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ΓΔΝΙΚΑ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
α). Σν έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα αθνξά ηηο εμήο εξγαζίεο: 1) Σελ απνθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζε ηκεκάησλ ησλ θεξακνζθεπψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ζηα θηίξηα ησλ W.C. ζηνλ .
. Απιίδαο θαη ζην θηίξην επηβαηψλ ζηνλ . . Λεηβαδηάο, 2) Σελ πιήξε αλαθαίληζε θαη
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θεξακνζθεπψλ κε θαηλνχξγηεο ζηα θηίξηα ησλ W.C. ζηνπο ζηαζκνχο,
Αραξλψλ θαη Απιψλα, θαζψο θαη ηνπ θηηξίνπ – απνζήθεο ζηνλ . . Απιίδαο ζην νπνίν είλαη
ηνπνζεηεκέλνο Ζ/Μ εμνπιηζκφο, 3)Σελ θαζαίξεζε παιαηνχ ππνζηέγνπ-θεξακνζθεπήο ζηνλ . .
Λεηβαδηάο, 4) Σελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ Ηζνπέδσλ Γηαβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηνπο πεδνχο θαη βξίζθνληαη εληφο ησλ ζηαζκψλ: Οηλφεο, Θήβαο, Αιηάξηνπ, Λεηβαδηάο θαη ζηάζεο
Οηλνθχησλ νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηελ πξφζβαζε κεηαμχ ησλ απνβαζξψλ ησλ ελ ιφγσ ζηαζκψλ
θαη 5) Σελ θαζαίξεζε δχν παιαηψλ θιηκάθσλ απφ κπεηφλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέεο
ζηνλ . . Αγ. ηεθάλνπ. Σελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζηελ απνβάζξα απφ ηελ πιεπξά αλφδνπ ηεο
γξακκήο ζηνλ . . Θήβαο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή νκαιήο πξφζβαζεο
απφ ηηο πςειέο
απνβάζξεο πξνο ηελ ελδηάκεζε ρακειή ζηνλ . . Οηλφεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε νκαιή θαη
αζθαιήο κεηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ.
β). Δπίζεο ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηδηαίηεξα ζηηο απνβάζξεο απηψλ απφ ηνλ Αγ. ηέθαλν έσο
ηε Γαχιεηα, ζα απνθαηαζηαζνχλ δηάθνξεο κηθξνδεκηέο ζε απηέο, φπσο ζπαζκέλεο πιάθεο δαπέδνπ,
πιαθίδηα ΑΜΔΑ, θιπ.
γ). Ο ΟΔ απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα
ππάξρεη απζηεξή παξαθνινχζεζε ηεο πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.

1 . ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΡΓΑΙΧΝ
Οη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, έρνπλ σο ζηφρν: α) Σελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ησλ
θηηξίσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, είηε κε ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ
ηκεκάησλ ησλ θεξακνζθεπψλ, είηε κε ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε απηψλ. β) Σελ εμαζθάιηζε ηεο
νκαιήο θαη αζθαινχο βαηφηεηαο ησλ Ηζνπέδσλ δηαβάζεσλ πεδψλ κεηαμχ ησλ απνβαζξψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη επηβάηεο ησλ ζπξκψλ εληφο ησλ ζηαζκψλ, Οηλφεο (δχν Η.Γ.Π), Θήβαο (κία Η.Γ.Π),
Αιηάξηνπ (δχν Η.Γ.Π), Λεηβαδηάο ( ηξείο Η.Γ.Π) θαη ζηάζεο Οηλνθχησλ (κία Η.Γ.Π). γ) Σελ
αληηθαηάζηαζε ησλ δχν παιαηψλ θιηκάθσλ απφ κπεηφλ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα
θζνξψλ ζηνλ . . Αγ. ηεθάλνπ (αξρή ηεο απνβάζξαο ηεο γξακκήο αλφδνπ) κε λέεο κε απνηέιεζκα
λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιή θαη αζθαιήο πξφζβαζε ησλ επηβαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηέο θαη
δ) Σελ απνθαηάζηαζε δηαθφξσλ κηθξνδεκηψλ θαη θζνξψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη απνβάζξεο ησλ
ζηαζκψλ: απφ Αγ. ηέθαλν έσο Γαχιεηα πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ρξήζε ησλ απνβαζξψλ απφ
ηνπο επηβάηεο.

