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1.  ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ “ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.” 
 
 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκελε σο ΑΜ) ηδξχζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ Νφκνπ 1955/91. θνπφο ηεο ΑΜ ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 2 
ηνπ Ν.1955/91, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3202/03 θαη κε ηα 
άξζξα 121 θαη 145 ηνπ Ν. 4070/12 είλαη κεηαμχ άιισλ ε κειέηε, θαηαζθεπή, 
ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ ηνπ 
Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ 
Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (εθηφο απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ 
ΟΔ), θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

Σα έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ AM είλαη έξγα ηδηαίηεξσλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ 
κε αληηθείκελα πνιιαπιψλ εηδηθνηήησλ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ. 

Γεληθφηεξα θαηά ηελ παξνχζα θάζε ε ΑΜ ζπλνιηθά έρεη ππφ εμέιημε ηα έξγα ηεο 
επέθηαζεο ηνπ κεηξφ πξνο ηνλ Πεηξαηά, ηεο επέθηαζεο ηνπ ηξακ πξνο ηνλ Πεηξαηά, 
ηνπ βαζηθνχ έξγνπ ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο επέθηαζήο ηνπ πξνο Καιακαξηά.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά έξγα ηεο ΑΜ είλαη ην πξψην ηκήκα ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ 
«Άιζνο Βείθνπ – Γνπδή» γηα ην νπνίν ε ΑΜ έρεη πξνθεξχμεη δηεζλή Γηαγσληζκφ κε 
πξνεπηινγή (θιεηζηή δηαδηθαζία). ην Α’ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνθεηκέλνπ φζνη 
απφ απηνχο επηιεγνχλ ζην Α΄ ζηάδην, λα ππνβάινπλ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ζην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ χκβαζεο ηεο 
νπνίαο αληηθείκελν ζα είλαη ε εθπφλεζε ηεο Μειέηεο θαζψο θαη ε θαηαζθεπή θαη ε 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Α΄ «Άιζνο Βεΐθνπ – Γνπδή» ηεο Γξακκήο 4 ηνπ 
Μεηξφ ηεο Αζήλαο. 

Παξάιιεια ε ΑΜ εηνηκάδεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο ηεο 
νπνίαο ην αληηθείκελν ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη 
ησλ παξαθάκςεσλ ησλ δηθηχσλ ΟΚΩ  πνπ απαηηνχληαη γηα ην ηκήκα Α΄ «Άιζνο 
Βεΐθνπ – Γνπδή» ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο. 

Σέινο, ζην ζηάδην ηεο κειέηεο βξίζθνληαη, ην ππφινηπν ηκήκα ηεο γξακκήο 4 ηνπ 
Μεηξφ, ε επέθηαζε ηεο Γξακκή 2 βφξεηα πξνο Ίιηνλ,  έξγα ηεο Γξακκήο 1 (ΗΑΠ) 
θαζψο θαη δηάθνξεο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ Σξακ, φπσο ε Β' Φάζε Δπέθηαζεο πξνο 
Πεηξαηά (ζχλδεζε θέληξνπ Πεηξαηά κε Υαηδεθπξηάθεην θαη Φξεαηηχδα), ε επέθηαζε 
απφ ην Διιεληθφ πξνο Αξγπξνχπνιε θαζψο θαη ε επέθηαζε πξνο Κεξαηζίλη θαη 
Πέξακα.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, θαη πξνθεηκέλνπ ε ΑΜ λα αληαπνθξηζεί θαη ζηηο 
απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο, ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 
ζχκβνπιν πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη  ηα έξγα ηνπ Μεηξφ πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη.    

 
 
2.  ΔΡΓΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 
 
2.1  ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΈΡΓΩΝ 
 

Η παξνχζα ελφηεηα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζύλνιν ησλ έξγσλ ηεο 
ΑΜ ζηελ Αζήλα ελψ ην αληηθείκελν ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. Ο ζθνπφο είλαη λα δνζεί: 
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 κία γεληθή εηθφλα ησλ έξγσλ ελ ιεηηνπξγία, ππφ θαηαζθεπή, ππφ 
δεκνπξάηεζε θαη ππφ κειέηε έξγσλ, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ,  

 κηα εηθφλα γηα ηε θάζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε έξγνπ, θαζψο θαη ησλ επί 
κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ ηεο ΑΜ ζην πιαίζην ησλ έξγσλ απηψλ 

 κία εηθφλα γηα ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ εκπιέθνληαη, 

 ην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ θάησ απφ ηηο νπνίεο εθηεινχληαη ηα έξγα, 

 νη αξκνδηφηεηεο, νη ελέξγεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ΑΜ 
γηα θάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ, 
 

ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ν 
χκβνπινο πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηελ παξνχζα δεκνπξάηεζε. 

 
2.1.1 Δλ ιεηηνπξγία έξγα  
 

Σα νινθιεξσκέλα έξγα Μεηξφ θαη Σξακ ζε ιεηηνπξγία παξνπζηάδνληαη ζηνπο 
αθφινπζνπο πίλαθεο: 
 

Πίλαθαο 1: Οινθιεξσκέλα Έξγα Μεηξό ζε Λεηηνπξγία  
 

Α/Α ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Γξακκή 2 : επφιηα – χληαγκα θαη 
Γξακκή 3 : Δζληθή Ακπλα - χληαγκα 

13 ρικ, 12 ζηαζκνί, 1 ακαμνζηάζην 
(επφιηα), 2 ζηαζκνί κεηεπηβίβαζεο 
Ι.Υ. ζηελ Καηεράθε θαη ζηελ Δζληθή 
Άκπλα (ρσξεηηθφηεηαο 240 θαη 60 
ζέζεσλ αληίζηνηρα)  

2 Γξακκή 2 :  χληαγκα – Γάθλε 4 ρικ, 5 ζηαζκνί, 1 ζηαζκφο 
κεηεπηβίβαζεο Ι.Υ. ζην πγγξνχ-Φημ 
(ρσξεηηθφηεηαο 642 ζέζεσλ) 

3 Γξακκή 3 : χληαγκα - Μνλαζηεξάθη 1,4 ρικ, 1 ζηαζκφο 

4 Νφηηα επέθηαζε Γξακκήο 2, Γάθλε – 
Αγ. Γεκήηξηνο 

1,1 ρικ, 1 ζηαζκφο 

5 Βφξεηα επέθηαζε Γξακκήο 3, Δζληθή 
Ακπλα – Πιαθεληία 

6 ρικ, 2 ζηαζκνί, 3 ζηαζκνί 
κεηεπηβίβαζεο Ι.Υ. έλαο ζην 
Υαιάλδξη (ρσξεηηθφηεηαο 280 
ζέζεσλ) θαη δχν ζηελ Γνπθίζζεο 
Πιαθεληίαο (ζπλνιηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο 630 ζέζεσλ) 

6 χλδεζε Γξακκήο 3 κε αεξνδξφκην 
Δι. Βεληδέινο  

24 ρικ, 1 ηεξκαηηθφο ζηαζκφο, κέζσ 
ζηδεξ. ππνδνκήο πξναζηηαθνχ 
ζηδεξνδξφκνπ 

7 Γπηηθή επέθηαζε Γξακκήο 2, 
επφιηα – Αγ. Αληψληνο 

1,4 ρικ, 1 ζηαζκφο 

8 Γπηηθή Δπέθηαζε Γξακκήο 3, 
«Μνλαζηεξάθη – Αηγάιεσ»  
 

4,3 ρικ, 3 ζηαζκνί  

9 Οινθιήξσζε 3 ζηαζκψλ 
(«Υνιαξγφο», «Ννκηζκαηνθνπείν» 
θαη «Αγία Παξαζθεπή») βφξεηαο 
επέθηαζεο Γξακκήο 3  

3 ζηαζκνί, 1 ζηαζκφο κεηεπηβίβαζεο 
Ι.Υ. ζην Ννκηζκαηνθνπείν 
(ρσξεηηθφηεηαο 604 ζέζεσλ) 

10 Δπέθηαζε Γξακκήο 3, «Αηγάιεσ – 
Αγ. Μαξίλα». 

1,42ρικ, 1 ζηαζκφο, 1  ζηαζκφο 
κεηεπηβίβαζεο Ι.Υ. ζηελ Αγ. Μαξίλα 
(ρσξεηηθφηεηαο 383 ζέζεσλ 
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ζηάζκεπζεο), 1 ακαμνζηάζην 
(Διαηψλα) 

11 Δπέθηαζε Γξακκήο 2, «Άγηνο 
Αληψληνο – Αλζνχπνιε» 

1,9 ρικ, 2 ζηαζκνί  

12 Νφηηα Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 2: 
«Αγ. Γεκήηξηνο – Διιεληθφ» 

5,2 ρικ, 4 ζηαζκνί 
 

13 ηαζκφο Μεηεπηβίβαζεο 
«Κεξακεηθφο» 

Τπφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο Ι.Υ. 
(ρσξεηηθφηεηαο 272 ζέζεσλ)  

 
 

Πίλαθαο 2: Οινθιεξσκέλα Έξγα Σξακ ζε Λεηηνπξγία  
 

Α/Α ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Γξακκέο S1 (ΔΦ-Π. Φάιεξν) - S2 
(χληαγκα–Π.Φάιεξν) - S3 (Π. 
Φάιεξν–Γιπθάδα), Τπεξεζηαθή 
Γξακκή S3-8 

πλνιηθφ κήθνο δηπιήο γξακκήο 23 
ρικ. εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, 2,2 ρικ 
ππεξεζηαθήο γξακκήο ,47 ζηαζκνί, 1 
ακαμνζηάζην ζην Διιεληθφ 

2 Δπέθηαζε Γξακκήο S3 πξνο Βνχια  700 κ. , 1 ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 

 
Η δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ γξακκψλ γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία 
ΣΑΘΔΡΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ (ΣΑ.Τ). Η αξκνδηφηεηα ηεο ΑΜ ζρεηηθά κε ηα 
αλσηέξσ ελ ιεηηνπξγία έξγα αθνξά ζηε δηνίθεζε ησλ πκβάζεσλ, κέρξη ηελ 
Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπο, ελψ παξέρεη θαη Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ ΣΑ.Τ. ζε 
εηδηθά ζέκαηα, φπνπ  απαηηείηαη. 

 
2.1.2 Τπό θαηαζθεπή έξγα 
 

Σα ππφ θαηαζθεπή έξγα Μεηξφ θαη Σξακ παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 
 

Πίλαθαο 3: Τπό θαηαζθεπή Έξγα Μεηξό  
 

Α/Α ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Δπέθηαζε Γξακκήο 
3: «Υατδάξη – 
Πεηξαηάο» 
 

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη: 
- Γηάλνημε ππφγεηαο ζήξαγγα κήθνπο 7,6ρικ εθ ησλ 

νπνίσλ  6,5 ρικ ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε Μεράλεκα 
Γηάλνημεο εξάγγσλ («κεηξνπφληηθαο»), ελψ ην 
ππφινηπν ηκήκα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζα 
πινπνηεζεί κε ππφγεηα εθζθαθή. 

