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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.∆. 1825

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εκατέρωθεν των Κύριων και ∆ευτερευουσών γραµµών του ΟΣΕ στην αστική
περιοχή της Λάρισας:
Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες θα εκτελεσθούν στα σηµεία:
Α) από την χ.θ. 347+530 έως χ.θ. 348+200, αριστερά της σιδ/κής γραµµής
Πειραιά – Πλατύ (Π-Π) κατά την φορά της χιλ/σης µήκους 670 µέτρων και
Β) από την χ.θ. 347+800 έως χ.θ. 348.+130 δεξιά της σιδ/κής γραµµής Πειραιά –
Πλατύ (Π-Π) κατά την φορά της χιλ/σης µήκους 330 µέτρων .
εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Τµήµατος Συντήρησης Γραµµής Λάρισας
στον νοµό Λαρίσης.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισµός µελέτης : 315.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
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1. Γενικά
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο συµβατικό αντικείµενο του έργου,
αφορούν την περίφραξη της σιδηροδροµικής γραµµής, σε εντοπισµένα τµήµατα της
σιδηροδροµικής γραµµής, εντός της αστικής περιοχής της πόλης της Λάρισας, η
οποία θα κατασκευασθεί από προκατασκευασµένα τοιχοπετάσµατα από οπλισµένο
σκυρόδεµα που στηρίζονται σε µεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροδοκούς.
Πιο συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν στα σηµεία:
Α) από την χ.θ. 347+530 έως χ.θ. 348+200. αριστερά της σιδ/κής γραµµής Πειραιά –
Πλατύ (Π-Π) κατά την φορά της χιλ/σης και
Β) από την χ.θ. 347+800 έως χ.θ. 348.+130 δεξιά της σιδ/κής γραµµής Πειραιά –
Πλατύ (Π-Π) κατά την φορά της χιλ/σης,
Ήτοι συνολικά 1.000µµ περίφραξης.

2. Γεωγραφική θέση – οριοθέτηση του έργου
Η γεωγραφική θέση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών εκτείνεται εντός της αστικής
περιοχής της πόλης της Λάρισας στον νοµό Λάρισας, στα όρια δικαιοδοσίας του
Τµήµατος Συντήρησης Γραµµής Λάρισας.

