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GS0080 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν τεύχος καλύπτει θέµατα Γενικών Προδιαγραφών των Συστηµάτων 
Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου της επέκτασης του Μετρό 
Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά που δεν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του  
κυρίου αναδόχου του Έργου, συσχετίζεται δε µε τα Τεύχη των Προδιαγραφών 
Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών όπου καθορίζονται ειδικότερα οι 
απαιτήσεις κάθε συστήµατος, της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) καθώς και τα 
λοιπά Συµβατικά Τεύχη.  

Επίσης καλύπτει συµπληρωµατικές απαιτήσεις, οργάνωση και διαδικασίες  που 
αφορούν την Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρµογής, συντονισµό, προµήθεια, 
εγκατάσταση, διαχείριση εργοταξίων, δοκιµές και θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση 
του προσωπικού, ανταλλακτικά κτλ των συγκεκριµένων συστηµάτων 
Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου. Κατά την υλοποίηση αυτών θα 
ακολουθηθούν διεθνώς αποδεκτές σύγχρονες πρακτικές και µεθοδολογίες, σε 
συµµόρφωση µε διαδικασίες Ποιότητας και Ασφάλειας προς όλα τα ισχύοντα 
Πρότυπα. 

Η παρούσα σύµβαση θα υλοποιηθεί µε στενή συνεργασία του Αναδόχου µε τον 
κύριο ανάδοχο της επέκτασης Καλαµαριάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον 
συνολικό συντονισµό µελετών και εργασιών στο έργο. 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΩ∆ΙΚΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες και να εκτελέσει το Έργο 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου όπως αυτές ορίζονται στα 
συµβατικά τεύχη (Γενικές Προδιαγραφές, Προδιαγραφές Η/Μ και 
Σιδηροδροµικών Συστηµάτων, Προδιαγραφές Μελετών Έργων Π/Μ, 
Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών Έργων Π/Μ) και σε κάθε περίπτωση 
πληρώντας κατ΄ ελάχιστο τις απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας. 

1.1.2 Όπου στα τεύχη της Σύµβασης αναφέρονται Πρότυπα, Προδιαγραφές, 
Κώδικες, Κανονισµοί, Τεχνικές Συστάσεις κλπ θα ισχύει, η τελευταία έκδοση 
αυτών ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών για τον ∆ιαγωνισµό. 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/ 08.08.2016), η σειρά 
ισχύος των Τυποποιητικών Κειµένων θα είναι η ακόλουθη: 
 

• εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων  

• ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 

• κοινές τεχνικές προδιαγραφές, 

• διεθνή πρότυπα  

• άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς τυποποίησης, 

 
ή όταν τα παραπάνω δεν υπάρχουν: 
 

• εθνικά πρότυπα  

• εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, 

• εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 282 του Ν. 4412/2016. 
 

 1.1.3 Οι κατά την διάρκεια του Έργου νέοι Κανονισµοί, Προδιαγραφές, Κώδικες, 
∆ιατάξεις κλπ ή νέες εκδόσεις ή τροποποιήσεις των ήδη χρησιµοποιούµενων, 
που θα τεθούν σε ισχύ, θα εφαρµοστούν τόσο στην εκπόνηση των µελετών 
όσο και στην κατασκευή του Έργου, εφόσον είναι υποχρεωτικοί από τη 
θέσπισή τους, άλλως µετά από απαίτηση της ΑΜ και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε την απαίτηση αυτή. Σε περίπτωση 
οικονοµικής διαφοράς, θα καταβληθούν επιπλέον ποσά στον Ανάδοχο. 

 
1.2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Εκτός αν άλλως προσδιορίζεται, θα χρησιµοποιείται το ∆ιεθνές Σύστηµα (SI) 
µονάδων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του παρόντος έργου.  

  

1.3  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 Η µελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Έργου θα πραγµατοποιηθεί µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται η προδιαγεγραµµένη χρήση του. Η µελέτη θα 
διευκολύνει τις δραστηριότητες που αφορούν επιθεώρηση, καθαρισµό, συντήρηση, 
αλλά και την εµπορική εκµετάλλευση που η συνεχής λειτουργία της  αποτελεί 
κρίσιµο  παράγοντα. 

 Η ΑΜ θα παράσχει στον Ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κανόνες λειτουργίας 
και διαδικασίες σε σχέση µε το υφιστάµενο δίκτυο Μετρό και θα διοργανώσει 
επιτόπου επισκέψεις – εάν τούτο ζητηθεί από τον Ανάδοχο, ώστε να αποκτήσει 
πλήρη εικόνα του υφιστάµενου συστήµατος Μετρό, λόγω: 

• της γειτνίασης του Έργου µε τµήµατα του υφιστάµενου δικτύου,  

• της αναγκαιότητας µετάβασης των τραίνων της επέκτασης Καλαµαριάς στο 
Αµαξοστάσιο Πυλαίας για τις ανάγκες συντήρησης. 

 Όλα τα προς χρήση υλικά θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας και ενδεδειγµένης  
κατηγορίας για χρήση / λειτουργία υπό τις προδιαγεγραµµένες συνθήκες, ανθεκτικά 
στις συνθήκες περιβάλλοντος χωρίς να εµφανίζουν σε αυτές παραµορφώσεις, 
φθορές ή αδικαιολόγητα σηµεία καταπόνησης. Επίσης δεν πρέπει να επηρεάζουν 
την αντοχή και την καταλληλότητα των διαφόρων εξαρτηµάτων µε τα οποία θα 
συνεργάζονται. 

 Η µελέτη θα ενσωµατώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
ασφάλεια των προσώπων  που θα ασχοληθούν µε τη λειτουργία και τη συντήρηση 
των Συστηµάτων. 

  

1.4  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 Εκτός αν άλλως προσδιορίζεται, η διαχείριση και η ενσωµάτωση του συνόλου των 
υλικών και του εξοπλισµού του Έργου, θα πραγµατοποιείται αυστηρώς σύµφωνα µε 
τις προτάσεις/µεθοδολογίες των κατασκευαστών/προµηθευτών και από έµπειρο και  
κατάλληλα εκπαιδευµένο  προσωπικό , υπό την έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι το προσωπικό και οι συνεργαζόµενοι τρίτοι ή τα 
εξειδικευµένα συνεργεία εργασιών του, θα χρησιµοποιούν ειδικά εργαλεία και 
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εξοπλισµό προστασίας - που προτείνονται από τους κατασκευαστές - για την 
εγκατάσταση και χρήση των υλικών και του εξοπλισµού τους. 

 
 

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Γενικά  

 Η µελέτη του Έργου, θα λαµβάνει υπόψη µεταξύ άλλων τις κλιµατολογικές συνθήκες 
και τις συνθήκες λειτουργίας, όπως προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος και στις 
Προδιαγραφές του Έργου. 

 Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του Έργου, θα µελετηθούν και θα 
κατασκευασθούν, ώστε το Έργο να λειτουργεί σύµφωνα µε τις συµβατικές  
απαιτήσεις στις δεδοµένες συνθήκες περιβάλλοντος (άνεµος, θερµοκρασία, υγρασία, 
δονήσεις, θόρυβος, µόλυνση αέρα-υδάτων κλπ). 

  

 Κλιµατολογικές Συνθήκες 

Σε γενικές γραµµές, οι Μετεωρολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Έργου 
αναφέρονται στην παρ. 8.2.1 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
Έργου οι οποίες επισυνάπτονται στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού. 

Λεπτοµερείς τιµές ανά θέση του Έργου πρέπει να ληφθούν κατά περίπτωση από 
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
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GS0090 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΡΓΟΥ  
 
1. Γλωσσάριο 

Το Γλωσσάριο ισχύει για το σύνολο του Έργου. Σε περίπτωση όπου σε µεµονωµένα 
τεύχη διατυπώνονται άλλοι ορισµοί και συντοµογραφίες, οι εν λόγω ορισµοί και 
συντοµογραφίες θα ισχύουν µόνον για τα ανωτέρω τεύχη και εφόσον δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στη Σ.Υ. 
Το παρόν γλωσσάριο καθιερώνεται προκειµένου να διασφαλισθεί αµοιβαίως η ίδια 
αντίληψη των χρησιµοποιούµενων όρων του Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων 
ορισµών και συντοµογραφιών και θα χρησιµοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Έργου. 

 
1.1 Ισχύοντα πρότυπα 

Οι παρακάτω όροι αναφέρονται στο 

IEC 60050 901: ∆ιεθνές Πρότυπο Λεξιλόγιο Ηλεκτροτεχνικών όρων 

 
2. Συντοµογραφίες  

 
2.1 Γενικοί Τεχνικοί Όροι και Όροι ∆ιαχείρισης του Έργου 
 

Συντοµογραφία Όρος  

A/C Κλιµατισµός 

ac ή AC Εναλλασσόµενο Ρεύµα 

ACD Προµελέτη 

AFC Αυτόµατη Συλλογή Κοµίστρου 

ATC Αυτόµατος Έλεγχος Συρµού 

ATIM  Αυτόµατο Μηχάνηµα Έκδοσης Εισιτηρίων 

ATO Αυτόµατη Λειτουργία Συρµού  

ATP Αυτόµατη Προστασία Συρµού 

ATS Σύστηµα Αυτόµατης Επίβλεψης Συρµού 

BACS Σύστηµα Ελέγχου Αυτοµατισµών Κτιρίων 

CCR Αίθουσα Κεντρικού Ελέγχου  

CCTV Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 

CW Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

dc ή DC Συνεχές Ρεύµα 

DFD Μελέτη Εφαρµογής 

ECR Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 

ECS Σύστηµα Ελέγχου Περιβάλλοντος 

FAI Επιθεώρηση Πρώτου Τεµαχίου Παραγωγής 
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FAM ∆ιαχείριση Συναγερµού Πυρκαγιάς 

FAT Εργοστασιακή ∆οκιµή Αποδοχής 

FB Πυροσβεστική Φωλιά 

FCR Αίτηµα για Επιτόπου Αλλαγή 

FCU Μονάδα Ανεµιστήρα Στοιχείου 

FMECA Καταστάσεις Αστοχίας, Επιπτώσεις και Ανάλυση Κρισιµότητας 

FO Οπτικές Ίνες 

FRP Περίοδος Πυραντοχής 

GFD Οριστική Μελέτη 

GS Γενικές Προδιαγραφές 

HV Υψηλή Τάση 

HVAC Θέρµανση, Αερισµός, Κλιµατισµός 

LAS Υποσταθµός Φωτισµού και Βοηθητικών Εγκαταστάσεων 

LV Χαµηλή Τάση 

MDT ∆οκιµή Επίδειξης Συντηρησιµότητας 

ΜΕ Μελέτη Εφαρµογής 

MMI Επικοινωνία Ανθρώπου / Μηχανής 

MSS Φύλλο Υποβολής Υλικού 

MTBF Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών 

MTBSF Μέσος Χρόνος Μεταξύ Αστοχιών Λειτουργίας 

MTTR Μέσος Χρόνος έως της Επισκευή 

MV Μέση Τάση 

NCR Αναφορά Μη Συµµόρφωσης 

NTP Εντολή Έναρξης Εργασιών 

OCC Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 

PA Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό 

PIS Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών 

PLC Λογικός Προγραµµατιζόµενος Ελεγκτής 

PPE Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

PRCS Σύστηµα Τηλε-ελέγχου Ισχύος 

PS Παροχή Ισχύος 

PSAT Μερική Αυτόνοµη ∆οκιµή 
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PSATC Πιστοποιητικό Μερικής Αυτόνοµης ∆οκιµής 

PSN Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

QA ∆ιαχείριση Ποιότητας 

QC Έλεγχος Ποιότητας 

RAMS Αξιοπιστία, ∆ιαθεσιµότητα, Συντηρησιµότητα και Ασφάλεια 

RC Τηλεχειρισµός 

RDP Σχέδιο Απόδειξης Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, 
Συντηρησιµότητας 

RDT ∆οκιµή Απόδειξης Αξιοπιστίας 

RM Παρακολούθηση µέσω Τηλεχειρισµού 

RS Τροχαίο Υλικό ή Υποσταθµός Ανόρθωσης 

SAP Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Συστηµάτων 

SAT Αυτόνοµη ∆οκιµή 

SATC Πιστοποιητικό Αυτόνοµης ∆οκιµής 

SCADA Εποπτικός Έλεγχος και Απόκτηση ∆εδοµένων 

SE Γείωση Κατασκευών 

SIL Επίπεδο Πληρότητας Ασφάλειας 

SIT ∆οκιµή Ενοποίησης Συστήµατος 

SM Υπεύθυνος Σταθµού 

SMR Αίθουσα Υπεύθυνου Σταθµού 

SPT ∆οκιµές Επίδοσης Συστήµατος 

TCR ∆ιακοπή Κυκλώµατος Έλξης 

TE Γείωση Συστήµατος Έλξης 

TETRA Επίγεια Ζευκτική Ασύρµατη Επικοινωνία 

TOR Άνω Στάθµη Κεφαλής Σιδηροτροχιάς ή Επιφάνεια Κύλισης 
Σιδηροτροχιάς  

TRT ∆οκιµές ∆οκιµαστικής Λειτουργίας 

TVC Ακυρωτικά Μηχανήµατα  

TW Σιδηροδροµική Επιδοµή 

UPS Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος 

VDU Μονάδα Οθόνης 
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3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Το παρόν κεφάλαιο δίδει τους ορισµούς των όρων που χρησιµοποιούνται στο παρόν 
τεύχος και στις προδιαγραφές. 

Όρος Ορισµός 

Κατάσταση 
Ασφάλειας 
Εφαρµογής 

Αυτή αναπτύσσεται επάνω στην Γενική Κατάσταση Ασφαλείας 
τεκµηριώνοντας ότι η µελέτη του συστήµατος και η υλοποίησή 
του, συµπεριλαµβανοµένων των φάσεων εγκατάστασης και 
δοκιµής, για µία συγκεκριµένη κατηγορία εφαρµογής, ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

∆ιαθεσιµότητα Η ικανότητα ενός προϊόντος / συστήµατος να βρίσκεται σε θέση 
να εκτελέσει τις απαιτούµενες λειτουργίες υπό δεδοµένες 
συνθήκες σε δεδοµένη χρονική στιγµή ή σε δεδοµένο χρονικό 
διάστηµα µε την παραδοχή ότι διατίθενται τα απαιτούµενα 
εξωτερικά µέσα  

Κονσόλα Ένα γραφείο µε συγκεντρωµένα χειριστήρια και ενδείξεις από 
όπου ένας χειριστής µπορεί να επιτηρεί τις λειτουργίες και να 
δίνει εντολές. Αυτά τα χειριστήρια και οι ενδείξεις µπορούν να 
τοποθετηθούν σε διάφορους πίνακες πάνω στην κονσόλα. 

Συλλογή 
Πληροφοριών 

Ένας γενικός όρος για την συλλογή στοιχείων από διάφορους 
αισθητήρες και την επεξεργασία των στοιχείων για παρουσίαση 
στον χειριστή µέσω οθονών, εκτυπωτών, διαγραµµάτων κλπ. 

Ηλεκτροµαγνητική 
Συµβατότητα 
(EMC) 

Η ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο 
ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί µη 
αποδεκτό επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής σε άλλον 
εξοπλισµό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό. 

Εξοπλισµός Κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατάσταση. 

Συσκευή Κάθε τελική διάταξη ή συνδυασµός διατάξεων, που διατίθεται 
στην αγορά ως ενιαία λειτουργική µονάδα, προοριζόµενη για 
τον τελικό χρήστη.  

Σταθερή 
Εγκατάσταση 

Συγκεκριµένος συνδυασµός διαφόρων τύπων συσκευών και, 
ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, που συναρµολογούνται, 
τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιµοποιούνται µονίµως 
σε έναν προκαθορισµένο τόπο. 

Ηλεκτροµαγνητική 
∆ιαταραχή (EMI) 

Ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο που µπορεί να υποβαθµίσει τη 
λειτουργία εξοπλισµού. Μια ηλεκτροµαγνητική διαταραχή 
µπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτροµαγνητικής προέλευσης, 
ανεπιθύµητο σήµα ή µεταβολή του ιδίου του µέσου διά του 
οποίου γίνεται η διάδοση. 

Ατρωσία Ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί χωρίς να 
υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του, παρά την 
ύπαρξη εξωτερικής ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής. 

Ηλεκτροµαγνητικό 
Περιβάλλον 

Το σύνολο όλων των ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων τα οποία 
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε µια δεδοµένη θέση . 

Εναρµονισµένο 
Πρότυπο  

Εναρµονισµένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σηµείο 1, 
στοιχείο γ, του κανονισµού (ΕΕ) 1025/2012. 

Εργοστασιακές 
∆οκιµές Αποδοχής 

∆οκιµές που κάνει ο Ανάδοχος στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή υλικών / στοιχείων / εξοπλισµού / τροχαίου 
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(FAT) υλικού πριν την αποστολή του στο έργο, για να επιβεβαιώσει 
την συµµόρφωση προς τις συµβατικές απαιτήσεις και τα 
ισχύοντα  πρότυπα / προδιαγραφές. 

Ρυθµός σφαλµάτων Ο ρυθµός σφαλµάτων ενός στοιχείου είναι ο λόγος των ολικών 
ανεξαρτήτων σφαλµάτων του στοιχείου προς τις ολικές ώρες 
λειτουργίας του. 

Ανεξάρτητη ∆οκιµή 
(SAT) 

Εργοταξιακές δοκιµές που γίνονται από τον ανάδοχο για να 
επιβεβαιώσει την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του 
εξοπλισµού και υποσυστηµάτων. 

Λειτουργικός 
Σχεδιασµός 

Ο σχεδιασµός των λειτουργικών µονάδων ενός συστήµατος 
που περιορίζεται µόνο στο λειτουργικό µέρος. 

Χρονοαπόσταση Ο χρόνος που διαχωρίζει δύο συρµούς που κινούνται στην ίδια 
τροχιά, προς την ίδια κατεύθυνση.  

∆ιακοπή Η παύση µιας διαδικασίας που προκλήθηκε από ένα εξωγενές 
συµβάν και που έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε η διαδικασία να 
µπορεί να επαναληφθεί. 

Μόνωση Ο ηλεκτρικός διαχωρισµός δύο ή περισσότερων κυκλωµάτων µε 
την χρήση συσκευών αποµόνωσης, όπως µετασχηµατιστών 
αποµόνωσης ή οπτικών συζευκτήρων. Συνήθως 
χρησιµοποιούνται σαν µέτρα ασφαλείας για την προστασία 
κυκλωµάτων ή ως µέσο αύξησης της ανοχής της συνήθους 
τάσης ενός κυκλώµατος. 

Συντηρησιµότητα Η ευκολία µε την οποία  µπορεί να γίνει η συντήρηση µιας 
λειτουργικής µονάδας σύµφωνα µε προκαθορισµένες 
απαιτήσεις. 

Ενέργεια 
Συντήρησης 

Κάθε είδος ενέργειας συντήρησης (προληπτική ή 
επισκευαστική). 

Συντήρηση Συνδυασµός όλων των τεχνικών και αντίστοιχων διοικητικών 
ενεργειών, που στοχεύουν στην διατήρηση ή επαναφορά ενός 
αντικειµένου σε µια κατάσταση που να µπορεί να εκτελεί τις 
απαιτούµενες λειτουργίες, για τις οποίες είναι σχεδιασµένο. 

∆ίκτυο Ένα αλληλοσυνδεδεµένο σύνολο µερικώς ανεξάρτητων 
µονάδων ή υποσυστηµάτων. 

Λειτουργικό 
Σύστηµα  

Λογισµικό που ελέγχει την εκτέλεση προγραµµάτων Η/Υ και 
που µπορεί να παρέχει προγραµµατισµό, ανεύρεση και 
διόρθωση σφαλµάτων, έλεγχο εισ/εξ-ερχόµενων εντολών, 
καταγραφή, αποθήκευση, διαχείριση δεδοµένων και συναφείς 
λειτουργίες. 

Επίδοση Η λειτουργική αποτελεσµατικότητα που αποκτάται από ένα 
εξάρτηµα, σύστηµα, άτοµο, οµάδα ή άλλη οντότητα, ως 
καθορίζεται. 

Προληπτική 
Συντήρηση 

Η συντήρηση που γίνεται σε προκαθορισµένα χρονικά 
διαστήµατα ή αντιστοιχεί σε προκαθορισµένα κριτήρια και που 
αποβλέπει στη µείωση της πιθανότητας βλάβης ή στην 
υποβάθµιση της απόδοσης ενός µηχανήµατος. 

Προβλέψεις  Μελλοντικές λειτουργίες/απαιτήσεις που δεν χρειάζονται στην 
αρχική φάση του έργου, (συµβατότητα, λογισµικό, ανοίγµατα, 
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χώροι, καλωδιώσεις κλπ) αλλά σε πιθανή µελλοντική ανάπτυξη 
του συστήµατος. 

∆οκιµή 
Πιστοποίησης 

Ένας έλεγχος που γίνεται από τον Ανάδοχο ή ανεξάρτητους 
διαπιστευµένους / κοινοποιηµένους φορείς πριν την παραγωγή 
για να επιβεβαιώσει ότι τα προτεινόµενα εξαρτήµατα πληρούν 
τις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

Σιδηροδροµικό 
Σύστηµα του Μετρό 

Ο φυσικός χώρος, τα κτίρια και  πάσης φύσεως εγκαταστάσεις 
και συστήµατα  που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του 
µετρό, όπως επίσης και βοηθητικοί χώροι, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσβάσεων και προαυλίων 
σταθµών, όταν αυτά είναι στην κυριότητα της ΑΜ. Περιλαµβάνει 
επίσης τις επεκτάσεις από την ηµεροµηνία δοκιµαστικής 
λειτουργίας του αρχικού τµήµατος. 

Ηλεκτρονόµος Μια ηλεκτρική συσκευή που είναι σχεδιασµένη να ερµηνεύει 
εισερχόµενες εντολές µε ένα προκαθορισµένο τρόπο και αφού 
πληρούνται ειδικοί όροι, να ανταποκρίνεται µε κλείσιµο επαφών 
ή παρόµοια ακαριαία λειτουργία σε συνδεδεµένα κυκλώµατα 
ηλεκτρικού ελέγχου. 

Αξιοπιστία Η πιθανότητα ότι ένα στοιχείο εξοπλισµού ή ένα σύστηµα 
µπορεί να εκτελέσει µία απαιτούµενη λειτουργία υπό δεδοµένες 
συνθήκες και εντός δεδοµένου χρονικού ορίου. 

Τηλεχειρισµός Χειρισµός συσκευών από αποµακρυσµένη θέση. 

Χρόνος 
Ανταπόκρισης 

Ο χρόνος που απαιτείται από την άφιξη µιας διέγερσης σε ένα 
σύστηµα µέχρι την αρχή της ανταπόκρισής του. 

Ασφάλεια Η τεκµηριωµένη απόδειξη ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς 
τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Υπηρεσία ΑΜ (Αττικό Μετρό Α.Ε.) 

Γεφύρωση Σήµατος Ένας αγωγός χαµηλής αντίστασης τοποθετηµένος γύρω από 
συνδέσµους σιδηροτροχιάς, αλλαγές και µηχανισµούς αλλαγής 
για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των κυκλωµάτων τροχιάς. 

Υπό-σύστηµα Ένα υποσύνολο ενός συστήµατος ή οχήµατος, όπως ορίζεται 
κατά περίπτωση. 

Σχεδίαση 
συστηµάτων 

Η διαδικασία που καθορίζει τη δοµή µηχανηµάτων και 
λογισµικού, εξαρτηµάτων, µονάδων, διεπιφανειών και 
δεδοµένων ενός συστήµατος για να ικανοποιηθούν 
προδιαγεγραµµένες  απαιτήσεις. 

∆οκιµές 
Ενοποίησης 
Συστηµάτων (SIT) 

Εργοταξιακές δοκιµές που γίνονται από τον Ανάδοχο για να 
επιβεβαιωθεί ότι τα συστήµατα του έργου λειτουργούν καλά 
µεταξύ τους. 

Σύστηµα Ένας συνδυασµός µηχανηµάτων, ανθρώπων ή 
υποσυστηµάτων λογισµικού που είναι ενσωµατωµένα µαζί για 
να εκτελούν µια καθορισµένη λειτουργία / λειτουργίες.  

∆οκιµή Επίδοσης 
Συστήµατος (SPT) 

∆οκιµές που γίνονται από τον Ανάδοχο για να αποδείξει την 
ολοκληρωµένη λειτουργικότητα και συµµόρφωση του 
συστήµατος µε το σύνολο των προδιαγραφών λειτουργίας του. 

Τερµατικός 
σταθµός 

Σταθµός, που γίνονται συνήθως ελιγµοί των συρµών για 
αντίστροφη κίνηση, στην αρχή και στο τέλος του επιβατικού 



 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

RFP-380/20 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 12 από 130 

τµήµατος της γραµµής.  

∆οκιµές Η διαδικασία µε την οποία ο Ανάδοχος και η ΑΜ επιβεβαιώνουν 
ότι τα εξαρτήµατα, εξοπλισµός, υποσυστήµατα, συστήµατα και 
οι αλλληλεπιδράσεις τους λειτουργούν ως καθορίζεται και 
συνεργάζονται µε ασφάλεια και σωστά µεταξύ τους. 

Οδηγός συρµού Οι υπάλληλοι του Μετρό πάνω στο συρµό που έχουν απευθείας 
και άµεσο έλεγχο των κινήσεων του συρµού. 

Ποµποδέκτης Συνδυασµένο µηχάνηµα ποµπού και δέκτη.  

∆οκιµαστική 
Λειτουργία (TRT) 

∆οκιµές που γίνονται από τον Ανάδοχο µαζί µε προσωπικό από 
το Τµήµα Λειτουργίας της ΑΜ, για να αποδειχθεί η συνολική 
λειτουργικότητα και συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του 
Συστήµατος Λειτουργίας. 

Ενεργοποίηση  Ενεργοποίηση συστήµατος για πρώτη φορά.  
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GS0120 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  

1 ΓΕΝΙΚΑ  

Το καθεστώς και οι απαιτήσεις συµµόρφωσης µε την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα καθορίζονται µε την οδηγία 2014/30/ΕΕ (EMCD) και την προσαρµογή 
της στην Ελληνική Νοµοθεσία µε την υπουργική  απόφαση ΟΙΚ.37764/873/Φ342 
(ΦΕΚ 1602/Β/7-6-2016). 

Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να διασφαλίζει ότι τα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών, 
Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου καθώς και ο εξοπλισµός θα συµµορφώνονται προς 
ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας.1  

 

2 ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Γενικές Απαιτήσεις 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, σηµείο 1 της οδηγίας EMCD ο εξοπλισµός πρέπει να 
σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε, λαµβανοµένης υπόψη της 
στάθµης της τεχνολογίας, να εξασφαλίζεται ότι:  

α) οι προκαλούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές δεν υπερβαίνουν το επίπεδο 
επάνω από το οποίο καθίσταται αδύνατη η κανονική λειτουργία του 
ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού ή άλλου εξοπλισµού,  

β) έχει το αναµενόµενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές για 
την προβλεπόµενη χρήση του, που του επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς 
υποβάθµιση της προβλεπόµενης χρήσης του σε µη αποδεκτό επίπεδο.  

 Ειδικές απαιτήσεις για τις σταθερές εγκαταστάσεις 

Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, σηµείο 2 της οδηγίας EMCD, η σταθερή εγκατάσταση 
πρέπει να τοποθετείται σύµφωνα µε ορθές µηχανολογικές πρακτικές και µε βάση τις 
πληροφορίες για την προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της για 
την ικανοποίηση των ουσιωδών απαιτήσεων που προβλέπονται στο Παράρτηµα I, 
σηµείο 1 της οδηγίας EMCD.  

Τα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου στην επέκταση 
Καλαµαριάς είναι σταθερές εγκαταστάσεις όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα. 2   

 

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Με ευθύνη του Αναδόχου οι συσκευές που είναι διαθέσιµες στην αγορά και θα 
ενσωµατωθούν στη σταθερή εγκατάσταση θα πληρούν όλες τις συναφείς διατάξεις 
για τις συσκευές οι οποίες ορίζονται στην οδηγία EMCD. 3 

Οι απαιτήσεις της οδηγίας EMCD δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση 
συσκευών που προορίζονται να ενσωµατωθούν στη σταθερή εγκατάσταση και δεν 
καθίστανται διαθέσιµες στην αγορά για άλλο σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
Ανάδοχος θα παρέχει συνοδευτική τεκµηρίωση που θα προσδιορίζει τη σταθερή 
εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητάς της, καθώς 

                                                
1
 Άρθρο 1 της οδηγίας EMCD 

2
 Άρθρο 3 της οδηγίας EMCD και  EMCD Guide παράγραφος 1.6.1 

3
 Άρθρο 19 της οδηγίας EMCD 
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και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την ενσωµάτωση της συσκευής 
στη σταθερή εγκατάσταση προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η συµµόρφωση 
της συγκεκριµένης εγκατάστασης. 4 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει την απαιτούµενη τεκµηρίωση για τις ορθές 
ηλεκτροµηχανολογικές πρακτικές που αναφέρονται στο παράρτηµα I, σηµείο 2 της 
οδηγίας EMCD, η δε τεκµηρίωσή αυτή θα φυλάσσεται από τον υπεύθυνο (Κύριο του 
Έργου) ή τους υπευθύνους και θα βρίσκεται στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών 
αρχών για σκοπούς επιθεωρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σταθερής 
εγκατάστασης.  

Η οδηγία EMCD δεν εφαρµόζεται στον ραδιοεξοπλισµό, που όµως πρέπει να 
συµµορφώνεται µε την οδηγία  2014/53/ΕΚ (RED) και την προσαρµογή της στην  
Ελληνική Νοµοθεσία µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 98/2017 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 139/20-09-
2017).5 Το άρθρο 3.1β της οδηγίας RED αναφέρει ότι ο ραδιοεξοπλισµός 
κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατήτητας. 

Επίσης η οδηγία EMCD  δεν εφαρµόζεται στον εξοπλισµό του οποίου τα εγγενή 
φυσικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε: 6  

i) να µην µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές ή να συµβάλει 
στην πρόκληση ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών οι οποίες υπερβαίνουν ένα 
επίπεδο που επιτρέπει την προβλεπόµενη λειτουργία του ραδιοεξοπλισµού, 
του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και του λοιπού εξοπλισµού και  

ii) να λειτουργεί χωρίς υποβάθµιση σε απαράδεκτα επίπεδα, παρά την 
ηλεκτροµαγνητική διαταραχή που προκαλείται συνήθως κατά την 
προβλεπόµενη χρήση του. 

Ο οδηγός για την EMCD 7 περιέχει  αναλυτικές αναφορές στον εξοπλισµό που 
διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας όπως οι 
συσσωρευτές, τα καλώδια, οι µετασχηµατιστές, οι επαγωγικοί κινητήρες, οι 
ηλεκτρονόµοι χωρίς ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και άλλες ηλεκτροµηχανικές συσκευές 
και εξαρτήµατα. 

 

4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ EMC  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισµό 
όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την EMC.  

Λόγω του σηµαντικού αριθµού αλληλοεξαρτήσεων µεταξύ των συστηµάτων, θα 
γίνεται συνολική αξιολόγηση των λειτουργικών επιδόσεων και επιδόσεων EMC των 
επιµέρους συστηµάτων και εξοπλισµού. Ο Ανάδοχος θα διενεργεί την αξιολόγηση µε 
ένα δοµηµένο τρόπο προκειµένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι:  

• Καθορισµός των ορίων και διεπιφανειών των Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών, 
Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου. 

• Προσδιορισµός των επιµερισµένων απαιτήσεων EMC και εφαρµογής τους σε 
υποσυστήµατα / εξοπλισµό / συσκευές.  

                                                
4
 Άρθρα 6 έως 12 και 14 έως 18 της οδηγίας EMCD 

5
 Άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο α της οδηγίας EMCD 

6
 Άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο δ της οδηγίας EMCD 

7
 EMCD Guide παράγραφος 1.4.4 
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• Επίδειξη της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις EMC και τις επιµέρους 
λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές. 

Εάν τα ανωτέρω δεν ικανοποιούνται πλήρως, θα: 

• Προσδιορίζει τις µη συµµορφώσεις ή τις αποκλίσεις για την ικανοποίηση των 
συνολικών ή των επιµερισµένων στόχων του συστήµατος. 

• Παρέχει µία εκτίµηση για τις επιπτώσεις από τη µη συµµόρφωση µε τους 
στόχους. 

• Προτείνει µέτρα περιορισµού των διαταραχών και προστασίας. 

• Προτείνει τις διορθωτικές ενέργειες που είναι αναγκαίες για να επιτευχθούν οι 
ανωτέρω κύριοι στόχοι. 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και θα παράσχει τεύχη EMC για το Έργο σε µορφή 
προγράµµατος διαχείρισης EMC. Το πρόγραµµα διαχείρισης ΕMC θα καθιερώσει τη 
διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
του συστήµατος που έχει παραδοθεί, στο εσωτερικό του και σε σχέση µε το 
λειτουργικό περιβάλλον. Το πρόγραµµα διαχείρισης ΕMC  θα περιλαµβάνει: 

• Την οργάνωση και τα παραδοτέα για την ΕMC. 

• Κατάλογο των συστηµάτων για την ΕMC. 

• Ανάλυση του ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος και της ατρωσίας των 
εµπλεκόµενων συστηµάτων. 

• Ανάλυση κινδύνου EMC.  

• Πίνακα / µήτρα διεπαφών EMC. 

• Τα εφαρµοζόµενα πρότυπα. 

• Μέτρα προστασίας από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές και διαταραχές.  

• Τις απαιτούµενες δοκιµές για την επικύρωση της σχεδίασης σύµφωνα µε την 
οδηγία ΕMCD. 

• Οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση σε σχέση µε την EMC. 

Το πρόγραµµα διαχείρισης EMC είναι ένα έγγραφο που συντάσσεται και εκδίδεται 
στη φάση της αρχικής µελέτης και που θα υποβληθεί στην ΑΜ έως έξι (6) µήνες µετά 
από την υπογραφή της σύµβασης. Το εν λόγω πρόγραµµα θα ενηµερώνεται κατά τη 
διάρκεια κάθε φάσης µελέτης και όποτε άλλοτε ζητείται από την ΑΜ. Μπορεί να 
αναθεωρείται στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του έργου. 

Επίσης ο Ανάδοχος θα παρέχει ελέγχει και επαληθεύει όλη την απαιτούµενη 
τεκµηρίωση για τη συµµόρφωση µε την οδηγία  EMCD ξεχωριστά για κάθε σύστηµα 
Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου για το οποίο είναι υπεύθυνος. 

Η τεκµηρίωση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Εκτίµηση EMC και ανάλυση κινδύνου. 

• Καθορισµό  ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών και επιπέδου ατρωσίας. 

• Ισχύοντα πρότυπα EMC. 

• Πιστοποιητικά / εκθέσεις δοκιµών EMC.  

• Πρόγραµµα και εκθέσεις επί τόπου δοκιµών EMC, εφόσον απαιτούνται. 

 

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ EMC 

Το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον και οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές για τα 
συστήµατα της επέκτασης Καλαµαριάς καθορίζονται: 
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α) Στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 50121 για τα Η/Μ συστήµατα που εγκαθίστανται   
στη σήραγγα, στις αποβάθρες των σταθµών, στις εσοχές έλξης και στους 
υποσταθµούς ανόρθωσης. 

β) Στα γενικά πρότυπα ΕΝ 61000-6-2 και ΕΝ 61000-6-4 για τα Η/Μ συστήµατα 
που εγκαθίστανται στα τεχνικά δωµάτια µε εξαίρεση τους υποσταθµούς  
ανόρθωσης και τις εσοχές έλξης. 

γ) Στα γενικά πρότυπα ΕΝ 61000-6-1 και ΕΝ 61000-6-3 για τα Η/Μ συστήµατα 
που εγκαθίστανται στο Κέντρο Ελέγχου λειτουργίας (ΚΕΛ), στο δωµάτιο 
Υπευθύνου του Σταθµού (SMR) και στους χώρους του κοινού µε εξαίρεση τις 
αποβάθρες των σταθµών. 

 

6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ EMC ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει εκτίµηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας του 
εξοπλισµού, βάσει των σχετικών φαινοµένων, για την τήρηση των ουσιωδών 
απαιτήσεων που καθορίζονται στο Παράρτηµα I, σηµείο 1 της οδηγίας EMCD. 

Στην εκτίµηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας θα λαµβάνονται υπόψη όλες οι 
κανονικές συνθήκες προβλεπόµενης λειτουργίας. Αν ο εξοπλισµός µπορεί να 
διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους, η εκτίµηση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας θα επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισµός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο Παράρτηµα I, σηµείο 1 της οδηγίας EMCD σε όλες τις πιθανές 
διαµορφώσεις, που ο Ανάδοχος θεωρεί αντιπροσωπευτικές της προβλεπόµενης 
χρήσης του.  

Ο Ανάδοχος θα διεξάγει ανάλυση κινδύνου Ηλεκτροµαγνητικής Παρεµβολής (ΕΜΙ) 
σε κάθε στάδιο µελέτης και θα αναπτύξει Πίνακα Σηµείων Αλληλεπίδρασης ΕΜΙ 
προκειµένου να εντοπίσει τις ίδιες πηγές της ΕΜΙ που επηρεάζουν τον εξοπλισµό 
άλλων Συστηµάτων και θα προτείνει µέτρα προστασίας που αφορούν την EMC. Θα 
εκπονηθούν εκθέσεις βάσει της ανάλυσης αυτής. 

 

7 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Εφόσον ζητηθούν από την ΑΜ, θα προσκοµίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά / 
εκθέσεις δοκιµών. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο κρίσιµος εξοπλισµός έχει 
υποστεί δοκιµές τύπου που προβλέπονται από τα πρότυπα EMC σύµφωνα µε τον 
κάτωθι πίνακα:  

 

Σύστηµα & Εξοπλισµός 
Πρότυπα EMC 

Σιδηροδροµικά Γενικά Εξοπλισµού 

Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα 
Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

 

∆ίκτυο Οπτικών Ινών (FOCC)  
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

 

∆οµηµένη καλωδίωση (SC)  
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 
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Σύστηµα & Εξοπλισµός 
Πρότυπα EMC 

Σιδηροδροµικά Γενικά Εξοπλισµού 

Ψηφιακό Σύστηµα µετάδοσης 
δεδοµένων (DTS) 

ΕΝ 50121-4 8 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

 

Σύστηµα Ασφαλείας και 
Προστασίας (SMS) που 
περιλαµβάνει και τα 
υποσυστήµατα: 
Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης 
Εισόδου (IDS) και 
Ελέγχου Πρόσβασης (ACC) 

ΕΝ 50121-4 9 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 50130-4 

Σύστηµα Πληροφόρησης 
Επιβατών (PIS) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55032 
ΕΝ 55035 

Σύστηµα ∆ηµοσίων Αναγγελιών 
(PA) 

  
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55032 
ΕΝ 55035 

Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 
(CCTV) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55032 
ΕΝ 55035 

Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας 
(TETRA) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

 

Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής 
ισχύος (UPS) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

EN 62040-2 

Σύστηµα Τηλεχειρισµού και 
Ελέγχου Παροχής Ισχύος (PRCS) 

 

ΕΝ 61000-6-1 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-3 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 5503210 
ΕΝ 55024 
EN 55011 11 
EN 61131-2  

Προγραµµατιζόµενες διατάξεις 
ελέγχου (PLC) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55011 12 
EN 61131-2 

Εξυπηρετητές, ∆ροµολογητές, 
µεταγωγείς δικτύου, οθόνες, 
Σταθµοί εργασίας Η/Υ 

 
ΕΝ 61000-6-1 
ΕΝ 61000-6-3 

ΕΝ 55011 13  
ΕΝ 55024 

Ραδιοεπικοινωνίες & 
ραδιοεξοπλισµός 

Οδηγία RED14 

8 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ∆ΟΚΙΜΕΣ EMC  

Όλες οι δραστηριότητες και τα τεύχη που καταγράφονται στο τµήµα αυτό και 
αφορούν την EMC θα συµφωνηθούν µε την ΑΜ κατά το στάδιο της µελέτης και θα 

                                                
8
 Τα όρια του ΕΝ 61000-6-2 ισχύουν σύμφωνα με τη σημείωση 1 του πίνακα 1 του ΕΝ 50121-4 

9
 Τα όρια του ΕΝ 61000-6-2 ισχύουν σύμφωνα με τη σημείωση 1 του πίνακα 1 του ΕΝ 50121-4 

10
 Class A 

11
 Class A 

12
 Class A 

13
 Class A 

14
 Πρότυπα EMC με βάση την οδηγία RED 
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είναι δυνατόν να εντοπιστούν στα Χρονοδιαγράµµατα Υποβολών Μελετών που 
αφορούν την EMC. 

Όλες οι επί τόπου δοκιµές θα ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα διαχείρισης EMC. 

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί επί τόπου ∆οκιµές, συµπεριλαµβανοµένων των 
Ενοποιηµένων ∆οκιµών µε άλλα Συστήµατα, προκειµένου να καταδείξει ότι έχουν 
τηρηθεί όλες οι καθορισµένες απαιτήσεις EMC που αφορούν Συστήµατα 
Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου, εφόσον απαιτείται από την 
εκτίµηση EMC και ανάλυση κινδύνου για το σύστηµα. 

Όλες οι προδιαγραφές, χρονοδιαγράµµατα / προγράµµατα και εκθέσεις δοκιµών θα 
εκπονηθούν αναλόγως και θα υποβληθούν στην ΑΜ προς έγκριση. Ο Ανάδοχος θα 
προβεί επίσης στις προβλεπόµενες διαδικασίες προκειµένου η ΑΜ να παρίσταται 
στις δοκιµές. 

Ο Ανάδοχος θα καταδείξει µε τις δοκιµές αυτές ότι όλα τα επίπεδα 
ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών δεν υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια, όπως 
ορίζονται από τα εναρµονισµένα πρότυπα EMC. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα 
καταδείξει µέσω δοκιµών ότι ο εξοπλισµός του δεν προκαλεί παρεµβολές σε κανένα 
σύστηµα του Μετρό. 

Σε περίπτωση που αποδειχθεί µέσω των δοκιµών ότι ο εξοπλισµός του Αναδόχου 
προκαλεί παρεµβολές σε οποιοδήποτε σύστηµα Μετρό, κατά την κρίση της  ΑΜ και 
του προµηθευτή του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις στον εξοπλισµό προκειµένου να συµµορφώνεται προς την απαίτηση 
αυτή. 

Όλα τα τεύχη και τα στοιχεία σχετικά µε τη διαχείριση του συστήµατος EMC/EMI θα 
εισάγονται στη Βάση ∆εδοµένων του Έργου και θα είναι προσβάσιµα από την ΑΜ. 

Πρέπει να προβλεφθεί η εκτέλεση των ακόλουθων δοκιµών, κατ’ ελάχιστον: 

 ∆οκιµή προ της Παράδοσης 

• Είτε θα χρησιµοποιηθούν υφιστάµενα πιστοποιητικά δοκιµών, είτε θα 
εκτελεσθούν δοκιµές EMC σε όλα τα είδη εξοπλισµού που έχει διαπιστωθεί 
στην παρούσα προδιαγραφή EMC ότι συµβάλουν καίρια στην διαµόρφωση 
των επιπέδων της EMC. 

• Θα υποβληθούν εκθέσεις δοκιµών προς έγκριση από την ΑΜ πριν από την 
παράδοση. Οι εκθέσεις δοκιµών θα περιέχουν τα εξής στοιχεία: 

o Αντικειµενικοί στόχοι 

o Μέθοδος δοκιµής 

o Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

o Κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας (επίδοσης εξοπλισµού) 

o Αποτελέσµατα δοκιµών σε σύγκριση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 
και κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας 

o Συµπέρασµα 

o Προτάσεις 

 

 ∆οκιµές µετά την Παράδοση  

• Θα εκτελεσθούν δοκιµές στον εγκατεστηµένο εξοπλισµό, ώστε να 
επιβεβαιωθεί ότι έχει επιτευχθεί το επίπεδο EMC που έχει καθοριστεί. Θα 
υπάρχει συντονισµός δοκιµών µεταξύ των αντίστοιχων υποσυστηµάτων. 
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• Θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου η υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών, 
προκειµένου να διευθετήσει τυχόν προβλήµατα EMC που έχουν εντοπιστεί 
κατά την εκτέλεση δοκιµών. 

• Αποτελέσµατα δοκιµών θα τεκµηριώνονται στην έκθεση δοκιµών και θα 
υποβάλλονται στην ΑΜ. 

 

9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΕΜΙ) 

Μετρήσεις των εκποµπών των αγόµενων και ακτινοβολούµενων ραδιοδιαταραχών 
σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς EN 50121, ή τα γενικά πρότυπα όπως εκάστοτε 
ισχύουν, δεν απαιτείται να εκτελεστούν καθόσον οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές 
περιορίζονται στο περιβάλλον της επέκτασης Καλαµαριάς και δεν επιδρούν στο 
εξωτερικό περιβάλλον σε αντίθεση µε το ανοικτό σιδηροδροµικό δίκτυο. 

Η επίδραση των ραδιοδιαταραχών (EMI) στο εσωτερικό περιβάλλον της επέκτασης 
Καλαµαριάς αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση της ατρωσίας των Συστηµάτων 
Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και ελέγχου. 

 
10 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΤΡΩΣΙΑΣ 

∆οκιµές ατρωσίας σε αγόµενες και ακτινοβολούµενες διαταραχές σύµφωνα µε τα 
πρότυπα της σειράς EN 50121, ή τα γενικά πρότυπα όπως εκάστοτε ισχύουν, θα 
εκτελεστούν εφόσον αφορούν εγκαταστάσεις και εξοπλισµό για τον οποίον δεν 
συνάγεται η συµµόρφωση από την συνοδευτική τεκµηρίωση του εξοπλισµού 
(πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιµών) και εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες (π.χ. 
καλωδιώσεις µεταξύ συστηµάτων) ή αφορούν λειτουργίες ασφάλειας.  

Η συµµόρφωση του εξοπλισµού µε τις απαιτήσεις των προτύπων δοκιµών θα 
περιλαµβάνει την επιβεβαίωση της λειτουργίας του εξοπλισµού που ελέγχεται (EUT), 
σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας του και µε βάση τα κριτήρια 
επίδοσης. 

 
11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ EMC 

Τα γενικά πρότυπα ατρωσίας EN 61000-6-1 και  EN 61000-6-2 ορίζουν τα κριτήρια 
µε τα οποία ελέγχεται η επίδοση και λειτουργία του εξοπλισµού στις 
ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές. Τα κριτήρια αυτά εφαρµόζονται και στον εξοπλισµό 
Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου της επέκτασης 
Καλαµαριάς όπως αναφέρεται και στο πρότυπο EN 50121-1.15  

 Κριτήριο Α: 

Ο εξοπλισµός θα εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως προβλέπεται. ∆εν επιτρέπεται 
µείωση της επίδοσης ή απώλεια λειτουργίας κάτω από ένα επίπεδο επίδοσης ή µία 
επιτρεπτή απώλεια λειτουργίας που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή. Το 
κριτήριο αυτό εφαρµόζεται σε φαινόµενα που είναι συνεχώς παρόντα όπως οι 
διαταραχές µε πεδία RF συχνοτήτων (δοκιµές ατρωσίας σε RF πεδία µέσω 
αγωγιµότητας και ακτινοβολίας). 

 Κριτήριο Β: 

Ο εξοπλισµός θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως προβλέπεται µετά την δοκιµή. ∆εν 
επιτρέπεται µείωση της επίδοσης, απώλεια  λειτουργίας κάτω από ένα επίπεδο 
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 Παράγραφος 4 του προτύπου ΕΝ 50121-1 
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επίδοσης ή µία επιτρεπτή απώλεια λειτουργίας που προδιαγράφεται από τον 
κατασκευαστή. Κατά την δοκιµή επιτρέπεται µείωση της απόδοσης του εξοπλισµού. 
∆εν επιτρέπεται όµως αλλαγή της τρέχουσας λειτουργικής κατάστασης (operation 
mode) ή των αποθηκευµένων δεδοµένων. Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται στα 
µεταβατικά φαινόµενα, όπως οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις (ESD), οι γρήγορες 
ηλεκτρικές διαταραχές (EFT), οι κρουστικές υπερτάσεις. 