- Έμη (6) ζχγρξνλνπο ζηαζκνχο (Αγία Βαξβάξα, 
Κνξπδαιιφο, Νίθαηα, Μαληάηηθα, Πεηξαηάο, Γεκνηηθφ 
Θέαηξν) νη νπνίνη ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο κεζφδνπο 
αλνηθηνχ νξχγκαην.ο, ππφγεηαο δηάλνημεο κε ζπκβαηηθά 
κεραληθά κέζα (ΝΑΣΜ) θαη κε ηε κέζνδν επηθάιπςεο 
θαη εθζθαθήο κε δηαθξαγκαηηθνχο ηνίρνπο.  

- Οθηψ (8) θξέαηα αεξηζκνχ θαηά κήθνο ηεο λέαο 
Γξακκήο θαη δχν γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ 
«κεηξνπφληηθα». 
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Πίλαθαο 4: Τπό θαηαζθεπή Έξγα Σξακ 
 

Α/Α ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Γπηηθή Δπέθηαζε 
Σξακ πξνο Πεηξαηά 
(Νέν Φάιεξν – 
Κέληξν Πεηξαηά – 
Ληκάλη Πεηξαηά) 
 

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ ηξνρηνδξφκνπ (Σξακ) απφ ηε ζεκεξηλή ζηάζε 
«ΝΔΟ ΦΑΛΗΡΟ» κε θαηάιεμε ηεο γξακκήο ζηνλ 
πθηζηάκελν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ .Δ.Φ. κέζσ ησλ νδψλ 
Μηθξάο Αζίαο, Λακπξάθε, Β. Γεσξγίνπ, Δζλ. Αληηζηάζεσο 
θαη Οκ. θπιίηζε, κε πξφβιεςε ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ επί ηεο 
Αθηήο Πνζεηδψλνο ζηνλ Πεηξαηά, κήθνπο απιήο δηαδξνκήο 
5.350 πεξίπνπ κέηξσλ. 
Πξνβιέπεηαη αλαθαηαζθεπή ηνπ ππάξρνληνο ζηαζκνχ 
«.Δ.Φ.», θαηαζθεπή 11 λέσλ ελδηακέζσλ ζηαζκψλ θαη 
θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζηελ Αθηή Πνζεηδψλνο. ην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη έξγα αλαθαηαζθεπήο ζην 
πθηζηάκελν έξγν (θπξίσο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ακαμνζηαζίνπ θαη ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζην χληαγκα) 

 
2.1.3 Τπό κειέηε θαη πξνγξακκαηηζκό έξγα  
 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ έξγσλ κειεηψληαη ηα θάησζη λέα έξγα: 
 

Πίλαθαο 5: Τπό κειέηε Έξγα Μεηξό 
 

 ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Γξακκή 4 : «Άιζνο 
Βεΐθνπ – Μαξνχζη»  
 

Σν ηξέρνλ ρέδην Αλάπηπμεο Γξακκψλ Μεηξφ Αζήλαο 
πεξηιακβάλεη ηε Γξακκή 4 ηνπ Μεηξφ, Άιζνο Βεΐθνπ-
Δπαγγειηζκφο-Φάξνο-Μαξνχζη, κε ηηο επεθηάζεηο ηεο (α) 
πξνο Βχξσλα/Άλσ Ηιηνχπνιε θαη (β) πξνο Πεξηζζφ θαη 
Δζληθή Οδφ έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 33,5ρικ, πεξηιακβάλεη 31 
ζπλνιηθά ζηαζκνχο θαη απνηειείηαη απφ πέληε επηκέξνπο 
δηαθξηηά ηκήκαηα, Α, Β, Γ, Γ θαη Δ: 
- Σκήκα Α: Άιζνο Βεΐθνπ-Γνπδή (κήθνπο 12,6 ρικ θαη 

15 ζηαζκνχο) 
- Σκήκα Β: Γνπδή-Μαξνχζη (κήθνπο 9,6 ρικ θαη 8 

ζηαζκνχο) 
- Σκήκα Γ: Δπαγγειηζκφο-Άλσ Ηιηνχπνιε (κήθνπο 3,6 

ρικ θαη 3 ζηαζκνχο) 
- Σκήκα Γ: Άιζνο Βεΐθνπ-Πεξηζζφο (κήθνπο 3,0 ρικ θαη 

2 ζηαζκνχο) 
- Σκήκα Δ: Μαξνχζη-Δζληθή Οδφο (κήθνπο 4,4 ρικ θαη 

3 ζηαζκνχο) 
Η ΑΜ πξνσζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Α 
Σκήκαηνο 'Aιζνο Βεΐθνπ –Γνπδή ην νπνίν είλαη ππφ 
δεκνπξάηεζε. 

2 Βφξεηα Δπέθηαζε ηεο 
Γξακκήο 2: 
«Αλζνχπνιε – Ίιηνλ» 

Σν έξγν αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο Γξακκήο 2 Βφξεηα απφ 
ηνλ ζηαζκφ Αλζνχπνιε θαηά πεξίπνπ 4 ρικ. θαη 
πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλεη 3 ζηαζκνχο, ζηηο θάησζη 
ελδεηθηηθέο ζέζεηο:  
- ηαζκφο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Θεβψλ θαη 

Καππαδνθίαο. 
- ηαζκφο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Θεβψλ θαη Διαηψλ.  
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- Σεξκαηηθφο ζηαζκφο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγίνπ 
Νηθνιάνπ θαη Παξακπζηάο. 

3 Έξγα Γξακκήο 1 
(ΗΑΠ) 

Τπνγεηνπνίεζε ηεο Γξακκήο 1 (ΗΑΠ) ζην ηκήκα Ν. 
Φάιεξν – Πεηξαηάο, κε ηε πξνζζήθε ελφο λένπ ζηαζκνχ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνζηαζίνπ Κεξάλεο 

 
Πίλαθαο 6: Τπό Γεκνπξάηεζε Έξγα Μεηξό 

 

 ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Γξακκή 4 ηκήκα 
«Άιζνο Βεΐθνπ – 
Γνπδί»  
 

Η ζρεηηθή ζχκβαζε αθνξά, ηελ  εθπφλεζε ηεο Οξηζηηθήο 
Μειέηεο, ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΜΔ) θαζψο θαη ηελ 
θαηαζθεπή θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Α΄ 
«Άιζνο Βεΐθνπ – Γνπδή» ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ ηεο 
Αζήλαο.  

 
 

Πίλαθαο 7: Τπό κειέηε Έξγα Σξακ 
 

 ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Β' Φάζε Δπέθηαζεο 
πξνο Πεηξαηά (Νέν 
Φάιεξν - Κέληξν - 
Ληκάλη Πεηξαηά) 

Σν έξγν αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά κε 
Υαηδεθπξηάθεην θαη Φξεαηηχδα. Πεξηιακβάλεη 2,8 ρικ. 
κνλήο γξακκήο θαη 1 ρικ. δηπιήο γξακκήο θαζψο θαη 10 
λένπο ζηαζκνχο. 

2 Δπέθηαζε πξνο 
Αξγπξνχπνιε 

Σν έξγν αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ  ηνπ Σξακ 
ζην Διιεληθφ κε ηνλ ζηαζκφ Μεηξφ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ θαη 
πεξηιακβάλεη 1,1 ρικ. δηπιήο γξακκήο θαζψο θαη 2 λένπο 
ζηαζκνχο. 

3 Δπέθηαζε πξνο 
Κεξαηζίλη θαη Πέξακα 

Σν έξγν αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ Σξακ απφ ην Ληκάλη ηνπ 
Πεηξαηά πξνο Κεξαηζίλη – Πέξακα, κε ππφγεηα ράξαμε ζε 
κεγάιν ηκήκα εληφο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ, θαηά κήθνο 
ηεο ηζηνξηθήο ράξαμεο ηνπ παιαηνχ ηξνρηνδξφκνπ 
Πεξάκαηνο. Θα πεξηιακβάλεη  9,4 ρικ. δηπιήο γξακκήο 
θαζψο θαη  11 λένπο ζηαζκνχο. 

 
Πίλαθαο 8: Τπό Γεκνπξάηεζε Έξγα Σξακ 

 

 ΈΡΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1 Πξνκήζεηα Σξνραίνπ 
Τιηθνχ  

Σν ελ ιφγσ έξγν αθνξά ηελ πξνκήζεηα 25 λέσλ νρεκάησλ 
Σξακ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ην εθηεηακέλν δίθηπν 
ηνπ Σξακ φπσο απηφ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο ππφ θαηαζθεπή επέθηαζεο ηνπ Σξακ πξνο Πεηξαηά θαη 
ν δηαγσληζκφο είλαη ζε εμέιημε. 

 
2.1.4 Μειινληηθά έξγα  

 
Η ΑΜ δηεξεπλά επίζεο πξφζζεηα έξγα πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, γηα ηελ 
πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ θαη Σξακ ζηελ Αζήλα. 

 
2.2 ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΖ ΑΜ 
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πλνπηηθά ζην αληηθείκελν ησλ Έξγσλ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 
2.2.1 Έξεπλεο θαη Μειέηεο 

 
ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο ΑΜ απφ αλαδφρνπο, απαηηνχληαη νη 
πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δηαζέζηκσλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ,  ζπκπιεξψζεηο φζσλ εξεπλψλ/ κειεηψλ ρξήδνπλ 
νινθιήξσζεο θαη ζχληαμε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο ε/θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ησλ 
Έξγσλ. Οη έξεπλεο θαη κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ, ρσξίο λα 
πεξηνξίδνληαη ζε απηά: 
 

 Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα / πίλαθεο. 
 

 Γεσινγηθέο – πδξνγεσινγηθέο & γεσηερληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο. 
 

 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή ηεο ράξαμεο ηεο γξακκήο. 
 

 Έξεπλεο  θαη έιεγρνο γηα ηελ ζέζε θαη κειέηε εθηξνπψλ Γηθηχσλ Οξγαληζκψλ 
Κνηλήο Ωθειείαο. 

 

 πγθνηλσληαθέο θαη Κπθινθνξηαθέο Μειέηεο. 
 

 Μειέηεο Κπθινθνξηαθψλ παξαθάκςεσλ. 
 

 Μειέηεο εθζθαθήο, πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη κφληκσλ θαηαζθεπψλ. 
 

 Μειέηεο Δηδηθήο Σξσηφηεηαο θαη ρεηηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο Κηεξίσλ θαη 
Καηαζθεπψλ. 

 

 Μειέηεο γηα κέηξα πξνζηαζίαο θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ θαη εηδηθέο κειέηεο 
επαίζζεησλ θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ, κλεκείσλ, θηεξίσλ δεκφζηαο ρξήζεο θιπ. 

 

 Mειέηε – Καηαζθεπή θξεάησλ ή/ θαη ζεξάγγσλ γηα ηε δνκεηηθή παξαθνινχζεζε 
θαη ππνζηήξημε φπσο απαηηείηαη ηνπ ΚΑΑ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ EPB – TBM 
θάησζελ απηνχ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ θξεάησλ – ζεξάγγσλ κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

 

 Μειέηεο Γεσκεραληθήο θαη Γνκεηηθήο Παξαθνινχζεζεο. 
 

 Μειέηε Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία ησλ 
Έξγσλ. 

