζηαζε ηεο παξαπάλσ ζήκαλζεο 
πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
Ζ πξόζβαζε ησλ ειεθηξνδεγώλ ζηα νρήκαηα ζα γίλεηαη δηακέζνπ δύν εγθάξζησλ 
δηαβάζεσλ πεδώλ, πιάηνπο 1,5 m (έιεγρνο γηα δπλαηόηεηα δηεύξπλζεο ηνπ 
δηαδξόκνπ θαηά 1-1,5 m) έθαζηνο, νη νπνίεο ζα είλαη ζπλεπίπεδεο κε ηελ επηθάλεηα 
θύιηζεο ζηδεξνηξνρηάο. ε απηέο ηηο Γηαβάζεηο Πεδώλ μεθηλνύλ/θαηαιήγνπλ νη έμη (6) 
ππεξπςσκέλεο απνβάζξεο πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ ηξνρηώλ ηνπ θηηξίνπ 
(ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ) ελαπόζεζεο ζπξκώλ, όπσο δείρλεηαη ζην ζρεηηθό ζρέδην 
θάηνςεο. Σν επίπεδν ησλ απνβαζξώλ ζα είλαη ίδην κε απηό ηνπ δαπέδνπ ηνπ 
νρήκαηνο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε δηέιεπζε κέζα ζε απηό ηξνρήιαηνπ εμνπιηζκνύ 
θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο, ελώ ε θαηαθόξπθε κεηάβαζε από ηηο απνβάζξεο ζηηο 
δύν Γηαβάζεηο Πεδώλ ζα γίλεηαη κέζσ ξακπώλ. Σν πιάηνο ησλ απνβαζξώλ ζα 
είλαη κεηαβαιιόκελν, αθνινπζώληαο ηηο ζπκβαηηθέο εγθάξζηεο απνζηάζεηο αθκήο 
απνβάζξαο (ζηάζεσλ) από ηνλ άμνλα ηξνρηάο, ελώ ζα ιεθζεί ππόςε θαη από ηε 
κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπο. 
 

3.2.1.2  Έδξαζε ηδεξνηξνρηώλ  
 
Ζ πξόζβαζε ησλ ζπξκώλ, (θαηά ηελ αλζσξνινγηαθή θνξά θίλεζεο) ζηηο ηξνρηέο 
ελαπόζεζεο, γίλεηαη δηακέζνπ κίαο ζεηξάο κεραλνθίλεησλ δηαθιαδώζεσλ, 
εγθαηεζηεκέλσλ επί έξκαηνο (κε εμαίξεζε ηηο δηαθιαδώζεηο 1 & 2, πνπ 
εγθαζίζηαληαη επί ζθπξνδέκαηνο θαη ηειείσκα άλσ ζηξώζεο κε άζθαιην, ώζηε λα 
δηαηεξεζεί ε ηξέρνπζα θπθινθνξία νρεκάησλ δξόκνπ).  
 
Ζ έμνδνο ησλ ζπξκώλ από ην θηίξην ελαπόζεζεο ζα γίλεηαη δηακέζνπ 
δηαθιαδώζεσλ πνπ δελ ζα είλαη κεραλνθίλεηεο. 
 
Όιεο νη δηαθιαδώζεηο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ππέξβαζεο από πηέξλα ρσξίο 
πξόθιεζε βιάβεο ηνπ κεραληζκνύ ηνπο (trail able). 
 
Οη ζηδεξνηξνρηέο ζε πεξηνρέο κε άζθαιην ζα είλαη έγθπινπ ηύπνπ, 60R2. Δπίζεο, 
ίδηνο ηύπνο ζηδεξνηξνρηώλ ζα ππάξρεη θαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο ζεηξηαθέο 
δηαθιαδώζεηο («ρηέληα» - ladder turnouts).  
 
Οη ζηδεξνηξνρηέο ησλ ππόινηπσλ δηαθιαδώζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ, θαζώο 
θαη νη ζηδεξνηξνρηέο ησλ ηξνρηώλ ελαπόζεζεο ζπξκώλ, ζα είλαη απινύ ηύπνπ 
(vignole), 49Δ1. 
 
Οη ζηδεξνηξνρηέο ηεο επέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε 
έξκα, ζα ηνπνζεηεζνύλ επί ζηξσηήξσλ: (α) κνλνκεξώλ πξνεληεηακέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο γηα απιέο ηξνρηέο, θαη (β) μύιηλσλ γηα ηηο δηαθιαδώζεηο. 
 
ε πεξηνρέο κε ζθπξόδεκα, ζηδεξνηξνρηέο θαη δηαθιαδώζεηο ζα ζπλδένληαη κε 
ζπγθόιιεζε, ρσξίο ηε ρξήζε ακθηδεηώλ, ελώ ζα επξίζθνληαη εγθηβσηηζκέλεο εληόο 
ειεθηξηθά κνλσηηθνύ ειαζηηθνύ πιηθνύ γηα, πεξηνξηζκό ησλ δηαθπγόλησλ ξεπκάησλ. 
 
ε πεξηνρέο κε έξκα, νη αξκνί ησλ ζηδεξνηξνρηώλ ζηηο δηαθιαδώζεηο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ρξήζε ακθηδεηώλ, ελώ ζηηο απιέο ηξνρηέο, ζα είλαη 
ζπγθνιιεκέλεο ζηδεξνηξνρηέο νλνκαζηηθνύ κήθνπο 36m θαη ζα ζπλδένληαη κεηαμύ 
ηνπο κε ακθηδέηεο. 
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3.2.2 Υαιύβδηλν ηέγαζηξν 
 
3.2.2.1  ηαηηθόο Φνξέαο  
 

Σν πξνηεηλόκελν ζηέγαζηξν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 70κ x 43κ, θαηαζθεπάδεηαη από 
ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ θαη βακκέλν ζε ρξώκα πνπ ζα επηιεγεί από ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κεηά από ππνβνιή ζρεηηθώλ δεηγκάησλ. 
 
Ο θνξέαο ηνπ ζηεγάζηξνπ απνηειείηαη από δηθηπώκαηα (δεπθηά), ηνπνζεηεκέλα 
ζηελ εγθάξζηα δηεύζπλζε ζε απνζηάζεηο 13,01κ κεηαμύ ηνπο. Κάζε δηθηύσκα 
εδξάδεηαη ζε ηέζζεξα κεηαιιηθά ππνζηπιώκαηα, ησλ νπνίσλ ην άλσ άθξν είλαη 
αξζξσηά ζπλδεδεκέλν κε ην δηθηύσκα, ελώ ην θάησ ηνπ άθξν είλαη παθησκέλν ζε 
ζθπξόδεκα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δηθηπσκάησλ ζα εμαζθαιίδεηαη κε κεθίδεο 
θαη νξηδόληηνπο αληηαλέκηνπο ζπλδέζκνπο (ειθπζηήξεο). 
Ζ ζεκειίσζε ηνπ ζηεγάζηξνπ γίλεηαη κε δώδεθα (12) κεκνλσκέλα πέδηια 
δηαζηάζεσλ 6,50κ Υ 5,00κ ζε θάζε έλα από ηα νπνία εδξάδνληαη δύν 
ππνζηπιώκαηα. Σα ζεκέιηα ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο ζηε δηακήθε δηεύζπλζε κε 
ζπλδεηήξηα δνθάξηα δηαηνκήο 1,00κ X 1,00κ. 

 
3.2.2.2  Δπηθαιύςεηο  
 

Οη επηθαιύςεηο ηνπ ζηεγάζηξνπ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγόξηεο: (α) ζηηο επηθαιύςεηο 
ησλ δηθηπσκάησλ θαη (β) ζηελ επηθάιπςε ηνπ θαηαζηξώκαηνο. 
 
(α) Σα δηθηπώκαηα έρνπλ πξηζκαηηθή κνξθή. Σν θεληξηθό ηκήκα θάζε ζθέινπο ησλ 
πξηζκάησλ ησλ δηθηπσκάησλ επηθαιύπηεηαη κε πεξζίδεο αινπκηλίνπ ελδεηθηηθνύ 
πάρνπο 2ρηι. ειεθηξνζηαηηθά βακκέλεο ηέηνηαο δηάηαμεο θαη ζρήκαηνο πνπ λα 
επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα αιιά λα εκπνδίδνπλ ηελ εηζξνή ηνπ λεξνύ ηεο 
βξνρήο ζηεξεσκέλεο ζε πξνθίι αινπκηλίνπ. Σα ππόινηπα ηκήκαηα ησλ πξηζκάησλ 
επηθαιύπηνληαη κε θπςεισηά πνιπθαξβνπληθά θύιια πάρνπο 20ρηι. θαη 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 0,60Υ3,00κ κε ρξσκαηηζκό ζηεξεσκέλα ζε πξνθίι 
αινπκηλίνπ. Οη θνξπθέο ησλ πξηζκάησλ επηθαιύπηνληαη κε εηδηθό ηεκάρην 
αινπκηλίνπ πάρνπο 2ρηι. 
 
(β) Σν θαηάζηξσκα ηνπ ζηεγάζηξνπ απνηειείηαη από πέληε (5) ηκήκαηα κεηαμύ ησλ 
δηθηπσκάησλ. Πάλσ ζηηο ζηδεξέληεο κεθίδεο ηνπνζεηείηαη γαιβαληζκέλν 
ηξαπεδνεηδέο έιαζκα θαηάιιειεο δηαηνκήο πάρνπο θαη΄ειάρηζηνλ 1,2ρηι. ώζηε λα 
έρεη ηελ απαηηνύκελε θέξνπζα ηθαλόηεηα βακέλν θαη ζηηο δύν πιεπξέο κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή RAL 9006 Gloss. Πάλσ ζην ηξαπεδνεηδέο έιαζκα 
ηνπνζεηείηαη απηνθόιιεηε ειαζηνκεξήο αζθαιηηθή κεκβξάλε θξάγκαηνο πδξαηκώλ 
νπιηζκέλε κε ίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη επίζηξσζε θύινπ αινπκηλίνπ ζηελ νπνία 
ηνπνζεηνύληαη πιάθεο πάρνπο 50mm άθαπζηεο ζεξκνκόλσζεο (νξπθηνβάκβαθα 
100 kgr/m2). Πάλσ ζηε ζεξκνκόλσζε ηνπνζεηείηαη θαη ζηεξεώλεηαη κε κεραληθό 
ηξόπν ζηεγαλνπνηεηηθή κεκβξάλε πςειήο αλαθιαζηηθόηεηαο EPDM πάρνπο 1,2 
mm. Ο κεραληθόο ηξόπνο ζηεξέσζεο απνηειείηαη από ζπλερείο θαη θαζ΄ όιν ην 
κήθνο ηεο κεκβξάλεο ιάκεο 30mm x 1,5mm (γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή 
πνιπκεξνύο ζπλζεηηθνύ πιηθνύ) ζηεξεσκέλε κε δξαπαλόβηδεο πάλσ ζηελ 
ηξαπεδνεηδή ιακαξίλα. ε θάζε ηκήκα ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηνπνζεηνύληαη ηέζζεξηο 
(4) θαηαθόξπθεο ρπηνζηδεξέο πδξνξόεο Φ100 mm, κία ζε θάζε άθξν ηνπ ηκήκαηνο, 
κε ξύζεηο ώζηε ηα λεξά ηεο βξνρήο λα ξένπλ πξνο ηηο πδξνξξόεο. Οη δηαζηάζεηο 
ησλ επηκέξνπο θέξνλησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο επηθαιύςεηο ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ ζηε 
θάζε ηεο ΜΔ κε ηελ έγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο ζηαηηθήο κειέηεο. 
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3.2.2.3  Απνβάζξεο 
 

Οη απνβάζξεο ζα θαηαζθεπαζζνύλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, θνίιεο 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Tν θελό ηεο θνίιεο δηαηνκήο ζα πιεξσζεί κε κόληκν 
θαινύπη δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο. Σν θάησ νξηδόληην ηκήκα ηεο απνβάζξαο 
πάρνπο 12cm εδξάδεηαη ζε ππόβαζε πάρνπο 20cm, θάησ από ηελ ππόβαζε 
ηνπνζεηείηαη ζηξώζε εμπγίαλζεο θαηάιιεινπ πάρνπο ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο. Σα θαηαθόξπθα ηκήκαηα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζα έρνπλ 
πάρνο 20cm. Σν άλσ νξηδόληην ηκήκα ηεο απνβάζξαο πάρνπο 12cm ζα πξνεμέρεη 
από ηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία θαηά 20 cm θαη ζα θέξεη επηθάιπςε ηζρπξήο 
ηζηκεληνθνλίαο 5cm θαη΄ ειάρηζηνλ κε ζθιεξπληηθό θαη βαθή κε αληηνιηζζεξή 
επνμεηδηθή βαθή. Όιεο νη εκθαλείο πιεπξέο ησλ απνβαζξώλ ζα είλαη βακκέλεο κε 
αληηθνληαθή βαθή ρξώκαηνο RAL 7044. 
 

3.2.2.4  Γηαβάζεηο Πεδώλ  
 

3.2.2.4.1 Νέεο δηαβάζεηο πεδώλ 

Οη δύν (2) Γηαβάζεηο Πεδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3.2.1.1 ηεο παξνύζαο 
Σερληθήο Πεξηγξαθήο ζα θαηαζθεπαζζνύλ από πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
πάρνπο 18 cm εδξαδόκελε ζην έξκα. Σν άλσ ηκήκα ηεο πιάθαο ζα επηθαιπθζεί κε 
ηζρπξή ηζηκεληνθνλία πάρνπο 5 cm, θαη’ ειάρηζηνλ, κε ζθιεξπληηθό θαη βαθή κε 
αληηνιηζζεξή επνμεηδηθή βαθή. Όιεο νη εκθαλείο πιεπξέο ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ ζα 
είλαη βακκέλεο κε αληηθνληαθή βαθή ρξώκαηνο RAL 7044. Σν ηειηθό δηακνξθσκέλν 
επίπεδν ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ ζα ηαπηίδεηαη κε ην πςόκεηξν ηνπ TOR. 

 
3.2.2.4.2 Αληηθαηάζηαζε κεηαιιηθώλ δηαβάζεσλ πεδώλ ζηνλ πθηζηάκελν ρώξν 

ζηάζκεπζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

Οη κεηαιιηθέο δηαβάζεηο πεδώλ ηνπ πθηζηάκελνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ ζα απνμεισζνύλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ από λέεο από πιάθα 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ην πιάηνο θαη ε δηάηαμε ησλ νπνίσλ ζα είλαη όκνηα κε 
απηό ησλ πθηζηάκελσλ δηαβάζεσλ πεδώλ. Οη λέεο δηαβάζεηο πεδώλ ζα 
θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2.2.4.1. 

 
3.3 Δξγα Οδνπνηΐαο - Πεξηκεηξηθή Οδόο πξνο Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο 
 

Σν Ακαμνζηάζην ζα επεθηαζεί θαηά 5 ζηξέκκαηα από ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά κε 
εγθαηάζηαζε επηπιένλ γξακκώλ γηα ηελ ελαπόζεζε λέσλ ζπξκώλ. Απηό έρεη ζαλ 
ζπλέπεηα ηε κεηαθίλεζε ηεο πεξίθξαμεο θαηά 46,00 κ. πεξίπνπ πξνο ηα 
λνηηναλαηνιηθά αιιά θαη ηελ θαζαίξεζε ηνπ πεξηκεηξηθνύ δξόκνπ πνπ νδεγεί ζηνλ 
Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο. Ζ νδόο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθό θόξην θαζώο νδεγεί ζε 
αδηέμνδν θαη ζθνπό έρεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ζην ηκήκα από ηελ 
πξώελ είζνδν ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηεο ΔΘΔΛ κέρξη ηνλ Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο. 
 
Οξηδνληηνγξαθία 
 
Οξηδνληηνγξαθηθά ε ράξαμε ηεο νδνύ αθνινπζεί ην λέν όξην ηνπ Ακαμνζηαζίνπ.  
 
