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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» 
 
 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Μονοπρόσωπη Α.Ε. και µε διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

ιδρύθηκε µε το άρθρο πρώτο του Νόµου 1955/91. Σκοπός της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
ο οποίος προσδιορίζεται µε το άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 35 του Ν. 3202/03 και µε τα άρθρα 121 και 145 του Ν. 4070/12 είναι 
µεταξύ άλλων η µελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκµετάλλευση 
και ανάπτυξη του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και του Νοµού 
Θεσσαλονίκης και γενικά ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του Νοµού Αττικής και Νοµού 
Θεσσαλονίκης εκτός από το σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ(µε ηλεκτροδότηση ή 
χωρίς), καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ σε όλη την Επικράτεια. 

Τα έργα που υλοποιούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι έργα ιδιαίτερων 
τεχνικών απαιτήσεων µε αντικείµενα πολλαπλών ειδικοτήτων και 
συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά την παρούσα φάση η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει υπό εξέλιξη τα έργα της 
Επέκτασης του Μετρό προς τον Πειραιά και της Επέκτασης του Τραµ προς τον 
Πειραιά,. Τα έργα αυτά, καθώς και τα έργα που είναι υπό δηµοπράτηση και υπό 
µελέτη περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω άρθρο. 

Προκειµένου η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να ανταποκριθεί στις αυξηµένες υποχρεώσεις 
της για να υλοποιήσει και να δηµοπρατήσει τα ως άνω έργα, χρειάζεται υποστήριξη 
από εξειδικευµένο Τεχνικό Σύµβουλο.  

 
 
2. ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 
2.1  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Στο παρόν άρθρο παρέχονται πληροφορίες σχετικές µε το σύνολο των έργων της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Αθήνα, ενώ στο άρθρο 3 της παρούσας περιγράφεται το 
αντικείµενο του Τεχνικού Συµβούλου της παρούσας σύµβασης. Ο σκοπός είναι να 
δοθεί: 
• µία γενική εικόνα των έργων εν λειτουργία, υπό κατασκευή, υπό 

δηµοπράτηση και υπό µελέτη έργων, καθώς και των προγραµµατιζόµενων,  
• µια εικόνα για τη φάση των εργασιών του κάθε έργου, καθώς και των επί 

µέρους δραστηριοτήτων και ενεργειών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο πλαίσιο 
των έργων αυτών 

• µία εικόνα για τα τεχνικά θέµατα που εµπλέκονται, 
• το πλαίσιο των συµβάσεων κάτω από τις οποίες εκτελούνται τα έργα, 
• οι αρµοδιότητες, οι ενέργειες, οι δραστηριότητες και οι υποχρεώσεις της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για κάθε ένα από τα ανωτέρω, 
 

ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο µέσα στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί ο 
Σύµβουλος που θα αναδειχθεί από την παρούσα διαδικασία. 

 
2.1.1 Εν λειτουργία έργα  
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Τα ολοκληρωµένα έργα Μετρό και Τραµ σε λειτουργία παρουσιάζονται στους 
ακόλουθους πίνακες: 
 

Πίνακας 1: Ολοκληρωµένα Έργα Μετρό σε Λειτουργία  
 

Α/Α ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γραµµή 2: Σεπόλια – Σύνταγµα  
 
Γραµµή 3: Εθνική Άµυνα - Σύνταγµα 

13 χλµ, 13 σταθµοί, 1 αµαξοστάσιο 
(Σεπόλια), 2 σταθµοί µετεπιβίβασης 
Ι.Χ. στην Κατεχάκη και στην Εθνική 
Άµυνα (χωρητικότητας 240 και 60 
θέσεων αντίστοιχα)  

2 Γραµµή 2: Σύνταγµα – ∆άφνη 4 χλµ, 5 σταθµοί, 1 σταθµός 
µετεπιβίβασης Ι.Χ. στο Συγγρού-Φιξ 
(χωρητικότητας 642 θέσεων) 

3 Γραµµή 3: Σύνταγµα - Μοναστηράκι 1,4 χλµ, 1 σταθµός 
4 Νότια επέκταση Γραµµής 2: 

∆άφνη – Αγ. ∆ηµήτριος 
1,1 χλµ, 1 σταθµός 

5 Βόρεια επέκταση Γραµµής 3: 
Εθνική Άµυνα – Πλακεντία 

6 χλµ, 2 σταθµοί, 3 σταθµοί 
µετεπιβίβασης Ι.Χ. ένας στο 
Χαλάνδρι (χωρητικότητας 280 
θέσεων) και δύο στην ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας (συνολικής 
χωρητικότητας 630 θέσεων) 

6 Σύνδεση Γραµµής 3 µε αεροδρόµιο 
Ελ. Βενιζέλος  

24 χλµ, 1 τερµατικός σταθµός, µέσω 
σιδηρ. υποδοµής προαστιακού 
σιδηροδρόµου 

7 ∆υτική επέκταση Γραµµής 2: 
Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος 

1,4 χλµ, 1 σταθµός 

8 ∆υτική Επέκταση Γραµµής 3: 
Μοναστηράκι – Αιγάλεω  

4,3 χλµ, 3 σταθµοί  

9 Ολοκλήρωση 3 σταθµών βόρειας 
επέκτασης Γραµµής 3: 
«Χολαργός», «Νοµισµατοκοπείο» 
και «Αγία Παρασκευή»  

3 σταθµοί, 1 σταθµός µετεπιβίβασης 
Ι.Χ. στο Νοµισµατοκοπείο 
(χωρητικότητας 604 θέσεων) 

10 Επέκταση Γραµµής 3: 
Αιγάλεω – Αγ. Μαρίνα 

1,42χλµ, 1 σταθµός, 1  σταθµός 
µετεπιβίβασης Ι.Χ. στην Αγ. Μαρίνα 
(χωρητικότητας 383 θέσεων 
στάθµευσης), 1 αµαξοστάσιο 
(Ελαιώνα) 

11 Επέκταση Γραµµής 2: 
Άγιος Αντώνιος – Ανθούπολη 

1,9 χλµ, 2 σταθµοί  

12 Νότια Επέκταση της Γραµµής 2: Αγ. 
∆ηµήτριος – Ελληνικό 

5,2 χλµ, 4 σταθµοί 
 

13 Σταθµός Μετεπιβίβασης 
«Κεραµεικός» 

Υπόγειος χώρος στάθµευσης Ι.Χ. 
(χωρητικότητας 272 θέσεων)  

 
 

Πίνακας 2: Ολοκληρωµένα Έργα Τραµ σε Λειτουργία  
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Α/Α ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γραµµές S1 (ΣΕΦ-Π. Φάληρο) - S2 
(Σύνταγµα – Π. Φάληρο) - S3 (Π. 
Φάληρο – Γλυφάδα), Υπηρεσιακή 
Γραµµή S3-8 

Συνολικό µήκος διπλής γραµµής 23 
χλµ. εµπορικής λειτουργίας, 2,2 χλµ 
υπηρεσιακής γραµµής, 47 σταθµοί, 1 
αµαξοστάσιο στο Ελληνικό 

2 Επέκταση Γραµµής S3 προς Βούλα  700 µ., 1 τερµατικός σταθµός 
 
Η διαχείριση της λειτουργίας των ανωτέρω γραµµών γίνεται από την εταιρεία 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ). Η αρµοδιότητα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. σχετικά µε τα ανωτέρω εν λειτουργία έργα αφορά στη διοίκηση των Συµβάσεων, 
µέχρι την Οριστική Παραλαβή τους, ενώ παρέχει και Τεχνική υποστήριξη στην 
ΣΤΑ.ΣΥ. σε ειδικά θέµατα, όπου απαιτείται. 

 
2.1.2 Υπό κατασκευή έργα 
 

Τα υπό κατασκευή έργα Μετρό και Τραµ παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 
 

Πίνακας 3: Υπό κατασκευή Έργα Μετρό  
 

Α/Α ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Επέκταση Γραµµής 3: 
Χαϊδάρι – Πειραιάς 
 

Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει: 
- ∆ιάνοιξη υπόγειας σήραγγα µήκους 7,6χλµ εκ των 

οποίων 6,5 χλµ θα κατασκευασθούν µε Μηχάνηµα 
∆ιάνοιξης Σηράγγων («µετροπόντικας»), ενώ το 
υπόλοιπο τµήµα στην αρχή και στο τέλος του έργου θα 
υλοποιηθεί µε υπόγεια εκσκαφή. 

- Έξι (6) σταθµούς (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, 
Μανιάτικα, Πειραιάς, ∆ηµοτικό Θέατρο), οι οποίοι θα 
κατασκευασθούν µε τις µεθόδους ανοικτού ορύγµατος 
και υπόγειας διάνοιξης µε συµβατικά µηχανικά µέσα 
(ΝΑΤΜ).  

- Οκτώ (8) φρέατα αερισµού κατά µήκος της νέας 
Γραµµής.  

 
 

Πίνακας 4: Υπό κατασκευή Έργα Τραµ 
 

Α/Α ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ∆υτική Επέκταση 
Τραµ προς Πειραιά 
(Νέο Φάληρο – 
Κέντρο Πειραιά – 
Λιµάνι Πειραιά) 
 

Το αντικείµενο του έργου αφορά στην επέκταση του 
υφιστάµενου τροχιοδρόµου (Τραµ) από τη σηµερινή στάση 
«ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ» µε κατάληξη της γραµµής στον 
υφιστάµενο τερµατικό σταθµό Σ.Ε.Φ. µέσω των οδών 
Μικράς Ασίας, Λαµπράκη, Β. Γεωργίου, Εθν. Αντιστάσεως 
και Οµ. Σκυλίτση, µε πρόβλεψη τερµατικού σταθµού επί της 
Ακτής Ποσειδώνος στον Πειραιά, µήκους απλής διαδροµής 
5.350 περίπου µέτρων. 
Προβλέπεται ανακατασκευή του υπάρχοντος σταθµού 
«Σ.Ε.Φ.», κατασκευή 11 νέων ενδιαµέσων σταθµών και 
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κατασκευή τερµατικού σταθµού στην Ακτή Ποσειδώνος. Στο 
πλαίσιο του έργου περιλαµβάνεται έργα ανακατασκευής στο 
υφιστάµενο έργο (κυρίως κτιριακών εγκαταστάσεων 
αµαξοστασίου και τερµατικού σταθµού στο Σύνταγµα) 

 
2.1.3 Υπό µελέτη και προγραµµατισµό έργα  
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω έργων µελετώνται τα κάτωθι νέα έργα: 
 

Πίνακας 5: Υπό µελέτη Έργα Μετρό 
 

 ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γραµµή 4: 
Άλσος Βεΐκου – 
Μαρούσι 
 

