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Κατασκευή Σιδηροδροµικής Γραµµής (Επιδοµή)

1.

ΠΕΤΕΠ

07-03-01-20

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά την κατασκευή της επιδοµής σιδηροδροµικής γραµµής κανονικού
εύρους και διαφόρων τύπων υλικών επιδοµής, εξαιρουµένων των περιπτώσεων σταθερής
επιδοµής.
Η παρούσα προδιαγραφή εφαρµόζεται στις περιπτώσεις ανακαίνισης υπαρχουσών γραµµών και
σε περιπτώσεις στρώσης καινούργιων σιδηροδροµικών γραµµών και περιλαµβάνει τις ακόλουθες
εργασίες:
• Προσκυρόστρωση
• Συναρµολόγηση γραµµής
• Σκυρόστρωση
Οι εργασίες εξασφάλισης, συγκόλλησης, µόρφωσης της διατοµής έρµατος, οριζοντιογραφικής και
υψοµετρικής τακτοποίησης και σταθεροποίησης της γραµµής δεν περιλαµβάνονται εδώ και
περιγράφονται στις ΠΕΤΕΠ 07-02-03-10, ΠΕΤΕΠ 07-07-01-10 και ΠΕΤΕΠ 07-03-01-50 αντίστοιχα.
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ δεν περιλαµβάνεται επίσης η στρώση αλλαγών και λοιπών συσκευών
γραµµής.
Για την κατασκευή της γραµµής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ειδικότερες διατάξεις των
ΠΕΤΕΠ που αναφέρονται στα επί µέρους κεφάλαια, καθώς επίσης και οι παρακάτω ΠΕΤΕΠ που
δεν αναφέρονται στο παρόν κείµενο:

2.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10:

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10:

ΣΤΡΩΣΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΚΗ (ΣΥΝΕΧΩΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ – Σ.Σ.Σ.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Στην στρώση της γραµµής, ενσωµατώνονται τα ακόλουθα υλικά:
• στρωτήρες διαφόρων τύπων (µεταλλικοί, ξύλινοι, διµερείς, ολόσωµοι στρωτήρες σκυροδέµατος)
• σιδηροτροχιές διαφόρων τύπων (UIC60, UIC54 κλπ)
• µικρό υλικό (σύνδεσµοι, υποθέµατα, αµφιδέτες κλπ)
• σκύρα γραµµής διαφόρων ποιοτήτων
• αλουµινοθερµικές συγκολλήσεις

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-20
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2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω υλικών καθώς και οι προδιαγραφές προµήθειας των υλικών
αυτών αναφέρονται στις οικείες ΠΕΤΕΠ.

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Τα κριτήρια αποδοχής υλικών και οι έλεγχοι παραλαβής των υλικών που ενσωµατώνονται,
περιγράφονται στις οικείες ΠΕΤΕΠ.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

3.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1. Στις περιπτώσεις ύπαρξης χανδάκων παραπλεύρως της γραµµής, οι εργασίες θα εκτελούνται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εισέρχονται σκύρα στην διατοµή των χανδάκων.
2. Στις περιπτώσεις ύπαρξης υφιστάµενων εγκαταστάσεων του ΟΣΕ (επιφανειακοί φορείς
διέλευσης καλωδίων, στύλοι ηλεκτροκίνησης, εξοπλισµός ΑΣΙ∆, σηµατοδότησης κλπ) στο χώρο
του εργοταξίου, οι εργασίες και οι κινήσεις των µηχανηµάτων θα πρέπει να εκτελούνται µε
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η θέση των υφιστάµενων κατασκευών.
3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός Σταθµών, θα πρέπει τα παράπλευρα κρηπιδώµατα,
όπου υπάρχουν, να διατηρούνται στην υφιστάµενη κατάσταση, χωρίς φθορές από την κίνηση
των µηχανηµάτων.