 

 Μειέηε Θνξχβνπ θαη Γνλήζεσλ θαηά ηελ Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία ησλ Έξγσλ. 
 

 Μειέηε Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. 
 

 Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο (δηαηάμεηο θαη αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα ζηαζκψλ). 
 

 Αθνπζηηθέο Μειέηεο ηαζκψλ. 
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 Μειέηεο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ  θαη ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ ζπζηεκάησλ 
(κεραλνινγηθά, ειεθηξνινγηθά ηζρχνο θαη αζζελψλ ξεπκάησλ) 

 

 Μειέηεο επηδνκήο 
 

 H/M Μειέηεο Πξνζνκνίσζεο Ιζρχνο Έιμεο, Αεξηζκνχ εξάγγσλ, Αθνπζηηθήο 
ζηαζκψλ, ιεηηνπξγίαο γξακκήο-ζεκαηνδφηεζεο, θιπ 

 

 Μειέηεο πληνληζκνχ κεηαμχ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Η/Μ θαη 
ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ. 

 

 Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. 
 

 Αλάιπζε Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο απηνχ. 
 

 Μειέηε θαη νξγάλσζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Ακαμνζηαζίνπ. 
 

 Μειέηε Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο (RAMS) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο Αλάιπζεο Κηλδχλσλ. 

 

 χληαμε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο. 
 

 Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελεξγείαο θαηά 
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

 
Οη έξεπλεο/ δηεξεπλήζεηο/ κειέηεο ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ έγθξηζε ηνπ Κπξίνπ 
ηνπ Έξγνπ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ 
(π.ρ. ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, Γήκνη, ΤΠΔΥΩΓΔ, ΤΠΠΟ θιπ) πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ηνπο. Η ζχληαμε ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Γεληθήο Οξηζηηθήο Μειέηεο απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
2.2.2 Πξνθαηαξηηθέο Δξγαζίεο 
 

ηηο αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Έιεγρνο, επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ (ίδξπζε 
ηνπνγξαθηθνχ δηθηχνπ Έξγνπ, ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, γεσινγηθέο, 
πδξνγεσινγηθέο, γεσηερληθέο, πδξνινγηθέο, αζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο έξεπλεο, 
έξεπλεο δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θηεξίσλ, θιπ). 

 

 Πξηλ απφ ηηο θχξηεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ζα απαηηεζνχλ επίζεο 
εθηεηακέλεο κεηαηνπίζεηο δηθηχσλ ΟΚΩ ζηα ζεκεία ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ άιισλ 
έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Σα ππάξρνληα δίθηπα έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί αιιά 
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζνπλ νξηζκέλα απφ απηά ζε εηδηθά 
ζεκεία. 

 

 Έθδνζε θάζε είδνπο αδεηψλ. 
  

 Καηαιήςεηο θαη απαιινηξηψζεηο. 
 

 Δξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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 πλδξνκή πξνο ηνπο Ο.Κ.Ω. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην παξφλ έξγν 
εξγαζηψλ ηνπο. 

 
2.2.3 Αξραηνινγηθά – Κπθινθνξηαθά 
 

Πξηλ απφ ηε θαηαζθεπή ησλ ζηαζκψλ θαη άιισλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ζα 
απαηηεζνχλ εθηεηακέλεο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο. 
 
Σφζν γηα ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο φζν θαη γηα ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ δηθηχσλ ΟΚΩ 
αιιά θπξίσο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηνπ 
έξγνπ ζα απαηηεζνχλ θπθινθνξηαθέο παξαθάκςεηο. Απηέο πξνζσξηλά, δειαδή θαηά 
ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα δπζρεξάλνπλ πεξαηηέξσ ηηο θπθινθνξηαθέο 
ζπλζήθεο ηεο πφιεο, αιιά θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζα θαηαβιεζεί γηα λα 
ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ν ρξφλνο θαηάιεςεο ηνπ νδνζηξψκαηνο 
αιιά θαη νη επηπηψζεηο ζε παξαθείκελεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 

2.2.4 Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ (ΠΜ) 
 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, θαηαζθεπάδνληαη φια ηα Έξγα Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ θάζε Έξγνπ.  Απηά πεξηιακβάλνπλ 
κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: 
 
1.  ήξαγγεο 
 

Οη ζήξαγγεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 
 

α)  Τπφγεηα κεραληθή δηάλνημε κε κεραλήκαηα νινκέησπεο θνπήο 
εμηζνξξνπεηηθήο πίεζεο κεηψπνπ ΔΡΒ-ΣΒΜ Η ρξήζε ΔΡΒ-ΣΒΜ 
εμνπιηζκέλνπ κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζα εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ 
λα εμαζθαιηζηεί ν κε επεξεαζκφο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ 
ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ Έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ.  

 
β) Τπφγεηα δηάλνημε κε ζπκβαηηθά κεραληθά κέζα. 

 
γ)  Μέζνδνο αλνηθηνχ νξχγκαηνο. 

 
2.  ηαζκνί, Φξέαηα θαη Γηαζηαπξψζεηο 
 

Οη θαηαζθεπαζηηθέο κέζνδνη ησλ ζηαζκψλ, δηαζηαπξψζεσλ θαη θξεάησλ ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ηερληθέο:  
 
α) Μέζνδνο αλνηθηνχ νξχγκαηνο (cut-and-cover). 
β) Τπφγεηα δηάλνημε κε ζπκβαηηθά κεραληθά κέζα. 
γ)  Μέζνδνο Δπηθάιπςεο θαη Δθζθαθήο (cover and cut). 
 
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε κέζνδνο θαηαζθεπήο θάζε ζηαζκνχ / θξέαηνο / 
δηαζηαχξσζεο ζα βαζίδνληαη ζηελ Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ θαη ζηηο 
Πξνδηαγξαθέο. Οη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ, ησλ εηζφδσλ θαη ησλ αλνηγκάησλ ζα 
είλαη φπσο εκθαλίδνληαη ζηα ζρέδηα ράξαμεο. 
 

3.  Γεσκεραληθή θαη Γνκεηηθή Παξαθνινχζεζε. 
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4. Μέηξα βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο φπνπ απαηηείηαη. 
 
5. Μέηξα πξνζηαζίαο, ππνζηχισζεο θαη ελίζρπζεο ησλ παξαθείκελσλ ζηηο 

εθζθαθέο θηεξίσλ,  θιπ. 

6. Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. 
 
2.2.5 Αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο 
 

Καηαζθεπάδνληαη φια ηα αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα φισλ ησλ θηεξίσλ/ θαηαζθεπψλ 
ησλ Έξγσλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηψλ ζηα 
εξγνηάμηα. ηηο αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: 

 

 Λεηηνπξγηθή δηάηαμε ησλ ζηαζκψλ, είζνδνη, ρψξνη ππνδνρήο επηβαηηθνχ θνηλνχ, 
αίζνπζεο πξνζσπηθνχ θαη άιιεο απαξαίηεηεο αίζνπζεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
βνεζεηηθέο αίζνπζεο. 
 

 Οξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο ζπλδέζεηο (δηάδξνκνη, θπιηφκελεο θιίκαθεο / ζηαζεξέο 
θιίκαθεο, αλειθπζηήξεο, έμνδνη θηλδχλνπ) πνπ δηαζθαιίδνπλ αθελφο ηελ 
αλεκπφδηζηε θίλεζε ησλ ρξεζηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ εθθέλσζε ησλ ζηαζκψλ ζε 
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

 Αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα ζηα δάπεδα (ζπκπεξηιακβάλνληαο πξνβιέςεηο γηα Άηνκα 
κε Δηδηθέο Αλάγθεο), ηνηρνπνηίεο, νξνθέο, ςεπδνξνθέο (απφ πιηθά κε 
ερναπνξξνθεηηθέο ηδηφηεηεο), θηγθιηδψκαηα, ρεηξνιηζζήξεο, εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 
ησλ ζηαζκψλ, εηζφδσλ, θξεάησλ θαη θηεξίσλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε φζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνκειέηε ηεο ΑΜ (Αξρηηεθηνληθά πξνζρέδηα, πίλαθα 
ηειεησκάησλ, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θιπ). 
 

 Απνθαηάζηαζε θαη δηακφξθσζε ησλ επηθαλεηψλ ζηε ζηάζκε νδνχ ζηηο ζέζεηο ησλ 
εξγνηαμίσλ.  
 

 ήκαλζε ζηνπο ζηαζκνχο θαη ηα θξέαηα. 
 
Δμνπιηζκφο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ηαζκαξρεία, ην Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπο 
ρψξνπο πξνζσπηθνχ ζηνπο ζηαζκνχο θαη γεληθφηεξα φηη άιιν πξνβιέπεηαη ζην 
Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ ηνπ Έξγνπ. 

 
2.2.6 Ζιεθηξνκεραλνινγηθά θαη ηδεξνδξνκηθά πζηήκαηα 
 

ην πιαίζην ησλ έξγσλ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη ζην 
πιαίζην ησλ Έξγσλ. Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ απηψλ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε, 
πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ αθφινπζσλ 
ζπζηεκάησλ: 
 
1. Αεξηζκφο 

2. Θέξκαλζε / Αεξηζκφο / Κιηκαηηζκφο (HVAC) 

3. Παξνρή ηζρχνο έιμεο - Μέζε Σάζε - 20 KV 

4. Γηαλνκή ηζρχνο 230/400V 

5. Φσηηζκφο 

6. Ππξφζβεζε / Ππξαλίρλεπζε 
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7. Κπιηφκελεο θιίκαθεο / Κπιηφκελνη δηάδξνκνη 

8. Αλειθπζηήξεο 

9. Γεηψζεηο, Γεθχξσζε θαη πξνζηαζία έλαληη δηαθπγφλησλ ξεπκάησλ 

10. Αληηθεξαπληθή Πξνζηαζία 

11. Τδξνδφηεζε, άδξεπζε 

12. Απνζηξαγγίζεηο, απνρεηεχζεηο 

13. Αληιηνζηάζηα 

14. χζηεκα Ιζρχνο Έιμεο 3εο Γξακκήο / Δλαέξηα γξακκή επαθήο 

15. εκαηνδφηεζε (πζηήκαηα: Απηφκαηνο Έιεγρνο πξκνχ (ATC), Απηφκαηε 
Δπηηήξεζε πξκνχ (ATS), Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκνχ (ATΡ), Απηφκαηε 
Λεηηνπξγία πξκνχ (ATO), χζηεκα Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ εκαηνδφηεζεο 

16. Μεραληζκνί αιιαγψλ 

17. Οδηθνί θαη ζηδεξνδξνκηθνί θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο 

18. χζηεκα Πιεξνθφξεζεο Δπηβαηψλ (PIS) 

19. Αζχξκαηεο Σειεπηθνηλσλίεο (TETRA) 

20. Απηφκαηα θαη απεπζείαο ηειέθσλα 

21. Κιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο (CCTV) 

22. χζηεκα αλαγγειηψλ ζην Κνηλφ (ΡΑ) 

23. χζηεκα σξνινγίσλ θαη θαηαλνκήο ρξφλνπ 

24. χζηεκα Τπνδνκήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο ΙΣ 

25. Δπξπδσληθφ χζηεκα Wi-Fi  γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηβάηεο 

26. χζηεκα Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο 

27. χζηεκα Δλδνεπηθνηλσλίαο 

28. χζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ 

29. πζηήκαηα Παξνρήο Ιζρχνο Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο (UPS) - Μπαηαξίεο 

30. Απηνκαηνπνηεκέλν χζηεκα Διέγρνπ Κηεξίσλ (BACS) 

31. χζηεκα Σειερεηξηζκνχ Παξνρήο Ιζρχνο (PRCS) / χζηεκα  SCADA 

32. Γίθηπα Καισδίσλ θαη Οπηηθψλ Ιλψλ 

33. χζηεκα Κεληξηθήο Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ 

34. χζηεκα Μεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

35. Δπηδνκή 

36. Δμνπιηζκφο Ακαμνζηαζίνπ 

37. Σξνραίν Τιηθφ 

38. Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο  (ΚΔΛ) 

39. Αληαιιαθηηθά θαη ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο 

40. Θέκαηα δηεπαθψλ θαη ζπκβαηφηεηαο κε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο 

 
Σξνραίν πιηθφ 

 
Σν ηξνραίν πιηθφ απνηειεί ην βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ έξγσλ θαη ζπλεπψο 
νη παξάκεηξνη, ηα ζέκαηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ επεξεάδνπλ ηελ 
πιεηνλφηεηα ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ. 
 
Γνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
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Γηα φια ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, απαηηνχληαη δνθηκέο θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία.  
 
Οη δνθηκέο είλαη γεληθψο πνιιψλ επηπέδσλ, σο εμήο:  
 

 Δξγνζηαζηαθέο Γνθηκέο (FAT) 

 Γνθηκέο Μεκνλσκέλνπ Δμνπιηζκνχ (SAT) 

 Γνθηκέο πζηεκάησλ ή ζπλφισλ Δμνπιηζκνχ (SIT) 

 Γνθηκέο Δπηδφζεσλ Δμνπιηζκνχ (SPT) 

 Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία (ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ παιηνχ θαη λένπ) 
 
Θέζε ζε Λεηηνπξγία 
 

 Λεηηνπξγία ησλ Δπεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ θαη ηνπ Σξακ 

 Λεηηνπξγία ησλ Ακαμνζηαζίσλ 

 Λεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο Μεηξφ θαη Σξακ 
 

Λνηπά (ζρεηίδφκελα κε πξνθαηαξθηηθά έξγα) 
 

 Κπθινθνξηθέο παξαθάκςεηο 

 Μεηαηνπίζεηο δηθηχσλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο 

 Αξραηνινγηθέο έξεπλεο 

 Πξνζσξηλέο θαηαιήςεηο θαη απαιινηξηψζεηο ρψξσλ 
 

ρεηηθά κε ην ηερληθφ αληηθείκελν ησλ έξγσλ ησλ επεθηάζεσλ αλαθέξεηαη ηέινο φηη νη 
κειέηεο θαη νη εξγαζίεο ησλ επεθηάζεσλ δελ πεξηνξίδνληαη γεσγξαθηθά κφλνλ ζηηο 
πεξηνρέο ησλ εθάζηνηε λέσλ επεθηάζεσλ, αιιά αλάινγα ην αληηθείκελν επεθηείλνληαη 
θαη ζε ζηαζκνχο ή εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππφ ιεηηνπξγία δηθηχνπ, θαζψο θαη ζην Κέληξν 
Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηνλ ζηαζκφ «χληαγκα» γηα ην Μεηξφ 
ηεο Αζήλαο θαη ζην ακαμνζηάζην Διιεληθνχ γηα ην Σξακ ηεο Αζήλαο. 

 
 
2.3 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΑΜ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΔΡΓΩΝ 
 

Γηα ηα έξγα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο ελφηεηεο 2.1.1 έσο 2.1.4 αλσηέξσ, ε ΑΜ έρεη 
αλαιάβεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 
2.3.1 Δλ ιεηηνπξγία έξγα  
 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ γηα ηα ελ ιεηηνπξγία έξγα Μεηξφ θαη Σξακ είλαη νη 
αθφινπζεο: 

 

 Παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπλεξγάδεηαη  κε ηελ Δηαηξία Λεηηνπξγίαο ηνπ 
δηθηχνπ Μεηξφ θαη Σξακ (ΣΑ.Τ.) φπνπ θαη φηαλ απαηηείηαη, γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε αζηνρίεο, κε ζπκκφξθσζε κε 
ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο, απαηηήζεηο γηα αλαβαζκίζεηο ζπζηεκάησλ θηι. ην 
ίδην πιαίζην παξαθνινπζεί ηελ ιεηηνπξγία ησλ Η/Μ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο 
αλαιχζεηο θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα εθαξκνγή ζηα λέα έξγα. 
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 Οξγαλψλεη ηηο πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο παξαιαβέο ησλ έξγσλ, ζπληάζζεη 
ηνπο ζρεηηθνχο Πίλαθεο ηπρφλ εθθξεκνηήησλ θαη ειιείςεσλ πνπ ππάξρνπλ, 
ηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θηι, θαη εθηειεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο γηα ην πκβαηηθφ θαη Οηθνλνκηθφ θιείζηκν ησλ 
ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιεηηνπξγία έξγσλ. 

 
2.3.2 Τπό θαηαζθεπή έξγα: 

 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ, ζε ζρέζε κε ηα ππφ θαηαζθεπή έξγα Μεηξφ θαη 
Σξακ, είλαη νη αθφινπζεο : 

 

 έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ ησλ αλαδφρσλ (ζπλήζσο νξηζηηθψλ 
κειεηψλ θαη  Μειεηψλ Δθαξκνγήο)  

 

 επίβιεςε φισλ ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, 
εγθαηάζηαζεο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ, 
θαηαζθεπήο αξρηηεθηνληθψλ ηειεησκάησλ ζηνπο ζηαζκνχο, δνθηκψλ 
νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, δνθηκψλ επηδφζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 
δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

 

 ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζεκεία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 
Αλαδφρσλ ζε ηερληθφ, ρξνληθφ θαη ζπκβαηηθφ επίπεδν. Η ΑΜ δηαηεξεί ηελ 
ζπλνιηθή επζχλε ηφζν γηα ηνλ γεληθφ ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ζε επίπεδν 
κειέηεο φζν θαη ζε επίπεδν θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, δνθηκψλ 
θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία.  

 

 παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ζπκβαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 
ρξνλνδηαγξακκαηηθήο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη 
νξγάλσζε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηείηαη. 

 

 δηαζθάιηζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ έξγσλ, 
 

 επίβιεςε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ζηα 
εξγνηάμηα 

 
2.3.3 Τπό δεκνπξάηεζε έξγα: 

  
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ ζε ζρέζε κε ηα ππφ δεκνπξάηεζε έξγα Μεηξφ θαη 
Σξακ, είλαη νη αθφινπζεο : 

 

 νξγαλψλεη ηηο απαξαίηεηεο απαιινηξηψζεηο θαη πξνζσξηλέο θαηαιήςεηο πνπ 
απαηηνχληαη 

 εμαζθαιίδεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ 

 κειεηάεη ζε επίπεδν Πξνκειέηεο ή Γεληθήο Οξηζηηθήο Μειέηεο (ΓΟΜ)  

 ειέγρεη ηηο ππφινηπεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη χκβνπινη Μειεηεηέο 

 πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ θαη εμαζθαιίδεη ηνλ 
ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ησλ κειεηψλ  

 ζπληάζζεη θνζηνιφγηα θαη πξνυπνινγηζκνχο έξγσλ θαζψο θαη ηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα απηψλ 

 δεκνπξαηεί ηα έξγα γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρσλ 
 

2.3.4 Τπό κειέηε έξγα επεθηάζεσλ: 
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Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ γηα ηα ππφ κειέηε έξγα Μεηξφ θαη Σξακ, είλαη νη 
αθφινπζεο : 

 

 εθπνλεί ηηο πξνθαηαξηηθέο κειέηεο, ηηο πξνκειέηεο ή/ θαη ηηο νξηζηηθέο κειέηεο 
ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δεκνπξάηεζή ηνπο. Απηφ γίλεηαη είηε 
εληφο ηεο εηαηξείαο, είηε κε βνήζεηα κειεηεηψλ ζπκβνχισλ. 

 

 εμαζθαιίδεη ην βέιηηζην ησλ κειεηψλ απφ ιεηηνπξγηθή, θνζηνινγηθή, θαη 
πεξηβαιινληηθή άπνςε. 

 

 εθπνλεί ηηο απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ησλ έξγσλ, είηε εληφο ηεο 
εηαηξίαο, είηε κε βνήζεηα κειεηεηψλ ζπκβνχισλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζην 
ΤΠΔΚΑ πξνο έγθξηζε.  

 
2.3.5 Πξνγξακκαηηδόκελα έξγα Δπεθηάζεσλ: 

 
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ γηα ηα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα Μεηξφ θαη Σξακ, 
είλαη νη αθφινπζεο : 

 

 Δθπνλεί ηηο κειέηεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ 
αλαγθψλ, θαη επηιέγεη ηνλ βέιηηζην ηξφπν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηνπ 
κεηξφ θαη ηξακ, βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο, ησλ 
ρξήζεσλ γεο, ηεο απαζρφιεζεο, ησλ ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη 
ππνδνκψλ θηι.  

 

 Δθπνλεί κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ έξγσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ έσο 
ζήκεξα γίλεηαη απφ ηελ Δ.Δ., απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη 
απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο.  

 

 Δθπνλεί ηηο Πξνκειέηεο ή/θαη ηηο νξηζηηθέο κειέηεο ησλ έξγσλ θαη γεληθφηεξα 
φ,ηη απαηηείηαη ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξνληαη ζην 2.3.4. 

 
2.3.6 ηαζκνί Μεηεπηβίβαζεο 

 
Παξάιιεια κε ηηο επεθηάζεηο ηνπ Μεηξφ, ε ΑΜ έρεη θαη έλα εθηεηακέλν πξφγξακκα 
δεκηνπξγίαο ηαζκψλ Μεηεπηβίβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θπξίσο 
ππφγεησλ θαη επίγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ζηαζκνχο ιεσθνξείσλ πιεζίνλ ησλ 
ζηαζκψλ ηνπ Μεηξφ.  
 
Η ΑΜ έρεη ήδε θαηαζθεπάζεη θαη δηαζέηεη ζήκεξα ζηνπο επηβάηεο ηνπ Μεηξφ (9) 
Υψξνπο ηάζκεπζεο. Πέληε (5) ππαίζξηνπο Υψξνπο ηάζκεπζεο Ι.Υ. ζε ηέζζεξηο (4) 
ζηαζκνχο  Μεηξφ (Καηεράθε, Δζληθή Άκπλα, Υαιάλδξη θαη Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο), 
ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 1.210 ζέζεσλ θαη ηέζζεξηο  (4) ππφγεηνπο Υψξνπο 
ηάζκεπζεο Ι.Υ. ζηνπο ζηαζκνχο πγγξνχ – Φημ, Ννκηζκαηνθνπείν, Αγ. Μαξίλα θαη 
Κεξακεηθφ ρσξεηηθφηεηαο πεξηπνπ 1.901, αλεβάδνληαο έηζη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ι.Υ. ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ ζηηο 3.111 ζέζεηο. 
 
