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GS0080 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα Γενική Προδιαγραφή (ΓΠ) καλύπτει τα τεχνικά πεδία των 
Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) και των Ηλεκτροµηχανολογικών 
Έργων (Η/Μ) και συσχετίζεται µε την Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ), τις 
Προδιαγραφές Επιδόσεων (ΠΕ) όπου καθορίζονται ειδικότερα οι 
απαιτήσεις κάθε συστήµατος και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη. H µελέτη 
εφαρµογής, η κατασκευή, η προµήθεια, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση 
του προσωπικού, και οι δοκιµές και θέση σε λειτουργία των Έργων θα 
ακολουθήσουν την αποδεδειγµένη σύγχρονη καλή πρακτική σε απόλυτη 
συµµόρφωση προς όλα τα ισχύοντα Πρότυπα. 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ 

 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. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 282 του Ν.4412/2016. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όπου στα τεύχη γίνεται αναφορά σε 
προδιαγραφές, η αναφορά αυτή πρέπει να ερµηνεύεται µε βάση την 
περίπτωση 1 του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Β του 
Ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει ότι τηρείται αυστηρά το 
σύνολο της εθνικής νοµοθεσίας, οι τεχνικοί κανόνες, τα πρότυπα, οι 
κώδικες και οι σχετικές διατάξεις συµπεριλαµβανοµένων και των 
εγκυκλίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος θα εκπονεί τις µελέτες και θα  εκτελεί τις εργασίες του Έργου 
βάσει της τελευταίας έκδοσης των σχετικών προτύπων που ισχύει ένα 
µήνα πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
Προσφορών.  

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

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

 Η µελέτη, κατασκευή 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 της οποίας η συνεχής λειτουργία αποτελεί 
σηµαντικότατο παράγοντα. 

 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε σχέση µε το υφιστάµενο δίκτυο Τραµ θα 
παράσχει στον Ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κανόνες 
λειτουργίας και διαδικασίες και θα διοργανώσει επιτόπου επισκέψεις - εάν 
τούτο ζητηθεί από τον Ανάδοχο, ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να 
αποκτήσει πλήρη εικόνα του υφιστάµενου συστήµατος Τραµ, λόγω: 

• της γειτνίασης του Έργου µε το υφιστάµενο αµαξοστάσιο, 

• της αναγκαιότητας µετάβασης των συρµών τραµ στο 
Αµαξοστάσιο για τις ανάγκες συντήρησης. 

 Όλα τα προς χρήση υλικά θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας και της 
πλέον κατάλληλης κατηγορίας για χρήση / λειτουργία υπό τις 
προδιαγεγραµµένες συνθήκες, ανθεκτικά στις συνθήκες περιβάλλοντος 
χωρίς 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 όλων εκείνων που θα ασχοληθούν µε τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 

 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 προµηθευτών/κατασκευαστών και από έµπειρο και  κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό. 

 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι το προσωπικό και οι συνεργαζόµενοι 
τρίτοι ή και τα εξειδικευµένα συνεργεία εργασιών του, θα χρησιµοποιούν 
ειδικά εργαλεία και 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 στην παρούσα Προδιαγραφή 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 
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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. 4.2 της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου. 
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 -01 έως  07: ∆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 

ECS Σύστηµα Ελέγχου Περιβάλλοντος 

E-IXL Ηλεκτρονική Αλληλοµανδάλωση  

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 την Επισκευή 

MV Μέση Τάση 

NCR Αναφορά Μη Συµµόρφωσης 

NTP Εντολή Έναρξης Εργασιών 

OCC Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 

OTE Απαγωγή πάνω από τις τροχιές 

PA Σύστηµα Αναγγελιών στο Κοινό 

PIS Σύστηµα Ενηµέρωσης Επιβατών 

PLC Λογικός Προγραµµατιζόµενος Ελεγκτής 

PPE Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

PRCS Σύστηµα Τηλε-ελέγχου Ισχύος 
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PS Παροχή Ισχύος 

PSAT Μερική Αυτόνοµη ∆οκιµή 

PSATC Πιστοποιητικό Μερικής Αυτόνοµης ∆οκιµής 

PSN Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

QA ∆ιαχείριση Ποιότητας 

QC Έλεγχος Ποιότητας 

RC Τηλεχειρισµός 

RDP Σχέδιο Απόδειξης Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, 
Συντηρησιµότητας 

RDT ∆οκιµή Απόδειξης Αξιοπιστίας 

RM Παρακολούθηση µέσω Τηλεχειρισµού 

RS Τροχαίο Υλικό ή Υποσταθµός Ανόρθωσης 

SAF Ανεµιστήρας Παροχής Αέρα 

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 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 στη Γενική Κατάσταση Ασφάλειας 
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. 

Κύκλωµα Γραµµής 
Ακουστικής 
Συχνότητας 

Κύκλωµα γραµµής, που ενεργοποιείται από ηλεκτρικό ρεύµα 
του εύρους ακουστικής συχνότητας. 

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

Έρµα Η κλίνη τροχιάς που αποτελείται από σκύρα (χοντρό χαλίκι) 
πάνω στο οποίο εδράζονται και εν µέρει  εγκιβωτίζονται οι 
στρωτήρες. 

Στηρίγµατα 
Αλλαγών (Bearer) 

Προεντεταµένοι στρωτήρες από σκυρόδεµα στις αλλαγές ή τις 
διακλαδώσεις τροχιών. 

Υπερύψωση Η διαφορά επιπέδου της επιφάνειας κύλισης των δύο 
σιδηροτροχιών της τροχιάς η οποία πρέπει να εφαρµοστεί σε 
µία οριζόντια καµπύλη. 

Βαθµός αύξησης 
υπερύψωσης (cant 
gradient) 

Η διαφορά της κλίσης των δύο σιδηροτροχιών κατά την  
αύξηση ή ελάττωση της υπερύψωσης στην περιοχή της 
καµπύλης συναρµογής. 

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. 

∆ιασταυρούµενο 
τµήµα (καρδιά) 

Το τµήµα της αλλαγής ή της διακλάδωσης τροχιάς στο οποίο 
διασταυρώνονται σιδηροτροχιές των 2 τροχιών. 

∆ιακλάδωση 
τροχιάς 

Το ειδικό τεµάχιο σιδηροδροµικής επιδοµής το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα σε µία τροχιά να διακλαδίζεται (να καταλήγει σε 2 
τροχιές) και στον συρµό να εκτρέπεται από την τροχιά του. 

Απλή Αλλαγή 
τροχιάς 

Το ειδικό τεµάχιο σιδηροδροµικής επιδοµής που εγκαθίσταται 
σε 2 παράλληλες τροχιές, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον 
συρµό να αλλάξει τροχιά (από τη µία τροχιά στην άλλη) σε µία 
κατεύθυνση. 

∆ιπλή Αλλαγή 
τροχιάς 

Το ειδικό τεµάχιο σιδηροδροµικής επιδοµής που εγκαθίσταται 
σε 2 παράλληλες τροχιές, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον 
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συρµό να αλλάξει τροχιά (από τη µία τροχιά στην άλλη) από 
κάθε κατεύθυνση. Οι τροχιές εκτροπής διασταυρώνονται και  γι’ 
αυτόν τον λόγο αναφέρεται επίσης και ως αλλαγή «ψαλίδι». 

∆ιασταύρωση 
∆ιαµάντι 

Το ειδικό τεµάχιο διασταύρωσης δύο τροχιών, αλλά και το 
διασταυρούµενο τµήµα µίας ∆ιπλής Αλλαγής. 

Κυκλική καµπύλη  Μία καµπύλη, που ορίζεται από ένα τόξο και καθορίζεται από 
µία ακτίνα.  

Καµπύλη 
Συναρµογής 

Μία κλωθοειδής καµπύλη που χρησιµοποιείται για την 
µετάβαση από την ευθυγραµµία στη κυκλική καµπύλη και 
αντίστροφα ή για τη συναρµογή δύο οµόρροπων κυκλικών 
τόξων διαφορετικών ακτινών.  

Κατακόρυφη 
καµπύλη 

Μία παραβολική καµπύλη που ενώνει δύο διαφορετικές 
µηκοτοµικές κλίσεις. 

Συλλογή 
Πληροφοριών 

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

Ταχύτητα  

σχεδιασµού 

ATP 

Η µέγιστη ταχύτητα που επιτρέπει το σύστηµα ATP για να 
επιτευχθούν οι απαιτήσεις της καθορισµένης χρονοαπόστασης. 
Αυτή η ταχύτητα θα προσεγγίσει όσο το δυνατόν το όριο της 
Ταχύτητας Λειτουργίας. 

Ταχύτητα  

σχεδιασµού 

Η ταχύτητα ενός ιδανικού συρµού που επιτυγχάνει τη 
σχεδιασµένη χρονοαπόσταση, χωρίς να ξεπερνά τις µέγιστες 
επιτρεπτές ταχύτητες (MAS).  

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. Μία ηλεκτροµαγνητική διαταραχή 
µπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτροµαγνητικής προέλευσης, 
ανεπιθύµητο σήµα ή µεταβολή του ιδίου του µέσου διά του 
οποίου γίνεται η διάδοση. 
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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 µία δεδοµένη θέση.  

Εναρµονισµένο 
Πρότυπο  

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

Εργοστασιακές 
∆οκιµές Αποδοχής 
(FAT) 

∆οκιµές που κάνει ο Ανάδοχος στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή υλικών / στοιχείων / εξοπλισµού / τροχαίου 
υλικού πριν την αποστολή του στο έργο, για να επιβεβαιώσει 
τη 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 τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του 
εξοπλισµού και υποσυστηµάτων. 

Πλωτή πλάκα 
τροχιάς 

Η κλίνη τροχιάς από σκυρόδεµα τοποθετηµένη πάνω σε 
ελαστικά ή ελαστοµερή πέλµατα για να αποσβένουν  το 
θόρυβο και τις δονήσεις που δηµιουργούνται από την κίνηση 
του συρµού πάνω στην τροχιά. 

Στάντζα (δείκτης 
στάσης)  

∆είκτης θέσης πρόσκρουσης που τοποθετείται στο σηµείο 
επαφής των δυναµικών περιτυπωµάτων δύο συρµών (ένα σε 
κάθε τροχιά), όταν οι δύο τροχιές συγκλίνουν ή αποκλίνουν. 

Λειτουργικός 
Σχεδιασµός 

Ο σχεδιασµός των λειτουργικών µονάδων ενός συστήµατος 
που περιορίζεται µόνο στο λειτουργικό µέρος σε αντίθεση µε το 
φυσικό µέρος. 

Χρονοαπόσταση Ο χρόνος που διαχωρίζει δύο συρµούς που κινούνται στην ίδια 
τροχιά προς την ίδια κατεύθυνση και περιλαµβάνει τον χρόνο 
αναµονής σε σταθµό, ο οποίος µετριέται από τη στιγµή που το 
µπροστινό µέτωπο του προπορευόµενου συρµού περάσει από 
ένα συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς µέχρι τη στιγµή  που το 
µπροστινό µέτωπο του αµέσως επόµενου συρµού περάσει 
από το ίδιο σηµείο αναφοράς. Και οι δύο συρµοί πρέπει να 
κινούνται µε την ίδια ταχύτητα Σχεδιασµού ATP. Στην κύρια 
γραµµή αυτό το σηµείο αναφοράς είναι το τέλος της 
αποβάθρας του σταθµού µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο 
δεύτερος συρµός δεν φρενάρει µέσα στη σήραγγα. 

Μετασχηµατιστής 
Σκέδασης 

Μία συσκευή που έχει χαµηλή αντίσταση και σχετικά υψηλή 
αντίδραση που εξασφαλίζει συνέχεια στην επιστροφή του 
ρεύµατος έλξης και παρέχει την κατάλληλη αντίσταση για 
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κυκλώµατα ακουστικής συχνότητας στις τροχιές. 

Μονωτικός Αρµός 
Σιδηροτροχιάς (IRJ) 

Αρµός σιδηροτροχιάς στον οποίο µεταξύ των άκρων 
διαδοχικών σιδηροτροχιών τοποθετείται µονωτικό ένθετο για 
ηλεκτρική µόνωση. 

Αλληλοµανδάλωση Μία διάταξη σηµάτων και χειρισµών συνδεδεµένων ώστε οι 
λειτουργίες η µία να διαδέχεται την άλλη µε µία 
προκαθορισµένη σειρά που να µην επιτρέπει να γίνουν µη 
θεµιτές επιλογές και έτσι να επιτρέπονται κινήσεις συρµών 
µόνο όταν υπάρχουν  ασφαλείς συνθήκες. 

∆ιακοπή Η παύση µίας 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 τη χρήση συσκευών αποµόνωσης, όπως µετασχηµατιστές 
αποµόνωσης ή οπτικών συζευκτήρων. Συνήθως 
χρησιµοποιούνται σαν µέτρα ασφαλείας για την προστασία 
κυκλωµάτων ή ως µέσο αύξησης της ανοχής της συνήθους 
τάσης ενός κυκλώµατος. 

Περιτυπώµατα 
συρµού 

Η περιβάλλουσα γραµµή (κάθετα στην τροχιά) που περιέχει 
κάθε πιθανή ακραία θέση του συρµού ανάλογα µε τον τύπο 
περιτυπώµατος στο οποίο αναφέρεται (κινηµατικό, δυναµικό ή 
κατασκευαστικό).  

Κύρια Γραµµή Όλες οι τροχιές πάνω στις οποίες συρµοί µεταφέρουν 
επιβάτες, στο παρόν έργο ή σε πιθανή επέκταση.  

Συντηρησιµότητα Η ευκολία µε την οποία  µπορεί να γίνει η συντήρηση µίας 
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 στη διατήρηση ή επαναφορά ενός 
αντικειµένου σε µία κατάσταση που να µπορεί να εκτελεί τις 
απαιτούµενες λειτουργίες. 

Κατάσταση 
Χειροκίνητης 
Λειτουργίας 

Ο έλεγχος µίας διαδικασίας ή συστήµατος µε χειροκίνητες 
ενέργειες, (π.χ. περίπτωση βλάβης συστηµάτων αυτόµατου 
ελέγχου).   

∆ίκτυο Ένα αλληλοσυνδεδεµένο σύνολο µερικώς ανεξάρτητων 
µονάδων ή υποσυστηµάτων. 
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Συνήθης 
Κατεύθυνση 

Η προκαθορισµένη κατεύθυνση κίνησης συρµών, όπως 
καθορίζεται από τους κανονισµούς. Συνήθως είναι η 
κατεύθυνση προς την οποία γίνονται όλα τα συνήθη 
προκαθορισµένα δροµολόγια λειτουργίας µε επιβάτες.  

Λειτουργικό 
Σύστηµα  

Λογισµικό που ελέγχει την εκτέλεση προγραµµάτων Η/Υ και 
που µπορεί να παρέχει προγραµµατισµό, διαγραφή 
σφαλµάτων, έλεγχο εισερχόµενων/εξερχόµενων εντολών, 
καταγραφή,   αποθήκευση, διαχείριση δεδοµένων και συναφείς 
υπηρεσίες. 

Καταπάτηση Η προσωρινή παύση µίας λειτουργίας αυτόµατου ελέγχου και η 
αντικατάστασή της µε χειροκίνητο έλεγχο. 

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

Μηχανισµός 
Αλλαγής 

Ένας ηλεκτρικός κινητήρας µε τηλεχειριζόµενο έλεγχο βελόνων 
αλλαγής ή διακλάδωσης τροχιάς. 

Προϋπόθεση Ενεργοποίηση ενός µηχανισµού αλλαγής σε µία αντίθετη θέση, 
σε µία διαδροµή που έχει ελευθερωθεί για ένα συρµό. 

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 αποδοχής ενός µηχανήµατος. 

Προβλέψεις  Μελλοντικές λειτουργίες/απαιτήσεις που δεν χρειάζονται στην 
αρχική φάση του έργου, (συµβατότητα, λογισµικό, ανοίγµατα, 
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. 

Συνεχής 
Συγκολληµένη 
Σιδηροτροχιά 
(CWR) 

Σιδηροτροχιές συγκολληµένες στις άκρες τους προκειµένου να 
αποτελέσουν συνεχόµενο µήκος τροχιάς, χωρίς φυσικές 
διακοπές ή ασυνέχειες. 

Εσωτερική 
Σιδηροτροχιά 

Σε οριζοντίως κυκλική τροχιά, είναι η σιδηροτροχιά κύλισης 
που είναι πιο κοντά στο κέντρο του κύκλου, η σιδηροτροχιά 
κύλισης µε τη µικρότερη ακτίνα και στην οποία αναφέρεται το 
επίπεδο κύλισης σιδηροτροχιάς (ToR). Αναφέρεται και 
«χαµηλή σιδηροτροχιά» λόγω της υπερύψωσης. 

Εξωτερική 
Σιδηροτροχιά 

Σε οριζοντίως κυκλική τροχιά, είναι η σιδηροτροχιά κύλισης 
που είναι πιο µακριά από το κέντρο του κύκλου και έχει τη 
µεγαλύτερη ακτίνα.  
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Ηλεκτρονόµος Μία 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 απότοµη αλλαγή 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. 

Ο Τηλεχειρισµός αναγκαστικά απαιτεί και τηλεειδοποίηση. 

Χρόνος 
Ανταπόκρισης 

Ο χρόνος που περνάει από την άφιξη µίας διέγερσης σε ένα 
σύστηµα µέχρι την αρχή της ανταπόκρισης. 

Αντίστροφη 
Κατεύθυνση 

Κίνηση συρµών ανάποδα προς την συνήθη κατεύθυνση. 

Αντίστροφη 
∆ιαδροµή  

Μία διαδροµή ανάποδα της κανονικής διαδροµής. 

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

Υπηρεσία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 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. 

Στρωτήρας Η εγκάρσια (στη τροχιά) δοκός από προκατασκευασµένο 
σκυρόδεµα (διµερής ή µονοµερής) ή από ξύλο, που στηρίζει τις 
σιδηροτροχιές σε µία απλή τροχιά. Χρησιµοποιείται σε τροχιές 
µε ή χωρίς έρµα. 

Βάση έρµατος  Υλικά ειδικών απαιτήσεων και αντοχής, ανώτερα σε σύνθεση 
από τα υλικά του υποστρώµατος, που είναι σε στρώσεις 
µεταξύ του έρµατος και του υποστρώµατος. 

Υποσύστηµα Ένα µεγάλο εξάρτηµα ή συναρµολόγηση ενός οχήµατος ή 
άλλου συστήµατος, όπως αναφέρεται κατά περίπτωση. 

Ανιχνευτής βελόνων Έλεγχος της θέσης των βελόνων της αλλαγής. 

Βελόνη 
Σιδηροτροχιά  

Μία σιδηροτροχιά µεταβλητής διατοµής που µετακινείται ώστε 
να οδηγεί τους τροχούς του συρµού στην επιθυµητή τροχιά.  

Σχεδίαση 
συστηµάτων 

Η διαδικασία που ορίζει τη δοµή µηχανηµάτων και λογισµικού, 
εξαρτηµάτων, µονάδων και δεδοµένων για ένα σύστηµα για να 
ικανοποιηθούν καθορισµένες απαιτήσεις. 

∆οκιµές 
Ενοποίησης 
Συστηµάτων (SIT) 

Εργοταξιακές δοκιµές που γίνονται από τον Ανάδοχο για να 
επιβεβαιωθεί ότι τα συστήµατα του έργου λειτουργούν καλά 
µεταξύ τους. 
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Σύστηµα Ένας συνδυασµός µηχανηµάτων, ανθρώπων ή υποσυστήµατα 
λογισµικού που είναι µαζί ενσωµατωµένα για να εκτελούν µία 
καθορισµένη λειτουργία/ λειτουργίες.  

∆οκιµή Επίδοσης 
Συστήµατος (SPT) 

∆οκιµές που γίνονται από τον Ανάδοχο για να αποδείξει την 
ολοκληρωµένη λειτουργικότητα και συµµόρφωση µε τις 
συνολικές προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος. 

Τερµατικός σταθµός Σταθµός όπου γίνονται συνήθως ελιγµοί για αντίστροφη 
κίνηση, στην αρχή και στο τέλος του επιβατικού τµήµατος της 
γραµµής.  

∆οκιµές Η διαδικασία µε την οποία ο Ανάδοχος και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. επιβεβαιώνουν ότι εξαρτήµατα, εξοπλισµός, 
υποσυστήµατα και συνεργασίες λειτουργούν ως καθορίζεται 
και συνεργάζονται µε ασφάλεια και σωστά µεταξύ τους. 

Τροχιά σε έρµα  Τροχιά τοποθετηµένη πάνω σε έρµα. 

Τροχιά µε άµεση 
στερέωση 

Σιδηροτροχιές απ’ ευθείας στερεωµένες (χωρίς στρωτήρες) 
µέσω συστήµατος στερέωσης σε κλίνη τροχιάς από 
σκυρόδεµα. 

Τροχιά χωρίς έρµα Σταθερή τροχιά ελαστικής στήριξης σε κλίνη τροχιάς από 
σκυρόδεµα. Επίσης ονοµάζεται και Τροχιά σε σκυρόδεµα. 

Κλίνη τροχιάς Το µέσο στο οποίο εδράζεται ή / και υποστηρίζεται η τροχιά. 

Κύκλωµα Τροχιάς Το τµήµα µίας Τροχιάς, ηλεκτρικά µονωµένο από την 
υπόλοιπη Τροχιά, για να µπορεί να ανιχνεύσει ότι είναι 
κατειληµµένη µε την εφαρµογή ηλεκτρικού κυκλώµατος. 

Αποµόνωση 
τροχιάς 

Η ηλεκτρική αποµόνωση µεταξύ της σιδηροτροχιάς κίνησης και 
της ηλεκτρικής γείωσης, που απαιτείται για να αποτρέψει τα 
διαφυγόντα ρεύµατα του ρεύµατος έλξης να διαβρώσουν 
µεταλλικές κατασκευές.  

Προσπάθεια έλξης Προωθητική ή επιβραδυντική δύναµη που αναπτύσσεται από 
το όχηµα. 

Οδηγός συρµού Οι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για να 
αποδειχθεί η ολική λειτουργία και συµµόρφωση µε τις 
λειτουργικές προδιαγραφές του Συστήµατος Λειτουργίας. 

Ενεργοποίηση  Ενεργοποίηση συστήµατος για πρώτη φορά.  

Κίνηση αναστροφής Η αναστροφή της κατεύθυνσης ενός συρµού µέσα σε µία 
µανδάλωση. 

Σύστηµα 
Τηλεµατικής 

Ένα σύστηµα επικοινωνίας και ελέγχου των οχηµάτων  που 
εξασφαλίζει την επικοινωνία και τη µεταβίβαση πληροφοριών 
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µεταξύ των οχηµάτων, του ΚΕΛ και των στάσεων καθώς και 
τον προσδιορισµό θέσεως των οχηµάτων και µεταβίβαση της 
πληροφορίας στο ΚΕΛ. 

Σύστηµα Εναέριας 
Γραµµής 

Το σύστηµα που αποτελείται από τον ηλεκτροφόρο αγωγό, τα 
υποστηλώµατα ανάρτησης καθώς και τα λοιπά εξαρτήµατα 
που απαιτούνται για την ηλεκτρική τροφοδοσία της γραµµής. 

 

 

 



 

 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
RFP_360-19 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 17 από 177 

GS0101 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΡΑΜ 

Σκοπός 
 
 
O σκοπός του Ενιαίου Κώδικα Αρίθµησης είναι η κωδικοποίηση των παραδοτέων 
εγγράφων κατά το στάδιο των µελετών του  έργου. 
 
Παραδοτέα έγγραφα νοούνται τα διάφορα σχέδια αλλά και τα κείµενα υπό µορφή τευχών, 
όπως Τεχνικές Περιγραφές, Τεχνικές  Προδιαγραφές, υπολογισµοί, διαγράµµατα, οδηγίες, 
αναφορές κλπ καθώς επίσης οι φάκελοι µε τα στοιχεία των ενσωµατουµένων υλικών στο 
έργο. 
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Ο κωδικός αριθµός αποτελείται από 8 πεδία (στο διάγραµµα αριθµούνται Ι έως VIIΙ) µε 21 
αλφαριθµητικά ψηφία, ως εξής : 
 
Πεδίο Ι. Προσδιορίζει την περιοχή στην οποία αναφέρεται το έργο και χρησιµεύει ως 
κωδικός συσχέτισης µε το υφιστάµενο δίκτυο Τραµ. Για το έργο της επέκτασης του 
αµαξοστασίου η τιµή του πεδίου είναι DP. 
 
Πεδίο IΙ. Προσδιορίζει το επίπεδο της µελέτης στην οποία αφορά το έγγραφο και λαµβάνει 
τις τιµές σε 3 αλφαβητικά ψηφία: 
 

■ ACD για τις προµελέτες 
■ GFD για τις οριστικές µελέτες 
■ DFD για τις µελέτες εφαρµογής 
■ ASB για τα «Όπως κατασκευάσθηκε» σχέδια, ή 
■ ΟΤΗ για τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα του έργου, πλέον µελετών 
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Πεδίο IIΙ. Προσδιορίζει το είδος του εγγράφου µε 2 αλφαβητικά ψηφία και λαµβάνει τις τιµές 
που φαίνονται στον πίνακα 1. 

 
 

Πίνακας 1. Τύπος εγγράφου 

 
 

 
Πεδίο IV. Προσδιορίζει την κατηγορία/το αντικείµενο του εγγράφου µε 3 αλφαβητικά ψηφία 
και λαµβάνει τις τιµές που φαίνονται στον πίνακα 2. 
 
 
Πίνακας 2. Κατηγορίες/Αντικείµενο 
 

CATEGORY / SUBJECT - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

PMI Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - PROJECT MANAGEMENT 
INSTRUCTIONS 

GEN GENERAL - ΓΕΝΙΚΑ 
QAL ΠΟΙΟΤΗΤΑ - QUALITY 
H&S HEALTH AND SAFETY - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ENV ENVIRONMENTAL - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
URB URBAN DESIGN - ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
STR STRUCTURAL - ΣΤΑΤΙΚΑ 
REU RELOCATION OF UTILITIES NETWORKS - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

DOCUMENT TYPE -  ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

BQ BILL OF QUANTITY - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
DR DRAWING - ΣΧΕ∆ΙΟ 
SP TECHNICAL SPECIFICATIONS - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TD TECHNICAL DESCRIPTION - TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
TS TIME SCHEDULE - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
MS METHOD STATEMENT - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
ΜΤ MATERIAL - ΥΛΙΚΟ 
RE REPORT - ΑΝΑΦΟΡΑ 
TV TECHNICAL DEVIATION - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 
FC FIELD CHANGE - ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΛΛΑΓΗ 
NC NON CONFORMITY REPORT - ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
IN INSTRUCTIONS - Ο∆ΗΓΙΕΣ 
EL EQUIPMENT LIST - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
PL PARTS LIST - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
TR TRAINING - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
OM OPERATION MANUAL - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
MM MAINTENANCE MANUAL - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
TT TESTS - ∆ΟΚΙΜΕΣ 
CE COST  ESTIMATION - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
DS DATASHEET - ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
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ΟΚΩ 
ARC ARCHITECTURAL - APXITEKTONIKA 
SUR SURVEY - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 
CIV TRANSPORTATION - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝIΑΚΑ 
ELM ELECTROMECHANICAL GENERAL - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ELT TRAMWAY ELECTROMECHANICAL - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΤΡΟΧΙΟ∆ΡΟΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ TOY 
SPI SPECIAL INSTALLATIONS - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ALN TRACK ALIGNMENT - ΧΑΡΑΞΗ ΤΡΟΧΙΟ∆ΡΟΜΟΥ 
GEO GEOTECHNICAL-GEOLOGICAL - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
TWE TRACK WORK AND RELATED EQUIPMENT - ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
TWB TRACKWORK BALLASTED TRACK - ΤΡΟΧΙΑ ΣΕ ΕΡΜΑ 
TWS TRACKWORK SLAB TRACK - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ (ΣΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ) 
TWT TURNOUTS/CROSSOVERS – ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 
DRN OUTDOOR DRAINAGE - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
RST ROLLING STOCK RELATED EQUIPMENT - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

 
Πεδίο V. Προσδιορίζει τη γεωγραφική θέση του έργου στην οποία αφορά, µε 2 αλφαβητικά 
ψηφία και λαµβάνει τις τιµές που φαίνονται στον ακολουθούντα πίνακα 3.  
 
 
Πίνακας 3. Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής 

 
AREA OF IMPLEMENTATION - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

S3 TRAMWAY LINE S3 - ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΧΙΟ∆ΡΟΜΟΥ S3 

Pi SUBSTATION  i - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ i 
RS ROLLING STOCK SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
RW RETAINING WALL - ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης µε τα υπάρχοντα έγγραφα, σχέδια κλπ των 
προηγούµενων έργων του Τραµ υπενθυµίζονται και οι ακόλουθοι κωδικοί που ήδη έχουν 
χρησιµοποιηθεί:  

 

AREA OF IMPLEMENTATION - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

S1 ΓΡΑΜΜΗ S1 - LINE S1 

S2 ΓΡΑΜΜΗ S2 - LINE S2 
S3 ΓΡΑΜΜΗ S3 - LINE S3 
DP ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ - DEPOT 
GN TO ΣΥΝΟΛΟ TOY ΕΡΓΟΥ - THE TOTAL PROJECT 
SM ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - RETAINING WALL AT N.SMIRNI 
PO ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ - RETAINING WALL AT 

POSIDONOS AVENUE 
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RS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ROLLING STOCK SYSTEMS 

 

 

Πεδίο VI. Προσδιορίζει την ειδική κατηγορία του  εγγράφου µε 3 αλφαβητικά ψηφία και 
λαµβάνει τις τιµές που φαίνονται στον ακολουθούντα πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4. Ειδική κατηγορία. 

 

SPECIFIC CATEGORY - ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ALL ALL ACTIVITIES - ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 
MSS MATERIAL SUBMISSION SHEET - ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
TRW TEMPORARY RETAINING WORKS - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
PRW PERMANENT WORKS - ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
TRF TRAFFIC ARRANGEMENT DURING CONSTRUCTION - 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
TAO TRAFFIC ARRANGEMENT FOR OPERATION - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
NTP RELOCATION OF DEDDIE CABLES - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆Ε∆∆ΗΕ 

NTT RELOCATION OF OTE CABLES - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ OTE 
NTW RELOCATION OF WATER NETWORKS - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
NTD RELOCATION OF DRAINAGE NETWORKS - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
NTS RELOCATION OF SEWAGE NETWORKS - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΟΜΒΡΙΩΝ 
NTG RELOCATION OF NATURAL GAS PIPE - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
TRN RELOCATION OF ILPAP POLES - TROLLEY NETWORK RELOCATION 

- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ 
MSN MASONRY - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 
FLR FLOORS - ∆ΑΠΕ∆Α 
CIL CEILINGS - ΟΡΟΦΕΣ 
STR STAIRCASES - ΣΚΑΛΕΣ 
TIL TILING - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

CON CONTAINERS - ΚΑ∆ΟΙ 
EQP EQUIPMENT - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
SHL SHELTERS - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
KIO KIOSKS - ΚΙΟΣΚΙΑ 
SIN SIGNALS - ΣΗΜΑΝΣΗ 
SEA SEATS - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
NTR NORMAL TRACK - ΑΠΛΗ ΤΡΟΧΙΑ 
FST FLOATING SLAB TRACK - ΠΛΩΤΗ ΠΛΑΚΑ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΤΡΟΧΙΟ∆ΡΟΜΟΥ 
DRF DIRECT FASTENING - ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ 
SDT SPECIAL DEPOT TRACKS - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ATE ADDITIONAL TRACK EQUIPMENT (Bufferstops, pedestrian crossing etc) 

- ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ (Προσκρουστήρες, ∆ιαβάσεις 
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πεζών κ.λπ.) 
OCL OVERHEAD CONTACT LINE SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 
TPS TRACTION POWER SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ 
STP TRACTION POWER SIMULATION - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ 
LIC LIGHTING - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

WAP WASTE WATER PIPES - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
PLU PLUMBING - Υ∆ΡΕΥΣΗ 
IRR IRRIGATION - ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
WTP WATERPROOFING - Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 
SIG SIGNALLING - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
EPS HIGH VOLTAGE SYSTEM - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
LVS LOW VOLTAGE SYSTEMS - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
GAS NATURAL GAS - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
FDS FIRE DETECTION SYSTEM - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
FPS FIRE PROTECTION SYSTEMS - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
PFP PASSIVE PROTECTION SYSTEM - ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

HVAC HEATING/AIR CONDITIONΙNG/VENTILATION - 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

LGP LIGHTNING PROTECTION - ANTIKEPAYNIKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ERT EARTHING - ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
BMS BUILDING MANAGEMENT SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
PLI PUBLIC LIGHTΙNG - ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
EXC EXCAVATIONS - ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
DEM DEMOLITION - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
GMR GEOTECHNICAL - GEOMECHANICAL MONITORING - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ-

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
NVC NOISE AND VIBRATION DURING CONSTRUCTION - ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ 

∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CCS CONTROL AND COMMUNICATION SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
FCS   FARE COLLECTION SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ 
PIS PASSENGER INFORMATION SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
NVO NOISE AND VIBRATION DURING OPERATION - ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ 

∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
LNS LANDSCAPE WORKS - ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ 
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Πεδίο VIΙ. Αποτελεί την αρίθµηση του εγγράφου µε 5 αλφαριθµητικά ψηφία. Εξ αυτών τα τρία τελευταία 
ψηφία είναι αριθµητικά και αντιπροσωπεύουν γενικώς τον σειριακό αριθµό του εγγράφου, ανά οµάδα, 
κατηγορία κλπ που έχει προσδιορισθεί στα προηγούµενα πεδία. Κατά την περίπτωση που το πεδίο V 
λαµβάνει την τιµή MSS [Material Submission Sheet, Φύλλο υποβολής υλικού), το πεδίο αυτό λαµβάνει 
αλφαριθµητική τιµή, τα δύο πρώτα ψηφία της οποίας είναι από τον πίνακα 5. 
 
 
Πίνακας 5 - Κατηγορία  υλικού 

 
Material's category- Κατηγορία υλικού 

AG Aggregates - Αδρανή 
AL Aluminum products - Προϊόντα αλουµινίου 
AS Asphalt products - Προϊόντα ασφάλτου 
AV Air conditioning-Heating-Ventilation - Κλιµατισµός-Θέρµανση-Αερισµός 
BE Bridge equipment - Εξοπλισµός γεφυρών 
CA Cables - Καλώδια 
CH Chemical additives - Χηµικά πρόσθετα 
CP Concrete products - Προϊόντα τσιµέντου 
CT Overhead Contact Line [CatenaryJ - Εναέρια γραµµή [Αλυσοειδής] 
EC Electronic equipment - Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
EE Electrical equipment - Ηλεκτρικός εξοπλισµός 
FF Fire protection - Πυρασφάλεια 
FY Plants - Φυτικά υλικά 
GP Glass products - Προϊόντα υάλου 
ID Integrated devices - Ολοκληρωµένα συστήµατα 
IN Insulation - Μονώσεις 
LI Lighting - Φωτισµός 
MS Masonry-False ceilings - Τοιχοποιία-Ψευδοροφές 
NS Natural stones - Φυσικοί λίθοι 
PL Plastic materials - Πλαστικά υλικά 
PM Plumbing - Υδραυλικά 
PN Paints - Χρώµατα 
RF Roofing - Επιστεγάσεις 
RI Road information signs - Οδική σήµανση 
RS Reinforcement steel - Χαλύβδινος οπλισµός 
SS Steel structures - Μεταλλικές κατασκευές 
TE Track equipment - Εξοπλισµός τροχιάς 
TI Tiles - Πλακίδια 
UE Urban equipment - Εξοπλισµός αστικών διαµορφώσεων 
WP Water proofing - Υδατοστεγάνωση 
WW Woodworking products - Ξυλουργικά 
GE Materials not otherwise specified - ∆ιάφορα υλικά µη αλλού κατονοµαζόµενα 

 

Ενώ τα τρία τελευταία (αριθµητικά) ψηφία από τον πίνακα 6 αντιστοίχως.  
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Πίνακας 6 - Περιγραφή υλικού 
 

AG Aggregates – Αδρανή 
100-199 Αδρανή σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιών κλπ 

200-249 Θραυστά υλικά οδοστρωσίας 

250-299 ∆άνεια υλικά 
 

AL Aluminum systems - Συστήµατα από αλουµίνιο 
100-149 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή 

150-199 Μηχανισµοί λειτουργίας και ασφαλείας των ανοιγόµενων, συρόµενων, 
προβαλλόµενων ανακλινόµενων κουφωµάτων αλουµινίου 

200-299 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο 

300-399 Επενδύσεις µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου 

400-499 Μηχανισµοί σκίασης 
 
 

AS Asphalt products - Προϊόντα ασφάλτου 
100-199 Άσφαλτος 

200-299 Αντιολισθηρή στρώση 
 

AV Air conditioning-Heating-Ventilation - Κλιµατισµός-Θέρµανση-
Αερισµός 

100-199 Τοπική κλιµατιστική µονάδα δαπέδου 

200-299 Τοπική κλιµατιστική µονάδα οροφής 

300-399 Τοπική κλιµατιστική µονάδα διµερούς τύπου 

400-499 Αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα 

500-599 Αερισµός - ανεµιστήρες 

600-699 Εξαρτήµατα δικτύου αερισµού 
 

BE Bridge equipment - Εξοπλισµός γεφυρών 
100-199 Εφέδρανα 

200-299 Αρµοί διαστολής - Υλικά πλήρωσης αρµών 
 

CA Cables - Καλώδια 
100-199 Καλώδια τύπου ΝΥΜ 

200-299 Καλώδια τύπου JIVY-U (NYY) 

300-399 Καλώδια τύπου LYCY 

400-499 Καλώδια τύπου UTP 

500-599 Οπτικό καλώδιο 

600-699 Μεταλλικός αγωγός - Εξαρτήµατα γείωσης 
 

CH Chemical additives - Χηµικά πρόσθετα 
100-199 Χηµικά πρόσµικτα σκυροδεµάτων, ενεµάτων κλπ. 