Το τρέχον Σχέδιο Ανάπτυξης Γραµµών Μετρό Αθήνας 
περιλαµβάνει τη Γραµµή 4 του Μετρό, Άλσος Βεΐκου-
Ευαγγελισµός-Φάρος-Μαρούσι, µε τις επεκτάσεις της (α) 
προς Βύρωνα/Άνω Ηλιούπολη και (β) προς Πετρούπολη 
και Εθνική Οδό έχει συνολικό µήκος 33,5χλµ, 
περιλαµβάνει 31 συνολικά σταθµούς και αποτελείται από 
πέντε επιµέρους διακριτά τµήµατα, Α, Β, Γ, ∆ και Ε: 
- Τµήµα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (µήκους 12,6 χλµ και 

15 σταθµούς) 
- Τµήµα Β: Γουδή - Μαρούσι (µήκους 9,6 χλµ και 8 

σταθµούς) 
- Τµήµα Γ: Ευαγγελισµός - Άνω Ηλιούπολη (µήκους 3,6 

χλµ και 3 σταθµούς) 
- Τµήµα ∆: Άλσος Βεΐκου - Πετρούπολη (µήκους 6,0 

χλµ και 8 σταθµούς) 
- Τµήµα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (µήκους 4,4 χλµ και 

3 σταθµούς) 
 

2 Βόρεια Επέκταση της 
Γραµµής 2: 
Ανθούπολη – Ίλιον 

Το έργο αφορά την επέκταση της Γραµµής 2, Βόρεια από 
τον σταθµό Ανθούπολη κατά περίπου 4 χλµ. και 
προβλέπεται να περιλαµβάνει 3 σταθµούς, στις κάτωθι 
ενδεικτικές θέσεις:  
- Σταθµός στη συµβολή των οδών Θηβών και 

Καππαδοκίας. 
- Σταθµός στη συµβολή των οδών Θηβών και Ελαιών.  
- Τερµατικός σταθµός στη συµβολή των οδών Αγίου 

Νικολάου και Παραµυθιάς. 
   

 
Πίνακας 6: Υπό ∆ηµοπράτηση Έργα Μετρό 

 
 ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γραµµή 4, τµήµα Α’: 
Άλσος Βεΐκου – 
Γουδή  
 

Η σχετική σύµβαση αφορά, την εκπόνηση της Οριστικής 
Μελέτης, της Μελέτης Εφαρµογής (ΜΕ) καθώς και την 
κατασκευή και θέση σε λειτουργία του τµήµατος Α΄ «Άλσος 
Βεΐκου – Γουδή» της Γραµµής 4 του Μετρό της Αθήνας.  
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Πίνακας 7: Υπό µελέτη Έργα Τραµ 
 

 ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Β' Φάση Επέκτασης 
προς Πειραιά (Νέο 
Φάληρο - Κέντρο - 
Λιµάνι Πειραιά) 

Το έργο αφορά τη σύνδεση του κέντρου του Πειραιά µε 
Χατζηκυριάκειο και Φρεαττύδα. Περιλαµβάνει 2,8 χλµ. 
µονής γραµµής και 1 χλµ. διπλής γραµµής καθώς και 10 
νέους σταθµούς. 

   
2 Επέκταση προς 

Κερατσίνι και Πέραµα 

Το έργο αφορά την επέκταση του Τραµ από το Λιµάνι του 
Πειραιά προς Κερατσίνι – Πέραµα, µε υπόγεια χάραξη σε 
µεγάλο τµήµα εντός του ∆ήµου Κερατσινίου, κατά µήκος 
της ιστορικής χάραξης του παλαιού τροχιοδρόµου 
Περάµατος. Θα περιλαµβάνει 9,4 χλµ. διπλής γραµµής 
καθώς και  11 νέους σταθµούς. 

 
Πίνακας 8: Υπό ∆ηµοπράτηση Έργα Τραµ 

 
 ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Επέκταση 
Αµαξοστασίου Τραµ 
στο Ελληνικό 

Το εν λόγω έργο αφορά την επέκταση του Αµαξοστασίου 
του Τραµ στο Ελληνικό µε κατασκευή νέου στεγάστρου 
συρµών. 

 
 
2.1.4 Μελλοντικά έργα  

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διερευνά επίσης πρόσθετα έργα πέραν των 
προαναφερθέντων, για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου Μετρό και Τραµ στην 
Αθήνα. 

 
2.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
Συνοπτικά στο αντικείµενο των Έργων περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, οι παρακάτω εργασίες: 

 
2.2.1 Έρευνες και Μελέτες 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από αναδόχους, 
απαιτούνται οι περαιτέρω έρευνες και µελέτες προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα 
αποτελέσµατα των διαθέσιµων ερευνών και µελετών, συµπληρώσεις όσων ερευνών/ 
µελετών χρήζουν ολοκλήρωσης και σύνταξη της Οριστικής Μελέτης ή/και της 
Μελέτης Εφαρµογής των Έργων. Οι έρευνες και µελέτες περιλαµβάνουν ενδεικτικά 
τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά: 
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• Τοπογραφικές εργασίες - κτηµατολογικά διαγράµµατα / πίνακες. 
 
• Γεωλογικές – υδρογεωλογικές & γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες. 
 
• Οριζοντιογραφία και µηκοτοµή της χάραξης της γραµµής. 
 
• Έρευνες και έλεγχος για τη θέση και µελέτη εκτροπών ∆ικτύων Οργανισµών 

Κοινής Ωφελείας. 
 
• Συγκοινωνιακές και Κυκλοφοριακές Μελέτες. 
 
• Μελέτες Κυκλοφοριακών παρακάµψεων. 

 
• Μελέτες εκσκαφής, προσωρινών αντιστηρίξεων και µόνιµων κατασκευών. 
 
• Μελέτες Ειδικής Τρωτότητας και Σχετικής Επικινδυνότητας Κτηρίων και 

Κατασκευών. 
 
• Μελέτες για µέτρα προστασίας κτηρίων και κατασκευών και ειδικές µελέτες 

ευαίσθητων κτηρίων και κατασκευών, µνηµείων, κτηρίων δηµόσιας χρήσης κλπ. 
 
• Μελέτες Γεωµηχανικής και ∆οµητικής Παρακολούθησης. 
 
• Μελέτη Αντιπληµµυρικής Προστασίας κατά την Κατασκευή και Λειτουργία των 

Έργων. 
 
• Μελέτη Θορύβου και ∆ονήσεων κατά την Κατασκευή και Λειτουργία των Έργων. 
 
• Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. 
 
• Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διατάξεις και αρχιτεκτονικά τελειώµατα σταθµών). 
 
• Ακουστικές Μελέτες Σταθµών. 
 
• Μελέτες Ηλεκτροµηχανολογικών και Σιδηροδροµικών Συστηµάτων συστηµάτων 

(µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά ισχύος και ασθενών ρευµάτων) 
 

• Μελέτες επιδοµής 
 

• H/M Μελέτες Προσοµοίωσης Ισχύος Έλξης, Αερισµού Σηράγγων, Ακουστικής 
σταθµών, λειτουργίας γραµµής-σηµατοδότησης, κλπ 

 
• Μελέτες Συντονισµού µεταξύ έργων Πολιτικού Μηχανικού, Η/Μ και 

Σιδηροδροµικών Συστηµάτων. 
 
• Μητρώο του Έργου. 
 
• Ανάλυση Λειτουργίας του Συστήµατος και των απαιτήσεων συντήρησης αυτού. 
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• Μελέτη και οργάνωση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και του Αµαξοστασίου. 
 
• Μελέτη Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, Συντηρησιµότητας και Ασφάλειας (RAMS) 

συµπεριλαµβανοµένης Ανάλυσης Κινδύνων. 
 
• Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγιεινής. 
 
• Μελέτη σχετικά µε την ορθολογική χρήση για την εξοικονόµηση ενεργείας κατά 

τη λειτουργία του έργου. 
 

Οι έρευνες/ διερευνήσεις/ µελέτες υπόκεινται υποχρεωτικά στην έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και σε ορισµένες περιπτώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών και 
οργανισµών (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ήµοι, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΠΟ κλπ) πριν από την 
εφαρµογή τους. Η σύνταξη των Μελετών Εφαρµογής θα πραγµατοποιηθεί µόνο µετά 
από έγκριση της Γενικής Οριστικής Μελέτης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
2.2.2 Προκαταρτικές Εργασίες 
 

Στις ανωτέρω περιλαµβάνονται: 
 

• Έλεγχος, επαλήθευση και συµπλήρωση των υφιστάµενων δεδοµένων (ίδρυση 
τοπογραφικού δικτύου Έργου, τοπογραφικές εργασίες, γεωλογικές, 
υδρογεωλογικές, γεωτεχνικές, υδρολογικές, αστικές και περιβαλλοντικές έρευνες, 
έρευνες δικτύων Ο.Κ.Ω., διερεύνηση της κατάστασης των κτηρίων, κλπ). 

 
• Πριν από τις κύριες κατασκευαστικές εργασίες, εκτελούνται µετατοπίσεις δικτύων 

ΟΚΩ στα σηµεία των σταθµών και των άλλων έργων Πολιτικού Μηχανικού.  
 
• Έκδοση κάθε είδους αδειών. 
  
• Καταλήψεις και απαλλοτριώσεις. 
 
• Εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 
 

2.2.3 Αρχαιολογικά – Κυκλοφοριακά 
 

Πριν από τη κατασκευή των σταθµών και άλλων έργων Πολιτικού Μηχανικού 
εκτελούνται αρχαιολογικές ανασκαφές. 
 

2.2.4 Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων, κατασκευάζονται όλα τα Έργα Πολιτικού 
Μηχανικού που αφορούν στο αντικείµενο του κάθε Έργου. Αυτά περιλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων τα εξής: 
 
1.  Σήραγγες 
 

Οι σήραγγες θα κατασκευασθούν µε τις παρακάτω µεθόδους: 
 



 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
RFP-381/20 
A.Σ. 95151 

 

Σελ. 10 από 33 
  

α)  Υπόγεια µηχανική διάνοιξη µε µηχανήµατα ολοµέτωπης κοπής 
εξισορροπητικής πίεσης µετώπου ΕΡΒ-ΤΒΜ Η χρήση ΕΡΒ-ΤΒΜ 
εξοπλισµένου µε κατάλληλα συστήµατα θα εφαρµοστεί προκειµένου 
να εξασφαλιστεί ο µη επηρεασµός των κτηρίων και των κατασκευών 
εντός της ζώνης επιρροής του Έργου, στo πλαίσιο της τήρησης του 
χρονοδιαγράµµατος του Έργου.  

 
β) Υπόγεια διάνοιξη µε συµβατικά µηχανικά µέσα. 

 
γ)  Μέθοδος ανοικτού ορύγµατος. 

 
2.  Σταθµοί, Φρέατα και ∆ιασταυρώσεις 
 

Οι κατασκευαστικές µέθοδοι των σταθµών, διασταυρώσεων και φρεάτων θα 
περιλαµβάνουν τις παρακάτω τεχνικές:  
 
α) Μέθοδος ανοικτού ορύγµατος (cut-and-cover). 
β) Υπόγεια διάνοιξη µε συµβατικά µηχανικά µέσα. 
γ)  Μέθοδος Επικάλυψης και Εκσκαφής (cover and cut). 
 
