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1 Διζαγυγή 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ (ΑΜ) πξνγξακκαηίδνληαο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ηνπ 
Μεηξό ζηελ Αζήλα, έρεη εληάμεη ζην πξόγξακκά ηεο, ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή κηαο λέαο 
γξακκήο, ηεο Γξακκήο 4, ε νπνία ζα ζπκπιεξώλεη ηηο 3 ππάξρνπζεο γξακκέο (Γξακκή 1 – 
πξώελ ΖΑΠ θαη Γξακκέο 2 & 3 ηεο Αηηηθό Μεηξό). 

ηελ παξνύζα θάζε ε ΑΜ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο A' ηεο Γξακκήο 4, «Άιζνο 
Βεΐθνπ – Γνπδή», έρεη  ήδε πξνρσξήζεη ζηε πξνθήξπμε δηεζλνύο Γηαγσληζκνύ (RFP_308/17) 
κε θιεηζηή δηαδηθαζία πξνζθαιώληαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα 
ππνβάιινπλ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα επηινγή (Α’ ζηάδην), πξνθεηκέλνπ όζνη από απηνύο 
επηιεγνύλ ζην Α’ ηάδην λα ππνβάιινπλ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζην Β’ ηάδην ηνπ 
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ. 

Σν ελ ιόγσ ηκήκα A’ «Άιζνο Βεΐθνπ – Γνπδή» έρεη κήθνο πεξίπνπ 13 ρικ θαη 15 λένπο 
ζηαζκνύο, κε ηα θξέαηα αεξηζκνύ ηνπο, ηνπο εμήο: Άιζνο Βεΐθνπ, Γαιάηζη, Διηθώλνο, Κπςέιε, 
Γηθαζηήξηα, Αιεμάλδξαο, Δμάξρεηα, Αθαδεκία, Κνισλάθη, Δπαγγειηζκόο, Καηζαξηαλή, 
Παλεπηζηεκηνύπνιε, Εσγξάθνπ, Ηιίζηα, Γνπδή. 

Πεξηιακβάλεη έλα λέν Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ) γηα ηελ Γξακκή 4, κε πξννπηηθή 
ελζσκάησζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γξακκώλ 1, 2, 3, αιιά θαη κειινληηθώλ 
απηόκαησλ λέσλ γξακκώλ θαη ηνπ Σξακ, θαζώο θαη έλα λέν θηίξην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ 
ησλ λέσλ ζπξκώλ, πνπ ζα ρσξνζεηεζνύλ ζε δηαζέζηκν ρώξν ζην ακαμνζηάζην επνιίσλ. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη δύν επηζηάζκνπο ηεο γξακκήο, πξηλ ην ζηαζκό Άιζνο Βεΐθνπ (θάησ από 
ηελ Λεσθ. Βεΐθνπ) θαη κεηά ην ζηαζκό Γνπδή (θάησ από ηε Λεσθ. Καηεράθε), πνπ ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηερληθά έξγα κε θαηάιιειε δηάηαμε ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ 
δηαθιαδώζεσλ/αιιαγώλ γηα ηελ ελαπόζεζε ησλ λέσλ ζπξκώλ, ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε 
ζπληήξεζή ηνπο. 

Καηά κήθνο ηνπ ηκήκαηνο Α’ ηεο Γξακκήο 4 πξνβιέπνληαη ελλέα (9) θξέαηα ελδηάκεζα ή 
ηεξκαηηθά, δειαδή ηα θξέαηα ΔΤΓΑΠ, Βεΐθνπ – πιπληήξην – πληήξεζε, Βηβιηνζήθεο, 
Γηαθιάδσζεο Δπαγγειηζκνύ, Φνξκίσλνο, Νήαξ Ζζη, Γηθαηνζύλεο, ΣΒΜ Καηεράθε, ΓΝΑ. 

ην αληηθείκελν ηεο σο άλσ ύκβαζεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ θαη ε εθηέιεζε ησλ 
αξραηνινγηθώλ εξγαζηώλ θαζώο θαη νη παξαθάκςεηο δηθηύσλ ΟΚΩ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

Ωζηόζν ε ΑΜ δηαηεξώληαο  ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη κέξνο ησλ πξναλαθεξόκελσλ εξγαζηώλ 
κε μερσξηζηή ζύκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαζθεπή ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θπξίσο έξγνπ απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε  δηαγσληζκνύ (RFP_322/17)  πνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ δηθηύσλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω) θαη ηηο 
αξραηνινγηθέο εξγαζίεο. 
  
Σν παξόλ ηεύρνο παξέρεη ζηνπο Γηαγσληδόκελνπο ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά 
ηελ εθηέιεζε Αξραηνινγηθώλ Δξγαζηώλ θαη Παξαθάκςεσλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. γηα ην Α΄ Σκήκα 
«Άιζνο Βεΐθνπ – Γνπδή» ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξό ηεο Αζήλαο (εθεμήο αλαθεξόκελν θαη σο 
«ην Έξγν»). Πεξηιακβάλεη ηηο ζέζεηο ηνπ Έξγνπ όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ νη ππόςε 
εξγαζίεο, θαζώο θαη ηηο κειέηεο θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 
 
ην παξόλ ηεύρνο ζην Παξάξηεκα Α, επηζπλάπηεηαη ν θαηάινγνο ζρεδίσλ ηνπ Έξγνπ. 
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2 Πεπιγπαθή θέζευν ηος Έπγος  

 

Νη ζέζεης ηοσ Έργοσ όποσ προβιέπεηαη λα εθηειεζηούλ Αρταηοιογηθές εργαζίες θαη Ξαραθάκυεης 
δηθηύφλ Ν.Θ.Υ είλαη ζηης περηοτές τφροζέηεζες ηφλ δεθαπέληε (15) ζηαζκώλ κε ηα Φρέαηα 
αερηζκού ηοσς θαη ηφλ ελλέα (9) Φρεάηφλ ελδηάκεζφλ  ή ηερκαηηθώλ. Νη παραπάλφ θαηαζθεσές 
θαίλοληαη ζηο ζτέδηο Γεληθής Νρηδοληηογραθίας. 
 
