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GS0080 ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΔΗΑΓΧΓΖ  

Σν παξφλ ηεχρνο θαιχπηεη ζέκαηα Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ πζηήκαηνο 
Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) ηεο Β’ Φάζεο ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ 
πξνο Πεηξαηά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ  θπξίνπ αλαδφρνπ ηνπ 
Έξγνπ, ζπζρεηίδεηαη δε κε ηα Σεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, 
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ φπνπ θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Τ) θαζψο θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε.  

Δπίζεο θαιχπηεη ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο, νξγάλσζε θαη δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνξνχλ ηε Μειέηε Δθαξκνγήο, ζπληνληζκφ, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αληαιιαθηηθά θηι ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS). Καηά ηελ 
πινπνίεζε απηνχ ζα αθνινπζεζνχλ δηεζλψο απνδεθηέο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο θαη 
κεζνδνινγίεο, ζε ζπκκφξθσζε κε δηαδηθαζίεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο πξνο φια 
ηα ηζρχνληα Πξφηππα. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα πινπνηεζεί κε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ 
θχξην αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ κειεηψλ θαη 
εξγαζηψλ ζην έξγν. 

 

1. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΡΓΟΤ 

1.1 ΠΡΟΣΤΠΑ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΚΧΓΗΚΔ – ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

1.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ηε κειέηε θαη λα εθηειέζεη ην Έξγν 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζε θάζε πεξίπησζε πιεξψληαο θαη΄ ειάρηζην ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

1.1.2 Όπνπ ζηα ηεχρε ηεο χκβαζεο αλαθέξνληαη Πξφηππα, Πξνδηαγξαθέο, 
Κψδηθεο, Καλνληζκνί, Σερληθέο πζηάζεηο θιπ ζα ηζρύεη, ε ηειεπηαία έθδνζε 
απηώλ έλα κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ γηα ηνλ Γηαγσληζκφ. 

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 282 παξ.3β ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄/ 
08.08.2016), ε ζεηξά ηζρχνο ησλ Σππνπνηεηηθψλ Κεηκέλσλ ζα είλαη ε αθφινπζε: 
 

 εζληθά πξφηππα πνπ απνηεινχλ κεηαθνξά επξσπατθψλ πξφηππσλ  

 επξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο 

 θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 δηεζλή πξφηππα  

 άιια ηερληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ επξσπατθνχο 
νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο 

 
ή φηαλ ηα παξαπάλσ δελ ππάξρνπλ: 
 

 εζληθά πξφηππα  

 εζληθέο ηερληθέο εγθξίζεηο 

 εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 282 ηνπ Ν.4412/2016. 
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1.1.3 Οη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ λένη Καλνληζκνί, Πξνδηαγξαθέο, Κψδηθεο, 
Γηαηάμεηο θιπ ή λέεο εθδφζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ήδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ, 
πνπ ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ, ζα εθαξκνζηνχλ ηφζν ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο φζν 
θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ είλαη ππνρξεσηηθνί απφ ηε ζέζπηζή 
ηνπο, άιισο κεηά απφ απαίηεζε ηεο ΑΜ θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απαίηεζε απηή. ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο δηαθνξάο, 
ζα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ πνζά ζηνλ Αλάδνρν. 

  
1.2 ΜΟΝΑΓΔ 

Δθηφο αλ άιισο πξνζδηνξίδεηαη, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην Γηεζλέο χζηεκα (SI) 
κνλάδσλ ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο έξγνπ.  

  

1.3  ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ 

 Ζ κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε πξνδηαγεγξακκέλε ρξήζε ηνπ. Ζ κειέηε ζα 
δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ επηζεψξεζε, θαζαξηζκφ, ζπληήξεζε, 
αιιά θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε πνπ ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ηεο  απνηειεί 
θξίζηκν  παξάγνληα. 

 Ζ ΑΜ ζα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν, φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, θαλφλεο ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν Μεηξφ θαη ζα δηνξγαλψζεη 
επηηφπνπ επηζθέςεηο – εάλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα απνθηήζεη 
πιήξε εηθφλα ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ θαη ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ 
Έξγνπ κε ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ. 

 Όια ηα πξνο ρξήζε πιηθά ζα είλαη θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ελδεδεηγκέλεο  
θαηεγνξίαο  γηα ρξήζε / ιεηηνπξγία ππφ ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο ζπλζήθεο, αλζεθηηθά 
ζηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ρσξίο λα εκθαλίδνπλ ζε απηέο παξακνξθψζεηο, 
θζνξέο ή αδηθαηνιφγεηα ζεκεία θαηαπφλεζεο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ 
ηελ αληνρή θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ κε ηα νπνία ζα 
ζπλεξγάδνληαη. 

 Ζ κειέηε ζα ελζσκαηψζεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε 
αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε 
ηνπ πζηήκαηνο. 

  

1.4  ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΧΝ/ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ  

 Δθηφο αλ άιισο πξνζδηνξίδεηαη, ε δηαρείξηζε θαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Έξγνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απζηεξψο ζχκθσλα κε 
ηηο πξνηάζεηο/κεζνδνινγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ/πξνκεζεπηψλ θαη απφ έκπεηξν θαη  
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν  πξνζσπηθφ, ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγαδφκελνη ηξίηνη ή ηα 
εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία εξγαζηψλ ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά εξγαιεία θαη 
εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο - πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο - γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. 

 

2. ΤΝΘΖΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 Γεληθά  
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 Ζ κειέηε ηνπ Έξγνπ, ζα ιακβάλεη ππφςε κεηαμχ άιισλ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο θαη ζηηο 
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Έξγνπ, ζα κειεηεζνχλ θαη ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ, ψζηε ην Έξγν λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο  
απαηηήζεηο ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (άλεκνο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, 
δνλήζεηο, ζφξπβνο, κφιπλζε αέξα-πδάησλ θιπ). 

  

 Κιηκαηνινγηθέο πλζήθεο 

ε γεληθέο γξακκέο, νη Μεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Έξγνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 8.2.1 ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ 
Έξγνπ νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζηα ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

Λεπηνκεξείο ηηκέο αλά ζέζε ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά πεξίπησζε απφ 
ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία. 
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GS0090 ΓΛΧΑΡΗΟ ΔΡΓΟΤ  
 
1. Γισζζάξην 

Σν Γισζζάξην ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε φπνπ ζε κεκνλσκέλα 
ηεχρε δηαηππψλνληαη άιινη νξηζκνί θαη ζπληνκνγξαθίεο, νη ελ ιφγσ νξηζκνί θαη 
ζπληνκνγξαθίεο ζα ηζρχνπλ κφλνλ γηα ηα αλσηέξσ ηεχρε θαη εθφζνλ δελ έξρνληαη 
ζε αληίζεζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηε .Τ.. 
Σν παξφλ γισζζάξην θαζηεξψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ακνηβαίσο ε ίδηα 
αληίιεςε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ ηνπ πζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
νξηζκψλ θαη ζπληνκνγξαθηψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
Έξγνπ. 

 
1.1 Ηζρύνληα πξόηππα 

Οη παξαθάησ φξνη αλαθέξνληαη ζην 

IEC 60050 901: Γηεζλέο Πξφηππν Λεμηιφγην Ζιεθηξνηερληθψλ φξσλ 

 
2. πληνκνγξαθίεο  

 
2.1 Γεληθνί Σερληθνί Όξνη θαη Όξνη Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ 
 

πληνκνγξαθία Όξνο  

A/C Κιηκαηηζκφο 

ac ή AC Δλαιιαζζφκελν Ρεχκα 

ACD Πξνκειέηε 

AFC Απηφκαηε πιινγή Κνκίζηξνπ 

ATC Απηφκαηνο Έιεγρνο πξκνχ 

ATIM  Απηφκαην Μεράλεκα Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ 

ATO Απηφκαηε Λεηηνπξγία πξκνχ  

ATP Απηφκαηε Πξνζηαζία πξκνχ 

ATS χζηεκα Απηφκαηεο Δπίβιεςεο πξκνχ 

BACS χζηεκα Διέγρνπ Απηνκαηηζκψλ Κηηξίσλ 

CCR Αίζνπζα Κεληξηθνχ Διέγρνπ  

CCTV Κιεηζηφ Κχθισκα Σειεφξαζεο 

CW Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

dc ή DC πλερέο Ρεχκα 

DFD Μειέηε Δθαξκνγήο 

ECR Δθεδξηθφ Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 

ECS χζηεκα Διέγρνπ Πεξηβάιινληνο 

FAI Δπηζεψξεζε Πξψηνπ Σεκαρίνπ Παξαγσγήο 
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FAM Γηαρείξηζε πλαγεξκνχ Ππξθαγηάο 

FAT Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο 

FB Ππξνζβεζηηθή Φσιηά 

FCR Αίηεκα γηα Δπηηφπνπ Αιιαγή 

FCU Μνλάδα Αλεκηζηήξα ηνηρείνπ 

FMECA Καηαζηάζεηο Αζηνρίαο, Δπηπηψζεηο θαη Αλάιπζε Κξηζηκφηεηαο 

FO Οπηηθέο Ίλεο 

FRP Πεξίνδνο Ππξαληνρήο 

GFD Οξηζηηθή Μειέηε 

GS Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο 

HV Τςειή Σάζε 

HVAC Θέξκαλζε, Αεξηζκφο, Κιηκαηηζκφο 

LAS Τπνζηαζκφο Φσηηζκνχ θαη Βνεζεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

LV Υακειή Σάζε 

MDT Γνθηκή Δπίδεημεο πληεξεζηκφηεηαο 

ΜΔ Μειέηε Δθαξκνγήο 

MMI Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ / Μεραλήο 

MSS Φχιιν Τπνβνιήο Τιηθνχ 

MTBF Μέζνο Υξφλνο Μεηαμχ Βιαβψλ 

MTBSF Μέζνο Υξφλνο Μεηαμχ Αζηνρηψλ Λεηηνπξγίαο 

MTTR Μέζνο Υξφλνο έσο ηεο Δπηζθεπή 

MV Μέζε Σάζε 

NCR Αλαθνξά Με πκκφξθσζεο 

NTP Δληνιή Έλαξμεο Δξγαζηψλ 

OCC Κέληξν Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο 

PA χζηεκα Αλαγγειηψλ ζην Κνηλφ 

PIS χζηεκα Δλεκέξσζεο Δπηβαηψλ 

PLC Λνγηθφο Πξνγξακκαηηδφκελνο Διεγθηήο 

PPE Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

PRCS χζηεκα Σειε-ειέγρνπ Ηζρχνο 

PS Παξνρή Ηζρχνο 

PSAT Μεξηθή Απηφλνκε Γνθηκή 
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PSATC Πηζηνπνηεηηθφ Μεξηθήο Απηφλνκεο Γνθηκήο 

PSN Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

QA Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο 

QC Έιεγρνο Πνηφηεηαο 

RAMS Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα 

RC Σειερεηξηζκφο 

RDP ρέδην Απφδεημεο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, 
πληεξεζηκφηεηαο 

RDT Γνθηκή Απφδεημεο Αμηνπηζηίαο 

RM Παξαθνινχζεζε κέζσ Σειερεηξηζκνχ 

RS Σξνραίν Τιηθφ ή Τπνζηαζκφο Αλφξζσζεο 

SAP Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο πζηεκάησλ 

SAT Απηφλνκε Γνθηκή 

SATC Πηζηνπνηεηηθφ Απηφλνκεο Γνθηκήο 

SCADA Δπνπηηθφο Έιεγρνο θαη Απφθηεζε Γεδνκέλσλ 

SE Γείσζε Καηαζθεπψλ 

SIL Δπίπεδν Πιεξφηεηαο Αζθάιεηαο 

SIT Γνθηκή Δλνπνίεζεο πζηήκαηνο 

SM Τπεχζπλνο ηαζκνχ 

SMR Αίζνπζα Τπεχζπλνπ ηαζκνχ 

SPT Γνθηκέο Δπίδνζεο πζηήκαηνο 

TCR Γηαθνπή Κπθιψκαηνο Έιμεο 

TE Γείσζε πζηήκαηνο Έιμεο 

TETRA Δπίγεηα Εεπθηηθή Αζχξκαηε Δπηθνηλσλία 

TOR Άλσ ηάζκε Κεθαιήο ηδεξνηξνρηάο ή Δπηθάλεηα Κχιηζεο 
ηδεξνηξνρηάο  

TRT Γνθηκέο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο 

TVC Αθπξσηηθά Μεραλήκαηα  

TW ηδεξνδξνκηθή Δπηδνκή 

UPS Αδηάιεηπηε Παξνρή Ηζρχνο 

VDU Μνλάδα Οζφλεο 
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3. ΟΡΗΜΟΗ 

Σν παξφλ θεθάιαην δίδεη ηνπο νξηζκνχο ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ 
ηεχρνο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

Όξνο Οξηζκόο 

Καηάζηαζε 
Αζθάιεηαο 
Δθαξκνγήο 

Απηή αλαπηχζζεηαη επάλσ ζηελ Γεληθή Καηάζηαζε Αζθαιείαο 
ηεθκεξηψλνληαο φηη ε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε πινπνίεζή 
ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη 
δνθηκήο, γηα κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εθαξκνγήο, ηθαλνπνηεί 
ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

Γηαζεζηκφηεηα Ζ ηθαλφηεηα ελφο πξντφληνο / ζπζηήκαηνο λα βξίζθεηαη ζε ζέζε 
λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο ππφ δεδνκέλεο 
ζπλζήθεο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή ζε δεδνκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα κε ηελ παξαδνρή φηη δηαηίζεληαη ηα απαηηνχκελα 
εμσηεξηθά κέζα  

Κνλζφια Έλα γξαθείν κε ζπγθεληξσκέλα ρεηξηζηήξηα θαη ελδείμεηο απφ 
φπνπ έλαο ρεηξηζηήο κπνξεί λα επηηεξεί ηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα 
δίλεη εληνιέο. Απηά ηα ρεηξηζηήξηα θαη νη ελδείμεηο κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξνπο πίλαθεο πάλσ ζηελ θνλζφια. 

πιινγή 
Πιεξνθνξηψλ 

Έλαο γεληθφο φξνο γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ δηάθνξνπο 
αηζζεηήξεο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα παξνπζίαζε 
ζηνλ ρεηξηζηή κέζσ νζνλψλ, εθηππσηψλ, δηαγξακκάησλ θιπ. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή 
πκβαηφηεηα 
(EMC) 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζην 
ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ρσξίο λα πξνθαιεί κε 
απνδεθηφ επίπεδν ειεθηξνκαγλεηηθήο δηαηαξαρήο ζε άιινλ 
εμνπιηζκφ πνπ επξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ απηφ. 

Δμνπιηζκφο Κάζε ζπζθεπή ή ζηαζεξή εγθαηάζηαζε. 