Ο σχεδιασµός και η µέθοδος κατασκευής κάθε σταθµού / φρέατος / 
διασταύρωσης θα βασίζονται στην Περιγραφή του Έργου και στις 
Προδιαγραφές. Οι θέσεις των σταθµών, των εισόδων και των ανοιγµάτων θα 
είναι όπως εµφανίζονται στα σχέδια χάραξης. 
 

3.  Γεωµηχανική και ∆οµητική Παρακολούθηση. 
 
4. Μέτρα βελτίωσης του εδάφους όπου απαιτείται. 
 
5. Μέτρα προστασίας, υποστύλωσης και ενίσχυσης των παρακείµενων στις 

εκσκαφές κτηρίων,  κλπ. 

6. Αντιπληµµυρική προστασία. 
 
 
2.2.5 Αρχιτεκτονικές εργασίες 
 

Κατασκευάζονται όλα τα αρχιτεκτονικά τελειώµατα όλων των κτηρίων / κατασκευών 
των Έργων και θα πραγµατοποιηθεί η αποκατάσταση των επιφανειών στα 
εργοτάξια. Στις αρχιτεκτονικές εργασίες περιλαµβάνονται κυρίως: 

 
• Λειτουργική διάταξη των σταθµών, είσοδοι, χώροι υποδοχής επιβατικού κοινού, 

αίθουσες προσωπικού και άλλες απαραίτητες αίθουσες τεχνικού εξοπλισµού και 
βοηθητικές αίθουσες. 
 

• Οριζόντιες και κατακόρυφες συνδέσεις (διάδροµοι, κυλιόµενες κλίµακες / σταθερές 
κλίµακες, ανελκυστήρες, έξοδοι κινδύνου) που διασφαλίζουν αφενός την 
ανεµπόδιστη κίνηση των χρηστών και αφετέρου την εκκένωση των σταθµών σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
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• Αρχιτεκτονικά τελειώµατα στα δάπεδα (συµπεριλαµβάνοντας προβλέψεις για Άτοµα 
µε Ειδικές Ανάγκες), τοιχοποιίες, οροφές, ψευδοροφές (από υλικά µε 
ηχοαπορροφητικές ιδιότητες), κιγκλιδώµατα, χειρολισθήρες, εξωτερικές επιφάνειες 
των σταθµών, εισόδων, φρεάτων και κτηρίων του αµαξοστασίου. 
 

• Αποκατάσταση και διαµόρφωση των επιφανειών στη στάθµη οδού στις θέσεις των 
εργοταξίων.  
 

• Σήµανση στους σταθµούς και τα φρέατα. 
 
Εξοπλισµός λειτουργίας για τα Σταθµαρχεία, το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας και τους 
χώρους προσωπικού στους σταθµούς.  

 
2.2.6 Ηλεκτροµηχανολογικά και Σιδηροδροµικά Συστήµατα 
 

Στο πλαίσιο των έργων απαιτείται να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση των 
Ηλεκτροµηχανολογικών και Σιδηροδροµικών Συστηµάτων που απαιτούνται στο 
πλαίσιο των Έργων. Το αντικείµενο των εργασιών αυτών περιλαµβάνει τη µελέτη, 
προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και θέση σε λειτουργία των ακόλουθων 
συστηµάτων: 
 
1. Αερισµός 

2. Θέρµανση / Αερισµός / Κλιµατισµός (HVAC) 

3. Παροχή ισχύος έλξης - Μέση Τάση - 20 KV 

4. ∆ιανοµή ισχύος 230/400V 

5. Φωτισµός 

6. Πυρόσβεση / Πυρανίχνευση 

7. Κυλιόµενες κλίµακες / Κυλιόµενοι διάδροµοι 

8. Ανελκυστήρες 

9. Γειώσεις, Γεφύρωση και προστασία έναντι διαφυγόντων ρευµάτων 

10. Αντικεραυνική Προστασία 

11. Υδροδότηση, άδρευση 

12. Αποστραγγίσεις, αποχετεύσεις 

13. Αντλιοστάσια 

14. Σύστηµα Ισχύος Έλξης 3ης Γραµµής / Εναέρια γραµµή επαφής 

15. Σηµατοδότηση (Συστήµατα: Αυτόµατος Έλεγχος Συρµού (ATC), Αυτόµατη 
Επιτήρηση Συρµού (ATS), Αυτόµατη Προστασία Συρµού (ATΡ), Αυτόµατη 
Λειτουργία Συρµού (ATO), Σύστηµα Μετάδοσης ∆εδοµένων Σηµατοδότησης 

16. Μηχανισµοί αλλαγών 

17. Οδικοί και σιδηροδροµικοί φωτεινοί σηµατοδότες 

18. Σύστηµα Πληροφόρησης Επιβατών (PIS) 

19. Ασύρµατες Τηλεπικοινωνίες (TETRA) 

20. Αυτόµατα και απευθείας τηλέφωνα 

21. Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (CCTV) 

22. Σύστηµα αναγγελιών στο Κοινό (ΡΑ) 
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23. Σύστηµα ωρολογίων και κατανοµής χρόνου 

24. Σύστηµα Υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής ΙΤ 

25. Ευρυζωνικό Σύστηµα Wi-Fi  για παροχή υπηρεσιών σε επιβάτες 

26. Σύστηµα Ασφάλειας και Προστασίας 

27. Σύστηµα Ενδοεπικοινωνίας 

28. Σύστηµα Συλλογής Κοµίστρου 

29. Συστήµατα Παροχής Ισχύος Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) - Μπαταρίες 

30. Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ελέγχου Κτηρίων (BACS) 

31. Σύστηµα Τηλεχειρισµού Παροχής Ισχύος (PRCS) / Σύστηµα  SCADA 

32. ∆ίκτυα Καλωδίων και Οπτικών Ινών 

33. Σύστηµα Κεντρικής Αποθήκευσης ∆εδοµένων 

34. Σύστηµα Μετάδοσης δεδοµένων 

35. Επιδοµή 

36. Εξοπλισµός Αµαξοστασίου 

37. Τροχαίο Υλικό 

38. Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας  (ΚΕΛ) 

39. Ανταλλακτικά και συστήµατα συντήρησης 

40. Θέµατα διεπαφών και συµβατότητας µε υφιστάµενες εγκαταστάσεις 

 
Τροχαίο υλικό 

 
Το τροχαίο υλικό αποτελεί το βασικό σηµείο αναφοράς όλων των έργων και συνεπώς 
οι παράµετροι, τα θέµατα και οι πληροφορίες που το αφορούν επηρεάζουν την 
πλειονότητα των άλλων αντικειµένων. 
 
∆οκιµές και θέση σε λειτουργία 
 
Για όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά και σιδηροδροµικά συστήµατα 
συµπεριλαµβανοµένου του τροχαίου υλικού, απαιτούνται δοκιµές και θέση σε 
λειτουργία.  
 
Οι δοκιµές είναι γενικώς πολλών επιπέδων, ως εξής:  
 
• Εργοστασιακές ∆οκιµές (FAT) 
• ∆οκιµές Μεµονωµένου Εξοπλισµού (SAT) 
• ∆οκιµές Συστηµάτων ή συνόλων Εξοπλισµού (SIT) 
• ∆οκιµές Επιδόσεων Εξοπλισµού (SPT) 
• ∆οκιµαστική Λειτουργία (στο σύνολο των εγκαταστάσεων παλιού και νέου) 
 
Θέση σε Λειτουργία 
 
• Λειτουργία των Επεκτάσεων του Μετρό και του Τραµ 
• Λειτουργία των Αµαξοστασίων 
• Λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου Λειτουργίας Μετρό και Τραµ 
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Σχετικά µε το τεχνικό αντικείµενο των έργων των επεκτάσεων αναφέρεται τέλος ότι οι 
µελέτες και οι εργασίες των επεκτάσεων δεν περιορίζονται γεωγραφικά µόνον στις 
περιοχές των εκάστοτε νέων επεκτάσεων, αλλά ανάλογα το αντικείµενο επεκτείνονται 
και σε σταθµούς ή εγκαταστάσεις του υπό λειτουργία δικτύου, καθώς και στο Κέντρο 
Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) του συστήµατος, στον σταθµό «Σύνταγµα» για το Μετρό 
της Αθήνας και στο αµαξοστάσιο Ελληνικού για το Τραµ της Αθήνας. 

 
 
2.3 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΕΡΓΩΝ 
 

Για τα έργα που αναφέρθηκαν στις ενότητες 2.1.1 έως 2.1.4 ανωτέρω, η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει αναλάβει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 
2.3.1 Εν λειτουργία έργα  
 

Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τα εν λειτουργία έργα Μετρό 
και Τραµ είναι οι ακόλουθες: 

 
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη και συνεργάζεται µε την Εταιρεία Λειτουργίας του 

δικτύου Μετρό και Τραµ (ΣΤΑ.ΣΥ.) όπου και όταν απαιτείται, για την επίλυση 
προβληµάτων και θεµάτων σχετικών µε αστοχίες, µη συµµόρφωση µε 
συµβατικές προδιαγραφές, απαιτήσεις για αναβαθµίσεις συστηµάτων κτλ. Στο 
ίδιο πλαίσιο παρακολουθεί τη λειτουργία των Η/Μ και σιδηροδροµικών 
συστηµάτων και του τροχαίου υλικού, καθώς και τις σχετικές στατιστικές 
αναλύσεις και εξάγει συµπεράσµατα για εφαρµογή στα νέα έργα. 

 
• Οργανώνει τις προσωρινές και οριστικές παραλαβές των έργων, συντάσσει 

τους σχετικούς Πίνακες τυχόν εκκρεµοτήτων και ελλείψεων που υπάρχουν, 
τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κτλ, και εκτελεί όλες τις απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες για το Συµβατικό και Οικονοµικό κλείσιµο των 
συµβάσεων κατασκευής των εν λειτουργία έργων. 