Γηα ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ζηνλ ζηαζκφ Μεηξφ Δζληθή Άκπλα, ε ΑΜ έρεη ήδε 
νινθιεξψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο γηα ηελ επέθηαζε θαη θαιχηεξε νξγάλσζε 
ηνπ, κε ζηφρν ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, εθφζνλ εμαζθαιηζζεί ε ζρεηηθή 
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ρξεκαηνδφηεζε. Παξάιιεια, πξνγξακκαηίδεηαη ε εθπφλεζε αληίζηνηρσλ κειεηψλ θαη 
ζε άιινπο ζηαζκνχο, φπσο ηνπ Διαηψλα, Αξγπξνχπνιεο θαη Διιεληθνχ ελψ 
πξνσζείηαη επίζεο ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνχ ζηάζκεπζεο ζηελ 
Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο.  

 
 
3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
 

ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ πκβνχινπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ  πεξηιακβάλεηαη ε ππνζηήξημε ησλ παξαθάησ έξγσλ ηνπ Μεηξφ ηεο 
Αζήλαο: 
 
α) ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 3, ΣΜΖΜΑ ΥΑΪΓΑΡΗ – ΠΔΗΡΑΗΑ θαη 
 
β) ΓΡΑΜΜΖ 4 – ΣΜΖΜΑ Α΄, «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ» 

 
 
3.1 Ρόινο πκβνύινπ - Γεληθέο ππνρξεώζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 
 

Ο ξφινο ηνπ πκβνχινπ ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 
 

1. πκκεηνρή ζε ζέκαηα κειέηεο, δηαρείξηζεο θαη επίβιεςεο ησλ έξγσλ. 
 
2. Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ιχζεσλ, φπνπ απαηηείηαη. 

 
3. πκκεηνρή ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα (κειέηε, δεκνπξάηεζε, θαηαζθεπή θαη ζέζε 

ζε ιεηηνπξγία) πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 
αλσηέξσ έξγσλ ηεο ΑΜ, γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο. 

 
Σνλίδεηαη όηη ν ύκβνπινο ζα έρεη εηζεγεηηθό ξόιν. Γελ ζα έρεη δηνηθεηηθέο 
αξκνδηόηεηεο. 

 
Οη γεληθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζα είλαη νη θάησζη : 

 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ, λα αμηνινγεί ηηο ηερληθέο επηινγέο 
θαη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη θαηά ηελ εμέιημε απηψλ, λα εθηηκά ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θαη λα πξνηείλεη βειηηψζεηο φπνπ απαηηείηαη 

 

 Να ζπκκεηέρεη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ φζνλ αθνξά ηελ 
πξνψζεζε ησλ έξγσλ, έιεγρν κειεηψλ, επίβιεςε έξγνπ, παξαθνινχζεζε 
πξνφδνπ, δνθηκέο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θ.ι.π) κέζα απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή 
ηεο ΑΜ. 

 

 Να ππνζηεξίδεη ην κειεηεηηθφ αληηθείκελν ηεο ΑΜ ζε ζπλεξγαζία κε ην 
πξνζσπηθφ ηεο, φπσο απαηηείηαη γηα ηα δηάθνξα έξγα Μεηξφ, Σξακ, ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο ή γηα άιια ζπλαθή έξγα 

 

 Να εηζεγείηαη αιιαγέο/ηξνπνπνηήζεηο ζε εηδηθά ηερληθά ζέκαηα, φηαλ 
απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πηζαλφηεηα απφθιηζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο 
θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ έξγσλ. 
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 Να παξέρεη εηδηθέο ηερληθέο πιεξνθνξίεο, ηερληθέο ιχζεηο θαη ζπκβνπιέο 
αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
ζρήκα ηνπ πκβνχινπ (απφ πξφηεξα έξγα, βάζεηο δεδνκέλσλ, πξνδηαγξαθέο 
θηι) θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ επίβιεςε θαη εθηέιεζε παξνκνίσλ 
έξγσλ. 

 

 Να αλαπηχμεη κέζα απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο απηήλ.  

 

 Να εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΜ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 
πξνζνκνίσζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 
πεξηπηψζεηο παξνρήο δηθαηψκαηνο ρξήζεο. 

 

 Να πξνηείλεη ιχζεηο θαη ηερληθέο επηινγέο κε βάζε ηελ εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο, ηελ δηεζλή πξαθηηθή ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κεηξφ θαη ηξακ, 
πηζαλέο ηερληθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαηαζθεπψλ 
θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο ζπληήξεζεο ηνπο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 
γεληθφηεξα. 

 
3.2 Σερληθό Αληηθείκελν πκβνύινπ 
 

Γηα ηα έξγα ηεο ΑΜ  
α) ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 3, ΣΜΖΜΑ ΥΑΪΓΑΡΗ – ΠΔΗΡΑΗΑ θαη 
β) ΓΡΑΜΜΖ 4 – ΣΜΖΜΑ Α΄, «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ»,  
θαιείηαη ν χκβνπινο κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 
4 λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζηα παξαθάησ αληηθείκελα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΜΔΣΡΟ: 

 
Α. Μειεηεηηθέο Δξγαζίεο Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

 

 πκκεηνρή ζηνλ έιεγρν ησλ κειεηψλ ησλ Αλαδφρσλ έξγσλ πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ ησλ ππφ θαηαζθεπή αιιά θαη ησλ λέσλ έξγσλ, εηδηθφηεξα 
ζε εηδηθά ζέκαηα ππνγείσλ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν 
θαηαζθεπαζηκφηεηαο, θαζηδήζεσλ, ηξσηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο θηηξίσλ 
θαη θαηαζθεπψλ. 

 

 χληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ κε πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εηδηθψλ ζεκάησλ δνκνζηαηηθήο θαη γεσηερληθήο θχζεο 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμέηαζεο θηηξίσλ ζε πεξηπηψζεηο 
εθηεηακέλσλ βιαβψλ ιφγσ ησλ έξγσλ ηνπ Μεηξφ θαη απμεκέλεο 
επηθηλδπλφηεηαο ησλ θηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ππνζηήξημε 
ζηελ ΑΜ σο πξνο ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 Δθπφλεζε ζηνηρείσλ κειεηψλ γηα πξνζσξηλά θαη κφληκα έξγα 
πνιηηηθνχ κεραληθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα κειεηψλ 
ηεο ΑΜ 

 

 Τπνβνήζεζε ζηελ αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ θαη εθζέζεσλ 
αμηνιφγεζεο γεσηερληθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο 
παξακέηξνπο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζηαηηθψλ θαη γεσηερληθψλ 
κειεηψλ ησλ θαηαζθεπψλ. 
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 Τπνβνήζεζε ζηελ εθπφλεζε ησλ αλαγθαίσλ πγθνηλσληαθψλ 
Μειεηψλ θαη Μειεηψλ Γηαρείξηζεο ηεο Κπθινθνξίαο ζην πιαίζην 
ζρεδηαζκνχ λέσλ έξγσλ. 

 

 Τπνβνήζεζε ζηνλ έιεγρν ησλ κειεηψλ θαη άιισλ ηεπρψλ πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ. Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε παξακέηξσλ 
κειεηψλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. 

 

 Τπνβνήζεζε ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο θαη αζθάιηζεο έλαληη γεληθψλ 
θηλδχλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ Αζήλαο. 

 

 Τπνβνιή ηερληθψλ εθζέζεσλ επί  ζεκάησλ έξγσλ ΜΔΣΡΟ πνπ 
αθνξνχλ π.ρ. ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζε πεξηβαιινληηθά 
ζέκαηα, ζέκαηα κεραληθήο δηάλνημεο ζεξάγγσλ κε κεραλήκαηα ΣΒΜ, 
θιπ,  ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
Β. Μειεηεηηθέο Δξγαζίεο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ηδεξνδξνκηθώλ 

πζηεκάησλ 
 

Σν αληηθείκελν πεξηιακβάλεη : 

 πκκεηνρή ζηνλ έιεγρν κειεηψλ Η/Μ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ γηα ηα έξγα ηεο ΑΜ.  Με ηελ έλλνηα 
κειέηεο λννχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα θχιια ππνβνιήο 
πιηθνχ, ηα ζρέδηα, νη δηαζηαζηνινγήζεηο, νη ππνινγηζκνί, νη δηαδηθαζίεο 
δνθηκψλ, νη πξνζνκνηψζεηο θ.ι.π 
 

 Δθπφλεζε κειεηψλ γηα ηα πνιιαπιά ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη 
ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 
κειεηψλ ηεο ΑΜ 

 

 Δθπφλεζε ησλ δηαθφξσλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
νξηζκέλα αληηθείκελα θαη έξγα.  

 

 Ιδηαίηεξε ζπλδξνκή απφ ηνλ χκβνπιν απαηηείηαη ζηνλ ηερληθφ, 
ρσξνηαμηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ζπληνληζκφ ησλ κειεηψλ, κε έκθαζε : 

  α)   ηα ζεκεία δηεπηθαλεηψλ κε ηα έξγα ΠΜ  
β) ηα ζεκεία αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ πθηζηακέλνπ 

δηθηχνπ κεηξφ θαη ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα 
εγθαηαζηαζνχλ, 

γ) ηα ζεκεία δηπηθαλεηψλ κε ζπζηήκαηα ηξίησλ (πξναζηηαθφο, 
ππνδνκέο ΟΚΩ, ηερηθά έξγα ηεο πφιεο, θιπ)  

δ) ε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζρέζε κε ηα πθηζηάκελα 
ζπζηήκαηα 

 
Γ. Οξγάλσζε, πληνληζκόο θαη Δπίβιεςε Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

 
πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη επίβιεςε εξγαζηψλ θαηαζθεπήο 
έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ (ζηαζκψλ, ζεξάγγσλ, θξεάησλ, ακαμνζηαζίσλ, 
ζηαζκψλ κεηεπηβίβαζεο), κε έκθαζε ζηα εηδηθά ζέκαηα ππνγείσλ έξγσλ 
φπσο ε κέζνδνο ΝΑΣΜ, ε ρξήζε δηαθξαγκαηηθψλ ηνίρσλ, κεραλεκάησλ 
νινκέησπεο θνπήο (ΣΒΜ,ΔΡΒ) θαη γλσκνδφηεζε επί ησλ κεζφδσλ, ηνπ 
θφζηνπο θαη ρξφλνπ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. 
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Γ. Οξγάλσζε ησλ Δξγαζηώλ Δγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκνύ 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ηδεξνδξνκηθώλ πζηεκάησλ 
 

 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε παξάιιεισλ θαη δηαδνρηθψλ εξγαζηψλ 
εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηελ αζθάιεηα πινπνίεζεο θαη 
ηελ ιεηηνπξγηθή αιιεινπρία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηα δηάθνξα 
ζπζηήκαηα. 