πζθεπή Κάζε ηειηθή δηάηαμε ή ζπλδπαζκφο δηαηάμεσλ, πνπ δηαηίζεηαη 
ζηελ αγνξά σο εληαία ιεηηνπξγηθή κνλάδα, πξννξηδφκελε γηα 
ηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

ηαζεξή 
Δγθαηάζηαζε 

πγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζθεπψλ θαη, 
ελδερνκέλσο, άιισλ δηαηάμεσλ, πνπ ζπλαξκνινγνχληαη, 
ηνπνζεηνχληαη θαη πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλίκσο 
ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ηφπν. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή 
Γηαηαξαρή (EMI) 

Ζιεθηξνκαγλεηηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηε 
ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή 
κπνξεί λα είλαη ζφξπβνο ειεθηξνκαγλεηηθήο πξνέιεπζεο, 
αλεπηζχκεην ζήκα ή κεηαβνιή ηνπ ηδίνπ ηνπ κέζνπ δηά ηνπ 
νπνίνπ γίλεηαη ε δηάδνζε. 

Αηξσζία Ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα 
ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξά ηελ 
χπαξμε εμσηεξηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο δηαηαξαρήο. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθφ 
Πεξηβάιινλ 

Σν ζχλνιν φισλ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαηλνκέλσλ ηα νπνία 
είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ ζε κηα δεδνκέλε ζέζε. 

Δλαξκνληζκέλν 
Πξφηππν  

Δλαξκνληζκέλν πξφηππν, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, ζεκείν 1, 
ζηνηρείν γ, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1025/2012. 

Δξγνζηαζηαθέο 
Γνθηκέο Απνδνρήο 

Γνθηκέο πνπ θάλεη ν Αλάδνρνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πιηθψλ / ζηνηρείσλ / εμνπιηζκνχ / ηξνραίνπ 
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(FAT) πιηθνχ πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζην έξγν, γηα λα επηβεβαηψζεη 
ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα 
ηζρχνληα  πξφηππα / πξνδηαγξαθέο. 

Ρπζκφο ζθαικάησλ Ο ξπζκφο ζθαικάησλ ελφο ζηνηρείνπ είλαη ν ιφγνο ησλ νιηθψλ 
αλεμαξηήησλ ζθαικάησλ ηνπ ζηνηρείνπ πξνο ηηο νιηθέο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Αλεμάξηεηε Γνθηκή 
(SAT) 

Δξγνηαμηαθέο δνθηκέο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα λα 
επηβεβαηψζεη ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ππνζπζηεκάησλ. 

Λεηηνπξγηθφο 
ρεδηαζκφο 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ελφο ζπζηήκαηνο 
πνπ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ιεηηνπξγηθφ κέξνο. 

Υξνλναπφζηαζε Ο ρξφλνο πνπ δηαρσξίδεη δχν ζπξκνχο πνπ θηλνχληαη ζηελ ίδηα 
ηξνρηά, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.  

Γηαθνπή Ζ παχζε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ πξνθιήζεθε απφ έλα εμσγελέο 
ζπκβάλ θαη πνπ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δηαδηθαζία λα 
κπνξεί λα επαλαιεθζεί. 

Μφλσζε Ο ειεθηξηθφο δηαρσξηζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ θπθισκάησλ κε 
ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ απνκφλσζεο, φπσο κεηαζρεκαηηζηψλ 
απνκφλσζεο ή νπηηθψλ ζπδεπθηήξσλ. πλήζσο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία 
θπθισκάησλ ή σο κέζν αχμεζεο ηεο αλνρήο ηεο ζπλήζνπο 
ηάζεο ελφο θπθιψκαηνο. 

πληεξεζηκφηεηα Ζ επθνιία κε ηελ νπνία  κπνξεί λα γίλεη ε ζπληήξεζε κηαο 
ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλεο 
απαηηήζεηο. 

Δλέξγεηα 
πληήξεζεο 

Κάζε είδνο ελέξγεηαο ζπληήξεζεο (πξνιεπηηθή ή 
επηζθεπαζηηθή). 

πληήξεζε πλδπαζκφο φισλ ησλ ηερληθψλ θαη αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ 
ελεξγεηψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δηαηήξεζε ή επαλαθνξά ελφο 
αληηθεηκέλνπ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ λα κπνξεί λα εθηειεί ηηο 
απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο, γηα ηηο νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλν. 

Γίθηπν Έλα αιιεινζπλδεδεκέλν ζχλνιν κεξηθψο αλεμάξηεησλ 
κνλάδσλ ή ππνζπζηεκάησλ. 

Λεηηνπξγηθφ 
χζηεκα  

Λνγηζκηθφ πνπ ειέγρεη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θαη 
πνπ κπνξεί λα παξέρεη πξνγξακκαηηζκφ, αλεχξεζε θαη 
δηφξζσζε ζθαικάησλ, έιεγρν εηζ/εμ-εξρφκελσλ εληνιψλ, 
θαηαγξαθή, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ζπλαθείο 
ιεηηνπξγίεο. 

Δπίδνζε Ζ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ απνθηάηαη απφ έλα 
εμάξηεκα, ζχζηεκα, άηνκν, νκάδα ή άιιε νληφηεηα, σο 
θαζνξίδεηαη. 

Πξνιεπηηθή 
πληήξεζε 

Ζ ζπληήξεζε πνπ γίλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ή αληηζηνηρεί ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη πνπ 
απνβιέπεη ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο βιάβεο ή ζηελ 
ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο ελφο κεραλήκαηνο. 

Πξνβιέςεηο  Μειινληηθέο ιεηηνπξγίεο/απαηηήζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ζηελ 
αξρηθή θάζε ηνπ έξγνπ, (ζπκβαηφηεηα, ινγηζκηθφ, αλνίγκαηα, 
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ρψξνη, θαισδηψζεηο θιπ) αιιά ζε πηζαλή κειινληηθή αλάπηπμε 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γνθηκή 
Πηζηνπνίεζεο 

Έλαο έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή αλεμάξηεηνπο 
δηαπηζηεπκέλνπο / θνηλνπνηεκέλνπο θνξείο πξηλ ηελ παξαγσγή 
γηα λα επηβεβαηψζεη φηη ηα πξνηεηλφκελα εμαξηήκαηα πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. 

ηδεξνδξνκηθφ 
χζηεκα ηνπ Μεηξφ 

Ο θπζηθφο ρψξνο, ηα θηίξηα θαη  πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο 
θαη ζπζηήκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
κεηξφ, φπσο επίζεο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζβάζεσλ θαη πξναπιίσλ 
ζηαζκψλ, φηαλ απηά είλαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο ΑΜ. Πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηηο επεθηάζεηο απφ ηελ εκεξνκελία δνθηκαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρηθνχ ηκήκαηνο. 

Ζιεθηξνλφκνο Μηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε λα εξκελεχεη 
εηζεξρφκελεο εληνιέο κε έλα πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν θαη αθνχ 
πιεξνχληαη εηδηθνί φξνη, λα αληαπνθξίλεηαη κε θιείζηκν επαθψλ 
ή παξφκνηα αθαξηαία ιεηηνπξγία ζε ζπλδεδεκέλα θπθιψκαηα 
ειεθηξηθνχ ειέγρνπ. 

Αμηνπηζηία Ζ πηζαλφηεηα φηη έλα ζηνηρείν εμνπιηζκνχ ή έλα ζχζηεκα 
κπνξεί λα εθηειέζεη κία απαηηνχκελε ιεηηνπξγία ππφ δεδνκέλεο 
ζπλζήθεο θαη εληφο δεδνκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ. 

Σειερεηξηζκφο Υεηξηζκφο ζπζθεπψλ απφ απνκαθξπζκέλε ζέζε. 

Υξφλνο 
Αληαπφθξηζεο 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ άθημε κηαο δηέγεξζεο ζε έλα 
ζχζηεκα κέρξη ηελ αξρή ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ. 

Αζθάιεηα Ζ ηεθκεξησκέλε απφδεημε φηη ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη πξνο 
ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

Τπεξεζία ΑΜ (Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.) 

Γεθχξσζε ήκαηνο Έλαο αγσγφο ρακειήο αληίζηαζεο ηνπνζεηεκέλνο γχξσ απφ 
ζπλδέζκνπο ζηδεξνηξνρηάο, αιιαγέο θαη κεραληζκνχο αιιαγήο 
γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ησλ θπθισκάησλ ηξνρηάο. 

Τπφ-ζχζηεκα Έλα ππνζχλνιν ελφο ζπζηήκαηνο ή νρήκαηνο, φπσο νξίδεηαη 
θαηά πεξίπησζε. 

ρεδίαζε 
ζπζηεκάησλ 

Ζ δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ηε δνκή κεραλεκάησλ θαη 
ινγηζκηθνχ, εμαξηεκάησλ, κνλάδσλ, δηεπηθαλεηψλ θαη 
δεδνκέλσλ ελφο ζπζηήκαηνο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ 
πξνδηαγεγξακκέλεο  απαηηήζεηο. 

Γνθηκέο 
Δλνπνίεζεο 
πζηεκάησλ (SIT) 

Δξγνηαμηαθέο δνθηκέο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα λα 
επηβεβαησζεί φηη ηα ζπζηήκαηα ηνπ έξγνπ ιεηηνπξγνχλ θαιά 
κεηαμχ ηνπο. 

χζηεκα Έλαο ζπλδπαζκφο κεραλεκάησλ, αλζξψπσλ ή 
ππνζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα καδί γηα 
λα εθηεινχλ κηα θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία / ιεηηνπξγίεο.  

Γνθηκή Δπίδνζεο 
πζηήκαηνο (SPT) 

Γνθηκέο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα λα απνδείμεη ηελ 
νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκκφξθσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σεξκαηηθφο 
ζηαζκφο 

ηαζκφο, πνπ γίλνληαη ζπλήζσο ειηγκνί ησλ ζπξκψλ γηα 
αληίζηξνθε θίλεζε, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ επηβαηηθνχ 
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ηκήκαηνο ηεο γξακκήο.  

Γνθηκέο Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ επηβεβαηψλνπλ 
φηη ηα εμαξηήκαηα, εμνπιηζκφο, ππνζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα θαη 
νη αιιιειεπηδξάζεηο ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο θαζνξίδεηαη θαη 
ζπλεξγάδνληαη κε αζθάιεηα θαη ζσζηά κεηαμχ ηνπο. 

Οδεγφο ζπξκνχ Οη ππάιιεινη ηνπ Μεηξφ πάλσ ζην ζπξκφ πνπ έρνπλ απεπζείαο 
θαη άκεζν έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζπξκνχ. 

Πνκπνδέθηεο πλδπαζκέλν κεράλεκα πνκπνχ θαη δέθηε.  

Γνθηκαζηηθή 
Λεηηνπξγία (TRT) 

Γνθηκέο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν καδί κε πξνζσπηθφ απφ 
ην Σκήκα Λεηηνπξγίαο ηεο ΑΜ, γηα λα απνδεηρζεί ε ζπλνιηθή 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
πζηήκαηνο Λεηηνπξγίαο. 

Δλεξγνπνίεζε  Δλεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο γηα πξψηε θνξά.  
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GS0120 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ  

1 ΓΔΝΗΚΑ  

Σν θαζεζηψο θαη νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 
ζπκβαηφηεηα θαζνξίδνληαη κε ηελ νδεγία 2014/30/ΔΔ (EMCD) θαη ηελ πξνζαξκνγή 
ηεο ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηελ ππνπξγηθή  απφθαζε ΟΗΚ.37764/873/Φ342 
(ΦΔΚ 1602/Β/7-6-2016). 

Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα δηαζθαιίδεη φηη ην ζχζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη 
Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS), θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο έλα 
επαξθέο επίπεδν ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο.1  

 

2 ΟΤΗΧΓΔΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 Γεληθέο Απαηηήζεηο 

χκθσλα κε ην παξάξηεκα Η, ζεκείν 1 ηεο νδεγίαο EMCD ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα 
ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηξφπν ψζηε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 
ζηάζκεο ηεο ηερλνινγίαο, λα εμαζθαιίδεηαη φηη:  

α) νη πξνθαινχκελεο ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο δελ ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν 
επάλσ απφ ην νπνίν θαζίζηαηαη αδχλαηε ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ή άιινπ εμνπιηζκνχ,  

β) έρεη ην αλακελφκελν επίπεδν αηξσζίαο ζηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο γηα 
ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο 
ππνβάζκηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεο ηνπ ζε κε απνδεθηφ επίπεδν.  

 Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο 

χκθσλα κε ην παξάξηεκα Η, ζεκείν 2 ηεο νδεγίαο EMCD, ε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε 
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε νξζέο κεραλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη κε βάζε ηηο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γηα 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I, 
ζεκείν 1 ηεο νδεγίαο EMCD.  

Σν ζχζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) ηεο Β’ θάζεο επέθηαζεο 
πξνο Πεηξαηά είλαη ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 
ζπκβαηφηεηα. 2   

 

3 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΑΘΔΡΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Με επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ νη ζπζθεπέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά θαη ζα 
ελζσκαησζνχλ ζηε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε ζα πιεξνχλ φιεο ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο 
γηα ηηο ζπζθεπέο νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ νδεγία EMCD. 3 

Οη απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο EMCD δελ είλαη ππνρξεσηηθέο ζηελ πεξίπησζε 
ζπζθεπψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζηε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε θαη δελ 
θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά γηα άιιν ζθνπφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν 
Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζπλνδεπηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηε ζηαζεξή 
εγθαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηάο ηεο, θαζψο 

                                                
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 

http://www.yme.gr/getfile.php?id=1369
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θαη ηηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ζπζθεπήο 
ζηε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ζπκκφξθσζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο. 4 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε γηα ηηο νξζέο 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα I, ζεκείν 2 ηεο 
νδεγίαο EMCD, ε δε ηεθκεξίσζή απηή ζα θπιάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν (Κχξην ηνπ 
Έξγνπ) ή ηνπο ππεπζχλνπο θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ εζληθψλ 
αξρψλ γηα ζθνπνχο επηζεσξήζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζηαζεξήο 
εγθαηάζηαζεο.  

Ζ νδεγία EMCD δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ ξαδηνεμνπιηζκφ, πνπ φκσο πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ νδεγία  2014/53/ΔΚ (RED) θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηελ  
Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 98/2017 (ΦΔΚ ηεχρνο Α’ 139/20-09-
2017).5 Σν άξζξν 3.1β ηεο νδεγίαο RED αλαθέξεη φηη ν ξαδηνεμνπιηζκφο 
θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν ειεθηξνκαγλεηηθήο 
ζπκβαηφηεηαο. 

Δπίζεο ε νδεγία EMCD  δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ηα εγγελή 
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηέηνηα ψζηε: 6  

i) λα κελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο ή λα ζπκβάιεη 
ζηελ πξφθιεζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ εθπνκπψλ νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ έλα 
επίπεδν πνπ επηηξέπεη ηελ πξνβιεπφκελε ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ, 
ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη  

ii) λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππνβάζκηζε ζε απαξάδεθηα επίπεδα, παξά ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη ζπλήζσο θαηά ηελ 
πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ. 

Ο νδεγφο γηα ηελ EMCD 7 πεξηέρεη  αλαιπηηθέο αλαθνξέο ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
δηαζέηεη εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο φπσο νη 
ζπζζσξεπηέο, ηα θαιψδηα, νη κεηαζρεκαηηζηέο, νη επαγσγηθνί θηλεηήξεο, νη 
ειεθηξνλφκνη ρσξίο ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη άιιεο ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο 
θαη εμαξηήκαηα. 