 
2.3.2 Υπό κατασκευή έργα: 

 
Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε σχέση µε τα υπό κατασκευή 
έργα Μετρό και Τραµ, είναι οι ακόλουθες: 

 

• έλεγχος και έγκριση των µελετών των αναδόχων (συνήθως Οριστικών 
Μελετών και Μελετών Εφαρµογής),  

 
• επίβλεψη όλων των φάσεων κατασκευής των έργων πολιτικού µηχανικού, 

εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού και σιδηροδροµικού εξοπλισµού, 
κατασκευής αρχιτεκτονικών τελειωµάτων στους σταθµούς, δοκιµών 
ολοκληρωµένων συστηµάτων, δοκιµών επιδόσεων των συστηµάτων και 
δοκιµαστικής λειτουργίας, 

 
• λήψη αποφάσεων που αφορούν τα σηµεία αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

Αναδόχων σε τεχνικό, χρονικό και συµβατικό επίπεδο. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. διατηρεί τη συνολική ευθύνη τόσο για τον γενικό συντονισµό των έργων 
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σε επίπεδο µελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής, εγκατάστασης 
εξοπλισµού, δοκιµών και θέσης σε λειτουργία, 

 
• παρακολούθηση και διαχείριση της συµβατικής, οικονοµικής και 

χρονοδιαγραµµατικής εξέλιξης των έργων και των σχετικών συµβάσεων και 
οργάνωση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται, 

 
• διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των έργων, 
 
• επίβλεψη συµµόρφωσης µε τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στα εργοτάξια 
 

2.3.3 Υπό δηµοπράτηση έργα: 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε σχέση µε τα υπό 
δηµοπράτηση έργα Μετρό και Τραµ, είναι οι ακόλουθες : 

 

• οργανώνει τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις και προσωρινές καταλήψεις που 
απαιτούνται 

• εξασφαλίζει την χρηµατοδότηση των έργων 
• µελετάει σε επίπεδο Προµελέτης ή Γενικής Οριστικής Μελέτης (ΓΟΜ)  
• προετοιµάζει τα τεύχη δηµοπράτησης των έργων και εξασφαλίζει τον 

συντονισµό µεταξύ των συµβατικών τευχών και των µελετών  
• συντάσσει κοστολόγια και προϋπολογισµούς έργων καθώς και τα 

χρονοδιαγράµµατα αυτών 
• δηµοπρατεί τα έργα για την ανάδειξη Αναδόχων. 
 

2.3.4 Υπό µελέτη έργα επεκτάσεων: 
 

Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τα υπό µελέτη έργα Μετρό 
και Τραµ, είναι οι ακόλουθες : 

 

• εκπονεί τις προκαταρτικές µελέτες, τις προµελέτες ή/ και τις οριστικές µελέτες 
των έργων που απαιτούνται για την δηµοπράτησή τους. Αυτό γίνεται είτε 
εντός της εταιρείας, είτε µε βοήθεια µελετητών συµβούλων, είτε µε ανάθεση 
κατόπιν διαγωνισµού σε Αναδόχους Μελετητές. 

 
• εξασφαλίζει το βέλτιστο των µελετών από λειτουργική, κοστολογική, και 

περιβαλλοντική άποψη. 
 

• εκπονεί τις απαιτούµενες περιβαλλοντικές µελέτες των έργων, είτε εντός της 
εταιρείας, είτε µε βοήθεια µελετητών συµβούλων, είτε µε ανάθεση κατόπιν 
διαγωνισµών σε Αναδόχους Μελετητές, οι οποίες υποβάλλονται στο ΥΠΕΚΑ 
προς έγκριση.  

 
2.3.5 Προγραµµατιζόµενα έργα Επεκτάσεων: 

 
Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τα προγραµµατιζόµενα έργα 
Μετρό και Τραµ, είναι οι ακόλουθες : 
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• Εκπονεί τις µελέτες στρατηγικού σχεδιασµού βάσει των συγκοινωνιακών 
αναγκών, και µέσω κατάλληλων συγκοινωνιακών µοντέλων επιλέγει τον 
βέλτιστο τρόπο για την ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό και Τραµ, βάσει της 
προβλεπόµενης ανάπτυξης της πόλης, των χρήσεων γης, της απασχόλησης, 
των συγκοινωνιακών δικτύων και υποδοµών κτλ.  

 
• Εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας των έργων για τη διασφάλιση 

χρηµατοδότησης των έργων. Η χρηµατοδότηση των ανωτέρω έργων έως 
σήµερα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση., από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και από το Ελληνικό Κράτος.  

 
• Εκπονεί τις Προµελέτες ή/και τις οριστικές µελέτες των έργων και γενικότερα 

ό,τι απαιτείται σύµφωνα µε όσα προαναφέρονται στο 2.3.4. 
 
2.3.6 Σταθµοί Μετεπιβίβασης 

 
Παράλληλα µε τις επεκτάσεις του Μετρό, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εκπονεί 
πρόγραµµα δηµιουργίας Σταθµών Μετεπιβίβασης που περιλαµβάνει την κατασκευή 
υπόγειων και επίγειων χώρων στάθµευσης και σταθµών λεωφορείων πλησίον των 
σταθµών του Μετρό.  
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει ήδη κατασκευάσει και διαθέτει σήµερα στους επιβάτες 
του Μετρό εννέα (9) Χώρους Στάθµευσης: πέντε (5) υπαίθριους Χώρους Στάθµευσης 
Ι.Χ. σε τέσσερις (4) σταθµούς Μετρό (Κατεχάκη, Εθνική Άµυνα, Χαλάνδρι και 
∆ουκίσσης Πλακεντίας), συνολικής χωρητικότητας 1.210 θέσεων και τέσσερις (4) 
υπόγειους Χώρους Στάθµευσης Ι.Χ. στους σταθµούς Συγγρού – Φιξ, 
Νοµισµατοκοπείο, Αγ. Μαρίνα και Κεραµεικό χωρητικότητας περίπου 1.901, και ο 
συνολικός αριθµός θέσεων στάθµευσης Ι.Χ. στους σταθµούς του Μετρό ανέρχεται 
πλέον στις 3.111 θέσεις. 

 
 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Το αντικείµενο της σύµβασης περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών από έναν 
έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, 
προκειµένου να υποστηρίξει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην υλοποίηση των έργων 
«ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, “ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥ∆Η”», «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 3, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪ∆ΑΡΙ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ», καθώς και των λοιπών έργων της του 
Μετρό και του Τραµ στην Αθήνα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος 
καθώς και στην υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το τεχνικό 
αντικείµενο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και εµπεριέχονται στις αρµοδιότητές της. 
 

3.1 Γενικές υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών του Συµβούλου 
 

Οι υποχρεώσεις του συµβούλου συνοψίζονται ως εξής: 
 

1. Συµµετοχή και υποστήριξη σε κάθε δραστηριότητα (µελέτη, δηµοπράτηση, 
κατασκευή, δοκιµές και θέση σε λειτουργία), που απαιτείται στο πλαίσιο 
του τεχνικού αντικειµένου των υπό κατασκευή αλλά και των νέων έργων 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. 
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2. Παροχή εξειδικευµένων τεχνικών λύσεων, πληροφοριών και προτάσεων 

βελτιστοποίησης µε βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας όπου απαιτείται. 
 
3. Συµµετοχή και υποστήριξη σε θέµατα µελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης 

των έργων. 
 

Τονίζεται ότι ο Σύµβουλος θα έχει εισηγητικό ρόλο. ∆εν θα έχει διοικητικές 
αρµοδιότητες. 

 
Οι γενικές του υποχρεώσεις θα είναι οι κάτωθι: 

 
• Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, να αξιολογεί τις τεχνικές επιλογές 

και λύσεις που προτείνονται κατά την εξέλιξη αυτών, να εκτιµά την 
αποτελεσµατικότητά τους, και να προτείνει βελτιώσεις όπου απαιτείται 

 
• Να συµµετέχει στις καθηµερινές δραστηριότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

όσον αφορά την προώθηση των έργων, έλεγχο µελετών, επίβλεψη έργου, 
παρακολούθηση προόδου, δοκιµές, θέση σε λειτουργία κ.λ.π) µέσα από την 
οργανωτική δοµή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

• Να υποστηρίζει το µελετητικό αντικείµενο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε 
συνεργασία µε το προσωπικό της, όπως απαιτείται για τα διάφορα έργα 
Μετρό, Τραµ, χώρων στάθµευσης ή για άλλα συναφή έργα 

 
• Να εισηγείται αλλαγές/τροποποιήσεις σε ειδικά τεχνικά θέµατα, µέσω της 

εφαρµοζόµενης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διαδικασίας «Τεχνικής 
Παρέκκλισης». 
 

• Να παρέχει ειδικές τεχνικές πληροφορίες, τεχνικές λύσεις και συµβουλές 
αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των εταιρειών που συµµετέχουν στο 
σχήµα του Συµβούλου (από πρότερα έργα, βάσεις δεδοµένων, προδιαγραφές 
κτλ) καθώς και την εµπειρία τους στην επίβλεψη και εκτέλεση παροµοίων 
έργων. 

 
• Να αναπτύξει µέσα από την άµεση συµµετοχή του στις καθηµερινές 

δραστηριότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τη µεταφορά τεχνογνωσίας προς 
αυτήν.  

 
• Να εκπαιδεύει το προσωπικό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην εφαρµογή των 

προγραµµάτων προσοµοίωσης ορθής λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικών 
συστηµάτων σε περιπτώσεις παροχής δικαιώµατος χρήσης. 

 
• Να προτείνει λύσεις και τεχνικές επιλογές µε βάση την εξέλιξη της 

τεχνολογίας, τη διεθνή πρακτική σε σύγχρονα συστήµατα Μετρό και Τραµ, 
πιθανές τεχνικές που συνεισφέρουν σε µείωση του κόστους των κατασκευών 
και των εγκαταστάσεων, της συντήρησης τους και του λειτουργικού κόστους 
γενικότερα. 
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• Να υποστηρίξει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε θέµατα κοστολόγησης νέων 
συµβάσεων, σύνταξη προδιαγραφών και σύνταξης τευχών δηµοπράτησης για 
νέες συµβάσεις. 

 
 

3.2 Τεχνικό Αντικείµενο Συµβούλου 
 

Α. Μελετητικές Εργασίες Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
 

• Συµµετοχή στον έλεγχο των µελετών των Αναδόχων έργων πολιτικού 
µηχανικού των υπό κατασκευή αλλά και των νέων έργων, ειδικότερα 
σε ειδικά θέµατα υπογείων κατασκευών καθώς και τον έλεγχο 
κατασκευασιµότητας, καθιζήσεων, τρωτότητας και προστασίας κτιρίων 
και κατασκευών. 
 

• Με την έννοια µελέτες νοούνται και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 
Φύλλα Υποβολής Υλικού (Φ.Υ.Υ), τα σχέδια, οι διαστασιολογήσεις, 
υπολογισµοί κλπ. 
 

• Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων µε προτάσεις για την αντιµετώπιση 
ειδικών θεµάτων δοµοστατικής και γεωτεχνικής φύσης 
περιλαµβανοµένης και της εξέτασης κτιρίων σε περιπτώσεις 
εκτεταµένων βλαβών λόγω των έργων του Μετρό και αυξηµένης 
επικινδυνότητας των κτιρίων, προκειµένου να παρασχεθεί υποστήριξη 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ως προς την λήψη αποφάσεων. 

 

• Εκπόνηση στοιχείων µελετών για προσωρινά και µόνιµα έργα 
πολιτικού µηχανικού σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα τµήµατα µελετών 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
• Υποβοήθηση στην αξιολόγηση αποτελεσµάτων ερευνών και εκθέσεων 

αξιολόγησης γεωτεχνικών στοιχείων που περιέχουν τις απαιτούµενες 
παραµέτρους για την εκπόνηση των στατικών και γεωτεχνικών 
µελετών των κατασκευών. 