Ζ αθεηεξία ηεο λέαο ράξαμεο (Υ.Θ. 0+000) πξνζαξκόδεηαη ζηελ πθηζηάκελε νδό 
πνπ νδεγεί ζηελ πξώελ είζνδν ζην ακαμνζηάζην ηεο ΔΘΔΛ. Μεηά ηελ Υ.Θ. 0+011 
ζηξέθεη αξηζηεξά θαη κε αληίξξνπεο θακπύιεο (S) αθηίλαο 20κ. πξνζαξκόδεηαη ζηα 
όξηα ηεο λέαο πεξίθξαμεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ Σξακ θαηαιακβάλνληαο ρώξν από 
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ην πξώελ ακαμνζηάζην ηεο ΔΘΔΛ. ηελ Υ.Θ. 0+142 ζηξέθεη δεμηά θαη κε 
αληίξξνπεο θακπύιεο (S) αθηίλαο 20κ. θαηαιήγεη ζηνλ Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο όπνπ 
θαη πξνζαξκόδεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε (Υ.Θ.0+234,26).  
 
ηα αλάληη ε πεξηκεηξηθή νδόο γεηηληάδεη κε ην πξώελ ακαμνζηάζην ηεο ΔΘΔΛ ζην 
νπνίν πξνζαξκόδεηαη πςνκεηξηθά. Καηάληη βξίζθεηαη ζε αληζνζηαζκία κε ην 
ακαμνζηάζην ηνπ Σξακ θαη ζα απαηηεζεί ε θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο.  
 
Σν ζπλνιηθό κήθνο ηεο κειεηνύκελεο νδνύ είλαη 234,26 κέηξα. Απέλαληη απν ηνλ 
Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο ζα θαηαζθεπζηεί θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηελ αλαζηξνθή ησλ 
νρεκάησλ (cul de sac) όπσο απηό θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο νξηδνληηνγξαθίαο 
(S3GFDDRCIVARALLHO001A).  
 
Μεθνηνκή 
 
Ζ κεθνηνκή ηεο νδνύ είλαη ηέηνηα ώζηε ε νδόο λα πξνζαξκόδεηαη θαηά ην δπλαηόλ 
θαιύηεξα ζηα ζεκεία πνπ είλαη ζε επαθή κε ην πξώελ ακαμνζηάζην ηεο ΔΘΔΛ. Ζ 
νδόο, ζηα πξώηα 10κ. πεξίπνπ, αθνινπζεί ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Από ηελ 
Υ.Θ. 0+015 έσο ηελ Υ.Θ. 0+164 θηλείηαη κε θιίζε 0,3% (γηα ηελ απνξξνή ησλ 
νκβξίσλ) ζην επίπεδν ηνπ πξώελ ακαμνζηαζίνπ ηεο ΔΘΔΛ. ηα επόκελα κέηξα θαη 
κέρξη ηελ Υ.Θ. 0+216,82 ε ράξαμε θηλείηαη κε θιίζε 6,36% όπνπ πξνζαξκόδεηαη 
πςνκεηξηθά κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Η. Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο.  
 
Γηαηνκή 
 
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαηνκήο ηεο πεξηκεηξηθήο νδνύ είλαη ηα εμήο: 

 Μία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεύζπλζε πιάηνπο 2,75 m.  

 Πιεπξηθή θαηαζθεπή εθαηέξσζελ κε πεδνδξόκην πιάηνπο 1,50 m ζηελ 
δεμηά νξηνγξακκή θαη 1,00 m ζηελ αξηζηεξή. 

Πξνβιέπεηαη θύηεπζε ζην δεμηό πεδνδξόκην ηεο νδνύ όπσο απηή πεξηγξάθεηαη 
ζηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε. 
 
ηξώζεηο Οδνζηξσζίαο Αζθαιηηθώλ 
 
Σν πάρνο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθνί 
θόξηνη, νξίζηεθε ζηα 0,40 m πνπ αλαιύεηαη ζε: 
 

 κία αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05m 

 κία αζθαιηηθή ζηξώζε βάζε πάρνπο 0,05m 

 δύν ζηξώζεηο βάζεο νδνζηξσζίαο (βάζε θάησ θαη άλσ) πάρνπο 0,10 m 
έθαζηε 

 κία ζηξώζε ππόβαζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m  
 
Μεηαμύ ηεο ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο θαη ηεο αζθαιηηθήο βάζεο εθαξκόδεηαη 
αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη κεηαμύ ηεο αζθαιηηθήο βάζεο θαη ηεο αζθαιηηθήο 
ζηξώζεο θπθινθνξίαο εθαξκόδεηαη αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε (βιέπε 
ζρέδηα δηαηνκώλ). 
 

3.4 Πεξηθξάμεηο 
 
3.4.1 Πεξίθξαμε Ακαμνζηαζίνπ  
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ηελ πεξηνρή ηεο επέθηαζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ πξνβιέπεηαη πεξίθξαμε ηύπνπ α 
θαη β. Οη πεξηθξάμεηο είλαη ηεο ίδηαο κνξθήο, ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο έγθεηηαη ζην 
θνξέα έδξαζήο ηνπο (πέδηιν ή ηνίρνο αληηζηήξημεο αληίζηνηρα). 
 
Ζ λέα πεξίθξαμε, ζα είλαη όκνηα κε ηελ πθηζηάκελε θαη ζα απνηειείηαη από ηνηρίν 
ζθπξνδέκαηνο πάρνπο πεξίπνπ 25 εθ. Δπί ηνπ ηνηρίνπ ζα παθησζνύλ ραιύβδηλνη 
νξζνζηάηεο θπιηλδξηθήο δηαηνκήο Φ60 αλά 2,50 m, γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκώ. 
 
Σν ύςνο ησλ νξζνζηαηώλ πάλσ από ηελ επηθάλεηα νδνύ ζα είλαη 2 m ε δε απόιεμή 
ηνπο ζα θακθζεί θαηά 45° θαη γηα κήθνο 50εθ. Αλάκεζα ζηνπο νξζνζηάηεο ζα 
ηνπνζεηεζεί γαιβαληζκέλν ζπξκαηόπιεγκα 4x4εθ, πάρνπο 3ρηι. πνπ ζηελ απόιεμε 
ζα θέξεη ζύξκαηα ζύλδεζεο ησλ νξζνζηαηώλ. ην άλσ άθξν ησλ νξζνζηαηώλ ζα 
ζπγθνιιεζεί νξηδόληηα θνηινδνθόο θπιηλδξηθήο δηαηνκήο Φ60. 
 
Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή κίαο ζύξαο, ζηελ πεξηνρή ηεο επέθηαζεο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ, ζην ζεκείν όπνπ ππάξρεη ηζνζηαζκία ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπ λένπ 
πεξηκεηξηθνύ δξόκνπ θαη ηνπ ηειηθνύ δαπέδνπ ηνπ ακαμνζηαζίνπ. Ζ ζύξα ζα είλαη 
κνλόθπιιε αλνηγόκελε, κε δηαζηάζεηο 1,00 x 2,20m, αλάινγεο θαηαζθεπήο θαη 
εκθάληζεο κε ηηο πθηζηάκελεο ζύξεο ηεο πεξίθξαμεο, θαηαζθεπαζκέλε από δύν 
ραιύβδηλα νξζνγώληα πιαίζηα από θνηινδνθνύο δηαηνκήο Φ60. Δζσηεξηθά ησλ 
πιαηζίσλ ζα ηνπνζεηεζεί γαιβαληζκέλν ζπξκαηόπιεγκα 4x4εθ., πάρνπο 3ρηι. Ζ 
ζύξα ζα είλαη πιήξεο, κε όια ηα απαηηνύκελα εμαξηήκαηα αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο 
θαη αζθαιείαο. 
 
Σα ηνηρία πεξίθξαμεο ζα ζεκειησζνύλ είηε ζε πέδηια είηε ζε ηνίρνπο αληηζηήξημεο 
(ζηηο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο ράξαμεο ηνπ 
ηξνρηόδξνκνπ θαη ηεο πεξηκεηξηθήο νδνύ πνπ νδεγεί ζηνλ Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο). 
Οη ηνίρνη αληηζηήξημεο ζα είλαη κνξθήο L, ε ζηέςε ηνπ ζηεζαίνπ ησλ ηνηρίσλ 
πεξίθξαμεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50cm πην ςειά από ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ 
ηεο λέαο πεξηκεηξηθήο νδνύ (όπνπ ην πςόκεηξν ηνπ πεξηκεηξηθνύ δξόκνπ είλαη 
πςειόηεξν από απηό ηνπ δαπέδνπ ηνπ ακαμνζηαζίνπ), ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε 
ζηέςε ησλ ηνηρίσλ πεξίθξαμεο ζα είλαη 20cm πάλσ από ην δηακνξθσκέλν έδαθνο 
ηνπ ακαμνζηαζίνπ. ην ζηάδην ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζα εθπνλεζεί ζηαηηθή κειέηε 
θαη κειέηε αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο από ηηο νπνίεο ζα πξνθύςνπλ νη αθξηβείο 
δηαζηάζεηο ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο θαζώο θαη ν νπιηζκόο απηώλ. Κάησ από ηε 
ζεκειίσζε ζα ηνπνζεηεζεί ζηξώζε από ζθπξόδεκα θαζαξηόηεηαο πάρνπο 10cm.  

 
3.4.2 Πεξίθξαμε Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ εληόο Ακαμνζηαζίνπ  
 

Πξνβιέπεηαη ε πεξίθξαμε (ηύπνπ γ) ηνπ Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην 
λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ Ακαμνζηαζίνπ.  
 
Ζ πεξίθξαμε ύςνπο 90εθ. θαη ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 166,00 m, ζα 
θαηαζθεπαζηεί από ραιύβδηλα νξζνγώληα πιαίζηα από ιάκεο 16 x 40 ρηι., 
δηαζηάζεσλ 1,20 x 0,75m, ησλ νπνίσλ ηα θαηαθόξπθα ηκήκαηα πξνεθηείλνληαη 
θαηάιιεια ώζηε λα παθησζνύλ ζηε ζεκειίσζε. Δζσηεξηθά ηνπ πιαηζίνπ ζα 
ηνπνζεηεζνύλ θαηαθόξπθεο ξάβδνη δηαηνκήο Φ12 ρηι ηνπνζεηεκέλεο αλά 15 εθ.. 
ην άλσ κέξνο ησλ πιαηζίσλ πξνζαξκόδεηαη θνηινδνθόο νξζνγσληθήο δηαηνκήο 
60Υ60 ρηι. πνπ ζα ζπγθνιεζεί ζηελ νξηδόληηα ιάκα.  
 
ην βόξεην ηκήκα ηεο πεξίθξαμεο ζα θαηαζθεπαζηεί δίθπιιε αλνηγόκελε ζύξα 
εηζόδνπ πιάηνπο 1,80 m, απνηεινύκελε από δύν (2) ραιύβδηλα νξζνγσληθά 
πιαίζηα θαηαζθεπαζκέλα από ιάκεο 16 x 40 ρηι., δηαζηάζεσλ 0,85 (πιάηνο) x 
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0,75(ύςνο) m έθαζην, ηα νπνία ζηεξίδνληαη κέζσ κεληεζέδσλ , ζε νξζνζηάηεο από 
θνηινδνθνύο 40 x 40 ρηι.. Δζσηεξηθά ηνπ πιαηζίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ πέληε (5) 
θαηαθόξπθεο ξάβδνη δηαηνκήο Φ12 ρηι. Ζ ζύξα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε θιεηδαξηά, 
πόκνιν θαη εμάξηεκα ζηήξημεο ζην έδαθνο. Σν ζύλνιν ηεο πεξίθξαμεο ζα 
θαηαζθεπαζζεί από γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο δηαηνκέο. 
 
Ζ πεξίθξαμε ζα ζηεξηρηεί ζε κεκνλσκέλα πέδηια από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Ο 
θνξκόο ησλ πεδίισλ θπιηλδξηθήο κνξθήο, έρεη δηάκεηξν 15εθ θαη ύςνο 13εθ ην δε 
πέικα έρεη πιάηνο 20 εθ. θαη ύςνο 30εθ. 

 
3.5 Πεδνδξόκηα 
 

Σα πεδνδξόκηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ επί εδαθόπιαθαο πάρνπο 15 εθ. νπιηζκέλεο 
κε πιέγκα Σ 131. Ζ επηθάλεηα ζα δηακνξθσζεί είηε κε ηζηκεληόπιαθεο 40 x 40 x 3,5 
εθ. είηε κε επηκειεκέλε επηθάλεηα γαξκπηινδέκαηνο ζύκθσλα κε ηα γεληθά ζρέδηα 
απνθαηάζηαζεο θαη ηηο ηνκέο θαηά κήθνο ηνπ ηξνρηνδξόκνπ. 
 
Οη ηζηκεληόπιαθεο ζα ηνπνζεηεζνύλ επί ηεο εδαθόπιαθαο κε ηζρπξό 
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα.  
 
Ζ ζηξώζε ηνπ γαξκπηινδέκαηνο ζα έρεη πάρνο 5-10 εθ. θαη ζα νπιηζζεί κε κνλό 
πιέγκα Σ 131, ην νπνίν ζα δεζεί ζε βιήηξα κήθνπο 15 πεξίπνπ εθ., εθ ησλ νπνίσλ 
ηα 10 εθ. ζα παθησζνύλ ζηελ ππνθείκελε εδαθόπιαθα θαη ζα ζπγθνιεζνύλ κε 
ρξήζε θόιιαο ή εηδηθήο ξεηίλεο, ελώ ηα ππόινηπα 5 εθ. ζα πξνεμέρνπλ γηα λα 
ζηεξηρζεί ην πιέγκα θαη λα ελζσκαησζνύλ ζην γαξκπηιόδεκα, (4 βιήηξα αλά η.κ.). 
Ζ επηθάλεηα ζα θέξεη εγθάξζηνπο ζην κήθνο ηεο αξκνύο (πάρνπο 2εθ) αλά 60 
εθαηνζηά θαη ζα κνξθσζεί κε επίπαζε ζθιεξπληηθνύ κίγκαηνο από ραιαδηαθά 
αδξαλή θαη ηζηκέλην ελ μεξώ θαη ζα πιπζεί ιίγεο ώξεο κεηά, ή ζα γίλεη θαηεξγαζία 
κε θύιηλδξν, ή κε βνύξηζα, ή κε πήρπ γηα ην ζρεκαηηζκό αδξήο αληηνιηζζεηηθήο 
επηθάλεηαο.  
 
Σν πεδνδξόκην πξνο ηελ εζσηεξηθή πιεπξά θαζώο θαη από ηελ απέλαηη κεξηά ηνπ 
νδνζηξώκαηνο, ζα δηαζηξσζεί κε αλάγιπθεο θαη ιεηαζκέλεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ 
(ηύπνπ ςεθίδαο) 40x40 εθ. αξίζηεο πνηόηεηαο ζε ρξώκα θαη ζρεδηαζκό επηινγήο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθώλ δεηγκάησλ.  
 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θπηεύνληαη ή δηαηεξνύληαη δέλδξα επί ησλ πιαθνζηξσκέλσλ 
πεξηνρώλ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ καληεκέλησλ ζραξώλ πξνζηαζίαο 
πεξηκεηξηθά ησλ θνξκώλ ζπλεπίπεδα ηνπνζεηεκέλεο κε ηε ζηάζκε ηνπ 
πεξηβάιινληα ρώξνπ (γηα ηα πεδνδξόκηα πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνλ 
ηξνρηόδξνκν). 
 

