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GS0180 ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1 Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη επηπηψζεηο ησλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο 
Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 
ηνπ Έξγνπ (Τ.Α.9724-21/5/2018) θαη ζηελ  φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
ΜΠΔ (Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Γξακκήο 4 Μεηξφ: Άιζνο Βετθνπ –
Γνπδή –Ηαλνπάξηνο 2017) θαη ζηε ζ-ΠΜ (Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Γηαθνξνπνηήζεσλ 
πνπ πξνέθπςαλ θαηά  ηε Γηαδηθαζία  Γηαβνχιεπζεο  επί ηεο  ΜΠΔ Γξακκήο Μεηξφ 
4  –  Οθηψβξηνο  2017).  

 
1.2 ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
απαηηήζεσλ.  

 
1.3 Οη πξνηεηλφκελεο απφ ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή δξάζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ξχπαλζεο ζε φινπο ηνπο απνδέθηεο (αέξα, έδαθνο, λεξά), ζηε 
κείσζε ησλ νριήζεσλ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ζηελ 
πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

 
 
2. ΥΔΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
 
2.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ησλ θάησζη 

ζρεηηθψλ κειεηψλ: 
 

Α/Α ΜΔΛΔΣΖ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

1 
Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ φξνπ 5.5 ηεο 
Τ.Α.9724-21/5/2018 

2 
Δηδηθή Μειέηε Γηαρείξηζεο Πξντφλησλ εθζθαθήο & Τιηθψλ 
θαηαζθεπήο  

3.1 
 

3.2 

Δηδηθή Μειέηε θαη Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο  Αησξνχκελσλ 
σκαηηδίσλ θαη ΝΟ2 
Μεληαίεο Δθζέζεηο Απνηειεζκάησλ 

4 
 
 

Μεληαία Έθζεζε Απνηειεζκάησλ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ηεο 
ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ πδάησλ πνπ αληινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ.  

5 
Δηδηθή Μειέηε Πξνζηαζίαο Αζηηθνχ Πξαζίλνπ θαη Υισξίδαο θαη 
Φπηνηερληθήο Απνθαηάζηαζεο 

6 Δηδηθή Μειέηε Διέγρνπ Θνξχβνπ θαη Γνλήζεσλ θαηά ηελ Καηαζθεπή 

7 Πξφγξακκα Διέγρνπ Θνξχβνπ & Γνλήζεσλ (Θ & Γ) 

8 
Μεληαία Έθζεζε Απνηειεζκάησλ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο 
Θ&Γ 

9 Σερληθή Έθζεζε Γηαξξνψλ Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ζην Έδαθνο θαη ζηα 
Νεξά 
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10 Δηήζηεο Δθζέζεηο Παξαθνινχζεζεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 
ηνπ φξνπ 5.5 ηεο Τ.Α.9724-21/5/2018 

11 Μειέηεο Αλαλέσζεο ή / θαη Σξνπνπνηήζεο Δγθεθξηκέλσλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

12 Μειέηεο πκκφξθσζεο κε ηνλ Σερληθφ ρεδηαζκφ 

13 Σερληθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο ΣΔΠΔΜ Δξγνηαμίσλ ζχκθσλα κε 
φζα νξίδνληαη ζηελ Τ.Α.9724-21/5/2018 

14 ΣΔΠΔΜ (πλνδψλ Έξγσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ)  
 

 
2.2 Σν πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο, 

θαζψο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα ηεο 
Παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

 
2.3 Οη αλσηέξσ ζρεηηθέο κειέηεο / πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ππφθεηληαη ζε 

έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ θαζψο θαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ 
ΤΠΔΝ, γηα φζεο απφ απηέο απαηηείηαη. Πιελ φκσο ν Αλάδνρνο, αλεμάξηεηα ηεο 
έγθξηζεο απηήο, παξακέλεη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη εθαξκνγή 
ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
2.4 ε πεξίπησζε νηαζδήπνηε αλάγθεο αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπφλεζε 
ηεο απαηηνχκελεο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο - Έθζεζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
απαηηνχκελε Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ 
ΤΠΔΝ κεηά θαη απφ ηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ.  

 
2.5 Παξάιιεια, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Σερληθέο 

Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Δξγνηαμίσλ θαη ησλ Μειεηψλ πκκφξθσζεο κε ηνλ 
Σερληθφ ρεδηαζκφ, πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο 
απαηηνχκελεο Σερληθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο ζπλνδψλ ή άιισλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ ηνπ Ν. 4014/2011, πξνθεηκέλνπ ε ΑΜ λα ιάβεη ηελ 
πεξηβαιινληηθή έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΝ.  

 
2.6 Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

θάζε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε 
έγθπξε εθπφλεζε θαη ππνβνιή Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο ζηελ ΓΗΠΑ ψζηε λα 
εμαζθαιηζζεί ε απαξαίηεηε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
 
3.1 Ο Αλάδνρνο εληφο πελήληα (50) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ Έθζεζε ζηελ νπνία ζα 
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
φξνπ 5.5 ηεο Τ.Α.9724-21/5/2018 (ΠΠΠ) ζε πέληε (5) αληίγξαθα θαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Τ.Α.9724-21/5/2018, ζηελ εγθεθξηκέλε ΜΠΔ (Μειέηε 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Γξακκήο 4 Μεηξφ: Άιζνο Βετθνπ –Γνπδή –
Ηαλνπάξηνο 2017) θαη ζηε ζ-ΠΜ (Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Γηαθνξνπνηήζεσλ πνπ 
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πξνέθπςαλ θαηά  ηε Γηαδηθαζία  Γηαβνχιεπζεο  επί ηεο  ΜΠΔ Γξακκήο Μεηξφ 4  –  
Οθηψβξηνο 2017) θαη πξνβιέπνληαη ζηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Σν ΠΠΠ 
ζα ζπλαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
εξγαζηψλ θαη ζα αλαζεσξείηαη εηεζίσο, νπφηε θαη ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζηελ ΑΜ Αλαζεσξεηηθή Έθζεζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο απφ 
ην Δγθεθξηκέλν ΠΠΠ. 

 
3.2 Σν ΠΠΠ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ζην είδνο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
εξγαζηψλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

α)  αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ: Αλά εξγνηαμηαθφ ρψξν ζα 
παξνπζηάδνληαη νη γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο κε θσηνγξαθηθή απεηθφληζε θαη 
αλαθνξά ζηελ απφζηαζε απφ απηέο, νη αλακελφκελεο νριήζεηο θαη ηα 
θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο. 

β)  ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο θαη ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ (πρ δηάξθεηα εθζθαθψλ, παζαινεκπήμεσλ 
ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ κεραλεκάησλ φπσο θνκπξεζέξ, θηι) θαη ησλ 
απαηηνχκελσλ αλά πεξίπησζε δξάζεσλ (πρ monitoring ζνξχβνπ, 
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ)  θαη ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο, 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο, θαη ηηο δπλαηφηεηεο 
θαηάιιεινπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κελ 
πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια εξγαζίεο πςειήο φριεζεο. 

 

3.3 πγθεθξηκέλα ην ΠΠΠ ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα πεξηέρεη ιεπηνκεξή αλάιπζε 
ησλ θάησζη πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ: 

α) Αέξηνη Ρχπνη θαη Αησξνχκελα σκαηίδηα: Πεξηγξαθή ησλ πξνιεπηηθψλ 
κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ θαζψο θαη ησλ εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε δηαθπγή ξππαληψλ ζηελ αηκφζθαηξα. Σξφπνπο 
ειέγρνπ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ πνπ παξάγνληαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 
πνπ αλαπηχζζνληαη θαηαζθεπαζηηθέο, θιπ δξαζηεξηφηεηεο. Όια ηα 
πξνηεηλφκελα κέηξα ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Δηδηθήο Μειέηεο 
θαη ησλ Μεληαίσλ Δθζέζεσλ Απνηειεζκάησλ Πξνγξάκκαηνο 
Παξαθνινχζεζεο Αέξησλ Ρχπσλ θαη Αησξνχκελσλ σκαηηδίσλ. 

β) Μέηξα θαη δηαηάμεηο ειέγρνπ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πάζεο θχζεσο θηλεηψλ θαη ζηαζεξψλ κεραλεκάησλ 
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θαηαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ππαίζξηεο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, παζζαινεκπήμεηο, πδξαπιηθέο 
ζθχξεο, θιπ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 
Δηδηθήο Μειέηεο Διέγρνπ ζνξχβνπ θαη Γνλήζεσλ θαηά ηελ Καηαζθεπή, φπσο 
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 14.3 ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

γ) Πεξηγξαθή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ θαζψο θαη ησλ 
εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε δηαθπγή 
ξππαληψλ ζε επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά θαη ζην έδαθνο.  

δ) Πεξηγξαθή κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο ζηεξεψλ θαη πγξψλ 
απνβιήησλ, κε έκθαζε ζε ηπρφλ ηνμηθά ή πςειήο ξχπαλζεο απφβιεηα. 
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εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Απνβιήησλ θαη λα δειψλεη αλαιπηηθά φια φζα νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία 
(παξαγφκελεο πνζφηεηεο απνβιήησλ, εηαηξείεο δηάζεζεο – δηαρείξηζεο, θηι).  

ε) Πξνηάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ εθζθαπηφκελσλ πιηθψλ κε 
έκθαζε ζηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 
επηινγή ησλ ρψξσλ απφζεζεο απηψλ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα 
νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηελ Δηδηθή Μειέηε Γηαρείξηζεο Πξντφλησλ Δθζθαθήο & 
Τιηθψλ Καηαζθεπήο πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 5 ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

δ) Γηα θάζε επί κέξνπο εξγνηαμηαθφ ρψξν ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ 
„‟Δηδηθή Μειέηε Πξνζηαζίαο Αζηηθνχ Πξαζίλνπ θαη Υισξίδαο‟‟, πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ κε 
ζεκεησκέλα ηα πθηζηάκελα δέληξα – ζάκλνπο – πξάζηλν, αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ηνπ θάζε πθηζηάκελνπ δέληξνπ (είδνο, πεξίκεηξνο, χςνο, ειηθία) 
θαη θσηνγξαθηθή θάιπςε, εληνπηζκφ ησλ δέληξσλ πνπ ζα πξέπεη λα 
θνπνχλ, κεηαθεξζνχλ ή/θαη απνθαηαζηαζνχλ. Ζ Μειέηε απηή ζα 
ελζσκαησζεί ζηελ Έθζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κάιπςεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Απαηηήζεσλ. 

ε) Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε πεξηβαιινληηθή 
ππνβάζκηζε θαη κείσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ θαη 
πεξηνίθσλ. Πξφθεηηαη γηα αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ 
πξνυπάξρνπλ θαη πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ζηελ άκεζε 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ (πρ ξχπαλζε εδαθψλ ζε εξγνηαμηαθφ ρψξν, φπνπ 
παιαηφηεξα ιεηηνπξγνχζε κία βηνκεραληθή κνλάδα πςειήο φριεζεο, 
πξαηήξην βελδίλεο, θηι), θαζψο θαη πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ δηεμνδηθή δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πξφηαζε 
εηδηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ζηελ ΑΜ. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο 
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απφδνζε ησλ ρψξσλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ηνπο 
παξέιαβε ή ζηελ θαηάζηαζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

 
4. ΔΣΖΗΔ ΔΚΘΔΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ  
 
4.1 Οη εθζέζεηο απηέο ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ θαηά ην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα έσο ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.  

 
4.2 ηηο ελ ιφγσ εθζέζεηο ζα πεξηγξάθνληαη φζα αλαθέξνληαη ζηνλ πεξηβαιινληηθφ 

φξν 5.5 ηεο Τ.Α.9724-21/5/2018, θαζψο επίζεο θαη ηα αθφινπζα: 

 ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν, κε αλαιπηηθά ζηνηρεία 
γηα θάζε εξγνηάμην. 

 νη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, κε έκθαζε ζην πεξηβάιινλ 
γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ εξγνηαμίσλ. Θα εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ζην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ (αέξαο, λεξά, έδαθνο, ρισξίδα), ζην δνκεκέλν 
πεξηβάιινλ (θηίξηα, νδηθφ δίθηπν, δίθηπα ππνδνκψλ, θηι εληφο ή ζε γεηηλίαζε 
κε ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο θαη ζε κηθξή απφζηαζε γχξσ απφ ηελ 
πεξηνρή φδεπζεο ηεο ζήξαγγαο) θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ (πρ 
ζφξπβνο, πξνζβαζηκφηεηα ζε πεξηνρέο, ηδηνθηεζίεο, καγαδηά, θηι). 
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 πνζνηηθνπνηεκέλα θαη επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, φπσο κεηξήζεηο ζνξχβνπ, δνλήζεσλ, 
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ΡΜ10, ΡΜ2.5, ΝΟ2, πνζφηεηαο θαη ρεκηθήο ζχζηαζεο 
φισλ ησλ πγξψλ απνβιήησλ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεξψλ απνξξνήο 
θαη ησλ λεξψλ απφ δεμακελέο θαζίδεζεο- θαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν θαη 
„‟ρψξν‟‟ ή δίθηπν δηάζεζεο ή παξνρέηεπζήο ηνπο, πνζφηεηεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο θαη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο δηαηέζεθαλ, πνζφηεηεο θαη είδνο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ  θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ρψξν δηάζεζήο ηνπο. 

 Δπίζεο, ζα αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα, έθηαθηα πεξηζηαηηθά ή θαη 
δηακαξηπξίεο πνπ πξνέθπςαλ εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη νη 
ηξφπνη πνπ απηά αληηκεησπίζηεθαλ ή πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηνχλ. Σέινο, 
ζα παξαζέηνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ. 

 
5. ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΚΚΑΦΖ & ΤΛΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
 
5.1 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο δηαζηήκαηνο ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ζα 
ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ηελ Δηδηθή Μειέηε Γηαρείξηζεο Πξντφλησλ Δθζθαθήο & Τιηθψλ 
θαηαζθεπήο. 

Ζ ελ ιφγσ κειέηε ζα θαζνξίζεη ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο ππνδνρήο ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο δει. ησλ πξντφλησλ πνπ ρξήδνπλ απνκάθξπλζεο θαη 
απφζεζεο, θαζψο θαη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηπρφλ πξνζσξηλήο 
ζπγθέληξσζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α.9724-21/5/2018 θαη κεηά απφ θαηάιιειε 
δηεξεχλεζε.   

5.2 Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχνληαη πηζαλνί ελαιιαθηηθνί ρψξνη δηάζεζεο 
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ εθηάθησλ 
θαηαζηάζεσλ κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ επηιεγκέλσλ ρψξσλ ππνδνρήο. Ζ ηειηθή 
επηινγή ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε επηθαηξνπνηεκέλα 
ζηνηρεία θαη εγθεθξηκέλεο ΜΠΔ γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο.  

5.3 ηε κειέηε ζα εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθήο 
κε ρξήζε Βαξέσλ Ορεκάησλ, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. Ζ 
δηεξεχλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε θπθινθνξηαθά & πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα 
κε ζηφρν ηελ πξφηαζε ελφο δηαρεηξηζηηθνχ κνληέινπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ (αηκνζθαηξηθφ, εδαθηθφ, 
αθνπζηηθφ θιπ.) θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  ηνπ έξγνπ.  

5.4 Οπνπδήπνηε ηνχην είλαη δπλαηφλ θαη κεηά απφ ρεκηθή αλάιπζε ηεο ζχζηαζήο ηνπο, 
ηα πξντφληα εθζθαθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απνθαηάζηαζε ή θεπνηερληθή δηακφξθσζε. Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ ιεπηνκέξεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ ζα 
ελαπνηίζεληαη ηα πξντφληα εθζθαθήο αλάινγα κε ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, ηε 
κέζνδν ελαπφζεζεο, ζπκπχθλσζεο θαη θεπνηερληθήο δηακφξθσζεο, πιήξσζε κε 
θεπεπηηθφ ρψκα θαη εκθχηεπζεο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

5.5 Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ κειέηεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί εάλ ππάξρνπλ 
πξντφληα κε απνδεθηά γηα απφζεζε ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο,  θαζψο 
επίζεο θαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπο (πρ πξντφληα εθζθαθήο πνπ δελ 
πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζχζηαζεο πνπ νξίδνληαη γηα ηνπο επηιερζέληεο ρψξνπο 
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απφζεζεο, πιηθά απφ ηελ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, θαηεδάθηζε θηηξίσλ θαη 
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπά απφβιεηα απφ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 
ηνπ ΜΔΣΡΟ, φπσο πνιθνί, ηζηκέληα, ελέκαηα, ππφινηπα ζηδεξνχ νπιηζκνχ, 
ππνιείκκαηα πιηθψλ δηθηχσλ, πιηθά ζπζθεπαζίαο ιηπαληηθψλ, κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θιπ).  

5.6 ε θάζε πεξίπησζε ε δηάζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ ζε ρψξνπο εηδηθά 
θαζνξηζκέλνπο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (θαζψο θαη φιεο νη πηζαλέο 
απαηηνχκελεο εξγαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ή έπνληαη ηεο δηάζεζεο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ, εμπγίαλζε, εηδηθή 
επεμεξγαζία, δηαβξνρή, θάιπςε, θηι) εκπίπηεη ζην ηερληθφ αληηθείκελν ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

5.7 ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ κειέηεο, ηέινο, ζα δηεξεπλεζεί ην βέιηηζην πξφγξακκα 
κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο (π.ρ. λφκηκα 
ιαηνκεία θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, βηνκεραλίεο ράιπβα, θιπ). 

5.8 Ζ ελ ιφγσ κειέηε ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη 
ζε δχν ζηάδηα: 

 

 Αξρηθά, ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ ε Μειέηε 
κε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
γηα ηνπο ρψξνπο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.  

 ηε ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ αδεηψλ (ΑΔΠΟ) ησλ ρψξσλ δηάζεζεο ησλ πάζεο θχζεσο 
πξντφλησλ εθζθαθήο, θαη ησλ αληίζηνηρσλ εγθξίζεσλ ή θαη παξαζηαηηθψλ 
πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ απνδνρή δηάζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο  (σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) ηνπ 
έξγνπ.  

 ην δεχηεξν θαη ηειηθφ ζηάδην ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ηηο άδεηεο, 
εγθξίζεηο ή θαη ηα παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαλ ζην πξψην 
ζηάδην ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εμαζθαιίζεη 
εγθξίζεηο γηα ηε δηάζεζε ζηνπο εγθεθξηκέλνπο απφ ην πξψην ζηάδην ηεο 
κειέηεο ρψξνπο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε δηεξεχλεζε δηαζεζηκφηεηαο 
ησλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ δηάζεζεο, ιήςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αδεηψλ, 
εγθξίζεσλ ή θαη πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππνβνιή ηνπο ζηελ ΑΜ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε 
αδεηνδνηεκέλνπ ρψξνπ, ή γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ρψξνπ 
δηάζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία.   

 ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
ελέξγεηεο (φπσο γηα παξάδεηγκα εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ), γηα 
ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε 
φισλ ησλ πιηθψλ (κεηαθνξά -αλεμαξηήησο απφζηαζεο, ελαπφζεζε, 
δηάζηξσζε, θηι).  

 Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνπλ κε επηκέιεηα, επζχλε θαη 
δαπάλε ηνπ, ην δε ζρεηηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλν ζηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηνπ. 
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6. EΛΔΓΥΟ ΚΟΝΖ – ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ & ΝΟ2 

 

6.1  Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πξνθεηκέλνπ λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε ζθφλε (αησξνχκελα ζσκαηίδηα ΡΜ10, ΡΜ2.5) πνπ πξνθαιείηαη 
απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη 
πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

6.2 Δηδηθή Μειέηε θαη Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Αησξνχκελσλ σκαηηδίσλ & ΝΟ2 

6.2.1 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα 
εθπνλήζεη εηδηθή κειέηε θαη πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο αησξνχκελσλ 
ζσκαηηδίσλ ΡΜ10, ΡΜ2.5 θαη ΝΟ2 κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ 
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαη ΝΟ2.  

6.2.2 Ζ αλσηέξσ κειέηε ζα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή δέζκεο θαηάιιεισλ κέηξσλ ηα 
νπνία ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ν Αλάδνρνο. Παξάιιεια ζα θαζνξίδεη ην 
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζθφλεο θαη ησλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ, 
δειαδή ηε κεζνδνινγία ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ηνλ εηδηθφ 
εμνπιηζκφ γηα ηηο κεηξήζεηο, ηνλ ηξφπν επηθνηλψλεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 
ΑΜ, ηε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ αλάινγα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο 
πξνηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νη Μεληαίεο Δθζέζεηο 
Απνηειεζκάησλ.  

6.3 Μεληαίεο εθζέζεηο απνηειεζκάησλ 

 Οη Μεληαίεο Δθζέζεηο Απνηειεζκάησλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
κεηξήζεσλ εθάζηνπ κήλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε εξγνηαμηαθφ ρψξν 
θαη ζηα ζπγθξνηήκαηα αδξαλψλ, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη 
ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην θάζε εξγνηάμην ην 
ζπγθεθξηκέλν κήλα. Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ζα αμηνινγνχληαη ψζηε λα 
εμεηάδεηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο πξφζζεησλ / δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο 
ηεο ζθφλεο. 

6.4 Ο έιεγρνο κε εηδηθφ εμνπιηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζθφλεο ζε θάζε εξγνηαμηαθφ ρψξν 
θαη ζηα ζπγθξνηήκαηα αδξαλψλ ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 
1999/30/ΔΚ – Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 34/30.5.02 (ΦΔΚ 125/Β). 

6.5 Ζ δέζκε κέηξσλ – ε νπνία ζα επηθαηξνπνηεζεί θαη νξηζηηθνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 
αλσηέξσ κειέηεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο – ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο 
εμήο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο : 

α) ε θάζε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ή εξγνηαμηαθφ ρψξν φπνπ ππάξρεη 
πηζαλφηεηα εθπνκπήο ζθφλεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο 
πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο, ελψ νη ρξφλνη πινπνίεζεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη. 

β) ε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, πξνζσξηλνχ αεξηζκνχ θαη 
εμαεξηζκνχ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηελ ζήξαγγα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δηαηξήζεσλ θαη γηα θάζε άιιε δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπηθά 
πςειέο ηηκέο εθπεκπφκελσλ ζσκαηηδίσλ ή ζθφλεο, πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα ή ηζνδχλακεο δηαηάμεηο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην 
ειάρηζην νη εθπνκπέο απηέο. 
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γ) Θα εμαζθαιίδεηαη ζπζηεκαηηθή δηαβξνρή ησλ φγθσλ εθζθαθψλ, ησλ 
εξγνηαμηαθψλ δηαδξνκψλ θαη πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε ζθφλε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ, ζα γίλεηαη δηαβξνρή 
θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ρσκάησλ ή αδξαλψλ πιηθψλ κε  θξηηήξην 
ηελ πγξαζία ησλ. 

δ) Ο ρεηξηζκφο κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη κε ηξφπν ν νπνίνο ειαρηζηνπνηεί ηηο 
εθπνκπέο ζθφλεο ελψ γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε ηαρχηεηα θίλεζεο νρεκάησλ ζηελ 
πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη ρακειή. 

ε) ε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ραιαξψλ πιηθψλ (π.ρ. άκκνο , ραιίθη, κπάδα 
θ.ι.π.), ζα απαγνξεχεηαη ε ππεξπιήξσζε ησλ νρεκάησλ θαη επηβάιιεηαη ε 
θάιπςε ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη 
ε δηαζπνξά ζθφλεο ή ζσκαηηδίσλ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο. 

δ) Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ 
ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο. 

ε) Οη κνλάδεο παξαγσγήο αδξαλψλ (ζπαζηεξηνηξηβεία), εθφζνλ ηέηνηεο 
ελεξγνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ζθφλεο. 

ζ) Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα απνθνλίσζεο ησλ ζηιφ ηζηκέληνπ, ηνπ αλακίθηε, 
ηεο δπγαξηάο θαη ησλ πηψζεσλ ησλ κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ.  

 
7. ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ θαη λα 
δειψλεη αλαιπηηθά φια φζα νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία (παξαγφκελεο πνζφηεηεο 
απνβιήησλ, εηαηξείεο δηάζεζεο – δηαρείξηζεο, θηι).  

 

7.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη: 

α) Να ξπζκίδεη ην pH ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ εξγνηαμίσλ ζθπξνδέκαηνο έηζη 
ψζηε λα βξίζθνληαη ζηα επηηξεπφκελα φξηα απφ ηελ ΔΤΓΑΠ. 

β) Να ηεξεί πηζηά ηελ ΚΤΑ 98012/2001/96 (ΦΔΚ 40 Β‟) ζρεηηθά κε ηελ 
δηαρείξηζε ησλ νξπθηειαίσλ θαη θαπζίκσλ ησλ κεραλεκάησλ ησλ 
εξγνηαμίσλ. 

γ) Να κεηαθέξεη ηα πξφζκηθηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηνπ ηξηρισξναηζπιελίνπ, ηνπ 
κπεηνλίηε θαη νπνησλδήπνηε νπζηψλ παξφκνηαο επηθηλδπλφηεηαο ζχκθσλα 
κε εηδηθέο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά ζηνπο νδεγνχο ησλ 
θνξηεγψλ. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ παξαπάλσ νπζηψλ δελ ζα μεπιέλνληαη αιιά 
ζα δηαηίζεληαη ζθξαγηζκέλεο ζε εηδηθφ ρψξν δηάζεζεο επηθηλδχλσλ νπζηψλ ζε 
Υψξνπο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ΥΓΑ). 

δ) Ζ δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα ηξηρισξναηζαλίνπ 
θαη ησλ άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζα γίλεηαη ζε ΥΓΑ θαη φρη ζην δίθηπν ηεο 
ΔΤΓΑΠ. 
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7.2 ΔΛΔΓΥΟΗ ΝΔΡΧΝ ΑΠΟΡΡΟΖ – ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ & ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

α) Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη θαη ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηνπ θάζε επί κέξνπο εξγνηαμίνπ θαη ηεο πεξηνρήο 
πνπ επεξεάδεηαη απφ ην έξγν, ζχκθσλα θαη κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο 
Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ Έξγνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ άξζξν 15 .  

β) χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ Έξγνπ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ άξζξν 7, ν Αλάδνρνο θαη‟ ειάρηζηνλ ζα εμαζθαιίζεη κε 
θαηάιιειεο κεζφδνπο απνζηξάγγηζεο ηελ ζπιινγή νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο 
λεξνχ, πνπ είηε απνξξέεη απφ ην εξγνηάμην, ηνπο ρψξνπο ή ηηο εγθαηαζηάζεηο 
πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν έμσ απφ ηα φξηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 
ηελ δηνρέηεπζή ηεο ζε ζέζεηο εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηελ 
ΔΤΓΑΠ. Σα λεξά ζα απνρεηεχνληαη ηθαλνπνηεηηθά πξνο ηα πιεζηέζηεξα 
πξφζθνξα θξεάηηα ηνπ κφληκνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο απνξξνήο νκβξίσλ θαη 
δελ ζα επηηξαπεί λα ξένπλ αλεμέιεγθηα ζηηο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ, 
πιαθνζηξψζεσλ, άιισλ δεκνζίσλ ρψξσλ, ή ηδηνθηεζηψλ εθηφο ηνπ 
εξγνηαμίνπ. Οη επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ ηεο ΔΤΓΑΠ ζα δηαηεξνχληαη 
θαζαξέο απφ απνξξίκκαηα ή ιάζπεο ησλ εξγνηαμίσλ ζε εχξνο 250 κέηξσλ 
απφ ηα φξηα ηνπ εξγνηαμίνπ ή άιισλ ρψξσλ θαηάιεςεο.   

γ) Δπίζεο, ζε φια ηα εξγνηάμηα φπνπ ζα γίλνληαη αληιήζεηο ππφγεησλ πδάησλ, ν 
Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη δεμακελέο θαζίδεζεο αησξνχκελσλ ζηεξεψλ κε 
ρξφλν παξακνλήο ηνπιάρηζηνλ 2 σξψλ θαη ζα γίλεηαη ηαθηηθή απνθνκηδή ηεο 
ηιχνο ζε Υψξν Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Υ.Γ.Α.). ε θάζε εξγνηάμην φπνπ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο πιχζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ζα θαηαζθεπαζζεί 
θξεάηην ζπιινγήο θαη θαζίδεζεο ησλ λεξψλ έθπιπζεο θαη ζα γίλεηαη ηαθηηθφο 
θαζαξηζκφο ηνπ θξεαηίνπ απφ ηελ ηιχ θαη κεηαθνξάο ηεο ζε θαηάιιειν ΥΓΑ. 

 

7.3 ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ ΣΔΡΔΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΚΑΘΗΕΖΔΧ – ΜΖΝΗΑΗΑ 
ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

 

α) Σα απφβιεηα πνπ ζα απνρεηεχνληαη απφ ην εξγνηάμην ή απφ ρψξνπο πνπ  
θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν έμσ απφ ηα φξηα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα είλαη 
απαιιαγκέλα απφ επηπιένληα ζηεξεά ή ιάδηα θαη δελ ζα είλαη κνιπζκέλα, 
νχηε ζα πεξηέρνπλ ηιχ θαηά ην εθηθηφ.  

β) Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ θαη δεμακελέο 
θαζηδήζεσο, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη ηε κφιπλζε ή ηελ έκθξαμε απφ ηιχ 
ηνπ κνλίκνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ απνξξνήο νκβξίσλ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
ζρέδηα ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ δεμακελψλ απηψλ πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ.  

γ) Σα χδαηα πνπ αληινχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ζηνλ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν ζα νδεγνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο δεμακελέο θαζίδεζεο, φπνπ ζα 
παξακέλνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ ψξεο. ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ δεμακελψλ 
θαζίδεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεληαία δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε ησλ 
παξακέηξσλ pH, αγσγηκφηεηαο, αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ θαζψο θαη ζα 
ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΤΓΑΠ. Μεηά απφ αλάιπζε ηεο 
ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ πδάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάζεζή ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, είηε ζην πιεζηέζηεξν ζηφκην εληφο ηνπ 
κφληκνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο επηθαλεηαθψλ πδάησλ, είηε ζε 
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θαηάιιειν Υ.Γ.Α. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθή απνθνκηδή ηεο ηιχνο ζε 
Υ.Γ.Α.  

 
7.4 ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΔ ΟΤΗΔ 
 

Σα χδαηα πνπ πεξηέρνπλ δηαβξσηηθέο νπζίεο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηηο 
πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο ή ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ 
δηάβξσζεο. Οη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ΑΜ. 

 
7.5 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΣΖ ΔΤΓΑΠ 
 

Οπνηαδήπνηε ζχλδεζε κε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ ηεο πφιεο 
ζα γίλεηαη κε ηελ άδεηα ηεο ΔΤΓΑΠ, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα Τπεξεζία 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πάληνηε κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ 
Αλαδφρνπ.   
 
Ο Αλάδνρνο είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο  ηνπ θαλνληζκνχ 
ηεο ΔΤΓΑΠ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απνρέηεπζε επηθίλδπλσλ ή 
ηνμηθψλ απνβιήησλ ζηα δίθηπα ηεο ΔΤΓΑΠ. 

 
8. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΤΔ ΡΤΠΑΗΝΟΤΔ ΥΡΖΔΗ– 

ΓΗΑΡΡΟΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΟΤΗΧΝ ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΚΑΗ ΣΑ ΝΔΡΑ 
 
8.1 Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο Έθζεζεο Μειέηεο Γξαθείνπ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη΄αξρήλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή 
κε έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 500 κέηξα απφ ην πεξίγξακκα ηνπ Έξγνπ (ζηαζκψλ, 
θξεάησλ θαη ζήξαγγαο), κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνπο 
εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο. Ο έιεγρνο απηφο ζα ζηνρεχζεη ζηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ 
επηθίλδπλσλ ρξήζεσλ (πθηζηάκελσλ θαη παιαηφηεξσλ) ζηελ πεξηνρή απηή, φπσο 
πξαηήξηα βελδίλεο θαη άιινη ρψξνη θχιαμεο, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο, θηι 
επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ, πνπ ε γεηηλίαζή ηνπο πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηελ 
θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Οη ρξήζεηο πνπ ζα αμηνινγεζνχλ σο 
επηθίλδπλεο ζα απεηθνληζηνχλ ζε ράξηε ρξήζεσλ γήο πνπ ζα ππνβιεζεί καδί κε 
ηελ παξαπάλσ Έθζεζε. 

Ο έιεγρνο απηφο ζα επαλαιακβάλεηαη θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ Μειεηψλ 
Δθαξκνγήο γηα ιφγνπο επαλειέγρνπ θαη επηθαηξνπνίεζεο. 

