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     Γ Δ Λ Σ Ι Ο      Σ Τ Π Ο Τ 

 
ΘΔΜΑ: «ANAΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ TOY ΤΣΗΜΑΣΟ  ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ – 

ΣΗΛΔΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 70 ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΡΟΥΙΑ Δ 
ΔΝΣΟΠΙΜΔΝΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΠΡΟΜΑΥΩΝΑ»  

 

Τπογπάθηκε ζήμεπα, 26.09.2014, η ζύμβαζη για ηην «ANAΣΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

TOY ΤΣΗΜΑΣΟ  ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ – ΣΗΛΔΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

70 ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΡΟΥΙΑ Δ ΔΝΣΟΠΙΜΔΝΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΜΑΥΩΝΑ»  από ηην ΔΡΓΟΔ και ηην Κ/Ξ (ΣΟΜΗ Α.Β.Δ.Σ.Δ. – 

ALSTOM TRANSPORT SA) πος πεπιλαμβάνει επγαζίερ ζημαηοδόηηζηρ - ηηλεδιοίκηζηρ 

και ζιδηποδπομικέρ επγαζίερ επιδομήρ και ςποδομήρ. 

 

Ο πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος είναι (52.753.400 €) και μεηά ηην έκπηωζη (22,35%) 

διαμοπθώνεηαι ζηα (41.297.174,41 €), σωπίρ αναθεώπηζη και ΦΠΑ. Η ζςνολική 

πποθεζμία πεπάηωζηρ ηος Έπγος είναι είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες 

από ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ύμβαζηρ. 

 

Σο θςζικό ανηικείμενο ηος έπγος είναι: 

 

 η αποκαηάζηαζη (ανάηαξη) ηων ζςζηημάηων ημαηοδόηηζηρ – Σηλεδιοίκηζηρ, ώζηε 

αςηά να επανέλθοςν ζηην καλή λειηοςπγική ηοςρ καηάζηαζη αλλά και η αναβάθμιζη 

μέζω πποζθήκηρ δςναηοηήηων και νέων λειηοςπγιών. 

 η εγκαηάζηαζη καλωδίος οπηικών ινών καηά μήκορ ηος έπγος. 

 η πποζηαζία ηων καλωδιώζεων σαλκού από κλοπέρ - δολιοθθοπέρ 

 η αναβάθμιζη ηων ιδηποδπομικών ηαθμών μεηαξύ ΟΙΝΟΗ – ΓΑΤΛΔΙΑ και 

μεηαξύ ΓΟΜΟΚΟΤ – ΛΑΡΙΑ, και ζςγκεκπιμένα η ανηικαηάζηαζη ηων ςθιζηαμένων 

αλλαγών ηποσιάρ με απμούρ, με νέερ αλλαγέρ ζςγκολλημένερ επί ζηπωηήπων από 

ζκςπόδεμα ή επί ξύλινων. 

η αποκαηάζηαζη ηηρ ζιδηποδπομικήρ γπαμμήρ Θεζζαλονίκηρ - Κιλκίρ, ζηο ημήμα 

μεηαξύ Υ.Θ. 29+500 (Νέα Φιλαδέλθεια) και Υ.Θ. 37+074 (Γαλλικόρ) 
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Η ςλοποίηζη ηηρ εν λόγω ζύμβαζηρ είναι απολύηωρ αναγκαία καθώρ: 

 παπέσει ζηον ΟΔ ηην δςναηόηηηα πλήποςρ λειηοςπγίαρ ηηρ ζημαηοδόηηζηρ – 

ηηλεδιοίκηζηρ και ζςνεπώρ μέγιζηη αζθάλεια ζηην κςκλοθοπία ηων ζςπμών  

 παπέσει ηην μεγαλύηεπη εςελιξία ζε σειπιζμούρ μειώνονηαρ ηιρ ηςσόν καθςζηεπήζειρ, 

καθώρ η εποπηεία ηηρ γπαμμήρ θα γίνεηαι από μεγάλα Κένηπα Σηλεδιοίκηζηρ  

 παπέσει ηη δςναηόηηηα, ζε ζςνδςαζμό και με άλλα ςποζςζηήμαηα, ζε μεγάλα 

ημήμαηα ηος δικηύος να αναπηςσθεί ηασύηηηα έωρ 200 Km/h (ανηί ηων 160 Km/h πος 

είναι ζήμεπα), μειώνονηαρ ηον σπόνο ηηρ διαδπομήρ Αθήναρ – Θεζζαλονίκηρ. 

 
Σο έπγο αποηελεί πποϋπόθεζη για ηην εγκαηάζηαζη ηος ETCS – Level 1, ωρ 

εποικοδόμημα ηηρ ζςμβαηικήρ ζημαηοδόηηζηρ. Με ηην εγκαηάζηαζη δε, ηος 

ETCS – Level 1 ωρ ημήμα ηος ERTMS, θα επιηεςσθεί η εξαζθάλιζη ηηρ 

διαλειηοςπγικόηηηαρ ηος ζιδηποδπομικού δικηύος, ζύμθωνα με ηιρ Δςπωπαϊκέρ 

Πποδιαγπαθέρ. 

Με ηο πέπαρ ηων επγαζιών ηος παπόνηορ έπγος, καθώρ και ηην ολοκλήπωζη ηων 

ςπολοίπων επενδύζεων επί ηος άξονα ΠΑΘΔ/Π, πος ςλοποιεί η ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ., 

θα επιηεςσθεί ηο 2017 αιζθηηή μείωζη ηος σπόνος διαδπομήρ μεηαξύ Αθήναρ και 

Θεζζαλονίκηρ, η οποία θα διανύεηαι πλέον ζε 3,5 ώπερ.   

 