 

4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ EMC  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ 
φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ EMC.  

Λφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αιιεινεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ, ζα 
γίλεηαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ επηδφζεσλ θαη επηδφζεσλ EMC ησλ 
επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Ο Αλάδνρνο ζα δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε κε 
έλα δνκεκέλν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη αθφινπζνη θχξηνη ζηφρνη:  

 Καζνξηζκφο ησλ νξίσλ θαη δηεπηθαλεηψλ ηνπ πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη 
Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS). 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκεξηζκέλσλ απαηηήζεσλ EMC θαη εθαξκνγήο ηνπο ζε 
ππνζπζηήκαηα / εμνπιηζκφ / ζπζθεπέο.  

                                                
4
 Άρθρα 6 ζωσ 12 και 14 ζωσ 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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 Δπίδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο EMC θαη ηηο επηκέξνπο 
ιεπηνκεξείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δάλ ηα αλσηέξσ δελ ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο, ζα: 

 Πξνζδηνξίδεη ηηο κε ζπκκνξθψζεηο ή ηηο απνθιίζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
ζπλνιηθψλ ή ησλ επηκεξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Παξέρεη κία εθηίκεζε γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 
ζηφρνπο. 

 Πξνηείλεη κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ δηαηαξαρψλ θαη πξνζηαζίαο. 

 Πξνηείλεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα επηηεπρζνχλ νη 
αλσηέξσ θχξηνη ζηφρνη. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη θαη ζα παξάζρεη ηεχρε EMC γηα ην Έξγν ζε κνξθή 
πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο EMC. Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ΔMC ζα θαζηεξψζεη ηε 
δηαδηθαζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη έρεη επηηεπρζεί ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη παξαδνζεί, ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ζε ζρέζε κε ην 
ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ΔMC  ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ νξγάλσζε θαη ηα παξαδνηέα γηα ηελ ΔMC. 

 Καηάινγν ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ΔMC. 

 Αλάιπζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηξσζίαο ησλ 
εκπιεθφκελσλ ζπζηεκάησλ. 

 Αλάιπζε θηλδχλνπ EMC.  

 Πίλαθα / κήηξα δηεπαθψλ EMC. 

 Σα εθαξκνδφκελα πξφηππα. 

 Μέηξα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο θαη δηαηαξαρέο.  

 Σηο απαηηνχκελεο δνθηκέο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ζρεδίαζεο ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία ΔMCD. 

 Οδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ζε ζρέζε κε ηελ EMC. 

Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο EMC είλαη έλα έγγξαθν πνπ ζπληάζζεηαη θαη εθδίδεηαη 
ζηε θάζε ηεο αξρηθήο κειέηεο θαη πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ έσο ηξεηο (3) κήλεο 
κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζα ελεκεξψλεηαη 
θαηά ηε δηάξθεηα θάζε θάζεο κειέηεο θαη φπνηε άιινηε δεηείηαη απφ ηελ ΑΜ. Μπνξεί 
λα αλαζεσξείηαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ειέγρεη θαη επαιεζεχεη φιε ηελ απαηηνχκελε 
ηεθκεξίσζε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  EMCD γηα ην ζχζηεκα 
Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο. 

Ζ ηεθκεξίσζε ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Δθηίκεζε EMC θαη αλάιπζε θηλδχλνπ. 

 Καζνξηζκφ  ειεθηξνκαγλεηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη επηπέδνπ αηξσζίαο. 

 Ηζρχνληα πξφηππα EMC. 

 Πηζηνπνηεηηθά / εθζέζεηο δνθηκψλ EMC.  

 Πξφγξακκα θαη εθζέζεηο επί ηφπνπ δνθηκψλ EMC, εθφζνλ απαηηνχληαη. 

 

5 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ EMC 

Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο γηα ην 
ζχζηεκα ηεο Β’ θάζεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά θαζνξίδνληαη: 
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α) ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΝ 50121 γηα ηα Ζ/Μ ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη   
ζηε ζήξαγγα, ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ, ζηηο εζνρέο έιμεο θαη ζηνπο 
ππνζηαζκνχο αλφξζσζεο. 

β) ηα γεληθά πξφηππα ΔΝ 61000-6-2 θαη ΔΝ 61000-6-4 γηα ηα Ζ/Μ ζπζηήκαηα 
πνπ εγθαζίζηαληαη ζηα ηερληθά δσκάηηα κε εμαίξεζε ηνπο ππνζηαζκνχο  
αλφξζσζεο θαη ηηο εζνρέο έιμεο. 

γ) ηα γεληθά πξφηππα ΔΝ 61000-6-1 θαη ΔΝ 61000-6-3 γηα ηα Ζ/Μ ζπζηήκαηα 
πνπ εγθαζίζηαληαη ζην Κέληξν Διέγρνπ ιεηηνπξγίαο (ΚΔΛ), ζην δσκάηην 
Τπεπζχλνπ ηνπ ηαζκνχ (SMR) θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θνηλνχ κε εμαίξεζε ηηο 
απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ. 

 

6 ΔΚΣΗΜΖΖ EMC ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

Ο Αλάδνρνο ζα δηελεξγήζεη εθηίκεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ 
εμνπιηζκνχ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ νπζησδψλ 
απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I, ζεκείν 1 ηεο νδεγίαο EMCD. 

ηελ εθηίκεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη 
θαλνληθέο ζπλζήθεο πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίαο. Αλ ν εμνπιηζκφο κπνξεί λα 
δηακνξθσζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ε εθηίκεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 
ζπκβαηφηεηαο ζα επηβεβαηψλεη φηη ν εμνπιηζκφο πιεξνί ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I, ζεκείν 1 ηεο νδεγίαο EMCD ζε φιεο ηηο πηζαλέο 
δηακνξθψζεηο, πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πξνβιεπφκελεο 
ρξήζεο ηνπ.  

Ο Αλάδνρνο ζα δηεμάγεη αλάιπζε θηλδχλνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Παξεκβνιήο (ΔΜΗ) 
ζε θάζε ζηάδην κειέηεο θαη ζα αλαπηχμεη Πίλαθα εκείσλ Αιιειεπίδξαζεο ΔΜΗ 
πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηηο ίδηεο πεγέο ηεο ΔΜΗ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ 
άιισλ πζηεκάησλ θαη ζα πξνηείλεη κέηξα πξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ EMC. Θα 
εθπνλεζνχλ εθζέζεηο βάζεη ηεο αλάιπζεο απηήο. 

 

7 ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Δθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ ΑΜ, ζα πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά / 
εθζέζεηο δνθηκψλ. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη ν θξίζηκνο εμνπιηζκφο έρεη 
ππνζηεί δνθηκέο ηχπνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα πξφηππα EMC ζχκθσλα κε ηνλ 
θάησζη πίλαθα:  

 

χζηεκα & Δμνπιηζκφο 

Πξφηππα EMC 

ηδεξνδξνκηθά Γεληθά Δμνπιηζκνχ 

χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ 
Κηηξίσλ (BACS) 

 
ΔΝ 61000-6-2 
ΔΝ 61000-6-4 

 

8 ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΓΟΚΗΜΔ EMC  

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηεχρε πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ηκήκα απηφ θαη 
αθνξνχλ ηελ EMC ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ ΑΜ θαηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο θαη ζα 
είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ ζηα Υξνλνδηαγξάκκαηα Τπνβνιψλ Μειεηψλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ EMC. 
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Όιεο νη επί ηφπνπ δνθηκέο ζα ελζσκαησζνχλ ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο EMC. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί επί ηφπνπ Γνθηκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Δλνπνηεκέλσλ Γνθηκψλ κε άιια πζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη φηη έρνπλ 
ηεξεζεί φιεο νη θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο EMC πνπ αθνξνχλ ην χζηεκα 
Απηνκαηηζκνχ  θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS), εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ εθηίκεζε 
EMC θαη αλάιπζε θηλδχλνπ γηα ην ζχζηεκα. 

Όιεο νη πξνδηαγξαθέο, ρξνλνδηαγξάκκαηα / πξνγξάκκαηα θαη εθζέζεηο δνθηκψλ ζα 
εθπνλεζνχλ αλαιφγσο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο ζα 
πξνβεί επίζεο ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ ε ΑΜ λα παξίζηαηαη 
ζηηο δνθηκέο. 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαδείμεη κε ηηο δνθηκέο απηέο φηη φια ηα επίπεδα 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηζρχνληα φξηα, φπσο 
νξίδνληαη απφ ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα EMC. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα 
θαηαδείμεη κέζσ δνθηκψλ φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ δελ πξνθαιεί παξεκβνιέο ζε θαλέλα 
ζχζηεκα ηνπ Μεηξφ. 

ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί κέζσ ησλ δνθηκψλ φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ 
πξνθαιεί παξεκβνιέο ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα Μεηξφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο  ΑΜ θαη 
ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο θαηάιιειεο 
ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ απαίηεζε 
απηή. 

Όια ηα ηεχρε θαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο EMC/EMI ζα 
εηζάγνληαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ θαη ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηελ ΑΜ. 

Πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ δνθηκψλ, θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Γνθηκή πξν ηεο Παξάδνζεο 

 Δίηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πθηζηάκελα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ, είηε ζα 
εθηειεζζνχλ δνθηκέο EMC ζε φια ηα είδε εμνπιηζκνχ πνπ έρεη δηαπηζησζεί 
ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή EMC φηη ζπκβάινπλ θαίξηα ζηελ δηακφξθσζε 
ησλ επηπέδσλ ηεο EMC. 

 Θα ππνβιεζνχλ εθζέζεηο δνθηκψλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ 
παξάδνζε. Οη εθζέζεηο δνθηκψλ ζα πεξηέρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

o Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

o Μέζνδνο δνθηκήο 

o Αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

o Κξηηήξηα επηηπρίαο/απνηπρίαο (επίδνζεο εμνπιηζκνχ) 

o Απνηειέζκαηα δνθηκψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 
θαη θξηηήξηα επηηπρίαο/απνηπρίαο 

o πκπέξαζκα 

o Πξνηάζεηο 

 

 Γνθηκέο κεηά ηελ Παξάδνζε  

 Θα εθηειεζζνχλ δνθηκέο ζηνλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ, ψζηε λα 
επηβεβαησζεί φηη έρεη επηηεπρζεί ην επίπεδν EMC πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Θα 
ππάξρεη ζπληνληζκφο δνθηκψλ κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ππνζπζηεκάησλ. 
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 Θα απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ε πινπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηήζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα EMC πνπ έρνπλ εληνπηζηεί 
θαηά ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ. 

 Απνηειέζκαηα δνθηκψλ ζα ηεθκεξηψλνληαη ζηελ έθζεζε δνθηκψλ θαη ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ. 

 

9 ΜΔΣΡΖΔΗ ΡΑΓΗΟΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ (ΔΜΗ) 

Μεηξήζεηο ησλ εθπνκπψλ ησλ αγφκελσλ θαη αθηηλνβνινχκελσλ ξαδηνδηαηαξαρψλ 
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο EN 50121, ή ηα γεληθά πξφηππα φπσο εθάζηνηε 
ηζρχνπλ, δελ απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ θαζφζνλ νη ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο 
πεξηνξίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά θαη δελ 
επηδξνχλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζε αληίζεζε κε ην αλνηθηφ ζηδεξνδξνκηθφ 
δίθηπν. 

Ζ επίδξαζε ησλ ξαδηνδηαηαξαρψλ (EMI) ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Β’ θάζεο 
ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο αηξσζίαο ηνπ 
πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ Κηηξίσλ (BACS). 

 
10 ΓΟΚΗΜΔ ΑΣΡΧΗΑ 

Γνθηκέο αηξσζίαο ζε αγφκελεο θαη αθηηλνβνινχκελεο δηαηαξαρέο ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα ηεο ζεηξάο EN 50121, ή ηα γεληθά πξφηππα φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, ζα 
εθηειεζηνχλ εθφζνλ αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ γηα ηνλ νπνίνλ δελ 
ζπλάγεηαη ε ζπκκφξθσζε απφ ηελ ζπλνδεπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
(πηζηνπνηεηηθά ή εθζέζεηο δνθηκψλ) θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. 
θαισδηψζεηο κεηαμχ ζπζηεκάησλ) ή αθνξνχλ ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο.  

Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ δνθηκψλ ζα 
πεξηιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ειέγρεηαη (EUT), 
ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα 
επίδνζεο. 

 
11 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΓΟΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Δ EMC 

Σα γεληθά πξφηππα αηξσζίαο EN 61000-6-1 θαη  EN 61000-6-2 νξίδνπλ ηα θξηηήξηα 
κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε επίδνζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο 
ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο. Σα θξηηήξηα απηά εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ εμνπιηζκφ 
ηνπ πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) ηεο Β’ θάζεο ηεο  
επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πξφηππν EN 50121-1.8  

 Κξηηήξην Α: 

Ο εμνπιηζκφο ζα εμαθνινπζήζεη λα ιεηηνπξγεί φπσο πξνβιέπεηαη. Γελ επηηξέπεηαη 
κείσζε ηεο επίδνζεο ή απψιεηα ιεηηνπξγίαο θάησ απφ έλα επίπεδν επίδνζεο ή κία 
επηηξεπηή απψιεηα ιεηηνπξγίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν 
θξηηήξην απηφ εθαξκφδεηαη ζε θαηλφκελα πνπ είλαη ζπλερψο παξφληα φπσο νη 
δηαηαξαρέο κε πεδία RF ζπρλνηήησλ (δνθηκέο αηξσζίαο ζε RF πεδία κέζσ 
αγσγηκφηεηαο θαη αθηηλνβνιίαο). 

 Κξηηήξην Β: 

                                                
 Παράγραφοσ 4 του προτφπου ΕΝ 50121-1 
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Ο εμνπιηζκφο ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί φπσο πξνβιέπεηαη κεηά ηελ δνθηκή. Γελ 
επηηξέπεηαη κείσζε ηεο επίδνζεο, απψιεηα  ιεηηνπξγίαο θάησ απφ έλα επίπεδν 
επίδνζεο ή κία επηηξεπηή απψιεηα ιεηηνπξγίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Καηά ηελ δνθηκή επηηξέπεηαη κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Γελ επηηξέπεηαη φκσο αιιαγή ηεο ηξέρνπζαο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο (operation 
mode) ή ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ. Σν θξηηήξην απηφ εθαξκφδεηαη ζηα 
κεηαβαηηθά θαηλφκελα, φπσο νη ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο (ESD), νη γξήγνξεο 
ειεθηξηθέο δηαηαξαρέο (EFT), νη θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο. 

 Κξηηήξην Γ: 

Δπηηξέπεηαη πξνζσξηλή απψιεηα ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ απηή ε απψιεηα κπνξεί λα 
απνθαηαζηαζεί απηφκαηα ή κε ηνλ ρεηξηζκφ θάπνησλ δηαθνπηψλ. Σν θξηηήξην απηφ 
εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή δηαηαξαρήο ηεο ηξνθνδνζίαο. 