 

 πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη επίβιεςε εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο Η/Μ εμνπιηζκνχ, ζηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ, ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο θαη 
ΒACS ζηηο ππφ-θαηαζθεπή επεθηάζεηο ηεο ΑΜ. 

 
Δ. Γνθηκέο θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία Ζ/Μ ζπζηεκάησλ θαη ηδεξνδξνκηθνύ 

Δμνπιηζκνύ 
 

 πκκεηνρή ζηηο δνθηκέο φισλ ησλ ζηαδίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη, κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θάζε 
ζηαδίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξναπαηηνχκελσλ γηα θάζε επφκελν 
ζηάδην, ηελ δηαρείξεζε ησλ αλαθνξψλ δνθηκψλ θάζε ζηαδίνπ θ.ι.π. 

 
 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο σο 

αθνινχζσο : 
 

 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο Η/Μ Αλαδφρνπο  
ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξνδηαγξαθέο επηδφζεσλ ηεο ΑΜ. 

 

 Δμαζθάιηζε ησλ ηθαλψλ θαη αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ πνπ ζα 
επηηξέςνπλ ηελ δηελέξγεηα Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 

 Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ γηα δνθηκή ζπκπεξηθνξάο ησλ 
ζπζηεκάησλ ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά αζθαιείαο επηβαηψλ θαη 
παξαθνινχζεζε νξζήο εθηέιεζεο απηψλ. 

 

 χληαμε ηνπ αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ δνθηκψλ ζην νπνίν ζα 
αλαθέξεηαη ζαθψο φηη ην ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
ζχκθσλα κε ηεο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη 
ήδε εθδνζεί απφ ηελ Α.Μ. κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο πιήξσο 
ηεθκεξησκέλεο ψζηε ε Α.Μ. λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα 
δηνξζσηηθά κέηξα. 

 
 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δνθηκψλ επηδφζεσλ (SPT’s) : 

 

 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ επηδφζεσλ γηα ηελ «απφδνζε 
ζπζηήκαηνο» ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξνδηαγξαθέο 
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επηδφζεσλ σο απηέο αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

 

 Δθπφλεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηηο δνθηκέο επηδφζεσλ 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη πξφνδν 
ησλ εξγαζηψλ. 

 

 Δμαζθάιηζε ησλ ηθαλψλ θαη αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ πνπ ζα 
επηηξέςνπλ ηελ δηελέξγεηα ησλ δνθηκψλ απηψλ, κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηελ αζθάιεηα. 

 

 Οξγάλσζε ησλ δνθηκψλ απηψλ ζε ζπλεξγαζία ηνλ Αλάδνρν 
θαη ηελ Αηηηθφ Μεηξφ. 

 

 Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δνθηκψλ απηψλ. 
 

 χληαμε ησλ αληηζηνίρσλ πξσηνθφιισλ δνθηκψλ επηδφζεσλ 
ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ζαθψο φηη ην ζχζηεκα έρεη 
θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο επηδφζεσλ 
ζπλνδεπφκελα κε ιίζηα εθθξεκνηήησλ πιήξσο ζρνιηαζκέλε 
θαη ηεξαξρεκέλε ψζηε ε ΑΜ λα ιάβεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά 
κέηξα. 

 
Σ. πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο, έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε δηαζθάιηζεο ηεο 

αμηνπηζηίαο, δηαζεζηκφηεηαο, ζπληεξεζηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο (RAMS) ησλ 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ σο θαη ηνπ 
Σξνραίνπ Τιηθνχ.  

 
Ε. Γηα ηελ νκαιή θαη έγθαηξε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ πκβνχινπ ζα 

θαζνξίδνληαη εγγξάθσο ηα ζπγθεθξηκέλα ηερληθά αληηθείκελα (παξαδνηέα) θαη 
ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνποε ζηελ ΑΜ, ιακβάλνληαο ππφςε ην 
Υξνλνδηάγξακκα ησλ έξγσλ ή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ. Η παξαιαβή ή φρη 
ησλ παξαδνηέσλ εληφο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζήο ηνπο ζα ιακβάλεηαη ππφςε 
ζηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.4 ηνπ ηεχρνπο ηεο 
.Τ. 

 
 

4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΔΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

 
4.1 Πεξηγξαθή Θέζεσλ θαη Πξνζόλησλ 
 

Ο χκβνπινο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη δπν νκάδεο (θαηεγνξίεο) πξνζσπηθνχ.  
 

Η πξψηε νκάδα (Καηεγνξία Κ1) ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζε αξηζκφ αηφκσλ θαη 
εηδηθφηεηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
Η δεχηεξε νκάδα (Καηεγνξία Κ2) ζα είλαη κεηαβιεηή σο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ. Γειαδή ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
ηξνπνπνηεί ηελ δηάζεζε ησλ κεραληθψλ αλά εηδηθφηεηα ζηα έξγα ηεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ έξγσλ. 
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Ζ πξώηε νκάδα (Καηεγνξία Κ1) ζα απνηειείηαη από ην αθόινπζν πξνζσπηθό: 
 
Κ1.1 Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ηαηηθέο Μειέηεο.  
 ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ, ε 

δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε 
ππνζηήξημε ζηελ εθπφλεζε ζηαηηθψλ κειεηψλ θαη εθζέζεσλ θηι. Δπηπιένλ, 
ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, εθπφλεζεο κειεηψλ επεθηάζεσλ, 
ζπγγξαθήο λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηερληθψλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο. 

 
Κ1.2 Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Γεσηερληθέο Μειέηεο. 
 ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ, ε 

δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε 
ππνζηήξημε ζηελ εθπφλεζε γεσηερληθψλ κειεηψλ θαη εθζέζεσλ θηι. Θα 
παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, εθπφλεζεο κειεηψλ επεθηάζεσλ, 
ζπγγξαθήο λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηερληθψλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο. 

 
Κ1.3 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Παξνρήο πζηεκάησλ Ηζρύνο.  
 Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο κειεηψλ θαη θαηαζθεπήο ζηνπο ηνκείο 

παξνρήο ζπζηεκάησλ ηζρχνο. Σν αληηθείκελν πεξηιακβάλεη ηε ζπλδξνκή ζε 
ζέκαηα ζπζηεκάησλ παξνρήο - δηαλνκήο ηζρχνο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, 
θσηηζκνχ, γεηψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο δηαθπγφλησλ ξεπκάησλ, 
ζπληνληζκνχ ειεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε άιια ζπζηήκαηα ζε ζηαζκνχο, 
ζήξαγγεο θαη ακαμνζηάζηα, δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία 
Η/Μ Δμνπιηζκνχ & Τπφγεησλ ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ. Θα παξέρεη 
ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ λέσλ 
επεθηάζεσλ, ζπγγξαθή λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο. 
 

Κ1.4 Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αεξηζκνύ/ Κιηκαηηζκνύ.  
 Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα αεξηζκνχ ζεξάγγσλ, αεξηζκνχ 

θαη θιηκαηηζκνχ ζηαζκψλ, δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
αληίζηνηρνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ Θα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά 
ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 
ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθή λέσλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

 
Κ1.5 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Αζζελώλ Ρεπκάησλ. 

Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ ζε 
ηνκείο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζπζηεκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, δηαδηθαζηψλ 
δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ. Θα 
παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε 
κειεηψλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθή λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο. 
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Κ1.6 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ 
 Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ ζε 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ. Θα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα 
Κέληξσλ Διέγρνπ ππφγεησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπζηεκάησλ 
ηειεδηαρείξηζεο, ζπζηεκάησλ ελζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο ζπιινγήο 
δεδνκέλσλ, ζπζηεκάησλ SCADA θαη HMI ππφγεησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ, ηζρχνο έιμεο, παξνρήο ηζρχνο κέζεο ηάζεο ππφγεησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη απηνκαηηζκψλ ειεθηξνινγηθψλ θαη 
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (BACS), δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε 
ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ. Θα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν 
ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, 
θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθή λέσλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 
 

Κ1.7 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο εκαηνδόηεζεο.  
 Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο κειεηψλ ζηνλ ηνκέα ζεκαηνδφηεζεο θαη 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζπξκψλ κε ή ρσξίο ζπλνδφ. Θα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ 
ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ επεθηάζεσλ, 
ζπγγξαθή λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. ην 
αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν ζπληνληζκφο δηεπηθαλεηψλ θαη 
ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο, ηξνραίνπ πιηθνχ, επηδνκήο, 
έιμεο θαη άιισλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηφζν γηα ηηο θχξηεο γξακκέο 
φζν θαη γηα ακαμνζηάζηα. 

 
Κ1.8 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Παξνρήο Ηζρύνο Έιμεο.  

 Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο κειεηψλ θαη θαηαζθεπήο ζηνπο ηνκείο 
παξνρήο ηζρχνο έιμεο. Σν αληηθείκελν πεξηιακβάλεη ηε ζπλδξνκή ζε ζέκαηα 
ηζρχνο έιμεο ζπξκψλ κε ζχζηεκα 3εο ξάγαο 750V ή/θαη ελαέξηνπ ξνεθφξνπ 
αγσγνχ, DC, αμηνιφγεζε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, 
δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία Η/Μ Δμνπιηζκνχ & Τπφγεησλ 
ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ. Θα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά 
ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 
ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ λέσλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθή λέσλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ απηψλ, 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΑΜ. 
 

Κ1.9 Πνιηηηθόο ή Μεραλνιόγνο ή Ζιεθηξνιόγνο ή Ζιεθηξνληθόο Μεραληθόο ή 
Αξρηηέθηνλαο κε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηακόξθσζεο ςεθηαθνύ 
πεξηβάιινληνο BIM  

  Σερληθφο χκβνπινο γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο (BIM) θαη ππνζηήξημε ηεο 
ΑΜ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ κειεηψλ, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο 
παξάδνζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ ππφ θαηαζθεπή έξγσλ ζε 
πεξηβάιινλ BIM. Δπίζεο ππνζηήξημε ηεο ΑΜ ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο 
ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο BIM θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 
ησλ κειινληηθψλ επεθηάζεσλ. 

 
Ζ δεύηεξε νκάδα (θαηεγνξία Κ2) ζα απνηειείηαη από ην αθόινπζν πξνζσπηθό: 

 
Κ2.1 Πνιηηηθόο Μεραληθόο Μειεηώλ. 
 ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ, ε 

δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε ζπκκεηνρή 
ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εθζέζεσλ θηι. Δπηπιένλ, ζα παξέρεη 
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ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο, εθπφλεζεο κειεηψλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθήο λέσλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηερληθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

 
Κ2.2  Πνιηηηθόο ή Σνπνγξάθνο Μεραληθόο, πγθνηλσληνιόγνο.  

ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο θαη εθπφλεζε 
γεληθψλ ζπγθνηλσληαθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ κε ρξήζε 
ζπγθνηλσληαθψλ κνληέισλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κνληέισλ δηαρείξηζεο 
ηεο θπθινθνξίαο. Δπηπιένλ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε Μειεηψλ Κφζηνπο-
Οθέινπο λέσλ έξγσλ κε ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ επηβαηηθήο 
θίλεζεο θαη κεηαθηλήζεσλ γεληθά. 
 