Δηδηθόηεξα: 
 
Οη Αξραηνινγηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ εληόο ησλ πεξηγξακκάησλ εθζθαθήο ησλ αλνηθηώλ 
νξπγκάησλ ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπώλ, όπσο απηά θαίλνληαη ζην ζρέδην Γεληθήο 
Οξηδνληηνγξαθίαο, θαη ελδερνκέλσο ζηα αλνηθηά νξύγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
κεηαηνπηδόκελσλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. 
Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε πξνηεξαηόηεηα  ησλ ζέζεσλ ηνπ έξγνπ από ηηο νπνίεο ζα μεθηλήζνπλ 
θαη ζα ζπλερηζηνύλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα θαζνξηζζεί από ηελ ΑΜ., θαηόπηλ ζπλελλνήζεσλ κε 
ηηο αξκόδηεο  Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο. 
 
Οη παξαθάκςεηο ησλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθίλεζε εθείλσλ ησλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω 
πνπ δηέξρνληαη εληόο ησλ πεξηγξακκάησλ εθζθαθώλ ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ ησλ παξαπάλσ 
θαηαζθεπώλ, όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα Καηαγξαθήο Γηθηύσλ Ο.Κ.Ω., θαζώο θαη εθείλσλ ησλ 
νπνίσλ ελδερνκέλσο ζα απαηηεζεί ε παξάθακςε γηα ιόγνπο θπθινθνξηαθώλ παξαθάκςεσλ ή 
θαη γηα άιινπο ηπρόλ ιόγνπο. 
Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε πξνηεξαηόηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ έξγνπ από ηηο νπνίεο ζα μεθηλήζνπλ 
θαη ζα ζπλερηζηνύλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα θαζνξηζζεί από ηελ ΑΜ., θαηόπηλ ζπλελλνήζεσλ κε 
ηνπο αξκόδηνπο Ο.Κ.Ω. 

 
3 Ανηικείμενο ηος Έπγος 

3.1 Γενικά 
  

ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε εθπόλεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
Μειεηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζύληαμεο 
πξνκεηξήζεσλ πνζνηήησλ. Ζ εθπόλεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ ζα γίλεη 
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ ηεο ΑΜ (βιέπε ζρεηηθό 
Σεύρνο), θαζώο θαη ησλ αξκόδησλ Ο.Κ.Ω ή άιισλ αξκόδησλ αλά αληηθείκελν Τπεξεζηώλ 
(ΓΟΤ/ΤΠΟΜΔ θιπ). 
 
εκεηώλεηαη όηη ζηηο Μειέηεο πνπ εθπνλεί ν ίδηνο ν Αλάδνρνο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ζύληαμε πξνκεηξήζεσλ πνζνηήησλ, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη Μειέηεο εθπνλνύληαη 
από ηνπο Ο.Κ.Ω ή άιιεο αξκόδηεο Τπεξεζίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη 
πξνκεηξήζεηο πνζνηήησλ κόλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθπνλεί ν ίδηνο. 
 
Αλαθνξηθά κε ηηο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο θαη ηα ελζσκαηνύκελα θαηά πεξίπησζε πιηθά, 
ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθώλ Τιηθώλ θαη 
Δξγαζηώλ ηεο ΑΜ. (βιέπε ζρεηηθό Σεύρνο), θαζώο θαη ησλ αξκόδησλ Ο.Κ.Ω. ή άιισλ 
αξκόδησλ αλά αληηθείκελν Τπεξεζηώλ (ΓΟΤ/ΤΠΟΜΔ θιπ). 
 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί  ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο κε κέξηκλα θαη δαπάλεο 
ηνπ, πξνθεηκέλνπ είηε λα εθδνζνύλ γηα ινγαξηαζκό θαη ζην όλνκα ηεο  ΑΜ όιεο νη 
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απαηηνύκελεο άδεηεο, είηε λα δνζνύλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο από ηξίηνπο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ Έξγνπ.  
 
ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξόληνο ηεύρνπο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθόηεξα ηα επί 
κέξνπο αληηθείκελα. 

 
3.2 Καηαγπαθή Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ 

 
Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηε 
ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ 
πξόθεηηαη λα θαηαιεθζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Δπηπξνζζέησο θαηόπηλ εληνιήο 
ηεο ΑΜ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ νξηζκέλσλ ηκεκάησλ 
ηνπ Έξγνπ, πνπ αλ θαη  ζηελ παξνύζα θάζε δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ρώξνπο 
εξγνηαμηαθήο θαηάιεςεο, όπσο θαίλνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα, ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνδνζνύλ από ηελ ΑΜ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε. 
 

Ζ θαηαγξαθή απηή ζα γίλεηαη κε ζρέδηα, πεξηγξαθέο, πίλαθεο, πνζόηεηεο, θσηνγξαθίεο, 
θιπ θαη ζα πεξηιακβάλεη όια ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία, όπσο π.ρ. δέλδξα, θξεάηηα όισλ 
ησλ ΟΚΩ, δξόκνπο, λεζίδεο, θξάζπεδα (ηα πςόκεηξα ζηα θξαζπεδόξεηζξα ζα 
απνηππώλνληαη ζε δεύγε ώζηε ην ύςνο ησλ θξαζπέδσλ λα πξνθύπηεη από ηελ 
αθαίξεζε δύν πςνκέηξσλ), ζηύινπο όισλ ησλ ΟΚΩ, πεξίπηεξα, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, 
αληζόπεδεο δηαβάζεηο, ζεκαηνδνηνύκελνπο θόκβνπο, παγθάθηα, ζηληξηβάληα θιπ., 
ζύκθσλα κε όζα πξνδηαγξάθνληαη ζην Σεύρνο Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ. Ζ αλσηέξσ 
θαηαγξαθή είλαη αλαγθαία λα ππάξρεη πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαγεγξακκέλε από ηνλ 
Αλάδνρν ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηνπ Έξγνπ.  
 