 Κριτήριο Γ: 

Επιτρέπεται προσωρινή απώλεια λειτουργίας, εφόσον αυτή η απώλεια µπορεί να 
αποκατασταθεί αυτόµατα ή µε τον χειρισµό κάποιων διακοπτών. Το κριτήριο αυτό 
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διακοπής ή διαταραχής της τροφοδοσίας. 

 
12 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

Στο πρότυπο ΕΝ 50121-1 περιγράφονται πέντε τρόποι σύζευξης των Η/Μ 
διαταραχών στα  Η/Μ συστήµατα, ήτοι: 

α) Ηλεκτροστατική σύζευξη µε την οποία ένα προστατευόµενο κύκλωµα 
εκφορτίζεται σε ένα κύκλωµα προστασίας. 

β) Χωρητική σύζευξη, µε την οποία µία µεταβαλλόµενη τάση σε ένα 
προστατευόµενο κύκλωµα προκαλεί µεταβολές τάσης στο κύκλωµα 
προστασίας, µέσω της αµοιβαίας χωρητικότητας. 

γ) Επαγωγική σύζευξη, µε την οποία ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο που 
παράγεται από το ρεύµα σε ένα κύκλωµα, επάγει µία τάση στο κύκλωµα 
προστασίας µέσω της αµοιβαίας επαγωγής. 

δ) Αγώγιµη σύζευξη µε την οποία το προστατευόµενο κύκλωµα και το κύκλωµα 
προστασίας µοιράζονται ένα κοινό αγώγιµο κλάδο. 

ε)  Ακτινοβολία ηλεκτρική (Ε) και µαγνητική (M) στην οποία τα στοιχεία των 
κυκλωµάτων δρουν σαν κεραίες εκποµπής και λήψης ενέργειας. 

Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό  της σύζευξης 
των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών όπως περιγράφονται αναλυτικά στα πρότυπα 
της σειράς EN 61000-5 και περιλαµβάνουν τη θωράκιση και αποµόνωση 
εξοπλισµού (EMC zoning), τη χρήση φίλτρων EMC, παράλληλων αγωγών γείωσης 
(PEC), ισοδυναµικών συνδέσεων, οµαδοποίηση των καλωδίων, δροµολόγηση και 
διαχωρισµό καλωδίων, σύστηµα φορέων καλωδίων και θωράκιση καλωδίων. 

 
13 EMC ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΤ  

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι οι συναρµολογηµένοι πίνακες ΧΤ των Η/Μ 
συστηµάτων θα συµµορφώνονται µε το πρότυπο ΕΝ 61439-1. 

∆εν απαιτούνται δοκιµές για EMC σε συναρµολογηµένο πίνακα ΧΤ εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 16 

α) Ο ενσωµατωµένος εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις για EMC 
σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα προϊόντος για EMC. 

β) Η εσωτερική εγκατάσταση και οι καλωδιώσεις έχουν γίνει σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού (διάταξη που λαµβάνει υπόψη 
αλληλεπιδράσεις, καλώδια, θωράκιση, γειώσεις κλπ). 
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 Παράρτημα J.9.4.2 προτύπου ΕΝ 61439-1 
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14 EMC ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και η ασφάλεια των Η/Μ εγκαταστάσεων στην 
επέκταση Καλαµαριάς έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως η γείωση, οι ισοδυναµικές 
συνδέσεις και η προστασία από υπερτάσεις.  

Στις περιπτώσεις που είναι πιθανόν να υπάρξει αντίθεση µεταξύ των απαιτήσεων 
ασφάλειας και της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, όπως για παράδειγµα η 
ύπαρξη ρεύµατος διαρροής προς γη λόγω ΕΜΙ φίλτρων τροφοδοσίας, ο Ανάδοχος 
θα εφαρµόζει κατά προτεραιότητα τα µέτρα ασφάλειας και θα αναζητά εναλλακτικά 
µέτρα για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 

 
15 EMC ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η λειτουργία ασφάλειας επιτυγχάνεται από ένα σύνολο εξοπλισµού που σκοπό έχει 
να αµβλύνει τον κίνδυνο λόγω κάποιας πιθανής επικίνδυνης κατάστασης (ένας 
βρόχος ασφάλειας). Στόχος της είναι να γίνει αυτόµατη µετάπτωση µιας διεργασίας 
σε ασφαλή κατάσταση, όταν παραβιάζονται ορισµένες συνθήκες και να επιτρέψει 
την συνέχιση µιας διεργασίας µε ασφαλή τρόπο, όταν το επιτρέπουν συγκεκριµένες 
συνθήκες (επιτρεπτές λειτουργίες), ή να αναλάβει δράση για να περιορίσει τις 
συνέπειες ενός κινδύνου.  

Η λειτουργία ασφάλειας χαρακτηρίζεται από το Επίπεδο Ακεραιότητας Ασφάλειας  
(SIL) όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 50129. 

O Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι το επίπεδο ακεραιότητας ασφάλειας (SIL) της 
λειτουργίας ασφάλειας δεν υποβαθµίζεται στο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον που 
καθορίζουν τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 50121 ή τα γενικά πρότυπα όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

 
16 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ Η/Μ ΠΕ∆ΙΑ 

Η οδηγία EMCD δεν προβλέπει µέτρα προστασίας των επιβατών όσο και των 
εργαζοµένων στην επέκταση Καλαµαριάς από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Ο 
Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι τα Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων 
και ελέγχου στην επέκταση Καλαµαριάς θα συµµορφώνονται µε την Ελληνική 
νοµοθεσία για την προστασία από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 

Οι κεραίες και οι συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίστανται στους χώρους της 
επέκτασης Καλαµαριάς οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα όρια της Υπουργικής 
Απόφασης 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000). 

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει πρόγραµµα µετρήσεων µαγνητικών πεδίων στη περιοχή 
συχνοτήτων 0 – 20 kHz, στους συρµούς, στις αποβάθρες των σταθµών, στη 
σήραγγα, στις εσοχές έλξης και στους υποσταθµούς ανόρθωσης, φωτισµού και 
βοηθητικής ισχύος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50500. Πρέπει να τηρούνται  τα  
όρια ασφάλειας για τον άνθρωπο από έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών 
συχνοτήτων που καθορίζονται µε την Υπουργική Απόφαση 3060(ΦΟΡ)238 (ΦΕΚ 
512/Β/25-4-2002). 

Επίσης τα αποτελέσµατα των µετρήσεων πρέπει να είναι µικρότερα από τα όρια 
ατρωσίας σε µαγνητικά πεδία που ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 45502-2-1 
προκειµένου οι επιβάτες που φέρουν βηµατοδότες να µην αντιµετωπίσουν 
πρόβληµα. 
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Εάν το πρόγραµµα µετρήσεων δεν καλύπτει τη δυσµενέστερη δυνατή περίπτωση, ο 
Ανάδοχος θα εκτελέσει επιπλέον υπολογισµούς ή προσοµοίωση των µαγνητικών 
πεδίων µε τις µέγιστες αναµενόµενες τιµές ρευµάτων έλξης.17 

 
17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα . 

• ΚΥΑ ΟΙΚ.37764/873/Φ342/2016, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Προσαρµογή 
της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014. 

• 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε την εναρµόνιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ραδιοεξοπλισµού 
στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 

• Π∆ 98/2017, Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 
2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά µε την διαθεσιµότητα 
ραδιοεξοπλισµού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 

• 90/385/ΕΟΚ, Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά 
εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα. 

• ΥΑ 3060(ΦΟΡ)238, Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία 
διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων. 

• ΥΑ 53571/3839, Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών 
εγκατεστηµένων στην ξηρά. 

 

18 ΠΡΟΤΥΠΑ 

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη Προδιαγραφή Επιδόσεων ισχύουν τα 
ακόλουθα πρότυπα. Θα λαµβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες εκδόσεις των 
προτύπων σε ισχύ. 

 Εναρµονισµένα πρότυπα για την EMCD18  

• EN 50121-1 Ε4, Railway applications. Electromagnetic compatibility. General. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Γενικά. 

• EN 50121-2 Ε4, Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emission 
of the whole railway system to the outside world. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. 
Εκποµπές ολόκληρου του σιδηροδροµικού συστήµατος στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 

• EN 50121-4 Α1, Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emission 
and Immunity of the Signalling and Telecommunications Apparatus. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. 
Εκποµπή και Ατρωσία Συσκευών Σηµατοδότησης και Τηλεπικοινωνιών. 
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 Παράγραφος 4.3.4 προτύπου ΕΝ 50500 
18

 Τελευταία δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 293/03) 
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• EN 50130-4+Α1, Alarm systems. Electromagnetic compatibility. Product family 
standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, 
CCTV, access control and social alarm systems. 

Συστήµατα συναγερµού. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Πρότυπο οικογένειας 
προϊόντος: Απαιτήσεις ατρωσίας για εξαρτήµατα συναγερµού για πυρκαγιά, 
παρείσδυση, συγκράτηση, CCTV, ελέγχου πρόσβασης και προστασία 
κοινωνικών εκδηλώσεων. 

• EN 55011+Α1, Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency 
disturbance characteristics. Limits and methods of measurement. 

Βιοµηχανικός, επιστηµονικός και ιατρικός εξοπλισµός. Χαρακτηριστικά 
ραδιοσυχνότητας. Όρια και µέθοδοι µέτρησης. 

• EN 55035, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Immunity 
requirements.  

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για πολυµεσικό εξοπλισµό. Απαιτήσεις 
ατρωσίας. 

• EN 55032/Α11, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. 
Emission Requirements. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για πολυµεσικό εξοπλισµό. Απαιτήσεις 
εκποµπής. 

• EN 60255-26 Ε3, Measuring relays and protection equipment. Electromagnetic 
compatibility requirements. 

Ηλεκτρονόµοι µέτρησης και εξοπλισµός προστασίας. Απαιτήσεις 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

• EN 61000-3-2 Ε5, Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for 
harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΕΜC). Όρια. Όρια εκποµπών αρµονικού 
ρεύµατος (ρεύµα εισόδου συσκευής µέχρι και 16 Α ανά φάση). 

• EN 61000-3-3/Α1, Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limitation of 
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply 
systems, for equipment with rated current  ≤ 16 A per phase and not subject to 
conditional connection. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Όρια. Περιορισµός µεταβολών τάσης, 
διακυµάνσεων τάσης και τρεµοσβήµατος σε δηµόσια συστήµατα τροφοδοσίας 
χαµηλής τάσης, για συσκευές που έχουν ονοµαστικό ρεύµα <=16 Α ανά φάση 
και δεν υπόκεινται σε υπό συνθήκη σύνδεση. 

• EN 61000-3-11 Ε2, Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limitation of 
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply 
systems. Equipment with rated voltage current ≤ 75 A and subject to conditional 
connection. 

Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC). Περιορισµοί µεταβολών τάσης, 
διακυµάνσεων τάσης και τρεµοσβήµατος σε δηµόσια συστήµατα τροφοδότησης 
χαµηλής τάσης. Συσκευές µε ονοµαστικό ρεύµα <= 75Α και υποκείµενες σε υπό 
συνθήκη σύνδεση. 

• EN 61000-3-12 Ε2, Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for 
harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage 
systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase. 
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Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Όρια. Όρια για αρµονικές ρευµάτων 
παραγόµενες από εξοπλισµό συνδεδεµένο σε δηµόσια συστήµατα χαµηλής 
τάσης µε ρεύµα εισόδου > 16 Α και <= 75 A ανά φάση. 

• EN 61000-6-1 Ε3, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΕΜC). Γενικά πρότυπα. Ατρωσία για 
κατοικιακά, εµπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα. 

• EN 61000-6-2 Ε3, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Immunity for industrial environments. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Γενικά πρότυπα. Ατρωσία για 
βιοµηχανικά περιβάλλοντα. 

• EN 61000-6-3+Α1, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Γενικά πρότυπα. Πρότυπο εκποµπής 
σε κατοικιακά, εµπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα. 

• EN 61000-6-4 Ε3, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Emission standard for industrial environments. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Γενικά πρότυπα. Πρότυπο εκποµπής 
σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα. 

• EN 61131-2 Ε3, Programmable controllers. Equipment requirements and tests. 

Προγραµµατιζόµενες διατάξεις ελέγχου. Απαιτήσεις εξοπλισµού και δοκιµές. 

• EN 61326-1 Ε2, Electrical equipment for measurement, control and laboratory 
use. EMC requirements. General requirements. 

Ηλεκτρικός εξοπλισµός για µετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση. 
Απαιτήσεις EMC. Γενικές απαιτήσεις. 

• EN 62040-2 Ε2, Uninterruptible power systems (UPS). Electromagnetic 
compatibility (EMC) requirements. 

Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS). Απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας (EMC) 

Εναρµονισµένα πρότυπα για την Οδηγία για ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα 
(ΑΙΜD) 19 

• EN 45502-2-1, Active implantable medical devices. Particular requirements for 
active implantable medical devices intended to treat bradyarrhythmia (cardiac 
pacemakers). 

Ενεργά εµφυτεύσιµα προϊόντα για ιατρική χρήση. Ιδιαίτερες απαιτήσεις για τα 
ενεργά εµφυτεύσιµα προϊόντα για ιατρική χρήση που προορίζονται για αγωγή 
βραδυαρρυθµίας (καρδιακοί βηµατοδότες). 

 Άλλα πρότυπα / τεχνικές προδιαγραφές 

• EN 50500+Α1, Measurement procedures of magnetic field levels generated by 
electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to 
human exposure. 

∆ιαδικασίες µετρήσεων των επιπέδων των µαγνητικών πεδίων που παράγονται 
από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο σιδηροδροµικό περιβάλλον µε 
αναφορά στην ανθρώπινη έκθεση. 
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 Τελευταία δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/C 389/02) 
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• IEC 61000-5-1, Electromagnetic compatibility (EMC). Installation and mitigation 
guidelines. General considerations. Basic EMC publication. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Κατευθυντήριες οδηγίες για την 
εγκατάσταση και τη µείωση. Γενική θεώρηση. 

• IEC 61000-5-2, Electromagnetic compatibility (EMC). Installation and mitigation 
guidelines. Earthing and cabling. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Κατευθυντήριες οδηγίες για την 
εγκατάσταση και τη µείωση. Γείωση και καλωδιώσεις. 

• IEC 61000-5-6, Electromagnetic compatibility (EMC). Installation and mitigation 
guidelines. Mitigation of external EM influences. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Κατευθυντήριες οδηγίες για την 
εγκατάσταση και τη µείωση. Μείωση εξωτερικών ηλεκτροµαγνητικών 
επιδράσεων. 

• EN 61000-5-7, Electromagnetic compatibility (EMC). Installation and mitigation 
guidelines. Degrees of protection provided by enclosures against 
electromagnetic disturbances (EM code). 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Κατευθυντήριες οδηγίες για την 
εγκατάσταση και τη µείωση. Βαθµοί προστασίας που παρέχονται από 
περιβλήµατα σε ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές (EM code). 

• EN 55024:2010+A1. Information technology equipment. Immunity 
characteristics. Limits and methods of measurement. 

• EN 61439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General rules. 

• EN 50129 Railway applications. Communication, signalling and processing systems. Safety 

related electronic systems for signalling. 

• Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU) March 2018 20 
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 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28323 
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GS0130 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ «ΣΤΕΓΝΟΙ» - «ΥΓΡΟΙ» ΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

1.1 Όλοι οι χώροι εντός κτιρίων και κατασκευών κατατάσσονται σε δύο (2) κατηγορίες, 
ανάλογα µε την παρουσία νερού – υγρασίας στο περιβάλλον.  

1.2 Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται ώστε οι εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικών στοιχείων και 
ηλεκτροµηχανολογικών και σιδηροδροµικών συστηµάτων εντός αυτών των χώρων 
να µελετηθούν µε τις ανάλογες προβλέψεις και προστασία έναντι νερού – υγρασίας 
(πχ ηλεκτρικοί πίνακες, φωτιστικά σώµατα κτλ). Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι 
ανεξάρτητη από την προστασία υδατοστεγάνωσης που απαιτείται στις δοµικές 
κατασκευές. 

1.3 Αναλυτικά οι χώροι κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

• Κατηγορία 1: «Στεγνοί Χώροι» 
o όλοι οι υπέργειοι εσωτερικοί χώροι κτιρίων και κατασκευών 
o χώροι κοινού και προσωπικού εντός σταθµών και φρεάτων µε εξαίρεση 

τις αποβάθρες (π.χ. επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, επίπεδο µετεπιβίβασης 
κτλ.) 

o σήραγγες πρόσβασης κοινού από επίπεδο οδού 
o σήραγγες υπόγειας σύνδεσης νέων µε υφιστάµενους σταθµούς 
o κλιµακοστάσια πρόσβασης γενικά 
o φρεάτια ανελκυστήρων και κυλιοµένων κλιµάκων 
o χώροι αποθηκών γενικά και εφεδρικοί χώροι 
o εσωτερικοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων 
o τεχνικοί χώροι αµαξοστασίων 
o χώροι τεχνικού εξοπλισµού γενικά εκτός των εξαιρέσεων της κατηγορίας 

2. 

• Κατηγορία 2: «Υγροί Χώροι» 
o στοιχεία και κατασκευές εκτεθειµένες σε εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. 
o φρεάτια αερισµού και πρόσβασης εξοπλισµού (γενικά) 
o σιδηροδροµικές σήραγγες (γενικά) 
o εσοχές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού στις σήραγγες 
o χώροι κοινού στο επίπεδο της αποβάθρας (*) 
o όλοι γενικά οι χώροι κάτω από το επίπεδο  αποβαθρών 
o χώροι µηχανοστασίων αερισµού σήραγγας σε σταθµούς και φρέατα (*) 
o χώροι αντλιοστασίων (γενικά) 
o δεξαµενές συλλογής οµβρίων, λυµάτων 
o χώροι αποθήκευσης διαβρωτικών υλικών και µπαταριών υγρού τύπου 
o χώροι επεξεργασίας λυµάτων/ακαθάρτων 
o διάκενα διαφραγµατικών τοίχων 

(*) µόνο όσον αφορά την εγκατάσταση αγκυρίων στερέωσης. 

1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του την ανωτέρω κατηγοριοποίηση στις 
µελέτες και επιλογή των Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και 
Ελέγχου καθώς και στην εγκατάστασή τους. 
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GS0140 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ (RAMS)  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η τεχνική προσέγγιση της Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, Συντηρησιµότητας και 
Ασφάλειας (RAMS) στοχεύει στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της 
µακροπρόθεσµης λειτουργίας του συστήµατος και βασίζεται στην εφαρµογή διεθνώς 
αποδεκτών Μελετητικών προσεγγίσεων, Μεθόδων, Εργαλείων και Τεχνικών καθ’ 
όλη τη διάρκεια ζωής του συστήµατος. Η Αξιοπιστία, ∆ιαθεσιµότητα, 
Συντηρησιµότητα και Ασφάλεια (RAMS) ενός συστήµατος µπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως Ποιοτικός και Ποσοτικός ∆είκτης κατά τον οποίον το σύστηµα ή τα 
υποσυστήµατα και τα εξαρτήµατα, που το απαρτίζουν, είναι σε θέση να 
λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις εκάστοτε προδιαγραφές και να είναι διαθέσιµα και 
ασφαλή. Το RAMS του Συστήµατος είναι συνδυασµός Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, 
Συντηρησιµότητας και Ασφάλειας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί όλες τις 
απαραίτητες αναλύσεις και δοκιµές προκειµένου να αποδείξει στην ΑΜ ότι τα 
παρασχεθέντα Συστήµατα πληρούν τις απαιτήσεις RAMS της ΑΜ. 

Ο Ανάδοχος θα διαµορφώσει και τεκµηριώσει τα κριτήρια για τους στόχους σχετικά 
µε την Αξιοπιστία και τη ∆ιαθεσιµότητα προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
για τη διασφάλιση των συστηµάτων µέσω όλων των φάσεων του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα τεκµηριώνει περιπτώσεις όπου οι αξιολογήσεις ή οι αναλύσεις 
καταδεικνύουν προβλήµατα που δεν έχουν επιλυθεί. Ο Ανάδοχος θα διατυπώνει 
κατάλληλες προτάσεις βελτίωσης και θα διατηρεί αρχείο, το οποίο θα αποδεικνύει ότι 
έχει προβεί σε περαιτέρω ενέργειες προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα. 

Ο Ανάδοχος θα κάνει προβλέψεις για να κρίνει την επάρκεια της προτεινόµενης 
µελέτης, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ποσοτικής συντηρησιµότητας και θα 
προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της µελέτης που απαιτούν τη λήψη διορθωτικών 
ενεργειών κατά τα πρώτα στάδια µελέτης και ανάπτυξης. 

Ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει υφιστάµενες αναλύσεις που είναι τεκµηριωµένες 
κατάλληλα και επαληθεύσιµες για εγκαταστάσεις και εφαρµογές, οι οποίες είναι 
πανοµοιότυπες ή προφανώς όµοιες. 

 
1.1 Οργάνωση Ασφάλειας 
  
 Η οργάνωση της ασφάλειας του Αναδόχου θα συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις 

της παραγράφου 5.3.3 του προτύπου ΕΝ 50129.  
 

2. Πρότυπα 

Τα πρότυπα και τα τεύχη που θα χρησιµοποιηθούν ως παραποµπή είναι τα 
ακόλουθα: 

• EN 50126  
 Προδιαγραφή και Επίδειξη Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, Συντηρησιµότητας και 

Ασφάλειας. 

• EN 50128/Α1 
 Συστήµατα Επικοινωνίας, Σηµατοδότησης και επεξεργασίας – Λογισµικό για 

σιδηροδροµικά συστήµατα ελέγχου και προστασίας. 

• EN 61709 Ε3  
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 Ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα - Αξιοπιστία - Συνθήκες αναφοράς για ρυθµούς 
αποτυχίας και µοντέλα τάσεων για µετατροπή. 

• IEC 61025  
 Ανάλυση αστοχιών µε δοµή δέντρου (Fault Tree Analysis). 

• IEC 60812  
 Τεχνικές ανάλυσης για Αξιοπιστία Συστήµατος - ∆ιαδικασία για κατάσταση 

αστοχίας και ανάλυση επιπτώσεων (FMEA). 

• IEC 61078  
 Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA). 

• IEC 61508  
 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-

related systems. 

 

3. Απαιτήσεις Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, Συντηρησιµότητας και Ασφάλειας 
(RAMS)  

Το σύνολο της διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας του συστήµατος καθώς και οι χρόνοι 
διακοπής της λειτουργίας του συστήµατος (down times) θα καταγράφονται και θα 
αναλύονται κατά τη φάση επίδειξης επίτευξης των στόχων RAMS (RDT).  

3.1 Απαιτήσεις ∆ιαθεσιµότητας  

Η τεχνική διαθεσιµότητα θα υπολογισθεί ως εξής:  

 

 

 

TA   =  1   -  

 

 

TA = Τεχνική ∆ιαθεσιµότητα  

T περίοδος αναφοράς  

∑ χρόνος διακοπής λειτουργίας του συστήματος κατά την 

περίοδο αναφοράς  

 
T Περίοδος αναφοράς = περίοδος αναφοράς 1 εβδοµάδος κατά τη δοκιµαστική 
λειτουργία και 1 µήνα, 3 µηνών, 1 έτους και 2 ετών κατά το υπόλοιπο της περιόδου 
RTD. 
Η απαιτούµενη τεχνική διαθεσιµότητα των κύριων συστηµάτων (core systems) θα 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 98% του στόχου των ποσοστών διαθεσιµότητας για 
τουλάχιστον 1 εβδοµάδα στο τέλος της δοκιµαστικής λειτουργίας, προκειµένου να 
επιτραπεί η έναρξη της εµπορικής λειτουργίας. 
Τα ποσοστά διαθεσιµότητας που θα πρέπει να επιτευχθούν θα είναι σύµφωνα 
τουλάχιστον µε τις ακόλουθες τιµές: 
 

Συστήµατα/Εξοπλισµός 

– σε Ολόκληρο το Σύστηµα – 

Ελάχιστη 
∆ιαθεσιµότητα 

(Ποσοστό) 

Σύστηµα Τηλεχειρισµού και Ελέγχου Παροχής 
Ισχύος (PRCS) 

99.98 

Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας (TETRA) 99.98 

Ψηφιακό Σύστηµα Μετάδοσης ∆εδοµένων (DTS) 99.98 
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Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου 
Τηλεπικοινωνιών (ICCS) 

99.98 

UPS (ανά µονάδα) 99.00 

Σύστηµα Ασφαλείας και Προστασίας (SMS) που 
περιλαµβάνει και τα υποσυστήµατα: 
Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS) 
και  
Ελέγχου Πρόσβασης (ACC) 

99.90 

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (CCTV) 99.90 

Σύστηµα ∆ηµοσίων Αναγγελιών (PA) 99.90 

 

3.2 Γενικές Απαιτήσεις Αξιοπιστίας  
Ο εξοπλισµός / συστήµατα θα επιτύχουν τον ακόλουθο ελάχιστο βαθµό αξιοπιστίας. 
Σε περίπτωση που αυτή η αξιοπιστία δεν µπορεί να επιτευχθεί, ο Ανάδοχος πρέπει 
να ενηµερώσει την ΑΜ. 

 
 

 

3.3 Γενικές Απαιτήσεις Συντηρησιµότητας 
Σε περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις συντηρησιµότητας δεν προσδιορίζονται 
στις προδιαγραφές των συστηµάτων, οι απαιτήσεις συντηρησιµότητας για κάθε 
εξοπλισµό / σύστηµα θα ακολουθούν τα παρακάτω:  

α) ∆ε θα απαιτούνται επιθεωρήσεις ρουτίνας σε οποιοδήποτε εξάρτηµα σε 
διάστηµα µικρότερο του µήνα. Επιπλέον, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης 
σε διµηνιαία βάση και όχι συχνότερα, εκτός εάν πρόκειται για συντήρηση / 
αντικατάσταση φίλτρων.  

β) Όλες οι µονάδες ή υποσυστήµατα που χρειάζονται επιθεώρηση, συνήθη 
αντικατάσταση ή προσαρµογή θα έχουν διάταξη η οποία θα επιτρέπει την 
εύκολη πρόσβαση σε διάστηµα λιγότερο των 10 λεπτών, χωρίς να απαιτείται 
µετακίνηση άλλου µη σχετικού εξοπλισµού. 

γ) Καµία µονάδα εξοπλισµού δε θα απαιτεί γενική επισκευή σε διάστηµα λιγότερο 
των 5 ετών.  

Το σύστηµα θα σχεδιαστεί, εγκατασταθεί και κατασκευαστεί µε τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η συντήρησή του. Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει κριτήρια 
συντηρησιµότητας που θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Όλα τα συστήµατα θα σχεδιαστούν κατάλληλα, ώστε να µειωθεί ο αριθµός των 
απαιτούµενων εργασιών συντήρησης και να διασφαλιστεί ότι τυχόν εργασίες 
συντήρησης µπορούν να εκτελεστούν εύκολα και γρήγορα. 

2. Ο σχεδιασµός των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και των υποσυστηµάτων θα 
είναι τύπου  Αντικαταστάσιµων Μονάδων Γραµµής (LRU). 

Σύστηµα / Εξοπλισµός 
Ελάχιστη 

Αξιοπιστία 

Ηλεκτρονόµος Προστασίας 99.95 

PC & PLC 99.97 
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3. Στοιχεία εξοπλισµού που πρέπει να αποσυναρµολογηθούν δεν πρέπει να 
ζυγίζουν πάνω από 25 κιλά, εάν ο χειρισµός τους αφορά ένα µόνο άτοµο ή 
πάνω από 50 κιλά,  εάν ο χειρισµός τους αφορά δύο άτοµα. 

4. Ο εξοπλισµός θα εξασφαλίζει ευχερή πρόσβαση για λόγους συντήρησης και 
καθαρισµού στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Ωστόσο, δεν θα διασφαλίζει 
ευχερή πρόσβαση σε µη-εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και επιβάτες. 

5. Μέσα αυτοελέγχου µέσω ενσωµατωµένου εξοπλισµού δοκιµών ή κυκλωµάτων 
θα παρέχονται για την έναρξη της λειτουργίας και την κανονική λειτουργία, 
όπου απαιτείται. 

 

3.4 Απαιτήσεις Ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος, µέσω µελετών, διαδικασιών ή λοιπών αποτελεσµατικών µέσων, θα 
διασφαλίσει ότι ο εξοπλισµός του µπορεί µε ασφάλεια να κατασκευαστεί, να 
εγκατασταθεί, να τεθεί σε λειτουργία, να λειτουργήσει και να συντηρηθεί. 

Το λογισµικό για κρίσιµα σχετικά µε την ασφάλεια συστήµατα ελέγχου και 
προστασίας σιδηροδροµικών συστηµάτων θα αναπτύσσεται σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 50128. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις κρίσιµες σχετικά µε την 
ασφάλεια λειτουργίες και θα καθορίσει στόχους ασφάλειας στην Ανάλυση Κινδύνων 
που θα υποβληθούν για έλεγχο και έγκριση στην ΑΜ. Οποιαδήποτε µελλοντική 
τροποποίηση απαιτεί έγκριση της ΑΜ.  

Κατά γενικό κανόνα, θα ισχύει ότι όλα τα συστήµατα που σε περίπτωση βλάβης 
µεταπίπτουν σε κατάσταση ασφάλειας  

Ο Ανάδοχος θα µελετήσει και θα προτείνει αναµενόµενα επίπεδα ασφαλείας, που θα 
πρέπει να συµφωνηθούν µε την ΑΜ µε γνώµονα την πρακτική που ακολουθείται σε 
παρόµοια συστήµατα ή σε άλλα δίκτυα µετρό. 

3.5 Περιπτώσεις που πρέπει να εξαιρεθούν κατά τον υπολογισµό της Απόδοσης 
Λειτουργίας: 

Πρόκειται για γεγονότα που υπερβαίνουν τα µελετητικά κριτήρια και δυνατότητες και 
στα πλαίσια των οποίων ο χειριστής του συστήµατος δεν δύναται να λειτουργήσει το 
σιδηροδροµικό σύστηµα υπό κανονικές συνθήκες. 

∆εδοµένου ότι τα αίτια των γεγονότων που αναφέρονται παρακάτω βρίσκονται εκτός 
της δικαιοδοσίας του χειριστή του συστήµατος, ο ορισµός της λειτουργίας υπό 
κανονικές συνθήκες παύει να εφαρµόζεται. 

Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται αφορούν: 

• Πόλεµο  

• Ταραχές στο εσωτερικό της χώρας  

• Υποχρεωτική τροποποίηση που ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τη 
λειτουργία ουσιώδους εξοπλισµού  

• Φυσικές καταστροφές, π.χ. σεισµοί, τυφώνες, πληµµύρες και παλιρροιακά 
κύµατα  

• Τροµοκρατικές επιθέσεις  

• Απεργίες  

• Απώλεια εξωτερικής παροχής ισχύος  

• Ενέργειες των επιβατών, π.χ. αυτοκτονία  
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• Ενέργειες Αρχών πέραν της δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας, π.χ. Αστυνοµικά 
Μέτρα. 

3.6 Καθορισµός Αστοχίας  

Κατά τον υπολογισµό της αστοχίας θα εξαιρούνται τα περιστατικά λόγω απώλειας 
εξωτερικών παροχών (π.χ. απώλεια εξωτερικής παροχής ισχύος) ή αστοχίες που 
οφείλονται σε εξωτερικές επιδράσεις π.χ. πληµµύρα, κακή συµπεριφορά επιβατών ή 
λάθη του προσωπικού. Συστηµατικές επαναλαµβανόµενες αστοχίες δεν 
υπολογίζονται περισσότερο της µιας φοράς για την απόδειξη της διαθεσιµότητας και 
της αξιοπιστίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει παρουσιάσει 
ικανοποιητική λύση για το θέµα, η οποία έχει εγκριθεί από την ΑΜ και η διορθωτική 
ενέργεια έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική. 

3.7 Αστοχίες Μελέτης  

Μια αστοχία θα θεωρηθεί ως αστοχία µελέτης εάν ο αριθµός των αστοχιών που θα 
προκύψουν έως την έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής είναι: 

i)  Αστοχία λειτουργίας, απόδοσης ή συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, που 
δεν οφείλεται σε αστοχία εξαρτήµατος  :   5 ίδιες αστοχίες 

ii) Αστοχία ίδιων εξαρτηµάτων :   0.3% αστοχίες 

Ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει αποτελεσµατικά τις ανωτέρω αστοχίες χωρίς κόστος 
για την ΑΜ. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πρόγραµµα διορθωτικών 
ενεργειών που θα εγκριθεί από την ΑΜ, και θα εφαρµοσθεί για την εξάλειψη των 
αστοχιών σε υλικά, εξαρτήµατα ή συστήµατα, όπως απαιτείται. Οι διορθωτικές 
εργασίες θα περιλαµβάνουν τροποποίηση αρχικά των µελετών, εάν απαιτείται και 
στην συνέχεια διορθωτικές εργασίες των σχετικών τµηµάτων, εργασίες 
αποµάκρυνσης και επανεγκατάστασης καθώς και γενική εφαρµογή των διορθωτικών 
µέτρων σε άλλα παρόµοια τµήµατα του Έργου, όπου αυτό καθίσταται απαραίτητο. 
 

4 ∆είκτης Απόδοσης Λειτουργίας (SPI) 

Η βάση της επίδειξης απόδοσης RAMS κατά τη φάση επίδειξης θα είναι οι 
ακόλουθοι δείκτες απόδοσης λειτουργίας:  

• ∆ιαθεσιµότητα συστηµάτων  

• Αξιοπιστία συστηµάτων 

Οι ορισµοί που αφορούν στις τιµές διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας, όπως ορίζονται 
στις προδιαγραφές της ΑΜ, θα επιβεβαιωθούν κατά τη φάση RDT (∆οκιµή 
Απόδειξης Αξιοπιστίας).  
 

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΣΤΟΧΩΝ RAMS 

5.1 Αρχική Φάση – Οριστική Μελέτη 

5.1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SAP) 

O Ανάδοχος θα εκπονήσει και υποβάλει στην ΑΜ Προκαταρκτικό Πρόγραµµα 
∆ιασφάλισης Συστηµάτων Έργου (SAP), εντός 3 µηνών από την υπογραφή της 
Σύµβασης. Το εν λόγω Πρόγραµµα SAP θα ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια κάθε 
φάσης µελέτης και όποτε άλλοτε ζητείται από την ΑΜ. 

Αυτές οι απαιτήσεις θα εφαρµόζονται επίσης, από τους υπεργολάβους ή / και τα 
συνεργεία εργασιών και τους προµηθευτές και θα υλοποιούνται κατά τη µελέτη, 
εγκατάσταση, δοκιµή και θέση σε λειτουργία των έργων. 
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Το SAP θα περιγράφει την προσέγγιση του Αναδόχου, τις διαδικασίες και τα 
χρονοδιαγράµµατα για τη διαχείριση της εφαρµογής της ασφάλειας, της αξιοπιστίας 
και της συντήρησης. Η διαχείριση ανθρώπινων παραγόντων αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της διασφάλισης συστηµάτων και θα εξετάζεται στα πλαίσια του SAP. 

Οι ∆ιαδικασίες που αφορούν το SAP θα αποτελούν τµήµα του Συστήµατος 
∆ιασφάλισης Ποιότητας του Αναδόχου και θα υπόκεινται σε ελέγχους από την ΑΜ.  

Το SAP θα περιλαµβάνει Ανάλυση Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας και 
Συντηρησιµότητας, η οποία θα διασφαλίζει υψηλό βαθµό λειτουργίας χωρίς αστοχίες 
και θα περιορίζει το χρόνο µη λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών συνήθους 
συντήρησης και επισκευής βλαβών. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει εκτιµήσεις της πιθανής απόδοσης Αξιοπιστίας και 
∆ιαθεσιµότητας προκειµένου να υπάρξει σύγκριση µε τους στόχους που καθορίζει ο 
Ανάδοχος και να προσδιορισθούν οι πιθανές ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
του αρχικού σταδίου σχεδιασµού. 

Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα της Πρόβλεψης Αξιοπιστίας 
προκειµένου να προσδιορίσει τα µη αξιόπιστα υποσυστήµατα. Ο Ανάδοχος θα 
εφαρµόζει διορθωτικές ενέργειες ή αλλαγές στη µελέτη προκειµένου να βελτιώσει τις 
ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί. 

Ο Ανάδοχος θα επικαιροποιεί την Πρόβλεψη Αξιοπιστίας έως ότου αντιµετωπιστούν 
όλες οι πιθανές ελλείψεις και επιτευχθούν οι καθορισµένοι στόχοι πριν την 
παραγωγή. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει εκτιµήσεις της απόδοσης Συντηρησιµότητας προκειµένου 
να υπάρξει σύγκριση µε τους στόχους που καθορίζει ο Ανάδοχος και να 
προσδιοριστούν οι πιθανές ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης του αρχικού 
σταδίου σχεδιασµού. 

Θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία MTTR (Μέσος Χρόνος έως την Επισκευή) που έχουν 
συλλεχθεί κατά τη λειτουργία. Εάν δεν είναι διαθέσιµα, ο Ανάδοχος θα εκτιµήσει τον 
Μέσο Χρόνο έως την Επισκευή λαµβάνοντας υπόψη το λειτουργικό περιβάλλον της 
ΑΜ ή αναφορές από άλλα εγχειρίδια µε στοιχεία που έχουν δηµοσιευθεί.  

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει διορθωτικά µέτρα ή αλλαγές στη µελέτη προκειµένου να 
βελτιώσει τυχόν ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί. 

5.1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SP) 

O Ανάδοχος κατά τη φάση της Οριστικής Μελέτης θα εκπονήσει και υποβάλει στην 
ΑΜ για έλεγχο και έγκριση Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Ασφαλείας, το οποίο θα 
ενηµερώνεται κατά τις επόµενες φάσεις του Έργου. Το Πρόγραµµα Ασφαλείας θα 
κατατίθεται το αργότερο εντός 6 µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης. Ο 
Ανάδοχος θα εκπονήσει το αντίστοιχο σχέδιο ασφαλείας (safety case) σύµφωνα µε 
το Πρότυπο ΕΝ 50126 και θα περιλαµβάνει περιγραφή του συστήµατος, 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δοµή της Οργάνωσης Ασφαλείας του, τους στόχους 
ασφαλείας που θα επιτευχθούν από τον ίδιο, της διαδικασίας αξιολόγησης 
ασφαλείας, τις συναφείς προς την ασφάλεια υποβολές που θα πραγµατοποιήσει 
κλπ. 
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5.1.3 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (RDT) 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Προκαταρκτικό Σχέδιο ∆οκιµών Επίδειξης Αξιοπιστίας, 
∆ιαθεσιµότητας και Συντηρησιµότητας  και ∆ιαδικασίες το αργότερο εντός 12 µηνών 
από την υπογραφή της Σύµβασης και το οριστικό Σχέδιο ∆οκιµών Επίδειξης 
Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας και Συντηρησιµότητας συµπεριλαµβανοµένων των 
διαδικασιών, ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη της επίδειξης. 

5.2 ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

5.2.1 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει Αναλύσεις Αξιοπιστίας και ∆ιαθεσιµότητας 
χρησιµοποιώντας επαληθεύσιµα πραγµατικά στοιχεία αστοχίας κατά την λειτουργία 
για πανοµοιότυπο ή παρόµοιο εξοπλισµό ή υπολογισµούς προκειµένου να 
καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας που 
προσδιορίζονται στη Σύµβαση. 

Τα πρότυπα που θα χρησιµοποιούνται ή η πηγή των πραγµατικών στοιχείων θα 
προσδιορίζεται. Εάν δεν είναι διαθέσιµα, γενικά ποσοστά αστοχιών από σχετικούς 
προµηθευτές, Πρότυπα ή άλλες βάσεις δεδοµένων που έχουν δηµοσιευθεί θα 
αναφέρονται ή θα χρησιµοποιούνται. 

Ο Ανάδοχος θα επιµερίσει τους Στόχους Αξιοπιστίας του Συστήµατος για τα 
υποσυστήµατα ή τα εξαρτήµατα του Συστήµατος, ως αρµόζει. 

Ο Ανάδοχος θα προσδιορίζει τις πιθανές αστοχίες του Συστήµατος που θα έχουν 
αποτέλεσµα αστοχίες κατά τη λειτουργία και θα προβλέπει τη συχνότητα τέτοιων 
περιστατικών σε ετήσια βάση για το Σύστηµα. 

Ο Ανάδοχος θα υπολογίσει την εγγενή ∆ιαθεσιµότητα του Συστήµατος για όλο το 
Σύστηµα, ως µέρος της Πρόβλεψης Αξιοπιστίας και για χρήση στις Αναλύσεις 
Αξιοπιστίας και Ασφάλειας. Η εγγενής διαθεσιµότητα, θα υποβληθεί στην ΑΜ και θα 
υπολογιστεί µε βάση το Μέσο Χρόνο Μεταξύ Βλαβών (MTBF) και το Μέσο Χρόνο 
έως την Επισκευή (MTTR) χρησιµοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: 

Εγγενής ∆ιαθεσιµότητα = MTBF/(MTTR+MTBF) 

 

Καταστάσεις Αστοχίας, Επιπτώσεις και Ανάλυση Κρισιµότητας (FMECA)  

α. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει FMECA ώστε να αναλύσει τις καταστάσεις 
αστοχιών υψηλού επιπέδου των υποσυστηµάτων, προκειµένου να εκτιµηθεί η 
κρισιµότητα των συνεπειών της αστοχίας στις λειτουργίες του συστήµατος του 
Μετρό της επέκτασης Καλαµαριάς. 

β. Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει Πρόβλεψη της ∆ιαθεσιµότητας του 
Συστήµατος και της Αξιοπιστίας του Συστήµατος. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην ΑΜ αντίγραφο, σε ηλεκτρονική µορφή (και CD) της Ανάλυσης FMECA, 
καθώς και άλλες εργασίες ανάλυσης αξιοπιστίας µαζί µε την Έκθεση Ανάλυσης 
RAM. Η FMECA θα περιλαµβάνει ανάλυση για µεµονωµένες αστοχίες στο 
σύστηµα που προµηθεύει ο Ανάδοχος και σηµεία επαφής µε εξωτερικά 
συστήµατα. 

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και εφαρµόσει την Επίδειξη των Στόχων 
Αξιοπιστίας του Συστήµατος για όλα τα Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών, 



 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

RFP-380/20 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 34 από 130 

Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου όπως καθορίζονται στο εγκεκριµένο Σχέδιο 
∆ιασφάλισης Συστήµατος. 

 

5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΜ ολοκληρωµένο κατάλογο Προληπτικών 
Εργασιών Συντήρησης, περιοδικότητα και απαιτήσεις ανταλλακτικών για το σύνολο 
του παρεχόµενου εξοπλισµού στα πλαίσια της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα 
υποδεικνύει επίσης τον απαιτούµενο εξοπλισµό υποστήριξης για τη διενέργεια 
προληπτικών εργασιών συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει Σχέδιο Συντήρησης για τις απαιτήσεις που 
προσδιορίζονται στις αναλύσεις RAM προς την ΑΜ για έλεγχο και έγκριση. Θα 
λαµβάνεται υπόψη η Συντήρηση εστιασµένη στην Αξιοπιστία. 

Θα πραγµατοποιηθούν ποσοτικές εκτιµήσεις συντηρησιµότητας ως προς όλα τα 
σηµαντικά λειτουργικά επίπεδα κάθε συστήµατος, υποσυστηµάτων ή 
εγκαταστάσεων. Αναλύσεις συντηρησιµότητας κατά τη φάση της µελέτης, εξέλιξης 
και δοκιµής θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αξιολογηθεί ο βαθµός επίτευξης 
των απαιτήσεων της συντηρησιµότητας. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίζει τα πρότυπα 
βάσει των οποίων γίνονται οι ενέργειες αυτές.  

 

5.2.3 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα διεξάγει τις απαραίτητες Αναλύσεις Αποκατάστασης παράλληλα µε 
τις εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης κατά το στάδιο της Μελέτης Εφαρµογής 
προκειµένου να καθορίσει τον κατάλληλο σχεδιασµό και διαµόρφωση του 
Συστήµατος, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία αποκατάσταση του συστήµατος υπό 
διάφορες συνθήκες κατά τις φάσεις εγκατάστασης και λειτουργίας. 

 

5.2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα αποδείξει κατά τις µελετητικές φάσεις την ικανοποίηση του µέρους 
των κριτηρίων επικινδυνότητας που αντιστοιχεί σε κάθε Σύστηµα. Τα εν λόγω 
Κριτήρια Επικινδυνότητας θα συµφωνούνται µε την ΑΜ. 

 

5.2.5 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

1) Ο Ανάδοχος θα διεξάγει ασκήσεις προσδιορισµού κινδύνων, προκειµένου να 
διασφαλισθεί ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι έχουν προσδιορισθεί µε συστηµατικό 
τρόπο. Οι κίνδυνοι θα ταξινοµούνται βάσει του πίνακα επικινδυνότητας. 

2) Στρατηγική περιορισµού κινδύνων  

Το σύνολο των κινδύνων που ενυπάρχουν στο σύστηµα του Αναδόχου και οι οποίοι 
ταξινοµούνται, βάσει των αρχών του προτύπου EN 50126, µε δείκτη 
επικινδυνότητας R1 (µη ανεκτό επίπεδο) και R2 (ανεπιθύµητο επίπεδο), θα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται από τον Ανάδοχο µε µέτρα σχεδιασµού και, εάν είναι αναγκαίο, 
µε λειτουργικές διαδικασίες ή διαδικασίες συντήρησης για µείωση του δείκτη 
επικινδυνότητας σε R3 (ανεκτό επίπεδο) ή R4 (αµελητέο επίπεδο).  

Ο Ανάδοχος θα προτείνει τα κριτήρια εκτίµησης και αποδοχής κινδύνων, τα οποία 
θα εγκρίνει η ΑΜ. 
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Οι λειτουργικές διαδικασίες ή οι διαδικασίες συντήρησης, προβλέψεις για κατάλληλη 
εκπαίδευση από τον Ανάδοχο, το προσωπικό της λειτουργίας ή συντήρησης της 
Εταιρείας Λειτουργίας κτλ. θα χρησιµοποιηθούν µόνο εάν η εξεύρεση πρακτικών 
σχεδιαστικών λύσεων δεν είναι εφικτή. 

 

5.2.6 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Το επίπεδο επάρκειας ασφαλείας (SIL) για τα συσχετιζόµενα µε την ασφάλεια 
υποσυστήµατα θα επαληθεύεται πριν την οριστικοποίηση της µελέτης. Όποια 
µεταγενέστερη τροποποίηση θα υπόκειται στην έγκριση της ΑΜ. 

Όλες οι Αναλύσεις Επικινδυνότητας που αφορούν στη µελέτη, διεπιφάνειες, 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση θα ολοκληρωθούν και οριστικοποιηθούν 
κατά την φάση της Μελέτης Εφαρµογής και οι ενέργειες παρακολούθησης θα 
επαληθεύονται και ενηµερώνονται στο στάδιο δοκιµών και θέσης σε λειτουργία. Σε 
περίπτωση που ανακύψουν νέοι κίνδυνοι θα συµπεριληφθούν και τονισθούν στις 
Εκθέσεις Ανάλυσης Επικινδυνότητας. Η Έκθεση Ανάλυσης Επικινδυνότητας θα 
ενηµερώνεται σε τακτική βάση κατά τις φάσεις εγκατάστασης, δοκιµών και θέσης σε 
λειτουργία. 

Όλα τα αποτελέσµατα θα καταχωρούνται στο ηµερολόγιο κινδύνων, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραδοχών που έγιναν, καθώς και των δοκιµών 
και ενεργειών επαλήθευσης που γίνονται στο στάδιο δοκιµών και θέσης σε 
λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση του Ηµερολογίου Κινδύνων σε ηλεκτρονική 
µορφή excel / access ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή συµφωνηθεί και θα υποβάλλει 
το Ηµερολόγιο Κινδύνων σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Τα Αιτήµατα 
Ανάληψης ∆ιορθωτικών Ενεργειών (CAR) θα προσδιορίζονται και 
παρακολουθούνται από τον Ανάδοχο. 

Όλα τα έγγραφα και δεδοµένα που αφορούν Στοιχεία Ασφάλειας, τα οποία θα 
περιλαµβάνονται στο Ηµερολόγιο Κινδύνων, θα καταχωρούνται σε Βάση ∆εδοµένων 
∆ιαχείρισης και θα είναι προσβάσιµα από την ΑΜ συνεχώς. 