3.2. ΠΡΟΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
Συνιστάται να προηγηθεί της συναρµολόγησης η προσκυρόστρωση της γραµµής επί ετοίµου
διαµορφωµένου επιχώµατος. Η εργασία είναι υποχρεωτική στην περίπτωση κατά την οποία στην
στέψη της υποδοµής τοποθετείται γεωϋφασµα (διότι απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση της
εσχάρας απευθείας σε γεωϋφασµα) ή στην περίπτωση η οποία καθορίζεται στους όρους της
διακήρυξης.
Η προσκυρόστρωση της γραµµής συνίσταται στην διάστρωση κατάλληλης ποσότητας σκύρων επί
του καταστρώµατος της υποδοµής µε µηχανήµατα δοµικών έργων (φίνισερ, φορτωτές,
προωθητήρες κ.λπ.) προτού τοποθετηθούν οι στρωτήρες επί της επιδοµής.
Σε περίπτωση κατά την οποία έχει αφαιρεθεί το υπάρχον έρµα, επιβάλλεται πριν την
προσκυρόστρωση η διαµόρφωση των κλίσεων του υποστρώµατος της επιδοµής και η
συµπύκνωση αυτού µε δονητικό οδοστρωτήρα.
Για την εκτέλεση των εργασιών προσκυρόστρωσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιτόπου
των έργων κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και να τον συντηρεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της
εργασίας. Μεταξύ των απαραίτητων µηχανηµάτων περιλαµβάνονται προωθητήρες, µηχανήµατα
διαστρώσεως και µετακινήσεως των σκύρων, µηχανήµατα διαβροχής σκύρων και ελαστιχοφόροι
οδοστρωτήρες ελαφρού τύπου κατάλληλοι για ελαφρά συµπύκνωση των σκύρων γραµµής.
Η προσκυρόστρωση περιλαµβάνει:
• Την εκφόρτωση των σκύρων γραµµής επιτόπου του έργου και τις τοπικές µεταφορές
ποσοτήτων σκύρων.
• Την διάστρωση των σκύρων σε πάχος 25 cm ± 2 cm και σε πλάτος 5 m περίπου ανά γραµµή.
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• Την διαβροχή των σκύρων.
• Την ελαφρά συµπύκνωση µε κατάλληλο δονητικό µηχάνηµα ώστε να µην προκαλούνται φθορές
στα σκύρα.

3.3. ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την στρώση σιδηροδροµικής γραµµής κανονικού εύρους που
αποτελείται από οποιαδήποτε υλικά επιδοµής και λαµβάνει χώρα στην ανοικτή γραµµή, σε
Σταθµούς, Ισόπεδες διαβάσεις, Σήραγγες, γεφυρίδια και γέφυρες, είναι ανεξάρτητη από την
µεθοδολογία εκτέλεσης των σιδηροδροµικών εργασιών και των διατιθέµενων κατά περίπτωση
µέσων, που αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
Η προδιαγραφή δεν αφορά την στρώση βοηθητικών γραµµών (προσωρινές παραλλαγές).
Για την εκτέλεση των εργασιών στρώσης γραµµής ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιτόπου των
έργων κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό (µικρά και βαρέα µηχανήµατα γραµµής, εργαλεία, συσκευές
κλπ) και να τον συντηρεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας. Μεταξύ των απαραίτητων
µηχανηµάτων και εργαλείων περιλαµβάνονται:
1. Μικρά µηχανήµατα γραµµής: µηχανήµατα κοχλίωσης – αποκοχλίωσης µε ρυθµιζόµενη σύσφιξη,
δισκοπρίονα, τιρφωνέζες, µηχανήµατα διάτρησης σιδηροτροχιών, µηχανήµατα πεδίλωσης
ξύλινων στρωτήρων, µηχανήµατα λείανσης συγκολλήσεων, πυλωνάκια κλπ. απαιτούµενα για
σιδηροδροµικές εργασίες.
2. Βαρέα µηχανήµατα γραµµής: rail-threader, πυλώνες, µηχανήµατα µεταφοράς σιδηροτροχιών
(trolleys), µαµούθ, µηχανές έλξης οποιουδήποτε τύπου και ελκτικής δυνατότητας, κλπ.
3. Μηχανήµατα δοµικών έργων όπου απαιτούνται, µηχανήµατα διπλής ενέργειας (κινούµενα επί
γραµµής και µε τροχούς) κλπ.
4. Ειδικά εργαλεία, όπως γρύλλοι ανύψωσης σιδηροτροχιών, πικούνια κλπ.
5. Μηχανήµατα ποιοτικού ελέγχου.
Για όλα τα µηχανήµατα που κινούνται επί γραµµής θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί από τον ΟΣΕ
άδεια κυκλοφορίας.
Στην εργασία της στρώσης της γραµµής εννοείται ότι όλα τα υλικά της επιδοµής διατίθενται
επιτόπου του έργου και περιλαµβάνονται:
• Ο έλεγχος των σηµείων εξασφάλισης εφ’ όσον υφίσταται εξασφάλιση του άξονα της γραµµής, ή
η προσωρινή εξασφάλιση του άξονα µέχρι την οριστική εξασφάλιση1.
• Οι τοπικές µεταφορές και φορτοεκφορτώσεις των υλικών.
• Η συναρµολόγηση της γραµµής (τοποθέτηση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων,
γώνιασµα, τοποθέτηση συνδέσµων, σύσφιξη κλπ.) σύµφωνα µε τα σχέδια στρώσης της
γραµµής, την παρούσα ΠΕΤΕΠ, τους ισχύοντες Κανονισµούς (πχ. ΝΚΕΓ) και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, δηλ.:

1

-

Η αφαίρεση των οπών των σιδηροτροχιών που τυχόν υπάρχουν, στα σηµεία που θα γίνει
συγκόλληση σιδηροτροχιών.

-

Η τοποθέτηση των στρωτήρων σε κανονική µεταξύ τους απόσταση (60 cm ±2 cm), στην
οριστική τους θέση ως προς τον άξονα (µε ανοχή 5 cm) και γώνιασµά τους (καθετότητα ως

Συνιστάται η στρώση να γίνει µετά την οριστική εξασφάλιση της γραµµής.
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προς τον άξονα της γραµµής). Στις περιπτώσεις στρώσης γραµµής µε αρµούς προβλέπεται
τοποθέτηση δίδυµων στρωτήρων στη θέση του αρµού. Η απόσταση µεταξύ των στρωτήρων
µπορεί να µεταβάλλεται στις καµπύλες σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό.
-

Η τοποθέτηση των ελαστικών υποθεµάτων επί των στρωτήρων.

-

Καµπύλωση των σιδηροτροχιών µε ειδική συσκευή καµπύλωσης, όπου απαιτείται.

-

Η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων µε µεταξύ τους διάκενο (αρµό) 2 cm
± 0,5 cm. Για τις περιπτώσεις που δεν θα γίνεται άµεσα συγκόλληση των σιδηροτροχιών και
εφ’ όσον η γραµµή θα παραδίδεται σε κυκλοφορία, επιβάλλεται η προσωρινή σύνδεση της
γραµµής µε εργοταξιακούς σφικτήρες του Αναδόχου, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία της
γραµµής µε ταχύτητα που θα καθορίζει η Υπηρεσία.

-

Τα ακραία σηµεία των σιδηροτροχιών που θα συγκολλούνται θα πρέπει να είναι απηλαγµένα
από οπές αµφίδεσης. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν οπές θα γίνεται κοπή της
σιδηροτροχιάς σε κατάλληλο µήκος και µε κατάλληλο µηχάνηµα που θα διασφαλίζει την
επιπεδότητα της διατοµής.

-

Η τοποθέτηση των συνδέσµων.

-

Η σύσφιξη των συνδέσµων µε βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων κοχλίωσης και µε την κανονική
ροπή συσφίξεως.

-

Η λίπανση – πετρελαίωση των βλήτρων όπου απαιτείται.

-

Η αµφίδεση της γραµµής µε Σ.Σ.Σ. µε προσωρινούς αµφιδέτες και ειδικούς σφιγκτήρες (όχι
διάνοιξη οπών) που θα επιτρέπουν στα µηχανήµατα γραµµής να εργάζονται ελεύθερα και θα
εξασφαλίζουν την κυκλοφορία των εργοταξιακών σιδηροδροµικών οχηµάτων και
µηχανηµάτων, µέχρι την εκτέλεση των απαιτούµενων συγκολλήσεων.

-

Σε περίπτωση στρώσης γραµµής µε αρµούς, η διάτρηση των σιδηροτροχιών στα
αµφιδετούµενα άκρα και η αµφίδεση αυτών (βλ. και Κεφ. 3.3).