 
12 ΜΔΣΡΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΤΕΔΤΞΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ 

ην πξφηππν ΔΝ 50121-1 πεξηγξάθνληαη πέληε ηξφπνη ζχδεπμεο ησλ Ζ/Μ 
δηαηαξαρψλ ζηα  Ζ/Μ ζπζηήκαηα, ήηνη: 

α) Ζιεθηξνζηαηηθή ζχδεπμε κε ηελ νπνία έλα πξνζηαηεπφκελν θχθισκα 
εθθνξηίδεηαη ζε έλα θχθισκα πξνζηαζίαο. 

β) Υσξεηηθή ζχδεπμε, κε ηελ νπνία κία κεηαβαιιφκελε ηάζε ζε έλα 
πξνζηαηεπφκελν θχθισκα πξνθαιεί κεηαβνιέο ηάζεο ζην θχθισκα 
πξνζηαζίαο, κέζσ ηεο ακνηβαίαο ρσξεηηθφηεηαο. 

γ) Δπαγσγηθή ζχδεπμε, κε ηελ νπνία έλα κεηαβαιιφκελν καγλεηηθφ πεδίν πνπ 
παξάγεηαη απφ ην ξεχκα ζε έλα θχθισκα, επάγεη κία ηάζε ζην θχθισκα 
πξνζηαζίαο κέζσ ηεο ακνηβαίαο επαγσγήο. 

δ) Αγψγηκε ζχδεπμε κε ηελ νπνία ην πξνζηαηεπφκελν θχθισκα θαη ην θχθισκα 
πξνζηαζίαο κνηξάδνληαη έλα θνηλφ αγψγηκν θιάδν. 

ε)  Αθηηλνβνιία ειεθηξηθή (Δ) θαη καγλεηηθή (M) ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία ησλ 
θπθισκάησλ δξνπλ ζαλ θεξαίεο εθπνκπήο θαη ιήςεο ελέξγεηαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ  ηεο ζχδεπμεο 
ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα πξφηππα 
ηεο ζεηξάο EN 61000-5 θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ζσξάθηζε θαη απνκφλσζε 
εμνπιηζκνχ (EMC zoning), ηε ρξήζε θίιηξσλ EMC, παξάιιεισλ αγσγψλ γείσζεο 
(PEC), ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ, νκαδνπνίεζε ησλ θαισδίσλ, δξνκνιφγεζε θαη 
δηαρσξηζκφ θαισδίσλ, ζχζηεκα θνξέσλ θαισδίσλ θαη ζσξάθηζε θαισδίσλ. 

 
13 EMC ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΥΣ  

Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπλαξκνινγεκέλνη πίλαθεο ΥΣ ησλ Ζ/Μ 
ζπζηεκάησλ ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν ΔΝ 61439-1. 

Γελ απαηηνχληαη δνθηκέο γηα EMC ζε ζπλαξκνινγεκέλν πίλαθα ΥΣ εθφζνλ 
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: 9 

α) Ο ελζσκαησκέλνο εμνπιηζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα EMC 
ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξφηππα πξντφληνο γηα EMC. 
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β) Ζ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε θαη νη θαισδηψζεηο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ (δηάηαμε πνπ ιακβάλεη ππφςε 
αιιειεπηδξάζεηο, θαιψδηα, ζσξάθηζε, γεηψζεηο θιπ). 

 
14 EMC ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ  

Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο BACS ζηελ Β’ 
θάζε ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε γείσζε, νη 
ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο θαη ε πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμεη αληίζεζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ 
αζθάιεηαο θαη ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 
χπαξμε ξεχκαηνο δηαξξνήο πξνο γε ιφγσ ΔΜΗ θίιηξσλ ηξνθνδνζίαο, ν Αλάδνρνο 
ζα εθαξκφδεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ζα αλαδεηά ελαιιαθηηθά 
κέηξα γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 

 
15 EMC ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ζ ιεηηνπξγία αζθάιεηαο επηηπγράλεηαη απφ έλα ζχλνιν εμνπιηζκνχ πνπ ζθνπφ έρεη 
λα ακβιχλεη ηνλ θίλδπλν ιφγσ θάπνηαο πηζαλήο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο (έλαο 
βξφρνο αζθάιεηαο). ηφρνο ηεο είλαη λα γίλεη απηφκαηε κεηάπησζε κηαο δηεξγαζίαο 
ζε αζθαιή θαηάζηαζε, φηαλ παξαβηάδνληαη νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη λα επηηξέςεη 
ηελ ζπλέρηζε κηαο δηεξγαζίαο κε αζθαιή ηξφπν, φηαλ ην επηηξέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο (επηηξεπηέο ιεηηνπξγίεο), ή λα αλαιάβεη δξάζε γηα λα πεξηνξίζεη ηηο 
ζπλέπεηεο ελφο θηλδχλνπ.  

Ζ ιεηηνπξγία αζθάιεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Δπίπεδν Αθεξαηφηεηαο Αζθάιεηαο  
(SIL) φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΝ 50129. 

O Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη ην επίπεδν αθεξαηφηεηαο αζθάιεηαο (SIL) ηεο 
ιεηηνπξγίαο αζθάιεηαο δελ ππνβαζκίδεηαη ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΝ 50121 ή ηα γεληθά πξφηππα φπσο εθάζηνηε 
ηζρχνπλ. 

 
16 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ Ζ/Μ ΠΔΓΗΑ 

Ζ νδεγία EMCD δελ πξνβιέπεη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ επηβαηψλ φζν θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ Β’ θάζε ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά 
πεδία. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη ην χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ 
Κηηξίσλ (BACS) ζηελ Β’ θάζε ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά ζα ζπκκνξθψλνληαη κε 
ηελ Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη πξφγξακκα κεηξήζεσλ καγλεηηθψλ πεδίσλ ζηε πεξηνρή 
ζπρλνηήησλ 0 – 20 kHz, ζηνπο ζπξκνχο, ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ, ζηε 
ζήξαγγα, ζηηο εζνρέο έιμεο θαη ζηνπο ππνζηαζκνχο αλφξζσζεο, θσηηζκνχ θαη 
βνεζεηηθήο ηζρχνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 50500. Πξέπεη λα ηεξνχληαη  ηα  
φξηα αζθάιεηαο γηα ηνλ άλζξσπν απφ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ρακειψλ 
ζπρλνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΔΚ 
512/Β/25-4-2002). 

Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηα φξηα 
αηξσζίαο ζε καγλεηηθά πεδία πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 45502-2-1 
πξνθεηκέλνπ νη επηβάηεο πνπ θέξνπλ βεκαηνδφηεο λα κελ αληηκεησπίζνπλ 
πξφβιεκα. 
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Δάλ ην πξφγξακκα κεηξήζεσλ δελ θαιχπηεη ηε δπζκελέζηεξε δπλαηή πεξίπησζε, ν 
Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη επηπιένλ ππνινγηζκνχο ή πξνζνκνίσζε ησλ καγλεηηθψλ 
πεδίσλ κε ηηο κέγηζηεο αλακελφκελεο ηηκέο ξεπκάησλ έιμεο.10 

 
17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 2014/30/ΔΔ, Οδεγία 2014/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα . 

 ΚΤΑ ΟΗΚ.37764/873/Φ342/2016, Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα. Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2014/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 90/385/ΔΟΚ, Οδεγία 90/385/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηνπλίνπ 1990 γηα ηελ 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα ελεξγά 
εκθπηεχζηκα ηαηξηθά βνεζήκαηα. 

 ΤΑ 3060 (ΦΟΡ) 238, Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηελ ιεηηνπξγία 
δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ. 

 

18 ΠΡΟΣΤΠΑ 

Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ αληίζηνηρε Πξνδηαγξαθή Δπηδφζεσλ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα πξφηππα. Θα ιακβάλνληαη ππφςε νη πιένλ πξφζθαηεο εθδφζεηο ησλ 
πξνηχπσλ ζε ηζρχ. 

 Δλαξκνληζκέλα πξφηππα γηα ηελ EMCD11  

 EN 50121-1 Δ4, Railway applications. Electromagnetic compatibility. General. 

Δθαξκνγέο ζην ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν. Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα. Γεληθά. 

 EN 50121-2 Δ4, Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emission 
of the whole railway system to the outside world. 

Δθαξκνγέο ζην ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν. Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα. 
Δθπνκπέο νιφθιεξνπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζην εμσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ. 

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

Δθαξκνγέο ζην ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν. Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα. 
Δθπνκπή θαη Αηξσζία πζθεπψλ εκαηνδφηεζεο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 

 EN 50130-4+Α1, Alarm systems. Electromagnetic compatibility. Product family 
standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, 
CCTV, access control and social alarm systems. 

πζηήκαηα ζπλαγεξκνχ. Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. Πξφηππν νηθνγέλεηαο 
πξντφληνο: Απαηηήζεηο αηξσζίαο γηα εμαξηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ππξθαγηά, 
παξείζδπζε, ζπγθξάηεζε, CCTV, ειέγρνπ πξφζβαζεο θαη πξνζηαζία 
θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ. 

 EN 55011+Α1, Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency 
disturbance characteristics. Limits and methods of measurement. 
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 Παράγραφοσ 4.3.4 προτφπου ΕΝ 50500 
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 Τελευταία δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ (2016/C 293/03) 
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Βηνκεραληθφο, επηζηεκνληθφο θαη ηαηξηθφο εμνπιηζκφο. Υαξαθηεξηζηηθά 
ξαδηνζπρλφηεηαο. Όξηα θαη κέζνδνη κέηξεζεο. 

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

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα γηα πνιπκεζηθφ εμνπιηζκφ. Απαηηήζεηο 
αηξσζίαο. 

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

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα γηα πνιπκεζηθφ εμνπιηζκφ. Απαηηήζεηο 
εθπνκπήο. 

 EN 60255-26 Δ3, Measuring relays and protection equipment. Electromagnetic 
compatibility requirements. 

Ζιεθηξνλφκνη κέηξεζεο θαη εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο. Απαηηήζεηο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο. 

 EN 61000-3-2 Δ5, Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for 
harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (ΔΜC). Όξηα. Όξηα εθπνκπψλ αξκνληθνχ 
ξεχκαηνο (ξεχκα εηζφδνπ ζπζθεπήο κέρξη θαη 16 Α αλά θάζε). 

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

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Όξηα. Πεξηνξηζκφο κεηαβνιψλ ηάζεο, 
δηαθπκάλζεσλ ηάζεο θαη ηξεκνζβήκαηνο ζε δεκφζηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο 
ρακειήο ηάζεο, γηα ζπζθεπέο πνπ έρνπλ νλνκαζηηθφ ξεχκα <=16 Α αλά θάζε 
θαη δελ ππφθεηληαη ζε ππφ ζπλζήθε ζχλδεζε. 

 EN 61000-3-11 Δ2, 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. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα (EMC). Πεξηνξηζκνί κεηαβνιψλ ηάζεο, 
δηαθπκάλζεσλ ηάζεο θαη ηξεκνζβήκαηνο ζε δεκφζηα ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο 
ρακειήο ηάζεο. πζθεπέο κε νλνκαζηηθφ ξεχκα <= 75Α θαη ππνθείκελεο ζε ππφ 
ζπλζήθε ζχλδεζε. 

 EN 61000-3-12 Δ2, 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. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Όξηα. Όξηα γηα αξκνληθέο ξεπκάησλ 
παξαγφκελεο απφ εμνπιηζκφ ζπλδεδεκέλν ζε δεκφζηα ζπζηήκαηα ρακειήο 
ηάζεο κε ξεχκα εηζφδνπ > 16 Α θαη <= 75 A αλά θάζε. 

 EN 61000-6-1 Δ3, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (ΔΜC). Γεληθά πξφηππα. Αηξσζία γηα 
θαηνηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνηερληθά πεξηβάιινληα. 

 EN 61000-6-2 Δ3, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Immunity for industrial environments. 
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Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Γεληθά πξφηππα. Αηξσζία γηα 
βηνκεραληθά πεξηβάιινληα. 

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

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Γεληθά πξφηππα. Πξφηππν εθπνκπήο 
ζε θαηνηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνηερληθά πεξηβάιινληα. 

 EN 61000-6-4 Δ3, Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 
Emission standard for industrial environments. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Γεληθά πξφηππα. Πξφηππν εθπνκπήο 
ζε βηνκεραληθά πεξηβάιινληα. 

 EN 61131-2 Δ3, Programmable controllers. Equipment requirements and tests. 

Πξνγξακκαηηδφκελεο δηαηάμεηο ειέγρνπ. Απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ θαη δνθηκέο. 

 EN 61326-1 Δ2, Electrical equipment for measurement, control and laboratory 
use. EMC requirements. General requirements. 

Ζιεθηξηθφο εμνπιηζκφο γηα κεηξήζεηο, έιεγρν θαη εξγαζηεξηαθή ρξήζε. 
Απαηηήζεηο EMC. Γεληθέο απαηηήζεηο. 

 EN 62040-2 Δ2, Uninterruptible power systems (UPS). Electromagnetic 
compatibility (EMC) requirements. 

πζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο (UPS). Απαηηήζεηο ειεθηξνκαγλεηηθήο 
ζπκβαηφηεηαο (EMC) 

Δλαξκνληζκέλα πξφηππα γηα ηελ Οδεγία γηα ελεξγά εκθπηεχζηκα ηαηξηθά βνεζήκαηα 
(ΑΗΜD) 12 

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

Δλεξγά εκθπηεχζηκα πξντφληα γηα ηαηξηθή ρξήζε. Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα ηα 
ελεξγά εκθπηεχζηκα πξντφληα γηα ηαηξηθή ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη γηα αγσγή 
βξαδπαξξπζκίαο (θαξδηαθνί βεκαηνδφηεο). 

 Άιια πξφηππα / ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

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

Γηαδηθαζίεο κεηξήζεσλ ησλ επηπέδσλ ησλ καγλεηηθψλ πεδίσλ πνπ παξάγνληαη 
απφ ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζην ζηδεξνδξνκηθφ πεξηβάιινλ κε 
αλαθνξά ζηελ αλζξψπηλε έθζεζε. 

 IEC 61000-5-1, Electromagnetic compatibility (EMC). Installation and mitigation 
guidelines. General considerations. Basic EMC publication. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ηε κείσζε. Γεληθή ζεψξεζε. 

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

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ηε κείσζε. Γείσζε θαη θαισδηψζεηο. 

                                                
12
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 IEC 61000-5-6, Electromagnetic compatibility (EMC). Installation and mitigation 
guidelines. Mitigation of external EM influences. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ηε κείσζε. Μείσζε εμσηεξηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
επηδξάζεσλ. 

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

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (EMC). Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ηε κείσζε. Βαζκνί πξνζηαζίαο πνπ παξέρνληαη απφ 
πεξηβιήκαηα ζε ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο (EM code). 

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

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

 EN 50129 Railway applications. Communication, signalling and processing 
systems. Safety related electronic systems for signalling. 

 Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU) March 2018 13 
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GS0130 ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΧΝ «ΣΔΓΝΟΗ» - «ΤΓΡΟΗ» ΓΗΑ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  

 

1.1 Όινη νη ρψξνη εληφο θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ θαηαηάζζνληαη ζε δχν (2) θαηεγνξίεο, 
αλάινγα κε ηελ παξνπζία λεξνχ – πγξαζίαο ζην πεξηβάιινλ.  

1.2 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή γίλεηαη ψζηε νη εγθαηαζηάζεηο αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ εληφο απηψλ ησλ ρψξσλ 
λα κειεηεζνχλ κε ηηο αλάινγεο πξνβιέςεηο θαη πξνζηαζία έλαληη λεξνχ – πγξαζίαο 
(πρ ειεθηξηθνί πίλαθεο, θσηηζηηθά ζψκαηα θηι). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηελ πξνζηαζία πδαηνζηεγάλσζεο πνπ απαηηείηαη ζηηο δνκηθέο 
θαηαζθεπέο. 

1.3 Αλαιπηηθά νη ρψξνη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

 Καηεγνξία 1: «ηεγλνί Υψξνη» 
o φινη νη ππέξγεηνη εζσηεξηθνί ρψξνη θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ 
o ρψξνη θνηλνχ θαη πξνζσπηθνχ εληφο ζηαζκψλ θαη θξεάησλ κε εμαίξεζε 

ηηο απνβάζξεο (π.ρ. επίπεδν έθδνζεο εηζηηεξίσλ, επίπεδν κεηεπηβίβαζεο 
θηι.) 

o ζήξαγγεο πξφζβαζεο θνηλνχ απφ επίπεδν νδνχ 
o ζήξαγγεο ππφγεηαο ζχλδεζεο λέσλ κε πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο 
o θιηκαθνζηάζηα πξφζβαζεο γεληθά 
o θξεάηηα αλειθπζηήξσλ θαη θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ 
o ρψξνη απνζεθψλ γεληθά θαη εθεδξηθνί ρψξνη 
o εζσηεξηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 
o ηερληθνί ρψξνη ακαμνζηαζίσλ 
o ρψξνη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γεληθά εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 

2. 

 Καηεγνξία 2: «Τγξνί Υψξνη» 
o ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο εθηεζεηκέλεο ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινληα ρψξν. 
o θξεάηηα αεξηζκνχ θαη πξφζβαζεο εμνπιηζκνχ (γεληθά) 
o ζηδεξνδξνκηθέο ζήξαγγεο (γεληθά) 
o εζνρέο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζήξαγγεο 
o ρψξνη θνηλνχ ζην επίπεδν ηεο απνβάζξαο (*) 
o φινη γεληθά νη ρψξνη θάησ απφ ην επίπεδν  απνβαζξψλ 
o ρψξνη κεραλνζηαζίσλ αεξηζκνχ ζήξαγγαο ζε ζηαζκνχο θαη θξέαηα (*) 
o ρψξνη αληιηνζηαζίσλ (γεληθά) 
o δεμακελέο ζπιινγήο νκβξίσλ, ιπκάησλ 
o ρψξνη απνζήθεπζεο δηαβξσηηθψλ πιηθψλ θαη κπαηαξηψλ πγξνχ ηχπνπ 
o ρψξνη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ/αθαζάξησλ 
o δηάθελα δηαθξαγκαηηθψλ ηνίρσλ 

(*) κφλν φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε αγθπξίσλ ζηεξέσζεο. 

1.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηο 
κειέηεο θαη επηινγή ηνπ πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) 
θαζψο θαη ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 
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GS0140 ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ, ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ, ΤΝΣΖΡΖΗΜΟΣΖΣΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ (RAMS)  
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ ηερληθή πξνζέγγηζε ηεο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη 
Αζθάιεηαο (RAMS) ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
καθξνπξφζεζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή δηεζλψο 
απνδεθηψλ Μειεηεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, Μεζφδσλ, Δξγαιείσλ θαη Σερληθψλ θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, 
πληεξεζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα (RAMS) ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί 
σο Πνηνηηθφο θαη Πνζνηηθφο Γείθηεο θαηά ηνλ νπνίνλ ην ζχζηεκα ή ηα 
ππνζπζηήκαηα θαη ηα εμαξηήκαηα, πνπ ην απαξηίδνπλ, είλαη ζε ζέζε λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο θαη λα είλαη δηαζέζηκα θαη 
αζθαιή. Σν RAMS ηνπ πζηήκαηνο είλαη ζπλδπαζκφο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, 
πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθάιεηαο. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο αλαιχζεηο θαη δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ζηελ ΑΜ φηη ην 
παξαζρεζέλ χζηεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο RAMS ηεο ΑΜ. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηακνξθψζεη θαη ηεθκεξηψζεη ηα θξηηήξηα γηα ηνπο ζηφρνπο ζρεηηθά 
κε ηελ Αμηνπηζηία θαη ηε Γηαζεζηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο 
γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ηεθκεξηψλεη πεξηπηψζεηο φπνπ νη αμηνινγήζεηο ή νη αλαιχζεηο 
θαηαδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα πνπ δελ έρνπλ επηιπζεί. Ο Αλάδνρνο ζα δηαηππψλεη 
θαηάιιειεο πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη ζα δηαηεξεί αξρείν, ην νπνίν ζα απνδεηθλχεη φηη 
έρεη πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα θάλεη πξνβιέςεηο γηα λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 
κειέηεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο πνζνηηθήο ζπληεξεζηκφηεηαο θαη ζα 
πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειέηεο πνπ απαηηνχλ ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα κειέηεο θαη αλάπηπμεο. 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη πθηζηάκελεο αλαιχζεηο πνπ είλαη ηεθκεξησκέλεο 
θαηάιιεια θαη επαιεζεχζηκεο γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη 
παλνκνηφηππεο ή πξνθαλψο φκνηεο. 

 
1.1 Οξγάλσζε Αζθάιεηαο 
  
 Ζ νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 5.3.3 ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 50129.  
 

2. Πξόηππα 

Σα πξφηππα θαη ηα ηεχρε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξαπνκπή είλαη ηα 
αθφινπζα: 

 EN 50126  
 Πξνδηαγξαθή θαη Δπίδεημε Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη 

Αζθάιεηαο. 

 Ζιεθηξνινγηθά εμαξηήκαηα - Αμηνπηζηία - πλζήθεο αλαθνξάο γηα ξπζκνχο 
απνηπρίαο θαη κνληέια ηάζεσλ γηα κεηαηξνπή. 

 IEC 61025  
 Αλάιπζε αζηνρηψλ κε δνκή δέληξνπ (Fault Tree Analysis). 
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 IEC 60812  
 Σερληθέο αλάιπζεο γηα Αμηνπηζηία πζηήκαηνο - Γηαδηθαζία γηα θαηάζηαζε 

αζηνρίαο θαη αλάιπζε επηπηψζεσλ (FMEA and FMECA). 

 IEC 61078  
Reliability block Diagrams 

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

related systems. 

 

3. Απαηηήζεηο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκόηεηαο, πληεξεζηκόηεηαο θαη Αζθάιεηαο 
(RAMS)  

Σν ζχλνιν ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη ρξφλνη 
δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (down times) ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα 
αλαιχνληαη θαηά ηε θάζε επίδεημεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ RAMS (RDT).  

3.1 Απαηηήζεηο Γηαζεζηκφηεηαο  

Ζ ηερληθή δηαζεζηκφηεηα ζα ππνινγηζζεί σο εμήο:  

 

 

 

TA   =  1   -  

 

 

TA = Σερληθή Γηαζεζηκφηεηα  

T περίοδοσ αναφοράσ  

 χρόνοσ διακοπήσ λειτουργίασ του ςυςτήματοσ κατά την 

περίοδο αναφοράσ  

 
T Πεξίνδνο αλαθνξάο = πεξίνδνο αλαθνξάο 1 εβδνκάδνο θαηά ηε δνθηκαζηηθή 
ιεηηνπξγία θαη 1 κήλα, 3 κελψλ, 1 έηνπο θαη 2 εηψλ θαηά ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ 
RTD. 
Ζ απαηηνχκελε ηερληθή δηαζεζηκφηεηα ηνπ  ζπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ 
Κηηξίσλ (BACS) ζα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 98% ηνπ ζηφρνπ. 
Σα πνζνζηά δηαζεζηκφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα 
ηνπιάρηζηνλ κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 
 

ύζηεκα/Δμνπιηζκόο 

– ζε Οιόθιεξν ην ύζηεκα – 

Διάρηζηε 
Γηαζεζηκόηεηα 

(Πνζνζηό) 

χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ 
(BACS) 

99.98 

 

3.2 Γεληθέο Απαηηήζεηο Αμηνπηζηίαο  
Ο εμνπιηζκφο / ζπζηήκαηα ζα επηηχρνπλ ηνλ αθφινπζν ειάρηζην βαζκφ αμηνπηζηίαο. 
ε πεξίπησζε πνπ απηή ε αμηνπηζηία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ν Αλάδνρνο πξέπεη 
λα ελεκεξψζεη ηελ ΑΜ. 
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3.3 Γεληθέο Απαηηήζεηο πληεξεζηκφηεηαο 
ε πεξίπησζε πνπ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπληεξεζηκφηεηαο δελ πξνζδηνξίδνληαη 
ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη απαηηήζεηο ζπληεξεζηκφηεηαο γηα θάζε 
εμνπιηζκφ / ζχζηεκα ζα αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ:  

α) Γε ζα απαηηνχληαη επηζεσξήζεηο ξνπηίλαο ζε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ζε 
δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ κήλα. Δπηπιένλ, ζα εθηεινχληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 
ζε δηκεληαία βάζε θαη φρη ζπρλφηεξα, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ζπληήξεζε / 
αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ.  

β) Όιεο νη κνλάδεο ή ππνζπζηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη επηζεψξεζε, ζπλήζε 
αληηθαηάζηαζε ή πξνζαξκνγή ζα έρνπλ δηάηαμε ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ 
εχθνιε πξφζβαζε ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ 10 ιεπηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 
κεηαθίλεζε άιινπ κε ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

γ) Κακία κνλάδα εμνπιηζκνχ δε ζα απαηηεί γεληθή επηζθεπή ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν 
ησλ 5 εηψλ.  

Σν ζχζηεκα ζα ζρεδηαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζή ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη θξηηήξηα 
ζπληεξεζηκφηεηαο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Σν ζχζηεκα ζα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηπρφλ εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα. 

2. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ζα 
είλαη ηχπνπ  Αληηθαηαζηάζηκσλ Μνλάδσλ Γξακκήο (LRU). 

3. ηνηρεία εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα απνζπλαξκνινγεζνχλ δελ πξέπεη λα 
δπγίδνπλ πάλσ απφ 25 θηιά, εάλ ν ρεηξηζκφο ηνπο αθνξά έλα κφλν άηνκν ή 
πάλσ απφ 50 θηιά,  εάλ ν ρεηξηζκφο ηνπο αθνξά δχν άηνκα. 

4. Ο εμνπιηζκφο ζα εμαζθαιίδεη επρεξή πξφζβαζε γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο θαη 
θαζαξηζκνχ ζην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. Ωζηφζν, δελ ζα δηαζθαιίδεη 
επρεξή πξφζβαζε ζε κε-εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ θαη επηβάηεο. 

5. Μέζα απηνειέγρνπ κέζσ ελζσκαησκέλνπ εμνπιηζκνχ δνθηκψλ ή θπθισκάησλ 
ζα παξέρνληαη γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
φπνπ απαηηείηαη. 

 

3.4 Απαηηήζεηο Αζθαιείαο 

Ο Αλάδνρνο, κέζσ κειεηψλ, δηαδηθαζηψλ ή ινηπψλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ, ζα 
δηαζθαιίζεη φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ κπνξεί κε αζθάιεηα λα θαηαζθεπαζηεί, λα 
εγθαηαζηαζεί, λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα ζπληεξεζεί. 

ύζηεκα / Δμνπιηζκόο 
Διάρηζηε 

Αμηνπηζηία 

Ζιεθηξνλφκνο Πξνζηαζίαο 99.95 

PC & PLC 99.97 
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Σν ινγηζκηθφ γηα θξίζηκα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 
πξνζηαζίαο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζα αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν ΔΝ 50128. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη ηηο θξίζηκεο ζρεηηθά κε ηελ 
αζθάιεηα ιεηηνπξγίεο θαη ζα θαζνξίζεη ζηφρνπο αζθάιεηαο ζηελ Αλάιπζε Κηλδχλσλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε ζηελ ΑΜ. Οπνηαδήπνηε κειινληηθή 
ηξνπνπνίεζε απαηηεί έγθξηζε ηεο ΑΜ.  

Καηά γεληθφ θαλφλα, ζα ηζρχεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα ζε πεξίπησζε βιάβεο 
κεηαπίπηνπλ ζε θαηάζηαζε αζθάιεηαο.  

Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη θαη ζα πξνηείλεη αλακελφκελα επίπεδα αζθαιείαο, πνπ ζα 
πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ ΑΜ κε γλψκνλα ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε 
παξφκνηα ζπζηήκαηα ή ζε άιια δίθηπα κεηξφ. 

3.5 Πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα εμαηξεζνχλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Απφδνζεο 
Λεηηνπξγίαο: 

Πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα κειεηεηηθά θξηηήξηα θαη δπλαηφηεηεο θαη 
ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 
ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα αίηηα ησλ γεγνλφησλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ βξίζθνληαη εθηφο 
ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο παχεη λα εθαξκφδεηαη. 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ εμαηξνχληαη αθνξνχλ: 

 Πφιεκν  

 Σαξαρέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο  

 Τπνρξεσηηθή ηξνπνπνίεζε πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε 
ιεηηνπξγία νπζηψδνπο εμνπιηζκνχ  

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο, π.ρ. ζεηζκνί, ηπθψλεο, πιεκκχξεο θαη παιηξξνηαθά 
θχκαηα  

 Σξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο  

 Απεξγίεο  

 Απψιεηα εμσηεξηθήο παξνρήο ηζρχνο  

 Δλέξγεηεο ησλ επηβαηψλ, π.ρ. απηνθηνλία  

 Δλέξγεηεο Αξρψλ πέξαλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο Τπεξεζίαο, π.ρ. Αζηπλνκηθά 
Μέηξα. 

3.6 Καζνξηζκφο Αζηνρίαο  

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αζηνρίαο ζα εμαηξνχληαη ηα πεξηζηαηηθά ιφγσ απψιεηαο 
εμσηεξηθψλ παξνρψλ (π.ρ. απψιεηα εμσηεξηθήο παξνρήο ηζρχνο) ή αζηνρίεο πνπ 
νθείινληαη ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο π.ρ. πιεκκχξα, θαθή ζπκπεξηθνξά επηβαηψλ ή 
ιάζε ηνπ πξνζσπηθνχ. πζηεκαηηθέο επαλαιακβαλφκελεο αζηνρίεο δελ 
ππνινγίδνληαη πεξηζζφηεξν ηεο κηαο θνξάο γηα ηελ απφδεημε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη 
ηεο αμηνπηζηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αλάδνρνο έρεη παξνπζηάζεη 
ηθαλνπνηεηηθή ιχζε γηα ην ζέκα, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ θαη ε δηνξζσηηθή 
ελέξγεηα έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή. 