 
 CP Concrete products -  Προϊόντα τσιµέντου 

100-199 Τσιµέντο 

200-299 Σκυρόδεµα 

300-399 Προκατασκευασµένα στοιχεία εκ σκυροδέµατος 
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 CT Overhead Contact Line (Catenary) - Εναέρια γραµµή 

(Αλυσοειδής) 
100-199 Εξαρτήµατα εναέριας γραµµής 

200-299 Χαλύβδινοι στύλοι εναέριας γραµµής 
 
 

EC Electronic equipment - Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
100-199 Συστήµατα ήχου 

200-299 Συστήµατα εικόνας 

300-399 Συστήµατα δεδοµένων (data) 

400-499 Συστήµατα επικοινωνίας 

500-599 Συστήµατα οπτικών ινών 

600-699 Συστήµατα πληροφόρησης κοινού 
 

EL Electrical equipment - Ηλεκτρικός εξοπλισµός 
100-199 Ρευµατοδότες - διακόπτες 

200-299 Ηλεκτρικοί πίνακες 

300-399 Ηλεκτρικές συσκευές 

400-499 Σχάρες καλωδίων 
 

FF Fire protection - Πυροπροστασία 
100-199 Πυρανίχνευση 

200-299 Αυτόµατη πυρόσβεση 

300-399 Πυροσβεστικά µέσα 
 

FY Plants - Φυτικά υλικά 
100-199 ∆ένδρα 

200-299 Θάµνοι 

300-399 Χλοοτάπητες 

400-499 Αυτόµατο πότισµα 
 

GP Glass products - Προϊόντα υάλου 
100-199 Υαλοπίνακες 

200-299 Καθρέφτες 

300-399 Εξαρτήµατα στερέωσης υαλοπινάκων 
 

ID Integrated devlces - Ολοκληρωµένα συστήµατα 
100-199 Προκατασκευασµένοι οικίσκοι 

200-299 Στέγαστρα στάσεων 

300-399 Ανελκυστήρες - αναβατήρες 

400-499 Μηχανήµατα εισιτηρίων 

500-599 Παιδική χαρά 

600-699 Πληροφοριακές πινακίδες 
 

IN Insulation - Μονώσεις 
100-199 Θερµοµόνωση 

200-299 Ηχοµόνωση 

300-399 Αντικραδασµική στερέωση 

400-499 Μόνωση σωληνώσεων 
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LI Lighting - Φωτισµός 

100-199 Φωτιστικά σώµατα εσωτερικού χώρου 

200-299 Φωτιστικά σώµατα εξωτερικού χώρου 
 

MS Masonry-false ceilings - Τοιχοποιΐα-ψευδοροφές 
100-199 Οπτόπλινθοι 

200-299 Γυψοσανίδες 

300-399 Ψευδοροφές 

400-499 Υπερυψωµένο δάπεδο 
 
 

NS Natural stones - Φυσικοί λίθοι 
100-199 Μάρµαρα 

200-299 Πορφυρίτης 

300-399 Γνεύσιος 

400-499 Γρανίτης 
 

PL Plastic materials - Πλαστικά υλικά 
100-199 Σωλήνες PVC 

200-299 Σωλήνες πολυαιθυλενίου 

300-399 Πλαστικά εξαρτήµατα 

400-499 Ηλεκτρολογικά κανάλια και σωλήνες διέλευσης καλωδίων 
 

PM Plumbing - Υδραυλικά 
100-199 Σιδηροσωλήνες 

200-299 Χαλκοσωλήνες 

300-399 Ορειχάλκινα εξαρτήµατα 

400-499 Είδη από πορσελάνη 
 

PN Paints - Χρώµατα 
100-199 Υδρόχρωµα 

200-299 Βερνικόχρωµα 

300-399 Πλαστικό χρώµα 

400-499 Αντιδιαβρωτικό χρώµα 

500-599 Πυρίµαχο χρώµα 

600-699 Αντιγραφιτικό χρώµα (anti-grafiti) 
 

RF Roofing - Επιστεγάσεις 
100-199 Μεταλλικά φύλλα επιστέγασης 

200-299 Σύνθετα θερµοµονωτικά πάνελ (σάντουιτς) 

300-399 Πολυκαρβονικά φύλλα 
 

RI Road information signs-Signalling - Οδική σήµανση-
Σηµατοδότηση 

100-199 Κατακόρυφη σήµανση 

200-299 Οριζόντια σήµανση 

300-399 Σηµατοδότηση 
 

RS Reinforcement steel - Χαλύβδινος οπλισµός 
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100-199 Χαλύβδινος οπλισµός σε ράβδους ή πλέγµατα 
 
 

SS Steel structures - Μεταλλικές κατασκευές 
100-199 Κατασκευές από χαλύβδινες διατοµές 

200-299 Υλικά-κατασκευές από ελατό χυτοσίδηρο 

300-399 Βιοµηχανικά υλικά και κατασκευές από θερµογαλβανισµένες και 
ηλεκτρο-συντηγµένες διατοµές 

400-499 Κιγκλιδώµατα 

500-599 Περιφράξεις 

600-699 Στηθαία ασφαλείας 

700-799 Μεταλλικές θύρες 

800-899 Θερµό γαλβάνισµα 

900-999 Αµµοβολή ή σφαιροβολή (για τον καθαρισµό µεταλλικών στοιχείων) 
 
 

TE Track equipment - Εξοπλισµός τροχιάς 
100-199 Πλάκες έδρασης 

200-299 Σύστηµα στερέωσης (fasteners) 

300-399 Σιδηροτροχιές, Αλλαγές τροχιάς 

400-499 Υλικά έδρασης - µόνωσης τροχιοδρόµου  

500-599 Πλέγµα Ρευµάτων ∆ιαφυγής 

600-699 Λοιπός εξοπλισµός τροχιάς 
 

TI Tiles - Πλακίδια 
100-199 Πλακίδια επιστρώσεως δαπέδων 

200-299 Πλακίδια επενδύσεως τοίχων 

300-399 Πλακίδια επενδύσεως όψεων 
 

UE Urban design equipment - Εξοπλισµός αστικών διαµορφώσεων 
100-199 Στύλος αποτροπής στάθµευσης αυτοκινήτων 

200-299 Υπόγειοι κάδοι απορριµµάτων 

300-399 Μεταλλικά έπιπλα εξωτερικού χώρου και λοιπά υλικά 
 

WP Water proofing - Υδατοστεγάνωση 
100-199 Συνθετικές µεµβράνες 

200-299 Γεωυφάσµατα 

300-399 Στεγανωτικά υλικά τσιµεντοειδούς βάσης 

400-499 Σφραγιστικά υλικά αρµών 

500-599 Ασφαλτικά γαλακτώµατα 
 
 

WW Woodworking products - Ξυλουργικά 
100-199 Τυποποιηµένα υλικά και κατασκευές 

200-299 Μη τυποποιηµένες κατασκευές 

300-399 Βιοµηχανικές θύρες µε κάσα από αλουµίνιο 

400-499 Κατασκευές από µοριοσανίδες 

500-599 Κατασκευές από κοντραπλακέ 

600-699 Κατασκευές από ξυλεία ειδικής επεξεργασίας 
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GE Materials not otherwise specified - ∆ιάφορα υλικά µη αλλού 
κατονοµαζόµενα 

100-199 ∆ιάφορα υλικά µη αλλού κατονοµαζόµενα 
 
 

Στην ίδια ως ανωτέρω περίπτωση (τιµή πεδίου V=MSS), το πεδίο VI µπορεί να πάρει την τιµή SUxxx, 
(Supplier) όταν το έγγραφο αφορά σε υποβολή στοιχείων προµηθευτή διαφόρων υλικών, που 
κωδικοποιούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Το αριθµητικό µέρος του πεδίου (xxx) αντιπροσωπεύει τον 
αύξοντα αριθµό του προµηθευτή. 

 
Κατά τις περιπτώσεις που το πεδίο V λαµβάνει τιµή εκτός από MSS, τα δύο πρώτα εκ των 5 ψηφίων 
λαµβάνουν την τιµή από τον Πίνακα 7. 

 
 

Πίνακας 7  
 

ΗΟ HORIZONTAL LAY0UT - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

VE LONGITUDINAL SECTI0N - ΜΗΚΟΤΟΜΗ 

SP SUPER ELEVATION - ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ 

SE SECTIONS - TOMΕΣ 

EL ELEVATION - ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ 

VI SIDE VIEW - ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ 

PL PLAN VIEW - ΚΑΤΟΨΗ 

DI DIAGRAM - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΤΥ TYPICAL CROSS SECTION - ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ 

DE DETAILS- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

RD STEEL REINFORCEMENT DETAILS - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

RT STEEL REINFORCEMENT TABLES - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

FW FORMWORK - ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 

CA CALCULATIONS - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

IN INVENTORY OF FEATURES - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

EQ EQUIPMENT LAYOUT - ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

GE GENERAL - ΓΕΝΙΚΑ 
 
 

Πεδίο VIΙI. Προσδιορίζει σε 1 αλφαριθµητικό ψηφίο την αναθεώρηση του εγγράφου και λαµβάνει τιµή Α 
για την αρχική έκδοση και τις τιµές Β, C, D κλπ για τις ακολουθούσες αναθεωρήσεις, ή 1,2,3, κλπ για τις 
αναθεωρήσεις των «As built" σχεδίων (τιµή πεδίου I = ASΒ) 

 
Μέθοδος κωδικοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων 
Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα λαµβάνουν ως όνοµα τον κωδικό του εγγράφου που αφορούν, ως ανωτέρω, 
παραλείποντας τα πεδία I, ΙΙ και ΙII, ήτοι τα ψηφία 1-7, οπότε το όνοµα του αρχείου θα έχει 14 
αλφαριθµητικά ψηφία. 
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Πρότυπα έντυπα 

Τα πρότυπα έντυπα για : 

o Αναφορές  Μη Συµµόρφωσης (NCR) 
o Επί Τόπου Αλλαγές (FieldChanges) 
o Τεχνικές παρεκκλίσεις 

 

Επισυνάπτονται στις επόµενες σελίδες. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε όλες τις ανάλογες 
περιπτώσεις κατά την εκτέλεση των έργων. Οι κωδικοί αριθµοί αυτών των εγγράφων θα πρέπει να 
συµπληρώνονται βάσει του 14-ψήφιου συστήµατος κωδικοποίησης. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (NCR) 
Μη συµβατότητα των Τεχνικών, των Υλικών ή του Εξοπλισµού µε τις προδιαγραφές ή τα σχέδια. 

Εργοτάξιο Ανάδοχος 
 

 

      NCR         Σελ.   από  
 Αρ. Σύµβασης  Α/Α NCR Έργου   Είδος  Τοποθεσία  Περιοχή   Αρ. Πρωτοκόλλου    

Τίτλος  
 

Τοποθεσία / Περιγραφή / Ταυτότητα µη συµµορφούµενου 
αντικειµένου 
 
 
 
Προδιαγραφές, Σχέδια κ.α., που παραβιάσθηκαν 
 
 
 

Αφορά σε: Ο Επιβλέπων 
Μηχανικός 
Υπογραφή: 
 
 

/       /20�. 

1.  Ακατάλληλο Υλικό 
 

2.  Ελαττωµατική Εργασία µε: 
 

 2.1 Ουσιώδες 
Ελάττωµα 

  Προθεσµία 
απάντησης 
 
 

/       /20�. 

 

 2.2 Επουσιώδες 
Ελάττωµα 

  

 
Περιγραφή µη συµµόρφωσης & Αίτια 
 
 

Παρελήφθη από την 
Ανάδοχο 
Υπογραφή: 
 

/       /20�. 
Το πρωτότυπο στην Ανάδοχο για συµπλήρωση του παρακάτω πλαισίου. 
 

Προτάθηκε από την 
Ανάδοχο 
Υπογραφή: 
 
 

/       /20�. 

Προτεινόµενη ρύθµιση  Χρήση ως έχει 
 

  Επανεπεξεργασία 
 

Πρόταση για αποφυγή επανάληψης της µη συµµόρφωσης  Απόρριψη 
 

  Τυποποιηµένες Επιδιορθώσεις 
 

  Άλλες Επιδιορθώσεις 
 

Σχετική Α.Μ.Σ. Αναδόχου  
Παρακαλώ, το πρωτότυπο να επιστραφεί στον Επιβλέποντα Μηχανικό. 
 Ο Επιβλέπων 

Μηχανικός 
Υπογραφή: 
 
 

/       /20�. 

Εξέταση της πρότασης:  ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
 

  ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ Προθεσµία 
Αποκατάστασης 
 

/       /20�. 

 

Το πρωτότυπο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή. 

 Για την Α.M. 
Υπογραφή: 
 
 

/       /20�. 

Έγκριση πρότασης Αναδόχου ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 
 
Το πρωτότυπο στον Επιβλέποντα Μηχανικό για επιβεβαίωση αποκατάστασης. 

 Ο Επιβλέπων 
Μηχανικός 
Υπογραφή: 
 
 

/       /20�. 

Επί τόπου επιβεβαίωση αποκατάστασης ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

 

Το πρωτότυπο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Κλείσιµο για την Α.M. 
Υπογραφή: 
 
 

/       /20�. 

Έγκριση αποκατάστασης – Κλείσιµο ΑΜΣ ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 
 

Η πρωτότυπη κλεισµένη ΑΜΣ στο αρχείο. Αντίγραφα στους:  Ανάδοχο, Υπεύθυνο ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

 
     W   
1 2 3 4 5 6 7 8 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ 
(FIELD CHANGES) 

Αριθµός Αναφοράς/Ηµεροµηνία:_____________/________ 

J/V 

 
Αίτηση από Εργοτάξιο (Request from Site):  ………………........………………………….……   α/α (s/n):   __ __ __ __ / ……….… 

Παραλήπτης (Recipient): (CATEGORY A) ΑΜ (AM)             (CATEGORIES B & C) Κ/Ξ (JV)             
 

Τοποθεσία (Location)  
 

Περιγραφή Εργασίας  
(Activity Description) 

 

Κωδικός Σχεδίων (Dwgs No)  
 

1ο ΜΕΡΟΣ: Απαιτούµενη ∆ιευκρίνιση / Οδηγία / Πρόταση τροποποίησης (συµπληρώνεται από εισηγητή)  
1st PART: Required Explanation / Instruction / Modification Request (filled in by originator) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα από Κ/Ε (Σκαριφήµατα, Μεθοδολογίες, κλπ)  -  Attachments from K/E (Sketches, Method Statements, etc): 

ΝΑΙ (YES) 
 

Αριθµός επισυναπτόµενων σελίδων (No of attached pages):  ΟΧΙ (NO) 
 

ΟΝΟΜΑ 
(Name) 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
(Signature) 

 ΗΜ/ΝΙΑ 
(Date) 

 

Κοινοποίηση αρχικού εντύπου (Notification of initial Form): AM                 DIP           

2ο ΜΕΡΟΣ: Απάντηση (συµπληρώνεται από παραλήπτη)  
2nd PART: Response (filled in by recipient) 

 
 
 
 
 
Συνηµµένα από Παραλήπτη (Απάντηση Mελετητή, κλπ) - Attachments from Recipient (Reply from Designer, etc): 

ΝΑΙ (YES) 
 

Αριθµός επισυναπτόµενων σελίδων (No of attached pages):  ΟΧΙ (NO) 
 

ΟΝΟΜΑ 
(Name) 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
(Signature) 

 ΗΜ/ΝΙΑ 
(Date) 

 

 

 Απάντηση δόθηκε από (Response given by):  Κ/Ξ (JV)                       ΑΜ (AM) 

Απαιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία από Κ/Ε;  
Are supplementary elements required from K/E? 

ΝΑΙ (YES) 
 

ΟΧΙ (NO) 
 

 
Ολοκλήρωση ενεργειών (συµπληρώνεται από παραλήπτη) - Completion of actions (filled in by recipient)              .......................................... 

Υπογραφή (Signature) 

 

Κοινοποίηση ολοκληρωµένου εντύπου (Notification of completed Form): AM                  DIP  

     E   
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

LOCATION CODE SERIAL No 
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ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ/ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

Αριθµός Αναφοράς/Ηµεροµηνία:_____________/________ 
J/V 

 

Αίτηση από (Request from):  ………………........………………………….……   α/α (s/n):   __ __ __ __ / ……….… 
        Παραλήπτης (Recipient): (CATEGORY A) ΑΜ (AM)             (CATEGORIES B & C) Κ/Ξ (JV)             

 

Τοποθεσία (Location)  
 

Περιγραφή Εργασίας  
(Activity Description) 

 

Κωδικός Σχεδίων (Dwgs No)  
 

1ο ΜΕΡΟΣ: Απαιτούµενη ∆ιευκρίνιση / Οδηγία / Πρόταση τροποποίησης (συµπληρώνεται από εισηγητή)  
1st PART: Required Explanation / Instruction / Modification Request (filled in by originator) 

 
 
 
 

2ο ΜΕΡΟΣ: ∆εν επηρεάζονται (συµπληρώνεται από εισηγητή)  
2nd PART: No influence to (filled in by originator) 

Ασφάλεια � 
Safety 

Αντοχή � 
Strength 

Απόδοση � 
Performance 

Εναλλαξιµότητα � 
Interchangeability 

Λειτουργικότητα � 
Functionality 

∆ιάρκεια Ζωής � 
Life Time 

Εµφάνιση � 
Appearance 

Βάρος � 
Weight 

Συντήρηση � 
Maintenance 

 

3ο ΜΕΡΟΣ: ∆εν επηρεάζονται (συµπληρώνεται από εισηγητή)  
3rd PART: No influence to (filled in by originator) 

Χρονοδιάγραµµα � 
Timetable 

Κόστος � 
Cost 

Συνηµµένα από Κ/Ε (Σκαριφήµατα, Μεθοδολογίες, κλπ)  -  Attachments from K/E (Sketches, Method Statements, etc): 

ΝΑΙ (YES) 
 

Αριθµός επισυναπτόµενων σελίδων (No of attached pages):  ΟΧΙ (NO) 
 

ΟΝΟΜΑ 
(Name) 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
(Signature) 

 ΗΜ/ΝΙΑ 
(Date) 

 

Κοινοποίηση αρχικού εντύπου (Notification of initial Form): AM                 DIP           

4ο ΜΕΡΟΣ: Απάντηση (συµπληρώνεται από παραλήπτη)  
4th PART: Response (filled in by recipient) 

 
 
 
 
Συνηµµένα από Παραλήπτη (Απάντηση Mελετητή, κλπ) - Attachments from Recipient (Reply from Designer, etc): 

ΝΑΙ (YES)  Αριθµός επισυναπτόµενων σελίδων (No of attached pages):  ΟΧΙ (NO)  

ΟΝΟΜΑ 
(Name) 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
(Signature) 

 ΗΜ/ΝΙΑ 
(Date) 

 

 

 Απάντηση δόθηκε από (Response given by):  Κ/Ξ (JV)                       ΑΜ (AM) 

Απαιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία από Κ/Ε;  
Are supplementary elements required from K/E? 

ΝΑΙ (YES) 
 

ΟΧΙ (NO) 
 

 

Ολοκλήρωση ενεργειών (συµπληρώνεται από παραλήπτη) - Completion of actions (filled in by recipient)              .......................................... 
Υπογραφή (Signature) 

 

Κοινοποίηση ολοκληρωµένου εντύπου (Notification of completed Form): AM                  DIP  
 

     D   
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

LOCATION CODE SERIAL No 
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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 Η/Μ συστήµατα και εξοπλισµός στο 
Τραµ της Αθήνας 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 κατασκευάζεται 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 Η/Μ συστήµατα στο Τραµ της Αθήνας 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 και τις προφυλάξεις που πρέπει να 

                                                
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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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 µηχανολογικές 
πρακτικές που αναφέρονται στο παράρτηµα I, σηµείο 2 της οδηγίας EMCD, η δε 
τεκµηρίωση 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  2014/55/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 συµβατότητας όπως ορίζεται στην 
οδηγία EMCD. 

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 EMCD7 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 Η/Μ συστηµάτων. 

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

• 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. 

                                                
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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• Προτείνει µέτρα περιορισµού των διαταραχών και προστασίας. 

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

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 EMC. 

Το πρόγραµµα διαχείρισης EMC είναι ένα έγγραφο που συντάσσεται και εκδίδεται στη 
φάση της αρχικής µελέτης και που θα υποβληθεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έως δύο (2) 
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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε.. Μπορεί να αναθεωρείται στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει επίσης όλη την απαιτούµενη τεκµηρίωση για τη συµµόρφωση µε 
την οδηγία EMCD ξεχωριστά για κάθε Η/Μ σύστηµα για το οποίο είναι υπεύθυνος και θα 
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και επαλήθευση της τεκµηρίωσης. 

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 
του Τραµ της Αθήνας καθορίζονται: 

(α) στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 50121 για τα Η/Μ συστήµατα που εγκαθίστανται 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. 

(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). 
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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 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  

Ο εξοπλισµός ο οποίος συµµορφώνεται µε εναρµονισµένα πρότυπα ή µέρη 
εναρµονισµένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον οποίον ο Ανάδοχος προσκοµίζει 
τα σχετικά πιστοποιητικά / εκθέσεις δοκιµών, τεκµαίρεται ότι συµµορφώνεται προς τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις, οι οποίες ορίζονται στο παράρτηµα I της οδηγίας EMCD και  
αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή µέρη προτύπων.8 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο κρίσιµος εξοπλισµός έχει υποστεί δοκιµές τύπου που 
προβλέπονται από τα πρότυπα EMC σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα:  

Η/Μ σύστηµα 
& 

Εξοπλισµός 

Πρότυπα EMC 

Σιδηροδροµικά Γενικά Εξοπλισµού 

Σηµατοδότηση ΕΝ 50121-4   

Ψηφιακό σύστηµα µετάδοσης 
δεδοµένων 

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

 

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης 
(CCTV) 

  
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55032 
ΕΝ 55103-2 

Ισχύς Έλξης (750 V DC) ΕΝ 50121-5   

Παροχή ισχύος 20kV AC  
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

 

∆ιανοµή ισχύος χαµηλής τάσης 
(400/230V AC) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

 

Απόζευξη ‘Εκτακτης Ανάγκης’ στον 
Υποσταθµό Ανόρθωσης  

ΕΝ 50121-5 10   

                                                
8
Άρθρο  13 της οδηγίας EMCD 

9
 Τα όρια του ΕΝ 6100-6-2 ισχύουν σύμφωνα με τη σημείωση 1 του πίνακα 1 του ΕΝ 50121-4 

10
 Εγγενής ατρωσία σύμφωνα με ΕΝ 50121-5 κεφάλαιο 1 
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Η/Μ σύστηµα 
& 

Εξοπλισµός 

Πρότυπα EMC 

Σιδηροδροµικά Γενικά Εξοπλισµού 

Τηλε-απόζευξη (intertripping) ΕΝ 50121-5   

Παροχή  βοηθητικής ισχύος 110V 
DC 

   

Συστήµατα αδιάλειπτης παροχής 
ισχύος (UPS) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

EN 62040-2 

Σύστηµα PRCS (Σύστηµα 
Τηλεχειρισµού και Ελέγχου της 
Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος) 

 

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

ΕΝ 5503211  
ΕΝ 55024 

EN 55011 12 
EN 61131-2  

Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση, 
Πυροπροστασία 

  
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 50130-4 

Αποστραγγίσεις, Αποχετεύσεις, 
Αντλιοστάσια 

  
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

- 

Φωτισµός   
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55015 
EN 61547 

Αυτόµατο σύστηµα ελέγχου κτιρίων 
(BACS) 

 

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

 

Αυτόµατη  συλλογή κοµίστρου  
(AFC)  

 
ΕΝ 61000-6-1 
ΕΝ 61000-6-3 

ΕΝ 55032 
ΕΝ 55024 

Ηλεκτρονόµοι µέτρησης και 
εξοπλισµός προστασίας 

  EN 60255-26 

Ηλεκτρικοί πίνακες ΧΤ πάσης φύσης   
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4  

ΕΝ 61439-1 

∆ιακόπτες ΧΤ     ΕΝ 60947-2 13 

Προγραµµατιζόµενες διατάξεις 
ελέγχου (PLC) 

 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55011 14 
EN 61131-2 

Μορφοτροπείς τάσης ρεύµατος κ.α. ΕΝ 50121-5 
ΕΝ 61000-6-2 
ΕΝ 61000-6-4 

ΕΝ 55011 15 
ΕΝ 61326-1 

Εξυπηρετητές, ∆ροµολογητές, 
µεταγωγείς δικτύου, τηλεφωνικές 

συσκευές, οθόνες, Σταθµοί εργασίας 
Η/Υ 

- 
ΕΝ 61000-6-1 
ΕΝ 61000-6-3 

ΕΝ 55032 16  
ΕΝ 55024 

Ραδιοεπικοινωνίες & 
ραδιοεξοπλισµός 

Οδηγία RED 17 
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8 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ∆ΟΚΙΜΕΣ EMC 

Όλες οι δραστηριότητες και τα τεύχη που καταγράφονται στο τµήµα αυτό και αφορούν την 
EMC θα συµφωνηθούν µε την ATTIKO METΡO Α.Ε. κατά το στάδιο της µελέτης και θα 
είναι δυνατόν να εντοπιστούν στα Χρονοδιαγράµµατα Υποβολών Μελετητικών Τευχών 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 Ηλεκτροµηχανολογικά Συστήµατα, εφόσον 
απαιτείται από την εκτίµηση EMC και ανάλυση κινδύνου για το Η/Μ σύστηµα. 

Όλες οι προδιαγραφές, χρονοδιαγράµµατα / προγράµµατα και εκθέσεις δοκιµών θα 
εκπονηθούν αναλόγως και θα υποβληθούν στην ATTIKO METΡO Α.Ε. προς έγκριση. Ο 
Ανάδοχος θα προβεί επίσης στις προβλεπόµενες διαδικασίες προκειµένου η ATTIKO 
METΡO Α.Ε. 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 Τραµ. 

Σε περίπτωση που αποδειχθεί µέσω των δοκιµών ότι ο εξοπλισµός του Αναδόχου 
προκαλεί παρεµβολές σε οποιοδήποτε σύστηµα Τραµ, όπως κρίνει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
και ο προµηθευτής 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 ATTIKO 
METΡO Α.Ε.. 

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 προδιαγραφή 
EMC ότι εµπίπτουν σε αυτή. 

• Θα υποβληθούν εκθέσεις δοκιµών προς έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. πριν 
από την παράδοση. Οι εκθέσεις δοκιµών θα περιέχουν τα εξής στοιχεία: 

• Αντικειµενικοί Στόχοι 

• Μέθοδος/Πρότυπα ∆οκιµών 

• Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

• Κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας (επίδοσης εξοπλισµού) 

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

• Συµπέρασµα 

• 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 να εκτελεί διορθωτικές ενέργειες προκειµένου να 
διευθετήσει τυχόν προβλήµατα EMC που έχουν εντοπιστεί κατά την εκτέλεση 
δοκιµών. 

• Αποτελέσµατα δοκιµών θα τεκµηριώνονται στην έκθεση δοκιµών και θα υποβάλλονται 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

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 εκτελεσθούν καθόσον οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές 
περιορίζονται στο περιβάλλον του Τραµ της Αθήνας και δεν επιδρούν στο εξωτερικό 
περιβάλλον σε αντίθεση µε το ανοικτό σιδηροδροµικό δίκτυο. 

Η επίδραση των ραδιοδιαταραχών (EMI) στο εσωτερικό περιβάλλον του Τραµ της Αθήνας 
αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση της ατρωσίας των Η/Μ συστηµάτων. 

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 εκτελεσθούν 
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 Η/Μ συστηµάτων στο 
Τραµ της Αθήνας όπως αναφέρεται και στο πρότυπο EN 50121-1.18  

 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 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. 

 

                                                
18

 Παράγραφος 4 του προτύπου ΕΝ 50121-1 
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 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 φορτισµένο σώµα εκφορτίζεται σε ένα 
κύκλωµα θύµα. 

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

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

ε) Ακτινοβολία ηλεκτρική (Ε) και µαγνητική (Ε) 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 
IEC 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 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ  

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι υπάρχει συµβατότητα µεταξύ του τροχαίου υλικού, της 
ισχύος έλξης και των κυκλωµάτων γραµµής στο σύστηµα σηµατοδότησης του Τραµ της 
Αθήνας µε βάση τα πρότυπα ΕΝ 50238-1 και ΕΝ 50238-2. 

Όσον αφορά το σύστηµα ισχύος έλξης σε συνδυασµό µε το επιλεγµένο τροχαίο υλικό και 
κυκλώµατα γραµµής του συστήµατος σηµατοδότησης, ο Ανάδοχος θα παράσχει όλες τις 
µελέτες συµβατότητας µε τις απαιτούµενες προσοµοιώσεις και υπολογισµούς και θα 
εκτελέσει τις απαιτούµενες δοκιµές από το πρότυπο  ΕΝ 50238-1 19  λαµβάνοντας υπόψη 
τόσο τη κανονική λειτουργία όσο και τη λειτουργία υπό συνθήκες αστοχίας εξοπλισµού, 
όπως για παράδειγµα την αστοχία σκέλους ανορθωτικής διάταξης. Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να τηρούνται τα χαρακτηριστικά όρια ανοχής σε παρεµβολές (Gabarit) των 
κυκλωµάτων γραµµής. 20 

14 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: 21 

                                                
19

 Παράγραφος 7.2 του προτύπου ΕΝ 50238-1 
20

 Πρότυπο ΕΝ 50238-2 
21

 Παράρτημα J.9.4.2 προτύπου ΕΝ 61439-1 
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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). 

15 EMC ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και η ασφάλεια των Η/Μ εγκαταστάσεων στο Τραµ της 
Αθήνας έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως η γείωση, οι ισοδυναµικές συνδέσεις και η 
προστασία από υπερτάσεις.  

Στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν να υπάρξει σύγκρουση 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. 

16 EMC ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η λειτουργία ασφάλειας είναι το σύνολο  του 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. 

17 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ Η/Μ ΠΕ∆ΙΑ 

Η οδηγία EMCD δεν προβλέπει µέτρα προστασίας  τόσο των επιβατών όσο και των 
εργαζοµένων στο Τραµ της Αθήνας από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Ο Ανάδοχος θα 
εξασφαλίσει ότι τα Η/Μ συστήµατα στο Τραµ της Αθήνας θα συµµορφώνονται µε την 
Ελληνική νοµοθεσία για τη προστασία από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 

Οι κεραίες και οι συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίστανται στους χώρους του Τραµ 
της Αθήνας 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 dc - 20 kHz, στους συρµούς, 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.22 

18 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 (αναδιατύπωση). (Κείµενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.) 

• 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. Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 

• 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. 

 

19 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 EMCD23  

• EN 12015:2014, Electromagnetic compatibility. Product family standard for lifts, 
escalators and moving walks. Emission. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Προδιαγραφές οικογένειας προϊόντων για 
ανελκυστήρες, κυλιόµενες κλίµακες και κυλιόµενους πεζόδροµους. Εκποµπή. 

• EN 12016:2013, Electromagnetic compatibility. Product family standard for lifts, 
escalators and moving walks. Immunity. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Προδιαγραφές οικογένειας προϊόντων για 
ανελκυστήρες, κυλιόµενες κλίµακες και κυλιόµενους πεζόδροµους. Ατρωσία. 

• EN 50121-1:2017, Railway applications. Electromagnetic compatibility. General. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Γενικά. 

• EN 50121-2:2017, Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emission of the 
whole railway system to the outside world. 

                                                
22

 Παράγραφος 4.3.4 προτύπου ΕΝ 50500 
23

 Τελευταία δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 293/03) 
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Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Εκποµπές 
ολόκληρου του σιδηροδροµικού συστήµατος στο εξωτερικό περιβάλλον. 

• EN 50121-3-1:2017, Railway applications. Electromagnetic compatibility. Rolling stock. 
Train and complete vehicle. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Τροχαίο 
Υλικό. Συρµοί και Ολοκληρωµένα Οχήµατα. 

• EN 50121-3-2:2016, Railway applications. Electromagnetic compatibility. Rolling stock. 
Apparatus. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Τροχαίο 
Υλικό. Συσκευές. 

• EN 50121-4:2016, 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. 

• EN 50121-5:2017, Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emission and 
immunity of fixed power supply installations and apparatus. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. Εκποµπή και 
Ατρωσία Συσκευών Σηµατοδότησης και Τηλεπικοινωνιών. 

• EN 50130-4:2011+Α1:2014, 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 55011:2016+Α1:2017, 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 55015:2013+Α1:2015, Limits and methods of measurement of radio disturbance 
characteristics of electrical lighting and similar equipment. 

Όρια και µέθοδοι µετρήσεων χαρακτηριστικών ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών 
συσκευών φωτισµού και παρόµοιων συσκευών. 

• EN 55035:2017, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Immunity 
requirements. 

• EN 55032:2015, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Emission 
Requirements. 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για πολυµεσικό εξοπλισµό. Απαιτήσεις εκποµπής. 

• EN 60255-26:2013, Measuring relays and protection equipment. Electromagnetic 
compatibility requirements. 

Ηλεκτρονόµοι µέτρησης και εξοπλισµός προστασίας. Απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας. 

• EN 60947-2:2017, Low-voltage switchgear and controlgear. Circuit-breakers. 

∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης. ∆ιακόπτες κυκλώµατος. 

• EN 61000-3-2:2014, 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). 
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• EN 61000-3-3:2013, 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 61000-3-11:2001, 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 61000-3-12:2011, 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. 

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 61000-6-1:2007, 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 61000-6-2:2005, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Immunity for industrial environments. 

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

• EN 61000-6-3:2007+Α1:2011, 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 61000-6-4:2007+Α1:2011, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic 
standards. Emission standard for industrial environments. 

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

• EN 61131-2:2007, Programmable controllers. Equipment requirements and tests. 

Προγραµµατιζόµενες διατάξεις ελέγχου. Απαιτήσεις εξοπλισµού και δοκιµές. 

• EN 61326-1:2013, 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 61439-1:2011, Low-voltage switchgear and controlger assemblies. General rules.
  

∆ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης. Γενικοί κανόνες. 

• EN 61547:2009, Equipment for general lighting purposes. EMC immunity 
requirements. 

Εξοπλισµός για φωτισµό γενικής χρήσης. Απαιτήσεις ατρωσίας EMC. 
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• EN 61800-3:2004+Α1:2012, Adjustable speed electrical power drive systems. EMC 
requirements and specific test methods. 

Ηλεκτρικά συστήµατα οδήγησης µετατροπής ισχύος ρυθµιζόµενης ταχύτητας. 
Απαιτήσεις EMC και ειδικές µέθοδοι δοκιµών. 

• EN 62040-2:2006, Uninterruptible power systems (UPS). Electromagnetic compatibility 
(EMC) requirements. 

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

Εναρµονισµένα πρότυπα για την Οδηγία για ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα 
(ΑΙΜD) 24 

• EN 45502-2-1:2003, 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 50238-1:2003, Railway applications. Compatibility between rolling stock and train 
detection systems. General. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Συµβατότητα µεταξύ  τροχαίου υλικού και 
συστηµάτων ανίχνευσης συρµών. Γενικά. 

• CLC/TS 50238-2:2015, Railway applications. Compatibility between rolling stock and 
train detection systems. Compatibility with track circuits. 

Εφαρµογές στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο. Συµβατότητα µεταξύ  τροχαίου υλικού και  
συστηµάτων ανίχνευσης συρµών. Συµβατότητα µε κυκλώµατα γραµµής. 

• EN 50500:2008+Α1:2015, 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. 

• IEC/TR 61000-5-1:1996, 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/TR 61000-5-2:1997, 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/TR 61000-5-6:1999, 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. 

• IEC 61000-5-7:2001, Electromagnetic compatibility (EMC). Installation and mitigation 
guidelines. Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic 
disturbances (EM code). 
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 Τελευταία δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/C 389/02) 
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Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC). Κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση 
και τη µείωση. Βαθµοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήµατα σε 
ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές (EM code). 

• Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU) March 2018 25 

 

                                                
25

 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28323 
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GS0150 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

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 ολόκληρη την ευθύνη του Έργου 
ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από τη βεβαιωµένη περάτωσή του και µε την προϋπόθεση 
έγκαιρης υποβολής της Τελικής Επιµέτρησης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
171 του Ν.4412/16. 

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

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

 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 του συστήµατος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα παρέχονται 
από τον Ανάδοχο και θα αποτελούν ευθύνη του και το κόστος τους θα βαρύνει τον ίδιο. 

β) Τεχνική υποστήριξη προς την Υπηρεσία Συντήρησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., η οποία θα 
συνίσταται στην άµεση διαθεσιµότητα ενός (1) ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού 
Ηλεκτρολόγου ή/και Μηχανολόγου, αποκλειστικής απασχόλησης του Αναδόχου, µε 
τουλάχιστον πενταετή εµπειρία στη συντήρηση. O εν λόγω Μηχανικός θα πρέπει να 
διαθέτει την εµπειρία και την ικανότητα που απαιτείται προκειµένου να είναι σε θέση να 
προσδιορίζει και να αποκαθιστά βλάβες στον εξοπλισµό, τα συστήµατα και γενικά στο 
Έργο. Ο ως άνω ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για την 
επίλυση των θεµάτων-βλαβών που θα παρουσιαστούν στον εξοπλισµό και τα 
συστήµατα του Έργου κατά την περίοδο της τριετούς εγγύησης.  

γ) Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες της εµπορικής λειτουργίας ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. υποστήριξη σε θέµατα λειτουργίας 
αναφορικά µε όλες τις εργασίες που αφορούν στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ). 
Η υποστήριξη της λειτουργίας θα είναι διαθέσιµη στο ΚΕΛ κατά τη διάρκεια των ωρών 
λειτουργίας του Τραµ 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 του Έργου. 

2.3 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν το Έργο κατά τον χρόνο εγγύησης 
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των τριών (3) µηνών. 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύναται να καλέσει τον Ανάδοχο για έκτακτη επιθεώρηση και 
οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο. 
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2.4 Η διαδικασία αποκατάστασης των ελαττωµάτων και βλαβών και των λοιπών περιπτώσεων 
που προαναφέρθηκαν, που θα προκύψουν για όλη την περίοδο του χρόνου εγγύησης είναι 
η ακόλουθη: 

α) Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 Υπηρεσίας Συντήρησης για την αιτία της βλάβης-
ελαττώµατος και οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται. Η έκθεση αστοχίας 
υπογράφεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και την Εταιρεία Λειτουργίας. 

β) Ο Ανάδοχος µόλις λάβει την εντολή εργασίας, η οποία σε έκτακτες περιπτώσεις µπορεί 
να γίνει τηλεφωνικά από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή την Εταιρεία Λειτουργίας, 
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 έτους. 
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GS0180 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και να διασφαλιστεί η τήρηση της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νοµοθεσίας και των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου 
(Υ.Α.203853/14-12-2012). Εάν κατά την διάρκεια, των εργασιών και κατά την φάση της 
κατασκευής υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην Ελληνική Νοµοθεσία, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται όπως λάβει όλα τα απαραίτητες µέτρα / ενέργειες µε σκοπό να 
συµµορφώνεται µε αυτά. 

 
1.1 Στην παρούσα προδιαγραφή περιγράφονται οι πρόσθετες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

για την κάλυψη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.  
 
1.2 Οι προτεινόµενες από την παρούσα προδιαγραφή δράσεις στοχεύουν στην 

ελαχιστοποίηση της ρύπανσης σε όλους τους αποδέκτες (αέρα, έδαφος, νερά), στη 
µείωση των οχλήσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στην προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς κατά τη φάση κατασκευής του έργου.  

 
 
2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
2.1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και υλοποίηση των κάτωθι σχετικών 

µελετών: 
 

Α/Α ΜΕΛΕΤΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1 
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κατά την 
Κατασκευή. 

2 
Εξαµηνιαίες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κατά την 
Κατασκευή. 

3 

Μελέτες Τροποποιήσης ή /και Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων, 
Μελέτες Συµµόρφωσης µε τον Τεχνικό Σχεδιασµό, Τεχνικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες Εργοταξίου, Συνοδών ή 
Συµπληρωµατικών Έργων και όποια άλλη Τεχνική Περιβαλλοντική 
Μελέτη απαιτηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. 

4 
Μελέτη και Εγκατάσταση Αυτόµατου Συστήµατος Λίπανσης 
Τροχιάς. 

5 
Πρόγραµµα Παρακολούθησης και Μετρήσεις Θορύβου και 
∆ονήσεων κατά τη Λειτουργία του Έργου – Εκθέσεις 
Αποτελεσµάτων. 

 
2.2 Το περιεχόµενο των ανωτέρω µελετών και προγραµµάτων παρακολούθησης, καθώς και 

ο χρόνος υποβολής τους περιγράφεται αναλυτικά στην συνέχεια της Παρούσας 
Προδιαγραφής. 

 
2.3 Οι ανωτέρω σχετικές µελέτες / προγράµµατα παρακολούθησης υπόκεινται σε έγκριση 

από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθώς και από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ, για όσες από αυτές απαιτείται. Πλην όµως ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα της έγκρισης 
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αυτής, παραµένει απόλυτα υπεύθυνος για την πληρότητα και εφαρµογή των ανωτέρω 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
2.4 Σε περίπτωση οιασδήποτε ανάγκης τροποποίησης ή ανανέωσης των Περιβαλλοντικών 

Όρων του Έργου, ή συµµόρφωσης µε τον τελικό σχεδιασµό, ή αδειοδότησης συνοδών ή 
επιµέρους έργων ή δραστηριοτήτων που αφορούν στις εργασίες κατασκευής ή στη φάση 
λειτουργίας του έργου και τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στην εγκεκριµένη ΜΠΕ, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, ανάλογα µε την περίπτωση, να εφαρµόσει τα άρθρα 5, 6 & 7 
του Ν.4014 για την λήψη της απαραίτητης έγκρισης από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
µετά και από την έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  

 
2.5 Σε περίπτωση οιασδήποτε τροποποίησης της χάραξης του Τραµ, ο Ανάδοχος εκτός από 

την Μελέτη Τροποποίησης της ΑΕΠΟ που θα εκπονήσει, θα πρέπει να εκπονήσει και 
Ειδική Μελέτη Θορύβου και ∆ονήσεων κατά την λειτουργία, µε έλεγχο στα σηµεία 
τροποποίησης της χάραξης, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των επιτρεπόµενων ορίων 
εκποµπής Θ&∆ από τη λειτουργία του Τραµ.  

 
2.6 Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων Έργου και όλες τις πιθανές απαιτούµενες 

Τροποποιήσεις που θα προκύψουν (σε κάθε περίπτωση, ακόµα κι αν πρόκειται για 
αλλαγή που θα οφείλεται σε τροποποίηση του σχεδιασµού για να είναι συµβατό το έργο 
µε το έργο της Ανάπτυξης του Ελληνικού. 

 
2.7 Τέλος, σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε 

χρονική καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου που θα προκύψει από τη µη έγκυρη 
εκπόνηση και υποβολή Περιβαλλοντικής Μελέτης στην ΕΥΠΕ ώστε να εξασφαλισθεί η 
απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
3.1 Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου θα υποβάλλει προς έγκριση 

στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ) σε 
πέντε (5) αντίγραφα και σε ψηφιακή µορφή.  

 
 Στο Πρόγραµµα αυτό θα περιγράφεται το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων και 

διαδικασιών, που θα εφαρµοστούν κατά την κατασκευή του έργου, ώστε να διασφαλιστεί 
η εφαρµογή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν 
τεύχος και προβλέπονται στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και στην Απόφαση 
Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου (Υ.Α.203853/14-12-2012).  