8.2 Δλ ζπλερεία, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζε εθηίκεζε θαη αλάιπζε ηνπ βαζκνχ 
επηθηλδπλφηεηαο (Risk Assessment Analysis) γηα θάζε κία απφ ηηο ελ δπλάκεη 
επηθίλδπλεο ρξήζεηο κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία έξεπλαο πεδίνπ (ζπιινγή ζηνηρείσλ 
γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηεξνχληαη, παιαηφηεηα εγθαηαζηάζεσλ, θηι) θαη ζηε 
ζπλέρεηα κε δηεξεπλεηηθή αμηνιφγεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ιήςεηο δεηγκάησλ 
γηα ηνλ έιεγρν ηπρφλ δηαξξνψλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην έδαθνο θαη ζηα λεξά. 

8.3 Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζα πξνθχςεη εάλ ε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
θάπνησλ ρξήζεσλ ή εάλ πξνυπάξρνπζεο ξππάλζεηο ή/θαη δηαξξνέο ζα 
δεκηνπξγήζνπλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 
Δθφζνλ εληνπηζηνχλ ρξήζεηο ή πξνυπάξρνπζεο ξππάλζεηο ή/θαη δηαξξνέο πνπ 
ελδερνκέλσο ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη κεζφδνπο ειαρηζηνπνίεζεο ή θαη αληηκεηψπηζεο 
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ηνπ θηλδχλνπ θαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο, φπσο εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζπλερνχο 
παξαθνινχζεζεο – ειέγρνπ δηαξξνψλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ, κέηξα 
απνξξχπαλζεο φπνπ θαη αλ απαηηείηαη, κέρξη θαη ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ 
ρξήζεο ή ηελ εμάιεηςε θηλδχλνπ απφ πξνυπάξρνπζα ξχπαλζε ή/θαη δηαξξνή.  

8.4 Όια ηα αλσηέξσ βήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 
παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζε Σερληθή Έθζεζε Γηαξξνψλ Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ζην 
Έδαθνο θαη ζηα Νεξά πνπ ζα εθπνλήζεη θαη ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο ζηελ ΑΜ 
πξνο έγθξηζε πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο ησλ αληηζηνίρσλ 
ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 
απαηηεζνχλ γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή.  

8.5 Ζ ελ ιφγσ δηεξεχλεζε θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ 
εκπίπηνπλ ζην Σερληθφ Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Οκνίσο, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο, εθφζνλ ρξεηάδνληαη, γηα ηελ εθπφλεζε Δηδηθψλ Μειεηψλ, ιήςε Αδεηψλ 
απφ ηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη γηα φπνηα άιιε ελέξγεηα απαηηείηαη.  

 
9. ΔΛΔΓΥΟ ΔΝΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΣΡΧΚΣΗΚΧΝ 
 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα αλαθχςνπλ ζπλζήθεο πνπ λα επλννχλ ηελ 
αλάπηπμε εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ. Σα παξαπάλσ 
ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνπζδήπνηε ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν αθφκα θαη έμσ απφ ηα φξηα ησλ εξγνηαμίσλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο θαηάιεςήο ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί παξνπζία εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ, ν 
Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη απεληφκσζε / απνιχκαλζε / κπνθηνλία θαηφπηλ εγθξίζεσο 
ηεο ΑΜ. 

 
10. ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΠΑΕΧΝ 
 
10.1 ε ζπλέρεηα ηνπ εδαθίνπ 5.1 αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο – ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κεηαθνξάο θαη απνθνκηδήο - ζα ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνθπιάμεηο θαη ζα δηαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα απφ θαζαηξέζεηο ή εθζθαθέο, 
ραιαξά πιηθά, ή ηιχ δελ ζα δηαζθνξπίδνληαη ή απνηίζεληαη ζε νδνζηξψκαηα, 
πεδφδξνκνπο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, δεκφζηνπο ρψξνπο ή άιιεο ηδηνθηεζίεο έμσ 
απφ ην εξγνηάμην. Σα πξντφληα εθζθαθψλ ζα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, 
πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, κεηά 
απφ έγθξηζε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.  

10.2 Ο Αλάδνρνο ζα απνκαθξχλεη ακέζσο θάζε είδνπο απνξξίκκαηα, αθαηάιιεια, 
ραιαξά ή άρξεζηα πιηθά πνπ έρνπλ απνηεζεί απφ ηνλ ίδην, αθνχζηα ή εθνχζηα, ζε 
νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο. Σα νηθηαθά απνξξίκκαηα ζα 
ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζε θαιπκκέλνπο θάδνπο ή πιαζηηθέο ζαθνχιεο γηα 
απνθνκηδή απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε θαχζε άρξεζησλ 
πιηθψλ. 

 
11. ΔΛΔΓΥΟ ΡΤΠΑΝΖ 
 
11.1 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα αλαθχςνπλ ηπρφλ ζπλζήθεο πνπ 

πξνθαινχλ ξχπαλζε ηνπ αέξα, ησλ πδάησλ ή ηνπ εδάθνπο κέζα ζηα φξηα 
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εθηέιεζεο ησλ έξγσλ απφ ηελ εκέξα ηεο εηζφδνπ ηνπ ζην εξγνηάμην κέρξη ηελ 
παξαιαβή ησλ έξγσλ ή ζε νπνηνπζδήπνηε ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ 
θαηαιακβάλνληαη απφ απηφλ έμσ απφ ηα φξηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο θαηάιεςήο ηνπο. 

11.2 ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ θαηλφκελα ξχπαλζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηαθφςεη 
ακέζσο ηηο εξγαζίεο θαη ζα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 
γξαπηέο νδεγίεο κε φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί ε ξχπαλζε 
θαη λα αξζνχλ νη ιφγνη πνπ ηελ πξνθαινχλ.  

12. ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΒΡΧΖ 

12.1 Ο Αλάδνρνο ζα απνηξέςεη ηε δηάβξσζε κέζα ζην εξγνηάμην ή ζε ρψξνπο ή 
εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ απηφλ έμσ απφ ηα φξηα ηνπ εξγνηαμίνπ. 

12.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξνζηαηεχεη ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο εθζθαθήο, ραληάθηα, 
επηρψκαηα κε θαηάιιεινπο θξάθηεο, αδηάβξνρα θαιχκκαηα ή κε άιιν ηξφπν απφ 
ηα φκβξηα. 

12.3 ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί δηάβξσζε ζην ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο ΑΜ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ζε εχινγν ρξφλν ηηο φπνηεο 
θζνξέο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

13. ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΛΧΡΗΓΑ ΚΑΗ ΠΑΝΗΓΑ 

13.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζηαηεχεη ηελ πθηζηάκελε ρισξίδα θαη παλίδα κέζα ζηελ  
πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη, εθηφο εάλ άιισο εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, ζα ζπληεξεί ηελ 
πθηζηάκελε ρισξίδα κέζα ζην εξγνηάμην ή ζε άκεζε γεηηλίαζε κε απηφ. 

13.2 ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΦΤΣΧΝ - ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΣΗΚΟΤ 
ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ ΥΛΧΡΗΓΑ ΚΑΗ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζηαηεχζεη θαη δηαηεξήζεη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ηνπο ρψξνπο 
δέλδξσλ ή / θαη θπηψλ εληφο ηνπ Δξγνηαμηαθνχ Υψξνπ ή ηεο δψλεο θαηάιεςεο 
γεληθφηεξα. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην εδάθην 4.2(δ), ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ γηα θάζε 
επί κέξνπο εξγνηαμηαθφ ρψξν, ή άιιν ρψξν πνπ ζα θαηαιεθζεί γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Δηδηθή Μειέηε Πξνζηαζίαο Αζηηθνχ 
Πξαζίλνπ θαη Υισξίδαο θαη Φπηνηερληθήο Απνθαηάζηαζεο. Ζ ελ ιφγσ Δηδηθή 
Μειέηε ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ζηνηρεία γηα ην είδνο, ηελ ειηθία θαη ηελ 
πεξίκεηξν ηνπ θάζε δέληξνπ πνπ ζα πξέπεη λα θνπεί ή λα κεηαθεξζεί, κε ζηφρν 
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ λα απνθαηαζηαζεί ε βιάζηεζε ζηελ πξφηεξε θαηά ην 
δπλαηφλ θαηάζηαζε.  

Ζ Δηδηθή Μειέηε ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ   απνθαηάζηαζε 
φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα, 
πξνηείλεηαη ε θχηεπζε δέλδξσλ (ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαη ειηθίαο) ζε θάζε 
επηθάλεηα πνπ επηδέρεηαη βιάζηεζε κεηά απφ ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ (πξνδηαγξαθέο γηα ην απαηηνχκελν βάζνο θπηηθήο γεο, γηα ηνπνζέηεζε 
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο βιάζηεζεο).   
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13.3 ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Οη εξγνηαμηαθνί ρψξνη ζα πεξηθξαρζνχλ πιήξσο ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
πξνδηαγξαθή. Ζ πεξίθξαμε ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. Ζ ελ ιφγσ 
πεξίθξαμε ζα είλαη επαξθήο ψζηε λα εκπνδίδεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε 
απφ νπνηνλδήπνηε ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο, θαη ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ έξγνπ.  

Ζ πεξίθξαμε ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε φπνηα δεκία, είηε 
αθνχζηα ή εθνχζηα, ζα δηνξζψλεηαη ακέζσο κφιηο γίλεηαη γλσζηή ή γλσζηνπνηείηαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ε πεξίθξαμε ζα απνκαθξχλεηαη θαη ζα 
απνθαζίζηαληαη ην έδαθνο, ηα δέληξα θαη ηα θπηά ζηνλ παξαθείκελν ρψξν. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα Απνγξαθήο 
ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο, ηηο πξνηάζεηο ηεο αλσηέξσ κειέηεο θαη κεηά απφ 
ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

 

14. ΔΛΔΓΥΟ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΗ ΓΟΝΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

14.1 ΓΔΝΗΚΑ  

14.1.1 Σν παξφλ άξζξν πεξηέρεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, δξάζεηο θαη κέηξα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Θνξχβνπ θαη ησλ Γνλήζεσλ (Θ&Γ), πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

14.1.2 Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ 
Θ&Γ (παξάγξαθνο 2 ηεο παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο). 

14.1.3 Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα, ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ππάξμεη 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, φζνλ αθνξά ηα φξηα πεξηνξηζκνχ 
ηνπ Θ&Γ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο / κέηξα κε 
ζθνπφ λα ζπκκνξθψλεηαη κε απηά. 

14.1.4 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηηο 
Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ησλ Έξγσλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο 
εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, φπνπ νξίδεηαη φηη θαηά ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ε κέγηζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή ζηάζκε δε ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ζηελ πεξίκεηξν ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ηα 50dB(A). Δηδηθά φκσο, ζε 
πεξηπηψζεηο απνδεδεηγκέλνπ πςεινχ ζνξχβνπ πεξηβάιινληνο (πρ απφ νδηθή 
θπθινθνξία) κε κεηξήζεηο πνπ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξν ηεο έλαξμεο ηεο 
θαηαζθεπήο, σο αλψηαην φξην ζνξχβνπ ζα γίλεηαη δεθηή ε παξαδνρή ηεο κε 
ππέξβαζεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ίζεο κε ηνλ ζφξπβν βάζνπο ειαηησκέλνπ θαηά 10 
dB(A). 

14.1.5 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Βξεηαληθά Πξφηππα 
(ΒS) 5228 Μέξνο 4 ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πξφβιεςε 
ηνπ επηπέδνπ Θ&Γ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ησλ ηζρπφλησλ 
δεηθηψλ θαη νξίσλ. 

14.1.6 Σα Βξεηαληθά Πξφηππα ΒS 6472 ζα εθαξκφδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο κέγηζηεο 
επηηξεπφκελεο ηηκήο δφζεο δφλεζεο (vdv), ε νπνία αθνξά ηελ φριεζε ζηνλ 
άλζξσπν ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο. 
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14.1.7 Σα Βξεηαληθά Πξφηππα ΒS 7385 ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ επηπέδνπ δφλεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ απφ 
δνκηθέο δεκηέο εμ‟ αηηίαο ησλ δνλήζεσλ. 

14.1.8 Όπνπ εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα φξηα Θ&Γ, ν Αλάδνρνο ζα πηνζεηεί ηα 
πιένλ απζηεξά φξηα πξνο ζπκκφξθσζε θαη εθαξκνγή. 

14.2 ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ & ΓΟΝΖΔΧΝ 

14.2.1 Πιένλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκψλ ζηα επίπεδα ζνξχβνπ πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ ή ζα πξνηαζνχλ  απφ ηνλ Αλάδνρν, ηα πην θάησ 
αλαθεξφκελα κέηξα πεξηνξηζκνχ ζνξχβνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ψζηε λα 
κεηψλνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα επίπεδα ηνπ αεξνκεηαθεξφκελνπ 
ζνξχβνπ, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο έμσ απφ ην Δξγνηάμην: 

14.2.1 Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζην 
Δξγνηάμην ζα έρνπλ απνηειεζκαηηθή απφζβεζε ζνξχβνπ, κε ηελ βνήζεηα 
θαηάιιεισλ ζηγαζηήξσλ, ζηιαλζηέ, ερεηηθέο επελδχζεηο, αζπίδεο, ερνκνλψζεηο ή 
ζσξαθίζεηο.  

14.2.2 Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη εθπνκπέο ζνξχβνπ.  

14.2.3 Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα ηνπνζεηείηαη φζν καθξχηεξα είλαη ιεηηνπξγηθά 
εθηθηφ απφ γεηηνληθά θηίξηα πνπ θαηνηθνχληαη. 

14.2.4 Να απνθεχγεηαη ε ιεηηνπξγία ζνξπβσδψλ κεραλεκάησλ (π.ρ. αεξνζπκπηεζηέο, 
δηαηξεηηθά, ζθχξεο, κεραλήκαηα παζζαιψζεσλ) ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο 
ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 1023/2/37/96, ΦΔΚ 15/Β/12.1.96. 

14.2.5 Πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ζνξπβψδνπο κεραλήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θάζε εξγνηαμίνπ ην σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηελ πηζαλή ελφριεζε.  

14.2.6 Αζπίδεο, κε δηαπεξαηνί θξάρηεο ή άιινπ είδνπο αληηζνξπβηθά πεηάζκαηα 
επαξθνχο χςνπο θαη ππθλφηεηαο κάδαο (ζα κειεηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ηεο 
Δηδηθήο Μειέηεο Θνξχβνπ & Γνλήζεσλ) ζα αλεγεξζνχλ ζηελ πεξίκεηξν θάζε 
Δξγνηαμίνπ ψζηε λα κεηψλεηαη, ζε απνδεθηά φξηα, ε κεηαθνξά ηνπ ζνξχβνπ έμσ 
απφ ην Δξγνηάμην. 

14.2.7 Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ερνκνλσηηθά πεηάζκαηα 
κεραλεκάησλ γχξσ απφ ζεκεηαθέο πεγέο ζνξχβνπ (κεραλήκαηα ή άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο). 

14.2.8 Δηζαγσγέο αέξα θαη εμαηκίζεηο κε ζηγαζηήξεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
κεραλήκαηα εζσηεξηθήο θαχζεσο θαη ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο. 

14.2.9 Ζ θφξησζε, ε εθθφξησζε θαη νη θηλήζεηο ησλ θνξηεγψλ ζα γίλεηαη έηζη ψζηε  ν 
ζφξπβνο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξνο. 

14.2.10 Μεραλήκαηα θαη νρήκαηα εξγνηαμίνπ ηα νπνία κεηαθέξνπλ ρψκα, ζθπξφδεκα θαη 
άιια πιηθά ζα ρξεζηκνπνηνχλ δηαδξνκέο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνχλ ηελ ειάρηζηε 
δπλαηή ελφριεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ θάζε Δξγνηαμίνπ. 

14.2.11 Να απνθεχγεηαη ε παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πνπ πξνθαινχλ 
πςειά επίπεδα δνλήζεσλ (π.ρ. αεξνζπκπηεζηέο, κεραλήκαηα παζζαιψζεσλ, 
δνλεηηθνί νδνζηξσηήξεο θ.η.ι.) θαη ε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ 
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κεραλήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ θνηλήο εζπρίαο, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 
1023/2/37/96 ΦΔΚ 15/Β/12.1.96.  

14.3 ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ & ΓΟΝΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ  

 O Αλάδνρνο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο / 
εμνπιηζκνχ / εξγαιείνπ, ζα εθπνλήζεη θαη ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ 
«Δηδηθή Μειέηε Διέγρνπ Θνξχβνπ & Γνλήζεσλ θαηά ηελ Καηαζθεπή» πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ ρέδην θαη Πξφγξακκα Δθαξκνγήο πξνηεηλφκελσλ κέζσλ/ 
κεζφδσλ γηα παξαθνινχζεζε θαη κέηξα ειέγρνπ ηνπ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Ζ αλσηέξσ Μειέηε, ζα ζπληαρζεί απφ εμεηδηθεπκέλν 
ζχκβνπιν ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) Μεηξήζεηο ησλ ππαξρφλησλ επηπέδσλ εδαθνκεηαθεξφκελνπ θαη 
αεξνκεηαθεξφκελνπ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε 
ζθνπφ λα θαζηεξσζεί κία βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ εμαηηίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηαζθεπήο.  

β) Πξφβιεςε δηαθχκαλζεο ηεο ζηάζκεο Θ&Γ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ πξφβιεςε ζα βαζίδεηαη ζηηο αλσηέξσ 
αλαθεξφκελεο κεηξήζεηο, ηα ππάξρνληα γεσινγηθά δεδνκέλα, ηα ζηνηρεία ηνπ 
αζηηθνχ ηζηνχ θαη ηηο πηζαλέο επαίζζεηεο ρξήζεηο θαζψο θαη ζηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θάζε εγθαηάζηαζεο / εμνπιηζκνχ/ εξγαιείνπ ην νπνίν 
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

γ) Δθηίκεζε ησλ πηζαλψλ αλεπηζχκεησλ επηπηψζεσλ ζε αλζξψπνπο θαη θηήξηα 
ζε ζρέζε κε ηα φξηα Θ&Γ πνπ δίλνληαη ζηα εδάθηα 14.8 & 14.9 ηεο 
παξνχζαο.  

δ) Πξφηαζε απαηηνχκελεο αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο (δηαζηαζηνιφγεζε 
πεξηκεηξηθψλ ερνπεηαζκάησλ, κεξηθή αθνπζηηθή θάιπςε (partial enclosures)  
κεκνλσκέλσλ κεραλεκάησλ εξγνηαμίνπ, θιπ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 
πινπνηεζνχλ ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα αληηκεηψπηζεο αεξνκεηαθεξφκελνπ 
ζνξχβνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

ε) «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ Θνξχβνπ & Γνλήζεσλ» πνπ ζα ππνβιεζεί 
ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία 
εμνπιηζκνχ / κεραλεκάησλ / εξγαιείσλ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα Δξγνηάμηα. 
Σα πεξηερφκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ αλαιχνληαη ζην εδάθην 14.4 πνπ 
αθνινπζεί. 

14.4 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ & ΓΟΝΖΔΧΝ 

14.4.1 Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ «Δηδηθήο Μειέηεο Διέγρνπ Θνξχβνπ & 
Γνλήζεσλ θαηά ηελ Καηαζθεπή» ζα ππνβάιιεη έλα «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 
Διέγρνπ Θνξχβνπ & Γνλήζεσλ», πνπ ζα αθνξά ζηνπο ζνξχβνπο θαη δνλήζεηο πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία θάζε εγθαηάζηαζεο / εμνπιηζκνχ / εξγαιείνπ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπήο, γεληθά ζε φιεο ηηο ζέζεηο ησλ 
εξγνηαμίσλ.  

14.4.2 Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη: 

α) Δληνπηζκφ φισλ ησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (αξραηνινγηθνί 
ρψξνη, κνπζεία, λνζνθνκεία, ζέαηξα, ζρνιεία, βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο 
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ζπλαπιηψλ, αίζνπζεο  αθξναηεξίνπ, εηδηθά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, θηι) θαη 
θαζνξηζκφ κε βάζε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα ησλ αλψηαησλ 
επηηξεπφκελσλ νξίσλ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή 
ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ρξήζεσλ γεο. 

β) Δθηίκεζε ηεο απφθξηζεο / ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ 
δηάδνζε ησλ δνλήζεσλ. Ο Αλάδνρνο βαζηδφκελνο ζε ππάξρνληα γεσινγηθά 
ζηνηρεία ζα αμηνινγήζεη ηελ απφθξηζε/ ζπκπεξηθνξά ησλ γεσινγηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ φζνλ αθνξά ηελ κεηάδνζε δνλήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θαηαζθεπή παζζάισλ). Ζ εθηίκεζε ζα 
ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ φισλ ησλ θηηξίσλ / θαηαζθεπψλ / ζέζεσλ 
πνπ επξίζθνληαη κέζα ζηελ δψλε επηξξνήο ηνπ Έξγνπ πνπ επεξεάδνληαη 
απφ ηηο δνλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ζα εληνπηζηνχλ κλεκεία ηνπ ΤΠΠΟ, λα 
εθπνλεζεί κειέηε αμηνιφγεζεο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ δηάδνζε 
δνλήζεσλ. ηε κειέηε απηή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία ησλ γεσηξήζεσλ 
θαη ζε δεχηεξε θάζε ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ 
εξγαζηψλ εθζθαθήο. Απφ ηε κειέηε απηή ζα εθηηκεζεί ε αλάγθε ιήςεο 
πξφζζεησλ εηδηθψλ κέηξσλ αληηδνλεηηθήο πξνζηαζίαο ηφζν γηα ηε θάζε 
θαηαζθεπήο, φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

γ) Καζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ή/ θαη πεξηνρψλ παξαθνινχζεζεο ζνξχβνπ θαη 
δνλήζεσλ. Οη ζέζεηο απηέο ζα πξνθχςνπλ εθηφο ησλ άιισλ κεηά θαη απφ 
ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα (α) θαη (β). 

δ) Σνλ αλαιπηηθφ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ ζνξχβνπ θαη 
δνλήζεσλ, πάληα ζε ζρέζε θαη κε ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.  

ε) Σν πξφγξακκα κεηξήζεσλ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνβιεπφκελε δηάηαμε ησλ 
νξγάλσλ κέηξεζεο, ηηο πξνο παξαθνινχζεζε παξακέηξνπο, θαζψο θαη 
παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο αλάιπζεο, επεμεξγαζίαο θαη επηθνηλψλεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ΑΜ. 

ζη) ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθπγή ή θαη 
αληηκεηψπηζε ππεξβάζεσλ ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ζνξχβνπ θαη 
δνλήζεσλ. 

14.4.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξαθνινχζεζεο δνλήζεσλ πξνθχςεη ε απαίηεζε λα ιεθζνχλ ελεξγά κέηξα 
κείσζεο δνλήζεσλ (σο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 14.7 ηεο παξνχζαο) απφ ηνλ 
Αλάδνρν, ηα πιηθά/ εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ν ηξφπνο εξγαζίαο/ 
κεζνδνινγία, ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο θαη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
Αλάδνρν γηα έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία 
νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο / εξγαιείνπ / εγθαηάζηαζεο. 

14.4.4 Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξαθνινχζεζεο ζνξχβνπ & δνλήζεσλ πξνθχςεη ε απαίηεζε λα δηαθνπεί ε 
ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ / εξγαιείσλ / εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη 
ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ελαιιαθηηθή κέζνδν θαηαζθεπήο ζπλνδεπφκελε κε επαξθή 
ζηνηρεία πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ, ζηελ ηήξεζε 
ησλ νξίσλ Θ&Γ.  



 

 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 4 

«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΣΟΜΟ Η 
 

 

RFP-322/17 
(Α.. 66925) 

 

 ειίδα 19 απφ 89 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΣΟΜΟ Ι 

 

14.4.5 Σέινο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ εηδηθέο ρξήζεηο πρ εηδηθά εξεπλεηηθά 
εξγαζηήξηα, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, θηι πνπ έρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζε ρακειά 
επίπεδα δνλήζεσλ (πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 13.9 ηεο 
παξνχζαο), ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο λα πξνηείλεη θαη λα πινπνηήζεη ιχζεηο 
πξνθεηκέλνπ ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα 
ηεξνχληαη ηα εμεηδηθεπκέλα φξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί δηεζλψο γηα ηελ θάζε ρξήζε.  

14.4.6 Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε 
πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ/ κεραλεκάησλ/ 
εξγαιείσλ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα Δξγνηάμηα. 

14.5 ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΟΝΖΔΧΝ 

14.5.1 Ο Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη, ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα ζπληεξεί, φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη, 
έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο κε ην νπνίν ζα κεηξά, ζα θαηαγξάθεη θαη ζα 
παξαθνινπζεί ην κέγεζνο ησλ δνλήζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ νπνηαδήπνηε 
θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθαιεί δνλήζεηο (π.ρ. απφ ηελ ιεηηνπξγία 
ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ, κεραλεκάησλ παζζαινεκπήμεσλ ή κεραλεκάησλ 
νδνζηξσζίαο). 

14.5.2 Με ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ζα παξαθνινπζνχληαη ζέζεηο ή / θαη πεξηνρέο ηνπ έξγνπ 
φπνπ αλακέλνληαη ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ δνλήζεσλ ή πνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο γηα ρακειφηεξα επηηξεπφκελα φξηα δνλήζεσλ.  

14.5.3 πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα θαηαγξάθεη ην κέγεζνο ησλ 
δνλήζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 
ζέζεηο ή θαη πεξηνρέο φπνπ εληνπίδεηαη γεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο κε ρακειή 
εμαζζέλεζε δνλήζεσλ (ή αθφκε θαη ελίζρπζε) ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
Δθηίκεζεο ηεο απφθξηζεο / ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ 
δηάδνζε ησλ δνλήζεσλ.  

14.5.4 Οκνίσο, ν Αλάδνρνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα θαηαγξάθεη ην κέγεζνο ησλ 
δνλήζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 
θηίξηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Κηήξηα, θαηαζθεπέο θαη ρψξνη πνπ είλαη επαίζζεηνη ζε 
δνλήζεηο, φπσο λνζνθνκεία, κνπζεία, κλεκεία, ζρνιεία, εηδηθά εξεπλεηηθά θέληξα 
θαη εξγαζηήξηα, αξραία, αξραηνινγηθέο πεξηνρέο θιπ, αλ ππάξρνπλ θαη επξίζθνληαη 
ζηελ δψλε επηξξνήο ηνπ Έξγνπ, ζα πεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα 
παξαθνινχζεζεο δνλήζεσλ.  

14.5. 5 Ζ εγθαηάζηαζε (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ε 
κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ησλ 
δνλήζεσλ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. Ζ έγθξηζε ηεο ΑΜ ζα πξέπεη λα ιεθζεί πξηλ 
απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αξθεηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθαινχλ δνλήζεηο. 

14.5.6 Μεηξήζεηο δνλήζεσλ είλαη πηζαλφλ λα γίλνπλ θαη απφ ηελ ΑΜ ή θαη απφ ηνπο 
ζπκβνχινπο ηεο, παξάιιεια, απφ θνηλνχ ή επί πιένλ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ 

14.6 ΜΖΝΗΑΗΔ ΔΚΘΔΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΘΟΡΤΒΟΤ & ΓΟΝΖΔΧΝ 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ Μηνιαίερ Δκθέζειρ Παπακολούθηζηρ 
Θοπύβος και Γονήζευν πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 
θαηαγξάθεθαλ, ηνλίδνληαο ζπκβάληα, αλ ππήξμαλ, εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. 
θαηαγξαθή πςειψλ ηηκψλ δνλήζεσλ, πνπ πιεζίαζαλ φξηα ζπλαγεξκνχ). Ζ 
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Έθζεζε Παξαθνινχζεζεο Θνξχβνπ θαη Γνλήζεσλ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηε κέζνδν 
θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα κέηξα / ελέξγεηεο πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ 
κείσζε ησλ δνλήζεσλ. Όιεο νη Δθζέζεηο Παξαθνινχζεζεο Θνξχβνπ θαη 
Γνλήζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Βξεηαληθνχ 
Πξφηππνπ (ΒS) 5228. 

14.7 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΤΠΔΡΒΑΔΧΝ ΓΟΝΖΔΧΝ 

14.7.1 Όπσο ζα πξνθχςεη απφ ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο δνλήζεσλ, νπνηεδήπνηε 
ππάξμεη πξνζέγγηζε ή ππέξβαζε ησλ αλψηαησλ επηηξεπφκελσλ ηηκψλ δνλήζεσλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ζα ελεξγνπνηήζεη παζεηηθά ή/θαη 
ελεξγεηηθά κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ δνλήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΑΜ.  

14.7.2 αλ παζεηηθά κέηξα νξίδνληαη ηα κέηξα ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
εθπνκπή ιηγφηεξεο ελέξγεηαο αλά κνλάδα ρξφλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ 
εθπέκπεηαη ζπλήζσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ελφο 
κεραλήκαηνο/ εξγαιείνπ. ηα παζεηηθά κέηξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη, θαη φρη 
κφλν, ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο θαη απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ/ 
εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη : 

α) κεηψλνληαο ηελ ελέξγεηα πξφζθξνπζεο ηνπ κεραλήκαηνο / εξγαιείνπ, θαη/ ή, 

β) κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθξνχζεσλ ή ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ αλά 
κνλάδα ρξφλνπ, φπσο απαηηείηαη, ζε κεραλήκαηα / εξγαιεία. 

14.7.3 Δλεξγεηηθά κέηξα ζα ιακβάλνληαη ζε πξνζσξηλή βάζε θαη ζα πξέπεη λα 
απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ θηεξίσλ/ παινπηλάθσλ/ 
θαηαζθεπψλ/ ρψξσλ ή/ θαη ησλ δνκνζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ απφ δνλήζεηο. Σα 
πιηθά θαη εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε έληερλε εθαξκνγή θαη κεζνδνινγία 
πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ κέηξσλ ζα γίλεη κε ηελ έγθξηζε ηεο 
ΑΜ, ε νπνία πξέπεη λα ιεθζεί πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο/ εξγαιείνπ. Δλεξγεηηθά 
κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε : 

α) πξνζσξηλή απνκάθξπλζε ηπρφλ επαίζζεησλ εθζεκάησλ/ αξραίσλ κλεκείσλ, 
θπιάζζνληαο ηα ζε έλα αζθαιή ρψξν, θαζ΄ ππφδεημε ηεο ΑΜ, θαη ηέινο 
επαλαηνπνζέηεζε ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη / ή 

β) ηνπνζέηεζε αληηζηεξηθηηθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ ή ζηαζεξνπνηεηηθψλ 
θαηαζθεπψλ φπσο ηθξησκάησλ, αγθπξίσλ, πεξίδεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ, φπσο 
απαηηείηαη. 

14.7.4 Δπί πιένλ ησλ σο άλσ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ κέηξσλ, εάλ ην επίπεδν 
δνλήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ππεξβεί ηηο αλψηεξεο επηηξεπφκελεο 
ηηκέο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη βαζκφ επαηζζεζίαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ/ θαηαζθεπήο/ ρψξνπ, ν Αλάδνρνο ζα δηαθφςεη ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ/ εξγαιείσλ θαη ζα πξνηείλεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε 
κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν θαηαζθεπήο. 

14.7.5 Σα πξναλαθεξζέληα ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά κέηξα ζα ζεσξεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν σο ελδεηθηηθά θαη φρη σο εμαληιεηηθά. Ο Αλάδνρνο ζα εξεπλήζεη, πξνηείλεη 
θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΑΜ, ζα πινπνηήζεη φπνηα άιια κέηξα απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ θηεξίσλ/ θαηαζθεπψλ/ ρψξσλ απφ δνλήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο. 
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14.8 ΟΡΗΑ ΔΚΠΟΜΠΖ ΘΟΡΤΒΟΤ  

14.8.1 Όια ηα κεραλήκαηα εξγαιεία θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα είλαη εληφο ησλ νξίσλ 
εθπνκπήο ζνξχβνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζρεηηθή Διιεληθή λνκνζεζία (ΚΤΑ 
37393/ΦΔΚ/1418/Β/Οθη.2003) θαη φπσο απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
Πξνηχπσλ. 

14.8.2 ε φηη αθνξά ηα αλψηεξα επηηξεπφκελα φξηα αεξνκεηαθεξφκελνπ ζνξχβνπ ηζρχεη 
ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 1180/81, πνπ νξίδεηαη ζηνπο ρεηηθνχο Καλνληζκνχο ηεο 
παξνχζεο Πξνδηαγξαθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην φξην ζνξχβνπ ησλ 50 dB(A) ζα 
ηζρχεη φπνπ επηθξαηεί ε ρξήζε γεο γηα θαηνηθία, ελψ φπνπ επηθξαηεί ε ρξήζε γεο 
βηνκεραληθψλ ή/θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην φξην ζνξχβνπ ην νπνίν ζα 
ηζρχεη είλαη ηα 65 dB(A). Δηδηθά φκσο, ζε πεξηπηψζεηο απνδεδεηγκέλνπ πςεινχ 
ζνξχβνπ πεξηβάιινληνο (πρ απφ νδηθή θπθινθνξία) κε κεηξήζεηο πνπ ζα έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί πξν ηεο έλαξμεο ηεο θαηαζθεπήο, σο αλψηεξν φξην ζνξχβνπ ζα 
γίλεηαη δεθηή ε παξαδνρή ηεο κε ππέξβαζεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ίζεο κε ηνλ ζφξπβν 
βάζνπο ειαηησκέλνπ θαηά 10 dB(A). 