Εξάλειψη κινδύνου: Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τακτικά την πρόοδο των αποφάσεων 
που λαµβάνονται για την επίλυση των κινδύνων στο Ηµερολόγιο Κινδύνων σε 
συνεργασία µε την ΑΜ. Επιπλέον: 

1) Όλοι οι γνωστοί κίνδυνοι µε δείκτη R1και R2 θα αντιµετωπίζονται πριν την 
έναρξη των σχετικών εργασιών της επόµενης φάσης. 

2) Όλοι οι κίνδυνοι λειτουργίας που απαιτούν ειδικές λειτουργικές διαδικασίες και 
διαδικασίες συντήρησης θα πρέπει να προσδιορισθούν από τον Ανάδοχο 
εγκαίρως, προκειµένου η ΑΜ να µπορέσει να εξαλείψει τέτοιους κινδύνους µε 
τις κατάλληλες διαδικασίες πριν επιτραπεί στο Σύστηµα να λειτουργήσει. Η εν 
λόγω κατηγορία κινδύνων πρέπει να επιλύεται και να συµφωνείται από κοινού 
µε την ΑΜ. Οι απαραίτητες διαδικασίες θα συντάσσονται και θα προτείνονται 
από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται και υλοποιούνται από την ΑΜ. 

3) Οι εξαλείψεις ή ταπεινώσεις του επιπέδου των εντοπισθέντων κινδύνων θα 
αναγράφονται στα αντίστοιχα Φύλλα Εντοπισµού Κινδύνου (CAR) στα πλαίσια 
επαλήθευσης. 
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5.2.7 ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το Σχέδιο Ασφαλείας Μελέτης / Συστήµατος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Κατάλογο όλων των εντοπισµένων κινδύνων ασφαλείας και την στρατηγική για 
τον περιορισµό τους. 

• Εκτίµηση κινδύνων µε δείκτη R1 και R2, µελετητικές επιλογές και επακόλουθοι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια κατά την κατασκευή. 

• Λεπτοµέρειες των κριτηρίων επικινδυνότητας που προτείνονται για κάθε 
βασικό σύστηµα και επίδειξη της επίτευξης των εν λόγω κριτηρίων. 

• Κατάρτιση διαδικασίας για παρακολούθηση της υλοποίησης των µέτρων 
περιορισµού κινδύνων και καθορισµό των κινδύνων που αποµένουν, αφού 
ληφθούν όλα τα πρακτικά µέτρα περιορισµού που καθορίστηκαν στην µελέτη. 

• Επεξήγηση των τεχνικών που θα χρησιµοποιηθούν για τις λεπτοµερείς µελέτες 
RAMS. 

• Κατάλογος των εναποµεινάντων κινδύνων, οι οποίοι δεν µπορούν να 
αντιµετωπισθούν µέσω της µελέτης και για τους οποίους απαιτούνται 
λειτουργικές διαδικασίες για ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων. 

 

5.2.8 ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 50126) 

Το Σχέδιο Ασφάλειας Μελέτης / Συστηµάτων θα υποβληθεί στην αρχική µελετητική 
φάση σύµφωνα µε το µεµονωµένο Χρονοδιάγραµµα Εργασιών, όπως συµφωνήθηκε 
µε την ΑΜ, προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι οι προσδιορισµένοι κίνδυνοι ασφαλείας 
που αφορούν πτυχές της Μελέτης των Συστηµάτων της Σύµβασης επαληθεύθηκαν 
επαρκώς και αντιµετωπίσθηκαν κατάλληλα. 

 

5.2.9 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει µια Ποσοτική Εκτίµηση Επικινδυνότητας για όλα τα 
συστήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια. 

 

5.2.10 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Όλες οι παρακάτω απαιτήσεις θα είναι εφαρµόσιµες στα Συστήµατα 
Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου. 

Το Σχέδιο Επικύρωσης της Εφαρµογής της Ασφάλειας θα περιλαµβάνει: 

• Το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν κατά την 
περίοδο ∆οκιµών και Θέσης σε Λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
στατικών δοκιµών και των δοκιµών συστήµατος, των ενοποιηµένων δοκιµών 
και των δυναµικών δοκιµών και τη θέση σε λειτουργία, καλύπτοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο όλες τις κρίσιµες  λειτουργίες για την ασφάλεια. 

• Την υγεία και την ασφάλεια όλων των προσώπων που συµµετέχουν σε 
δραστηριότητες δοκιµών και θέσης σε λειτουργία. 

• Το διαχωρισµό όλων των δραστηριοτήτων δοκιµών και θέσης σε λειτουργία 
από τις υπολειπόµενες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
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• Τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή όλων των 
δραστηριοτήτων δοκιµών και θέσης σε λειτουργία, συµπεριλαµβάνοντας, όπου 
απαιτείται, τα προστατευτικά µέτρα για κάθε τµήµα του Μετρό που 
ενδεχοµένως λειτουργεί. 

• Τις διαδικασίες που θα υλοποιηθούν για την επικύρωση, των κρίσιµων για την 
ασφάλεια σηµείων που αφορούν εγκατάσταση και δοκιµές λογισµικού. 

• Τις απαιτούµενες διαδικασίες για τον έλεγχο και την επικύρωση των 
επιπτώσεων που ενέχουν για την ασφάλεια οι τροποποιήσεις που 
πραγµατοποιούνται κατά την περίοδο ∆οκιµών και Θέσης σε Λειτουργία. 

• Τις απαιτούµενες διαδικασίες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στην ασφάλεια 
των αποτελεσµάτων των δοκιµών και των επιθεωρήσεων που διεξάγονται 
κατά την περίοδο ∆οκιµών και Θέσης σε Λειτουργία. 

• Τις διαδικασίες για την καταγραφή, αναφορά και διερεύνηση ατυχηµάτων και 
περιστατικών σε συνδυασµό µε τα συστήµατα που απαιτούνται για τη 
δηµιουργία και υλοποίηση µέτρων µε σκοπό την αποφυγή επανεµφάνισής 
τους. 

 

5.3 Φάση ∆οκιµών και Θέσης σε Λειτουργία 

5.3.1 Επίδειξη RAM 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΜ προς έγκριση τουλάχιστον 6 µήνες πριν από την 
έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας τους στόχους RAM που πρέπει να επιτευχθούν 
κατά την επίδειξη. Ο Ανάδοχος θα προτείνει στην ΑΜ προς έγκριση τον καταµερισµό 
των στόχων RAM των υποσυστηµάτων του και εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τον γενικό 
στόχο RAM που ορίζεται στα συµβατικά κείµενα. 

Η ΑΜ θα ορίσει την «Επιτροπή Συντονισµού RAM», η οποία  θα παρακολουθεί όλες 
τις δραστηριότητες επίδειξης RAM. Η «Επιτροπή Συντονισµού RAM» θα ελέγχει τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών, θα καθορίζει και θα παρακολουθεί τις βελτιωτικές 
ενέργειες και θα παρακολουθεί την πρόοδο της Επίδειξης RAΜ ξεκινώντας από τη 
δοκιµαστική λειτουργία και φθάνοντας έως την επιτυχή επίδειξη RAM του 
λειτουργικού εγκατεστηµένου συστήµατος.  

Η Επίδειξη της Συντηρησιµότητας θα πραγµατοποιηθεί ξεκινώντας από τις 
Εργοστασιακές ∆οκιµές Αποδοχής (FAT) και κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης του 
προσωπικού  και της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του συστήµατος. 

Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επίδειξης RAM διαπιστωθεί τυχόν αστοχία, λόγω 
προβληµάτων που αφορούν τη µελέτη ή την εγκατάσταση, η οποία απαιτεί 
ουσιαστική τροποποίηση µελέτης, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει πρόταση προς 
έγκριση από την ΑΜ περιγράφοντας τις αλλαγές στην Μελέτη, τις τεχνικές 
επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στο χρονοδιάγραµµα καθώς και όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την άρση της αστοχίας.  

Ο Ανάδοχος θα υπολογίσει επίσης την συντοµότερη δυνατή ηµεροµηνία 
επανέναρξης της επίδειξης RAM και την πραγµατοποίηση της επίδειξης RAM στο 
ίδιο χρονικό πλαίσιο. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Σχέδιο Επίδειξης RAM (RDP) το οποίο θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής:  

• Οργάνωση και υπεύθυνο προσωπικό (key personnel)  
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• Αρµοδιότητες (Επιτροπή Συντονισµού RAM και Ανάδοχος) 

• Τους στόχους RAM που πρέπει να επιτευχθούν κατά την επίδειξη 

• Προτεινόµενες Μέθοδοι Επίδειξης, Απαιτούµενη Μορφή και ∆ιαδικασία  

• Τεχνικές και Μέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένης της 
«περιόδου προσαρµογής» (burn-in) του συστήµατος και ανάπτυξης 
αξιοπιστίας  

• Σαφή καθορισµό κριτηρίων επιτυχίας-αποτυχίας  

 

5.3.1.1 Απαιτήσεις Επίδειξης 

Η Επίδειξη Λειτουργίας θα διεξάγεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας µε 
πλήρως λειτουργικό σύστηµα (full system capability) χωρίς ειδικό εξοπλισµό και 
διαδικασίες δοκιµών. Η ΑΜ θα συντηρεί το Σύστηµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στα εγκεκριµένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης.  

Εάν κατά τη διάρκεια της Χρονικής Περιόδου Επίδειξης RAM διαπιστωθεί τυχόν 
αστοχία λόγω προβληµάτων που αφορούν τη µελέτη ή εγκατάσταση, η οποία 
απαιτεί ουσιαστική τροποποίηση µελέτης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει πρόταση προς 
έγκριση από την ΑΜ περιγράφοντας τις αλλαγές στην Μελέτη, τις τεχνικές 
επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στο πρόγραµµα καθώς και όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την άρση της αστοχίας.  

Ο Ανάδοχος θα υπολογίσει επίσης την συντοµότερη δυνατή ηµεροµηνία 
επανέναρξης της Επίδειξης RAM από την αρχή και την πραγµατοποίηση της 
Επίδειξης RAM για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

 

5.3.1.2 Αρχεία Επίδειξης 

• Ο Ανάδοχος θα τηρεί αρχεία και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν σε 
όλες τις αστοχίες κατά τη διάρκεια της περιόδου επίδειξης.  

Κάθε καταχώρηση αστοχιών θα περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:  

• Ηµεροµηνία και ώρα που εντοπίστηκε / αναφέρθηκε η  αστοχία, άφιξη στο 
Εργοτάξιο του προσωπικού συντήρησης, έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών 
αποκατάστασης.  

• Σύντοµη περιγραφή της αστοχίας, διορθωτικές ενέργειες που 
πραγµατοποιήθηκαν και  εντοπισµός των αιτιών της αστοχίας (κακή 
συναρµολόγηση (assembly), ελαττωµατικό εξάρτηµα). 

• Το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης στα δροµολόγια συρµών – εάν υπάρχει 
(βάσει της ενηµέρωσης από το Προσωπικό Λειτουργίας της Εταιρείας 
Λειτουργίας). 

• Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης, turnaround time, σε περίπτωση 
επισκευής στο συνεργείο επισκευών.  

 

5.3.2 ∆οκιµές Επίδειξης Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας και Συντηρησιµότητας (RDT) 

Όλα τα Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου, 
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υποσυστήµατα και εξοπλισµός θα συµπεριληφθούν στις δοκιµές RDT και θα είναι 
πλήρως λειτουργικά. Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει, βάσει των µητρώων 
περιστατικών δοκιµών της ΑΜ, αναλύσεις δεδοµένων που αφορούν αστοχίες / 
συµβάντα, αναλύσεις εξαρτηµάτων και θα παρέχει µελέτες διορθωτικών ενεργειών 
και τυχόν επιπλέον δοκιµές. 

Οι δοκιµές RDT θα πραγµατοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα καλύψει 
την περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας. Η δεύτερη φάση θα καλύψει περίοδο 2 ετών, 
ξεκινώντας 6 µήνες µετά την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας.  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει εβδοµαδιαίες εκθέσεις κατάστασης κατά τη δοκιµαστική 
λειτουργία και µηνιαίες εκθέσεις κατάστασης κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
περιόδου RDT, οι οποίες θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον κατάλογο αστοχιών, 
κατάλογο διαχείρισης αστοχιών και το Μέσο Χρόνο Μεταξύ Βλαβών που έχει 
επιτευχθεί για κάθε υποσύστηµα. 

Κατά το τέλος της διετούς περιόδου RDT, κατά την οποία ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος για όλες τις εργασίες, αναλύσεις και αναφορές, το σύνολο της 
τεκµηρίωσης, εργαλείων λογισµικού και υλικοτεχνικού εξοπλισµού Η/Υ θα 
παραδοθεί στην ΑΜ.  

 

5.3.3 ∆οκιµές Επίδειξης Συντηρησιµότητας (MDT) 

Οι δοκιµές MDT θα πραγµατοποιηθούν επί συναρµολογηµένων µονάδων 
(assemblies), εξαρτηµάτων και υποσυστηµάτων που επιλέγονται από κοινού από 
την ΑΜ και τον Ανάδοχο. 

Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα απόφασης επί τυχόν διαφωνιών στην επιλογή 
υποσυστηµάτων που θα υποβληθούν σε δοκιµή. Οι δοκιµές MDT θα εκτελεσθούν 
από την έναρξη της περιόδου ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και θα ολοκληρωθούν σε 
χρονική περίοδο που δεν θα είναι µικρότερη των 12 µηνών συνολικά, προκειµένου 
να καταδειχθούν όλες οι πλευρές της συντηρησιµότητας. 

 

5.3.4 ∆οκιµές EMC/EMI 

Οι δοκιµές EMC/EMI θα εκτελεσθούν όπως έχει συµφωνηθεί µε την ΑΜ για το 
σύνολο των σχετικών στοιχείων του συστήµατος, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις της ΑΜ. Οι δοκιµές EMC/EMI θα εκτελεσθούν από την 
έναρξη της περιόδου ∆οκιµής Ενοποίησης Συστηµάτων και θα ολοκληρωθούν έως 
το τέλος της περιόδου ∆οκιµών Απόδοσης του Συστήµατος. 

 

5.3.5 Τελική Έκθεση ∆οκιµών 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Τελική Έκθεση ∆οκιµών, η οποία περιλαµβάνει τα 
αποτελέσµατα δοκιµών επίδειξης αξιοπιστίας, συντηρησιµότητας και ασφάλειας 
συστηµάτων. Η Έκθεση θα περιλαµβάνει στοιχεία δοκιµών, συνοπτική παρουσίαση 
καταγραφής δοκιµών και, σε περίπτωση απόφασης απόρριψης, προτάσεις 
διορθωτικών ενεργειών. Η Έκθεση αυτή θα υποβληθεί πριν τον έλεγχο Οριστικής 
Παραλαβής. 
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5.3.6 Καταγραφή Στοιχείων Συµβάντων  

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει κατάλληλο εργαλείο λογισµικού για την ανάλυση του 
Συστήµατος Αναφοράς Αστοχιών και ∆ιορθωτικών Ενεργειών (FRACAS) και θα 
εκπαιδεύσει το προσωπικό της Εταιρείας Λειτουργίας στον χειρισµό, 
παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων.  

5.3.7 Παραλαβή του Συστήµατος 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΜ προς έγκριση: 

• Όλα τα τεύχη, όπως απαιτούνται, για το κλείσιµο του Σχεδίου Εφαρµογής 
Ασφάλειας (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 50126) για όλα τα συστήµατα της 
Σύµβασης. 

• Τα αποτελέσµατα εξακρίβωσης όλων των σχετικών µε την ασφάλεια 
συστηµάτων. 

• Τα αποτελέσµατα επαλήθευσης των κριτηρίων RAMS. 

• Αποτελέσµατα των επιδείξεων και δοκιµών προκειµένου να αποδειχθεί η 
συµµόρφωση προς τα κριτήρια παραλαβής. 
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GS0150 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ  

Για την υποχρεωτική συντήρηση του Έργου ισχύει το άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
2.1 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της Σύµβασης 

και της καλής λειτουργίας των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών, ασθενών ρευµάτων & 
ελέγχου, ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την οριστική παραλαβή του συνολικού 
αντικειµένου της σύµβασης. 

 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου καθορίζονται 
ως εξής:  

α) Επισκευή, ανακατασκευή, αποκατάσταση ελαττωµάτων, κακοτεχνιών, 
βλαβών, κατασκευαστικών ατελειών ή άλλων µειονεκτηµάτων που τυχόν 
εµφανισθούν. 

 Τα ανταλλακτικά, τα υλικά, ο εξοπλισµός και οι εργασίες που απαιτούνται για 
τη διόρθωση των ελαττωµάτων και των κακοτεχνιών για τη διασφάλιση της 
καλής λειτουργίας των Συστηµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, 
θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, µε ευθύνη του και το κόστος τους θα βαρύνει 
τον ίδιο. 

β) Τεχνική υποστήριξη, η οποία θα συνίσταται στην επιτόπια συνεχή παρουσία 
τουλάχιστον ενός (1) ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού του Αναδόχου µε δεκαετή 
εµπειρία στην συντήρηση Συστηµάτων Ασθενών Ρευµάτων και κατ΄ ελάχιστον 
ενός (1) έµπειρου βοηθού του µε εξαετή εµπειρία στην συντήρηση 
Συστηµάτων Ασθενών Ρευµάτων. Ο Ειδικός Τεχνικός και ο βοηθός του θα 
αποκαταστήσουν τις βλάβες που ενδεχοµένως παρουσιαστούν στο σύστηµα, 
στο λογισµικό και στον εξοπλισµό κατά την περίοδο της τριετούς εγγύησης. Οι 
προαναφερθέντες τεχνικοί του Αναδόχου πρέπει να διαθέτουν την εµπειρία και 
την ικανότητα που απαιτείται προκειµένου οι ίδιοι να είναι σε θέση να 
προσδιορίζουν βλάβες και να τις αντιµετωπίζουν, όσον αφορά το σύστηµα, τον 
εξοπλισµό του που αφορά το ΚΕΛ, το εφεδρικό ΚΕΛ και τους Σταθµούς, 
προκειµένου να αποκαθίσταται η λειτουργία σε περίπτωση ανωµαλιών.   

γ) Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες της εµπορικής λειτουργίας ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει µε κατάλληλο προσωπικό στην ΑΜ υποστήριξη σε 
θέµατα λειτουργίας σε όλες τις εργασίες που αφορούν το Κέντρο Ελέγχου 
Λειτουργίας (ΚΕΛ) και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). Η υποστήριξη της λειτουργίας θα 
είναι διαθέσιµη κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του Μετρό αλλά και 
εκτός των ωρών λειτουργίας του Συστήµατος, προκειµένου να υπάρχει 
συνδροµή σε προπαρασκευαστικές εργασίες και σε εργασίες συντήρησης. 

2.2 Για τα ανταλλακτικά, τα υλικά και τον εξοπλισµό των συστηµάτων ή τµηµάτων του 
Έργου, που είτε αντικαταστάθηκαν είτε επιδιορθώθηκαν, κατά την περίοδο του 
χρόνου εγγύησης, παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών κατά 
έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου εγγύησης της Προµήθειας. 
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2.3 Η ΑΜ και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν το Έργο κατά τον χρόνο εγγύησης σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των τριών (3) µηνών. 

Η ΑΜ δύναται να καλέσει τον Ανάδοχο για έκτακτη επιθεώρηση και οποιαδήποτε 
άλλη χρονική περίοδο. 

2.4 Η διαδικασία αποκατάστασης των ελαττωµάτων και βλαβών και των λοιπών 
περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν και θα προκύψουν για όλη την περίοδο του 
χρόνου εγγύησης, είναι η ακόλουθη: 

α) Η ΑΜ θα εκδίδει έκθεση αστοχίας, που συνοδεύεται από εντολή εργασίας, για 
την αποκατάσταση της βλάβης-ελαττώµατος, στην οποία καταγράφονται τα 
στοιχεία της βλάβης-ελαττώµατος, αναλυτική περιγραφή του προβλήµατος, ο 
τόπος, ο χρόνος, η εκτίµηση της Εταιρείας/Φορέα  Λειτουργίας για την αιτία της 
βλάβης-ελαττώµατος και οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται. Η έκθεση 
αστοχίας θα υπογράφεται από την ΑΜ και την Εταιρεία/Φορέα Λειτουργίας. 

β) Ο Ανάδοχος µόλις λάβει την εντολή εργασίας, η οποία σε έκτακτες 
περιπτώσεις µπορεί να γίνει τηλεφωνικά από την ΑΜ ή την Εταιρεία/Φορέα  
Λειτουργίας, θα προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για 
την αποκατάσταση της βλάβης παρέχοντας τα ανταλλακτικά-υλικά, το 
προσωπικό κτλ που απαιτούνται.  

2.5 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άµεση διαθεσιµότητα των 
ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για τη συντήρηση του Έργου κατά την 
περίοδο του χρόνου εγγύησης. Το διαθέσιµο απόθεµα ανταλλακτικών κατά την 
περίοδο της εγγύησης θα καλύπτει τις ανάγκες του Έργου για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
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 GS0200 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα προδιαγραφή αναλύει τις απαιτήσεις για τις µελέτες που θα απαιτηθούν 
στα πλαίσια του έργου. Τα  επίπεδα των µελετών που θα εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο, µετά την υπογραφή της σύµβασης, αναφέρονται παρακάτω: 

• Οριστική Μελέτη (ΟΜ - GFD) 

• Μελέτη Εφαρµογής (ΜΕ - DFD) 

Οι µελέτες θα καλύψουν όλα τα τµήµατα και όλα τα αντικείµενα του έργου που 
περιλαµβάνονται στη παρούσα σύµβαση. 

Οι µελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις: 

• των Προδιαγραφών Μελετών για κάθε αντικείµενο, 

• της Τεχνικής Περιγραφής, 

• της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, 

• των λοιπών Συµβατικών τευχών. 

 
2 Κατηγορίες Μελετών  

Τα προς µελέτη αντικείµενα τα οποία απαιτείται να εξετασθούν και να αναλυθούν στα 
πλαίσια των µελετών, µπορούν να κατηγοριοποιούνται όπως παρακάτω: 
 

2.1 Μελέτες Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου 

1. Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV) 

2. Σύστηµα ∆ηµόσιων αναγγελιών (PA) 

3. Ψηφιακό Σύστηµα Μετάδοσης ∆εδοµένων (DTS) 

4. Σύστηµα Ασφαλείας και Προστασίας (SMS) 

5. Σύστηµα Ανίχνευσης Μη Εξουσιοδοτηµένης Εισόδου (IDS) 

6. Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης (ACC) 

7. Σύστηµα Ασύρµατης Επικοινωνίας (TETRA) 

8. Σύστηµα Πληροφόρησης Επιβατών (PIS) 

9. Ενοποιηµένο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών (ICCS) 

10. Σύστηµα Τηλεχειρισµού και Ελέγχου Παροχής Ισχύος (PRCS) 

11. Αξιοπιστία, ∆ιαθεσιµότητα, Συντηρησιµότητα, Ασφάλεια (RAMS)  

12. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC)  

 
2.2  Μελέτες Λειτουργίας και Συντήρησης  
 

Θα εκπονηθεί η Μελέτη Λειτουργίας και Συντήρησης, που θα πρέπει να αποδείξει ότι 
εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω συστηµάτων, 
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σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Συµβατικών τευχών και σε συνδυασµό µε τα 
δεδοµένα που αφορούν την διασύνδεση µε  το Βασικό Έργο του Μετρό.  

 
3 ∆ιαδικασίες Υποβολής και Ελέγχου Μελετών 

Οι διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των µελετών αναφέρονται παρακάτω: 

 

3.1 Αντίγραφα Μελέτης 

Κάθε µελέτη θα υποβάλλεται σε πέντε (5) αντίγραφα. 

Όλα τα αντίγραφα (µε πιθανή εξαίρεση το πρωτότυπο, αν αυτό διευκολύνει τον 
Ανάδοχο) από τα Τεύχη Μελέτης, Τεύχη Υπολογισµών, Τεχνικές Εκθέσεις κλπ θα 
υποβάλλονται σε εκτυπώσεις διπλής όψεως. 

Η κάθε µελέτη (σχέδια και τεύχη) θα υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή 
DVD) σε δύο (2) αντίγραφα σε µορφή που θα γνωστοποιηθεί από την ΑΜ. Η 
ηλεκτρονική µορφή των αρχείων θα περιλαµβάνει την έκδοση Αutocad (dwg) και την 
εκτυπώσιµη (pdf). Ειδικά για τις Μελέτες Τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων τα σχέδια 
των µελετών θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε µέγεθος Α3. 

Για τις υπόλοιπες υποβολές που περιγράφονται σε επόµενες παραγράφους (πχ 
παρ. 4.5, 4.6), αν και δεν σχετίζονται άµεσα µε µελέτες, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

• Οι Επί Τόπου Αλλαγές θα υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίγραφα. 

• Οι Μεθοδολογίες Κατασκευής και οι ∆ιαδικασίες ∆οκιµών θα υποβάλλονται σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα µε δύο (2) πρόσθετες πρώτες σελίδες για σφράγιση-
έγκριση. 

• Τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) θα υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίγραφα. 
Οι µηνιαίες και εβδοµαδιαίες αναφορές, οι αναφορές Υγείας και Ασφάλειας και 
τα αποτελέσµατα εργοστασιακών δοκιµών θα υποβάλλονται σε τρία (3) 
αντίγραφα. 

 

3.2 Χρόνοι Υποβολής και Ελέγχου Μελετών 

Οι Μελέτες (Εκθέσεις Μελετών, Μεθοδολογίες Εργασιών, Σχέδια, Φύλλα Υποβολής 
Υλικών, Μεθοδολογίες Κατασκευής, ∆ιαδικασίες δοκιµών και θέσης σε λειτουργία, 
Εγχειρίδια και Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, κατάλογοι εξοπλισµού και 
ανταλλακτικών κτλ) θα πρέπει να υποβληθούν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
Πρόγραµµα Υποβολής των Μελετών, το οποίο αναφέρεται στην  παρ. 3.4. 

Οι µελέτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλο χρόνο, ώστε η συµβατικά 
προγραµµατιζόµενη τελική έγκρισή τους να γίνεται πριν από την προβλεπόµενη – 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών του Αναδόχου - έναρξη των 
εργασιών. 

Ο έλεγχος σε κάθε υποβληθείσα µελέτη θα περαιώνεται εντός τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών οπότε και θα διαβιβάζεται στον Ανάδοχο µε κωδικό ελέγχου 
σύµφωνα µε την παρ. 3.3. 

Ο Ανάδοχος εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη µελέτης µε 
κωδικούς 2: «EΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ή 3: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και 
ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ», υποχρεούται να υποβάλλει την αναθεώρηση της µελέτης στην 
ΑΜ. 
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Προκειµένου να επιταχυνθεί ο χρόνος υποβολής-έγκρισης των µελετών, θα γίνονται 
αποδεκτές µέχρι δύο (2) αναθεωρήσεις της εκάστοτε µελέτης. Αν µετά και τη δεύτερη 
αναθεώρηση δεν έχει επιτευχθεί η έγκριση της υπόψη µελέτης, τότε θα 
πραγµατοποιείται σύσκεψη/συσκέψεις µεταξύ εκπροσώπων της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας του Έργου, της ∆ιεύθυνσης Μελετών Έργων και όποιων άλλων 
∆ιευθύνσεων της ΑΜ απαιτείται και των αντίστοιχων εκπροσώπων του Αναδόχου, 
ώστε να συµφωνούνται όλα τα εκκρεµή θέµατα και να ακολουθεί άµεσα η τελική 
υποβολή και έγκριση της υπόψη µελέτης. 

Η ατζέντα της σύσκεψης θα κοινοποιείται στους εµπλεκόµενους από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την υλοποίησή της. Θα 
τηρείται Κατάλογος Συµµετεχόντων και τα Πρακτικά της Σύσκεψης θα 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο επισήµως. 

 
3.3 Κωδικοί Ελέγχου Μελετών 

Οι κωδικοί ελέγχου των µελετών θα είναι οι ακόλουθοι: 

• Κωδικός 1: «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ» ή «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΌΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ» 

Η µελέτη εγκρίνεται. Στην περίπτωση της Μελέτης Εφαρµογής οι εργασίες 
δύνανται να εκτελεσθούν µε την προϋπόθεση της ενσωµάτωσης των 
παρατηρήσεων στα σχέδια «Ως Κατασκευάσθη». Εάν απαιτείται επανυποβολή 
της µελέτης, αυτή θα επανυποβληθεί.  

• Κωδικός 2: «EΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»: 

Η µελέτη εγκρίνεται µε παρατηρήσεις. Η µελέτη θα πρέπει να επανυποβληθεί 
προς έγκριση για να αναβαθµισθεί σε Κωδικό 1. Σε επίπεδο ΜΕ, οι εργασίες 
επιτρέπεται να εκτελεσθούν, εφόσον ο Ανάδοχος λάβει υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τις ενσωµατώσει στην κατασκευή και στα έγγραφα «Ως 
κατασκευάσθη. 

• Κωδικός 3: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ»: 

Οι εργασίες δεν επιτρέπεται να εκτελεσθούν. 

Η µελέτη θα πρέπει να αναθεωρηθεί και επανυποβληθεί λαµβάνοντας υπόψη 
τα σχόλια, διορθώσεις και παρατηρήσεις της ΑΜ.   

• Κωδικός 4: «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ»:  

∆εν απαιτείται ο έλεγχος της µελέτης.  

 
3.4 Υποβολή Προγράµµατος Υποβολής Μελετών 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Πρόγραµµα Υποβολής των Μελετών του 
Έργου εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Αυτό θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των Εκθέσεων Μελετών, Μεθοδολογιών, Σχεδίων και όλων 
των αναφεροµένων στην παράγραφο 4, που θα εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του 
Έργου µαζί µε τις προγραµµατιζόµενες ηµεροµηνίες υποβολής τους, ενώ θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται και οι υποβολές των ∆ιαδικασιών ∆οκιµών για όλα τα 
αντικείµενα. Ειδικότερα, η ανάλυση του προγράµµατος µελετών θα πρέπει να 
καλύπτει τα βασικά αντικείµενα (όχι την επί µέρους ανάλυση) των πινάκων της παρ. 
4.2 / 4.4 της παρούσας προδιαγραφής και ανά γεωγραφική ενότητα, µε  αναφορά 
στην προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία υποβολής τους. Το πρόγραµµα των προς 
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υποβολή µελετών θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου 
και να εναρµονίζεται µε τα παρακάτω, σύµφωνα µε το άρθρο GS 0500: 

• Την προγραµµατιζόµενη αλληλουχία των κατασκευών και εγκαταστάσεων. 

• Τις σχετικές απαιτήσεις αναφορικά µε την υποβολή Μελετών, όπως 
περιγράφονται στις Προδιαγραφές Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και 
Εργασιών.  

• Τους απαιτούµενους χρόνους για τουλάχιστον µία (1) αναθεώρηση / 
επανυποβολή των µελετών καθώς και των ελέγχων τους από την ΑΜ. 

• Τη λογική αλληλουχία υποβολής µελετών, ώστε να µην γίνονται υποβολές σε 
χρόνους σηµαντικά πρότερους των αντίστοιχων εργασιών (πχ. Υποβολή ΦΥΥ 
καλωδίων στην αρχή του Έργου) ή να µην γίνονται υποβολές που 
προϋποθέτουν την έγκριση ή τουλάχιστον την υποβολή και έλεγχο άλλων 
µελετών που θεωρούνται προαπαιτούµενες για την έγκριση της ελεγχόµενης 
υποβολής. 

• Κάθε υποβολή µελέτης/οµάδας µελετών της λίστας του Προγράµµατος 
Υποβολής των Μελετών (ΠΥΜ) θα έχει σαφή αναφορά στην αντίστοιχη 
δραστηριότητα µελέτης του Χ∆ παραπέµποντας στο "Activity ID" της. 

Στην υποβολή του προγράµµατος µελετών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει 
προς έγκριση από την ΑΜ, λεπτοµερέστερη ανάλυση - λίστα των υποβολών που 
προτίθεται να κάνει για κάθε τεχνικό αντικείµενο, όπως αυτές ορίζονται και 
αναλύονται στους πίνακες των παρ. 4.2, 4.4 (χωρίς ηµεροµηνίες ή χρονοδιάγραµµα 
ή γεωγραφική ενότητα), ώστε να εξασφαλισθεί ένας εξορθολογισµός στον όγκο της 
κάθε µελέτης (βλ. επίσης επόµενη παρ. 3.5.3) καθώς και ο απαιτούµενος 
προγραµµατισµός και από τις δύο πλευρές (ΑΜ και Αναδόχου). Έγκριση της 
ανάλυσης / λίστας των υποβολών ως ανωτέρω δεν αφαιρεί το δικαίωµα της ΑΜ να 
ζητήσει επιπλέον µελέτες σε περιπτώσεις που θεωρεί αναγκαίο.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει (µέσω συνεργασίας µε την ΑΜ) την έγκριση 
του Προγράµµατος Υποβολής Μελετών εντός 30 ηµερών από την υποβολή του.  

Μία φορά κάθε έτος, το Πρόγραµµα Υποβολής Μελετών θα αναθεωρείται και θα 
επανυποβάλλεται, εφόσον έχει τροποποιηθεί. 

Το ΠΥΜ µπορεί να αναθεωρείται και επανυποβάλλεται σε µικρότερα χρονικά 
διαστήµατα, εάν προκύπτει λόγος επικαιροποίησης του. 

 
3.5 ∆ιαδικασία Ελέγχου Μελετών 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έλεγχο, µε επίσηµη αλληλογραφία τις µελέτες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Γενικής Προδιαγραφής, των 
σχετικών επί µέρους Προδιαγραφών Μελετών (αλλά και σχετικών Προδιαγραφών 
Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών) σε κάθε αντικείµενο, βάσει των ειδικών 
απαιτήσεων του Έργου.  Η ΑΜ θα ελέγχει τις υποβολές και θα επιστρέφει έγκριση ή 
σχόλια σύµφωνα µε τους κωδικούς ελέγχου (βλ. παρ 3.3), τις προθεσµίες (βλ. παρ. 
3.2) και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να έχει εγκριθεί το Πρόγραµµα Υποβολής Μελετών, διαφορετικά η υποβολή 
θα επιστρέφεται χωρίς έλεγχο. Στην παρούσα απαίτηση δεν περιλαµβάνονται 
οι µελέτες που σχετίζονται µε τις εργασίες που προγραµµατίζονται για το 
πρώτο 5µηνο του Έργου βάσει του εγκεκριµένου Χ/∆ του. 
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2.  Όλες οι µελέτες (κάθε τεύχος και κάθε σχέδιο) θα υπογράφονται από τους 
αντίστοιχους εγκεκριµένους µελετητές του Έργου. Στην περίπτωση τευχών 
που περιλαµβάνουν και αριθµό ενσωµατωµένων σχεδίων στο τεύχος 
(συνήθως σε µέγεθος Α4 ή Α3) σε κάθε σχέδιο θα πρέπει να φαίνεται το όνοµα 
/ λογότυπο του µελετητή, καθώς και τα ονόµατα αυτών που εκπόνησαν το 
σχέδιο, όπως απαιτείται από τα υποχρεωτικά Προγράµµατα Ποιότητας 
Μελετών  (ΦΕΚ 928/Β/4.07.2003, ∆ΙΠΑ∆ / ΟΙΚ / 501) ή τις αντίστοιχες 
διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου, που 
καλύπτουν την προαναφερόµενη νοµοθετική απαίτηση και τα σχετικά 
πρότυπα. 

3. Απαιτείται, επίσης, οι µελέτες να υποβάλλονται µε το ορθό θεµατικό 
περιεχόµενο (δηλαδή να διαχωρίζονται οι καθαυτό µελέτες, τα Φύλλα 
Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ), οι Μεθοδολογίες, οι ∆ιαδικασίες κλπ) και να είναι 
επιµελώς δοµηµένες σχετικά µε τον όγκο και τα περιεχόµενά τους (δηλαδή να 
αποφεύγονται τόσο ο κατακερµατισµός µελετών σε πολλές επί µέρους 
υποβολές ή αντίθετα η υποβολή συνόλου διαφορετικών µελετών κάτω από την 
ίδια υποβολή), καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατο τον έλεγχο της µελέτης στον 
προβλεπόµενο χρόνο. Η παρούσα απαίτηση συναρτάται και µε την 
λεπτοµερέστερη ανάλυση της λίστας υποβολών που αναφέρεται στην παρ. 3.4 
ανωτέρω. 

Σχετικά µε τη χρονική αλληλουχία υποβολής των µελετών για τα διάφορα 
αντικείµενα του Έργου, θα ισχύσει ως γενική αρχή ότι για την υποβολή 
Μελέτης Εφαρµογής συγκεκριµένου τµήµατος του Έργου, θα πρέπει να έχει 
ήδη εγκριθεί η αντίστοιχη Οριστική Μελέτη. 

4. Όσον αφορά τα ΦΥΥ, αυτά θα περιλαµβάνουν υλικά:  

 Εξοπλισµό Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου: 
αναφέρονται ως παράδειγµα υλικά όπως καλώδια, σωλήνες, πάσης φύσεως 
στηρίγµατα, κάµερες, µεγάφωνα κλπ. Τα ΦΥΥ δεν θα περιλαµβάνουν 
ολοκληρωµένα συστήµατα, όπως κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, σύστηµα 
αναγγελιών, συστήµατα τηλεπικοινωνιών κλπ, ιδιαίτερα όταν τµήµατα τους 
προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
υποβάλλονται ξεχωριστά ΦΥΥ για τα επιµέρους στοιχεία όπως κάµερες, 
µεγάφωνα κλπ. Στην προαναφερόµενη περίπτωση των ολοκληρωµένων 
Συστηµάτων, το σύνολο των ΦΥΥ των επιµέρους στοιχείων θα υποβάλλεται 
ταυτόχρονα για λόγους συνολικής εποπτείας της εφαρµογής. 

Τα προαναφερόµενα θα πρέπει να υποβάλλονται συµπληρωµατικά της 
αντίστοιχης µελέτης µε την ίδια ή άλλη υποβολή. 

Ισχύουν επίσης τα παρακάτω: 

5. Σε περίπτωση που υποβληθείσες µελέτες, µετά από τον πρώτο γενικό έλεγχο 
είναι ελλιπείς σε σηµαντικό βαθµό ή είναι βασισµένες σε λανθασµένα 
δεδοµένα ή δεν έχουν υπογραφεί από εγκεκριµένο µελετητή του Έργου, ή 
υποβάλλονται σε χρόνο µη συµβατό µε την αλληλουχία των µελετών, η ΑΜ 
δύναται να επιστρέφει στον Ανάδοχο τις εν λόγω µελέτες, χωρίς έλεγχο ως 
απαράδεκτες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις επανυποβάλλει διορθωµένες και 
αναθεωρηµένες βάσει των συµβατικών απαιτήσεων.  

6. Σε περιπτώσεις ανεπαρκών ή ελλιπών µελετών η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει την αλλαγή του µελετητή. 
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7. Ορισµένες µελέτες ή τµήµατα µελετών σε εξειδικευµένα τεχνικά αντικείµενα 
(όπως π.χ. υλικά, εξοπλισµός, µέθοδος εργασίας κλπ), τυχόν εξειδικευµένες 
αναλύσεις οι οποίες εκπονούνται από γραφεία του εξωτερικού, εφόσον 
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα δύνανται να ελέγχονται και να εγκρίνονται 
σε αυτήν. Μετά την έγκρισή τους εφόσον απαιτηθεί από την ΑΜ θα 
υποβάλλονται και στην Ελληνική γλώσσα. Οµοίως, σε ορισµένες υποβολές 
του Αναδόχου σε εξειδικευµένα τεχνικά αντικείµενα η ΑΜ δύναται να δίνει 
σχόλια στην Αγγλική γλώσσα. 

8. Επισηµαίνεται ότι η πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόµενων µελετών 
είναι καθοριστικά στοιχεία για την οµαλή εκπόνηση και εξέλιξη των µελετών 
του Έργου και για την εξέλιξη των εργασιών του Έργου εντός του συµβατικού 
χρονοδιαγράµµατος. 

9. Μία εγκεκριµένη µελέτη θα δύναται να επανυποβληθεί µε τροποποιήσεις, 
ακόµη και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της στο Έργο, εάν υπάρχει σηµαντικός 
λόγος προς τούτο, όπως π.χ. σε περιπτώσεις αστοχίας µελέτης, αλλαγής 
κανονισµών, συντονιστικών απαιτήσεων, εργοταξιακών περιορισµών, µη 
διαθεσιµότητας υλικών ή εξοπλισµού κλπ. Τέτοιες τροποποιήσεις µπορεί να 
ζητηθούν από την ΑΜ ή να προταθούν από τον Ανάδοχο και να γίνουν 
αποδεκτές από την ΑΜ.   

10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προτίθεται να προτείνει νέα υλικά ή εξοπλισµό 
βελτιωµένης τεχνολογίας σε συγκεκριµένο σύστηµα, τεχνολογικά προηγµένα 
σε σχέση µε τα προδιαγραφόµενα (πχ καλώδια που παράγονται µε 
προηγµένες τεχνολογίες παραγωγής, ηλεκτρονικά εξαρτήµατα ή επί µέρους 
εξοπλισµό κλπ, αλλά όχι συνολικά συστήµατα) που ικανοποιούν κατ’ 
ελάχιστον τις Προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, 
καθώς και τις τεχνικές, λειτουργικές και ποιοτικές απαιτήσεις του Έργου, χωρίς 
αυτά να έχουν αρνητική επίπτωση σε άλλα τµήµατα ή συστήµατα του Έργου, 
θα τα υποβάλλει στην ΑΜ προς έλεγχο και έγκριση, χωρίς να απαιτείται αίτηµα 
Τεχνικής Παρέκκλισης και χωρίς αύξηση του Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος.  

 

4 Περιγραφή του αντικειµένου των µελετών 

4.1 Εισαγωγή 

Για την καλύτερη κατανόηση του αντικειµένου των Μελετών του Αναδόχου και για το 
επίπεδο λεπτοµέρειας τους ανάλογα µε τη φάση της µελέτης (Οριστική Μελέτη, 
Μελέτη Εφαρµογής) και µε το αντικείµενο, παρατίθενται στη συνέχεια κατάλογοι µε 
τα παραδοτέα σχέδια και τα περιεχόµενα των τεχνικών εκθέσεων κάθε µελέτης. 

∆ιευκρινίζεται ότι η κατωτέρω παράθεση των σχεδίων και των περιεχοµένων των 
εκθέσεων γίνεται προκειµένου να οργανωθεί το γενικό πλαίσιο εκπόνησης και 
παρουσίασης των µελετών. Τα ζητούµενα της ενότητας 4, αποτελούν τα ελάχιστα 
παραδοτέα και δεν συνιστούν κατ’ ανάγκην έναν πλήρη κατάλογο µε τον οποίο 
εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σε κάθε περίπτωση µελέτης. Με την 
έννοια αυτή είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις από τα αναφερόµενα 
κατωτέρω ως προς τον αριθµό των απαιτουµένων σχεδίων, ή στην κλίµακα 
σχεδίασης αυτών, ή στη θεµατολογία και το περιεχόµενο των επιµέρους 
παραδοτέων (σχεδίων ή εκθέσεων), εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί για την καλύτερη 
κατανόηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των µελετών. 

Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι στην παρούσα Γενική Προδιαγραφή δεν γίνεται εκτεταµένη 
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αναφορά στο περιεχόµενο των Τευχών Υπολογισµών που περιλαµβάνονται στα 
παραδοτέα των µελετών του Αναδόχου. Τα τεύχη υπολογισµών, όπου απαιτούνται  
θα εκπονούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Προδιαγραφές Μελετών του 
Έργου. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή στην ΑΜ προς έλεγχο, σχεδίων µελέτης χωρίς 
τα αντίστοιχα τεύχη των υπολογισµών και των εκθέσεων µελέτης . 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανατρέχει στα τεύχη των 
προδιαγραφών κάθε αντικειµένου όσον αφορά τα ζητούµενα και τα περιεχόµενα των 
µελετών. 

Εάν ζητηθεί από την ΑΜ η υποβολή πρόσθετων πληροφοριών ή σχεδίων ή 
διευκρινίσεων για την αρτιότερη κατανόηση των µελετών και διευκόλυνση των 
εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις παρέχει. 

 
4.2  Σχέδια Μελετών 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρµογής θα 
απαιτηθούν τα κάτωθι σχέδια ανά αντικείµενο, όπως παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί. Οι αναφερόµενες στα επόµενα κλίµακες σχεδίων µπορούν να 
τροποποιηθούν από τον µελετητή κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασής του και 
έγκρισης από την ΑΜ. 
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
A/A ANTIKEIMENO ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Γειώσεις και Προστασία 
έναντι διαφυγόντων 
ρευµάτων 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα γειώσεων ανά θέση 
(πχ σταθµό, φρέαρ, κτίριο κτλ), που να 
καλύπτει όλα τα συστήµατα της σύµβασης, 
λαµβάνοντας υπόψη το σύστηµα γειώσεων 
που έχει εγκατασταθεί από τον κύριο ανάδοχο 
της Επέκτασης Καλαµαριάς. 

 

•  Λεπτοµερές ηλεκτρολογικό διάγραµµα 
γειώσεων ανά θέση (πχ σταθµό, φρέαρ, 
κτίριο κτλ), που να καλύπτει όλα τα 
συστήµατα της σύµβασης λαµβάνοντας 
υπόψη το σύστηµα γειώσεων που έχει 
εγκατασταθεί από τον κύριο ανάδοχο της 
Επέκτασης Καλαµαριάς.  

• Σχέδια τελικής όδευσης όλων των 
καλωδιώσεων γειώσεων που θα 
εγκατασταθούν από τον παρόντα ανάδοχο, 
τα οποία θα παρασχεθούν στον κύριο 
ανάδοχο της Επέκτασης για να 
περιληφθούν στα τελικά συντονιστικά 
σχέδια του έργου σε κάθε θέση. 
 

 Κλειστό Κύκλωµα 
Τηλεόρασης (CCTV)  

• 1 σχηµατικό διάγραµµα ανά σταθµό. 

• 1 σχέδιο διάταξης ανά στάθµη για κάθε σταθµό 
που θα δεικνύει τις θέσεις του εξοπλισµού 
(κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού, όπου 
απαιτείται, λαµβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάµενες σχάρες ασθενών ρευµάτων (LV) 
που έχουν εγκατασταθεί από τον κύριο 
ανάδοχο της Επέκτασης, µε διασφάλιση της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC). 

• Λογικό διάγραµµα ακολουθίας για το λογισµικό 
εφαρµογής σε συνδυσµό µε το υφιστάµενο του 
Βασικού Έργου µε το οποίο θα συνδεθεί. 

• 1 λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα σε κάθε 
σταθµό. 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο διάταξης ανά 
στάθµη για κάθε σταθµό, που θα δεικνύει 
θέσεις του εξοπλισµού (κλίµακες 1:200 ή 
1:100). 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο όδευσης 
καλωδίων εξοπλισµού, όπου απαιτείται, µε 
διασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας καλωδίων (EMC), 
λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες 
σχάρες ασθενών ρευµάτων (LV) που έχουν 
εγκατασταθεί από τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης Καλαµαριάς. 

• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα 
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συνδεσµολογίας εξοπλισµού, 
περιλαµβανοµένων και των συνδσέσεων µε 
συναφή συστήµατα που έχουν εγκατασταθεί 
από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης 
Καλαµαριάς. 

 Σύστηµα ∆ηµοσίων 
Αναγγελιών (PA)  

• 1 σχηµατικό διάγραµµα ανά σταθµό. 

• 1 σχέδιο διάταξης ανά στάθµη για κάθε σταθµό 
που θα δεικνύει τις θέσεις του εξοπλισµού 
(κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού, όπου 
απαιτείται, λαµβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάµενες σχάρες ασθενών ρευµάτων (LV) 
που έχουν εγκατασταθεί από τον κύριο 
ανάδοχο της επέκτασης, µε διασφάλιση της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC). 

• Λογικό διάγραµµα ακολουθίας για το λογισµικό 
εφαρµογής σε συνδυσµό µε το υφιστάµενο του 
Βασικού Έργου µε το οποίο θα συνδεθεί. 