  
3.2 Συγκεκριµένα το ΠΠΠ θα πρέπει µεταξύ άλλων να περιέχει λεπτοµερή ανάλυση των 

κάτωθι περιβαλλοντικών παραµέτρων: 
 

α) ΝΟ2 και Αιωρούµενα Σωµατίδια: Περιγραφή των προληπτικών µέτρων που θα ληφθούν 
καθώς και των εξοπλισµών και εγκαταστάσεων, προκειµένου να αποτραπεί η διαφυγή 
ρυπαντών στην ατµόσφαιρα. Τρόπους ελέγχου των αιωρούµενων σωµατιδίων που 
παράγονται σε όλες τις περιοχές που αναπτύσσονται κατασκευαστικές κλπ 
δραστηριότητες.  

 
β) Για την επιβεβαίωση της τήρησης των επιτρεπόµενων ορίων θορύβου και δονήσεων κατά 

την κατασκευή θα πρέπει:  
 1. Μετρήσεις των υπαρχόντων επιπέδων θορύβου και δονήσεων του περιβάλλοντος 

χώρου µε σκοπό να καθιερωθεί µία βάση για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εξαιτίας των δραστηριοτήτων της κατασκευής.  
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 2. Πρόβλεψη διακύµανσης της στάθµης Θ&∆ κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών 
εργασιών. Η πρόβλεψη θα βασίζεται στις ανωτέρω αναφερόµενες µετρήσεις, τα στοιχεία 
του αστικού ιστού και τις πιθανές ευαίσθητες χρήσεις καθώς και στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά κάθε εγκατάστασης / εξοπλισµού/ εργαλείου το οποίο πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί. 

 
 3. Εκτίµηση των πιθανών δεκτών όχλησης σε συνάρτηση και µε τα επιτρεπόµενα από τη 

νοµοθεσία όρια Θ&∆ ανά κατηγορία χρήσης (πχ. κατοικία, εκπαίδευση, αρχαιολογικοί 
χώροι κτλ).  

 
 4. Πρόταση απαιτούµενης αντιθορυβικής προστασίας (διαστασιολόγηση περιµετρικών 

ηχοπετασµάτων, µερική ακουστική κάλυψη (partial enclosures)  µεµονωµένων 
µηχανηµάτων εργοταξίου κλπ), σύµφωνα µε την οποία θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα 
τεχνικά έργα αντιµετώπισης αεροµεταφερόµενου θορύβου κατά την κατασκευή, πριν από 
την έναρξη των εργασιών. 

 
 5. Μέτρηση διακύµανσης θορύβου και δονήσεων κατά την πλήρη λειτουργία του 

εργοταξίου (κατά τη διάρκεια θορυβωδών εργασιών). Μετρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται 
κατ’ελάχιστον µία φορά ανά εξάµηνο (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) στα σηµεία 
που εντοπίστηκαν ευαίσθητοι δέκτες (αν δεν υπάρχουν µετρήσεις θα γίνονται σε µία θέση 
κοντά στην είσοδο-έξοδο του εργοταξίου) και τα αποτελέσµατα θα συµπεριλαµβάνονται 
στις εξαµηνιαίες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά την κατασκευή. 

  
 6. Το ΠΠΠ επίσης θα περιλαµβάνει την προβλεπόµενη διάταξη των οργάνων µέτρησης, 

τις προς παρακολούθηση παραµέτρους, καθώς και παρουσίαση της µεθοδολογίας 
ανάλυσης, επεξεργασίας και επικοινώνησης των αποτελεσµάτων στην ΑΜ. 

 
 7. Τέλος, στο ΠΠΠ θα προτείνονται τα διορθωτικά µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται 

για την αποφυγή ή και αντιµετώπιση υπερβάσεων των επιτρεπόµενων ορίων θορύβου και 
δονήσεων. 

 
γ) Περιγραφή των προληπτικών µέτρων που θα ληφθούν καθώς και των εξοπλισµών και 

εγκαταστάσεων, προκειµένου να αποτραπεί η διαφυγή ρυπαντών σε επιφανειακά και 
υπόγεια νερά και στο έδαφος.  

 
δ) Περιγραφή µεθόδων διαχείρισης των πάσης φύσεως στερεών και υγρών αποβλήτων, µε 

έµφαση σε τυχόν τοξικά ή υψηλής ρύπανσης απόβλητα. Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να δηλώνει αναλυτικά όλα 
όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία (παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων, εταιρείες 
διάθεσης – διαχείρισης κτλ).  

 
ε) Καταγραφή όλων των σηµείων σύνδεσης – διάθεσης υδάτων στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ και 

προτάσεις για συχνούς ποιοτικούς ελέγχους για την τήρηση του κανονισµού της ΕΥ∆ΑΠ. 
Μετά από ανάλυση της χηµικής σύστασης των υδάτων θα πραγµατοποιείται η διάθεσή 
τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, είτε στο πλησιέστερο στόµιο εντός του 
µόνιµου συστήµατος αποστράγγισης επιφανειακών υδάτων, είτε σε κατάλληλο Χ.∆.Α. Θα 
πρέπει να οριστεί συχνότητα αποκοµιδής της ιλύος σε Χ.∆.Α. Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα 
διεξάγονται κατ’ελάχιστον εξαµηνιαίως και τα αποτελέσµατά τους θα περιλαµβάνονται στις 
εξαµηνιαίες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά την κατασκευή. 

 
στ) Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν σε περιβαλλοντική υποβάθµιση και 

µείωση της ασφάλειας και υγείας εργαζοµένων και περιοίκων. Πρόκειται για αντιµετώπιση 
περιβαλλοντικών θεµάτων που προϋπάρχουν και που εκτιµάται ότι µπορεί να 
εντοπιστούν στην άµεση περιοχή του έργου (πχ ρύπανση εδαφών σε εργοταξιακό χώρο, 
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όπου παλαιότερα λειτουργούσε µία βιοµηχανική µονάδα υψηλής όχλησης, πρατήριο 
βενζίνης, κτλ), καθώς και περιβαλλοντικών ατυχηµάτων κατά την κατασκευή του έργου. 
Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διεξοδική διερεύνηση του 
προβλήµατος και την πρόταση ειδικών µέτρων αντιµετώπισης στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόδοση των χώρων στην ίδια 
κατάσταση που τους παρέλαβε ή στην κατάσταση που προσδιορίζεται από τα Συµβατικά 
Τεύχη. 
 
 

 
4. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
4.1 Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ένα µήνα µετά την παρέλευση του εξαµήνου από την υπογραφή της 
Σύµβασης και κάθε έξι µήνες µέχρι την παραλαβή του.  

4.2 Στις εν λόγω εκθέσεις θα περιγράφονται τα ακόλουθα: 
• η πρόοδος των εργασιών κατά το τελευταίο εξάµηνο, µε αναλυτικά στοιχεία για 

κάθε εργοτάξιο. 
• οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου, µε έµφαση στο περιβάλλον γύρω 

από την περιοχή του εργοταξίου. Θα εξετάζονται οι επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον (αέρας, νερά, έδαφος, χλωρίδα), στο δοµηµένο περιβάλλον (κτίρια, 
οδικό δίκτυο, δίκτυα υποδοµών, κτλ εντός ή σε γειτνίαση µε τους εργοταξιακούς 
χώρους) και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων (πχ θόρυβος, προσβασιµότητα σε 
περιοχές, ιδιοκτησίες, µαγαζιά, κτλ). 

• ποσοτικοποιηµένα και επεξεργασµένα στοιχεία από την παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως µετρήσεις θορύβου, αιωρούµενων 
σωµατιδίων, ποσότητας και χηµικής σύστασης όλων των υγρών αποβλήτων – 
συµπεριλαµβανοµένων των νερών απορροής - και αναφορά στον τρόπο και 
‘’χώρο’’ ή δίκτυο διάθεσης ή παροχέτευσής τους, ποσότητες και είδη αποβλήτων 
και χώροι στους οποίους διατέθηκαν και πληροφορίες για το χώρο διάθεσής τους. 

• Επίσης, θα αναφέρονται τα προβλήµατα, έκτακτα περιστατικά ή και διαµαρτυρίες 
που προέκυψαν εντός του τελευταίου εξαµήνου, καθώς και οι τρόποι που αυτά 
αντιµετωπίστηκαν ή πρόκειται να αντιµετωπιστούν. Τέλος, θα παραθέτονται 
προτάσεις για την περαιτέρω µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 
 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει: 

 
α) Να τηρεί πιστά την ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40 Β’) σχετικά µε την διαχείριση των 

ορυκτελαίων και καυσίµων των µηχανηµάτων του εργοταξίου. 
 

β) Να µεταφέρει τα πρόσµικτα του σκυροδέµατος, του τριχλωροαιθυλενίου, του 
µπετονίτη και οποιωνδήποτε ουσιών παρόµοιας επικινδυνότητας σύµφωνα µε 
ειδικές οδηγίες που πρέπει να δίνονται γραπτά στους οδηγούς των φορτηγών. Οι 
συσκευασίες των παραπάνω ουσιών δεν θα ξεπλένονται αλλά θα διατίθενται 
σφραγισµένες σε ειδικό χώρο διάθεσης επικινδύνων ουσιών σε Χώρους ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων (Χ∆Α). 

 



 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
RFP_360-19 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 52 από 177 

γ) Η διάθεση υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπολείµµατα τριχλωροαιθανίου και 
των άλλων επικίνδυνων ουσιών θα γίνεται σε Χ∆Α και όχι στο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. 

 
 

5.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ – ΕΙ∆ΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

α) Ο Ανάδοχος θα µελετήσει και θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
αντιπληµµυρική προστασία του κάθε επί µέρους εργοταξίου και της περιοχής που 
επηρεάζεται από το έργο, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στις Προδιαγραφές 
Μελετών Έργου Πολιτικού Μηχανικού.  

 
β) Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις Προδιαγραφές Μελετών Έργου Πολιτικού 

Μηχανικού, ο Ανάδοχος κατ’ ελάχιστον θα εξασφαλίσει µε κατάλληλες µεθόδους 
αποστράγγισης την συλλογή οποιασδήποτε ποσότητας νερού, που είτε απορρέει 
από το εργοτάξιο, τους χώρους ή τις εγκαταστάσεις που καταλαµβάνονται από τον 
Ανάδοχο έξω από τα όρια του εργοταξίου και την διοχέτευσή της σε θέσεις εκτός του 
εργοταξίου, εγκεκριµένες από την ΕΥ∆ΑΠ. Τα νερά θα αποχετεύονται ικανοποιητικά 
προς τα πλησιέστερα πρόσφορα φρεάτια του µόνιµου τοπικού συστήµατος 
απορροής οµβρίων και δεν θα επιτραπεί να ρέουν ανεξέλεγκτα στις επιφάνειες 
οδοστρωµάτων, πλακοστρώσεων, άλλων δηµοσίων χώρων, ή ιδιοκτησιών εκτός του 
εργοταξίου. Οι επιφάνειες των φρεατίων της ΕΥ∆ΑΠ θα διατηρούνται καθαρές από 
απορρίµµατα ή λάσπες του εργοταξίου σε εύρος 250 µέτρων από τα όρια του 
εργοταξίου ή άλλων χώρων κατάληψης.   

 
γ) Σε κάθε εργοτάξιο όπου εκτελούνται εργασίες πλύσης µηχανηµάτων και οχηµάτων 

θα κατασκευασθεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και θα 
γίνεται τακτικός καθαρισµός του φρεατίου από την ιλύ και µεταφοράς της σε 
κατάλληλο Χ∆Α. 

 
 
5.3 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
 

α) Τα απόβλητα που θα αποχετεύονται από το εργοτάξιο ή από χώρους που  
καταλαµβάνονται από τον Ανάδοχο έξω από τα όρια του εργοταξίου, θα είναι 
απαλλαγµένα από επιπλέοντα στερεά ή λάδια και δεν θα είναι µολυσµένα, ούτε θα 
περιέχουν ιλύ κατά το εφικτό.  

 
β) Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει διατάξεις κατακράτησης στερεών και δεξαµενές 

καθιζήσεως, προκειµένου να εµποδίσει τη µόλυνση ή την έµφραξη από ιλύ του 
µονίµου τοπικού δικτύου απορροής οµβρίων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σχέδια των 
διατάξεων και των δεξαµενών αυτών προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  

 
γ) Τα ύδατα που αντλούνται κατά τις εργασίες εκσκαφής στον εργοταξιακό χώρο θα 

οδηγούνται σε ειδικά διαµορφωµένες δεξαµενές καθίζησης, όπου θα παραµένουν 
δύο τουλάχιστον ώρες. Στην είσοδο και έξοδο των δεξαµενών καθίζησης θα 
πραγµατοποιείται µηνιαία δειγµατοληψία και ανάλυση των παραµέτρων pH, 
αγωγιµότητας, αιωρούµενων σωµατιδίων καθώς και θα ελέγχεται η τήρηση του 
κανονισµού της ΕΥ∆ΑΠ. Μετά από ανάλυση της χηµικής σύστασης των υδάτων θα 
πραγµατοποιείται η διάθεσή τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, είτε στο 
πλησιέστερο στόµιο εντός του µόνιµου συστήµατος αποστράγγισης επιφανειακών 
υδάτων, είτε σε κατάλληλο Χ.∆.Α. Θα πρέπει να γίνεται τακτική αποκοµιδή της ιλύος 
σε Χ.∆.Α.  
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5.4 ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

Τα ύδατα που περιέχουν διαβρωτικές ουσίες δεν πρέπει να επηρεάζουν τις υφιστάµενες 
κατασκευές ή την κατασκευή των έργων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάζει την 
εφαρµογή κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση του κινδύνου διάβρωσης. Οι 
απαραίτητες ρυθµίσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
 
5.5 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
 

Οποιαδήποτε σύνδεση µε τα δίκτυα αποχέτευσης οµβρίων ή ακαθάρτων της πόλης θα 
γίνεται µε την άδεια της ΕΥ∆ΑΠ, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία, πάντοτε µε ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου.   

 
Ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης  του κανονισµού της 
ΕΥ∆ΑΠ. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποχέτευση επικίνδυνων ή τοξικών 
αποβλήτων στα δίκτυα της ΕΥ∆ΑΠ. 

 
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 
6.1 Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι δεν θα ανακύψουν τυχόν συνθήκες που προκαλούν 

ρύπανση του αέρα, των υδάτων ή του εδάφους µέσα στα όρια εκτέλεσης των έργων από 
την ηµέρα της εισόδου του στο εργοτάξιο µέχρι την παραλαβή των έργων ή σε 
οποιουσδήποτε χώρους ή εγκαταστάσεις που καταλαµβάνονται από αυτόν έξω από τα 
όρια του εργοταξίου καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάληψής τους. 

 
6.2 Σε περίπτωση που παρατηρηθούν φαινόµενα ρύπανσης, ο Ανάδοχος θα διακόψει 

αµέσως τις εργασίες και θα ενηµερώσει άµεσα την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προκειµένου να 
λάβει γραπτές οδηγίες µε όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διακοπεί η ρύπανση 
και να αρθούν οι λόγοι που την προκαλούν.  

 
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ 
 
7.1 Ο Ανάδοχος θα αποτρέψει τη διάβρωση µέσα στο εργοτάξιο ή σε χώρους ή 

εγκαταστάσεις που καταλαµβάνονται από αυτόν έξω από τα όρια του εργοταξίου. 
 
7.2 Ο Ανάδοχος θα προστατεύει τους ανοιχτούς χώρους εκσκαφής, χαντάκια, επιχώµατα µε 

κατάλληλους φράκτες, αδιάβροχα καλύµµατα ή µε άλλο τρόπο από τα όµβρια. 
 
7.3 Σε περίπτωση που προκληθεί διάβρωση στο χώρο του εργοταξίου, κατά την κρίση της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει σε εύλογο χρόνο τις 
όποιες φθορές, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
8.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 
8.1.1 Όλες οι δραστηριότητες και εργασίες του Αναδόχου θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες 

διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας που σχετίζονται µε τον περιορισµό Θ&∆. 
 

8.1.2 Εάν κατά την διάρκεια, των εργασιών και κατά την φάση της κατασκευής υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή στην Ελληνική Νοµοθεσία, όσον αφορά τα όρια περιορισµού του 
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Θ&∆ ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες / µέτρα µε σκοπό να 
συµµορφώνεται µε αυτά. 

 
8.1.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να συµµορφώνεται µε τα όρια που τίθενται στις 

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων και στις αντίστοιχες 
εγκεκριµένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου ορίζεται ότι κατά τη λειτουργία 
του εργοταξίου η µέγιστη συνολική ενεργειακή στάθµη δε θα πρέπει να υπερβαίνει στην 
περίµετρο του εργοταξιακού χώρου τα 50dB(A). Ειδικά όµως, σε περιπτώσεις 
αποδεδειγµένου υψηλού θορύβου περιβάλλοντος (πχ από οδική κυκλοφορία) µε 
µετρήσεις που θα έχουν πραγµατοποιηθεί προ της έναρξης της κατασκευής, ως ανώτατο 
όριο θορύβου θα γίνεται δεκτή η παραδοχή της µη υπέρβασης στάθµης θορύβου ίσης µε 
τον θόρυβο βάθους ελαττωµένου κατά 10 dB(A). 

 
8.1.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να συµµορφώνεται µε τα Βρετανικά Πρότυπα (ΒS) 5228 

Μέρος 4 στον καθορισµό της σχετικής µεθοδολογίας για την πρόβλεψη του επιπέδου 
Θ&∆ κατά την διάρκεια της κατασκευής καθώς και των ισχυόντων δεικτών και ορίων. 

 
8.1.5 Τα Βρετανικά Πρότυπα ΒS 6472 θα εφαρµόζονται στον καθορισµό της µέγιστης 

επιτρεπόµενης τιµής δόσης δόνησης (vdv), η οποία αφορά την όχληση στον άνθρωπο 
λόγω των δραστηριοτήτων κατασκευής. 

 
8.1.6 Τα Βρετανικά Πρότυπα ΒS 7385 θα πρέπει να εφαρµόζονται στον καθορισµό του 

µέγιστου επιτρεπόµενου επιπέδου δόνησης για την προστασία των κτιρίων από δοµικές 
ζηµιές εξ’ αιτίας των δονήσεων. 

 
8.1.7 Όπου εφαρµόζονται περισσότερα από ένα όρια Θ&∆, ο Ανάδοχος θα υιοθετεί τα πλέον 

αυστηρά όρια προς συµµόρφωση και εφαρµογή. 
 

 
8.2 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ & ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
 Πλέον των συγκεκριµένων περιορισµών στα επίπεδα θορύβου που προδιαγράφονται στο 

παρόν ή θα προταθούν  από τον Ανάδοχο, τα πιο κάτω αναφερόµενα µέτρα περιορισµού 
θορύβου θα πρέπει να εφαρµόζονται ώστε να µειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
επίπεδα του αεροµεταφερόµενου θορύβου, σε όλες τις περιοχές έξω από το Εργοτάξιο: 

 
8.2.1 Όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από τον Ανάδοχο στο 

Εργοτάξιο θα έχουν αποτελεσµατική απόσβεση θορύβου, µε την βοήθεια κατάλληλων 
σιγαστήρων, σιλανσιέ, ηχητικές επενδύσεις, ασπίδες, ηχοµονώσεις ή θωρακίσεις.  

 
8.2.2 Η εγκατάσταση και ο εξοπλισµός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση για να 

ελαχιστοποιούνται οι εκποµπές θορύβου.  
 
8.2.3 Η εγκατάσταση και ο εξοπλισµός θα τοποθετείται όσο µακρύτερα είναι λειτουργικά εφικτό 

από γειτονικά κτίρια που κατοικούνται. 
 
8.2.4 Να αποφεύγεται η λειτουργία θορυβωδών µηχανηµάτων (π.χ. αεροσυµπιεστές, 

διατρητικά, σφύρες, µηχανήµατα πασσαλώσεων) τις ώρες κοινής ησυχίας σύµφωνα µε 
την Υ.Α. 1023/2/37/96, ΦΕΚ 15/Β/12.1.96. 

 
8.2.5 Πριν από τη λειτουργία οποιουδήποτε θορυβώδους µηχανήµατος, ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να γνωστοποιεί στους κατοίκους της περιοχής κάθε εργοταξίου το ωράριο λειτουργίας του 
µηχανήµατος και την πιθανή ενόχληση.  
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8.2.6 Ασπίδες, µη διαπερατοί φράχτες ή άλλου είδους αντιθορυβικά πετάσµατα επαρκούς 
ύψους και πυκνότητας µάζας (θα µελετηθούν στο πλαίσιο του ΠΠΠ) θα ανεγερθούν στην 
περίµετρο κάθε Εργοταξίου ώστε να µειώνεται, σε αποδεκτά όρια, η µεταφορά του 
θορύβου έξω από το Εργοτάξιο. 

 
8.2.7 Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ηχοµονωτικά πετάσµατα µηχανηµάτων γύρω 

από σηµειακές πηγές θορύβου (µηχανήµατα ή άλλες δραστηριότητες). 
 
8.2.8 Εισαγωγές αέρα και εξατµίσεις µε σιγαστήρες θα χρησιµοποιούνται στα µηχανήµατα 

εσωτερικής καύσεως και στους αεροσυµπιεστές. 
 

8.2.9 Η φόρτωση, η εκφόρτωση και οι κινήσεις των φορτηγών θα γίνεται έτσι ώστε  ο θόρυβος 
να είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερος. 

 
8.2.10 Μηχανήµατα και οχήµατα εργοταξίου τα οποία µεταφέρουν χώµα, σκυρόδεµα και άλλα 

υλικά θα χρησιµοποιούν διαδροµές οι οποίες θα δηµιουργούν την ελάχιστη δυνατή 
ενόχληση στους κατοίκους της περιοχής του κάθε Εργοταξίου. 

 
8.2.11 Να αποφεύγεται η παράλληλη λειτουργία των µηχανηµάτων που προκαλούν υψηλά 

επίπεδα δονήσεων (π.χ. αεροσυµπιεστές, µηχανήµατα πασσαλώσεων, δονητικοί 
οδοστρωτήρες κ.τ.λ.) και η λειτουργία οποιουδήποτε τέτοιου µηχανήµατος κατά την 
διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας, σύµφωνα µε την Υ.Α. 1023/2/37/96 ΦΕΚ 
15/Β/12.1.96.  

 
 
 
8.3 ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
8.3.1 Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση την 

Ειδική Μελέτη Προσδιορισµού Μέτρων Αντιδονητικής και Αντιθορυβικής Προστασίας. Από 
τη Μελέτη αυτή θα προκύψουν τα ακριβή χαρακτηριστικά της σιδηροδροµικής επιδοµής ή 
άλλων µέτρων αντιδονητικής και Αντιθορυβικής προστασίας (µε ιδιαίτερη προσοχή στο 
θέµα αντιµετώπισης του θορύβου συριγµού) που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος µε δική του 
ευθύνη και µέριµνα κατά την κατασκευή του έργου.  

 
8.3.2 Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των επιτρεπόµενων 

ορίων Εδαφοµεταφερόµενου Θορύβου και ∆ονήσεων κατά τη λειτουργία του έργου. 
Τα ανώτερα επιτρεπόµενα επίπεδα εδαφοµεταφερόµενου θορύβου που ισχύουν για την 
λειτουργία του συστήµατος αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος TR_S_DP340000 
«Προδιαγραφή Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών για Σιδηροδροµική Επιδοµή», 
κεφάλαιο 3, παρ. 3.4. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη στάθµη 
εδαφοµεταφερόµενου θορύβου είναι:  
- για κατοικίες και ευαίσθητα κτίρια (Πανεπιστήµια, σχολεία βιβλιοθήκες, νοσοκοµεία, 

εκκλησίες, θέατρα, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) 35 έως 40 dB(A). 
- για αίθουσες συναυλιών και στούντιο TV έως 25 dΒ(Α). 
 

 Παράλληλα το αντίστοιχο όριο για τις δονήσεις (µέγιστη ταχύτητα δόνησης στην 
διεύθυνση z) κατά την λειτουργία προτείνεται να οριοθετηθεί στα: 
- 0,5 mm/sec για κατοικίες και λοιπά ευαίσθητα κτίρια 
- 0,2 mm/sec για αρχαιολογικούς χώρους και 
- σε περίπτωση εφαρµογής πλωτών πλακών (floating slabs) η αποτελεσµατικότητα 

τους θα πρέπει να εξασφαλίζει την τιµή των 25 µm/sec στο εσωτερικό του κτιρίου της 
πλησιέστερης υπό προστασία χρήσης. 
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8.4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 

 
 Λόγω των πολύ κλειστών καµπύλων που υπάρχουν στο αµαξοστάσιο, εκτιµάται ότι θα 

παράγεται θόρυβος συριγµού από την κίνηση των συρµών, ο οποίος παρότι εντός των 
επιτρεπόµενων από τη νοµοθεσία ορίων είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός για τους περιοίκους 
τη νύχτα, όταν και οι κινήσεις εντός του αµαξοστασίου είναι αυξηµένες. Για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος θα πρέπει ο Ανάδοχος να µελετήσει και να εγκαταστήσει 
ένα κατάλληλο αυτόµατο σύστηµα λίπανσης της τροχιάς (σε όλα τα έγκοιλα τµήµατα της 
σιδηροτροχιάς που παράγεται συριγµός) µε τροποποιητή τριβής σε επιλεγµένα σηµεία 
(πχ στην είσοδο κάθε άρπας, παλιάς και νέας) για την οριστική επίλυση του 
προβλήµατος. 

 
8.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
8.5.1 Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των επιτρεπόµενων ορίων αερόφερτου και 

εδαφοµεταφερόµενου θορύβου και δονήσεων κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, ο 
Ανάδοχος θα εκπονήσει κατάλληλο Πρόγραµµα Παρακολούθησης στο οποίο θα 
προτείνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 - Θέσεις µετρήσεων αερόφερτου και εδαφοµεταφερόµενου θορύβου και δονήσεων. Θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται έλεγχος σε όλα τα σηµεία όπου το έργο γειτνιάζει µε 
ευαίσθητους δέκτες (αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, διατηρητέα κτίρια, σχολεία, 
νοσοκοµεία, αίθουσες συναυλιών – θέατρα, εκκλησίες, κατοικίες, κτλ). Σε θέσεις 
σιδηροδροµικών διασταυρώσεων (cross-overs). Επιπλέον, σε θέσεις όπου τα εκτιµώµενα 
επίπεδα Θ&∆ θεωρούνται υψηλά ή αναµένεται θόρυβος συριγµού. Επίσης, σε θέσεις 
όπου έχει γίνει εφαρµογή ειδικών µέτρων αντιθορυβικής και αντιδονητικής προστασίας 
προκειµένου να ελεγχεται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών.  

 - Εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση. Σηµειώνεται ότι, θα 
χρησιµοποιείται κατάλληλο σύστηµα συσκευών οι οποίες θα εγκαθίστανται στα 
πλησιέστερα (σε σχέση µε το σηµείο παραγωγής των δονήσεων) κάθε φορά κτίσµατα, µε 
τις οποίες θα µετρώνται και θα καταγράφονται όλες οι σηµαντικές µεταβλητές θορύβου και 
δονήσεων. 

 - Συχνότητα και διάρκεια µετρήσεων. 
 - Αποτύπωση θέσεων µετρήσεων σε τοπογραφικό διάγραµµα. 
 - Μορφή καταγραφής αποτελεσµάτων µετρήσεων. 
 - Περιεχόµενα Εκθέσεων Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Προγράµµατος 
   Παρακολούθησης Θ & ∆ κατά τη λειτουργία. 
 
8.5.2 Το Πρόγραµµα Παρακολούθησης θα ελεγχθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα 

εγκριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ πριν από την έναρξη λειτουργίας του 
έργου. Οι πρώτες µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν κατά την έναρξη της λειτουργίας του 
έργου. 

 
8.5.3 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του Προγράµµατος Παρακολούθησης, τη 

διενέργεια των µετρήσεων και την προετοιµασία των Εκθέσεων Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Παρακολούθησης. Τις Εκθέσεις αυτές θα τις 
υποβάλλει στο φορέα του Έργου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Πρόγραµµα 
Παρακολούθησης.  

8.5.4 Ο Ανάδοχος θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει το Πρόγραµµα Παρακολούθησης και να 
υποβάλλει τις Εκθέσεις Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ετησίως κατά τη διάρκεια του 
χρόνου εγγύησης του Έργου. 
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9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και όσων περιλαµβάνονται στο 
παρόν άρθρο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει έναν επιστήµονα κατάλληλης 
κατάρτισης, ως υπεύθυνο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και προδιαγραφών. 
 
Αυτός θα είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των υπευθύνων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
για την πορεία των εργασιών σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων 
και όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο. 
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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. Οι µελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο µετά την υπογραφή 
της σύµβασης θα είναι σε επίπεδο: 

• Μελέτης Εφαρµογής (ΜΕ - DFD) 

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

Οι µελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις: 

• των ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ για κάθε αντικείµενο, 
• της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, 
• της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου 
• των λοιπών ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

 

2. Κατηγορίες Μελετών  

Τα προς µελέτη αντικείµενα τα οποία απαιτείται να εξετασθούν και να αναλυθούν στα 
πλαίσια των µελετών, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερεις (4) κατηγορίες, όπως 
παρακάτω: 

 

2.1 Μελέτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού: Γεωλογικές - Γεωτεχνικές - ∆οµοστατικές 
 

• Εκθέσεις Γεωλογικών & Γεωτεχνικών Ερευνών: Πρόγραµµα Έρευνας Υπεδάφους, 
Έκθεση Παρουσίασης Αποτελεσµάτων Έρευνας Υπεδάφους, Έκθεση Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών Ερευνών. 

• Μελέτες Γεωτεχνικού Σχεδιασµού: Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Παραµέτρων 
Σχεδιασµού και Μελέτη Γεωτεχνικού Σχεδιασµού.  

• ∆οµοστατικές Μελέτες µονίµων κατασκευών - Σχεδιασµός, διαστασιολόγηση και 
µεθοδολογία κατασκευής όλων των µονίµων κατασκευών (στεγάστρου αµαξοστασίου, 
τοίχων αντιστήριξης, αποβαθρών κ.α.). 

• Εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 

 

2.2 Μελέτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού - Σιδηροδροµικής Επιδοµής - Λοιπά 
Αντικείµενα 

• Τοπογραφικές µελέτες και εργασίες.  
• Χάραξη τροχιών Αµαξοστασίου (νέων & ανακατασκευασµένων). 
• Τροχιές, ειδικές τροχιές, αλλαγές/διακλαδώσεις τροχιών, πλωτές πλάκες, πλέγµα 

διαφυγόντων ρευµάτων, λοιπού εξοπλισµού τροχιών, σηµάνσεις, διαβάσεις πεζών, 
κλπ αντικείµενα Σιδηροδροµικής Επιδοµής. 

• ∆ίκτυα ΟΚΩ και παρακάµψεις αυτών. 
• Κυκλοφοριακές παρακάµψεις, µελέτες οδοποιίας, σηµατοδότησης. 
• Αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων.  
• Προσωρινή Αποστράγγιση εργοταξίου. 
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• Μόνιµη Αποστράγγιση εργοταξίου. 
• Προσωρινή Αντιπληµµυρική Προστασία Αµαξοστασίου. 
• Μόνιµη Αντιπληµµυρική Προστασία Αµαξοστασίου. 
• Μελέτη Φωτισµού κατά τη φάση της κατασκευής. 
• Μελέτη έδρασης γερανών - κλιµακοστασίων. 

 

2.3 Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

• Αρχιτεκτονική σχεδίαση στεγάστρου/χώρου εναπόθεσης συρµών. 
• Σχεδιασµός των περιφράξεων της επέκτασης του Αµαξοστασίου καθώς και της 

περίφραξης του Αρχαιολογικού Χώρου. 
• Αποκατάσταση στο επίπεδο επιφάνειας και ένταξη των έργων στο αστικό περιβάλλον. 

 

2.4 Μελέτες Ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων 
1. Σύστηµα Ισχύος Έλξης 750V DC (TPS) και Σύστηµα επιτήρησης SCADA 

2. Σύστηµα Εναέριας Γραµµής επαφής  
3. Γειώσεις και Προστασία Έναντι Ρευµάτων ∆ιαφυγής 
4. Αντικεραυνική προστασία 
5. ∆ιανοµή Ισχύος Χαµηλής Τάσης (400/230V AC) 
6. Φωτισµός 
7. Παροχή Ύδατος 
8. Αποστραγγίσεις - Αποχετεύσεις - Αντλιοστάσια 
9. Πυροπροστασία 
10. Σύστηµα Πεπιεσµένου αέρα 
11. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κτιρίων 
12. Σύστηµα Σηµατοδότησης 
13. Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV) 

14. Ασύρµατα ∆ίκτυα (Wi-Fi) 
15. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Οχηµάτων αµαξοστασίου 
16. Σύστηµα RF ID 

 

3 ∆ιαδικασίες Υποβολής και Ελέγχου Μελετών 

Οι διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των µελετών έχουν ως εξής : 

 

3.1 Αντίγραφα Μελέτης 

Επισηµαίνεται ότι η απαίτηση για υποβολή αντιγράφων θα εξετάζεται σε συνδυασµό µε την 
Προδιαγραφή GS1650, οπότε ο αριθµός αντιγράφων που αναφέρεται παρακάτω είναι ο 
µέγιστος που κατά περίπτωση θα απαιτηθεί. 

Κάθε µελέτη θα υποβάλλεται στα ακόλουθα αντίγραφα: 

• Όλα τα σχέδια σε 5  αντίγραφα µε εξαίρεση τα παρακάτω: 
� Σχέδια συντονισµού   :  6 αντίγραφα 
� Σχέδια χάραξης τροχιών   :  6 αντίγραφα 
� Ότι σχέδια σχετίζονται µε το ΚΕΛ   :  6 αντίγραφα 
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� Σχέδια κυκλοφοριακών παρακάµψεων : 15 έγχρωµα αντίγραφα  
� Σχέδια οδοποιίας     :  7 έγχρωµα  αντίγραφα 
� Σχέδια µόνιµης αντιπληµµυρικής προστασίας: 9 έγχρωµα αντίγραφα 
� Σχέδια προσωρινής αντιπληµµυρικής προστασίας: 9 έγχρωµα αντίγραφα 
� Σχέδια προσωρινής αποστράγγισης εργοταξίου: 9 έγχρωµα αντίγραφα 
� Σχέδια αποχέτευσης Οµβρίων και Λυµάτων Εγκαταστάσεων: 9 έγχρωµα        

  αντίγραφα 
� Σχέδια παρακάµψεων και µόνιµων συνδέσεων ΟΚΩ: 6 έγχρωµα αντίγραφα  

• Όλα τα τεύχη µελέτης, σε 4 αντίγραφα µε 2 πρόσθετες πρώτες σελίδες για 
σφράγιση-έγκριση.  

• Τεύχη στατικών υπολογισµών - computer printouts: 3 αντίγραφα σε εκτυπώσεις 
διπλής όψεως. 

• Τεύχη υπολογισµών: Στατικών Μελετών Κατασκευών - εκτυπώσεις αποτελεσµάτων 
υπολογισµών (computer printouts): 3 αντίγραφα σε εκτυπώσεις διπλής όψεως. 

• Τεχνικές εκθέσεις κυκλοφοριακών: 15 αντίγραφα  
• Τεχνικές εκθέσεις οδοποιίας: 7 αντίγραφα 
• Τεχνικές εκθέσεις µόνιµης αντιπληµµυρικής προστασίας: 9 αντίγραφα 
• Τεχνικές εκθέσεις προσωρινής αντιπληµµυρικής προστασίας: 9 αντίγραφα 
• Τεχνικές εκθέσεις προσωρινής αποστράγγισης εργοταξίου: 9 αντίγραφα 
• Τεχνικές εκθέσεις αποχέτευσης Οµβρίων και Λυµάτων Εγκαταστάσεων: 9 αντίγραφα 
• Τεχνικές εκθέσεις παρακάµψεων και µόνιµων συνδέσεων ΟΚΩ: 6 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 + τεύχη) θα υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD) σε 
2 αντίγραφα σε µορφή που θα σας γνωστοποιηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η 
ηλεκτρονική µορφή των αρχείων θα περιλαµβάνει τόσο την έκδοση autocad (dwg) όσο και 
την εκτυπώσιµη (pdf). Ειδικά για τις Μελέτες Μονίµων κατασκευών ισχύουν τα παραδοτέα 
σε ηλεκτρονική µορφή που περιγράφονται στην παρ. 1.5 των Προδιαγραφών Μελετών 
Έργων Πολιτικού Μηχανικού. 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 5 αντίγραφα. 
• Οι Μεθοδολογίες Κατασκευής και οι ∆ιαδικασίες ∆οκιµών θα υποβάλλονται σε 4 

αντίγραφα µε 2 πρόσθετες πρώτες σελίδες για σφράγιση-έγκριση. 
• Τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) θα υποβάλλονται σε 5 αντίγραφα. Οι µηνιαίες 

και εβδοµαδιαίες αναφορές, οι αναφορές Υγείας και Ασφάλειας και τα αποτελέσµατα 
εργοστασιακών δοκιµών θα υποβάλλονται σε 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 χρόνο τέτοιο ώστε η συµβατικά 
προγραµµατιζόµενη τελική έγκρισή τους να γίνεται πριν από την προβλεπόµενη – 
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σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών του Αναδόχου - έναρξη των 
εργασιών. 

Ο έλεγχος σε κάθε υποβληθείσα µελέτη θα περαιώνεται εντός είκοσι (20)  ηµερολογιακών 
ηµερών οπότε και θα διαβιβάζεται στον Ανάδοχο µε κωδικό ελέγχου σύµφωνα µε την παρ. 
3.3. 

Ο Ανάδοχος εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη µελέτης µε κωδικούς 
2: «EΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ή 3: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ», 
υποχρεούται να υποβάλλει την αναθεώρηση της µελέτης στον Κύριο του Έργου. 

Προκειµένου να επισπευσθεί ο χρόνος υποβολής-έγκρισης των µελετών, αν µετά και τη 
δεύτερη αναθεώρηση δεν έχει επιτευχθεί η έγκριση της υπόψη µελέτης, θα 
πραγµατοποιείται σύσκεψη/συσκέψεις µεταξύ εκπροσώπων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
του Έργου, της ∆ιεύθυνσης Μελετών Έργων και όποιων άλλων ∆ιευθύνσεων της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ» 

Η µελέτη εγκρίνεται. Στην περίπτωση της Μελέτης Εφαρµογής οι εργασίες δύνανται 
να εκτελεσθούν µε την προϋπόθεση της ενσωµάτωσης των παρατηρήσεων της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Σε περιπτώσεις υποβολών µε  σχόλια / παρατηρήσεις που 
δεν απαιτούν απάντηση του Αναδόχου και µπορούν να ενσωµατωθούν στα σχέδια 
της επόµενης φάσης ή στα «ως κατασκευάσθη» σχέδια η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
δύναται να τις εγκρίνει µε κωδικό 1 «Εγκρίνεται όπως σηµειώνεται», χωρίς να 
απαιτείται επανυποβολή αλλά τα σχόλια θα ενσωµατωθούν στα σχέδια της 
επόµενης φάσης µελέτης ή στα «ως κατασκευάσθη» σχέδια.  

• 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. 

• 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  

• Κωδικός 4: «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ»:  

∆εν απαιτείται ο έλεγχος της µελέτης.  
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3.4 Υποβολή Προγράµµατος Υποβολής Μελετών 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Πρόγραµµα Υποβολής των Μελετών του Έργου 
είκοσι (20) ηµέρες 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 ηλεκτροµηχανολογικά και σιδηροδροµικά 
αντικείµενα. Ειδικότερα, η ανάλυση του προγράµµατος µελετών θα πρέπει να καλύπτει τα 
βασικά αντικείµενα (όχι την επί µέρους ανάλυση) των πινάκων παρ 4.2 / 4.4 της παρούσας 
προδιαγραφής, µε την προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία υποβολής τους. Το πρόγραµµα 
των προς υποβολή µελετών θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Χρονοδιάγραµµα του 
Έργου και να λάβει υπόψη τα παρακάτω, σύµφωνα µε το άρθρο GS 0500: 

• την προγραµµατιζόµενη αλληλουχία των κατασκευών και εγκαταστάσεων 
• τις σχετικές απαιτήσεις αναφορικά µε την υποβολή Μελετών, όπως περιγράφεται στις 

Προδιαγραφές Μελετών Έργων ΠΜ και ΗΜ, τις Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών 
κλπ  

• τους απαιτούµενους χρόνους για τουλάχιστον µία (1) αναθεώρηση /επανυποβολή των 
µελετών καθώς και των ελέγχων τους από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

• την λογική αλληλουχία υποβολής µελετών, ώστε να µην γίνονται υποβολές σε 
χρόνους σηµαντικά πρότερους των αντίστοιχων εργασιών (πχ. Υποβολή ΦΥΥ 
καλωδίων DC στην αρχή του Έργου), ή το αντίστροφο (πχ υποβολή ΦΥΥ µετά τη 
Μ.Ε. όπου χρησιµοποιείται) 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 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 στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., λεπτοµερέστερη ανάλυση - λίστα των υποβολών που 
προτίθεται να κάνει για κάθε τεχνικό αντικείµενο όπως αυτά ορίζονται και αναλύονται στους 
πίνακες των παρ. 4.2, 4.4 (χωρίς ηµεροµηνίες ή χρονοδιάγραµµα), 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 (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 
Αναδόχου). Έγκριση της ανάλυσης / λίστας των υποβολών ως ανωτέρω δεν αφαιρεί το 
δικαίωµα στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να ζητήσει επιπλέον µελέτες σε περιπτώσεις όπου 
αυτό καθίσταται απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει (µέσω συνεργασίας µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) 
την έγκριση του Προγράµµατος Υποβολής Μελετών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
υποβολή του.  