Κ2.3 Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Γεσηερληθέο Μειέηεο. 
 ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ, ε 
δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε ζπκκεηνρή 
ζηελ εθπφλεζε γεσηερληθψλ κειεηψλ θαη εθζέζεσλ θηι. Θα παξέρεη 
ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο, εθπφλεζεο κειεηψλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθήο λέσλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηερληθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 
 

Κ2.4 Ζιεθηξνιόγνο ή Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σξνραίνπ πιηθνύ. 
Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο 
θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ Σξνραίνπ Τιηθνχ Μεηξφ θαη Σξακ. Σν αληηθείκελν 
πεξηιακβάλεη ηα ακαμψκαηα ησλ ζπξκψλ, ηα θνξηία θαη θπξίσο ηα Η/Μ 
ζπζηήκαηα ησλ ζπξκψλ φπσο ην ζχζηεκα έιμεο θαη νη θηλεηήξεο, ην ζχζηεκα 
βνεζεηηθήο ηζρχνο, νη ζχξεο, ηα θξέλα, ην ζχζηεκα HYAC, ηα ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ θιπ. 

 
 Κ2.5 Ζιεθηξνιόγνο ή Μεραλνιόγνο Μεραληθόο πζηεκάησλ. 

 Σερληθφο ζχκβνπινο  ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα κειεηψλ θαη δηεπηθαλεηψλ ησλ 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ζα 
ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη 
Αζθαιείαο (RAMS) ζπζηεκάησλ θαη ζε εθηηκήζεηο αζθαιείαο ζπζηεκάησλ. 
Δπίζεο, ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ 
θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε 
κειεηψλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθή λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο. 

 
Κ2.6 Μεραλνιόγνο ή Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Δπίβιεςεο Δγθαηαζηάζεσλ. 
  Σερληθφο ζχκβνπινο γηα ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο εγθαηάζηαζεο, ησλ  

 δνθηκψλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη 
 ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ. Σν αληηθείκελν πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε 
ηεο επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ, ηνλ επί 
ηφπνπ ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ αλαδφρσλ, ηηο δνθηκέο κεκνλσκέλσλ θαη 
νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, ηηο δνθηκέο επηδφζεσλ θαη ηελ ζέζε ζε 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 
 

Κ2.7 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Αζζελώλ Ρεπκάησλ. 
Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ ζε 
ηνκείο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζπζηεκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, δηαδηθαζηψλ 
δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ. Θα 
παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε 
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κειεηψλ επεθηάζεσλ, ζπγγξαθή λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο. 
 

Κ2.8 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο εκαηνδόηεζεο.  
 Σερληθφο ζχκβνπινο ππνζηήξημεο κειεηψλ ζηνλ ηνκέα ζεκαηνδφηεζεο θαη 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζπξκψλ κε ή ρσξίο νδεγφ ή ζπλνδφ. Θα παξέρεη 
ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ επεθηάζεσλ, 
ζπγγξαθή λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. ην 
αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν ζπληνληζκφο δηεπηθαλεηψλ θαη 
ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζεο, ηξνραίνπ πιηθνχ, επηδνκήο, 
έιμεο θαη άιισλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηφζν γηα ηηο θχξηεο γξακκέο 
φζν θαη γηα ακαμνζηάζηα. 

 
Κ2.9 Πνιηηηθόο ή Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ηδεξνδξνκηθήο Δπηδνκήο.  
  Σερληθφο ζχκβνπινο ζε ζέκαηα ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο (ζχζηεκα ηξνρηψλ, 

ζχζηεκα ειεθηξνθφξνπ ξάβδνπ, πεδνδηαδξφκνπο/ θαλάιηα θαισδίσλ, 
ζθπξφδεκα πιήξσζεο ππζκέλα ζήξαγγαο, αγσγνχο φδεπζεο θαισδίσλ, 
ζχζηεκα ζπιινγήο ξεπκάησλ δηαθπγήο θ.ιπ., ζηηο ζήξαγγεο θαη ζηα 
ακαμνζηάζηα). ε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξφκελα, ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ 
ξφιν ζε ηερληθά ζέκαηα ειέγρνπ κειεηψλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ επεθηάζεσλ, 
ζπγγξαθή λέσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 
Δπηπιένλ, ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη ζε ζέκαηα δηεπηθαλεηψλ κε ηα 
άιια ζπζηήκαηα, εδαθνκεηαθεξφκελνπ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ θαη 
αληίζηνηρσλ (ηνπ αληηθεηκέλνπ) ειέγρσλ θαη δνθηκψλ επηδφζεσλ. 

 
Κ2.10 Πνιηηηθόο Μεραληθόο Καηαζθεπήο 

ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο 
ηεο θαηαζθεπήο θαη ε επί ηφπνπ επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε φηη απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ππφ θαηαζθεπή έξγα. Όζνλ 
αθνξά ηηο κειινληηθέο επεθηάζεηο, ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ηερληθά 
ζέκαηα ζηηο ππφ εθπφλεζε κειέηεο ησλ έξγσλ απηψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηεο ΑΜ. 
 

Κ2.11 Γεσιόγνο ΠΔ 
Σερληθφο χκβνπινο γηα ηελ επαιήζεπζε θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ 
γεσινγηθψλ, πδξνγεσινγηθψλ, πδξνινγηθψλ θ.ά. ζπλζεθψλ θαη γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο επηθαλεηαθήο θαη ππφγεηαο γεσκεραληθήο παξαθνινχζεζεο  
(monitoring) εδάθνπο θαη πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ εθζθαθψλ θαη αληηζηήξημεο ησλ ππφ θαηαζθεπή έξγσλ. Γηα ηηο 
κειινληηθέο επεθηάζεηο, ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ζηε δηεξεχλεζε θαη 
αμηνιφγεζε γεσινγηθψλ θιπ δεδνκέλσλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
απαηηνχκελσλ παξακέηξσλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζηαηηθψλ θαη γεσηερληθψλ 
κειεηψλ ησλ έξγσλ.  
 

Κ2.12  Μεραληθόο Πνηόηεηαο 
Θα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε φια ηα επηκέξνπο αληηθείκελα πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Έιεγρνο θαη βειηίσζε δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 
θαη ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ έξγσλ. 
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 Τπνβνήζεζε ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

 Τπνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΜ ηηο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ 
ειέγρνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 Τπνβνήζεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ πηζηνπνίεζε ISO. 

 Έιεγρνο εθαξκνγήο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 

 
Κ2.13 Μεραληθόο πκβάζεσλ θαη Κόζηνπο 

ην αληηθείκελφ ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
ζέκαηα ζπκβαηηθά θαη θφζηνπο (ζπκβαηηθή ζπκκφξθσζε αλαδφρσλ, αηηήκαηα 
αλαδφρσλ, ΑΠΔ, λέεο ηηκέο θιπ), γηα ηα ππφ θαηαζθεπή έξγα θαζψο θαη ε 
ππνβνήζεζε ηεο ΑΜ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηηο 
κειινληηθέο επεθηάζεηο (ζπγγξαθή ηεπρψλ, εθηίκεζε πνζνηήησλ, 
θνζηνιφγεζε θιπ). 
 

Κ2.14 Μεραληθόο Υξνληθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 
 ην αληηθείκελφ ηνπ πεξηιακβάλεηαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ζέκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ ππφ θαηαζθεπή έξγσλ, 
θαζψο θαη ε ππνβνήζεζε ηεο ΑΜ ζε ζέκαηα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
κειινληηθψλ επεθηάζεσλ. 

 
Κ2.15 Μεραληθόο Λνγηζκηθνύ θαη Γεδνκέλσλ  
 ρεδηάδεη αξρηηεθηνληθέο, ελζσκαηψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη κεγάια δεδνκέλα (big 

data) απφ πνιιαπιέο πεγέο. Γλψζηεο γισζζψλ εξσηαπνθξίζεσλ Structured 
Query Language/SQL, ηερλνινγίαο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Μεραληθήο 
Μάζεζεο. 

 
K2.16 H/M Μεραληθνί Καηαζθεπήο 
 Σερληθφο ζχκβνπινο γηα ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο εγθαηάζηαζεο, ησλ  

δνθηκψλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη 
ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ. 

 Σν αληηθείκελν πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνιή ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ, ππξνπξνζηαζίαο, παξνρήο θαη δηαλνκήο ηζρχνο, 
ηζρχνο έιμεο ζπξκψλ, ζεκαηνδφηεζεο θαη απηφκαηεο πξνζηαζίαο, 
ιεηηνπξγίαο θαη επηηήξεζεο ζπξκψλ, ηειεπηθνηλσληψλ, ζπζηεκάησλ αζζελψλ 
ξεπκάησλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ θηι. Δπηπιένλ 
πεξηιακβάλεηαη ε νξγάλσζε ηεο επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηεο 
επηδνκήο θαη ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ, ηνλ επί ηφπνπ ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ 
αλαδφρσλ, ηηο δνθηκέο κεκνλσκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, ηηο 
δνθηκέο επηδφζεσλ θαη ηελ ζέζε ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 
 

 
4.3 Απαηηνύκελε εκπεηξία 
 

H απαηηνχκελε εκπεηξία ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ πκβνχινπ παξνπζηάδεηαη 
αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 7. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα νη πξνηεηλφκελνη 
ζπληνληζηέο ζε έξγα ΠΜ θαη ΗΜ αληίζηνηρα απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ηα θάησζη 
πξνζφληα: 
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Ο πξνηεηλφκελνο απφ ηνλ χκβνπιν πληνληζηήο απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα ΠΜ ηεο 
νκάδαο, ζα είλαη ππνρξεσηηθά έλαο Μεραληθφο ΠΜ απφ ηα ζηειέρε Κ1.1 ή Κ1.2 ηεο 
Οκάδαο Κ1, ν νπνίνο απαηηείηαη λα έρεη γεληθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 25 εηψλ ζε έξγα 
ΠΜ (ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ πξνηείλεηαη), εθ ησλ νπνίσλ 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 έηε ζηε δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ κεγάισλ έξγσλ 
ΠΜ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ  5 έηε ζε εκπεηξία ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζηε 
δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ έξγσλ Μεηξφ. 
 