Όια ηα παξαπάλσ ζρέδηα θαη ηεύρε ζα ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα έγθξηζε ζηελ. ΑΜ. 
 

Όπνπ ε ΑΜ. θξίλεη όηη απαηηείηαη, ηα ζρέδηα θαη ηα ηεύρε ζα πξνσζνύληαη κέζσ ηεο 
Τπεξεζίαο ζηνπο εκπιεθόκελνπο νξγαληζκνύο όπσο ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, Γ10, Γήκνπο, 
ΔΠΑ θηι. γηα επαιήζεπζε θαη ζρνιηαζκό, ζύκθσλα κε ηα όζα πξνδηαγξάθνληαη ζην 
Άξζξν 104 ησλ Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ.  

 
3.3 Σοπογπαθικέρ Μελέηερ και Δπγαζίερ  

 
Τπάξρεη παιαηόηεξε ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε γηα ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ Έξγνπ ζε 
θιίκαθα 1:500 ζην ζύζηεκα αλαθνξάο ΟΜΑ ηνπ Μεηξό.  
 

Ο Αλάδνρνο ζα ειέγμεη θαη ζα επαιεζεύζεη ηελ αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ηνπ δόζεθαλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ Έξγνπ. 
 

Σν ζύζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη ην ζύζηεκα αλαθνξάο ΟΜΑ. 
 

Ο Αλάδνρνο ζα ηδξύζεη Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ζύκθσλα κε ην Άξζξν 107 ησλ 
Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ. 
 

Δπίζεο, ζα εθηειέζεη όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ κέηξεζε 
θαη ίδξπζε όισλ ησλ νξηδνληηνγξαθηθώλ θαη πςνκεηξηθώλ δηθηύσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
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Γεληθά, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο θαη ηνπο 
ειέγρνπο πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (ραξάμεηο, 
έιεγρνη, θιπ) ζύκθσλα κε ην Άξζξν 107 ηνπ ηεύρνπο ησλ  Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ. 
 

3.4 Έκδοζη κάθε είδοςρ αδειών 
 

Ο Αλάδνρνο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ΑΜ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκόδηεο Γεκόζηεο Αξρέο, Οξγαληζκνύο θαη  Τπεξεζίεο 
(Γήκνπο, Τπνπξγεία, Ο.Κ.Ω, ΟΑΑ, Γαζαξρεία θιπ), πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 
θαηάιιειεο ζπλελλνήζεηο, λα δνζνύλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ή θαη λα εθδνζνύλ εγθαίξσο 
όιεο νη αλαγθαίεο άδεηεο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ.  
 
Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλεο εηδηθόηεξεο πεξηπηώζεηο γηα ηηο 
νπνίεο ελδέρεηαη λα  απαηηεζεί πξνεγνπκέλσο -πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο εξγαζηώλ- λα 
γίλνπλ ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο, λα δνζνύλ εγθξίζεηο ή θαη έθδνζε ζρεηηθώλ αδεηώλ όπσο: 
κεηαθνξά πεξηπηέξσλ, κεηαθνξά κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζην ζηαζκό Δπαγγειηζκό, 
κεηαθνξά ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ, εθδνηεξίσλ εηζηηεξίσλ, ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ, πξόρεηξσλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ ηνπ ΟΑΑ ή Γήκσλ, ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ, ηζηώλ 
θσηηζκνύ, θακεξώλ θπθινθνξίαο, απνκάθξπλζε πξνηνκώλ, αγαικάησλ, ζπληξηβαληώλ, 
δηάθνξσλ Έξγσλ Σέρλεο θιπ θαη κεηαθνξά ηνπο ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από 
ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε θνξείο ή από ηελ ΑΜ.  
 
Δπίζεο γηα εξγαζίεο όπσο ε θνπή δέλδξσλ, ή ε κεηαθύηεπζή ηνπο -εθόζνλ απηό είλαη 
δπλαηόλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ Γήκν ηελ ΑΜ ή άιινπο - ζα πξνεγεζεί 
απαξαίηεηα ε έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ ή θαη εγθξίζεσλ από ηνπο αξκόδηνπο 
θνξείο (Γαζαξρείν, Γήκνη θιπ) γηα απηό ην ζθνπό. 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ θαη θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο κε ηελ ΑΜ λα απνμειώζεη, θαζαηξέζεη θαη θαηεδαθίζεη ηα θηίζκαηα θαη 
επηθείκελα εληόο ησλ ρώξσλ ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ ησλ 
θαηαζθεπώλ πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα εξγνηαμηαθώλ θαηαιήςεσλ θαη ζα θαηαιεθζνύλ  
γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ.  
Δπηπξνζζέησο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη όηαλ ηνπ δνζεί ζρεηηθή εληνιή από ηελ ΑΜ λα 
απνμειώζεη, θαζαηξέζεη θαη θαηεδαθίζεη θηίζκαηα θαη επηθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληόο 
ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ θαη δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα θάζε ζηνπο ρώξνπο εξγνηαμηαθήο θαηάιεςεο όπσο 
θαίλνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα, αιιά ελδέρεηαη λα ηνπ απνδνζνύλ από ηελ ΑΜ ζε 
κεηαγελέζηεξε θάζε.  
 
Απνηειεί επίζεο ππνρξέσζή ηνπ ε απνθνκηδή όισλ ησλ πξντόλησλ απνμειώζεσλ, 
θαζαηξέζεσλ, θαηεδαθίζεσλ θαη ε κεηαθνξά θαη ελαπόζεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο 
πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο. 
 