 
• Υποβοήθηση στην εκπόνηση των αναγκαίων Συγκοινωνιακών 

Μελετών και Μελετών ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας στο πλαίσιο 
σχεδιασµού νέων έργων. 

 
• Υποβοήθηση στον έλεγχο των µελετών και άλλων τευχών που 

υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Έλεγχος και επαλήθευση 
παραµέτρων µελετών κατά το στάδιο της κατασκευής. 

 

• Υποβοήθηση στους τοµείς διαχείρισης και ασφάλισης έναντι γενικών 
κινδύνων στο πλαίσιο του Έργου της Γραµµής 4 του Μετρό Αθήνας 
και όπου αλλού απαιτηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

• Υποβολή τεχνικών εκθέσεων επί  θεµάτων έργων ΜΕΤΡΟ που 
αφορούν π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περιβαλλοντικά 
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θέµατα, θέµατα µηχανικής διάνοιξης σηράγγων µε µηχανήµατα ΤΒΜ, 
κλπ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 
Β. Μελετητικές Εργασίες Ηλεκτροµηχανολογικών και Σιδηροδροµικών 

Συστηµάτων 
 

Το αντικείµενο περιλαµβάνει : 
• Συµµετοχή στον έλεγχο µελετών Η/Μ και σιδηροδροµικών 

συστηµάτων και τροχαίου υλικού για τα έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. Με την έννοια µελέτες νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 
φύλλα υποβολής υλικού, τα σχέδια, οι διαστασιολογήσεις, οι 
υπολογισµοί, οι διαδικασίες δοκιµών, οι προσοµοιώσεις κ.λ.π 
 

• Εκπόνηση µελετών για τα πολλαπλά ηλεκτροµηχανολογικά και 
σιδηροδροµικά συστήµατα σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα τµήµατα 
µελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
• Εκπόνηση των διαφόρων προσοµοιώσεων που απαιτούνται για 

ορισµένα αντικείµενα και έργα.  
 

• Ιδιαίτερη συνδροµή από τον Σύµβουλο απαιτείται στον τεχνικό, 
χωροταξικό και λειτουργικό συντονισµό των µελετών, µε έµφαση : 

  α)  Στα σηµεία διεπιφανειών µε τα έργα Π.Μ.  
β) Στα σηµεία αλληλεπίδρασης των συστηµάτων του υφισταµένου 

δικτύου Μετρό και των νέων συστηµάτων που πρόκειται να 
εγκατασταθούν, 

γ) Στα σηµεία διεπιφανειών µε συστήµατα τρίτων (προαστιακός, 
υποδοµές ΟΚΩ, τεχνικά έργα της πόλης, κλπ)  

δ) Σε θέµατα νέων τεχνολογιών σε σχέση µε τα υφιστάµενα 
συστήµατα 

 
Γ. Οργάνωση, Συντονισµός και Επίβλεψη Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

 
Συµµετοχή στην οργάνωση, συντονισµό και επίβλεψη εργασιών κατασκευής 
έργων πολιτικού µηχανικού (σταθµών, σηράγγων, φρεάτων, αµαξοστασίων, 
σταθµών µετεπιβίβασης), µε έµφαση στα ειδικά θέµατα υπογείων έργων 
όπως η συµβατική µέθοδος διάνοιξης σηράγγων (µέθοδος ΝΑΤΜ), η χρήση 
διαφραγµατικών τοίχων, µηχανηµάτων ολοµέτωπης κοπής (ΤΒΜ, ΕΡΒ) και 
γνωµοδότηση επί των µεθόδων, του κόστους και χρόνου κατασκευής των 
έργων. 

 
∆. Οργάνωση των Εργασιών Εγκατάστασης Εξοπλισµού 

Ηλεκτροµηχανολογικών και Σιδηροδροµικών Συστηµάτων 
 

• Οργάνωση και διαχείριση παράλληλων και διαδοχικών εργασιών 
εγκατάστασης εξοπλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές 
συνθήκες, την πρόοδο των εργασιών, την ασφάλεια υλοποίησης και 
τη λειτουργική αλληλουχία που είναι απαραίτητη για τα διάφορα 
συστήµατα. 
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• Συµµετοχή στην οργάνωση, συντονισµό και επίβλεψη εργασιών 
κατασκευής και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισµού, σιδηροδροµικών 
συστηµάτων και τροχαίου υλικού, συστηµάτων σηµατοδότησης και 
ΒACS στις υπό-κατασκευή επεκτάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
Ε. ∆οκιµές και Θέση σε Λειτουργία Η/Μ συστηµάτων και Σιδηροδροµικού 

Εξοπλισµού 
 

� Συµµετοχή στις δοκιµές όλων των σταδίων που περιγράφονται, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων κάθε 
σταδίου, τον καθορισµό των προαπαιτούµενων για κάθε επόµενο 
στάδιο, τη διαχείριση των αναφορών δοκιµών κάθε σταδίου κ.λ.π. 

 
� Οργάνωση και διαχείριση ∆οκιµαστική Λειτουργία του συστήµατος ως 

ακολούθως : 
 

• Εκπόνηση διαδικασιών δοκιµών δοκιµαστικής λειτουργίας του 
συστήµατος σε συνεργασία µε όλους τους Η/Μ Αναδόχους  
ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές επιδόσεων της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
• Εξασφάλιση των ικανών και αναγκαίων συνθηκών που θα 

επιτρέψουν τη διενέργεια ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του 
συστήµατος. 

 
• ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας 

του συστήµατος. 
 
• Εκπόνηση διαδικασιών για δοκιµή συµπεριφοράς των 

συστηµάτων σε έκτακτα περιστατικά ασφαλείας επιβατών και 
παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης αυτών. 

 
• Σύνταξη του αντιστοίχου πρωτοκόλλου δοκιµών στο οποίο θα 

αναφέρεται σαφώς ότι το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σχεδίου λειτουργίας που έχει 
ήδη εκδοθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε τυχόν 
παρατηρήσεις πλήρως τεκµηριωµένες ώστε η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα. 

 
� Οργάνωση και διαχείριση των δοκιµών επιδόσεων (SPT’s): 

 
• Εκπόνηση διαδικασιών δοκιµών επιδόσεων για την «απόδοση 

συστήµατος» ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές 
επιδόσεων ως αυτές αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη του 
Αναδόχου. 

 
• Εκπόνηση χρονοδιαγράµµατος για τις δοκιµές επιδόσεων 

λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες και πρόοδο 
των εργασιών. 
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• Εξασφάλιση των ικανών και αναγκαίων συνθηκών που θα 

επιτρέψουν τη διενέργεια των δοκιµών αυτών, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην ασφάλεια. 

 
• Οργάνωση των δοκιµών αυτών σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο 

και την Αττικό Μετρό Α.Ε. 
 
• ∆ιαχείριση και παρακολούθηση των δοκιµών αυτών. 
 
• Σύνταξη των αντιστοίχων πρωτοκόλλων δοκιµών επιδόσεων 

στα οποία θα αναφέρεται σαφώς ότι το σύστηµα έχει 
κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές επιδόσεων 
συνοδευόµενα µε λίστα εκκρεµοτήτων πλήρως σχολιασµένη 
και ιεραρχηµένη ώστε η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά µέτρα. 

 
ΣΤ. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, έλεγχο και παρακολούθηση διασφάλισης της 

αξιοπιστίας, διαθεσιµότητας, συντηρησιµότητας και ασφάλειας (RAMS) των 
Ηλεκτροµηχανολογικών και Σιδηροδροµικών Συστηµάτων ως και του 
Τροχαίου Υλικού.  

 
Ζ. Για την οµαλή και έγκαιρη παροχή των Υπηρεσιών του Συµβούλου θα 

καθορίζονται εγγράφως τα συγκεκριµένα τεχνικά αντικείµενα (παραδοτέα) και 
ο χρόνος παράδοσης τους στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη 
το Χρονοδιάγραµµα των έργων ή και τις απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Η παραλαβή ή όχι των παραδοτέων εντός του καθορισµένου χρόνου 
παράδοσής τους θα λαµβάνεται υπόψη στις πιστοποιήσεις του Αναδόχου 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
4.1 Περιγραφή Θέσεων και Προσόντων 
 

Η οµάδα Κ1 θα αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη: 
 
Κ1.1 Πολιτικός Μηχανικός Επικεφαλής Συµβούλου και Συντονιστής 
  Θα είναι ο επικεφαλής και συντονιστής των στελεχών του συµβούλου. Στο 

αντικείµενο εργασιών του περιλαµβάνεται ο έλεγχος και ο συντονισµός των 
µελετών, η διασφάλιση των προδιαγραφών, η εκπόνηση µελετών και 
εκθέσεων κλπ. Επιπλέον, θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα 
και θα συµµετέχει στην εκπόνηση των µελετών και των τεχνικών τευχών 
δηµοπράτησης των νέων επεκτάσεων.  

 
Κ1.2 Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνικές Μελέτες. 
 Στο αντικείµενο εργασιών του περιλαµβάνεται ο έλεγχος των µελετών, η 

διασφάλιση των προδιαγραφών των έργων πολιτικού µηχανικού, η 
υποστήριξη στην εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών και εκθέσεων κτλ. Θα 
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παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και 
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, εκπόνησης µελετών επεκτάσεων, 
συγγραφής νέων προδιαγραφών και σύνταξη τεχνικών τευχών 
δηµοπράτησης. 

 
Κ1.3 Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός Σιδηροδροµικής Επιδοµής. 

Τεχνικός σύµβουλος σε θέµατα σιδηροδροµικής επιδοµής (σύστηµα τροχιών, 
σύστηµα ηλεκτροφόρου ράβδου, πεζοδιαδρόµους/ κανάλια καλωδίων, 
σκυρόδεµα πλήρωσης πυθµένα σήραγγας, αγωγούς όδευσης καλωδίων, 
σύστηµα συλλογής ρευµάτων διαφυγής κ.λπ., στις σήραγγες και στα 
αµαξοστάσια). Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, θα παρέχει συµβουλευτικό 
ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης µε τις 
προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών επεκτάσεων, 
συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης. 
Επιπλέον, θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο και σε θέµατα διεπιφανειών µε τα 
άλλα συστήµατα, εδαφοµεταφερόµενου θορύβου και δονήσεων και 
αντίστοιχων (του αντικειµένου) ελέγχων και δοκιµών επιδόσεων. 