3.7 Αζηνρίεο Μειέηεο  

Μηα αζηνρία ζα ζεσξεζεί σο αζηνρία κειέηεο εάλ ν αξηζκφο ησλ αζηνρηψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ έσο ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο είλαη: 

i)  Αζηνρία ιεηηνπξγίαο, απφδνζεο ή ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ 
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δελ νθείιεηαη ζε αζηνρία εμαξηήκαηνο  :   5 ίδηεο αζηνρίεο 

ii) Αζηνρία ίδησλ εμαξηεκάησλ :   0.3% αζηνρίεο 

Ο Αλάδνρνο ζα απνθαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλσηέξσ αζηνρίεο ρσξίο θφζηνο 
γηα ηελ ΑΜ. πγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πξφγξακκα δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ, θαη ζα εθαξκνζζεί γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 
αζηνρηψλ ζε πιηθά, εμαξηήκαηα ή ζπζηήκαηα, φπσο απαηηείηαη. Οη δηνξζσηηθέο 
εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνίεζε αξρηθά ησλ κειεηψλ, εάλ απαηηείηαη θαη 
ζηελ ζπλέρεηα δηνξζσηηθέο εξγαζίεο ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ, εξγαζίεο 
απνκάθξπλζεο θαη επαλεγθαηάζηαζεο θαζψο θαη γεληθή εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ 
κέηξσλ ζε άιια παξφκνηα ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ, φπνπ απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεην. 
 

4 Γείθηεο Απόδνζεο Λεηηνπξγίαο (SPI) 

Ζ βάζε ηεο επίδεημεο απφδνζεο RAMS θαηά ηε θάζε επίδεημεο ζα είλαη νη 
αθφινπζνη δείθηεο απφδνζεο ιεηηνπξγίαο:  

 Γηαζεζηκφηεηα ζπζηεκάησλ  

 Αμηνπηζηία ζπζηεκάησλ 

Οη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηηο ηηκέο δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, φπσο νξίδνληαη 
ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ, ζα επηβεβαησζνχλ θαηά ηε θάζε RDT (Γνθηκή 
Απφδεημεο Αμηνπηζηίαο).  
 

5. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΣΟΥΧΝ RAMS 

5.1 Αξρηθή Φάζε 

5.1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (SAP) 

O Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ππνβάιεη ζηελ ΑΜ Πξνθαηαξθηηθφ Πξφγξακκα 
Γηαζθάιηζεο πζηεκάησλ Έξγνπ (SAP), εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο. Σν ελ ιφγσ Πξφγξακκα SAP ζα ελεκεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 
θάζεο κειέηεο θαη φπνηε άιινηε δεηείηαη απφ ηελ ΑΜ. 

Απηέο νη απαηηήζεηο ζα εθαξκφδνληαη επίζεο, απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο ή / θαη ηα 
ζπλεξγεία εξγαζηψλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζα πινπνηνχληαη θαηά ηε κειέηε, 
εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. 

Σν SAP ζα πεξηγξάθεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Αλαδφρνπ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αζθάιεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο 
θαη ηεο ζπληήξεζεο. Ζ δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο δηαζθάιηζεο ζπζηεκάησλ θαη ζα εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ SAP. 

Οη Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ην SAP ζα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο 
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απφ ηελ ΑΜ.  

Σν SAP ζα πεξηιακβάλεη Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο θαη 
πληεξεζηκφηεηαο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη πςειφ βαζκφ ιεηηνπξγίαο ρσξίο αζηνρίεο 
θαη ζα πεξηνξίδεη ην ρξφλν κε ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπλήζνπο 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο βιαβψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο απφδνζεο Αμηνπηζηίαο θαη 
Γηαζεζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδεη ν 
Αλάδνρνο θαη λα πξνζδηνξηζζνχλ νη πηζαλέο ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 
ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ζρεδηαζκνχ. 
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Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξφβιεςεο Αμηνπηζηίαο 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηα κε αμηφπηζηα ππνζπζηήκαηα. Ο Αλάδνρνο ζα 
εθαξκφδεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ή αιιαγέο ζηε κειέηε πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο 
ειιείςεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. 

Ο Αλάδνρνο ζα επηθαηξνπνηεί ηελ Πξφβιεςε Αμηνπηζηίαο έσο φηνπ αληηκεησπηζηνχλ 
φιεο νη πηζαλέο ειιείςεηο θαη επηηεπρζνχλ νη θαζνξηζκέλνη ζηφρνη πξηλ ηελ 
παξαγσγή. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη εθηηκήζεηο ηεο απφδνζεο πληεξεζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ 
λα ππάξμεη ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδεη ν Αλάδνρνο θαη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ νη πηζαλέο ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ αξρηθνχ 
ζηαδίνπ ζρεδηαζκνχ. 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία MTTR (Μέζνο Υξφλνο έσο ηελ Δπηζθεπή) πνπ έρνπλ 
ζπιιερζεί θαηά ηε ιεηηνπξγία. Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκα, ν Αλάδνρνο ζα εθηηκήζεη ηνλ 
Μέζν Υξφλν έσο ηελ Δπηζθεπή ιακβάλνληαο ππφςε ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
ΑΜ ή αλαθνξέο απφ άιια εγρεηξίδηα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί.  

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη δηνξζσηηθά κέηξα ή αιιαγέο ζηε κειέηε πξνθεηκέλνπ λα 
βειηηψζεη ηπρφλ ειιείςεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. 

5.1.2 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (SP) 

O Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ππνβάιεη ζηελ ΑΜ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε 
Πξνθαηαξθηηθφ Πξφγξακκα Αζθαιείαο, ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη θαηά ηηο επφκελεο 
θάζεηο ηνπ Έξγνπ. Σν Πξφγξακκα Αζθαιείαο ζα θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν εληφο 
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ην 
αληίζηνηρν ζρέδην αζθαιείαο (safety case) ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΝ 50126 θαη 
ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο 
Οξγάλσζεο Αζθαιείαο ηνπ, ηνπο ζηφρνπο αζθαιείαο πνπ ζα επηηεπρζνχλ απφ ηνλ 
ίδην, ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο αζθαιείαο, ηηο ζπλαθείο πξνο ηελ αζθάιεηα 
ππνβνιέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θιπ. 

 

5.1.3 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΟΚΗΜΩΝ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ, 
ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΗΜΟΣΖΣΑ (RDT) 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη Πξνθαηαξθηηθφ ρέδην Γνθηκψλ Δπίδεημεο Αμηνπηζηίαο, 
Γηαζεζηκφηεηαο θαη πληεξεζηκφηεηαο  θαη Γηαδηθαζίεο ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) 
κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ην νξηζηηθφ ρέδην Γνθηκψλ Δπίδεημεο 
Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο θαη πληεξεζηκφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ, ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επίδεημεο. 

5.2 ΦΑΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

5.2.1 ΑΝΑΛΤΔΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη Αλαιχζεηο Αμηνπηζηίαο θαη Γηαζεζηκφηεηαο 
ρξεζηκνπνηψληαο επαιεζεχζηκα πξαγκαηηθά ζηνηρεία αζηνρίαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία 
γηα παλνκνηφηππν ή παξφκνην εμνπιηζκφ ή ππνινγηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαδεηρζεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αμηνπηζηίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηε χκβαζε. 

Σα πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ή ε πεγή ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζα 
πξνζδηνξίδεηαη. Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκα, γεληθά πνζνζηά αζηνρηψλ απφ ζρεηηθνχο 



 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ (BACS) ΣΖ  Β΄ΦΑΖ 
ΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-384/20 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ειίδα 32 από 97 

πξνκεζεπηέο, Πξφηππα ή άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζα 
αλαθέξνληαη ή ζα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Ο Αλάδνρνο ζα επηκεξίζεη ηνπο ηφρνπο Αμηνπηζηίαο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηα 
ππνζπζηήκαηα ή ηα εμαξηήκαηα ηνπ πζηήκαηνο, σο αξκφδεη. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίδεη ηηο πηζαλέο αζηνρίεο ηνπ πζηήκαηνο πνπ ζα έρνπλ 
απνηέιεζκα αζηνρίεο θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ζα πξνβιέπεη ηε ζπρλφηεηα ηέηνησλ 
πεξηζηαηηθψλ ζε εηήζηα βάζε γηα ην χζηεκα. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνινγίζεη ηελ εγγελή Γηαζεζηκφηεηα ηνπ πζηήκαηνο γηα φιν ην 
χζηεκα, σο κέξνο ηεο Πξφβιεςεο Αμηνπηζηίαο θαη γηα ρξήζε ζηηο Αλαιχζεηο 
Αμηνπηζηίαο θαη Αζθάιεηαο. Ζ εγγελήο δηαζεζηκφηεηα, ζα ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ θαη ζα 
ππνινγηζηεί κε βάζε ην Μέζν Υξφλν Μεηαμχ Βιαβψλ (MTBF) θαη ην Μέζν Υξφλν 
έσο ηελ Δπηζθεπή (MTTR) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

Δγγελήο Γηαζεζηκφηεηα = MTBF/(MTTR+MTBF) 

Ο Αλάδνρνο ζα ζρεδηάζεη θαη εθαξκόζεη ηελ Δπίδεημε ησλ ηόρσλ 
Αμηνπηζηίαο ηνπ πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνύ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS), 
όπσο θαζνξίδνληαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαζθάιηζεο πζηήκαηνο. 

 

5.2.2 ΑΝΑΛΤΔΗ ΤΝΣΖΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ νινθιεξσκέλν θαηάινγν Πξνιεπηηθψλ 
Δξγαζηψλ πληήξεζεο, πεξηνδηθφηεηα θαη απαηηήζεηο αληαιιαθηηθψλ γηα ην ζχλνιν 
ηνπ παξερφκελνπ εμνπιηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνδεηθλχεη επίζεο ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ππνζηήξημεο γηα ηε δηελέξγεηα 
πξνιεπηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ρέδην πληήξεζεο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο αλαιχζεηο RAM πξνο ηελ ΑΜ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. Θα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε πληήξεζε εζηηαζκέλε ζηελ Αμηνπηζηία. 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνζνηηθέο εθηηκήζεηο ζπληεξεζηκφηεηαο σο πξνο φια ηα 
ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά επίπεδα θάζε ζπζηήκαηνο, ππνζπζηεκάησλ ή 
εγθαηαζηάζεσλ. Αλαιχζεηο ζπληεξεζηκφηεηαο θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο, εμέιημεο 
θαη δνθηκήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπληεξεζηκφηεηαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίδεη ηα πξφηππα 
βάζεη ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη ελέξγεηεο απηέο.  

 

5.2.3 ΑΝΑΛΤΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Ο Αλάδνρνο ζα δηεμάγεη ηηο απαξαίηεηεο Αλαιχζεηο Απνθαηάζηαζεο παξάιιεια κε 
ηηο εξγαζίεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο 
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη δηακφξθσζε ηνπ 
πζηήκαηνο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ηαρεία απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ 
δηάθνξεο ζπλζήθεο θαηά ηηο θάζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

5.2.4 ΑΝΑΛΤΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα απνδείμεη θαηά ηηο κειεηεηηθέο θάζεηο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ κέξνπο 
ησλ θξηηεξίσλ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο. Σα ελ ιφγσ Κξηηήξηα 
Δπηθηλδπλφηεηαο ζα ζπκθσλνχληαη κε ηελ ΑΜ. 



 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ (BACS) ΣΖ  Β΄ΦΑΖ 
ΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-384/20 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ειίδα 33 από 97 

 

5.2.5 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΗΝΓΤΝΩΝ  

1) Ο Αλάδνρνο ζα δηεμάγεη αζθήζεηο πξνζδηνξηζκνχ θηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζζεί φηη φινη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη έρνπλ πξνζδηνξηζζεί κε ζπζηεκαηηθφ 
ηξφπν. Οη θίλδπλνη ζα ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηνπ πίλαθα επηθηλδπλφηεηαο. 

2) ηξαηεγηθή πεξηνξηζκνχ θηλδχλσλ  

Σν ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ ελππάξρνπλ ζην ζχζηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη νπνίνη 
ηαμηλνκνχληαη, βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ πξνηχπνπ EN 50126, κε δείθηε 
επηθηλδπλφηεηαο R1 (κε αλεθηφ επίπεδν) θαη R2 (αλεπηζχκεην επίπεδν), ζα πξέπεη 
λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε κέηξα ζρεδηαζκνχ θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, 
κε ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ή δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο γηα κείσζε ηνπ δείθηε 
επηθηλδπλφηεηαο ζε R3 (αλεθηφ επίπεδν) ή R4 (ακειεηέν επίπεδν).  

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηα θξηηήξηα εθηίκεζεο θαη απνδνρήο θηλδχλσλ, ηα νπνία 
ζα εγθξίλεη ε ΑΜ. 

Οη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ή νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, πξνβιέςεηο γηα θαηάιιειε 
εθπαίδεπζε απφ ηνλ Αλάδνρν, ην πξνζσπηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ηεο 
Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο θηι, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εάλ ε εμεχξεζε πξαθηηθψλ 
ζρεδηαζηηθψλ ιχζεσλ δελ είλαη εθηθηή. 

 

5.2.6 ΑΝΑΛΤΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

Σν επίπεδν επάξθεηαο αζθαιείαο (SIL) γηα ηα ζπζρεηηδφκελα κε ηελ αζθάιεηα 
ππνζπζηήκαηα ζα επαιεζεχεηαη πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κειέηεο. Όπνηα 
κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

Όιεο νη Αλαιχζεηο Δπηθηλδπλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηε κειέηε, δηεπηθάλεηεο, 
εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζα νινθιεξσζνχλ θαη νξηζηηθνπνηεζνχλ 
θαηά ηελ θάζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη νη ελέξγεηεο παξαθνινχζεζεο ζα 
επαιεζεχνληαη θαη ελεκεξψλνληαη ζην ζηάδην δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. ε 
πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ λένη θίλδπλνη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηνληζζνχλ ζηηο 
Δθζέζεηο Αλάιπζεο Δπηθηλδπλφηεηαο. Ζ Έθζεζε Αλάιπζεο Δπηθηλδπλφηεηαο ζα 
ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε θαηά ηηο θάζεηο εγθαηάζηαζεο, δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία. 

Όια ηα απνηειέζκαηα ζα θαηαρσξνχληαη ζην εκεξνιφγην θηλδχλσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ παξαδνρψλ πνπ έγηλαλ, θαζψο θαη ησλ δνθηκψλ 
θαη ελεξγεηψλ επαιήζεπζεο πνπ γίλνληαη ζην ζηάδην δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία. Ο Αλάδνρνο ζα θάλεη ρξήζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ Κηλδχλσλ ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή excel / access ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ζπκθσλεζεί θαη ζα ππνβάιιεη 
ην Ζκεξνιφγην Κηλδχλσλ ζε ειεθηξνληθή θαη ζε έληππε κνξθή. Σα Αηηήκαηα 
Αλάιεςεο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ (CAR) ζα πξνζδηνξίδνληαη θαη 
παξαθνινπζνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Όια ηα έγγξαθα θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνηρεία Αζθάιεηαο, ηα νπνία ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζην Ζκεξνιφγην Κηλδχλσλ, ζα θαηαρσξνχληαη ζε Βάζε Γεδνκέλσλ 
Γηαρείξηζεο θαη ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηελ ΑΜ ζπλερψο. 