Πξηλ από ηελ έλαξμε εξγαζηώλ εθζθαθήο θαη θαηεδάθηζεο ν Αλάδνρνο ζα είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηε δηαθνπή παξνρήο ΟΚΩ ζηηο ηδηνθηεζίεο πνπ ηπρόλ ζα θαηαιεθζνύλ. 
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3.5 Απσαιολογικέρ Δπγαζίερ 

 
Πεξηιακβάλνπλ δηεξεπλήζεηο, θαηαγξαθέο, αλαζθαθέο, ζπληήξεζε, απόζπαζε, 
κεηαθνξά, δηαθύιαμε – πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ηπρόλ επαλαηνπνζέηεζε ζηελ αξρηθή 
ηνπο ζέζε, θιπ. ησλ αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ. 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ε πεξίθξαμε θαη ε θύιαμε ησλ ρώξσλ ησλ 
αξραηνινγηθώλ εξγαζηώλ, νη δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θηι) γηα ηνλ 
εληνπηζκό αξραηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνύκελσλ αληηζηεξίμεσλ, νη 
αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο, ε θαηαγξαθή θαη απνηύπσζε ησλ επξεκάησλ, ε ζπληήξεζε 
θαη θύιαμε ησλ αξραηνηήησλ θαη ε επαλεπίρσζε ησλ ρώξσλ εθζθαθήο ζην πθηζηάκελν 
επίπεδν πξηλ ηηο εξγαζίεο, θαηόπηλ εληνιήο ηεο ΑΜ.  

Δπίζεο, ζηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ πεξηνρώλ 
αξραηνινγηθώλ αλαζθαθώλ, πξηλ ηελ έλαξμε απηώλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βάζνπο 
εθζθαθήο ή κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ζα ζηακαηήζεη ε αλαζθαθή, θαζώο θαη κεηά ηελ ηπρόλ 
επαλεπίρσζε απηώλ. 

Οη αξραηνινγηθέο εξγαζίεο εθηεινύληαη από ηνλ Αλάδνρν, ππό ηελ επνπηεία ησλ 
αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 
πνπ νξίδνληαη από απηέο . 
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηπρόλ εληνπηζκό αξραηνινγηθώλ 
επξεκάησλ, ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, εληόο ησλ 
πεξηγξακκάησλ εθζθαθήο ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ ησλ θαηαζθεπώλ ηνπ Έξγνπ.  
 
Δθόζνλ εληνπηζηνύλ αξραηνινγηθά επξήκαηα ζα μεθηλήζεη  αξραηνινγηθή αλαζθαθηθή 
έξεπλα ε νπνία ζα πξνρσξήζεη ζε έθηαζε θαη βάζνο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αηηηθό Μεηξό.  
 
ε πεξίπησζε πνπ ε αξραηνινγηθή εθζθαθή επεθηαζεί ζε βάζε γηα ηα νπνία απαηηνύληαη  
κέηξα αληηζηήξημεο απηά ζα εθηειεζζνύλ κόλν κεηά από εληνιή ηεο Αηηηθό Μεηξό θαη 
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξαθάησ ζρεηηθή Παξάγξαθν 3.8 (Έξγα 
αληηζηήξημεο πξαλώλ νξπγκάησλ.) 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα εάλ ην θξίλεη ζθόπηκν λα δηαθόςεη ηηο 
εξγαζίεο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Αξραηνινγηθή 
Τπεξεζία, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνύλ, ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ  αξραηνινγηθώλ 
επξεκάησλ.  
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε  ησλ εξγαζηώλ -ζε όπνην ζηάδην θαη αλ απηέο βξίζθνληαη όπσο 
πξναλαθέξζεθε- ν θαηαιεθζείο ρώξνο ζα απνθαζίζηαηαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 
ΑΜ, είηε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (νδνζηξώκαηα, πεδνδξόκηα, θιπ.), είηε όπσο άιισο 
ππνδεηρζεί από ηελ ΑΜ. 
 

3.6 Παπακάμτειρ Γικηύυν ΟΚΩ 
 

ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνληαη νη κεηαηνπίζεηο όισλ ησλ πθηζηάκελσλ 
δηθηύσλ ΟΚΩ πνπ δηέξρνληαη εληόο ησλ πεξηγξακκάησλ εθζθαθήο ησλ αλνηθηώλ 
νξπγκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο/ κειέηεο θαη απαηηήζεηο ηεο ΑΜ θαη  ησλ αληίζηνηρσλ 
νξγαληζκώλ. Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηελ εθζθαθή λέσλ νξπγκάησλ, ηελ πξνκήζεηα θαη 



 

 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ 
ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 

«ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ - ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ  
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ειίδα 8 από 18 

εγθαηάζηαζε ησλ δηθηύσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νξγαληζκώλ, ηελ επίρσζε 
ησλ αλσηέξσ νξπγκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρώξσλ ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 
ΑΜ, είηε ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε (νδνζηξώκαηα, πεδνδξόκηα, θιπ.), είηε όπσο 
άιισο ππνδεηρζεί από ηελ ΑΜ. εκεηώλεηαη όηη γηα ηα πδξαπιηθά δίθηπα, ηε 
ζεκαηνδόηεζε θαη ηνλ δεκνηηθό θσηηζκό  ν Αλάδνρνο εθηειεί όιεο ηηο εξγαζίεο, ελώ γηα 
ηα ππόινηπα δίθηπα  πινπνηεί κόλν ηηο εθζθαθέο θαη επηρώζεηο, σο θαη εξγαζίεο 
θαηαζθεπήο θξεαηίσλ θαη εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο ζε δηαβάζεηο θηι. εθηόο αλ δεηεζεί 
αιιηώο από ηνλ νξγαληζκό. 
 