14.9 ΟΡΗΑ ΔΚΠΟΜΠΖ ΓΟΝΖΔΧΝ 

14.9.1 Όια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη 
εληφο ησλ νξίσλ εθπνκπήο δνλήζεσλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζρεηηθή 
Διιεληθή Ννκνζεζία θαη φπσο απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ. 

14.9.2 Σα Μεγέζε αμηνιφγεζεο δνλήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ζα είλαη : 

α) Ζ Σηκή ηεο Γφζεο Γφλεζεο (vdv), ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα αμηνινγείηαη 
ζχκθσλα κε ηα Βξεηαληθά Πξφηππα BS 6472. Αλ ε αμηνιφγεζε ηεο vdv 
θαηαιήμεη ζε “πηζαλέο” ή/ θαη “δπλαηέο” αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν, 
ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνηείλεη, θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο 
ΑΜ, λα εθαξκφζεη κέηξα κείσζεο ησλ δνλήζεσλ. 

β) Ζ αλψηαηε ηαρχηεηα ζσκαηηδίνπ (ppv), κεηξνχκελε εηο ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ 
αλά δεπηεξφιεπην, νξίδεηαη σο ε αλψηαηε ηαρχηεηα ελφο ζσκαηηδίνπ ην νπνίν 
δηεγείξεηαη πξνο δφλεζε. Σν ppv ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν : ppv = [ppvx2 + 
ppvy2 +ppvz2] ½  φπνπ ppvx, ppvy θαη ppvz είλαη αληίζηνηρα ηα ppv ζηνπο 
άμνλεο x, y θαη z. 

14.9.3 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πςειφηεξσλ νξίσλ ηεο αλψηεξεο ηαρχηεηαο ζσκαηηδίνπ 
(ppv), ζαλ απνηέιεζκα ησλ δνλήζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
εξγαζίεο θαη επεξεάδνπλ ηα θηήξηα/ θαηαζθεπέο/ ρψξνπο πνπ επξίζθνληαη ζηελ 
πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αλψηαηα 
φξηα ppv ηα νπνία δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

  
ΟΡΗΑ ΓΟΝΖΔΧΝ 

 Ανώηαηη Σασύηηηα υμαηιδίος 

 
ΜΝΖΜΔΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ 
ΔΤΡΖΜΑΣΑ, ΔΚΘΔΜΑΣΑ Δ 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΥΧΡΟΤ H 
ΜΟΤΔΗΑ 

0,2 mm/sec.  
(ζηε βάζε ηνπ κλεκείνπ, αξραίνπ, 
εθζέκαηνο, ζην δάπεδν ή ζηνλ 
ηνίρν ηνπ θηηξίνπ, φπσο ηζρχεη)  
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ΚΣΗΡΗΑ  ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 
(π.ρ. λνζνθνκεία, ζέαηξα, ζρνιεία, 
βηβιηνζήθεο, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, 
αίζνπζεο  αθξναηεξίνπ)  

 
 
0,5 mm/sec. 

ΑΛΛΑ ΚΣΗΡΗΑ 
(Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ην ISO 4866) 

5 mm/sec 
γηα ζπλερείο δνλήζεηο  
10 mm/sec 
γηα δηαθεθνκκέλεο δνλήζεηο  

 

14.9.4 Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ν ζφξπβνο 
θαη νη δνλήζεηο ζα δηαηεξνχληαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην αλσηέξσ 
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζε ζπλερή 
βάζε. ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη απμεκέλα επίπεδα ζνξχβνπ θαη 
δνλήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηξεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία φξηα ζα 
πξέπεη λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ. ηα κέηξα 
απηά πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε ηνπνζέηεζε 
ερνπεηαζκάησλ / ερνπαγίδσλ γχξσ απφ ζνξπβψδε κεραλήκαηα θαζψο θαη ζηα 
φξηα ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο κε θαηνηθίεο, θαη 
ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζνξπβψδεηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ θνηλήο εζπρίαο. Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζνξχβνπ θαη 
ησλ δνλήζεσλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.  

14.9.5 Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θνηλήο 
εζπρίαο. Δπηπξφζζεηα, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κε ηελ ΑΜ, ν Αλάδνρνο 
ζα ζπκκνξθψλεηαη, κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ BS 5228 ”Code of Practice for Noise 
Control on Construction and Demolition Sites” . 

14.9.6 Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα, ε εθαξκνγή ηνπο, 
θαζψο θαη φια ηα αλαγθαία κέηξα, δξάζεηο, εμνπιηζκφο, θηι πνπ ζα πινπνηεζνχλ 
θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε κείσζε ηνπ 
ζνξχβνπ θαη ησλ δνλήζεσλ ηεο θαηαζθεπήο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, πιελ φκσο ν Αλάδνρνο, αλεμάξηεηα ηεο έγθξηζεο ηνπ, 
παξακέλεη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη εθαξκνγή ηεο φιεο 
δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ θαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

15. ΔΛΔΓΥΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΟΛΧΝ 

Όζεο εγθαηαζηάζεηο ή κεραλήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 
πξνθαιέζνπλ ή πξνθαινχλ παξεκβνιέο ζε ξαδηνθσληθέο ή ηειενπηηθέο εθπνκπέο 
ζα εμνπιηζηνχλ κε ζπζθεπέο πνπ ζα κεηψλνπλ απηέο ηηο παξεκβνιέο ζηα 
επηηξεπηά φξηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

16. ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη ελέξγεηεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε θαη ζηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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17. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ θαη φζσλ πεξηιακβάλνληαη 
ζην παξφλ άξζξν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλαλ επηζηήκνλα 
θαηάιιειεο θαηάξηηζεο, σο ππεχζπλν ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη 
πξνδηαγξαθψλ. 

Απηφο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ ηεο ΑΜ γηα ηελ 
πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
θαη φζσλ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 
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GS0200 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 
1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαιχεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο κειέηεο πνπ ζα 
απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Οη κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη επηπέδνπ Οξηζηηθήο Μειέηεο 
(ΟΜ-GFD) θαη Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΜΔ-DFD). 

Οη κειέηεο ζα θαιχςνπλ φια ηα ηκήκαηα θαη φια ηα αληηθείκελα ηνπ έξγνπ πνπ ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Οη κειέηεο ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ,  Πξνδηαγξαθψλ Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ γηα θάζε 
αληηθείκελν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ησλ ζρεδίσλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην 
ηεο παξνχζαο δεκνπξάηεζεο αλεμάξηεηα ηνπ βαζκνχ ιεπηνκέξεηαο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ θαη ησλ ινηπψλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 

 
2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΔΛΔΣΧΝ 

Σα πξνο κειέηε αληηθείκελα θαηεγνξηνπνηνχληαη φπσο παξαθάησ: 
 

2.1 Μελέηερ Έπγυν Πολιηικού Μησανικού  

 Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο 

 Σνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο 

 Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  

 Μειέηε θπθινθνξηαθψλ παξαθάκςεσλ θαη  ζεκαηνδφηεζεο  

 Μειέηε νδνπνηίαο 

 Παξαθάκςεηο  Γηθηχσλ ΟΚΧ  

 Πξνζσξηλή Απνζηξάγγηζε Δξγνηαμίσλ 

 Πξνζσξηλή Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία Δξγνηαμίσλ 

 Μειέηε εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
 
3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΛΔΣΧΝ 

Οη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο θαη ειέγρνπ ησλ κειεηψλ έρνπλ σο εμήο : 

 

3.1 Ανηίγπαθα Μελέηηρ 

 Κάζε κειέηε ζα ππνβάιιεηαη ζηα αθφινπζα αληίγξαθα : 

 ρέδην ζπληνληζκνχ δηθηχσλ ΟΚΧ ζε 6 αληίγξαθα 

 ρέδηα παξαθάκςεσλ δηθηχσλ ζε 6 αληίγξαθα 

 Όια ηα ζρέδηα θαη ηα Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ ΦΤΤ ζε 5  αληίγξαθα κε 
εμαίξεζε ηα ζρέδηα θπθινθνξηαθψλ παξαθάκςεσλ ηα νπνία ζα 
ππνβάιινληαη ζε 15 έγρξσκα αληίγξαθα 

 Όια ηα ηεχρε κειέηεο θαη νη Μεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο, ζε 4 αληίγξαθα κε 2 
πξφζζεηεο πξψηεο ζειίδεο γηα ζθξάγηζε-έγθξηζε.  

 Σεχρε ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ – computer printouts : 3 αληίγξαθα ζε 
εθηππψζεηο δηπιήο φςεσο 
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 Σερληθέο εθζέζεηο θπθινθνξηαθψλ παξαθάκςεσλ θαη ζεκαηνδφηεζεο : 15 
αληίγξαθα. 

Όια ηα αληίγξαθα (κε πηζαλή εμαίξεζε ην πξσηφηππν αλ απηφ δηεπθνιχλεη ηνλ 
Αλάδνρν) απφ ηα ηεχρε κειέηεο, ηεχρε ππνινγηζκψλ, ηερληθέο εθζέζεηο θιπ ζα 
ππνβάιινληαη ζε εθηππψζεηο δηπιήο φςεσο. 

Ζ θάζε κειέηε (ζρέδηα+ηεχρε) ζα ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε 
κνξθή (CD ή DVD) ζε 2 αληίγξαθα φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αξρεία 
εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ππνινγηζκψλ φπσο θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηνπο ( 
input & output).  

Αλ θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε κειέηεο, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα : 

 Οη Δπί Σφπνπ Αιιαγέο ζα ππνβάιινληαη ζε 5 αληίγξαθα 

 Οη κεληαίεο αλαθνξέο θαη νη αλαθνξέο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο, ζα 
ππνβάιινληαη ζε 3 αληίγξαθα. 
 

3.2 Υπόνοι Τποβολήρ και Δλέγσος Μελεηών 

Οη κειέηεο (εθζέζεηο κειεηψλ, ζρέδηα, Μεζνδνινγίεο Καηαζθεπήο, Φχιια 
Τπνβνιήο Τιηθψλ θιπ), ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 

Οη κειέηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ρξφλν ηέηνην ψζηε ε ζπκβαηηθά 
πξνγξακκαηηδφκελε ηειηθή έγθξηζή ηνπο λα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ. 

Ο έιεγρνο ζε θάζε ππνβιεζείζα κειέηε ζα πεξαηψλεηαη εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ νπφηε θαη ζα δηαβηβάδεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε θσδηθφ ειέγρνπ ζχκθσλα κε 
ηελ  παξ. 3.3. 

Ο Αλάδνρνο εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε κειέηεο κε θσδηθνχο 2: 
«EΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ» ή 3: «ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ θαη ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ» 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο κειέηεο ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξηπηψζεηο 2εο αλαζεψξεζεο κειεηψλ, ζρεδίσλ ζα θαζνξίδνληαη ζπλαληήζεηο 
εξγαζίαο κε ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη ηελ ηαρχηεξε 
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 

 

3.3 Κυδικοί Δλέγσος Μελεηών 

Οη θσδηθνί ειέγρνπ ησλ κειεηψλ ζα είλαη νη αθφινπζνη : 

 Κσδηθφο 1: «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ» ή «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΟΠΧ ΖΜΔΗΧΝΔΣΑΗ»: 

 Ζ κειέηε εγθξίλεηαη, νη εξγαζίεο δχλαληαη λα εθηειεζζνχλ. ε πεξηπηψζεηο 
ππνβνιψλ κε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζρφιηα, ε ΑΜ δχλαηαη λα ηηο εγθξίλεη κε 
θσδηθφ 1 «Δγθξίλεηαη φπσο ζεκεηψλεηαη» ρσξίο λα απαηηείηαη επαλππνβνιή 
αιιά ηα ζρφιηα ζα ελζσκαησζνχλ ζηα «Όπσο θαηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα. 

 Κσδηθφο 2: «EΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ»:  

 Ζ κειέηε εγθξίλεηαη κε παξαηεξήζεηο. Οη εξγαζίεο επηηξέπεηαη λα εθηειεζζνχλ, 
εθφζνλ ν Αλάδνρνο ιάβεη ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ελζσκαηψζεη ζηελ 
θαηαζθεπή. Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα επαλππνβιεζεί πξνο έγθξηζε γηα λα 
αλαβαζκηζζεί ζε Κσδηθφ 1, ην αξγφηεξν ζε 15 εκέξεο. 
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 Κσδηθφο 3 : «ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ»:  

 Οη εξγαζίεο δελ επηηξέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. 

 Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη επαλππνβιεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
ζρφιηα, δηνξζψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο ΑΜ.   

 Κσδηθφο 4 : «ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΛΔΓΥΟ» : 

 Γελ απαηηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππνβνιήο. 
 

3.4 Γιαδικαζία Δλέγσος Μελεηών 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πξνο έιεγρν, κε ζρεηηθή επηζηνιή ηηο κειέηεο πνπ 
απαηηνχληαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο Γεληθήο Πξνδηαγξαθήο, ησλ 
ζρεηηθψλ επί κέξνπο Πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ (αιιά θαη ζρεηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ  
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ) ζε θάζε αληηθείκελν θαη βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 
Έξγνπ.  
Ζ ΑΜ ζα ειέγρεη ηηο ππνβνιέο θαη ζα ηηο επηζηξέθεη κε έγθξηζε ή ζρφιηα ζχκθσλα 
κε ηνπο θσδηθνχο ειέγρνπ (βι. παξ. 3.3), ηηο πξνζεζκίεο (βι. παξ. 3.2) θαη ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο : 

1. Όιεο νη κειέηεο (θάζε ηεχρνο θαη θάζε ζρέδην) ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο εγθεθξηκέλνπο κειεηεηέο ηνπ Έξγνπ.  

2. Όζνλ αθνξά ηα Φ.Τ.Τ, απηά ζα πεξηιακβάλνπλ πιηθά. ε έξγα Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ αλαθέξνληαη σο παξάδεηγκα ζθπξφδεκα, αδξαλή ζθπξνδέκαηνο, 
πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο, νπιηζκφο, δνκηθφο ράιπβαο, θιπ. 

  ηελ αλσηέξσ θαηεγνξία (ΦΤΤ) πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηνπνγξαθηθά φξγαλα – 
ινγηζκηθφ θαη ζπζηήκαηα ΓΓΠ. Σα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο (κε ηελ ίδηα ή άιιε 
ππνβνιή). 

 
4 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ 

4.1 Διζαγυγή 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ Μειεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
(Οξηζηηθέο Μειέηεο θαη Μειέηεο Δθαξκνγήο)  θαη γηα ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ηνπο 
αλάινγα κε ην αληηθείκελν, παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θαηάινγνη κε ηα παξαδνηέα 
ζρέδηα θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ θάζε κειέηεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαησηέξσ παξάζεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 
εθζέζεσλ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ην γεληθφ πιαίζην εθπφλεζεο θαη 
παξνπζίαζεο ησλ κειεηψλ. Σα δεηνχκελα ηεο ελφηεηαο 4, απνηεινχλ ηα ειάρηζηα 
παξαδνηέα θαη δελ ζπληζηνχλ θαη‟ αλάγθελ έλα πιήξε θαηάινγν κε ηνλ νπνίν 
εμαληινχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζε θάζε πεξίπησζε κειέηεο. Με ηελ 
έλλνηα απηή είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα αλαθεξφκελα 
θαησηέξσ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνπκέλσλ ζρεδίσλ, ή ζηελ θιίκαθα 
ζρεδίαζεο απηψλ, ή ζηε ζεκαηνινγία θαη ην πεξηερφκελν επηκέξνπο παξαδνηέσλ 
(ζρεδίσλ ή εθζέζεσλ), εθ‟ φζνλ απηφ απαηηεζεί γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαηξέρεη ζηα ηεχρε ησλ πξνδηαγξαθψλ θάζε 
αληηθεηκέλνπ φζνλ αθνξά ηα δεηνχκελα θαη ηα πεξηερφκελα ησλ κειεηψλ. 
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Δάλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ ε ππνβνιή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ή ζρεδίσλ ή δηεπθξηλίζεσλ 
γηα ηελ αξηηφηεξε θαηαλφεζε ησλ κειεηψλ θαη δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ηηο παξέρεη. 
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4.2 σέδια Μελεηών 

ην πιαίζην εθπφλεζεο ησλ Μειεηψλ (Οξηζηηθέο Μειέηεο θαη Μειέηεο Δθαξκνγήο) ζα απαηηεζνχλ ηα θάησζη ζρέδηα αλά αληηθείκελν, φπσο 
παξαηίζεληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί :  

 

Ανηικείμενο 
σέδια Μελέηηρ Δθαπμογήρ 

(ΜΔ – DFD) 
  
Μελέηη Έπγυν Ανηιζηήπιξηρ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη ιεπηνκεξή ζρέδηα αληηζηήξημεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ή αιιηψο θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα, πνπ ζα πεξηγξάθνπλ επαθξηβψο θαη κε ιεπηνκέξεηα θάζε ηκήκα κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαζθεπή ηεο αληηζηήξημεο. Γίδνληαη παξαθάησ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο απηψλ ησλ 
ζρεδίσλ . 
 
ρέδηα αληηζηεξίμεσλ (ζρέδηα δηαζηάζεσλ  ζηνηρείσλ αληηζηήξημεο κε ζηνηρεία ράξαμεο θαη πςφκεηξα εθζθαθψλ ) 

 Καηφςεηο –  Όςεηο – ρέδην Δθζθαθψλ [θι. 1:50, 1:100]  

 Σνκέο [θι. 1:20, 1:10] 

 Λεπηνκέξεηεο [θι. 1:20, 1:10, 1:5]  
Τπφκλεκα ζρεδίσλ  
Παξαδνρέο Μειέηεο, Τιηθά κε ΦΤΤ εγθεθξηκέλα, νδεγίεο θάκςεο θαη επηθαιχςεσλ νπιηζκνχ. 
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεδίσλ δίλνληαη ζην Άξζξν 109 παξ. 3.2.5 ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ 
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Δπγοηαξιακέρ εγκαηαζηάζειρ 
 

 Γηαγξάκκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ηε δηάηαμε ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, δειαδή 
γξαθείσλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ πξνζσπηθνχ, απφζεζεο πιηθψλ –κεραλεκάησλ, ζέζεηο γεξαλψλ(πχξγσλ ή 
θηλεηψλ), πεξηθξάμεηο, δηαδξφκνπο θίλεζεο νρεκάησλ, επηηξεπφκελεο  απνζηάζεηο θίλεζεο θαη πξνζέγγηζεο 
νρεκάησλ απφ αληηζηεξίμεηο, θιπ. Δπίζεο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ζεκεηψλνληαη ηα 
πξνβιεπφκελα επηθαλεηαθά θνξηία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηπρφλ ππφςε ζηηο κειέηεο πιεζίνλ 
θαηαζθεπψλ, φπσο αληηζηεξίμεσλ αλνηθηψλ εθζθαθψλ. 
Γηαγξάκκαηα κε απνηππσκέλε ηελ πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ(ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο) 
θαη κε ηελ εκβαδνκέηξεζε ηεο έθηαζεο πνπ έρεη πεξηθξαρζεί.  

 

 

Κςκλοθοπιακέρ 
παπακάμτειρ 

 

 Δθπφλεζε ιεπηνκεξψλ ζρεδίσλ γηα φιεο ηηο θπθινθνξηαθέο παξαθάκςεηο πνπ απαηηνχληαη ζε θι.1:200 

 Δθπφλεζε ιεπηνκεξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ζε θι. 
1:200 (φπνπ απαηηείηαη) 

 ρέδηα κειέηεο εθαξκνγήο νδνπνηίαο (εάλ απαηηείηαη) 

 

Πποζυπινή Αποζηπάγγιζη 
Δπγοηαξίυν 

 

 Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλφκελσλ έξγσλ απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ ζε θιίκαθα 1:200  

 Σππηθέο ιεπηνκέξεηεο –Σνκέο ζε θιίκαθα 1:25 ή 1:50 
 

 

Πποζυπινή Ανηιπλημμςπική 
Πποζηαζία Δπγοηαξίυν 

 

 Οξηδνληηνγξαθία ιεθαλψλ απνξξνήο θι. 1:5.000 

 Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ θι. 1:200 
 Σππηθέο ιεπηνκέξεηεο – Τδξαπιηθέο ηνκέο θι: 1:25 – 1:50 
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Ανηικείμενο 
 

σέδια Οπιζηικήρ Μελέηηρ 
(ΟΜ – GFD) 

σέδια Μελέηηρ Δθαπμογήρ 
(ΜΔ – DFD) 

 

Σοπογπαθικέρ Μελέηερ και 
Δπγαζίερ 

 

 

 

 

 

 

 

 Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα νξηδνληηνγξαθηθψλ θαη 
πςνκεηξηθψλ δηθηχσλ 

 Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαηαγξαθήο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ πξφθεηηαη λα 
εθηειεζηνχλ ηα έξγα, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, ζε θιίκαθα 1:200 

 ρέδηα πξσηνθφιισλ παξάδνζεο – παξαιαβήο ζε 
θιίκαθα 1:500  

 Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα απνηππψζεσλ ζε θιίκαθα 
1:500 

 Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα νξηνζέηεζεο φισλ ησλ 
εξγνηαμηαθψλ θαηαιήςεσλ ησλ ρψξσλ, αλά 
επηκέξνπο θάζε θαηαζθεπήο. 

 

 Γηαγξάκκαηα ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ «Όπσο 
θαηαζθεπάζηεθε» φισλ ησλ Έξγσλ π.ρ. 
δηακνξθψζεσλ θιπ ζηελ θάζε πνπ απηά ζα 
παξαδνζνχλ ζηελ ΑΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ αξραηνινγηθψλ εθζθαθψλ. 

 

 

Παπακάμτειρ Γικηύυν ΟΚΧ 
 

 Δθπφλεζε ζρεδίνπ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ δηθηχσλ 
ΟΚΧ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΛ. 1:500) θαη 
αληίζηνηρσλ ηνκψλ φπνπ απαηηείηαη ιφγσ γεηηλίαζεο 
πνιιψλ δηθηχσλ . 
 

 

 Δθπφλεζε  ζρεδίσλ γηα φιεο ηηο παξαθάκςεηο 
δηθηχσλ ΟΚΧ πνπ απαηηνχληαη 

 Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Ζ. & Δ.Π.Α ( εθηφο αλ δεηεζεί 
δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Οξγαληζκφ) εθπνλνχλ κφλνη 
ηνπο ηηο κειέηεο ηνπο. πλεξγαζία κε άιινπο ΟΚΧ. 

 Δθπφλεζε ζρεδίσλ παξαθάκςεσλ δηθηχσλ ΔΤΓΑΠ, 
Γ10, νδηθνχ θσηηζκνχ, ζεκαηνδφηεζεο, ΖΛΠΑΠ 
απφ Αλάδνρν, ππνβνιή ζηηο ππεξεζίεο γηα έγθξηζε. 

 Λεπηνκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κε ηελ κέζνδν 
ππνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθηχσλ, θαζψο 
θαη ηε κέζνδν επαλεπίρσζεο θαη ζπκπχθλσζεο. 
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4.3 Παποςζίαζη σεδίυν Μελεηών 

4.3.1 Γενικά 

Ζ αξίζκεζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζρεδίσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην «Δγρεηξίδην 
ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» ηεο ΑΜ (Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – 
Σφκνο ΗΗ), ην νπνίν ζα παξαζρεζεί ζηνλ Αλάδνρν. 

Θα γίλεηαη θάζε πξνζπάζεηα λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηα ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη 
φζνλ αθνξά ην κέγεζφο ηεο (πρ. Α0 ή Α1) 

Έγρξσκα ζα ππνβάιινληαη φζα δηαγξάκκαηα θαη ζθαξηθήκαηα απαηηνχλ έγρξσκε 
εθηχπσζε γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. 

 

4.3.2 Μελέηη Δθαπμογήρ (ΜΔ-DFD) 

Γηα ηε Μειέηε Δθαξκνγήο φια ηα ζρέδηα ζα παξνπζηαζζνχλ αλά αληηθείκελν ζε 
πιήξε ιεπηνκέξεηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.  

Δηδηθή πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ηππηθψλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  

 

4.3.3 σέδια «Όπυρ Καηαζκεςάζηηκε» 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηελ δηαδηθαζία πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ζα απαηηεζεί λα ππνβιεζνχλ ηα ζρέδηα «Όπσο 
Καηαζθεπάζηεθε» γηα θάζε έλα απφ ηα αληηθείκελα κειέηεο ηνπ έξγνπ. Σα ζρέδηα 
«Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ήδε εγθεθξηκέλα 
ζρέδηα (κε θσδηθφ «1»:ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ»). 

Σα ζρέδηα απηά ζα είλαη ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζηα νπνία ζα έρνπλ 
πεξηιεθζεί νη αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 
θαη πνπ αληαπνθξίλνληαη απφιπηα ζηελ ηειηθή κνξθή ησλ θαηαζθεπψλ. 

Σα ηνπνγξαθηθά «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα ζα ππνβιεζνχλ (ππνγεγξακκέλα 
απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σνπνγξαθηθνχ Σκήκαηνο) γηα έιεγρν θαη έγθξηζε μερσξηζηά 
απφ φια ηα ππφινηπα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
«Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» απνηχπσζε (κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο) φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ, άιισλ επηκέξνπο θαηαζθεπψλ, δηακνξθψζεσλ ησλ έξγσλ 
κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζε φπνηα θάζε απηά παξαδνζνχλ ζηελ ΑΜ. Ζ «Όπσο 
Καηαζθεπάζηεθε» απνηχπσζε ζα γίλεη κε ρξήζε ηνπ νξηδνληηνγξαθηθνχ θαη 
πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ ειέγρνπ. Οη κεηξήζεηο, νη ππνινγηζκνί θαη ε ζχληαμε ησλ 
«Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρεδίσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε φζα πξνδηαγξάθνληαη 
ζην Άξζξν 107 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, ν έιεγρνο δε θαη ε έγθξηζή ηνπο απφ 
ηελ ΑΜ ζα γίλνπλ αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα. 

 
Σα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα ζα ππνβιεζνχλ αξρηθά γηα  έιεγρν ζε ηξία (3) 
αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD) ζε 2 αληίγξαθα. Αθνχ εγθξηζνχλ 
ζα ππνβιεζνχλ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή(CD ή DVD) ζε 
2 αληίγξαθα  γηα ην αξρείν ηνπ Έξγνπ. εκεηψλεηαη φηη αλαθνξηθά κε ηα εγθεθξηκέλα 
«Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα, ζα ηαπηίδεηαη  ε θπζηθή κνξθή κε ηελ ειεθηξνληθή 
κνξθή. 
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4.4 Δκθέζειρ Μελεηών  

 
ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ησλ  Μειεηψλ (Οξηζηηθέο Μειέηεο θαη Μειέηεο Δθαξκνγήο) ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζέκαηα ζηηο αληίζηνηρεο 
εθζέζεηο αλά αληηθείκελν κειέηεο, φπσο παξαηίζεληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

 

Ανηικείμενο 
Δκθέζειρ Μελεηών Δθαπμογήρ 

(ΜΔ – DFD) 

Μελέηη Έπγυν Ανηιζηήπιξηρ 
Σα απαηηνχκελα ηεχρε / εθζέζεηο ζα ζπληαρζνχλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ Άξζξν ησλ 
Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ 
 

Κςκλοθοπιακέρ Παπακάμτειρ    Σερληθή Έθζεζε  

  Πξφγξακκα εκαηνδφηεζεο 

Παπακάμτειρ Γικηύυν ΟΚΧ Σερληθέο Δθζέζεηο φισλ ησλ κειεηψλ παξαθάκςεσλ δηθηχσλ. 

Πποζυπινή Αποζηπάγγιζη 
Δπγοηαξίυν 

 Τθηζηάκελα δίθηπα – Απνδέθηεο Οκβξίσλ 

 Πεξηγξαθή πξνηεηλφκελσλ έξγσλ 

 Τδξαπιηθνί Τπνινγηζκνί 

 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

Πποζυπινή Ανηιπλημμςπική 
Πποζηαζία Δπγοηαξίυν 
 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ 

 Τδξαπιηθνί Τπνινγηζκνί 

 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
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Ανηικείμενο 
Δκθέζειρ Μελεηών 

Οπιζηική Μελέηη (ΟΜ – GFD) 
Δκθέζειρ Μελεηών 

Μελέηη Δθαπμογήρ (ΜΔ – DFD) 

Σοπογπαθικέρ Μελέηερ και 
Δπγαζίερ 

 Δθζέζεηο κειέηεο θαηαγξαθήο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο θαη πξσηνθφιισλ παξάδνζεο –
παξαιαβήο 

 Δθζέζεηο κειέηεο νξηνζέηεζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ 
θαηαιήςεσλ ησλ ρψξσλ φισλ ησλ Έξγσλ αλά 
θάζε θαηαζθεπήο 

 Δθζέζεηο κειεηψλ θαη ηεχρε, πνπ αθνξνχλ ηελ 
ελεκέξσζε, επηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 
ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ θαη ηελ 
ζχληαμε λέσλ 

 Δθζέζεηο κειεηψλ ίδξπζεο θαη πχθλσζεο λέσλ 
δηθηχσλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα ππάξρνληα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά δίθηπα 

 Μειέηεο θαη ηεχρε ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο   
«Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» φισλ ησλ έξγσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραηνινγηθψλ 
εθζθαθψλ θαη ησλ δηακνξθψζεσλ φισλ ησλ 
έξγσλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζε φπνηα θάζε 
απηά παξαδνζνχλ ζηελ ΑΜ. 
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4.5 Άλλα Θέμαηα Δκθέζευν Μελεηών 

Κάζε έθζεζε κειέηεο ζα θαιχπηεη επίζεο ηα αθφινπζα ζέκαηα : 

 ην πιαίζην ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο, αθφκα θαη φπνπ δελ αλαθέξεηαη ζηα επί 
κέξνπο αληηθείκελα, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηα θάησζη, 
γηα θάζε αληηθείκελν ηνπ έξγνπ φπσο απαηηείηαη : 

(1) Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (Φ.Τ.Τ). 

(2) Μεζνδνινγίεο Καηαζθεπήο. 

(3) Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ έξγσλ. 

 Θα απαηηεζεί ε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ θαη αληηζηνίρνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη 
Τγείαο (ΑΤ θαη ΦΑΤ), ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε λνκνζεζία. 

 Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (Φ.Τ.Τ), εάλ νη ππνβνιέο 
είλαη ειιηπείο ή απαηηνχληαη πξφζζεηα ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο, ε ΑΜ ζα δεηά 
απφ ηνλ Αλάδνρν φηη απαηηείηαη κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θάζε αξρηθήο 
ππνβνιήο, θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ θαη  ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ε ΑΜ ζα 
εγθξίλεη ην ΦΤΤ.  

 

4.6 Δπί Σόπος Αλλαγή (Field Change) 

Ζ Δπί Σφπνπ Αιιαγή, νξίδεηαη  σο ε κηθξήο έθηαζεο απφθιηζε απφ ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε, ηελ νπνία ν Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο επίπησζε ζην θφζηνο ή ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 
Έξγνπ. Οη Δπί Σφπνπ Αιιαγέο ζπλήζσο απαηηνχληαη γηα θαηαζθεπαζηηθνχο 
ιφγνπο (πρ απινπνίεζε ή/θαη βειηηζηνπνίεζε αιιεινπρίαο ή/θαη εθηθηφηεηα 
ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, θιπ). 

Τπνβάιιεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ (βι. 
«Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» ηεο ΑΜ (Γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ)) ζην εξγνηάμην θαη κε επίζεκε αιιεινγξαθία πξνο ηελ 
ΑΜ. Οη Δπί Σφπνπ Αιιαγέο ζα εθηεινχληαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ, ησλ 
αληίζηνηρσλ αηηεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ.  

Σν αίηεκα Δπί Σφπνπ Αιιαγήο ζα ζπλνδεχεηαη θαηά πεξίπησζε απφ αηηηνιφγεζε 
ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο, ηερληθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαη 
αληίζηνηρα ζρέδηα / ζθίηζα, φπνην άιιν ηερληθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη απαξαίηεην 
αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο, θαη φπνπ απαηηείηαη ε άπνςε 
ηνπ Μειεηεηή, ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα θαη αξηηφηεηα ηεο αιιαγήο ζε ζρέζε κε ην 
αληηθείκελν θαηαζθεπήο αιιά θαη ηελ καθξνπξφζεζκε αζθάιεηα ηνπ ζπλνιηθνχ 
έξγνπ.  

Οη επί ηφπνπ αιιαγέο ζα ελζσκαησζνχλ ζηα ζρέδηα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε». 

ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη Δπί Σφπνπ Αιιαγέο ζε έλα Έξγν ζα θαηαγξάθνληαη 
ζε ζρεηηθφ κεηξψν κε ηελ απαηηνχκελε θσδηθνπνίεζε (αλά ηνπνζεζία, θιπ, βι. 
«Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» ηεο ΑΜ (Γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ)). 