2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
πλνπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ

είλαη νη εμήο:

I.- ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΔ
Α.- Πιήξεο αληηθαηάζηαζε παιαηώλ θεξακνζθεπώλ κε λέεο
Κηίξην απνζήθεο ζηνλ . . Απιίδαο θαη θηίξηα W.C. ζηνλ . . Αραξλώλ θαη Απιώλα.
 Απνμήισζε ησλ θεξάκσλ, ηεγίδσλ, επηηεγίδσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ
 Αληηθαηάζηαζε ηεο δνκηθήο μπιείαο ηεο ζηέγεο
 Σεγίδσζε ησλ δεπθηψλ
 αλίδσκα ζηέγεο
 Σνπνζέηεζε αζθαιηνπάλνπ
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 Δπηηεγίδσζε θαη ζηελ ζπλέρεηα επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα
 Καζαξηζκφο
θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο,
απφζεζεο.

ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο

Β.- Μεξηθή απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηκεκάησλ θαηεζηξακέλεο θεξακνζθεπήο
Κεληξηθό θηίξην ζηνλ . . Λεηβαδηάο θαη θηίξην W.C. ζηνλ . . Απιίδαο.
 Απνμήισζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ: θεξάκσλ, ηεγίδσλ, επηηεγίδσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ
 Αληηθαηάζηαζε ηεο δνκηθήο μπιείαο ηεο ζηέγεο
 Σεγίδσζε ησλ δεπθηψλ
 αλίδσκα ζηέγεο
 Σνπνζέηεζε αζθαιηνπάλνπ
 Δπηηεγίδσζε θαη ζηελ ζπλέρεηα επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα
 Καζαξηζκφο
θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο
απφζεζεο.
Γ.- Καζαίξεζε παιαηνύ ππνζηέγνπ – θεξακνζθεπήο ζηνλ . . Λεηβαδηάο.
 Απνμήισζε θεξάκσλ θαη θαζαίξεζε ησλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ππνζηέγνπ.
 Καζαξηζκφο
θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ζε θαηάιιεινπο θαη
εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απφζεζεο.

II.- ΙΟΠΔΓΔ ΓΙΑΒΑΔΙ ΣΑΘΜΧΝ
Καηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ- δηαδξόκνπ θπθινθνξίαο ησλ ηζνπέδσλ δηαβάζεσλ πεδώλ εληόο
ζηαζκώλ, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.
 Δθζθαθή - θαζαξηζκφο απφ ζθχξα ηνπ ζθάκκαηνο ζεκειίσζεο ηνπ δαπέδνπ θπθινθνξίαο
πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί απφ ζθπξφδεκα, πιάηνπο 1,60m θαη χςνπο 0,15m.
 Γηάζηξσζε άκκνπ ζηε βάζε έδξαζεο ηνπ δαπέδνπ θπθινθνξίαο
 ηξψζε ηνπ γεσυθάζκαηνο
 Καηαζθεπή ηνπ μπιφηππνπ, ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ, έθρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη
απνμήισζε ηνπ μπιφηππνπ .

III.- . . ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟΤ
Καζαίξεζε δύν παιαηώλ θιηκάθσλ από κπεηόλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο από λέεο (δέθα
ζθαινπάηηα πεξίπνπ εθάζηε)
 Καζαίξεζε ησλ παιαηψλ θιηκάθσλ, εθζθαθή – θαζαξηζκφο ηνπ ζθάκκαηνο ζεκειίσζεο θαη
απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο.
 Καηαζθεπή ηνπ μπιφηππνπ, ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ, έθρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη
απνμήισζε ηνπ μπιφηππνπ .
 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ρεηξνιηζζήξσλ, ζηηο λέεο θιίκαθεο
 Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ κίληνπ, ζηα παξαπάλσ κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ ρεηξνιηζζήξσλ.
 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρεηξνιηζζήξσλ.

IV.- ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ
Βειηίσζε ηεο θιίζεο, ζηηο αληζνζηαζκίεο κεηαμχ ηνπ κεζαίνπ θαη ησλ αθξαίσλ
ηκεκάησλ ηεο απνβάζξαο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ επηβαηψλ ηνπ . . Οηλόεο.
Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ιφγσ απνζάζξσζεο ζηελ κεηψπε ηεο απνβάζξαο αλφδνπ ηνπ .
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. Θήβαο.
Απνθαηάζηαζε δηαθόξσλ κηθξό δεκηώλ ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκώλ.
Δπηζθεπή αληζνζηαζκηψλ ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πιαθψλ
δαπέδσλ ή ηπρφλ θζνξψλ ηνπ κπεηφλ ησλ απνβαζξψλ ησλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη θαζαξηζκφο
ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ απηψλ.

3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
3.1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
3.1.1 Δξγαζίεο πιήξνπο αληηθαηάζηαζεο θεξακνζθεπήο ησλ θηηξίσλ: 1)Απνζήθεο
ζηνλ . . Απιίδαο & 2)Σσλ W.C. ζηνπο . . Αραξλώλ θαη Απιώλα.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ είλαη νη εμήο:
1) Απνμήισζε ησλ θεξάκσλ, ηεγίδσλ θαη επηηεγίδσλ ηεο θεξακνζθεπήο θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ
απνμήισζεο ζε θαηάιιειν ρψξν απφξξηςεο. Γεδνκέλεο ηεο παιαηφηεηαο ησλ θεξάκσλ θαη
επεηδή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα απφ απηά ζηελ αιιαγή θαηεζηξακκέλσλ θεξάκσλ ζηηο ππφ
ζπληήξεζε ζηέγεο, ζα απαηηεζεί κεξηθψλ εμ’ απηψλ λα γίλεη ε απνμήισζή ηνπο κεηά
πξνζνρήο θαη ελ ζπλερεία ε δηαινγή ηνπο πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ Ο..Δ. Δηδηθά
γηα ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ησλ θεξακνζθεπψλ, κεηά απφ ηελ απηνςία θαη εθηίκεζε ηεο
επίβιεςεο παξνπζία θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα απνθαζηζηεί ε κεξηθή ή νιηθή απνμήισζε ηνπ
θέξνληνο νξγαληζκνχ ηεο ζηέγεο. ε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο, ν
Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ
αδεηψλ (Πνιενδνκία, Δθνξία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, θιπ) θαη ζα ππνβάιεη ζηαηηθή θαη
αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο θάζε ζηέγεο ζηελ Τπεξεζία. Όιεο νη αλσηέξσ δαπάλεο ζα θαιπθζνχλ
απφ ην θνλδχιη ησλ απνινγηζηηθψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
2) Αληηθαηάζηαζε ηεο δνκηθήο μπιείαο (ζθειεηφο ζηέγεο), αλάινγα κε ηνλ βαζκφ βιαβψλ πνπ ζα
δηαπηζησζνχλ, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο επηθάιπςεο απφ θεξακίδηα.
3) Σεγίδσζε ησλ δεπθηψλ κε πεξίπνπ 26 ηεκάρηα ηεγίδσλ, ηνπνζεηεκέλα ζηηο ίδηεο απνζηάζεηο,
φπσο ζηελ πθηζηάκελε θεξακνζθεπή, ήηνη πεξίπνπ αλά 0,50 κέηξα. Οη αθξηβείο απνζηάζεηο ζα
θαζνξηζηνχλ απφ ηελ κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία.
4) αλίδσκα ζηέγεο, κε ζαλίδεο πάρνπο 25mm, απφ μπιεία πξηζηή.
5) Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε.
6) Δπηηεγίδσζε θαη ελ ζπλερεία επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα «γαιιηθνχ» ηχπνπ» θαη
7) Καζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφζεζεο.
Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη πνηόηεηαο C24 θαη ζα είλαη εκπνηηζκέλε ζε θαηάιιειε
πδαηνδηαιπηή, εκπνηηζηηθή νπζία, φπσο ελδεηθηηθά βνξηθά άιαηα (CCB) ή άιαηα ραιθνχ, ψζηε λα
απνθεπρζεί ε πξνζβνιή ηνπ μχινπ απφ κχθεηεο, μπινθάγα έληνκα θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο. Σν
ηκήκα ηεο μπιείαο πνπ ζα είλαη εκθαλέο, ζα πξέπεη λα ειαηνρξσκαηηζηεί κε ρξψκα, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο θαη κεηά απφ ζρεηηθή δνθηκή ρξσκαηηζκνχ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ θαη
κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο θάησζελ εθάζηνηε ηεο ζηέγεο.