3.6 Δξγαζίεο εληόο ηνπ Κηηξίνπ πληήξεζεο/Δπηζθεπώλ – Οξύγκαηα 
επηζεώξεζεο 

 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη εξγαζίεο έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θαη Ζ/Μ εληόο ηνπ 
ελ ιεηηνπξγία θηηξίνπ πληήξεζεο/Δπηζθεπώλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ Σξακ, ζηηο 
πεξηνρέο ησλ ηξνρηώλ 2, 5, 6 θαη 7. πγθεθξηκέλα: 

Α. Σξνρηά 7 

ηελ ηξνρηά 7, ζην ζύλνιν ηνπ κήθνπο ηεο ζα θαηαζθεπαζζεί λέν όξπγκα 
επηζεώξεζεο ζην κήθνο ελόο νρήκαηνο (δει. πεξίπνπ 35 m).  ην εζσηεξηθό ηνπ 
θηηξίνπ ζηελ πιεπξά ηεο πξόζνςήο ηνπ, ζα θαηαζθεπαζζεί θιίκαθα πξόζβαζεο ζην 
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όξπγκα, πνπ ζα έρεη θαηεύζπλζε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηξνρηάο. ην αληίζεην άθξν 
ηνπ νξύγκαηνο ζα θαηαζθεπαζζεί δεύηεξε θιίκαθα πξόζβαζεο, ε αθξηβήο ζέζε θαη 
ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο νπνίαο ζα κειεηεζεί ζηε θάζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, 
ελώ ζα δηεξεπλεζεί κε πξνηεξαηόηεηα, ρσξνζέηεζε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
πθηζηάκελε θιίκαθα πξόζβαζεο ηεο ηξνρηάο 6, ώζηε λα κελ απαηηεζεί εη δπλαηόλ 
λέα θιίκαθα πνπ ζα ζηεξήζεη ιεηηνπξγηθό εκβαδόλ από ην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ. Καηά 
ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ νξύγκαηνο (θαζαηξέζεηο, ζθπξνδεηήζεηο, 
θιπ) ζε θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα θίλεζεο αλζξώπσλ θαη 
πεξνλνθόξσλ νρεκάησλ ζηνλ εγθάξζην δηάδξνκν (κεηαμύ ησλ καύξσλ 
δηαγξακκίζεσλ ζην δάπεδν) αιιά θαη από/πξνο ηελ πξόζνςε θαη είζνδν ηνπ 
θηηξίνπ. 

Ζ δηαηνκή ηνπ νξύγκαηνο ζα είλαη όπσο ζηελ πθηζηάκελε ηξνρηά 6 (βι. επίζεο  
ζρέδηα S3GFDDRARCDPALLPL003A θαη S3GFDDRARCDPALLGE001A). Οη 
πθηζηάκελεο ζηδεξνηξνρηέο θαηά κήθνο ηνπ νξύγκαηνο ζα θαζαηξεζνύλ θαη ζα 
αθαηξεζνύλ θαηά ηελ θαζαίξεζε ηεο πιάθαο δαπέδνπ. Δθηόο από ηηο απαηηνύκελεο 
θαζαηξέζεηο ηεο πιάθαο δαπέδνπ ηζνγείνπ (ε θαζαηξνύκελε επηθάλεηα ζα 
θαζνξηζηεί θπξίσο από ηελ επηθάλεηα εθζθαθήο ήηνη πεξίπνπ 50cm έμσ από ηελ 
επηθάλεηα ησλ νξπγκάησλ), ζα πξέπεη λα θαζαηξεζνύλ θαη ηκήκαηα ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπλδεηήξησλ δνθώλ ηεο ζεκειίσζεο όπσο απεηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα. 
Καηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ ζπλδεηήξησλ δνθώλ ζα δηαηεξεζεί 
επαξθέο κήθνο ησλ πθηζηάκελσλ νπιηζκώλ απηώλ, νη νπνίνη ζα θακθζνύλ θαη ζα 
αγθπξσζνύλ ζηα ηνηρία ηνπ νξύγκαηνο. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο, ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη πξόζζεηα ζηνηρεία ζύλδεζεο (βιήηξα, 
πξόζζεηνο νπιηζκόο θιπ) πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζύλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπλδεηήξησλ δνθώλ θαη ησλ λέσλ ηνηρίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα ιεθζνύλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπώλ κε 
ην λέν όξπγκα θαη ε ζπλνιηθή ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ. Δπί ησλ ηνηρίσλ ηνπ 
νξύγκαηνο ζα εγθαηαζηαζνύλ λέεο ζηδεξνηξνρηέο κε θαηάιιειν (ξπζκηδόκελν) 
ζύζηεκα έδξαζεο. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ παξαπάλσ ζα νξηζζνύλ ζηε θάζε ηεο 
Μειέηεο Δθαξκνγήο από ηνλ Αλάδνρν. 

ην δάπεδν ηνπ νξύγκαηνο ζα δηακνξθσζεί γξακκηθόο αβαζήο ππνβηβαζκόο  ηνπ 
δαπέδνπ ζε θεληξηθό ηκήκα ηνπ πιάηνπο απηνύ ζε όιν ζρεδόλ ην κήθνο ηνπ 
νξύγκαηνο, πνπ ζα θαιύπηεηαη  από κεηαιιηθή ζράξα γηα ιόγνπο απνζηξάγγηζεο. 
Ο ελ ιόγσ ππνβηβαζκόο ζα έρεη εζσηεξηθά κηθξή θιίζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% έσο 
ζεκείν απηνύ πιεζίνλ ηνπ άθξνπ ηνπ νξύγκαηνο πξνο ηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ 
όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηθώλη απνζηξάγγηζεο ην νπνίν ζα θαηαιήγεη ζε 
εγθηβσηηζκέλν ζσιήλα Φ100 πνπ ζα νδεύεη κε θιίζε >1,5% θαη ζα θαηαιήγεη 
βαξπηηθά ζηνλ αγσγό απνζηξάγγηζεο πνπ νδεύεη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη 
παξάιιεια κε απηό. ηνλ αγσγό απηόλ ζα ηνπνζεηεζεί θαη δηάηαμε ζσιήλσλ - 
νζκνπαγίδα. Ζ ζύλδεζε ησλ δύν αγσγώλ ζα γίλεη κε ηελ απαηηνύκελε ηνπηθή 
εθζθαθή, ζύλδεζε ησλ ζσιελώζεσλ θαη απνθαηάζηαζε. 

ηελ ηξνρηά 7 πεξίπνπ ζην κέζνλ θαηά κήθνο ηνπ λένπ νξύγκαηνο θαη ζε απόζηαζε 
ηεο ηάμεο ηνπ 0,6κ από ηελ θάζε θαηά κήθνο εθαηέξσζελ αθκή ηνπ νξύγκαηνο, ζα 
δηαλνηρζεί έλα δεύγνο «θαξόησλ» ζην δάπεδν, δηακέηξνπ πεξίπνπ  Φ150, ππό 
θιίζε ώζηε απηά λα θζάζνπλ ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξύγκαηνο θαη ζηελ σο 
πξνο ην πιάηνο άθξε απηνύ. Σα θαξόηα ζα ελδπζνύλ εζσηεξηθά κε ζσιήλα 
πνιπαηζπιαηλίνπ ή πνιππξνππιαηλίνπ αληίζηνηρεο δηακέηξνπ. ην ζεκείν πνπ ην 
«θαξόην» πξνζεγγίδεη ην δάπεδν ηνπ νξύγκαηνο, ζα θαηαζθεπαζζεί έλα κηθξό 
θξεάηην πεξίπνπ 0,25m x 0,25m x 0,3m (βάζνο) ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε ην 
πξναλαθεξόκελν ζσιήλα Φ150 θαη ζα θαιπθζεί κε κεηαιιηθό θάιπκκα. Σν ίδην ζα 
επαλαιεθζεί θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ νξύγκαηνο. Σα δύν θξεάηηα ζα 
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ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο κε έλαλ αθόκα ζσιήλα Φ150 εγθηβσηηζκέλν ζην δάπεδν 
εγθάξζηα ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ νξύγκαηνο θαη θάησ από ην θαλάιη απνζηξάγγηζεο.   

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα παξαζρεζεί νπζηαζηηθά κία ηεζιαζκέλε δίνδνο - όδεπζε 
από ην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ ζηε κία πιεπξά ηνπ νξύγκαηνο, έσο ην δάπεδν ζηελ 
απέλαληη πιεπξά ηνπ νξύγκαηνο, επηηξέπνληαο ηελ όδεπζε ησλ εύθακπησλ 
ζσιελώζεσλ ησλ γξύισλ αλύςσζεο ησλ νρεκάησλ πνπ ζήκεξα (γηα ηελ ηξνρηά 6) 
νδεύνπλ κέζα από ην αλπςσκέλν όρεκα ζε θάζε πεξίπησζε αλύςσζεο νρήκαηνο 
κε ηνπο γξύινπο. Δλαιιαθηηθά αληί ησλ θαξόησλ ν Αλάδνρνο δύλαηαη λα θαζαηξέζεη 
επαξθέο πιάηνο από ηελ πιάθα δαπέδνπ ηνπ ζεκεξηλνύ θηηξίνπ ώζηε λα νδεύζεη 
ηνπο ζσιήλεο Φ150 ππό θιίζε όπσο απαηηείηαη. 

Δληόο ηνπ νξύγκαηνο ηεο ηξνρηάο 7 ζα παξαζρεζνύλ νη παξαθάησ Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεηο: 

1. Φσηηζκόο, κε θσηηζηηθά ζώκαηα ηύπνπ LED, θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλα ζε ηζρύ 
θαη απνζηάζεηο, ηνπνζεηεκέλα θαη ζηηο δύν εζσηεξηθέο παξεηέο ηνπ νξύγκαηνο θάησ 
από ηνπο ζθπξνδεηεκέλνπο πξνβόινπο, κε θαισδηώζεηο πνπ ζα νδεύνπλ εληόο 
εκθαλώλ γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ γηα όζν επξίζθνληαη εληόο ηνπ νξύγκαηνο 
θαη πνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από αληηζηνίρνπο πθηζηάκελνπο πίλαθεο θσηηζκνύ ή 
παξνρήο ηζρύνο ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζα ζπκπιεξσζνύλ θαη αλαβαζκηζζνύλ θαηάιιεια 
(κε πιηθά θαη θαισδηώζεηο). 

2. Παξνρή ηζρύνο, κε κνλνθαζηθέο πξίδεο 230V θαζώο θαη πξίδεο 24V ζε 
ελνπνηεκέλεο κνλάδεο ηνπνζεηεκέλεο θάζε 10m πεξίπνπ θαηά κήθνο ζηελ κία 
εζσηεξηθή παξεηά ηνπ νξύγκαηνο, πνπ ζα ηξνθνδνηνύληαη από αληηζηνίρνπο 
πθηζηάκελνπο πίλαθεο παξνρήο ηζρύνο ηνπ ακαμνζηαζίνπ πνπ ζα ζπκπιεξσζνύλ 
θαη αλαβαζκηζζνύλ θαηάιιεια (κε πιηθά θαη θαισδηώζεηο). Οη θαισδηώζεηο 
ηξνθνδόηεζεο ησλ πξηδώλ ζα νδεύνπλ εληόο γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ ζην 
ηκήκά ηνπο εληόο ηνπ νξύγκαηνο.  Ζ όδεπζε ησλ θαισδηώζεσλ από ηνπο πίλαθεο 
παξνρήο ηζρύνο έσο ην όξπγκα, ζα γίλεη κε ζπλδπαζκό: 

i. Δγθηβσηηζκέλσλ ζσιελώζεσλ εληόο ηνπ δαπέδνπ, όπσο απαηηεζεί κε 
θαηάιιειεο θαζαηξέζεηο ζην δάπεδν γηα ηε δεκηνπξγία θαλαιηώλ ζε θαηάιιειν 
βάζνο, εγθαηάζηαζε ζσιήλσλ όδεπζεο θαισδίσλ θαη επαλαζθπξνδέηεζε γηα 
εγθηβσηηζκό ησλ ζσιελώζεσλ εμαζθαιίδνληαο ηελ απαηηνύκελε ζηαηηθή 
επάξθεηα ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ θίλεζε πεξνλνθόξσλ ή άιισλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο εμνπιηζκνύ. Απηό ζα εμαζθαιηζζεί κε ζηδεξνύο ζσιήλεο όδεπζεο 
θαισδίσλ θαη θαηάιιειε επηθάιπςε από ζθπξόδεκα νπιηζκέλν θαηάιιεια.   

ii. Οξηδόληησλ θαη θάζεησλ νδεύζεσλ ζραξώλ ή γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ όδεπζεο 
θαισδίσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζε ηνίρνπο ή ζε ππνζηπιώκαηα ή ζε δνθάξηα 
ηνπ θηηξίνπ.  

Σα αλαθεξόκελα παξαπάλσ γηα ηηο νδεύζεηο ησλ θαισδηώζεσλ ηζρύνπλ θαη γηα ηηο 
θαισδηώζεηο ηνπ θσηηζκνύ (βι. (1) παξαπάλσ). 

3. Παξνρή ύδαηνο, κε όδεπζε ησλ ζσιελώζεσλ ζηελ απέλαληη εζσηεξηθή παξεηά ηνπ 
νξύγκαηνο από απηήλ ησλ πξηδώλ παξνρήο ηζρύνο θαη κε ιήςε λεξνύ (βξύζε) θάζε 
10m πεξίπνπ κήθνο, δειαδή 3 ιήςεηο λεξνύ (βξύζεο) δηακέηξνπ 1/2" θαηά κήθνο 
ηνπ νξύγκαηνο ζε κήθνο ελόο νρήκαηνο θαη ζε δηαθνξεηηθή εγθάξζηα πεξαζηά από 
ηηο πξίδεο ζηνπο απέλαληη ηνίρνπο. Οη ζσιελώζεηο παξνρήο ύδαηνο ζα νδεύζνπλ κε 
αληίζηνηρν ηξόπν ησλ νδεύζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαισδηώζεσλ (βι. 2 παξαπάλσ) 
έσο ην ζεκείν ηνπ θηηξίνπ πνπ ππάξρεη πθηζηάκελε παξνρή ύδαηνο. 

Σν πθηζηάκελν θεληξηθό δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ θηηξίνπ είλαη δηακνξθσκέλν ζε θιεηζηό 
βξόρν, ζηελ νξνθή ηνπ ηζνγείνπ κε θαηεβάζκαηα από γαιβαληζκέλνπο 
ζηδεξνζσιήλεο δηακέηξνπ 3/4".  
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Γηα ηελ ηξνρηά 7 ε λέα πδξαπιηθή ιήςε ζα ηξνθνδνηείηαη κε αληίζηνηρν θαηαθόξπθν 
θαηέβαζκα από γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο δηακέηξνπ 3/4" όπνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί θαη ζθαηξηθή βάλα απνθνπήο δηακέηξνπ 3/4" θαη ζα ζπλερίδεη έσο ηελ 
πξώηε βξύζε. ην ηκήκα πνπ ε όδεπζε ζα εγθηβσηηζζεί ζην δάπεδν ν 
γαιβαληζκέλνο ζηδεξνζσιήλαο ζα ηνπνζεηεζεί εληόο εγθηβσηηζκέλνπ ζσιήλα U-
PVC βαξέσο ηύπνπ. Ζ δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ύδξεπζεο ζα γίλεηαη 1/2" κεηά ηελ 
πξώηε βξύζε. 

4. Παξνρή πεπηεζκέλνπ αέξα, κε ηξία (3) ζεκεία ιήςεο θαηά κήθνο ηνπ θάζε κήθνπο 
ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο (θάζε 10m πεξίπνπ) θαη κε όδεπζε ησλ ζσιελώζεσλ ζηελ 
ίδηα εζσηεξηθή παξεηά ηνπ νξύγκαηνο όπσο νη ζσιελώζεηο ηεο παξνρήο ύδαηνο, 
αιιά ζε κεγαιύηεξν ύςνο από απηέο. Οη ζσιελώζεηο πεπηεζκέλνπ αέξα ζα 
νδεύζνπλ έσο έλα ζεκείν πθηζηάκελεο παξνρήο κε έλαλ λέν παξνρηθό ζσιήλα 
πεπηεζκέλνπ αέξα πνπ ζα έρεη θαη ζθαηξηθή βάλα απνθνπήο. Οη νδεύζεηο ησλ 
ζσιελώζεσλ ζα είλαη κε ηξόπν αληίζηνηρν ησλ αλαθεξνκέλσλ γηα ηηο θαισδηώζεηο 
παξνρήο ηζρύνο, ζα δηαζηαζηνινγεζνύλ δε θαηάιιεια ώζηε λα κελ απαηηεζεί 
επαύμεζε ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα (όζνλ αθνξά ηηο 
απώιεηεο πίεζεο ιόγσ κήθνπο θαη δηακέηξνπ ζσιελώζεσλ).  

ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ην δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
από γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο. Σν ίδην πιηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε απηή 
ηε θάζε ησλ λέσλ εξγαζηώλ. 
 

5. Απνζηξάγγηζε, ε νπνία όπσο πξναλαθέξζεθε ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνζηξάγγηζε 
πδάησλ/απνβιήησλ πνπ ηπρόλ βξεζνύλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο επηζθεπήο – 
επηζεώξεζεο, θαη πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ πθηζηάκελν εμσηεξηθό αγσγό ηνπ 
θηηξίνπ.  

Δηδηθόηεξα, ζην όξπγκα ζα γίλεη θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ ππζκέλα γηα ηε 
ζπγθξάηεζε ησλ ζηεξεώλ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζην θεληξηθό ηκήκα ζράξα κε πιέγκα 
ζπγθξάηεζεο ζηεξεώλ (αλάκεζα ζηα θνισλάθηα πνπ ζηεξίδνπλ ηηο ξάγεο), κε 
αλνίγκαηα (κάηηα) πεξίπνπ 16mm x 76mm (13mm x 71mm θαζαξό άλνηγκα) ζε όιν 
ην κήθνο ησλ νξπγκάησλ. Ζ ζράξα ζα είλαη αθαηξεηή ζε ηκήκαηα ηνπ ελόο (1) 
κέηξνπ. ε θάζε ζράξα ζα ηνπνζεηεζεί έλα ζηθώλη απνξξνήο ησλ απνβιήησλ όπσο 
πξναλαθέξζεθε θαη κέζσ απηώλ ησλ ζηθσληώλ ζα νδεγνύληαη κέζσ νζκνπαγίδαο 
ηα ύδαηα/απόβιεηα ζηνπο δύν πθηζηάκελνπο εγθάξζηνπο αγσγνύο απνξξνήο.  

Ζ όδεπζε ησλ ζσιελώζεσλ ζα γίλεη εληόο ηνπ δαπέδνπ κε θαζαηξέζεηο γηα ηε 
δεκηνπξγία θαλαιηώλ θαηάιιεινπ βάζνπο θαη θιίζεο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσιήλσλ ζα γίλεη επαλαζθπξνδέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ. 

Οη ζσιήλεο απνξξνήο ησλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ζα είλαη από πνιππξνππιέλην 
ή από πνιπαηζπιέλην 16 atm δηακέηξνπ Φ100 mm.  

6. Δγθαηάζηαζε ελόο (1) θνξεηνύ ππξνζβεζηήξα ζε θάζε όξπγκα γηα θάζε κήθνο 
νρήκαηνο (δει. 1 γηα ηελ ηξνρηά 7, 2 γηα ηελ ηξνρηά 5 θαη 1 γηα ηελ πθηζηάκελε 
ηξνρηά 6). Ζ ζέζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα είλαη πιεζίνλ ησλ αθξώλ ησλ 
νξπγκάησλ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζα ζεσξεζνύλ νινθιεξσκέλεο, αθνύ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κε 
επηηπρία θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη ζα είλαη έηνηκεο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζε 
πιήξεο θνξηίν. 

 
Β. Σξνρηά 6 

ηελ Σξνρηά 6 θαη πιεζίνλ απηήο ζα γίλνπλ απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο / 
δηεπζεηήζεηο ζην δάπεδν ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε θιίκαθα πξόζβαζεο ζην όξπγκα 
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ηεο ηξνρηάο 7, όπσο πξναλαθέξζεθε πηζαλά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πθηζηάκελε 
θιίκαθα πξόζβαζεο ηνπ νξύγκαηνο ηεο ηξνρηάο 6. Ζ αθξηβήο δηάηαμε/ρσξνηαμία 
ησλ θιηκαθνζηαζίσλ ζα εθπνλεζεί ζηηο Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδόρνπ. 

ηελ πθηζηάκελε ηξνρηά 6 ζα γίλεη έλα πξόζζεην δεύγνο «θαξόησλ» ζην δάπεδν 
εθαηέξσζελ ηνπ θάζε νξύγκαηνο, όπσο αθξηβώο πεξηγξάθεθε γηα ηελ ηξνρηά 7, γηα 
ηελ ππόγεηα κόληκε όδεπζε ησλ εύθακπησλ ζσιελώζεσλ ησλ γξύιισλ αλύςσζεο 
ησλ νρεκάησλ. 

 

Γ. Σξνρηά 5 

ηελ Σξνρηά 5 ζα θαηαζθεπαζζεί λέν όξπγκα επηζεώξεζεο ζε κήθνο δύν (2) 
νρεκάησλ. Σν όξπγκα ζα είλαη ίδην ζε δηαηνκή, ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνζηήξημε από 
Ζ/Μ ζπζηήκαηα όπσο ζηελ ηξνρηά 7 (βι. «Α» αλσηέξσ). ηα δύν άθξα ηνπ 
νξύγκαηνο πνπ επξίζθνληαη πιεζίνλ ζηα δύν άθξα ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ 
θιίκαθεο πξόζβαζεο, ελώ κία αθόκε θιίκαθα ζα θαηαζθεπαζζεί ζην κέζνλ πεξίπνπ 
απηνύ ηνπ νξύγκαηνο πηζαλώο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πθηζηάκελε θιίκαθα 
πξόζβαζεο ηεο ηξνρηάο 6, δηάηαμε πνπ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ρσξνηαμηθά θαη κε 
αθξίβεηα από ηνλ Αλάδνρν ζηε θάζε ησλ Μειεηώλ Δθαξκνγήο, εμαζθαιίδνληαο 
κελ ηελ πξόζβαζε πξνο ηα νξύγκαηα αιιά θαη ηελ αζθαιή θίλεζε εξγαδνκέλσλ 
θαη πεξνλνθόξσλ νρεκάησλ εληόο ηνπ θηηξίνπ.  

ηελ παξνύζα πεξίπησζε ηνπ νξύγκαηνο ηεο ηξνρηάο 5, ε ύδξεπζε ζα απαηηήζεη 
δύν θαηεβάζκαηα παξνρηθώλ ζσιελώζεσλ, έλα γηα θάζε ηκήκα ηνπ δηπινύ ζε 
κήθνο νξύγκαηνο κε αληίζηνηρεο βάλεο απνθνπήο. 

Όζνλ αθνξά ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ νξύγκαηνο ηεο ηξνρηάο 5, ην πξώην ηκήκα ηνπ 
νξύγκαηνο πνπ επξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο πξόζνςεο ηνπ θηηξίνπ, ζα απνζηξαγγίδεηαη 
κε ηελ ίδηα δηακόξθσζε όπσο πεξηγξάθεθε γηα ην όξπγκα ηεο ηξνρηάο 7, βαξπηηθά 
πξνο ηνλ πθηζηάκελν αγσγό απνζηξάγγηζεο πνπ νδεύεη εμσηεξηθά - έκπξνζζελ ηνπ 
θηηξίνπ θαη παξάιιεια κε απηό. Σν δεύηεξν ηκήκα ηνπ νξύγκαηνο πιεζίνλ ηεο πίζσ 
πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ ζα απνζηξαγγίδεηαη αληίζηνηρα ζηνλ πθηζηάκελν αγσγό 
απνζηξάγγηζεο πνπ νδεύεη εμσηεξηθά - ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαη 
παξάιιεια κε απηό. Ζ ζύλδεζε ησλ δύν αγσγώλ ζε θάζε πεξίπησζε ζα γίλεη κε 
ηελ απαηηνύκελε ηνπηθή εθζθαθή, ζύλδεζε ησλ ζσιελώζεσλ θαη απνθαηάζηαζε.  

Οκνίσο, γηα ηελ παξνρή πεπηεζκέλνπ αέξα ζηελ ηξνρηά 5 ζα απαηηεζνύλ δύν (2) 
παξνρηθέο ζπλδέζεηο, κία γηα θάζε ηκήκα ηνπ δηπινύ ζε κήθνο νξύγκαηνο κε 
αληίζηνηρεο βάλεο απνθνπήο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν κεζαίνο δηάδξνκνο ηνπ θηηξίνπ όπσο νξηνζεηείηαη από 
πθηζηάκελεο καύξεο δηαγξακκίζεηο ζην δάπεδν, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηελ 
ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ θηηξίνπ γηα ρξήζε από εξγαδόκελνπο, πεξνλνθόξα θαη άιια 
εηδηθά νρήκαηα θηι, ην όξπγκα όκσο ζα έρεη ζπλέρεηα πξόζβαζεο κεηαμύ ησλ 
κεθώλ ησλ 2 νρεκάησλ, ελώ ζηελ πεξηνρή απηή ζα είλαη θαιπκκέλν κε 
ζθπξνδεηεκέλε πιάθα θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλε θαη ρσξνζεηεκέλε. Ηζρύνπλ 
επίζεο ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ παξάγξαθν Α ζρεηηθά κε ηηο απαηηνύκελεο 
θαζαηξέζεηο θαη ζπλδέζεηο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Οη πιεπξέο 
ηνπ νξύγκαηνο πνπ είλαη πιεζίνλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο εγθάξζηνπ δηαδξόκνπ ζα 
θέξνπλ επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ θηηξίνπ αλνηγόκελα/θηλνύκελα πξνζηαηεπηηθά 
κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ, ε δε αθξηβήο ηνπο 
δηάηαμε ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηελ θάζε ησλ Μειεηώλ Δθαξκνγήο.  

ην θεληξηθό θαηά κήθνο ηκήκα ηνπ νξύγκαηνο ηεο ηξνρηάο 5 πνπ δηέξρεηαη θάησ 
από ηνλ εγθάξζην δηάδξνκν ηνπ θηηξίνπ ζα ππάξρεη ππνβηβαζκόο ζε απαηηνύκελν 
βάζνο ώζηε λα παξέρεηαη ύςνο θάησ από ηελ ππεξθείκελε πιάθα  πεξίπνπ 2,10m 
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(κε ζθάιεο εθαηέξσζελ ώζηε λα δύλαηαη λα δηέξρεηαη έλαο εξγαδόκελνο). ην 
ζεκείν εθείλν ζα θαηαζθεπαζζεί θξεάηην απνζηξάγγηζεο κε δίδπκεο αληιίεο, κε 
παξνρή 2 m3/h θαη καλνκεηξηθό 3m Τ ε θάζε κία. Ζ δηαζηαζηνιόγεζή ηνπο ζα 
επηβεβαησζεί ή ζα ηξνπνπνηεζεί εάλ απαηηείηαη από ηνλ Αλάδνρν ζηε θάζε ησλ 
Μειεηώλ Δθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ.   

Ζ παξνρή ηζρύνο ησλ αληιηώλ ζα παξαζρεζεί από πθηζηάκελν πίλαθα παξνρήο 
ηζρύνο κε θαηάιιειεο ζπκπιεξώζεηο ζε πιηθά θαη θαισδηώζεηο. Οη νδεύζεηο ησλ 
ζσιελώζεσλ θαηάζιηςεο θαη ησλ θαισδηώζεσλ ζα είλαη παξόκνηεο κε απηέο πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ ελώ ζα απαηηεζνύλ θαη πξόζζεηνη δηαθόπηεο θαη πξνζηαζίεο πνπ 
ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε πθηζηάκελν πίλαθα παξνρήο ηζρύνο πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη ηηο 
αληιίεο. Σν θξεάηην κε ηηο αληιίεο ζα έρεη ηππηθέο δηαζηάζεηο 0.8m x 0.8m x 0.8m 
θαη ζα θαιύπηεηαη κε κεηαιιηθό θάιπκκα από κπαθιαβαδσηή γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα. Σν δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη δηακνξθσκέλν θαηάιιεια γηα ηελ 
εηζξόθεζε ηνπ λεξνύ ζηα ζεκεία ησλ αληιηώλ. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ νξύγκαηνο ηεο ηξνρηάο 5 (δειαδή 
ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθάξζηνπ δηαδξόκνπ ηνπ θηηξίνπ), ζα απαηηεζεί ζπληνληζκόο κε 
ηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ΣΑΤ Α.Δ. ώζηε λα πξνγξακκαηηζζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν 
δπλαηό ηξόπν νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ειαρηζηνπνηώληαο ηελ επίπησζε 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ακαμνζηαζίνπ γηα ην κηθξόηεξν δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

Γ. Σξνρηά 2 

 Ζ ηξνρηά 2 εληόο ηνπ θηηξίνπ ζπληήξεζεο ζα απαηηεζεί λα επεθηαζεί ζε κήθνο θαηά 
15m, ώζηε ηα θνξεία ησλ νρεκάησλ λα δύλαληαη λα νδεγεζνύλ ρεηξνθίλεηα ζηνλ 
δηπιαλό ρώξν γηα ζπληήξεζε/επηζθεπή. Ζ επέθηαζε ησλ 2 ζηδεξνηξνρηώλ ζα γίλεη 
κε ηνλ ίδην ηξόπν εγθηβσηηζκνύ ησλ ηξνρηώλ όπσο ζηελ πθηζηάκελε ηξνρηά. Ζ 
επέθηαζε ησλ ζηδεξνηξνρηώλ ζα απαηηήζεη επίζεο ηνπηθή θαζαίξεζε ηεο 
ελδηάκεζεο ηνηρνπνηίαο κε ηνλ δηπιαλό ρώξν, ζε θαζαξέο δηαζηάζεηο αλνίγκαηνο 3κ 
πιάηνο θαη πεξίπνπ 2,2m ύςνο. Ζ θαηαζθεπή ζα απαηηήζεη θαηάιιειε ππνζηήξημε 
ηεο ελαπνκείλαζαο ηνηρνπνηίαο κε κεηαιιηθό πιαίζην πνπ ζα παθησζεί ζην δάπεδν. 
ην άλνηγκα απηό ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθό ξνιό πνπ ζα αλνίγεη/θιείλεη ειεθηξηθά, 
κε ηνπηθό κπνπηόλ θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ δηαρσξηζηηθνύ ηνίρνπ. Ζ ειεθηξηθή 
ηξνθνδόηεζε ηνπ κεραληζκνύ ηνπ ξνινύ ζα γίλεη από ηελ πιεζηέζηεξε ειεθηξηθή 
παξνρή, κε όδεπζε ηεο θαισδίσζεο επί ζραξώλ ή/θαη εληόο γαιβαληζκέλνπ 
ζσιήλα. 

 

Δ. Πξόζζεηεο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ησλ ηξνρηώλ 5, 6 θαη 7 

Θα απαηηεζνύλ επίζεο νη παξαθάησ πξόζζεηεο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ησλ 
ηξνρηώλ 5, 6 θαη 7: 

α. Σν δάπεδν ηνπ θηηξίνπ ζηηο πεξηνρέο ησλ ηξνρηώλ 5 θαη 6, πεξηκεηξηθά ζην θάζε 
όξπγκα ζε δώλε πιάηνπο 1,2 m θαη ζην κήθνο ηνπ ελόο νρήκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύλ, ζα απνμεισζεί ζε επαξθέο πάρνο (πεξίπνπ 5 εθαηνζηώλ) θαη ζα 
μαλαθαηαζθεπαζηεί κε ζθιεξπκέλν βηνκεραληθό δάπεδν, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
πξνδηαγξαθέο, κε θαηάιιειν ζθπξόδεκα πςειήο αληνρήο (ηνπιάρηζηνλ C30/37) θαη 
θαηάιιειε επηθάιπςε-βαθή γηα βηνκεραληθά δάπεδα. Οη ελ ιόγσ πεξηνρέο ζα 
πξέπεη λα είλαη άξηζηα επηπεδνπνηεκέλεο ώζηε νη θάζεηνη άμνλεο ησλ γξύιισλ 
αλύςσζεο νρεκάησλ λα κελ έρνπλ απνθιίζεηο από ηελ θαηαθόξπθν, 
εμαζθαιίδνληαο ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Πξηλ από ηελ θαζαίξεζε ηνπ 
δαπέδνπ, ην όξην ηεο θαζαίξεζεο ζα «καξθαξηζζεί» ζην δάπεδν θαη ζηα όξηα απηά 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί θνπή κε δίζθν γηα ηα πξώηα 3 πεξίπνπ εθαηνζηά πάρνο ηνπ 
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πξνο θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο (δει. κε επεξεάδνληαο ηνλ ππνθείκελν πθηζηάκελν 
νπιηζκό). 