Τθηζηάκελα δίθηπα λννύληαη ηα ππόγεηα θαη ελαέξηα δίθηπα ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο 
Ωθειείαο (ΟΚΩ), αλεμαξηήησο αλ είλαη ελεξγά ή όρη. Απηά είλαη: 

 

 Γίθηπα ΔΤΓΑΠ θαη ΤΠΟΜΔΓΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (Γ10) (ζσιήλεο ύδξεπζεο, ππξόζβεζεο, ιπκάησλ 
θαη νκβξίσλ) 

 Γίθηπα ΓΔΖ (θαιώδηα πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 

 Γίθηπα ΟΣΔ (ηειέθσλα) θαη όια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 Γίθηπα ΔΠΑ (αέξην) 

 Γίθηπν ΖΛΠΑΠ 

 Γίθηπα Γ.ΚΔ.Ο (θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο) 

 Γίθηπα Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ 

 Γίθηπα Γεκνηηθήο Ύδξεπζεο 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιάβεη θάζε έγθξηζε κειέηεο θαη άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Καηαγξαθή ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα 
πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα Σεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εκθαηλόκελεο ζηα 
ππόςε ζρέδηα ζέζεηο ησλ δηθηύσλ είλαη ελδεηθηηθέο. 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό όισλ ησλ 
δηθηύσλ εληόο ηνπ πεξηγξάκκαηνο εθζθαθήο ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ θαη λα 
εμαθξηβώζεη ηηο αθξηβείο ηνπο ζέζεηο κε ηελ δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ ηνκώλ. 
Δπηπξνζζέησο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαη εθηόο ησλ 
πεξηγξακκάησλ ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ ησλ θαηαζθεπώλ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη 
ε ΑΜ. Γηα θάζε ηνκή ζα εθπνλεζνύλ ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηελ ΑΜ, ζύκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηεο. 

 
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλεηηθώλ ηνκώλ θαη κέζσ ζπζθέςεσλ ζπληνληζκνύ 
κε ηνπο εθπξνζώπνπο όισλ ησλ ΟΚΩ θαη ηελ ΑΜ, ν Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ην ζρέδην 
ζπληνληζκνύ, όπνπ ζα θαίλνληαη νη πξνηεηλόκελεο κεηαηνπίζεηο όισλ ησλ δηθηύσλ ΟΚΩ. 
Σν ζρέδην ζπληνληζκνύ ζα ππνβάιιεηαη  γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ. 
 
Θα πξέπεη λα κεξηκλάηαη, ώζηε νη νδεύζεηο ησλ κόληκσλ κεηαηνπίζεσλ λα γίλνληαη ζε 
δεκόζηνπο ρώξνπο.  
 
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απόιπηε επζύλε γηα ηνλ ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ θνξέσλ θαη ηελ 
εύξεζε ιύζεο θνηλά απνδεθηήο από όινπο ηνπο θνξείο.  
Με βάζε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ζπληνληζκνύ ζα εθπνλεζνύλ νη κειέηεο Δθαξκνγήο 
παξαθάκςεσλ ησλ δηθηύσλ ΟΚΩ θαη ζηε ζπλέρεηα ε πινπνίεζή ηνπο. 
Οη κειέηεο Δθαξκνγήο παξάθακςεο ησλ δηθηύσλ ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη όισλ ησλ δηθηύσλ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη Δηαηξείαο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζα εθπνλνύληαη  από ηνπο 
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ίδηνπο ηνπο Οξγαληζκνύο.  Ωζηόζν ν ίδηνο ν Οξγαληζκόο δύλαηαη λα απαηηήζεη ε κειέηε 
Δθαξκνγήο λα εθπνλεζεί από ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν. 
 
Οη κειέηεο Δθαξκνγήο γηα ηηο παξαθάκςεηο ησλ δηθηύσλ ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ιύκαηα θαη 
ύδξεπζε, Γηεύζπλζε Τδξαπιηθώλ Έξγσλ (Γ10) γηα όκβξηα, Γήκσλ γηα νδηθό θσηηζκό θαη  
εκαηνδόηεζεο ζα εθπνλεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη αξρηθά ηηο  
κειέηεο Δθαξκνγήο γηα ζρνιηαζκό ζηελ ΑΜ, ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην 
ζπληνληζκνύ.  Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηπρόλ ζρνιίσλ ηεο ΑΜ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 
γηα έγθξηζε ηηο κειέηεο ζηνπο αξκόδηνπο Οξγαληζκνύο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ 
παξαηεξήζεηο επί ησλ ελ ιόγσ κειεηώλ από ηνπο αξκόδηνπο Οξγαληζκνύο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα επαλππνβάιιεη ηηο κειέηεο όπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, 
θαζώο θέξεη εμ’ νινθιήξνπ ηελ επζύλε ησλ ηειηθώλ εγθξίζεσλ ησλ ππόςε κειεηώλ.  
 
Καηά πεξίπησζε θαη εθόζνλ ε ΑΜ θξίλεη όηη γηα ιόγνπο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο όριεζεο 
ζηε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο είλαη επηβεβιεκέλε ε κέζνδνο ππόγεηαο κεραληθήο δηάλνημεο 
(pipe-jacking) γηα ηελ παξάθακςε ελόο δηθηύνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηελ 
εθαξκόζεη κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηεο ΑΜ.  
 

3.7 Κςκλοθοπιακέρ Παπακάμτειρ 
 

Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη θαη πινπνηήζεη όιεο ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα 
απαηηεζνύλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.  
 
Δίλαη ππεύζπλνο λα ιάβεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαη άδεηεο από ηελ ΑΜ θαη ηηο 
αξκόδηεο Τπεξεζίεο/Φνξείο. 
 
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζα ηεξείηαη απ’ επζείαο πξόζβαζε πεδώλ ζε όιεο ηηο 
ηδηνθηεζίεο, θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζηελ πεξηνρή άκεζεο γεηηλίαζεο κε ην εξγνηάμην 
 
ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ παξαθάκςεσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβιέςεη θαη 
θαηαζθεπάζεη ή εγθαηαζηήζεη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, θώλνπο, θνξεηά ζηεζαία, ηαηλίεο 
ζήκαλζεο, θαλνύο θπθινθνξίαο, πξνζσξηλό θσηηζκό θαη ινηπό απαηηνύκελν εμνπιηζκό 
νδηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο 
ζήκαλζεο γηα όιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ παξαθάκςεσλ. 