3.1.2 Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ηκεκάησλ (θαηεζηξακκέλεο) θεξακνζθεπήο ησλ
θηηξίσλ: 1). . Λεηβαδηάο, θεληξηθό θηίξην ηνπ ζηαζκνύ & 2)Σνπ W.C. ζηνλ . .
Απιίδαο.
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε
απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ ησλ θεξακνζθεπψλ πνπ έρνπλ
ππνζηεί δεκηέο. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηξφπν φκνην κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.
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θαζαίξεζεο ηνπ παιαηνύ ππνζηέγνπ – θεξακνζθεπήο ζηνλ . .

ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: Αθ’ ελφο κελ νη εξγαζίεο απνμήισζεο θαη θαζαίξεζεο
θεξάκσλ, μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνζηέγνπ,
αθ’ εηαίξνπ δε ν
θαζαξηζκφο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ ηεο απνμήισζεο θαη θαζαίξεζεο ζε θαηάιιεινπο
θαη εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απφζεζεο.

3.1.4 Δξγαζίεο εθζθαθήο ή θαζαξηζκόο από ηα ζθύξα ηνπ ζθάκκαηνο ζεκειίσζεο
ηνπ δαπέδνπ θπθινθνξίαο ηζνπέδσλ πξνζβάζεσλ ζηνπο ζηαζκνύο, πιάηνπο
1,60m έσο 2,00κ. θαη ύςνπο 15cm.
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη, ε εθζθαθή
ηνπ ζθάκκαηνο έδξαζεο ηνπ δαπέδνπ
θπθινθνξίαο ησλ
Ηζφπεδσλ Γηαβάζεσλ. Οη εξγαζίεο εθζθαθήο
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ρεηξνλαθηηθά, δηφηη ν ρψξνο εξγαζίαο βξίζθεηαη εληφο θαη εθαηέξσζελ ησλ ζηδ/ρηψλ. ηελ εξγαζία
απηή πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε, εθφζνλ ππάξρνπλ ησλ παιαηψλ δαπέδσλ ησλ Ηζφπεδσλ
Γηαβάζεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηάθνξα πιηθά (ζθπξφδεκα, μχιν, θιπ.) ηελ
ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπλ νη θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη εθζθαθψλ θαη
ε κεηαθνξά ηνπο ζε θαηάιιεινπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απφζεζεο.

3.1.5

Δξγαζίεο θαηαζθεπήο κε άκκν ιαηνκείνπ ηεο βάζεσο έδξαζεο ηνπ δαπέδνπ
θπθινθνξίαο ησλ
ηζνπέδσλ πξνζβάζεσλ ζηνπο ζηαζκνύο
θαη ζηξώζεο
γεσϋθάζκαηνο.

ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο βάζεσο έδξαζεο ηνπ δαπέδνπ θπθινθνξίαο
ηεο Ηζφπεδσλ Γηαβάζεσλ,
κε ηνπνζέηεζε άκκνπ ιαηνκείνπ ε νπνία ζα δηαζηξσζεί θαη ζα
ζπκππθλσζεί θαηαιιήισο. Αθνχ ζπκππθλσζεί ε άκκνο ζα ηνπνζεηεζεί κε πθαληφ γεσυθαζκα
ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαηνκή ηνπ έξκαηνο, πξνθεηκέλνπ ην δάπεδν πνπ ζα
θαηαζθεπαζζεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, φηαλ ρξεηάδεηαη λα κπνξεί λα
κεηαθηλεζεί, ρσξίο λα πξνθαιείηαη θζνξά ζε απηφ ή ζηελ ζηδ/θή γξακκή.