 
Κ1.4 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παροχής Ισχύος.  
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών και κατασκευής στους τοµείς 

παροχής συστηµάτων ισχύος. Το αντικείµενο περιλαµβάνει τη συνδροµή σε 
θέµατα συστηµάτων παροχής - διανοµής ισχύος µέσης και χαµηλής τάσης, 
φωτισµού, γειώσεων και συστηµάτων προστασίας διαφυγόντων ρευµάτων, 
συντονισµού ηλεκτρολογικών συστηµάτων µε άλλα συστήµατα σε σταθµούς, 
σήραγγες και αµαξοστάσια, διαδικασιών δοκιµών και θέσεως σε λειτουργία 
Η/Μ Εξοπλισµού & Υπόγειων Σιδηροδροµικών Συστηµάτων. Θα παρέχει 
συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης 
µε τις προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών νέων 
επεκτάσεων, συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. 
 

Κ1.5 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παροχής Ισχύος Έλξης.  
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών και κατασκευής στους τοµείς 
παροχής ισχύος έλξης. Το αντικείµενο περιλαµβάνει τη συνδροµή σε θέµατα 
ισχύος έλξης συρµών µε σύστηµα 3ης ράγας 750V ή/και εναέριου ροηφόρου 
αγωγού, DC, αξιολόγηση και εκτέλεση των σχετικών προσοµοιώσεων, 
διαδικασιών δοκιµών και θέσεως σε λειτουργία Η/Μ Εξοπλισµού & Υπόγειων 
Σιδηροδροµικών Συστηµάτων. Θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά 
θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές και θα 
συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών νέων επεκτάσεων, συγγραφή νέων 
προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης των έργων αυτών, 
ανάλογα µε τις ανάγκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

Κ1.6 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων. 
Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών και παρακολούθησης εργασιών σε 
τοµείς τηλεπικοινωνιών και συστηµάτων ασθενών ρευµάτων, διαδικασιών 
δοκιµών και θέσεως σε λειτουργία του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού. Θα 
παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και 
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση 
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µελετών επεκτάσεων, συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. 

 
Κ1.7 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Συστηµάτων Αυτοµατισµού. 
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών και παρακολούθησης εργασιών σε 

συστήµατα αυτοµατισµού. Θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα 
Κέντρων Ελέγχου υπόγειων σιδηροδροµικών συστηµάτων, συστηµάτων 
τηλεδιαχείρισης, συστηµάτων ενσύρµατης και ασύρµατης συλλογής 
δεδοµένων, συστηµάτων SCADA και HMI υπόγειων σιδηροδροµικών 
συστηµάτων, ισχύος έλξης, παροχής ισχύος µέσης τάσης υπόγειων 
σιδηροδροµικών συστηµάτων και αυτοµατισµών ηλεκτρολογικών και 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων (BACS), διαδικασιών δοκιµών και θέσεως σε 
λειτουργία του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού. Θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο 
σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, 
και θα συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών επεκτάσεων, συγγραφή νέων 
προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης. 
 

Κ1.8 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σηµατοδότησης.  
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών στον τοµέα σηµατοδότησης και 

συστηµάτων ελέγχου συρµών µε ή χωρίς συνοδό. Θα παρέχει συµβουλευτικό 
ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης µε τις 
προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών επεκτάσεων, 
συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης. Στο 
αντικείµενο περιλαµβάνεται επίσης ο συντονισµός διεπιφανειών και 
λειτουργίας µεταξύ συστηµάτων σηµατοδότησης, τροχαίου υλικού, επιδοµής, 
έλξης και άλλων σιδηροδροµικών συστηµάτων τόσο για τις κύριες γραµµές 
όσο και για αµαξοστάσια. 

 
Κ1.9 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τροχαίου Υλικού. 
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης σε θέµατα µελετών και παρακολούθησης 

κατασκευής και δοκιµών Τροχαίου Υλικού Μετρό και Τραµ. Το αντικείµενο 
περιλαµβάνει τα αµαξώµατα των συρµών, τα φορτία και κυρίως τα Η/Μ 
συστήµατα των συρµών όπως το σύστηµα έλξης και οι κινητήρες, το σύστηµα 
βοηθητικής ισχύος, οι θύρες, τα φρένα, το σύστηµα HYAC, τα συστήµατα 
ελέγχου κλπ. 

 
Κ1.10 Μηχανολόγος Μηχανικός Αερισµού/ Κλιµατισµού.  
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης σε θέµατα αερισµού σηράγγων, αερισµού 

και κλιµατισµού σταθµών, διαδικασιών δοκιµών και θέσεως σε λειτουργία του 
αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού Θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά 
θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές και θα 
συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών επεκτάσεων, συγγραφή νέων 
προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης. 

 
Κ1.11 Πολιτικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή 

Αρχιτέκτονας µε εµπειρία σε θέµατα διαµόρφωσης ψηφιακού 
περιβάλλοντος BIM.  

  Τεχνικός Σύµβουλος για την εφαρµογή συστήµατος (BIM) και υποστήριξη της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε θέµατα διαχείρισης και συντονισµού των µελετών, 
της κατασκευής, της παράδοσης και θέσης σε λειτουργία των υπό κατασκευή 
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έργων σε περιβάλλον BIM. Επίσης υποστήριξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε 
θέµατα διαµόρφωσης ψηφιακού περιβάλλοντος BIM και για τον 
προγραµµατισµό και την υλοποίηση των µελλοντικών επεκτάσεων. 

 
Η οµάδα Κ2 θα αποτελείται από τα ακόλουθα στελέχη: 

 
Κ2.1 Πολιτικός Μηχανικός Μελετών. 
 Στο αντικείµενο εργασιών του περιλαµβάνεται ο έλεγχος των µελετών, η 

διασφάλιση των προδιαγραφών των έργων πολιτικού µηχανικού, η συµµετοχή 
στην εκπόνηση µελετών και εκθέσεων κτλ. Επιπλέον, θα παρέχει 
συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης 
µε τις προδιαγραφές, εκπόνησης µελετών επεκτάσεων, συγγραφής νέων 
προδιαγραφών και σύνταξη τεχνικών τευχών δηµοπράτησης. 

 
Κ2.2 Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνικές Μελέτες. 

 Στο αντικείµενο εργασιών του περιλαµβάνεται ο έλεγχος των µελετών, η 
διασφάλιση των προδιαγραφών των έργων πολιτικού µηχανικού, η συµµετοχή 
στην εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών και εκθέσεων κτλ. Θα παρέχει 
συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης 
µε τις προδιαγραφές, εκπόνησης µελετών επεκτάσεων, συγγραφής νέων 
προδιαγραφών και σύνταξη τεχνικών τευχών δηµοπράτησης. 

 
Κ2.3 Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής. 

Στο αντικείµενο εργασιών του περιλαµβάνεται η οργάνωση και ο συντονισµός 
της κατασκευής και η επί τόπου επίβλεψη εκτέλεσης των έργων πολιτικού 
µηχανικού, καθώς και η διασφάλιση ότι αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις 
εγκεκριµένες µελέτες και τις προδιαγραφές για τα υπό κατασκευή έργα. Όσον 
αφορά τις µελλοντικές επεκτάσεις, θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά 
θέµατα στις υπό εκπόνηση µελέτες των έργων αυτών, ανάλογα µε τις ανάγκες 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
Κ2.4 Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός Σιδηροδροµικής Επιδοµής.  
 Τεχνικός σύµβουλος σε θέµατα σιδηροδροµικής επιδοµής (σύστηµα τροχιών, 

σύστηµα ηλεκτροφόρου ράβδου, πεζοδιαδρόµους/ κανάλια καλωδίων, 
σκυρόδεµα πλήρωσης πυθµένα σήραγγας, αγωγούς όδευσης καλωδίων, 
σύστηµα συλλογής ρευµάτων διαφυγής κ.λπ., στις σήραγγες και στα 
αµαξοστάσια). Σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, θα παρέχει συµβουλευτικό 
ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης µε τις 
προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών επεκτάσεων, 
συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης. 
Επιπλέον, θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο και σε θέµατα διεπιφανειών µε τα 
άλλα συστήµατα, εδαφοµεταφερόµενου θορύβου και δονήσεων και 
αντίστοιχων (του αντικειµένου) ελέγχων και δοκιµών επιδόσεων. 

 
Κ2.5 Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός Τροχαίου υλικού. 

Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης σε θέµατα µελετών και παρακολούθησης 
κατασκευής και δοκιµών Τροχαίου Υλικού Μετρό και Τραµ. Το αντικείµενο 
περιλαµβάνει τα αµαξώµατα των συρµών, τα φορτία και κυρίως τα Η/Μ 
συστήµατα των συρµών όπως το σύστηµα έλξης και οι κινητήρες, το σύστηµα 
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βοηθητικής ισχύος, οι θύρες, τα φρένα, το σύστηµα HYAC, τα συστήµατα 
ελέγχου κλπ. 

 
 Κ2.6 Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός Συστηµάτων. 

 Τεχνικός σύµβουλος  υποστήριξης σε θέµατα µελετών και διεπιφανειών των 
Ηλεκτροµηχανολογικών και Σιδηροδροµικών συστηµάτων. Επιπλέον, θα 
συµβουλεύει σε θέµατα Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας, Συντηρησιµότητας και 
Ασφαλείας (RAMS) συστηµάτων και σε εκτιµήσεις ασφαλείας συστηµάτων. 
Επίσης, θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών 
και συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση 
µελετών επεκτάσεων, συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. 

 
Κ2.7 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευµάτων. 

Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών και παρακολούθησης εργασιών σε 
τοµείς τηλεπικοινωνιών και συστηµάτων ασθενών ρευµάτων, διαδικασιών 
δοκιµών και θέσεως σε λειτουργία του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού. Θα 
παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και 
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση 
µελετών επεκτάσεων, συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. 
 

Κ2.8 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σηµατοδότησης.  
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών στον τοµέα σηµατοδότησης και 

συστηµάτων ελέγχου συρµών µε ή χωρίς οδηγό ή συνοδό. Θα παρέχει 
συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης 
µε τις προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών επεκτάσεων, 
συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης. Στο 
αντικείµενο περιλαµβάνεται επίσης ο συντονισµός διεπιφανειών και 
λειτουργίας µεταξύ συστηµάτων σηµατοδότησης, τροχαίου υλικού, επιδοµής, 
έλξης και άλλων σιδηροδροµικών συστηµάτων τόσο για τις κύριες γραµµές 
όσο και για αµαξοστάσια. 

 
Κ2.9 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παροχής Συστηµάτων Ισχύος 

Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών και κατασκευής στους τοµείς 
παροχής συστηµάτων ισχύος. Το αντικείµενο περιλαµβάνει τη συνδροµή σε 
θέµατα συστηµάτων παροχής - διανοµής ισχύος µέσης και χαµηλής τάσης, 
φωτισµού, γειώσεων και συστηµάτων προστασίας διαφυγόντων ρευµάτων, 
συντονισµού ηλεκτρολογικών συστηµάτων µε άλλα συστήµατα σε σταθµούς, 
σήραγγες και αµαξοστάσια, διαδικασιών δοκιµών και θέσεως σε λειτουργία 
Η/Μ Εξοπλισµού & Υπόγειων Σιδηροδροµικών Συστηµάτων. Θα παρέχει 
συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και συµµόρφωσης 
µε τις προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση µελετών νέων 
επεκτάσεων, συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. 