 
3.8 Έπγα ανηιζηήπιξηρ ππανών οπςγμάηυν 
 

ε όζα νξύγκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεηαηνπηδόκελσλ δηθηύσλ ΟΚΩ απαηηεζεί (ιόγσ 
βάζνπο εθζθαθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο επηηόπνπ εδαθηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 
γεηηληάδνπζεο θαηαζθεπέο ή ηελ νδηθή θπθινθνξία), ζα πινπνηεζεί ζύζηεκα πξνζσξηλήο 
αληηζηήξημεο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο. Σν είδνο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηα 
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ  ζα πξνθύςνπλ από ζρεηηθή κειέηε 
αληηζηήξημεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεηηθνύ Άξζξνπ ησλ Πξνδηαγξαθώλ 
Μειεηώλ, ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε θαη  ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα 
πεξηιακβάλεη θαηά πεξίπησζε ζύζηεκα παζζαινζαλίδσλ, κηθξνπαζζάισλ, παζζάισλ, 
εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο, ειώζεσλ/αγθπξώζεσλ, αληεξίδσλ θιπ.  
 
Οη αλσηέξσ πξνβιέςεηο ηζρύνπλ θαη γηα όζεο πεξηπηώζεηο ε αξραηνινγηθή εθζθαθή 
πξνβιέπεηαη εμαξρήο (ή πξνθύςεη θαηά ηελ εμέιημή ηεο) λα επεθηαζεί ζε ηθαλό βάζνο.  
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ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ζα απαηηεζεί ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο γεσκεραληθήο θαη 
δνκεηηθήο παξαθνινύζεζεο (π.ρ. ρσξνζηαζκηθώλ ζεκείσλ, ξσγκνκέηξσλ θιπ) ζε 
γεηηνληθά θηίξηα/θαηαζθεπέο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηε θάζε ησλ 
εξγαζηώλ εθζθαθήο. 

 
3.9 Δπγοηαξιακοί Υώποι  

 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίζεη ώζηε ηα όξηα, ε έθηαζε θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 
εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ ιηγόηεξε δπλαηή όριεζε ζηελ πεξηνρή, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ.  
 

Οη εξγνηαμηαθνί ρώξνη ζα είλαη αδόκεηνη ρώξνη θαη θαηά πξνηίκεζε δεκόζηνη, όπνπ είλαη 
δπλαηόλ, θαη ζα θαηαιεθζνύλ πξνζσξηλά από ηνλ Αλάδνρν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 
πνπ απαηηείηαη. Ζ θαηάιεςε ησλ ρώξσλ ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηελ θάζε ηνπ Έξγνπ θαη 
νπσζδήπνηε κεηά από εληνιή ηεο ΑΜ. 
 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιεςεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε 
ζηελ ΑΜ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ πνπ ζα θαηαιεθζνύλ.  
 

Γηα ηνπο ρώξνπο νη νπνίνη θαηαιακβάλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη είλαη ρώξνη 
πνπ αλήθνπλ ζε ηδηώηεο, ή ρώξνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν, Διιεληθό Γεκόζην θιπ, 
ζπληάζζνληαη Πξσηόθνιια Παξάδνζεο Παξαιαβήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ κε ηνλ 
ηδηνθηήηε (όηαλ είλαη ηδηώηεο), κε ηνλ Γήκν ή κε άιιε Τπεξεζία, ζηελ δηθαηνδνζία ησλ 
νπνίσλ ππάγεηαη ε πξνο θαηάιεςε πεξηνρή. 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε επηκέξνπο Έξγνπ, είηε εμ νινθιήξνπ είηε κέρξη ην ζηάδην 
πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ ΑΜ. κε ζρεηηθή εληνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν, ν Αλάδνρνο 
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ΑΜ. ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη Πξσηόθνιιν 
Παξάδνζεο Παξαιαβήο ησλ ρώξσλ, είηε κε ηελ ΑΜ. κόλν, είηε θαη κε ηνλ ηδηνθηήηε θάζε 
ρώξνπ, είηε θαη κε ηελ Τπεξεζία ζηελ δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο ππάγεηαη ν ρώξνο απηόο. 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαζαηξέζεη / θαηεδαθίζεη όια ηα επηθείκελα πνπ βξίζθνληαη 
εληόο ησλ ρώξσλ πνπ ζα θαηαιεθζνύλ πξνζσξηλά ή κόληκα γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο 
ηνπ Έξγνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ απνθνκηδή όισλ ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο θαη 
ηελ ελαπόζεζή ηνπο ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλνπο. 
 

Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη πξνζσξηλή πεξίθξαμε ζηελ πεξίκεηξν θάζε εξγνηαμίνπ 
ζηηο πεξηνρέο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. Ζ πεξίθξαμε ζα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεη, εθηόο από ηελ νξηνζέηεζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγνηαμηαθνύ 
ρώξνπ, θαη ησλ  νξπγκάησλ από λεξά πιεκκύξαο από ηηο αλάληε πεξηνρέο. Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ 
ΑΜ απνηύπσζε ηνπ νξίνπ πεξίθξαμεο κε εκβαδνκέηξεζε όιεο ηεο έθηαζεο πνπ έρεη 
θαηαιεθζεί σο εξγνηαμηαθόο ρώξνο. 
 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη θαηαζθεπή δηόδσλ θαη 
πξνζβάζεσλ (πεδώλ θαη νρεκάησλ) πξνο ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ παξελνρινύληαη από ηηο 
θαηαιήςεηο ησλ ρώξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ.  
 