• 1 λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα σε κάθε 
σταθµό. 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο διάταξης ανά 
στάθµη για κάθε σταθµό, που θα δεικνύει 
θέσεις του εξοπλισµού (κλίµακες 1:200 ή 
1:100). 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο όδευσης 
καλωδίων εξοπλισµού, όπου απαιτείται µε 
διασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας καλωδίων (EMC), 
λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες 
σχάρες ασθενών ρευµάτων (LV) που έχουν 
εγκατασταθεί από τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης Καλαµαριάς. 

• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα 
συνδεσµολογίας εξοπλισµού, 
περιλαµβανοµένων και των συνδέσεων µε 
συναφή συστήµατα που έχουν εγκατασταθεί 
από τον κύριο ανάδοχο της επέκτασης 
Καλαµαριάς. 
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 Ψηφιακό Σύστηµα 
Μετάδοσης ∆εδοµένων 
(DTS)  

 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα του νέου εξοπλισµού 
στους σταθµούς, διακλαδώσεις, φρέατα, ΚΕΛ 
(OCC) και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

• 1 σχέδιο διάταξης ανά στάθµη για κάθε 
σταθµό, που θα δεικνύει θέσεις του εξοπλισµού  
DTS  (κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού DTS, 
όπου απαιτείται µε διασφάλιση της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας καλωδίων 
(EMC). 

• Συνοπτικό διάγραµµα διασύνδεσης εξοπλισµού 
για όλη την επέκταση και την σύνδεσή του µε 
το Βασικό Έργο. 

• Λογικό διάγραµµα ακολουθίας για το λογισµικό 
εφαρµογής σε συνδυσµό µε το υφιστάµενο του 
Βασικού Έργου µε το οποίο θα συνδεθεί. 

• Τυπικό διάγραµµα διασύνδεσης εξοπλισµού 
DTS µε τα επιµέρους συστήµατα 
τηλεπικοινωνιών. 

 
 
 

• Για κάθε σταθµό, φρέαρ, διασταύρωση, 
σήραγγα, ΚΕΛ (OCC) και Εφεδρικό ΚΕΛ 
(ECR) 

απαιτούνται:  

• Λεπτοµερή µονογραµµικά διαγράµµατα του 
συστήµατος DTS. 

• Λεπτοµερή σχηµατικά διαγράµµατα του 
συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης 
δεδοµένων DTS.  

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο διάταξης 
εξοπλισµού ανά στάθµη σε σταθµούς, 
φρέατα, διακλαδώσεις κτλ, που θα δεικνύει 
θέσεις του εξοπλισµού συστήµατος 
ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων DTS 
(κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο όδευσης 
καλωδίων εξοπλισµού συστήµατος 
ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων - DTS, 
όπου απαιτείται µε διασφάλιση της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας καλωδίων 
(EMC).  

• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα 
συνδεσµολογίας εξοπλισµού του 
συστήµατος ψηφιακής µετάδοσης 
δεδοµένων – DTS µε τα επιµέρους 
συστήµατα τηλεπικοινωνιών, κατά µήκος 
της επέκτασης καθώς και µε το Βασικό 
Έργο. 
 

 Σύστηµα Ασφάλειας και 
Προστασίας (SMS) µετά των 
υποσυστηµάτων: 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα του νέου εξοπλισµού 
στους σταθµούς, διακλαδώσεις, φρέατα, ΚΕΛ 
(OCC) και Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR). 

• 1 σχέδιο διάταξης ανά στάθµη για κάθε 

Για κάθε σταθµό, φρέαρ, διασταύρωση και 
σήραγγα απαιτούνται:  

• Λεπτοµερή µονογραµµικά διαγράµµατα του 
συστήµατος SMS/IDS/ACC.   
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• Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης 
Εισόδου ( IDS) 

• Ελέγχου Πρόσβασης 
(ACC) 

 
 

σταθµό, που θα δεικνύει θέσεις του εξοπλισµού  
SMS/IDS/ACC  (κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού IDS / 
ACC, όπου απαιτείται µε διασφάλιση της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας καλωδίων 
(EMC). 

• Συνοπτικό διάγραµµα διασύνδεσης εξοπλισµού 
για όλη την επέκταση και την σύνδεσή του µε 
το Βασικό Έργο. 

• Λογικό διάγραµµα ακολουθίας για το λογισµικό 
εφαρµογής σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο 
του Βασικού Έργου, µε το οποίο θα συνδεθεί. 

• Τυπικό διάγραµµα διασύνδεσης εξοπλισµού 
SMS/IDS/ACC.  

 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο διάταξης 
εξοπλισµού ανά στάθµη, που θα δεικνύει τις 
θέσεις του εξοπλισµού των συστηµάτων 
SMS/IDS/ACC  (κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο όδευσης 
καλωδίων εξοπλισµού των συστηµάτων 
SMS/IDS/ACC, όπου απαιτείται µε 
διασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας καλωδίων (EMC). 

• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα 
συνδεσµολογίας εξοπλισµού των 
συστηµάτων SMS/IDS/ACC.  

 Σύστηµα Ασύρµατης 
Επικοινωνίας (TETRA) 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα για το σύνολο της 
επέκτασης και 1 τυπικό σχηµατικό διάγραµµα 
σε σταθµό.  

• 1 σχέδιο διάταξης ανά στάθµη για κάθε σταθµό 
που θα παρουσιάζει τις θέσεις του εξοπλισµού 
(κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• ∆ιασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας (EMC). 

• Προκαταρτικά σχέδια όδευσης εσχαρών, 
καναλιών κλπ. 

• Λογικό διάγραµµα ακολουθίας για το λογισµικό 
εφαρµογής. 

• 1 λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα σε κάθε 
σταθµό, διακλάδωση, φρέαρ και σήραγγα.  

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο διάταξης ανά 
στάθµη, για κάθε σταθµό, διακλάδωση, 
φρέαρ και σήραγγα, που θα δεικνύει τις 
θέσεις του εξοπλισµού (κλίµακες 1:200 ή 
1:100). 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο όδευσης 
καλωδίων εξοπλισµού, όπου απαιτείται µε 
διασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας καλωδίων (EMC). 

• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα 
συνδεσµολογίας εξοπλισµού σε κάθε 
σταθµό, διακλάδωση, φρέαρ και σήραγγα.  
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 Σύστηµα Πληροφόρησης 
Επιβατών (PIS)  

 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα ανά σταθµό.  

• 1 σχέδιο διάταξης ανά στάθµη για κάθε σταθµό 
που θα παρουσιάζει τις θέσεις του εξοπλισµού 
(κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού, όπου 
απαιτείται.  

• ∆ιασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας (EMC). 

• Σχηµατικό διάγραµµα σύνδεσης µε το σύστηµα 
ATC. 

• 1 λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα σε κάθε 
σταθµό.  

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο διάταξης ανά 
στάθµη για κάθε σταθµό, που θα δεικνύει τις 
θέσεις του εξοπλισµού (κλίµακες 1:200 ή 
1:100). 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο όδευσης 
καλωδίων εξοπλισµού, όπου απαιτείται µε 
διασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας καλωδίων (EMC). 

• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα 
συνδεσµολογίας εξοπλισµού. 

 

 Ενοποιηµένο Κεντρικό 
Σύστηµα Ελέγχου 
Τηλεπικοινωνιών (ICCS) 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα ανά σταθµό, ΚΕΛ, 
ΕΚΕΛ περιλαµβανοµένων των συνδέσεων 
προς όλα τα εξυπηρετούµενα συστήµατα. 

• 1 σχέδιο διάταξης στο δωµάτιο 3.4t και SMR 
(2.3) για κάθε σταθµό που θα παρουσιάζει τις 
θέσεις του εξοπλισµού (κλίµακες 1:200 ή 
1:100). 

• Σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού, όπου 
απαιτείται, µε διασφάλιση της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC). 

• Λογικό διάγραµµα ακολουθίας για το λογισµικό 
εφαρµογής. 

• 1 λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα σε κάθε 
σταθµό, ΚΕΛ, ΕΚΕΛ περιλαµβανοµένων 
των συνδέσεων προς όλα τα 
εξυπηρετούµενα συστήµατα. 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο διάταξης στο 
δωµάτιο 3.4t και SMR (2.3) για κάθε 
σταθµό, που θα δεικνύει θέσεις του 
εξοπλισµού (κλίµακες 1:200 ή 1:100). 

• Τελικό συντονισµένο σχέδιο όδευσης 
καλωδίων εξοπλισµού, όπου απαιτείται µε 
διασφάλιση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας καλωδίων (EMC). 

• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα 
συνδεσµολογίας εξοπλισµού. 
 

 Σύστηµα Τηλεχειρισµού  και 
Ελέγχου Παροχής Ισχύος 
(PRCS)   

 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα για το Σύστηµα 
Τηλεχειρισµού & Ελέγχου Παροχής Ισχύος 
(Κέντρο Ελέγχου, τοπικών τερµατικών 
µονάδων τηλεχειρισµού & επιτήρησης του 

• Λεπτοµερή ηλεκτρολογικά σχέδια, λίστες 
κλεµµοσειρών, λίστες καλωδίων, σχεδίων 
σύνδεσης κλπ. 

• Όλα τα βασικά τεχνικά στοιχεία του 
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εξοπλισµού στα τεχνικά δωµάτια). 

• 1 σχηµατικό διάγραµµα ανά σταθµό του 
συστήµατος Τηλεχειρισµού & Ελέγχου 
Παροχής Ισχύος (διασύνδεση των εξοπλισµών 
µε τις τοπικές τερµατικές µονάδες). 

• Λογικό διάγραµµα αυτόµατης 
επανατροφοδότησης δικτύου 20KV στους 
σταθµούς. 

• Λογικά διαγράµµατα και διαγράµµατα ροής. 

• Σχηµατική διάταξη τροποποιήσεων Κέντρου 
Ελέγχου και Εφεδρικού Κέντρο Ελέγχου. 

• ∆ιάταξη εξοπλισµού PRCS σε σταθµούς, 
διακλαδώσεις, φρέατα κτλ 

εξοπλισµού θα δεικνύονται στα σχέδια. 

• Λεπτοµερής σχηµατική διάταξη εξοπλισµού 
σε επίπεδο σταθµού / διακλάδωσης / 
φρέατος. 

• Λεπτοµερής σχηµατική διάταξη 
τροποποιήσεων εξοπλισµού Κέντρου 
Ελέγχου Λειτουργίας και Εφεδρικού 
Κέντρου Ελέγχου. 

• Σχέδια διάταξης εξοπλισµού PRCS επί των 
αιθουσών σε επίπεδο σταθµού, 
διακλάδωσης, φρέατος, ΚΕΛ και εφεδρικού 
ΚΕΛ, περιλαµβανοµένων των οδεύσεων 
καλωδιώσεων. 
 

 Σχέδια Συντονισµού • Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το σύνολο των 
απαιτουµένων πληροφοριών και σχεδίων 
επιπέδου ΟΜ που απαιτούνται από τα 
συστήµατα που θα εγκαταστήσει για να τα 
µεταφερθούν στον κύριο Ανάδοχο της 
Επέκτασης που είναι υπεύθυνος για τον 
συνολικό συντονισµό µελετών του Έργου.  

• Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το σύνολο των 
απαιτουµένων πληροφοριών και σχεδίων 
επιπέδου ΜΕ που  απαιτούνται από τα 
συστήµατα που θα εγκαταστήσει για να τα 
µεταφερθούν στον κύριο Ανάδοχο της 
επέκτασης που είναι υπεύθυνος για τον 
συνολικό συντονισµό µελετών του Έργου. 

• Κλίµακα 1:200 ή 1:100 
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4.3 Παρουσίαση Σχεδίων Μελετών 

4.3.1 Γενικά 

Η αρίθµηση και η διαµόρφωση των σχεδίων θα γίνουν σύµφωνα µε την 
Προδιαγραφή GS0100 «Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων 
Μετρό». 

Θα καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχει οµοιοµορφία στα υποβαλλόµενα 
σχέδια σχετικά µε το µέγεθός τους (πχ. Α0 ή Α1). 

Επίσης θα υποβάλλονται έγχρωµα όσα σχέδια,  διαγράµµατα και σκαριφήµατα 
απαιτούν έγχρωµη εκτύπωση για καλύτερη κατανόηση. 

4.3.2 Οριστική Μελέτη (ΟΜ-GFD) 

Για την Οριστική Μελέτη όλα τα σχέδια θα παρουσιασθούν οµαδοποιηµένα 
όπως παρακάτω: 

Σχηµατικά διαγράµµατα, µονογραµµικά διαγράµµατα και σχέδια κατόψεων του 
συνόλου των συστηµάτων για όλα τα αντικείµενα όπως περιγράφονται στην παρ. 
4.2. 

4.3.3 Μελέτη Εφαρµογής (ΜΕ-DFD) 

Για όλα τα στάδια µελετών, τα σχέδια θα παρουσιασθούν ανά αντικείµενο σε 
πλήρη λεπτοµέρεια, που να επιτρέπει την κατασκευή των έργων ή την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού µε όλες τις λεπτοµέρειες. 

Ειδικά θα απαιτηθεί η παροχή των σχεδίων και πληροφοριών των συστηµάτων 
της Σύµβασης για την εκπόνηση των τελικών σχεδίων συντονισµού σε επίπεδο 
Μελέτης Εφαρµογής από τον κύριο ανάδοχο του έργου, που να περιέχει όλα τα 
ανωτέρω συστήµατα, µε τον τελικά επιλεγέντα εξοπλισµό.  

Αφού οριστικοποιηθούν τα σχέδια συντονισµού, µετά την έγκρισή τους από την 
Α.Μ., θα αποτελούν τα τελικά εγκεκριµένα σχέδια για την κατασκευή των έργων 
και την εγκατάσταση του εξοπλισµού. 

Ειδική µνεία γίνεται στην εκπόνηση των τυπικών λεπτοµερειών για την 
εγκατάσταση των συστηµάτων. Οι τυπικές λεπτοµέρειες θα πρέπει να 
εκπονηθούν για το σύνολο του έργου και να εφαρµόζονται σε κάθε θέση όπως 
απαιτείται χωρίς τροποποιήσεις, για την διασφάλιση της οµοιοµορφίας των 
τεχνικών λύσεων. 

4.3.4 Σχέδια Συντονισµού  

Απαιτείται η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών προς τον κύριο ανάδοχο 
του Έργου για την εκπόνηση από αυτόν των σχεδίων συντονισµού σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα αναλυτικά στο Κεφάλαιο GS0900 – «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ» και στο αντίστοιχο εδάφιο του Πίνακα της παρ. 4.2 του 
παρόντος. 

4.3.5 Σχέδια «Όπως Κατασκευάστηκε» («As Built») 

Μετά το πέρας των εργασιών του Έργου ή και την περάτωση κάθε επιµέρους 
αυτοτελούς τµήµατος αυτού θα απαιτηθεί να υποβληθούν για έλεγχο και έγκριση 
τα σχέδια «Όπως Κατασκευάστηκε» » (as-built drawings) για κάθε ένα από τα 
αντικείµενα µελέτης του έργου. 
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Τα σχέδια αυτά θα είναι τα σχέδια της Μελέτης Εφαρµογής στα οποία θα έχουν 
περιληφθεί όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις που έγιναν κατά την κατασκευή 
των έργων και την εγκατάσταση του εξοπλισµού και που ανταποκρίνονται 
απόλυτα στην τελική µορφή των κατασκευών και εγκαταστάσεων. 

Ο τρόπος υποβολής και ο αριθµός των αντιγράφων των «Όπως 
Κατασκευάστηκε» σχεδίων για κάθε ένα από τα αντικείµενα µελέτης του Έργου 
θα είναι αυτός που αναγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 της παρούσας  
Προδιαγραφής. 
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4.4 Εκθέσεις Μελετών  
Στα πλαίσια εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρµογής θα περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα στις αντίστοιχες 
εκθέσεις ανά αντικείµενο µελέτης, όπως παρατίθενται στο πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κλειστό Κύκλωµα 
Τηλεόρασης (CCTV)  
 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενου συστήµατος µε 
το οποίο θα συνδεθεί και ανάγκες σύνδεσης. 

• Απαιτήσεις παροχής ισχύος και ελέγχου. 
• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 

(EMC). 
• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική 
διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής περιγραφή του εξοπλισµού και της λειτουργίας 
του συστήµατος περιλαµβανοµένου και λογισµικού.  

• Λεπτοµερής ανάλυση αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Περιγραφή εφεδρείας συστηµάτων. 

• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε 
επιµέρους τµήµατός του. 

• Λίστα προτύπων. 

• Περιγραφή του λογισµικού και των δυνατοτήτων, 
χαρακτηριστικών, περιορισµών, ασφαλείας και χρήσης αυτού. 

• 3D προσοµοίωση κάλυψης CCTV. 

Σύστηµα ∆ηµοσίων 
Αναγγελιών (PA)  
 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενου συστήµατος µε 
το οποίο θα συνδεθεί και ανάγκες σύνδεσης. 

• Απαιτήσεις παροχής ισχύος και ελέγχου. 

• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
(EMC). 

• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 
 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική 
διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής περιγραφή του εξοπλισµού και της λειτουργίας 
του συστήµατος περιλαµβανοµένου και λογισµικού. 

• Λεπτοµερής ανάλυση αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Περιγραφή εφεδρείας συστηµάτων. 

• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε 
επιµέρους τµήµατός του. 

• Λίστα προτύπων. 

• Περιγραφή του λογισµικού και των δυνατοτήτων, 
χαρακτηριστικών, περιορισµών, ασφαλείας και χρήσης αυτού. 

• Ακουστική µελέτη- προσοµοίωση. 
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Ψηφιακό Σύστηµα 
Μετάδοσης ∆εδοµένων 
(DTS)  
  
 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενου συστήµατος µε 
το οποίο θα συνδεθεί και ανάγκες σύνδεσης. 

• Λίστα εξυπηρετούµενων συστηµάτων. 

• Απαιτήσεις παροχής ισχύος και ελέγχου. 

• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
(EMC). 

• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 
 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική 
διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής περιγραφή του εξοπλισµού και της λειτουργίας 
του συστήµατος περιλαµβανοµένου και λογισµικού. 

• Λεπτοµερής ανάλυση αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Περιγραφή εφεδρείας συστηµάτων. 

• Υπολογισµοί χωρητικότητας δικτύου και ταχύτητας. 

• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε 
επιµέρους τµήµατός του. 

• Περιγραφή της σύνδεσής και επικοινωνίας του µε όλα τα 
εξυπηρετούµενα συστήµατα, πρωτόκολλα, περιορισµούς, 
ασφάλεια. 

• Περιγραφή της σύνδεσής και επικοινωνίας του µε το κεντρικό 
υφιστάµενο σύστηµα µε το οποίο θα συνδεθεί, πρωτόκολλα, 
περιορισµοί, ασφάλεια. 

• Λίστα προτύπων. 

• Περιγραφή του λογισµικού και των δυνατοτήτων, 
χαρακτηριστικών, περιορισµών, ασφαλείας και χρήσης 
αυτού. 
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Σύστηµα Ασφάλειας και 
προστασίας (SMS) µετά των 
υποσυστηµάτων: 

• Ανίχνευσης µη 
Εξουσιοδοτηµένης 
Εισόδου ( IDS) 

• Ελέγχου Πρόσβασης 
(ACC) 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενου συστήµατος µε 
το οποίο θα συνδεθεί και ανάγκες σύνδεσης. 

• Λίστες δωµατίων που εξυπηρετούνται από IDS  
και ACC. 

• Απαιτήσεις παροχής ισχύος και ελέγχου. 
• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 

(EMC). 
• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική 
διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής περιγραφή του εξοπλισµού και της λειτουργίας 
του συστήµατος περιλαµβανοµένου και λογισµικού. 

• Λεπτοµερής ανάλυση αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Περιγραφή εφεδρείας συστηµάτων. 

• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε 
επιµέρους τµήµατός του. 

• Λίστα προτύπων. 

• Περιγραφή του λογισµικού και των δυνατοτήτων, 
χαρακτηριστικών, περιορισµών, ασφαλείας και χρήσης αυτού. 

Σύστηµα Ασύρµατης 
Επικοινωνίας  (TETRA) 
 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενου συστήµατος µε 
το οποίο θα συνδεθεί και ανάγκες σύνδεσης. 

• Απαιτήσεις παροχής ισχύος και ελέγχου. 

• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
(EMC). 

• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 
 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική 
διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής περιγραφή του εξοπλισµού και της λειτουργίας 
του συστήµατος περιλαµβανοµένου και λογισµικού.  

• Λεπτοµερής ανάλυση αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Περιγραφή εφεδρείας συστηµάτων. 

• Υπολογισµοί χωρητικότητας δικτύου και ταχύτητας. 

• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε 
επιµέρους τµήµατός του. 

• Λίστα προτύπων. 

• Περιγραφή του λογισµικού και των δυνατοτήτων, 
χαρακτηριστικών, περιορισµών, ασφαλείας και χρήσης 
αυτού. 

Σύστηµα Πληροφόρησης 
Επιβατών (PIS) 
 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενου συστήµατος 
περιλαµβανοµένου του συστήµατος ATC µε τα 
οποία θα συνδεθεί και ανάγκες σύνδεσης. 

• Απαιτήσεις παροχής ισχύος και ελέγχου. 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική 
διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής περιγραφή του εξοπλισµού και της λειτουργίας 
του συστήµατος περιλαµβανοµένου και λογισµικού.  

• Λεπτοµερής ανάλυση αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε 
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• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
(EMC). 

• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 
 

επιµέρους τµήµατός του. 

• Λίστα προτύπων. 

• Περιγραφή του λογισµικού και των δυνατοτήτων, 
χαρακτηριστικών, περιορισµών, ασφαλείας και χρήσης αυτού. 

Ενοποιηµένο Κεντρικό 
Σύστηµα Ελέγχου 
Τηλεπικοινωνιών (ICCS) 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενου συστήµατος µε 
το οποίο θα συνδεθεί και ανάγκες σύνδεσης. 

• Απαιτήσεις παροχής ισχύος και ελέγχου. 

• ∆ιασφάλιση ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
(EMC). 

• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 
 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική 
διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής περιγραφή του εξοπλισµού και της λειτουργίας 
του συστήµατος περιλαµβανοµένου και λογισµικού. 

• Λεπτοµερής ανάλυση αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Περιγραφή εφεδρείας συστηµάτων. 

• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε 
επιµέρους τµήµατός του. 

• Λίστα προτύπων. 

• Περιγραφή του λογισµικού και των δυνατοτήτων, 
χαρακτηριστικών, περιορισµών, ασφαλείας και χρήσης αυτού. 

Σύστηµα Τηλεχειρισµού και 
Ελέγχου Παροχής Ισχύος 
(PRCS) 

• Βασικές αρχές εγκατάστασης εξοπλισµού.  

• Περιγραφή λειτουργίας και διαγράµµατα ροής 
λειτουργιών, λήψης & επεξεργασίας δεδοµένων. 

• Υπολογισµοί χρόνων λειτουργίας & επεξεργασίας 
δεδοµένων από τον εξοπλισµό στους σταθµούς 
από/προς το ΚΕΛ. 

• Περιγραφή εξοπλισµού, λογισµικού, λειτουργικών 
χαρακτηριστικών και λειτουργίας. 

• Λίστα αλληλεπιδράσεων µε άλλα συστήµατα. 

• Κατάλογοι κύριου εξοπλισµού. 

• Απαιτήσεις Ισχύος και κατανάλωση ενέργειας. 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, λεπτοµερείς 
υπολογισµοί και διαστασιολόγηση εξοπλισµού και τελική 
επιλογή εξοπλισµού. 

• Λεπτοµερής τεχνική περιγραφή εξοπλισµού & λογισµικού για 
το Κέντρο Ελέγχου, τοπικών τερµατικών µονάδων 
τηλεχειρισµού & επιτήρησης του εξοπλισµού στα τεχνικά 
δωµάτια και στις κεντρικές αίθουσες ελέγχου στους σταθµούς. 

• Λίστες εισόδων / εξόδων & λοιπών σηµάτων από / προς τους 
διάφορους εξοπλισµούς µε το Σύστηµα Τηλεχειρισµού & 
Ελέγχου Παροχής Ισχύος (Κέντρο Ελέγχου & σταθµούς). 

• Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας Λογισµικού. 

• Σχέδιο Ανάπτυξης Λογισµικού. 

• Πρόγραµµα Ανάπτυξης Λογισµικού. 

• Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λογισµικού. 
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• Μελέτη και λειτουργική ανάλυση συστήµατος. 

• Περιγραφή Σταθµών Εργασίας Χειριστών στο Κέντρο 
Ελέγχου και στο Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου. 

• Ανάλυση RAMS. 

• Λεπτοµερής κατάλογος εξοπλισµού. 

• Προδιαγραφή υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 

• Προδιαγραφή Λογισµικού. 

• Αρχές Λειτουργίας 

• ∆ίκτυο και πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

• Κατάλογοι εντολών, ενδείξεων, συναγερµών κτλ. 

• Υπολογισµοί απαιτήσεων και κατανάλωσης ενέργειας. 

• ∆ιάταξη οθονών, γραφικών συµβόλων κτλ. των σταθµών 
εργασίας, συντήρησης, προσωρινών οθονών και του 
συστήµατος µεγάλων οθονών οπίσθιας προβολής (VCP) της 
Παροχής Ισχύος. 

• Καθορισµός όλων των σηµείων διασύνδεσης µεταξύ 
εξαρτηµάτων και υποσυστηµάτων και καθορισµός των 
σηµείων διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα. 

• Άλλα τεύχη που απαιτούνται για την πλήρη κατανόηση των 
συστηµάτων και χρειάζονται για την περιγραφή, 
προσδιορισµό και διευκρίνιση διαφόρων θεµάτων. 
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Αξιοπιστία,  ∆ιαθεσιµότητα, 
Συντηρησιµότητα, Ασφάλεια 
(RAMS) 
 

• Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Συστηµάτων (SAP). 

• Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Ασφαλείας (SP). 

• Προκαταρκτικό Σχέδιο ∆οκιµών Επίδειξης 
Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας και 
Συντηρησιµότητας (RDT). 

• Ανάλυση Ασφαλείας 

• Αναλύσεις Επικινδυνότητας. 

• Σχέδιο Ασφαλείας. 

• Σχέδιο Ασφάλειας Μελέτης. 

• Αναλύσεις Αξιοπιστίας και ∆ιαθεσιµότητας. 

• Αναλύσεις Συντηρησιµότητας. 

• Ανάλυση Ασφαλείας. 

• Καταστάσεις Αστοχίας, Επιπτώσεις και ανάλυση 
Κρισιµότητας (FMECA)  

• Αναλύσεις Αποκατάστασης. 

• Επικύρωσης της Εφαρµογής της Ασφάλειας. 

• Έλεγχος ∆ιασφάλισης Συστήµατος. 

• Σχέδιο Επίδειξης RAM (RDP) και δοκιµές. 

Ηλεκτροµαγνητική 
Συµβατότητα (EMC) 

∆είτε  αντίστοιχη προδιαγραφή EMC, στο άρθρο 
GS0120 

∆είτε  αντίστοιχη προδιαγραφή EMC, στο άρθρο GS0120 

Σχέδια Συντονισµού Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Μητρώο των Σηµείων 
Αλληλεπίδρασης του έργου. - 

Λειτουργία και Συντήρηση  Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. 
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4.5 Άλλα Θέµατα Εκθέσεων Μελετών 

Κάθε έκθεση µελέτης θα καλύπτει επίσης τα ακόλουθα θέµατα: 

• Οι µελέτες θα λάβουν υπόψη τους τον συντονισµό των µελετών σε 
συνδυασµό µε άλλους Αναδόχους, όπως απαιτείται. 

• Η εκπόνηση των µελετών θα διασφαλίζει τη  συµβατή  διασύνδεση του Έργου 
της επέκτασης Καλαµαριάς µε το υφιστάµενο δίκτυο του Μετρό – Βασικό 
Έργο. 

• Θα υπάρχει η διασφάλιση του λειτουργικού συντονισµού όλων των Η/Μ και 
σιδηροδροµικών συστηµάτων της σύµβασης 

• Στην περιοχή σύνδεσης της γραµµής µε την ήδη εν λειτουργία γραµµή, η 
µεθοδολογία και η φύση των εργασιών σύνδεσης ή ότι άλλο απαιτείται 
προκειµένου να εκτελεσθεί, δοκιµασθεί και τεθεί σε λειτουργία η διασύνδεση. 

• Στο πλαίσιο των  Μελετών Εφαρµογής,  θα πρέπει να υποβληθούν από τον 
Ανάδοχο και τα κάτωθι, για κάθε αντικείµενο του έργου τα κατωτέρω: 

1) Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ). 

2) Μεθοδολογία Κατασκευής (Method Statement)  

3) Μεθοδολογία Ασφαλούς Εκτέλεσης Εργασίας (Safe Work Method) 
σύµφωνα µε την GS 0750  

4) Εγχειρίδια και οδηγίες εγκατάστασης εξοπλισµού για όλα τα συστήµατα. 

5) ∆ιαδικασίες ελέγχων και δοκιµών (όλες τις φάσεις των ελέγχων και 
δοκιµών όπως αυτές ορίζονται στα συµβατικά τεύχη και τις 
προδιαγραφές, - FAT - IT - SAT – SIT - SPT). 

6) ∆ιαδικασίες θέσης σε λειτουργία και δοκιµαστικής λειτουργίας κάθε ενός 
από τα συστήµατα. 

7) Εγχειρίδια και οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης κάθε ενός από τα 
συστήµατα. 

8) Κατάλογοι εξοπλισµού ανά αντικείµενο. 

9) Κατάλογοι µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά για κάθε ένα από τα 
συστήµατα. 

10) Αναλυτικές προµετρήσεις για κάθε ένα από τα συστήµατα. 

11) Προγράµµατα εκπαίδευσης του εµπλεκόµενου προσωπικού. 

• Θα απαιτηθεί η εκπόνηση της µελέτης Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, 
Συντηρησιµότητας, Ασφάλειας, (RAMS) σύµφωνα µε την αντίστοιχη 
προδιαγραφή. 

• Θα απαιτηθεί η σύνταξη του Σχεδίου και αντιστοίχου Φακέλου Ασφαλείας και 
Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ), σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία και τη 
GS0750. 

• Ειδικά όσον αφορά τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ), εάν οι υποβολές είναι 
ελλιπείς ή απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις, η ΑΜ θα ζητά από 
τον Ανάδοχο τα απαιτούµενα στοιχεία µε σκοπό την συµπλήρωση της κάθε 
αρχικής υποβολής, και εφόσον υποβληθούν αυτά η ΑΜ θα εγκρίνει το ΦΥΥ.  
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4.6 Επί Τόπου Αλλαγή (Field Change) 

Η Επί Τόπου Αλλαγή, ορίζεται  ως η τοπικού χαρακτήρα και τεχνικά ισοδύναµη 
ενέργεια, λόγω απόκλισης από την εγκεκριµένη Μελέτη Εφαρµογής, την οποία ο 
Ανάδοχος προτίθεται να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της εγκαταστάσης των 
Συστηµάτων, χωρίς επίπτωση στο κόστος ή το χρονοδιάγραµµα του Έργου. Οι Επί 
Τόπου Αλλαγές προκύπτουν από κατασκευαστικούς ή πρακτικούς λόγους επί 
τόπου στο Έργο,  που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση των 
µελετών επί τόπου στο Έργο. 

Η Επί Τόπου Αλλαγή υποβάλλεται µε σχετικό αίτηµα του Αναδόχου µέσω 
τυποποιηµένου εντύπου του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος της ΑΜ (βλ. 
Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Μετρό) στο εργοτάξιο και µε 
επίσηµη αλληλογραφία προς την ΑΜ. Οι Επί Τόπου Αλλαγές θα εκτελούνται 
κατόπιν έγκρισης των αντίστοιχων αιτηµάτων του Αναδόχου από την ΑΜ. 

Το Αίτηµα Επί Τόπου Αλλαγής θα συνοδεύεται πάντοτε από αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας της συγκεκριµένης αλλαγής, Τεχνική Έκθεση τεκµηρίωσης, τους 
τυχόν απαραίτητους σχετικούς υπολογισµούς µε τα αντίστοιχα σχέδια / 
σκαριφήµατα, όποιο άλλο τεχνικό στοιχείο θεωρείται απαραίτητο ανάλογα µε τη 
φύση της προτεινόµενης αλλαγής, και την άποψη του Μελετητή σχετικά µε την 
επάρκεια και αρτιότητα της αλλαγής σε σχέση µε το αντικείµενο κατασκευής αλλά 
και τη µακροπρόθεσµη ασφάλεια του συνολικού έργου.  

Οι επί τόπου αλλαγές θα ενσωµατωθούν στα σχέδια «Όπως Κατασκευάστηκε». 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι Επί Τόπου Αλλαγές σε ένα Έργο θα καταγράφονται σε 
σχετικό µητρώο µε την απαιτούµενη κωδικοποίηση (ανά τοποθεσία κλπ, βλ. 
Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Μετρό στις Γενικές Προδιαγραφές 
– Τόµος ΙΙ). 

Σηµειώνεται ότι η τελευταία επικαιροποίηση του παραπάνω εντύπου όπως θα 
διαµορφωθεί από την ΑΜ, θα πρέπει να ενταχθεί κατάλληλα στο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου. 

 
4.7 Αναφορά Μη Συµµόρφωσης (NCR) 

Η Αναφορά Μη Συµµόρφωσης (NCR) αποτελεί αναφορά του Αναδόχου που 
υποβάλλεται µε τυποποιηµένο έντυπο του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος της 
ΑΜ (βλέπε Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Μετρό) στο εργοτάξιο 
αλλά και µε επίσηµη αλληλογραφία προς την ΑΜ. Η εν λόγω αναφορά συντάσσεται 
από τον Ανάδοχο είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µετά από υπόδειξη του 
Επιβλέποντα Μηχανικού όταν υπάρχει στο εργοτάξιο ακατάλληλη χρήση υλικών / 
εξοπλισµού ή µη χρήση µη εγκεκριµένων υλικών / εξοπλισµού όπως απαιτείται ή 
παρατηρείται ελαττωµατική εργασία, που δεν εναρµονίζεται µε τις Προδιαγραφές 
του Έργου ή τις ήδη εγκεκριµένες µελέτες. Επίσης η Αναφορά Μη Συµµόρφωσης 
αναφέρεται σε απόκλιση, ατέλεια ή αµέλεια γενικότερα σε σχέση µε τη Σύµβαση, τα 
Πρότυπα και τους Κανονισµούς καθώς και προς πιθανές εντολές της Υπηρεσίας. 
Στα πλαίσια αναφορών NCR αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην ποιότητα των 
εργασιών, επισηµαίνονται οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες που καλείται να 
υλοποιήσει ο Ανάδοχος, και αναφέρονται η προκαθορισµένη προθεσµία 
αποκατάστασης και ο υπεύθυνος υλοποίησης. Η αναφορά NCR γίνεται αποδεκτή 
για συγκεκριµένους τεχνικούς λόγους από την ΑΜ, ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα, 
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λόγω περαιτέρω απαιτούµενων ενεργειών (πχ. πρόσθετα διορθωτικά µέτρα.) ή / και 
συµβατική τακτοποίηση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκδώσει και υποβάλει Αναφορά Μη 
Συµµόρφωσης όποτε και για οιανδήποτε λόγο ζητηθεί από την ΑΜ εντός µίας 
εβδοµάδας. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι Αναφορές Μη Συµµόρφωσης σε ένα Έργο θα 
καταγράφονται σε σχετικό µητρώο µε την απαιτούµενη κωδικοποίηση (ανά 
τοποθεσία, κλπ, βάση του Εγχειριδίου Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Μετρό) 
των Γενικών Προδιαγραφών – Τόµος ΙΙ). 

Σηµειώνεται ότι η τελευταία επικαιροποίηση του παραπάνω εντύπου όπως θα 
αναπτυχθεί από την ΑΜ, θα πρέπει να ενταχθεί κατάλληλα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας του Αναδόχου. 

 
4.8 Τεχνική Παρέκκλιση 

Ως Τεχνική Παρέκκλιση ορίζεται η παρέκκλιση από τις συµβατικά προβλεπόµενες 
προδιαγραφές µελετών, υλικών, εργασιών, ή επιδόσεων την οποία δύναται να 
προτείνει ο Ανάδοχος µε σχετικό αίτηµά του που υποβάλλεται µε τυποποιηµένο 
έντυπο του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος της ΑΜ (βάση του Εγχειριδίου 
Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Μετρό των Γενικών Προδιαγραφών – Τόµος 
ΙΙ). Τεχνικές Παρεκκλίσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται 
αδυναµία κατασκευασιµότητας, αδυναµία εξεύρεσης υλικών, µέσων / εξοπλισµού, 
εργαστηρίων κλπ, σύµφωνα µε τα συµβατικώς προβλεπόµενα, ή λόγω 
αναθεώρησης των ισχυουσών προδιαγραφών / προτύπων. 

Το αίτηµα Τεχνικής Παρέκκλισης θα πρέπει να συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση 
που θα περιλαµβάνει επαρκή τεκµηρίωση των λόγων αδυναµίας συµµόρφωσης µε 
τα συµβατικώς προβλεπόµενα, συγκριτική τεχνική αναφορά µεταξύ της 
προτεινόµενης λύσης και της συµβατικά προβλεπόµενης (τα καθαρά πλεονεκτήµατα 
ή τουλάχιστον την ισοδυναµία της, συγκριτικά µε την συµβατική απαίτηση), αναφορά 
στην επάρκεια και αρτιότητά της προτεινόµενης λύσης, τη συµµόρφωσή της µε τις 
λοιπές προδιαγραφές του Έργου και την συµβατότητά της µε το σύνολο του Έργου. 
Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ανάλυση και τεκµηρίωση της διαφοράς κόστους 
µεταξύ της προτεινόµενης και της συµβατικής λύσης, εάν υπάρχει, καθώς και την 
επίδραση της προτεινόµενης λύσης στο χρονοδιάγραµµα του Έργου.  

Για την εφαρµογή της εν λόγω Τεχνικής Παρέκκλισης απαιτείται υποβολή σχετικής 
Μελέτης Εφαρµογής, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Άρθρα των Προδιαγραφών 
Μελετών Έργων, έλεγχος και έγκριση αυτής από την ΑΜ. Η Τεχνική Παρέκκλιση θα 
πρέπει να υποβάλλεται και να έχει εγκριθεί πριν την υποβολή της (αντίστοιχης) 
Μελέτης Εφαρµογής και δεν θα αφορά στις παραδοχές των µελετών. 

Για όσες υποβολές εµπίπτουν στα αναγραφόµενα της παραγράφου 3.5.10, δεν 
απαιτείται αίτηµα Τεχνικής Παρέκκλισης. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι Τεχνικές Παρεκκλίσεις σε ένα Έργο θα καταγράφονται 
σε σχετικό µητρώο µε την απαιτούµενη κωδικοποίηση (ανά τοποθεσία κλπ βάση 
του Εγχειριδίου Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Μετρό των Γενικών 
Προδιαγραφών – Τόµος ΙΙ). 
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Σηµειώνεται ότι η τελευταία επικαιροποίηση του παραπάνω εντύπου όπως θα 
αναπτυχθεί από την ΑΜ, θα ενταχθεί στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του 
Αναδόχου. 
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GS0400 ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Το Άρθρο αναφέρεται στις διαδικασίες των συσκέψεων έργου. Στις συσκέψεις, που 
προγραµµατίζονται από την ΑΜ για τη συζήτηση και επίλυση θεµάτων που 
σχετίζονται µε το Έργο, θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι της ΑΜ, εκπρόσωποι του 
Ανάδοχου, εκπρόσωποι Φορέων/Οργανισµών ή/και άλλων εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών, ή/και άλλων αναδόχων της ΑΜ όπως κάθε φορά απαιτείται και 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις επόµενες παραγράφους. 

1.2 Οι συσκέψεις θα συγκαλούνται από την ΑΜ, η οποία και θα προεδρεύει. Το 
πρόγραµµα ηµερήσιας διάταξης (ατζέντα) θα κοινοποιείται στους εµπλεκόµενους 
από την ΑΜ τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν την υλοποίησή της εκάστοτε σύσκεψης. Θα 
τηρείται Κατάλογος Συµµετεχόντων και τα Πρακτικά της Σύσκεψης θα 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο επισήµως. Η τήρηση των πρακτικών θα γίνεται από 
την ΑΜ. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από εκπρόσωπο της ΑΜ από τον ∆ιευθυντή 
του έργου του Αναδόχου ή τους Προϊστάµενους Έργων ΗΜ και από τους 
εκπροσώπους άλλων Οργανισµών, Φορέων, Υπηρεσιών ή άλλων Αναδόχων της 
ΑΜ εφόσον απαιτηθεί. Για τις συσκέψεις Ασφάλειας και Υγείας, ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στην αντίστοιχη προδιαγραφή του παρόντος τεύχους. 

1.3 Οι συσκέψεις θα πραγµατοποιούνται στα γραφεία του Αναδόχου στο εργοτάξιο, 
εκτός εάν άλλως ορίζεται από την ΑΜ. 

1.4 Οι συσκέψεις αυτές, έχουν ως στόχο την επίλυση τεχνικών και διαδικαστικών 
θεµάτων, συνεπώς η όποια αναφορά σε συµβατικά θέµατα δεν δηµιουργεί καµία 
υποχρέωση για την ΑΜ και σαφώς δεν τροποποιεί τη Σύµβαση. Οι θέσεις επί 
συµβατικών θεµάτων θα διαβιβάζονται µε την τακτική επίσηµη αλληλογραφία. 

 

2. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 

Μετά την παραλαβή των απαραίτητων υπογεγραµµένων Εγγράφων της Σύµβασης, 
θα προγραµµατιστεί από την ΑΜ η αρχική σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στα 
γραφεία της ΑΜ. Ο σκοπός αυτής της σύσκεψης είναι η παρουσίαση των 
εκπροσώπων της ΑΜ επί θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας, διασφάλισης ποιότητας, 
ελέγχου ποιότητας, διαχείρισης κατασκευαστικών εργασιών, χρονοδιαγράµµατος, 
µελετών κλπ και η γνωριµία  µε τους οµολόγους τους, εκπροσώπους του Αναδόχου, 
καθώς και η εδραίωση διαύλων επικοινωνίας µεταξύ τους. 

 

3. ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 Η σύσκεψη έναρξης εργασιών θα προγραµµατιστεί από την ΑΜ εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και θα λάβει χώρα στα 
γραφεία της. 

3.2 Συµµετέχοντες  

Στη σύσκεψη θα παρίστανται: 

• Οι εκπρόσωποι του Ανάδοχου:  

o Ο Προϊστάµενος έργων Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών 
Ρευµάτων και Ελέγχου.  

o Ο Προϊστάµενος των µελετών. 
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o Ο Συντονιστής Ασφαλείας, οι Εργοταξιάρχες και όποιοι άλλοι κριθούν 
απαραίτητοι.  

• Οι εκπρόσωποι της ΑΜ. 

• Οι εκπρόσωποι άλλων Φορέων, Οργανισµών,  Υπηρεσιών εµπλεκόµενων µε 
το έργο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.  

3.3 Θέµατα προς συζήτηση: 

• Παρουσίαση παρευρισκοµένων και περιγραφή αρµοδιοτήτων τους. 

• Χρονοδιάγραµµα (Υποβολή Χρονοδιαγράµµατος Έργου, Προθεσµίες 

διαφόρων υποβολών σύµφωνα µε συµβατικά τεύχη, Πρόγραµµα Υποβολής 

Μελετών, έναρξη εκτέλεσης εργασιών  κλπ).  

• Έκδοση κάθε είδους αδειών. 

• Εργοταξιακοί χώροι, εργοταξιακά γραφεία και εγκαταστάσεις. 

• Συντονισµός µεταξύ εκπροσώπων ΑΜ, Αναδόχου, λοιπών Φορέων/ 

Υπηρεσιών ή άλλων Αναδόχων της ΑΜ για την εκτέλεση λοιπών εργασιών. 

• Ποιοτικός έλεγχος, ∆ιαχείριση Ποιότητας, Ασφάλεια και Υγεία. 

• ∆ιαδικασίες σύνταξης και υποβολής λογαριασµών του Έργου. 

• Σύστηµα διαχείρισης στοιχείων του Έργου. 

• Άλλα θέµατα όπως απαιτείται κατά περίπτωση. 

 

4. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ  
 
Οι συσκέψεις Προόδου διακρίνονται σε:  

i) Συσκέψεις προόδου των Εργασιών 

ii) Συσκέψεις προόδου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

4.1 Συσκέψεις Προόδου των Εργασιών 

Οι συσκέψεις προόδου των εργασιών θα συγκαλούνται κάθε δεκαπενθήµερο. Στις 
συσκέψεις θα παρίστανται οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 
των οποίων η παρουσία απαιτείται βάσει του προγράµµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Οι εν λόγω συσκέψεις θα συγκαλούνται στο κεντρικό εργοταξιακό γραφείο του 
Αναδόχου. Η ΑΜ µπορεί να συγκαλέσει πρόσθετες συσκέψεις. 

4.1.1 Το πρόγραµµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης για τις συσκέψεις προόδου εργασιών θα 
συντάσσεται από την  ΑΜ και θα περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα 
ακόλουθα:  

• Παρουσίαση παρευρισκοµένων και των τοµέων αρµοδιότητάς τους. 

• Ανασκόπηση των πρακτικών των προηγούµενων συσκέψεων, διόρθωση των 

πρακτικών αν είναι απαραίτητο και αποδοχή τους. 

• Ανασκόπηση εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος Έργου (πρόοδος εκτέλεσης 

εργασιών ανά θέση ή ανά σύστηµα του έργου, τήρηση συµβατικών 

προθεσµιών, σύγκριση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, ολισθήσεις, 

επίπτωση αλλαγών, παρουσίαση από Ανάδοχο µέτρων ανάκτησης 

καθυστερήσεων, παραδόσεις εξοπλισµού, Πρόγραµµα Υποβολής Μελετών 

κλπ).  
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• Προσκόµιση από τον Ανάδοχο και διανοµή στους παρευρισκόµενους 

κυλιόµενου αναλυτικού προγράµµατος εργασιών 4 εβδοµάδων (µε µία 

εβδοµάδα επικάλυψη) και συζήτηση επ’ αυτού. 

• Θέµατα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας και τρόποι 

διαχείρισής τους. 

• Κατασκευαστικά, µελετητικά θέµατα, εξέταση προόδου επίλυσής τους και 

τυχόν εκκρεµότητες. 

• Άλλα θέµατα, όπως απαιτείται κατά περίπτωση. 

4.1.2 Οποιαδήποτε ερωτήµατα και θέµατα τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συσκέψεων θα 
απαντηθούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Όσα δεν θα 
απαντηθούν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, θα επιλυθούν µετά το πέρας αυτής. 

4.1.3 Τα πρακτικά της σύσκεψης προόδου εργασιών θα συντάσσονται από την ΑΜ και θα 
υπογράφονται από τους εκπροσώπους του Αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

 

4.2 Συσκέψεις Προόδου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος θα παρίσταται στις Συσκέψεις Προόδου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
πραγµατοποιούµενες τουλάχιστον µηνιαίως σε χώρο και χρόνο που ορίζεται από 
την  ΑΜ.  

Η συχνότητα των εν λόγω συσκέψεων θα τροποποιείται, όταν τούτο κρίνεται 
αναγκαίο από την  ΑΜ . Στις συσκέψεις αυτές θα παρίστανται οι εκπρόσωποι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. 

 

5. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Για θέµατα Υγείας και Ασφάλειας θα πραγµατοποιούνται συσκέψεις, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο GS0750 «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» τoυ 
παρόντος τεύχους. 

 

6. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

6.1 Οι Συσκέψεις Συντονισµού θα συγκαλούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο από την  
ΑΜ. Στις ανωτέρω συσκέψεις θα γίνεται συζήτηση, συντονισµός και επίλυση 
θεµάτων που σχετίζονται µε µελέτες και εργασίες όλων των εµπλεκοµένων µε την 
εκτέλεση του Έργου (Αναδόχων άλλων σχετιζόµενων έργων της  ΑΜ, 
Υπηρεσιών/Φορέων/Οργανισµών κλπ) προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή 
εκτέλεση όλων των εργασιών του Έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα. 