 



 

 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 4 

«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΣΟΜΟ Η 
 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

ειίδα 35 απφ 89 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΣΟΜΟ Ι  

4.7 Αναθοπά Μη ςμμόπθυζηρ (NCR) 

Ζ Αλαθνξά Με πκκφξθσζεο (NCR) απνηειεί αλαθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
ππνβάιιεηαη κε ζπγθεθξηκέλν έληππν (βιέπε «Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη 
Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» ηεο ΑΜ (Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ)) ζην 
εξγνηάμην αιιά θαη κε επίζεκε αιιεινγξαθία πξνο ηελ ΑΜ. Ζ ελ ιφγσ αλαθνξά 
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν είηε απφ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε κεηά απφ 
ππφδεημε ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ φηαλ ππάξρεη ζην εξγνηάμην αθαηάιιειε 
ρξήζε πιηθψλ / εμνπιηζκνχ ή κε ρξήζε πιηθψλ / εμνπιηζκνχ φπσο απαηηείηαη ή 
παξαηεξείηαη ειαηησκαηηθή εξγαζία, πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 
ηνπ Έξγνπ ή ηηο ήδε εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Δπίζεο ε Αλαθνξά Με πκκφξθσζεο 
αλαθέξεηαη ζε απφθιηζε, αηέιεηα ή ακέιεηα γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ χκβαζε, 
ηα Πξφηππα θαη ηνπο Καλνληζκνχο θαζψο θαη πξνο πηζαλέο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο. ηα πιαίζηα αλαθνξψλ NCR αμηνινγνχληαη νη επηπηψζεηο ζηελ 
πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, επηζεκαίλνληαη νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 
πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο, θαη αλαθέξνληαη ε πξνθαζνξηζκέλε 
πξνζεζκία απνθαηάζηαζεο θαη ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο. Ζ αλαθνξά NCR 
γίλεηαη απνδεθηή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηερληθνχο ιφγνπο απφ ηελ Τπεξεζία, ή 
απνξξίπηεηαη αηηηνινγεκέλα, δεηψληαο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο (πρ. πξφζζεηα 
δηνξζσηηθά κέηξα.) ε / θαη ζπκβαηηθή ηαθηνπνίεζε. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθδψζεη θαη ππνβάιεη Αλαθνξά Με 
πκκφξθσζεο φπνηε θαη γηα νηαλδήπνηε ιφγν ην δεηήζεη ε ΑΜ εληφο κίαο 
εβδνκάδαο. 

ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη Αλαθνξέο Με πκκφξθσζεο ζε έλα Έξγν ζα 
θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ κεηξψν κε ηελ απαηηνχκελε θσδηθνπνίεζε (αλά 
ηνπνζεζία, θιπ, βι. «Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» 
ηεο ΑΜ (Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ). 

 

4.8 Σεσνική Παπέκκλιζη 

Χο Σερληθή Παξέθθιηζε νξίδεηαη ε παξέθθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελεο 
Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, ή / θαη  Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ, ηελ νπνία 
δχλαηαη λα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο κε ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη κε 
ζπγθεθξηκέλν έληππν (βιέπε «Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ 
Μεηξφ» ηεο ΑΜ (Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ)). Σερληθέο Παξεθθιίζεηο 
ππνβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη αδπλακία 
θαηαζθεπαζηκφηεηαο, αδπλακία εμεχξεζεο πιηθψλ, κέζσλ / εμνπιηζκνχ, 
εξγαζηεξίσλ θιπ, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ή ιφγσ 
αλαζεψξεζεο ησλ ηζρπνπζψλ πξνδηαγξαθψλ / πξνηχπσλ. 

Σν αίηεκα Σερληθήο Παξέθθιηζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ ιφγσλ αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο κε ηα 
ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ζπγθξηηηθή ηερληθή αλαθνξά κεηαμχ ηεο 
πξνηεηλφκελεο ιχζεο θαη ηεο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελεο (ηα θαζαξά 
πιενλεθηήκαηα ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ηζνδπλακία ηεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπκβαηηθή 
απαίηεζε), αλαθνξά ζηελ επάξθεηα θαη αξηηφηεηά ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ηε 
ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ ζπκβαηφηεηά 
ηεο κε ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε θαη 
ηεθκεξίσζε ηεο δηαθνξάο θφζηνπο κεηαμχ ηεο πξνηεηλφκελεο θαη ηεο ζπκβαηηθήο 
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ιχζεο εάλ ππάξρεη, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ παξέθθιηζεο απαηηείηαη έιεγρνο θαη έγθξηζε απφ 
ηελ ΑΜ. Ζ Σερληθή Παξέθθιηζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη λα έρεη εγθξηζεί 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο (αληίζηνηρεο) Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη δελ ζα αθνξά ζηηο 
παξαδνρέο ησλ κειεηψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη Σερληθέο Παξεθθιίζεηο ζε έλα Έξγν ζα θαηαγξάθνληαη 
ζε ζρεηηθφ κεηξψν κε ηελ απαηηνχκελε θσδηθνπνίεζε (αλά ηνπνζεζία, θιπ, βι. 
«Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» ηεο ΑΜ (Γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο ΗΗ)). 
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GS0400 ΤΚΔΦΔΗ EΡΓΟΤ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Σν Άξζξν αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπζθέςεσλ έξγνπ. ηηο ζπζθέςεηο, 
πνπ πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ (ΑΜ) γηα ηε ζπδήηεζε θαη 
επίιπζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν, ζα παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη 
ηεο ΑΜ, εθπξφζσπνη ηνπ Αλάδνρνπ, εθπξφζσπνη εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ, 
Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο, φπσο θάζε θνξά απαηηείηαη 
θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

1.2 Οη ζπζθέςεηο ζα ζπγθαινχληαη απφ ηελ ΑΜ ε νπνία θαη ζα πξνεδξεχεη. 

1.3 Οη ζπζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ ζηα εξγνηάμηα, 
εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη απφ ηελ ΑΜ. 

1.4 Οη ζπζθέςεηο απηέο, έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ 
ζεκάησλ, ζπλεπψο ε φπνηα αλαθνξά ζε ζπκβαηηθά ζέκαηα δελ δεκηνπξγεί θακία 
ππνρξέσζε γηα ηελ ΑΜ θαη ζαθψο δελ ηξνπνπνηεί ηε χκβαζε. Οη ζέζεηο επί 
ζπκβαηηθψλ ζεκάησλ ζα δηαβηβάδνληαη κε ηελ ηαθηηθή επίζεκε αιιεινγξαθία. 

 

2. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΤΚΔΦΖ 

Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ απαξαίηεησλ ππνγεγξακκέλσλ Δγγξάθσλ χκβαζεο, 
ζα πξνγξακκαηηζηεί απφ ηελ ΑΜ ε πξνθαηαζθεπαζηηθή ζχζθεςε ε νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΑΜ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ζχζθεςεο είλαη ε 
παξνπζίαζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΑΜ επί ζεκάησλ αζθαιείαο, δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ κε ηνπο 
νκνιφγνπο ηνπο, εθπξνζψπνπο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ε εδξαίσζε δηαχισλ 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ απηψλ ησλ εθπξνζψπσλ. 

 

3. ΤΚΔΦΖ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

3.1 Ζ ζχζθεςε έλαξμεο θαηαζθεπήο ζα πξνγξακκαηηζηεί απφ ηελ ΑΜ εληφο 
δεθαπέληε  (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θάζε επηκέξνπο 
χκβαζεο θαη ζα ιάβεη ρψξα ζηα γξαθεία ηεο. 

 

3.2 πκκεηέρνληεο 

ηηο ζπζθέςεηο ζα παξίζηαληαη: 

 Οη εθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ: Ο Γηεπζπληήο ηνπ Έξγνπ, νη Πξντζηάκελνη 
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ (Δξγνηαμηάξρεο),ν Πξντζηάκελνο Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο, ν πληνληζηήο Μειεηψλ, ν πληνληζηήο Αζθαιείαο θαη φπνηνο 
άιινο θξηζεί απαξαίηεηνο. 

 Οη εθπξφζσπνη ηεο ΑΜ 

 Οη εθπξφζσπνη Ο.Κ.Χ., Γήκσλ, Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ή θαη άιισλ 
εκπιεθφκελσλ κε ην Έξγν Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ, Τπεξεζηψλ εθφζνλ θξηζεί 
απαξαίηεην 
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3.3 Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε 
 

 Παξνπζίαζε παξεπξηζθνκέλσλ θαη πεξηγξαθή αξκνδηνηήησλ ηνπο 

 Έθδνζε θάζε είδνπο αδεηψλ 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνηεξαηφηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ Έξγνπ απφ ηηο νπνίεο 
ζα μεθηλήζνπλ ή ζα ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο θπθινθνξηαθψλ παξαθάκςεσλ, 
αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ θαη παξαθάκςεσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ  θαηφπηλ 
ζπλελλνήζεσλ κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο / Φνξείο, Ο.Κ.Χ. 

 Υξνλνδηάγξακκα (αιιεινπρία θξίζηκσλ κειεηψλ, εξγαζηψλ θιπ.) 

 Πξνζσξηλέο θαηαιήςεηο ,θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πξσηφθνιια 
παξάδνζεο – παξαιαβήο, ηνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο   

 Υψξνη απνζήθεπζεο θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ, εξγνηαμηαθά γξαθεία 

 Γηαδηθαζίεο πιεξσκψλ 

 πζθέςεηο πληνληζκνχ κεηαμχ εθπξνζψπσλ ΑΜ, Αλαδφρνπ, Ο.Κ.Χ. θαη 
ινηπψλ Φνξέσλ / Τπεξεζηψλ  

 Γηαδηθαζίεο εθηέιεζεο, παξαθνινχζεζεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Έξγνπ 

 Πνηνηηθφο έιεγρνο, Αζθάιεηα θαη Τγεία, Πεξηβαιινληηθά Θέκαηα 

 Άιια ζέκαηα, φπσο απαηηείηαη 
 

4. ΤΚΔΦΔΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

 

4.1 Οη ζπζθέςεηο ζπληνληζκνχ ζα ζπγθαινχληαη απφ ηελ ΑΜ ζε εβδνκαδηαία βάζε ή 
φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ ΑΜ. ηηο αλσηέξσ ζπζθέςεηο ζα γίλεηαη 
ζπδήηεζε, ζπληνληζκφο θαη επίιπζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κειέηεο θαη 
εξγαζίεο παξαθάκςεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ, θπθινθνξηαθψλ παξαθάκςεσλ, θαζψο  
θαη αξραηνινγηθέο εξγαζίεο. Ζ ΑΜ ή ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζπγθαιέζεη 
πξφζζεηεο ζπζθέςεηο. 

 

4.2 πκκεηέρνληεο 

ηηο ζπζθέςεηο ζα παξίζηαληαη : 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Έξγνπ, νη Πξντζηάκελνη Δξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ 
(Δξγνηαμηάξρεο), ν πληνληζηήο Μειεηψλ, νη Μειεηεηέο Μεραληθνί θαη φπνηνο 
άιινο απαηηείηαη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 Οη εθπξφζσπνη ηεο ΑΜ. 

 Οη εθπξφζσπνη ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο 

 Οη εθπξφζσπνη ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ή θαη άιισλ Τπεξεζηψλ, 
Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ εθφζνλ ε παξνπζία ηνπο απαηηεζεί. 

4.3 Σν πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο γηα ηηο ζπζθέςεηο ζπληνληζκνχ ζα 
ζπληάζζεηαη  απφ ηελ ΑΜ θαη ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα 
αθφινπζα: 

 Παξνπζίαζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ ηνκέσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 πληνληζκφο ησλ κειεηψλ, αλαζθφπεζε ησλ ππνβιεζέλησλ κειεηψλ θαη 
ρξνλνδηαγξακκάησλ. Ο Αλάδνρνο ζα παξνπζηάδεη ρξνλνδηάγξακκα 
εξγαζηψλ, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην 
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εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα (θξίζηκε δηαδξνκή, ειεχζεξα ρξνληθά 
πεξηζψξηα ππνθξίζηκσλ εξγαζηψλ, παξαγφκελε αμία, απφθιηζε 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξφβιεςε εξγαζηψλ, αλάιπζε θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ, 
αλάθηεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξνβιέςεηο πφξσλ, ρξνλνδηάγξακκα 
παξαδφζεσλ. 

 πδήηεζε ησλ επεξρφκελσλ εξγαζηψλ, εηδηθφηεξα ηηο παξαδφζεηο λέσλ 
πεξηνρψλ. 

 Άιια ζέκαηα, φπσο απαηηείηαη. 

 Πξνγξακκαηηζκφο επφκελεο ζχζθεςεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

4.4 Οπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο, αηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο, ή αηηήζεηο γηα επίιπζε 
πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα παξνκνίσλ ζπζθέςεσλ 
ζα απαληεζνχλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο. 
Απηέο πνπ δελ ζα απαληεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο, ζα επηιπζνχλ 
κεηά ην πέξαο απηήο. 

4.5  Ζ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ ΑΜ. Σα πξαθηηθά ζα ππνγξάθνληαη 
απφ εθπξφζσπν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηεο ΑΜ, απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπο Δξγνηαμηάξρεο, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΟΚΧ 
θαη απφ εθπξνζψπνπο άιισλ Οξγαληζκψλ, Φνξέσλ, Τπεξεζηψλ εθφζνλ 
απαηηεζεί. 

 

5. ΤΚΔΦΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ  

Οη ζπζθέςεηο Πξνφδνπ δηαθξίλνληαη ζε  

i) πζθέςεηο πξνφδνπ ηεο Καηαζθεπήο 

ii) πζθέςεηο πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

5.1 πζθέςεηο Πξνφδνπ ηεο Καηαζθεπήο 

 Οη ζπζθέςεηο πξνφδνπ θαηαζθεπήο ζα ζπγθαινχληαη θάζε δεθαπελζήκεξν 
εθφζνλ απαηηείηαη ή φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ ΑΜ. ηηο ζπζθέςεηο ζα 
παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ §3.2 εθφζνλ ε παξνπζία 
ηνπο απαηηείηαη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. Οη ηαθηηθέο 
ζπζθέςεηο πξνφδνπ ζα ζπγθαινχληαη ζην επί ηφπνπ εξγνηαμηαθφ γξαθείν ηνπ 
Αλαδφρνπ. Ζ ΑΜ ή ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζπγθαιέζεη πξφζζεηεο ζπζθέςεηο. 

5.1.1 Σν πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο γηα ηηο ζπζθέςεηο πξνφδνπ θαηαζθεπήο ζα 
ζπληάζζεηαη απφ ηελ ΑΜ θαη ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα 
αθφινπζα : 

 Παξνπζίαζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ ηνκέσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Αλαθνξά πξνφδνπ εξγαζηψλ παξαθάκςεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ, Κπθινθνξηαθψλ 
παξαθάκςεσλ, Αξραηνινγηθψλ θιπ. 

 Καηαζθεπαζηηθά, κειεηεηηθά ζέκαηα. 

 Δθθξεκφηεηεο κειεηψλ θαη εξγαζηψλ. 

 Δμέηαζε πξνφδνπ επίιπζεο ζεκάησλ βάζεη ησλ πζθέςεσλ πληνληζκνχ 

 Θέκαηα Υξνλνδηαγξάκκαηνο, Πνηφηεηαο , Πεξηβάιινληνο, Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο – Δμέηαζε πξνφδνπ επίιπζήο ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα παξνπζηάδεη 
δείθηεο επηηειεζηηθφηεηαο ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Schedule Performance Index) 
γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία θαη ζα πξνηείλεη δηνξζσηηθά κέηξα ζε 
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πεξίπησζε πζηέξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Θα παξνπζηάδεη επίζεο ηα 
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα (θξίζηκε 
δηαδξνκή, ειεχζεξα ρξνληθά πεξηζψξηα ππνθξίζηκσλ εξγαζηψλ, παξαγφκελε 
αμία, απφθιηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξφβιεςε εξγαζηψλ, αλάιπζε θηλδχλσλ 
θαη επθαηξηψλ, αλάθηεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξνβιέςεηο πφξσλ, 
ρξνλνδηάγξακκα παξαδφζεσλ. 

 πδήηεζε γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ εξρφκελνπ δεθαπελζεκέξνπ βάζεη 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο  

 Πξνγξακκαηηζκφο επφκελεο ζχζθεςεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Άιια ζέκαηα, φπσο απαηηείηαη. 

 

5.1.2 Οπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο, αηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο, ή αηηήζεηο γηα επίιπζε 
πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα παξνκνίσλ ζπζθέςεσλ 
ζα απαληεζνχλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο, 
απηέο πνπ δελ ζα απαληεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο, ζα επηιπζνχλ 
κεηά ην πέξαο απηήο. 

5.1.3 Σα πξαθηηθά ηεο ζχζθεςεο πξνφδνπ θαηαζθεπήο ζα ζπληαρζνχλ απφ ηελ ΑΜ θαη 
ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο. 

5.2 πζθέςεηο Πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζηηο πζθέςεηο Πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο πξαγκαηνπνηνχκελεο κεληαίσο ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ ΑΜ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζθέςεσλ ζα ηξνπνπνηείηαη, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηελ ΑΜ. ηηο ζπζθέςεηο απηέο ζα παξίζηαληαη νη 
εθπξφζσπνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ §3.2. 

 

6. ΤΚΔΦΔΗ AΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Γηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο φπνηε 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ ΑΜ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Σεχρνο «Γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο», πξνδηαγξαθή GS0750 «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΔΗΑ & 
ΑΦΑΛΔΗΑ». 
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GS0440 ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πιηθψλ, 
εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
Δξγνηαμηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, απφ 
ηελ ζηηγκή δηάζεζεο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ. 

 

2. ΠΡΟΣΑΗΑ - ΦΤΛΑΞΖ 

2.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, 24σξε, επηά (7) 
εκέξεο ηελ εβδνκάδα, πξνζηαζία / θχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ θαζψο θαη ησλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γξαθείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
γξαθείσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ κε Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο απνθιεηζηηθήο 
απαζρφιεζεο. 

2.2 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη καδί κε ηα ζρέδηα ηεο εξγνηαμηαθήο εγθαηάζηαζεο 
(ΔΔ) πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζρέδην πξνζηαζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη ρψξνη πνπ έρνπλ θαηαιεθζεί. Σν ζρέδην ζα 
πξνζδηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ην πξνζσπηθφ απφ άηνκα κε ζρεηηδφκελα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

2.3 Γηα επηζθέςεηο αηφκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ (θνηηεηέο, 
ζρνιεία, κεκνλσκέλα άηνκα, θιπ), ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζπγθεθξηκέλε 
Γηαδηθαζία «Δπηζθέπηεο Δξγνηαμίνπ», ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην 
Σεχρνο «Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο», άξζξν GS0750. 
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GS0450 ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1. Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ 

Σν παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ 
θαζαξηζκνχ ή θαη θαζαηξέζεσλ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαζψο θαη 
ηνπ ηειηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγνηαμίσλ πξν ηεο 
παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ (ΑΜ). Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο λα πξνβεί ζηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ εξγνηαμίσλ θαη ζε ηπρφλ 
θαζαηξέζεηο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηφζν ζηε ζηάζκε ηζνγείνπ / 
εδάθνπο φζν θαη ζε άιια επίπεδα εθφζνλ απηά πθίζηαληαη. 

1.2 Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ, ηελ παξνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πιηθψλ θαη 
εμνπιηζκνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ή ηηο θαζαηξέζεηο. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 
απνκάθξπλζε, απνζήθεπζε, κεηαηφπηζε ή άιιε δηάζεζε ησλ πιηθψλ πνπ 
εκπιέθνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. 

Οη εξγαζίεο ζα πξνηαζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ή/θαη ζηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

Οη εξγαζίεο αθνξνχλ θαη‟ ειάρηζην ζηα παξαθάησ: 

 Θάκλνπο, ρακφθιαδα, δέληξα, θνξκνχο, άρξεζηα μχια, θιαδηά, ξίδεο, 
ζθνππίδηα, κπάδα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ. 

 θπξνδέκαηα θάζε είδνπο θαη ζχζηαζεο (πιαθψλ, δνθψλ, ππνζηπισκάησλ, 
ηνηρσκάησλ, ζεκειίσλ θαη ζεκειηψζεσλ, νπιηζκέλα ή κή), θξάζπεδα, ξείζξα, 
νδνζηξψκαηα απφ αζθαιηηθφ, δξνκίζθνπο απφ ζθπξφδεκα, πεδνδξφκηα, 
θάζε είδνπο ηνηρνπνηίεο (πιηλζνδνκέο,  ιηζνδνκέο θιπ) θαη ηνίρνπο, βαζκίδεο, 
κλεκεία, αγάικαηα θιπ. 

 Ηζηνχο ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θνηλήο σθειείαο, γξακκέο ησλ ηξφιετ, 
παξθφκεηξα, θηγθιηδψκαηα, θνισλάθηα, θξάρηεο, βαιβίδεο αεξίνπ, θνπηηά 
ειεθηξηζκνχ, ζεκαηνδφηεο θαη νδηθέο ζεκάλζεηο θαη άιιν παξφκνην 
εμνπιηζκφ θνηλήο σθειείαο θαη νδψλ. 

1.3 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ κε άιιεο 
παξάιιειεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

1.4 Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη θαηάιιειε δεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο ψζηε λα 
επηβεβαηψλεηαη ε απνπζία ή παξνπζία επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

1.5 Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηηο εκπιεθφκελεο ηνπηθέο Αξρέο, ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο, θαζψο θαη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο 
εξγαζίεο, δεηψληαο δηαθνπή ησλ παξνρψλ ηνπο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα 
επεξεαζζνχλ απφ εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ. 

1.6 Όια ηα επηδήκηα απνξξίκκαηα ζα απνκαθξπλζνχλ θαη ζα απνηεζνχλ ζχκθσλα κε 
φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο / δηαηάμεηο ζε εγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απφζεζεο. 

 

 

2. ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
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2.1. Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηνλ πιήξε θαζαξηζκφ φισλ ησλ ρψξσλ πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε εξγαζηψλ επφκελεο θάζεο. Ο ηειηθφο θαζαξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ εξγαζηψλ. Θα πξέπεη λα δνζεί 
πξνζνρή ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη 
ηνπνζεηεζεί απφ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
βιάβεο. 

2.2. Ο Αλάδνρνο ζα θαζαξίζεη θάζε ηκήκα ηνπ Έξγνπ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 
ζηνλ επφκελν αλάδνρν εξγαζηψλ. 

2.3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ νξηζηηθφ θαζαξηζκφ φισλ ησλ 
εξγνηαμίσλ ζηε ζηάζκε ηζνγείνπ (εδάθνπο) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ παξάδνζε ηνπ ρψξνπ ζε ρξήζε. 

 

3. ΔΚΣΔΛΔΖ 

3.1 Καηαγπαθή 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη θαη ραξηνγξαθήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ 
ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ηεο ΑΜ, «Καηαγξαθή 
Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο».  

3.1.1 Σα πξντφληα ηνπ θαζαξηζκνχ, πιηθά θαη ζθνππίδηα, ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην/ηα 
εξγνηάμην/α. Γελ επηηξέπεηαη ηαθή ή/θαη θαχζε απηψλ ζην/ζηα εξγνηάμην/α.  
Σα δηαζσζέληα πιηθά / θπηά / αληηθείκελα θιπ ζα απνζεθεπηνχλ ζε αζθαιή ζέζε, 
εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 

3.1.2 Ο Αλάδνρνο ζα πάξεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο γηα λα πξνζηαηέςεη 
αληηθείκελα (φπσο ζεκεία ρσξνζηαζκηθά, ηξηγσλνκεηξηθά βάζξα θαη γεηηνληθνχο 
ρψξνπο), πνπ δελ επηηξέπεηαη λα απνκαθξπλζνχλ / θαηαζηξαθνχλ θαη βξίζθνληαη 
εληφο ή πιεζίνλ ησλ πεξηνρψλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ. 

3.1.3 Σα δέληξα θαη ηα θπηά, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ζηα πκβαηηθά ζρέδηα / 
έγγξαθα ή ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ΑΜ φηη παξακέλνπλ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 
δεκηά, ζα πξνζηαηεπζνχλ κε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ εκπνδίσλ ή πεξηθξάμεσλ 
πιεζίνλ ησλ νξηνγξακκψλ ησλ δέληξσλ θαη θπηψλ. Σα νρήκαηα, εμνπιηζκφο, 
πιηθά θαη απνξξίκκαηα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ή ζηαζκεχζνπλ ζε απηέο ηηο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή θάησ απφ ηα παξακέλνληα δέληξα. Σα 
πξνζηαηεπφκελα δέληξα θαη θπηά ζα ζπληεξεζνχλ θαη ζα δηαηεξεζνχλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο. 

3.1.4 Καζαξηζκφο θαη εθξίδσζε 

Θα γίλεη θαζαξηζκφο κέζα ζηα φξηα ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ. Σα πξντφληα ηνπ 
θαζαξηζκνχ, πιηθά θαη ζθνππίδηα, ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην/ηα εξγνηάμην/α. 

Οη θνξκνί θαη ξίδεο ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο πεξηνρέο εθζθαθψλ. 

3.1.5 Κιαδηά δέληξσλ 

Κιαδηά δέληξσλ πνπ θξέκνληαη πάλσ απφ νδνχο πξνζπειάζεσο θαη άιιεο 
θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ ζα θνπνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν 
θαη πιεζίνλ ηνπ θνξκνχ ηνπ δέληξνπ. Πιεγέο πνπ πξνμελήζεθαλ απφ θνπή 
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θιάδσλ ζα αληηκεησπηζζνχλ κε παρχ ζηξψκα εγθεθξηκέλεο αζθαιηηθήο κπνγηάο 
γηα δέληξα. 

3.2 Καθαπιζμόρ καηά ηην καηαζκεςή 

3.2.1 Σν θάζε εξγνηάμην ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε εππξεπηζκέλε θαη ηαθηηθή 
θαηάζηαζε, ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε θαη ηελ πεξίκεηξν (εζσηεξηθή-εμσηεξηθή & 
πεξίθξαμε). Ζ ΑΜ κπνξεί, αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
λα δηαηάμεη γεληθφ θαζαξηζκφ ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ σο κέξνο ηεο εξγαζίαο. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εκεξήζην γεληθφ θαζαξηζκφ θαη ππεξεζία 
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ απφ ην/ηα εξγνηάμην/α. Σα αλσηέξσ 
ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή θαη εθθέλσζε δνρείσλ θαη θάδσλ απνξξηκκάησλ 
πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ζην/ζηα εξγνηάμην/α. 

3.2.2 Ζ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ θαη πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θαη 
εθζθαθψλ, ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν αζθαιή θαη παξαδεθηφ ζχκθσλα κε ηνπο 
ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θαη σο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ θαη πιηθψλ εθζθαθήο ζε 
νπνηνδήπνηε ρψξν, εηδηθά ζε ζεκεία πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Γελ 
επηηξέπεηαη ε ηαθή απνξξηκκάησλ θαη πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθψλ 
ζην/ζηα εξγνηάμην/α. Απαγνξεχεηαη ε θαχζε ησλ απνξξηκκάησλ ή άιισλ πιηθψλ 
ζηνπο ρψξνπο ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ. 

3.2.3 Έιεγρνο ζθφλεο εθζθαθήο θαζψο θαη έιεγρνο ζθφλεο απφ ιεηηνπξγίεο 
κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο ζα εθαξκφδεηαη ζπρλά απφ ηνλ Αλαδφρνπ. Σα 
αθφινπζα θαηά ην ειάρηζην κέηξα κείσζεο ζθφλεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη: 

α) Πεξηνδηθά ζα θαηαβξέρνληαη ηα ρψκαηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηεο εθζθαθήο 
θαζψο θαη νη επηρψζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζθφλεο. 

β) Καηάβξεγκα δξφκσλ πεξηνδηθά κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ 
θαζψο θαη ζηηο θπξίσο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ. 

γ) Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφ ησλ ηνπηθψλ νδψλ γχξσ απφ ην/ηα εξγνηάμην/α πνπ 
έρνπλ ρψκαηα, ιφγσ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

3.2.4 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ απαξαίηεην ρψξν θαη πξνζσπηθφ γηα ην 
πιχζηκν ησλ ηξνρψλ ησλ θνξηεγψλ ή άιισλ κεραλεκάησλ πνπ εμέξρνληαη απφ 
ην/ηα εξγνηάμην/α θαη εηζέξρνληαη ζε αζθαιηνζηξσκέλεο δεκφζηεο νδνχο. Θα 
πξέπεη επίζεο λα θαζαξίδνληαη ιάζπεο θαη ζθφλεο πνπ έρνπλ επηθνιιεζεί ζηηο 
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ νρεκάησλ / κεραλεκάησλ απηψλ. 

3.2.5 Όια ηα θνξηεγά εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα απφ ην/ηα εξγνηάμην/α κε πιηθά ή 
ραιαξά πξντφληα θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθψλ ζα θνξηψλνληαη θαηά ηξφπν πνπ 
ζα απνηξέπεη ηελ πηψζε πιηθψλ ή πξντφλησλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη ν θάδνο 
θφξησζεο ζα θέξεη ηα εηδηθά θαιχκκαηα. Ο Έιεγρνο θαη ε αληηκεηψπηζε 
ξχπαλζεο θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο δηακέζνπ ησλ νδψλ θαζψο θαη ν έιεγρνο 
θζνξψλ ζην νδφζηξσκα θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο είλαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

 

3.3 Σελικόρ Καθαπιζμόρ Δπγοηαξίος/υν 

3.3.1 Πξηλ απφ ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θάζε εξγνηάμην ζα θαζαξηζηεί επηκειψο, ζε φιε 
ηνπ ηελ έθηαζε θαη ηελ πεξίκεηξν, ψζηε λα είλαη ζε εππξεπηζκέλε θαη απνδεθηή 
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θαηάζηαζε. Όια ηα άρξεζηα ή/θαη αρξεζηκνπνίεηα πιηθά, πέηξεο, ρψκαηα, 
πξντφληα θαζαηξέζεσλ, εθζθαθήο θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ζα 
απνκαθξπλζνχλ απφ ην/ηα εξγνηάμην/α. 

3.3.2 Θα θαζαξηζηνχλ κε πίεζε λεξνχ θαη ηξίςηκν φπνπ απαηηείηαη φια ηα νδνζηξψκαηα 
θαη νη αζθαιηνζηξσκέλεο θαη ζθπξνδεηεκέλεο επηθάλεηεο. 

3.3.3 Όπνπ ππάξρνπλ πιηθά θνληάκαηνο ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο ή νδνζηξψκαηα 
ζα απνκαθξπλζνχλ επηκειψο. Όιεο νη επίπεδεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο θαη νη 
εθηεζεηκέλεο θάζεηεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο θαη ηνίρσλ ζα θαζαξηζζνχλ κε 
πίεζε λεξνχ θαη ζα ηξηθηνχλ. 

3.3.4 Όια ηα ζπζηήκαηα απνξξνήο πδάησλ ζα θαζαξηζζνχλ θαη ζα ειεπζεξσζνχλ 
θαζψο θαη φια ηα αλνίγκαηα αγσγψλ ζα θαζαξηζζνχλ θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ. 
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GS0460 ΑΡΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

 Πεπιγπαθή 

Σν άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία, ηε ηήξεζε, ηελ νινθιήξσζε θαη 
ηελ ππνβνιή ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ, πξνδηαγξαθψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ 
εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ, φπσο απαηηνχληαη. 

 Σήπηζη Δγγπάθυν Απσείος ηος Έπγος 

 ην ρψξν εξγαζίαο, πξέπεη λα ηεξείηαη απφ έλα αληίγξαθν ησλ παξαθάησ 
εγγξάθσλ γηα ην αξρείν : 

 πκβαηηθά Σεχρε 

 Μέζνδνο θαηαζθεπήο 

 Δληνιέο εξγαζίαο 

 Ζκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ 

 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (ΖΜΑ) 

 Αιιαγέο επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ 

 Δγθεθξηκέλα ρέδηα Καηαζθεπήο κε δηεπθξηλίζεηο ή επεμεγήζεηο 
ιεπηνκεξεηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

 Γειηία Δπηζεψξεζεο 

 Δξγαζηεξηαθά Απνηειέζκαηα 

 Απνηειέζκαηα Γνθηκψλ επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ 

 Γειηία κε πκκφξθσζεο 

 Σερληθέο Παξεθθιίζεηο 

 Φσηνγξαθίεο / video πξνφδνπ ηνπ έξγνπ 

 Φχιια ππνβνιήο πιηθψλ (ΦΤΤ) 

 Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ) 

 ΑΤ 

 ΦΑΤ 

 ΟΓΑΤΔ 

 Αιιεινγξαθία ηνπ Έξγνπ 

 Σα έγγξαθα πνπ αλήθνπλ ζην αξρείν ζα απνζεθεχνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο, ζε 
εγθεθξηκέλν ρψξν, ρσξηζηά απφ ηα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή. 