Το Πρόγραµµα Υποβολής Μελετών θα αναθεωρείται και θα επανυποβάλλεται, εφόσον έχει 
τροποποιηθεί. 

 

3.5 ∆ιαδικασία Ελέγχου Μελετών 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έλεγχο, µε επίσηµη αλληλογραφία τις µελέτες που 
απαιτούνται βάσει των απαιτήσεων της παρούσας Γενικής Προδιαγραφής, των σχετικών 
επί µέρους Προδιαγραφών Μελετών (αλλά και σχετικών Προδιαγραφών Επιδόσεων, 
Υλικών και Εργασιών) σε κάθε αντικείµενο και βάσει των ειδικών απαιτήσεων του Έργου. Η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα ελέγχει τις υποβολές και θα επιστρέφει έγκριση ή σχόλια 
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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 2µηνο του 
Έργου βάσει του εγκεκριµένου Χ/∆ του. 

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 στο τεύχος σχεδίων (συνήθως σε µέγεθος Α4 ή Α3 όπως πχ 
σε ηλεκτρολογικά κυκλωµατικά διαγράµµατα) 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 : ∆ΙΠΑΠ / ΟΙΚ / 501) ή στις 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 ισορροπηµένες όσον αφορά τον όγκο 
και τα περιεχόµενά τους (δηλαδή να αποφεύγονται τόσο ο κατακερµατισµός µελετών 
σε πολλές επί µέρους υποβολές ή από την άλλη πλευρά 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 τη λεπτοµερέστερη ανάλυση - λίστα υποβολών που ζητήθηκε στην παρ. 3.4 
ανωτέρω. 

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

α) Έργα Πολιτικού Μηχανικού: αναφέρονται ως παράδειγµα σύνθεση 
σκυροδέµατος, τσιµέντο-αδρανή-πρόσµικτα κλπ σκυροδέµατος, οπλισµός, υλικά 
στεγάνωσης, δοµικός χάλυβας κλπ.  Επίσης στην ανωτέρω κατηγορία (ΦΥΥ) 
περιλαµβάνονται και όλα τα τοπογραφικά όργανα και λογισµικά. 

β) Αρχιτεκτονικά τελειώµατα: αναφέρονται ως παράδειγµα µεταλλικά πανέλα, 
κεραµεικά πλακίδια, κόλλες πλακιδίων, ρολλά ασφαλείας, βαφές,  αρµοκάλυπτρα 
κλπ. 

γ) Ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό: αναφέρονται ως παράδειγµα υλικά όπως 
καλώδια, σωλήνες, φωτιστικά σώµατα, εσχάρες καλωδίων, πάσης φύσεως 
στηρίγµατα, αντλίες, πίνακες διανοµής ισχύος χαµηλής τάσης, κάµερες κλπ. Τα 
ΦΥΥ δεν θα περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα συστήµατα όπως για παράδειγµα 
κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης κλπ, ιδιαίτερα όταν τµήµατα αυτού προέρχονται 
από διαφορετικούς κατασκευαστές. Για αυτήν την περίπτωση θα υποβάλλονται 
ξεχωριστά ΦΥΥ για τα επιµέρους στοιχεία. 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 : 
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5. Σε περίπτωση που υποβληθείσες µελέτες µετά από τον πρώτο γενικό έλεγχο φαίνεται 
ότι 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 όσον αφορά πρωθύστερες απαιτούµενες 
εγκρίσεις, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει την αλλαγή του µελετητή. 

7. Ορισµένες µελέτες ή τµήµατα µελετών σε εξειδικευµένα τεχνικά αντικείµενα  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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα υποβάλλονται και στην Ελληνική 
γλώσσα. Οµοίως, σε ορισµένες υποβολές του Αναδόχου σε εξειδικευµένα τεχνικά 
αντικείµενα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύναται να δίνει σχόλια στην Αγγλική γλώσσα. 

8. Επισηµαίνεται ότι η πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόµενων µελετών είναι 
καθοριστικές 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 ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή να προταθούν από τον Ανάδοχο και να γίνουν αποδεκτές από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

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 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 ένα 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 
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 
αναφορά στο περιεχόµενο των Τευχών Υπολογισµών τα οποία περιλαµβάνονται στα 
παραδοτέα των µελετών του Αναδόχου (π.χ. σε  µελέτες µόνιµων κατασκευών, µελέτες 
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γεωτεχνικού σχεδιασµού, τοπογραφικές, Η.Μ. κλπ µελέτες). Τα τεύχη υπολογισµών θα 
εκπονούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Προδιαγραφές Μελετών του Έργου. ∆εν 
επιτρέπεται η υποβολή στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έλεγχο, σχεδίων µελέτης χωρίς τα 
αντίστοιχα τεύχη των υπολογισµών και των εκθέσεων µελέτης να υποβάλλονται µαζί ή να 
έχουν υποβληθεί προηγουµένως. 

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

A/A ANTIKEIMENO ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  

Εκθέσεις Γεωλογικών & 
Γεωτεχνικών Ερευνών 

• Οριζοντιογραφία Θέσεων Ερευνών (προτεινόµενες και υπάρχουσες από 
προηγούµενες έρευνες θέσεις γεωτρήσεων και γενικά ερευνών): στο 
Πρόγραµµα Έρευνας Υπεδάφους 

• Οριζοντιογραφία µε τις Θέσεις  Ερευνών Υπεδάφους (εκτελεσθείσες): 
στην Έκθεση  Παρουσίασης Αποτελεσµάτων Έρευνας Υπεδάφους 

• Γεωτεχνικές Τοµές (διατοµές στις θέσεις των ερευνών) πάνω στις οποίες 
θα δείχνεται ο διαχωρισµός των στρώσεων και ο υπόγειος ορίζοντας σε 
σχέση µε τα διάφορα τµήµατα του Έργου: Στην Έκθεση Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών Ερευνών 

  Μελέτες Γεωτεχνικού 
Σχεδιασµού 

 

[1] Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Παραµέτρων Σχεδιασµού 

Ιδεατές Γεωτεχνικές ∆ιατοµές σε κατάλληλη και ευκρινή κλίµακα, οι οποίες 
θα βασίζονται στις εγκεκριµένες γεωτεχνικές ∆ιατοµές που συντάσσονται 
στο πλάισιο της Έκθεσης Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών 
Ερευνών, µε την προσθήκη των προτεινόµενων τιµών των γεωτεχνικών 
παραµέτρων σχεδιασµού και της στάθµης σχεδιασµού του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα. 

 
[2] Μελέτη Γεωτεχνικού Σχεδιασµού 
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Απαιτείται να υποβάλλονται λεπτοµερή σχέδια επιπέδου Μελέτης 
Εφαρµογής Γεωτεχνικού Σχεδιασµού, ή αλλιώς κατασκευαστικά σχέδια, 
που θα περιγράφουν επακριβώς και µε λεπτοµέρεια όλα τα θέµατα 
γεωτεχνικού σχεδιασµού του παρόντος Έργου, µε όλες τις απαιτούµενες 
πληροφορίες για την αποτελεσµατική κατασκευή τους. Στη συνέχεια 
δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αυτών των σχεδίων. Πέραν των 
αναφεροµένων, ο µελετητής είναι υποχρεωµένος να συντάξει οποιοδήποτε 
άλλο κατασκευαστικό σχέδιο απαιτείται για άµεση εφαρµογή κατά την 
κατασκευή. 

Πιο συγκεκριµένα θα υποβάλλονται: 

• Οριζοντιογραφία διάταξης θεµελίωσης σε κλίµακα  1:100 ή άλλη 
πιο κατάλληλη, µε τη χωροθέτηση των κατασκευών ως προς το 
περιβάλλον, π.χ. κτίρια, δίκτυα ΟΚΩ κλπ και µε διαστάσεις όλων 
των στοιχείων βάσει των υπολογισµών 

• Ιδεατές Γεωτεχνικές Τοµές Σχεδιασµού  σε κλίµακα 1:100 ή άλλη 
πιο κατάλληλη, βάσει της αντίστοιχης εγκεκριµένης Έκθεσης 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών Ερευνών  

• Σχέδιο της προτεινόµενης θεµελίωσης το οποίο περιλαµβάνει 
κάτοψη, όψεις, διατοµές, λεπτοµέρειες, οπλισµούς, όλα σε 
κατάλληλη και ευκρινή κλίµακα και µε αναφορά σε πίνακες 
οπλισµών και σε σχετικά Φύλλα Υποβολής Υλικών σε κατάλληλη 
κλίµακα µε όλα τα στοιχεία, για εφαρµογή στο εργοτάξιο. 

  

∆οµοστατική Μελέτη µόνιµων 
έργων ΠΜ  

 Στις δοµοστατικές Μελέτες Εφαρµογής των µονίµων κατασκευών από 
σκυρόδεµα θα υποβάλλονται ανά διακριτό τµήµα του Έργου (και ανά 
στάθµη/επίπεδο του φορέα) ανάλογα µε την προβλεπόµενη πρόοδο των 
εργασιών τα σχέδια ξυλοτύπων δηλαδή σχέδια µε την πλήρη γεωµετρία 
και όλες τις διαστάσεις των δοµικών στοιχείων του φέροντος οργανισµού 
τα οποία θα περιλαµβάνουν και  τον  οπλισµο  των δοµικών στοιχείων των 
µονίµων κατασκευών.Τα σχέδια θα περιγράφουν επακριβώς και µε 
λεπτοµέρεια τις χαλύβδινες ράβδους οπλισµού που θα τοποθετηθούν σε 



 

 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

RFP_360-19 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 68 από 177 

κάθε µέλος και περιοχή µε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την 
αποτελεσµατική κατασκευή του φέροντα οργανισµού και θα είναι σε 
συµφωνία µε την εγκεκριµένη Μελέτη Χάραξης Τροχιών. 

Τα σχέδια ξυλοτύπων θα περιλαµβάνουν : 

Α.  Κατόψεις - Όψεις 

• Σχέδιο εκσκαφών σε τοπογραφικό σε κλίµακα 1:100 ή 1:200  
• Ξυλότυποι ορόφων και θεµελίωσης (κλίµακα 1:100 ή 1:50) µε πλήρη 

στοιχεία  
• Πλήρεις λεπτοµέρειες (κλίµακα 1:20 ή 1:10) όλων των σηµείων που 

εµφανίζουν ιδιαιτερότητες κλπ 
 

Στους ξυλότυπους θα δεικνύονται τα εξής στοιχεία ανάλογα µε την 
περίπτωση : 

• οι λεπτοµερείς διαστάσεις των φερόντων στοιχείων (πλακών, δοκών, 
τοιχίων, υποστυλωµάτων, κλπ) και των τυχόν ανοιγµάτων 

• τα υψόµετρα πλακών, δοκών και όλων των χαρακτηριστικών σηµείων  
• οι αποστάσεις µεταξύ των στοιχείων  
• οι συντεταγµένες των χαρακτηριστικών σηµείων (από τα οποία µπορούν 

να εξαρτηθούν τα υπόλοιπα).  
• οι θέσεις των τοµών µε αναφορά στο σχετικό αριθµό σχεδίου τοµών  
• οι άξονες αναφοράς  
• τυχόν ενσωµατούµενες σωληνώσεις, αγωγοί, κλπ µε διάσταση διατοµής, 

θέση, υψόµετρο  
• οι τρύπες που αφήνονται στο σκυρόδεµα για διελεύσεις Η/Μ αγωγών  
• κλίσεις πλακών, ραµπών, κλπ (σε % ή ‰)  
• θέσεις αρµών (συστολής/διαστολής, κατασκευαστικών). Εναλλακτικά για 

κατασκευαστικούς αρµούς µπορεί να δίδονται µέγιστες µεταξύ τους 
αποστάσεις στο υπόµνηµα του σχεδίου  

• επισήµανση (µε ”σύννεφο” ή ¨κύκλο”) όλων των αλλαγών που έγιναν 
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στην τρέχουσα αναθεώρηση σε σχέση µε την προηγούµενη µε 
αναγραφή αύξοντα αριθµού αναθεώρησης δίπλα στη σχετική περιοχή 
του σχεδίου  

• αναφορά σε σχετικές τυπικές λεπτοµέρειες και παραποµπή στο 
συγκεκριµένο σχέδιο/τεύχος όπου ευρίσκονται αυτές  

• αναφορά στα σχετικά Φύλλα Υποβολής Υλικών 
• επιλογή µεθόδου σχεδίασης για την ορθή και εποπτική απεικόνιση των 

στοιχείων του φορέα µε χρήση κατάλληλων γραµµών, παχών, 
διαγράµµισης (hatch), κλπ. 

 

Β.  Τοµές 

Πλήρεις εγκάρσιες και κατά µήκος τοµές [κλ. 1: 50] σε επαρκή αριθµό και 
σε κατάλληλη θέση, ανάλογα µε τη περίπτωση, ώστε να περιγράφεται 
πλήρως η γεωµετρία της συγκεκριµένης κατασκευής και οι 
ιδιαιτερότητες της. Τα σχέδια τοµών θα περιλαµβάνουν τα στοιχεία που 
περιγράφηκαν προηγουµένως όπως αυτά εφαρµόζονται για τις τοµές 
(πάχη στοιχείων, ύψη, αποστάσεις, υψόµετρα, οπές, αρµοί, κλπ). Θα 
δίδονται τοπικές τοµές όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις.  

Γ.  Λεπτοµέρειες 

Για τα σηµεία των έργων που εµφανίζουν ιδιαιτερότητες (εσοχές, αρµοί 
συστολής / κατασκευαστικοί, κλπ) ή χρειάζονται λεπτοµερέστερη 
περιγραφή θα υποβάλλονται λεπτοµέρειες σε κατάλληλη κλίµακα, 
σχετικώς µεγάλη (πχ 1:20, 1:5, κλπ), ώστε να περιγράφονται επακριβώς 
η γεωµετρία και η διαµόρφωση των στοιχείων, των ενώσεων, των 
υλικών, κλπ. 

 

Όσον αφορά τα σχέδια της Μ.Ε. ανά είδος µόνιµης κατασκευής, δίδονται 
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παρακάτω αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις τους : 

Ι.  ΜΌΝΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΌ∆ΕΜΑ  

1. Σχέδια Οπλισµών (σχέδια µε σιδηροπλισµούς δοµικών στοιχείων [κλ. 
1:50] – το παρόν ισχύει και για τα σχέδια οπλισµών της Γεωτεχνικής 
Μελέτης) 

Θα υποβάλλονται τα σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών, µηκοτοµών και 
λεπτοµερειών για όλα τα τµήµατα της κατασκευής (πλάκες, τοιχία, πέδιλα, 
συνδετήριες δοκοί, τοίχοι αντιστήριξης  κλπ) µε τους σιδηρούς οπλισµούς 
όλων των φερόντων στοιχείων όπου θα φαίνονται οι θέσεις των ράβδων 
οπλισµού µε τη διάµετρο (πχ Ø20), τις αποστάσεις µεταξύ ράβδων για 
συνεχή όπλιση (πχ Ø20/15), η περιοχή εφαρµογής κάθε τύπου ράβδου, η 
αρίθµηση των ράβδων βάσει του Πίνακα Οπλισµών, το µήκος επικάλυψης 
(µάτισης), αναπτύγµατα σε θέσεις πολύπλοκης όπλισης, κλπ. Τα σχέδια 
των οπλισµών θα περιλαµβάνουν και τα κύρια στοιχεία των ξυλοτύπων 
(πλήρη γεωµετρία της κατασκευής, διαστάσεις, άξονες, περιγραφές κλπ.) 

Τονίζεται ότι πρέπει να γίνεται ορθή επιλογή της µορφής σχεδίασης των 
οπλισµών µε κατάλληλη διαφοροποίηση των παχών των γραµµών ώστε 
οι οπλισµοί να είναι εύκολα διακριτοί από τα λοιπά στοιχεία του σχεδίου. 
Θα γίνεται αναφορά στους αντίστοιχους Πίνακες Οπλισµών. 

2.  Πίνακες Οπλισµών (Bar Bending Schedule - ισχύει και για τα σχέδια 
οπλισµών της Γεωτεχνικής Μελέτης) 

Θα υποβάλλονται τεύχη µε τους Πίνακες Οπλισµών για κάθε διακριτή 
περιοχή µιας κατασκευής (πχ πλάκας οροφής, τοιχίων και 
υποστυλωµάτων κλπ) όπου θα οµαδοποιούνται και θα αναγράφονται 
όλες οι ράβδοι οπλισµού µε αύξοντα αριθµό, µε τη διάµετρο τους (πχ  
Ø20), το µήκος ράβδου, το πλήθος ράβδων, το ακριβές σχήµα και τη 
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γεωµετρία των ράβδων. Επίσης θα αναφέρεται η κατηγορία χάλυβα, το 
συνολικό µήκος και βάρος ανά διάµετρο ράβδου καθώς και το συνολικό 
βάρος ολόκληρου του οπλισµού του συγκεκριµένου τµήµατος της 
κατασκευής. Θα γίνεται αναφορά στα αντίστοιχα σχέδια οπλισµών. 

 

II.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ Ή ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Για τις σιδηρές ή σύµµεικτες κατασκευές θα υποβάλλονται οµοίως 
σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών και λεπτοµερειών και ανέγερσης στα 
οποία θα φαίνονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την σαφή και 
πλήρη περιγραφή των µελών της κατασκευής. Ισχύουν οι απαιτήσεις για 
τα σχέδια που περιγράφηκαν παραπάνω µε ανάλογη προσαρµογή στις 
ιδιαιτερότητες των σιδηρών κατασκευών.  

Οι κατόψεις, όψεις, τοµές και τα σχέδια ανέγερσης θα περιλαµβάνουν 
κάθε στάθµη [κλ. 1:50.1:100] µε τα φέροντα στοιχεία και την πλήρη 
γεωµετρία τους (θέσεις, υψόµετρα, κλπ), καθώς και τους τύπους και τις 
διαστάσεις τους. 

Ειδικά για τα σχέδια λεπτοµερειών, απαιτούνται να παρουσιάζονται 
αναλυτικά [κλ. 1:5, 1:10, 1:20] για όλες τις θέσεις της κατασκευής οι 
διάφοροι τύποι συνδέσεων (συγκολλήσεις, κοχλιώσεις, κλπ) και 
εδράσεων των µελών µε τη πλήρη γεωµετρία, τα µέσα σύνδεσης 
(λάµες, αγκύρια, κλπ), τα υλικά, τις θέσεις οπών, κλπ. 

 

 

 

ΙV.  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
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Σε κάθε σχέδιο θα υπάρχει υπόµνηµα µε τις τυπικές πληροφορίες για 
την υπόψη κατασκευή. Κατ’ ελάχιστον θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα 
στοιχεία κατά περίπτωση : 

- Σκίτσο θέσης της κατασκευής στο σύνολο της κάτοψης του Έργου 
(κλειδί) 

- Παραποµπές σε όλα τα σχετικά σχέδια, τεύχη Υπολογισµών, 
Τεχνικών Εκθέσεων, Μεθόδων Κατασκευής, Φύλλων Υποβολών 
Υλικών, κλπ µε τους ακριβείς κωδικούς αριθµούς κάθε εγγράφου. 

- Οι ποιότητες (κατηγορίες) των χρησιµοποιούµενων υλικών 
- Πάχη επικάλυψης οπλισµών για κάθε τύπο και θέση στοιχείου 

σκυροδέµατος 
- Όρια κατασκευαστικών ανοχών  
- Υποδείξεις για την κατασκευή (πχ χρόνος αποµάκρυνσης 

ξυλοτύπων, διάταξη κατασκευαστικών αρµών) 
- Υλικά προστασίας (επιστρώσεις, βαφές, κλπ) µεταλλικών στοιχείων 
- Άλλες τυχόν σηµειώσεις χρήσιµες κατά τη φάση κατασκευής 

  

Εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
• ∆ιαγράµµατα που θα δείχνουν τη διάταξη των εργοταξιακών χώρων και 

των εγκαταστάσεων τους, δηλαδή γραφείων, βοηθητικών χώρων 
προσωπικού, απόθεσης υλικών-µηχανηµάτων, θέσεις γερανών 
(πύργων ή κινητών), περιφράξεις, διαδρόµους κίνησης οχηµάτων, 
επιτρεπόµενες αποστάσεις κίνησης και προσέγγισης οχηµάτων από 
αντιστηρίξεις, κλπ. Επίσης στις διάφορες περιοχές του εργοταξίου θα 
σηµειώνονται τα προβλεπόµενα επιφανειακά φορτία που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στις µελέτες τυχόν πλησίον κατασκευών όπως 
προσωρινών αντιστηρίξεων ανοικτών εκσκαφών.  

• ∆ιαγράµµατα µε τοπογραφική αποτύπωση της περίφραξης του 
εργοταξιακού χώρου (αµέσως µετά την ολοκλήρωση αυτής) και µε την 
εµβαδοµέτρηση της έκτασης που έχει περιφραχθεί. 

• Επικαιροποίηση των Σχεδίων Εργοταξιακών Εγκαταστάσεων που 
περιγράφεται στην Ο.Μ. όταν και εάν απαιτηθεί 
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Τοπογραφικές Μελέτες και 
Εργασίες κατά την διάρκεια της 
κατασκευής 

• Τοπογραφικά διαγράµµατα βασικών ή/και δευτερευόντων 
οριζοντιογραφικών και υψοµετρικών δικτύων σε κατάλληλη κλίµακα 

• Νέα τοπογραφικά διαγράµµατα σε κλίµακα 1:500, τα οποία θα 
προκύψουν µετά από ενηµέρωση των υφιστάµενων τοπογραφικών 
διαγραµµάτων και συµπληρωµατική αποτύπωση σε όλο το 
απαιτούµενο συµβατικό εύρος  

• Σχέδια προσωρινών καταλήψεων σε κατάλληλη κλίµακα, όπου και 
αν απαιτηθεί 

• ∆ιαγράµµατα καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης, σε κάθε θέση 
όπου πρόκειται να γίνουν εργασίες ή πρόκειται να καταληφθεί ως 
εργοταξιακός χώρος, σε κλίµακα 1:200 

• Σχέδια οριοθέτησης εργοταξιακών χώρων και των χώρων 
κατασκευής των έργων  της σύµβασης, όπου απαιτηθεί, σε 
κατάλληλη κλίµακα 

• Σχέδια µελέτης αποκατάστασης όλων των χώρων που 
επηρεάζονται από τα έργα του ΤΡΑΜ µε συντεταγµένες σε κλίµακα 
1:200 

Ειδικότερα για τις Τοπογραφικές Μελέτες και Εργασίες θα απαιτηθούν επιπλέον και τα κάτωθι σχέδια ανά αντικείµενο, 
σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

A/A ANTIKEIMENO 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Τοπογραφικές Μελέτες 
και Εργασίες κατά την 
διάρκεια της 

• ∆ιαγράµµατα των γεωµετρικών ελέγχων της 
κατασκευής όλων των έργων της σύµβασης 
(επέκταση Αµαξοστασίου, τροχιογραµµές, 
περιµετρική οδός κλπ) για όλες τις φάσεις 
κατασκευής 

• ∆ιαγράµµατα σε 
κατάλληλη κλίµακα της 
τοπογραφικής 
αποτύπωσης «ως 
κατασκευάσθη» όλων 
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κατασκευής 
 

των έργων της 
σύµβασης (επέκταση 
Αµαξοστασίου, 
τροχιογραµµές, 
περιµετρική οδός κλπ) 
 

A/A ANTIKEIMENO ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  

Χάραξη τροχιών  Οριζοντιογραφία της χάραξης των τροχιών µε όλα τα γεωµετρικά στοιχεία:  
αλλαγές/διακλαδώσεις τροχιών, ευθείες τροχιές, καµπύλες, συναρµογές, 
κλωθοειδείς κλπ. (θα σχεδιασθούν µε το πακέτο λογισµικού “BENTLEY RAIL 
TRACK” ή αντίστοιχο – κλίµακα 1:200) επί τοπογραφικού υποβάθρου. 
Έλεγχος περιτυπωµάτων και καθορισµός των ελευθέρων περιοχών για όλες 
τις τροχιές. Υπολογισµός των fouling points, ένδειξη τους επί του σχεδίου 
καθώς και καταγραφή τους σε πίνακα µε συντεταγµένες. Πίνακας όλων των 
διακλαδώσεων µε συντεταγµένες. 

Εγκάρσια τοµή του αµαξοστασίου όπου θα φαίνονται όλες οι τροχιές, τα 
περιτυπώµατα των συρµών, αποβάθρες καθώς και κάθε άλλη κατασκευή. 

∆ιατοµές σε όλες τις θέσεις που απαιτείται έλεγχος και επίδειξη µη παραβίασης 
του  κατασκευαστικού περιτυπώµατος του συρµού, συµπεριλαµβανοµένων 
τιναγµάτων και ανοχών, από σταθερές κατασκευές. 
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Σιδηροδροµική επιδοµή 
• Λεπτοµερές σχέδιο διάταξης σιδηροδροµικής επιδοµής και όλων των 

σηµαντικών στοιχείων της επιδοµής (τύπο τροχιάς, τύπος σιδηροτροχιών, 
αλλαγές, διακλαδώσεις, δείκτες στάσεις (fouling points), διαβάσεις πεζών, 
προσκρουστήρες, αποβάθρες εναπόθεσης/συντήρησης, κλπ.) 
συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων των γειτονικών υπαρχουσών τροχιών 
καθώς και των σηµαντικότερων σηµείων αλληλεπίδρασης µε τα συστήµατα 
σηµατοδότησης, ισχύος έλξης και αποστράγγισης. Τα σχέδια πρέπει να 
περιλαµβάνουν τους κεντρικούς άξονες των τροχιών, τους στρωτήρες, ή τις 
θέσεις στερέωσης σιδηροτροχιών, σιδηροτροχιές, όλες τις απαιτούµενες 
αποστάσεις από τους άξονες τροχιών, κλπ. 

• Σχέδια και διαστασιολόγηση για κάθε τύπο τροχιάς µε τυπικές διατοµές (µε 
κλίνη τροχιάς -έρµα ή σκυρόδεµα-, υπόβαση, ορύγµατα επιθεώρησης, 
περιτυπώµατα συρµών, αποστράγγιση, κλπ,. 

• Σχέδια πλέγµατος διαφυγόντων ρευµάτων και σχέδια συνδέσεων µε τον 
αγωγό γείωσης 

• Σχέδια αποστράγγισης κλίνης τροχιάς σε όλο το µήκος των τροχιών 
• Σχέδια εγκατάστασης αλλαγών/διακλαδώσεων τροχιών. 
• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης του εξοπλισµού. 
• Κατασκευαστικά σχέδια διαβάσεων πεζών 
• Σχέδια συντονισµού κάποιων περιοχών µεταξύ των αντικειµένων της 

σιδηροδροµικής επιδοµής ή/και µεταξύ σιδηροδροµικής επιδοµής και άλλων 
ειδικοτήτων. 

• Αναλυτικά σχέδια της κάθε περιοχής διασύνδεσης (interface) του υπό 
κατασκευή έργου µε το υπάρχον δίκτυο µε τις απαιτούµενες κατασκευαστικές 
επεµβάσεις στις τροχιές και σε όλο τον εξοπλισµό. 

• Σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» 
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∆ίκτυα ΟΚΩ 
• Εκπόνηση σχεδίου συντονισµού όλων των δικτύων ΟΚΩ  

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛ. 1:500) και αντίστοιχων τοµών όπου απαιτείται 
λόγω γειτνίασης πολλών δικτύων. 
 

• Εκπόνηση  σχεδίων για όλες τις παρακάµψεις δικτύων ΟΚΩ που 
απαιτούνται 

      (Ο.Τ.Ε., ∆Ε∆∆ΗΕ & Ε.Π.Α εκπονούν µόνοι τους τις µελέτες τους, εκτός αν 
ζητηθεί διαφορετικά)  

• Εκπόνηση σχεδίων παρακάµψεων δικτύων ΕΥ∆ΑΠ, ∆1Ο, οδικού φωτισµού, 
σηµατοδότησης, ΗΛΠΑΠ, από Ανάδοχο, υποβολή στις αντίστοιχες 
υπηρεσίες για έγκριση. 

• Εκπόνηση σχεδίων για τις προσωρινές και µόνιµες συνδέσεις των δικτύων 
(ύδρευσης, πυρόσβεσης, οµβρίων, ακαθάρτων, τηλεφώνων, φυσικού 
αερίου) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αρµοδίων φορέων. 

• Λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια µε την µέθοδο υποστήριξης και 
προστασίας των δικτύων. 

  

Κυκλοφοριακές 
παρακάµψεις 

• Εκπόνηση λεπτοµερών σχεδίων για όλες τις κυκλοφοριακές παρακάµψεις που 
απαιτούνται σε κλ. 1:200 (συµπεριλαµβανοµένων σήµανσης και ασφάλισης).  

• Εκπόνηση λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων για την οριστική 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλ. 1:200. 

 

 

Μελέτη Οδοποιίας 
• Οριζοντιογραφία περιµετρικής οδού αµαξοσταστίου κλ. 1:200 
• Μηκοτοµή κλ. 1:500/1:50 
• ∆ιατοµές κλ.1:100 
• Τυπική διατοµή/λεπτοµέρειες οδού κλ. 1:20 

  

Προσωρινή 
Αποστράγγιση 
Εργοταξίου 

 
• Οριζοντιογραφία έργων κλ. 1:200 
• Τυπικές λεπτοµέρειες – Τοµές κλ: 1:25 – 1:50  
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Μόνιµη Αποστράγγιση 
Εργοταξίου 

 
• Οριζοντιογραφία έργων κλ. 1:200 
• Τυπικές λεπτοµέρειες –Τοµές κλ: 1:25 – 1:50  

  

Προσωρινή 
Αντιπληµµυρική 
Προστασία 
Αµαξοστασίου 

Οριζοντιογραφία λεκανών απορροής – ρευµατικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής κλ. 
1:2.000 - 1:5.000 

• Οριζοντιογραφία έργων κλ. 1:200 
• Υδραυλικές τοµές κλ.1:50-1:100 
• Τυπικές λεπτοµέρειες  κλ: 1:25 – 1:50  

  

Μόνιµη Αντιπληµµυρική 
Προστασία 
Αµαξοστασίου 

• Οριζοντιογραφία λεκανών απορροής – ρευµατικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής 
κλ. 1:2.000 - 1:5.000  

• Οριζοντιογραφία έργων κλ. 1:200 
•   Υδραυλικές τοµές κλ.1:50-1:100 
• Τυπικές λεπτοµέρειες κλ: 1:25 – 1:50 

 

  

Αρχιτεκτονικά σχέδια 
επέκτασης 
Αµαξοστασίου  

1. Γενικά σχέδια: 
• Σχέδια Κατόψεων Επιπέδου Οδού κλίµακα 1:100, εφόσον έχει προη-

γηθεί η έγκριση της µελέτης αντιπληµµυρικής προστασίας, ξυλοτύπων, 
Η/Μ και συντονισµού.  

• Σχέδια τοµών, κλ. 1:100 
 
2. Σχέδιο Αποκατάστασης Επιπέδου Οδού µε όλες τις απαραίτητες διαµορ-

φώσεις (φρεάτια ΟΚΩ, φυτεύσεις, φωτισµός, πλακοστρώσεις κλπ) µε 
παραποµπές λεπτοµερειών και ενδείξεις υλικών, κλίµακα 1:50. Για 
φυτεύσεις, φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι εγκρίσεις 
των αντίστοιχων µελετών. 

 
3. Σχέδια όψεων όλων των επιφανειακών κατασκευών (περιφράξεις, 

στέγαστρο κλπ) µε αναφορές σε γενικές και ειδικές λεπτοµέρειες, κλ. 1:50. 
 
4. Τοµές: Εγκάρσιες και κατά µήκος τοµές σε επαρκή αριθµό και κατάλληλη 
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τοποθέτηση για την πλήρη περιγραφή της επέκτασης του αµαξοστασίου, 
κλ.:1: 50 µε ενδείξεις: 

 
• Λεπτοµερών διαστάσεων.  
• Σταθµών (υψοµέτρων), υλικών κλπ. 
• Γενικών και ειδικών λεπτοµερειών. 
• Πλακοστρώσεων–επενδύσεων δαπέδων. 
• Περιφράξεων. 
 

5. Κατόψεις/Ανόψεις του στεγάστρου κλ.1:50, µε ενδείξεις:    
 

• Φωτιστικών σωµάτων, Η/Μ εξοπλισµού, αισθητήρων πυρανίχνευσης, 
µεγαφώνων κυκλωµάτων κλειστής τηλεόρασης (CCTV), σηµάνσεων µε 
πλήρη διαστασιολόγηση κλπ. 

• Γενικών και ειδικών λεπτοµερειών. 
 

Στις ανόψεις το υπόβαθρο θα είναι οριζόντιες τοµές που «να βλέπουν» 
προς την οροφή και όχι κατόψεις. 

 
6. Σχέδια τυπικών, γενικών και ειδικών λεπτοµερειών στα οποία 

παραπέµπουν όλα τα σχέδια (κατόψεις, τοµές, όψεις), κλ. 1:20, 1:10, 1:5. 
 
7. Μελέτη Σήµανσης της επέκτασης: 
 

• Κατόψεις- Λεπτοµερής τοποθέτηση Σηµάτων 
• Τοµές, όψεις χώρων µε ενδείξεις υψών ανάρτησης σήµανσης, κλ.1:100 
• Ενδεικτικές Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες Πινάκων 
• Κείµενα Πινάκων, µέγεθος γραµµάτων, γραµµατοσειρές 
• Λεπτοµέρειες στήριξης σήµανσης, κλ.1:20, 1:10 

 
8. Σχέδια φωτορεαλιστικών απεικονίσεων µε υφές και χρώµα. 
 
9. Πίνακες - Υποµνήµατα 
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• Υπόµνηµα συµβολισµών, πίνακας αρίθµησης σχεδίων 
• Πίνακας Αρχιτεκτονικών Τελειωµάτων 
• Πίνακας χρωµατολογίου RAL (Υλικά, διαστάσεις / ύψη, κ.α) 
• Πίνακας Ανοιγµάτων : Πόρτες, θυρίδες, καλύµµατα επιτοίχιων ανοιγ-

µάτων, εσχάρες, και άλλα  (Ενδείξεις υλικών, διαστάσεις, αναφορές 
στις γενικές ή ειδικές λεπτοµέρειες, Τύποι / είδη κιγκαλερίας). 

 
Σηµειώσεις:  
 
• Στη Μελέτη Εφαρµογής ανόψεων, πλακοστρώσεων, αποκατάστασης 

επιπέδου οδού, θα υπάρχει υπόµνηµα των εγκεκριµένων µελετών που θα 
περιλαµβάνονται ως υπόβαθρα καθώς και των Φύλλων Υποβολής 
Υλικού. Στα σχέδια γενικών διατάξεων θα αναφέρονται στο υπόµνηµα τα 
υπόβαθρα της αντίστοιχης εγκεκριµένης στατικής µελέτης. 

• Όλες οι αλλαγές στα σχέδια θα επισηµαίνονται µε σηµείωση αλλαγής 
(συννεφάκι) και αντίστοιχη έκδοση ενηµέρωσης. 

• Μελέτη/Προγραµµατισµός Κλείθρων/Καρτών (Keying and Master Keying 
Schedule). 

 Αποστραγγίσεις,  

Αποχετεύσεις, 

Αντλιοστάσια 

• 1 κατακόρυφο διάγραµµα του πλήρους δικτύου αποστράγγισης-αποχέτευσης. 
• Σχέδιο κάτοψης οδεύσεων σωληνώσεων και επαρκείς τοµές, όπου απαιτείται 

(κλίµακα 1:100 ή 1:50, όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση). Τα σχέδια θα 
πρέπει να είναι συντονισµένα µε όλα τα άλλα αντικείµενα µελέτης. 

• Τοµές, όπου απαιτείται, για την ακριβή οριοθέτηση των σωληνώσεων προς 
εγκατάσταση. 

• Τυπικές λεπτοµέρειες φρεατίων αποστράγγισης-αποχέτευσης. 
• Υπολογισµοί διαστασιολόγησης εξοπλισµού ανά χώρο, στον οποίο 

τοποθετείται. 
• Σχέδιο διάταξης εξοπλισµού  και επαρκείς τοµές όπου απαιτείται (κλίµακα 

1:50).   
• Πλήρες κατακόρυφο διάγραµµα διάταξης δεξαµενής και αντλιοστασίου. 
• Σχέδια σύνδεσης αντλιοστασίων στα δίκτυα ΕΥ∆ΑΠ (Οριζοντιογραφία, 

µηκοτοµή, τυπικά φρεάτια). 
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• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης του εξοπλισµού. 
• Οι τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισµού να περιλαµβάνονται σε όλα τα 

σχέδια. 

 Παροχή ύδατος 

 

• 1 κατακόρυφο διάγραµµα συµπληρωµατικού του υφιστάµενου  δικτύου 
ύδρευσης. 

• Σχέδιο οδεύσεων σωληνώσεων ύδρευσης και επαρκείς τοµές, όπου απαιτείται 
(κλίµακα 1:100 ή 1:50 όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση).  

• Σχέδιο οδεύσεων σωληνώσεων άρδευσης, όπου απαιτείται (κλίµακα 1:100 ή 
1:50 όπως απαιτείται). 

• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης του εξοπλισµού. 
• Οι τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισµού να περιλαµβάνονται σε όλα τα 

σχέδια. 

 Πυροπροστασία 

   

 

• Σχέδια διάταξης όδευσης, όπου απαιτείται, για τα εξής: 
- σωλήνες, 
- πυροσβεστήρες, 
- πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.). 

• Κατακόρυφο διάγραµµα δικτύου πυρόσβεσης (πρόσθετο τµήµα). 
• Συντονισµένες Κατόψεις - Τοµές ∆ικτύων Πυρόσβεσης - Θέσεις Π.Φ/Π.Σ., 

πυροσβεστήρων κτλ. 
• Λεπτοµέρειες Συλλέκτη Πυρόσβεσης - Π.Φ./Π.Σ..  
• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης του εξοπλισµού. 

(κλίµακες 1:200 ή 1:100) 
 

 Πεπιεσµένος Αέρας 
• Κατακόρυφο διάγραµµα δικτύου πεπιεσµένου αέρα (πρόσθετο τµήµα) 
• Κατόψεις όδευσης σωληνώσεων 
• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης εξοπλισµού 
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 ∆ιανοµή ισχύος 
χαµηλής τάσης 
(400/230V AC) 

• Λεπτοµερή ηλεκτρολογικά σχέδια (µονογραµµικά, τριγραµµικά, κλεµµοσειρών 
κτλ) για κάθε εγκατάσταση διανοµής ισχύος. 

• Λεπτοµερή σχέδια πινάκων διανοµής µε µονογραµµικά διαγράµµατα, 
διαγράµµατα αυτοµατισµών και όψεις/τοµές πινάκων για κάθε αντικείµενο που 
το απαιτεί 

• Λεπτοµερή σχέδια διάταξης εξοπλισµού και επαρκής αριθµός τοµών 
οπουδήποτε υπάρχει εξοπλισµός και οδεύσεις διανοµής ισχύος, για την 
εγκατάσταση του εξοπλισµού.  

• Τελικά σχέδια όδευσης εσχαρών διανοµής Ισχύος Χαµηλής Τάσης, 
συντονισµένα µε όλα τα οικοδοµικά στοιχεία και τα Η/Μ δίκτυα. 

• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης εσχαρών και λοιπού ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού. 