6.2  Συµµετέχοντες  

Στις συσκέψεις θα παρίστανται: 

• Οι εκπρόσωποι του Ανάδοχου : Ο ∆ιευθυντής του Έργου, οι Εργοταξιάρχες, ή 

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, οι Μελετητές Μηχανικοί και όποιος άλλος 

απαιτείται βάσει του Προγράµµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

• Οι εκπρόσωποι της  ΑΜ. 
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• Οι εκπρόσωποι άλλων εµπλεκόµενων Φορέων/Υπηρεσιών µε το έργο, 

εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

6.3 Το πρόγραµµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης για τις συσκέψεις συντονισµού θα συντάσσεται 
από την  ΑΜ  και θα περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: 

• Παρουσίαση των παρευρισκοµένων και των τοµέων αρµοδιότητάς τους. 

• Ανασκόπηση των πρακτικών των προηγούµενων συσκέψεων, διόρθωσή τους 
αν είναι απαραίτητο και αποδοχή τους. 

• Αναγνώριση αλληλεπιδράσεων, συντονισµός µελετών, εργασιών και 
χρονοδιαγραµµάτων και ανασκόπηση των υποβληθέντων µελετών και 
χρονοδιαγραµµάτων. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει ενηµερωµένο αναλυτικό 
χρονοδιάγραµµα εργασιών, που θα αποτυπώνει όλες τις  αλληλεπιδρώσες 
δραστηριότητες που συσχετίζονται και απαιτούν συντονισµό. 

• Συζήτηση των επόµενων φάσεων  εργασιών.  

• Άλλα θέµατα, όπως απαιτείται κατά περίπτωση. 

• Προγραµµατισµός επόµενης σύσκεψης, εφόσον απαιτείται. 

Οποιαδήποτε ερωτήµατα και θέµατα τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συσκέψεων θα 
απαντηθούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Όσα δεν θα 
απαντηθούν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, θα επιλυθούν µετά το πέρας αυτής. 

 

7. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι Συσκέψεις Μελετών θα πραγµατοποιούνται σε χώρο και χρόνο που ορίζεται από 
την  ΑΜ. Η συχνότητα των εν λόγω συσκέψεων άπτεται των µελετητικών ζητηµάτων 
που προκύπτουν και θα συγκαλούνται όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από την  ΑΜ. 
 
Είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ των µελετητών µηχανικών και έχουν ως 
αντικείµενο την επίλυση µελετητικών θεµάτων καθώς και το συντονισµό µελετών 
που απαιτούν τη συµµετοχή / συντονισµό περισσότερων αρµόδιων τµηµάτων, 
προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή εκτέλεση όλων των εργασιών. 
 

7.1 Συµµετέχοντες 

Στις συσκέψεις θα παρίστανται οι εκπρόσωποι του Αναδόχου: 

• Ο Προϊστάµενος Μελετών. 

• Οι Μελετητές Μηχανικοί.  

• Λοιποί εκπρόσωποι του Αναδόχου που η παρουσία τους απαιτείται βάσει του 
προγράµµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι της  ΑΜ.  
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GS0410 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το εντεταλµένο προσωπικό της Εταιρίας/Φορέα 
Λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στην λειτουργία και συντήρηση των 
συστηµάτων που εγκατέστησε στην επέκταση προς Καλαµαριά, στα ΚΕΛ (OCC), 
στο Εφεδρικό ΚΕΛ (ECR) και όπου αλλού απαιτήθηκε. 

Το προσωπικό αυτό θα περιλαµβάνει τους εκπαιδευτές και προσωπικό 
Λειτουργίας/Συντήρησης, το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) 
και Εφεδρικού ΚΕΛ (ECR), τους Υπεύθυνους Σταθµών, τους Τεχνικούς Επίβλεψης, 
τους Μηχανικούς Συστηµάτων, το προσωπικό Λειτουργίας Γραµµής (Line 
Operators) και όλους όσους χρήζουν εκπαίδευσης σε τεχνικά και λειτουργικά 
θέµατα, ανάλογα µε τα καθήκοντά τους. 

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Το περιεχόµενο και η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα διασφαλίζουν 
ότι το προσωπικό που θα εκπαιδεύσει ο Ανάδοχος θα είναι σε θέση να λειτουργεί 
και να συντηρεί τον εξοπλισµό και τα συστήµατα, όπως µελετήθηκαν και 
εγκαταστάθηκαν µε τη µέγιστη διαθεσιµότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια και µε 
οικονοµικό τρόπο. 

Οι στόχοι της εκπαίδευσης, θα προσδιορισθούν µε σαφήνεια από τον Ανάδοχο για 
κάθε θέση εκπαιδευόµενου, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευόµενων 
εκπαιδευτών. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει κριτήρια επιτυχίας / αποτυχίας για κάθε 
εκπαιδευόµενο άτοµο στον τοµέα του. H διασφάλιση της άρτιας εκπαίδευσης των 
συµµετεχόντων θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση στην  ΑΜ τον αριθµό του προσωπικού ανά 
τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτών του κάθε συστήµατος, για τους 
οποίους συνιστάται εκπαίδευση. 

3.2 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει µετρήσιµα κριτήρια για την κάθε θέση εκπαιδευόµενου, 
δηλώνοντας τα αντίστοιχα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη της, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

α) Επίπεδο εκπαίδευσης. 

β) Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 

γ) Προφορική και γραπτή ικανότητα έκφρασης κλπ. 

3.3 Η ΑΜ θα επιλέξει µε βάση τα παραπάνω κριτήρια τα υποψήφια άτοµα προς 
εκπαίδευση και θα τα γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο το αργότερο ένα µήνα πριν την 
έναρξη της εκπαίδευσης. 
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΧΩΡΟΙ / ΜΕΣΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

4.1 Η εκπαίδευση θα προγραµµατισθεί και θα πραγµατοποιηθεί µε τον ενδεδειγµένο 
τρόπο για την κάθε θέση εργασίας και θα περιλαµβάνει: 

(α) Θεωρητική κατάρτιση και εξάσκηση σε αίθουσα διδασκαλίας. 

(β) Πρακτική εξάσκηση στην εµπλεκόµενη εργασία στις αίθουσες χειριστών και 
εξοπλισµού, σε τεχνικούς χώρους καθώς και σε σήραγγες και στο 
Αµαξοστάσιο. 

(γ) Χορήγηση σε κάθε εκπαιδευόµενο πιστοποιητικού κατάρτισης στην ειδικότητα 
του, µέσω δοκιµασιών αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις κρίσιµων 
δραστηριοτήτων για την ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος, η ΑΜ δύναται να 
ζητήσει πιστοποίηση της εκπαίδευσης από ανεξάρτητο κοινοποιηµένο φορέα 
του Σιδηροδροµικού τοµέα. 

4.2 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση από την ΑΜ, έξι (6) µήνες πριν την θέση σε 
λειτουργία, το πρόγραµµα και τη διδακτέα ύλη, καθώς και τις διαδικασίες 
παρακολούθησης της προόδου του προγράµµατος και της ατοµικής επίδοσης. Το 
πρόγραµµα θα ορίζει µε σαφήνεια την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης, καθώς και τον αριθµό των εκπαιδευόµενων σε κάθε σειρά 
µαθηµάτων. Επίσης, στο πρόγραµµα θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια αν η 
εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε αίθουσα διδασκαλίας (εκτός της θέσης 
εργασίας) ή σε χώρο εξοπλισµού (στη θέση εργασίας). 

Στην ∆ιδακτέα Ύλη θα αναφέρονται, κατ’ ελάχιστο, τα εξής: 

α) Ο τίτλος και οι στόχοι της σειράς µαθηµάτων. 

β) Το περιεχόµενο της σειράς µαθηµάτων. 

γ) Την τοποθεσία στην οποία θα διεξαχθεί η σειρά των µαθηµάτων. 

δ) Μέθοδοι εκπαίδευσης. 

Οι µέθοδοι για την παρακολούθηση της προόδου της εκπαίδευσης αποτελούνται 
από: 

α) Θεωρητική εξέταση. 

β) Πρακτική εξέταση. 

γ) Αναφορές προόδου.  

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα συντονισθεί µε τα χρονοδιαγράµµατα δοκιµών, 
θέσης σε λειτουργία και δοκιµαστικής λειτουργίας. 

4.3 Τα µητρώα προόδου των εκπαιδευόµενων θα ενηµερώνονται και θα βρίσκονται στη 
διάθεση του επιθεωρητή του αρµόδιου τοµέα της ΑΜ ή εκπροσώπου του για έλεγχο, 
όποτε απαιτηθεί. 

4.4 Αντίγραφα των ατοµικών µητρώων προόδου των εκπαιδευόµενων µε τα 
αποτελέσµατα εξετάσεων και µε αναφορές σχετικά µε την πρόοδό τους θα 
αποστέλλονται στην ΑΜ µετά την ολοκλήρωση της σειράς των µαθηµάτων ή του 
προσαρτήµατος της σειράς. 
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5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

5.1 Για όλη την εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι το 
προσωπικό που θα διαθέσει για την εκπαίδευση του προσωπικού και των 
µελλοντικών εκπαιδευτών της ΑΜ θα έχει τα κατάλληλα προσόντα. Τα βιογραφικά 
σηµειώµατα των προτεινόµενων από τον Ανάδοχο εκπαιδευτών θα αποσταλούν το 
αργότερο τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης στην ΑΜ για 
έγκριση. 

5.2 Όπου οι εκπαιδευόµενοι έχουν τεθεί υπό τον Ανάδοχο (ή Υπεργολάβο του 
Αναδόχου) για συναφή µε την εργασία τους εκπαίδευση, αυτοί θα επιβλέπονται 
κανονικά και θα παρακολουθούνται από αρµόδιο επιθεωρητή εκπαίδευσης 
διασφαλίζοντας ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί από τη 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. 

 

6. ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

6.1 Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρους όπου διασφαλίζεται µέγιστο 
µαθησιακό κέρδος στους εκπαιδευόµενους. Αυτοί οι χώροι µπορεί να είναι στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εγκαταστάσεις κατασκευής, συναρµολόγησης ή 
δοκιµών ή και σε άλλες εγκαταστάσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες. Όλοι οι χώροι 
εκπαίδευσης πρέπει να έχουν προηγουµένως εγκριθεί από την ΑΜ. 

6.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να προβλέψει χώρους αποκλειστικά για εκπαίδευση εντός του 
περιβάλλοντος του Μετρό, οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για χρήση ως αίθουσες 
διδασκαλίας ή διαλέξεων. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, θα είναι: 

α) Ικανός αριθµός αιθουσών διδασκαλίας ή προσωρινών αιθουσών διδασκαλίας, 
κατά το χρόνο διεξαγωγής της εκπαίδευσης. 

β) Ικανός αριθµός θρανίων και καθισµάτων ανά αίθουσα διδασκαλίας. 

γ) Μεγάλη έδρα και καθίσµατα για τους εκπαιδευτές. 

δ) Οπτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένου βίντεο / οθόνης, προβολέα διαφανειών / 
οθόνης, µεγάλου λευκού πίνακα, τρίποδου για παρουσίαση διαγραµµάτων 
κ.α. 

Η ΑΜ θα εγκρίνει τη χρήση των προγραµµατισµένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 
υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε αυτές και οι 
κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Για ορισµένες σειρές µαθηµάτων, µπορεί η ΑΜ να απαιτήσει από τον Ανάδοχο, η 
εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις προµηθευτών στο εξωτερικό ή 
σε Μετρό µε παρόµοια συστήµατα σε λειτουργία.  

 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

7.1 Γενικά, ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει ειδική εγκατάσταση προορισµένη για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιήσει, µετά από έγκριση της 
ΑΜ, εγκαταστάσεις που έχουν ήδη κατασκευασθεί, δοκιµασθεί ή τεθεί σε λειτουργία 
για την εκπαίδευση της Εταιρίας/Φορέα Λειτουργίας (κυρίως στο αµαξοστάσιο 
Πυλαίας) όταν δεν υπάρχει αλλού τέτοιου τύπου εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος δεν θα 
χρησιµοποιήσει για τον παραπάνω σκοπό ανταλλακτικά που προορίζονται για 
παράδοση στην ΑΜ. 
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7.2 Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει το έγγραφο ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό, τα δείγµατα, 
µοντέλα, τοµές στοιχείων εξοπλισµού, διαφάνειες, φιλµ και άλλο µαθησιακό υλικό, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Αυτά τα υλικά θα παραµείνουν στην  
ΑΜ στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

7.3 Η παροχή του εξοπλισµού και των υλικών από τον Ανάδοχο, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα είναι επαρκής για την επιτυχή 
πραγµατοποίησή του.  

 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

8.1 Ο Ανάδοχος: 

α) θα είναι υπεύθυνος για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος µε τη διασφάλιση της άριστης κατάρτισης του  εκπαιδευόµενου 
προσωπικού.  

β) θα υποβάλει στην ΑΜ για έγκριση τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και  
πιστοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευοµένων στις 
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού αντικειµένου.  

 

9. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής σειράς µαθηµάτων θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού αντικειµένου και θα εγκριθεί από την 
ΑΜ. Κατά τη ∆οκιµή Ολοκληρωµένων Συστηµάτων, τη ∆οκιµαστική Λειτουργία και 
κατά το πρώτο έτος της εµπορικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί 
εκπαιδευτικές σειρές µαθηµάτων εντός των χώρων και των εγκαταστάσεων του 
Συστήµατος Μετρό, σχετικά µε τον εντοπισµό σφαλµάτων και τη συντήρηση του 
συστήµατος, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του.  
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GS0420 ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

1. Γενικά 

 Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει όλες τις απαιτούµενες δοκιµές, 
συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών λειτουργίας, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι 
το ολοκληρωµένο σύστηµα λειτουργεί  ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Προδιαγραφών Επιδόσεων.  

 Όλες οι Επιθεωρήσεις, ∆οκιµές και η Θέση σε Λειτουργία, µε αναφορά στην 
επιτόπου παρουσία εκπροσώπων του αναδόχου και της ΑΜ, τα κριτήρια 
επιθεώρησης και τα σηµεία ελέγχου θα προσδιορισθούν αναλυτικά στο Πρόγραµµα 
Ποιότητας Έργου. Το Πρόγραµµα Ποιότητος Έργου θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο 
στην ΑΜ για έγκριση.  

 Όλες οι ∆οκιµές θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο παρουσία εκπροσώπων της ΑΜ 
σύµφωνα µε το Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ποιότητος, για τον συγκεκριµένο 
εξοπλισµό του Έργου. 

 Ο Ανάδοχος θα παρέχει έγγραφη γνωστοποίηση στην ΑΜ το λιγότερο τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες για δοκιµές που θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα και δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες για δοκιµές που θα εκτελεσθούν στο εξωτερικό, πριν από κάθε 
επιθεώρηση, δοκιµή ή / και θέση σε λειτουργία, ώστε να παρευρεθούν εκπρόσωποι 
της ΑΜ. Σε περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης του Αναδόχου, η 
ΑΜ δύναται κατά την κρίση της να απαιτήσει την επανάληψη της δοκιµής µε την 
παρουσία της και µε έξοδα του Αναδόχου. 

 Οι διαδικασίες ∆οκιµών θα είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις αυτού του κεφαλαίου, 
τις Προδιαγραφές Επιδόσεων και τα ισχύοντα Πρότυπα, όπως απαιτείται για τη 
διασφάλιση της ικανοποιητικής επίδοσης των συστηµάτων. 

 Σχετικά µε τις απαιτήσεις για επιθεώρηση και δοκιµές του εξοπλισµού, είτε στον 
χώρο κατασκευής είτε στο εργοτάξιο, η ΑΜ θα συνεννοηθεί µε τον Ανάδοχο σχετικά 
µε τον χρόνο των δοκιµών και τις αναγκαίες διευθετήσεις για την υλοποίησή τους και 
την πιθανή αλληλεπίδρασή τους µε άλλα συνεργαζόµενα συστήµατα. 

 ∆οκιµές στο εργοστάσιο κατασκευής θα παρακολουθούνται από επιθεωρητές της 
ΑΜ και θα οµαδοποιούνται, ώστε να επιθεωρούνται όσο το δυνατόν περισσότερες 
δοκιµές σε κάθε επίσκεψη. Οι εργοστασιακές δοκιµές αποδοχής εκτός Ελλάδας 
απαιτούν προειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδων. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην ΑΜ λεπτοµερές 
πρόγραµµα ταξιδίου των επιθεωρητών, µε προτεινόµενες ώρες αναχώρησης και 
επιστροφής καθώς και αναλυτικό πρόγραµµα των εργοστασιακών διαδικασιών 
επιθεώρησης.  

 Σηµειώνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες που θα επιλέγονται για τη µεταφορά των 
εκπροσώπων του αναδόχου και της ΑΜ θα πρέπει να περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο της ΙΑΤΑ για λόγους ασφαλείας και θα πρέπει να προτείνεται η 
συντοµότερη διαδροµή συνολικού ταξιδίου. 

 Όλα τα έξοδα που συνδέονται µε τις ∆οκιµές βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων επανελέγχου λόγω ελαττωµάτων ή αστοχίας 
του εξοπλισµού, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι Συµβατικές απαιτήσεις. 
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 Όλες οι δοκιµές που θα γίνουν επί τόπου του έργου, θα γίνουν µε την άµεση 
συνεργασία του Αναδόχου µε τον κύριο Ανάδοχο του έργου της επέκτασης 
Καλαµαριάς, µε τυχόν άλλους αναδόχους όπως απαιτείται (πχ. ανάδοχος 
συστήµατος κοµίστρου, νέου τροχαίου υλικού) και µε την ΑΜ. 

 

2. Οργάνωση Του Αναδόχου 

 Η Οµάδα Θέσης σε Λειτουργία θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες δοκιµών και 
θέσης σε λειτουργία µεταξύ των διάφορων ειδικοτήτων του Αναδόχου, τις 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και τυχόν άλλες συναφείς δραστηριότητες, αν 
υπάρχουν. Ο Προϊστάµενος Θέσης σε Λειτουργία θα καθοδηγεί την Οµάδα Θέσης 
σε Λειτουργία και θα συντονίζει τις δραστηριότητες δοκιµών και θέσης σε λειτουργία 
σε συνεργασία µε την ΑΜ.  

 Ο Ανάδοχος και ο εκπρόσωπος της αρµόδιας ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της ΑΜ για 
τη  θέση σε λειτουργία, θα λαµβάνουν µέρος σε περιοδικές συσκέψεις, τις οποίες θα 
οργανώνει η ΑΜ όπως και σε οποιαδήποτε άλλη σύσκεψη ζητηθεί από την ΑΜ. Ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει εβδοµαδιαίες εκθέσεις προόδου της πορείας όλων των 
δραστηριοτήτων δοκιµών και θέσης σε λειτουργία και θα γνωστοποιεί στην ΑΜ όλα 
τα προβλήµατα που εµφανίζονται κατά τις δοκιµές. 

 Η Οµάδα Θέσης σε Λειτουργία του Αναδόχου θα περιλαµβάνει και µία οµάδα 
ασφαλείας, η οποία θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των εµπλεκοµένων προσώπων  
κατά τις δοκιµές και τη θέση σε λειτουργία έως το τέλος της δοκιµαστικής 
λειτουργίας. 

 Για πρόσβαση στο εργοτάξιο κατά τις δοκιµές και τη θέση σε λειτουργία 
ενεργοποιηµένων συστηµάτων θα εφαρµοσθεί από τον Ανάδοχο ένα αυστηρό 
σύστηµα ελέγχου πρόσβασης σε συνεργασία µε τον κύριο Ανάδοχο του Έργου της 
επέκτασης Καλαµαριάς. 

 Ο εκπρόσωπος της αρµόδιας ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, για τη  θέση σε Λειτουργία, 
θα συντονίσει από πλευράς ΑΜ τις φάσεις δοκιµών για την επίδοση του συστήµατος 
και τη θέση σε λειτουργία. 

 

3. Πρόγραµµα ∆οκιµών 

 Ο Ανάδοχος τρεις (3) µήνες προ της έναρξης οποιασδήποτε δοκιµής θα υποβάλει 
στην ΑΜ για έγκριση ένα Πρόγραµµα ∆οκιµών µε  τις λεπτοµέρειες  των δοκιµών 
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. 

 Όχι αργότερα από τέσσερις (4) µήνες πριν την θέση σε λειτουργία, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην ΑΜ για έγκριση το Χρονοδιάγραµµα Θέσης σε Λειτουργία, το οποίο 
θα είναι σύµφωνο µε το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα του Έργου και θα διασφαλίζει 
ότι η ολοκλήρωση, οι δοκιµές και η θέση σε λειτουργία του συστήµατος 
πραγµατοποιείται χωρίς εµπόδια, µε τρόπο ασφαλή και ικανοποιητικό. Το 
Χρονοδιάγραµµα Θέσης σε Λειτουργία θα είναι σε συµφωνία µε το αντίστοιχο 
χρονοδιάγραµµα του κυρίου Αναδόχου της επέκτασης, ο οποίος θα συντονίζει όλες 
τις δραστηριότητες δοκιµών επί τόπου του έργου. 

Το Πρόγραµµα ∆οκιµών θα ενηµερώνεται περιοδικά, εφόσον απαιτείται και θα 
περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες δοκιµών από την έναρξη των ∆οκιµών 
Εργοστασιακής Αποδοχής (FAT) έως τη ∆οκιµαστική Λειτουργία (TR). 
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 Μαζί µε τις διαδικασίες και βάσει του εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος, ο Ανάδοχος 
θα υποβάλει τέσσερα (4) αντίγραφα του λεπτοµερούς Χρονοδιαγράµµατος Θέσης 
σε Λειτουργία παρουσιάζοντας τις δοκιµές και τη θέση σε λειτουργία του 
συστήµατος. Το Χρονοδιάγραµµα Θέσης σε Λειτουργία του Αναδόχου θα δείχνει 
λεπτοµερώς τα σηµεία διεπαφών του συστήµατος και τις δραστηριότητες 
εκπαίδευσης. 

 

4. ∆ιαδικασίες ∆οκιµών 

 Όλες οι διαδικασίες δοκιµών θα υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από 
τη διενέργεια των σχετικών δοκιµών. Οι διαδικασίες δοκιµών θα εµφανίζουν µε 
σαφήνεια την έκταση των δοκιµών που καλύπτονται από κάθε υποβολή, τη µέθοδο 
δοκιµών, τα κριτήρια αποδοχής, την κατάσταση των σχετικών σχεδίων και το σηµείο 
διεξαγωγής τους. 

 Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει στην ΑΜ προς έγκριση πέντε (5) αντίγραφα των 
προτεινόµενων από αυτόν διαδικασιών δοκιµών και θέσης σε λειτουργία. 

 Καµία δοκιµή δεν θα πραγµατοποιείται χωρίς εγκεκριµένη διαδικασία δοκιµής. Ο 
Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συνέπειες από 
καθυστέρηση διενέργειας δοκιµών εξαιτίας µη εµπρόθεσµης υποβολής των 
διαδικασιών δοκιµών. 

 Οι διαδικασίες θα υποδιαιρεθούν κατάλληλα για τα διάφορα µέρη του Συστήµατος, 
βάσει των συµβατικών τευχών και θα καλύπτουν όλες τις ηλεκτρολογικές και 
µηχανολογικές δοκιµές.  

 

5. Όργανα ∆οκιµών 

 Όλα τα όργανα δοκιµών που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δοκιµών και 
της θέσης σε λειτουργία, θα είναι διακριβωµένα από ανεξάρτητα διαπιστευµένα 
εργαστήρια. 

 Τα πιστοποιητικά δοκιµών βαθµονόµησης θα υποβληθούν στην ΑΜ για έγκριση, 
στα πλαίσια των διαδικασιών δοκιµών.  

 Όλα τα όργανα δοκιµών θα έχουν µία αυτοκόλλητη ετικέτα µε σαφή ένδειξη της 
ηµεροµηνίας που διακριβώθηκε το όργανο, του αριθµού σειράς του  και της 
ηµεροµηνίας λήξης της διακρίβωσής του.  

 

6. Τµήµατα Για Την Θέση Σε Λειτουργία 

 Λόγω της γεωγραφικής έκτασης και του σηµαντικού όγκου του εξοπλισµού του 
Έργου, είναι επιτρεπτό, εάν απαιτείται για τους σκοπούς της «Θέσης σε Λειτουργία» 
να διαιρεθούν τα πρωτογενή συστήµατα σε καθορισµένο αριθµό λειτουργικών 
υποδιαιρέσεων, που ονοµάζονται «Τµήµατα για τη Θέση σε Λειτουργία» του Έργου. 

 Η υποδιαίρεση µπορεί να πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τους παρακάτω 
περιορισµούς: 

α) ∆ιεπιφάνειες µε άλλα τµήµατα: Το τµήµα που θα τεθεί σε λειτουργία θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αυτόνοµο και να έχει περιορισµένες 
διεπιφάνειες µε άλλα τµήµατα. 
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β) Γεωγραφική θέση: Το τµήµα που θα τεθεί σε λειτουργία θα καλύπτει µία 
περιορισµένη γεωγραφική περιοχή που είναι σχετικά µικρού µεγέθους, σε 
σχέση µε το πρωτογενές σύστηµα που είναι προσαρτηµένη.  

γ) Χρονοδιάγραµµα Εγκατάστασης Εξοπλισµού: Το µέγεθος του τµήµατος 
που θα τεθεί σε λειτουργία προσδιορίζεται εν µέρει από την πρόοδο της 
εγκατάστασης των συστηµάτων. 

 Κάθε τµήµα που θα τεθεί σε Λειτουργία θα έχει ένα και µοναδικό κωδικό, ο οποίος 
και θα καταγράφεται σε κάθε φύλλο δοκιµής και Θέσης σε Λειτουργία. 

 

7. Φάσεις ∆οκιµών Και Θέσης Σε Λειτουργία 

 Για το σκοπό της Θέσης σε Λειτουργία προσδιορίζονται  οι παρακάτω φάσεις ως 
ακολούθως: 

α) Εργοστασιακή ∆οκιµή Αποδοχής (FAT). Οι δοκιµές αυτές θα 
πραγµατοποιηθούν στα εργοστάσια κατασκευής των διαφόρων τύπων 
εξοπλισµού, πριν την αποστολή τους στο Έργο. 

β) ∆οκιµές εγκατάστασης (IT). Οπτική επιθεώρηση όλου του εξοπλισµού, 
καλωδίων και δοκιµές γειώσεως, για να επιδειχθεί ότι ο εξοπλισµός έχει 
εγκατασταθεί σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και είναι ασφαλές να 
ενεργοποιηθεί µε την τελική ισχύ. 

γ) Ανεξάρτητες ∆οκιµές (SAT). ∆οκιµή ολόκληρων συστηµάτων χωριστά, για 
να αποδειχθεί η λειτουργικότητα και η συµφωνία τους µε τις Προδιαγραφές 
Επιδόσεων. 

δ) ∆οκιµές Ενοποίησης Συστηµάτων (SΙT). ∆οκιµές για να αποδειχθεί η 
λειτουργικότητα των διαφόρων συστηµάτων µεταξύ τους και µε έµφαση στις 
τεχνικές διεπιφάνειες, µεταξύ των διαφόρων πρωτευόντων συστηµάτων του 
Αναδόχου. Η φάση των SIT περιλαµβάνει δοκιµές µε κίνηση των συρµών σε 
χαµηλή ταχύτητα.  

ε) ∆οκιµές Επίδοσης Συστήµατος (SPT). ∆οκιµή για να αποδειχθεί η συνολική 
λειτουργικότητα όλων των ανεξάρτητων συστηµάτων που έχουν τεθεί ήδη σε 
λειτουργία. Αυτό περιλαµβάνει την απόδειξη συµµόρφωσης προς ολόκληρο το 
σύστηµα Προδιαγραφών Επιδόσεων όλων των εµπλεκόµενων συστηµάτων. 
Ο χρόνος κατά τον οποίο πραγµατοποιούνται οι ∆οκιµές Επίδοσης του 
Συστήµατος ονοµάζεται Φάση ∆οκιµής Επίδοσης Συστήµατος. Ο Ανάδοχος 
θα υποβάλλει στην ΑΜ προς έγκριση τη διάρκεια της φάσης δοκιµής επίδοσης 
του συστήµατος.  

στ) ∆οκιµαστική Λειτουργία (TR): ∆οκιµές για να αποδειχθεί η ολική 
λειτουργικότητα του συνόλου του Μετρό σαν σύστηµα. Αυτό περιλαµβάνει την 
απόδειξη συµµόρφωσης µε τις Προδιαγραφές Επιδόσεων του λειτουργικού 
συστήµατος και τις Προδιαγραφές Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, 
Συντηρησιµότητας, Ασφάλειας (RAMS). Ο χρόνος κατά τον οποίο 
πραγµατοποιείται η ∆οκιµαστική Λειτουργία ονοµάζεται Φάση ∆οκιµαστικής 
Λειτουργίας. Θα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστο ένα (1) µήνα και θα διεξάγεται 
κατά την διάρκεια των ωρών κανονικής λειτουργίας και µε προγραµµατισµένες 
χρονοαποστάσεις, χωρίς επιβάτες. 

 Όλες οι δοκιµές που θα γίνουν επί τόπου του έργου, δηλαδή από (β) έως (στ) θα 
γίνουν µε την άµεση συνεργασία του Αναδόχου µε τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης, µε τυχόν άλλους αναδόχους αν απαιτείται (πχ. Συστήµατος κοµίστρου, 
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νέου τροχαίου υλικού) και µε την ΑΜ, για τον προγραµµατισµό και την εκτέλεσή 
τους. 

 Στο τέλος των προσδιορισµένων φάσεων δοκιµής, θα ελεγχθούν επίσηµα τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών µε την ΑΜ. Σε αυτή τη φάση ελέγχου, θα δηµιουργηθεί 
ένας επίσηµος κατάλογος εκκρεµοτήτων (PUNCH LIST) και θα καταγραφούν οι 
τυχόν ελλείψεις ή/και παρεκκλίσεις από την εγκεκριµένη λεπτοµερή µελέτη 
εγκατάστασης, τη δοκιµή και επίδοση του εξοπλισµού ή/και του συστήµατος. 

 Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και θα διατηρήσει βάση δεδοµένων, που θα περιέχει τους 
καταλόγους εκκρεµοτήτων ανά γεωγραφικό τµήµα (π.χ. σταθµός, φρέαρ κλπ) και 
τεχνικό αντικείµενο. Κατ’ ελάχιστον, κάθε κατάλογος εκκρεµοτήτων θα φέρει ένα 
µοναδικό κωδικό αναγνώρισης συµβατό µε την κωδικοποίηση των εγγράφων της 
Σύµβασης, µία πλήρη περιγραφή κάθε εκκρεµότητας µε την ηµεροµηνία 
καταχώρησής της, το υπεύθυνο πρόσωπο για την άρση της και την ηµεροµηνία 
άρσης της, εφόσον η εκκρεµότητα του καταλόγου έχει αρθεί. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των διαδικασιών και εκθέσεων που 
αφορούν τις δοκιµές και τη θέση σε λειτουργία καθώς και για την εκτέλεση των 
δοκιµών Ενοποίησης Συστηµάτων και των δοκιµών Επιδόσεων Συστηµάτων για 
όσα συστήµατα περιλαµβάνονται στην σύµβασή του.  

 

8. ∆οκιµές Ενοποίησης Συστηµάτων 

 Κατά την περίοδο της ∆οκιµής Ενοποίησης των Συστηµάτων, ο Ανάδοχος, σε 
συνεργασία µε τον κύριο ανάδοχο του έργου της επέκτασης αλλά και µε άλλους 
αναδόχους του έργου αν απαιτείται θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες δοκιµές, 
προκειµένου να διασφαλίσει ότι όλα τα προβλήµατα διεπιφάνειας µεταξύ των 
συστηµάτων του Έργου έχουν λυθεί επιτυχώς και ότι το Σύστηµα Μετρό µπορεί να 
λειτουργήσει οµαλά. Ο Ανάδοχος θα διορθώσει ελλείψεις και ελαττώµατα, τα οποία 
θα αποκαλυφθούν στα πλαίσια των δοκιµών. 

 Η ∆οκιµή Ενοποίησης Συστηµάτων θα επικεντρωθεί στην απόδειξη ότι τα διάφορα 
συστήµατα του Έργου είναι σε θέση να λειτουργούν µαζί µε ορθό τρόπο. 

 Οι επιµέρους δοκιµές που θα πραγµατοποιηθούν στo πλαίσιο της δοκιµής 
ενοποίησης θα αποδεικνύουν την ορθή και ασφαλή λειτουργικότητα, 
περιλαµβάνοντας και τις διεπιφάνειες του κάθε συστήµατος, π.χ. θα επιβεβαιώσει 
την ορθή παροχή ισχύος και την µετάδοση δεδοµένων µεταξύ των συστηµάτων. 

 Η ∆οκιµή Ενοποίησης Συστηµάτων θα ελέγξει όλους τους τρόπους λειτουργίας των 
συστηµάτων και του εξοπλισµού και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον την Κανονική 
Λειτουργία, τον Υποβαθµισµένο Τρόπο Λειτουργίας και τη Λειτουργία Έκτακτης 
Ανάγκης (χωρίς να προκληθεί καµία βλάβη στον εξοπλισµό). 

 Επιπλέον δοκιµές θα διεξαχθούν, προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση προς 
τα καθορισµένα κριτήρια ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 Μετά από κάθε επιτυχή ∆οκιµή Ενοποίησης Συστηµάτων και πριν από την έναρξη 
των ∆οκιµών Επιδόσεων, όλα τα ελαττώµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια θα 
πρέπει να έχουν διορθωθεί. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΜ το Πιστοποιητικό 
∆οκιµής Ενοποίησης των Συστηµάτων προς υπογραφή για τα συστήµατα που είναι 
στην παρούσα Σύµβαση. 

Υπεύθυνος για τον συντονισµό των απαραίτητων ενεργειών, τον προγραµµατισµό 
και τη διεξαγωγή των ∆οκιµών Ενοποίησης Συστηµάτων είναι ο κύριος ανάδοχος 



 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

RFP-380/20 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 81 από 130 

της επέκτασης προς Καλαµαριά. Ο Ανάδοχος της παρούσας Σύµβασης θα έχει την 
υποχρέωση να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία και πόρους προκειµένου να 
συνδράµει στον βαθµό που του αναλογεί στη διεξαγωγή των εν λόγω δοκιµών. Οι 
κατάλληλοι εκπρόσωποι του Αναδόχου της παρούσας Σύµβασης θα είναι παρόντες 
σε όλες τις ∆οκιµές Ενοποίησης Συστηµάτων και θα αποστέλλουν µετά το πέρας 
των δοκιµών οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και αναφορές τους ζητηθούν, 
σχετικές µε τα συστήµατά τους, στον κύριο ανάδοχο της επέκτασης προς 
Καλαµαριά που είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό.  

 

9. ∆οκιµές Επιδόσεων Των Συστηµάτων 

 Κατά την περίοδο των ∆οκιµών Επιδόσεων των Συστηµάτων, ο Ανάδοχος θα 
εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες δοκιµές προκειµένου να διασφαλίσει τις επιδόσεις 
ολόκληρου του συστήµατος και κάθε υποσυστήµατος της παρούσας σύµβασης, 
όσον αφορά την αξιοπιστία, τη διαθεσιµότητα και την οµαλή λειτουργία του 
Συστήµατος Μετρό. Ο Ανάδοχος θα διορθώσει ελλείψεις και ελαττώµατα που θα  
προκύψουν κατά τη διάρκεια των δοκιµών.  

 Η ∆οκιµή Επιδόσεων θα επικεντρωθεί στην πιστοποίηση ότι οι επιδόσεις των 
διάφορων συστηµάτων του Έργου και ολόκληρου του συστήµατος είναι σε θέση να 
διασφαλίζουν σωστή και αξιόπιστη λειτουργία και είναι επαρκείς για να επιτραπεί η  
∆οκιµαστική Λειτουργία.  

Υπεύθυνος για τον συντονισµό των απαραίτητων ενεργειών, τον προγραµµατισµό 
και τη διεξαγωγή των ∆οκιµών Επιδόσεων των Συστηµάτων είναι ο κύριος 
ανάδοχος της επέκτασης προς Καλαµαριά. Ο Ανάδοχος της παρούσας Σύµβασης 
θα έχει την υποχρέωση να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία και πόρους 
προκειµένου να συνδράµει στον βαθµό που του αναλογεί στη διεξαγωγή των εν 
λόγω δοκιµών. Οι κατάλληλοι εκπρόσωποι του Αναδόχου της παρούσας Σύµβασης 
θα είναι παρόντες σε όλες τις ∆οκιµές Επιδόσεων των Συστηµάτων και θα 
αποστέλλουν µετά το πέρας των δοκιµών οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και 
αναφορές τους ζητηθούν, σχετικές µε τα συστήµατά τους, στον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης προς Καλαµαριά που είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό.  

 

10. ∆οκιµαστική Λειτουργία 

 Κατά την περίοδο της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πιστοποιήσει ότι το 
όλο σύστηµα και κάθε υποσύστηµα της παρούσας Σύµβασης είναι αποδεκτό για 
έναρξη της εµπορικής λειτουργίας και ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχετικά µε  την 
αξιοπιστία, διαθεσιµότητα και λειτουργικότητα και ότι το Σύστηµα Μετρό µπορεί να 
λειτουργήσει σύµφωνα µε τις διαδικασίες λειτουργίας που θα παρέχει ο Ανάδοχος 
για τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στην παρούσα Σύµβαση. 

 Κατά τη ∆οκιµαστική Λειτουργία, θα αποδειχθεί η επάρκεια κανονικής λειτουργίας, 
λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και θα πραγµατοποιηθούν ασκήσεις ασφαλείας. 

 Ο Ανάδοχος θα καταδείξει τη συντηρησιµότητα του συστήµατος κατά τις ώρες µη 
λειτουργίας του Μετρό (ώρες εκτέλεσης τεχνικών εργασιών), σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες συντήρησης που θα παρέχει. 

 Υπεύθυνος για τον συντονισµό των απαραίτητων ενεργειών, τον προγραµµατισµό 
και τη διεξαγωγή της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας είναι ο κύριος ανάδοχος της 
επέκτασης προς Καλαµαριά. Ο Ανάδοχος της παρούσας Σύµβασης θα έχει την 
υποχρέωση να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία και πόρους προκειµένου να 
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συνδράµει στον βαθµό που του αναλογεί στη διεξαγωγή των εν λόγω δοκιµών. Οι 
κατάλληλοι εκπρόσωποι του Αναδόχου της παρούσας Σύµβασης θα είναι παρόντες 
σε όλη τη διάρκεια της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και θα αποστέλλουν µετά το πέρας 
των δοκιµών οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και αναφορές τους ζητηθούν, 
σχετικές µε τα συστήµατά τους, στον κύριο ανάδοχο της επέκτασης προς 
Καλαµαριά που είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό. 

 Στο τέλος της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, η ΑΜ, µαζί µε τον Ανάδοχο και τον κύριο 
ανάδοχο θα αποφασίσουν κατά πόσον το σύστηµα είναι έτοιµο για εµπορική 
λειτουργία ή πρέπει να παραταθεί ο χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας. Παράταση 
της περιόδου ∆οκιµαστικής Λειτουργίας θα απαιτηθεί όταν: 

• Το σύστηµα δεν έχει αποδειχθεί ως ικανοποιητικά ασφαλές, διαθέσιµο ή 
αξιόπιστο. 

• Το σύστηµα δεν έχει αποδειχθεί ως ικανοποιητικά συντηρήσιµο. 

• Η ∆οκιµαστική Λειτουργία έχει διακοπεί για περισσότερες από 8 ώρες. 

 
 

11. Αναφορές ∆οκιµών 

 Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των δοκιµών, θα συντάσσει αναφορές και θα τηρεί 
τα απαιτούµενα µητρώα των µελετών, εγκατάστασης και δοκιµής που απαιτούνται 
προκειµένου να αποδεικνύει ότι οι αντίστοιχες Προδιαγραφές έχουν τηρηθεί, οι 
θεσπισµένες απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί και ότι έχει δοθεί έγκριση για λειτουργία 
όλων των µερών του Συστήµατος. Αυτές οι αναφορές ή καταγραφές θα είναι 
επαρκείς για θέση σε λειτουργία κάθε µέρους του Συστήµατος και πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονισµών και τις απαιτήσεις για έγκριση από την 
ΑΜ. 

 Ο Ανάδοχος θα προετοιµάσει και θα προωθήσει στην ΑΜ το πρωτότυπο και τρία (3) 
αντίγραφα Αναφοράς ∆οκιµών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από το πέρας κάθε 
δοκιµής. 

 Εάν η ΑΜ αποδεχθεί ότι οι δοκιµές έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση και 
την εγκεκριµένη διαδικασία δοκιµών, ο εκπρόσωπος της ΑΜ θα υπογράψει γι’ αυτό 
το µέρος της δοκιµής, στο κατάλληλο φύλλο δοκιµής. Με την υπογραφή της ΑΜ για 
όλα τα µέρη της δοκιµής, η δοκιµή είναι επιτυχής και ο Ανάδοχος θα εκδώσει και 
υποβάλει στην ΑΜ την κατάλληλη Αναφορά ∆οκιµής. 

 Προτού αρχίσουν οι φάσεις δοκιµών SPT και TRΤ ο Ανάδοχος θα δηµιουργήσει ένα 
αρχείο «∆οκιµές και Θέση σε Λειτουργία του Συστήµατος» για κάθε σύστηµα της 
παρούσας σύµβασης που θα περιέχει, κατ’ ελάχιστον, τις παρακάτω απαιτούµενες 
πληροφορίες: 

1. Κατάλογος των Κωδικών των τµηµάτων για τη Θέση σε Λειτουργία (κατά 
τοποθεσία). 

2. ∆ιάγραµµα Λογικής των τµηµάτων για τη Θέση σε Λειτουργία. 

3. Αναφορές ∆οκιµών Εγκατάστασης (ΙT) (ανά τµήµα). 

4. Αναφορές Ανεξάρτητων ∆οκιµών (SAT) (ανά τµήµα). 

5. Αναφορές ∆οκιµών Ενοποίησης Συστηµάτων (SIT). 

6. Κατάλογος Εκκρεµοτήτων (PUNCH LIST). 

7. Κατάλογος των Αιτήσεων Εργοταξιακών Αλλαγών (FCR). 
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8. Κατάλογος Αναφορών Μη Συµµόρφωσης (NCR). 

9. Κατάλογος όλων των Αιτήσεων Τεχνικών Παρεκκλίσεων. 

10. Κατάλογος όλης της Σχεδιασµένης Προληπτικής Συντήρησης (PPM) 
συµπεριλαµβάνοντας κατάλογο επισκευών. 

11. Κατάλογος όλων των «όπως κατασκευάστηκε» Σχεδίων, Προδιαγραφών και 
Φύλλων Υποβολής Υλικών (MSS). 

12. Κατάλογος των Ανταλλακτικών που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο. 

13. Κατάλογος όλων των ειδικών εργαλείων που θα παραδοθούν από τον 
Ανάδοχο. 

14. Κατάλογος Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης. 

 Όταν το αρχείο «∆οκιµές και Θέση σε Λειτουργία του Συστήµατος» είναι πλήρες, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΜ πέντε (5) αντίγραφα του αρχείου µέσα σε ένα (1) 
µήνα από την ολοκλήρωση των δοκιµών. 

 Ένα ξεχωριστό αρχείο «∆οκιµές Επιδόσεων και ∆οκιµαστική Λειτουργία» θα 
δηµιουργηθεί από τον Ανάδοχο για τις φάσεις SPT και TRΤ για τα αντικείµενα που 
περιλαµβάνονται στην σύµβαση. 
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GS0430 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
 
1. ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται η προµήθεια των κύριων 
ανταλλακτικών που αφορούν το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης, όπως αυτά 
ορίζονται  στα τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και «Προδιαγραφές Μελετών, 
Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών». Η παράδοση των κύριων ανταλλακτικών της 
προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί αναλογικά πριν την έναρξη 
δοκιµαστικής λειτουργίας κάθε αυτοτελούς τµήµατος. 

 
2. ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 Είναι τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επισκευή, αποκατάσταση 
ελαττωµάτων, βλαβών, κακοτεχνιών και άλλων ελλείψεων, που οφείλονται στον 
Ανάδοχο, εµπίπτουν στις συµβατικές του υποχρεώσεις καθ’ όλη την τριετή (3) 
περίοδο εγγύησης του Έργου και περιλαµβάνονται στο ΚΑΤ. Ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για τις δαπάνες αποθήκευσης αυτών και για τη διαθεσιµότητά τους.   

 
3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Είναι τα εξαρτήµατα εξοπλισµού και υλικά που υφίστανται φθορά κατά τη συνήθη 
χρήση του Έργου και ως εκ τούτου απαιτείται η αντικατάσταση τους σε 
προδιαγεγραµµένα χρονικά διαστήµατα για την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων 
που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία. 

Τα αναλώσιµα ανταλλακτικά και υλικά ορίζονται στα Εγχειρίδια Συντήρησης του 
κάθε συστήµατος, όπως θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο και εγκριθούν από την 
ΑΜ και αφορούν ενδεικτικά Ασφάλειες, Λυχνίες ενδείξεων κ.α..  

 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Πριν την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας του Έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην ΑΜ κατάλογο των προτεινόµενων ανταλλακτικών, προκειµένου να καλυφθεί η 
λειτουργία του Έργου για χρονική περίοδο από την έναρξη της κανονικής 
λειτουργίας έως και τρία (3) έτη µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Ο κατάλογος 
αυτός θα καλύπτει κύρια και αναλώσιµα ανταλλακτικά µε αναφορά στο µέγιστο 
εγγυηµένο χρόνο παράδοσής τους από την ηµέρα  ανάθεσης της παραγγελίας. 

Η τριετής (3) εγγύηση του Συµβατικού Αντικειµένου θα καλύπτει το σύνολο των 
ανταλλακτικών που είναι αποθηκευµένα στις αποθήκες της ΑΜ. Σε περίπτωση που 
κάποιο ανταλλακτικό διαπιστωθεί ως ελαττωµατικό ή αποδειχθεί ελαττωµατικό κατά 
τη χρήση του, αυτό θα αντικατασταθεί άµεσα από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει τον κατάλογο ανταλλακτικών του για όλες τις κατηγορίες, 
κατά τρόπο ώστε η Εταιρία/Φορέας Λειτουργίας να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί 
την κωδικοποίηση των ανταλλακτικών βάσει του ηλεκτρονικού συστήµατος 
διαχείρισης ανταλλακτικών που θα έχει. Η ΑΜ θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλοι οι προµηθευτές / κατασκευαστές του εξοπλισµού που 
θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο θα δύνανται να παρέχουν τα απαιτούµενα 
ανταλλακτικά για περίοδο δεκαπέντε (15) ετών µετά το τέλος του χρόνου εγγύησης 
του συνόλου του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για τη συντήρηση 
και επισκευή των συστηµάτων που εγκατέστησε.  
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GS0450 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Περιγραφή Εργασίας 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των απαιτουµένων εργασιών 
καθαρισµού κατά την διάρκεια των εργασιών εγκαταστάσεων εξοπλισµού καθώς και 
του τελικού καθαρισµού των εγκαταστάσεων και των εργοταξίων προ της 
παραλαβής του Έργου από την ΑΜ. Αυτό περιλαµβάνει τον καθαρισµό όλων των 
εργοταξίων από τα υλικά του, τα άχρηστα προϊόντα των εργασιών του και τα 
απορρίµατα, τόσο στη στάθµη ισογείου / εδάφους όσο και σε άλλα επίπεδα των 
σταθµών, φρεάτων καθώς και των σηράγγων. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την 
διάθεση του εργατικού δυναµικού, υλικών και εξοπλισµού για τον καθαρισµό και την 
αποµάκρυνση των απορριµάτων, στον βαθµό που του αναλογεί λόγω των πολλών 
διαφορετικών αναδόχων που εµπλέκονται στο έργο σε κάθε εργοτάξιο. 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

2.1 Καθαρισµός κατά την διάρκεια των εργασιών 

2.1.1 Το κάθε εργοτάξιο θα πρέπει να διατηρείται σε ευπρεπισµένη και τακτική 
κατάσταση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ηµερήσιο γενικό καθαρισµό και 
υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων και αποβλήτων από το/τα εργοτάξιο/α στον 
βαθµό που του αναλογεί. Τα ανωτέρω περιλαµβάνουν και την εκκένωση δοχείων 
και κάδων απορριµµάτων που βρίσκονται στους χώρους που χρησιµοποιεί στο/στα 
εργοτάξιο/α. ∆εν επιτρέπεται η συσσώρευση απορριµµάτων και υλικών σε 
οποιοδήποτε χώρο, ειδικά σε σηµεία πρόσβασης στους χώρους εργασίας, σε 
φρέατα και σήραγγες. 