β. Σν ππόινηπν δάπεδν ηνπ θηηξίνπ ζηηο επξύηεξεο πεξηνρέο ησλ ηξνρηώλ 5, 6 θαη 7, 
ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη έσο ηνπο παξαθείκελνπο ηνίρνπο, ζα επηζθεπαζζεί κε 
θαηάιιειν θνλίακα όπνπ απαηηείηαη θαη ζα πεξαζζεί κε θαηάιιειε βαθή γηα 
βηνκεραληθά δάπεδα. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ εληόο ηνπ 
θηηξίνπ, ζε δηαθξηηέο θάζεηο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ηξνρηά 7 ζε κία θάζε θαη ηελ 
ηξνρηά 5 ζε ηξείο θάζεηο (κία γηα θάζε κήθνο νρήκαηνο θαη κία γηα ην θεληξηθό ηκήκα 
πνπ δηαζηαπξώλεη ηνλ εγθάξζην δηάδξνκν ηνπ θηηξίνπ). ε θάζε θάζε εξγαζηώλ ν 
ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη θαζαηξέζεηο ή/θαη νη εθζθαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα νη 
ζθπξνδεηήζεηο ζα απνκνλώλεηαη από ην ππόινηπν θηίξην κε θπζηθά εκπόδηα 
δειαδή ζπλερή παλέια έσο 2,5m ύςνο ηνπιάρηζηνλ θαη κε θύιια λάπινλ έσο ηελ 
νξνθή ηνπ θηηξίνπ ώζηε: (α) λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ, (β) λα κελ κεηαθέξνληαη ξύπνη (ζθόλε) εληόο ηνπ ππνινίπνπ θηηξίνπ 
θαη (γ) λα πεξηνξίδεηαη ν ζόξπβνο από ηηο εξγαζίεο ζην ππόινηπν εζσηεξηθό ηνπ 
θηηξίνπ. Δλαιιαθηηθέο θάζεηο δύλαληαη λα πξνηαζνύλ από ηνλ Αλάδνρν, ζε 
ζπκθσλία κε ηε ΣΑΤ Α.Δ.. 

Δπίζεο, ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο 
ζπλήζεηο εξγαζίεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ακαμνζηαζίνπ, πσο απηέο δύλαηαη λα 
επεξεάζνπλ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη πνηά κέηξα θαη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη 
λα πξνβιεθζνύλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 
θίλεζε ησλ νρεκάησλ Σξακ, ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ ελαεξίνπ ξνεθόξνπ αγσγνύ 
εληόο θαη εθηόο ηνπ θηηξίνπ, ηελ ειεθηξνδόηεζε άιισλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθώλ Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ, ηελ αλύςσζε νρεκάησλ Σξακ κε γξύινπο, ηε ρξήζε εηδηθώλ 
εξγαιείσλ θαη δηαηάμεσλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη δνθηκώλ, ηελ θίλεζε 
πεξνλνθόξσλ νρεκάησλ θηι. 

ηε ζπλέρεηα, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ Ζ/Μ δηθηύσλ θαη εμνπιηζκνύ 
ζηα δύν λέα νξύγκαηα επηζεώξεζεο (5 θαη 7) θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ηηο θεληξηθέο 
παξνρέο θαη δίθηπα ζα γίλνπλ ζην λσξίηεξν δπλαηόλ ρξνληθό δηάζηεκα κε 
θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκό θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηε ΣΑΤ Α.Δ. θαζώο 
επεξεάδνπλ θαη πθηζηάκελεο ελ ιεηηνπξγία Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 
Κάζε όξπγκα πνπ ζα νινθιεξώλεηαη ζα παξαδίδεηαη ζηε ΣΑΤ Α.Δ. γηα ρξήζε, 
θαζαξίδνληαο ππνδεηγκαηηθά ηελ πεξηνρή πέξημ ηνπ λένπ νξύγκαηνο από 
θαηαζθεπαζηηθά θαη άιια ελαπνκείλαληα πιηθά. 
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4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ 

4.1.1 ύζηεκα Ηζρύνο Έιμεο 750V DC (TPS) θαη ζύζηεκα επηηήξεζεο SCADA 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη, δνθηκάζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία κία 
επέθηαζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ Σξακ ζην 
Διιεληθό ώζηε λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ ελαπόζεζεο 
νρεκάησλ. Οη θύξηεο εξγαζίεο ζα γίλνπλ εληόο ηνπ Τπνζηαζκνύ Έιμεο ζηνλ νπνίν 
ζα πξνζηεζνύλ λέα πεδία/εμνπιηζκόο ηξνθνδόηεζεο θαη επηζηξνθήο, ζα 
επεθηαζνύλ θαηάιιεια νη δπγνί εληόο ησλ πηλάθσλ DC, ζα εγθαηαζηαζνύλ λέεο 
θαισδηώζεηο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ελαέξηνπ ξνεθόξνπ αγσγνύ, ζα 
εμαζθαιηζζνύλ κέζσ αγσγώλ, ζραξώλ θαη εγθηβσηηζκέλσλ ζσιελώζεσλ 
δηέιεπζεο θαισδίσλ νη απαηηνύκελεο νδεύζεηο γηα ηηο θαισδηώζεηο DC, θαζώο θαη 
ηηο βνεζεηηθέο θαισδηώζεηο πνπ απαηηνύληαη (θαιώδηα ηξνθνδνζίαο 230V AC, pillar 
δηαλνκήο, θαιώδηα ειέγρνπ λέσλ ελαέξησλ απνδεπθηώλ θιπ) από ηνλ Τπνζηαζκό 
Έιμεο έσο ηνπηθνύο πίλαθεο Pillar ηξνθνδνζίαο θαη επηζηξνθήο (2+2) πιεζίνλ ηνπ 
ζηεγάζηξνπ θαη από εθεί πξνο ηνπο ελαέξηνπο ξνεθόξνπο αγσγνύο θαη ηηο 
ζηδεξνηξνρηέο, ζα γίλνπλ νη απαηηνύκελεο λέεο ζπλδέζεηο θαη ηεξκαηηζκνί, ζα 
εγθαηαζηαζνύλ όπσο απαηηνύληαη λέεο πξνζηαζίεο, ειεθηξνλόκνη, δηαθιαδσηέο, 
ακπεξόκεηξα, ειεγθηέο, γεηώζεηο θιπ. 
 
Θα πξνζηεζεί επίζεο όινο ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο ηόζν 
ζηα λέα πεδία θαη pillars όζν θαη ζηνλ πθηζηάκελν ελεξγό εμνπιηζκό ηνπ 
Τπνζηαζκνύ Έιμεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ (απελεξγνπνηώληαο θαηάιιεια όζνλ 
εμνπιηζκό ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο δελ ζα απαηηείηαη πιένλ) θαζώο θαη όινη νη 
πξνγξακκαηηδόκελνη ειεγθηέο (PLC), νη ζρεηηθέο θαισδηώζεηο θαη βνεζεηηθά 
ζηνηρεία, ν εμνπιηζκόο  κεηάδνζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη ην ινγηζκηθό (ζπζηήκαηνο 
θαη εθαξκνγώλ όπσο απαηηείηαη), ώζηε ν Τπνζηαζκόο ηνπ ακαμνζηαζίνπ λα 
επηηεξείηαη θαη λα ειέγρεηαη πιήξσο από ην λέν ζύζηεκα ειέγρνπ παξνρήο ηζρύνο - 
SCADA πνπ έρεη κειεηήζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη ζην ΚΔΛ ν Αλάδνρνο ηεο 
επέθηαζεο Σξακ πξνο Πεηξαηά, ην νπνίν ζα απαηηεζεί λα επεθηαζεί θαηάιιεια (έρεη 
ηηο πιήξεηο απαηηνύκελεο δπλαηόηεηεο επέθηαζεο) απελεξγνπνηώληαο ηελ 
επηηήξεζε θαη έιεγρν ηνπ Τπνζηαζκνύ Έιμεο (Νν 15) ηνπ ακαμνζηαζίνπ από ην 
παιαηό ζύζηεκα SCADA ζε ηνπηθό θαη θεληξηθό επίπεδν. 
 
Γηα λα πινπνηεζνύλ νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο απαηηείηαη ζπλνιηθή αλαβάζκηζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο SCADA (hardware & software) ηνπ Τπνζηαζκνύ Νν 15, ζε 
επίπεδν πνπ λα είλαη εθηθηή ε ιεηηνπξγηθή δηαζύλδεζή ηνπ κε ην λέν ζύγρξνλν 
ζύζηεκα SCADA πνπ εγθαζίζηαηαη από ηνλ Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο Σξακ πξνο 
Πεηξαηά. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα πινπνηεζεί ν βέιηηζηνο ηξόπνο κε ηνλ 
νπνίν ζα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Τπνζηαζκνύ 
(Ζιεθηξνλόκνη δηαθνπηώλ DC, Ζιεθηξνλόκνη δηαθνπηώλ ΜΣ θιπ), πνπ έρεη 
εγθαηαζηαζεί πξηλ από 15 ρξόληα θαη ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα πξσηόθνιια 
επηθνηλσλίαο, κε ηνλ λέν αλαβαζκηζκέλν ηνπηθό Ζ/Τ - server ηνπ Τπνζηαζκνύ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πθηζηάκελνο (ελ ιεηηνπξγία) ηνπηθόο ππνινγηζηήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο SCADA ηνπ Τπνζηαζκνύ Νν 15 δελ είλαη απιόο DIP, πνπ ππνζηεξίδεη 
κόλν ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ ελ ιόγσ Τπνζηαζκνύ, αιιά FullServer, κέζσ ηνπ νπνίνπ 
δηαζπλδένληαλ κε ην ζύζηεκα SCADA θαη νη Τπνζηαζκνί Νν 1, 6, 9 θαη 14. Καζώο 
ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο έξγνπ ζα αιιάμεη ην ζύζηεκα SCADA θαη ν Τ/ No 15 
ζα επηηεξείηαη θαη ζα ειέγρεηαη πιήξσο από ην λέν ζύζηεκα, ηαπηόρξνλα όκσο ν 
κελ Τ/ 1 (ζην ΔΦ) ζα κεηαπέζεη από ηνλ αλάδνρν ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά ζην λέν 
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ζύζηεκα SCADA πνπ απηόο ζα εγθαηαζηήζεη, επίζεο δε δελ είλαη επηζπκεηή ε 
αληίζηνηρε αλαβάζκηζε θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο Τ/ 6, 9 θαη 14, ν πθηζηάκελνο 
ππνινγηζηήο πνπ νπζηαζηηθά ειέγρεη ζήκεξα ηνλ Τ/ 15 αιιά θαη ηνπο Τ/ 1, 6, 9 
θαη 14 ζα παξακείλεη ελεξγόο νύησο ώζηε ην παιαηό ζύζηεκα SCADA λα ζπλερίζεη 
λα επηηεξεί θαη λα ειέγρεη κόλν ηνπο Τ/ 6, 9 θαη 14. Όζνλ δε αθνξά ηνλ Τ/ 15 
αιιά θαη ηνλ Τ/ 1, ην ινγηζκηθό ζην παιαηό ζύζηεκα SCADA ζα ηξνπνπνηεζεί 
θαηάιιεια ώζηε λα ηνπο δείρλεη σο αλελεξγνύο ή ζαλ λα κελ ππάξρνπλ θαη δελ ζα 
έρεη θακία πεξαηηέξσ δπλαηόηεηα επηηήξεζεο ή ειέγρνπ απηώλ. 

  
4.1.2 ύζηεκα Δλαέξηαο Γξακκήο επαθήο 

Σν ζύζηεκα ηνπ ελαέξηνπ ξνεθόξνπ αγσγνύ 750V DC ηνπ ακαμνζηαζίνπ ζα 
επεθηαζεί γηα λα θαιύςεη ηνλ λέν ρώξν ελαπόζεζεο νρεκάησλ θαη λα εμαζθαιίζεη 
ηελ ειεθηξνδόηεζή ηνπο. Δηδηθόηεξα, γηα όιεο ηηο λέεο ηξνρηέο ζα θαηαζθεπαζζεί 
ζύζηεκα κνλνζύξκαηεο ελαέξηαο γξακκήο επαθήο κε κνλό αγσγό δηαηνκήο 120 
mm2 ρσξίο αιπζνεηδή.  

Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη ην ζύζηεκα αλάξηεζεο 
(ζεκέιηα, ηζηνί, πιαίζηα, δνθίδεο, πξόβνινη, αληεξίδεο, ειαηεξησηνί κεραληζκνί, 
βάξε θαη ηξνρνί ηάλπζεο όπνπ απαηηνύληαη, ζύλδεζκνη, ζθηγθηήξεο, κνλσηήξεο, 
βνεζεηηθά ζηνηρεία θιπ), ηνλ ίδην ηνλ ελαέξην αγσγό πνπ ζα ειεθηξνδνηήζεη ηηο 11 
λέεο ελαέξηεο γξακκέο θαζώο θαη ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ πθηζηάκελν, ελώ εληόο ηνπ 
ζηεγάζηξνπ ν ελαέξηνο αγσγόο ζα αλαξηεζεί θαηάιιεια ζε ζπλδπαζκό κε ηε 
κεηαιιηθή θαηαζθεπή/δεπθηά ηνπ ζηεγάζηξνπ.  

Σν ζπλνιηθό ζύζηεκα αλάξηεζεο ζα πξέπεη λα γεησζεί θαηάιιεια. 

 

4.1.3 Γεηώζεηο θαη Πξνζηαζία έλαληη Ρεπκάησλ Γηαθπγήο 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθό 
ζύζηεκα γείσζεο όπσο απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ρώξνπ 
ελαπόζεζεο νρεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ, κε όινπο ηνπο 
απαξαίηεηνπο αγσγνύο, πιηθά θαη ζπλδέζεηο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 
εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο από ηνλ ελεξγό ελαέξην ξνεθόξν αγσγό θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δηδηθόηεξα, πεξηκεηξηθά ηνπ λένπ κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ ζα ηνπνζεηεζεί εληόο ηνπ 
εδάθνπο ζεκειηαθή γείσζε κε ηε κνξθή ραιύβδηλεο ηαηλίαο γείσζεο θαη θάζε 
κεηαιιηθό ππνζηύισκα (θνιόλα) ηνπ λένπ κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ θαη όζα άιια 
κεηαιιηθά ζηνηρεία απαηηνύληαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάξηεζε ηνπ ελαέξηνπ 
ειεθηξνθόξνπ αγσγνύ, ζα ζπλδεζνύλ ζε απηήλ. Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζα 
δηαζπλδεζεί κέζσ επίζεο ραιύβδηλεο ηαηλίαο θαη θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ ζε δύν 
ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξεηηθά ζεκεία κε ηελ πθηζηάκελε πεξηκεηξηθή γαιβαληζκέλε 
ραιύβδηλε ηαηλία ηνπ ακαμνζηαζίνπ.  