 
Κ2.10 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Συλλογής Κοµίστρου.  
 Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης µελετών στον τοµέα συλλογής κοµίστρου. 

Θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα ελέγχου µελετών και 
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές και θα συµµετέχει στην εκπόνηση 
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µελετών επεκτάσεων, συγγραφή νέων προδιαγραφών και σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. 

 
K2.11 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κατασκευής. 
 Τεχνικός σύµβουλος για την οργάνωση και επίβλεψη της εγκατάστασης, των  

δοκιµών και της θέσης σε λειτουργία Ηλεκτρολογικών και Σιδηροδροµικών 
Συστηµάτων. 

 Το αντικείµενο περιλαµβάνει τη συµβολή του συµβούλου στην εγκατάσταση 
συστηµάτων παροχής και διανοµής ισχύος, ισχύος έλξης συρµών, 
σηµατοδότησης και αυτόµατης προστασίας, λειτουργίας και επιτήρησης 
συρµών, τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων ασθενών ρευµάτων, συστηµάτων 
ελέγχου και τηλεχειρισµού κτλ. Επιπλέον περιλαµβάνεται η οργάνωση της 
επίβλεψης των εργασιών εγκατάστασης της επιδοµής και του Η/Μ 
εξοπλισµού, τον επί τόπου συντονισµό διαφορετικών αναδόχων, τις δοκιµές 
µεµονωµένων και ολοκληρωµένων συστηµάτων, τις δοκιµές επιδόσεων και 
την θέση σε δοκιµαστική λειτουργία. 
 

Κ2.12 Μηχανολόγος Μηχανικός Κατασκευής. 
Τεχνικός σύµβουλος για την οργάνωση και επίβλεψη της εγκατάστασης, των 
δοκιµών και της θέσης σε λειτουργία Μηχανολογικών και Σιδηροδροµικών 
Συστηµάτων. 

 Το αντικείµενο περιλαµβάνει τη συµβολή του συµβούλου στην εγκατάσταση 
συστηµάτων αερισµού, πυροπροστασίας, λειτουργίας και επιτήρησης συρµών 
και λοιπών µηχανολογικών συστηµάτων. Επιπλέον περιλαµβάνεται η 
οργάνωση της επίβλεψης των εργασιών εγκατάστασης της επιδοµής και του 
µηχανολογικού εξοπλισµού, τον επί τόπου συντονισµό διαφορετικών 
αναδόχων, τις δοκιµές µεµονωµένων και ολοκληρωµένων συστηµάτων, τις 
δοκιµές επιδόσεων και την θέση σε δοκιµαστική λειτουργία. 
 

Κ2.13 Γεωλόγος ΠΕ. 
Τεχνικός Σύµβουλος για την επαλήθευση και περαιτέρω διερεύνηση των 
γεωλογικών, υδρογεωλογικών, υδρολογικών κ.ά. συνθηκών και για τις 
διαδικασίες επιφανειακής και υπόγειας γεωµηχανικής παρακολούθησης  
(monitoring) εδάφους και υφιστάµενων κατασκευών στις περιοχές εκτέλεσης 
εργασιών εκσκαφών και αντιστήριξης των υπό κατασκευή έργων. Για τις 
µελλοντικές επεκτάσεις, συµβουλευτικός ρόλος στη διερεύνηση και 
αξιολόγηση γεωλογικών κλπ δεδοµένων και στον προσδιορισµό των 
απαιτούµενων παραµέτρων για την εκπόνηση των στατικών και γεωτεχνικών 
µελετών των έργων.  
 

Κ2.14  Μηχανικός Ποιότητας. 
Θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επιµέρους αντικείµενα που 
αναφέρονται παρακάτω: 
• Έλεγχος και βελτίωση διαδικασιών σε σχέση µε τον ποιοτικό έλεγχο 

και τη διασφάλιση ποιότητας των έργων. 
• Υποβοήθηση στον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας του 

Αναδόχου. 
• Υποστήριξη του προσωπικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τις 

διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας. 
• Υποβοήθηση στις διαδικασίες σε σχέση µε την πιστοποίηση ISO. 
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• Έλεγχος εφαρµογής και προτάσεις βελτίωσης των λειτουργικών 
διαδικασιών της εταιρείας. 

 
Κ2.15 Μηχανικός Συµβάσεων.  

Στο αντικείµενό του περιλαµβάνεται η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
θέµατα συµβατικά για τα υπό κατασκευή έργα καθώς και η υποβοήθηση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης για τις 
µελλοντικές επεκτάσεις (συγγραφή τευχών, κλπ). 
 

Κ2.16 Μηχανικός Κόστους Η/Μ. 
Στο αντικείµενό του περιλαµβάνεται η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
θέµατα κόστους Η/Μ (συµβατική συµµόρφωση αναδόχων, αιτήµατα 
αναδόχων, ΑΠΕ, νέες τιµές κλπ), για τα υπό κατασκευή έργα καθώς και η 
υποβοήθηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην προετοιµασία των τευχών 
δηµοπράτησης για τις µελλοντικές επεκτάσεις (συγγραφή τευχών, εκτίµηση 
ποσοτήτων, κοστολόγηση κλπ). 
 

Κ2.17 Μηχανικός Χρονικού Προγραµµατισµού. 
 Στο αντικείµενό του περιλαµβάνεται παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 

θέµατα παρακολούθησης του χρονοδιαγράµµατος των υπό κατασκευή έργων, 
καθώς και η υποβοήθηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε θέµατα χρονικού 
προγραµµατισµού των µελλοντικών επεκτάσεων. 

 
Κ2.18 Πολιτικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή 

Αρχιτέκτονας µε εµπειρία σε θέµατα διαµόρφωσης ψηφιακού 
περιβάλλοντος BIM. 

  Τεχνικός Σύµβουλος για την εφαρµογή συστήµατος (BIM) και υποστήριξη της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε θέµατα διαχείρισης και συντονισµού των µελετών, 
της κατασκευής, της παράδοσης και θέσης σε λειτουργία των υπό κατασκευή 
έργων σε περιβάλλον BIM. Επίσης υποστήριξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε 
θέµατα διαµόρφωσης ψηφιακού περιβάλλοντος BIM και για τον 
προγραµµατισµό και την υλοποίηση των µελλοντικών επεκτάσεων. 

 
Κ2.19 Μηχανικός µε εξειδίκευση σε µελέτες σκοπιµότητας – οικονοµικής 

αξιολόγησης έργων µεταφορών. 
Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης σε θέµατα µελετών σκοπιµότητας – 
οικονοµικής αξιολόγησης έργων µεταφορών. Θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο 
σε τεχνικά θέµατα διαχείρισης, συντονισµού και εκπόνησης των µελετών 
οικονοµικής αξιολόγησης έργων και θα συµµετέχει στην εκπόνηση 
αντίστοιχων µελετών ή και στη σύνταξη σχετικών προδιαγραφών και τευχών 
δηµοπράτησης. 
 

Κ2.20 Μηχανικός µε εµπειρία σε περιβαλλοντικές µελέτες έργων µεταφορών. 
Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης σε θέµατα περιβαλλοντικών µελετών έργων 
µεταφορών. Θα παρέχει συµβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέµατα διαχείρισης, 
συντονισµού και εκπόνησης περιβαλλοντικών µελετών και θα συµµετέχει στην 
εκπόνηση αντίστοιχων µελετών ή και στη σύνταξη σχετικών προδιαγραφών 
και τευχών δηµοπράτησης. 
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Κ2.21  Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Σχεδιασµού 
Μεταφορών.  
Στο αντικείµενο των εργασιών τους περιλαµβάνεται ο έλεγχος και η εκπόνηση 
γενικών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών µελετών µε χρήση 
συγκοινωνιακών µοντέλων στρατηγικού σχεδιασµού και µοντέλων διαχείρισης 
της κυκλοφορίας. Επιπλέον θα συµµετέχει στην εκπόνηση Μελετών Κόστους-
Οφέλους νέων έργων µε την παροχή των απαραίτητων στοιχείων επιβατικής 
κίνησης και µετακινήσεων γενικά. 
 

Κ2.22 Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Μελετών 
Κυκλοφορίας και Στάθµευσης . 

 Στο αντικείµενό του περιλαµβάνεται η εκπόνηση ή ο έλεγχος µελετών 
διαχείρισης της κυκλοφορίας (µε µοντέλα) και στάθµευσης, µελετών 
κυκλοφοριακών επιπτώσεων, καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών για τη 
δηµοπράτηση αντίστοιχων µελετών. Επιπλέον θα συµµετέχει στη σχεδίαση 
χώρων στάθµευσης – σταθµών µετεπιβίβασης  στο Μετρό και στα θέµατα 
διαχείρισης αυτών. 

 
Κ2.23 Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος για συµµετοχή 

σε Ερευνητικά προγράµµατα 
 Στο αντικείµενο των εργασιών του περιλαµβάνεται η συµµετοχή σε οµάδες 

εργασίας που δηµιουργούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για ερευνητικά 
προγράµµατα της Ε.Ε. ή και άλλα στα οποία συµµετέχει η εταιρεία. 

 
Κ2.24 Πολεοδόµος – Χωροτάκτης Μηχανικός 
 Στο αντικείµενο εργασιών του περιλαµβάνεται η συµµετοχή σε εκπόνηση 

γενικών συγκοινωνιακών µελετών για θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού και 
σχετικών προβλέψεων καθώς και σε θέµατα χωροθέτησης εγκαταστάσεων 
του Μετρό και του Τραµ, όπως αµαξοστάσια, σταθµούς, χώροι στάθµευσης – 
σταθµοί µετεπιβίβασης, κ.α. και επίλυσης θεµάτων της πολεοδοµικής 
νοµοθεσίας για τη διασφάλιση χωροθέτησης αυτών. 
 

4.3 Απαιτούµενη εµπειρία 
 

H απαιτούµενη εµπειρία του τεχνικού προσωπικού του Συµβούλου παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο τεύχος της ∆ιακήρυξης και στον ακόλουθο Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Απαιτούµενη Εµπειρία Τεχνικού Προσωπικού Συµβούλου 
 

Κωδικός Θέση 

 
ΑΡ. 

ΑΤΟΜΩΝ 
Α/Μ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (*) 

 
Οµάδα Κ1 

Κ1.1 

 
Επικεφαλής  
Συµβούλου - Συντονιστής  
 

1 60 
Πολιτικός Μηχανικός, Συντονιστής της Οµάδας του 
Συµβούλου, µε εµπειρία τουλάχιστον 10 έτη σε διαχείριση 
/ διοίκηση / συντονισµό έργων Μετρό. 