2.1.2 Τα προϊόντα του καθαρισµού, υλικά και σκουπίδια, θα αποµακρύνονται από το/τα 
εργοτάξιο/α και δεν επιτρέπεται ταφή ή/και καύση αυτών. Ο Ανάδοχος θα πάρει 
όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για να προστατέψει αντικείµενα που δεν επιτρέπεται 
να αποµακρυνθούν / καταστραφούν και βρίσκονται εντός ή πλησίον των περιοχών 
εργασιών του/των εργοταξίου/ων. Τα διασωθέντα υλικά / αντικείµενα κλπ θα 
αποθηκευτούν σε ασφαλή θέση, εγκεκριµένη από την ΑΜ. 

2.1.3 Η αποκοµιδή απορριµµάτων, αποβλήτων και προϊόντων καθαιρέσεων, θα γίνεται 
κατά τρόπο ασφαλή και παραδεκτό σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και 
διατάξεις. Όλα τα επιζήµια απορρίµµατα θα αποµακρυνθούν και θα αποτεθούν 
σύµφωνα µε όλους τους σχετικούς νόµους / διατάξεις σε εγκεκριµένες περιοχές 
απόθεσης. 

2.1.4 Η ΑΜ µπορεί, ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια των εργασιών, να απαιτήσει γενικό 
καθαρισµό του/των εργοταξίου/ων ως µέρος της εργασίας. 

 

2.2 Τελικός Καθαρισµός των εγκαταστάσεων και εργοταξίων 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει 
πλήρως τις εγκαταστάσεις που ολοκλήρωσε. Όλα τα άχρηστα ή/και αχρησιµοποίητα 
υλικά, προϊόντα καθαιρέσεων κτλ θα αποµακρυνθούν από το/τα εργοτάξιο/α. Θα 
καθαρισθούν και αφαιρεθούν όλες οι κηλίδες, σηµάδια, σκόνη, µπάζα, δακτυλικά 
αποτυπώµατα και κάθε είδους ρύποι ακόµη και πιθανά γραφήµατα (graffiti)  από 
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βανδαλισµούς χρησιµοποιώντας επαγγελµατικά απορρυπαντικά, που δεν θα 
φθείρουν την κατασκευή όπου απαιτείται. 
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GS0460 ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1  Περιγραφή 

 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και 
εγγράφων του Έργου, το οποίο θα τηρείται για κάθε ξεχωριστό τµήµα (Εργοτάξιο) 
του Έργου. Ειδικότερα, θα προβεί στην οργάνωση φακέλων, συστηµάτων 
αρχειοθέτησης εγγράφων και σχεδίων, έτσι ώστε όλα τα περιεχόµενα του αρχείου 
να τηρούνται σε ανεξάρτητους φακέλους, µε χρονολογική σειρά και σε κατάλληλες 
συνθήκες τέτοιες ώστε να είναι διαθέσιµα οποιαδήποτε στιγµή για επιθεώρηση από 
την ΑΜ. 

1.2  Περιεχόµενα Αρχείου Εργοταξίου 

Το Αρχείο Εργοταξίου θα περιέχει  τα παρακάτω έγγραφα και στοιχεία: 

• Συµβατικά Τεύχη 

• Εγκεκριµένα Σχέδια Εγκατάστασης και Φύλλα υποβολής υλικών (ΦΥΥ) 

• Μεθοδολογίες εγκατάστασης 

• Εντολές εργασίας 

• Ηµερολόγιο του Έργου, Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ), Ηµερολόγιο 
Απολογιστικών Εργασιών 

• Αναφορές Επιθεώρησης 

• Αποτελέσµατα ∆οκιµών επί τόπου του Έργου, Πίνακας συµβατικά 
απαιτούµενων δοκιµών και πραγµατικά εκτελεσθεισών 

• Αναφορές µη Συµµόρφωσης, Τεχνικές Παρεκκλίσεις, Αλλαγές επί τόπου του 
Έργου 

• Φωτογραφίες / video προόδου του έργου 

• Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΣΟ∆ΑΥΕ 

• Αλληλογραφία του Έργου 

 

2. ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος θα ενσωµατώνει τις τυχόν 
αποκλίσεις από τα σχέδια της Μελέτης Εφαρµογής, προσδιορίζοντας τις 
πραγµατικές θέσεις υπό κλίµακα στα σχέδια Μελέτης Εφαρµογής του Αρχείου, για 
τις απαιτούµενες οδεύσεις, εγκατεστηµένα στοιχεία σε τοίχους ή εγκιβωτισµένα ή 
επιχωµένα αλλού. Κύριες οδεύσεις σωληνώσεων και αγωγών θα επισηµαίνονται µε 
διαστάσεις και υψόµετρα. Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων της κατασκευής ή 
των στοιχείων που σχετίζονται µε την κατασκευή που προκύπτει από επί τόπου 
αλλαγή (Field Change) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Απαιτήσεις Μελετών GS0200 
του παρόντος τεύχους, ή από Εντολή της ΑΜ, θα αποτυπώνεται και θα 
καταγράφεται από τον Ανάδοχο στα σχέδια του Αρχείου του Έργου. Οι αλλαγές στα 
σχέδια θα απεικονίζονται µε λεπτοµέρεια και θα ακολουθείται από τον Ανάδοχο 
διαδικασία ενηµέρωσης των ηλεκτρονικών σχεδίων που θα αποτελούν το Αρχείο 
του Εργοταξίου και θα τεκµηριώνονται µε τα αντίστοιχα έντυπα επί τόπου αλλαγών 
(Field Changes). 
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GS0470 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή  

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει προδιαγραφές γενικών απαιτήσεων των υλικών και 
του εξοπλισµού των συστηµάτων του Έργου περιλαµβανοµένων της διαχείρισης, 
µεταφοράς και αποθήκευσής τους. 

1.2 Ποιότητα των υλικών 

1.2.1 Τα προµηθευόµενα υλικά θα είναι καινούργια. Υλικά και εξοπλισµός θα 
κατασκευασθούν, διαχειρισθούν και ενσωµατωθούν στο Έργο εξασφαλίζοντας ότι η 
περατωθείσα εργασία είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

1.2.2 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ενδεδειγµένης κατηγορίας και ποιότητας 
για την εκτέλεση εργασιών υπό τις υφιστάµενες συνθήκες εγκατάστασης και θα 
αντέχουν στις µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τη διάρκεια των 
εργασιών και της λειτουργίας, χωρίς να υφίστανται παραµόρφωση ή επιδείνωση 
οποιασδήποτε ιδιότητας ή τµήµατος τους και χωρίς να επηρεαστούν οι περιοχές του 
Έργου που θα χρησιµοποιηθούν λόγω αυτών. 

 

2. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

2.1 Μόνιµες ετικέτες µε ένδειξη του κατασκευαστή, τύπου και όλων των απαραίτητων 
τεχνικών χαρακτηριστικών πρέπει να τοποθετούνται σε εµφανείς περιοχές για τις 
ανάγκες της ταυτοποίησης των υλικών / εξοπλισµού και της ορθής λειτουργίας και 
συντήρησής τους. Ετικέτες µε σκοπό τη διαφηµιστική προβολή δεν πρέπει να 
τοποθετούνται σε εµφανείς περιοχές. 

 

3. ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

3.1 Η ΑΜ θα ενηµερώνεται για τις προτεινόµενες πηγές προµήθειας όλων των υλικών 
και εξοπλισµού όπως ορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη. 

3.2 Για υλικά / συστήµατα που απαιτούνται δοκιµές, µετά την έγκρισή τους, η ΑΜ θα 
ειδοποιείται γραπτώς για αυτές, αλλά και όχι αργότερα των τριάντα (30) ηµερών 
πριν την διεξαγωγή τους. 

 

4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

4.1 Τα υλικά θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις τυποποίησης της παρ. 1.1  του 
άρθρου GS0080. 

 

5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

5.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός προς 
ενσωµάτωση θα διαχειρίζονται και θα τοποθετούνται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Επιπλέον, θα χρησιµοποιούνται και θα ενσωµατώνονται 
από ειδικευµένους τεχνίτες, οι οποίοι θα διαθέτουν προηγούµενη εµπειρία σχετικά 
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µε τον εξοπλισµό και τα υλικά και οι οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί / πιστοποιηθεί 
κατάλληλα, όπου είναι αναγκαίο. 

5.2 Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι µόνο τα ειδικά εργαλεία που προτείνονται από τους 
κατασκευαστές για την ενσωµάτωση των υλικών και του εξοπλισµού, 
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό του. 

 

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

6.1 Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα από τους 
κανονισµούς πιστοποιητικά π.χ. κατά EN 10204, CE, εκθέσεις διαπιστευµένων 
εργαστηρίων, εγκρίσεις τύπου κλπ. 

Επικίνδυνα υλικά (βαφές, διαλύτες, κτλ) θα συνοδεύονται από λεπτοµερή Φύλλα 
Ασφαλείας Υλικών στην Ελληνική γλώσσα. 

6.2 Η ΑΜ θα απαιτήσει πιστοποιητικά συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές για 
οποιοδήποτε υλικό προς ενσωµάτωση στο Έργο, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και 
Ελληνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς. Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης 
πιστοποιητικού συγκεκριµένης κλάσης ανά είδος υλικού. 

6.3 Υλικά ή εξοπλισµός που δεν εµπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να 
συνοδεύεται από τεκµηρίωση του κατασκευαστικού οίκου, όπου θα αποδεικνύεται η 
συµφωνία µε τα συµβατικά τεύχη. 

6.4 ∆είγµατα υλικών που αποτελούν αντικείµενο πιστοποιητικών συµµόρφωσης θα 
υποβάλλονται σε δοκιµές από την ΑΜ οποτεδήποτε. Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα 
επαλήθευσης δηλωθεισών ιδιοτήτων για υλικά που εµπίπτουν σε διαδικασίες 
συµµόρφωσης κατά CE οποτεδήποτε. Το γεγονός ότι τα υλικά συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να εκτελέσει 
τυχόν προβλεπόµενες επί τόπου εργοταξιακές δοκιµές. 

 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

7.1 Η αποστολή υλικών και εξοπλισµού που προµηθεύονται από τον Ανάδοχο για το 
Έργο, θα γίνεται σε ηµεροµηνίες που θα εξασφαλίζουν την τήρηση του Συµβατικού 
Χρονοδιαγράµµατος. Όταν η αποστολή υλικού προηγείται των απαιτούµενων 
ηµεροµηνιών, τότε αυτό θα αποθηκεύεται από τον Ανάδοχο κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία του από κακές καιρικές συνθήκες, ζηµιές και 
κινδύνους. 

7.2 Όπου η ΑΜ παρέχει στον Ανάδοχο υλικά ή µέρη αυτών για το Έργο, αυτά θα πρέπει 
γενικά να αποστέλλονται στο Εργοτάξιο από την ΑΜ σε ηµεροµηνία που θα 
επιτρέπει την τήρηση του Συµβατικού Χρονοδιαγράµµατος. 

 

8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

8.1 Τα υλικά και ο εξοπλισµός θα προστατευθούν από θραύση ή αυξηµένη πίεση. Τα 
τµήµατα που προεξέχουν θα προστατεύονται µε ξύλα, στηρίγµατα ή άλλες 
εγκεκριµένες µεθόδους. Υλικά και εξοπλισµός θα προστατευθούν από χώµατα και 
υγρασία µε περιτύλιξη ή µε άλλους εγκεκριµένους τρόπους. Μικρά τεµάχια θα 
πρέπει να πακετάρονται σε κιβώτια, παλέτες ή βαρέλια για να αποφεύγονται 
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διασκορπισµοί και απώλειες. Θα εξασφαλίζεται αυστηρά ένας κατάλογος µε 
περιγραφή των περιεχοµένων σε κάθε συσκευασία. 

8.2 Φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση των υλικών και εξοπλισµού θα 
γίνεται µε τρόπο που να διατηρούνται καθαρά και χωρίς ζηµιές. Οι αποστολές 
υλικών και εξοπλισµού θα προγραµµατίζονται σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα του 
Έργου και θα συντονίζονται έτσι ώστε να είναι συµβατές µε τις τρέχουσες εργασίες 
και συνθήκες του εργοταξίου. Τα υλικά θα αποστέλλονται χωρίς ζηµιές, µε τη 
συσκευασία (όπου απαιτείται) του κατασκευαστή και µε τις ενδεικτικές ετικέτες 
πλήρεις και ευανάγνωστες. 

 

9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

9.1 Κάθε θήκη, κιβώτιο ή συσκευασία, που στο εξής θα αποκαλείται “κιβώτιο”, θα 
πρέπει να είναι ανθεκτικό στη σήψη και αδιαπέραστο από έντοµα, στιβαρής 
κατασκευής και κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται. Τα περιεχόµενα κάθε 
κιβωτίου θα προστατεύονται από την είσοδο νερού µε την εφαρµογή υδατοστεγούς 
µεµβράνης βαρέως τύπου. 

9.2 Κάθε κιβώτιο θα φέρει ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση µε µεγάλα γράµµατα µε 
τη διεύθυνση, τον αριθµό Σύµβασης, τα διεθνή σήµατα διαχείρισης, σηµάνσεις 
τυχόν επικινδυνότητας των υλικών, τα σηµεία ανοίγµατος και άλλες απαραίτητες 
σηµάνσεις που επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση και τον χειρισµό των υλικών 
κατά τη µεταφορά και την παραλαβή τους στον Εργοταξιακό χώρο. 

9.3 Κάθε κιβώτιο συνοδεύεται από µία λίστα περιεχοµένων, που θα δηλώνει τον αριθµό, 
τη σήµανση, το µέγεθος, το βάρος και το περιεχόµενο, καθώς και σχετικά σχέδια. 
Ένα δεύτερο αντίγραφο της προαναφερόµενης λίστας, θα εσωκλείεται σε ένα 
υδατοστεγές περίβληµα στο εξωτερικό κάθε κιβωτίου. 

9.4 Επιπροσθέτως, κάθε κιβώτιο θα φέρει κατάλληλη σήµανση ώστε να δηλώνονται το 
µεικτό και καθαρό βάρος, τα σηµεία ανάρτησης του και άλλες οδηγίες φόρτωσης - 
µεταφοράς - αποθήκευσης. 

9.5 Πρέπει να δίνεται προσοχή στην πρόληψη της κίνησης του εξοπλισµού µέσα στα 
κιβώτια µε την παροχή βραχιόνων στήριξης, ιµάντων και κοχλιών ασφάλισης, όπου 
είναι απαραίτητο. Οι σάκοι χαλαρών ειδών θα συσκευάζονται σε θήκες και θα 
σηµαίνονται ευκρινώς µε καλά ασφαλισµένες µεταλλικές πινακίδες, στις οποίες θα 
υπάρχουν χαραγµένα η ποσότητα και το όνοµα του εξαρτήµατος και ο αύξων 
αριθµός του ή ο αριθµός κατασκευαστή του στη λίστα περιεχοµένων. 

9.6 Ευπαθή υλικά σε πτώσεις και κρούσεις πρέπει να διαθέτουν πάνω στη συσκευασία 
τους δείκτες πτώσης / κρούσης. 

 

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

10.1 Τα υλικά θα αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η διατήρηση της 
ποιότητας και καταλληλότητας τους για το Έργο, να διευκολύνεται ο έλεγχος και να 
ελαχιστοποιείται κάθε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

10.2 Θα παρέχεται αποθήκευση σε στεγασµένο χώρο, εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα 
µέσα πυρόσβεσης, που θα προσφέρει προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών 
(υγρασία, θερµοκρασία περιβάλλοντος), όπως απαιτείται για υλικά και εξοπλισµό 
που υπόκεινται σε διάβρωση και οξείδωση. 
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10.3 Τα βιοµηχανικά υλικά θα αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις διάφορες οδηγίες των 
κατασκευαστών τους, µε τις σχετικές σφραγίδες και ετικέτες πλήρεις και 
ευανάγνωστες. 

10.4 Θα χρησιµοποιούνται πλατφόρµες, παλέτες ή τάκοι για τον εξοπλισµό και τα υλικά 
που υπόκεινται σε ζηµιά, όταν έρχονται σε επαφή µε έδαφος ή δάπεδο. Θα 
προβλέπονται αποστάσεις από γειτονικές επιφάνειες για τα αποθηκευµένα υλικά 
που απαιτούν φυσικό αερισµό. 

10.5 Τα συσκευασµένα υλικά θα αποθηκεύονται µε τα αρχικά άθικτα κιβώτια ή δοχεία 
τους. 

10.6 Υλικά και εξοπλισµός θα προστατεύονται από τις ζηµιές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών αποθήκευσης. Τα ανταλλακτικά θα συσκευαστούν κατάλληλα για 
αποθήκευση για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς αλλοιώσεις. Ευαίσθητα τεµάχια ή 
εξοπλισµός θα προστατευθούν καταλλήλως. 

10.7 Θα πραγµατοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι των αποθηκευµένων υλικών και θα 
εξασφαλίζεται ότι τα υλικά συντηρούνται σύµφωνα µε τις προδιαγεγραµµένες 
συνθήκες από τον κατασκευαστή τους και δεν έχουν υποστεί ζηµιές ή φθορά. 

10.8 Βιοµηχανικά υλικά θα πρέπει να φέρουν στην συσκευασία τους µε εµφανή και 
εύκολα αναγνωρίσιµο τρόπο την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης τους. 

10.9 Υλικά µε ηµεροµηνία λήξεως θα αποθηκεύονται µε τη µέθοδο FIFO (First in - First 
out). 

10.10 Τα άκρα των καλωδίων και οι είσοδοι των καλωδίων στους εξοπλισµούς ή 
παρόµοιες απολήξεις και ανοίγµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των απολήξεων 
των σωληνώσεων, θα καθαριστούν επισταµένως και µετά θα κλειστούν µε ταινία ή 
θα ταπωθούν για να εµποδιστεί η επικίνδυνη είσοδος σκόνης, υγρασίας, εντόµων 
και να διασφαλισθεί η προστασία έναντι καταστροφών. 

10.11 Όλα τα κενά κιβώτια, θα αποµακρύνονται από το Εργοτάξιο από τον Ανάδοχο µε 
δική του επιβάρυνση σε τακτά διαστήµατα µετά την εκκένωσή τους. 

 

11. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜ 

11.1 Η ΑΜ θα µεριµνά για την αποστολή στο Εργοτάξιο των υλικών που θα προµηθεύει η 
ίδια για την εκτέλεση του Έργου. 

 Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την ΑΜ για την ηµεροµηνία που απαιτείται η αποστολή 
αυτών των υλικών, ώστε να τηρείται το Συµβατικό Χρονοδιάγραµµα του Έργου. 

11.2 Υλικά και εξοπλισµός που θα παρέχει η ΑΜ θα παραλαµβάνονται, εκφορτώνονται, 
διαχειρίζονται και αποθηκεύονται από τον Ανάδοχο στο Εργοτάξιο. Όλα τα υλικά 
που θα υποστούν ζηµιές από τους χειρισµούς του Αναδόχου θα αντικατασταθούν 
από τον Ανάδοχο. Επισκευές θα επιτρέπονται µόνο κατόπιν έγκρισης της ΑΜ. 

11.3 Εάν ο έλεγχος του Αναδόχου στα υλικά και εξοπλισµό που προµήθευσε η ΑΜ και 
απεστάλησαν στο Εργοτάξιο παρουσιάζει ενδείξεις απωλειών ή ζηµιών, ο Ανάδοχος 
πρέπει να ειδοποιήσει άµεσα την ΑΜ. Αν ο Ανάδοχος δεν ειδοποιήσει την ΑΜ για 
τέτοιες απώλειες ή ζηµιές εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την 
αποστολή στο εργοτάξιο, θα θεωρηθεί ότι παρέλαβε τα υλικά χωρίς απώλειες ή 
ζηµιές. 



 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

RFP-380/20 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 93 από 130 

11.4 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και θα αποζηµιώσει την ΑΜ για όλες τις απώλειες ή 
ζηµίες σε υλικά χορηγηθέντα από την ΑΜ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
ελαττωµάτων και ελλείψεων που θα µπορούσαν να αποκαλυφθούν κατά τον έλεγχο 
τους από τον Ανάδοχο, µετά την παρέλευση των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών 
από την αποστολή στο εργοτάξιο και όλων των εξόδων που θα προκύψουν για την 
αντικατάσταση αυτών των υλικών από την ΑΜ. 

11.5 Το κόστος απώλειας υλικών που χορηγούνται από την ΑΜ, λόγω ελλιπούς φύλαξης 
τους από τον Ανάδοχο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

11.6 Υλικά και εξοπλισµός που θα χορηγηθούν από την ΑΜ δεν θα χρησιµοποιηθούν για 
άλλους λόγους εκτός του Έργου. 

 

12. ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

12.1 Όλα τα µηχανήµατα, ο εξοπλισµός και τα εξαρτήµατα που θα συναρµολογηθούν 
στους χώρους του Αναδόχου, στο εργοτάξιο ή αλλού, θα έχουν αριθµούς υλικού 
τυπωµένους επάνω τους, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες διαδικασίες του Αναδόχου.. 
Θα ληφθεί µέριµνα, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των σηµαδιών των 
εξαρτηµάτων ταυτόσηµων συναρµογών. Εγχάρακτα µαρκαρίσµατα δεν θα 
επιτραπούν σε κανένα εξάρτηµα που δέχεται τάσεις λόγω φορτίων. 

12.2 Σηµάδια και κάθε άλλου τύπου σηµάνσεις που αφορούν την συναρµολόγηση και την 
µελλοντική συντήρηση κάθε τεµαχίου, θα τοποθετηθούν ευανάγνωστα σε δύο (2) 
θέσεις και θα είναι µεγάλης αντοχής στον χρόνο. 

12.3 Γαλβανισµένα ή επιµεταλλωµένα τεµάχια θα σταµπαριστούν πριν από την 
κατεργασία τους. Θα ληφθεί µέριµνα για να βεβαιωθεί ότι τα σηµάδια δεν έχουν 
αποσβεσθεί µε το γαλβάνισµα ή το βάψιµο και ότι δεν χαλάνε τελειωµένες 
επιφάνειες και / ή καταστρέφεται ο εξοπλισµός. 

12.4 Τα κύρια σχέδια συναρµολόγησης θα αναφέρουν τη µορφή και τις θέσεις των 
κωδικών αριθµών των τεµαχίων, όπου αυτό είναι δυνατό. 
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 GS0510 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Κάθε µήνα ο Ανάδοχος θα εκπονεί και θα υποβάλλει στην ΑΜ σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα τη Μηνιαία Αναφορά Προόδου του Έργου. Η Αναφορά θα υποβάλλεται 
εντός πέντε (5) πρώτων ηµερών εκάστου µηνός και θα καλύπτει την εκτέλεση των 
εργασιών του παρελθόντος µήνα. Η Αναφορά θα συντάσσεται στην µορφή που 
µπορεί να ορίζεται κατά διαστήµατα από την ΑΜ και θα περιλαµβάνει, χωρίς 
ωστόσο να περιορίζεται σε αυτά, τα ακόλουθα: 

α) Ενηµερωµένο Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα του Έργου (και σε ηλεκτρονική 
µορφή επεξεργάσιµη µε βάση το  λογισµικό Primavera). 

β) Συνοπτική Παρουσίαση των Ποσοστών Προόδου Εργασιών για κάθε 
γεωγραφική θέση και είδος εργασίας, βάση της τµηµατοποίησης έργου. 

γ) Ενηµερωµένο κατάλογο σχεδίων της σύµβασης και αναφορά προόδου 
υποβολής µελετών της σύµβασης. 

δ) ∆ιορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος για την τήρηση των 
προθεσµιών και ενδιάµεσων ηµεροµηνιών ολοκλήρωσης. 

ε) Εργατικό δυναµικό ανά είδος εργασίας για την περίοδο που αποτελεί 
αντικείµενο της έκθεσης και προγραµµατισµός για την επόµενη περίοδο. 

στ) Υλικά και Εξοπλισµό Αναδόχου για την περίοδο που αποτελεί αντικείµενο της 
έκθεσης και προγραµµατισµός για την επόµενη περίοδο. 

ζ) Υλικά και Εξοπλισµό Αναδόχου που παραγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που αποτελεί αντικείµενο της έκθεσης και επιβεβαιωµένες / 
ανεπιβεβαίωτες ηµεροµηνίες παράδοσής τους. 

η) Περιγραφικός προγραµµατισµός εργασιών για την επόµενη περίοδο, βάσει 
των δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος καθώς και πληροφορίες που 
απαιτούνται από την ΑΜ κατά τη διάρκεια της επόµενης περιόδου. 

1.2 Ο Ανάδοχος θα παρίσταται στις Συσκέψεις Προόδου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,  
πραγµατοποιούµενες µηνιαίως σε χώρο και χρόνο που ορίζεται από την ΑΜ. 

1.3 Ο Ανάδοχος θα παρίσταται στις συσκέψεις Μελετών που συγκαλεί η ΑΜ, 
προκειµένου να προβαίνει σε συζητήσεις και να διασφαλίζεται η οµαλή εκπόνηση 
των µελετών. 

1.4 Ο Ανάδοχος θα παρίσταται σε συσκέψεις προόδου κατασκευαστικών εργασιών 
πραγµατοποιούµενες στο εργοτάξιο, όπου θα συζητώνται και επιλύονται θέµατα 
εγκαταστάσεων, ασφαλείας, η πρόοδος του λεπτοµερούς χρονοδιαγράµµατος των 
τεσσάρων (4) εβδοµάδων και λοιπά θέµατα. 

1.5 Ο Ανάδοχος θα παρίσταται σε συσκέψεις Συντονισµού µελετών και εργασιών µε 
άλλους Αναδόχους της ΑΜ, άλλους κρατικούς Φορείς/Υπηρεσίες, ανά χρονικά 
διαστήµατα που καθορίζονται από την ΑΜ, µε στόχο τον αναλυτικό 
προγραµµατισµό και οργάνωση εκτέλεσης των εργασιών, χώρων εργασίας, 
συντονισµού κλπ, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή εκτέλεση όλων των εργασιών. 

1.6 Οι ανωτέρω (1.2 έως 1.5) συσκέψεις θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την  
προδιαγραφή GS0400 «Συσκέψεις Έργου». Η συχνότητα των παραπάνω 
συσκέψεων δύναται να τροποποιείται µετά από συνεννόηση, όταν τούτο κρίνεται 
αναγκαίο από την ΑΜ ή από τον Ανάδοχο. 
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GS0600 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας: 

Η οργανωτική δοµή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και οι πόροι για τη 
∆ιασφάλιση της Ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

1.2 ∆ιασφάλιση Ποιότητας: 

Όλες οι προγραµµατισµένες και συστηµατικές δραστηριότητες που εφαρµόζονται 
µέσα στο πλαίσιο του συστήµατος για την ποιότητα και είναι απαραίτητες για την 
παροχή επαρκούς εµπιστοσύνης ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει 
δεδοµένες απαιτήσεις ποιότητας. 

1.3 Έλεγχος Ποιότητας: 

Μέρος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας επικεντρωµένο στις τεχνικές και τις 
δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται για ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας.  

1.4 Επιθεώρηση Ποιότητας: 

Η συστηµατική, ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη εξέταση συµµόρφωσης των 
προσχεδιασµένων δραστηριοτήτων ποιότητας σε σχέση µε την αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους και την καταλληλότητά τους για την επίτευξη των στόχων. 
 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 Όλα τα Έργα της ΑΜ κατασκευάζονται σε περιβάλλον ∆ιαχείρισης Ποιότητας που 
θα βασίζεται στη λογική του Προτύπου ISO 9001:2015 για το Σύστηµα Ποιότητας 
και στη Νοµοθεσία που διέπει την ανάπτυξη και εφαρµογή Προγραµµάτων 
Ποιότητας Έργων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 158 του Ν.4412/2016, 
όπως κάθε φορά ισχύει. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης σύµφωνα µε τα συµβατικά 
τεύχη. 

2.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει στην ΑΜ, σε δύο (2) αντίγραφα το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας και το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), τα οποία θα 
περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα στο ΙSO 9001:2015 και τη Νοµοθεσία. 

2.3 Στο πλαίσιο της υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς 
έγκριση από την ΑΜ, το βιογραφικό του στελέχους που θα καλύπτει τη θέση του 
Υπευθύνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

2.4 Η ΑΜ θα επιστρέψει στον Ανάδοχο το Σ∆Π και το ΠΠΕ, εντός  δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών, µε τυχόν παρατηρήσεις, τις οποίες ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει στις 
αναθεωρηµένες εκδόσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και του 
Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, που θα πρέπει να υποβληθούν προς 
ανασκόπηση και έγκριση από την ΑΜ εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από 
τη λήψη της απάντησης της ΑΜ. 

2.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας και το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου θα είναι έγγραφα ενιαίας εφαρµογής 
και θα καθορίζουν το σύνολο των διεργασιών και στόχων ποιότητας που έχει 
αναλάβει η Ανάδοχος Κοινοπραξία. 
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Η Κοινοπραξία θα εκπροσωπείται από έναν κοινό Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ποιότητας, 
όπως ορίζεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Οι επιµέρους συµµετέχουσες 
Εταιρείες της Αναδόχου Κοινοπραξίας δύνανται να ορίζουν Βοηθούς Μηχανικούς 
∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι οποίοι θα καθοδηγούνται από τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας της Κοινοπραξίας. 

2.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αναθέσει µέρος των κατασκευαστικών εργασιών σε 
Υπεργολάβο, τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο Υπεργολάβος είναι 
υποχρεωµένος να τηρεί το εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του 
Αναδόχου. 

2.7 Οι τυχόν αλλαγές σε έγγραφα του Σ∆Π και του ΠΠΕ που προτείνονται από την ΑΜ 
είναι υποχρεωτικές για εφαρµογή. Τυχόν αποδοχή του Σ∆Π από την ΑΜ, δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από µεταγενέστερα προτεινόµενες αλλαγές που 
προκύπτουν για λόγους προσαρµογής στην κείµενη νοµοθεσία ή προέρχονται από 
αναγκαιότητα αναθεώρησης που καταγράφεται µέσω των Επιθεωρήσεων 
Ποιότητας. Κάθε πρόβλεψη των τελικών εκδόσεων του Σ∆Π και ΠΠΕ πρέπει να 
είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε τη σύµβαση. 

2.8 Τα τελικά εγκεκριµένα έγγραφα ποιότητας (Σ∆Π και ΠΠΕ), τυγχάνουν ελεγχόµενης 
διανοµής και ένα εκ των ελεγχόµενων εγγράφων διανέµεται στην ΑΜ µε 
παρακολούθηση της πληρότητάς του από τον Ανάδοχο. 

2.9 Η µορφοποίηση και κωδικοποίηση των εγγράφων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας και του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου θα γίνει ύστερα από οδηγίες της 
ΑΜ. 

 

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΦΥΛΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

3.1 Το υποβαλλόµενο κατά τα ανωτέρω Οργανόγραµµα του Αναδόχου, είναι 
λεπτοµερές και προσδιορίζει µέσω Φύλλων Περιγραφής Θέσεων τις Υπευθυνότητες, 
τους Ιεραρχικούς αλληλοσυσχετισµούς του προσωπικού και το Αντικείµενο 
Εργασιών. 

3.2 Στο οργανόγραµµα του Αναδόχου ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνεται στις 
ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη ΣΥ. 

3.3 Τα βιογραφικά όλων των ανωτέρω στελεχών καθώς και άλλων που ζητηθούν κατά 
την κρίση της ΑΜ και έχουν κρίσιµη σηµασία για το Έργο θα πρέπει να υποβληθούν 
προς έγκριση από την ΑΜ. 

3.4 Όλα τα ανωτέρω θα συµφωνούν µε τα οριζόµενα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Το τελικώς εγκεκριµένο Σύστηµα  ∆ιαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει 
τα κάτωθι: 

• Καταγεγραµµένη Πολιτική Ποιότητας και Στόχους Ποιότητας όπου 
αποτυπώνεται µε σαφήνεια η δέσµευση του Αναδόχου για πραγµατοποίηση 
των εκτελούµενων εργασιών σε περιβάλλον ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

• Η περιγραφή των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων διεργασιών του 
συστήµατος Ποιότητας και αναφορές στα εφαρµοζόµενα έντυπα ποιότητας. 
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• Οργανόγραµµα και Φύλλα Περιγραφής Θέσεων. Το Οργανόγραµµα θα πρέπει 
να είναι το τελικώς εγκεκριµένο από την ΑΜ. 

• Αναλυτικές Λειτουργικές ∆ιαδικασίες που προβλέπονται από το Πρότυπο ISO 
9001:2015, όπως αναπτύσσονται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος. 
Συµπληρωµατικά, όπου κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να περιλαµβάνονται και 
Οδηγίες Εργασίας. 

• Τα υποστηρικτικά έντυπα που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία 
του συνόλου των διεργασιών του Σ∆Π και αποδεικνύουν τον ουσιαστικό 
έλεγχό του µέσω συστηµατικών καταγραφών. 

4.2 Η δοµή του Σ∆Π και των Λειτουργικών ∆ιαδικασιών θα πρέπει να καλύπτει µέσω 
τεκµηρίωσης κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα θέµατα: 

• ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Ποιότητας µε αναφορά στην Ανασκόπηση του Σ∆Π 
από τη ∆ιοίκηση, την Ανάπτυξη των Εγγράφων του Σ∆Π, τις Εσωτερικές 
Επιθεωρήσεις, τις ∆ιορθωτικές Ενέργειες, τη ∆ιαχείριση της ∆ιακινδύνευσης 
και τη ∆ιαχείριση των Αλλαγών, την Εκπαίδευση του Προσωπικού, την 
εσωτερική επικοινωνία, την πρόσληψη και αξιολόγηση του προσωπικού και τις 
εσωτερικές Αναφορές Μη Συµµόρφωσης. 

• ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης του Έργου µε αναφορά στη ∆ιαχείριση της Σύµβασης, 
στην Εγκατάσταση και Οργάνωση του Εργοταξίου, στην Οργάνωση των 
Αρχείων του Έργου, στον Σχεδιασµό του Έργου και τον Έλεγχο και 
παρακολούθηση των Μελετών και των Μεθοδολογιών Κατασκευής. Ιδιαίτερη 
έµφαση θα δίδεται στα χρησιµοποιούµενα Έντυπα Επιµετρητικών Φύλλων, 
Επιµετρήσεων, Λογαριασµών και Πρωτοκόλλων, έτσι ώστε αυτά να 
συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας. Με σκοπό τη διευκόλυνση 
σύνταξης των Παραδοτέων Αρχείων των Έργων, τα αρχεία ιχνηλασιµότητας 
θα στηρίζονται στον κωδικό του αυτοτελώς επιµετρούµενου διακριτού 
τµήµατος του Έργου. Όλα τα κρίσιµα έντυπα που αφορούν τον έλεγχο της 
εγκατάστασης θα φέρουν σε εµφανές σηµείο τον ανωτέρω κωδικό και θα 
αρχειοθετούνται ανάλογα. Με σκοπό την ασφαλή εξυπηρέτηση των 
απαιτήσεων της ΑΜ, η Λειτουργική ∆ιαδικασία που σχετίζεται µε την ανάπτυξη 
και αναθεώρηση των εγγράφων του Σ.∆.Π. θα πρέπει να προβλέπει αυτόµατη 
αποδοχή των υποδείξεων της ΑΜ για αναθεωρήσεις εγγράφων και εντύπων 
που σχετίζονται µε την παρακολούθηση της εγκατάστασης. 

Σηµειώνεται ότι έντυπα που αφορούν στη ∆ιαχείριση του Έργου και είναι 
τυποποιηµένα στο Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα της ΑΜ θα δίδονται στον 
Ανάδοχο και θα ενσωµατώνονται υποχρεωτικά στις ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης 
του Έργου στο πλαίσιο υποβολής του Σ∆Π. 

• ∆ιαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας, µε αναφορά στο Πρόγραµµα Ελέγχων και 
∆οκιµών, στη ∆ιαχείριση του Εξοπλισµού Ελέγχων και ∆οκιµών και στη 
Συντήρηση και Βαθµονόµηση των Οργάνων.  

• ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας, ως αναφέρονται στο 
άρθρο GS0750. 

• ∆ιαδικασίες Ελέγχου Προµηθευτών - Υπεργολάβων και Συνεργαζόµενων 
Τρίτων, µε αναφορά στην Αξιολόγηση των Προµηθευτών και των 
Συνεργαζόµενων Τρίτων σε Εργασίες Εγκατάστασης, στη ∆ιεκπεραίωση και 
τον Έλεγχο των Προµηθειών και των Παραλαµβανόµενων Υπηρεσιών και στη 
Σχέση και τον Έλεγχο των Υπεργολάβων. ∆ιευκρινίζεται ότι η έννοια του 
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“Υπεργολάβου” είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 165 του Ν.4412/16. Οι 
υπόλοιποι συνεργαζόµενοι µε τον Ανάδοχο σε Κατασκευαστικές Εργασίες θα 
αντιµετωπίζονται µε την ίδια λογική που αντιµετωπίζονται οι Συνεργαζόµενοι 
Τρίτοι από το Πρότυπο ISO 9001:2015. 

4.3 Γενικά το Σύστηµα  ∆ιαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να είναι συµβατό µε τις 
απαιτήσεις της Νοµοθεσίας και των συµβατικών τευχών, µε το αντίστοιχο Σ∆Π της 
ΑΜ, και να λαµβάνει υπόψη υποδείξεις της ΑΜ. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου είναι µέρος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
και εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες ενός συγκεκριµένου Έργου, µε σκοπό 
τη διασφάλιση των απαιτήσεων της συγκεκριµένης σύµβασης. 

5.2 Η δοµή του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου θα πρέπει να συµβαδίζει µε την 
υποδεικνυόµενη στην Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24-07-01, ΦΕΚ 
1013Β/02.08.01 όπως ισχύει. Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 

• Σύντοµη Περιγραφή του Έργου, ∆ήλωση Πολιτικής Ποιότητας, Στόχους 
Ποιότητας και Προγράµµατα Ενεργειών. 

• Μεθοδολογίες Κατασκευής οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τα συµβατικά 
τεύχη και τις µελέτες του Έργου. 

• Πραγµατοποιούµενους Ελέγχους και ∆οκιµές µε αναφορά στη Συχνότητα 
εκτέλεσης, στα ισχύοντα Ελληνικά και ∆ιεθνή Πρότυπα, στα Κριτήρια 
Αποδοχής, στα Εξωτερικά Συνεργαζόµενα Εργαστήρια. 
Πραγµατοποιούµενους Ελέγχους και ∆οκιµές έναντι των Συµβατικά 
Απαιτούµενων µε αναφορά στις απαιτήσεις της Σύµβασης, της Νοµοθεσίας 
και των Ευρωπαϊκών, Ελληνικών και ∆ιεθνών Προτύπων. 

• Χρονοδιάγραµµα Εργασιών που θα ανταποκρίνεται στη σύµβαση και θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των Προγραµµάτων Ενεργειών. 

• Ανθρώπινο ∆υναµικό µε το αντίστοιχο Οργανόγραµµα, τις Θέσεις των 
στελεχών και τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων. 

• Εγκεκριµένους Προµηθευτές και Υπεργολάβους, µε αναφορά στη διαδικασία 
αξιολόγησης, τους τρόπους Ελέγχου και Επιθεώρησής τους, τους τρόπους 
Παραλαβής των παραδιδόµενων Αγαθών και Υπηρεσιών. 

• Κύριο Ηλεκτροµηχανολογικό Εξοπλισµό που απαιτείται για την υλοποίηση του 
Έργου εντός των ορίων του Χρονοδιαγράµµατος και Μετρητικό Εξοπλισµό για 
τις ανάγκες Ποιοτικών και άλλων Ελέγχων. 

• Τρόπους ∆ιαχείρισης των Εγγράφων µε αντίστοιχους Καταλόγους καθώς και 
τρόπους αρχειοθέτησής τους, για διασφάλιση της εύκολης αναζήτησης των 
πληροφοριών και των Παραδοτέων Αρχείων του Έργου. 

• Μη Συµµορφώσεις - ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες. Καθορίζει τον 
τρόπο διαχείρισης των µη συµµορφώσεων που τυχόν θα εντοπιστούν στη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για αποφυγή 
επανάληψής τους. Καθορίζει επίσης διαδικασία επαλήθευσης της 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων. 
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• Επιθεωρήσεις Ποιότητας. Ο ορισµός τους δίδεται στην παράγραφο 1.4. 
Το Π.Π.Ε. καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης, τη συχνότητα και τη σύνδεσή του 
µε τις φάσεις εργασιών. 

• Προγράµµατα Ενεργειών: Περιγράφουν για κάθε Φάση Εγκατάστασης τις 
επιµέρους ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της, τον ή τους 
Υπεύθυνους, τα Σηµεία Ελέγχου της κάθε ενέργειας που θα διακρίνονται σε 
Σηµεία Αναµονής Έγκρισης από την ΑΜ και Σηµεία Παρουσίας, τις ισχύουσες 
Προδιαγραφές, Κανονισµούς και Πρότυπα, τα Έντυπα Καταγραφής και τους 
Φορείς Ελέγχου. 

• Σηµεία Αναµονής Έγκρισης στις κατασκευαστικές Ενέργειες είναι τα σηµεία 
στα οποία κρίνεται υποχρεωτική η παρουσία της ΑΜ µε σκοπό την παροχή 
Άδειας Συνέχισης της Εργασίας. Αντίστοιχα ως Σηµεία Παρουσίας 
καθορίζονται τα σηµεία στα οποία η παρουσία της ΑΜ δεν είναι υποχρεωτική, 
αποτελούν όµως σηµαντικά σηµεία αυτοελέγχου του Αναδόχου, µε σκοπό την 
άρτια τεχνική απόδοση της κατασκευαστικής ενέργειας και τη διασφάλιση 
αποδεκτής προετοιµασίας των Σηµείων Αναµονής Έγκρισης. 

 

6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

6.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωµατώσει στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
διεργασίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση των µελετών, τις απαιτήσεις περί των 
προγραµµάτων ποιότητας µελετών έργων, σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 
∆ΙΠΑ∆ / Οικ / 501/ 1-7-2003 (ΦΕΚ 928/β/04.07.2003), όπως ισχύει, τέτοιες που να 
καλύπτουν: 

• Τις δραστηριότητες επιλογής και ανάθεσης σύνταξης της µελέτης.  
Οι δραστηριότητες αυτές θα καλύπτουν τόσο στελέχη του Αναδόχου όσο και 
Εξωτερικούς Συνεργάτες και µελετητικά γραφεία. 

• Τις δραστηριότητες ελέγχου, επαλήθευσης και επικύρωσης της µελέτης. 

• Τη διαχείριση και συντονισµό των διαφόρων οµάδων που ασχολούνται µε τις 
µελέτες, µε διασφάλιση αποτελεσµατικής επικοινωνίας και κατανοµής των 
υποχρεώσεων. 

• Τα ανωτέρω θα είναι επίσης σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και το 
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη µελέτη και κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

6.2 Τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις στη µελέτη οι οποίες είναι εγκεκριµένες από την 
ΑΜ, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µέσω των διαδικασιών του Σ∆Π για εντοπισµό 
τυχόν επιπτώσεων των µεταβολών στις αλληλεπιδράσεις µε άλλες µελέτες και µε 
άλλα κατασκευασθέντα ή υπό κατασκευή τµήµατα του Έργου. Όλες οι Άκυρες ή οι 
µη Ισχύουσες Εκδόσεις των µελετών θα πρέπει να αποθηκεύονται στο αρχείο µε 
ασφαλή και σαφώς διακριτό τρόπο. 

6.3 Μέσα από τεκµηριωµένο τρόπο θα πρέπει να διασφαλίζεται η ελεγχόµενη διανοµή 
των έγκυρων εκδόσεων των µελετών µε χρεώσεις στους αντίστοιχους υπεύθυνους 
µηχανικούς. 

6.4 Σε όλα τα εργοτάξια της ΑΜ, τόσο στα γραφεία του Αναδόχου όσο και στα γραφεία 
της Επίβλεψης, θα υπάρχει διαθέσιµος Κατάλογος Εγκεκριµένων Μελετών και 
Σχεδίων του Έργου, ενηµερωµένος µε κάθε µεταβολή που τυχόν προκύπτει. 
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7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

7.1 Η ικανοποιητική ∆ιαχείριση Κόστους και Χρονικού Προγραµµατισµού, είναι συµβατή 
µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 10005:2018 και αποτελεί σε συνδυασµό µε 
άλλες διεργασίες του Σ∆Π, τόσο στοιχείο Σχεδιασµού όσο και στοιχείο Αναγνώρισης 
της Ταυτότητας και της Ιχνηλασιµότητας των επιµέρους τµηµάτων του έργου. 

7.2 Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την ΑΜ συντάσσει και υποβάλει στην εναρκτήρια 
σύσκεψη του Έργου τα Αυτοτελώς Επιµετρούµενα Τµήµατα µε την Ιεραρχική 
Ανάλυση των Εργασιών (Τµηµατοποίηση). Οι κωδικοί της Τµηµατοποίησης θα 
αποτελούν το βασικό στοιχείο ιχνηλασιµότητας των Αρχείων του Έργου. Το σύνολο 
των εγγράφων των παραδοτέων αρχείων του Έργου θα πρέπει να εµφανίζει τον 
ανωτέρω κωδικό, ώστε να διευκολύνεται η αρχειοθέτησή τους σε χωριστούς 
φακέλους. 

7.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει σύστηµα παρακολούθησης Κόστους 
και Χρονικού Προγραµµατισµού, που να στηρίζεται στην προαναφερθείσα 
Τµηµατοποίηση του Έργου, και να χρησιµοποιεί κατάλληλο λογισµικό και Έντυπα 
που να είναι συµβατά µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας. Οι ενέργειες που θα 
προβλέπονται στο Σ∆Π στα πλαίσια της παρακολούθησης του Κόστους και 
Χρονικού Προγραµµατισµού είναι: 

• ∆ιενέργεια Παραλαβών µε εκπροσώπους της ΑΜ. 

• Έλεγχος Ορθότητας και Καταγραφή στοιχείων πρωτοκόλλων παραλαβών. 

• Κατηγοριοποίηση των στοιχείων µε βάση το εφαρµοζόµενο σύστηµα 
παρακολούθησης των Αυτοτελώς Επιµετρούµενων Τµηµάτων. 

• Προσαρµογή Λογισµικού για τον Χρονικό και Οικονοµικό Προγραµµατισµό του 
Έργου µε παραγωγή ανάλογων Εκθέσεων. 

• Επεξεργασία στοιχείων µε τη χρήση λογισµικών. 

• Υποβολή Επιµετρήσεων και Λογαριασµών. 

• Παραγωγή τυποποιηµένων Εκθέσεων Κόστους και υλοποίησης του 
Χρονοδιαγράµµατος. 

7.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης, 
αυτό θα πρέπει να είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας των ∆ηµοσίων 
Έργων και να υποβάλλεται στην ΑΜ προς έγκριση πριν την εφαρµογή του. 

7.5 Οι απαιτήσεις του Χρονοδιαγράµµατος του Έργου αναφέρονται στο άρθρο GS0500. 

 

8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

8.1 Για τον Έλεγχο Ποιότητας των Κατασκευών ισχύουν τα οριζόµενα στα Συµβατικά 
Τεύχη της ΑΜ. 

Ο Έλεγχος Ποιότητας σαν επιµέρους θεµελιώδης διεργασία του Συστήµατος  
∆ιαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να διακρίνεται από χαρακτηριστικά που ενδεικτικά 
είναι: 

• Τήρηση Προγράµµατος Ελέγχου και ∆οκιµών µε ελεγχόµενο τρόπο. 

• Ανάπτυξη Συστήµατος Κωδικοποίησης ∆ειγµάτων. 

• Ανάπτυξη Εντύπων Καταγραφής των αποτελεσµάτων των δοκιµών. 
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• Ανάπτυξη Συστήµατος Τήρησης Αρχείων του Ελέγχου Ποιότητας. 

• Τήρηση Τεχνικής Βιβλιοθήκης Προδιαγραφών σε Ελεγχόµενη µορφή. 

• ∆ιακριβώσεις και Βαθµονοµήσεις των Συσκευών Μετρήσεων και Ελέγχων. 