 

4.1.4 Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
Γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ λένπ κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ ζα κειεηεζεί θαη εγθαηαζηαζεί έλα (1) επηπιένλ αλεμάξηεην 
αιεμηθέξαπλν εληζρπκέλνπ ηνληζκνύ κε θαηάιιειε αθηίλα πξνζηαζίαο ζε ηζηό 
ζηήξημεο, κε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 16 κέηξσλ, κε θαηάιιεια απηνθεξόκελα επίηνλα κε 
εληαηήξεο. Σν αθξηβέο ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπ αιεμηθέξαπλνπ ζα θαζνξηζζεί από 
κειέηε, ζε ζπλδπαζκό κε ηα άιια αιεμηθέξαπλα ηνπ ακαμνζηαζίνπ ώζηε λα 
εμαζθαιηζζεί ε βέιηηζηε θάιπςε. Ο ηζηόο ζα έρεη βάζε από ζθπξόδεκα θαη πιεζίνλ 
απηήο ζα θαηαζθεπαζζεί ηξίγσλν κε ξάβδνπο γείσζεο ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαιήμεη 
ν αγσγόο ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. 



 

«ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΣΡΑΜ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ» 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
RFP-360/19 

 
 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ειίδα 36 από 47 

 

4.1.5 Γηαλνκή Ηζρύνο Υακειήο Σάζεο (400/230V AC) 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθό 
ζύζηεκα δηαλνκήο ηζρύνο ρακειήο ηάζεο (230/400V) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ 
ζηεγάζηξνπ θαη ηεο εγγύο πεξηνρήο, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί ζηνλ ππάξρνληα Γεληθό 
Πίλαθα Υακειήο Σάζεο (ΓΠΥΣ) πνπ βξίζθεηαη ζην θηίξην 5 ηνπ ακαμνζηαζίνπ. Σν 
ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηνπο λένπο δηαθόπηεο, πξνζηαζίεο θαη ηηο θαισδηώζεηο 
από ηνλ ΓΠΥΣ πξνο ηνπο δεπηεξεύνληεο πίλαθεο δηαλνκήο, ηνπο δεπηεξεύνληεο 
πίλαθεο δηαλνκήο, ηηο θαισδηώζεηο πξνο ηηο θαηαλαιώζεηο, ηηο εζράξεο/ζσιελώζεηο 
δηέιεπζεο θαισδίσλ, ηνπο κνλνθαζηθνύο θαη ηξηθαζηθνύο ξεπκαηνδόηεο ηνπ 
ζηεγάζηξνπ θαη όηη άιιν απαηηείηαη. 

Οη ξεπκαηνδόηεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην λέν ζηέγαζηξν/ρώξν ελαπόζεζεο 
νρεκάησλ, ζα είλαη κνλνθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο ηύπνπ schuko (16Α-230V) θαη 
ηξηθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο βηνκεραληθνύ ηύπνπ (16Α-400V) ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη επίζεο όιεο ηηο απαξαίηεηεο παξνρέο ηζρύνο ζηα λέα 
ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ όπσο πρ ζε θάκεξεο-CCTV, ζύζηεκα 
ζεκαηνδόηεζεο θαη κεραληζκώλ αιιαγώλ, ζύζηεκα δηαρείξηζεο ακαμνζηαζίνπ θαη 
όπνπ αιινύ απαηηείηαη. Ο Αλάδνρνο ζα αλαβαζκίζεη επίζεο όζεο παξνρέο ηζρύνο 
απαηηείηαη ζε ζπζηήκαηα ηνπ ακαμνζηαζίνπ πνπ ζα απαηηεζεί λα ηξνπνπνηεζνύλ ή 
ζα αλαβαζκηζζνύλ. 

Γηα ηελ όδεπζε ησλ θαισδίσλ από ην θηίξην 5 πξνο ην λέν ζηέγαζηξν/ρώξν 
ελαπόζεζεο νρεκάησλ, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πθηζηάκελνπο 
εγθηβσηηζκέλνπο ζσιήλεο θαισδίσλ εθόζνλ ππάξρεη επαξθήο δηαζεζηκόηεηα 
ρσξίο ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ πνζνζηνύ πιήξσζεο ησλ ζσιήλσλ απηώλ. Ο 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή κειέηε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξνο έγθξηζε. 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη λέα όδεπζε ζε μερσξηζηέο 
ζσιελώζεηο παξάιιεια κε ηηο ππάξρνπζεο νδεύζεηο. 

4.1.6 Φσηηζκόο 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθό 
ζύζηεκα θσηηζκνύ ζην λέν ζηέγαζηξν/ρώξν ελαπόζεζεο νρεκάησλ ζην 
ακαμνζηάζην. Σν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ππνπίλαθα θσηηζκνύ, ζύλδεζε κε ηνλ 
ΓΠΥΣ ηνπ Τπνζηαζκνύ ηνπ ακαμνζηαζίνπ, αηζζεηήξεο θπζηθνύ θσηηζκνύ (γηα 
απηόκαηε έλαπζε γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο), πιηθά, δηαθόπηεο, θαισδηώζεηο, 
θσηηζηηθά ζώκαηα, νδεύζεηο, ζράξεο, ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, ζηεξίγκαηα 
θαη όηη άιιν απαηηείηαη. Ζ κειέηε θαη ε εγθαηάζηαζε ζα θαιύπηεη αλάγθεο θσηηζκνύ 
ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, θσηηζκνύ ζε έθηαθηε αλάγθε θαη θσηηζκνύ αζθαιείαο. Σα 
θσηηζηηθά ζώκαηα ζα είλαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ θακπάλαο θαη απηόλνκα θσηηζηηθά 
ζώκαηα γηα ηνλ θσηηζκό αζθαιείαο. Όια ηα θσηηζηηθά ζώκαηα πνπ ζα 
εγθαηαζηαζνύλ ζα δηαζέηνπλ κνλάδεο LED. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνμήισζε ησλ ηζηώλ θσηηζκνύ 
πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ ζεκεξηλνύ νξίνπ ηνπ ακαμνζηαζίνπ, ην νπνίν θαη 
ζα θαζαηξεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ, θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζή 
ηνπο ζηε λέα πεξίθξαμε ηνπ ακαμνζηαζίνπ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε λέσλ θξεαηίσλ θαισδίσλ, εζραξώλ, βάζεσλ θσηηζκνύ, ηζηώλ, 
θαισδηώζεσλ θαη όηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηώλ θαη 
ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζηε λέα πεξίθξαμε ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη 
πξνδηαγξαθέο θσηηζκνύ.  
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4.1.7 Παξνρή Ύδαηνο 
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ 
ύδξεπζεο ζην ρώξν ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζα απαηηεζεί ε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ηξνθνδνζία κε 
θξύν λεξό ρξήζεο δύν (2) ληπηήξσλ θαζαξηζκνύ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην ρώξν 
ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ, αλάκεζα ζηηο ηξνρηέο 6 θαη 7 πιεζίνλ ησλ άθξσλ ηνπ 
ζηεγάζηξνπ (νη ελδεηθηηθέο ζέζεηο ηνπο ζεκεηώλνληαη ζην ζρεηηθό ζρέδην), θαη όηη 
άιιν απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ην λέν ζύζηεκα λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθό, όπσο νη 
ζσιελώζεηο, θξεάηηα, βάλεο, ζπιιέθηεο, θξνπλνί θιπ.   

ην πθηζηάκελν αληιηνζηάζην ύδξεπζεο, ζηνλ ζπιιέθηε ύδξεπζεο ζα ζπλδεζεί λένο 
γαιβαληζκέλνο ζηδεξνζσιήλαο δηακέηξνπ 1″ κε βάλα απνθνπήο ηνπ δηθηύνπ ίδηαο 
δηακέηξνπ, πνπ ζα νδεύζεη αξρηθά εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Σν πιηθό ηνπ ζσιήλα 
ζα αιιάμεη θαη ν ζσιήλαο ζα είλαη από δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην δηακέηξνπ Φ32 
mm, όηαλ ην δίθηπν γίλεη ππόγεην. ηελ πεξηνρή ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ κεηαμύ ησλ 
ηξνρηώλ 6 θαη 7, ζα θαηαζθεπαζζεί θξεάηην κε βάλα απνθνπήο, πξνθεηκέλνπ λα 
απνκνλώλεηαη ην δίθηπν θαη ν αγσγόο ζηε ζπλέρεηα ζα ηξνθνδνηήζεη ηνπο δύν (2) 
ληπηήξεο θαζαξίζηξηαο, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο αξρηηεθηνληθέο 
ππνδείμεηο θαη απαηηήζεηο. Ζ εγθαηάζηαζε ζα δνθηκαζζεί γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Υξεηάδεηαη λα ιεθζνύλ όια ηα πξνιεπηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε 
επαθή ηνπ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ παξνρήο ύδαηνο κε ηνλ νπιηζκό ζθπξνδέκαηνο 
από όια ηα ζεκεία, πνπ δηέξρεηαη κέζσ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη ζσιελώζεηο ζα είλαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ην ζύζηεκα γείσζεο ηνπ θηηξίνπ.  

Καηά ηε ζεκειίσζε ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα απαηηεζεί θαηάξγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
θξέαηνο άξδεπζεο. ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
λένπ ζσιήλα άξδεπζεο, ίδηαο δηακέηξνπ θαη πξνδηαγξαθώλ, ζε λέα ζέζε θαη ε 
ζύλδεζή ηεο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν ύδξεπζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θξεαηίσλ, βαλώλ απνθνπήο 
θαη ινηπώλ εμαξηεκάησλ πξνθεηκέλνπ ην πθηζηάκελν ζύζηεκα άξδεπζεο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ λα παξακείλεη ιεηηνπξγηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο 
ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο απαηηνύκελεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα 
πηζηνπνηεζεί ε νξζή επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κεηά ην πέξαο 
ησλ εξγαζηώλ. 

 

4.1.8 Απνζηξαγγίζεηο - Απνρεηεύζεηο - Αληιηνζηάζηα 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη θαη εγθαηαζηήζεη δίθηπν απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη 
απνξξνήο όκβξησλ πδάησλ ζηνλ ρώξν ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή 
θαη ηειηθή δηάζεζή ηνπο ζηα πθηζηάκελα δίθηπα ηεο ΔΤΓΑΠ. Σν λέν δίθηπν ζα 
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζσιελώζεηο, ζηθώληα, θαλάιηα, θξεάηηα, ηάπεο θαζαξηζκνύ 
θαη όηη άιιν απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ αθάζαξησλ πδάησλ από ηνπο λεξνρύηεο 
ησλ θαζαξηζηώλ θαη ηελ απόξξηςή ηνπο ζην ππάξρνλ δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ θαζώο θαη γηα ηελ απνξξνή/απνζηξάγγηζε ησλ όκβξησλ πδάησλ από 
ηηο θεθιηκέλεο ζηέγεο ηνπ ζηεγάζηξνπ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ πθηζηάκελσλ 
θξεαηίσλ απνρέηεπζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αγσγώλ ζε θαηάιιειε ζέζε ώζηε ηα 
θξεάηηα λα είλαη πξνζβάζηκα θαη ζπκβαηά κε ηε ράξαμε θαη ζέζε ησλ ηξνρηώλ ηνπ 
λένπ ρώξνπ ελαπόζεζεο νρεκάησλ.   

H εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ιπκάησλ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ησλ ιπκάησλ 
δηα βαξύηεηαο από δύν (2) ληπηήξεο θαζαξηζκνύ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ ρώξν 
ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ, αλάκεζα ζηηο ηξνρηέο 6 θαη 7 (ελδεηθηηθέο ζέζεηο ζεκεηώλνληαη 
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ζην ζρεηηθό ζρέδην), όπνπ κε ππόγεην αγσγό/ζσιήλα θαη ελδηάκεζα θξεάηηα 
απνρέηεπζεο ζηηο πεξηπηώζεηο αιιαγήο θαηεύζπλζεο ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο, ηα 
ιύκαηα ζα νδεγεζνύλ ζην πθηζηάκελν θξεάηην ζπιινγήο ιπκάησλ, πιεζίνλ ηεο 
λόηηαο γσλίαο ηνπ θηηξίνπ 1Α. 

Σν δίθηπν ζα θαηαζθεπαζζεί από πιαζηηθνύο ζσιήλεο από ζθιεξό PVC 6 ΑΣΜ. Σα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, ζα θαηαζθεπαζζνύλ από 
πιαζηηθνύο ζσιήλεο από ζθιεξό PVC θαη ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε 
ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζηεγαλόηεηαο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηά κήθνο δηαζηνιή, 
θαηάιιεινπο γηα ππόγεηα ηνπνζέηεζε. Ζ θιίζε ησλ αγσγώλ απνρέηεπζεο ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρώξν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5% ε δε ειάρηζηε δηαηνκή Φ100 mm. 

ηα ζεκεία όπνπ ην δίθηπν απνρέηεπζεο βξίζθεηαη ζε βάζνο κέρξη 1,20 m θαη 
δηέξρεηαη θάησ από δξόκνπο ή πεξηνρέο, όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα δηέξρνληαη 
απηνθίλεηα, ζα εγθηβσηίδεηαη κέζα ζε ζθπξόδεκα. ε κεγαιύηεξα βάζε δελ είλαη 
απαξαίηεηνο ν εγθηβσηηζκόο, αιιά ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξντόληα 
επίρσζεο. 

Όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα απνξξνήο ησλ νκβξίσλ από ηηο θεθιηκέλεο ζηέγεο ηνπ 
ζηεγάζηξνπ, απηό ζα γίλεηαη κε ζπιιεθηήξηα θαλάιηα (νξηδόληηεο εκηθπθιηθέο 
πδξνξξνέο) από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ζηα ρακειά ζεκεία (εθαηέξσζελ ησλ 
αεησκάησλ) θαη ζα απνρεηεύνληαη κε θαηαθόξπθεο πδξνξξνέο από γαιβαληζκέλνπο 
ζηδεξνζσιήλεο, πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε εηδηθά θξεάηηα νκβξίσλ ζην έδαθνο. Σα 
θξεάηηα εδάθνπο ζα επηθνηλσλνύλ κε δίθηπν νκβξίσλ από PVC πεξηκεηξηθά ηνπ 
θηηξίνπ θαη ζα ζπλδένληαη κε ηα θξεάηηα νκβξίσλ ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ. 

Ζ απνζηξάγγηζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο, 
αλάινγα κε ηηο ηειηθέο ζηάζκεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηδεξνηξνρηώλ. Δάλ 
απαηηεζεί ν Αλάδνρνο ζα δηακνξθώζεη θαηάιιεια ηελ όδεπζε ηεο απνρέηεπζεο 
πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ νξίνπ ηνπ ακαμνζηαζίνπ ώζηε λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 
ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ηα ηειηθά πςόκεηξα. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζα δνθηκαζζνύλ ζε πιήξεο θνξηίν. 

 

4.1.9 Ππξνπξνζηαζία 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη ζηνλ λέν ρώξν ελαπόζεζεο 
ζπξκώλ, ζύζηεκα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη δίθηπν 
ζσιελώζεσλ πγξνύ ηύπνπ γηα ρξήζε από ην πξνζσπηθό ή από ηελ ππξνζβεζηηθή 
ππεξεζία θαη θνξεηνύο ππξνζβεζηήξεο ζε θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο ζην λέν θηίξην 
όπσο απαηηείηαη. Σν λέν δίθηπν ππξόζβεζεο πγξνύ ηύπνπ ζα ζπλδεζεί ζηνλ 
ππάξρνληα ζπιιέθηε ππξόζβεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην αληίζηνηρν αληιηνζηάζην. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ππξόζβεζεο κε λεξό 
θαη λα επηβεβαηώζεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ λα εμππεξεηήζεη θαη 
ην δίθηπν ηνπ λένπ ρώξνπ ελαπόζεζεο ζπξκώλ κε βάζε θαη ηηο πάγηεο απαηηήζεηο 
ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Σν λέν δίθηπν ζα δνθηκαζζεί γηα ηελ δπζκελέζηεξε 
πεξίπησζε ηεο πιένλ απνκαθξπζκέλεο ππξνζβεζηηθήο θσιεάο. 