3. Αναλυτική περιγραφή εργασιών
3.1 Καθαρισµός-διαµόρφωση επιφανειών, εκσκαφή θεµελείων
Η εργασία αυτή αφορά τον καθαρισµό και διαµόρφωση ζώνης (πλάτους περίπου
0,50µ) παράλληλα µε την σιδ/κή γραµµή στην θέση όπου θα τοποθετηθεί η
περίφραξη και περιλαµβάνει: α)την αποξήλωση τυχόν υπάρχουσας περίφραξηςπεζοδροµίων-τοιχίσκων κλπ στην παραπάνω ζώνη, β) την διαµόρφωση της περιοχής
έδρασης των τοιχοπετασµάτων, γ) την εκσκαφή θεµελίων πάκτωσης των µεταλλικών
ορθοστατών και δ) την συλλογή, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των
προϊόντων εκσκαφών - καθαρισµού σε προβλεπόµενους χώρους απόθεσης.
3.2 Περίφραξη σιδηροδροµικής γραµµής
Η εργασία αυτή αφορά την κατασκευή περίφραξης και περιλαµβάνει:
α) για την πάκτωση των µεταλλικών ορθοστατών θα διανοιχθούν οπές (εκσκαφή
θεµελίων της προηγούµενης παραγράφου) βάθους 1,50µ και διαµ. 0,40µ σε
αποστάσεις σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο (Παράρτηµα Α). Για την επάρκεια του
βάθους θεµελίωσης θα εκπονηθεί γεωτεχνική και στατική µελέτη από τον ανάδοχο,
πριν την έναρξη των παραπάνω εργασιών.
β) την τοποθέτηση των µεταλλικών ορθοστατών ύψους 4,00µ, από σιδηροδοκούς
τύπου ΗΕΑ 120, στην οπή θεµελίωσης και την πάκτωσή τους µε σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25. Σε περίπτωση που η επιφάνεια έδρασης µεταξύ δύο διαδοχικών
τοιχοπετασµάτων υπερβαίνει τα 0,10µ, το ύψος του ενδιάµεσου µεταλλικού
ορθοστάτη θα αυξάνεται ανάλογα για την κάλυψη και του υψηλότερου
τοιχοπετάσµατος.
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γ) την διαµόρφωση-οριζοντίωση της βάσης έδρασης των τοιχοπετασµάτων µε
διάστρωση επί της διαµορφωθείσας επιφάνειας του εδάφους λωρίδας σκυροδέµατος
(C12/15) µέσου πάχους 0,12µ και πλάτους 0,30µ, οπλισµένης µε λωρίδα δοµικού
πλέγµατος Τ196 πλάτους 0,25µ.
δ) Την εργοστασιακή κατασκευή προκατασκευασµένων τοιχοπετασµάτων,
διαστάσεων 3,00m x 2,50m x 0,09m, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37
µε οπλισµό από δοµικό πλέγµα Τ196 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΝ 14992
"Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία προκατασκευασµένων
τοίχων", µε σήµανση CE) και την µεταφορά-τοποθέτηση-στερέωση των
προκατασκευασµένων τοιχοπετασµάτων. Τα τοιχοπετάσµατα φέρουν στη βάση τους,
οπές ανά 1,5 µέτρα µήκους, ανοίγµατος 0,20m x 0,05m, καθ’ολο το µήκος της
περίφραξης, για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων, σύµφωνα µε το συνηµµένο
σχέδιο (Παράρτηµα Α).
ε) Την τοποθέτηση γειώσεων, όπου απαιτηθεί λόγω γειτνίασης µε το δίκτυο
ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ. Οι προδιαγραφές και οι θέσεις των γειώσεων θα
καθορισθούν από το αρµόδιο τµήµα Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ (∆ΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ)
και η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από το κονδύλιο των απολογιστικών.

4. Χρονοδιάγραµµα έργου
Οι εργασίες της παρούσας θα κατανέµονται κατά το δυνατόν οµοιόµορφα σε όλη τη
διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, ώστε να διαταράσσεται κατά το ελάχιστο το
πρόγραµµα δροµολογίων της κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών.

5. Λοιποί όροι και διατιθέµενα στελέχη
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Οι φορτοεκφορτώσεις όλων των απαραίτητων υλικών που θα ενσωµατωθούν στο
έργο, περιλαµβάνονται στις τιµές του τιµολογίου και εκτελούνται από τον
Ανάδοχο.
Για την µεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση και τυχόν ενδιάµεσες
φορτοεκφορτώσεις ο Ανάδοχος θα διαθέτει το απαραίτητο εργατοτεχνικό
προσωπικό και µηχανήµατα (µηχανήµατα έργων, γερανούς, νταλίκες κ.λ.π.).
Οποιαδήποτε άλλα υλικά ή µικροϋλικά καθώς και το προσωπικό, που
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, θα προσκοµισθούν
από τον ανάδοχο.
Τα υλικά που θα ενσωµατώσει ο Ανάδοχος στο έργο κατά περίπτωση και
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης ο Ανάδοχος δύναται να τα αποθηκεύσει
είτε σε χώρο παραπλεύρως της γραµµής που θα ενοικιάσει ο Ανάδοχος (η
δαπάνη αυτή είναι ανηγµένη στις τιµές µονάδος) είτε σε σταθµούς που
βρίσκονται στην περιοχή του έργου µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και µετά
την λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
Ο ανάδοχος κατά την σύνταξη της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει υπόψη του
ότι λόγω της έλλειψης ανθρωπίνων πόρων ο ΟΣΕ δύναται να εξασφαλίσει ένα
µέτωπο εργασίας κάθε φορά, δηλαδή µία µόνο γραµµή (ανόδου ή καθόδου)
µεταξύ δύο γειτονικών σταθµών.
Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να προκαλέσει την οποιαδήποτε ζηµιά στα καλώδια
σηµατοδότησης που βρίσκονται παραπλεύρως της γραµµής, τα οποία είναι
ζωτικής σηµασίας για τον ΟΣΕ και θα πρέπει να λειτουργούν καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
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7.

Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί η αποξήλωση και επανατοποθέτηση
εξοπλισµού , αυτός θα αποξηλωθεί, θα αποθηκευτεί, θα επανατοποθετηθεί και θα
τεθεί σε λειτουργία από τον Ανάδοχο ο οποίος θα φέρει και την ευθύνη της
καλής λειτουργίας. Οι εργασίες θα πληρωθούν απολογιστικά.

6. Ειδικές συνθήκες του έργου
α). Συνθήκες εργασίας (περιθώρια κυκλοφορίας)
Οι εργασίες επί ή πλησίον της γραµµής (κατάληψη της γραµµής ή περιτυπώµατος
κυκλοφορίας των αµαξ/χιών από µηχανήµατα και προσωπικό του Αναδόχου) θα
εκτελούνται στα διατιθέµενα χρονικά διαστήµατα ελεύθερης κυκλοφορίας επί της
γραµµής, τα οποία θα καθορίζονται από τα αρµόδια όργανα του ΟΣΕ και θα ισχύουν
µόνο όταν θα δοθεί από τα αρµόδια όργανα του ΟΣΕ το τηλεγράφηµα διακοπής
κυκλοφορίας. ∆ηλαδή εννοείται περιθώριο µεταξύ της κυκλοφορίας των
αµαξοστοιχιών για το οποίο έχει δοθεί σχετικό τηλεγράφηµα “διάρκειας διακοπής της
κυκλοφορίας επί της γραµµής” σύµφωνα µε το οποίο ενηµερώνεται όλο το
προσωπικό που έχει σχέση µε την κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών για τις εργασίες
που θα γίνονται στην γραµµή και στο διάστηµα αυτό απαγορεύεται η κυκλοφορία
αµαξοστοιχιών εκτός εκείνων οι οποίες χρησιµοποιούνται στην εκτέλεση του έργου
(δραιζίνες, δηζελάµαξες, κλπ.) και αναφέρονται ρητά ενώ προσδιορίζεται σαφώς και
ο τρόπος κυκλοφορίας των. Η διακοπή της κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών στην
γραµµή αρχίζει να µετρά από τη στιγµή που αναφέρεται στο τηλεγράφηµα. Όλες οι
κύριες εργασίες που απαιτούν κατάληψη της γραµµής θα εκτελούνται σε χρονικά
περιθώρια µεταξύ διερχοµένων αµαξ/χιών µε το τέλος των οποίων η σιδ/κή γραµµή
θα πρέπει να αποδίδεται στην κυκλοφορία έχοντας εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση
των αµαξ/χιών.
Σε σπάνιες περιπτώσεις και ανάλογα µε τις ανάγκες κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών
καθώς και σε έκτακτα συµβάντα και περιστάσεις, ο Ο.Σ.Ε. ενδέχεται να χορηγήσει
και περιθώρια κυκλοφορίας µικρότερα από τα προαναφερόµενα, για το οποίο έχουν
τιµολογηθεί οι εργασίες µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου και ο
Ανάδοχος έχει το δικαίωµα επιλογής των εργασιών που θα εκτελέσει σ’ αυτό το
περιθώριο. Για την περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης
αποζηµίωσης διότι έχει το δικαίωµα επιλογής εκτέλεσης άλλων εργασιών που δεν
εξαρτώνται από το περιθώριο κυκλοφορίας και επίσης διότι όλες οι καθυστερήσεις
και τα µειωµένα ωράρια εργασίας στη γραµµή έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο
και θεωρούνται ότι έχουν συµπεριληφθεί στην προσφορά του. Επίσης ενδέχεται να
δοθεί στον Ανάδοχο την ίδια ηµέρα, εκτός του συγκεκριµένου συνεχόµενου
περιθωρίου κυκλοφορίας που προαναφέρθηκε και άλλα ακόµη µικρότερα περιθώρια
κυκλοφορίας µη συνεχόµενα, τα οποία θα καθορίζονται σύµφωνα µε την κρίση και
τις δυνατότητες της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος εφόσον το επιθυµεί µπορεί να τα
εκµεταλλευτεί χωρίς να δικαιούται να ζητήσει γι’αυτά ιδιαίτερη αποζηµίωση και οι
εργασίες που θα εκτελούνται σ’αυτά τα περιθώρια τιµολογούνται µε τα άρθρα του
παρόντος τιµολογίου.
β) ∆ιάθεση µηχανηµάτων
Ο κύριος του έργου δεν θα διαθέσει στον ανάδοχο βαρέα µηχανήµατα γραµµής,
συρµό έργων, δραιζίνες ή γερανοδραιζίνες.