-

Το γώνιασµα των αρµών.

-

Η ρύθµιση του εύρους της γραµµής.

-

Η αφαίρεση των επικάµψεων στην περίπτωση χρήσης παλαιών σιδηροτροχιών.

-

Η συντήρηση των αµφιδετών και των βλήτρων στην περίπτωση χρησιµοποίησης παλαιών
υλικών.

-

Η πεδίλωση των ξύλινων στρωτήρων όπου απαιτείται.

-

Η πρόσδεση των ξύλινων στρωτήρων µε ειδικά βλήτρα επί γεφυρών.

-

Η τοποθέτηση αντιτροχιών στις περιπτώσεις ισόπεδων διαβάσεων.

-

Η στρώση βοηθητικών γραµµών και γραµµών κυλίσεως πυλώνων, σε περίπτωση χρήσης
πυλώνων στρώσης γραµµών, η τυχόν προσυναρµολόγηση των εσχαρών της γραµµής εκτός
επιχώµατος καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που απαιτείται, ανάλογα µε τον τρόπο
επιλογής στρώσης της γραµµής.

• Για γραµµές κανονικού εύρους µε αρµούς, που αποτελούνται από σιδηροτροχιές UIC50, τα
αγκύρια ερπυσµού (αντιοδευτικά) τοποθετούνται σε εσχάρες µε κλίση i ≥ 5 ‰ και πάντοτε στην
προς τα ανάντη της κλίσεως, πλευρά των στρωτήρων, ως εξής:
-

4/8

Σε µια εσχάρα των 36 m τοποθετούνται 8 τεµάχια ανά εσχάρα και συγκεκριµένα στις θέσεις
του 26ου, 29ου, 32ου και 35ου στρωτήρα.
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-

Σε µια εσχάρα των 54 m τοποθετούνται 12 τεµάχια ανά εσχάρα και συγκεκριµένα στις θέσεις
του 37ου, 40ου, 43ου , 45ου , 48ου και 51ου στρωτήρα.

• Η προσωρινή τακτοποίηση της γραµµής στην οριστική της θέση (οριζοντιογραφική απόκλιση ±
5÷10 cm από τον άξονα) και η απαιτούµενη προσωρινή υψοµετρική τακτοποίησή της για την
ασφαλή διέλευση των σιδηροδροµικών οχηµάτων και µηχανηµάτων γραµµής.
• Η περισυλλογή όλων των υλικών που θα περισσέψουν, η µεταφορά και αποθήκευσή τους σε
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
• Ο ποιοτικός έλεγχος όλων των εργασιών µε φορητά µηχανήµατα ελέγχου που θα διαθέτει ο
Ανάδοχος. Τα αποτελέσµατα από τις καταγραφικές συσκευές θα εµπεριέχονται στο ΠΠΕ και θα
αποτελούν προϋπόθεση για την πιστοποίηση της εργασίας, αλλιώς οι αντίστοιχες εργασίες θα
πιστοποιούνται ως ηµιτελείς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην νοµοθεσία.
• Σύνταξη Μητρώου Καµπυλών (βλ. και ΠΕΤΕΠ 07-02-03-10).

3.4. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ
Σε γραµµές που στρώνονται µε αµφιδετούµενους αρµούς οι αρµοί θα τοποθετούνται αντικριστά και
θα εφαρµόζεται η ΠΕΤΕΠ 07-03-02-10.

3.5. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)
Για τις γραµµές µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) θα εφαρµόζεται η ΠΕΤΕΠ
07-03-03-10.