ηα ζρέδηα ησλ εξγνηαμηαθώλ θαηαιήςεσλ δείρλνληαη ζηελ παξνύζα θάζε ηα όξηα ησλ 
πξνο θαηάιεςε ρώξσλ. Δλδέρεηαη κεηά από εληνιή ηεο ΑΜ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε λα 
απνδνζνύλ από ηελ ΑΜ ζηνλ Αλάδνρν νη ρώξνη νη νπνίνη εληάζζνληαη κελ ζηα 
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πεξηγξάκκαηα ησλ αλνηθηώλ νξπγκάησλ, αιιά δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ελ ιόγσ 
ζρέδηα ιόγσ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπώλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη επηπξνζζέησο ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ θαηάιεςεο πνπ θαίλνληαη 
ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα, πξνβιέπεηαη θαη ε θαηάιεςε ησλ απαξαίηεησλ εθείλσλ ρώξσλ 
εληόο ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο παξάθακςεο ησλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω.  
 
Οη ρώξνη απηνί δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ ζηελ παξνύζα θάζε θαζόηη δελ είλαη εθ 
ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο νη πληνληζηηθέο Μειέηεο παξάθακςεο ησλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω νη 
νπνίεο ζα γίλνπλ από ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπο αξκόδηνπο Ο.Κ.Ω θαη ζα θαζνξίζνπλ 
επαθξηβώο ηηο νδεύζεηο ησλ πξνο κεηαηόπηζε δηθηύσλ ζηηο λέεο ηνπο ζέζεηο.  
 

3.10 Πεπιβαλλονηικά Θέμαηα 
   

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ, ιακβάλνληαο παξάιιεια όια ηα απαξαίηεηα κέηξα (πξνιεπηηθά, δηνξζσηηθά, 
αληηζηαζκηζηηθά, θηι) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ζην θπζηθό θαη 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.   
 
πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε:   
1. ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο,  
2. όισλ όζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ Απόθαζε Έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ 
(ΑΔΠΟ) ηνπ Έξγνπ (Τ.Α. 9724/21-5-2018), 
3. ησλ πξνηάζεσλ ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ 
Έξγνπ, θαζώο θαη  
4. όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 29 ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεώζεσλ θαη ζηελ Γεληθή Πξνδηαγξαθή GS0180. 

 
3.11 Μηηπώο ηος Έπγος 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, είηε εμ νινθιήξνπ είηε κέρξη ην ζηάδην πνπ ζα 
θαζνξίδεηαη κέζσ ζρεηηθώλ εληνιώλ, ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη ζηελ 
Αηηηθό Μεηξό, ηα ηνπνγξαθηθά «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα, μερσξηζηά από όια ηα 
ππόινηπα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ «Όπσο 
Καηαζθεπάζηεθε» απνηύπσζε κε ηνπνγξαθηθέο κεζόδνπο όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
Έξγνπ (ζην ζηάδην πνπ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί) θαη ζα παξαδνζνύλ ζηελ Αηηηθό Μεηξό, 
ηόζν ζε έληππε όζν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ όια ηα 
«Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα ησλ δηθηύσλ πνπ έρεη παξαθάκςεη. 

 
 
4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ Καηάλογορ σεδίυν 
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ΑΛΟ ΒΔΙΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ" ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ / ARCHAEOLOGICAL WORKS AND PUBLIC 

UTILITY ORGANIZATIONS NETWORK RELOCATIONS – LINE 4, SECTION A’ 
"ALSOS VEIKOU GOUDI” THE ATHENS METRO  

ΛΙΣΑ ΥΔΓΙΧΝ / DRAWINGS LIST 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟ ΥΔΓΙΟΤ 
DRAWING NUMBER 

ΣΙΣΛΟ TITLE 
ΚΛΙΜΑΚΑ 
/ SCALE 

ΚΟΤΣΙ/
ΒΟΥ 

    ΥΔΓΙΑ ΥΑΡΑΞΔΧΝ ALIGNMENT DRAWINGS     

1 4G00CW203B101A ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΗΕΝΛΡΗΝΓΟΑΦΗΑ  GENERAL HORIZONTAL ALIGNMENT 1/5000   

    ΥΔΓΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΚΧ PU NETWORK DRAWINGS     

2 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ OKΥ (1 / 16) PU NETWORK INVENTORY (1 / 16) 1/1000   

3 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (2 / 16) PU NETWORK INVENTORY (2 / 16) 1/1000   

4 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (3 / 16) PU NETWORK INVENTORY (3 / 16) 1/1000   

5 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (4 / 16) PU NETWORK INVENTORY (4 / 16) 1/1000   

6 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (5 / 16) PU NETWORK INVENTORY (5 / 16) 1/1000   

7 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (6 / 16) PU NETWORK INVENTORY (6 / 16) 1/1000   

8 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (7 / 16) PU NETWORK INVENTORY (7 / 16) 1/1000   
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9 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (8 / 16) PU NETWORK INVENTORY (8 / 16) 1/1000   

10 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (9/ 16) PU NETWORK INVENTORY (9 / 16) 1/1000   

11 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (10/ 16) PU NETWORK INVENTORY (10 / 16) 1/1000   

12 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (11/ 16) PU NETWORK INVENTORY (11 / 16) 1/1000   

13 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (12/ 16) PU NETWORK INVENTORY (12 / 16) 1/1000   

14 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (13/ 16) PU NETWORK INVENTORY (13 / 16) 1/1000   

15 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (14/ 16) PU NETWORK INVENTORY (14 / 16) 1/1000   

16 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (15/ 16) PU NETWORK INVENTORY (15 / 16) 1/1000   

17 4G00PW190B101Α ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΥΛ ΝΘΥ (16/ 16) PU NETWORK INVENTORY (16 / 16) 1/1000   

    ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ       

18 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (1/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (1/45) 1/500   

19 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (2/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (2/45) 1/500   

20 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (3/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (3/45) 1/500   

21 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (4/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (4/45) 1/500   

22 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (5/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (5/45) 1/500   
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23 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (6/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (6/45) 1/500   

24 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (7/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (7/45) 1/500   

25 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (8/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (8/45) 1/500   