 

4.1.10 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ 
Ο Αλάδνρνο ζα ζπλδέζεη ηνλ λέν ηνπηθό πίλαθα θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ ηνπ 
ζηεγάζηξνπ ελαπόζεζεο ζπξκώλ κε ην πθηζηάκελν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ. 
Ο πίλαθαο ζα ζπλδέεηαη ζηελ ηνπηθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ 4 θαη ζα δίλεη 
ζήκαηα αθήο θαη ζβέζεο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ, θαζώο 
θαη ζήκα επηβεβαίσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα ηξνπνπνηήζεη θαηάιιεια 
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ηνλ θεληξηθό Ζ/Τ ζην ΚΔΛ πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδεηαη ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο 
Κηηξίσλ ην λέν ζηέγαζηξν. 

 

4.1.11 ύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ Μεραληζκώλ Αιιαγώλ Σξνρηάο 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη, δνθηκάζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 
θαηάιιειν ύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ Μεραληζκώλ Αιιαγώλ Σξνρηάο 
ηνπ Σξακ, απνδεδεηγκέλεο ζηε ρξήζε ηερλνινγίαο, θαζώο επίζεο θαη ησλ 
δηαζπλδέζεώλ ηνπ ζε όιν ην κήθνο ηεο λέαο επέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Σξακ 
ζην Διιεληθό. Όιεο νη αιιαγέο ηξνρηάο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κε ζύζηεκα πνπ 
εληνπίδεη ην πξνζεγγίδνλ όρεκα θαη εκπνδίδεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο αιιαγήο ηξνρηάο. ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη όηη απαηηείηαη γηα 
ηελ πινπνίεζε ελόο αμηόπηζηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ αιιαγώλ, 
κε εγθαηάζηαζε θαλαξηώλ, ελδεηθηώλ, ζεκάησλ/πηλαθίδσλ, κεραληζκώλ αιιαγώλ, 
κεραληζκώλ ειέγρνπ ησλ αιιαγώλ, αληρλεπηώλ ζέζεο νρεκάησλ, θαισδίσλ, 
θξεαηίσλ, παξνρήο ηζρύνο, ππνπηλάθσλ, ζπλδέζεσλ θαη όηη άιιν απαηηείηαη. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί επίζεο ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε, όπνπ θξίλεηαη 
απαξαίηεην θαη αλαγθαίν από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, αλαθιαζηηθώλ 
ζεκάλζεσλ (πηλαθίδεο) πνπ αθνξνύλ ζηε ζεκαηνδόηεζε θαη ζε ελδερόκελε 
αλαδηάηαμε θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ νδηθώλ ζεκάλζεσλ αιιά θαη ζηελ 
εγθαηάζηαζε λέσλ όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηε δηαζηαύξσζε ησλ 
νρεκάησλ εληόο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

ηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο πθηζηάκελσλ εμνπιηζκώλ ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί 
ζηελ απνμήισζε ηνπ παξσρεκέλνπ εμνπιηζκνύ ζε ζπλελλόεζε θαη κε ηελ έγθξηζε 
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ζηε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ δηάζεζή ηνπ. 

Σν ύζηεκα εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ Μεραληζκώλ Αιιαγώλ Σξνρηάο ηνπ Σξακ 
ζα απνηειείηαη από όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη 
ειεγρόκελε θίλεζε θαη δηαζηαύξσζε, κεηαμύ ησλ ζπξκώλ εληόο ησλ απνθιεηζηηθώλ 
νξίσλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ, θαη κε άιια νρήκαηα εληόο ηεο κηθηήο δώλεο θπθινθνξίαο 
εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 

Δπίζεο, ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα 
Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκόζεη, ζηε κειέηε θαη πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο 
εκαηνδόηεζεο θαη Διέγρνπ Μεραληζκώλ Αιιαγώλ Σξνρηάο ηεο επέθηαζεο, ηνπο 
θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ζηνλ κέγηζην 
δπλαηό βαζκό ε δεκηνπξγία λέσλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο. Ο εμνπιηζκόο πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε ζπκβαηόηεηα, όπνπ 
ππάξρεη δηεπαθή, κε ηελ ηερλνινγία ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ ησλ δηαθόξσλ 
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ. 

Κίλεζε ησλ Ορεκάησλ ζην Ακαμνζηάζην θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 
Καηά ηελ θάζε πινπνίεζεο ηεο δηαζύλδεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ κε ην έξγν ηεο 
επέθηαζεο, ε είζνδνο ζην Ακαμνζηάζην ζα δηαθνπεί από ηε γξακκή εηζόδνπ θαη νη 
εηζεξρόκελνη ζπξκνί ζα ηξνρηνδξνκνύλ πξνο ηνλ πθηζηάκελν ρώξν ζηάζκεπζεο 
κέζσ ηεο γξακκήο εμόδνπ από ην Ακαμνζηάζην. Ζ θίλεζε απηή ζα πινπνηείηαη 
κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ δηαθιαδώζεσλ Νν 5 θαη Νν 6, κε αληίζεηε θπθινθνξία θαη 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδξνκώλ, ζπλεπώο απαηηείηαη ε πξνζσξηλή 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ αιιαγήο Νν 6, ιόγσ αδπλακίαο 
ειέγρνπ από ηνλ πθηζηάκελν ειεγθηή, κε ρεηξνθίλεην κεραληζκό θαη επαλαθνξά κε 
ειαηήξην (spring back). Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα επαλαηνπνζεηεζεί ν 
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ειεθηξνθίλεηνο κεραληζκόο αιιαγώλ θαη ν ρεηξνθίλεηνο ζα ελζσκαησζεί ζην έξγν 
ή ζηα αληαιιαθηηθά ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ 
κεραληζκνύ αιιαγήο Νν 6 αξζεί πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, δελ πθίζηαηαη 
ιόγνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ. Οκνίσο, ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ηνπ εθηειεζζέληνο 
έξγνπ, νη ζπξκνί ζα εμέξρνληαη ησλ ηξνρηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνο ηνλ 
ρώξν ζηάζκεπζεο από ηηο ηξνρηέο εμόδνπ ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηεο παξαπάλσ δηαζύλδεζεο 
ζα ιεθζνύλ από ηνλ Αλάδνρν όια ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θηλήζεσλ. Δλδεηθηηθά, αιιά όρη πεξηνξηζηηθά 
αλαθέξνληαη ε δηεπθόιπλζε ησλ πξνζβάζεσλ πξνο όιεο ηηο ρεηξνθίλεηεο αιιαγέο 
κε δηαθξηηέο δηαβάζεηο πεδώλ, ε πξνζσξηλή ζήκαλζε γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ 
δξνκνιόγεζεο ησλ αληίζεησλ θηλήζεσλ θαη ε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε 
ελζύξκαησλ ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, όπσο ν θσηεηλόο 
ζεκαηνδόηεο εμόδνπ γηα επηθνηλσλία κε ην ΚΔΛ. 

Κίλεζε ησλ πξκώλ ζην Ακαμνζηάζην κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέθηαζήο ηνπ 
Ζ επέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ ζα πινπνηεζεί σο έληεθα (11) λέεο ηξνρηέο 
ελαπόζεζεο (pocket tracks) παξαπιεύξσο ηεο πθηζηάκελεο πεξηκεηξηθήο ηξνρηάο. 

Ζ είζνδνο ζηηο ηξνρηέο ελαπόζεζεο ζα γίλεη κε ηελ πξνζζήθε θύξηαο δηαθιάδσζεο 
κε εκθσιηαζκέλεο δηαθιαδώζεηο απόθιηζεο. Αληίζηνηρα θαη ε έμνδνο ζα γίλεη κε ηελ 
πξνζζήθε θύξηαο δηαθιάδσζεο κε εκθσιηαζκέλεο δηαθιαδώζεηο ζύγθιηζεο. ηελ 
είζνδν ζα ηνπνζεηεζεί θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο γηα ηελ επηινγή δηαδξνκήο πξνο ηε 
ζέζε ζηάζκεπζεο. Ζ Σξνρηά 28 ζα ηξνπνπνηεζεί ιεηηνπξγηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
σο ηξνρηά ειεύζεξεο δηέιεπζεο. 

Ζ ακθίδξνκε θίλεζε ειηγκώλ (νπηζζνδξόκεζε) δελ ζεκαηνδνηείηαη θαη δελ 
ειέγρεηαη από ην ζύζηεκα αιιά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ επηβάιιεηαη ηόηε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε παξνπζία πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο Λεηηνπξγίαο κε 
νξηδόκελε δηαδηθαζία. 

ύζηεκα Διέγρνπ Μεραληζκώλ Αιιαγώλ Σξνρηάο 
Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ζύζηεκα ειέγρνπ κεραληζκώλ αιιαγώλ ηξνρηάο πνπ 
ζα ιεηηνπξγεί σο ειεγθηήο δηαδξνκήο θαη ζα απνηειεί ην ζύζηεκα πνπ ειέγρεη ηελ 
θίλεζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ κεραληζκώλ ησλ αιιαγώλ θαη ηε ζέζε ησλ 
δηαθιαδώζεσλ, κε ζθνπό ηελ αζθαιή θαη ζσζηή δξνκνιόγεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ 
Σξακ. Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από επηκέξνπο κνλάδεο ειέγρνπ κίαο δηαθιάδσζεο. 
Αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ αιιαγώλ ν Αλάδνρνο δύλαηαη λα 
νκαδνπνηήζεη ηηο επηκέξνπο κνλάδεο ειέγρνπ δηαθιαδώζεσλ ζε εληαίν εξκάξην πνπ 
ζα ηνπνζεηεζεί πιεζίνλ ηνπ κεραληζκνύ ή ησλ κεραληζκώλ αιιαγώλ πνπ 
ειέγρνπλ. 

Μεραληζκνί Αιιαγώλ 
Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη δεθαελλέα (19) κεραληζκνύο αιιαγώλ ζε ηζάξηζκεο 
δηαθιαδώζεηο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο. Οη κεραληζκνί αιιαγώλ ζα είλαη 
πιήξεηο κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη ηα παξειθόκελά ηνπο θαη όινλ ηνλ εμνπιηζκό 
ειέγρνπ ηνπο. Θα εγθαηαζηήζεη επίζεο αλάινγνπο ελδείθηεο ζέζεο αιιαγώλ 
πιεζίνλ ησλ αληίζηνηρσλ κεραληζκώλ αιιαγώλ πνπ ζα ζεκαηνδνηνύλ ηε ζέζε ησλ 
βειόλσλ ησλ δηαθιαδώζεσλ.  

 

ύζηεκα Αλίρλεπζεο Ορεκάησλ 
Σν ζύζηεκα αλίρλεπζεο ζέζεο νρεκάησλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν Αλάδνρνο ζα 
απνηειείηαη από ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό πνπ ζα είλαη ηθαλόο λα αληρλεύζεη ην 
όρεκα ηνπ Σξακ θαηά ηε δηέιεπζή ηνπ ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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αλίρλεπζεο. Αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ ζα εμππεξεηεί δύλαηαη λα απνηειείηαη από 
θπθιώκαηα γξακκήο ή/θαη αληρλεπηέο κάδαο.  

ύζηεκα ηδεξνδξνκηθήο Φσηεηλήο εκαηνδόηεζεο 
Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη θσηεηλνύο ζηδεξνδξνκηθνύο ζεκαηνδόηεο ώζηε λα 
ζεκαηνδνηεζνύλ νη δηαδξνκέο ζην ζύκπιεγκα ηεο επέθηαζεο/ζηεγάζηξνπ θαη όζεο 
νξηζηηθά πξνθύςνπλ κεηά ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ πίλαθα ινγηθώλ 
ζπλζεθώλ ησλ δηαδξνκώλ. 

Παξνρή Ηζρύνο ηνπ Δμνπιηζκνύ 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηνλ εμνπιηζκό ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζηεκάησλ 
ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ δηαθιαδώζεσλ. Σα ζπζηήκαηα πνπ ελεξγνπνηνύληαη 
θαη ειέγρνπλ ηνλ ηειερεηξηζκό ησλ κεραληζκώλ ησλ αιιαγώλ πξέπεη λα 
ηξνθνδνηνύληαη αλεμάξηεηα από ην ξεύκα έιμεο ώζηε ζε απώιεηα ηνπ ξεύκαηνο 
έιμεο ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο λα κελ επεξεάδεηαη. 

Ο Αλάδνρνο ζα εληάμεη ηα θνξηία ηνπ εμνπιηζκνύ ζεκαηνδόηεζεο θαη ειέγρνπ 
δηαθιαδώζεσλ ζην ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο (UPS) ην νπνίν ζα 
δηαζηαζηνινγεζεί θαηάιιεια θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειν πξνζηαηεπκέλν θαη 
ζηεγαζκέλν ρώξν κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αλάιεςεο θνξηίνπ θαη απηνλνκίαο. 

 

4.1.12 Κιεηζηό Κύθισκα Σειεόξαζεο (CCTV) 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη λέν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα 
θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο (CCTV) γηα ηελ θάιπςε ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο 
ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ/ρώξνπ ελαπόζεζεο ησλ νρεκάησλ όιν ην 24σξν. Σν 
ζύζηεκα ζα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ρώξνπ ηνπ ζηεγάζηξνπ ρσξίο 
ηπθιά ζεκεία θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή επηηήξεζε, παξαθνινύζεζε θαη 
θαηαγξαθή εηθόλσλ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ θαη ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ ζηεγάζηξνπ 
ηνπ ακαμνζηαζίνπ. Σν ζύζηεκα ζα επηηξέπεη ηε κεηαθνξά εηθόλαο από ηελ θάζε 
θάκεξα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΚΔΛ. Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη 
επίζεο ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΚΔΛ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο από ην 
πξνζσπηθό. 

Σν λέν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ, θεληξηθή κνλάδα – server, 
έγρξσκεο θάκεξεο ζηαζεξνύ ηύπνπ ή ηύπνπ ζόινπ (dome) IP ηερλνινγίαο, 
ηειερεηξηδόκελεο από ην ΚΔΛ, δηθηπαθό θαηαγξαθέα, ινγηζκηθό δηαρείξηζεο, ηηο 
απαξαίηεηεο θαισδηώζεηο, νδεύζεηο, ζηεξίγκαηα, βνεζεηηθά πιηθά θαζώο θαη ηνλ 
εμνπιηζκό γηα ηελ ςεθηαθή κεηάδνζε πνπ ζα απαηηεζνύλ, γηα πιήξε θαη εληαία 
ιεηηνπξγία. Ζ αλαιπηηθή δηαζηαζηνιόγεζε θαη νη αθξηβείο ζέζεηο ησλ θακεξώλ ζα 
πξνζδηνξηζηνύλ ζηε κειέηε ηνπ Αλαδόρνπ.  

Σν ζύζηεκα πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν Αλάδνρνο ζην ΚΔΛ ζα είλαη επεθηάζηκν θαη ζα 
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμππεξεηήζεη κειινληηθά επηπιένλ θάκεξεο πνπ ζα 
θαιύςνπλ ηελ πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

Ζ δηαζύλδεζε ησλ θακεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην ΚΔΛ, ζα γίλεη κέζσ θαηάιιεινπ 
λένπ δηθηύνπ νπηηθώλ ηλώλ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί από ηνλ Αλάδνρν, 
ρξεζηκνπνηώληαο πθηζηάκελεο ππνδνκέο νδεύζεσλ εάλ επαξθνύλ ε λέσλ 
νδεύζεσλ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη εάλ απαηηεζνύλ.  