Δμάιεηςε θηλδχλνπ: Ο Αλάδνρνο ζα ειέγρεη ηαθηηθά ηελ πξφνδν ησλ απνθάζεσλ 
πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ θηλδχλσλ ζην Ζκεξνιφγην Κηλδχλσλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ. Δπηπιένλ: 
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1) Όινη νη γλσζηνί θίλδπλνη κε δείθηε R1 θαη R2 ζα αληηκεησπίδνληαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ηεο επφκελεο θάζεο. 

2) Όινη νη θίλδπλνη ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηνχλ εηδηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
εγθαίξσο, πξνθεηκέλνπ ε ΑΜ λα κπνξέζεη λα εμαιείςεη ηέηνηνπο θηλδχλνπο κε 
ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πξηλ επηηξαπεί ζην χζηεκα λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ ελ 
ιφγσ θαηεγνξία θηλδχλσλ πξέπεη λα επηιχεηαη θαη λα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ 
κε ηελ ΑΜ. Οη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα πξνηείλνληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξίλνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηελ ΑΜ. 

3) Οη εμαιείςεηο ή ηαπεηλψζεηο ηνπ επηπέδνπ ησλ εληνπηζζέλησλ θηλδχλσλ ζα 
αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα Φχιια Δληνπηζκνχ Κηλδχλνπ (CAR) ζηα πιαίζηα 
επαιήζεπζεο. 

 

5.2.7 ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Σν ρέδην Αζθαιείαο Μειέηεο / πζηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Καηάινγν φισλ ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ αζθαιείαο θαη ηελ ζηξαηεγηθή γηα 
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. 

 Δθηίκεζε θηλδχλσλ κε δείθηε R1 θαη R2, κειεηεηηθέο επηινγέο θαη επαθφινπζνη 
θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή. 

 Λεπηνκέξεηεο ησλ θξηηεξίσλ επηθηλδπλφηεηαο πνπ πξνηείλνληαη γηα θάζε 
βαζηθφ ζχζηεκα θαη επίδεημε ηεο επίηεπμεο ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ. 

 Καηάξηηζε δηαδηθαζίαο γηα παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ 
πεξηνξηζκνχ θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ απνκέλνπλ, αθνχ 
ιεθζνχλ φια ηα πξαθηηθά κέηξα πεξηνξηζκνχ πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ κειέηε. 

 Δπεμήγεζε ησλ ηερληθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ιεπηνκεξείο κειέηεο 
RAMS. 

 Καηάινγνο ησλ ελαπνκεηλάλησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζζνχλ κέζσ ηεο κειέηεο θαη γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαη 
ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ. 

 

5.2.8 ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ / ΤΣΖΜΑΣΩΝ (ΓΔΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝ 50126) 

Σν ρέδην Αζθάιεηαο Μειέηεο / πζηεκάησλ ζα ππνβιεζεί ζηελ αξρηθή κειεηεηηθή 
θάζε ζχκθσλα κε ην κεκνλσκέλν Υξνλνδηάγξακκα Δξγαζηψλ, φπσο ζπκθσλήζεθε 
κε ηελ ΑΜ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη νη πξνζδηνξηζκέλνη θίλδπλνη αζθαιείαο 
πνπ αθνξνχλ πηπρέο ηεο Μειέηεο ηνπ πζηήκαηνο ηεο χκβαζεο επαιεζεχζεθαλ 
επαξθψο θαη αληηκεησπίζζεθαλ θαηάιιεια. 

 

5.2.9 ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη κηα Πνζνηηθή Δθηίκεζε Δπηθηλδπλφηεηαο γηα φια ηα 
ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. 
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5.2.10 ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ  

Όιεο νη παξαθάησ απαηηήζεηο ζα είλαη εθαξκφζηκεο ζην χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη 
Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS). 

Σν ρέδην Δπηθχξσζεο ηεο Δθαξκνγήο ηεο Αζθάιεηαο ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σν αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ 
πεξίνδν Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
ζηαηηθψλ δνθηκψλ θαη ησλ δνθηκψλ ζπζηήκαηνο, ησλ ελνπνηεκέλσλ δνθηκψλ 
θαη ησλ δπλακηθψλ δνθηκψλ θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαιχπηνληαο θαη’ απηφλ 
ηνλ ηξφπν φιεο ηηο θξίζηκεο  ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αζθάιεηα. 

 Σελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

 Σν δηαρσξηζκφ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 
απφ ηηο ππνιεηπφκελεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή φισλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβάλνληαο, φπνπ 
απαηηείηαη, ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα θάζε ηκήκα ηνπ Μεηξφ πνπ 
ελδερνκέλσο ιεηηνπξγεί. 

 Σηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ γηα ηελ επηθχξσζε, ησλ θξίζηκσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ινγηζκηθνχ. 

 Σηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηθχξσζε ησλ 
επηπηψζεσλ πνπ ελέρνπλ γηα ηελ αζθάιεηα νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία. 

 Σηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αζθάιεηα 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ θαη ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη 
θαηά ηελ πεξίνδν Γνθηκψλ θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία. 

 Σηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή, αλαθνξά θαη δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ θαη 
πεξηζηαηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή επαλεκθάληζήο 
ηνπο. 

 

5.3 Φάζε Γνθηκώλ θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία 

5.3.1 Δπίδεημε RAM 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηφρνπο RAM πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 
θαηά ηελ επίδεημε. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ηνλ θαηακεξηζκφ 
ησλ ζηφρσλ RAM ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ θαη εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ 
ζηφρν RAM πνπ νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά θείκελα. 

Ζ ΑΜ ζα νξίζεη ηελ «Δπηηξνπή πληνληζκνχ RAM», ε νπνία  ζα παξαθνινπζεί φιεο 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο RAM. Ζ «Δπηηξνπή πληνληζκνχ RAM» ζα ειέγρεη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ, ζα θαζνξίδεη θαη ζα παξαθνινπζεί ηηο βειηησηηθέο 
ελέξγεηεο θαη ζα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο Δπίδεημεο RAΜ μεθηλψληαο απφ ηε 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη θζάλνληαο έσο ηελ επηηπρή επίδεημε RAM ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο.  
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Ζ Δπίδεημε ηεο πληεξεζηκφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μεθηλψληαο απφ ηηο 
Δξγνζηαζηαθέο Γνθηκέο Απνδνρήο (FAT) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ  θαη ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δπίδεημεο RAM δηαπηζησζεί ηπρφλ αζηνρία, ιφγσ 
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ή ηελ εγθαηάζηαζε, ε νπνία απαηηεί 
νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε κειέηεο, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξφηαζε πξνο 
έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ πεξηγξάθνληαο ηηο αιιαγέο ζηελ Μειέηε, ηηο ηερληθέο 
επηπηψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα θαζψο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ηεο αζηνρίαο.  

Ο Αλάδνρνο ζα ππνινγίζεη επίζεο ηελ ζπληνκφηεξε δπλαηή εκεξνκελία 
επαλέλαξμεο ηεο επίδεημεο RAM θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίδεημεο RAM ζην 
ίδην ρξνληθφ πιαίζην. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ρέδην Δπίδεημεο RAM (RDP) ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:  

 Οξγάλσζε θαη ππεχζπλν πξνζσπηθφ (key personnel)  

 Αξκνδηφηεηεο (Δπηηξνπή πληνληζκνχ RAM θαη Αλάδνρνο) 

 Σνπο ζηφρνπο RAM πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαηά ηελ επίδεημε 

 Πξνηεηλφκελεο Μέζνδνη Δπίδεημεο, Απαηηνχκελε Μνξθή θαη Γηαδηθαζία  

 Σερληθέο θαη Μέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
«πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο» (burn-in) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλάπηπμεο 
αμηνπηζηίαο  

 αθή θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ επηηπρίαο-απνηπρίαο  

 

5.3.1.1 Απαηηήζεηο Δπίδεημεο 

Ζ Δπίδεημε Λεηηνπξγίαο ζα δηεμάγεηαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κε 
πιήξσο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (full system capability) ρσξίο εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη 
δηαδηθαζίεο δνθηκψλ. Ζ ΑΜ ζα ζπληεξεί ην χζηεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηα εγθεθξηκέλα Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο.  

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Υξνληθήο Πεξηφδνπ Δπίδεημεο RAM δηαπηζησζεί ηπρφλ 
αζηνρία ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ή εγθαηάζηαζε, ε νπνία 
απαηηεί νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε κειέηεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξφηαζε πξνο 
έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ πεξηγξάθνληαο ηηο αιιαγέο ζηελ Μειέηε, ηηο ηερληθέο 
επηπηψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην πξφγξακκα θαζψο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ηεο αζηνρίαο.  

Ο Αλάδνρνο ζα ππνινγίζεη επίζεο ηελ ζπληνκφηεξε δπλαηή εκεξνκελία 
επαλέλαξμεο ηεο Δπίδεημεο RAM απφ ηελ αξρή θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
Δπίδεημεο RAM γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

5.3.1.2 Αξρεία Δπίδεημεο 

 Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί αξρεία θαη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε 
φιεο ηηο αζηνρίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ επίδεημεο.  

Κάζε θαηαρψξεζε αζηνρηψλ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία:  
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 Ζκεξνκελία θαη ψξα πνπ εληνπίζηεθε / αλαθέξζεθε ε  αζηνρία, άθημε ζην 
Δξγνηάμην ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο, έλαξμε θαη νινθιήξσζε εξγαζηψλ 
απνθαηάζηαζεο.  

 χληνκε πεξηγξαθή ηεο αζηνρίαο, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη  εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ ηεο αζηνρίαο (θαθή 
ζπλαξκνιφγεζε (assembly), ειαηησκαηηθφ εμάξηεκα). 

 Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο, turnaround time, ζε πεξίπησζε 
επηζθεπήο ζην ζπλεξγείν επηζθεπψλ.  

 

5.3.2 Γνθηκέο Δπίδεημεο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο θαη πληεξεζηκφηεηαο (RDT) 

Σν χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ  (BACS), ππνζπζηήκαηα θαη 
εμνπιηζκφο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο δνθηκέο RDT θαη ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά. 
Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη, βάζεη ησλ κεηξψσλ πεξηζηαηηθψλ δνθηκψλ ηεο 
ΑΜ, αλαιχζεηο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ αζηνρίεο / ζπκβάληα, αλαιχζεηο 
εμαξηεκάησλ θαη ζα παξέρεη κειέηεο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηπρφλ επηπιένλ 
δνθηκέο. 

Οη δνθηκέο RDT ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε ζα θαιχςεη 
ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ δεχηεξε θάζε ζα θαιχςεη πεξίνδν 2 εηψλ, 
μεθηλψληαο 6 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εβδνκαδηαίεο εθζέζεηο θαηάζηαζεο θαηά ηε δνθηκαζηηθή 
ιεηηνπξγία θαη κεληαίεο εθζέζεηο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο 
πεξηφδνπ RDT, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ θαηάινγν αζηνρηψλ, 
θαηάινγν δηαρείξηζεο αζηνρηψλ θαη ην Μέζν Υξφλν Μεηαμχ Βιαβψλ πνπ έρεη 
επηηεπρζεί γηα θάζε ππνζχζηεκα. 

Καηά ην ηέινο ηεο δηεηνχο πεξηφδνπ RDT, θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη 
ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, αλαιχζεηο θαη αλαθνξέο, ην ζχλνιν ηεο 
ηεθκεξίσζεο, εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Ζ/Τ ζα 
παξαδνζεί ζηελ ΑΜ.  

 

5.3.3 Γνθηκέο Δπίδεημεο πληεξεζηκφηεηαο (MDT) 

Οη δνθηκέο MDT ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επί ζπλαξκνινγεκέλσλ κνλάδσλ 
(assemblies), εμαξηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ πνπ επηιέγνληαη απφ θνηλνχ απφ 
ηελ ΑΜ θαη ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα απφθαζεο επί ηπρφλ δηαθσληψλ ζηελ επηινγή 
ππνζπζηεκάησλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε δνθηκή. Οη δνθηκέο MDT ζα εθηειεζζνχλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ζα νινθιεξσζνχλ ζε 
ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ ζπλνιηθά, πξνθεηκέλνπ 
λα θαηαδεηρζνχλ φιεο νη πιεπξέο ηεο ζπληεξεζηκφηεηαο. 

 

5.3.4 Γνθηκέο EMC/EMI 

Οη δνθηκέο EMC/EMI ζα εθηειεζζνχλ φπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ γηα ην 
ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ΑΜ. Οη δνθηκέο EMC/EMI ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ 
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έλαξμε ηεο πεξηφδνπ Γνθηκήο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ θαη ζα νινθιεξσζνχλ έσο 
ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ Γνθηκψλ Απφδνζεο ηνπ πζηήκαηνο. 

 

5.3.5 Σειηθή Έθζεζε Γνθηκψλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη Σειηθή Έθζεζε Γνθηκψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 
απνηειέζκαηα δνθηκψλ επίδεημεο αμηνπηζηίαο, ζπληεξεζηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο 
ζπζηεκάησλ. Ζ Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία δνθηκψλ, ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 
θαηαγξαθήο δνθηκψλ θαη, ζε πεξίπησζε απφθαζεο απφξξηςεο, πξνηάζεηο 
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ Έθζεζε απηή ζα ππνβιεζεί πξηλ ηνλ έιεγρν Οξηζηηθήο 
Παξαιαβήο. 

5.3.6 Καηαγξαθή ηνηρείσλ πκβάλησλ  

Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη θαηάιιειν εξγαιείν ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 
πζηήκαηνο Αλαθνξάο Αζηνρηψλ θαη Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ (FRACAS) θαη ζα 
εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο ζηνλ ρεηξηζκφ, 
παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ.  

5.3.7 Παξαιαβή ηνπ πζηήκαηνο 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε: 

 Όια ηα ηεχρε, φπσο απαηηνχληαη, γηα ην θιείζηκν ηνπ ρεδίνπ Δθαξκνγήο 
Αζθάιεηαο (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 50126) γηα φια ηα ζπζηήκαηα ηεο 
χκβαζεο. 

 Σα απνηειέζκαηα εμαθξίβσζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιεηα 
ζπζηεκάησλ. 

 Σα απνηειέζκαηα επαιήζεπζεο ησλ θξηηεξίσλ RAMS. 