3.6. ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ
Η σκυρόστρωση νοείται ως εργασία διάστρωσης σκύρων επί προσκυροστρωµένης γραµµής ή επί
ετοίµου επιχώµατος ή ως συµπλήρωση έρµατος υφιστάµενης γραµµής. Η σκυρόστρωση της
γραµµής συνίσταται στην διάστρωση κατάλληλης ποσότητας σκύρων επί του καταστρώµατος της
επιδοµής µε σύνθεση συρµού σκυροβαγόνων, εκτελούµενη µε διαδοχικές διελεύσεις επί γραµµής.
Η διατοµή που εφαρµόζεται στην εργασία αυτή συνιστάται να είναι η τυπική διατοµή του ΟΣΕ, αλλά
µπορεί να διαφέρει κατόπιν εγκρίσεως του Εργοδότη.
Για την εκτέλεση των εργασιών σκυρόστρωσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιτόπου των
έργων κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό (ελκτική µονάδα, σκυροβάγονα µε ρυθµιζόµενη ροή) και να
τον συντηρεί για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας.
Η σκυρόστρωση περιλαµβάνει:
• Την φόρτωση των σκύρων γραµµής από τις σκυραποθήκες στα σκυροβάγονα.
• Μεταφορά των σκύρων µε τον συρµό σκυρόστρωσης.
• Την διάστρωση των σκύρων σε διαδοχικές διελεύσεις και µε κατάλληλο πάχος.
Εάν δεν περιλαµβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δηµοπράτησης τρόπος επιµέτρησης και
πληρωµής θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιµέτρηση θα γίνεται δια λήψεως διατοµών µετρουµένων προ και µετά της εργασίας
σκυρόστρωσης (κατάσταση διαµορφωµένου επιχώµατος – κατάσταση σκυροστρωµένης γραµµής).
Οι διατοµές θα λαµβάνονται τουλάχιστον ανά 50 µέτρα στην ευθυγραµµία και ανά 20 µέτρα στις
καµπύλες.

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-20
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Τα σηµεία εξασφάλισης (ρεπέρ) θα είναι σταθερά και αναλλοίωτα και θα καταγράφονται
υποχρεωτικά (οι θέσεις τους) στα φύλλα καταµέτρησης εργασιών.
Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιµετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται. Είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισµός της ποσότητας των
σκύρων που διαστρώνονται µε συρµό, από τις ποσότητες που διαστρώνονται µε µηχανήµατα
δοµικών έργων (προσκυρόστρωση).
Η πληρωµή γίνεται ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης διατοµής σκύρων. Ο συντελεστής
επιπλήσµατος εµπεριέχεται στην τιµή του τιµολογίου και δεν υπολογίζεται στην επιµέτρηση.
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της µιας σιδηροδροµικών γραµµών τα ανωτέρω ισχύουν
αναλογικά, χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και
τον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής.

3.7. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 07-03-01-50.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παραλαβή της γραµµής θα γίνει µε την χρήση του καταγραφικού µηχανήµατος του Ο.Σ.Ε. (ΕΜ
120) ή µε άλλο µηχάνηµα της απολύτου επιλογής του ΟΣΕ. Όλα τα σφάλµατα που θα προκύψουν
κατά την καταγραφή θα διορθώνονται από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αµοιβή.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται
στην ΠΕΤΕΠ 07-14-01-10.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στην τιµή εκτέλεσης των εργασιών περιλαµβάνεται:
• Ο ποιοτικός έλεγχος όλων των εργασιών.
• Όλα τα έξοδα ποιοτικού ελέγχου της εργασίας, της λειτουργίας των µηχανηµάτων και
µεταφορικών µέσων ήτοι όλες οι δαπάνες εργατικών (χειριστές, βοηθητικό προσωπικό),
συµπεριλαµβανόµενης της υπερωριακής απασχόλησης, ανταλλακτικών για κάθε φύσεως
επισκευές και συντήρησης, καυσίµων, λιπαντικών, εργαλείων, εξαρτηµάτων, εργατοτεχνιτών,
ασφάλισης ως επίσης και της σταλίας των µηχανηµάτων.
• Όλα τα έξοδα για την εφαρµογή των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και προστασίας
του περιβάλλοντος
• Κάθε άλλη εργασία µη ρητώς κατονοµαζόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της στρώσης γραµµής.
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6.2. ΠΡΟΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
Εάν δεν περιλαµβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δηµοπράτησης τρόπος επιµέτρησης και
πληρωµής θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιµέτρηση θα γίνεται δια λήψεως διατοµών µετρουµένων προ και µετά της εργασίας
προσκυρόστρωσης (κατάσταση φυσικού διαµορφωµένου επιχώµατος – κατάσταση
προσκυροστρωµένης γραµµής). Οι διατοµές θα λαµβάνονται τουλάχιστον ανά 50 µέτρα στην
ευθυγραµµία και ανά 20 µέτρα στις καµπύλες.
Τα σηµεία εξασφάλισης (ρεπέρ) θα είναι σταθερά και αναλλοίωτα και θα καταγράφονται
υποχρεωτικά (οι θέσεις τους) στα φύλλα καταµέτρησης εργασιών.
Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιµετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται.
Η πληρωµή γίνεται ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης διατοµής σκύρων. Ο συντελεστής
επιπλήσµατος εµπεριέχεται στην τιµή του τιµολογίου και δεν υπολογίζεται στην επιµέτρηση.
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της µιας σιδηροδροµικών γραµµών τα ανωτέρω ισχύουν
αναλογικά, χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και
τον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής.