 

4.1.13 Αζύξκαηα Γίθηπα (Wi-Fi) 
Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη αλεμάξηεην αζύξκαην ηνπηθό δίθηπν, ηερλνινγίαο Wi-
Fi ζηνλ λέν ρώξν ελαπόζεζεο ησλ νρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 
επηθνηλσλία θαη ε ακθίδξνκε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ησλ νρεκάησλ Σξακ (παιαηώλ 
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θαη λέσλ) από/πξνο ην πξόζθαηα εγθαηαζηαζέλ αλαβαζκηζκέλν ζύζηεκα ηεο 
Σειεκαηηθήο ζην ΚΔΛ. Σν αζύξκαην δίθηπν ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ηνλ 
εμνπιηζκό πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηα νρήκαηα θαη κε ην θεληξηθό ζύζηεκα ηεο 
Σειεκαηηθήο. Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη θαη ζα πξνκεζεύζεη όια ηα απαηηνύκελα 
πιηθά (αλακεηαδόηεο, ζεκεία πξόζβαζεο θιπ) θαη παξειθόκελα (εξκάξην, 
κεηαηξνπείο, κεηαγσγείο, θαιώδηα, ζηεξίγκαηα, νδεύζεηο θιπ) γηα ηε ζύλδεζε θαη 
νκαιή ιεηηνπξγία κε ην ΚΔΛ. 

 

4.1.14 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Ακαμνζηαζίνπ 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη έλα λέν ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

νρεκάησλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ ην νπνίν θα ελέγσει και θα επιηηπεί ηο ζύνολο ηων 
αλλαγών ηποσιάρ ενηόρ ηος Αμαξοζηαζίος, θα αναγνωπίζει ηοςρ ζςπμούρ ενηόρ ηων σώπων 
ζηάθμεςζηρ (ςθιζηάμενο και νέο), θα ςποζηηπίζει ηη δπομολόγηζη ηων ζςπμών ζηοςρ 
σώποςρ εναπόθεζηρ ή επιζκεςήρ μέζω ενηολών ηων Ρςθμιζηών Κςκλοθοπίαρ ηος 
Αμαξοζηαζίος θαη ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα έρεη ηελ επνπηεία ησλ 

νρεκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα εμέιζνπλ θαη λα εηζέιζνπλ ζην ακαμνζηάζην. Θα 
δηαζέηεη γξαθηθό πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε. 

ην πιαίζην ηεο εγθαηάζηαζεο απηνύ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, πέξα από ηνλ θεληξηθό 
ζηαζκό εξγαζίαο ζην ΚΔΛ, ζα εγθαηαζηαζνύλ 2+2 νζόλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 
ζην πθηζηάκελν θαη ζην λέν ζηέγαζηξν, γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, όπνπ ζα 
θαίλεηαη ε πξαγκαηηθή ζέζε ησλ νρεκάησλ θάζε ζηηγκή εληόο ησλ ρώξσλ 
ελαπόζεζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

 

4.1.15 ύζηεκα RFID 
Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, εγθαηαζηήζεη θαη δνθηκάζεη έλα ύζηεκα Αλαγλώξηζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ (RFID) ζην ρώξν ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ θαη ζην πθηζηάκελν θηίξην 
ελαπόζεζεο νρεκάησλ, θαζώο θαη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ (34 πθηζηάκελα 
θαη 25 λέα) ώζηε λα είλαη εθηθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο θάζε νρήκαηνο όηαλ 
απηό ζηαζκεύεη. Οη πνκπνδέθηεο ησλ νρεκάησλ ζα είλαη παζεηηθνύ ηύπνπ. Σν 
ζύζηεκα ζα ζπλδεζεί όπσο απαηηείηαη κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ακαμνζηαζίνπ. 

4.2 Δηδηθά ζέκαηα ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ακαμνζηαζίνπ 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζεηξά ησλ εξγαζηώλ θαηά 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα 
πξνβιήκαηα θαη ε παξεκπόδηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ησλ 
ελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ απηνύ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη κία ηερληθή 
έθζεζε όπνπ ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε ζεηξά ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη, ηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα θαζώο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα 
ιακβάλεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο δεδνκέλνπ όηη νη εξγαζίεο ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηνλ ειεθηξνδνηεκέλν ελαέξην αγσγό 
θαη ζε πεξηβάιινλ κε θηλνύκελα νρήκαηα Σξακ. 

Δηδηθόηεξα ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςελ ηνπ ηα παξαθάησ: 

 Ζ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο εηζόδνπ ζην ακαμνζηάζην γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ αιιαγώλ πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηηο λέεο ηξνρηέο κε ηηο 
πθηζηάκελεο ζα πξέπεη λα δηαξθέζεη όρη πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) 
εκέξεο. 

 Θα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 
πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγεζεί θώιπκα ζηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ 
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απνρέηεπζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ, κε δηαθνπή ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο όρη 
κεγαιύηεξε από δύν (2) εκέξεο. 

 Ζ ζύλδεζε ησλ λέσλ ελαέξησλ ξνεθόξσλ αγσγώλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε 
ζπλελλόεζε κε ηε ΣΑΤ Α.Δ. ζε ώξεο πνπ δελ ππάξρεη είζνδνο/έμνδνο ησλ 
νρεκάησλ ζην ακαμνζηάζην. 

 Απαηηείηαη ε παξάδνζε από ηνλ Αλάδνρν ιίζηαο αληαιιαθηηθώλ ζε θάζε 
αληηθείκελν θαη επαξθνύο πνζόηεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα όια ηα λέα 
ζπζηήκαηα - εμνπιηζκνύο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ελώ απαηηείηαη λα 
παξαδνζνύλ ην ινγηζκηθό παξακεηξνπνίεζεο θαη δηαγλσζηηθώλ όπνπ έρεη 
εθαξκνγή θαζώο θαη νη άδεηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, όπνπ απηό ζα 
εγθαηαζηαζεί. Ζ πνζόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα παξαζρεζεί, ζα 
πξνηαζεί από ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηνλ 
πξνβιεπόκελν ρξόλν κεηαμύ αζηνρηώλ MTBF θαη ηελ απαίηεζε θάιπςεο γηα 
ηξία (3) ρξόληα, κε ειάρηζηε πνζόηεηα ην έλα (1) ηεκάρην αλά ηύπν 
εμνπιηζκνύ. Ζ παξαηήξεζε απηή αθνξά ζε όια ηα ζπζηήκαηα - 
εγθαηαζηάζεηο: έιμε, ελαέξηνο ξνεθόξνο αγσγόο, δηαλνκή ηζρύνο, παξνρή 
ύδαηνο, απνζηξάγγηζε/απνρέηεπζε/αληιηνζηάζηα, θσηηζκόο, ζεκαηνδόηεζε, 
CCTV, Wi-Fi θιπ. 
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    ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΑRCHITECTURAL DRAWINGS     

1 S3GFDDRURBARALLHO001Α 
ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ                                                  
ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ  

GENERAL LAYOUT                                                   
REINSTATEMENTS 

1:500   

2 S3GFDDRARCDPALLPL001Α 
ΣΔΓΑΣΡΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ ΤΡΜΧΝ                                                     
ΚΑΣΟΦΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΡΟΥΗΧΝ 

TRAIN STABLING SHED                                           
TRACK LEVEL PLAN 

1:100   

3 S3GFDDRARCDPALLPL002Α 
ΣΔΓΑΣΡΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ ΤΡΜΧΝ                                     
ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΖ ΣΔΓΑΣΡΟΤ 

TRAIN STABLING SHED                                           
ROOF PLAN 

1:100   

4 S3GFDDRARCDPALLSE001Α 
ΣΔΓΑΣΡΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ ΤΡΜΧΝ                                                
ΣΟΜΔ 1-1, 2-2, 3-3 

TRAIN STABLING SHED                                      
SECTIONS 1-1, 2-2, 3-3 

1:100   

5 S3GFDDRARCDPALLDE001Α 
ΣΔΓΑΣΡΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ ΤΡΜΧΝ                                                      
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

TRAIN STABLING SHED                                                                        
DETAILS 

σο έρεη   

6 S3GFDDRURBDPALLPL001Α ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ FENCING OF ARCHAEOLOGICAL AREA 1:100 /1:10   

7 S3GFDDRARCDPALLPL003A 
ΚΣIΡΗΟ Νν1: ΚΣIΡΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ  ΣΜΖΜΑ 1Α: 
ΗΟΓΔΗΟ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1/2 

BUILDING No1: MAINTENANCE BUILDING                                                    
PART 1A - STREET LEVEL -  GENERAL 
LAYOUT 1/2 

1:100   
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8 S3GFDDRARCDPALLPL003A 
ΚΣIΡΗΟ Νν1: ΚΣIΡΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ  ΣΜΖΜΑ 1Α: 
ΗΟΓΔΗΟ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 2/2 

BUILDING No1: MAINTENANCE BUILDING                                                           
PART 1A - STREET LEVEL - GENERAL 
LAYOUT 2/2 

1:100   

9 S3GFDDRARCDPALLGE001A 
ΚΣIΡΗΟ Νν1: ΚΣIΡΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΣΜΖΜΑ 1Α: 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΦΡΔΑΣΗΑ (ΓΡΑΜΜΔ 5 ΚΑΗ 7) 

BUILDING No1: MAINTENANCE BUILDING -
PART 1A - ANCILLARY PITS (TRACKS 5 & 7) 

1:100 / 1:50 / 1:5   

    ΣΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ STRUCTURAL DRAWINGS     

10 S3GFDDRSTRDPALLPL001Α  
ΣΔΓΑΣΡΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ ΤΡΜΧΝ                                           
ΘΔΜΔΛΗΧΖ - ΟΦΖ  

TRΑΗΝ STABLING SHED                                                 
FOUNDATION - ΔLEVATION 

1:100   

11 S3GFDDRSTRDPALLSE001Α  
ΣΔΓΑΣΡΟ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ ΤΡΜΧΝ                                                             
ΘΔΜΔΛΗΧΖ - ΟΦΖ - ΣΟΜH 

TRΑΗΝ STABLING SHED                                   
FOUNDATION - ELEVATION - SECTION 

1:100   

    ΥΔΓΗΑ XΑΡΑΞΔΩΝ ALIGNMENT DRAWINGS     

12 S3GFDDRGENARALLHO001Α  ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΡΓΟΤ GENERAL HORIZONTAL ALIGNMENT 1:1.000   

13 S3GFDDRTCIVPALLHO001Α  
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΟΓΟΤ 
ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ  

STABLING TRACKS HORIZONTAL ALIGNMENT 1:200   

14 S3GFDDRCIVARALLVE001Α  
ΜΖΚΟΣΟΜΖ ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΟΓΟΤ 
ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ 

DEPOT PERIMETER ROAD                                
VERTICAL ALIGNMENT 

1:500/1:50   

15 S3GFDDRCIVARALLSE001Α  
ΓΗΑΣΟΜΔ ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΟΓΟΤ 
ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ  

DEPOT PERIMETER ROAD SECTIONS 1:200   

16 S3GFDDRALNARALLTY001Α  
ΣΟΜΖ Α-Α ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΟΓΟΤ 
ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ 

DEPOT PERIMETER ROAD                          
SECTION A-A 

1:20   

    TOΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΔΓΗΑ TOPOGRAPHICAL SURVEY DRAWINGS     

17 S3GFDDRSURARALLHO001Α ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ 1/2 TOPOGRAPHICAL SURVEY 1/2 1:500  

18 S3GFDDRSURARALLHO001Α  ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ 2/2  TOPOGRAPHICAL SURVEY 2/2 1:500   

    ΥΔΓΗΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ROAD DESIGN DRAWINGS     

19 S3GFDDRTWKDPALLHO001A 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΡΟΥΗΧΝ ΣΑΘΜΔΤΖ 
ΤΡΜΧΝ 

STABLING TRACKS HORIZONTAL ALIGNMENT 1:200   

    ΥΔΓΗΑ ΓΗΚΣΤΩΝ ΟΚΩ 
PUBLIC UTILITIES NETWORKS 
DRAWINGS 
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20 S3GFDDRREUARALLHO001Α  ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ  EXISTING PUBLIC UTILITIES NETWORKS 1:500   

    
ΥΔΓΗΑ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

DRAINAGE DRAWINGS     

21 S3GFDDRDRNDPALLHO001Α  ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ ΟΜΒΡΗΧΝ  DRAINAGE 1:200   

22 S3GFDDRDRNDPALLDE001Α  
ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ ΟΜΒΡΗΧΝ                                   
ΣΤΠΗΚΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

DRAINAGE                                                      
TYPICAL DETAILS 

1:20   

    ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ELECTROMECHANICAL DRAWINGS     

    ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ TELECOMS     

23 S3GFDDRELMDPLVSEQ001A 
ΑΘΔΝΖ ΡΔΤΜΑΣΑ                                                           
ΚΑΣΟΦΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΡΟΥΗΧΝ 

LOW VOLTAGE                                                                      
TRACK LEVEL PLAN 

1:100   

    AΠΟΣΡΑΓΓΙΘ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ-ANTΛΘΘ DRAINAGE-SEWAGE-PUMPING SYSTEMS     

24 S3GFDDRELMDPWAPEQ001A 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ                                                          
ΚΑΣΟΦΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΡΟΥΗΧΝ 

SEWAGE                                                        
TRACK LEVEL PLAN 

1:200   

    ΠΑΡΟΧΘ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘ ΤΔΑΣΟ-ΑΡΔΕΤΘ 
WATER SUPPLY & DISTRIBUTION-
IRRIGATION     

25 S3GFDDRELMDPPLUEQ001A 
ΤΓΡΔΤΖ                                                                    
KATOΦΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΡΟΥΗΧΝ 

PLUMBING                                                            
ΣRACK LEVEL PLAN 

1:200   

    ΠΤΡΟΒΕΘ FIRE FIGHTING SYSTEM     

26 S3GFDDRELMDPFPSEQ001A 
ΠΤΡΟΒΔΖ                                                                          
ΚΑΣΟΦΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΡΟΥΗΧΝ 

FIRE PROTECTION SYSTEMS                                                                        
TRACK LEVEL PLAN 

1:100   

    ΤΣΘΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΡΑΜΜΘ OVERHEAD CONTACT LINE SYSTEM     

27 S3GFDDRELTDPOCLHO001A 
ΤΣΖΜΑ ΔΝΑΔΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

OVERHEAD CONTACT LINE SYSTEM   
HORIZONTAL ALIGNMENT - GENERAL PLAN 

1:200   

28 S3GFDDRELTDPOCLDE001A 
ΤΣΖΜΑ ΔΝΑΔΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ                                                   
ΥΔΓΗΟ ΗΣΧΝ ΚΑΗ ΘΔΜΔΛΗΧΝ 

OVERHEAD CONTACT LINE SYSTEM                         
DRAWING OF POLES AND FOUNDATIONS 

1:50   

29 S3GFDDRELTDPOCLDE002A 
ΤΣΖΜΑ ΔΝΑΔΡΗΑ ΓΡΑΜΜΖ                                                  
ΥΔΓΗΟ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ - ΠΛΑΗΗΑ, 
ΚΟΝΟΛΔ, ΑΝΣΗΡΗΓΔ 

OVERHEAD CONTACT LINE SYSTEM                
DETAILS DRAWING - PORTALS, 
CANTILEVERS, TIES 

1:50/1:25   

    ΤΣΘΜΑ ΙΧΤΟ EΛΞΘ  TRACTION POWER SYSTEM     

30 S3GFDDRELTDPTPSDI001A 
ΤΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ                             
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΚΑΣΟΦΖ 

TRACTION POWER SYSTEM                                    
SINGLE LINE DIAGRAM AND PLAN VIEW 

1:50   
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31 S3GFDDRELTDPTPSEQ001A 
ΤΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ                                                                     
ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Τ/ 15 - ΚΑΣΟΦΖ 

TRACTION POWER SYSTEM                                      
EQUIPMENT LAYOUT OF TPS 15-PLAN 
 

1:50   

    
ΙΧΤΡΑ ΡΕΤΜΑΣΑ - ΠΑΡΟΧΘ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΘ ΙΧΤΟ, ΦΩΣΙΜΟ, ΓΕΙΩΕΙ, 
ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 

HIGH VOLTAGE, POWER SUPPLY AND 
DISTRIBUTION, EARTHING, LIGHTING 
PROTECTION 

    

32 S3GFDDRELMDPLICEQ001A 
ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ - ΦΧΣΗΜΟ                                                                                        
ΚΑΣΟΦΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΣΡΟΥΗΧΝ 

POWER SUPPLY- LIGHTING                                  
TRACK LEVEL PLAN 

1:100   
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