 
(κλίµακες 1:200 ή 1:100 ή 1:50 όπως απαιτείται) 

 Φωτισµός 
•  1 λεπτοµερές ηλεκτρολογικό κατακόρυφο διάγραµµα διανοµής που 

περιλαµβάνει φωτισµό, ρευµατοδότες και πίνακες διακοπτών σε κάθε κτίριο.  
• 1 λεπτοµερές σχέδιο διάταξης φωτιστικών σωµάτων/ρευµατοδοτών όπου 

απαιτείται, που θα παρουσιάζει την όδευση των καλωδίων τροφοδοσίας και τη 
θέση/διάταξη των φωτιστικών σωµάτων και ρευµατοδοτών, τον τύπο και ισχύ 
αυτών, την ηλεκτρολογική φάση που είναι συνδεδεµένα κτλ. Τα σχέδια θα είναι 
συντονισµένα µε όλες τις άλλες ειδικότητες µελετών σε κλίµακες 1:200 ή 1:100 
ή 1:50 όπως απαιτείται. 

• Τοµές, όπου απαιτείται, για την ακριβή οριοθέτηση των φωτιστικών προς 
εγκατάσταση. 

• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης των φωτιστικών και ρευµατοδοτών. 
• Περιγραφή φωτιστικών σωµάτων και ρευµατοδοτών (ΦΥΥ). 
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 Σύστηµα ισχύος έλξης 
750V DC (TPS) και  
Σύστηµα επιτήρησης 
SCADA 

• Μονογραµµικό διάγραµµα Ισχύος Έλξης 750V DC Υποσταθµού 
(συµπληρωµατικό του υφιστάµενου). 

• Ηλεκτρολογικά λογικά διαγράµµατα για τα νέα πεδία του πίνακα Ισχύος Έλξης 
750V DC. 

• Λεπτοµερή σχέδια εγκατάστασης εξοπλισµού και καλωδίων DC. 
• Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα και σχέδια διάταξης εξοπλισµού για την ένταξη 

του νέου εξοπλισµού έλξης στο σύστηµα τηλεχειρισµού του Υ/Σ έλξης. 
• Σχέδια συσκευών βραχυκύκλωσης. 
• Τελικά σχέδια όδευσης εσχαρών, καναλιών κλπ. 
• Λεπτοµέρειες συντονισµού εγκατάστασης του εξοπλισµού. 
• Μονογραµµικά και λειτουργικά διαγράµµατα Συστήµατος επιτήρησης SCADA 

 Σύστηµα Εναέριας 
Γραµµής επαφής 

• Σχηµατικά διαγράµµατα και µονογραµµικά διαγράµµατα συστήµατος. 
• Σχέδια διάταξης εξοπλισµού και καλωδίου επαφής. 
• Λεπτοµερή σχέδια εγκατάστασης εξοπλισµού. 
• Σχέδια θεµελίωσης στύλων. 

 Γειώσεις και Προστασία 
έναντι ρευµάτων 
διαφυγής 

 

• Λεπτοµερές ηλεκτρολογικό κατακόρυφο διάγραµµα που περιλαµβάνει όλες τις 
γειώσεις και την προστασία έναντι ρευµάτων διαφυγής. 

• Σχέδια τελικής όδευσης όλων των καλωδιώσεων γειώσεων και της 
προστασίας έναντι ρευµάτων διαφυγής. 

• Τυπικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης του εξοπλισµού. 
 
(κλίµακες 1:200 ή 1:100 ή 1:50 όπως απαιτείται) 

 Αντικεραυνική 
προστασία 

• Σχέδιο κάλυψης αντικεραυνικής προστασίας αµαξοστασίου. 
• Σχέδια εγκατάστασης και θεµελίωσης του εξοπλισµού αντικεραυνικής 

προστασίας. 
• Σχέδιο διάταξης αγωγών και εξοπλισµού. 
• Τυπικές λεπτοµέρειες εξοπλισµού. 
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 Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Κτιρίων  

• 1 µονογραµµικό ∆ιάγραµµα πίνακα αυτοµατισµού για τις νέες συνδέσεις 
εξοπλισµού. 

• Σχέδια οδεύσεων καλωδίων και διάταξης εξοπλισµού. 
• Τρόποι απεικόνισης στην οθόνη - µενού επιλογής χειρισµών. 

 Σύστηµα 
Σηµατοδότησης  

  

 
• Σχέδια διάταξης νέου εξοπλισµού. 
• Σχέδια νέων οδεύσεων καλωδίων και εσχαρών. 
• Συµπλήρωση υφιστάµενων µονογραµµικών διαγραµµάτων. 
• Σχέδια ∆ιάταξης Ερµαρίων. 
• Σχέδια Εγκατάστασης Εξοπλισµών και Καλωδιώσεων. 
• Σχηµατική ∆ιάταξη Σηµατοδότησης. 
• ∆ιάταξη Εξοπλισµού ΚΕΛ. 

 

 Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Οχηµάτων 
αµαξοστασίου 

 
• Σχέδια διάταξης νέου εξοπλισµού. 
• Σχέδια νέων οδεύσεων καλωδίων και εσχαρών. 
• Μονογραµµικά διαγράµµατα - συνδεσµολογίες συστήµατος. 

 Σύστηµα RFID 

 

 
• Σχέδια διάταξης νέου εξοπλισµού. 
• Σχέδια νέων οδεύσεων καλωδίων και εσχαρών. 

 Ασύρµατα ∆ίκτυα (WiFi) 
 

• 1 λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα.  
• Συντονισµένο σχέδιο διάταξης που θα δεικνύει θέσεις του εξοπλισµού 

(κλίµακες 1:200 ή 1:100). 
• Συντονισµένο σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού, όπου απαιτείται µε 

διασφάλιση της συµβατότητας καλωδίων. 
• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα συνδεσµολογίας εξοπλισµού. 
• Σχέδια όδευσης εσχαρών, καναλιών κλπ. 
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 Κλειστό Κύκλωµα 
Τηλεόρασης (CCTV)  

• 1 λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα.  
• Συντονισµένο σχέδιο διάταξης, που θα δεικνύει θέσεις του εξοπλισµού 

(κλίµακες 1:200 ή 1:100). 
• Συντονισµένο σχέδιο όδευσης καλωδίων εξοπλισµού, όπου απαιτείται µε 

διασφάλιση της συµβατότητας καλωδίων. 
• Λεπτοµερές σχηµατικό διάγραµµα συνδεσµολογίας εξοπλισµού. 
• Σχέδια όδευσης εσχαρών, καναλιών κλπ. 

 ∆οµηµένη καλωδίωση 
(SC) 

• Λεπτοµερές σχέδιο όδευσης εσωτερικής δοµηµένης καλωδίωσης και εσχαρών 
ασθενών ρευµάτων εντός των κατασκευών, όπου απαιτούνται. 

• Λεπτοµερή µονογραµµικά διαγράµµατα όπου απαιτούνται. 

 Σήµανση 
• Όψεις σηµάνσεων - πινακίδων 
• Τυπικές λεπτοµέρειες κατασκευής πινακίδων σήµανσης. 

 Σχέδια Συντονισµού 
• Σε συνεργασία µε όλες τις ειδικότητες στατικών, αρχιτεκτονικών, 

ηλεκτροµηχανολογικών και σιδηροδροµικής επιδοµής, θα εκπονηθούν τα 
πλήρη σχέδια συντονισµού µε τη διάταξη όλου του εξοπλισµού, όλων των 
οδεύσεων, όλων των ανοιγµάτων στα έργα Π.Μ. και γενικά όλων των 
πληροφοριών που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής κατασκευής του 
έργου και εγκατάστασης του εξοπλισµού. 
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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 GS0101 «Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Τραµ». 

Θα γίνεται κάθε προσπάθεια να υπάρχει οµοιοµορφία στα σχέδια που 
υποβάλλονται όσον αφορά το µέγεθός τους (π.χ. Α0 ή Α1) 

Τα σχέδια των γεωλογικών υποβολών και των µελετών γεωτεχνικού σχεδιασµού 
και ειδικότερα οι µηκοτοµές, οριζοντιογραφίες και διατοµές θα είναι έγχρωµα, δεν θα 
ξεπερνούν το µέγεθος Α0 και όπου είναι απαραίτητο για την αλληλουχία των 
σχεδίων ή ζητείται από προηγούµενη ενότητα του παρόντος Άρθρου θα 
συνοδεύονται από κλειδί. Επίσης έγχρωµα θα υποβάλλονται και όσα σχέδια,  
διαγράµµατα και σκαριφήµατα απαιτούν έγχρωµη εκτύπωση για καλύτερη 
κατανόηση. 

 

4.3.2 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 εκπόνηση των τελικών σχεδίων συντονισµού σε επίπεδο 
Μελέτης Εφαρµογής, που να περιέχει όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και όλα τα 
Η/Μ και Σιδηροδροµικά συστήµατα, µε τον τελικά επιλεγέντα εξοπλισµό.  

Αφού οριστικοποιηθούν τα σχέδια συντονισµού, τα οποία είναι απαραίτητο να 
υποβληθούν προς έγκριση και αφού αυτά τα σχέδια εγκριθούν, θα αποτελούν τα 
τελικά εγκεκριµένα σχέδια για την κατασκευή των έργων και την  εγκατάσταση του 
εξοπλισµού. 

Τέλος ειδική προσοχή απαιτείται για την εκπόνηση των τυπικών λεπτοµερειών για 
την κατασκευή των Έργων Πολιτικού Μηχανικού, την κατασκευή-εγκατάσταση των 
αρχιτεκτονικών τελειωµάτων και την εγκατάσταση των Η/Μ συστηµάτων. Οι τυπικές 
λεπτοµέρειες θα πρέπει να εκπονηθούν για το σύνολο του έργου και να 
εφαρµόζονται σε κάθε θέση όπως απαιτείται χωρίς τροποποιήσεις, για τη 
διασφάλιση της οµοιοµορφίας των τεχνικών λύσεων. 

4.3.3 Σχέδια Συντονισµού  

Απαιτείται η εκπόνηση 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 

 

4.3.4 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 
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σχέδια «Όπως Κατασκευάστηκε» (as-built drawings) για κάθε ένα από τα 
αντικείµενα µελέτης του έργου. 

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. 

Επίσης πέραν των προαναφερόµενων θα πρέπει να υποβληθούν και τα σχέδια των 
«Όπως Κατασκευάστηκε» τοπογραφικών αποτυπώσεων  τα οποία  θα υποβληθούν 
(υπογεγραµµένα από τον Υπεύθυνο Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Αναδόχου) για 
έλεγχο και έγκριση ξεχωριστά από όλα τα υπόλοιπα σχέδια και θα περιλαµβάνουν 
την αποτύπωση µε τοπογραφικές µεθόδους όλων των στοιχείων των έργων της 
σύµβασης, όπως αυτά έχουν κατασκευαστεί, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
όλων των έργων της σύµβασης (επέκταση Αµαξοστασίου, τροχιογραµµές, 
περιµετρική οδός κλπ), καθώς και τις αποκλίσεις κάθε στοιχείου από τα θεωρητικά 
των αντίστοιχων εγκεκριµένων µελετών. Για την «Όπως Κατασκευάστηκε» 
τοπογραφική αποτύπωση θα χρησιµοποιηθούν τα εγκεκριµένα οριζοντιογραφικά 
και υψοµετρικά δίκτυα ελέγχου. 

Οι µετρήσεις, οι υπολογισµοί και η σύνταξη των σχεδίων των «Όπως 
Κατασκευάστηκε» τοπογραφικών αποτυπώσεων θα γίνουν σύµφωνα µε όσα 
προδιαγράφονται στο Άρθρο 9 των Προδιαγραφών Μελετών Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού, ο έλεγχος δε και η έγκρισή τους από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα 
γίνουν ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα  σχέδια. 

Ο τρόπος υποβολής και ο αριθµός των αντιγράφων των «Όπως Κατασκευάστηκε» 
σχεδίων για κάθε ένα από τα αντικείµενα µελέτης του Έργου (χάραξης, 
αρχιτεκτονικά, στατικά, δίκτυα ΟΚΩ, ΗΜ εγκαταστάσεων κλπ)  καθώς και των 
σχεδίων των «Όπως Κατασκευάστηκε» Τοπογραφικών Αποτυπώσεων 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 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γενικά Περιγραφή του νέου µεταλλικού κτιρίου/στεγάστρου, των πρόσθετων εργασιών εντός του 
υφιστάµενου κτιρίου συνεργείου κλπ. 

Χάραξης  τροχιών   Περιγραφή της χάραξης τροχιών και βασικοί περιορισµοί, καθώς και τεχνικά ή άλλα θέµατα 
που οδήγησαν στην επιλεγείσα διάταξη. Πίνακες συντεταγµένων όλων των γεωµετρικών 
στοιχείων των τροχιών. Πίνακας όλων των διακλαδώσεων µε συντεταγµένες. Πίνακας των 
fouling points, µε συντεταγµένες.  

 

Σιδηροδροµική επιδοµή • Μελέτη εδαφοµεταφερόµενου  Θορύβου και ∆ονήσεων.   

• Μελετητικά Τεύχη για κάθε τύπο τροχιάς και για κάθε αντικείµενο (τροχιές, αποστράγγιση, 
πλέγµα ρευµάτων διαφυγής, διβάσεις πεζών κ.λπ.) και µε υπολογισµούς φορτίσεων όπου 
απαιτείται. 

• Στατικές µελέτες, πλακών τροχιάς/αλλαγών. 

• Μελέτες πλωτών πλακών (Προσδιορισµού & Στατικές) - αν απαιτηθούν. 

• Μελέτη εξαρτηµάτων και στοιχείων όπου απαιτείται (φορτίσεις, έλεγχοι φθορών, αστοχίας 
και κόπωσης υλικών, αναλύσεις πεπερασµένων στοιχείων σε ειδικές περιπτώσεις κ.λπ.). 

• Φύλλα Υποβολής Υλικών και εξαρτηµάτων – ΦΥΥ. 
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• Εργοστασιακές δοκιµές αποδοχής υλικών. 

• Μεθοδολογίες/διαδικασίες κατασκευής, εγκατάστασης και ελέγχου. 

• Σχέδιο Ποιοτικού Ελέγχου. 

• ∆ιαδικασίες & ∆οκιµές Θέσης σε Λειτουργία. 

• Εκθέσεις δοκιµών. 

• Έκθεση/αποτελέσµατα µετρήσεων Θορύβου & ∆ονήσεων. 

• Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης / Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης. 

• Μελέτη ανταλλακτικών 

 

Αρχιτεκτονική διάταξη και 
αρχιτεκτονικά τελειώµατα  

• Εκθέσεις Μελετών 
• Περιγραφή της επέκτασης µε βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού και της λειτουργίας 

της..  
• Κριτήρια / περιορισµοί που συναντήθηκαν κατά τη µελέτη της επέκτασης.. 
• Προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ 
• ∆ιαστασιολόγηση στοιχείων του αµαξοστασίου όπως: αποβάθρες, διάδροµοι κίνησης,, 

κλίµακες, κλπ. 
• Στατικές Μελέτες για στατική επάρκεια περιφράξεων και τοιχείων αντιστήριξης. 

 

Εκθέσεις Γεωλογικών  και  
Γεωτεχνικών Ερευνών 

• Πρόγραµµα Έρευνας Υπεδάφους 
• Έκθεση Παρουσίασης Αποτελεσµάτων Έρευνας Υπεδάφους µε Μητρώα Γεωτρήσεων 
• Έκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών Ερευνών 

Μελέτες Γεωτεχνικού 
Σχεδιασµού 

 
[1]  Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Παραµέτρων Σχεδιασµού 

Συντάσσεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σχετικά στην ενότητα 2Β.2 του Άρθρου 2Β των 
Προδιαγραφών Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
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[2] Μελέτη Γεωτεχνικού Σχεδιασµού 
 
• Τεχνική Έκθεση, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σχετικά στην ενότητα 

2Β.3 του Άρθρου 2Β των Προδιαγραφών Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού και 
περιλαµβάνει οποιεσδήποτε άλλες τεχνικές πληροφορίες απαιτούνται για την ασφαλή και 
έντεχνη κατασκευή του Έργου και οι οποίες δεν απεικονίζονται στα σχέδια. 

• Τεύχος Υπολογισµών, το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σχετικά στην 
ενότητα 2Β.3 του Άρθρου 2Β και στο Άρθρο 1 των Προδιαγραφών Μελετών Έργων 
Πολιτικού Μηχανικού. 

 

Τοπογραφικές Μελέτες και 
Εργασίες κατά την διάρκεια 
της κατασκευής 

• Μεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών 
• Μελέτη ίδρυσης οριζοντιογραφικών και υψοµετρικών δικτύων και σύνδεσης µε τα αντίστοιχα 

υπάρχοντα δίκτυα 
• Μελέτη και τεύχη τοπογραφικών αποτυπώσεων 
• Τεύχη προσωρινών καταλήψεων, όπου και αν απαιτηθεί 
• Εκθέσεις µελέτης καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης 
• Μελέτη αποκατάστασης όλων των χώρων που επηρεάζονται από τα έργα της σύµβασης 

 

Ειδικότερα για τις Τοπογραφικές Μελέτες και Εργασίες θα απαιτηθούν επιπλέον και τα κάτωθι τεύχη ανά αντικείµενο, 
σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί 

AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τοπογραφικές Μελέτες και 
Εργασίες κατά την διάρκεια 
της κατασκευής 

• Τεύχη γεωµετρικών ελέγχων της κατασκευής 
όλων των έργων της σύµβασης (επέκταση 
Αµαξοστασίου, τροχιογραµµές, περιµετρική οδός 
κλπ) για όλες τις φάσεις της κατασκευής 

• Για την «ως κατασκευάσθη» 
τοπογραφική αποτύπωση όλων των 
έργων της σύµβασης (επέκταση 
Αµαξοστασίου, τροχιογραµµές, 
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− Πρωτόκολλα µετρήσεων, υπολογισµοί και 
αποτελέσµατα αυτών 

− Αποκλίσεις από τις θεωρητικές γραµµές, 
διαστάσεις και κλίσεις 

περιµετρική οδός κλπ)   
 

 

AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆οµοστατική Μελέτη 
µόνιµων έργων ΠΜ  

Στις δοµοστατικές Μελέτες Εφαρµογής των µονίµων κατασκευών θα υποβάλλονται ανά 
διακριτό τµήµα του Έργου τα ακόλουθα τεύχη : 

Α) Έκθεση Μεθοδολογίας Εκπόνησης και Παραδοχών της Μελέτης  

Υποβάλλεται πριν την εκπόνηση των µελετών και παρουσιάζει τις βασικές παραδοχές, 
µεθόδους, διαθέσιµα στοιχεία, Κανονισµούς, βιβλιογραφία, λογισµικό (θεωρητική βάση, 
συµβολισµοί) κλπ που προτίθεται να ακολουθήσει ο µελετητής. Μόνο µετά την έγκριση αυτής 
της Έκθεσης από την ΑΜ µπορεί να υποβληθούν οι αντίστοιχες µελέτες των κατασκευών. 

Α)  Έκθεση Μελέτης  

Η Τεχνική Έκθεση Μελέτης (ή Έκθεση Μελέτης) θα συντάσσεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών Μελετών Έργων ΠΜ.  Ενδεικτικά θα αναφέρονται τα 
ακόλουθα. 

• Γενικές αρχές, κριτήρια σχεδιασµού της Μελέτης 
• Κανονισµοί και Προδιαγραφές Μελέτης 
• Επιλογή, περιγραφή και αιτιολόγηση της µεθόδου κατασκευής 
• Φάσεις κατασκευής 
• Συνοπτική περιγραφή των σχετικών συµπερασµάτων της Έκθεσης Γεωτεχνικής 

Αξιολόγησης Παραµέτρων Σχεδιασµού 
• Στατικό σύστηµα µε αιτιολόγηση των επιλογών καθώς και αντίστοιχο προσοµοίωµα του 

φορέα 
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• Υλικά κατασκευής 
• Μέτρα προστασίας της κατασκευής έναντι προσβολών από ύδατα και χηµικές επιδράσεις. 

Περιγραφή µεθόδων υδατοστεγάνωσης 
• Συσχέτιση της κατασκευής κάθε τµήµατος του έργου µε άλλες παράλληλες εργασίες, όπως 

µετακινήσεις ΟΚΩ, Η/Μ εγκαταστάσεις, έργα αποστράγγισης κ.λ.π. 
• Σηµεία αλληλεπίδρασης µε άλλες ειδικότητες ή άλλους αναδόχους της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

Α.Ε.. 
• Οτιδήποτε άλλες τεχνικές πληροφορίες απαιτούνται για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή 

των Έργων και οι οποίες δεν απεικονίζονται στα σχέδια 

Στην Τεχνική Έκθεση επίσης θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στα προβλεπόµενα από την 
Τεχνική Προσφορά και βεβαίωση ότι αυτά µπορούν να εφαρµοσθούν. Κάθε προτεινόµενη 
αλλαγή θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. 

 

Β)  Υπολογισµοί 

Στο(α) τεύχος(η) υπολογισµών  θα περιέχονται :  

πλήρεις στατικοί υπολογισµοί όπου θα αποδεικνύεται η επάρκεια των στοιχείων του φέροντος 
οργανισµού και θα γίνεται διαστασιολόγηση τους σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Μελετών 
Έργων ΠΜ (προσοµοίωση, ανάλυση, διαστασιολόγηση, έλεγχοι µελών σύµφωνα µε τους 
Κανονισµούς, απαιτούµενος οπλισµός). 

Γ.  Μεθοδολογία Κατασκευής 

Σε ιδιαίτερες ή δυσχερείς περιπτώσεις κατασκευών του Έργου, όπως πχ είναι τα «Σηµεία 
Ιδιαίτερης Αναφοράς» του έργου που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, θα υποβληθεί 
ξεχωριστό τεύχος «Μεθοδολογία Κατασκευής» όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η σειρά 
εργασιών, προσωρινών και µονίµων, µε αντίστοιχες προβλέψεις και απαιτήσεις για κάθε φάση 
καθώς και σηµεία τυχόν αλληλεπίδρασης µεταξύ τους. Όλα αυτά θα ληφθούν αναλόγως υπ’ 
όψη στη προσοµοίωση και διαστασιολόγηση των φορέων, καθώς και στην εκτέλεση των 
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εργασιών επί τόπου στο εργοτάξιο. 

∆ίκτυα ΟΚΩ 
• Περιγραφή των δικτύων ΟΚΩ που θα πρέπει να παρακαµφθούν. 
• Περιγραφή των δικτύων ΟΚΩ µε τα οποία θα πρέπει να συνδεθεί το Αµαξοστάσιο  

Κυκλοφοριακές  

παρακάµψεις 

 
• Τεχνική έκθεση 

 

Μελέτη Οδοποιίας 
• Τεχνική έκθεση – προµέτρηση - προϋπολογισµός 

Αποχέτευση όµβριων και 
ακαθάρτων (Σύνδεση 
φρεατίων αποδόσεως µε το 
δίκτυο της πόλης) 

•  ∆ιαθέσιµα στοιχεία δικτύων όµβριων/ακαθάρτων 
• Περιγραφή των προτεινόµενων συνδέσεων 
• Υδραυλικοί υπολογισµοί  

Κατασκευαστικά στοιχεία (υλικά αγωγών, σκάµµατα, ανάρτηση αγωγών, µανοµετρικό 
αντλιών κ.λπ.) 

Προσωρινή Αποστράγγιση 
Εργοταξίου 

• ∆ιαθέσιµα στοιχεία – ιστορικό  

• Περιγραφή των προτεινοµένων έργων, 

• Υδρολογικοί  – Υδραυλικοί υπολογισµοί και παραδοχές 

• Κατασκευαστικά στοιχεία. 

Μόνιµη Αποστράγγιση 
Έργου 

• ∆ιαθέσιµα στοιχεία – ιστορικό  

• Περιγραφή των προτεινοµένων έργων, 

• Υδρολογικοί  – Υδραυλικοί υπολογισµοί και παραδοχές 

• Κατασκευαστικά στοιχεία. 
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Προσωρινή Αντιπληµµυρική 
Προστασία Αµαξοστασίου 

• ∆ιαθέσιµα στοιχεία – ιστορικό 
• Περιγραφή των προτεινοµένων έργων 
• Υδρολογικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
• Υδραυλικοί υπολογισµοί  
• Εκτύπωση των υδραυλικών τοµών σε στρεβλή κλίµακα 
• Κατασκευαστικά στοιχεία  

Μόνιµη Αντιπληµµυρική 
προστασία Αµαξοστασίου 

• ∆ιαθέσιµα στοιχεία – ιστορικό 
• Περιγραφή των προτεινοµένων έργων 
• Υδρολογικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
• Υδραυλικοί υπολογισµοί  
• Εκτύπωση των υδραυλικών τοµών σε στρεβλή κλίµακα 
• Κατασκευαστικά στοιχεία  
 

Αποστραγγίσεις  

Αποχετεύσεις  

Αντλιοστάσια 

• Λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή των συστηµάτων αποστράγγισης οµβρίων και 
αντλιοστασίων. 

• Λεπτοµερείς υπολογισµοί διαστασιολόγησης σωληνώσεων. 
•  Επιλογή σχετικού βοηθητικού εξοπλισµού. 
• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, διαστασιολόγηση αντλιών και τελική 

επιλογή εξοπλισµού αντλιοστασίων. 
• Λεπτοµερείς Υπολογισµοί Εγκαταστάσεων αντλιοστασίων. 

Παροχή ύδατος 
• Λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή συστηµάτων. 
• Λεπτοµερείς υπολογισµοί και διαστασιολόγηση  εγκαταστάσεων. 

Πυροπροστασία 

  

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

• Λεπτοµερείς Υπολογισµοί Εγκαταστάσεων.  
• Λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή συστηµάτων. 

Πεπιεσµένος αέρας 
• Λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή. 
• Λεπτοµερείς Υπολογισµοί Εγκαταστάσεων. 
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∆ιανοµή ισχύος χαµηλής 
τάσης (400/230V AC)  

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών και τελική διαστασιολόγηση και εξοπλισµού. 
• Κατάλογοι τελικών ηλεκτρικών φορτίων και ανάλυση φορτίων. 
• Λεπτοµερείς υπολογισµοί διαστασιολόγησης καλωδίων, λίστες καλωδίων και 

διαστασιολόγηση εσχαρών καλωδίων. 
• Μελέτη επιλεκτικότητας και ρυθµίσεων προστασίας διακοπτών. 
• Λεπτοµερής περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών χαρακτηριστικών, προστασιών κτλ. 
 

Φωτισµός 

 

• Υπολογισµοί επιπέδων φωτισµού. 
• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών και τελική επιλογή φωτιστικών σωµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού. 
• Λεπτοµερείς υπολογισµοί διαστασιολόγησης καλωδίων, λίστες καλωδίων και 

διαστασιολόγηση εσχαρών καλωδίων. 
• Επιλογή της κατάλληλης προστασίας και επιλογικότητας προστασιών. 
• Λεπτοµερής περιγραφή εξοπλισµού, λειτουργικών χαρακτηριστικών, προστασιών κτλ. 

Σύστηµα ισχύος έλξης 750V 
DC (TPS) και Σύστηµα 
Επιτήρησης SCADA 

 

• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών. 
• Υπολογισµοί ρευµάτων βραχυκυκλώµατος και διαστασιολόγηση διακοπτών. 
• Μελέτη διαστασιολόγησης καλωδίων 750V DC. 
• Μελέτη ανύψωσης θερµοκρασίας καλωδίων 750V DC. 
• Μελέτη επιλεκτικότητας και ρυθµίσεως προστασίας διακοπτών Μέσης Τάσης 20kV, Σ.Ρ. 

750V, Πίνακα Χ.Τ. 400/230V AC. 
• Τελική διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισµού. 
• Μελέτη συσκευής βραχυκύκλωσης. 
• Λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή όλου του εξοπλισµού έλξης, περιλαµβανοµένης της 

λειτουργίας αυτού. 
• Λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή εξοπλισµού και τρόπου λειτουργίας συστήµατος επιτήρησης 

SCADA. 
 

Σύστηµα Εναέριας Γραµµής 
επαφής 

• Λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή όλου του εξοπλισµού εναέριας γραµµής επαφής. 
• Κατάλογοι καλωδίων και συνδέσεων. 
• Υπολογισµοί θεµελιώσεων ιστών. 
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Γειώσεις και προστασία 
έναντι ρευµάτων διαφυγής 

• Γενική µελέτη γείωσης και τεκµηρίωσης επάρκειας ηλεκτροδίων γείωσης όπου και όπως 
απαιτείται, σε κάθε περίπτωση. 

• Υπολογισµοί και διαστασιολόγηση καλωδίων γείωσης και προστασίας έναντι ρευµάτων 
διαφυγής. 

Αντικεραυνική προστασία 
• Υπολογισµοί και λεπτοµερής περιγραφή συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας. 
• Επιλογή υλικών. 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Κτιρίων  

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

• Λεπτοµερής περιγραφή του πρόσθετου εξοπλισµού και της λειτουργίας της εποπτείας και 
ελέγχου του συστήµατος. 

• Περιγραφή των µηνυµάτων και σφαλµάτων του συστήµατος. 
• Σχέδια και διαγράµµατα πλήρους συνδεσµολογίας. 
• 1 τελικός κατάλογος εισόδων - εξόδων (Ι/Ο list). 

Σύστηµα Σηµατοδότησης   

 

 
• Γενικά Τεύχη 
� Κατάλογος υποβολής τευχών. 
� Μελέτη γείωσης. 
� Κατάλογος στοιχείων MTBF, MTBR. 
� Γενικές αρχές συντήρησης. 
� Γενικές αρχές λειτουργίας. 
� Κατάλογος διασυνδέσεων και παρακολούθηση. 
� Εγχειρίδια λογισµικών. 

• Τεχνική τεκµηρίωση   
� Λειτουργική ανάλυση του συστήµατος. 
� Μέθοδοι εγκατάστασης για όλο τον εξοπλισµό εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. 
� Πίνακες διαδροµών. 
� Παράµετροι σχεδιασµού. 
� Τεκµηρίωση λογισµικού. 
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• Υπολογισµοί 
� Μελέτη Ραδιοκάλυψης. 

 
• ∆οκιµές, Λειτουργία και Συντήρηση 
� ∆ιαδικασίες δοκιµής. 
� Μητρώα (αναφορές) δοκιµών. 
� ∆ιαδικασία απόδειξης απόδοσης λειτουργίας. 
� Κατάλογος ανταλλακτικών. 
� Εγχειρίδιο λειτουργίας. 
� Εγχειρίδιο συντήρησης. 
� Εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 
� Πρόγραµµα µαθηµάτων για την εκπαίδευση. 
� Άδειες λογισµικού. 

 
• Κατάλογος Ειδικών Εργαλείων. 
• Τεχνική Περιγραφή και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων. 
• Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού Συστηµάτων. 
• Κατάλογος Καλωδίων. 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Οχηµάτων αµαξοστασίου 

 
• Γενικά Τεύχη 
� Κατάλογος διασυνδέσεων και παρακολούθηση. 
� Εγχειρίδιο λογισµικού. 

• Τεχνική τεκµηρίωση   
� Παράµετροι σχεδιασµού. 

• ∆οκιµές, Λειτουργία και Συντήρηση 
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� ∆ιαδικασίες δοκιµής. 
� Μητρώα (αναφορές) δοκιµών. 
� ∆ιαδικασία απόδειξης απόδοσης λειτουργίας. 
� Κατάλογος ανταλλακτικών. 
� Εγχειρίδιο λειτουργίας. 
� Εγχειρίδιο συντήρησης. 
� Εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 
� Πρόγραµµα µαθηµάτων για την εκπαίδευση. 
� Άδειες λογισµικού. 

 

Σύστηµα RFID 
 

• Γενικά Τεύχη 
� Εγχειρίδιο λογισµικού. 

• Τεχνική τεκµηρίωση   
� Παράµετροι σχεδιασµού. 

• ∆οκιµές, Λειτουργία και Συντήρηση 
� ∆ιαδικασίες δοκιµής. 
� Μητρώα (αναφορές) δοκιµών. 
� ∆ιαδικασία απόδειξης απόδοσης λειτουργίας. 
� Κατάλογος ανταλλακτικών. 
� Εγχειρίδιο λειτουργίας. 
� Εγχειρίδιο συντήρησης. 
� Εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 
� Πρόγραµµα µαθηµάτων για την εκπαίδευση. 
� Άδειες λογισµικού. 
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Ασύρµατα ∆ίκτυα (WiFi) 

 

• 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 για το λογισµικό και τη διεπαφή. 

Κλειστό Κύκλωµα 
Τηλεόρασης (CCTV)  

 

• 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 για το λογισµικό και τη διεπαφή. 

∆οµηµένη  καλωδίωση (SC) 
• Οριστικοποίηση όλων των παραµέτρων µελετών, τελική διαστασιολόγηση και επιλογή 

καλωδιώσεων 
• Λεπτοµερής περιγραφή των καλωδιώσεων και της χρήσης των από τα διάφορα συστήµατα 

• Λίστες καλωδίων 
• Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών των καλωδίων 
• Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή του εξοπλισµού και κάθε επιµέρους τµήµατός του.  
• Λίστα προτύπων. 
 

Σήµανση Λεπτοµερής αναφορά πινακίδων σήµανσης, µε υλικά και άλλες λεπτοµέρειες. 
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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 τυχόν Αναδόχους, όπως απαιτείται. 

• Θα υπάρχει η εξασφάλιση του λειτουργικού συντονισµού όλων των Η/Μ και 
Σιδηροδροµικών συστηµάτων. 

• Στο πλαίσιο των  Μελετών Εφαρµογής,  θα πρέπει να υποβληθούν από τον 
Ανάδοχο και τα κάτωθι, για κάθε αντικείµενο του έργου όπως απαιτείται : 
(1) Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ). 
(2) Μεθοδολογίες Κατασκευής. 
(3) Μεθοδολογία Εκτέλεσης Εργασίας (Method Statement) και Μεθοδολογία 

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

(4) Εγχειρίδια και οδηγίες εγκατάστασης εξοπλισµού για τα Η/Μ και 
Σιδηροδροµικά συστήµατα. 

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

(6) ∆ιαδικασίες θέσης σε λειτουργία και δοκιµαστικής λειτουργίας κάθε ενός 
από τα Η/Μ και Σιδηροδροµικά συστήµατα. 

(7) Εγχειρίδια και οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης κάθε ενός από τα Η/Μ 
και Σιδηροδροµικά συστήµατα. 

(8) Κατάλογοι εξοπλισµού ανά αντικείµενο. 
(9) Κατάλογοι µε τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε ένα από τα Η/Μ 

και Σιδηροδροµικά συστήµατα. 
(10) Αναλυτικές προµετρήσεις τόσο για τις ποσότητες των έργων Πολιτικού 

Μηχανικού, όσο και για τα Η/Μ και Σιδηροδροµικά συστήµατα. 
(11) Προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού. 

• 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. θα ζητά από τον Ανάδοχο ότι απαιτείται µε σκοπό τη συµπλήρωση της 
κάθε αρχικής υποβολής, και εφόσον υποβληθούν και τα ζητούµενα στοιχεία η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα εγκρίνει το ΦΥΥ.  

 
 

4.6 Επί Τόπου Αλλαγή (Field Change) 

Η Επί Τόπου Αλλαγή, ορίζεται ως η τοπικού χαρακτήρα και τεχνικά ισοδύναµη 
απόκλιση από την εγκεκριµένη Μελέτη Εφαρµογής, την οποία ο Ανάδοχος 
προτίθεται να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής / εγκαταστάσεων, χωρίς 
επίπτωση στο κόστος ή το χρονοδιάγραµµα του Έργου. Οι Επί Τόπου Αλλαγές 
προκύπτουν από κατασκευαστικούς ή πρακτικούς λόγους 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 (βλ. Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων 
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Τραµ) στο εργοτάξιο και µε επίσηµη αλληλογραφία προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
Οι Επί Τόπου Αλλαγές θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης των αντίστοιχων αιτηµάτων 
του Αναδόχου από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

To Αίτηµα Επί Τόπου Αλλαγής θα συνοδεύεται πάντοτε από αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας της συγκεκριµένης αλλαγής, Τεχνική Έκθεση τεκµηρίωσης, τους 
τυχόν απαραίτητους σχετικούς υπολογισµούς και 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 (βλ. Εγχειρίδιο Σχεδίασης και 
Κωδικοποίησης Έργων Τραµ). 

 

4.7 Αναφορά Μη Συµµόρφωσης (NCR) 

Η Αναφορά Μη Συµµόρφωσης (NCR) αποτελεί αναφορά του Αναδόχου που 
υποβάλλεται µε τυποποιηµένο έντυπο (βλέπε Εγχειρίδιο Σχεδίασης και 
Κωδικοποίησης Έργων Τραµ) στο εργοτάξιο αλλά και µε επίσηµη αλληλογραφία 
προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η εν λόγω αναφορά συντάσσεται από τον 
Ανάδοχο είτε από δική του πρωτοβουλία είτε µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα 
Μηχανικού όταν υπάρχει στο εργοτάξιο ακατάλληλη χρήση υλικών / εξοπλισµού ή 
µη χρήση υλικών / εξοπλισµού όπως απαιτείται ή παρατηρείται ελαττωµατική 
εργασία, που δεν είναι σύµφωνα 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 της κατασκευής, 
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 Υπηρεσία, ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα, ζητώντας 
περαιτέρω ενέργειες (π.χ. πρόσθετα διορθωτικά µέτρα) ή / και συµβατική 
τακτοποίηση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκδώσει και υποβάλει Αναφορά Μη 
Συµµόρφωσης όποτε και για οιονδήποτε λόγο το ζητήσει η ΑΜ εντός µίας (1) 
εβδοµάδας. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι Αναφορές Μη Συµµόρφωσης σε ένα Έργο θα 
καταγράφονται σε σχετικό µητρώο µε την απαιτούµενη κωδικοποίηση (βλ. 
Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Τραµ). 

Σηµειώνεται ότι η τελευταία επικαιροποίηση του παραπάνω εντύπου όπως θα 
υποβληθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα πρέπει να ενταχθεί κατάλληλα στο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου. 
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4.8 Τεχνική Παρέκκλιση 

Ως Τεχνική Παρέκκλιση ορίζεται η παρέκκλιση από τις συµβατικά προβλεπόµενες 
προδιαγραφές µελετών, υλικών και εργασιών, ή επιδόσεων την οποία δύναται να 
προτείνει ο Ανάδοχος µε σχετικό αίτηµά του που υποβάλλεται µε τυποποιηµένο 
έντυπο (βλέπε Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Τραµ). 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 τη συµβατική 
απαίτηση), αναφορά στην επάρκεια και αρτιότητα της προτεινόµενης λύσης, τη 
συµµόρφωσή της µε τις λοιπές προδιαγραφές του Έργου και τη 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 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. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι Τεχνικές Παρεκκλίσεις σε ένα Έργο θα καταγράφονται 
σε σχετικό µητρώο µε την απαιτούµενη κωδικοποίηση (βλ. Εγχειρίδιο Σχεδίασης και 
Κωδικοποίησης Έργων Τραµ). 

Σηµειώνεται ότι η τελευταία επικαιροποίηση του παραπάνω εντύπου όπως θα 
υποβληθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα πρέπει να ενταχθεί κατάλληλα στο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου. 

 



 

 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
RFP_360-19 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 102 από 177 

GS0400 ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

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

1.2 Οι συσκέψεις θα συγκαλούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η οποία και θα 
προεδρεύει. Το πρόγραµµα ηµερήσιας διάταξης (ατζέντα) θα κοινοποιείται στους 
εµπλεκόµενους από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τουλάχιστον δύο (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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Τα πρακτικά θα υπογράφονται 
από εκπρόσωπο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., από τον ∆ιευθυντή του έργου του 
Αναδόχου ή τους Προϊστάµενους Έργων ΠΜ/ΗΜ, από τους εκπροσώπους των 
ΟΚΩ και από τους εκπροσώπους άλλων Οργανισµών, Φορέων, Υπηρεσιών ή 
άλλων Αναδόχων. Για τις συσκέψεις Ασφάλειας και Υγείας ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος τεύχους. 

1.3 Οι συσκέψεις θα πραγµατοποιούνται στα γραφεία του Αναδόχου στο εργοτάξιο, 
εκτός εάν άλλως ορίζεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και σαφώς δεν τροποποιεί τη Σύµβαση. 
Οι θέσεις επί συµβατικών θεµάτων θα διαβιβάζονται µε την τακτική επίσηµη 
αλληλογραφία. 

2. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 

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

3. ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

3.1 Η σύσκεψη έναρξης κατασκευής θα προγραµµατιστεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 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 ∆ιευθυντής του Έργου του Αναδόχου, ο Προϊστάµενος έργων Π/Μ,  
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o Ο Προϊστάµενος έργων Η/Μ, 
o Ο Προϊστάµενος της Οµάδας Οργάνωσης, ∆ιαχείρισης - Συντονισµού των 

Μελετών και ∆ιαχείρισης των Σηµείων Αλληλεπίδρασης του Έργου,  
o ο Συντονιστής Ασφαλείας, ο Εργοταξιάρχης και όποιοι άλλοι κριθούν 

απαραίτητοι. 

• Οι εκπρόσωποι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

• Οι εκπρόσωποι ΟΚΩ, ∆ήµων, Αρχαιολογικών Υπηρεσιών ή και άλλων 
εµπλεκόµενων µε το έργο Φορέων, Οργανισµών  Υπηρεσιών, 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, παραδόσεις χώρων, έναρξη εκτέλεσης εργασιών  κλπ)  

• ∆ιαχείριση Τεχνικής ∆ιακινδύνευσης 

• Παραδόσεις χώρων (καθεστώς προσωρινών καταλήψεων, καταγραφή 
υφιστάµενης κατάστασης, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής κλπ) 

• Έκδοση κάθε είδους αδειών 

• Εργοταξιακοί χώροι, εργοταξιακά γραφεία και εγκαταστάσεις 

• Τοπογραφικές µελέτες και εργασίες 

• Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 

• Συντονισµός µεταξύ εκπροσώπων ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Αναδόχου, ΟΚΩ, 
λοιπών Φορέων/Υπηρεσιών για την εκτέλεση τυχόν Αρχαιολογικών εργασιών, 
των εργασιών παρακάµψεων δικτύων ΟΚΩ και λοιπών εργασιών 

• Ποιοτικός έλεγχος, Ασφάλεια και Υγεία, Περιβαλλοντικά Θέµατα 

• ∆ιαδικασίες σύνταξης, υποβολής λογαριασµών του Έργου 

• Σύστηµα διαχείρισης στοιχείων του Έργου 

• Άλλα θέµατα όπως απαιτείται 

4. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ  

Οι συσκέψεις Προόδου διακρίνονται σε:  

i) Συσκέψεις προόδου της Κατασκευής 

ii) Συσκέψεις προόδου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

4.1 Συσκέψεις Προόδου της Κατασκευής 

Οι συσκέψεις προόδου κατασκευής θα συγκαλούνται σε εβδοµαδιαία βάση ή το 
αργότερο κάθε δεκαπενθήµερο. Στις συσκέψεις θα παρίστανται οι εκπρόσωποι που 
περιγράφονται 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να 
συγκαλέσει πρόσθετες συσκέψεις. 

4.1.1 Το πρόγραµµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης για τις συσκέψεις προόδου κατασκευής θα 
συντάσσεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, τα ακόλουθα:  
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• Παρουσίαση παρευρισκοµένων και των τοµέων αρµοδιότητάς τους. 

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

• 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). 

• Προσκόµιση από τον Ανάδοχο και διανοµή στους παρευρισκόµενους 
κυλιόµενου αναλυτικού προγράµµατος εργασιών τεσσάρων (4) εβδοµάδων 
(µία εβδοµάδα επικάλυψη) - Συζήτηση. 

• Θέµατα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας - επίλυσής τους. 

• Παραδόσεις χώρων (καθεστώς προσωρινών καταλήψεων, καταγραφή 
υφιστάµενης κατάστασης, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής κλπ). 

• Εργασίες παρακάµψεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών, εργασίες 
που εκτελούνται από άλλους Φορείς / Υπηρεσίες.  

• Κατασκευαστικά, µελετητικά θέµατα, εξέταση προόδου επίλυσής τους, 
εκκρεµότητες. 

• ∆ιαχείριση Τεχνικής ∆ιακινδύνευσης 

• Εξέταση προόδου επίλυσης εκκρεµών θεµάτων άλλων συσκέψεων 
(συντονισµού, υγείας και ασφάλειας, Γ∆Π κλπ).  

• Άλλα θέµατα, όπως απαιτείται. 

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

4.1.3 Τα πρακτικά της σύσκεψης προόδου κατασκευής θα συνταχθούν από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα υπογραφούν 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  

Η συχνότητα των εν λόγω συσκέψεων θα τροποποιείται, όταν τούτο κρίνεται 
αναγκαίο από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Στις συσκέψεις αυτές θα παρίστανται οι 
εκπρόσωποι που περιγράφονται 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. 
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6. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

6.1 Οι Συσκέψεις Συντονισµού θα συγκαλούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Στις ανωτέρω συσκέψεις θα γίνεται συζήτηση, συντονισµός 
και επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε µελέτες και εργασίες έργων ΟΚΩ, 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, αρχαιολογικών ή και άλλων σχετιζόµενων µε την 
εκτέλεση του έργου θεµάτων, προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή και σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου εκτέλεση όλων των εργασιών. 

6.2  Συµµετέχοντες  

Στις συσκέψεις θα παρίστανται: 

• Οι εκπρόσωποι του Ανάδοχου: Ο ∆ιευθυντής του Έργου, ο Προϊστάµενος 
έργων ΠΜ, οι Μελετητές Μηχανικοί και όποιος άλλος απαιτείται βάσει του 
Προγράµµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

• Οι εκπρόσωποι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

• Οι εκπρόσωποι ΟΚΩ, ∆ήµων, Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, ή και άλλων 
εµπλεκόµενων µε το έργο Φορέων/Υπηρεσιών εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

 Το πρόγραµµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης για τις συσκέψεις συντονισµού θα συντάσσεται 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα περιλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
τα ακόλουθα: 

• Παρουσίαση των παρευρισκοµένων και των τοµέων αρµοδιότητάς τους. 

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

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

• Συζήτηση των επερχόµενων εργασιών, καθώς και  των  παραδόσεων νέων 
χώρων.. 

• Άλλα θέµατα, όπως απαιτείται. 

• Προγραµµατισµός επόµενης σύσκεψης, εφόσον απαιτείται. 

Οποιαδήποτε ερωτήµατα, ζητήµατα τέθηκαν κατά τη διάρκεια παροµοίων 
συσκέψεων θα απαντηθούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατά τη διάρκεια της 
σύσκεψης. Αυτά που 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η συχνότητα των εν λόγω συσκέψεων άπτεται των 
µελετητικών ζητηµάτων που προκύπτουν και θα συγκαλούνται όταν τούτο κρίνεται 
αναγκαίο από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ 
των µελετητών µηχανικών και έχουν ως αντικείµενο την επίλυση µελετητικών 
θεµάτων καθώς και τον συντονισµό µελετών που απαιτούν τη συµµετοχή / 
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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 της Οµάδας Οργάνωσης, ∆ιαχείρισης Συντονισµού των 
Μελετών και ∆ιαχείρισης Σηµείων Αλληλεπίδρασης. 

• Οι Μελετητές Μηχανικοί.  

• Λοιποί εκπρόσωποι του Αναδόχου η παρουσία των οποίων απαιτείται βάσει 
του προγράµµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• και οι εκπρόσωποι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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GS0410 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το εντεταλµένο προσωπικό Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. 
Α.Ε.. και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Το προσωπικό αυτό θα περιλαµβάνει τους εκπαιδευτές Οδηγών, το προσωπικό του 
Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), τους Μηχανικούς Συντήρησης και τους 
Τεχνικούς Επίβλεψης, το προσωπικό Λειτουργίας και όλους όσους χρήζουν 
εκπαίδευσης σε τεχνικά και λειτουργικά θέµατα, ανάλογα µε τα καθήκοντα που 
έχουν αναλάβει. 

 

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 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 πλέον ικανοποιητικής 
εκπαίδευσης των συµµετεχόντων θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τον αριθµό του 
προσωπικού ανά τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτών για τους 
οποίους συνιστάται εκπαίδευση. 

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

α) Επίπεδο εκπαίδευσης. 

β) Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 

γ) Προφορική και γραπτή ικανότητα έκφρασης κλπ. 

3.3 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε συνεργασία µε τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα επιλέξει µε βάση τα 
παραπάνω τα προς εκπαίδευση άτοµα και θα τα γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο το 
αργότερο ένα µήνα πριν την έναρξη της εκπαίδευσης. 

 

4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΧΩΡΟΙ / ΜΕΣΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

4.1 Η εκπαίδευση θα προγραµµατισθεί και θα πραγµατοποιηθεί µε τρόπο που 
ενδείκνυται για τη θέση για την οποία προορίζεται ο εκπαιδευόµενος και θα 
περιλαµβάνει: 

(α) Θεωρητική κατάρτιση και εξάσκηση σε αίθουσα διδασκαλίας. 
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(β) Πρακτική εξάσκηση στην εµπλεκόµενη εργασία στις αίθουσες χειριστών και 
εξοπλισµού. 

(γ) Χορήγηση µέσω δοκιµασιών αξιολόγησης σε κάθε εκπαιδευόµενο 
πιστοποιητικού καταλληλότητας εκτέλεσης της εργασίας για την οποία 
προορίζεται. Σε περιπτώσεις κρίσιµων δραστηριοτήτων για την ασφαλή 
λειτουργία του Συστήµατος, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύναται να ζητήσει 
πιστοποίηση της εκπαίδευσης από ανεξάρτητο κοινοποιηµένο φορέα του 
Σιδηροδροµικού τοµέα. 

4.2 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε εννέα (9) 
µήνες από την Υπογραφή της Σύµβασης, το πρόγραµµα και τη διδακτέα ύλη, 
καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου τόσο του προγράµµατος 
όσο και της ατοµικής εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει 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 στόχοι της σειράς µαθηµάτων. 

(β) Το περιεχόµενο της σειράς µαθηµάτων. 

(γ) Η τοποθεσία στην οποία θα λάβουν χώρα η σειρά των µαθηµάτων. 

(δ) Μέθοδοι εκπαίδευσης. 

Οι µέθοδοι για την παρακολούθηση της προόδου της εκπαίδευσης θα αναφέρονται 
σε: 

(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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της σειράς των 
µαθηµάτων ή του προσαρτήµατος της σειράς. 

 

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα έχει τα κατάλληλα 
προσόντα. Τα βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινόµενων από τον Ανάδοχο 
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εκπαιδευτών θα αποσταλούν το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη της 
εκπαίδευσης στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 στους 
εκπαιδευόµενους µέγιστο µαθησιακό κέρδος. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε.. 

6.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να προβλέψει χώρους αποκλειστικά για εκπαίδευση εντός του 
περιβάλλοντος του Τραµ, 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 διαθέσιµος τη στιγµή που θα χρειασθεί. 

(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 
/ οθόνη, µεγάλο λευκό πίνακα, τρίποδο (ακρίβαντας) για παρουσίαση 
διαγραµµάτων κ.α.. 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να απαιτήσει από 
τον Ανάδοχο, η εκπαίδευση να πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό στις εγκαταστάσεις 
προµηθευτών ή σε Τραµ µε παρόµοια συστήµατα σε λειτουργία.  

 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

7.1 Γενικά, ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει ειδική εγκατάσταση προορισµένη για 
εκπαιδευτικούς λόγους. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιήσει, µετά από έγκριση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., εγκαταστάσεις που έχουν ήδη κατασκευασθεί, δοκιµασθεί ή 
τεθεί σε λειτουργία για την εκπαίδευση του προσωπικού Λειτουργίας όταν δεν 
υπάρχει αλλού τέτοιου τύπου εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιµοποιήσει για 
τον λόγο αυτό ανταλλακτικά τα οποία προορίζονται για παράδοση στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

7.2 Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει το έγγραφο ή έντυπο 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 ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
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7.3 Η παροχή του εξοπλισµού και των υλικών από τον Ανάδοχο, καθόλη 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 υπό εκπαίδευση 
προσωπικού.  

β) Θα υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση τις διαδικασίες για την 
αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων των 
εκπαιδευοµένων στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος.  

 

9. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής σειράς µαθηµάτων θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις και θα εγκριθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Κατά τη 
∆οκιµή Ολοκληρωµένων Συστηµάτων, τη δοκιµαστική λειτουργία και κατά το πρώτο 
έτος της λειτουργίας του έργου ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί εκπαιδευτικές σειρές 
µαθηµάτων εντός των χώρων και των εγκαταστάσεων του έργου, σχετικά µε τον 
εντοπισµό σφαλµάτων και τη συντήρηση του συστήµατος, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις.  
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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., τα 
κριτήρια επιθεώρησης και τα σηµεία ελέγχου θα προσδιορισθούν αναλυτικά στο 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου. Το Πρόγραµµα Ποιότητος Έργου θα υποβληθεί από 
τον Ανάδοχο στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση.  

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

 Ο Ανάδοχος θα παρέχει έγγραφη γνωστοποίηση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Σε περίπτωση µή τήρησης 
της παραπάνω υποχρέωσης του Αναδόχου, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
λεπτοµερές πρόγραµµα ταξιδίου των επιθεωρητών, µε προτεινόµενες ώρες 
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αναλυτικό πρόγραµµα των εργοστασιακών 
διαδικασιών επιθεώρησης.  

 Σηµειώνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες 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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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

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

 Η Οµάδα Θέσης σε Λειτουργία του Αναδόχου θα περιλαµβάνει και µία οµάδα 
ασφαλείας, η οποία θα διασφαλίζει την ασφάλεια 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. 

 Τους διακόπτες ισχύος θα χειρίζεται αποκλειστικά το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό 
του Αναδόχου. 

 Ο εκπρόσωπος της αρµόδιας ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας όσον αφορά τη θέση σε 
Λειτουργία θα συντονίσει από πλευράς ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τις φάσεις δοκιµών 
για την επίδοση του συστήµατος και τη θέση σε λειτουργία. 

 

3. Πρόγραµµα ∆οκιµών 

 Ο Ανάδοχος δύο (2) µήνες προ της έναρξης οποιασδήποτε δοκιµής θα υποβάλει 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση ένα Πρόγραµµα ∆οκιµών µε τις 
λεπτοµέρειες  των δοκιµών που απαιτούνται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. 

 Όχι αργότερα από τέσσερεις (4) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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. 

 Είναι δυνατή η σταδιακή υποβολή του χρονοδιαγράµµατος θέσης σε λειτουργία και 
πέραν της παραπάνω προθεσµίας, υπό τον όρο ότι έχει προηγουµένως εγκριθεί ο 
πίνακας σταδίων δοκιµών του Προγράµµατος ∆οκιµών. Το Πρόγραµµα ∆οκιµών θα 
ενηµερώνεται περιοδικά και θα περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες δοκιµών από 
την έναρξη των ∆οκιµών Εργοστασιακής Αποδοχής έως την ∆οκιµαστική 
Λειτουργία. 

 Μαζί µε τις διαδικασίες και βάσει του εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει έξι (6) αντίγραφα του λεπτοµερούς Χρονοδιαγράµµατος 
Θέσης σε Λειτουργία παρουσιάζοντας τις δοκιµές και τη θέση σε λειτουργία του 
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συστήµατος. Το Χρονοδιάγραµµα Θέσης σε Λειτουργία του Αναδόχου θα δείχνει 
λεπτοµερώς τα σηµεία διεπαφών του συστήµατος, τις δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και τις εργασίες των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας. 

 

4. ∆ιαδικασίες ∆οκιµών 

 Όλες οι διαδικασίες δοκιµών θα υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση έξι (6) 
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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 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. Φάσεις ∆οκιµών Και Θέσης Σε Λειτουργία 

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

α) Εργοστασιακή ∆οκιµή Αποδοχής (FAT). Αυτές οι δοκιµές θα 
πραγµατοποιηθούν στο εργοστάσιο 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. 
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δ) ∆οκιµές Ενοποίησης Συστηµάτων (SΙT). ∆οκιµές για να αποδειχθεί η 
λειτουργικότητα των διαφόρων συστηµάτων µεταξύ τους, ειδικά των 
τεχνικών διεπιφανειών 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 ήδη 
έχουν τεθεί 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς 
έγκριση τη διάρκεια της φάσης δοκιµής επίδοσης του συστήµατος.  

στ) ∆οκιµαστική Λειτουργία (TRT): ∆οκιµές για να αποδειχθεί η ολική 
λειτουργικότητα του συνόλου του έργου σαν µέρος του υφιστάµενου 
αµαξοστασίου. Αυτό περιλαµβάνει την απόδειξη συµµόρφωσης µε τις 
Προδιαγραφές Επιδόσεων του λειτουργικού συστήµατος. Ο χρόνος κατά τον 
οποίο πραγµατοποιείται η ∆οκιµαστική Λειτουργία ονοµάζεται Φάση 
∆οκιµαστικής Λειτουργίας, θα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστο 1 µήνα. 

 Στο τέλος των προσδιορισµένων φάσεων δοκιµής θα ελεγχθούν επίσηµα τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 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 εγκαταστάσεως, τη δοκιµή και επίδοση του εξοπλισµού /και του 
συστήµατος. 

 Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και θα διατηρήσει βάση δεδοµένων, η οποία και θα 
περιέχει τους καταλόγους εκκρεµοτήτων ανά τεχνικό αντικείµενο. Κατ’ ελάχιστον, 
κάθε κατάλογος εκκρεµοτήτων θα φέρει ένα µοναδικό κωδικό αναγνώρισης 
συµβατό µε την κωδικοποίηση των εγγράφων της Σύµβασης, µία πλήρη περιγραφή 
των εκκρεµοτήτων, µία ηµεροµηνία καταχώρησης, ένα υπεύθυνο πρόσωπο για την 
εκκαθάριση και ηµεροµηνία εκκαθάρισης, εφόσον κάποια εκκρεµότητα του 
καταλόγου έχει εκκαθαριστεί. 

 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.  

 

7. ∆οκιµές Ενοποίησης Συστηµάτων 

 Κατά την περίοδο της ∆οκιµής Ενοποίησης των Συστηµάτων, ο Ανάδοχος 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 µπορεί να λειτουργήσει οµαλά. Ο Ανάδοχος θα διορθώσει 
ελλείψεις και ελαττώµατα, τα οποία θα αποκαλυφθούν στα πλαίσια της δοκιµής. 

 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 πλαίσιo της ∆οκιµής 
Ενοποίησης θα αποδεικνύουν την ορθή και ασφαλή λειτουργικότητα, 
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περιλαµβάνοντας και τις διεπιφάνειες του συστήµατος, π.χ. θα επιβεβαιώσει την 
ορθή παροχή ισχύος και τη 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, την Αντικανονική 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
το Πιστοποιητικό ∆οκιµής Ενοποίησης των Συστηµάτων προς υπογραφή. 

 

8. ∆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, όσον αφορά την αξιοπιστία, 
τη διαθεσιµότητα και την οµαλή λειτουργία του Συστήµατος. Ο Ανάδοχος θα 
διορθώσει ελλείψεις και ελαττώµατα που θα  προκύψουν κατά τη διάρκεια των 
δοκιµών.  

 Η ∆οκιµή Επιδόσεων θα επικεντρωθεί στο να πιστοποιήσει 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.  

 

9. ∆οκιµαστική Λειτουργία 

 Κατά την περίοδο της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πιστοποιήσει ότι το 
όλο σύστηµα και κάθε υποσύστηµα είναι αποδεκτό για έναρξη λειτουργίας και 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις όσον αφορά την αξιοπιστία, διαθεσιµότητα και λειτουργία 
και ότι το Σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει σύµφωνα µε τις διαδικασίες λειτουργίας 
τις οποίες θα παρέχει ο Ανάδοχος. 

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

 Ο Ανάδοχος θα καταδείξει την συντηρησιµότητα του συστήµατος σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες συντήρησης που θα παρέχει ο Ανάδοχος. 

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

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

• Το σύστηµα δεν έχει αποδειχθεί ως ικανοποιητικά συντηρήσιµο. 

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

 Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των δοκιµών, θα συντάσσει αναφορές και θα τηρεί 
µητρώα των µελετών, κατασκευής, 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 
Αττικό Μετρό. 

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

 Εάν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αποδεχθεί ότι οι δοκιµές έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε 
τη Σύµβαση και την εγκεκριµένη διαδικασία δοκιµών, ο εκπρόσωπος της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα υπογράψει γι’ αυτό το µέρος της δοκιµής, στο κατάλληλο φύλλο 
δοκιµής. Με την υπογραφή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για όλα τα µέρη της δοκιµής, 
η δοκιµή είναι επιτυχής και ο Ανάδοχος θα εκδώσει και υποβάλει στην Υπηρεσία 
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 που 
θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες όπως απαιτείται: 

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. Ιστορικός κατάλογος των Αιτήσεων Εργοταξιακών Αλλαγών (FCR). 

8. Ιστορικός κατάλογος Αναφορών Μη Συµµόρφωσης (NCR). 

9. Ιστορικός κατάλογος όλων των Αιτήσεων Τεχνικών Παρεκκλίσεων. 

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

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

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έξι (6) 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. 
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GS0430 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

1. ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Είναι τα ανταλλακτικά όπως ορίζονται στις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά 
τεύχη και περιλαµβάνονται στο ΚΑΤ. Τα ανταλλακτικά αυτά αφορούν το σύνολο του 
Έργου, την δε προµήθεια και παράδοση προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. πρέπει να 
ολοκληρώσει ο Ανάδοχος το αργότερο  πριν την έναρξη της δοκιµαστικής 
λειτουργίας του Έργου.  

 

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 και εµπίπτουν στις συµβατικές του υποχρεώσεις καθ’ όλη την τριετή (3) 
περίοδο εγγύησης του Έργου. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη και τις 
δαπάνες, κατάλληλης σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, αποθήκευσης και φύλαξης 
αυτών των ανταλλακτικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαθεσιµότητά 
τους. Τα κύρια ανταλλακτικά του χρόνου εγγύησης περιλαµβάνονται στο ΚΑΤ . 

 

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 
και λοιπών τµηµάτων του Έργου. 

Τα αναλώσιµα ανταλλακτικά και υλικά είναι αυτά που ορίζονται στα εγχειρίδια 
συντήρησης του Έργου, όπως θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο και εγκριθούν 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα αναλώσιµα ανταλλακτικά και υλικά του Έργου 
είναι : 

Λιπαντικά, Γράσο, Φίλτρα (κάθε είδους), Ιµάντες (κάθε είδους), Ασφάλειες, 
Λαµπτήρες (κάθε είδους), Λυχνίες ενδείξεων, Τσιµούχες κ.α.  

∆ιευκρινίζεται ότι η προµήθεια των αναλωσίµων ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. 

 

4. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Πριν την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας του Έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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. 
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Η τριετής (3) εγγύηση του Έργου θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών που 
είναι αποθηκευµένα στις αποθήκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να είναι σε θέση να 
χρησιµοποιεί την κωδικοποίηση των ανταλλακτικών βάσει ηλεκτρονικού 
συστήµατος διαχείρισης ανταλλακτικών µέσω Η/Υ. Το ίδιο το ηλεκτρονικό σύστηµα 
διαχείρισης ανταλλακτικών δεν αποτελεί τµήµα του αντικειµένου του Έργου. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλοι οι προµηθευτές / κατασκευαστές του εξοπλισµού που 
θα χρησιµοποιηθεί στο Έργο θα παρέχουν τα απαιτούµενα ανταλλακτικά για µία 
περίοδο δεκαπέντε (15) ετών µετά το τέλος του χρόνου εγγύησης του συνόλου του 
Έργου. 

Ο Ανάδοχος βάσει της λειτουργικής ανάλυσης που θα συντάξει για το  Έργο, 
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη  και θα εγκρίνει η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα προµηθεύσει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε ειδικά 
εργαλεία που απαιτούνται για τη συντήρηση και την επισκευή του Έργου. Ο τύπος 
και η ποσότητα των ειδικών εργαλείων που θα παρασχεθούν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. θα επαρκούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των 
συστηµάτων του Έργου, το δε κόστος της προµήθειάς τους θα περιλαµβάνεται στο 
ΚΑΤ.  
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GS0440 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν την παροχή του εργατικού δυναµικού, υλικών, 
εξοπλισµού και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προστασία των Εργοταξιακών 
Εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, από την στιγµή 
διάθεσης του εργοταξίου στον Ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου των 
εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων όλων των Η/Μ εργασιών. 

 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΦΥΛΑΞΗ 

2.1 Ο Ανάδοχος θα παράσχει καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, 24ωρη, επτά (7) ηµέρες 
την εβδοµάδα, προστασία / φύλαξη του εργοταξίου καθώς και των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και γραφείων συµπεριλαµβανοµένων και των γραφείων της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε Προσωπικό Ασφαλείας αποκλειστικής απασχόλησης. 

2.2 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει µαζί µε τα σχέδια της εργοταξιακής εγκατάστασης (ΣΕΕ) 
προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.σχέδιο προστασίας του εργοταξίου, 
προκειµένου να διασφαλιστούν οι χώροι που έχουν καταληφθεί. Το σχέδιο θα 
προσδιορίζει τους κινδύνους αναφορικά µε τον εξοπλισµό, τις εγκαταστάσεις και το 
προσωπικό από άτοµα µη σχετιζόµενα µε την εκτέλεση του Έργου. ∆ίδεται 
ιδιαίτερη έµφαση στην κατάλληλη περίφραξη και φύλαξη του ορίου του 
εργοταξιακού χώρου µε το γειτνιάζοντα σε αυτό χώρο του αµαξοστασίου του ΤΡΑΜ, 
που βρίσκεται εν λειτουργία και την εν γένει διευθέτηση όλων των απαραίτητων 
µέτρων της διεπιφάνειας αυτής σε συνεννόηση µε την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. Επισηµαίνεται 
ιδιαίτερα ότι απαιτείται εκπόνηση συγκεκριµένου σχεδίου για τις φάσεις δοκιµών και 
θέσης σε λειτουργία, λαµβάνοντας υπόψη τους κανονισµούς ασφαλείας και τις 
λειτουργικές διαδικασίες της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. 

 

2.3 Για επισκέψεις ατόµων που δεν εργάζονται στο χώρο του εργοταξίου (φοιτητές, 
σχολεία, µεµονωµένα άτοµα, κλπ), θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο συγκεκριµένη 
∆ιαδικασία «Επισκέπτες Εργοταξίου», σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο 
Τεύχος «Γενικές Προδιαγραφές», άρθρο GS0750. 
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GS0450 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Περιγραφή Εργασίας 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην εκτέλεση των απαιτουµένων εργασιών 
καθαρισµού ή και καθαιρέσεων πριν και κατά την διάρκεια κατασκευής καθώς και 
του τελικού καθαρισµού των εγκαταστάσεων και του εργοταξίου προ της 
παραλαβής του Έργου από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος να προβεί στον καθαρισµό του εργοταξίου και σε τυχόν καθαιρέσεις 
πριν από την έναρξη των εργασιών, τόσο στη στάθµη ισογείου / εδάφους όσο και 
σε άλλα επίπεδα εφόσον αυτά υφίστανται. 

1.2 Οι εργασίες περιλαµβάνουν, την παροχή του εργατικού δυναµικού, υλικών και 
εξοπλισµού για τον καθαρισµό ή τις καθαιρέσεις. Επίσης περιλαµβάνουν την 
αποµάκρυνση, αποθήκευση, µετατόπιση ή άλλη διάθεση των υλικών που 
εµπλέκονται µε την κατασκευή του Έργου. 

Οι εργασίες θα προταθούν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση ή/και στις 
αρµόδιες Αρχές. 

Οι εργασίες αφορούν κατ’ ελάχιστο στα παρακάτω: 

• Θάµνους, χαµόκλαδα, δέντρα, κορµούς, άχρηστα ξύλα, κλαδιά, ρίζες, 
σκουπίδια, µπάζα που βρίσκονται εντός των ορίων του εργοταξίου. 

• Σκυροδέµατα κάθε είδους και σύστασης (πλακών, δοκών, υποστυλωµάτων, 
τοιχωµάτων, θεµελίων και θεµελιώσεων, ωπλισµένα ή µή), κράσπεδα, ρείθρα, 
οδοστρώµατα από ασφαλτικό, δροµίσκους από σκυρόδεµα, πεζοδρόµια, κάθε 
είδους τοιχοποιίες (πλινθοδοµές, λιθοδοµές κλπ) και τοίχους, βαθµίδες, 
µνηµεία, αγάλµατα, εγκαταστάσεων προσωρινών γραφείων ή αποθηκών κλπ. 

• Ιστούς ηλεκτροφωτισµού και κοινής ωφελείας ή και συνδέσεις παλαιών 
εγκαταστάσεων, σιδηροτροχιές, κιγκλιδώµατα, κολωνάκια, φράχτες, βαλβίδες 
αερίου, κουτιά ηλεκτρισµού, σηµατοδότες και οδικές σηµάνσεις και άλλο 
παρόµοιο εξοπλισµό κοινής ωφελείας και οδών. 

1.3 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των εργασιών µε άλλες 
παράλληλες εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις αρµόδιες Αρχές. 

1.4 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κατάλληλη δειγµατοληψία και δοκιµές ώστε να 
επιβεβαιώνεται η απουσία ή παρουσία επικίνδυνων υλικών. 

1.5 Ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει γραπτώς τις εµπλεκόµενες τοπικές Αρχές, τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, καθώς και τις δηµοτικές υπηρεσίες για τις εργασίες, 
ζητώντας διακοπή των παροχών τους στις περιοχές που θα επηρεασθούν από 
εργασίες προετοιµασίας του εργοταξίου. 

1.6 Όλα τα επιζήµια απορρίµµατα θα αποµακρυνθούν και θα αποτεθούν σύµφωνα µε 
όλους τους σχετικούς νόµους / διατάξεις σε εγκεκριµένες περιοχές απόθεσης. 
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2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

2.1 Καταγραφή 

Ο Ανάδοχος θα καταγράψει και χαρτογραφήσει την κατάσταση του χώρου του 
εργοταξίου σύµφωνα µε την προδιαγραφή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., «Καταγραφή 
Υφιστάµενης Κατάστασης».  

2.1.1 Τα προϊόντα του καθαρισµού, υλικά και σκουπίδια, θα αποµακρυνθούν από το 
εργοτάξιο. ∆εν επιτρέπεται ταφή ή/και καύση αυτών στο εργοτάξιο.  
Τα διασωθέντα υλικά / φυτά / αντικείµενα κλπ θα αποθηκευτούν σε ασφαλή θέση, 
εγκεκριµένη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα επανατοποθετηθούν σε χώρο και 
χρόνο που θα υποδειχθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

2.1.2 Ο Ανάδοχος θα πάρει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για να προστατέψει 
αντικείµενα (όπως σηµεία χωροσταθµικά, τριγωνοµετρικά βάθρα και γειτονικούς 
χώρους), που δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθούν / καταστραφούν και βρίσκονται 
εντός ή πλησίον των περιοχών εργασιών καθαρισµού του εργοταξίου. 

2.1.3 Τα δέντρα και τα φυτά, που δείχνονται στα Συµβατικά σχέδια / έγγραφα ή που θα 
υποδειχθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ότι παραµένουν και προστατεύονται 
από ζηµιά, θα προστατευθούν µε κατασκευή κατάλληλων εµποδίων ή περιφράξεων 
πλησίον των οριογραµµών των δέντρων και φυτών. Τα οχήµατα, εξοπλισµός, υλικά 
και απορρίµµατα δεν πρέπει να τοποθετηθούν ή σταθµεύσουν σε αυτές τις 
προστατευόµενες περιοχές ή κάτω από τα παραµένοντα δέντρα. Τα 
προστατευόµενα δέντρα και φυτά θα συντηρηθούν και θα διατηρηθούν κατά την 
διάρκεια της περιόδου κατασκευής. 

2.1.4 Καθαρισµός και εκρίζωση 

2.1.5 Θα γίνει καθαρισµός µέσα στα όρια του εργοταξίου. Τα προϊόντα του καθαρισµού, 
υλικά και σκουπίδια, θα αποµακρυνθούν από το εργοτάξιο. 

2.1.6 Οι κορµοί και ρίζες θα αποµακρυνθούν από τις περιοχές εκσκαφών. 

2.1.7 Κλαδιά δέντρων 

Κλαδιά δέντρων που κρέµονται πάνω από οδούς προσπελάσεως και άλλες 
καθορισµένες περιοχές του εργοταξίου θα κοπούν µε κατάλληλο τρόπο και πλησίον 
του κορµού του δέντρου. Πληγές που προξενήθηκαν από κοπή κλάδων θα 
αντιµετωπισθούν µε παχύ στρώµα εγκεκριµένης ασφαλτικής µπογιάς για δέντρα. 

2.2 Καθαρισµός κατά την κατασκευή 

2.2.1 Το εργοτάξιο θα πρέπει να διατηρείται σε ευπρεπισµένη και τακτική κατάσταση, σε 
όλη του την έκταση και την περίµετρο (εσωτερική-εξωτερική & περίφραξη). Η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί, ανά πάσα στιγµή κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
να διατάξει γενικό καθαρισµό του εργοταξίου ως µέρος της εργασίας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει ηµερήσιο γενικό καθαρισµό και υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων και αποβλήτων από το εργοτάξιο. Τα ανωτέρω θα περιλαµβάνουν 
την παροχή και εκκένωση δοχείων και κάδων απορριµµάτων που βρίσκονται σε 
κατάλληλους χώρους στο εργοτάξιο. 

2.2.2 Η αποκοµιδή απορριµµάτων, αποβλήτων και προϊόντων καθαιρέσεων και 
εκσκαφών, θα γίνεται κατά τρόπο ασφαλή και παραδεκτό σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες νόµους και διατάξεις και ως προδιαγράφεται από τις αρµόδιες αρχές.  
∆εν επιτρέπεται η συσσώρευση απορριµµάτων και υλικών εκσκαφής σε 
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οποιοδήποτε χώρο, ειδικά σε σηµεία πρόσβασης στους χώρους εργασίας. ∆εν 
επιτρέπεται η ταφή απορριµµάτων και προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών στο 
εργοτάξιο. Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων ή άλλων υλικών στους 
χώρους του εργοταξίου. 

2.2.3 Έλεγχος σκόνης εκσκαφής καθώς και έλεγχος σκόνης από λειτουργίες 
µηχανηµάτων κατασκευής θα εφαρµόζεται συχνά από τον Ανάδοχο.  
Τα ακόλουθα κατά το ελάχιστο µέτρα µείωσης σκόνης θα πρέπει να εφαρµόζονται: 

α) Περιοδικά θα καταβρέχονται τα χώµατα στον χώρο εργασίας της εκσκαφής 
καθώς και οι επιχώσεις για τον περιορισµό της σκόνης. 

β) Κατάβρεγµα δρόµων περιοδικά µέσα στους χώρους του εργοταξίου καθώς και 
στις κυρίως εισόδους και εξόδους του εργοταξίου. 

γ) Πλύσιµο και καθαρισµό των τοπικών οδών γύρω από το εργοτάξιο που έχουν 
χώµατα, λόγω κατασκευαστικών εργασιών. 

2.2.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τον κατάλληλα διαµορφωµένο και απαραίτητο χώρο 
και προσωπικό για το πλύσιµο των τροχών των φορτηγών ή άλλων µηχανηµάτων 
που εξέρχονται από το εργοτάξιο και εισέρχονται σε ασφαλτοστρωµένες δηµόσιες 
οδούς. Θα πρέπει επίσης να καθαρίζονται λάσπες και σκόνες που έχουν 
επικολληθεί στις εξωτερικές επιφάνειες των οχηµάτων / µηχανηµάτων αυτών. 

2.2.5 Όλα τα φορτηγά εισερχόµενα και εξερχόµενα από το εργοτάξιο µε υλικά ή χαλαρά 
προϊόντα καθαιρέσεων και εκσκαφών θα φορτώνονται κατά τρόπο που θα 
αποτρέπει την πτώση υλικών ή προϊόντων κατά τη µεταφορά και ο κάδος 
φόρτωσης θα φέρει τα ειδικά καλύµµατα. Ο Έλεγχος και η αντιµετώπιση ρύπανσης 
κατά τη διάρκεια µεταφοράς διαµέσου των οδών καθώς και ο έλεγχος φθορών στο 
οδόστρωµα και η άµεση αποκατάστασή τους είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

2.3 Τελικός Καθαρισµός των Εγκαταστάσεων 

2.3.1 Πριν τον τελικό έλεγχο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τις εγκαταστάσεις χρησιµοποιώντας 
επαγγελµατικά συνεργεία για όλες τις τελειωµένες επιφάνειες στην κατασκευή. 

2.3.2 Θα καθαριστούν και αφαιρεθούν όλες οι κηλίδες, σηµάδια, σκόνη, µπάζα, δακτυλικά 
αποτυπώµατα και κάθε είδους βρωµιά ακόµη και από βανδαλισµούς 
χρησιµοποιώντας επαγγελµατικά απορρυπαντικά όπου απαιτείται, που δεν θα 
φθείρουν την κατασκευή. 

2.3.3 Θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές καθαρισµού (για τον καθαρισµό, στίλβωµα, 
γυάλισµα, επάλειψη κηρού ή στεγάνωση) των κατασκευαστών των υλικών και των 
αντικειµένων που θα καθαριστούν. 

2.4 Τελικός Καθαρισµός Εργοταξίου 

2.4.1 Πριν από την τελική επιθεώρηση το εργοτάξιο θα καθαριστεί επιµελώς, σε όλη του 
την έκταση και την περίµετρο, ώστε να είναι σε ευπρεπισµένη και αποδεκτή 
κατάσταση. Όλα τα άχρηστα ή/και αχρησιµοποίητα υλικά, πέτρες, χώµατα, 
προϊόντα καθαιρέσεων, εκσκαφής και οτιδήποτε έχει σχέση µε τις εργασίες θα 
αποµακρυνθούν από το εργοτάξιο. 

2.4.2 Θα καθαριστούν µε πίεση νερού και τρίψιµο όπου απαιτείται όλα τα οδοστρώµατα 
και οι ασφαλτοστρωµένες και σκυροδετηµένες επιφάνειες. 

2.4.3 Όπου υπάρχουν υλικά κονιάµατος σε επιφάνειες σκυροδέµατος ή οδοστρώµατα θα 
αποµακρυνθούν επιµελώς. Όλες οι επίπεδες επιφάνειες σκυροδέµατος και οι 
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εκτεθειµένες κάθετες επιφάνειες σκυροδέµατος και τοίχων θα καθαριστούν µε πίεση 
νερού και θα τριφτούν. 

2.4.4 Όλα τα συστήµατα απορροής υδάτων θα καθαριστούν και θα ελευθερωθούν καθώς 
και όλα τα ανοίγµατα αγωγών θα καθαριστούν και θα προστατευθούν. 
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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.  

 Ο Ανάδοχος θα προβεί στην οργάνωση φακέλων και ηλεκτρονικά όπου είναι 
δυνατόν, συστηµάτων αρχειοθέτησης εγγράφων και σχεδίων, έτσι ώστε όλα τα 
περιεχόµενα του αρχείου να τηρούνται σε ανεξάρτητους φακέλους, µε χρονολογική 
σειρά και σε συνθήκες τέτοιες ώστε να είναι διαθέσιµα οποιαδήποτε στιγµή για 
επιθεώρηση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

1.2  Περιεχόµενα Αρχείου Εργοταξίου 

Το Αρχείο Εργοταξίου θα περιέχει  τα παρακάτω έγγραφα και στοιχεία: 

• Συµβατικά Τεύχη 

• Μεθοδολογίες κατασκευής 

• Εντολές εργασίας 

• Ηµερολόγιο του Έργου 

• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) 

• Ηµερολόγιο Απολογιστικών Εργασιών 

• Αλλαγές επί τόπου του Έργου 

• Εγκεκριµένα Σχέδια Κατασκευής  

• ∆ελτία Επιθεώρησης 

• Εργαστηριακά Αποτελέσµατα 

• Αποτελέσµατα ∆οκιµών επί τόπου του Έργου 

• Πίνακας συµβατικά απαιτούµενων δοκιµών έναντι πραγµατικά εκτελεσθεισών 

• ∆ελτία µη Συµµόρφωσης 

• Τεχνικές Παρεκκλίσεις 

• Φωτογραφίες / video προόδου του έργου 

• Φύλλα υποβολής υλικών (ΦΥΥ) 

• Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 

• ΣΑΥ 

• ΦΑΥ 

• ΣΟ∆ΑΥΕ 

• Αλληλογραφία του Έργου 

 

2. ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος θα ενσωµατώνει τις αποκλίσεις από 
τα σχέδια της Μελέτης Εφαρµογής, προσδιορίζοντας τις πραγµατικές θέσεις υπό 
κλίµακα στα σχέδια Μελέτης Εφαρµογής του Αρχείου, για τις οδεύσεις 
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εργασιών, που περιλαµβάνουν αγωγούς και 
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δίκτυα κοινής ωφέλειας, εγκατεστηµένα σε τοίχους ή εγκιβωτισµένα ή επιχωµένα 
αλλού. Κύριες οδεύσεις σωληνώσεων, αγωγών ή γραµµών απορροής θα 
επισηµαίνονται µε διαστάσεις και υψόµετρα. Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων 
της κατασκευής ή των στοιχείων που σχετίζονται µε την κατασκευή προκύπτει από 
επί τόπου αλλαγή (Field Change) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Απαιτήσεις 
Μελετών του παρόντος τεύχους, ή από Εντολή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα 
αποτυπώνεται και θα καταγράφεται από τον Ανάδοχο στα σχέδια του αρχείου του 
Έργου. Αλλαγές στα σχέδια θα φαίνονται µε λεπτοµέρεια και θα ακολουθείται από 
τον Ανάδοχο διαδικασία ενηµέρωσης των ηλεκτρονικών σχεδίων που θα αποτελούν 
το Αρχείο Εργοταξίου και θα τεκµηριώνονται µε τα αντίστοιχα Field Change. 