8.2 Το Πρόγραµµα Ελέγχων και ∆οκιµών υποβάλλεται προς έγκριση στην ΑΜ και θα 
πρέπει να υλοποιεί τις απαιτήσεις ελέγχων που προβλέπονται στο σύνολο των 
συµβατικών τευχών ανάλογα µε το είδος εργασιών που περιλαµβάνονται στη 
σύµβαση. Το υπόψη Πρόγραµµα θα περιλαµβάνει κάθε έλεγχο και δοκιµή είτε αυτή 
γίνεται σε Εξωτερικά συνεργαζόµενα διαπιστευµένα Εργαστήρια ή εκτελείται 
επιτόπου του Έργου. Στην έννοια των ελέγχων και δοκιµών περιλαµβάνονται και 
δοκιµές σε ενσωµατωµένα υλικά που απαιτούν πιθανή χρήση εξωτερικών 
εξειδικευµένων Εργαστηρίων. Επίσης περιλαµβάνονται επιτόπου δοκιµές υλικών και 
συστηµάτων καθώς και η δοκιµαστική λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων. Το 
Πρόγραµµα θα πρέπει να παρακολουθείται αυστηρά και να κοινοποιούνται στην 
Επίβλεψη του Έργου σε καθηµερινή βάση, µέσω γραπτής ενηµέρωσης, οι προ-
αναγγελλόµενες δοκιµές. 

8.3 Τα βασικά στοιχεία που καταγράφονται σε κάθε δοκιµή είναι ο κωδικός του 
αυτοτελώς επιµετρούµενου διακριτού τµήµατος στο οποίο γίνεται η δοκιµή, τα 
στοιχεία της θέσης της, η ηµεροµηνία και το εργαστήριο που πραγµατοποίησε τη 
δοκιµή, αν απαιτείται. 

8.4 Τα έντυπα καταγραφής των αποτελεσµάτων θα πρέπει να διευκολύνουν την 
καταγραφή όλων των µετρούµενων µεγεθών κατά τη διάρκεια της δοκιµής και να 
εµφανίζουν µε κατάλληλο τρόπο τις συσχετίσεις που διέπουν το αποτέλεσµα µε τα 
επιµέρους µετρούµενα µεγέθη. Θα πρέπει επίσης να κάνουν αναφορά στα 
χρησιµοποιούµενα Πρότυπα και Προδιαγραφές και τα µετρούµενα µεγέθη να είναι 
συµβατά µε αυτές. Επίσης θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον κωδικό του αυτοτελώς 
επιµετρούµενου διακριτού τµήµατος στο οποίο έγινε η δοκιµή, ηµεροµηνία 
εκτέλεσης της δοκιµής, θέση υπογραφών για επιβεβαίωση της δοκιµής, αναφορά 
του εργαστηρίου (αν απαιτείται) εκτέλεσης της δοκιµής, χαρακτηρισµό του 
αποτελέσµατος ως αποδεκτού ή µη και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση 
αστοχίας. 

8.5 Τα αποτελέσµατα των δοκιµών υποβάλλονται άµεσα στον Επιβλέποντα Μηχανικό 
της ΑΜ και κατ΄ ελάχιστον µηνιαία στην ΑΜ. Η υποβολή των αποτελεσµάτων θα 
συνοδεύεται, όπου απαιτείται, µε στατιστικές αναλύσεις και έκθεση τεχνικής 
αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών συνιστούν δικαιολογητικά των 
ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν 
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του Έργου, σύµφωνα µε τα 
Συµβατικά Τεύχη. 

8.6 Το Σύστηµα Αρχειοθέτησης των αποτελεσµάτων πρέπει να διασφαλίζει την 
ιχνηλασιµότητά τους µε βάση τον καταγεγραµµένο κωδικό του αυτοτελώς 
επιµετρούµενου διακριτού τµήµατος στο οποίο έγινε η δοκιµή. Τα τηρούµενα αρχεία 
Ελέγχου Ποιότητας αποτελούν µέρος των παραδοτέων του Έργου. 

8.7 Η Τεχνική Βιβλιοθήκη τηρείται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου µε τρόπο που 
να διασφαλίζει την ενηµέρωση µε ισχύουσες εκδόσεις των Προτύπων και των 
Προδιαγραφών. Ταυτόχρονα, η διανοµή των Προτύπων και προδιαγραφών στα 
στελέχη θα πρέπει να γίνεται µε καθοδηγούµενο και ελεγχόµενο τρόπο. 

8.8 Οι ∆ιακριβώσεις και Βαθµονοµήσεις των Οργάνων Μέτρησης και Ελέγχων θα 
γίνονται από εξωτερικούς διαπιστευµένους φορείς, πλην των περιπτώσεων που ο 
Ανάδοχος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και προσωπικό να τις διεκπεραιώσει. 
Όλες οι δαπάνες που επέρχονται από τη διαδικασία των ∆ιακριβώσεων και 
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Βαθµονοµήσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τα πιστοποιητικά των 
διακριβώσεων και βαθµονοµήσεων θα αναγράφουν µεταξύ των άλλων, τον κωδικό 
του οργάνου που διακριβώνεται, το Πρότυπο στο οποίο στηρίχθηκε η διακρίβωση, 
τις αποδεκτές αποκλίσεις και την ηµεροµηνία της επόµενης διακρίβωσης. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί κατάλογο Οργάνων Μετρήσεων και 
∆οκιµών µε αναφορά στον κωδικό του Οργάνου, την ηµεροµηνία διακρίβωσής του 
και την ηµεροµηνία επόµενης διακρίβωσης. Αντίστοιχα κάθε Όργανο Μέτρησης και 
∆οκιµής θα φέρει ετικέτα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο προαναφερθείς 
Κατάλογος Οργάνων. 
 

9. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

9.1 Σε όλες τις κατασκευαστικές εργασίες ο Ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα και σε χρόνο 
που είναι επαρκής για την οποιαδήποτε προετοιµασία απαιτείται, να υποβάλει προς 
έγκριση Μεθοδολογία Κατασκευής. Οι µεθοδολογίες κατασκευής θα πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τα συµβατικά τεύχη και σχέδια. Θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το 
εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα, να κάνουν αναφορά στις αντίστοιχες ισχύουσες 
εκδόσεις µελετών, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές και να καθορίζουν µεταξύ των 
άλλων τις προκαταρκτικές ενέργειες, τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί, το 
ανθρώπινο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό δυναµικό, τις ανάγκες εκπαίδευσής του, 
τα πιθανά µέσα που είναι απαραίτητο να διατεθούν από την ΑΜ. Επίσης θα πρέπει 
να προβλέπουν και να περιγράφουν τις διαδοχικές φάσεις µε ανάδειξη των Σηµείων 
Αναµονής Έγκρισης και των Σηµείων Παρουσίας. Τα αναπτυσσόµενα ∆ελτία 
Ελέγχου Εργασιών που αποτελούν έντυπα του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου θα 
στηρίζονται στην ανάλυση των µεθοδολογιών κατασκευής. 

9.2 Οι απαιτούµενες για το Έργο µεθοδολογίες κατασκευής θα πρέπει να προβλέπονται 
και να αναφέρονται στην αρχική υποβολή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργου. 
Στην ίδια υποβολή θα πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια ο τρόπος ανάπτυξής τους. 
Όλες οι µεθοδολογίες κατασκευής που αναπτύσσονται µεταγενέστερα θα πρέπει να 
υποβάλλονται προς έγκριση στην ΑΜ.  
Τυχόν έγκριση της µεθοδολογίας κατασκευής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
ευθύνη για εφαρµογή της µελέτης µε τεχνική αρτιότητα και παραγωγή Έργου που να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των κανόνων της Τέχνης και Τεχνικής. 

 

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10.1 Η διαχείριση των παραλαµβανόµενων στο Έργο Υλικών, προς ενσωµάτωση και 
Υπηρεσιών Εγκατάστασης θα πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια και λεπτοµέρεια 
στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου. Στη διαχείριση αυτή 
περιλαµβάνεται η αξιολόγηση των Προµηθευτών από τον Ανάδοχο, η υποβολή και 
έγκριση από την ΑΜ, ο χειρισµός των αγορών και των συµβάσεων µε τους 
προµηθευτές, η επιθεώρησή τους πριν και µετά την παραλαβή. 

10.2 Με ευθύνη του Υπευθύνου  ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου, τηρείται αρχείο 
αποδεκτών προµηθευτών/ κατασκευαστών µε στοιχεία σχετικά µε την ικανότητα 
προµήθειας/ συνεργασίας και στοιχεία τυχόν προγενέστερης συνεργασίας. Με βάση 
το συγκεκριµένο αρχείο, δηµιουργείται «Κατάλογος Αποδεκτών Προµηθευτών» ο 
οποίος ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η αξιολόγηση των Αποδεκτών 
Προµηθευτών/ Κατασκευαστών από τον Ανάδοχο γίνεται µε βάση συγκεκριµένα 
κριτήρια, µεταξύ των οποίων είναι: 
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• Ύπαρξη Πιστοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας,  σύµφωνα µε τη 
σειρά προτύπων ISO 9000. 

• Ιστορικό µακροχρόνιας παρουσίας στην αγορά. 

• Συστάσεις και µέγεθος προµηθευτή/κατασκευαστή. 

• Επίσκεψη αξιολόγησης προµηθευτή/κατασκευαστή. 

• Αποτελέσµατα προγενέστερης συνεργασίας µεταξύ Αναδόχου/ΑΜ και 
προµηθευτή/κατασκευαστή. 

Ιδιαίτερα σε σχέση µε τους Προµηθευτές Κατασκευαστικών Υπηρεσιών που 
συνεργάζονται στην κατασκευή µικρών τµηµάτων του Έργου, η αξιολόγηση µπορεί 
να στηρίζεται κυρίως σε στοιχεία προγενέστερης εµπειρίας και απόδοσης σε 
αντίστοιχες κατασκευές. 

10.3 Η επιλογή κάθε προµηθευτή / κατασκευαστή ενσωµατωµένου υλικού ή συστήµατος 
στο Έργο, υπόκειται σε τελική έγκριση από την ΑΜ, µετά από ανάλογη υποβολή 
στοιχείων του Υλικού και του Προµηθευτή / Κατασκευαστή. Ελάχιστα κριτήρια για 
την έγκριση των ενσωµατωµένων υλικών είναι: 

• Πρόβλεψη του υλικού στις µελέτες του Έργου και τα συµβατικά τεύχη. 

• Ύπαρξη Πιστοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τη 
σειρά προτύπων ISO 9000. 

• Πιστοποιητικά Ελέγχου Ποιότητας του προϊόντος (υλικού) που εκδίδονται είτε 
από το σύστηµα Ελέγχου Ποιότητας του Προµηθευτή / Κατασκευαστή ή / και 
από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο φορέα δοκιµών ή πιστοποίησης, ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών και της Εθνικής και Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας Τυποποίησης. 

• Αποτελέσµατα προγενέστερης Επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του 
Προµηθευτή / Κατασκευαστή από την ΑΜ. 

Με βάση τις ανωτέρω εγκρίσεις, ο Ανάδοχος τηρεί «Κατάλογο Εγκεκριµένων Υλικών 
του Έργου», ο οποίος έχει µονοσήµαντη ισχύ για συγκεκριµένα τµήµατα του Έργου 
ή συγκεκριµένες εφαρµογές και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για άλλες 
συµβάσεις έργων της ΑΜ. Ο κατάλογος των Εγκεκριµένων Υλικών περιλαµβάνει 
µεταξύ των άλλων και αναφορά του εγγράφου έγκρισης και αποτελεί συνοδευτικό 
στοιχείο των πραγµατοποιούµενων πληρωµών καθώς και στοιχείο των παραδοτέων 
αρχείων του Έργου. 

10.4 Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει ότι οι αγορές γίνονται µε τρόπο που αποκλείει µη 
συµµορφώσεις αγορών λόγω λανθασµένων στοιχείων και προδιαγραφών κατά τη 
συνεννόηση µε τους προµηθευτές. Για τον λόγο αυτό οι αγορές θα πρέπει να 
γίνονται βάσει συγκεκριµένης διαδικασίας και µε χρήση τυποποιηµένου εντύπου του 
Σ∆Π. Τα ίδια ισχύουν και τηρούνται και για µακροπρόθεσµες συµφωνίες αγορών ή 
συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, οπότε υπογράφονται ειδικές συµβάσεις που 
περιλαµβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. 

Ταυτόχρονα, όπου κρίνεται απαραίτητο, πραγµατοποιούνται έλεγχοι και 
επιθεωρήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αγοραζόµενα προϊόντα ικανοποιούν τις 
συµφωνηθείσες απαιτήσεις. Αρχείο αυτών των ελέγχων και επιθεωρήσεων τηρείται 
από τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης  Ποιότητας του Αναδόχου. 
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10.5 Στο πλαίσιο των Επιθεωρήσεων Ποιότητας που διενεργεί η ΑΜ, µπορούν να 
ενταχθούν και Επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων των Προµηθευτών / 
Κατασκευαστών είτε πριν ή / και µετά την έγκρισή τους. Τυχόν µη συµµορφώσεις 
που εντοπίζονται από τις ανωτέρω Επιθεωρήσεις καταγράφονται και σαν 
Εσωτερικές Μη Συµµορφώσεις του Συστήµατος του Αναδόχου και 
παρακολουθούνται µε τον προβλεπόµενο τρόπο από το Σ∆Π. 

10.6 Κατά την παραλαβή των υλικών στο Έργο, ο Ανάδοχος υποβάλει στην επιτροπή της 
ΑΜ, η οποία ορίζεται κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του 
Ν.4412/2016, τα πιστοποιητικά ποιότητας των παρτίδων σε ανιχνεύσιµη µορφή µε 
τα αντίστοιχα φορτωτικά έγγραφα (δελτία αποστολής κλπ). Η ΑΜ διατηρεί το 
δικαίωµα παραγγελίας πρόσθετων ποιοτικών ελέγχων σε κρίσιµα υλικά για το Έργο. 

10.7 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση των χαρακτηριστικών των υλικών από τα 
προδιαγραφόµενα το σύνολο των υλικών καταγράφονται ως µη συµµορφούµενα και 
ακολουθείται η ανάλογη διαδικασία χειρισµού τους που προβλέπεται από το Σ∆Π 
και τη Νοµοθεσία. 

 

11. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

11.1 Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2015, η εφαρµογή του Σ∆Π ελέγχεται µεταξύ 
των άλλων και µέσω Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας. Οι εσωτερικές 
επιθεωρήσεις του Αναδόχου θα διεξάγονται σε προκαθορισµένα τακτά χρονικά 
διαστήµατα, όπου γίνεται έλεγχος συµµόρφωσης του Σ∆Π µε τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών της σύµβασης για την κατασκευή του Έργου, τις απαιτήσεις του 
προτύπου, αλλά  και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον ίδιο τον Ανάδοχο σε 
σχέση µε τους στόχους ποιότητας. Στην κατάρτιση του προγράµµατος εσωτερικών 
επιθεωρήσεων λαµβάνονται υπόψη δεδοµένα, όπως η τρέχουσα κατάσταση, οι 
περιοχές που θα ελεγχθούν και τα αποτελέσµατα προηγούµενων ελέγχων. 
Επιπλέον καθορίζονται τα κριτήρια, το πεδίο εφαρµογής, η συχνότητα και οι µέθοδοι 
που χρησιµοποιούνται για τους εσωτερικούς ελέγχους.  
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να διεξάγονται µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί 
η αντικειµενικότητα και αµεροληψία, γεγονός που επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη 
επιλογή επιθεωρητών, οι οποίοι δεν πρέπει να ελέγχουν το πεδίο της δικής τους 
υπευθυνότητας. 

11.2 Κατ’ ελάχιστον ο Ανάδοχος θα εκδίδει Πρόγραµµα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων για 
κάθε εξάµηνο το οποίο θα περιλαµβάνει όλα τα τµήµατα και τις διεργασίες που 
προβλέπονται στο Σ∆Π. Οι τάσεις των εντοπιζόµενων Μη Συµµορφώσεων θα 
πρέπει να αποτελούν βασικό εισερχόµενο στις Ανασκοπήσεις του Σ∆Π από τη 
∆ιοίκηση. 

11.3 Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα υλοποίησης ελέγχων του Συστήµατος  ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας  του Αναδόχου και της εφαρµογής του ΠΠΕ. Σε περίπτωση που η ΑΜ 
κρίνει απαραίτητη τη διενέργεια επιθεωρήσεων αρχικής Ανασκόπησης ή/και 
εφαρµογής Σ∆Π προµηθευτών ή/και κατασκευαστών του Έργου στις µονάδες 
παραγωγής, τα έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι έλεγχοι αυτοί κατ’ ελάχιστο περιλαµβάνουν: 

• Αρχική Ανασκόπηση Σ∆Π, που έχει κύριο στόχο τον εντοπισµό τυχόν 
παραλείψεων ως προς την κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ISO 
9001:2015, των συµβατικών τευχών και της νοµοθεσίας. 
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• Επιθεωρήσεις Εφαρµογής Σ∆Π, κατά τις οποίες γίνεται έλεγχος σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα της εφαρµογής του αρχικά εγκεκριµένου Σ∆Π του 
Αναδόχου, µέσω προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων ποιότητας µε την 
ακόλουθη µεθοδολογία: 

1. Έκδοση ετήσιου προγράµµατος 

2. Σύνταξη Πίνακα Σηµείων Επιθεώρησης 

3. Σύνταξη Έκθεσης επιθεώρησης 

4. Έκδοση Αναφορών µη Συµµόρφωσης (αν απαιτείται) 

5. Προγραµµατισµός Επαναληπτικής Επιθεώρησης για έλεγχο προόδου 
των συµφωνηθέντων διορθωτικών ενεργειών 

6. Έκθεση κλεισίµατος διορθωτικών ενεργειών / Αναφορών µη 
Συµµόρφωσης 

• Αρχική Ανασκόπηση Σ∆Π και Επιθεωρήσεις Εφαρµογής Σ∆Π των 
προµηθευτών ή/και κατασκευαστών του Έργου στις µονάδες παραγωγής όταν 
κρίνεται απαραίτητο, µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της 
∆ιαχείρισης των Συστηµάτων Ποιότητας των προµηθευτών / κατασκευαστών 
µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου και των παραγόµενων 
προϊόντων / υπηρεσιών µε τις συµβατικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

• Επιθεωρήσεις Εργασιών, µε µεθοδολογία αντίστοιχη µε αυτή που 
αναπτύχθηκε παραπάνω. Οι Επιθεωρήσεις αυτές προσανατολίζονται στον 
έλεγχο εφαρµογής των Καταλόγων Σηµείων Ελέγχου, µε επικέντρωση στον 
τρόπο υλοποίησης των Σηµείων Αναµονής Έγκρισης από την ΑΜ. 

Σε σχέση µε τα Σηµεία Αναµονής Έγκρισης, αυτά επικεντρώνονται στην 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικής παρακολούθησης του Έργου. Οι 
Επιθεωρήσεις Εργασιών θα διεξάγονται µία φορά πριν, κατά και µετά την 
ολοκλήρωση υλοποίησης ενός διακριτού τµήµατος του Έργου. 

• Επιθεωρήσεις Επάρκειας Ελέγχου Ποιότητας, στις οποίες ο έλεγχος 
επικεντρώνεται στα ακόλουθα σηµεία: 

1. Έλεγχος της επάρκειας των συνεργαζόµενων εργαστηρίων, σε σχέση µε 
τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τα στοιχεία 
καταγραφής. Στον έλεγχο αυτόν ελέγχονται ταυτόχρονα και τα 
πιστοποιητικά διακριβώσεων και βαθµονοµήσεων του εξοπλισµού. 

2. Έλεγχο ενσωµατωµένων υλικών και εξοπλισµού, µέσω Επιθεωρήσεων 
στις µονάδες παραγωγής όταν κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται 
συµβατικά, ή µέσω της ανασκόπησης των πιστοποιητικών ποιότητας 
του προµηθευτή ή/και κατασκευαστή σε συνδυασµό µε τα πιστοποιητικά 
δοκιµών ποιοτικού ελέγχου. 

3. Έλεγχο εφαρµογής των κατά περίπτωση προβλεπόµενων προτύπων, 
προδιαγραφών, κανονισµών κλπ, κατά τη διεξαγωγή του ποιοτικού 
ελέγχου. 

 

12. ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά τη ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, ο 
Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δαπάνη, παρουσία της Επίβλεψης της ΑΜ, θα 
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εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιµές, ώστε να αποδείξει τη σωστή λειτουργία και 
επίδοση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές. Ο αριθµός και το είδος 
των δοκιµών για τις εγκαταστάσεις είναι ο καθοριζόµενος στα Συµβατικά Τεύχη. 
Όπου αυτά δεν προβλέπονται θα προτείνονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται 
από την Επίβλεψη της ΑΜ. 

12.2 Αν κατά τη διάρκεια των δοκιµών ανακαλυφθεί συνολική ή µερική ζηµιά, ελάττωµα, 
κακή ποιότητα υλικών κλπ στο σύνολο των εγκαταστάσεων ή µέρους αυτών, ο 
Ανάδοχος θα επισκευάσει, συµπληρώσει, αντικαταστήσει άµεσα και κατόπιν θα 
επαναλάβει τις δοκιµές έως ότου τα αποτελέσµατα να ικανοποιούν τις συµβατικές 
απαιτήσεις. 

12.3 Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα της ΑΜ, θα λάβει επίσης 
χώρα στο τέλος της περιόδου Εγγύησης της υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου, 
ώστε να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος θα είναι 
επίσης υπεύθυνος για τυχόν αποκατάσταση πληµµελειών. 

12.4 Τονίζεται ότι αν η Επίβλεψη της ΑΜ ανακαλύψει προφανείς παρεκκλίσεις από 
Κανονισµούς ή Προδιαγραφές ή εµφανώς ελαττωµατικές εργασίες, έχει το δικαίωµα 
να εφαρµόσει τις διατάξεις περί «ελαττωµατικών εργασιών» του άρθρου 159 του Ν. 
4412/16, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

12.5 Οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγχρηµατοδοτεί το Έργο, 
διατηρούν το δικαίωµα, να διενεργήσουν ποιοτικούς ελέγχους. 

12.6 Επισηµαίνεται σχετικά η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96, που αναφέρεται σε 
διενεργούµενους ελέγχους ποιότητας για έργα κατασκευαζόµενα µε 
συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από σύµβουλο που θα 
προσλαµβάνεται µε απόφαση του ΥΠΟΙΚ ύστερα από σχετικό διαγωνισµό, και προς 
τον οποίο ο Ανάδοχος και η ΑΜ έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία και 
πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται το Έργο του, η ελεύθερη πρόσβασή του σε 
όλους τους χώρους του Έργου, στις πηγές λήψης των υλικών και η ακώλυτη 
πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών. 

12.7 Για τις περιπτώσεις µη συµµορφώσεων υλικών και εργασιών ισχύουν οι προβλέψεις 
της σχετικής νοµοθεσίας (άρθρο 159 του Ν. 4412/16), όπως κάθε φορά ισχύουν. 
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GS0650 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Ο Έλεγχος Ποιότητας, των ενσωµατούµενων υλικών, συστηµάτων και των 
ολοκληρωµένων κατασκευών του Έργου, πραγµατοποιείται βάσει των Συµβατικών 
Τευχών και Προδιαγραφών καθώς και των ισχυόντων κανονισµών, προδιαγραφών 
και σχετικών εγκυκλίων που διέπουν το Έργο. 

1.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης 
να υποβάλει στην ΑΜ τα Προγράµµατα Ελέγχων και ∆οκιµών, που θα εκτελεί στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) µαζί µε την υποβολή του ΠΠΕ. 

1.3 Στο πλαίσιο της υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, ο Ανάδοχος  θα συµπεριλάβει 
και το βιογραφικό του στελέχους που θα καλύπτει τη θέση του Υπευθύνου Ελέγχου 
Ποιότητας. 

 

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

2.1 Το υποβαλλόµενο κατά τα οριζόµενα στη ΣΥ Οργανόγραµµα του Αναδόχου, θα 
πρέπει να είναι λεπτοµερές και να προσδιορίζει µέσω Φύλλων Περιγραφής Θέσεων 
τις Υπευθυνότητες, τους Ιεραρχικούς αλληλοσυσχετισµούς και το Αντικείµενο 
Εργασιών του προσωπικού Ελέγχου Ποιότητας. 

 

3. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Έλεγχος Ποιότητας των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε: 

3.1 Έλεγχοι που διενεργούνται από τον Ανάδοχο 

Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον Ανάδοχο, εν γνώσει της ΑΜ. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποτελούν µία ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν, οι µέθοδοι εφαρµογής των υλικών και οι κατασκευές που έγιναν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Έργου. Η ΑΜ έχει το δικαίωµα να 
παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα να παρέµβει και 
να αξιώσει όχι µόνο την εφαρµογή της προδιαγραφόµενης ποιότητας ελέγχων, αλλά 
και πρόσθετους ελέγχους. 

Ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων θα πρέπει να προσδιορίζεται, ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος συσσώρευσης κακοτεχνιών και επιπρόσθετα να 
διευκολύνεται και να καθίστανται πιο αποτελεσµατικές οι βελτιωτικές επεµβάσεις. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιαµέσων και 
τελικών πληρωµών, όπως και αναπόσπαστα στοιχεία των επιµετρητικών τευχών 
της εργολαβίας (Π.Π.Α.Ε. κλπ). 

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 της 
παρούσας Προδιαγραφής. 

3.2 Έλεγχοι που διενεργούνται από την ΑΜ 

Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται µε µέριµνα της ΑΜ. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν 
στον έλεγχο των υλικών και κατασκευών, είτε προληπτικά είτε συµπληρωµατικά 
προς τους ελέγχους που διενεργούνται από τον Ανάδοχο στο σύνολο του Έργου για 
διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των Κανονισµών / 
Προδιαγραφών. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει απροφάσιστα την ΑΜ στην 
εκτέλεση των ελέγχων αυτών και να συνδράµει µε το προσωπικό του στη 
δειγµατοληψία, όπου απαιτείται. 
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 5 της 
παρούσας Προδιαγραφής. 

3.3 Έλεγχοι εισερχοµένων υλικών 

Αυτοί αναφέρονται σε έλεγχο των εισερχοµένων υλικών και προκατασκευασµένων 
τµηµάτων ως προς την γεωµετρία και τις φυσικές και µηχανικές τους ιδιότητες. 

Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριµένων 
µελετών, σχεδίων, υλικών και των καθορισµένων ανοχών. 

Σε περίπτωση που η ΑΜ διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από Κανονισµούς / 
Προδιαγραφές ή προφανείς κακοτεχνίες έχει το δικαίωµα να διατάξει άµεση διακοπή 
των εργασιών και διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται παραπάνω. Στην 
περίπτωση που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωµατικά υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωµατικών κατασκευών και δεν 
δικαιούται παράτασης. 

Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 6 της 
παρούσας Προδιαγραφής. 
 

4. Έλεγχοι που ∆ιενεργούνται από τον Ανάδοχο 

4.1 Ευθύνη για την εκτέλεση των Ελέγχων και διαδικασία παραγγελίας τους 

Η παραγγελία της εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται από τον Ανάδοχο και αφορά όλους 
τους απαιτούµενους ελέγχους και δοκιµές, όπως αυτά περιγράφονται στα Συµβατικά 
Τεύχη, τα πρότυπα, την κείµενη Νοµοθεσία κλπ. Σε περίπτωση αµέλειας από τον 
Ανάδοχο, η ΑΜ µπορεί να διατάξει την παραγγελία της εκτέλεσης των ελέγχων ή 
διακοπή εργασιών ως την υλοποίηση των ελέγχων µε ευθύνη του Αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει στο έγγραφο παραγγελίας, το οποίο συντάσσεται από 
τον Ανάδοχο και κοινοποιείται στην ΑΜ, να ορίζεται το αντικείµενο ελέγχου, η θέση 
της δειγµατοληψίας, το τµήµα του Έργου που αφορά, το εργαστήριο των δοκιµών, ο 
χρόνος έναρξης της δειγµατοληψίας και ο χρόνος πραγµατοποίησης των 
εργαστηριακών δοκιµών. 

Κατά την διάρκεια της δειγµατοληψίας και των εργαστηριακών δοκιµών πρέπει να 
παρίστανται εκπρόσωποι της ΑΜ και του Αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν 
παραστεί εκπρόσωπος της ΑΜ, το πρόγραµµα του ελέγχου δεν αναβάλλεται. Αν δεν 
διενεργηθεί ο έλεγχος, η οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου και η 
συνεπαγόµενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών, δεν συνιστά λόγο έγκρισης 
παράτασης προθεσµιών, ούτε αποτελεί λόγο µη επιβολής των ποινικών ρητρών. 

Η παραγγελία του ελέγχου θα πρέπει να προηγείται της ηµέρας έναρξης του 
ελέγχου κατά πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες, ώστε να είναι έγκαιρη η 
προειδοποίηση της ΑΜ για να παρίσταται εκπρόσωπός της.  

4.2 Γενικό πρόγραµµα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και µέσα του Αναδόχου -
Λεπτοµερειακά προγράµµατα ελέγχων 

4.2.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει, µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του 
Έργου, γενικό πρόγραµµα ελέγχων και µελέτη οργάνωσης φάσεων ελέγχων, που 
θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού. 
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4.2.2 Τα λεπτοµερέστερα προγράµµατα ελέγχων θα υποβάλλονται στην ΑΜ δύο (2)  
τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη των συναφών εργασιών. 

4.3 Εργαστήρια Ελέγχου 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σε ∆ιαπιστευµένα Εργαστήρια. Τα εξωτερικά 
∆ιαπιστευµένα Εργαστήρια που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος πρέπει να είναι 
διαφορετικά  από το εργαστήριο που τυχόν θα χρησιµοποιήσει η ΑΜ για τη 
διενέργεια ελέγχων.  

4.4 Συχνότητα ελέγχων που διενεργούνται από τον Ανάδοχο 

Ο ελάχιστος αριθµός ελέγχων που διενεργούνται από τον Ανάδοχο περιγράφονται 
παρακάτω στην παράγραφο 4.7 ανά κατηγορία εργασίας. 

Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή: 

• Όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση απόκλισης από τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα. 

• Μέχρι 20% του συνολικού αριθµού δοκιµών / ελέγχων. 

4.5 Αρχείο Ελέγχων που διενεργούνται από τον Ανάδοχο 

Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο ποιότητας που εκτελείται από τον 
Ανάδοχο θα τηρούνται µε ευθύνη του Αναδόχου στο Αρχείο Ελέγχων του Αναδόχου 
(Α.Ε.- ΑΝ). Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον: 

1) Αντίγραφο του Γενικού Προγράµµατος σύµφωνα µε παρ. 4.2. 

2) Αντίγραφο του έντυπου παραγγελίας του ελέγχου. 

3) Αντίγραφα πρακτικών δειγµατοληψίας σύµφωνα µε παρ. 4.6. 

4) Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των δοκιµών. 

5) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιµα από την ΑΜ ή τον Ανάδοχο. 

Το Α.Ε.- ΑΝ θα φυλάσσεται στο εργοταξιακό γραφείο του Αναδόχου. Αντίγραφο 
µπορεί να διατηρεί και η ΑΜ. Το Α.Ε.- ΑΝ θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ανιχνευσιµότητα των αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο GS0600 «∆ιασφάλιση 
Ποιότητας». 

Τα στοιχεία του Α.Ε.- ΑΝ θα συσχετίζονται µε τα στοιχεία επιµέτρησης κατά 
αµφίδροµο και αµφιµονοσήµαντο τρόπο. 

4.6 Πρακτικά δειγµατοληψίας δοκιµών 

Για όλους τους απαιτούµενους ελέγχους και δοκιµές θα συντάσσεται πρακτικό 
δειγµατοληψίας από τον Ανάδοχο. Για όλους τους διενεργούµενους ελέγχους που 
απαιτείται επιτόπου δειγµατοληψία, το δείγµα θα υποδεικνύεται από την ΑΜ.  

Τα Πρακτικά ∆ειγµατοληψίας θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και από 
εκπρόσωπο της ΑΜ, σε περίπτωση παρουσίας του, κατά την ώρα της λήψης 
δείγµατος. 

4.7 Ελάχιστη Συχνότητα Ελέγχων που διενεργούνται από τον Ανάδοχο 

Ο ελάχιστος αριθµός των ελέγχων / δοκιµών που θα πρέπει να διενεργηθούν ανά 
κατηγορία εργασίας προβλέπεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συντάξει πίνακα Συµβατικά Απαιτούµενων Ελέγχων και ∆οκιµών 
και να τον υποβάλει προς έγκριση στην ΑΜ στο πλαίσιο υποβολής του ΠΠΕ. Ο 
Πίνακας Συµβατικά Απαιτούµενων Ελέγχων και ∆οκιµών θα πρέπει να 
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συµπληρώνεται κατά την εκτέλεση του Έργου µε τους υλοποιηθέντες ελέγχους και 
∆οκιµές και να υποβάλλεται στην ΑΜ. 

5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜ 

5.1 ∆ικαιώµατα της ΑΜ και Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Η ΑΜ έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει ελέγχους / δοκιµές σε οποιαδήποτε 
εργασία, υλικό και τµήµα κατασκευής. 

Ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α. Να διενεργήσει τους περιγραφόµενους ελέγχους σύµφωνα µε την παράγραφο 
4.7 της παρούσης. 

β. Να διαθέτει τον εξοπλισµό και το προσωπικό του για την εκτέλεση ελέγχων / 
δοκιµών που θα ζητηθούν από την ΑΜ. 

γ. Να διευκολύνει την ΑΜ και το τυχόν συµβεβληµένο εξωτερικό εργαστήριό της 
στην εκτέλεση των ελέγχων/δοκιµών. 

δ. Να παρίσταται στις δειγµατοληψίες και δοκιµές σε περίπτωση που του ζητηθεί 
από την ΑΜ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 
4.1. 

5.2 Ειδοποίηση του Αναδόχου για την διενέργεια ελέγχων 

Για τους ελέγχους που διενεργούνται από την ΑΜ δεν απαιτείται ειδοποίηση του 
Αναδόχου, παρά µόνο σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδροµή του (προσωπικό, 
εξοπλισµός, µεταφορά δειγµάτων κλπ), οπότε και θα τηρείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 4.1 της παρούσης. 

Υποχρέωση της ΑΜ είναι η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων των 
υλικών και των εργασιών στον Ανάδοχο, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Η 
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται άµεσα και ανάλογα µε το αποτέλεσµά 
τους θα λαµβάνονται τα σχετικά µέτρα. 

6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

6.1 Ο έλεγχος των εισερχοµένων υλικών ή συστηµάτων διακρίνεται: 

α. Σε έλεγχο συναρτηµένο µε την ποιότητα και τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες 
των υλικών, σύµφωνα µε τις Συµβατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε τα 
ισχύοντα Πρότυπα / Κανονισµούς / Προδιαγραφές και τις εγκεκριµένες 
µελέτες. 

β. Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων / ανοχών των κατασκευών και τη 
συµµόρφωσή  τους µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

6.2 Για τους ελέγχους ανά κατηγορία και για τα υλικά, µεταλλικά στοιχεία, ηλεκτρολογικό 
υλικό και σωλήνες και κάθε άλλο υλικό που θα ενσωµατωθεί στην κατασκευή του 
Έργου θα πρέπει µε µέριµνα του Αναδόχου να εφαρµόζονται τα παρακάτω: 

α. Να εφαρµόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της ΑΜ, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4.1 της παρούσης προδιαγραφής, αφού συµπληρωθεί και 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο το Φύλλο Υποβολής Υλικού (Φ.Υ.Υ.). 

β. Να γίνεται έλεγχος των συνοδευτικών πιστοποιητικών κατά ΕΝ 10204, CE, 
εργαστηριακών δοκιµών σε διαπιστευµένα εργαστήρια κλπ. Για το σύνολο των 
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υλικών που εµπίπτουν στη σήµανση CE, η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα 
επαλήθευσης των δηλωθέντων χαρακτηριστικών επίδοσής τους, σε 
κοινοποιηµένο φορέα της επιλογής της και το σύνολο των εξόδων βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 

γ. Να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσµάτων των ελέγχων και να συντάσσεται 
πρακτικό ελέγχου, που να αναφέρει κατ’ ελάχιστο: 

• το είδος και τον κατασκευαστή των υλικών, τον τόπο προσωρινής 
αποθήκευσής τους 

• την ηµεροµηνία του ελέγχου 

• τα ονόµατα των εκπροσώπων της ΑΜ και του Αναδόχου 

• το µέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας ή και το πλήθος των εξετασθέντων 
δειγµάτων 

• τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανά µετρούµενο στοιχείο 

• τον µέσο όρο και την τυπική απόκλιση 

δ. Να τηρείται Αρχείο Ελέγχων Υλικών από τα παραπάνω πρακτικά, κατ’ 
αναλογία προς τις προβλέψεις της παραγράφου 4.6 της παρούσης 
προδιαγραφής. 

7 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1 Ο κάθε είδους Έλεγχος Ποιότητας του Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
ευθύνη, ως µοναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα και την 
αρτιότητα των υλικών και των κατασκευών του Έργου, καθώς επίσης και για την 
ασφάλειά του. 

7.2 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον έλεγχο 
ποιότητας, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα κινείται 
διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 
τους όρους των Συµβατικών Τευχών. 

7.3 Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 7.2 της παρούσης 
προδιαγραφής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί αρχείο ελέγχων 
αντίστοιχο εκείνου της παραγράφου 4.5 και το αρχείο αυτό αποτελεί απαραίτητο 
δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του 
Έργου. 
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GS0750 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ασφάλεια σηµαίνει Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και ανεπιφύλακτα υπεύθυνος έναντι της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε (ΑΜ) να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι, συνεργεία εργασιών, 
σύµβουλοι, εντολοδόχοι, προµηθευτές αυτού, αυτοαπασχολούµενοι, επισκέπτες, 
τρίτοι, καθ' όλο το χρόνο κατά τον οποίο βρίσκονται στο Έργο της επέκτασης 
Καλαµαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
θα συµµορφώνονται από κάθε άποψη µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία, την παρούσα 
Σύµβαση, τις διατάξεις και τους κανονισµούς που αφορούν την ασφάλεια, υγεία και 
πυρασφάλεια και θα συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς που ορίζει η Α.Μ. Όπου 
δεν υπάρχει κατάλληλος Ελληνικός Νόµος ή Νόµος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
εφαρµόζεται η τρέχουσα καλύτερη πρακτική. 

 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων για την 
προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζοµένων αυτού, των προσώπων 
που µε οιαδήποτε σχέση απασχολεί στο Έργο, τυχόν υπεργολάβων/συνεργείων 
εργασιών του και του προσωπικού αυτών, του προσωπικού της ΑΜ, των 
εξουσιοδοτηµένων από αυτήν προσώπων και κάθε τρίτου, στους χώρους που 
εκτελούνται οι εργασίες για το Έργο. 

Οι εργασίες του Αναδόχου θα πραγµατοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται πάντοτε η ασφάλεια των εργαζοµένων του, των εργαζοµένων της Α.Μ 
και των τρίτων. 

Η Α.Μ δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που θα συµβεί 
σε εργαζόµενους του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε 
περίπτωση εργατικού ατυχήµατος ή ζηµίας σε υλικά αγαθά τρίτου, που προκλήθηκε 
από τις δικές του δραστηριότητες ή παραλήψεις του. 

Ο Ανάδοχος θα αναφέρει αµέσως στην Α.Μ. οποιοδήποτε περιστατικό που οδηγεί 
σε τραυµατισµό του προσωπικού του ή τρίτου ή ζηµιά σε περιουσία ανεξάρτητα από 
τη σοβαρότητα / σπουδαιότητα αυτού, και οποιαδήποτε επικίνδυνα συµβάντα που 
προκλήθηκαν από τις δικές του δραστηριότητες ή παραλήψεις του. 

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί ακριβή αρχεία συµβάντων και θα υποβάλλει τα στατιστικά 
τους µέσω της Μηνιαίας Αναφοράς Ασφάλειας και Υγείας Εργασίας (βλ. Παρ.5.3). 

Εάν ο Ανάδοχος λάβει µια ειδοποίηση επιθεώρησης ή ειδοποίηση διαπίστωσης 
παραβάσεων κατόπιν επιθεώρησης από το αρµόδιο τµήµα της Α.Μ., ή 
οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής θα ενηµερώνει αµέσως την Α.Μ. αποστέλλοντας 
αντίγραφα των εν λόγω ειδοποιήσεων (εκτός εάν η ειδοποίηση έχει εκδοθεί από την 
Α.Μ.) και θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες διορθώσεις, όπως απαιτείται από 
το αρµόδιο τµήµα της Α.Μ ή της οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής. 

Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα να εισηγηθεί τη διακοπή εργασιών, αποµάκρυνση 
Προσωπικού και Εξοπλισµού του Αναδόχου ή και την αποποµπή Συνεργείων 
Εργασιών εφόσον τεκµηριωµένα δεν τηρούνται τα από τη Σύµβαση και τη 
νοµοθεσία προβλεπόµενα µέτρα Ασφαλείας. Η Α.Μ. µπορεί να απαιτήσει την 
αποµάκρυνση από το χώρο εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που κατά την 
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τεκµηριωµένη άποψη της Α.Μ συστηµατικά παραβαίνει τις διαδικασίες ασφαλείας. 
Αυτό το πρόσωπο δεν µπορεί να επιστρέψει στο χώρο εργασίας χωρίς την έγγραφη 
άδεια της Α.Μ 

Εάν µια πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου έχει ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση της 
Α.Μ µε πρόστιµα που επιβάλει οποιαδήποτε Κρατική Αρχή, ή µε έξοδα σχετικά µε 
την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την Ασφάλεια, ο Ανάδοχος θα 
πληρώσει και/ή αποζηµιώσει την Α.Μ για όλα τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες. Το 
κόστος κάθε διοικητικού προστίµου από οποιαδήποτε Κρατική Αρχή που 
επιβάλλεται εξαιτίας µη συµµόρφωσης του Αναδόχου, των συνεργείων εργασιών 
του ή των Προµηθευτών του µε τα ανωτέρω, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. 

Το σύνολο του εξοπλισµού του Αναδόχου θα πρέπει να είναι αυτό που ορίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και να φέρει το σήµα ”CΕ” όπως προβλέπεται και από 
την σχετική Νοµοθεσία, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια, βιβλία 
συντήρησης) που αποδεικνύουν την ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί µε 
ασφάλεια. Τονίζεται ότι ο µηχανικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί σε υπόγειες 
εργασίες προτείνεται να είναι ηλεκτρικός. Αν φέρει θερµικό κινητήρα, θα είναι 
υποχρεωτικά εφοδιασµένος µε καταλυτικό µετατροπέα. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει 
ότι όλες οι προβλεπόµενες από τον Νόµο δοκιµές ασφαλείας, µετρήσεις και 
επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται στον εξοπλισµό. Αντίγραφα των πιστοποιητικών 
θα διατίθενται στην Α.Μ όταν αυτά ζητούνται.  

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Α.Μ το “∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας (Safety 
Data Sheet - SDS)“, για όλα τα επικίνδυνα υλικά που (ενδεχοµένως) θα 
χρησιµοποιήσει στο υπόψιν ΕΡΓΟ. Εγκρίσεις πρέπει να λαµβάνονται για κάθε ένα 
από τα υλικά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, κάθε φορά που κάποιο τέτοιο 
υλικό χρησιµοποιείται στο ΕΡΓΟ. 

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλους τους εργαζόµενους στα εργοτάξια µε 
ανακλαστικό ρουχισµό εργασίας στον οποίο θα αναγράφεται το όνοµά του 
Αναδόχου. 

Όλα τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) που θα χορηγήσει στους εργαζοµένους 
του, θα φέρουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές / πρότυπα ΕΝ. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή των συστηµάτων 
παρακολούθησης υγείας των εργαζοµένων του.  

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει κατάλληλα εξοπλισµένες εγκαταστάσεις υγιεινής, 
καθαριότητας, εστίασης, πρώτων βοηθειών, αλλαγής και φύλαξης ενδυµάτων. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά αρχεία (π.χ. 
διερευνήσεις συµβάντων, στατιστικές συµβάντων, αναφορές ελλείψεων, πειθαρχικές 
παραβάσεις κτλ.) και τεκµηρίωση (εκπαίδευση, πρακτικά εσωτερικών συναντήσεων 
ασφαλείας, πιστοποιητικά, µετρήσεις, αξιολογήσεις, βιβλία συντήρησης, συµβάσεις 
Συντονιστών Ασφαλείας ή/και Τεχνικών Ασφαλείας κτλ.) και θα συνεπικουρεί 
δεόντως την Α.Μ Α.Ε, προκειµένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εφαρµογή 
και απόδοση του Συστήµατος Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας, Υγείας 
Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Η Α.Μ Α.Ε έχει το δικαίωµα να εκπονεί επιτόπου 
επιθεωρήσεις ή λεπτοµερείς ελέγχους οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιµο. 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ΣΟ∆ΑΥΕ, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 
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Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων Ασφαλείας, το κόστος των µέτρων, 
µέσων, πιστοποιητικών, µετρήσεων, συστηµάτων και οργάνωσης που απαιτούνται 
για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων και ευθυνών του Αναδόχου, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη 
διαµόρφωση της προσφοράς του και να περιλαµβάνονται ανηγµένες σε αυτήν. 

Όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου µεταφέρονται και ισχύουν αµετάβλητες και στα 
συνεργεία εργασιών του που ενδέχεται να εργαστούν στο Έργο.  

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΣΟ∆ΑΥΕ) 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει το δικό του “Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης της 
Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας” (ΣΟ∆ΑΥΕ) για το συγκεκριµένο Έργο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/14.01.2003, τις οδηγίες του Προτύπου 
ΕΛΟΤ 1801. Το ΣΟ∆ΑΥΕ θα καταδεικνύει µε λεπτοµέρεια τον τρόπο µε τον οποίο οι 
άνθρωποι (εργαζόµενοι και λοιποί), η περιουσία και οι διαδικασίες προστατεύονται, 
από κινδύνους που προέρχονται από τις δραστηριότητες του Αναδόχου. 

Το ΣΟ∆ΑΥΕ θα περιέχει την πολιτική, το οργανόγραµµα, τα συστήµατα ελέγχου 
(εκπαιδευτικά προγράµµατα, πιστοποιήσεις, αναλύσεις κινδύνων, εκτιµήσεις 
επικινδυνότητας, διαδικασίες), τις µεθόδους µέτρησης / παρακολούθησης και τα 
προγράµµατα αναθεώρησης. (∆ες Παράρτηµα 1) 

Το ΣΟ∆ΑΥΕ θα είναι αυτόνοµο και ανεξάρτητο σύστηµα και δε θα αποτελεί µέρος ή 
παράρτηµα κάποιου άλλου συστήµατος π.χ. ποιότητας, περιβάλλοντος κλπ. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Α.Μ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη 
των εργασιών το αρχικό ΣΟ∆ΑΥΕ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Σε 
περίπτωση που η Α.Μ. δεν ικανοποιηθεί από το ΣΟ∆ΑΥΕ που θα υποβληθεί 
(κατόπιν πλήρους και εύλογης αιτιολόγησης εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων 
ηµερών), ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναθεωρήσει, τροποποιήσει και υποβάλλει εκ 
νέου το αναθεωρηµένο ΣΟ∆ΑΥΕ εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και σε 
οποιαδήποτε περίπτωση όχι αργότερα από επτά (7) εργάσιµες ηµέρες κατόπιν της 
επίσηµης ενηµέρωσής του. 

 

4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΦΑΥ) 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) για το 
συγκεκριµένο έργο και θα καταρτίσει τον αντίστοιχο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 305/96 και στις σχετικές 
Υπουργικές Αποφάσεις. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην Α.Μ, τουλάχιστον 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών του, το Σχέδιο 
Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Η Α.Μ θα το 
εξετάσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. 