3.1.6

Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ μπιόηππνπ, ηνπνζέηεζεο νπιηζκνύ, έθρπζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη απνμήισζε ηνπ μπιόηππνπ.

ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ μπινηχπνπ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ θαη
ε έθρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σν δάπεδν θπθινθνξίαο ζα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ηκήκαηα,
δηαρσξηδφκελα κε αξκνχο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηεο
γξακκήο λα
απνκαθξχλνληαη πξνζσξηλά
εθηφο ηνπ ρψξνπ γξακκήο θαη θαηφπηλ λα
αλαηνπνζεηνχληαη. Σν δάπεδν απφ ζθπξφδεκα ζα είλαη ζπλνιηθνχ χςνπο 0,15κ., πιάηνπο 1,60κ.
έσο 2,00κ., ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί αλάινγα κε ην πθηζηάκελν πιάηνο ηεο θάζε ηζφπεδεο δηάβαζεο
ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ δηαδξφκνπ ηεο θάζε Ηζφπεδεο Γηάβαζεο
ζα έρνπλ ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
α) Πεξηνρή κεηαμχ ησλ ζηδ/ρηψλ ηεο θάζε γξακκήο. Ο δηάδξνκνο ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) επί
κέξνπο ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 1,00κ.x0,65κ.
β) Πεξηνρή εθηφο ησλ ζηδ/ρηψλ ηεο θάζε γξακκήο. Ο δηάδξνκνο ζα απνηειείηαη απφ δχν (2) επί
κέξνπο ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 1,00κ.x0,65κ. γηα θάζε πιεπξά εμσηεξηθά ησλ ζηδ/ρηψλ, δειαδή γηα θάζε
γξακκή νθηψ (8) επηκέξνπο ηκήκαηα.
γ) Πεξηνρή κεηαμχ ηεο ζηδεξνηξνρηάο ηεο γξακκήο θαη ηνπ άθξνπ ηεο απνβάζξαο. Ο δηάδξνκνο ζα
απνηειείηαη απφ δχν (2) επί κέξνπο ηκήκαηα δηαζηάζεσλ 1,00κ.x0,75κ.
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εκεηψλνπκε, φηη ηα παξαπάλσ κήθε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, ζα δχλαηαη λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ
ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ησλ ζηαζκψλ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία.
ηηο εξγαζίεο απηέο επίζεο πεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ μπινηχπνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σα ηκήκαηα
ηνπ δαπέδνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηελ ηειηθή ζέζε ηνπο θαη ν νπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα
είλαη
επαξθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο ζε
πεξίπησζε κεηαθίλεζήο ηνπο κε κεραληθά κέζα. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δπίβιεςε ηνπ
έξγνπ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, πιηθά θαη εξγαζία ζα ηνπνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε
καζηίρε ζηνπο αξκνχο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ.

3.1.7 Δξγαζίεο θαζαίξεζεο δύν παιαηώλ θιηκάθσλ από κπεηόλ ζηνλ . . Αγ. ηεθάλνπ
θαη ε θαηαζθεπή λέσλ ζηελ ίδηα ζέζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη:
Οη απνμειψζεηο ησλ παιαηψλ θιηκάθσλ, ε εθζθαθή ηνπ ζθάκκαηνο ζεκειίσζεο, ε θαηαζθεπή ηνπ
μπιφηππνπ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ε έθρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηέινο ε απνμήισζε ηνπ
μπιφηππνπ. Ζ ηειηθή κνξθή ησλ λέσλ θιηκάθσλ, φπσο ν αξηζκφο ησλ ζθαινπαηηψλ, ν νπιηζκφο πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ινηπά, ζα γίλεη χζηεξα απφ ζρεηηθή κειέηε ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία.