 Καµία εργασία δεν θα καλυφθεί µόνιµα µέχρις ότου καταγραφούν όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες. 
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GS0470 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή  

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει προδιαγραφές  γενικών απαιτήσεων των υλικών και 
του εξοπλισµού περιλαµβανοµένων της διαχείρισης, µεταφοράς και αποθήκευσης. 

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 αρίστης ποιότητας και της πλέον 
κατάλληλης κατηγορίας για την εκτέλεση εργασιών υπό τις υφιστάµενες συνθήκες 
κατασκευής και θα αντέχουν στις µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά 
την διάρκεια των εργασιών, χωρίς να υποστούν παραµόρφωση ή επιδείνωση 
οποιασδήποτε ιδιότητας ή τµήµατός 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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, αλλά όχι 
αργότερα των 30 ηµερών πριν τη διεξαγωγή τους, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα 
ειδοποιείται γραπτώς για αυτές. 

 

4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

4.1 Τα υλικά θα συµµορφώνονται κατά σειρά προτεραιότητας µε εθνικά πρότυπα που 
µεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που 
έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν 
υπάρχουν - σε εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές. 
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5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

5.1 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 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. 

6.2 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. οποτεδήποτε. Η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 και πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

7.2 Όπου η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. παρέχει στον Ανάδοχο υλικά ή µέρη αυτών για το 
Έργο, αυτά θα πρέπει γενικά να αποστέλλονται στο Εργοτάξιο από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε ηµεροµηνία που θα επιτρέπει την τήρηση του Συµβατικού 
Χρονοδιαγράµµατος. 
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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 
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 έτσι ώστε να διατηρούνται καθαρά και χωρίς ζηµιές. Οι αποστολές υλικών 
και εξοπλισµού θα ρυθµίζονται 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 στο πάνω 
µέρος, 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 θα περιέχει, µία περιεκτική λίστα συσκευασίας που θα δηλώνει τον 
αριθµό, το σήµα, το µέγεθος, το βάρος και το περιεχόµενο, καθώς και σχετικά 
σχέδια. Ένα δεύτερο αντίγραφο της λίστας συσκευασίας 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 Προσοχή πρέπει να δίνεται 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 συσκευασίας. 

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

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 προµηθεύονται 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. Ηλεκτρικά και άλλα 
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 ∆οµικά και βιοµηχανικά υλικά θα πρέπει να φέρουν στη 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 Ειδική µέριµνα θα δοθεί στην αποφυγή βλαβών από την οξείδωση σε άξονες και 
στα έδρανά τους. Σε τέτοια σηµεία, θα χρησιµοποιηθούν ισχυρά περιτυλίγµατα 
εµποτισµένα µε αντιδιαβρωτικά υγρά, ικανά να αντέξουν σε πιέσεις και άλλες 
κινήσεις που θα συµβούν κατά τη µεταφορά τους. 

10.12 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

11.1 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα µεριµνά για την αποστολή στο Εργοτάξιο των υλικών 
που θα προµηθεύει η ίδια για την εκτέλεση του Έργου. 
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 Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

11.3 Εάν ο έλεγχος του Αναδόχου στα υλικά και εξοπλισµό που προµήθευσε η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και απεστάλησαν στο Εργοτάξιο παρουσιάζει ενδείξεις απωλειών ή 
ζηµιών, ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει άµεσα την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Αν ο 
Ανάδοχος δεν ειδοποιήσει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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. 

11.4 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και θα αποζηµιώσει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για 
όλες τις απώλειες ή ζηµίες σε υλικά χορηγηθέντα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των ελαττωµάτων και ελλείψεων που θα µπορούσαν 
να αποκαλυφθούν κατά τον έλεγχό 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 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

11.5 Το κόστος απώλειας υλικών που χορηγούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., λόγω 
ελλιπούς φύλαξης τους από τον Ανάδοχο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

11.6 Υλικά και εξοπλισµός που θα χορηγηθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν θα 
χρησιµοποιηθούν για άλλους λόγους εκτός του Έργου. 

 

12. ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 

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, 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Φροντίδα θα ληφθεί ώστε να υπάρχει 
διαφοροποίηση µεταξύ των σηµαδιών των εξαρτηµάτων ταυτόσηµων συναρµογών. 
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 τη 
µελλοντική συντήρηση κάθε τεµαχίου, θα τοποθετηθούν ευανάγνωστα σε 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 
αποσβεστεί 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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13. ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΕΙΓΜΑΤΑ 

 Η διαχείριση (πιστοποιητικά, ετικέτες, συσκευασία, αποθήκευση, χρήση, 
απόρριψη), των χηµικών υλικών και των µειγµάτων θα είναι σύµφωνη µε το 
Παγκόσµιο Εναρµονισµένο Σύστηµα (ΠΕΣ) Ταξινόµησης και Επισήµανσης Χηµικών 
Προϊόντων. (ΠΕΣ: GHS Globally Harmonized System (of Classification and 
Labelling of Chemicals)). Τα επικίνδυνα χηµικά υλικά και µείγµατα (χρώµατα, 
διαλύτες κλπ) θα συνοδεύονται απαραίτητα από αναλυτικό ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας (Safety Data Sheet – SDS) στα Ελληνικά. 
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GS0500 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1.1 Χρονοδιάγραµµα (Χ/∆) είναι το αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα για την εκτέλεση του 
Έργου, υποβληθέν από τον  Ανάδοχο, που αποτυπώνει το αντικείµενο όλου του 
Έργου. 

1.2 Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα είναι η εγκεκριµένη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
έκδοση του χρονοδιαγράµµατος το οποίο προετοιµάζεται και υποβάλλεται από τον 
Ανάδοχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε τύπο δικτυωτού 
διαγράµµατος προγενέστερων δραστηριοτήτων PDM (Preceding Diagram Method), 
µε τη µέθοδο της κρίσιµης διαδροµής (Critical Path Method), µε την χρήση 
λογισµικού PRIMAVERA.  

1.3 Αναθεωρηµένο Χ/∆ είναι η εγκεκριµένη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έκδοση του 
χρονοδιαγράµµατος το οποίο προετοιµάζεται και υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
µετά την τροποποίηση του αντικειµένου της σύµβασης ή την χορήγηση 
παράτασης/παρατάσεων σε προθεσµία/προθεσµίες του Έργου. 

1.4 Μηνιαία ενηµέρωση Χ/∆, ως τµήµα της Μηνιαίας αναφοράς Προόδου, είναι η 
επικαιροποίηση του Χ/∆ µε όλα τα στοιχεία προόδου και νέα δεδοµένα του έργου 
στο τέλος εκάστοτε µηνός.  

 

2. ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 Το Χρονοδιάγραµµα που σύµφωνα µε τους Όρους της Σύµβασης θα υποβάλλει ο 
Ανάδοχος στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα βασίζεται στη Μέθοδο της Κρίσιµης 
∆ιαδροµής (CPM) και θα εκπονηθεί µε τη χρήση της έκδοσης 8.2 ή νεότερης, του 
λογισµικού PRIMAVERA.  

2.2 Η ∆οµή Κατάτµησης Εργασιών (Work Breakdown Structure WBS) του Χ/∆ στο 
Primavera θα ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο, θα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις 
ειδικές συνθήκες του Έργου και θα οριστικοποιείται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.:  

 

Επίπεδο 1: Προσδιορίζει το συγκεκριµένο Έργο: 

Παράδειγµα είναι: Επέκταση Α/Ξ Τραµ στο Ελληνικό 

Επίπεδο 2: Προσδιορίζει την τοποθεσία: 

Παραδείγµατα είναι: Γενικά στο Έργο, Υπόστεγο 

Επίπεδο 3: Προσδιορίζει κατηγορίες εργασιών: 

Παραδείγµατα είναι: Προκαταρκτικές Εργασίες, Μελέτες Έργων 
ΠΜ, Μελέτες Η/Μ, Έργα Η/Μ, Σιδηροδροµικά Συστήµατα  

Επίπεδο 4: Προσδιορίζει το είδος της εργασίας: 

Παραδείγµατα είναι: Μελέτη εφαρµογής, Κυκλοφοριακά, 
Αρχαιολογικά, Εκσκαφή, Αρχιτεκτονικά, Εγκατάσταση Η/Μ  

 

 Θα περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες του έργου οργανωµένες σε ενδεικτικές και 
αποκλειστικές. 

2.3 Οι δραστηριότητες του Χ/∆ θα είναι διακριτά µέρη εργασίας, τα οποία όταν 
ολοκληρωθούν, θα παράγουν καθορισµένα και αναγνωρίσιµα τµήµατα ή φάσεις 
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εντός της Σύµβασης. ∆ραστηριότητες διάρκειας τριάντα (30) ηµερών ή 
περισσότερο, εκτός από την περίπτωση που ο χρόνος αυτός αφορά µία προµήθεια, 
θα αναλυθούν σε καθορισµένες διακριτές δραστηριότητες µικρότερης διάρκειας.  

Όλες οι δραστηριότητες θα είναι συνδεδεµένες µε σχέσεις προσδιορίζοντας την 
αλληλουχία των εργασιών και τη λογική του χρονοδιαγράµµατος δηλαδή θα έχουν 
προγενέστερες και ακόλουθες δραστηριότητες (Predecessors / Successors). Μόνο 
η υπογραφή της Σύµβασης δεν θα έχει προγενέστερη και η ολοκλήρωση του έργου 
δεν θα έχει ακόλουθη.  

Υποχρεωτικοί περιορισµοί (mandatory constraints) δεν θα χρησιµοποιηθούν στην 
ανάπτυξη και συντήρηση του χρονοδιαγράµµατος επειδή επηρεάζουν τη λογική του 
Χρονοδιαγράµµατος. 

2.4 Το Χρονοδιάγραµµα θα υποβληθεί σε έντυπη µορφή και σε ηλεκτρονική 
(επεξεργάσιµη) µορφή. Σε µηνιαία διαστήµατα, το Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα θα 
ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο όπως απαιτείται, στο λογισµικό PRIMAVERA, 
λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες υπάρχουσες πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες, που ολοκληρώθηκαν σε αυτό το διάστηµα, δραστηριότητες εν 
εξελίξει ή δραστηριότητες που δεν έχουν αρχίσει, πληροφορίες οι οποίες θα 
συµφωνηθούν µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Αυτό το µηνιαίο ενηµερωµένο Χ/∆ θα 
υποβάλλεται εντός των πέντε (5) πρώτων ηµερών του εποµένου µήνα µαζί µε τη 
µηνιαία Έκθεση Προόδου του Έργου και τις φωτογραφίες προόδου. 

2.5 Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος για την καλύτερη οργάνωση της κατασκευής επί τόπου 
των µετώπων του έργου, θα προετοιµάζει και θα υποβάλλει κάθε δύο (2) 
εβδοµάδες, ένα κυλιόµενο αναλυτικό πρόγραµµα εργασιών σε µορφή ράβδων (Bar 
Chart) τεσσάρων (4) εβδοµάδων µε λεπτοµέρεια όλων των εργασιών που είναι σε 
πρόοδο, ή βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης. Οι εργασίες του διαγράµµατος 
ράβδων θα αποτελούν ανάλυση των δραστηριοτήτων του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος (Ε.Χ). µε το οποίο θα είναι συµβατό εξ΄ ολοκλήρου. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

3.1 Εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα του Έργου το οποίο και θα ελεγχθεί από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Σ.Υ. Επίσης θα 
περιλαµβάνονται µε λεπτοµέρεια οι υποβολές της µελέτης και οι απαιτήσεις για 
συντονισµό µε άλλους Αναδόχους ή / και άλλους Φορείς. Το Χρονοδιάγραµµα θα 
απεικονίζει όλες τις δραστηριότητες, την κρίσιµη διαδροµή και τις συµβατικές 
προθεσµίες του Έργου που περιέχονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και θα είναι 
σύµφωνο µε αυτές. Οι προθεσµίες της Σύµβασης θα επιβεβαιώνονται από τη 
λογική του χρονοδιαγράµµατος του Έργου και την ακολουθία των δραστηριοτήτων. 

3.2 Το υποβληθέν Χ/∆ θα συνοδεύεται από αναλυτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα 
αναλύονται όλες οι παραδοχές του Χ/∆ για κάθε σηµείο ή φάση του Έργου και για 
κάθε είδος εργασίας. Θα παρατίθενται οι εργάσιµες ηµέρες/ώρες, ο αριθµός των 
µετώπων και συνεργείων, οι πόροι που θα χρησιµοποιηθούν (ανθρώπινο δυναµικό 
και εξοπλισµός) και θα αποτυπώνεται η υλοποίηση των µεθόδων κατασκευής του 
έργου. Το τµήµα του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται στις µελέτες θα 
περιλαµβάνει προετοιµασία, έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όλων των 
µελετών. Ο βαθµός ανάλυσης των δραστηριοτήτων των µελετών θα είναι τέτοιος 
ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος και παρακολούθηση, ανά ειδικότητα Μηχανικού 
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(πχ. γεωτεχνικά, στατικά, αρχιτεκτονικά, κυκλοφοριακά), ανά σύστηµα (πχ. 
φωτισµός, πυρανίχνευση) και ανά γεωγραφική θέση όπου και όπως απαιτείται. Το 
τµήµα που αναφέρεται στις Μελέτες θα προσδιορίζει τις ηµεροµηνίες που απαιτείται 
πληροφορία για τα σηµεία αλληλεπίδρασης µεταξύ Αναδόχων ή / και Φορέων και 
τις ηµεροµηνίες που η πληροφόρηση θα είναι διαθέσιµη από τον Ανάδοχο προς 
Αναδόχους ή / και άλλους Φορείς. Επίσης το τµήµα που αναφέρεται στις Μελέτες 
θα δείχνει την ανάπτυξη, υποβολή και έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όλων 
των εγχειριδίων, Εκπαίδευσης και τους Καταλόγους Ανταλλακτικών που 
απαιτούνται από την Σύµβαση.  

Στο χρονοδιάγραµµα θα ληφθεί κατ’ ελάχιστον ένας κύκλος επανυποβολών για 
κάθε µελέτη, δηλαδή: υποβολή - έλεγχος - επανυποβολή - έγκριση. Το Πρόγραµµα 
Υποβολής Μελετών (Π.Υ.Μ.) θα είναι πλήρως συµβατό µε το τµήµα του Χ/∆ που 
αναφέρεται στις µελέτες. 

3.3 Το τµήµα του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται στις κατασκευές θα δείχνει µε 
λεπτοµέρεια την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, την εκτέλεση των Εργασιών ανά 
γεωγραφική θέση, ανά είδος εργασίας (πχ. Έργα πολιτικού Μηχανικού), ανά 
σύστηµα (πχ. φωτισµός, πυρανίχνευση), ανά φάση (πχ. σκυροδετήσεις, 
αρχιτεκτονικά, κυκλοφοριακές παρακάµψεις, αποκατάσταση), υποστηριζόµενες 
από παραδοχές για τις Μεθόδους Κατασκευής, τους Ρυθµούς Προόδου και τους 
χρησιµοποιούµενους Πόρους. Επίσης θα δείχνει όλες τις ηµεροµηνίες που αφορούν 
σηµεία αλληλεπίδρασης µε φορείς ή ηµεροµηνίες όπου δίδεται πρόσβαση σε 
Αναδόχους ή / και φορείς. 

3.4 Το τµήµα του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται στην παραγωγή των 
προµηθειών θα περιλαµβάνει την κατασκευή/συναρµολόγηση, δοκιµή 
εργοστασίου/επιθεώρηση, συσκευασία/µεταφορά και παραλαβή όλων των 
απαιτούµενων  εξοπλισµών και των υλικών για το σύνολο του Έργου. 

3.5 Το τµήµα του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται στις δοκιµές και θέση σε 
λειτουργία θα περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις φάσεις δοκιµών ανά Σύστηµα. 

3.6 Προετοιµάζοντας το Χρονοδιάγραµµα, ο Ανάδοχος θα προσέξει τα παρακάτω:  

• Τις συνθήκες πρόσβασης στις περιοχές του Έργου σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

• Την εκτίµηση εύλογης και ρεαλιστικής διάρκειας δραστηριοτήτων όπως οι 
αρχαιολογικές ανασκαφές, οι καταλήψεις των χώρων, οι παρακάµψεις δικτύων 
και κυκλοφορίας, οι κατεδαφίσεις κλπ. που πιθανόν χρειάζονται. 

• Σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους σε ορισµένους χώρους µπορεί να 
υπάρχει παράλληλη εργασία µε άλλους Αναδόχους. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
συνεργάζεται µαζί τους και να προγραµµατίζει τις εργασίες του κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να µην παρεµποδίζει τις εργασίες των άλλων Αναδόχων.  

• Η έλλειψη ηµεροµηνιών ή διαρκειών δραστηριοτήτων που έχουν παραληφθεί 
από το Χρονοδιάγραµµα, δεν αφαιρεί το δικαίωµα στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
να προσδιορίσει λογικές ηµεροµηνίες ή διάρκειες για τις εν λόγω 
δραστηριότητες. 

3.7 Κατ΄ ακολουθία για την ανάπτυξη των συντονισµένων χρονοδιαγραµµάτων 
κατασκευής µπορεί να κριθεί αναγκαίο, δραστηριότητες της κατασκευής να 
αναλυθούν και να προγραµµατιστούν από τον Ανάδοχο, όπως ήθελε απαιτηθεί από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για ειδικούς λόγους. 
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3.8 Στην περίπτωση χορήγησης παρατάσεως/παρατάσεων προθεσµίας/προθεσµιών 
του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, να 
υποβάλλει πρόταση αναθεωρηµένου Χ/∆ εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα τη Μηνιαία Αναφορά Προόδου του Έργου. Η Αναφορά θα 
υποβάλλεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εντός των πέντε (5) πρώτων ηµερών 
εκάστου µηνός και θα καλύπτει την εκτέλεση των εργασιών του µήνα που παρήλθε. 

Η Αναφορά θα συντάσσεται στη µορφή που µπορεί να ορίζεται από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα περιλαµβάνει, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτά, τα 
ακόλουθα: 

α) Ενηµερωµένο Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα του Έργου (και σε ηλεκτρονική 
µορφή επεξεργάσιµη του λογισµικού PRIMAVERA).  

β) Συνοπτική Παρουσίαση των Ποσοστών Προόδου Εργασιών για κάθε 
υπεύθυνη οµάδα (είδος εργασίας). 

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 λειτουργία) 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 την διάρκεια της 
περιόδου που αποτελεί αντικείµενο της έκθεσης και επιβεβαιωµένες / 
ανεπιβεβαίωτες ηµεροµηνίες παράδοσης. 

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

θ) Φωτογραφίες προόδου: ένα τµήµα επιλεγµένων φωτογραφιών (µε σαφή 
αναφορά στη σχετική δραστηριότητα του χρονοδιαγράµµατος) µε 
χαρακτηριστικά στιγµιότυπα της προόδου του Έργου σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 που ακολουθεί. 

1.2 Ο Ανάδοχος θα παρίσταται στις Συσκέψεις Προόδου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,  
πραγµατοποιούµενες µηνιαίως σε χώρο και χρόνο που ορίζεται από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η συχνότητα τους θα τροποποιείται, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

1.3 Ο Ανάδοχος θα παρίσταται στις συσκέψεις µελετών που συγκαλεί η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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. Κατασκευαστικά θέµατα, λύσεις, θέµατα 
ασφαλείας, η πρόοδος λεπτοµερούς χρονοδιαγράµµατος τεσσάρων (4) εβδοµάδων 
και λοιπά θέµατα θα συζητώνται και επιλύονται. Η συχνότητα των εν λόγω 
συσκέψεων θα τροποποιείται όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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1.5 Ο Ανάδοχος θα παρίσταται σε συσκέψεις Συντονισµού µελετών και εργασιών µε 
άλλους Αναδόχους της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κρατικών υπηρεσιών, ΟΚΩ, όπως θα 
καθορίζονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µε στόχο τον αναλυτικό 
προγραµµατισµό και οργάνωση εκτέλεσης των εργασιών, χώρων εργασίας κλπ 
ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή εκτέλεση όλων των εργασιών. 

Οι ανωτέρω 1.2 έως 1.5 συσκέψεις θα πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην προδιαγραφή GS0400 «Συσκέψεις Έργου». 

 

2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ 

2.1 Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει την καταγραφή της εκτέλεσης των έργων µε την λήψη 
φωτογραφιών, από επαγγελµατία φωτογράφο, εγκεκριµένο από την AM. Αυτές οι 
φωτογραφίες θα καλύπτουν την έκταση έργων που θα ορίζει η ΑΜ, σε όλες και 
κάθε µία από τις γεωγραφικές θέσεις και θα λαµβάνονται σε διαστήµατα του ενός 
µηνός ή όποτε το απαιτεί η ΑΜ. Οι φωτογραφίες θα υποβάλλονται στην ΑΜ σε 
έντυπη µορφή και σε ηλεκτρονική µορφή, σε CD/DVD µαζί µε την µηνιαία έκθεση 
προόδου.  

2.2 Όλες οι εκτυπώσεις θα σηµαίνονται µε την ηµεροµηνία λήψης και σύντοµη 
περιγραφή της εργασίας. 

2.3 Τα δικαιώµατα όλων των φωτογραφιών θα παραχωρούνται στην AM και τα 
CD/DVD. Οι φωτογραφίες δεν θα χρησιµοποιούνται για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς 
την έγκριση της AM. 

Η διάρκεια της φωτογραφικής καταγραφής θα είναι από την στιγµή έναρξης των 
προκαταρκτικών εργασιών (εργοταξιακές περιφράξεις, µετατόπιση δικτύων ΟΚΩ 
κλπ) µέχρι και την αποκατάσταση και παράδοση του διαµορφωµένου χώρου. 
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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 Κατασκευής θα πρέπει εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από 
την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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 κατασκευής θα 
υποβάλει προς έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., το βιογραφικό του 
στελέχους που θα καλύπτει τη θέση του Υπευθύνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

2.4 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εντός είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη της απάντησης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

2.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Κατασκευής 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 Κατασκευής 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 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι υποχρεωτικές για εφαρµογή. Τυχόν αποδοχή του Σ∆Π 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. µε παρακολούθηση της πληρότητάς του από τον Ανάδοχο Κατασκευής. 

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

 

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και έχουν κρίσιµη σηµασία για το Έργο θα 
πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

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 κατασκευής 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

• Αναλυτικές Λειτουργικές ∆ιαδικασίες που προβλέπονται από το Πρότυπο 
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 στις Μεθοδολογίες 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 κατασκευής 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για αναθεωρήσεις εγγράφων και εντύπων 
που σχετίζονται µε την παρακολούθηση της κατασκευής. 

Σηµειώνεται ότι έντυπα που αφορούν στη ∆ιαχείριση του Έργου και είναι 
τυποποιηµένα στο Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα 
υποβάλλονται 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, στη Συντήρηση 
και Βαθµονόµηση των Οργάνων και στη λειτουργία του Εργαστηρίου Ποιοτικού 
Ελέγχου. 

• ∆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 Κατασκευής, στη ∆ιεκπεραίωση και τον 
Έλεγχο των Προµηθειών και των Παραλαµβανόµενων Υπηρεσιών και στην 
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Σχέση και τον Έλεγχο των Υπεργολάβων. ∆ιευκρινίζεται ότι η έννοια του 
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 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και να λαµβάνει υπόψη υποδείξεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

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, καθώς επίσης και τους 
επιλεχθέντες Συνεργαζόµενους Τρίτους, µε αναφορά στη διαδικασία 
αξιολόγησης, τους τρόπους Ελέγχου και Επιθεώρησής τους, τους τρόπους 
Παραλαβής των παραδιδόµενων Αγαθών και Υπηρεσιών. 

• Κύριο Μηχανολογικό 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 Ενέργειες. Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης 
των µη συµµορφώσεων που τυχόν θα εντοπιστούν στη διάρκεια εκτέλεσης του 
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Έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για αποφυγή επανάληψής τους. Καθορίζει 
επίσης διαδικασία επαλήθευσης της αποτελεσµατικότητας των µέτρων. 

• 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 Κατασκευής 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 Κατασκευής 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 Κατασκευής 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, 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 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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 Στο εργοτάξιο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., τόσο στα γραφεία του Αναδόχου όσο και 
στα γραφεία της Επίβλεψης, θα υπάρχει διαθέσιµος Κατάλογος Εγκεκριµένων 
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Μελετών και Σχεδίων του Έργου, ενηµερωµένος µε κάθε µεταβολή που τυχόν 
προκύπτει. 

 

7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

7.1 Η ικανοποιητική ∆ιαχείριση Κόστους και Χρονικού Προγραµµατισµού, είναι συµβατή 
µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 10005:2005 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

• 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 Κατασκευής χρησιµοποιεί Πληροφοριακό Σύστηµα 
∆ιοίκησης, αυτό θα πρέπει να είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας των 
∆ηµοσίων Έργων και να υποβάλλεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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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. 

• 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 ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 που γίνεται σε Εξωτερικά συνεργαζόµενα διαπιστευµένα 
Εργαστήρια ή εκτελείται επιτόπου του Έργου. Στην έννοια των ελέγχων και δοκιµών 
περιλαµβάνονται τόσο οι δοκιµές συνήθους Ελέγχου Ποιότητας Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού (σκυρόδεµα, χωµατουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά κλπ), όσο και 
δοκιµές σε ενσωµατωµένα υλικά που απαιτούν πιθανή χρήση εξωτερικών 
εξειδικευµένων Εργαστηρίων. Επίσης περιλαµβάνουν επιτόπου δοκιµές υλικών και 
συστηµάτων καθώς και τη 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 
γενικά στοιχεία της θέσης της δειγµατοληψίας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, η 
ηµεροµηνία και το εργαστήριο που πραγµατοποίησε τη δειγµατοληψία, καθώς και η 
ηµεροµηνία και το εργαστήριο που πραγµατοποίησε τη δοκιµή. 

8.4 Κάθε δείγµα θα πρέπει να αναγνωρίζεται µε διακριτό κωδικό, ο οποίος θα 
ταυτοποιεί τόσο την προέλευση του δείγµατος (σκυρόδεµα, εκτοξευόµενο 
σκυρόδεµα, ασφαλτικά κλπ), όσο και την αύξουσα αρίθµησή του. 

8.5 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, κωδικό δείγµατος, 
κατηγορία εργασίας και προέλευση υλικού, ηµεροµηνία λήψης του δείγµατος και 
εκτέλεσης της δοκιµής, θέση υπογραφών για επιβεβαίωση δειγµατοληψίας και 
δοκιµής, αναφορά του εργαστηρίου εκτέλεσης της δοκιµής, χαρακτηρισµό του 
αποτελέσµατος ως αποδεκτού ή µη και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση 
αστοχίας. 

8.6 Τα αποτελέσµατα των δοκιµών υποβάλλονται άµεσα στον Επιβλέποντα Μηχανικό 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και κατ΄ ελάχιστον µηνιαία στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η 
υποβολή των αποτελεσµάτων θα συνοδεύεται, όπου απαιτείται, µε στατιστικές 
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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. 

8.7 Η τήρηση των Βιβλίων του εργοταξιακού εργαστηρίου γίνεται µε ευθύνη του 
Αναδόχου Κατασκευής και καθ’ υπόδειξη του Κ.Ε.∆.Ε. το οποίο έχει την εποπτεία 
της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου.  

8.8 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, 

8.9 Η Τεχνική Βιβλιοθήκη τηρείται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου κατασκευής 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. 

8.10 Οι ∆ιακριβώσεις και Βαθµονοµήσεις των Οργάνων Μέτρησης και Ελέγχων θα 
γίνονται από εξωτερικούς διαπιστευµένους φορείς, πλην των περιπτώσεων που ο 
φορέας αδειοδότησης του Εργοταξιακού Εργαστηρίου (ΚΕ∆Ε) κρίνει ότι ο 
Ανάδοχος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και προσωπικό να τις διεκπεραιώσει. 
Όλες οι δαπάνες που επέρχονται από τη διαδικασία των ∆ιακριβώσεων και 
Βαθµονοµήσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο Κατασκευής. 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 Κατασκευής 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 το 
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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
Επίσης θα πρέπει να προβλέπουν και να περιγράφουν τις διαδοχικές φάσεις 
κατασκευής 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 
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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε..  
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 ενσωµατωµένων Υλικών και 
Υπηρεσιών Κατασκευής 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 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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: 

• Ύπαρξη Πιστοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τη 
σειρά προτύπων ISO 9001. 

• Ιστορικό µακροχρόνιας παρουσίας στην αγορά. 

• Συστάσεις και µέγεθος προµηθευτή/κατασκευαστή. 

• Επίσκεψη αξιολόγησης προµηθευτή/κατασκευαστή. 

• Αποτελέσµατα προγενέστερης συνεργασίας µεταξύ Αναδόχου / ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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 9001. 

• 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 
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απαιτήσεις των συµβατικών τευχών και της Εθνικής και Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας Τυποποίησης. 

• Αποτελέσµατα προγενέστερης Επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του 
Προµηθευτή / Κατασκευαστή από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 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 το λόγο αυτό οι αγορές θα πρέπει να 
γίνονται βάση 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. 

10.5 Στο πλαίσιο των Επιθεωρήσεων Ποιότητας που διενεργεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 
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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 
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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’ ελάχιστο 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 AΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα υλοποίησης ελέγχων του Συστήµατος  
∆ιαχείρισης Ποιότητας του Αναδόχου και της εφαρµογής του ΠΠΕ. Σε περίπτωση 
που η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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. 

• 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 την 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 Κατασκευής µε µεθοδολογία αντίστοιχη µε αυτή που 
αναπτύχθηκε παραπάνω. Οι Επιθεωρήσεις αυτές προσανατολίζονται στον 
έλεγχο εφαρµογής των Καταλόγων Σηµείων Ελέγχου της Κατασκευής, µε 
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επικέντρωση στον τρόπο υλοποίησης των Σηµείων Αναµονής Έγκρισης από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Σε σχέση µε τα Σηµεία Παρουσίας επικεντρώνονται στην αξιολόγηση επάρκειάς 
τους για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της Κατασκευής. Οι Επιθεωρήσεις 
Εργασιών Κατασκευής θα διεξάγονται µία φορά πριν, κατά και µετά την 
ολοκλήρωση κατασκευής ενός διακριτού τµήµατος του Έργου. 

• Επιθεωρήσεις Επάρκειας Ελέγχου Ποιότητας, στις οποίες ο έλεγχος 
επικεντρώνεται στα ακόλουθα σηµεία: 

� Έλεγχος της επάρκειας των εργοταξιακών και 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. 

� ∆ιασφάλιση του αξιόπιστου των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών 
ελέγχων, µε επιθεώρηση του τρόπου εκτέλεσης των δοκιµών. 

� Έλεγχος λειτουργίας και επάρκειας των εργοστασιακών παρασκευαστηρίων 
σκυροδέµατος και ασφαλτικών. 

� Έλεγχο πρώτων υλών, ενσωµατωµένων υλικών και Η/Μ 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. 

� Έλεγχο εφαρµογής των κατά περίπτωση προβλεπόµενων προτύπων, 
προδιαγραφών, κανονισµών κλπ κατά τη διεξαγωγή του ποιοτικού ελέγχου 
της κατασκευής. 

 

12. ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δαπάνη, παρουσία της Επίβλεψης της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα 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 Η/Μ εγκαταστάσεις είναι ο καθοριζόµενος 
στα Συµβατικά Τεύχη. Όπου αυτά δεν προβλέπονται θα προτείνονται από τον 
Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

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 την Επίβλεψη 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

12.3 Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 
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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ανακαλύψει προφανείς 
παρεκκλίσεις από Κανονισµούς ή Προδιαγραφές ή εµφανώς ελαττωµατικές 
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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να 
παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται το Έργο του,  η 
ελεύθερη πρόσβασή του σε όλους τους χώρους κατασκευής 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα Προγράµµατα Ελέγχων και 
∆οκιµών, που θα εκτελεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου 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 ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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 
διευκολύνονται 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. 
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3.2 Έλεγχοι που διενεργούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται µε µέριµνα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και κατασκευών, είτε προληπτικά είτε 
συµπληρωµατικά προς τους ελέγχους που διενεργούνται από τον Ανάδοχο στο 
σύνολο της κατασκευής για διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των 
Κανονισµών/Προδιαγραφών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει απροφάσιστα την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών και να συνδράµει µε το προσωπικό του 
στην 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 τη γεωµετρία και τις φυσικές και µηχανικές τους ιδιότητες. 

Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στη διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριµένων 
µελετών, σχεδίων, υλικών και των καθορισµένων ανοχών. 

Σε περίπτωση που η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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. 
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Κατά την διάρκεια της δειγµατοληψίας και των εργαστηριακών δοκιµών πρέπει να 
παρίστανται εκπρόσωποι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του Αναδόχου. Σε 
περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 
κατασκευής, γενικό πρόγραµµα ελέγχων και µελέτη οργάνωσης δειγµατοληψιών και 
λοιπών φάσεων ελέγχων, που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού. 

4.2.2 Τα λεπτοµερέστερα προγράµµατα ελέγχων θα υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη των συναφών εργασιών. 

4.2.3 Η µεταφορά των δειγµάτων θα γίνεται µε µέριµνα του Αναδόχου, κατά την οποία θα 
µπορεί να παρίσταται η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

4.3 Εργαστήρια Ελέγχου 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σε Εξωτερικά ∆ιαπιστευµένα Εργαστήρια που θα 
προταθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε τουλάχιστον δύο εξωτερικά ∆ιαπιστευµένα 
Εργαστήρια. Τα εξωτερικά ∆ιαπιστευµένα Εργαστήρια που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος πρέπει να είναι διαφορετικά  από το εργαστήριο που θα χρησιµοποιήσει 
η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τη διενέργεια των ελέγχων που διενεργούνται από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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. 

Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ανάδοχος (δειγµατοληψίες, δοκιµές) αφορούν το σύνολο 
της κατασκευής του Έργου και όχι τις προπαρασκευαστικές εργασίες, οπότε οι 
εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής ενδιαφέρουν µεν 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αποτελούν δε ευθύνη των εσωτερικών ελέγχων του 
Αναδόχου. 

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: 
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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή 
τον Ανάδοχο. 

Το Α.Ε.- ΑΝ θα φυλάσσεται στο εργοταξιακό γραφείο του Αναδόχου. Αντίγραφο 
µπορεί να διατηρεί και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 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, η θέση της ή το δείγµα θα υποδεικνύεται από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Εν γένει η δειγµατοληψία θα γίνεται στις θέσεις που 
παρουσιάζουν δυσµενή εικόνα για την ποιοτική συµπεριφορά του Έργου. 

Τα Πρακτικά ∆ειγµατοληψίας θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και από 
εκπρόσωπο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε περίπτωση παρουσίας εκπροσώπου της 
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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο πλαίσιο 
υποβολής του ΠΠΕ. Ο Πίνακας Συµβατικά Απαιτούµενων Ελέγχων και ∆οκιµών θα 
πρέπει να συµπληρώνεται κατά την εκτέλεση του Έργου µε τους υλοποιηθέντες 
ελέγχους και ∆οκιµές και να υποβάλλεται τουλάχιστον µηνιαία στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

5.1 ∆ικαιώµατα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει ελέγχους / δοκιµές 
σε οποιαδήποτε εργασία, υλικό και τµήµα κατασκευής. 

Ο Ανάδοχος έχει τις παραπάνω υποχρεώσεις: 

α. Να διενεργήσει τους περιγραφόµενους ελέγχους σύµφωνα µε την παράγραφο 
4.7 της παρούσης. 

β. Να διαθέτει τον εξοπλισµό του και το προσωπικό του για την εκτέλεση ελέγχων / 
δοκιµών που θα ζητηθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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γ. Να διευκολύνει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται 
στην παράγραφο 4.1. 

5.2 Ειδοποίηση του Αναδόχου για την διενέργεια ελέγχων 

Για τους ελέγχους που διενεργούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 αποτέλεσµα τους θα λαµβάνονται τα σχετικά µέτρα. 

 

6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

6.1 Ο έλεγχος των εισερχοµένων υλικών ή και των προκατασκευασµένων τµηµάτων 
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 ή και προκατασκευασµένα 
στοιχεία, όπως χάλυβας οπλισµού, µεταλλικά στοιχεία, καλώδια τενόντων, 
πάσσαλοι, υλικά τοιχοποιίας, αρχιτεκτονικά υλικά, υαλοπίνακες, ηλεκτρολογικό 
υλικό, σιδηροδροµικό υλικό, σωλήνες, µηχανολογικό υλικό, 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 
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 
υλικών που εµπίπτουν στην σήµανση CE, η ΑΜ διατηρεί το δικαίωµα 
επαλήθευσης των δηλωθέντων χαρακτηριστικών επίδοσης 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 
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• την ηµεροµηνία του ελέγχου 

• τα ονόµατα των εκπροσώπων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 
ασφάλεια της κατασκευής. 

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 να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι, συνεργεία εργασιών, σύµβουλοι, 
εντολοδόχοι, προµηθευτές αυτού, αυτοαπασχολούµενοι, επισκέπτες, τρίτοι, καθ' 
όλο τον χρόνο κατά τον οποίο βρίσκονται στο Τραµ της Αθήνας, για την εκτέλεση 
του Έργου «Επέκταση Αµαξοστασίου Τραµ στο Ελληνικό», 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., των εξουσιοδοτηµένων από αυτήν προσώπων καθώς και αυτών που 
ασχολούνται µε τις αρχαιολογικές εργασίες και κάθε τρίτου, στους χώρους που 
εκτελούνται οι εργασίες για το Έργο, καθώς και των Εργολαβικών Εργασιών, των 
Υλικών, του Εξοπλισµού του και των εργασιών των σχετικών µε τις µετατοπίσεις 
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).  

Οι εργασίες του Αναδόχου θα πραγµατοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται πάντοτε η ασφάλεια των εργαζοµένων του, των εργαζοµένων της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και των τρίτων. 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 (βλέπετε Παρ. 5.3).  

Εάν ο Ανάδοχος λάβει µία ειδοποίηση επιθεώρησης ή ειδοποίηση διαπίστωσης 
παραβάσεων κατόπιν επιθεώρησης από το αρµόδιο τµήµα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. ή οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής θα ενηµερώνει αµέσως την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. αποστέλλοντας αντίγραφα των εν λόγω ειδοποιήσεων (εκτός εάν η ειδοποίηση 
έχει εκδοθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) και θα προβαίνει σε όλες τις 
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απαιτούµενες διορθώσεις, όπως απαιτείται από το αρµόδιο τµήµα της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή της οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής. 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να 
απαιτήσει την αποµάκρυνση από το χώρο εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που 
κατά την τεκµηριωµένη άποψη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. συστηµατικά παραβαίνει 
τις διαδικασίες ασφαλείας. Αυτό το πρόσωπο δεν µπορεί να επιστρέψει στο χώρο 
εργασίας χωρίς την έγγραφη άδεια της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Εάν µία πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου έχει ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για όλα τα εν 
λόγω έξοδα και δαπάνες. Το κόστος κάθε διοικητικού προστίµου από οποιαδήποτε 
Κρατική Αρχή που επιβάλλεται εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να συµµορφωθεί 
ο ίδιος, τα συνεργεία εργασιών του ή οι Προµηθευτές 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 
τη σχετική Νοµοθεσία, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια, βιβλία 
συντήρησης) που αποδεικνύουν την ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί µε 
ασφάλεια. Ο µηχανικός εξοπλισµός µε θερµικό κινητήρα θα είναι 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 ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όταν αυτά ζητούνται.  

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το “∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφάλειας (Safety Data Sheet - SDS)”, για όλα τα επικίνδυνα υλικά που 
(ενδεχοµένως) θα χρησιµοποιήσει στο υπ’ όψιν Έργο. Εγκρίσεις πρέπει να 
λαµβάνονται για κάθε ένα από τα υλικά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, κάθε 
φορά που κάποιο τέτοιο υλικό χρησιµοποιείται στο Έργο. 