7. Ειδικοί όροι και συνθήκες
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1.
Η παροχή ρεύµατος στο χώρο εργασίας για την λειτουργία οποιωνδήποτε
ηλεκτρικών εργαλείων ή µηχανηµάτων, αποτελεί υποχρέωση του Ανάδοχου.
2.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα για
την προστασία του προσωπικού του ΟΣΕ που εργάζεται στους σιδηροδροµικούς
Σταθµούς, καθώς και των διακινουµένων επιβατών καθ’ όλο το 24ωρο. Η δαπάνη
των παραπάνω αναγκαίων µέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
3.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες αποξήλωσης και
κατασκευής µε ωράριο εργασίας σε συνεννόηση µε την επίβλεψη
συµπεριλαµβανοµένων Σαββάτων και Κυριακών.
4.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά
ταµεία, όλο το προσωπικό που θα απασχολεί πριν αυτό εισέλθει στο χώρο του
εργοταξίου και αναλάβει εργασία, σύµφωνα µε τις περί το ΙΚΑ διατάξεις. Τέλος
εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί το ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος.
5.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα τόσο όσο αφορά
τα επίπεδα θορύβου κατά την διάρκεια των εργασιών, όσο και την όχληση από
σκόνες (ράντισµα µε νερό, κλπ).

8. Απολογιστικές εργασίες
Το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών θα χρησιµοποιηθούν για πρόσθετα υλικά
που πιθανώς απαιτηθούν και δεν προβλέπονται από τα άρθρα του τιµολογίου.

9. Λήψη µέτρων ασφαλείας
Θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα κατάλληλα µέτρα για την
ασφαλή εργασία του προσωπικού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ασφαλούς Εργασίας
Προσωπικού Υποδοµής
Ε_14.01.20 («Εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας
προσωπικού υποδοµής» που τέθηκε σε ισχύ από 01-04-08 µε την
υπ΄αριθµ.ΥΥΑΕ/6098704/14-03-2008 Απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της
Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.).
Σε γραµµές µε ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να λαµβάνονται τα προβλεπόµενα µέτρα
ασφαλείας για την εργασία σε ηλεκτροκινούµενο δίκτυο, το δε προσωπικό θα είναι
εκπαιδευµένο και θα διαθέτει άδεια εργασίας σε ηλεκροκινούµενο δίκτυο (η εν λόγω
άδεια παρέχεται από τον ΟΣΕ µετά από σχετική εκπαίδευση).

10. Ποιοτικός έλεγχος έργου
Α) ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Το µητρώο του έργου θα συνταχθεί σύµφωνα µε την οδηγία Ε01.01.24, η οποία
είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης
Γραµµής του ΟΣΕ (www.inforail-ose.gr).
ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΟΨΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΤΟΜΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ

ΗΕΑ120
0.09

0.40

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

ΥΛΙ ΚΑ:

Προκατασκευασμένα
πάνελ από οπλισμένο
σκυρόδεμα

Κατηγορία σκυροδέματος:

C30/37

Ποιότητα χάλυβα οπλισμού:

B500C