3.1.8 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθώλ ρεηξνιηζζήξσλ ζηηο θιίκαθεο
Ο Αλάδνρνο, ζα θαηαζθεπάζεη απφ ζηδεξνζσιήλεο (Φ 2 ηλη.),
ρεηξνιηζζήξεο νη νπνίνη ζα
ηνπνζεηεζνχλ ζηηο δχν θιίκαθεο αξηζηεξά θαη δεμηά εθάζηεο, ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ
αλάβαζε ή ζηελ θαηάβαζε. Ζ ηειηθή κνξθή ησλ ρεηξνιηζζήξσλ ζα γίλεη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε
θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε θαη
ζηεξέσζε απηψλ. Ζ πξνκήζεηα ησλ ζηδεξνζσιήλσλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ρεηξνιηζζήξσλ,
φπσο θαη ε θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε απηψλ,
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φπνπ θαη ζα
ελζσκαησζνχλ
ζε απηφ, ζα επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, φπσο επίζεο
νη
βεξληθνρξσκαηηζκνί θαη ηα δηάθνξα πιηθά θνπήο ή ζπγθνιιήζεσο πνπ ζα απαηηεζνχλ.

3.1.9 Λνηπέο Δξγαζίεο
ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη:
 Ζ απνθαηάζηαζε δηαθφξσλ κηθξνδεκηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ,
φπσο απνθφιιεζε πιαθηδίσλ, θιπ.
 ηνλ . . Οηλφεο κεηαμχ ηνπ κεζαίνπ θαη ησλ αθξαίσλ ηκεκάησλ ηεο απνβάζξαο πξνο ηελ
πιεπξά ηνπ θηηξίνπ επηβαηψλ πθίζηαηαη ζεκαληηθή αληζνζηαζκία ε νπνία πξνθαιεί
δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε θαη ζηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ επηβαηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζα θαηαζθεπαζζνχλ κεγαιχηεξεο ξάκπεο, ψζηε ε θιίζε λα γίλεη νκαιή.
 ηνλ . . ηεο Θήβαο ζα γίλεη επέκβαζε ζηελ κεηψπε ηεο απνβάζξαο αλφδνπ, ε νπνία ζε
κήθνο πεξίπνπ 60κ. έρεη απνζαξζξσζεί θαη θηλδπλεχεη λα θαηαξξεχζεη.
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3.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΔ
1. Γηα ηελ ιεηηνπξγία νπνησλδήπνηε ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ, εθ’ φζνλ δελ ππάξρνπλ
παξνρέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πιεζίνλ ησλ ζέζεσλ ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη
ψζηε λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο γελλήηξηεο.
2. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά ησλ
εξγαιείσλ, πιηθψλ θιπ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, πνπ ζα βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ απηφλ.
3. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ δεκηώλ ζε
δίθηπα (λεξνύ, ξεύκαηνο, θιπ) ηνπ ΟΔ. Σπρόλ δεκηά ζε δίθηπα ζα βαξύλνπλ εμ’ νινθιήξνπ
ηνλ Αλάδνρν.
4. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθάιηζε φισλ φζσλ
απαζρνιεζνχλ ζην έξγν θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Τπνρξενχηαη λα
αζθαιίζεη ζην ΗΚΑ θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί πξηλ απηφ
εηζέιζεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη αλαιάβεη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ην ΗΚΑ δηαηάμεηο.
Σέινο εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ην ΗΚΑ δηαηάμεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα αζθαιίζεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο. Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη ηα άηνκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ν
αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ
Διιάδα.
5. α. Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ.
Ζ αζθάιηζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεη νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ή θαηαζηξνθή κεξηθή ή νιηθή,
πνπ λα πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη ζθάικα ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ησλ πξνζθείκελσλ ζ' απηφλ
πξνζψπσλ λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηπραία πεξηζηαηηθά , κε εμαίξεζε ηελ αλψηεξε βία φπσο έρεη
λνκνινγεζεί απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα.
Ζ αζθάιηζε πξέπεη λα θαιχπηεη ην έξγν απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ κεηαθνξά ησλ πξψησλ
πιηθψλ ζηα εξγνηάμηα κέρξη ηελ γλσζηνπνίεζε ζηνλ εξγνιάβν ηεο έγθξηζεο ηνπ πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
β. Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο απέλαληη ζε ηξίηνπο
Ζ αζθάιηζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο ζε νπνηνδήπνηε
ηξίην πξφζσπν θαη γηα πιηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε.
6. Όια ηα πιηθά θαη ν ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, πξντφληα αλαγλσξηζκέλσλ εξγνζηαζίσλ,
κε πηζηνπνίεζε ISO θαη ζήκαλζε CE θαη ζα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο κέζα ζηελ
αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία.
7. Διαηησκαηηθά πιηθά ή ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ εθζάξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ή
δνθηκψλ, ζα αληηθαηαζηαζεί ή επηδηνξζσζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.
8. Ο αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο, φια ηα πιηθά θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν ψζηε λα απνθεπρζνχλ δεκηέο θαη παξακνξθψζεηο θαηά ηε κεηαθνξά.
9. Κάζε πιηθφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα απφξξηςεο
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ πνπ ε πνηφηεηα ή ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξίλνληαη κε ηθαλνπνηεηηθά ή
αλεπαξθή.
10. ηα ζεκεία φπνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο, ε κεηαθνξά πιηθψλ ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ δεκίεο ζηνπο ήδε δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ.
11. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ εηδψλ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθνληαη
ζηνπο ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, θαη ζα πξνβεί ζηελ θάιπςε απηψλ κε αλζεθηηθφ πιηθφ γηα
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ηε κέγηζηε πξνζηαζία. Ηδηαίηεξα ζην θηίξην ηεο απνζήθεο ζηνλ . . Απιίδαο, φπνπ βξίζθεηαη Ζ/Μ
εμνπιηζκφο, ε πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ ζα ηχρεη επί πιένλ πξνζνρήο. ε πεξίπησζε, ηπρφλ
πξφθιεζεο νησλδήπνηε δεκηψλ ν Αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ απφιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ
πιήξε απνθαηάζηαζή ησλ.
12. Οη κεηαθνξέο ηπρφλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ζα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ ζπγθέληξσζε, απνθνκηδή θαη απφξξηςε φισλ ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο
εθηεινχκελεο εξγαζίεο ζα γίλεηαη κφλν ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξρέο, κε επζχλε θαη
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Σα κπάδα ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο
ζην ρψξν πξνέιεπζήο ηνπο θαη ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνκαθξχλνληαη
απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ.