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξνκήζεηα θαθέισλ θαη ζπζηεκάησλ αξρεηνζέηεζεο 
εγγξάθσλ θαη αλάξηεζεο ζρεδίσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε ηήξεζε ησλ εγγξάθσλ 
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ζε ζπλζήθεο ηέηνηεο ψζηε λα είλαη θαζαξά, ζηεγλά θαη επαλάγλσζηα. Κάζε αξρείν 
ζα νλνκαζηεί “Αξρείν ηνπ Έξγνπ” θαη ηα έγγξαθα ζα κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκα 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα επηζεψξεζε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ (ΑΜ). 

 

2. ΥΔΓΗΑ ΑΡΥΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη ηα ζρέδηα αξρείνπ γηα 
φιεο ηηο εξγαζίεο θαη γηα φζν ρξφλν νη εξγαζίεο είλαη ππφ εμέιημε. 

 Αληίγξαθν ησλ εγθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ γηα θάζε μερσξηζηφ 
ηκήκα (εξγνηάμην) ησλ Έξγσλ ζα ηεξείηαη επηηφπνπ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψλεη ηηο απνθιίζεηο 
απφ ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, πξνζδηνξίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο ζέζεηο 
ππφ θιίκαθα ζηα ζρέδηα Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Αξρείνπ, γηα ηηο νδεχζεηο 
κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ αγσγνχο θαη 
δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, εγθαηεζηεκέλα ζε ηνίρνπο ή εγθηβσηηζκέλα ή επηρσκέλα 
αιινχ. Κχξηεο νδεχζεηο ζσιελψζεσλ, αγσγψλ ή γξακκψλ απνξξνήο ζα 
επηζεκαίλνληαη κε δηαζηάζεηο θαη πςφκεηξα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο θαηαζθεπήο ή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή πξνθχπηεη 
απφ επί ηφπνπ αιιαγή (Field Change) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Απαηηήζεηο 
Μειεηψλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, ή απφ Δληνιή ηεο ΑΜ, ζα απνηππψλεηαη θαη ζα 
θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα ζρέδηα ηνπ αξρείνπ ησλ Έξγσλ. Αιιαγέο ζηα 
ζρέδηα ζα θαίλνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη ζα αθνινπζείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα απνηεινχλ ην Αξρείν 
ηνπ Έξγνπ θαη ζα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα Field Change. 

 Κακία εξγαζία δελ ζα θαιπθζεί κφληκα κέρξηο φηνπ θαηαγξαθνχλ φιεο νη 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

σέδια «ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ» 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πιήξε ζεηξά θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ φισλ ησλ 
ηκεκάησλ ησλ Έξγσλ (ηνπνγξαθηθά, δηθηχσλ ΟΚΧ, θιπ) φπσο απηά ηειηθά 
εθαξκφζηεθαλ επί ηφπνπ, κε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπο 
(βάζε, δηαζηάζεηο, νπιηζκνί, ζπλδέζεηο, αξκνί, αλνίγκαηα, εγθηβσηηζκέλα 
ζηνηρεία, θιπ). Απηά ηα ζρέδηα ζα νλνκάδνληαη ρέδηα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» 
(as built drawings). 

ηα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα (as built drawings) ησλ ηπρφλ πξνζσξηλψλ 
έξγσλ, ζα είλαη δηαθξηηά ηα ηκήκαηα πνπ θαζαηξέζεθαλ ή απνκαθξχλζεθαλ απφ 
απηά πνπ παξακέλνπλ, π.ρ. πάζζαινη, αγθχξηα, ήινη, βιήηξα αγθχξσζεο θ.α. 

Σα ζρέδηα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζα βαζίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο Δθαξκνγήο (ή αιιηψο “θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα”) αιιά ζα δεηθλχνπλ φιεο 
ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο πνπ εθαξκφζζεθαλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, δειαδή 
ζα ελζσκαηψλνληαη φιεο νη Αιιαγέο (Field Changes) νη νπνίεο ίζρπζαλ ζην έξγν, 
ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία δηαζηάζεσλ, ζπλδέζεσλ θιπ. 

Δηδηθφηεξα φκσο, ηα ηνπνγξαθηθά «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα ζα 
ππνβιεζνχλ (ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ Τπεχζπλν Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο) γηα 
έιεγρν θαη έγθξηζε, μερσξηζηά απφ φια ηα ππφινηπα «Όπσο θαηαζθεπάζηεθε» 
ζρέδηα θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ηνπνγξαθηθή 
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απνηχπσζε (κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο) φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ Έξγσλ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο απηψλ είηε εμ νινθιήξνπ, είηε κέρξη ην ζηάδην 
πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΑΜ ζηελ ζρεηηθή εληνιή. ηα ηνπνγξαθηθά «Όπσο 
θαηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» 
ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο δηακφξθσζεο ζην επίπεδν νδνχ φισλ ησλ ρψξσλ, 
νη νπνίνη έρνπλ θαηαιεθζεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ Έξγσλ, ζην ζηάδην πνπ απηνί ζα 
παξαδνζνχλ ζηελ ΑΜ.  

Ζ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ζα γίλεη κε ρξήζε ηνπ 
νξηδνληηνγξαθηθνχ (ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ) θαη πςνκεηξηθνχ 
δηθηχνπ ειέγρνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 107 ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Οη κεηξήζεηο, νη ππνινγηζκνί θαη ε 
ζχληαμε ησλ «Όπσο θαηαζθεπάζηεθε» ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ ζα γίλνπλ 
ζχκθσλα κε φζα πξνδηαγξάθνληαη ζην Άξζξν 107 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ 
Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ν έιεγρνο δε θαη ε έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ΑΜ ζα 
γίλνπλ αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα. 

 Πιήξεο αξρείν ησλ ζρεδίσλ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε», ππνγεγξακκέλν θαη 
ελεκεξσκέλν απφ ηνλ Αλάδνρν ζα εκπεξηέρεηαη θαη ζην Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ θαη 
ζην ΦΑΤ. 

Με ηελ πεξάησζε θάζε επηκέξνπο απηνηεινχο ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα 
ζπληάζζνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ηα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» 
ζρέδηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ζηα νπνία ζα έρνπλ πεξηιεθζεί φιεο νη επί ηφπνπ 
αιιαγέο.  

Σα «Όπσο θαηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα, ν ηξφπνο ππνβνιήο θαη ν αξηζκφο ησλ 
αληηγξάθσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν GS0200 ησλ Γεληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ. 

 Σα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη γηα φια ηα 
ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ. Δμαηξνχληαη ηα αθφινπζα : 

 ρέδηα πξνζσξηλψλ έξγσλ, εθηφο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ πνπ δελ 
θαζαηξέζεθαλ ή απνκαθξχλζεθαλ, π.ρ. πάζζαινη, αγθχξηα, ήινη, βιήηξα 
αγθχξσζεο θ.α. 

 ρέδηα πνπ ππνβάιινληαη γηα πιεξνθφξεζε. 

  

 Αξρηθή Τπνβνιή ησλ ρεδίσλ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Κάζε «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδην πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
πξέπεη λα ηεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

 Σηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. 

 Σα ζρέδηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εηο ακθφηεξεο ηελ Διιεληθή θαη ηελ 
Αγγιηθή γιψζζα. 

 Ζ πηλαθίδα ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα επαλαξηζκείηαη ψζηε λα ηεξεί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Δγρεηξίδηνπ ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ 
(Drawing Office Manual, Project Work Breakdown Structure and Equipment 
Codification) ηεο ΑΜ (Σφκνο ΙΙ – Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ). 
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 Ζ πηλαθίδα ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πξνεγνχκελεο 
αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ. 

 Σν ζρέδην πξέπεη λα νλνκάδεηαη θαζαξά «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» θαη λα 
είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Καηάιιειεο αλαθνξέο ζε ζρέδηα ηππηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ζα πεξηιακβάλνληαη 
φπνπ είλαη απαξαίηεην. 

 Ζ ππνβνιή ησλ ζρεδίσλ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζα αθνινπζεί 
πξνζπκθσλεκέλν πξφγξακκα ππνβνιψλ κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Κάζε ππνβνιή ζα πεξηιακβάλεη ηθαλφ αξηζκφ ζρεδίσλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 
ε νινθιήξσζε ησλ ηκεκάησλ ή κεξψλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ 
ηνλ Αλάδνρν. 

 Έλα νινθιεξσκέλν επξεηήξην ησλ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρεδίσλ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε ηκεκαηηθή ππνβνιή γηα απηφ ην ηκήκα. 

 Αξρηθά ηξία (3) αληίγξαθα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρεδίσλ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε. 

 Αλαζεψξεζε θαη Έγθξηζε ησλ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρεδίσλ απφ ηελ ΑΜ 

Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο ηνπ Δξγνηαμίνπ ηεο ΑΜ, καδί κε ηνλ Δξγνηαμηάξρε ηνπ 
Αλαδφρνπ ή νη αλαπιεξσηέο/βνεζνί απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
κεραληθνχο ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ (κειεηεηέο θιπ) ζα ειέγμνπλ εάλ ην «Όπσο 
Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδην είλαη ζσζηφ θαη αληηπξνζσπεχεη απφιπηα ηηο 
νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο, πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο εξγνηαμηαθέο αιιαγέο φπσο 
εληνιέο, παξαηεξήζεηο απφ ην εκεξνιφγην, ηα δειηία κε ζπκκφξθσζεο, νη 
επηηφπνπ ηνπ Έξγνπ Αιιαγέο (Field Changes), νη Σερληθέο Παξεθθιίζεηο θ.α. 

Δάλ ηα παξαπάλσ ηθαλνπνηεζνχλ, ηφηε ε ΑΜ ζα ππνγξάςεη ηελ έγθξηζε ηνπ 
ζρεδίνπ θαη έλα αληίγξαθν ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ζα δηαβηβάδεηαη ζηνλ 
Αλάδνρν, ελψ ηα ππφινηπα ζα παξακέλνπλ ζηελ ΑΜ. 

 Σειηθή Τπνβνιή ησλ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ρεδίσλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

Όια ηα εγθεθξηκέλα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ηνπνγξαθηθψλ «Όπσο θαηαζθεπάζηεθε» ζρεδίσλ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζηελ ΑΜ ζε εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ ςεθηαθή κνξθή (αξρεία Autocad), 
καδί κε ηέζζεξα (4) μεξνγξαθηθά αληίγξαθα ησλ ζρεδίσλ απηψλ. Ζ εγθεθξηκέλε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζα επηηξέπεη ζηελ AM ηελ ζαθή ηεθκεξίσζε κειινληηθψλ 
αιιαγψλ. 

Δνηολέρ 

Αιιαγέο ζηα ζρέδηα Μειέηεο Δθαξκνγήο πνπ νθείινληαη ζε εληνιέο πξέπεη λα 
είλαη ελζσκαησκέλεο ζηελ αλαπαξαγφκελε ζεηξά ζρεδίσλ κε αλαθνξά ηνπ 
αξηζκνχ ηεο Δληνιήο θαη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο. Δάλ ηα αλαζεσξεκέλα ζρέδηα 
Μειέηεο Δθαξκνγήο ζεσξνχληαη σο βάζε ησλ Δληνιψλ, ηφηε απηά πξέπεη λα 
ελζσκαηψλνληαη ζην αξρείν κε ηνλ θαηάιιειν ζρνιηαζκφ. Σα ζρέδηα Μειέηεο 
Δθαξκνγήο πνπ έρνπλ αθπξσζεί κε Δληνιέο δελ ζα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ 
αξρείνπ. 
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3. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΡΥΔΗΟΤ 

3.1 Πποδιαγπαθέρ ύμβαζηρ 

Οη πξνδηαγξαθέο ηεο χκβαζεο ηνπ Αξρείνπ ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα 
αξρεηνζεηεζνχλ ζε θαθέινπο. Πιεξνθνξίεο, αιιαγέο θαη ζεκεηψζεηο ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ ΑΜ. 

Σν αξρείν πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα 
Έγγξαθα ηεο χκβαζεο. 

3.2 Δνηολέρ Eπγαζίαρ 

3.2.1 Οη Δληνιέο ζα ελζσκαηψλνληαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
αξρείνπ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά.  
Θα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια δηαρσξηζηηθά γηα λα μερσξίδνπλ νη Δληνιέο απφ 
ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο χκβαζεο. 

3.3 Τποβολή Δγγπάθυν Απσείος 

3.3.1 Καηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ θαη πξηλ ηελ ηειηθή επηζεψξεζε, 
ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα έγγξαθα ζηελ ΑΜ. 

3.3.2 Σα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ θαη ηα ζρέδηα ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ επηκειψο 
ζπζθεπαζκέλα. ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ 
ζε ςεθηαθή κνξθή θαηάιιειε πξνο αλαπαξαγσγή θαη επεμεξγαζία (αξρεία 
Autocad) θαη ηα μεξνγξαθηθά αληίγξαθα ησλ ζρεδίσλ. 

3.3.3 Ζ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή πνχ 
ζα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο. 

 Ζκεξνκελία ππνβνιήο. 

 Σίηινο έξγνπ θαη αξηζκφο. 

 Όλνκα θαη δηεχζπλζε Αλαδφρνπ. 

 Σίηινο θαη αξηζκφο θάζε εγγξάθνπ αξρείνπ. (Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κπνξεί 
λα είλαη αλά θαηεγνξίεο ή ηνκείο εξγαζίαο ή θηβσηίνπ). 

 Πηζηνπνίεζε φηη θάζε ππνβαιιφκελν έγγξαθν είλαη πιήξεο θαη αθξηβέο. 

 Τπνγξαθή ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
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GS0500 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

1. ΟΡΗΜΟΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

1.1 Υπονοδιάγπαμμα (Υ/Γ) είλαη ην Υξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε 
επηκέξνπο χκβαζεο, ππνβιεζέλ απφ ηνλ  Αλάδνρν, πνπ απνηππψλεη ην ζχλνιν 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηκέξνπο χκβαζεο. 

1.2 Δγκεκπιμένο Υπονοδιάγπαμμα (Δ.Υ.) είλαη ε εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ έθδνζε 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο θάζε επηκέξνπο χκβαζεο, ην νπνίν πξνεηνηκάδεηαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ηχπν δηθηπσηνχ δηαγξάκκαηνο πξνγελέζηεξσλ 
δξαζηεξηνηήησλ PDM (Preceding Diagram Method), κε ηε κέζνδν ηεο θξίζηκεο 
δηαδξνκήο (Critical Path Method), κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ PRIMAVERA. 

1.3 Ζ Γνκή Καηάηκεζεο Δξγαζηψλ (Work Breakdown Structure WBS) ζα αθνινπζεί 
ην παξαθάησ πξφηππν, ζα πξνζαξκφδεηαη θαη ζα αλαιχεηαη αλάινγα κε ηηο 
εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε επηκέξνπο χκβαζεο θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη απφ ηελ 
ΑΜ.  

Δπίπεδο 1: Πξνζδηνξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν: 

Παξάδεηγκα είλαη: Γξ. 4 Βετθνπ – Γνπδή 3ε Δπηκέξνπο. 

Δπίπεδο 2 : Πξνζδηνξίδεη ηελ ηνπνζεζία: 

Παξαδείγκαηα είλαη: Γεληθά ζην Έξγν, Φξέαξ Βετθνπ - 
Πιπληήξην – πληήξεζε, ηαζκφο Εσγξάθνπ, ηαζκφο 
Δμάξρεηα θιπ. 

Δπίπεδο 3 : Πξνζδηνξίδεη θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: 

Παξαδείγκαηα είλαη: Μειέηεο, Δξγαζίεο παξάθακςεο Ο.Κ.Χ, 
Κπθινθνξηαθά, Αξραηνινγηθά, θιπ. 

 
 

2. ΣΤΠΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

2.1 Σν Υξνλνδηάγξακκα πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ζα ππνβάιιεη, ν 
Αλάδνρνο ζηελ ΑΜ, ζα βαζίδεηαη ζηε Μέζνδν ηεο Κξίζηκεο Γηαδξνκήο (CPM) θαη 
ζα απεηθνλίδεηαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Ζ/Τ) ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ 
PRIMAVERA.   
Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη δηαθξηηά κέξε εξγαζίαο, ηα νπνία φηαλ 
νινθιεξσζνχλ, ζα παξάγνπλ θαζνξηζκέλα θαη αλαγλσξίζηκα ηκήκαηα ή θάζεηο 
εληφο ηεο θάζε επηκέξνπο χκβαζεο. Οη πεξηγξαθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα 
θαζνξίδνπλ αθξηβψο ηε θχζε θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Οξγαληζκψλ 
Κνηλήο Χθειείαο, ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φπνησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πξφνδν. Γξαζηεξηφηεηεο δηάξθεηαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ ή πεξηζζφηεξν, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο απηφο αθνξά 
κηα κειέηε, ζα αλαιπζνχλ ζε θαζνξηζκέλεο δηαθξηηέο δξαζηεξηφηεηεο κηθξφηεξεο 
δηάξθεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπλδένληαη κε ζρέζεηο πξνζδηνξίδνληαο ηελ 
αιιεινπρία ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ινγηθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Τπνρξεσηηθνί 
πεξηνξηζκνί (mandatory constraints) δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζχληαμε θαη 
επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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2.2 Σν Υξνλνδηάγξακκα ζα ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(επεμεξγάζηκε κνξθή). 

2.3 ε κεληαία δηαζηήκαηα, ην Δγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα ηεο θάζε επηκέξνπο 
χκβαζεο, ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
ηειεπηαίεο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 
νινθιεξψζεθαλ ζε απηφ ην δηάζηεκα, πνπ είλαη ελ εμειίμεη ή πνπ δελ έρνπλ 
αξρίζεη. Σν κεληαίν ελεκεξσκέλν Υ/Γ ζα ππνβάιιεηαη εληφο ησλ πέληε (5) 
πξψησλ εκεξψλ ηνπ επνκέλνπ κήλα καδί κε ηε κεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ ηεο 
χκβαζεο θαη ηηο θσηνγξαθίεο πξνφδνπ. 

2.4 Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο ζα πξνεηνηκάδεη θαη ζα ππνβάιιεη ζε κεληαία βάζε, 
έλα θπιηφκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα εξγαζηψλ ζε κνξθή ξάβδσλ (Bar Chart) 
ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ κε ιεπηνκέξεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζε 
πξφνδν, ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα ξάβδσλ ζα είλαη κηα δηεχξπλζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Δ.Υ). κε ην νπνίν ζα είλαη 
ζπκβαηφ εμ΄ νινθιήξνπ. 

 

3. ΤΠΟΒΟΛΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

3.1 Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θάζε επηκέξνπο χκβαζεο, 
ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν θαη ζα ειεγρζεί 
απφ ηελ ΑΜ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο .Τ. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη κε 
ιεπηνκέξεηα νη ππνβνιέο ηεο κειέηεο θαη νη απαηηήζεηο γηα ζπληνληζκφ κε άιινπο 
Αλαδφρνπο ή / θαη άιινπο Φνξείο. Σν Υξνλνδηάγξακκα ζα απεηθνλίδεη φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θξίζηκε δηαδξνκή θαη ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο φπσο απηέο 
ζα νξηζηνχλ ζε θάζε επηκέξνπο ζχκβαζε θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε απηέο. Οη 
πξνζεζκίεο ηεο χκβαζεο ζα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ινγηθή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηελ αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3.2 Σν ηκήκα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κειέηεο ζα πεξηιακβάλεη 
πξνεηνηκαζία απφ ηνλ Αλάδνρν θαη έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ ή άιινπο Φνξείο (ΟΚΧ, 
Τπεξεζίεο θιπ.) φισλ ησλ κειεηψλ. εκεηψλεηαη πσο γηα θάζε κειέηε ζα ιεθζεί 
ππφςε ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θάζε επηκέξνπο ζχκβαζεο θαη κία επαλππνβνιή 
θαη έιεγρνο/έγθξηζε. Γειαδή: ππνβνιή –έιεγρνο –επαλππνβνιή –έγθξηζε.  

Ο βαζκφο αλάιπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειεηψλ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα 
είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε, αλά εηδηθφηεηα Μεραληθνχ 
(θπθινθνξηαθά, αξραηνινγηθά) θαη αλά γεσγξαθηθή ζέζε φπνπ θαη φπσο 
απαηηείηαη. ην ηκήκα ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηηο κειέηεο, ζα 
πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά νη εκεξνκελίεο/πξνζεζκίεο γηα ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ Φνξέσλ θαη Αλαδφρνπ.  

Σν ηκήκα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο/ θαηαζθεπή, ζα 
δείρλεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ εγθαηάζηαζε ζην Δξγνηάμην, ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, ηελ απεγθαηάζηαζε θιπ. Δπίζεο ζα απεηθνλίδεη φιεο ηηο εκεξνκελίεο 
πνπ αθνξνχλ ζεκεία αιιειεπίδξαζεο / πξφζβαζεο ζε Φνξείο ή /θαη Αλαδφρνπο. 

3.3 Πξνεηνηκάδνληαο ην Υξνλνδηάγξακκα, ν Αλάδνρνο ζα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ηηο 
παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 Σηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηε 
χκβαζε. 
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 Σελ εθηίκεζε εχινγνπ θαη ξεαιηζηηθνχ ρξφλνπ δηάξθεηαο δξαζηεξηνηήησλ 
φπσο νη αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο, νη θαηαιήςεηο ησλ ρψξσλ, νη 
παξαθάκςεηο δηθηχσλ, νη θαηεδαθίζεηο θιπ. πνπ πηζαλφλ ρξεηάδνληαη. 

 ε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή ρψξνπο κπνξεί λα ππάξρεη 
παξάιιειε εξγαζία κε άιινπο Αλαδφρνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 
ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηά ηέηνηνλ 
ηξφπν ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεη ηηο εξγαζίεο ησλ Αλαδφρσλ απηψλ.  

 Ζ ηπρφλ παξάιεηςε απφ ην Υξνλνδηάγξακκα δηαξθεηψλ δξαζηεξηνηήησλ ή 
εκεξνκεληψλ δελ αθαηξεί απφ ηελ ΑΜ ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίζεη ε ίδηα 
εχινγεο εκεξνκελίεο ή δηάξθεηεο γηα ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. 
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GS0510 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΡΟΟΓΟΤ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Κάζε κήλα ν Αλάδνρνο ζα εθπνλεί θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ ζε ηξία (3) 
αληίγξαθα ηελ Μεληαία Αμαφορά Πξνφδνπ ηεο θάζε επηκέξνπο χκβαζεο. Ζ 
Αμαφορά ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ εμτός τωμ πέληε (5) πρώτωμ εκεξψλ εκάστου 
μημός και ζα θαιχπηεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ μήμα που παρήλθε. 

Ζ Αμαφορά ζα ζπληάζζεηαη ζηελ κνξθή πνπ κπνξεί λα νξίδεηαη θαηά δηαζηήκαηα 

απφ ηελ ΑΜ θαη ζα πεξηιακβάλεη, ρσξίο σζηφζν λα πεξηνξίδεηαη ζε απηά, ηα 
αθφινπζα: 

α) Δλεκεξσκέλν Δγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

β) πλνπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Πνζνζηψλ Πξνφδνπ Δξγαζηψλ γηα θάζε 
γεσγξαθηθή ζέζε θαη είδνο εξγαζίαο. 

γ) Δλεκεξσκέλν θαηάινγν ζρεδίσλ ηεο ζχκβαζεο θαη αλαθνξά πξνφδνπ 
ππνβνιήο κειεηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

δ) Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ν Αλάδνρνο γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ ελδηάκεζσλ εκεξνκεληψλ νινθιήξσζεο. 

ε) Δξγαηηθφ δπλακηθφ (αλά είδνο εξγαζίαο), Τιηθά θαη Δμνπιηζκφ Αλαδφρνπ γηα 
ηελ πεξίνδν πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έθζεζεο θαη αληηθείκελν 
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. 

ζη) Πεξηγξαθηθφο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, βάζεη 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ AM θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 

δ) Φσηνγξαθίεο πξνφδνπ - απνηχπσζε θαηαζθεπψλ. 

  

1.2 Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζηηο πζθέςεηο Πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο πξαγκαηνπνηνχκελεο κεληαίσο ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ ΑΜ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζθέςεσλ ζα ηξνπνπνηείηαη, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηελ ΑΜ. 

1.3 Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζηηο ζπζθέςεηο πληνληζκνχ πνπ ζπγθαιεί ε ΑΜ, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε ζπδεηήζεηο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθπφλεζε 
ησλ κειεηψλ. 

1.4 Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζε ζπζθέςεηο πξνφδνπ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 
πξαγκαηνπνηνχκελεο ζε δεθαπελζήκεξε βάζε ζην εξγνηάμην. Καηαζθεπαζηηθά 
ζέκαηα, ιχζεηο, ζέκαηα αζθαιείαο, ε πξφνδνο ιεπηνκεξνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ θαη ινηπά ζέκαηα ζα ζπδεηψληαη θαη επηιχνληαη (εάλ 
απαηηείηαη θαη είλαη δπλαηφ). Ζ ζπρλφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζθέςεσλ ζα 
ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ ΑΜ. 

1.5 Οη αλσηέξσ 1.2 έσο 1.4 ζπζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Σεχρνο «Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Σφκνο Η», πξνδηαγξαθή GS0400 
«πζθέςεηο Έξγνπ». 
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2. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΠΡΟΟΓΟΤ 

2.1 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαγξαθή ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε ηελ 
ιήςε θσηνγξαθηψλ. Απηέο νη θσηνγξαθίεο ζα θαιχπηνπλ ηελ έθηαζε έξγσλ πνπ 
ζα νξίδεη ε ΑΜ, ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο ζέζεηο θαη ζα ιακβάλνληαη ζε δηαζηήκαηα 
ηνπ ελφο κελφο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ηηο θσηνγξαθίεο ζε έληππε κνξθή θαη 
ζε CD/DVD, κεληαίσο ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ σο ζπλεκκέλεο ζηε Μεληαία Αμαφορά 

Πξνφδνπ. 

2.2 Όιεο νη εθηππψζεηο ζα ζεκαίλνληαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά κε ηνλ αξηζκφ 
αλαγλψξηζεο, ηελ εκεξνκελία ιήςεο (Έηνο / Μήλαο / Ζκέξα) θαη ζχληνκε 
πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε ρηιηνκεηξηθή ζέζε θαη / ή ηελ 
ηνπνζεζία θαη ηε θαηεχζπλζε ηεο άπνςεο. 

2.3 Σα δηθαηψκαηα φισλ ησλ θσηνγξαθηψλ ζα παξαρσξνχληαη ζηελ AM. Οη 
θσηνγξαθίεο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ρσξίο ηελ 
έγθξηζε ηεο AM. 

2.4 Ζ δηάξθεηα ηεο θσηνγξαθηθήο θαηαγξαθήο ζα είλαη απφ ηελ ζηηγκή έλαξμεο ησλ 
εξγαζηψλ (εξγνηαμηαθέο πεξηθξάμεηο, κεηαηφπηζε δηθηχσλ ΟΚΧ θιπ) κέρξη θαη ηελ 
παξάδνζε ηνπ ρψξνπ. 
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GS0600 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

1. ΟΡΗΜΟΗ 

1.1 ύζηημα Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ: 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή, νη επζχλεο, νη δηαδηθαζίεο νη έιεγρνη θαη νη πφξνη γηα 
Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

1.2 Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ: 

Όιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνληαη κέζα 
ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή 
επαξθνχο εκπηζηνζχλεο φηη έλα πξντφλ ή ππεξεζία ζα ηθαλνπνηήζεη δεδνκέλεο 
απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 

1.3 Έλεγσορ Ποιόηηηαρ: 

Μέξνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο επηθεληξσκέλν ζηηο ηερληθέο θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
πνηφηεηαο.  

1.4 Δπιθεώπηζη Ποιόηηηαρ: 

Ζ ζπζηεκαηηθή, αλεμάξηεηε θαη ηεθκεξησκέλε εμέηαζε ζπκκφξθσζεο ησλ 
πξνζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ηνπο θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 

2. ΓΔΝΗΚΑ 

 
2.1 Όια ηα Έξγα ηεο Αηηηθφ Μεηξφ θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ Πξνηχπνπ ISO 9001:2015 γηα ηα 
πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη ζηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αλάπηπμε 
θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Άξζξν 158 ηνπ Ν4412/2016 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Σα αλσηέξσ ζα είλαη επίζεο 
ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

2.2 Ο Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ζα πξέπεη εληφο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ (ΑΜ), ζε 
δχν αληίγξαθα ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), ην νπνίν ζα 
πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα ζηε Ννκνζεζία. 

2.3 ηα πιαίζηα ηεο ππνβνιήο ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ, ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα 
ππνβάιεη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζηειέρνπο πνπ ζα 
θαιχπηεη ηε ζέζε ηνπ Τπεπζχλνπ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

2.4 Ζ ΑΜ ζα επηζηξέςεη ζην Αλάδνρν ην ΠΠΔ, εληφο  δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, 
κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψζεη ζηηο 
αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί πξνο αλαζθφπεζε θαη έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ εληφο είθνζη (20) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο ηεο ΑΜ. 

2.5 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο είλαη Κνηλνπξαμία, ην Πξφγξακκα 
Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα είλαη έγγξαθν εληαίαο εθαξκνγήο θαη ζα θαζνξίδεη ην ζχλνιν 
ησλ δηεξγαζηψλ θαη ζηφρσλ πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Αλάδνρνο 
Κνηλνπξαμία.  
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Ζ Κνηλνπξαμία ζα εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ θνηλφ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο φπσο νξίδεηαη ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. Οη επηκέξνπο 
ζπκκεηέρνπζεο Δηαηξείεο ηεο Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο δχλαληαη λα νξίδνπλ 
Βνεζνχο Μεραληθνχο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, νη νπνίνη ζα θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ 
Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

2.6 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο αλαζέζεη κέξνο ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε Τπεξγνιάβν ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 
4412/2016, ν Τπεξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην εγθεθξηκέλν 
Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ  

2.7 Οη ηπρφλ αιιαγέο ζε έγγξαθα ηνπ ΠΠΔ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΑΜ είλαη 
ππνρξεσηηθέο γηα εθαξκνγή. Σπρφλ απνδνρή ηνπ ΠΠΔ απφ ηελ ΑΜ, δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ κεηαγελέζηεξα πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πνπ 
πξνθχπηνπλ γηα ιφγνπο πξνζαξκνγήο ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ή πξνέξρνληαη 
απφ αλαγθαηφηεηα αλαζεψξεζεο πνπ θαηαγξάθεηαη κέζσ ησλ Δπηζεσξήζεσλ 
Πνηφηεηαο. Κάζε πξφβιεςε ησλ ηειηθψλ εθδφζεσλ ηνπ ΠΠΔ πξέπεη λα είλαη 
απφιπηα ελαξκνληζκέλε κε ηε ζχκβαζε. 

2.8 Σν ηειηθά εγθεθξηκέλν έγγξαθν πνηφηεηαο (ΠΠΔ), ηπγράλεη ειεγρφκελεο δηαλνκήο 
θαη έλα εθ ησλ ειεγρφκελσλ εγγξάθσλ δηαλέκεηαη ζηελ ΑΜ κε παξαθνινχζεζε 
ηεο πιεξφηεηάο ηνπ απφ ηνλ Αλάδνρν Καηαζθεπήο. 

2.9 Ζ κνξθνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 
Έξγνπ ζα γίλεη χζηεξα απφ νδεγίεο ηεο ΑΜ. 

 

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΦΤΛΛΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΔΧΝ 

3.1 Σν ππνβαιιφκελν θαηά ηα αλσηέξσ Οξγαλφγξακκα ηνπ Αλαδφρνπ, είλαη 
ιεπηνκεξέο θαη πξνζδηνξίδεη κέζσ Φχιισλ Πεξηγξαθήο Θέζεσλ ηηο 
Τπεπζπλφηεηεο, ηνπο Ηεξαξρηθνχο αιιεινζπζρεηηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην 
Αληηθείκελν Δξγαζηψλ. 

3.2 ην νξγαλφγξακκα ηνπ Αλαδφρνπ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο 
εηδηθέο ππνρξεψζεηο ζε πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε Τ. 

3.3 Σα βηνγξαθηθά φισλ ησλ αλσηέξσ ζηειερψλ θαζψο θαη άιισλ πνπ δεηεζνχλ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΜ θαη έρνπλ θξίζηκε ζεκαζία γηα ην Έξγν ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

3.4 Όια ηα αλσηέξσ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

4.1 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. 

4.2 Ζ δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ 
ππνδεηθλπφκελε ζηελ Απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ αξηζ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/611/24-07-01,  
ΦΔΚ 1013Β/02.08.01 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: 

 χληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ, Γήισζε Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο, ηφρνπο 
Πνηφηεηαο θαη Πξνγξάκκαηα Δλεξγεηψλ. 

 Μεζνδνινγίεο Καηαζθεπήο νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
θαη ηηο κειέηεο ηνπ Έξγνπ. 
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 Πξαγκαηνπνηνχκελνπο Διέγρνπο θαη Γνθηκέο ζηα Δμσηεξηθά πλεξγαδφκελα 
Δξγαζηήξηα κε αλαθνξά ζηε πρλφηεηα εθηέιεζεο, ζηα ηζρχνληα Διιεληθά θαη 
Γηεζλή Πξφηππα, ζηα Κξηηήξηα Απνδνρήο,θ.ι.π. 