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο µε 
ανακλαστικό ρουχισµό εργασίας στον οποίο θα αναγράφεται το όνοµά του.   

Όλα τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) που θα χορηγήσει στους εργαζοµένους 
του, θα πληρούν 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 ατυχηµάτων, στατιστικές ατυχηµάτων, 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., προκειµένου να είναι σε 
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θέση να παρακολουθεί την εφαρµογή και απόδοση του Συστήµατος Οργάνωσης και 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας, Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 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). 

 Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγείας και ασφάλειας, 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 “Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας” 
(ΣΟ∆ΑΥΕ) θα είναι αυτόνοµο και ανεξάρτητο σύστηµα και δεν θα αποτελεί µέρος η 
παράρτηµα κάποιου άλλου συστήµατος π.χ. ποιότητας, περιβάλλοντος κλπ. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών το αρχικό ΣΟ∆ΑΥΕ σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική µορφή. Σε περίπτωση που η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν ικανοποιηθεί 
από το ΣΟ∆ΑΥΕ που θα υποβληθεί (κατόπιν πλήρους και εύλογης αιτιολόγησης 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων 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. 
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Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών 
του, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ). Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα το εξετάσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων 
ηµερών. 

Οποιαδήποτε συµπληρωµατική υποβολή τροποποιήσεων ή προσθηκών στο ΣΑΥ, 
θα πρέπει να πραγµατοποιείται πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ανεπαρκές ή απαιτείται η 
αναθεώρηση ή η τροποποίησή του για να διασφαλιστεί η ασφαλής εκτέλεση των 
εργασιών ή η προστασία όλων των εργαζοµένων, τρίτων και επισκεπτών, η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύναται να δίδει εντολή στον Ανάδοχο για την αναθεώρηση 
του ΣΑΥ και ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το αναθεωρηµένο ΣΑΥ στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έλεγχο εντός επτά (7) 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση του ΣΑΥ θα 
ανατίθεται σε κατάλληλο προσωπικό.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει τον ΦΑΥ µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία έτσι 
ώστε να είναι πλήρης. Με την Περαίωση των Εργολαβικών Εργασιών ο Ανάδοχος 
θα αναπροσαρµόσει τον 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 
καθόλη 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 ορίσει 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 ή περιστασιακής. Οι ώρες 
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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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Οι ΤΑ θα γνωστοποιούνται στο  Σ.ΕΠ.Ε (σύµφωνα 
µε την ΥΑ 50067/28 (ΦΕΚ 3952/Β/10.11.17)) για κλάδο δραστηριότητας κατηγορίας 
Α.   

5.1.3 Ο Ανάδοχος θα ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας. Ο Υπεύθυνος 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 
έχει δικαίωµα να επεµβαίνει και να διακόπτει τις εργασίες που κρίνει ως 
επικίνδυνες. Στον ΥΑ µπορεί να του ανατεθούν και άλλα καθήκοντα εργασίας. Ο 
Συντονιστής Ασφαλείας θα προτείνει κατόπιν εγγράφου εκτιµήσεως τον αριθµό και 
την ειδικότητά του. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα εγκρίνει η απορρίψει κατόπιν 
ευλόγου αιτιολογήσεως. 

5.1.4 Όλα τα συνεργεία εργασιών/εργοδότες θα ορίσουν - αφού πρώτα έχει εγκριθεί από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - Τεχνικό Ασφαλείας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη 
νοµοθεσία για κλάδο δραστηριότητας 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - 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 θα εκπαιδεύσει και οργανώσει Οµάδες Πυρασφαλείας. Ο αριθµός και ο 
εξοπλισµός τους θα εξαρτάται από τη φύση και το πλήθος των δραστηριοτήτων. 
Πάντα όµως θα εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη του εργοταξίου (τοπικά και χρονικά) 
σύµφωνα µε την έγγραφη εκτίµηση του Συντονιστή Ασφαλείας. Η έγγραφη εκτίµηση 
θα υποβάλλεται επίσηµα στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση.  

5.1.9 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 στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση.   

5.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ 

5.2.1 Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει το εργοταξιακό προσωπικό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
µε τα απαιτούµενα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που θα χορηγηθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και κατόπιν 
ελέγχου των δειγµάτων.  
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5.2.2 Απαγορεύεται ρητά η χρήση ξυλίνων κλιµάκων που κατασκευάζονται στο 
εργοτάξιο. 

5.2.3 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.  

5.2.4 Όλες οι ανυψωτικές πλατφόρµες εργασίας θα είναι πιστοποιηµένες. 

5.2.5 Ο έλεγχος πιστοποίησης ανυψωτικής ικανότητας ανυψωτικών µηχανηµάτων θα 
γίνεται µόνο κατόπιν εγγράφου ενηµερώσεως της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες προ του ελέγχου. Έλεγχος χωρίς την 
έγγραφη ενηµέρωση δεν θα γίνεται αποδεκτός και θα πρέπει να επαναληφθεί. 

5.2.6 Όλοι οι πυργογερανοί µε αλληλοεπικαλυπτόµενες επιφάνειες ή/και µε εµπόδια µέσα 
στον χώρο κίνησης τους, θα φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ηλεκτρονικό σύστηµα 
αποφυγής σύγκρουσης (anti-collision and zoning electronic devices) σύµφωνα µε 
το ΕΝ ISO 13849 - EN 62061. 

5.2.7 Όλος ο εξοπλισµός ανάρτησης φορτίων (οτιδήποτε υπάρχει µεταξύ αγκίστρου 
γερανού και φορτίου) θα είναι πιστοποιηµένος. 

5.2.8 Ο ελάχιστος Συντελεστής Ασφαλείας (ΣΑ) Ανύψωσης Φορτίων θα είναι 2. 

5.2.9 Όλες οι σηµαντικές ανυψώσεις φορτίων θα συνοδεύονται από 
σχέδια/υπολογισµούς ανύψωσης φορτίων (lifting plan). 

5.2.10 Η προστασία έναντι πτώσης από ύψος θα υλοποιείται µόνο µε τυποποιηµένες 
κουπαστές. Η χρήση τεµαχίων σιδηροπλισµού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 

5.2.11 Όλα τα κλιµακοστάσια/κλίµακες θα είναι τυποποιηµένα κατά τα αντίστοιχα 
πρότυπα. 

5.2.12 Όλοι οι µεταλλότυποι θα φέρουν τον ΠΛΗΡΗ εξοπλισµό τους σχετικά µε την 
πρόσβαση και την οµαδική προστασία έναντι πτώσης, σύµφωνα µε τον 
κατάλογο/εξοπλισµό του κατασκευαστή. Τεµάχια εξοπλισµού που δεν ανήκουν 
στον κατάλογο εξοπλισµού του κατασκευαστή θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο. 

5.2.13 Σε εργασίες σε κλειστούς χώρους η απαγωγή επιβλαβών παραγόντων 
(τριψίµατα/βαφές κλπ) θα γίνεται µε τοπικά συστήµατα απαγωγής. 

5.2.14 H κάλυψη των οχηµάτων που µεταφέρουν υλικά εκσκαφών, το οποίο αναφέρεται   
στην προδιαγραφή GS0450 (παρ. 2.2.5), θα γίνεται µόνο µε µηχανικό ή ηλεκτρικό 
τρόπο. 

5.2.15 Η Οµάδα Ασφάλειας που αναφέρεται στην προδιαγραφή GS0420 (∆οκιµές και θέση 
σε Λειτουργία), θα εκπονήσει ένα Σχέδιο Ασφάλειας ∆οκιµών, το οποίο θα εγκριθεί 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει όλα τα προληπτικά 
µέτρα ασφάλειας κατά τις δοκιµές και τη θέση σε λειτουργία έως το τέλος της 
δοκιµαστικής λειτουργίας. 

 

5.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΑΑΥΕ) 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τη Μηνιαία Αναφορά στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., το 
αργότερο µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του εποµένου µηνός. Θα εκπονείται από τον 
Συντονιστή Ασφαλείας και θα υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή του Έργου. 
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Η ΜΑΑΥΕ θα συντάσσεται σε τυποποιηµένη µορφή σύµφωνα µε τις 
οδηγίες/υποδείγµατα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. θα διενεργούνται σε µηνιαία βάση ανάλογα µε τη φύση και πρόοδο των 
εργασιών, σύµφωνα µε διαδικασία που θα δοθεί στον Ανάδοχο από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες προ της ενάρξεως των 
εργασιών. 

5.5 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει σε κάθε εργαζόµενό του εργοταξιακή 
ταυτότητα. Η έκδοση της εργοταξιακής ταυτότητας προϋποθέτει ότι ο εργαζόµενος 
τεκµηριωµένα έχει ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις πριν αρχίσει τις εργασίες, 
έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση και έχει προµηθευτεί τα Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) που απαιτούνται. Τονίζεται ότι κανείς εργαζόµενος δεν µπορεί 
να εισέρχεται στο χώρο εργασίας χωρίς την επίδειξη της εργοταξιακής ταυτότητας.   
 

5.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα φυλάσσει µε προσωπικό φύλαξης το εργοτάξιο σε βάση 24/7 (σε 
24ωρη βάση, επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο). 

Θα εγκατασταθεί ηλεκτρονικά ελεγχόµενη πρόσβαση στους εισερχόµενους/ 
εξερχόµενους στο εργοτάξιο για αποτελεσµατικότερο έλεγχο, µε χρήση της 
εργοταξιακής ταυτότητας. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και το εργοταξιακό 
προσωπικό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε εργοταξιακές ταυτότητες, καθώς και τους 
επισκέπτες µε τις αντίστοιχες προσωρινές κάρτες επισκεπτών.  

5.7  ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΕΕ) 

Τα ΣΕΕ πλέον των στοιχείων που προβλέπονται σε άλλα άρθρα της Σύµβασης θα 
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον: Περίφραξη εργοταξίου (βάση από σκυρόδεµα 
(µπλόκι) και κυµατοειδή λαµαρίνα), σχέδιο φύλαξης, θέσεις / ακτίνες δράσης 
οικοδοµικών γερανών, υψοµετρική αποτύπωση υψηλοτέρων κτιρίων/εµποδίων 
εντός της ακτίνας δράσης των γερανών, χώρους υγιεινής - εστίασης - πρώτων 
βοηθειών, χώρος για την αλλαγή ενδυµασίας και φύλαξη των ενδυµάτων, θέσεις 
(αριθµός και τύπος)  πυροσβεστήρων, θέσεις πλύσης οχηµάτων µε λάσπες, χώροι 
στάθµευσης αυτοκινήτων-µηχανικού εξοπλισµού, χώρος αποθήκευσης και 
διαµόρφωσης σιδηροπλισµού, χώρος ηλεκτροδότησης (Υ/Σ, ΗΖ), χώρος 
εκσκαφέντων υλικών, χώρος αποθήκευσης επικινδύνων ή/και εύφλεκτων υλικών, 
σήµανση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία κλπ.  

5.8 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 κατασκευής - (π.χ. ειδικές 
σκυροδετήσεις, στεγανώσεις, ενώσεις σιδηροτροχιών, 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς 
έγκριση. Ουσιαστικά η Μεθοδολογία Ασφαλούς Εκτέλεσης Εργασίας αποτελεί τη 
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Μελέτη Εφαρµογής σε θέµατα Ασφαλείας. Οι ασφαλείς εκτελέσεις εργασιών 
συνοδεύουν τις µεθοδολογίες εργασίας και δεν έπονται αυτών.  

5.9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΑ) 

 Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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. 

 

 

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 ΚΑΙ 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, νοσηλευτικού προσωπικού κτλ., η επικοινωνία 
θεµάτων υγείας και ασφαλείας, εκπαίδευση σε θέµατα ασφαλείας, κτλ.  
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1.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 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 την 
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 και τα 
µηχανήµατα, τα υλικά, τις ειδικές διαδικασίες κτλ.  

• 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 τη 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 



 

 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
RFP_360-19 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 166 από 177 

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’ ελάχιστον: 

� Αναφορά και ανάλυση συµβάντος 

� Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης  

� Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

� Εκπαίδευση Προσωπικού σε θέµατα ασφαλείας 

� Ιατρικός έλεγχος εργαζοµένων 

� Πειθαρχική ∆ιαδικασία 

� Έλεγχος Εισόδου-Εξόδου στο εργοτάξιο  - Εργοταξιακή ταυτότητα 

� Φύλαξη Εργοταξίου 

� Επισκέπτες Εργοταξίου  

� Έλεγχος και Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισµού 

� Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

� Πυρασφάλεια 

� Συσκέψεις Ασφαλείας 

� Πρώτες Βοήθειες  

� ∆ιαχείριση Συνεργείων Εργασιών/Υπεργολάβων 

� ∆ιαδικασία Ασφάλειας σε δοκιµαστική λειτουργία 

Ο ανωτέρω κατάλογος θα συµπληρώνεται µετά από δικαιολογηµένη απαίτηση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  
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GS0900 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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 ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. των µελετών του Έργου και την εξασφάλιση της επίλυσης 
των σηµείων αλληλεπίδρασης µελετών και κατασκευών για ολόκληρο το 
Έργο. 

• Τον πλήρη συντονισµό µεταξύ του συνόλου των µελετών του έργου 
(στατικών, αρχιτεκτονικών, ηλεκτροµηχανολογικών και σιδηροδροµικών 
κ.λ.π. ).  

• Ότι όλα τα Η/Μ συστήµατα και υποσυστήµατα που περιέχονται στο 
αντικείµενό του είναι συµβατά µε φυσικό και λειτουργικό τρόπο µεταξύ τους 
καθώς και, όπου απαιτείται, µε τα συστήµατα και υποσυστήµατα που 
λειτουργούν στο υφιστάµενο δίκτυο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των 
Προδιαγραφών.  

• Ότι όλες οι Μελέτες του Έργου είναι µεταξύ τους συντονισµένες ως προς 
όλες τις λεπτοµέρειες που περιέχουν. 

• Τη συνέπεια και συµβατότητα των Μελετών ∆ιεπιφανειών µε όλες τις 
Μελέτες του έργου. 

• Τη συνεχή ενηµέρωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για την εξέλιξη της 
διαδικασίας εκπόνησης Μελετών. 

Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο αποτελεσµατικός συντονισµός των µελετών και 
διαχείρισης των σηµείων αλληλεπίδρασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ένα οργανωµένο σύστηµα συντονισµού των µελετών και 
ένα πρόγραµµα διαχείρισης των σηµείων αλληλεπίδρασης που θα τροφοδοτούνται 
µε πληροφορίες από όλες τις µελέτες και θα δύνανται να δώσουν ποσοστό 
προόδου της εκπόνησης και του συντονισµού των µελετών όποτε ζητηθεί. 

Επισηµαίνεται ότι η διαχείριση και ο συντονισµός των µελετών καθώς και η 
διαχείριση των σηµείων αλληλεπίδρασης αποτελεί µία κεντρική οργανωτική  
δραστηριότητα και ουσιαστικά ενεργεί παράλληλα και ως διασφάλιση ελέγχου 
ποιότητας και χρονοδιαγραµµατικής συνέπειας των µελετών. Η παρούσα 
προδιαγραφή σχετίζεται άµεσα και πρέπει να διαβαστεί παράλληλα και µε τη Γενική 
Προδιαγραφή GS0200 (Απαιτήσεις Μελετών).  

2. Οργάνωση, ∆ιαχείριση και Συντονισµός Μελετών  

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει γραφείο το οποίο θα στελεχωθεί από οµάδα η οποία θα 
έχει την ευθύνη της οργάνωσης, της διαχείρισης και του συντονισµού των µελετών 
καθώς και της διαχείρισης των σηµείων αλληλεπίδρασης για το Έργο. Ο Ανάδοχος 
δύναται εναλλακτικά να αναθέσει την εργασία οργάνωσης, διαχείρισης και 
συντονισµού των µελετών σε τρίτο (πχ σε ανεξάρτητο γραφείο µελετητών). 

Η στελέχωση του εν λόγω γραφείου θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του 
Άρθρου 15 της Σ.Υ και θα υποβληθεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση 
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εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης. Η οµάδα θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµη στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την παροχή σχετικών πληροφοριών 
και για συσκέψεις που αφορούν µελέτες, κατά την εξέλιξη του Έργου.  

Οι τοµείς ευθύνης αυτής της οµάδας θα περιλαµβάνουν κατ’ελάχιστον: 

• την πλήρη οργάνωση και παρακολούθηση της εκπόνησης των µελετών από 
την εγκεκριµένη Μελετητική Οµάδα του Αναδόχου,  

• την διαχείριση των µελετών κατά τη διάρκεια του Έργου,  

• τον συντονισµό των µελετών κατά τη διάρκεια του Έργου,  

• την εξασφάλιση της χρονικής αλληλουχίας και χρονοδιαγραµµατικής συνέπειας 
των µελετών όπως απαιτείται σύµφωνα µε το Π.Υ.Μ.,  

• τη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας των µελετών πριν αυτές υποβληθούν 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όσον αφορά την πληρότητά τους, την ορθότητά 
τους και τη συµµόρφωσή τους προς τις προδιαγραφές,  

• την ανταλλαγή των πληροφοριών (µέσω της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) µεταξύ του 
Αναδόχου και άλλων Αναδόχων, όπου απαιτείται, σε ειδικά θέµατα,  

• την οργάνωση και διαχείριση των σηµείων αλληλεπίδρασης των επί µέρους 
µελετών,  

• τη διασφάλιση της µελετητικής και συµβατικής τεκµηρίωσης όλων των 
Τεχνικών Παρεκκλίσεων και Επί Τόπου Αλλαγών, όπως διαµορφώνονται από 
επί τόπου συνθήκες στο εργοτάξιο ή από άλλους λόγους, καθώς και τη 
διασφάλιση ενσωµάτωσής τους στην τελευταία αναθεώρηση των σχεδίων και 
µελετών, 

• τη συνεργασία µε άλλα τµήµατα του Αναδόχου στην έκδοση και υποβολή των 
Μεθοδολογιών Κατασκευής και Φύλλων Υποβολής Υλικού σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Προδιαγραφών και σε ακολουθία µε τις µελέτες του Έργου,  

• η εν λόγω οµάδα δύναται να ασχολείται και µε θέµατα εφαρµογής των µελετών 
στο εργοτάξιο και µε την επίλυση συναφών προβληµάτων. 

• τον συντονισµό της σύνταξης των σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε» 

Η οµάδα αυτή θα συνεργάζεται µε όλους τους σχετιζόµενους µελετητές, γραφεία, 
συµβούλους κλπ. αλλά και ευρύτατα µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όπως απαιτείται 
για θέµατα εκπόνησης των µελετών, τεχνικών διευκρινίσεων, ανταλλαγής 
πληροφοριών, συντονισµού µε αντικείµενα άλλων αναδόχων κλπ.  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έλεγχο το 
Σύστηµα Συντονισµού Μελετών των τεχνικών αντικειµένων του Έργου εντός είκοσι 
(20) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Η παραπάνω οµάδα θα πρέπει να υποβάλλει µηνιαία αναφορά (ως τµήµα της 
µηνιαίας αναφοράς του Έργου) για την κατάσταση των µελετών και του 
συντονισµού αυτών. 

3. Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Σηµείων Αλληλεπίδρασης 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης των 
Σηµείων Αλληλεπίδρασης των τεχνικών αντικειµένων του Έργου εντός σαράντα 
(40) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Το Πρόγραµµα 



 

 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
RFP_360-19 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 170 από 177 

∆ιαχείρισης των Σηµείων Αλληλεπίδρασης θα καθιερώνει τις µεθόδους και τις 
διαδικασίες οι οποίες 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. Το εν λόγω 
πρόγραµµα θα συµπεριλαµβάνεται επικαιροποιηµένο στη µηνιαία αναφορά του 
Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει ένα µητρώο σηµείων αλληλεπίδρασης κατά την έναρξη 
της διεργασίας της µελέτης, το οποίο θα ενηµερώνεται και θα επεκτείνεται στο 
επόµενο επίπεδο καθώς θα προχωρεί η µελέτη. Το εν λόγω µητρώο θα 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα σηµεία αλληλεπίδρασης: 

• Ανάµεσα στα µελετητικά αντικείµενα του Αναδόχου που συµβάλλουν στην 
διαµόρφωση της συνολικής εικόνας του Έργου και την παροχή των κύριων 
λειτουργιών αυτού. 

• Ανάµεσα στα αντικείµενα του Αναδόχου και όποιων άλλων αναδόχων.  
• Ανάµεσα στα αντικείµενα του Αναδόχου και στα υφιστάµενα συστήµατα του 

αµαξοστασίου. 
• Ανάµεσα στα υποσυστήµατα ενός συστήµατος εάν απαιτείται. 
• Ανάµεσα στα στοιχεία ενός συστήµατος που προµηθεύουν διαφορετικοί 

προµηθευτές  όπου απαιτείται. 

4. Σχέδια Συντονισµού 

Ο Ανάδοχος: 

• ταυτόχρονα µε την υποβολή της Μελέτης Εφαρµογής, θα υποβάλει Σχέδια 
Συντονισµού επιπέδου Μελέτης Εφαρµογής. Η τελική έγκριση από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε κάθε σχέδιο επιπέδου Μελέτης Εφαρµογής του 
κάθε επί µέρους µελετητικού αντικειµένου  θα δίδεται σε σχέδια που έχουν 
παραχθεί λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις συντονισµού. 

Στην τελική τους µορφή τα σχέδια συντονισµού θα έχουν πλήρως συντονισµένες 
όλες τις πληροφορίες από τα στατικά, αρχιτεκτονικά, κυκλοφοριακά, υδραυλικά, 
σιδηροδροµικά και ηλεκτροµηχανολογικά σχέδια, µε τον τελικά επιλεγέντα 
εξοπλισµό. 
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GS1100 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή αφορούν: 

• Οργάνωση και εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών, στους χώρους όπου 
απαιτηθεί στην πορεία των εργασιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας 
Εφορείας Αρχαιοτήτων και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µέχρι και την εµφάνιση 
εδάφους καθαρού από αρχαιότητες. 

• ∆ιαµόρφωση, οργάνωση, συντήρηση, φύλαξη και εξασφάλιση αναγκαίου 
εξοπλισµού του εργοταξιακού χώρου για τις αρχαιολογικές ανασκαφές που 
προορίζονται για το παρόν Έργο. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.1 Η αρχαιολογική ανασκαφή θα γίνει υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους επιστηµονικά 
παραδεκτούς τρόπους και µεθόδους ανασκαφών. 

2.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τον συντονισµό των ανασκαφών, 
παρέχοντας το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, τα υλικά, τα εργαλεία και τα 
µηχανικά µέσα που απαιτούνται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης για την 
ορθή, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.  
Η απόσπαση, προσωρινή αποθήκευση, φύλαξη σε 24ωρη βάση, επτά (7) ηµέρες 
την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο  και η επανατοποθέτηση ή η µεταφορά των 
ευρηµάτων στις κεντρικές αποθήκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή όπου αλλού 
υποδειχθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, αποτελεί επίσης υποχρέωση του 
Αναδόχου.   
Το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο απαιτείται για τη στελέχωση του εργοταξίου σε 
µόνιµη βάση, θα προσλαµβάνεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας και κατόπιν εγκρίσεως της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες και µελέτες που θα 
απαιτηθούν στην πορεία των ανασκαφικών εργασιών όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

• Τοπογραφική αποτύπωση και µελέτη. 

• ∆ηµιουργία και συντήρηση εργοταξιακών προσπελάσεων. 

• Μελέτη και κατασκευή αντιστηρίξεως πρανών εκσκαφής. 

• Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής από το εργοτάξιο σε 
αδειοδοτηµένο χώρο απόθεσης. 

2.4 Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία το 
Οργανόγραµµα του προσωπικού, που θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που 
σχετίζονται µε τις αρχαιολογικές ανασκαφές για τα έργα του Τραµ. Σε κάθε 
µεταβολή, το Οργανόγραµµα θα επανυποβάλλεται. 

2.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος, ώστε να µετακινεί χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από ένα µέτωπο εργασίας σε 
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άλλο και να µειώνει µε τον τρόπο αυτό τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές 
έρευνες. 

2.6 Όταν απαιτείται µετακίνηση υλικού/εξοπλισµού (π.χ. οικίσκοι) από µία θέση του 
Έργου σε µία άλλη, τότε αυτή θα πρέπει να δηλώνεται εγγράφως από τον Ανάδοχο  
ώστε να είναι δυνατός ο οποιοσδήποτε έλεγχος σχετίζεται µ’ αυτά. 

2.7 Όλα τα ανωτέρω θα εκτελεσθούν σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο αντίστοιχο Άρθρο  του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».  

3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Η αγορά ή µίσθωση των υλικών ή/και του εξοπλισµού που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των Αρχαιολογικών Εργασιών, γίνεται µέσω Αρχαιολογικών Εντολών, και 
θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και 
διαχείρισης του εξοπλισµού ή/και των υλικών αυτών: 

1. Σύνταξη και υποβολή αρχαιολογικής εντολής στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..   
Στην αρχαιολογική εντολή αναφέρεται η θέση του Έργου για την οποία απαιτείται 
η προµήθεια του εξοπλισµού ή/και του/των υλικού/ων, περιγραφή 
εξοπλισµού/υλικού και ποσότητες. 

2. Έλεγχος της αρχαιολογικής εντολής από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύναται να ορίσει ανώτατο όριο τιµής, το οποίο θα προκύπτει από 
έρευνα αγοράς µέσω προσκόµισης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών από τις 
οποίες θα εξάγεται ο µέσος όρος. 

3. Αποστολή της αρχαιολογικής εντολής, όπως αυτή εγκρίθηκε, στον Ανάδοχο για 
υλοποίηση. 

4. Μετά από κάθε αγορά ή µίσθωση εξοπλισµού/υλικού θα συντάσσεται και θα 
υπογράφεται σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής µεταξύ του 
Αναδόχου και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο οποίο θα αναφέρεται η θέση του 
Έργου για την οποία απαιτήθηκε ο εξοπλισµός / υλικό καθώς και η αρχαιολογική 
εντολή µε βάση την οποία παραγγέλθηκε τούτο. 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία υλικό ή εξοπλισµός καταστραφεί ή υποστεί 
βλάβη η οποία δεν επιδέχεται επισκευή, θα συντάσσεται και υπογράφεται και 
από τις δύο πλευρές Πρωτόκολλο Καταστροφής. 

6. Αρµόδιος για την υπογραφή των ανωτέρω πρωτοκόλλων από πλευράς ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ορίζεται ο επιβλέπων Μηχανικός των αρχαιολογικών εργασιών. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει τον αντίστοιχο από την πλευρά του. 

7. Στην περίπτωση κλοπής κάποιου υλικού ή εξοπλισµού θα πρέπει να 
ακολουθείται από τον ανάδοχο η νόµιµη διαδικασία (δήλωση κλοπής στο 
αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα) καθώς και έγγραφη ενηµέρωση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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GS1592 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τα εργοταξιακά Γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα χορηγηθούν και 
εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο. Τα Εργοταξιακά Γραφεία θα εγκατασταθούν στο 
χώρο εργασίας σε εγκεκριµένη θέση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για το Έργο. 

1.2 Κάθε εργοταξιακό γραφείο θα είναι µία αυτόνοµη µονάδα κτιρίου µε παροχή νερού, 
αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, κλιµατισµό, δυνατότητες επικοινωνίας και χώρο 
στάθµευσης. 

1.3 Τα Εργοταξιακά Γραφεία θα επιπλωθούν πλήρως όπως περιγράφεται στις 
ακόλουθες παραγράφους και θα είναι έτοιµα να χρησιµοποιηθούν µετά την πάροδο 
τεσσάρων (4) εβδοµάδων από τη στιγµή που ο Ανάδοχος θα λάβει την έγγραφο 
ειδοποίηση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να προχωρήσει στην εφαρµογή του 
σχεδίου των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 

 Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από τον 
Ανάδοχο σε δύο (2) εβδοµάδες από την υπογραφή της σύµβασης. 

1.4 Τα Εργοταξιακά Γραφεία και οι χώροι στάθµευσης 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 µετακινήσει ή θα αποµακρύνει τα Εργοταξιακά Γραφεία στον 
κατάλληλο χρόνο ώστε ανεµπόδιστα να µπορεί να εκτελέσει τις εργασίες 
καθαρισµού και τυχόν επαναδιαµόρφωση των χώρων που είχε καταλάβει.  

 Εάν κριθεί απαραίτητο από την πορεία των εργασιών, τα εργοταξιακά γραφεία θα 
µπορούν να µεταφερθούν σε άλλη εργοταξιακή θέση µε ευθύνη του Αναδόχου, 
κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 Η τελική αποµάκρυνση των εργοταξιακών γραφείων θα υπόκειται στην έγκριση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επίβλεψης της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

2.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 Οι επιφάνειες που αναφέρονται κατωτέρω είναι οι ελάχιστες: 

• 1 Γραφείο Εργοταξιάρχη    15 µ2 
• 3 Γραφεία Μηχανικών Εργοταξίου      9 µ2 το καθένα 
• 1 Γραφείο Αρχαιολόγων      9 µ2 
• 1 Γραφείο Γραµµατέως       9 µ2 
• 1 Χώρος Υγιεινής και Αποδυτηρίων    10 µ2 
• 1 Αίθουσα Συσκέψεων και Αρχείου   15 µ2 
• 1 Χώρος Κουζίνας      9 µ² 

      Σύνολο              94 µ2 

 και Χώρος Στάθµευσης για 9 οχήµατα της ΑΜ. 
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3.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

3.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση, σχέδια και 
προδιαγραφές κατασκευαστή για τα Εργοταξιακά Γραφεία, πριν την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών ή την παραγγελία υλικών. 

3.2 Κάθε Εργοταξιακό Γραφείο θα είναι καινούργιο κατά την παράδοσή του και θα έχει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και δυνατότητες: 

3.2.1 Εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, εκτός από αυτές που είναι τελειωµένες από 
το εργοστάσιο, βαµµένες µε δύο στρώσεις, από υλικό και χρώµα εγκεκριµένο από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. ∆εν απαιτείται βαφή σε αλουµινένιες ή ανοξείδωτες 
επιφάνειες.  
Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι και τα ταβάνια θα είναι επενδεδυµένα µε φινιρισµένες 
µοριοσανίδες ή γυψοσανίδες όχι λιγότερο των 13χιλ πάχους. Οι τοίχοι και τα 
ταβάνια θα είναι θερµικά µονωµένα. 

3.2.2 ∆άπεδα επιστρωµένα µε ανθεκτικό υλικό δαπέδου, όπως βινιλικά πλακίδια 
κατασκευασµένα να αντέχουν σε κινητό φορτίο 6 ΚΝ/m2. 

3.2.3  Χώροι υγιεινής / αποδυτηρίων 

i.) Θα περιλαµβάνουν δύο χώρους υγιεινής (WC- ανδρών/γυναικών), µε λεκάνη 
από λευκή πορσελάνη, δοχείο πλύσης λεκάνης, θήκη υποδοχής χαρτιού 
υγείας κλπ και ένα χώρο ντους, µε υποδοχέα για σαπούνι, άγκιστρα 
πετσετών, ντουζιέρα, ντους µε παροχή ζεστού / κρύου ύδατος, κλπ. Κάθε 
χώρος θα είναι πλήρως εξοπλισµένος και θα διαθέτει σύστηµα εξαερισµού ή 
παράθυρο. 

ii.) Θα είναι εφοδιασµένοι µε δύο νιπτήρες µε παροχή ζεστού/κρύου ύδατος, 
ντουλάπες, καθρέπτες, σαπουνοθήκες/δοχεία κρεµοσάπουνων (despencer) 
και υποδοχή για χάρτινες πετσέτες, κάλαθους αχρήστων και θερµοσίφωνο. 

 Στα παράθυρα θα τοποθετηθούν σήτες εντόµων. 

3.2.4  Χώρος κουζίνας 

 Κάθε χώρος κουζίνας θα περιλαµβάνει πάγκο µε ανοξείδωτο νεροχύτη, ερµάρια και 
παροχή ζεστού και κρύου ύδατος. Τα ερµάρια θα είναι από σύνθετη ξυλεία (MDF) 
επενδεδυµένη µε βακελίτη και θα αναπτύσσονται πάνω και κάτω από τον πάγκο και 
καθ΄ όλο το µήκος αυτού. 

3.2.5 Φωτισµό ικανό να παρέχει κατ’ ελάχιστο 350 Lux στο ύψος γραφείου, οµοιόµορφο 
σε όλες τις αίθουσες για ηµερήσια ή νυχτερινή χρήση, εκτός από τα αποδυτήρια / 
τουαλέτες, όπου ο φωτισµός µπορεί να είναι χαµηλότερος. 

3.2.6 Σε κάθε χώρο θα παρασχεθεί κλιµατισµός, για ψύξη και θέρµανση προκειµένου η 
θερµοκρασία να διατηρείται πάντα µεταξύ 18° C - 25° C. 

3.2.7 Ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτρικές συνδέσεις θα παρασχεθούν όπως απαιτείται 
από τον Ανάδοχο. 

3.2.8 ∆οµηµένη καλωδίωση φωνής και δεδοµένων κατά TIA/EIA 568 B standard.  
Η καλωδίωση φωνής και δεδοµένων θα τερµατίζεται σε ξεχωριστά patch panels 
εντός rack. Σε κάθε θέση εργασίας θα καταλήγει µία (1) πρίζα φωνής και µία (1) 
πρίζα δεδοµένων. Θα πρέπει να καλύπτονται θέσεις εργασίας, αριθµού ίσου µε τον 
προβλεπόµενο αριθµό θέσεων εργασίας της κάθε εγκατάστασης (Ν) συν τέσσερις 
(4) για σύνδεση περιφερειακών. 
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 Ρευµατοδότες ανά 3µ περίπου θα παρασχεθούν στους χώρους όλων των 
γραφείων, στην αίθουσα συσκέψεων και αρχείου. 

3.2.9 Επαρκή πρόσβαση από δηµόσιους δρόµους στα Εργοταξιακά Γραφεία, 
επιστρωµένη ή µε χαλίκι ή µε σκυρόδεµα ή µε ασφαλτοτάπητα. 

3.2.10 Οι χώροι στάθµευσης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να υπάρχει πλήρης απορροή των υδάτων, επιστρωµένοι ή µε χαλίκι ή µε 
σκυρόδεµα ή µε ασφαλτοτάπητα και να είναι σκιασµένοι και προστατευµένοι. 

3.2.11 Κλειδαριές εφοδιασµένες µε τρία (3) κλειδιά. 

3.2.12 Κουφώµατα (παράθυρα και πόρτες) αλουµινίου, µε πλήρη στεγανότητα σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες τα οποία θα ασφαλίζουν-κλειδώνουν, θα παρασχεθούν σε όλα τα 
εργοταξιακά γραφεία. Στα παράθυρα όπου η πρόκληση ζηµιών είναι πιθανή, θα 
τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα ασφαλείας. Τα παράθυρα θα είναι εφοδιασµένα µε 
διπλούς υαλοπίνακες, σκίαστρα, σήτες για έντοµα και εξωτερικά ρολά. 

3.2.13 Ο Ανάδοχος θα παράσχει σε κάθε εγκατάσταση Εργοταξιακού Γραφείου µία 
ηλεκτρική συσκευή µε φιάλη για την παροχή πόσιµου ζεστού - κρύου νερού και θα 
είναι υπεύθυνος για την παροχή των φιαλών, τη συντήρηση και αντικατάσταση των 
συσκευών αυτών. 

3.2.14 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή, χρήση και 
αποµάκρυνση των δικτύων τηλεφωνίας, ύδρευσης, ισχύος και αποχέτευσης. 

3.2.15 Ο Ανάδοχος θα παρέχει πάντα µέτρα ασφαλείας και φύλαξης για τα Εργοταξιακά 
Γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα είναι υπεύθυνος για την άµεση 
αποκατάσταση των φθορών ή κλοπών. 

 

4.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 Ο Ανάδοχος θα παράσχει έπιπλα γραφείου και εξοπλισµό όπως αναφέρονται στις 
ακόλουθες παραγράφους, τα οποία θα κατανεµηθούν στο εργοτάξιο σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Ο εν λόγω εξοπλισµός θα είναι 
καινούργιος κατά την παράδοσή του. 

 Έπιπλα Γραφείου : 

Περιγραφή Ποσότητες 

Γραφεία 160 εκ επί 80 εκ µε τρία συρτάρια που κλειδώνουν το 
καθένα 

1 

Γραφεία 140 εκ επί 70 εκ µε τρία συρτάρια που κλειδώνουν το 
καθένα 

5 

Τραπέζι συναντήσεων 100 εκ επί 180 εκ  2 

Καθίσµατα περιστρεφόµενα, τροχήλατα, ρυθµιζόµενα καθ΄ ύψος 6 

Καθίσµατα επισκεπτών 12 

Βιβλιοθήκες 90 εκ επί 200 εκ µε τέσσερα ράφια 6 

Αρχειοθήκες 50 εκ επί 150 εκ µε τέσσερα συρτάρια 6 

Κρεµάστρες ρούχων (Καλόγεροι) 6 
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Ιµατιοθήκες 90 εκ επί 200 εκ 6 

Πίνακες συνεδριάσεων (µαρκαδόρου) 2µ µήκος 2 

 

 Εξοπλισµός γραφείου : 

Περιγραφή Ποσότητες 

Τηλεφωνικές συσκευές συµβατές µε την αντίστοιχη υποδοµή της 
εγκατάστασης 

7 

Τηλεφωνικό κέντρο µε δυνατότητες 16 εσωτερικών και >=4  
εξωτερικών συνδέσεων 

1 

∆ιασύνδεση ∆ιαδικτύου (Internet) µέσω γραµµής ADSL (24Mbps)* 
µε Ethernet LAN interface και UPS 600VA line interactive (* βλέπε 
Παρ. 3.2.8) 

1 

Data Switch 24 θυρών 1000/100Mbps. 
Aν κριθεί απαραίτητο λόγω των απαιτήσεων της πλατφόρµας BIM 
που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, θα πρέπει να προστεθούν και 
WiFi repeaters µε δυνατότητα ραδιοκάλυψης όλου του εργοταξίου. 

1 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό υπολογιστή (επώνυµης εταιρείας :τύπου HP , 
DELL, Lenovo µε 5ετή εργοστασιακή εγγύηση) µε τις ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις : Επεξεργαστής Intel Core i7, RAM 8GB 
(DDR4), δύο (2) HD 2X1 TB , raid 1 , Οθόνη 19″ TFT, κάρτα 
γραφικών 2 GB, DVD±RW, κάρτα δικτύου 1000Μbps, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι optical, UPS 1000VA line interactive. 
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Server τελευταίας 
έκδοσης και Λογισµικό Antivirus Symantec end point protection 
τελευταία έκδοση. 

1 

Λάµπες γραφείου 6 

Ολοκληρωµένο φωτοτυπικό µηχάνηµα αυτόµατης τροφοδότησης 
µε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: ∆ιπλής όψεως 
φωτοτύπηση, τροφοδοσία χαρτιού 5 οδών, µεγάλη χωρητικότητα 
χαρτιού, Βαρέως τύπου, µεγάλης παραγωγικότητας, µεγέθη 
χαρτιού Α3, Α4, Α5 και Β4, Ζουµ έως 200% Σύνδεση µε Η/Υ µέσω 
USB ή Ethernet  

1 

Ασπρόµαυρος εκτυπωτής Α4 Laser (30p/sec) τύπου HP Laserjet 
Pro M501dn  ή νεώτερος κατ΄ ελάχιστον αντίστοιχων 
προδιαγραφών, ο οποίος να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο τοπικό 
δίκτυο δεδοµένων Ethernet. 

1 

Πολυµηχάνηµα A4 µε δυνατότητες εκτυπωτή, scanner, fax, και 
φωτοτυπικού Laser, τύπου HP HP OfficeJet Pro 8730 AiO 
 ή νεότερο κατ΄ ελάχιστον αντίστοιχων προδιαγραφών. 

1 
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Ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
Επεξεργαστής Intel Core i5, RAM 4GB (DDR4), HD 1 TB(min), 
SATA, Οθόνη 19'' TFT, κάρτα γραφικών 2GB , DVD RW, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι optical, κάρτα δικτύου 1000Mbps και UPS 
1000VA line interactive. Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 
τελευταίας έκδοσης για περιβάλλον δικτύου ΗΥ. Microsoft Office 
(Word, Excel, Powerpoint, Access) τελευταίας έκδοσης. Λογισµικό 
Antivirus Symantec end point protection τελευταία έκδοση. 

6 

Ψυγείο: 10 κυβικά πόδια 1 
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