3.3 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΓΙΑΣΙΘΔΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ
1. Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη απφ πιεπξάο
ηθαλνηήησλ (ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη πλεπκαηηθή αληίιεςε) ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Θα πξέπεη αθφκε λα δείρλεη θηινηηκία,
εξγαηηθφηεηα θαη πεηζαξρία ζηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ πξνζσπηθνχ επίβιεςεο ηνπ ΟΔ. ε
πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πην πάλσ ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο, κεηά απφ
εληνιή ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ΟΔ ζην έξγν, πξνο ηνλ αλάδνρν (άξζξν 42.2 Π.Γ. 609/1985). Άξλεζε
ηνπ εξγνιάβνπ λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ή επαλεηιεκκέλε
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν νκνίσο ρακεινχ επηπέδνπ θαη ηθαλνηήησλ, επηθέξεη ηελ έθπησζε ηνπ
αλαδφρνπ. Σν πξνζσπηθφ ζα κεηαθέξεηαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
2. Ζ κεηαθνξά ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε θξνληίδα θαη
δαπάλεο ηνπ.
3. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα βξίζθεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ λα εθπιεξψζεη απηή ηνπ ηελ ππνρξέσζε νθείιεη λα δηαζέηεη
αληηθαηαζηάηε ηνπ, ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ δελ ζα βαξχλεη ηνλ ΟΔ. Δπίζεο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέηεη
θαηάιιειν ζηέιερνο (εξγνδεγφο) κε επαξθείο γλψζεηο θαη απνδεηθλπφκελεο εκπεηξίαο, θαζψο θαη
δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ην νπνίν ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζσζηή θαη παξαγσγηθή εξγαζία ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, θαζνδεγψληαο ηνχην θαηάιιεια. Σν ζηέιερνο απηφ ζα ζπκκνξθψλεηαη
βέβαηα απνιχησο ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ΟΔ επί ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε κε
θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζηειέρνπο απηνχ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ πεξί αληηθαηαζηάζεσο κε
θαηαιιήινπ πξνζσπηθνχ. Οη εληνιέο, ηνπ πνπ θαη κε ηη, ζα αζρνιείηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ
ζα δίδνληαη απφ ηνλ ΟΔ, άξλεζε δε ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ζ’ απηφ ζα επηθέξεη έθπησζή
ηνπ.
4. Οξίδεηαη ξεηά, φηη ν Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ζην
έξγν θαη ηηο ζπλαθείο κε απηφ δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. κεηαθνξέο, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ
ζπξψλ, θιπ.), θαζψο θαη γηα ηελ ιήςε θαη ηήξεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ θαηά πεξίπησζε κέηξσλ,
κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Τπνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαη είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο, πνηληθψο θαη
αζηηθψο, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο ή φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη.
5. Ο Αλάδνρνο είλαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ απνδεκίσζε νπνηνπδήπνηε θαη γηα
θάζε θχζεσο θαη είδνπο δεκηέο πνπ ηπρφλ ππνζηεί απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ Αλαδφρνπ
ή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