 Υξνλνδηάγξακκα Δξγαζηψλ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζχκβαζε θαη ζα 
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ Πξνγξακκάησλ Δλεξγεηψλ. 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ κε ην αληίζηνηρν Οξγαλφγξακκα θαη ηηο Θέζεηο ησλ 
ζηειερψλ θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ. 

 Δγθεθξηκέλνπο Πξνκεζεπηέο θαη Τπεξγνιάβνπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο 
επηιερζέληεο πλεξγαδφκελνπο Σξίηνπο, κε αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία 
αμηνιφγεζεο, ηνπο ηξφπνπο Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζήο ηνπο, ηνπο ηξφπνπο 
Παξαιαβήο ησλ παξαδηδφκελσλ Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ. 

 Κχξην Μεραλνινγηθφ Δμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαη Μεηξεηηθφ Δμνπιηζκφ γηα ηηο 
αλάγθεο Πνηνηηθψλ θαη άιισλ Διέγρσλ. 

 Σξφπνπο Γηαρείξηζεο ησλ Δγγξάθσλ κε αληίζηνηρνπο Καηαιφγνπο θαζψο θαη 
ηξφπνπο αξρεηνζέηεζήο ηνπο γηα δηαζθάιηζε ηεο εχθνιεο αλαδήηεζεο ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ Παξαδνηέσλ Αξρείσλ ηνπ Έξγνπ. 

 Με πκκνξθψζεηο – Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο. Καζνξίδεη ηνλ 
ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ ηπρφλ ζα εληνπηζηνχλ ζηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα απνθπγή 
επαλάιεςήο ηεο. Καζνξίδεη επίζεο δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ. 

 Δπηζεσξήζεηο Πνηφηεηαο. Ο νξηζκφο ηνπο δίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.4. 
Σν Π.Π.Δ. θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζχλδεζή ηνπ 
κε ηηο θάζεηο εξγαζηψλ. 

 Πξνγξάκκαηα Δλεξγεηψλ. Πεξηγξάθνπλ γηα θάζε Φάζε Καηαζθεπήο ηηο 
επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ηνλ ή ηνπο 
Τπεχζπλνπο, ηα εκεία Διέγρνπ ηεο θάζε ελέξγεηαο πνπ ζα δηαθξίλνληαη ζε 
εκεία Αλακνλήο Έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ θαη εκεία Παξνπζίαο, ηηο ηζρχνπζεο 
Πξνδηαγξαθέο, Καλνληζκνχο θαη Πξφηππα, ηα Έληππα Καηαγξαθήο, θαη ηνπο 
Φνξείο Διέγρνπ. 

 εκεία Αλακνλήο Έγθξηζεο ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο Δλέξγεηεο είλαη ηα ζεκεία 
ζηα νπνία θξίλεηαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ηεο ΑΜ κε ζθνπφ ηελ παξνρή 
Άδεηαο πλέρηζεο ηεο Δξγαζίαο. Αληίζηνηρα σο εκεία Παξνπζίαο 
θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ε παξνπζία ηεο ΑΜ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, 
απνηεινχλ φκσο ζεκαληηθά ζεκεία απηνειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο κε 
ζθνπφ ηελ άξηηα ηερληθή απφδνζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ελέξγεηαο θαη ηε 
δηαζθάιηζε απνδεθηήο πξνεηνηκαζίαο ησλ εκείσλ Αλακνλήο Έγθξηζεο. 

 

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

5.1 Ο Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο 
Έξγνπ, δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο, ηηο 
απαηηήζεηο πεξί ησλ πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο κειεηψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ 
απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ ΓΗΠΑΓ / Οηθ / 501/ 1-7-2003, ηέηνηεο πνπ λα θαιχπηνπλ: 



 

 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 4 

«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΣΟΜΟ Η 
 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

ειίδα 59 απφ 89 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΣΟΜΟ Ι  

 Σηο δξαζηεξηφηεηεο επηινγήο θαη αλάζεζεο ζχληαμεο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο.  
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα θαιχπηνπλ ηφζν ζηειέρε ηεο Αλαδφρνπ φζν θαη 
Δμσηεξηθνχο πλεξγάηεο θαη κειεηεηηθά γξαθεία. 

 Σηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, επαιήζεπζεο θαη επηθχξσζεο ηεο κειέηεο 
εθαξκνγήο. 

 Σε δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 
κειέηεο, κε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θαηαλνκήο ησλ 
ππνρξεψζεσλ. 

 Σα αλσηέξσ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ην 
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα δεκφζηα έξγα. 

5.2 Σπρφλ κεηαβνιέο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηε κειέηε νη νπνίεο είλαη εγθεθξηκέλεο απφ 
ηελ ΑΜ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΠΠΔ γηα 
εληνπηζκφ ηπρφλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο 
κειέηεο θαη κε άιια θαηαζθεπαζζέληα ή ππφ θαηαζθεπή ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ. 
Όιεο νη Άθπξεο ή νη κε Ηζρχνπζεο Δθδφζεηο ησλ κειεηψλ ζα πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ζην αξρείν κε αζθαιή ηξφπν θαη ζαθψο δηαθξηηφ ηξφπν. 

5.3 Μέζα απφ ηεθκεξησκέλν ηξφπν ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεγρφκελε 
δηαλνκή ησλ έγθπξσλ εθδφζεσλ ησλ κειεηψλ κε ρξεψζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο 
ππεχζπλνπο κεραληθνχο. 

5.4 ε φια ηα εξγνηάμηα ηεο ΑΜ ηφζν ζηα γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ζηα γξαθεία 
ηεο Δπίβιεςεο ππάξρεη δηαζέζηκνο Καηάινγνο Δγθεθξηκέλσλ Μειεηψλ θαη 
ρεδίσλ ηνπ Έξγνπ, ελεκεξσκέλνο κε θάζε κεηαβνιή πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη. 

 

6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΣΟΤ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

6.1 Ζ ηθαλνπνηεηηθή Γηαρείξηζε Κφζηνπο θαη Υξνληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη 
ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ISO 10005:2005 θαη απνηειεί ζε 
ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηεξγαζίεο ηνπ ΠΠΔ, ηφζν ζηνηρείν ρεδηαζκνχ φζν θαη 
ζηνηρείν Αλαγλψξηζεο ηεο Σαπηφηεηαο θαη ηεο Ηρλειαζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

6.2 Ο Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ζηελ ελαξθηήξηα 
ζχζθεςε ηνπ Έξγνπ ηα Απηνηειψο Δπηκεηξνχκελα Σκήκαηα κε ηελ Ηεξαξρηθή 
Αλάιπζε ησλ Δξγαζηψλ (Σκεκαηνπνίεζε). Οη θσδηθνί ηεο Σκεκαηνπνίεζεο ζα 
απνηεινχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηρλειαζηκφηεηαο ησλ Αξρείσλ ηνπ Έξγνπ. Σν 
ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ ησλ παξαδνηέσλ αξρείσλ ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα 
εκθαλίδεη ηνλ αλσηέξσ θσδηθφ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αξρεηνζέηεζή ηνπο 
ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο. 

6.3 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 
Κφζηνπο θαη Υξνληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ 
πξναλαθεξζείζα Σκεκαηνπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζηεξηδφκελν ζε θαηάιιειν 
ινγηζκηθφ θαη Έληππα πνπ λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο. Οη 
ελέξγεηεο πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζην ΠΠΔ ζηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 
Κφζηνπο θαη Υξνληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη: 

 Γηελέξγεηα Παξαιαβψλ κε εθπξνζψπνπο ηεο ΑΜ. 

 Έιεγρνο Οξζφηεηαο θαη Καηαγξαθή ζηνηρείσλ παξαιαβψλ θαη πξσηνθφιισλ. 
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 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο ησλ Απηνηειψο Δπηκεηξνχκελσλ Σκεκάησλ. 

 Πξνζαξκνγή Λνγηζκηθνχ γηα ηνλ Υξνληθφ θαη Οηθνλνκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 
Έξγνπ κε παξαγσγή αλάινγσλ Δθζέζεσλ. 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. 

 Τπνβνιή Δπηκεηξήζεσλ θαη Λνγαξηαζκψλ. 

 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ Δθζέζεσλ Κφζηνπο θαη πινπνίεζεο ηνπ 
Υξνλνδηαγξάκκαηνο. 

6.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ρξεζηκνπνηεί Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα Γηνίθεζεο, απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Ννκνζεζίαο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε 
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

6.5 Όζνλ αθνξά ην Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ νη απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζην 
Σεχρνο  ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 

7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

7.1 Γηα ηνλ Πνηνηηθφ Έιεγρν ησλ Καηαζθεπψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα πκβαηηθά 
Σεχρε ηεο ΑΜ. 

Ο Πνηνηηθφο Έιεγρνο ζαλ επηκέξνπο ζεκειηψδεο δηεξγαζία ηνπ πζηήκαηνο  
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ελδεηθηηθά είλαη: 

 Σήξεζε Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ θαη Γνθηκψλ κε ειεγρφκελν ηξφπν. 

 Αλάπηπμε πζηήκαηνο Κσδηθνπνίεζεο Γεηγκάησλ. 

 Αλάπηπμε Δληχπσλ Καηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ 

 Αλάπηπμε πζηήκαηνο Σήξεζεο Βηβιίσλ θαη Αξρείσλ ηνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

 Σήξεζε Σερληθήο Βηβιηνζήθεο Πξνδηαγξαθψλ ζε Διεγρφκελε κνξθή. 

 Γηαθξηβψζεηο θαη Βαζκνλνκήζεηο ησλ πζθεπψλ Μεηξήζεσλ θαη Διέγρσλ. 

7.2 Σν Πξφγξακκα Διέγρνπ θαη Γνθηκψλ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ θαη ζα 
πξέπεη λα πινπνηεί ηηο απαηηήζεηο ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζχλνιν ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ αλάινγα κε ην είδνο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
ζχκβαζε. Σν ππφςε Πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη θάζε έιεγρν θαη δνθηκή είηε 
απηή γίλεηαη ζε Δμσηεξηθά ζπλεξγαδφκελα δηαπηζηεπκέλα Δξγαζηήξηα ή εθηειείηαη 
επηηφπνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ έλλνηα ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πεξηιακβάλνληαη 
ηφζν νη δνθηκέο ζπλήζνπο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 
(θπξφδεκα, ρσκαηνπξγηθά, νδνζηξσζία, αζθαιηηθά θιπ.), φζν θαη δνθηκέο ζε 
ελζσκαησκέλα πιηθά πνπ απαηηνχλ πηζαλή ρξήζε Δμσηεξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ 
Δξγαζηεξίσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ επηηφπνπ δνθηκέο πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ 
θαζψο θαη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ. Σν 
Πξφγξακκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απζηεξά θαη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ 
Δπίβιεςε ηνπ Έξγνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζσ γξαπηήο ελεκέξσζεο γηα πξν-
αλαγγειιφκελεο δνθηκέο. 
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7.3 Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζε θάζε πξν-αλαγγειιφκελε δνθηκή είλαη  
ν θσδηθφο ηνπ απηνηειψο επηκεηξνχκελνπ δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν γίλεηαη ε 
δνθηκή, ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο ζέζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο φπνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην, ε εκεξνκελία θαη ην εξγαζηήξην πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε 
δεηγκαηνιεςία, θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ην εξγαζηήξην πνπ πξαγκαηνπνίεζε 
ηε δνθηκή. 

7.4 Κάζε δείγκα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη κε δηαθξηηφ θσδηθφ, ν νπνίνο ζα 
ηαπηνπνηεί ηφζν ηελ πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο (ζθπξφδεκα, εθηνμεπφκελν 
ζθπξφδεκα, αζθαιηηθά θιπ), φζν θαη ηελ αχμνπζα αξίζκεζή ηνπ. 

7.5 Σα έληππα θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 
θαηαγξαθή φισλ ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαη λα 
εκθαλίδνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ δηέπνπλ ην απνηέιεζκα κε 
ηα επηκέξνπο κεηξνχκελα κεγέζε. Θα πξέπεη επίζεο λα θάλνπλ αλαθνξά ζηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα Πξφηππα θαη Πξνδηαγξαθέο ηα δε κεηξνχκελα κεγέζε ζα 
πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε απηέο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θσδηθφ 
ηνπ απηνηειψο επηκεηξνχκελνπ δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν έγηλε ε δνθηκή, 
θσδηθφ δείγκαηνο, θαηεγνξία εξγαζίαο θαη πξνέιεπζε πιηθνχ, εκεξνκελία ιήςεο 
ηνπ δείγκαηνο θαη εθηέιεζεο ηεο δνθηκήο, ζέζε ππνγξαθψλ γηα επηβεβαίσζε 
δεηγκαηνιεςίαο θαη δνθηκήο, αλαθνξά ηνπ εξγαζηεξίνπ εθηέιεζεο ηεο δνθηκήο, 
ραξαθηεξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο σο απνδεθηνχ ή κε θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 
ζε πεξίπησζε αζηνρίαο. 

7.6 Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ππνβάιινληαη άκεζα ζηνλ Δπηβιέπνληα 
Μεραληθφ ηεο ΑΜ θαη θαη΄ειάρηζηνλ κεληαία ζηελ ΑΜ. Ζ ππνβνιή ησλ 
απνηειεζκάησλ ζα ζπλνδεχεηαη φπνπ απαηηείηαη κε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη 
έθζεζε ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ, ζπληζηνχλ 
δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσκψλ. Απνδεθηά απνηειέζκαηα 
ηέηνησλ ειέγρσλ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε πνηφηεηαο ηνπ 
Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

7.7 Σν χζηεκα Αξρεηνζέηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 
ηρλειαζηκφηεηά ηνπο κε βάζε ηνλ θαηαγεγξακκέλν θσδηθφ ηνπ απηνηειψο 
επηκεηξνχκελνπ δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν έγηλε ε δνθηκή. Σα ηεξνχκελα 
αξρεία Πνηνηηθνχ Διέγρνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ ηα 
νπνία δνκνχληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ Πξσηνθφιισλ Παξαιαβήο Αθαλψλ 
Δξγαζηψλ. 

7.8 Ζ Σερληθή Βηβιηνζήθε ηεξείηαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαηαζθεπήο 
κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε κε ηζρχνπζεο εθδφζεηο ησλ 
Πξνηχπσλ θαη ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Σαπηφρξνλα, ε δηαλνκή ησλ πξνδηαγξαθψλ 
ζηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θαζνδεγνχκελν θαη ειεγρφκελν ηξφπν. 

7.9 Οη Γηαθξηβψζεηο θαη Βαζκνλνκήζεηο ησλ Οξγάλσλ Μέηξεζεο θαη Διέγρσλ ζα 
γίλνληαη απφ εμσηεξηθνχο  δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
ε ΑΜ θξίλεη φηη ν Αλάδνρνο δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ λα 
ηηο δηεθπεξαηψζεη Όιεο νη δαπάλεο πνπ επέξρνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ησλ 
Γηαθξηβψζεσλ θαη Βαζκνλνκήζεσλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν 
Καηαζθεπήο. Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ δηαθξηβψζεσλ θαη βαζκνλνκήζεσλ ζα 
αλαγξάθνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηνλ θσδηθφ ηνπ νξγάλνπ πνπ δηαθξηβψλεηαη, ην 
Πξφηππν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε δηαθξίβσζε, ηηο απνδεθηέο απνθιίζεηο θαη ηελ 
εκεξνκελία ηεο επφκελεο δηαθξίβσζεο. Ο Αλάδνρνο Καηαζθεπήο είλαη 
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ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί θαηάινγν Οξγάλσλ Μεηξήζεσλ θαη Γνθηκψλ κε αλαθνξά 
ζηνλ θσδηθφ ηνπ Οξγάλνπ, ηελ εκεξνκελία δηαθξίβσζήο ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία 
επφκελεο δηαθξίβσζεο. Αληίζηνηρα θάζε Όξγαλν Μέηξεζεο θαη Γνθηκήο ζα θέξεη 
εηηθέηα κε ην ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ν πξναλαθεξζείο Καηάινγνο Οξγάλσλ. 

 

8. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

8.1 ε φιεο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη έγθαηξα θαη ζε 
ρξφλν πνπ είλαη επαξθήο γηα ηελ νπνηαδήπνηε πξνεηνηκαζία απαηηείηαη, λα 
ππνβάιεη πξνο έγθξηζε Μεζνδνινγία Καηαζθεπήο. Οη κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο 
ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα. Θα πξέπεη λα 
ιακβάλνπλ ππφςε ην εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα, λα θάλνπλ αλαθνξά ζηηο 
αληίζηνηρεο ηζρχνπζεο εθδφζεηο κειεηψλ, ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα 
θαζνξίδνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηηο πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ην αλζξψπηλν επηζηεκνληθφ θαη εξγαηνηερληθφ δπλακηθφ, ηηο 
αλάγθεο εθπαίδεπζήο ηνπ, ηα πηζαλά κέζα πνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεζνχλ 
απφ ηελ ΑΜ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο 
δηαδνρηθέο θάζεηο θαηαζθεπήο κε αλάδεημε ησλ εκείσλ Αλακνλήο Έγθξηζεο θαη 
ησλ εκείσλ Παξνπζίαο. Σα αλαπηπζζφκελα Γειηία Διέγρνπ Δξγαζηψλ πνπ 
απνηεινχλ έληππα ησλ Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ 
αλάιπζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαηαζθεπήο. 

8.2 Οη απαηηνχκελεο γηα ην Έξγν κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ππνβνιή ησλ Πξνγξακκάησλ 
Πνηφηεηαο Έξγνπ. ηελ ίδηα ππνβνιή ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν 
ηξφπνο αλάπηπμήο ηνπο. Όιεο νη κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο πνπ αλαπηχζζνληαη 
κεηαγελέζηεξα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ. 

Σπρφλ έγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ 
ηελ επζχλε γηα εθαξκνγή ηεο κειέηεο κε ηερληθή αξηηφηεηα θαη παξαγσγή Έξγνπ 
πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο Σέρλεο θαη Σερληθήο. 

 

9. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

9.1 Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαιακβαλφκελσλ ζην Έξγν ελζσκαησκέλσλ Τιηθψλ θαη 
Τπεξεζηψλ Καηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα 
ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. ηε δηαρείξηζε απηή 
πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ Πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε ππνβνιή 
θαη έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ν ρεηξηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο 
πξνκεζεπηέο, ε επηζεψξεζή ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ παξαιαβή. 

9.2 Με επζχλε ηνπ Τπεπζχλνπ  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ηεξείηαη αξρείν 
απνδεθηψλ πξνκεζεπηψλ κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πξνκήζεηαο/ 
ζπλεξγαζίαο θαη ζηνηρεία ηπρφλ πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίαο. Με βάζε ην 
ζπγθεθξηκέλν αξρείν, δεκηνπξγείηαη «Καηάινγνο Απνδεθηψλ Πξνκεζεπηψλ» ν 
νπνίνο ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 
Απνδεθηψλ Πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 
θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000. 

 Ύπαξμε πζηήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 
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 Ηζηνξηθφ καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο. 

 πζηάζεηο θαη κέγεζνο πξνκεζεπηή. 

 Δπίζθεςε αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηή. 

 Απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο Πξνκεζεπηέο Καηαζθεπαζηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ 
ζπλεξγάδνληαη ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ, ε αμηνιφγεζε 
κπνξεί λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε ζηνηρεία πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο θαη απφδνζεο. 

9.3 Ζ επηινγή θάζε πξνκεζεπηή ελζσκαησκέλνπ πιηθνχ ή ζπζηήκαηνο ζην Έξγν, 
ππφθεηηαη ζε ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, κεηά απφ αλάινγε ππνβνιή ζηνηρείσλ 
ηνπ Τιηθνχ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή. 

  Διάρηζηα θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ είλαη : 

 Πξφβιεςε ηνπ πιηθνχ ζηηο κειέηεο ηνπ Έξγνπ θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000. 

 Πηζηνπνηεηηθά Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ πξντφληνο (πιηθνχ) πνπ εθδίδνληαη είηε 
απφ ην ζχζηεκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Πξνκεζεπηή ή / θαη απφ αλεμάξηεην 
αλαγλσξηζκέλν θνξέα δνθηκψλ ή πηζηνπνίεζεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηεο Ννκνζεζίαο Σππνπνίεζεο. 

 Απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο Δπηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Πξνκεζεπηή απφ ηελ ΑΜ. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ εγθξίζεηο, ν Αλάδνρνο ηεξεί «Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ 
Τιηθψλ ηνπ Έξγνπ», ν νπνίνο έρεη κνλνζήκαληε ηζρχ γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 
ηνπ Έξγνπ ή ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
βάζε γηα άιιεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ. Ο θαηάινγνο ησλ 
Δγθεθξηκέλσλ Τιηθψλ πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη αλαθνξά ηνπ 
εγγξάθνπ έγθξηζεο, θαη απνηειεί ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ 
πιεξσκψλ θαζψο θαη ζηνηρείν ησλ παξαδνηέσλ αξρείσλ ηνπ Έξγνπ. 

Ζ Αηηηθφ Μεηξφ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα απνζηείιεη ζηνλ Αλάδνρν 
επηζηνιή κε ζέκα «Γνκή Φχιισλ Τπνβνιήο Τιηθψλ (ΦΤΤ) Αλαδφρνπ πξνο 
έγθξηζε» ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ εγγξάθνπ 
ΦΤΤ έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη ε ππνβνιή πιήξεο. 

9.4 Ο Αλάδνρνο εμαζθαιίδεη φηη νη αγνξέο γίλνληαη κε ηξφπν πνπ απνθιείεη κε 
ζπκκνξθψζεηο αγνξψλ ιφγσ ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαηά ηε 
ζπλελλφεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Γηα ην ιφγν απηφ νη αγνξέο ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη βάζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο θαη κε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 
ηνπ ΠΠΔ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ηεξνχληαη θαη γηα καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίεο 
αγνξψλ ή ζπκβάζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ, νπφηε ππνγξάθνληαη εηδηθέο 
ζπκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Σαπηφρξνλα φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη θαη 
επηζεσξήζεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα αγνξαδφκελα πξντφληα ηθαλνπνηνχλ 
ηηο ζπκθσλεζείζεο απαηηήζεηο. Αξρείν απηψλ ησλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ 
ηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο  Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

9.5 ηα πιαίζηα ησλ Δπηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο πνπ δηελεξγεί ε ΑΜ, κπνξνχλ λα 
εληαρζνχλ θαη Δπηζεσξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Πξνκεζεπηψλ είηε πξηλ ή / 
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θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. Σπρφλ κε ζπκκνξθψζεηο πνπ εληνπίδνληαη απφ ηηο 
αλσηέξσ Δπηζεσξήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη ζαλ Με πκκνξθψζεηο ηνπ ΠΠΔ ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη παξαθνινπζνχληαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην ΠΠΔ ηξφπν. 

9.6 Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζην Έξγν, ν Αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ επηηξνπή 
ηεο ΑΜ, ε νπνία νξίδεηαη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ 
Ν4412/2016 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ησλ παξηίδσλ 
ζε αληρλεχζηκε κνξθή κε ηα αληίζηνηρα θνξησηηθά έγγξαθα (δειηία απνζηνιήο 
θιπ.). Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξαγγειίαο πξφζζεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζε 
θξίζηκα γηα ην Έξγν πιηθά. 

9.7 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφθιηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ απφ 
ηα πξνδηαγξαθφκελα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαηαγξάθνληαη σο κε 
ζπκκνξθνχκελα θαη αθνινπζείηαη ε αλάινγε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ ηνπο πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΠΔ θαη ηελ Ννκνζεζία. 

 

10. ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

10.1 χκθσλα κε ηε Ννκνζεζία, ε εθαξκνγή ηνπ ΠΠΔ ειέγρεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη 
κέζσ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο. Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα δηεμάγνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπνπ 
γίλεηαη έιεγρνο αλ ην ΠΠΔ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ 
ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, αιιά  
θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ηνπο 
ζηφρνπο πνηφηεηαο. ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ 
επηζεσξήζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλα, φπσο ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε,  
νη πεξηνρέο πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. 
Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα, ην πεδίν εθαξκνγήο, ε ζπρλφηεηα θαη νη 
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο.  
Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κε 
ηελ θαηάιιειε επηινγή επηζεσξεηψλ, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα ειέγρνπλ ην πεδίν 
ηεο δηθήο ηνπο ππεπζπλφηεηαο. 

10.2 Καη‟ ειάρηζην ν Αλάδνρνο ζα εθδίδεη Πξφγξακκα Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ γηα 
θάζε εμάκελν ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην ΠΠΔ. Οη ηάζεηο ησλ εληνπηδφκελσλ Με πκκνξθψζεσλ ζα 
πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθφ εηζεξρφκελν ζηηο Αλαζθνπήζεηο ηνπ ΠΠΔ απφ ηε 
Γηνίθεζε. 

10.3 Ζ AM δηαηεξεί ην δηθαίσκα πινπνίεζεο ειέγρσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΠΔ. 

Οη έιεγρνη απηνί θαη‟ ειάρηζην πεξηιακβάλνπλ: 

 Απσική Αναζκόπηζη ΠΠΔ, πνπ έρεη θχξην ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ 
παξαιήςεσλ σο πξνο ηελ θάιπςε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο. 

 Δπιθευπήζειρ Δθαπμογήρ ΠΠΔ, θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη έιεγρνο ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ ΠΠΔ ηνπ 
Αλαδφρνπ, κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ πνηφηεηαο κε ηελ 
αθφινπζε κεζνδνινγία: 

1. Έθδνζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 
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2. χληαμε Πίλαθα εκείσλ Δπηζεψξεζεο 

3. χληαμε Έθζεζεο επηζεψξεζεο 

4. Έθδνζε Αλαθνξψλ κε πκκφξθσζεο (αλ απαηηείηαη) 

5. Πξνγξακκαηηζκφο Δπαλαιεπηηθήο Δπηζεψξεζεο γηα έιεγρν πξνφδνπ ησλ 
ζπκθσλεζέλησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

6. Έθζεζε θιεηζίκαηνο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ / Αλαθνξψλ κε πκκφξθσζεο 

 Δπιθευπήζειρ Δπγαζιών Καηαζκεςήρ κε κεζνδνινγία αληίζηνηρε κε απηή 
πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ. Οη Δπηζεσξήζεηο απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη 
ζηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ Καηαιφγσλ εκείσλ Διέγρνπ ηεο Καηαζθεπήο, κε 
επηθέληξσζε ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ εκείσλ Αλακνλήο Έγθξηζεο απφ 
ηελ ΑΜ.  
ε ζρέζε κε ηα εκεία Παξνπζίαο επηθεληξψλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε 
επάξθεηάο ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο Καηαζθεπήο. Οη 
Δπηζεσξήζεηο Δξγαζηψλ Καηαζθεπήο ζα δηεμάγνληαη κία θνξά πξηλ, θαηά θαη 
κεηά ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ελφο δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

 Δπιθευπήζειρ Δπάπκειαρ Ποιοηικού Δλέγσος, ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο 
επηθεληξψλεη ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εξγαζηεξίσλ, ζε ζρέζε κε 
ηηο εγθαηαζηάζεηο, ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ζηνηρεία 
θαηαγξαθήο. ηνλ έιεγρν απηφλ ειέγρνληαη ηαπηφρξνλα θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά δηαθξηβψζεσλ θαη βαζκνλνκήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ αμηφπηζηνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ, κε Δπηζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ δνθηκψλ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη επάξθεηαο ησλ εξγνηαμηαθψλ θαη εξγνζηαζηαθψλ 
παξαζθεπαζηεξίσλ ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηηθψλ. 

 Έιεγρν πξψησλ πιψλ, ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, 
κέζσ Δπηζεσξήζεσλ ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 
ή κέζσ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη θαηαζθεπαζηή 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 Έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ πξνηχπσλ, 
πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ θιπ. θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πνηνηηθνχ 
ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο. 

 

11. ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

11.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη κεηά ηε νινθιήξσζε ησλ Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε παξνπζία ηεο 
Δπίβιεςεο ηεο ΑΜ ζα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο, ψζηε λα απνδείμεη ηελ 
ζσζηή ιεηηνπξγία θαη εμαίξεηε πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 
Πξνδηαγξαθέο. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ δνθηκψλ γηα ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο 
είλαη ν θαζνξηδφκελνο ζηα πκβαηηθά Σεχρε. Όπνπ απηά δελ πξνβιέπνληαη ζα 
πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο ΑΜ. 

11.2 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ αλαθαιπθζεί ζπλνιηθή ή κεξηθή δεκηά, 
ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο (ππεξεκεξία), ειάηησκα, θαθή πνηφηεηα πιηθψλ θιπ 
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ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή κέξνπο απηψλ, ν Αλάδνρνο ζα επηζθεπάζεη, 
ζπκπιεξψζεη, αληηθαηαζηήζεη άκεζα θαη θαηφπηλ ζα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο έσο 
φηνπ ηα απνηειέζκαηα λα ηθαλνπνηνχλ ηελ Δπίβιεςε ηεο ΑΜ. 

11.3 Ζ ίδηα δηαδηθαζία ειέγρνπ, παξνπζία ηνπ Δπηβιέπνληα ηεο ΑΜ, ζα ιάβεη επίζεο 
ρψξα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ Δγγχεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 
Έξγνπ, ψζηε λα απνδεηρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο 
ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηπρφλ απνθαηάζηαζε πιεκκειεηψλ. 

11.4 Σνλίδεηαη φηη αλ ε Δπίβιεςε ηεο ΑΜ αλαθαιχςεη πξνθαλείο παξεθθιίζεηο απφ 
Καλνληζκνχο ή Πξνδηαγξαθέο ή εκθαλψο ειαηησκαηηθέο εξγαζίεο, έρεη ην 
δηθαίσκα λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο πεξί «ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ» ηνπ άξζξνπ 
159 ηνπ Ν4412/2016 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

11.5 Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ  ην Έξγν 
είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν , δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα, λα δηελεξγήζνπλ πνηνηηθνχο 
ειέγρνπο. 

11.6 Δπηζεκαίλεηαη ζρεηηθά ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ 
αλαθέξεηαη ζε δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο γηα έξγα θαηαζθεπαδφκελα 
κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ζχκβνπιν πνπ ζα 
πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΤΠΟΗΟ χζηεξα απφ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ, θαη 
πξνο ηνλ νπνίν ζχκβνπιν ν Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
παξέρνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην Έξγν ηνπ θαη λα 
δηεπθνιχλεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζή ηνπ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ, ζηηο πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ θαη ε αθψιπηε πξαγκαηνπνίεζε 
δεηγκαηνιεςηψλ. 

11.7 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθψζεσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη 
πξνβιέςεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο θάζε 
θνξά ηζρχνπλ). 
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GS0650 ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Ο Πνηνηηθφο Έιεγρνο, ηφζν απφ άπνςε δηαζηάζεσλ, φζν θαη απφ άπνςε 
ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ θαη πεξαηηέξσ νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπψλ ηνπ Έξγνπ, 
πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη 
ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ δηέπνπλ 
παξφκνηα έξγα. 
 

1.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο λα ππνβάιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ηα Πξνγξάκκαηα Διέγρσλ θαη 
Γνθηκψλ πνπ ζα εθηειεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ. 
 

1.3 ην πιαίζην ηεο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, ν Αλάδνρνο ζα ζπκπεξηιάβεη 
θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζηειέρνπο πνπ ζα θαιχπηεη ηε ζέζε ηνπ Τπεπζχλνπ 
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

 

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

2.1 Σν ππνβαιιφκελν θαηά ηα νξηδφκελα ζηε Τ Οξγαλφγξακκα ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 
πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξέο θαη λα πξνζδηνξίδεη κέζσ Φχιισλ Πεξηγξαθήο 
Θέζεσλ ηηο Τπεπζπλφηεηεο, ηνπο Ηεξαξρηθνχο αιιεινζπζρεηηζκνχο ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ην Αληηθείκελν Δξγαζηψλ. 

 

3. ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  

Ο Πνηνηηθφο Έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ δηαθξίλεηαη ζε: 
 

3.1. Έλεγσοι πος διενεπγούνηαι από ηον Ανάδοσο 

Δίλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ελ γλψζεη ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ. Οη έιεγρνη απηνί απνηεινχλ κηα ειάρηζηε απαίηεζε απφδεημεο φηη ηα 
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη κέζνδνη ρξήζεο ησλ πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπέο 
πνπ έγηλαλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ έρεη ην 
δηθαίσκα λα παξίζηαηαη θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αιιά θαη ηελ 
δπλαηφηεηα λα παξέκβεη θαη λα αμηψζεη φρη κφλν ηελ εθαξκνγή ηεο 
πξνδηαγξαθφκελεο πνηφηεηαο ειέγρσλ, αιιά θαη πξφζζεηνπο ειέγρνπο. 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη έηζη ψζηε απηφο λα 
ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ζπζζψξεπζεο θαθνηερληψλ θαη επηπξφζζεηα λα 
δηεπθνιχλεη θαη λα θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθέο ηηο βειηησηηθέο επεκβάζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηακέζσλ 
θαη ηειηθψλ πιεξσκψλ φπσο θαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ησλ επί κεηξεηηθψλ 
ηεπρψλ ηεο εξγνιαβίαο (Π.Π.Α.Δ.). 

Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο 
παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 
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3.2. Έλεγσοι πος διενεπγούνηαι από ηην ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

Δίλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη κε κέξηκλα ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Οη έιεγρνη 
απηνί απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, είηε πξνιεπηηθά είηε 
ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζην 
ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο γηα δηαπίζησζε ηεο αληαπφθξηζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο 
ησλ Καλνληζκψλ/ Πξνδηαγξαθψλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ζηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ απηψλ θαη λα ζπλδξάκεη κε ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ζηελ δεηγκαηνιεςία, φπνπ απαηηείηαη. 

Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο 
παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

3.3. Έλεγσοι ειζεπσομένυν ςλικών 

Απηνί αλαθέξνληαη ζε έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ θαη 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ σο πξνο ηελ γεσκεηξία ηνπο θαη ηηο θπζηθέο θαη 
κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

Οη έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ ζηελ δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
κειεηψλ, ζρεδίσλ, πιηθψλ θαη ησλ θαζνξηζκέλσλ αλνρψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ δηαπηζηψζεη πξνθαλείο απνθιίζεηο απφ 
Καλνληζκνχο / Πξνδηαγξαθέο ή πξνθαλείο θαθνηερλίεο έρεη ην δηθαίσκα λα 
δηαηάμεη άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη έιεγρνη δείμνπλ ειαηησκαηηθά 
πιηθά ή θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 
ειαηησκαηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη δελ δηθαηνχηαη παξάηαζεο. 

Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο 
παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

 

4. ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

4.1 Δςθύνη για ηην εκηέλεζη ηυν Δλέγσυν και διαδικαζία παπαγγελίαρ ηοςρ 

Ζ παξαγγειία ηεο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη αθνξά ζε 
φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα 
πκβαηηθά Σεχρε, ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ηελ θείκελε Ννκνζεζία θιπ. ε 
πεξίπησζε ακέιεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 
παξαγγειία ηεο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ ή δηαθνπή εξγαζηψλ σο ηελ πινπνίεζε 
ησλ ειέγρσλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ζην έγγξαθν παξαγγειίαο ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ΑΜ, λα νξίδεηαη ην αληηθείκελν ειέγρνπ, ε 
ζέζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ αθνξά, ην εξγαζηήξην ησλ 
δνθηκψλ, ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο φζν θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 
πξέπεη λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ παξαζηεί εθπξφζσπνο ηεο ΑΜ, ην πξφγξακκα ηνπ ειέγρνπ 
δελ αλαηξέπεηαη. Αλ δελ δηελεξγεζεί ν έιεγρνο ε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 
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εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ε ζπλεπαγφκελε θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, δελ ζπληζηά ιφγν έγθξηζεο παξάηαζεο πξνζεζκηψλ, νχηε απνηειεί 
ιφγν κε επηβνιήο ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ. 

Ζ παξαγγειία ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο εκέξαο έλαξμεο ηνπ 
ειέγρνπ θαηά πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο, ψζηε λα είλαη έγθαηξε ε 
πξνεηδνπνίεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ γηα λα παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηεο.  

 

4.2 Γενικό ππόγπαμμα ελέγσυν, ειδικό πποζυπικό και μέζα ηος Αναδόσος – 
Λεπηομεπειακά ππογπάμμαηα ελέγσυν 

4.2.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη καδί κε ην ρξνλνδηάγξακκα 
θαηαζθεπήο, γεληθφ πξφγξακκα ειέγρσλ πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα 
πξνζσπηθνχ. 

4.2.2 Σα ιεπηνκεξέζηεξα πξνγξάκκαηα ειέγρσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ. 

4.2.3 Ζ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ νπνία 
ζα κπνξεί λα παξίζηαηαη ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

 

4.3 Δπγαζηήπια Δλέγσος 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνπιάρηζηνλ δχν εμσηεξηθά Γηαπηζηεπκέλα 
Δξγαζηήξηα, ηα νπνία ζα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Σα εμσηεξηθά 
Γηαπηζηεπκέλα Δξγαζηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη 
δηαθνξεηηθά  απφ ην εξγαζηήξην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε ΑΜ γηα ηελ δηελέξγεηα 
ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

 

4.4 ςσνόηηηα ελέγσυν πος διενεπγούνηαι από ηον Ανάδοσο  

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 4.7 αλά θαηεγνξία εξγαζίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πιήζνο ησλ δνθηκψλ ηεο §4.7 είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 
αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή 
πνπ αλαθέξεηαη αλά θαηεγνξία εξγαζίαο, ηφηε ζα ππεξηζρχεη ην κεγαιχηεξν 
απαηηνχκελν πιήζνο. 

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ηελ ππθλφηεηα απηή: 

• φζν νη πξνδηαγξαθέο απαηηνχλ, ζε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηα  επηζπκεηά 
απνηειέζκαηα. 

• κέρξη 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δνθηκψλ / ειέγρσλ. 

Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ν Αλάδνρνο (δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκέο) αθνξνχλ ην 
ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαη φρη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, 
νπφηε νη εθηεινχκελεο πνιιαπιέο δνθηκέο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο 
ελδηαθέξνπλ κελ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, απνηεινχλ δε επζχλε ησλ εζσηεξηθψλ 
ειέγρσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 
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4.5 Απσείο Δλέγσυν πος διενεπγούνηαι από ηον Ανάδοσο 

Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ εθηειείηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζα ηεξνχληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Αξρείν Διέγρσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ (Α.Δ.- ΑΝ). Σα ζηνηρεία απηά ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ: 

1) Αληίγξαθν ηνπ Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο (φπσο ζηελ παξάγξαθν 4.2). 

2) Αληίγξαθν ηνπ έληππνπ παξαγγειίαο ηνπ ειέγρνπ. 

3) Αληίγξαθα πξαθηηθψλ δεηγκαηνιεςίαο (φπσο ζηελ παξάγξαθν 4.6). 

4) Αληίγξαθα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ. 

5) Σπρφλ άιια ζηνηρεία πνπ ζα θξηζνχλ ζθφπηκα απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ή ηνλ 
Αλάδνρν. 

Σν Α.Δ.- ΑΝ ζα θπιάζζεηαη ζην Δξγνηαμηαθφ γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ. Αληίγξαθν 
κπνξεί λα δηαηεξεί θαη ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Σν Α.Δ.- ΑΝ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη 
ηελ αληρλεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν GS0600 
«Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο». 

Σα ζηνηρεία ηνπ Α.Δ.- ΑΝ ζα ζπζρεηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία επηκέηξεζεο θαηά 
ακθίδξνκν θαη ακθηκνλνζήκαλην ηξφπν. 

 

4.6 Ππακηικά δειγμαηολητίαρ δοκιμών  

Γηα φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 
δεηγκαηνιεςίαο απφ ηνλ Αλάδνρν. Γηα φινπο ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο πνπ 
απαηηείηαη επηηφπνπ δεηγκαηνιεςία, ε ζέζε ηεο ή ην δείγκα ζα ππνδεηθλχεηαη απφ 
ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Δλ γέλεη ε δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ 
παξνπζηάδνπλ δπζκελή εηθφλα γηα ηελ πνηνηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Έξγνπ. 

Σα Πξαθηηθά Γεηγκαηνιεςίαο ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απφ 
εθπξφζσπν ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ζε πεξίπησζε παξνπζίαο εθπξνζψπνπ ηεο 
θαηά ηελ ψξα ηεο ιήςεο δείγκαηνο. 

 

4.7 Δλάσιζηη ςσνόηηηα «Δλέγσυν πος διενεπγούνηαι από ηον Ανάδοσο» 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ / δνθηκψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ αλά 
θαηεγνξία εξγαζίαο είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ. 

4.7.1 κςπόδεμα 

Σν ζθπξφδεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ζην Έξγν  ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε 
ηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 (ΚΣ 2016).  

4.7.2 Έλεγσορ σαπακηηπιζηικών αζθαληοζκςποδέμαηορ MARSHALL 

Γηα θάζε ζηξψζε θαη θάζε εκέξα δηάζηξσζεο. 

 

5. ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

Γηθαηψκαηα ηεο ΑΜ θαη Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
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Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ έρεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ειέγρνπο / δνθηκέο ζε 
νπνηαδήπνηε εξγαζία, πιηθφ, θαη ηκήκα θαηαζθεπήο. Ο Αλάδνρνο έρεη ηηο 
παξαπάλσ ππνρξεψζεηο : 

α. Να δηελεξγήζεη ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ειέγρνπο ζηελ ζπρλφηεηα πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.7 ηεο παξνχζεο. 

β. Να δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ / δνθηκψλ πνπ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

γ. Να δηεπθνιχλεη ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ην ηπρφλ ζπκβεβιεκέλν εμσηεξηθφ 
εξγαζηήξηφ ηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ/δνθηκψλ. 

δ. Να παξίζηαηαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη δνθηκέο ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ 
δεηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1. 

 

5.1 Διδοποίηζη ηος Αναδόσος για ηην διενέπγεια ελέγσυν 

Γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ δελ απαηηείηαη 
εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ 
(πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο, κεηαθνξά δεηγκάησλ θιπ), νπφηε θαη ζα ηεξείηαη ε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηεο παξνχζεο. 

Τπνρξέσζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ είλαη ε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
ειέγρσλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζηνλ Αλάδνρν, αλεμαξηήησο 
απνηειέζκαηνο. Ζ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη άκεζα θαη 
αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηνπο ζα ιακβάλνληαη ηα ζρεηηθά κέηξα. 

 

6. ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

6.1 Ο έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ ή θαη ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ 
δηαθξίλεηαη: 

α. ε έιεγρν ζπλαξηεκέλν κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο θπζηθέο θαη κεραληθέο 
ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο πκβαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε 
ηνπο δηεζλείο Καλνληζκνχο / Πξνδηαγξαθέο, θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

β. ε έιεγρν ησλ ζσζηψλ δηαζηάζεσλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε. 

6.2 Γηα ηνπο ειέγρνπο αλά θαηεγνξία θαη γηα ηα πιηθά ή θαη πξνθαηαζθεπαζκέλα 
ζηνηρεία, φπσο ράιπβαο νπιηζκνχ, κεηαιιηθά ζηνηρεία, πάζζαινη, πιηθά 
ηνηρνπνηίαο, αξρηηεθηνληθά ηειεηψκαηα, παινπίλαθεο, ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, 
ζσιήλεο, κεραλνινγηθφ πιηθφ, θαη θάζε άιιν πιηθφ πνπ ζα ελζσκαησζεί ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ λα εθαξκφδνληαη ηα 
παξαθάησ: 

α. Να εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πξνεηδνπνίεζεο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 4.1 ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο, αθνχ ζπκπιεξσζεί θαη 
ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην Φχιιν Τπνβνιήο Τιηθνχ (Φ.Τ.Τ). 

β. Να γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζπλνδεπηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηά ΔΝ 10204, CE, 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα θιπ. 
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γ. Να γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ θαη λα ζπληάζζεηαη 
πξαθηηθφ ειέγρνπ, πνπ λα αλαθέξεη θαη‟ ειάρηζην: 

• ην είδνο θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ, ηνλ ηφπν πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζήο ηνπο 

• ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ 

• ηα νλφκαηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ηνπ Αλαδφρνπ 

• ην κέγεζνο ηεο ειεγρζείζαο παξηίδαο ή θαη ην πιήζνο ησλ 
εμεηαζζέλησλ δεηγκάησλ 

• ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ αλά κεηξνχκελν ζηνηρείν 

• ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 

δ. Να ηεξείηαη Αξρείν Διέγρσλ Τιηθψλ απφ ηα παξαπάλσ πξαθηηθά, θαη‟ 
αλαινγία πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.6 ηεο παξνχζεο 
πξνδηαγξαθήο. 

 

7. ΥΔΖ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

7.1 Ο θάζε είδνπο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ Έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ 
ηελ επζχλε, γηαηί είλαη ν κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα 
θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη 
γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

7.2 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα απφ ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν, πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζα θηλείηαη 
δηαδηθαζία απφξξηςεο πιεκκειψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
θαη ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 

7.3 Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.2 ηεο παξνχζεο 
πξνδηαγξαθήο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί αξρείν ειέγρσλ 
αληίζηνηρν εθείλνπ ηεο §4.5 θαη ην αξρείν απηφ απνηειεί απαξαίηεην 
δηθαηνινγεηηθφ πξνζαξηεκέλν ζην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ 
Έξγνπ. 
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GS0750 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΔΗΑ & ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα ππεχζπλνο έλαληη ηεο Αηηηθφ 
Μεηξφ Α.Δ (ΑΜ) λα εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη, ζπλεξγεία εξγαζηψλ, 
ζχκβνπινη, εληνινδφρνη, πξνκεζεπηέο απηνχ, απηναπαζρνινχκελνη, επηζθέπηεο, 
ηξίηνη, θαζ' φιν ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ, ζα ζπκκνξθψλνληαη 
απφ θάζε άπνςε κε ηελ Ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηελ παξνχζα χκβαζε, ηηο 
δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, πγηεηλή θαη 
ππξαζθάιεηα θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε ΑΜ. Όπνπ 
δελ ππάξρεη θαηάιιεινο Διιεληθφο Νφκνο ή Νφκνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα 
εθαξκφδεηαη ε ηξέρνπζα θαιχηεξε πξαθηηθή.  

 

2. ΒΑΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ απηνχ, ησλ 
πξνζψπσλ πνπ κε νηαδήπνηε ζρέζε απαζρνιεί ζην Έξγν, ηπρφλ ζπλεξγείσλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΜ, ησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ, ζηνπο ρψξνπο 
πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο γηα ην Έξγν.  

Οη εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
ΑΜ θαη ησλ ηξίησλ. 

Ζ ΑΜ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ζα ζπκβεί ζε 
εξγαδφκελνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο ζε πεξίπησζε 
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή δεκίαο ζε πιηθά αγαζά ηξίηνπ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο δηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιήςεηο ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαθέξεη αμέζυρ ζηελ ΑΜ νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ νδεγεί ζε 
ηξαπκαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίηνπ ή δεκηά ζε πεξηνπζία αλεμάξηεηα απφ ηε 
ζνβαξφηεηα / ζπνπδαηφηεηα απηνχ, θαη νπνηαδήπνηε επηθίλδπλα ζπκβάληα πνπ 
πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιήςεηο ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί αθξηβή αξρεία αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ θαη ζα ππνβάιιεη 
ζηελ ΑΜ κεληαία πεξίιεςε ησλ ζηαηηζηηθψλ αηπρεκάησλ.  

Δάλ ν Αλάδνρνο ιάβεη κηα εηδνπνίεζε επηζεψξεζεο ή εηδνπνίεζε δηαπίζησζεο αηειεηψλ 
θαηφπηλ επηζεψξεζεο απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΑΜ, ή νπνηαζδήπνηε Κξαηηθήο Αξρήο ζα 
ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ ΑΜ απνζηέιινληαο αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ εηδνπνηήζεσλ (εθηφο 
εάλ ε εηδνπνίεζε έρεη εθδνζεί απφ ηελ ΑΜ) θαη ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
δηνξζψζεηο, φπσο απαηηείηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΑΜ, ή ηεο νπνηαζδήπνηε 
Κξαηηθήο Αξρήο. 

Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ηε δηαθνπή εξγαζηψλ, απνκάθξπλζε 
Πξνζσπηθνχ θαη Δμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη ηελ απνπνκπή πλεξγείσλ 
Δξγαζηψλ εθφζνλ ηεθκεξησκέλα δελ ηεξνχληαη ηα απφ ηε χκβαζε θαη ηε 
λνκνζεζία πξνβιεπφκελα κέηξα Αζθαιείαο. Ζ ΑΜ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ 
απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ θαηά ηελ 
ηεθκεξησκέλε άπνςε ηεο ΑΜ ζπζηεκαηηθά παξαβαίλεη ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο. 
Απηφ ην πξφζσπν δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο ηελ 
έγγξαθε άδεηα ηεο ΑΜ. 
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Δάλ κηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε 
ηεο ΑΜ κε πξφζηηκα πνπ επηβάιεη νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Αξρή, ή κε έμνδα 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα, ν 
Αλάδνρνο ζα πιεξψζεη θαη/ ή απνδεκηψζεη ηελ ΑΜ γηα φια ηα ελ ιφγσ έμνδα θαη 
δαπάλεο. 

Σν θφζηνο θάζε δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Αξρή πνπ 
επηβάιιεηαη εμαηηίαο απνηπρίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ν ίδηνο, ηα 
ζπλεξγεία εξγαζηψλ ηνπ ή νη Πξνκεζεπηέο ηνπ κε ηα αλσηέξσ, βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη λα θέξεη ην ζήκα ”CΔ” φπσο πξνβιέπεηαη θαη 
απφ ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. εγρεηξίδηα, 
βηβιία ζπληήξεζεο) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα 
ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη πξνβιεπφκελεο 
απφ ηνλ Νφκν δνθηκέο αζθαιείαο, κεηξήζεηο θαη επηζεσξήζεηο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα 
δηαηίζεληαη ζηελ ΑΜ φηαλ απηά δεηνχληαη.  

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ ΑΜ ην “Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Τιηθψλ“, 
γηα φια ηα επηθίλδπλα πιηθά πνπ (ελδερνκέλσο) ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην ππ‟νςηλ 
ΔΡΓΟ. Δγθξίζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα θάζε έλα απφ ηα πιηθά πνπ αλήθνπλ 
ζε απηή ηελ θαηεγνξία, θάζε θνξά πνπ θάπνην ηέηνην πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
ΔΡΓΟ. 

Ο Αλάδνρνο ελδείθλπηαη λα πξνκεζεχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε ξνπρηζκφ 
εξγαζίαο ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 
παξαθνινχζεζεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.  

Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, 
θαζαξηφηεηαο, εζηίαζεο, πξψησλ βνεζεηψλ, αιιαγήο θαη θχιαμεο ελδπκάησλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά αξρεία (π.ρ. 
δηεξεπλήζεηο αηπρεκάησλ, ζηαηηζηηθέο αηπρεκάησλ, αλαθνξέο ειιείςεσλ, 
πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θηι.) θαη ηεθκεξίσζε (εθπαίδεπζε, πξαθηηθά εζσηεξηθψλ 
ζπλαληήζεσλ αζθαιείαο, πηζηνπνηεηηθά, κεηξήζεηο, αμηνινγήζεηο, βηβιία 
ζπληήξεζεο, ζπκβάζεηο πληνληζηψλ Αζθαιείαο ε/θαη Σερληθψλ Αζθαιείαο θηι.) 
θαη ζα ζπλεπηθνπξεί δεφλησο ηελ ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 
παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη απφδνζε ηνπ ΟΓΑΤΔ. Ζ ΑΜ έρεη ην δηθαίσκα 
λα εθπνλεί επηηφπνπ επηζεσξήζεηο ή ιεπηνκεξείο ειέγρνπο νπνηεδήπνηε ην θξίλεη 
ζθφπηκν. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ΟΓΑΤΔ, ΑΤ θαη ΦΑΤ. 

Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, ην θφζηνο ησλ 
κέηξσλ, κέζσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, κεηξήζεσλ, ζπζηεκάησλ θαη νξγάλσζεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ 
Αλαδφρνπ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ‟ 
απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη λα πεξηιακβάλνληαη 
αλεγκέλεο ζε απηήλ. 



 

 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 4 

«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ - ΓΟΤΓΖ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΣΟΜΟ Η 
 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

ειίδα 75 απφ 89 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΣΟΜΟ Ι  

Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κεηαθέξνληαη θαη ηζρχνπλ ακεηάβιεηεο θαη 
ζηα ζπλεξγεία εξγαζηψλ ηνπ πνπ ελδέρεηαη λα εξγαζηνχλ ζην Έξγν.  

 

3. ΤΣΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ 
(ΟΓΑΤΔ) 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπ “χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Δξγαζίαο” (ΟΓΑΤΔ) γηα ην ζςγκεκπιμένο έξγν ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/14.01.2003 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 1801. Σν 
ΟΓΑΤΔ ζα θαηαδεηθλχεη κε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 
(εξγαδφκελνη θαη ινηπνί), ε πεξηνπζία θαη νη δηαδηθαζίεο πξνζηαηεχνληαη, απφ θηλδχλνπο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ. Σν ΟΓΑΤΔ ζα πεξηέρεη ηελ 
πνιηηηθή, ην νξγαλφγξακκα, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 
πηζηνπνηήζεηο, αλαιχζεηο θηλδχλσλ, εθηηκήζεηο επηθηλδπλφηεηαο, δηαδηθαζίεο), ηηο 
κεζφδνπο κέηξεζεο / παξαθνινχζεζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα αλαζεψξεζεο. (Γεο 
Παξάξηεκα 1) 

Σν “χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Δξγαζίαο” 
(ΟΓΑΤΔ) είλαη απηφλνκν θαη αλεμάξηεην ζχζηεκα θαη δελ απνηειεί κέξνο ε παξάξηεκα 
θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο π.ρ. πνηφηεηαο, πεξηβάιινληνο θιπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ην αξρηθφ ΟΓΑΤΔ ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  
ε πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ δελ ηθαλνπνηεζεί απφ ην ΟΓΑΤΔ πνπ ζα ππνβιεζεί (θαηφπηλ 
πιήξνπο θαη εχινγεο αηηηνιφγεζεο εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ), ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα αλαζεσξήζεη, ηξνπνπνηήζεη θαη ππνβάιιεη εθ λένπ ην αλαζεσξεκέλν 
ΟΓΑΤΔ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε φρη 
αξγφηεξα απφ 7 εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαηφπηλ ηεο επίζεκεο ελεκέξσζήο ηνπ.  

 

4. ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΚΑΗ ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 
(ΦΑΤ) 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) γηα ην ζςγκεκπιμένο 
έπγο θαη ζα θαηαξηίζεη ηνλ αληίζηνηρν Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ), ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 305/96 θαη ζηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ΑΜ, ηνπιάρηζηνλ 30 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ην ρέδην Αζθάιεηαο & Τγείαο 
(ΑΤ) θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ). Ζ ΑΜ ζα ην εμεηάζεη εληφο 15 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

Οπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή πξνζζεθψλ ζην 
ΑΤ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε 
εξγαζηψλ, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ππνβνιή θαη απνδνρή απηψλ ησλ πξνζζεθψλ 
θαη ηξνπνπνηήζεσλ. Δάλ, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, ην ΑΤ θξηζεί, θαηά ηελ εχινγε 
θαη εκπεξηζηαησκέλε θξίζε ηεο ΑΜ, αλεπαξθέο ή απαηηείηαη ε αλαζεψξεζε ή ε 
ηξνπνπνίεζή ηνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ε 
πξνζηαζία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηξίησλ θαη επηζθεπηψλ, ε ΑΜ δχλαηαη λα 
δίδεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ θαη ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη ην αλαζεσξεκέλν ΑΤ ζηελ ΑΜ γηα έιεγρν εληφο 7 εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ.  
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Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΑΤ θαη 
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ηνπ, πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηελ ΑΜ θαη 
ζα εμαζθαιίδεη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ΑΤ ζα αλαηίζεηαη ζε θαηάιιειν πξνζσπηθφ.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην ΦΑΤ κε φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία έηζη ψζηε λα 
είλαη πιήξεο. Με ηελ Πεξαίσζε ησλ Δξγνιαβηθψλ Δξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα 
αλαπξνζαξκφζεη ην ΦΑΤ ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ 
Δξγνιαβηθψλ Δξγαζηψλ έηζη φπσο απηά θαηαζθεπάζζεθαλ. Ζ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηνπ 
ΦΑΤ απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΑΜ.  

 

5. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

5.1 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

5.1.1 Ο Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη ηνλ πληνληζηή Αζθαιείαο (.Α) θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ζηελ αξκφδηα ΓΤΑΔ ππο ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ, αθνχ πξψηα 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. Ο .Α ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 
απαζρφιεζεο. Ο .Α ζα είλαη ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ ΣΔΔ θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζθαιείαο - 
εμππαθνχεηαη ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ - απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη φρη 
κεξηθήο ε πεξηζηαζηαθήο. Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο 
εξγνδνηψλ θαη αλαγγειηψλ ζηε Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο 
(ΓΤΑΔ) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν .Α πξνέξρεηαη απφ Δμσηεξηθή Τπεξεζία 
Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ), ηφηε απηφο ζα θαιχπηεη ηηο πξνεγνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο.  

5.1.2 Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ζηελ ΓΤΑΔ,  Σερληθφ Αζθαιείαο (Σ.Α) θαηά ηνλ Νφκν 
1568/85, Νφκν 3850/2010 θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/96. Ο Σ.Α ν νπνίνο ζα 
είλαη ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ ΣΔΔ, ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα αζθαιείαο - εμππαθνχεηαη ζπλαθνχο 
αληηθεηκέλνπ - απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη φρη κεξηθήο ε πεξηζηαζηαθήο. Ζ 
εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ θαη αλαγγειηψλ 
ζηε ΓΤΑΔ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν Σ.Α πξνέξρεηαη απφ Δμσηεξηθή 
Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ), ηφηε απηφο ζα θαιχπηεη ηηο 
πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Ζ αλαγγειία αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηνπ Σ.Α ζηελ 
ηνπηθή επηζεψξεζε εξγαζίαο ζα γίλεη ππο ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη αθνχ πξψηα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ.  

5.1.3 Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ζηελ ΓΤΑΔ Ηαηξφ Δξγαζίαο (αλ απαηηείηαη) θαηά ηνπο 
Νφκνπο 1568/85, 3850/2010 θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/96. Ζ αλαγγειία 
αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο (ΗΔ) ζα γίλεη ππο ηεο ελάξμεσο ησλ 
εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη αθνχ πξψηα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

5.1.4 Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη Τπεπζχλνπο Αζθαιείαο (Τ.Α). Ο Τ.Α ππνζηεξίδεη ζηα 
ζέκαηα αζθαιείαο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Έξγνπ, ηνλ πληνληζηή Αζθαιείαο θαη ηνλ 
Σερληθφ Αζθαιείαο. Ο Τ.Α ππνθαζηζηά ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζε ζέκαηα 
αζθαιείαο ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ δελ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη απηνί. Ο Τ.Α έρεη 
δηθαίσκα λα επεκβαίλεη θαη λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο πνπ θξίλεη σο επηθίλδπλεο. 
ηνλ Τ.Α κπνξεί λα ηνπ αλαηεζνχλ θαη άιια θαζήθνληα εξγαζίαο. Ο .Α ζα 
πξνηείλεη θαηφπηλ εγγξάθνπ εθηηκήζεσο ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο. Ζ ΑΜ 
ζα εγθξίλεη ε απνξξίςεη θαηφπηλ επιφγνπ αηηηνινγήζεσο. 

5.1.5 Ο Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηνπο ππεχζπλνπο κεραληθνχο 
(πνιηηηθφο κεραληθφο / κεραλνιφγνο κεραληθφο / ειεθηξνιφγνο κεραληθφο) νη 
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νπνίνη ζα ππνγξάθνπλ ζην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο φηαλ ν λφκνο ην 
απαηηεί. 

5.1.6 Όια ηα ζπλεξγεία εξγαζηψλ/εξγνδφηεο ζα νξίζνπλ - αθνχ πξψηα έρεη εγθξηζεί 
απφ ηελ Α.Μ. – Σ.Α ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία. 

5.1.7 Όια ηα ζπλεξγεία εξγαζηψλ/εξγνδφηεο ζα νξίζνπλ - αθνχ πξψηα έρεη εγθξηζεί 
απφ ηελ Α.Μ. - Ηαηξφ Δξγαζίαο (Η.Δ) (αλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία) ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία. 

5.1.8 Όινη νη εξγνδφηεο / ζπλεξγεία εξγαζηψλ ζα δηαζέηνπλ ηαηξηθφ θάθειν γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην, αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη Ηαηξφο Δξγαζίαο.  

5.1.9 Όινη νη εξγνδφηεο / ζπλεξγεία εξγαζηψλ ζα νξίζνπλ Τπεχζπλν/νπο γηα ζέκαηα 
Αζθάιεηαο ν νπνίνο/νη ζα είλαη παξψλ/νληεο ζην Δξγνηάμην θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ Δξγνιαβηθψλ Δξγαζηψλ.  

5.1.10 Ο Αλάδνρνο ζα εθπαηδεχζεη θαη νξγαλψζεη Οκάδεο Ππξαζθαιείαο. Ο αξηζκφο θαη 
ν εμνπιηζκφο ηνπο ζα εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε θαη ην πιήζνο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Πάληα φκσο ζα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θάιπςε ηνπ εξγνηαμίνπ 
(ηνπηθά θαη ρξνληθά) ζχκθσλα κε ηελ έγγξαθε εθηίκεζε ηνπ .Α.. Ζ έγγξαθε 
εθηίκεζε ζα ππνβάιιεηαη επίζεκα ζηε ΑΜ πξνο έγθξηζε.  

5.1.11 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη πάληα (ρξνληθά θαη ηνπηθά) – ζχκθσλα 
κε ηελ έγγξαθε εθηίκεζε ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ε/θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Έξγνπ - 
ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ . Ζ 
έγγξαθε εθηίκεζε ζα ππνβάιιεηαη επίζεκα ζηε ΑΜ πξνο έγθξηζε. 

5.1.12 Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ Σ.Α θαη Η.Δ. πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 

5.1.13 Όινη νη εξγαδφκελνη ζην εξγνηάμην ζα θέξνπλ αλαθιαζηηθφ ξνπρηζκφ. 

5.1.14 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε μχιηλσλ θιηκάθσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην 
(ηδηνθαηαζθεπή). 

5.1.15 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο γηα πεξίθξαμε, θαζφηη απνηειεί 
κέζν ζήκαλζεο. 

 

5.2 ΜΖΝΗΑΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ (ΜΑΑΤΔ) 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ηελ Μεληαία Αλαθνξά ζηελ ΑΜ, ην αξγφηεξν κέζα ζην 
πξψην δεθαήκεξν ηνπ επνκέλνπ κελφο. Θα εθπνλείηαη απφ ηνλ .Α θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Έξγνπ.  

Ζ ΜΑΑΤΔ ζα ζπληάζζεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο/ 
ππνδείγκαηα ηεο ΑΜ πνπ ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπιάρηζηνλ 20 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ. 

5.3 ΤΚΔΦΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Οη ζπζθέςεηο γηα ζέκαηα Αζθαιείαο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ ζα 
δηελεξγνχληαη ζε δεθαπελζήκεξε ε/θαη κεληαία βάζε αλάινγα κε ηελ θχζε θαη 
πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ 
ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηνπιάρηζηνλ 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ. 
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5.4 ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ζε θάζε εξγαδφκελν ηνπ εξγνηαμηαθή 
ηαπηφηεηα. Ζ έθδνζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηαπηφηεηαο πξνυπνζέηεη φηη ν 
εξγαδφκελνο ηεθκεξησκέλα έρεη νινθιεξψζεη ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ππιν αξρίζεη 
ηηο εξγαζίεο θαη έρεη νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη έρεη πξνκεζεπηεί ηα Μέζα 
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) πνπ απαηηνχληαη. Σνλίδεηαη φηη θαλείο εξγαδφκελνο 
δελ κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο ηελ επίδεημε ηεο εξγνηαμηαθήο 
ηαπηφηεηα.  
Ζ εξγνηαμηαθή ηαπηφηεηα ηζρχεη γηα δπν (2) ρξφληα, ιφγσ επαλάιεςεο ησλ 
ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. 

5.5 ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ζα θπιάζζεη κε πξνζσπηθφ θχιαμεο ην εξγνηάμην ζε βάζε 24/7. 

5.6 ΥΔΓΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (ΔΔ) 

ηα ΔΔ πιένλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιια άξζξα ηεο χκβαζεο 
ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ: Πεξίθξαμε εξγνηαμίνπ (βάζε απφ ζθπξφδεκα 
(κπιφθη) θαη θπκαηνεηδή ιακαξίλα), ζρέδην θχιαμεο, ζέζεηο / αθηίλεο δξάζεο 
νηθνδνκηθψλ γεξαλψλ(αλ ππάξρνπλ), ρψξνπο πγηεηλήο – εζηίαζεο - πξψησλ 
βνεζεηψλ, ρψξνο γηα ηελ αιιαγή ελδπκαζίαο θαη θχιαμε ησλ ελδπκάησλ, ζέζεηο 
ππξνζβεζηήξσλ, ζέζεηο πιχζεο νρεκάησλ κε ιάζπεο, ρψξνη ζηάζκεπζεο 
απηνθηλήησλ-κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ρψξνο απνζήθεπζεο επηθηλδχλσλ ε/θαη 
εχθιεθησλ πιηθψλ, ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θιπ.  