26 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (9/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (9/45) 1/500   

27 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (10/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (10/45) 1/500   

28 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (11/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (11/45) 1/500   

29 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (12/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (12/45) 1/500   

30 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (13/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (13/45) 1/500   

31 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (14/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (14/45) 1/500   

32 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (15/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (15/45) 1/500   

33 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (16/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (16/45) 1/500   

34 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (17/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (17/45) 1/500   

35 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (18/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (18/45) 1/500   

36 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (19/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (19/45) 1/500   

37 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (20/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (20/45) 1/500   
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38 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (21/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (21/45) 1/500   

39 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (22/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (22/45) 1/500   

40 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (23/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (23/45) 1/500   

41 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (24/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (24/45) 1/500   

42 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (25/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (25/45) 1/500   

43 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (26/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (26/45) 1/500   

44 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (27/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (27/45) 1/500   

45 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (28/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (28/45) 1/500   

46 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (29/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (29/45) 1/500   

47 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (30/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (30/45) 1/500   

48 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (31/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (31/45) 1/500   

49 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (32/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (32/45) 1/500   

50 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (32/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (33/45) 1/500   

51 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (33/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (33/45) 1/500   

52 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (34/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (34/45) 1/500   
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53 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (35/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (35/45) 1/500   

54 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (36/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (36/45) 1/500   

55 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (37/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (37/45) 1/500   

56 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (38/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (38/45) 1/500   

57 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (39/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (39/45) 1/500   

58 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (40/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (40/45) 1/500   

59 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (41/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (41/45) 1/500   

60 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (42/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (42/45) 1/500   

61 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (43/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (43/45) 1/500   

62 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (44/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (44/45) 1/500   

63 4G00PW205B101A ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΞΝΡΞΥΠΖ (45/45) TOPOGRAPHICAL SURVEY (45/45) 1/500   

    EΡΓΟΣΑΞΙΑΚΔ ΚΑΣΑΛΗΦΔΙ  SITE INSTALLATIONS     

64 4H11PW202B101A ΦΟΔΑΟ ΔΓΑΞ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ ΘΑΡΑΙΖΤΖ EYDAP SHAFT SITE INSTALLATION 1/500   

65 4I11PW202B101A 
ΦΟΔΑΟ ΒΔΦΘΝ-ΞΙΛΡΖΟΗΝ-ΠΛΡΖΟΖΠΖ  
ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ ΘΑΡΑΙΖΤΖ  1/2 

VEIKOU SHAFT WASHING PLANT-
MAINTENANCE SITE INSTALLATION 1/2 

1/500   

65 4I11PW202B101A 
ΦΟΔΑΟ ΒΔΦΘΝ-ΞΙΛΡΖΟΗΝ-ΠΛΡΖΟΖΠΖ  

ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ ΘΑΡΑΙΖΤΖ 2/2 

VEIKOU SHAFT WASHING PLANT-

MAINTENANCE SITE INSTALLATION 2/2 
1/500   



 

 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 
«ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ - ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ειίδα 17  από 18 

66 4S11PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΙΠΝΠ ΒΔΦΘΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
ALSOS VEIKOU STATION SITE INSTALLATION 1/500   

67 4S12PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΓΑΙΑΡΠΗ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 
ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

GALATSI STATION SITE INSTALLATION 1/500   

68 4S13PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ EΙΗΘΥΛΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ  

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
ELIKONOS STATION SITE INSTALLATION 1/500   

69 4S14PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΘΤΔΙΖ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ  

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
KIPSELI STATION SITE INSTALLATION 1/500   

70 4S15PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 
ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

DIKASTIRIA STATION SITE INSTALLATION 1/500   

71 4S16PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
ALEXANDRAS STATION SITE INSTALLATION 1/500   

72 4S17PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΔΜΑΟΣΔΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
EXARHIA STATION SITE INSTALLATION 1/500   

73 4S18PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 
ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

AKADIMIA STATION SITE INSTALLATION 1/500   

74 4S19PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΘΝΙΥΛΑΘΗ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
KOLONAKI STATION SITE INSTALLATION 1/500   

75 4S20PW202B101A 

ΠΡΑΘΚΝΠ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ & ΦΟΔΑΟ 

ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖΠ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ 
ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

EVANGELISMOS STATION & ΔVANGELISMOS 

TRUMPET SHAFT SITE INSTALLATION 
1/500   

76 4H21PW202B101A 
ΦΟΔΑΟ ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
FORMIONOS SHAFT SITE INSTALLATION 1/500   

77 4S21PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 
ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

KAISARIANI STATION SITE INSTALLATION 1/500   

78 4H22PW202B101A 
ΦΟΔΑΟ ΛΖΑΟ ΖΠΡ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
ΛΔΑR HST SHAFT SITE INSTALLATION 1/500   

79 4S22PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝΞΝΙΖ 

ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

PANEPISTIMIOUPOLI STATION SITE 

INSTALLATION 
1/500   



 

 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 
«ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ - ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ειίδα 18  από 18 

80 4S23PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΗΙΗΠΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
ILISIA STATION SITE INSTALLATION 1/500   

81 4S24PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΕΥΓΟΑΦΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 
ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

ZOGRAFOU STATION SITE INSTALLATION 1/500   

82 4S25PW202B101A 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΓΝΓΖ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
GOUDI STATION SITE INSTALLATION 1/500   

83 4H26PW202B101A 
ΦΟΔΑΟ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 

ΘΑΡΑΙΖΤΖ 
DIKAIOSINIS SHAFT SITE INSTALLATION 1/500   

84 4I27PW202B101A 
ΦΟΔΑΟ TBM KATEXAKH ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ 
ΘΑΡΑΙΖΤΖ 

TBM SHAFT KATEXAKI SITE INSTALLATION 1/500   

85 4J28PW202B101A ΦΟΔΑΟ ΓΛΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ ΘΑΡΑΙΖΤΖ GNA SHAFT SITE INSTALLATION 1/500   
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