6.3. ΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Εάν δεν περιλαµβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δηµοπράτησης τρόπος επιµέτρησης και
πληρωµής θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους µονής γραµµής, µετρούµενης επί του άξονα της
σιδηροδροµικής γραµµής. Η αναλυτική επιµέτρηση θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τις χιλιοµετρικές
θέσεις στις οποίες έχουν εκτελεστεί οι εργασίες και θα διαχωρίζονται σε θέσεις ευθυγραµµίας και σε
θέσεις καµπύλης, ενώ θα αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος της στρώσης (π.χ. UIC 54 / Μ.Σ2,
κλπ), η ακτίνα καµπυλότητας κλπ, σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα:
Χ.Θ.
ΑΡΧΗΣ

Χ.Θ.
ΤΕΛΟΥΣ

ΜΗΚΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΣΤΡΩΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

R

………

………..

……….

UIC54/Μ.Σ.

…………..

Ευθυγραµµία

…………

-

………

………..

……….

UIC54/Μ.Σ.

…………..

Καµπύλη

…………..

…….

Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιµετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται.
Το εκάστοτε διατιθέµενο περιθώριο κυκλοφορίας θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΟΥ.
Η πληρωµή γίνεται ανά µέτρο µήκους µονής γραµµής (και οι δύο σιδηροτροχιές), ανάλογα µε τις
συνθήκες κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στα οικεία τεύχη του τιµολογίου.
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της µιας σιδηροδροµικών γραµµών τα ανωτέρω ισχύουν
αναλογικά, χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και
τον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής.

2

Π.χ. µεταλλικοί στρωτήρες

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-20
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6.4. ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Εάν δεν περιλαµβάνεται διαφορετικά στα οικεία τεύχη δηµοπράτησης τρόπος επιµέτρησης και
πληρωµής θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιµέτρηση θα γίνεται δια λήψεως διατοµών µετρουµένων προ και µετά της εργασίας
σκυρόστρωσης (κατάσταση διαµορφωµένου επιχώµατος – κατάσταση σκυροστρωµένης γραµµής).
Οι διατοµές θα λαµβάνονται τουλάχιστον ανά 50 µέτρα στην ευθυγραµµία και ανά 20 µέτρα στις
καµπύλες.
Τα σηµεία εξασφάλισης (ρεπέρ) θα είναι σταθερά και αναλλοίωτα και θα καταγράφονται
υποχρεωτικά (οι θέσεις τους) στα φύλλα καταµέτρησης εργασιών.
Για την πιστοποίηση των εργασιών θα συντάσσονται υποχρεωτικά ΠΠΑΕ συνοδεία αναλυτικών
επιµετρήσεων όπως παραπάνω ορίζεται. Είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισµός της ποσότητας των
σκύρων που διαστρώνονται µε συρµό, από τις ποσότητες που διαστρώνονται µε µηχανήµατα
δοµικών έργων (προσκυρόστρωση).
Η πληρωµή γίνεται ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης διατοµής σκύρων. Ο συντελεστής
επιπλήσµατος εµπεριέχεται στην τιµή του τιµολογίου και δεν υπολογίζεται στην επιµέτρηση.
Για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της µιας σιδηροδροµικών γραµµών τα ανωτέρω ισχύουν
αναλογικά, χωρίς διαφοροποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας ως προς τις διαστάσεις και
τον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής.

6.5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 07-03-01-50.
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