Οποιαδήποτε συµπληρωµατική υποβολή τροποποιήσεων ή προσθηκών στο ΣΑΥ, 
θα πρέπει να πραγµατοποιείται πριν από την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, που 
προϋποθέτουν την υποβολή και αποδοχή αυτών των προσθηκών και 
τροποποιήσεων. Εάν, σε οποιοδήποτε χρόνο, το ΣΑΥ κριθεί, κατά την εύλογη και 
εµπεριστατωµένη κρίση της Α.Μ, ανεπαρκές ή απαιτείται η αναθεώρηση ή η 
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τροποποίησή του για να διασφαλιστεί η ασφαλής εκτέλεση των εργασιών ή η 
προστασία όλων των εργαζοµένων, τρίτων και επισκεπτών, η Α.Μ δύναται να δίδει 
εντολή στον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του ΣΑΥ και ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
το αναθεωρηµένο ΣΑΥ στην Α.Μ για έλεγχο εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόζει τις αρχές και διαδικασίες που προβλέπονται από το ΣΑΥ 
και οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη του, που έχουν γίνει αποδεκτές από την 
Α.Μ. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι η υλοποίηση του ΣΑΥ θα ανατίθεται σε 
κατάλληλο προσωπικό. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει το ΦΑΥ µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία έτσι 
ώστε να είναι πλήρης. Με την Περαίωση των Εργολαβικών Εργασιών ο Ανάδοχος 
θα αναπροσαρµόσει το ΦΑΥ ώστε αυτός να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία των 
Εργολαβικών Εργασιών έτσι όπως αυτά κατασκευάσθηκαν. Η πληρότητα και 
ακρίβεια του ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την παραλαβή του έργου 
από την Α.Μ., σύµφωνα µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5.1.1 Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει τον Συντονιστή Ασφαλείας κατά την κατασκευή στο 
αρµόδιο Σ.ΕΠ.Ε προ της ενάρξεως των εργασιών, αφού πρώτα έχει εγκριθεί από 
την Α.Μ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 305/96. Οι ώρες απασχόλησης 
του Συντονιστή Ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιες των ωρών 
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και θα κατανέµονται οµοιόµορφα καθ’όλη τη 
διάρκεια του έργου. Ο Συντονιστής Ασφαλείας θα είναι υποχρεωτικά µέλος του ΤΕΕ 
και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή (5) αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα 
ασφαλείας - εξυπακούεται συναφούς αντικειµένου - αποκλειστικής απασχόλησης και 
όχι µερικής ή περιστασιακής. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε αντίστοιχες 
βεβαιώσεις εργοδοτών και αναγγελιών στο Σ.ΕΠ.Ε µε αριθµό πρωτοκόλλου. Εάν ο 
Συντονιστής Ασφαλείας προέρχεται από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), τότε αυτός θα καλύπτει τις προηγούµενες προϋποθέσεις. 

5.1.2 Ο Ανάδοχος θα αναγγείλει στο Σ.ΕΠ.Ε, αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο, ο οποίος θα 
ενεργεί ως Τεχνικός Ασφαλείας κατά τον Νόµο 1568/85, Νόµο 3850/2010 και το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/96. Ο Τεχνικός Ασφαλείας ο οποίος θα είναι υποχρεωτικά 
µέλος του ΤΕΕ, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή (5) αποδεδειγµένη εµπειρία 
σε θέµατα ασφαλείας - εξυπακούεται συναφούς αντικειµένου - αποκλειστικής 
απασχόλησης και όχι µερικής η περιστασιακής. Οι ώρες απασχόλησης του ΤΑ θα 
υπολογίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη νοµοθεσία. Η εµπειρία θα 
αποδεικνύεται µε αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδοτών και αναγγελιών στο Σ.ΕΠ.Ε µε 
αριθµό πρωτοκόλλου. Εάν ο Τεχνικός Ασφαλείας προέρχεται από Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), τότε αυτός θα καλύπτει τις 
προηγούµενες προϋποθέσεις. Η αναγγελία ανάθεσης καθηκόντων του Τεχνικού 
Ασφαλείας στην τοπική επιθεώρηση εργασίας θα γίνει προ της ενάρξεως των 
εργασιών από τον Ανάδοχο και αφού πρώτα έχει εγκριθεί από την Α.Μ. Οι ΤΑ θα 
γνωστοποιούνται στο Σ.ΕΠ.Ε (σύµφωνα µε την ΥΑ 50067/28 (ΦΕΚ 
3952/Β/10.11.17)) για κλάδο δραστηριότητας αποκλειστικά κατηγορίας Α. 

5.1.3 Ο Ανάδοχος θα ορίσει Υπεύθυνο/ους Ασφαλείας. Ο Υπεύθυνος/οι Ασφαλείας (ΥΑ) 
υποστηρίζει στα θέµατα Ασφαλείας τον ∆ιευθυντή του Έργου, τον Συντονιστή 
Ασφαλείας και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Ο ΥΑ υποκαθιστά τους προαναφερθέντες σε 
θέµατα Ασφαλείας σε χρόνο και τόπο που δεν µπορούν να βρίσκονται αυτοί. Ο ΥΑ 
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έχει δικαίωµα να επεµβαίνει και να διακόπτει τις εργασίες που κρίνει ως επικίνδυνες. 
Στον ΥΑ µπορεί να του ανατεθούν και άλλα καθήκοντα εργασίας. 

5.1.4 Όλα τα συνεργεία εργασιών/εργοδότες θα ορίσουν - αφού πρώτα έχει εγκριθεί από 
την Α.Μ. - Τεχνικό Ασφαλείας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία για 
κλάδο δραστηριότητας αποκλειστικά κατηγορίας Α (Νόµος 1568/85, Νόµος 3850/10 
και το Π.∆. 17/96). 

5.1.5 Όλα τα συνεργεία εργασιών/εργοδότες θα ορίσουν - αφού πρώτα έχει εγκριθεί από 
την Α.Μ. - Ιατρό Εργασίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία (Νόµος 
1568/85, Νόµος 3850/10 και το Π.∆. 17/96). 

5.1.6 Όλοι οι εργοδότες / συνεργεία εργασιών θα διαθέτουν ιατρικό φάκελο για τους 
εργαζόµενους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ιατρός εργασίας. 

5.1.7 Όλοι οι εργοδότες / συνεργεία εργασιών θα ορίσουν Υπεύθυνο/ους για θέµατα 
Ασφάλειας ο οποίος/οι θα είναι παρών/οντες στο Εργοτάξιο κατά την εκτέλεση των 
Εργολαβικών Εργασιών. 

5.1.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει πάντα (χρονικά και τοπικά) – σύµφωνα µε 
την έγγραφη εκτίµηση του Ιατρού Εργασίας η/και του ∆ιευθυντή του Έργου - την 
παροχή πρώτων βοηθειών από εξειδικευµένο βοηθητικό προσωπικό του Ιατρού 
Εργασίας και καταλλήλου εξοπλισµού. Η έγγραφη εκτίµηση θα υποβάλλεται 
επίσηµα στη Α.Μ. προς έγκριση. 

5.1.9  Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται και θα συντονίζει τις εργασίες του µε τους 
  άλλους αναδόχους του Έργου, εφόσον µοιράζεται µε αυτούς τους ίδιους χώρους 

εργασίας, προκειµένου να εκτελεί µε ασφάλεια και ευταξία τις εργασίες του. 

 

5.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΛΙΚΑ 

5.2.1 Απαγορεύεται ρητά η χρήση ξύλινων κλιµάκων που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο. 

5.2.2 Όπου απαιτείται εργασία σε ύψος, θα χορηγούνται ασφαλή ικριώµατα σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. Αυτά θα φέρουν υποχρεωτικά πλήρη δάπεδα εργασίας, 
εσωτερική σκάλα πρόσβασης και καταπακτή. 

5.2.3 Όλες οι ανυψωτικές πλατφόρµες εργασίας θα είναι πιστοποιηµένες. 

5.2.4 Ο έλεγχος πιστοποίησης ανυψωτικής ικανότητας ανυψωτικών µηχανηµάτων θα 
γίνεται µόνο κατόπιν εγγράφου ενηµερώσεως της Α.Μ, τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες προ του ελέγχου.  Έλεγχος χωρίς την έγγραφη ενηµέρωση δεν θα 
γίνεται αποδεκτός και θα πρέπει να επαναληφθεί. 

5.2.5 Όλος ο εξοπλισµός ανάρτησης φορτίων (οτιδήποτε υπάρχει µεταξύ αγκίστρου 
γερανού και φορτίου) θα είναι πιστοποιηµένος. 

5.2.6 Ο ελάχιστος Συντελεστής Ασφαλείας (ΣΑ) Ανύψωσης Φορτίων θα είναι 2. 

5.2.7 Όλες οι σηµαντικές ανυψώσεις φορτίων θα συνοδεύονται από σχέδια/υπολογισµούς 
ανύψωσης φορτίων (lifting plan). 

5.2.8 Όλες οι κλίµακες θα είναι τυποποιηµένες κατά τα αντίστοιχα πρότυπα. 
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5.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΑΑΥΕ) 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει την Μηνιαία Αναφορά στην Α.Μ., το αργότερο µέσα στο 
πρώτο δεκαήµερο του εποµένου µηνός. Θα εκπονείται από τον Συντονιστή 
Ασφαλείας και θα υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή του Έργου. 

Η ΜΑΑΥΕ θα συντάσσεται σε τυποποιηµένη µορφή σύµφωνα µε τις οδηγίες / 
υποδείγµατα της Α.Μ. που θα δοθούν στον Ανάδοχο τουλάχιστον είκοσι (20) 
ηµερολογιακές ηµέρες προ της ενάρξεως των εργασιών. 

5.4 ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι συσκέψεις για θέµατα Ασφαλείας µεταξύ του Αναδόχου και της Α.Μ θα 
διενεργούνται -εφόσον απαιτείται-  σε µηνιαία βάση ανάλογα µε την φύση και 
πρόοδο των εργασιών, σύµφωνα µε διαδικασία που θα δοθεί στον Ανάδοχο από 
την Α.Μ. τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες προ της ενάρξεως των 
εργασιών. 

5.5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όταν το προβλέπει η νοµοθεσία, άλλα άρθρα της 
Σύµβασης ή προτείνεται από το ΣΑΥ - της µελέτης ή της εγκατάστασης - (π.χ. 
εργασίες σε ύψος, εργασίες εντός των σηράγγων, ειδικές ανυψώσεις / αναρτήσεις 
κλπ) να εκπονεί Μεθοδολογίες Εκτέλεσης Εργασίας (Method Statements) και τις 
αντίστοιχες Μεθοδολογίες Ασφαλούς Εκτέλεσης Εργασίας (Safe Work Methods) και 
να τις υποβάλλει έγκαιρα στην Α.Μ. προς έγκριση. Ουσιαστικά η Μεθοδολογία 
Ασφαλούς Εκτέλεσης Εργασίας αποτελεί την Μελέτη Εφαρµογής σε θέµατα 
Ασφαλείας. Οι ασφαλείς εκτελέσεις εργασιών συνοδεύουν τις µεθοδολογίες 
εργασίας και δεν έπονται αυτών.  

5.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΑ) 

 Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΑΜ τους υπεύθυνους µηχανικούς 
(πολιτικός µηχανικός / µηχανολόγος µηχανικός / ηλεκτρολόγος µηχανικός) οι οποίοι 
θα λαµβάνουν ενυπόγραφα γνώση των εγγραφών στο ΗΜΑ όταν ο νόµος το 
απαιτεί. Επίσης θα απαντούν εγκαίρως και ενυπόγραφα στις 
παρατηρήσεις/επισηµάνσεις για τα µέτρα που θα λαµβάνουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟ∆ΑΥΕ 
 

1.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Είναι µία υπογεγραµµένη δήλωση από στέλεχος του ανώτατου επιπέδου του 
Αναδόχου που καταδεικνύει την επίσηµη δέσµευσή του, για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζοµένων του, καθώς και των τρίτων που επηρεάζονται από τις 
δραστηριότητές του. 

Μία Πολιτική Ασφαλείας θα πρέπει να καλύπτει τις γενικές προθέσεις, τάσεις και 
σκοπούς του Αναδόχου καθώς και τα κριτήρια και τις αρχές στις οποίες βασίζονται 
οι ενέργειες και οι αντιδράσεις του. 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ 
Είναι βασικό για την επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ασφαλείας να ορίζεται η 
δοµή διαχείρισης και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και ευθυνών ασφαλείας σε όλα 
τα επίπεδα εντός της εταιρείας. 

Σε αυτό το κοµµάτι του ΣΟ∆ΑΥΕ, πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• Οργανόγραµµα 
Το οργανόγραµµα αυτό παρουσιάζει τη δοµή του Αναδόχου ανά βαθµίδα 
περιλαµβανοµένης της ανώτατης και µέσης διοίκησης, ειδικών σε θέµατα Ασφαλείας 
και των εργαζοµένων. 

• Αρµοδιότητες 
Οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες ασφαλείας του προσωπικού, το οποίο διοικεί και 
εκτελεί καθήκοντα, θα πρέπει να καθορίζονται και να τεκµηριώνονται ούτως ώστε ο 
καθένας να γνωρίζει ακριβώς τι αναµένεται από αυτόν/αυτή. 

• Άλλες διευθετήσεις 
Όπως ο διορισµός του Συντονιστή Ασφαλείας, Τεχνικού Ασφαλείας, Υπευθύνων 
Ασφαλείας, του Ιατρού Εργασίας κτλ., η επικοινωνία θεµάτων Ασφαλείας, 
εκπαίδευση σε θέµατα Ασφαλείας κτλ. 

 

1.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Προκειµένου να υλοποιηθεί η Πολιτική Ασφαλείας, είναι απαραίτητη µία δοµηµένη 
και συστηµατική προσέγγιση. Ο σκοπός είναι η αναγνώριση των κινδύνων, η 
αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους και η θέση προτεραιοτήτων ελαχιστοποίησης 
και µείωσης αυτών. Θέτονται πρότυπα απόδοσης και χρησιµοποιούνται για τη 
αποτίµηση των στόχων. 

Σε αυτό το τµήµα του ΣΟ∆ΑΥΕ πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

• Κατάλογος ∆ραστηριοτήτων 
Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να καλύπτει κάθε δραστηριότητα που απαιτείται για 
την ασφαλή εκτέλεση των εργολαβικών εργασιών. Η περιγραφή των 
δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιλαµβάνει δεδοµένα όπως: τον εξοπλισµό & τα 
µηχανήµατα, τα υλικά, τις ειδικές διαδικασίες κτλ. 
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• Κίνδυνοι που αναµένονται ανά δραστηριότητα 
Οι κίνδυνοι καθώς και οι άνθρωποι που εκτίθενται σε αυτούς θα πρέπει να 
προσδιορίζονται και εξετάζονται συστηµατικά. 

• Μέτρα Ασφαλείας που υλοποιούνται για την µείωση της 
 επικινδυνότητας 
Τα µέτρα µπορεί να είναι συλλογικά (φύλακες, σήµατα κοκ), προσωπικά (παροχή 
µέσων ατοµικής προστασίας), οργανωτικά (διαδικασίες, εποπτεία, εκπαίδευση) ή 
συνδυασµός των παραπάνω. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο σηµείο αυτό θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Ασφαλείας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
2) 

1.3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η µέτρηση της απόδοσης έναντι συµφωνηµένων στόχων µέσω ενεργούς και µετά το 
αποτέλεσµα παρακολούθησης απαιτείται προκειµένου να αποκαλυφθεί πότε και 
που χρειάζεται βελτίωση. Η ενεργή παρακολούθηση αποκαλύπτει πόσο 
αποτελεσµατικά λειτουργεί το σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας, ενώ η µετά το 
αποτέλεσµα παρακολούθηση αποκαλύπτει τις αιτίες των αποτυχιών του 
συστήµατος. 

Σε αυτό το τµήµα θα πρέπει να παρουσιαστούν οποιαδήποτε εργαλεία και 
συστηµατικά πλαίσια παρακολούθησης, και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Επιθεωρήσεις ασφαλείας 

• ∆ιερεύνηση Συµβάντος και Ανάλυση 
• Συσκέψεις Ασφαλείας 

1.3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
Το τελικό αυτό στοιχείο βοηθά τον Ανάδοχο να αποκτήσει γνώση από την όλη 
σχετική εµπειρία και να εφαρµόζει τη γνώση αυτή. Η δέσµευση για συνεχή βελτίωση 
απαιτεί τη συνεχή ανάπτυξη πολιτικών, συστηµάτων και τεχνικών ελέγχου 
επικινδυνότητας. 

Η ελάχιστη απαίτηση για το τµήµα αυτό του ΣΟ∆ΑΥΕ είναι η διαδικασία 
αναθεώρησης του υποβληθέντος κειµένου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY MANUAL) 

Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Ασφαλείας θα πρέπει να αποτελεί µέρος της 
υποβληθείσας για το ΣΟ∆ΑΥΕ / ΣΑΥ τεκµηρίωσης. 

Η τυποποίηση των εν λόγω διαδικασιών είναι επιβεβληµένη και πρέπει να 
περιλαµβάνουν επιπλέον της αρίθµησης / κωδικοποίησης τα παρακάτω: 
Σκοπός – Πεδίο εφαρµογής - Ορισµούς – Αναφορές στην εφαρµοζόµενη νοµοθεσία 
- Αρµοδιότητες / Περιγραφή διαδικασίας (ευκρινείς ρόλοι και ενέργειες (ποιός κάνει 
τι, πότε και πώς)) – Έντυπα / Λίστες Ελέγχου (όλες οι ∆ιαδικασίες Ασφάλειας 
οφείλουν να προβλέπουν τρόπο τεκµηρίωσης). 

Ο κατάλογος του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Ασφάλειας – που θα συµπληρώνεται 
συνεχώς µε τις διαδικασίες που θα προκύπτουν / απαιτούνται από τις αναλύσεις 
δραστηριοτήτων/αντιστοίχων κινδύνων και γραπτών εκτιµήσεων επικινδυνότητας - 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

� Αναφορά και ανάλυση συµβάντος 

� Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης  

� Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

� Εκπαίδευση Προσωπικού σε θέµατα Ασφαλείας 

� Ιατρικός έλεγχος εργαζοµένων 

� Πειθαρχική ∆ιαδικασία 

� Έλεγχος και Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισµού 

� Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

� Πυρασφάλεια 

� Συσκέψεις Ασφαλείας 

� Πρώτες Βοήθειες  

� ∆ιαχείριση Συνεργείων Εργασιών/Υπεργολάβων 

Ο ανωτέρω κατάλογος θα συµπληρώνεται µετά από δικαιολογηµένη απαίτηση της 
Α.Μ.  
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GS0800 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (PMIS) 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και θα χρησιµοποιήσει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Στοιχείων του Έργου (PMIS). O Ανάδοχος θα προτείνει ένα σύστηµα στην ΑΜ βάσει 
των ελάχιστων απαιτήσεων που περιγράφονται παρακάτω. Το σύστηµα θα πρέπει 
να εγκριθεί πριν από την εφαρµογή του.  
 
Το σύστηµα θα έχει δύο κύριες χρήσεις: Πρώτον, θα διευκολύνει τη διαδικασία 
µελετών και υλοποίησης του Έργου και δεύτερον, µετά την υλοποίηση του Έργου 
θα παρέχει ένα χρήσιµο εργαλείο για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης. 

 
Οι κυριότερες χρήσεις του συστήµατος αυτού θα είναι οι εξής:  

 

• Όλα τα έγγραφα τα οποία δηµιουργούνται από τον Ανάδοχο και 
αποστέλλονται στην ΑΜ θα οργανώνονται µέσα σε µία ασφαλή ηλεκτρονική 
βάση δεδοµένων για τη χρησιµοποίησή τους από όλα τα εµπλεκόµενα στην 
υλοποίηση του έργου µέρη, είτε από πλευράς Αναδόχου είτε από πλευράς 
ΑΜ. 

 

• Όλα τα έγγραφα τα οποία δηµιουργούνται από κάθε εµπλεκόµενο µέρος θα 
αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδοµένων και θα ανακτώνται  και θα 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπο, 
στη διεργασία των µελετητικών εργασιών του Έργου και της υλοποίησης του 
Έργου. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης µελέτης του Έργου, όλα τα 
εγκεκριµένα σχετικά τεύχη θα διατίθενται προς ανάκτηση και χρήση. 

 

• Μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την ενσωµάτωση των επί τόπου 
µεταβολών στα σχέδια µελέτης εφαρµογής, τα «ως κατεσκευάσθη» σχέδια 
και άλλα αρχεία και αναφορές θα αποθηκευθούν κεντρικά και θα διατίθενται 
µέσω του συστήµατος µετάδοσης δεδοµένων και του δικτύου 
τηλεπικοινωνιών  που θα είναι εγκατεστηµένα σε όλα τα µέρη και τµήµατα 
του συστήµατος, προς ανάκτηση και χρήση από το προσωπικό λειτουργίας 
και συντήρησης του συστήµατος κατά τα επόµενα χρόνια λειτουργίας. 

 

• Όλη η αλληλογραφία επί τεχνικών και συµβατικών θεµάτων µεταξύ των 
εµπλεκόµενων µερών θα είναι εύκολα προσβάσιµη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Έργου, καθώς και στις επόµενες φάσεις πιστοποίησης της σωστής 
λειτουργίας του Έργου, αλλά και στη φάση λειτουργίας του Έργου. 

 

• Λόγω του γεγονότος ότι η ΑΜ έχει ήδη εγκαταστήσει ένα παρόµοιο σύστηµα 
στα πλαίσια του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς και της 
Επέκτασης Καλαµαριάς, ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου κατ’ ελάχιστον θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσει συµβατή µορφή, «formats» και λογισµικό µε αυτά 
του προαναφερθέντος συστήµατος, ώστε στο πέρας του παρόντος Έργου η 
νέα βάση δεδοµένων να ενωθεί µε αυτήν του Βασικού Έργου/Επέκτασης 
Καλαµαριάς σε µία ενιαία βάση δεδοµένων κάτω από το ίδιο σύστηµα 
διαχείρισης. 
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Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να: 

• ∆ιευκολύνει την ταυτόχρονη πρόσβαση στο Σύστηµα δέκα (10) τουλάχιστον 
ατόµων από το προσωπικό της διεύθυνσης Έργου της ΑΜ µέσω συνδέσεων 
LAN/WAN/Modem καθώς και των χρηστών του Αναδόχου. 

 

• Μεταβιβάζει στην ΑΜ το σύνολο του συστήµατος (σε περίπτωση που 
πρόκειται για σύστηµα του Αναδόχου), τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και το 
λογισµικό και την τεκµηρίωση, συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων 
αδειών του εφαρµοσµένου λογισµικού σε ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί 
κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

 

• Συντηρεί το σύστηµα (σε περίπτωση που πρόκειται για σύστηµα του 
Αναδόχου), έως την παράδοσή του στην ΑΜ. 

 

• Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προτάσεις σχετικά µε τις προδιαγραφές του 
Συστήµατος PMIS στην ΑΜ προς έγκριση εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την 
ανάθεση της Σύµβασης. Το Σύστηµα θα είναι πλήρως λειτουργικό κατά το 
πρώτο εξάµηνο του Έργου. 

 

• Όλα τα τεύχη, σχέδια, επιστολές κλπ, για τα οποία το σύστηµα δεν ήταν 
διαθέσιµο εγκαίρως, θα δακτυλογραφηθούν ή ψηφιοποιηθούν (σαρωθούν) 
και ενσωµατωθούν στο σύστηµα PMIS από τον Ανάδοχο αµέσως µετά την 
θέση του σε λειτουργία. 

 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Θα ακολουθηθούν οι παρακάτω αρχές στη δόµηση και λειτουργία του συστήµατος: 

 

• Το σύστηµα θα αποτελεί εφαρµογή WEB στην οποία παρέχεται πρόσβαση 
µέσω κοινού φυλλοµετρητή (browser) (IE ή/και NETSCAPE). 

 

• Η πρόσβαση στο σύστηµα θα ελέγχεται από διάφορα επίπεδα ιεραρχίας και 
µέσω ελέγχου πρόσβασης, όπως απαιτείται. Θα παρέχεται προστασία σε 
όλα τα έγγραφα της βάσης δεδοµένων έναντι µη-εγκεκριµένων 
τροποποιήσεων.  

 

• Το σύστηµα θα έχει πρωτογενή και υποστηρικτική ηλεκτρονική αποθήκευση 
η οποία θα ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση. Η υποστηρικτική λειτουργία 
θα εγκαθίσταται στα γραφεία της ΑΜ και θα παρέχεται προστασία ως προς 
την πρόσβαση σε αυτήν. 

 

• Το σύστηµα θα το διαχειρίζεται ο Ανάδοχος, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη 
της ορθής λειτουργίας αυτού έως την παράδοσή του στην ΑΜ, στο πέρας του 
Έργου. 

 

• Η κωδικοποίηση των εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων και των σχεδίων, θα 
ακολουθεί το Εγχειρίδιο Σχεδίων και Εγγράφων της Σύµβασης. Είναι ιδιαίτερα 
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σηµαντικό όλοι οι χρήστες του συστήµατος να ακολουθούν τις ονοµασίες 
«κωδικοποίησης» αλλά και «διαστρωµάτωσης – (layering)” των σχεδίων 
όπως προτείνονται στο Εγχειρίδιο Σχεδίασης, ∆οµικής Ανάλυσης Εργασιών 
Έργου και Κωδικοποίησης Εξοπλισµού.  Η κωδικοποίηση για την ανταλλαγή 
της αλληλογραφίας θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την 
ΑΜ. 

 

• Τόσο ο Ανάδοχος όσο και η ΑΜ θα έχουν τους δικούς τους µηχανισµούς 
ελέγχου εγγράφων για την εσωτερική τους επικοινωνία οι οποίοι θα είναι 
ανεξάρτητοι από το προαναφερθέν Σύστηµα PMIS. 

 

• Το προαναφερθέν σύστηµα θα χρησιµοποιηθεί για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης του έργου.  Ωστόσο, η νοµικά ισχύουσα µορφή των εγγράφων, 
τα οποία καλύπτουν όλες τις διεργασίες µελέτης, προµήθειας, εγκατάστασης, 
δοκιµών, θέσης σε λειτουργία και άλλες συµβατικές διεργασίες θα είναι η 
έντυπη µορφή. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Η Βάση ∆εδοµένων θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

• Την αλληλογραφία (επιστολές) µεταξύ Αναδόχου και ΑΜ. 

• Εκθέσεις Μελετών. 

• ∆ιαδικασίες Λειτουργίας και Συντήρησης. 

• Σχέδια. 

• Κατάλογο Ανταλλακτικών. 

• Σχόλια Ελέγχου Μελέτης και Απαντήσεις στα Σχόλια Ελέγχου Μελέτης. 

• Συµβατική αλληλογραφία του έργου που ανταλλάσσεται µεταξύ Αναδόχου και 
ΑΜ. 

• Χρονοδιαγράµµατα, τεύχη κοστολόγησης, πιστοποιήσεις εργασιών. 

• Μετά την έναρξη της λειτουργίας του έργου, τα διάφορα µεγέθη και οι 
στατιστικές σχετικά µε τη λειτουργία, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη 
συντήρηση, θα αποθηκεύονται στο σύστηµα προς επαλήθευση της 
Αξιοπιστίας / ∆ιαθεσιµότητας / Συντηρησιµότητας / Ασφάλειας (RAMS) και 
προς διευκόλυνση της λειτουργίας και της συντήρησης του συστήµατος. 

• Η µορφή (format) των τευχών και σχεδίων θα πρέπει να συµφωνηθεί µεταξύ 
του Αναδόχου και της ΑΜ. 

• Η βάση δεδοµένων και όλες οι καταχωρήσεις θα είναι είτε στην Ελληνική ή 
την Αγγλική γλώσσα, αλλά τουλάχιστον ο τίτλος µε το θέµα του κάθε 
εγγράφου θα καταχωρείται σε αµφότερες τις ανωτέρω γλώσσες. Το σύστηµα 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται καταχωρήσεις και στις δύο 
γλώσσες. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Το ελάχιστο επίπεδο των πληροφοριακών στοιχείων που θα συνοδεύουν ένα 
έγγραφο ή ένα σχέδιο θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά): 

• Τίτλο αντικειµένου του εγγράφου (π.χ. 20 KV όδευση – Στάθµη υποδοχής 
κοινού – Σταθµός Καλαµαριά) 

• Κωδικό αριθµό του εγγράφου, συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης 
αναθεώρησης 

• Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σχέδιο (δηλαδή, υπεβλήθη, 
εγκρίθηκε κλπ.) 

• Είδος του εγγράφου (για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέµπουµε 
στον Εγχειρίδιο Σχεδίων και Εγγράφων) (π.χ. Οριστική Μελέτη (ΟΜ), Μελέτη 
Εφαρµογής (ΜΕ), ∆ιαδικασία ∆οκιµής, Χρονοδιάγραµµα, τεύχος 
κοστολόγησης κλπ.), το οποίο φαίνεται έµµεσα στον κωδικό αριθµό του 
εγγράφου.  

• Συντάκτη (εταιρεία ή µεµονωµένο άτοµο) 

• Ηµεροµηνία 

• Υπεύθυνο για το έγγραφο µηχανικό 

 
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ 
 

Η λειτουργικότητα του συστήµατος θα καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, τις κάτωθι 
απαιτήσεις: 

• Άµεση ηλεκτρονική ανάκτηση οποιουδήποτε τεύχους ή σχεδίου τοπικά και εξ 
αποστάσεως. 

• Εκτέλεση ειδικών εντολών αναζήτησης για την ανάκτηση συγκεκριµένων 
τευχών ή σχεδίων ή κατηγοριών ή συνόλων τευχών / σχεδίων που 
καλύπτουν οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα πληροφοριακά στοιχεία ή 
συνδυασµό αυτών [π.χ. Σχέδια όδευσης 20 KV σε συγκεκριµένο σταθµό (π.χ. 
Καλαµαριάς) σε επίπεδο Γενικής Οριστικής Μελέτης]. Η λειτουργία αυτή θα 
πρέπει να διατίθεται είτε ως συνοπτική αναφορά, πλήρη αναφορά ή ερώτηση 
στην οθόνη, καθώς και ως εξαγωγή σε αρχείο EXCEL. 

• ∆υνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης συγκεκριµένου τεύχους ή 
συνόλου τευχών όπως υποβάλλονται, εγκρίνονται, τροποποιούνται κλπ.  Το 
σύστηµα θα επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση της πορείας των σχολίων 
ελέγχου µελέτης, των απαντήσεων στα σχόλια ελέγχου µελέτης, ενδιάµεσες 
εγκρίσεις, κωδικούς κατάστασης έγκρισης τευχών. Η λειτουργία αυτή θα 
πρέπει να διατίθεται είτε ως συνοπτική αναφορά, πλήρη αναφορά ή ερώτηση 
στην οθόνη, καθώς και ως εξαγωγή σε αρχείο EXCEL. Όλες οι αναθεωρήσεις 
των τευχών θα αποθηκεύονται. 

• Το σύστηµα θα είναι διαθέσιµο σε µη καθορισµένο αριθµό χρηστών Η/Υ που 
εργάζονται σε περιβάλλον MS Windows XP Professional. Όλες οι εξ 
αποστάσεως ερωτήσεις (αναζητήσεις), αφού δοθεί η άδεια πρόσβασης στο 
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σύστηµα µέσω κωδικών (passwords), θα έχουν την δυνατότητα να βλέπουν 
ή/και να «κατεβάζουν» αναζητηθέντα έγγραφα ή σχέδια για περαιτέρω 
χρήση. Αφού εξασφαλισθεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας, θα επιτρέπεται σε 
διάφορα επίπεδα χρηστών να ελέγχουν ή/και να προσθέτουν πληροφορίες 
εξ’ αποστάσεως. Καθώς αναπτύσσεται το σύστηµα θα καταστεί επίσης 
εφικτή η πρόσβαση σε αυτό µέσω ευρύτερου δικτύου (WAN) που θα 
βασίζεται σε τεχνολογία Ethernet. 

• Το σύστηµα θα περιλαµβάνει οργανωµένο και φιλικό προς το χρήστη 
ευρετήριο για φυλλοµέτρηση (browsing) µέσω του συστήµατος ή για τη 
διατύπωση ερωτηµάτων σχετικά µε τον εντοπισµό του απαιτούµενου 
εγγράφου ή για τη δηµιουργία ειδικών ερωτηµάτων µε τη χρήση κοινών 
τελεστών (ΚΑΙ, Ή κλπ.) που µπορούν να αποθηκευθούν υπό ορισµένες 
ονοµασίες για µελλοντική χρήση. Είναι δυνατόν να εξαχθούν εκτυπώσεις των 
αναζητηθέντων εγγράφων ή σχεδίων κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

• Η κάθε διαβίβαση των εγγράφων και σχεδίων προς και από το σύστηµα θα 
εγγράφεται µε τη χρήση επίσηµης διαδικασίας «Υπόµνηµα ∆ιαβίβασης 
Εγγράφου» (DNT). Η κάθε διαβίβαση θα εγγράφεται σε µητρώο µε µοναδικό 
αριθµό και θα καταχωρείται στη βάση δεδοµένων σχεδίων. Ένα Υπόµνηµα 
∆ιαβίβασης Εγγράφου καλύπτει ένα µόνο τεύχος ή σχέδιο ή περισσότερα, 
ανάλογα µε τη φύση της µεταφοράς.  Μπορεί επίσης να συµπεριληφθεί µία 
πλήρης σειρά σχεδίων, αλλά θα πρέπει να προβλεφθεί ο µηχανισµός ο 
οποίος θα διασφαλίζει ότι ένα επιµέρους σχέδιο στην εν λόγω σειρά 
εξακολουθεί να µπορεί να ανιχνευθεί. 

 
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ – ΈΝΤΥΠΑ  
 

Όλα τα παραδοτέα της Σύµβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου έως την οριστική 
παραλαβή του από την ΑΜ πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, 
σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές: 

 

• Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο Άρθρο Αρχείο Έργου µετά την 
ολοκλήρωση του έργου πρέπει να παραδοθούν στην ΑΜ σε ηλεκτρονική 
µορφή (σε CD για αρχεία µε όγκο έως 640Mb, σε DVD για αρχεία µε 
µεγαλύτερο όγκο ή µέσω διακοµιστή - FTP). 

• Τα παραδοτέα που πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και 
η ηλεκτρονική µορφή στην οποία αυτά πρέπει να παραδοθούν περιγράφονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατωτέρω: 

� Τα χρονοδιαγράµµατα του Έργου σε αρχεία PRIMAVERA. 

� Οι φωτογραφίες σε χαµηλής συµπιεστότητας και υψηλής ποιότητας 
αρχεία jpeg. 

� Τα βίντεο σε υψηλής ποιότητας αρχεία mpeg. 

� Τα οποιασδήποτε µορφής κείµενα (εκθέσεις, επιστολές κλπ.) σε αρχεία 
MICROSOFT Word 2003 ή νεώτερης έκδοσης. 

� Οι οποιασδήποτε µορφής πίνακες (εκθέσεις, στατιστικά, διαγράµµατα 
κλπ.) σε αρχεία MICROSOFT Excel 2003 ή νεώτερης έκδοσης. 

� Τα οποιασδήποτε µορφής σχέδια σε αρχεία dwg (AutoCAD 2004 ή 
νεώτερης έκδοσης). 
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� Τα προσχέδια σχεδίων, λογικά διαγράµµατα ή οποιασδήποτε άλλης 
µορφής σχέδια εκτός από τα κατασκευαστικά σχέδια σε αρχεία 
MICROSOFT Visio 2003 ή νεώτερης έκδοσης. 

Άλλοι τύποι πρέπει να εγκρίνονται από την ΑΜ. 

• Οι µελέτες ή οι ειδικοί υπολογισµοί, εφόσον λαµβάνονται από τη χρήση 
εξειδικευµένου λογισµικού, πρέπει επίσης να παραδίδονται σε ηλεκτρονική 
µορφή. 

• Εάν ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί λογισµικό που δεν χρησιµοποιείται από την 
ΑΜ αλλά το λογισµικό αυτό µπορεί να παράγει αρχεία σε  µορφή (format) 
λογισµικού που χρησιµοποιεί η ΑΜ, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να το 
παραδώσει στη µορφή αυτή. 

• Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ανάδοχος δεν χρησιµοποιεί σε καµία 
µορφή λογισµικό συµβατό µε αυτό της ΑΜ ή δεν χρησιµοποιεί λογισµικό εν 
γένει, τότε τα αρχεία πρέπει να διαβιβάζονται σε µορφή «PDF» ή να 
διαβιβάζονται µόνον σε έντυπη µορφή. Ωστόσο, στο ηλεκτρονικό σύστηµα θα 
γίνεται σχετική καταχώρηση αναφορικά µε το εν λόγω τεύχος.  

 
7. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PMIS 

 

Όπως προαναφέρθηκε περιληπτικά στο κεφ. 1, ο Ανάδοχος του Βασικού Έργου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης και ο Ανάδοχος της Επέκτασης Καλαµαριάς έχουν ήδη 
εγκαταστήσει σε κοινή ηλεκτρονική πλατφόρµα ένα παρόµοιο σύστηµα µε τις ίδιες 
προδιαγραφές το οποίο ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Το σύστηµα που θα 
εγκαταστήσει ο Ανάδοχος της παρούσας σύµβασης θα πρέπει να είναι συµβατό (σε 
λογισµικό, µορφή, “formats”, αποθήκευση, χρήση κλπ) µε το ως άνω υφιστάµενο µε 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή στο µέλλον (όταν ολοκληρωθεί το παρόν Έργο) η 
ενοποίηση των βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιούν τα δύο συστήµατα, ώστε 
αυτή να χρησιµοποιείται από την ΑΜ και από την Εταιρία Λειτουργίας του Μετρό 
Θεσσαλονίκης για την λειτουργία, συντήρηση, αναβάθµιση κλπ.. Για τον σκοπό αυτό 
θα είναι διαθέσιµα από την ΑΜ προς τον Ανάδοχο της παρούσας σύµβασης τα 
πλήρη τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία του εγκατεστηµένου και εν λειτουργία 
συστήµατος PMIS από τους αναδόχους τόσο του Βασικού Έργου της Θεσσαλονίκης 
όσο και της Επέκτασης Καλαµαριάς. 
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GS0900 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ  

 
1. Γενικά 

Στο πλαίσιο της σύµβασης του Έργου, ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει τα παρακάτω: 

• Την οργάνωση και διαχείριση της εκπόνησης και υποβολής στην ΑΜ των 
µελετών που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση και την εξασφάλιση 
της επίλυσης των σχετικών σηµείων αλληλεπίδρασης µελετών και 
κατασκευών για ολόκληρο το Έργο της επέκτασης Καλαµαριάς. 

• Τον πλήρη συντονισµό µεταξύ του συνόλου των µελετών των συστηµάτων της 
παρούσας σύµβασης, τα οποία θα πρέπει να είναι συµβατά µε φυσικό και 
λειτουργικό τρόπο µεταξύ τους, καθώς και όπου απαιτείται µε τα αντίστοιχα 
συστήµατα και υποσυστήµατα που έχουν προβλεφθεί στο Βασικό Έργο, 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών.  

• Την συνεργασία του και ανταλλαγή πληροφοριών µε τον κύριο ανάδοχο της 
επέκτασης Καλαµαριάς, ο οποίος έχει τον κύριο ρόλο του συντονισµού 
µελετών για το σύνολο του Έργου ενώ µελετά και κατασκευάζει τα έργα 
πολιτικού µηχανικού, τα αρχιτεκτονικά και πολλά από τα 
ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα του έργου της επέκτασης, 
περιλαµβανοµένων και συναφών συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και ασθενών 
ρευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση. Σε αυτό το 
πλαίσιο ο παρών Ανάδοχος θα παρέχει στον κύριο ανάδοχο όλες τις µελέτες 
που εκπονεί και που είναι απαραίτητες για τον χωροταξικό και λειτουργικό 
συντονισµό των µελετών του συνόλου του Έργου. 

• Την συνεργασία του και ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ανάδοχο του Βασικού 
Έργου, ο οποίος έχει µελετήσει και εγκαθιστά τον εξοπλισµό των αντίστοιχων 
συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών, Ασθενών Ρευµάτων και Ελέγχου στο Βασικό 
Έργο, περιλαµβανοµένου και του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας – ΚΕΛ (OCC) 
και του Εφεδρικού Κένρου Ελέγχου Λειτουργίας (ECR) µε τα οποία θα πρέπει 
τελικά να συνδεθούν λειτουργικά τα συστήµατα της παρούσας σύµβασης.   

• Την συνεργασία του και ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλους αναδόχους της 
επέκτασης Καλαµαριάς, στον βαθµό που απαιτείται, για το σύστηµα 
σηµατοδότησης και ελέγχου συρµών (ATC), το σύστηµα Αυτοµατισµού και 
Ελέγχου Κτιρίων (BACS), το σύστηµα κοµίστρου (AFC) και τους 15 νέους 
συρµούς. 

• Την ενηµέρωση της ΑΜ, για την εξέλιξη της διαδικασίας εκπόνησης και 
συντονισµού των µελετών, µέσω µηνιαίων αναφορών που θα υποβάλλονται. 

Επισηµαίνεται ότι η διαχείριση και ο συντονισµός των µελετών, καθώς και η 
διαχείριση των σηµείων αλληλεπίδρασης αποτελεί µία κεντρική οργανωτική  
δραστηριότητα και ενεργεί παράλληλα ως διασφάλιση ελέγχου ποιότητας και 
χρονοδιαγραµµατικής συνέπειας των µελετών. Η παρούσα προδιαγραφή σχετίζεται 
άµεσα και µε τη Γενική Προδιαγραφή GS0200.  
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2. Οργάνωση, ∆ιαχείριση και Συντονισµός Μελετών  

Κατά την διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τα παρακάτω:  

• Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της εκπόνησης των µελετών στα 
επίπεδα της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρµογής από την 
εγκεκριµένη µελετητική οµάδα του Αναδόχου.  

• ∆ιαχείριση των σηµείων αλληλεπίδρασης µεταξύ των συστηµάτων της 
παρούσας σύµβασης και των έργων και συστηµάτων των άλλων Αναδόχων, 
που εµπλέκονται στο έργο της επέκτασης Καλαµαριάς και στο Βασικό Έργο. 

• Χωροταξικό και λειτουργικό συντονισµό των µελετών µεταξύ των αντικειµένων 
της Σύµβασης, των σχετιζόµενων αντικειµένων του κυρίου Αναδόχου και µε 
όποια άλλα αντικείµενα άλλων Αναδόχων σχετίζονται οι µελέτες των 
συστηµάτων της παρούσας σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κεντρικός 
συντονισµός των µελετών του έργου γίνεται από τον κύριο Ανάδοχο της 
επέκτασης Καλαµαριάς. 

• Εξασφάλιση της χρονικής αλληλουχίας και χρονοδιαγραµµατικής συνέπειας 
των µελετών, όπως απαιτείται σύµφωνα µε το Π.Υ.Μ. 

• ∆ιασφάλιση του ελέγχου ποιότητας των µελετών, πριν αυτές υποβληθούν 
στην ΑΜ, σχετικά µε την πληρότητά τους, την ορθότητά τους και τη 
συµµόρφωσή τους προς τις προδιαγραφές.  

• Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (µέσω της ΑΜ) µεταξύ του 
Αναδόχου και άλλων Αναδόχων, όπου απαιτείται. 

• ∆ιασφάλιση της µελετητικής και συµβατικής τεκµηρίωσης όλων των Τεχνικών 
Παρεκκλίσεων και Επί Τόπου Αλλαγών, όπως διαµορφώνονται από τις επί 
τόπου συνθήκες στα εργοτάξια ή από άλλους λόγους, καθώς και τη 
διασφάλιση ενσωµάτωσής τους στην τελευταία αναθεώρηση των σχεδίων και 
µελετών. 

• Σύνταξη και υποβολή των Φύλλων Υποβολής Υλικού, των διαδικασιών 
δοκιµών και των µεθοδολογιών εγκατάστασης, όπου απαιτείται.  

• Επίλυση συναφών µελετητικών προβληµάτων που παρουσιάζονατι κατά την 
εγκατάσταση των συστηµάτων. 

• Σύνταξη των σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε». 

 

3. Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Σηµείων Αλληλεπίδρασης 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και 
Μητρώο των Σηµείων Αλληλεπίδρασης του έργου, εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών 
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης.  

Το Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης θα καθιερώνει τις µεθόδους και διαδικασίες που θα 
διασφαλίζουν τις τυπικές και υπεύθυνες διόδους επικοινωνίας για την ανταλλαγή 
τεχνικών πληροφοριών και τον τρόπο που αυτές θα λαµβάνονται υπόψη στην 
εκπόνηση και εξέλιξη των µελετών του Έργου, όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ των µελετητικών αντικειµένων.  
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Το Μητρώο θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα σηµεία αλληλεπίδρασης των 
µελετητικών αντικειµένων (α) της παρούσας σύµβασης, (β) των όποιων άλλων 
Αναδόχων εµπλέκονται στο έργο και (γ) του Βασικού Έργου. 

 

4. Σχέδια Συντονισµού 

Κατά την εξέλιξη των µελετών του έργου στα επίπεδα Οριστικής Μελέτης και 
Μελέτης Εφαρµογής, ο Ανάδοχος θα παραδίδει (µέσω της ΑΜ) τα σχέδια που 
εκπονεί για κάθε σύστηµα της σύµβασης, στον κύριο ανάδοχο της επέκτασης 
Καλαµαριάς ο οποίος έχει συνολικά την ευθύνη της παραγωγής των σχεδίων 
συντονισµού.  

Επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση στο έργο πολλών από τα συστήµατα της 
παρούσας σύµβασης (όπως πχ µεγάφωνα και κάµερες στις ψευδοροφές των 
χώρων κοινού των σταθµών, αναµεταδότες ασύρµατης επικοινωνίας σε χώρους 
σταθµών, οδεύσεις καλωδιώσεων στους σταθµούς, καλώδιο ασύρµατης 
επικοινωνίας στις σήραγγες κτλ) θα απαιτήσει τα τελικά συντονισµένα σχέδια σε 
επίπεδο Μελέτης Εφαρµογής µε την συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων 
αναδόχων. 
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GS1592 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ  

 Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την παροχή κατάλληλων εργοταξιακών γραφείων 
πλήρως εξοπλισµένων που να αντιστοιχούν στο προσωπικό που θα απασχολήσει 
για την υλοποίηση του έργου. Τα γραφεία θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις, 
κατάλληλες εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, θα εξασφαλίζουν την 
υδατοστεγανότητα από την βροχή και θα έχουν στεγανά κουφώµατα (παράθυρα και 
πόρτες), θα είναι θερµικά µονωµένα και θα έχουν δάπεδα επιστρωµένα µε 
ανθεκτικό υλικό δαπέδου. Επίσης, θα είναι εξοπλισµένα µε παροχή νερού, 
αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, φωτισµό, κλιµατισµό, δυνατότητες επικοινωνίας 
τηλεφώνων και µετάδοσης δεδοµένων καθώς και επίπλωση (γραφεία, βιβλιοθήκες, 
καρέκλες κτλ). 

Τα γραφεία αυτά θα προβλεφθούν σε τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργοταξίων 
σταθµών κατά µήκος του Έργου. Η χωροθέτηση των γραφείων θα γίνει σε 
συνεργασία µε τον κύριο Ανάδοχο του Έργου.  

Τα εργοταξιακά γραφεία θα συντηρούνται και καθαρίζονται από τον Ανάδοχο σε 
καθηµερινή βάση κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι το πέρας του Έργου. 
Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα γίνεται εντοµοκτονία - παρασιτοκτονία µε µέριµνα 
του Αναδόχου και σε ώρες που οι εργαζόµενοι στους χώρους αυτούς απουσιάζουν. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή, χρήση και 
αποµάκρυνση των δικτύων τηλεφωνίας, ύδρευσης, ηλεκτρικής παροχής και 
αποχέτευσης. 

Ο Ανάδοχος θα φροντίζει για τα κλείδωµα των εργοταξιακών γραφείων µετά το 
πέρας της ηµερήσιας εργασίας και θα παρέχει µέτρα ασφαλείας και φύλαξης για 
αυτά, ενώ θα είναι υπεύθυνος για την άµεση αποκατάσταση φθορών ή κλοπών. 

Ο Ανάδοχος θα µετακινήσει ή θα αποµακρύνει τα εργοταξιακά γραφεία του στον 
κατάλληλο χρόνο ώστε εφόσον απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν ανεµπόδιστα οι 
εργασίες του κυρίου Αναδόχου του Έργου στο επίπεδο οδού µε τυχόν 
επαναδιαµόρφωση των χώρων. Εάν κριθεί απαραίτητο από την πορεία των 
εργασιών, και σε συνεργασία µε τον κύριο Ανάδοχο της επέκτασης και την έγκριση 
της ΑΜ, τα εργοταξιακά γραφεία θα µπορούν να µεταφερθούν σε άλλη εργοταξιακή 
θέση µε ευθύνη του Αναδόχου. 

Μετά τα πέρας του Έργου, η τελική αποµάκρυνση των εργοταξιακών γραφείων θα 
γίνει µετά από συνεργασία και σχετική έγκριση της ΑΜ. 
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