Ο πξνηεηλφκελνο απφ ηνλ χκβνπιν πληνληζηήο απνθιεηζηηθά γηα ηα ζέκαηα Η/Μ 
ηεο Οκάδαο, ζα είλαη ππνρξεσηηθά έλαο Μεραληθφο Η/Μ απφ ηα ζηειέρε Κ1.3 έσο 
Κ1.8 ηεο Οκάδαο Κ1, ν νπνίνο απαηηείηαη λα έρεη γεληθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 25 έηε 
ζε έξγα Η/Μ (ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ πξνηείλεηαη), εθ ησλ 
νπνίσλ εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ15 έηε ζηε δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ ησλ Η/Μ 
ζπζηεκάησλ κεγάισλ έξγσλ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε εκπεηξία ηερληθνχ 
ζπκβνχινπ ζηε δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ ζπζηεκάησλ Η/Μ έξγσλ Μεηξφ. 
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Πίλαθαο 7: Απαηηνύκελε Δκπεηξία Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ πκβνύινπ 
 

Κσδηθόο Θέζε 

ΑΡ. 
ΑΣΟΜΩΝ 

Α/Μ 
ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 
Δκπεηξία-Δμεηδίθεπζε 

ΔΛΑΥΗΣΟΥΡΟΝΟ 
ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
 

 
Οκάδα Κ1 

Κ1.1 Πνιηηηθφο Mεραληθφο, ηαηηθέο Μειέηεο 1 60 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γνκνζηαηηθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 
25 έηε (*) ζε ζηαηηθέο κειέηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε 
ζηαηηθέο κειέηεο έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25 (*) 

Κ1.2 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Γεσηερληθέο 
Μειέηεο 

1 60 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γεσηερληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 
έηε (*)ζε γεσηερληθέο κειέηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε 
γεσηερληθέο κειέηεο ππφγεησλ έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25 (*) 

Κ1.3 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Παξνρήο 
πζηεκάησλ Ιζρχνο 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε (**) 
ζε κειέηεο ζπζηεκάησλ παξνρήο - δηαλνκήο ηζρχνο κέζεο θαη 
ρακειήο ηάζεο, θσηηζκνχ θαη γεηψζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε αληίζηνηρεο, κε ηηο πξναλαθεξφκελεο, κειέηεο 
έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25  (**) 

Κ1.4 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Αεξηζκνχ/ 
Κιηκαηηζκνχ 

1 60 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε (**) 
ζε κειέηεο αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 
έηε ζε αληίζηνηρεο, κε ηηο πξναλαθεξφκελεο, κειέηεο έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25  (**) 

Κ1.5 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε (**) 
ζε κειέηεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε αληίζηνηρεο, κε ηηο πξναλαθεξφκελεο, κειέηεο 
έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25  (**) 

Κ1.6 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο πζηεκάησλ 
Απηνκαηηζκνχ 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε (**) 
ζε κειέηεο ζπζηεκάησλ ηειεδηαρείξηζεο, ζπζηεκάησλ ελζχξκαηεο 
θαη αζχξκαηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζπζηεκάησλ SCADA θαη HMI 
ζπζηεκάησλ θαη απηνκαηηζκψλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε αληίζηνηρεο, κε 
ηηο πξναλαθεξφκελεο, κειέηεο ζπζηεκάησλ έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25  (**) 

Κ1.7 Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο εκαηνδφηεζεο 1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε (**) 
ζε ζέκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζπξκψλ, εθ ησλ 
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε αληίζηνηρα, κε ηα πξναλαθεξφκελα, 
ζπζηήκαηα έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25  (**) 
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Κ1.8 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Παξνρήο 
Ιζρχνο Έιμεο 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 ή 25 έηε (**)  
ζε ζέκαηα ηζρχνο έιμεο ζπξκψλ κε ζχζηεκα 3εο ξάγαο 750V DC 
ή/θαη ελαέξηνπ ξνεθφξνπ αγσγνχ, αμηνιφγεζε θαη εθηέιεζε ησλ 
ζρεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε 
ιεηηνπξγία Η/Μ Δμνπιηζκνχ & Τπφγεησλ ηδεξνδξνκηθψλ 
πζηεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε αληίζηνηρεο, κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο, κειέηεο έξγσλ Μεηξφ 

15 ή 25  (**) 

Κ1.9 

Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο  ή 
Ηιεθηξνιφγνο ή Ηιεθηξνληθφο Μεραληθφο 
ή Αξρηηέθηνλαο κε εκπεηξία ζε ζέκαηα 
δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο 
BIM 

1 60 

Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο  ή Ηιεθηξνιφγνο ή Ηιεθηξνληθφο 
Μεραληθφο ή Αξρηηέθηνλαο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 έηε θαη 
ηνπιάρηζηνλ δηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ 
πεξηβάιινληνο BIM  
 

15 

 Οκάδα Κ2 

Κ2.1 Πνιηηηθφο Μεραληθφο Μειεηψλ 2 40 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γνκνζηαηηθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε 
ζε κειέηεο έξγσλ ΠΜ  

12 

Κ2.2 
Πνιηηηθφο ή Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, 
πγθνηλσληνιφγνο 

2 40 

πγθνηλσληνιφγνο Μεραληθφο (Πνιηηηθφο ή Σνπνγξάθνο), κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζηελ εθπφλεζε γεληθψλ 
ζπγθνηλσληαθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, κε ρξήζε 
ζπγθνηλσληαθψλ κνληέισλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κνληέισλ 
δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

12 

Κ2.3 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Γεσηερληθέο 
Μειέηεο 

1 40 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γεσηερληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε  
ζε γεσηερληθέο κειέηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε 
γεσηερληθέο κειέηεο ππφγεησλ έξγσλ Μεηξφ 

12 

Κ2.4 
Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Σξνραίνπ Τιηθνχ 

1 40 

Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
12 έηε ζε ζέκαηα Σξνραίνπ Τιηθνχ ηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ θαη Σξακ 
εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε ζέκαηα Σξνραίνπ Τιηθνχ 
Έξγσλ  Μεηξφ. 
 

12 

Κ2.5 
Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
πζηεκάησλ 

2 40 

Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
12 έηε ζε ζέκαηα κειεηψλ θαη δηεπηθαλεηψλ ησλ 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε 
ζέκαηα Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη 
Αζθαιείαο (RAMS) ζπζηεκάησλ 

12 

Κ2.6 
Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
Δπίβιεςεο Δγθαηαζηάζεσλ 

2 40 

Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
12 έηε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ 
εγθαηάζηαζεο ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ, ηνλ επί ηφπνπ ζπληνληζκφ 
δηαθνξεηηθψλ αλαδφρσλ, ηηο δνθηκέο κεκνλσκέλσλ θαη 
νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, ηηο δνθηκέο επηδφζεσλ θαη ηελ ζέζε 
ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ζε ζηδεξνδξνκηθά ή κεγάια βηνκεραληθά 

12 
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– θηηξηαθά έξγα.  

Κ2.7 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αζζελψλ Ρεπκάησλ 

2 40 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζε ζέκαηα 
ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζπζηεκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, δηαδηθαζηψλ 
δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ, 
ζε ζηδεξνδξνκηθά ή κεγάια βηνκεραληθά – θηηξηαθά έξγα 

12 

Κ2.8 Hιεθηξνιφγνο Μεραληθφο εκαηνδφηεζεο 1 40 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζε ζέκαηα 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζπξκψλ 

12 

Κ2.9 
Μεραλνιφγνο ή Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
ηδεξνδξνκηθήο Δπηδνκήο 

1 40 

Μεραλνιφγνο ή Πνιηηηθφο Μεραληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ  12 
έηε ζε κειέηεο ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο, εθ ησλ νπνίσλ 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε επηθεληξσκέλα ζε αληίζηνηρεο, κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο, κειέηεο έξγσλ Μεηξφ 

12 

Κ2.10 Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καηαζθεπήο 2 40 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καηαζθεπήο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε 
ζηελ νξγάλσζε θαη θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ ΠΜ. 

12 

Κ2.11 Γεσιφγνο ΠΔ 2 40 

Γεσιφγνο (ΠΔ) κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζε κειέηεο ζηε 
δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε γεσινγηθψλ θιπ δεδνκέλσλ θαη ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ παξακέηξσλ γηα ηελ εθπφλεζε 
ησλ ζηαηηθψλ θαη γεσηερληθψλ κειεηψλ ησλ έξγσλ,  εθ ησλ νπνίσλ 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε επηθεληξσκέλα ζε αληίζηνηρεο, κειέηεο έξγσλ 
Μεηξφ.  
 

12 

Κ2.12 Μεραληθφο Πνηφηεηαο 1 40 
Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζηνλ 
Πνηνηηθφ Έιεγρν, ζηε Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο 
πηζηνπνίεζεο ISO θιπ 

12 

Κ2.13 Μεραληθφο πκβάζεσλ θαη Κφζηνπο 1 40 
Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζηε 
δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ζηελ 
θνζηνιφγεζε κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

12 

Κ2.14 Μεραληθφο Υξνληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 1 40 
Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζην 
Υξνληθφ Πξνγξακκαηηζκφ κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

12 

Κ2.15 Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ θαη Γεδνκέλσλ 1 40 

Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο ή Ηιεθηξνληθφο 
Μεραληθφο ή Αξρηηέθηνλαο ή Πηπρηνχρνο Πιεξνθνξηθήο  κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 12 έηε ζην ζρεδηαζκφ αξρηηεθηνληθψλ, ζηελ 
ελζσκαηψζε θαη δηαρεηξίζε κεγάισλ δεδνκέλσλ (big data) απφ 
πνιιαπιέο πεγέο. Γλψζηεο γισζζψλ εξσηαπνθξίζεσλ Structured 
Query Language/SQL, ηερλνινγίαο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη 
Μεραληθήο Μάζεζεο. 
 

12 

Κ2.16 Η/Μ Μεραληθνί Καηαζθεπήο 3 40 
Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
12 έηε ζε έξγα Η/Μ φπσο αεξηζκφο, θπιηφκελεο θιίκαθεο, 
αλειθπζηήξεο, αληιηνζηάζηα. 

12 
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(*)  Η απαηηνχκελε γεληθή εκπεηξία ησλ 25 εηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα γηα ηηο εηδηθφηεηεο ΠΜ (Κ1.1 θαη Κ1.2), αθνξά κφλν ζην άηνκν πνπ ζα νξηζηεί 

ζπληνληζηήο ζε έξγα ΠΜ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν νξηζζείο ζπληνληζηήο ζε ζέκαηα ΠΜ απαηηείηαη λα δηαζέηεη, εθηφο ησλ άιισλ πξνζφλησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 21.2.2.1 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ειάρηζηε γεληθή εκπεηξία 25 εηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Γηαγσληδφκελνο έρεη δπλαηφηεηα 
επηινγήο γηα ηελ εκπεηξία  ησλ 25 εηψλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ Κ1.1 ή Κ1.2,  αλάινγα κε ην πνην ζηέιερνο  ζα νξηζηεί σο ζπληνληζηήο. 

 
(**) Η απαηηνχκελε γεληθή εκπεηξία ησλ 25 εηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα γηα ηηο εηδηθφηεηεο ΗΜ (Κ1.3 έσο Κ1.8), αθνξά κφλν ζην άηνκν πνπ ζα νξηζηεί 

ζπληνληζηήο ζε έξγα ΗΜ ιακβάλνληαο ππφςε, φηη ν νξηζζείο ζπληνληζηήο ζε ζέκαηα ΗΜ απαηηείηαη λα δηαζέηεη, εθηφο ησλ άιισλ πξνζφλησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 21.2.2.1 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ειάρηζηε γεληθή εκπεηξία 25 εηψλ.   Ωο εθ ηνχηνπ, ν Γηαγσληδφκελνο έρεη δπλαηφηεηα 
επηινγήο γηα ηελ εκπεηξία ησλ 25 εηψλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ Κ1.3 έσο Κ1.8, αλάινγα κε ην πνην ζηέιερνο νξηζηεί σο ζπληνληζηήο. 
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