4 .ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Σν θνλδχιην ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα παξαθάησ:
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 Αδεηνδνηήζεηο πνπ ζα πξνεγεζνχλ θαη απαηηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Σερληθήο
Πεξηγξαθήο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη, αδεηνδνηήζεηο απφ Πνιενδνκηθέο
Τπεξεζίεο, Δθνξίεο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, Σξνραία, θιπ.
 Γηα ηελ εθπφλεζε ζηαηηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο ζηηο
ζηέγεο θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο θιίκαθεο ζηνλ . . Αγ.
ηεθάλνπ.
 Γηα ηπρφλ εξγαζίεο ή κηθξνυιηθά πνπ δελ δχλαηαη λα θνζηνινγεζνχλ ζην αλαιπηηθφ
ηηκνιφγην θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηθξνδεκηψλ ζηνπο ζηαζκνχο.

5 .ΛΗΦΗ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή εξγαζία ηνπ
πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Αζθαινύο Δξγαζίαο Πξνζσπηθνύ Τπνδνκήο
Δ_14.01.20 («Δγρεηξίδην αζθαινύο εξγαζίαο πξνζσπηθνύ ππνδνκήο» πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 0104-08 κε ηελ ππ΄αξηζκ.ΤΤΑΔ/6098704/14-03-2008 Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο
ΔΓΗΤ Α.Δ.).
ηηο γξακκέο κε ειεθηξνθίλεζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο γηα
ηελ εξγαζία ζε ειεθηξνθηλνχκελν δίθηπν, ην δε πξνζσπηθφ ζα είλαη εθπαηδεπκέλν θαη ηνπιάρηζηνλ
δύν από ηα ππεύζπλα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ ζα δηαζέηνπλ άδεηα εξγαζίαο ζε ειεθηξνθηλνχκελν
δίθηπν. Η ελ ιόγσ άδεηα παξέρεηαη από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΔ, ηελ Τ.Τ.Α.Δ κεηά από
ζρεηηθή εθπαίδεπζε. Σν θόζηνο ηεο ελ ιόγσ εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη πεξίπνπ από 500,00 έσο
600,00ΔΤΡΧ αλά άηνκν θαη ην βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.

6 ΜΗΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ
Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ νδεγία Δ01.01.24, ε νπνία είλαη ζηε δηάζεζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΟΔ
www.inforaili-ose.gr.
ΑΘΖΝΑ,

ΗΟΤΝΗΟ 2016
ΔΚ ΣΟΤ ΟΔ
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