5.7 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, λα 
εθπνλεί Μεζνδνινγία Δθηέιεζεο Δξγαζίαο (Method Statement) θαη ηελ αληίζηνηρε 
Μεζνδνινγία Αζθαινχο Δθηέιεζεο Δξγαζίαο (Safe Work Method) θαη λα ηηο 
ππνβάιιεη έγθαηξα ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. Οη Μεζνδνινγίεο Αζθαινχο 
Δθηέιεζεο Δξγαζίαο ζπλνδεχνπλ ηηο Μεζνδνινγίεο Δθηέιεζεο Δξγαζίαο θαη δελ 
έπνληαη απηψλ.  Οπζηαζηηθά ε Μεζνδνινγίεο Αζθαινχο Δθηέιεζεο Δξγαζίαο 
απνηεινχλ ηελ κειέηε εθαξκνγήο ζε ζέκαηα αζθαιείαο.  

5.8 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΖΜΑ) 

Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη εγγξάθσο ζηελ ΑΜ ζπγθεθξηκέλα άηνκα απφ ηελ 
δηεπζπληηθή ηνπ νκάδα ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ελππφγξαθα γλψζε ησλ 
εγγξαθψλ ζην ΖΜΑ.  
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GS1100 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξνχλ : 

 Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ, ζηνπο ρψξνπο φπνπ 
απαηηεζεί ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο 
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ θαη ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, κέρξη θαη ηελ εκθάληζε 
εδάθνπο θαζαξνχ απφ αξραηφηεηεο. 

 Γηακφξθσζε, νξγάλσζε, ζπληήξεζε, θχιαμε θαη εμαζθάιηζε αλαγθαίνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ/ησλ εξγνηαμηαθνχ/σλ ρψξνπ/σλ γηα ηηο αξραηνινγηθέο 
αλαζθαθέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ην παξφλ Έξγν   

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

2.1 Ζ αξραηνινγηθή αλαζθαθή ζα γίλεη ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηεο 
Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνδφκελνπο επηζηεκνληθά 
παξαδεθηνχο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο αλαζθαθψλ 

2.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 
αλαζθαθψλ, παξέρνληαο ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα πιηθά, ηα 
εξγαιεία θαη ηα κεραληθά κέζα πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
χκβαζεο γηα ηελ νξζή, έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Ζ απφζπαζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, θχιαμε θαη επαλαηνπνζέηεζε ή ε 
κεηαθνξά ησλ επξεκάησλ ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο 
ή φπνπ αιινχ ππνδεηρζεί απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, απνηειεί επίζεο 
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.   
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ ζηειέρσζε θάζε εξγνηαμίνπ 
ζε κφληκε βάζε, ζα πξνζιακβάλεηαη κε ηελ ζχκθσλν γλψκε ηεο Αξραηνινγηθήο 
Τπεξεζίαο θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαη κειέηεο πνπ ζα 
απαηηεζνχλ ζηελ πνξεία ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ φπσο ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη: 

 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε θαη κειέηε 

 Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε εξγνηαμηαθψλ πξνζπειάζεσλ 

 Μειέηε θαη θαηαζθεπή αληηζηεξίμεσο πξαλψλ εθζθαθήο 

 Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο απφ ην εξγνηάμην ζε 

αδεηνδνηεκέλν ρψξν απφζεζεο, 

2.4 Ο Αλάδνρνο επίζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ην 
Οξγαλφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο γηα ηα έξγα ηνπ Μεηξφ ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. ε θάζε κεηαβνιή, ην 
Οξγαλφγξακκα ζα επαλππνβάιιεηαη. 

2.5 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο, ψζηε λα κεηαθηλεί ρσξίο 
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ έλα κέησπν 
εξγαζίαο ζε άιιν θαη λα κεηψλεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο 
αξραηνινγηθέο έξεπλεο. 
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2.6 Όηαλ απαηηείηαη κεηαθίλεζε πιηθνχ/εμνπιηζκνχ (π.ρ. νηθίζθνη) απφ κηα ζέζε ηνπ 
Έξγνπ ζε κηα άιιε, ηφηε απηή ζα πξέπεη λα δειψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ 
Αλάδνρν  ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν νπνηνζδήπνηε έιεγρνο ζρεηίδεηαη κ‟ απηά. 

2.7 Όια ηα αλσηέξσ ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν Άξζξν  ηνπ ηεχρνπο «πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ», 
θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή». 

 

3. ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

Ζ αγνξά ή κίζζσζε ησλ πιηθψλ ή/θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ Αξραηνινγηθψλ Δξγαζηψλ, γίλεηαη κέζσ Αξραηνινγηθψλ Δληνιψλ, 
θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή/θαη ησλ πιηθψλ απηψλ. 

1. χληαμε θαη ππνβνιή αξραηνινγηθήο εληνιήο ζηελ ΑΜ. ηελ αξραηνινγηθή 
εληνιή αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ Έξγνπ γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ ή/θαη ηνπ/ησλ πιηθνχ/σλ, πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ/πιηθνχ θαη 
πνζφηεηεο. 

2. Έιεγρνο ηεο αξραηνινγηθήο εληνιήο απφ ηελ ΑΜ. Ζ ΑΜ δχλαηαη λα νξίζεη 
αλψηαην φξην ηηκήο, ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ έξεπλα αγνξάο κέζσ 
πξνζθφκηζεο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξψλ απφ ηηο νπνίεο ζα εμάγεηαη ν 
κέζνο φξνο 

3. Απνζηνιή ηεο αξραηνινγηθήο εληνιήο, φπσο απηή εγθξίζεθε, ζηνλ Αλάδνρν 
γηα πινπνίεζε. 

4. Μεηά απφ θάζε αγνξά ή κίζζσζε εμνπιηζκνχ/πιηθνχ ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα 
ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο Παξαιαβήο κεηαμχ ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ 
Έξγνπ γηα ηελ νπνία απαηηήζεθε ν εμνπιηζκφο / πιηθφ θαζψο θαη ε 
αξραηνινγηθή εληνιή κε βάζε ηελ νπνία παξαγγέιζεθε ηνχην. 

5. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πιηθφ ή εμνπιηζκφο θαηαζηξαθεί ή ππνζηεί 
βιάβε ε νπνία δελ επηδέρεηαη επηζθεπή, ζα ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη θαη 
απφ ηηο δχν πιεπξέο Πξσηφθνιιν Καηαζηξνθήο. 

6. Αξκφδηνο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ αλσηέξσ πξσηνθφιισλ απφ πιεπξάο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο επηβιέπνληεο Μεραληθνχο ησλ 
αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηνλ 
αληίζηνηρν Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ (ΠΔ) απφ ηελ πιεπξά ηνπ. 

7. ηελ πεξίπησζε θινπήο θάπνηνπ πιηθνχ ή εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα 
αθνινπζείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε λφκηκε δηαδηθαζία (δήισζε θινπήο ζην 
αξκφδην Αζηπλνκηθφ Σκήκα) θαζψο θαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ΑΜ. 
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GS1592 ΠΡΟΧΡΗΝΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Σα εξγνηαμηαθά Γξαθεία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ (ΑΜ), (έλα θεληξηθφ θαη δχν ηππηθά 
εξγνηαμηαθά γξαθεία), ζα ρνξεγεζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηηο 
ζέζεηο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ΑΜ. Σα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία ζα 
εγθαηαζηαζνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο ζε εγθεθξηκέλε ζέζε απφ ηελ ΑΜ, θαη ζα 
εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο ΑΜ γηα ην Έξγν. 

1.2 Κάζε εξγνηαμηαθφ γξαθείν ζα είλαη κία απηφλνκε κνλάδα θηηξίνπ κε παξνρή 
λεξνχ, απνρέηεπζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θιηκαηηζκφ, δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο 
θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. 

1.3 Σα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία ζα επηπισζνχλ πιήξσο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 
αθφινπζεο παξαγξάθνπο, θαη ζα είλαη έηνηκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά ηελ 
πάξνδν ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ηελ 
έγγξαθν εηδνπνίεζε απφ ηελ ΑΜ λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 
ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σν ζρέδην απηφ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ απφ ηνλ Αλάδνρν ζε δχν 
εβδνκάδεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

1.4 Σα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία θαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ζα ζπληεξνχληαη θαη 
θαζαξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ θαη κέρξη ην πέξαο ηνπ Έξγνπ. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα 
γίλεηαη εληνκνθηνλία - παξαζηηνθηνλία κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε ψξεο πνπ 
νη εξγαδφκελνη ζηνπο ρψξνπο απηνχο απνπζηάδνπλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα κεηαθηλήζεη ή ζα απνκαθξχλεη ηα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία ζηνλ 
θαηάιιειν ρξφλν ψζηε αλεκπφδηζηα λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ θαη ηπρφλ επαλαδηακφξθσζε ησλ ρψξσλ πνπ είρε θαηαιάβεη.  

Δάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, ηα εξγνηαμηαθά γξαθεία ζα 
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιε εξγνηαμηαθή ζέζε κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εγθξίζεσο απφ ηελ ΑΜ. 

Ζ ηειηθή απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε 
ηεο ΑΜ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο επίβιεςεο ηεο ΑΜ. 

 

2.  ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ: 

Οη επηθάλεηεο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ είλαη νη ειάρηζηεο. ε θάζε εξγνηαμηαθφ 
γξαθείν ζα πξνβιεθζνχλ ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα νρήκαηα ηεο ΑΜ. 

2.1 Κενηπικό Δπγοηαξιακό Γπαθείο: 

 1 Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Καηαζθεπψλ  15 κ2 

 3 Γξαθεία Μεραληθψλ Δξγνηαμίνπ     9 κ2 ην θαζέλα 

 1 Γξαθείν Αξραηνιφγσλ     9 κ2 

 1 Γξαθείν Γξακκαηέσο      9 κ2 

 1    Αίζνπζα Αξρείνπ     9 κ2 

 1 Υψξνο Τγηεηλήο & Απνδπηεξίσλ  10 κ2 

 1 Αίζνπζα πζθέςεσλ   20 κ2 
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 1 Υψξνο Κνπδίλαο     9 κ² 
      ύνολο 108 μ2 

 

2.2  Σςπικό Δπγοηαξιακό Γπαθείο: 

 1 Γξαθείν Μεραληθνχ Δξγνηαμίνπ     9 κ2  

 1 Υψξνο Τγηεηλήο & Απνδπηεξίσλ    10 κ2 

 1 Υψξνο Κνπδίλαο     9 κ² 
      ύνολο  28μ2 

 

3.  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 

3.1 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε, ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο 
θαηαζθεπαζηή γηα ηα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ή ηελ παξαγγειία πιηθψλ. 

3.2 Κάζε Δξγνηαμηαθφ Γξαθείν ζα είλαη καινούπγιο θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη ζα 
έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο: 

3.2.1 Δμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, εθηφο απφ απηέο πνπ είλαη ηειεησκέλεο 
απφ ην εξγνζηάζην, βακκέλεο κε δχν ζηξψζεηο, απφ πιηθφ θαη ρξψκα εγθεθξηκέλν 
απφ ηελ ΑΜ. Γελ απαηηείηαη βαθή ζε αινπκηλέληεο ή αλνμείδσηεο επηθάλεηεο.  
Όινη νη εζσηεξηθνί ηνίρνη θαη ηα ηαβάληα ζα είλαη επελδεδπκέλα κε θηληξηζκέλεο 
κνξηνζαλίδεο ή γπςνζαλίδεο φρη ιηγφηεξν ησλ 13ρηι πάρνπο. Οη ηνίρνη θαη ηα 
ηαβάληα ζα είλαη ζεξκηθά κνλσκέλα. 

3.2.2 Γάπεδα επηζηξσκέλα κε αλζεθηηθφ πιηθφ δαπέδνπ, φπσο βηληιηθά πιαθίδηα 
θαηαζθεπαζκέλα λα αληέρνπλ ζε θηλεηφ θνξηίν 6 ΚΝ/m2. 

3.2.3 Υψξνη πγηεηλήο / απνδπηεξίσλ 

i.) Θα πεξηιακβάλνπλ δχν ρψξνπο πγηεηλήο (WC- αλδξψλ/γπλαηθψλ), κε 
ιεθάλε απφ ιεπθή πνξζειάλε, δνρείν πιχζεο ιεθάλεο, ζήθε ππνδνρήο 
ραξηηνχ πγείαο θιπ θαη έλα ρψξν ληνπο, κε ππνδνρέα γηα ζαπνχλη, 
άγθηζηξα πεηζεηψλ, ληνπδηέξα, ληνπο κε παξνρή δεζηνχ / θξχνπ χδαηνο, 
θιπ. Κάζε ρψξνο ζα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλνο θαη ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 
εμαεξηζκνχ ή παξάζπξν. 

ii.) Θα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δχν ληπηήξεο κε παξνρή δεζηνχ/θξχνπ χδαηνο, 
ληνπιάπεο, θαζξέπηεο, ζαπνπλνζήθεο/δνρεία θξεκνζάπνπλσλ (dispenser) 
θαη ππνδνρή γηα ράξηηλεο πεηζέηεο, θάιαζνπο αρξήζησλ θαη ζεξκνζίθσλν. 

ηα παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζήηεο εληφκσλ. 

3.2.4 Υψξνο θνπδίλαο 

Κάζε ρψξνο θνπδίλαο ζα πεξηιακβάλεη πάγθν κε αλνμείδσην λεξνρχηε, εξκάξηα 
θαη παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ χδαηνο. Σα εξκάξηα ζα είλαη απφ ζχλζεηε μπιεία 
(MDF) επελδεδπκέλε κε βαθειίηε θαη ζα αλαπηχζζνληαη πάλσ θαη θάησ απφ ηνλ 
πάγθν θαη θαζ΄ φιν ην κήθνο απηνχ. 

3.2.5 Φσηηζκφ ηθαλφ λα παξέρεη θαη‟ ειάρηζην 350 Lux ζην χςνο γξαθείνπ, 
νκνηφκνξθν ζε φιεο ηηο αίζνπζεο γηα εκεξήζηα ή λπρηεξηλή ρξήζε, εθηφο απφ ηα 
απνδπηήξηα / ηνπαιέηεο, φπνπ ν θσηηζκφο κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξνο. 
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3.2.6 ε θάζε ρψξν ζα παξαζρεζεί θιηκαηηζκφο, γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε πξνθεηκέλνπ ε 
ζεξκνθξαζία λα δηαηεξείηαη πάληα κεηαμχ 180C – 250C. 

3.2.7 ΄Yδξεπζε, απνρέηεπζε, θαη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζα παξαζρεζνχλ φπσο 
απαηηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

3.2.8 Γηα θάζε Δξγνηαμηαθφ Γξαθείν ζα παξαζρεζνχλ ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο γηα >=2 
γξακκέο PSTN θαη θχθισκα δηαζχλδεζεο ADSL 24Mbps ή θαιχηεξν  

3.2.9 Γνκεκέλε θαισδίσζε θσλήο θαη δεδνκέλσλ θαηά TIA/EIA 568 B standard.  
Ζ θαισδίσζε θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζα ηεξκαηίδεηαη ζε μερσξηζηά patch panels 
εληφο rack. ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα θαηαιήγεη 1 πξίδα θσλήο θαη 1 πξίδα 
δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ζέζεηο εξγαζίαο, αξηζκνχ ίζνπ κε ηνλ 
πξνβιεπφκελν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο (Ν) ζπλ 
επηπιένλ ζέζεηο γηα ζχλδεζε πεξηθεξεηαθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί : 

 

Ρ
ε
π
κ
α 

 

Ρεπκαηνδφηεο αλά 3κ πεξίπνπ θαη πξίδεο θσλήο / δεδνκέλσλ ζα παξαζρεζνχλ 
ζηνπο ρψξνπο φισλ ησλ γξαθείσλ, ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ θαη ζηελ αίζνπζα 
ηνπ αξρείνπ. 

3.2.10 Δπαξθή πξφζβαζε απφ δεκφζηνπο δξφκνπο ζηα Δξγνηαμηαθά Γξαθεία, 
επηζηξσκέλε ή κε ραιίθη, ή κε ζθπξφδεκα, ή κε αζθαιηνηάπεηα. 

3.2.11 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο απνξξνή ησλ πδάησλ, επηζηξσκέλνη ή κε ραιίθη, ή κε 
ζθπξφδεκα ή κε αζθαιηνηάπεηα θαη λα είλαη ζθηαζκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη. 

3.2.12 Κιεηδαξηέο εθνδηαζκέλεο κε ηξία (3) θιεηδηά. 

3.2.13 Κνπθψκαηα (παξάζπξα θαη πφξηεο) αινπκηλίνπ, κε πιήξε ζηεγαλφηεηα ζε φιεο 
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηα νπνία ζα αζθαιίδνπλ-θιεηδψλνπλ, ζα παξαζρεζνχλ ζε 
φια ηα εξγνηαμηαθά γξαθεία. ηα παξάζπξα φπνπ ε πξφθιεζε δεκηψλ είλαη 
πηζαλή, ζα ηνπνζεηεζνχλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο. Σα παξάζπξα ζα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε δηπινχο παινπίλαθεο, ζθηάζηξα, ζήηεο γηα έληνκα θαη εμσηεξηθά 
ξνιά. 

3.2.14 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ζε θάζε εγθαηάζηαζε Δξγνηαμηαθνχ Γξαθείνπ κία 
ειεθηξηθή ζπζθεπή κε θηάιε γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ δεζηνχ - θξχνπ λεξνχ θαη 
ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ησλ θηαιψλ, ηε ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε 
ησλ ζπζθεπψλ απηψλ. 

3.2.15 Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή, ρξήζε θαη 
απνκάθξπλζε ησλ δηθηχσλ ηειεθσλίαο, χδξεπζεο, ηζρχνο θαη απνρέηεπζεο. 

3.2.16 Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη πάληα κέηξα αζθαιείαο θαη θχιαμεο γηα ηα Δξγνηαμηαθά 
Γξαθεία ηεο ΑΜ θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ 
θζνξψλ ή θινπψλ. 

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ (Ν) ΑΝΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
+ Θέζεηο 

(Server,εθηππσηέο, 
ΦΑΞ θιπ) 

Κεληξηθφ Δξγνηαμηαθφ Γξαθείν 10 4 

Σππηθφ  Δξγνηαμηαθφ Γξαθείν 2 1 
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4.  ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη έπηπια γξαθείνπ θαη εμνπιηζκφ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 
αθφινπζεο παξαγξάθνπο, ηα νπνία ζα θαηαλεκεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ΑΜ. Ο ελ ιφγσ εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηλνχξγηνο θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ. 

 
Κενηπικό Δπγοηαξιακό Γπαθείο 

Έπηπια Γξαθείνπ : 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηεο 

Γξαθεία 160 εθ επί 80 εθ κε ηξία ζπξηάξηα πνπ θιεηδψλνπλ ην θαζέλα 1 

Γξαθεία 140 εθ επί 70 εθ κε ηξία ζπξηάξηα πνπ θιεηδψλνπλ ην θαζέλα 10 

Σξαπέδη ζπλαληήζεσλ 100 εθ επί 180 εθ  2 

Καζίζκαηα πεξηζηξεθφκελα, ηξνρήιαηα, ξπζκηδφκελα θαζ΄ χςνο 6 

Καζίζκαηα επηζθεπηψλ 17 

Βηβιηνζήθεο 90 εθ επί 200 εθ κε ηέζζεξα ξάθηα 6 

Αξρεηνζήθεο 50 εθ επί 150 εθ κε ηέζζεξα ζπξηάξηα 6 

Κξεκάζηξεο ξνχρσλ (Καιφγεξνη) 6 

Ηκαηηνζήθεο 90 εθ επί 200 εθ 6 

Πίλαθεο ζπλεδξηάζεσλ (καξθαδφξνπ) 2κ κήθνο 1 

 
Δμνπιηζκφο γξαθείνπ: 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηεο 

Σειεθσληθέο ζπζθεπέο ζπκβαηέο κε ηελ αληίζηνηρε ππνδνκή ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

10 

Σειεθσληθφ θέληξν κε δπλαηφηεηεο 16 εζσηεξηθψλ θαη  >=2  
εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ 

1 

Γηαζχλδεζε Γηαδηθηχνπ (Internet) κέζσ γξακκήο ADSL (24Mbps) κε 
Ethernet LAN interface θαη UPS 600VA line interactive 

1 

Data Switch 24 ζπξψλ 1000 Mbps 1 

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή (επψλπκεο εηαηξείαο : ηχπνπ HP , 
DELL, Lenovo) κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο : Δπεμεξγαζηήο 
Intel Core i7, RAM 8 GB (DDR3 ή DDR4), δχν (2) HD 1 TB (δηάηαμε 
RAID), SATA, Οζφλε 19'' TFT, θάξηα γξαθηθψλ 2 GB, DVD±RW, 
θάξηα δηθηχνπ 1000 Μbps, πιεθηξνιφγην, πνληίθη optical, UPS 600VA 
line interactive. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows Server 
ηειεπηαίαο έθδνζεο 

1 

Λάκπεο γξαθείνπ 6 

Οινθιεξσκέλν θσηνηππηθφ κεράλεκα απηφκαηεο ηξνθνδφηεζεο κε 
ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο: Γηπιήο φςεσο θσηνηχπεζε, 
Σξνθνδνζία ραξηηνχ 5 νδψλ, κεγάιε ρσξεηηθφηεηα ραξηηνχ, Βαξέσο 
ηχπνπ, κεγάιεο παξαγσγηθφηεηαο, κεγέζε ραξηηνχ Α3, Α4, Α5 θαη Β4, 
Ενπκ έσο 200% 

1 

http://syndication.intel.com/DistributeModule.aspx?ppc_cid=IIP_02906119701&contentType=0&cc=GR&ps=i5-7xx
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Αζπξφκαπξνο εθηππσηήο Α4 Laser (30p/sec) ηχπνπ HP P2035Ν ή 
λεψηεξνο θαη΄ ειάρηζηνλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ, ν νπνίνο λα έρεη 
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην ηνπηθφ δίθηπν δεδνκέλσλ Ethernet. 

1 

Πνιπκεράλεκα κε δπλαηφηεηεο εθηππσηή, scanner, fax, θαη 
θσηνηππηθνχ Laser, ζχλδεζεο USB, ηχπνπ HP M2727NF ή λεφηεξν 
θαη΄ ειάρηζηνλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ. 

1 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (επψλπκεο εηαηξείαο : ηχπνπ HP , DELL, 
Lenovo) κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο: Δπεμεξγαζηήο Intel 
Core i5, RAM 4 GB (DDR3  ή DDR4), HD 500 GB(min), SATA, Οζφλε 
19'' TFT, θάξηα γξαθηθψλ 2 GB, DVD RW, πιεθηξνιφγην, πνληίθη 
optical, θάξηα δηθηχνπ 1000 Mbps θαη UPS 600VA line interactive. 
Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows ηειεπηαίαο έθδνζεο γηα 
πεξηβάιινλ δηθηχνπ ΖΤ. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Access) ηειεπηαίαο έθδνζεο. 

10 

Φπγείν: 10 θπβηθά πφδηα 1 

 

Σςπικό Δπγοηαξιακό Γπαθείο 

Έπηπια Γξαθείνπ : 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηεο 

Γξαθεία 140 εθ επί 70 εθ κε ηξία ζπξηάξηα πνπ θιεηδψλνπλ ην θαζέλα 2 

Καζίζκαηα πεξηζηξεθφκελα, ηξνρήιαηα, ξπζκηδφκελα θαζ΄ χςνο 2 

Καζίζκαηα επηζθεπηψλ 3 

Βηβιηνζήθεο 90 εθ επί 200 εθ κε ηέζζεξα ξάθηα 2 

Κξεκάζηξεο ξνχρσλ (Καιφγεξνη) 1 

Ηκαηηνζήθεο 90 εθ επί 200 εθ 1 

Δμνπιηζκφο γξαθείνπ: 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηεο 

Σειεθσληθέο ζπζθεπέο ζπκβαηέο κε ηελ αληίζηνηρε ππνδνκή ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

2 

Σειεθσληθφ θέληξν κε δπλαηφηεηεο 16 εζσηεξηθψλ θαη  >=2  
εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ 

1 

Γηαζχλδεζε Γηαδηθηχνπ (Internet) κέζσ γξακκήο ADSL (24Mbps) κε 
Ethernet LAN interface θαη UPS 600VA line interactive 

1 

Data Switch >=8 ζπξψλ 1000 Mbps 1 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (επψλπκεο εηαηξείαο : ηχπνπ HP , DELL, 
Lenovo ) κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο: Δπεμεξγαζηήο Intel 
Core i5, RAM 4 GB (DDR3 ή DDR4), HD 500 GB(min), SATA, Οζφλε 
19'' TFT, θάξηα γξαθηθψλ 2 GB, DVD RW, πιεθηξνιφγην, πνληίθη 
optical, θάξηα δηθηχνπ 1000 Mbps θαη UPS 600VA line interactive. 
Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows Pro ηειεπηαίαο έθδνζεο γηα 
πεξηβάιινλ δηθηχνπ Ζ/Τ. Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 

2 
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Access) ηειεπηαίαο έθδνζεο 

Λάκπεο γξαθείνπ 2 

Πνιπκεράλεκα κε δπλαηφηεηεο εθηππσηή, scanner, fax, θαη 
θσηνηππηθνχ Laser, USB ζχλδεζεο, ηχπνπ HP M2727NF ή λεφηεξν 
θαη΄ ειάρηζηνλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ. 

1 

Φπγείν: 10 θπβηθά πφδηα 1 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

1. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΓΑΤΔ 
 

1.1. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ  

Δίλαη κία ππνγεγξακκέλε δήισζε απφ ην αλψηαην επηπέδνπ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
θαηαδεηθλχεη ηελ επίζεκε δέζκεπζε ηνπ, πξνο ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
ηνπ, θαζψο θαη ησλ ηξίησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Μία Πνιηηηθή Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο γεληθέο πξνζέζεηο, ηάζεηο θαη ζθνπνχο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη ελέξγεηεο θαη 
νη αληηδξάζεηο ηνπ. 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΧΖ: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ & ΔΤΘΤΝΔ 

Δίλαη βαζηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πνιηηηθήο Αζθαιείαο λα νξίδεηαη ε 
δνκή δηαρείξηζεο θαη ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ αζθαιείαο ζε 
φια ηα επίπεδα εληφο ηεο εηαηξείαο. 

ε απηφ ην θνκκάηη ηνπ ΟΓΑΤΔ, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Οπγανόγπαμμα 
Σν νξγαλφγξακκα απηφ παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ Αλαδφρνπ αλά βαζκίδα 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλψηαηεο θαη κέζεο δηνίθεζεο, εηδηθψλ ζε ζέκαηα 
Αζθαιείαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Απμοδιόηηηερ 
Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν δηνηθεί 
θαη εθηειεί θαζήθνληα, ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη 
νχησο ψζηε ν θαζέλαο λα γλσξίδεη αθξηβψο ηη αλακέλεηαη απφ απηφλ/ απηή. 

 Άλλερ διεςθεηήζειρ,  
φπσο ν δηνξηζκφο ηνπ πληνληζηή Αζθαιείαο, Σερληθνχ Αζθαιείαο, 
Τπεπζχλσλ Αζθαιείαο, ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο, λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
(αλ απαηηείηαη) θηι., ε επηθνηλσλία ζεκάησλ πγείαο θαη αζθαιείαο, 
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθαιείαο, θηι.  

 

1.3 ΥΔΓΗΑΜΟ & ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε Πνιηηηθή Αζθαιείαο, είλαη απαξαίηεηε κία δνκεκέλε 
θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε. Ο ζθνπφο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε 
αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπο θαη ε ζέζε πξνηεξαηνηήησλ 
ειαρηζηνπνίεζεο θαη κείσζεο απηψλ. Θέηνληαη πξφηππα απφδνζεο θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε απνηίκεζε ησλ ζηφρσλ. 

ε απηφ ην ηκήκα ηνπ ΟΓΑΤΔ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα: 

 Καηάλογορ Γπαζηηπιοηήηυν 

Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγνιαβηθψλ εξγαζηψλ. Ζ 
πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δεδνκέλα 
φπσο: ηνλ εμνπιηζκφ & ηα κεραλήκαηα, ηα πιηθά, ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο, θηι.  
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 Κίνδςνοι πος αναμένονηαι ανά δπαζηηπιόηηηα 

Οη θίλδπλνη θαζψο θαη νη άλζξσπνη πνπ εθηίζεληαη ζε απηνχο ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδνληαη θαη εμεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά. 

 Μέηπα Αζθαλείαρ πος ςλοποιούνηαι για ηην μείυζη ηηρ επικινδςνόηηηαρ 

Σα κέηξα κπνξεί λα είλαη ζπιινγηθά (θχιαθεο, ζήκαηα, θνθ), πξνζσπηθά 
(παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο), νξγαλσηηθά (δηαδηθαζίεο, νδεγίεο 
εξγαζίαο, επνπηεία, εθπαίδεπζε) ή ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. Οη 
δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Αζθαιείαο. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2) 

1.3.1 ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο έλαληη ζπκθσλεκέλσλ ζηφρσλ κέζσ ελεξγνχο θαη κεηά 
ην απνηέιεζκα παξαθνινχζεζεο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί πφηε 
θαη πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Ζ ελεξγή παξαθνινχζεζε απνθαιχπηεη πφζν 
απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθαιείαο, ελψ ε κεηά ην 
απνηέιεζκα παξαθνινχζεζε απνθαιχπηεη ηηο αηηίεο ησλ απνηπρηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  

ε απηφ ην ηκήκα ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ νπνηαδήπνηε εξγαιεία θαη 
ζπζηεκαηηθά πιαίζηα παξαθνινχζεζεο, θαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Δπιθευπήζειρ αζθαλείαρ 

 Γιεπεύνηζη ςμβάνηορ και Ανάλςζη 

 ςζκέτειρ Αζθαλείαρ  

1.3.2 ΔΛΔΓΥΟ & ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 

Σν ηειηθφ απηφ ζηνηρείν βνεζά ηνλ Αλάδνρν λα απνθηήζεη γλψζε απφ ηελ φιε 
ζρεηηθή εκπεηξία θαη λα εθαξκφδεη ηε γλψζε απηή. Ζ δέζκεπζε γηα ζπλερή 
βειηίσζε απαηηεί ηε ζπλερή αλάπηπμε πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ 
ειέγρνπ επηθηλδπλφηεηαο. 

Ζ ειάρηζηε απαίηεζε γηα ην ηκήκα απηφ ηνπ ΟΓΑΤΔ είλαη ε δηαδηθαζία 
αλαζεψξεζεο ηνπ ππνβιεζέληνο θεηκέλνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ (SAFETY MANUAL) 
 
Σν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο ππνβιεζείζαο γηα ην 
ΟΓΑΤΔ / ΑΤ ηεθκεξίσζεο.    
 
Ζ ηππνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ είλαη επηβεβιεκέλε θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
επηπιένλ ηεο αξίζκεζεο / θσδηθνπνίεζεο ηα παξαθάησ: 
θνπφο – Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνχο – Αλαθνξέο ζηελ εθαξκνδφκελε λνκνζεζία - 
Αξκνδηφηεηεο / Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο (επθξηλείο ξφινη θαη ελέξγεηεο (πνηφο θάλεη ηη, πφηε θαη 
πψο) – Έληππα / Λίζηεο Διέγρνπ (φιεο νη Γηαδηθαζίεο Αζθάιεηαο νθείινπλ λα πξνβιέπνπλ 
ηξφπν ηεθκεξίσζεο). 
 
Ο θαηάινγνο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Αζθάιεηαο – πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη ζπλερψο κε 
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ / απαηηνχληαη απφ ηηο αλαιχζεηο δξαζηεξηνηήησλ/ 
αληηζηνίρσλ θηλδχλσλ θαη γξαπηψλ εθηηκήζεσλ επηθηλδπλφηεηαο - πεξηιακβάλεη θαη‟ 
ειάρηζην: 
 

Αναθοπά και ανάλςζη ζςμβάνηορ και ηήπηζη απσείυν βάζει ηηρ νομοθεζίαρ  

 Αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο - Πξψηεο Βνήζεηεο  
 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
 Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθαιείαο 
 Ηαηξηθφο έιεγρνο εξγαδνκέλσλ 
 Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία 
 Δίζνδνο ζην εξγνηάμην – Δξγνηαμηαθή ηαπηφηεηα 
 Φχιαμε Δξγνηαμίνπ 
 Δπηζθέπηεο Δξγνηαμίνπ  
 Έιεγρνο Μεραλεκάησλ Έξγνπ (ΜΔ) ζηελ πχιε ηνπ εξγνηαμίνπ 
 Γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 
 Ππξαζθάιεηα 
 πζθέςεηο Αζθαιείαο 

 
Ο αλσηέξσ θαηάινγνο ζα ζπκπιεξψλεηαη κεηά απφ δηθαηνινγεκέλε απαίηεζε ηεο ΑΜ. 
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