21 

Κ1.2 
Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνικές 
Μελέτες 

1 60 

Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός, µε εµπειρία 
τουλάχιστον 10 έτη σε γεωτεχνικές µελέτες ή σε έλεγχο 
γεωτεχνικών µελετών υπόγειων έργων Μετρό. 
 

 
21 

Κ1.3 
Πολιτικός ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός Σιδηροδροµικής 
Επιδοµής 

1 60 
Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός µε εµπειρία 
τουλάχιστον10 έτη σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών 
επιδοµής Μετρό. 

 
21 

Κ1.4 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παροχής 
Ισχύος 

1 60 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, µε εµπειρία τουλάχιστον  10  
έτη σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών συστηµάτων παροχής 
ισχύος  έργων Μετρό. 
 

 
21 

Κ1.5 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παροχής 
Ισχύος Έλξης 

1 60 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 10 έτη 
σε µελέτες ή σε  έλεγχο µελετών ισχύος έλξης συρµών µε 
σύστηµα 3ης ράγας 750V DC ή/και εναέριου ροηφόρου 
αγωγού, αξιολόγηση και εκτέλεση των σχετικών 
προσοµοιώσεων, διαδικασιών δοκιµών και θέσεως σε 
λειτουργία Η/Μ Εξοπλισµού & Υπόγειων Σιδηροδροµικών 
Συστηµάτων έργων Μετρό. 

 
 

21 

Κ1.6 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών 

1 60 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 10 έτη 
σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών τηλεπικοινωνιών και 

 
21 
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Ρευµάτων ασθενών ρευµάτων έργων Μετρό. 
 

Κ1.7 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Συστηµάτων Αυτοµατισµού 

1 60 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 10 έτη 
σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών συστηµάτων 
τηλεδιαχείρισης, συστηµάτων ενσύρµατης και ασύρµατης 
συλλογής δεδοµένων, συστηµάτων SCADA και HMI 
συστηµάτων και αυτοµατισµών ηλεκτρολογικών και 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων έργων Μετρό. 
 

 
 

21 

Κ1.8 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Σηµατοδότησης 

1 60 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 10 έτη 
σε µελέτες ή σε  έλεγχο  µελετών σηµατοδότησης και 
συστηµάτων ελέγχου συρµών έργων Μετρό. 

 
21 

Κ1.9 
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

1 60 
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία  
τουλάχιστον 10 έτη σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών 
Τροχαίου Υλικού Μετρό. 

 
21 

Κ1.10 
Μηχανολόγος Μηχανικός Αερισµού/ 
Κλιµατισµού 

1 60 

Μηχανολόγος Μηχανικός, µε εµπειρία τουλάχιστον 10έτη 
σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών αερισµού και κλιµατισµού 
έργων Μετρό. 
 

 
21 

Κ1.11 

Πολιτικός ή Μηχανολόγος  ή 
Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας µε 
εµπειρία σε θέµατα διαµόρφωσης 
ψηφιακού περιβάλλοντος BIM 
 

1 60 

Πολιτικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας µε εµπειρία τουλάχιστον 2 έτη 
σε θέµατα διαµόρφωσης ψηφιακού περιβάλλοντος BIM.  
 

15 

 
Οµάδα Κ2 

Κ2.1 Πολιτικός Μηχανικός Μελετών 3 40 

 
Πολιτικός Μηχανικός ∆οµοστατικός, µε εµπειρία 
τουλάχιστον 7 έτη σε δοµοστατικές µελέτες ή σε έλεγχο 
δοµοστατικών µελετών υπογείων έργων. 
 

12 
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Κ2.2 
Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνικές 
Μελέτες 

2 40 
Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικός, µε εµπειρία 
τουλάχιστον 5 έτη σε γεωτεχνικές µελέτες ή σε έλεγχο 
γεωτεχνικών µελετών υπόγειων έργων Μετρό. 

12 

Κ2.3 Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής 3 40 

Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής, µε εµπειρία 
τουλάχιστον 7 έτη στην οργάνωση και κατασκευή µεγάλων 
έργων Π.Μ. 
 

12 

Κ2.4 
Πολιτικός ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός Σιδηροδροµικής 
Επιδοµής 

2 40 

Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός, µε εµπειρία 
τουλάχιστον 5 έτη σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών 
σιδηροδροµικής επιδοµής έργων Μετρό. 
 

12 

Κ2.5 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

2 40 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός µε εµπειρία 
τουλάχιστον 5 έτη σε θέµατα Τροχαίου Υλικού Έργων 
Μετρό. 
 

12 

Κ2.6 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός Συστηµάτων 

1 40 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός µε εµπειρία 
τουλάχιστον 7 έτη σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών και 
διεπιφανειών των Ηλεκτροµηχανολογικών και 
Σιδηροδροµικών συστηµάτων και σε θέµατα Αξιοπιστίας, 
∆ιαθεσιµότητας, Συντηρησιµότητας και Ασφαλείας 
(RAMS) συστηµάτων. 
 

12 

Κ2.7 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών 
Ρευµάτων 

3 40 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών τηλεπικοινωνιών και 
συστηµάτων ασθενών ρευµάτων, διαδικασιών δοκιµών και 
θέσεως σε λειτουργία του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού, σε 
σιδηροδροµικά ή µεγάλα βιοµηχανικά – κτιριακά έργα. 
 

12 

Κ2.8 
Hλεκτρολόγος Μηχανικός 
Σηµατοδότησης 

2 40 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
σε θέµατα σηµατοδότησης και συστηµάτων ελέγχου 
συρµών. 
 

12 
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Κ2.9 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παροχής 
Συστηµάτων Ισχύος 
 
 

2 40 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, µε εµπειρία τουλάχιστον 5 έτη 
σε µελέτες ή σε έλεγχο µελετών συστηµάτων παροχής - 
διανοµής ισχύος µέσης και χαµηλής τάσης, φωτισµού και 
γειώσεων έργων Μετρό. 

12 

Κ2.10 
Hλεκτρολόγος Μηχανικός Συλλογής 
Κοµίστρου 

1 40 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
σε θέµατα συλλογής κοµίστρου. 

12 

Κ2.11 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Κατασκευής 
 

2 40 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
σε θέµατα οργάνωσης της επίβλεψης των εργασιών 
εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, τον επί 
τόπου συντονισµό διαφορετικών αναδόχων, τις δοκιµές 
µεµονωµένων και ολοκληρωµένων συστηµάτων, τις 
δοκιµές επιδόσεων και την θέση σε δοκιµαστική 
λειτουργία, σε σιδηροδροµικά ή µεγάλα βιοµηχανικά – 
κτιριακά έργα. 
 

12 

Κ2.12 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Κατασκευής 

2 40 

Μηχανολόγος Μηχανικός, µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
σε έργα Η/Μ όπως αερισµός, κυλιόµενες κλίµακες, 
ανελκυστήρες, αντλιοστάσια κλπ. 
 

12 

Κ2.13 Γεωλόγος ΠΕ 1 40 

Γεωλόγος (ΠΕ) µε εµπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε µελέτες 
ή σε έλεγχο µελετών στη διερεύνηση και αξιολόγηση 
γεωλογικών κλπ δεδοµένων και στον προσδιορισµό των 
απαιτούµενων παραµέτρων για την εκπόνηση των 
στατικών και γεωτεχνικών µελετών των έργων Μετρό.  
 

12 

Κ2.14 Μηχανικός Ποιότητας 3 40 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
στον Ποιοτικό Έλεγχο, στη ∆ιασφάλιση ποιότητας στις 
διαδικασίες πιστοποίησης ISO κλπ. 
 

12 

Κ2.15 Μηχανικός Συµβάσεων 2 40 
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
στη διαχείριση συµβάσεων µεγάλων δηµοσίων έργων. 
 

12 

Κ2.16 Μηχανικός Κόστους Η/Μ 2 40 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος µε εµπειρία τουλάχιστον 7 12 
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έτη στην κοστολόγηση µεγάλων δηµοσίων 
Ηλεκτροµηχανολογικών έργων. 

Κ2.17 
Μηχανικός Χρονικού 
Προγραµµατισµού 

1 40 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
στο Χρονικό Προγραµµατισµό µεγάλων δηµοσίων έργων. 
 
 

12 

Κ2.18 

Πολιτικός ή Μηχανολόγος  ή 
Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας µε 
εµπειρία σε θέµατα διαµόρφωσης 
ψηφιακού περιβάλλοντος BIM 

1 40 

Πολιτικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός 
Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας µε εµπειρία τουλάχιστον 2 έτη 
σε θέµατα διαµόρφωσης ψηφιακού περιβάλλοντος BIM  
 

12 

Κ2.19 

Μηχανικός µε εξειδίκευση σε 
µελέτες σκοπιµότητας – οικονοµικής 
αξιολόγησης έργων µεταφορών 
 

1 40 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός  µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
σε εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας – οικονοµικής 
αξιολόγησης έργων, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε 
έργα µεταφορών. 
 

12 

Κ2.20 

Μηχανικός µε εµπειρία σε 
περιβαλλοντικές µελέτες έργων 
µεταφορών 
 

1 40 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη 
σε εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών έργων,  εκ των 
οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε εκπόνηση αντίστοιχων 
µελετών έργων µεταφορών. 
 

12 

Κ2.21 
Πολιτικός ή Τοπογράφος 
Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος 
Σχεδιασµού Μεταφορών 

2 40 

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος), 
µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη στην εκπόνηση γενικών 
συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών µελετών, µε χρήση 
συγκοινωνιακών µοντέλων στρατηγικού σχεδιασµού και 
µοντέλων διαχείρισης της κυκλοφορίας. 
 

12 

Κ2.22 

Πολιτικός ή Τοπογράφος 
Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος 
Μελετών Κυκλοφορίας και 
Στάθµευσης  

1 40 

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος) 
µε εµπειρία τουλάχιστον 7 έτη στην εκπόνηση µελετών 
διαχείρισης της κυκλοφορίας µε αντίστοιχα µοντέλα, 
καθώς και µελετών στάθµευσης. 
 

12 
 

Κ2.23 Πολιτικός ή Τοπογράφος 1 40 Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος) 12 
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Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος για 
Ερευνητικά Προγράµµατα  

µε εµπειρία τουλάχιστον 5 έτη συµµετοχής σε ερευνητικά 
προγράµµατα. 
 

 

Κ2.24 Πολιτικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός  1 40 
Πολεοδόµος Χωροτάκτης Μηχανικός µε εµπειρία 
τουλάχιστον 5 έτη σε εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών 
 

12 
 

 
(*) Ως χρόνος γενικής εµπειρίας µηχανικού υπολογίζεται για τους µεν προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ο 

χρόνος από τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από το ΤΕΕ, για τους δε αλλοδαπούς προσφέροντες ο χρόνος από 
τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από αντίστοιχο φορέα της χώρας τους. 
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