 Απνηειέζκαηα ησλ επηδείμεσλ θαη δνθηκψλ πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηα θξηηήξηα παξαιαβήο. 
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 GS0200 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαιχεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο κειέηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ 
ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Σα  επίπεδα ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Μειέηε Δθαξκνγήο (ΜΔ - DFD) 

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

Οη κειέηεο ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο: 

 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, 

 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, 

 ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, 

 ησλ ινηπψλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 
2 Καηεγνξίεο Μειεηώλ  

Σα πξνο κειέηε αληηθείκελα ηα νπνία απαηηείηαη λα εμεηαζζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζην 
πιαίζην ησλ κειεηψλ, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηνχληαη φπσο παξαθάησ: 
 

2.1 Μειέηεο πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνύ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) 

1. χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) 

2. Αμηνπηζηία, Γηαζεζηκφηεηα, πληεξεζηκφηεηα, Αζθάιεηα (RAMS)  

3. Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα (EMC)  

 
2.2  Μειέηεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο  
 

Θα εθπνλεζεί ε Μειέηε Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη 
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαζχλδεζε κε  ην ελ ιεηηνπξγία Έξγν ηνπ Μεηξφ.  

 
3 Γηαδηθαζίεο Τπνβνιήο θαη Διέγρνπ Μειεηώλ 

Οη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο θαη ειέγρνπ ησλ κειεηψλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

3.1 Αληίγξαθα Μειέηεο 

Κάζε κειέηε ζα ππνβάιιεηαη ζε πέληε (5) αληίγξαθα. 

Όια ηα αληίγξαθα (κε πηζαλή εμαίξεζε ην πξσηφηππν, αλ απηφ δηεπθνιχλεη ηνλ 
Αλάδνρν) απφ ηα Σεχρε Μειέηεο, Σεχρε Τπνινγηζκψλ, Σερληθέο Δθζέζεηο θιπ ζα 
ππνβάιινληαη ζε εθηππψζεηο δηπιήο φςεσο. 
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Ζ θάζε κειέηε (ζρέδηα θαη ηεχρε) ζα ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή 
DVD) ζε δχν (2) αληίγξαθα ζε κνξθή πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ ΑΜ. Ζ 
ειεθηξνληθή κνξθή ησλ αξρείσλ ζα πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε Αutocad (dwg) θαη ηελ 
εθηππψζηκε (pdf).  

Γηα ηηο ππφινηπεο ππνβνιέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε επφκελεο παξαγξάθνπο (πρ 
παξ. 4.5, 4.6), αλ θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε κειέηεο, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

 Οη Δπί Σφπνπ Αιιαγέο ζα ππνβάιινληαη ζε πέληε (5) αληίγξαθα. 

 Οη Μεζνδνινγίεο Καηαζθεπήο θαη νη Γηαδηθαζίεο Γνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζε 
ηέζζεξα (4) αληίγξαθα κε δχν (2) πξφζζεηεο πξψηεο ζειίδεο γηα ζθξάγηζε-
έγθξηζε. 

 Σα Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (ΦΤΤ) ζα ππνβάιινληαη ζε πέληε (5) αληίγξαθα. 
Οη κεληαίεο θαη εβδνκαδηαίεο αλαθνξέο, νη αλαθνξέο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο θαη 
ηα απνηειέζκαηα εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζε ηξία (3) 
αληίγξαθα. 

 

3.2 Υξόλνη Τπνβνιήο θαη Διέγρνπ Μειεηώλ 

Οη Μειέηεο (Δθζέζεηο Μειεηψλ, Μεζνδνινγίεο Δξγαζηψλ, ρέδηα, Φχιια Τπνβνιήο 
Τιηθψλ, Μεζνδνινγίεο Καηαζθεπήο, Γηαδηθαζίεο δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, 
Δγρεηξίδηα θαη Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θαηάινγνη εμνπιηζκνχ θαη 
αληαιιαθηηθψλ θηι) ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
Πξφγξακκα Τπνβνιήο ησλ Μειεηψλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ  παξ. 3.4. 

Οη κειέηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειν ρξφλν, ψζηε ε ζπκβαηηθά 
πξνγξακκαηηδφκελε ηειηθή έγθξηζή ηνπο λα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε – 
ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ - έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ. 

Ο έιεγρνο ζε θάζε ππνβιεζείζα κειέηε ζα πεξαηψλεηαη εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ νπφηε θαη ζα δηαβηβάδεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε θσδηθφ ειέγρνπ 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3. 

Ο Αλάδνρνο εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε κειέηεο κε 
θσδηθνχο 2: «EΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ» ή 3: «ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ θαη 
ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ», ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο κειέηεο ζηελ 
ΑΜ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ν ρξφλνο ππνβνιήο-έγθξηζεο ησλ κειεηψλ, ζα γίλνληαη 
απνδεθηέο κέρξη δχν (2) αλαζεσξήζεηο ηεο εθάζηνηε κειέηεο. Αλ κεηά θαη ηε δεχηεξε 
αλαζεψξεζε δελ έρεη επηηεπρζεί ε έγθξηζε ηεο ππφςε κειέηεο, ηφηε ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχζθεςε/ζπζθέςεηο κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο ηνπ Έξγνπ, ηεο Γηεχζπλζεο Μειεηψλ Έξγσλ θαη φπνησλ άιισλ 
Γηεπζχλζεσλ ηεο ΑΜ απαηηείηαη θαη ησλ αληίζηνηρσλ εθπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, 
ψζηε λα ζπκθσλνχληαη φια ηα εθθξεκή ζέκαηα θαη λα αθνινπζεί άκεζα ε ηειηθή 
ππνβνιή θαη έγθξηζε ηεο ππφςε κειέηεο. 

Ζ αηδέληα ηεο ζχζθεςεο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ πινπνίεζή ηεο. Θα 
ηεξείηαη Καηάινγνο πκκεηερφλησλ θαη ηα Πξαθηηθά ηεο χζθεςεο ζα 
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν επηζήκσο. 
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3.3 Κσδηθνί Διέγρνπ Μειεηώλ 

Οη θσδηθνί ειέγρνπ ησλ κειεηψλ ζα είλαη νη αθφινπζνη: 

 Κσδηθφο 1: «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ» ή «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΟΠΩ ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ» 

Ζ κειέηε εγθξίλεηαη. ηελ πεξίπησζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο νη εξγαζίεο 
δχλαληαη λα εθηειεζζνχλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ 
παξαηεξήζεσλ ζηα ζρέδηα «Ωο Καηαζθεπάζζε». Δάλ απαηηείηαη επαλππνβνιή 
ηεο κειέηεο, απηή ζα επαλππνβιεζεί.  

 Κσδηθφο 2: «EΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ» 

Ζ κειέηε εγθξίλεηαη κε παξαηεξήζεηο. Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα επαλππνβιεζεί 
πξνο έγθξηζε γηα λα αλαβαζκηζζεί ζε Κσδηθφ 1. ε επίπεδν ΜΔ, νη εξγαζίεο 
επηηξέπεηαη λα εθηειεζζνχλ, εθφζνλ ν Αλάδνρνο ιάβεη ππφςε ηηο 
παξαηεξήζεηο θαη ηηο ελζσκαηψζεη ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηα έγγξαθα «Ωο 
θαηαζθεπάζζε. 

 Κσδηθφο 3: «ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ» 

Οη εξγαζίεο δελ επηηξέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. 

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

 Κσδηθφο 4: «ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΛΔΓΥΟ»  

Γελ απαηηείηαη ν έιεγρνο ηεο κειέηεο.  

 
3.4 Τπνβνιή Πξνγξάκκαηνο Τπνβνιήο Μειεηώλ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην Πξφγξακκα Τπνβνιήο ησλ Μειεηψλ ηνπ 
Έξγνπ εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Απηφ ζα 
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ Δθζέζεσλ Μειεηψλ, Μεζνδνινγηψλ, ρεδίσλ θαη φισλ 
ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 4, πνπ ζα εθπνλεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Έξγνπ καδί κε ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ηνπο, ελψ ζα πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππνβνιέο ησλ Γηαδηθαζηψλ Γνθηκψλ γηα φια ηα 
αληηθείκελα. Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κειεηψλ ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεη ηα βαζηθά αληηθείκελα (φρη ηελ επί κέξνπο αλάιπζε) ησλ πηλάθσλ ηεο παξ. 
4.2 / 4.4 ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο θαη αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα, κε  αλαθνξά 
ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Σν πξφγξακκα ησλ πξνο 
ππνβνιή κειεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ην Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, 
ην νπνίν ζα παξαζρεζεί απφ ηελ ΑΜ. 

 Σελ πξνγξακκαηηδφκελε αιιεινπρία ησλ θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 Σηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή Μειεηψλ, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη 
Δξγαζηψλ.  

 Σνπο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο γηα ηνπιάρηζηνλ κία (1) αλαζεψξεζε / 
επαλππνβνιή ησλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ ηνπο απφ ηελ ΑΜ. 

 Σε ινγηθή αιιεινπρία ππνβνιήο κειεηψλ, ψζηε λα κελ γίλνληαη ππνβνιέο ζε 
ρξφλνπο ζεκαληηθά πξφηεξνπο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ (πρ. Τπνβνιή ΦΤΤ 
θαισδίσλ ζηελ αξρή ηνπ Έξγνπ) ή λα κελ γίλνληαη ππνβνιέο πνπ 
πξνυπνζέηνπλ ηελ έγθξηζε ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ππνβνιή θαη έιεγρν άιισλ 
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κειεηψλ πνπ ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ειεγρφκελεο 
ππνβνιήο. 

 Κάζε ππνβνιή κειέηεο/νκάδαο κειεηψλ ηεο ιίζηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Τπνβνιήο ησλ Μειεηψλ (ΠΤΜ) ζα έρεη ζαθή αλαθνξά ζηελ αληίζηνηρε 
δξαζηεξηφηεηα κειέηεο ηνπ ΥΓ παξαπέκπνληαο ζην "Activity ID" ηεο. 

ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο κειεηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη 
πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε - ιίζηα ησλ ππνβνιψλ πνπ 
πξνηίζεηαη λα θάλεη γηα θάζε ηερληθφ αληηθείκελν, φπσο απηέο νξίδνληαη θαη 
αλαιχνληαη ζηνπο πίλαθεο ησλ παξ. 4.2, 4.4 (ρσξίο εκεξνκελίεο ή ρξνλνδηάγξακκα 
ή γεσγξαθηθή ελφηεηα), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί έλαο εμνξζνινγηζκφο ζηνλ φγθν ηεο 
θάζε κειέηεο (βι. επίζεο επφκελε παξ. 3.5.3) θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο 
πξνγξακκαηηζκφο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (ΑΜ θαη Αλαδφρνπ). Έγθξηζε ηεο 
αλάιπζεο / ιίζηαο ησλ ππνβνιψλ σο αλσηέξσ δελ αθαηξεί ην δηθαίσκα ηεο ΑΜ λα 
δεηήζεη επηπιένλ κειέηεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξεί αλαγθαίν.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη (κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΑΜ) ηελ έγθξηζε 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνβνιήο Μειεηψλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηνπ.  

Μία θνξά θάζε έηνο, ην Πξφγξακκα Τπνβνιήο Μειεηψλ ζα αλαζεσξείηαη θαη ζα 
επαλππνβάιιεηαη, εθφζνλ έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

Σν ΠΤΜ κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θαη επαλππνβάιιεηαη ζε κηθξφηεξα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, εάλ πξνθχπηεη ιφγνο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ. 

 
3.5 Γηαδηθαζία Διέγρνπ Μειεηώλ 

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

1. Να έρεη εγθξηζεί ην Πξφγξακκα Τπνβνιήο Μειεηψλ, δηαθνξεηηθά ε ππνβνιή 
ζα επηζηξέθεηαη ρσξίο έιεγρν.  

2.  Όιεο νη κειέηεο (θάζε ηεχρνο θαη θάζε ζρέδην) ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο εγθεθξηκέλνπο κειεηεηέο ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε ηεπρψλ 
πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη αξηζκφ ελζσκαησκέλσλ ζρεδίσλ ζην ηεχρνο 
(ζπλήζσο ζε κέγεζνο Α4 ή Α3) ζε θάζε ζρέδην ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ην φλνκα 
/ ινγφηππν ηνπ κειεηεηή, θαζψο θαη ηα νλφκαηα απηψλ πνπ εθπφλεζαλ ην 
ζρέδην, φπσο απαηηείηαη απφ ηα ππνρξεσηηθά Πξνγξάκκαηα Πνηφηεηαο 
Μειεηψλ  (ΦΔΚ 928/Β/4.07.2003, ΓΗΠΑΓ / ΟΗΚ / 501) ή ηηο αληίζηνηρεο 
δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ 
θαιχπηνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε λνκνζεηηθή απαίηεζε θαη ηα ζρεηηθά 
πξφηππα. 

3. Απαηηείηαη, επίζεο, νη κειέηεο λα ππνβάιινληαη κε ην νξζφ ζεκαηηθφ 
πεξηερφκελν (δειαδή λα δηαρσξίδνληαη νη θαζαπηφ κειέηεο, ηα Φχιια 
Τπνβνιήο Τιηθνχ (ΦΤΤ), νη Μεζνδνινγίεο, νη Γηαδηθαζίεο θιπ) θαη λα είλαη 
επηκειψο δνκεκέλεο ζρεηηθά κε ηνλ φγθν θαη ηα πεξηερφκελά ηνπο (δειαδή λα 
απνθεχγνληαη ηφζν ν θαηαθεξκαηηζκφο κειεηψλ ζε πνιιέο επί κέξνπο 
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ππνβνιέο ή αληίζεηα ε ππνβνιή ζπλφινπ δηαθνξεηηθψλ κειεηψλ θάησ απφ ηελ 
ίδηα ππνβνιή), θαζηζηψληαο νπζηαζηηθά αδχλαην ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν. Ζ παξνχζα απαίηεζε ζπλαξηάηαη θαη κε ηελ 
ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ηεο ιίζηαο ππνβνιψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3.4 
αλσηέξσ. 

4. Όζνλ αθνξά ηα ΦΤΤ, απηά ζα πεξηιακβάλνπλ πιηθά:  

 Δμνπιηζκφ πζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS): 
αλαθέξνληαη σο παξάδεηγκα πιηθά φπσο θαιψδηα, ζσιήλεο, πάζεο θχζεσο 
ζηεξίγκαηα θιπ. Σα ΦΤΤ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, 
ηδηαίηεξα φηαλ ηκήκαηα ηνπο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. 
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ππνβάιινληαη μερσξηζηά ΦΤΤ γηα ηα επηκέξνπο 
ζηνηρεία. ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίπησζε ησλ νινθιεξσκέλσλ 
πζηεκάησλ, ην ζχλνιν ησλ ΦΤΤ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζα ππνβάιιεηαη 
ηαπηφρξνλα γηα ιφγνπο ζπλνιηθήο επνπηείαο ηεο εθαξκνγήο. 

Σα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 
αληίζηνηρεο κειέηεο κε ηελ ίδηα ή άιιε ππνβνιή. 

Ηζρχνπλ επίζεο ηα παξαθάησ: 

5. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζείζεο κειέηεο, κεηά απφ ηνλ πξψην γεληθφ έιεγρν 
είλαη ειιηπείο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ή είλαη βαζηζκέλεο ζε ιαλζαζκέλα 
δεδνκέλα ή δελ έρνπλ ππνγξαθεί απφ εγθεθξηκέλν κειεηεηή ηνπ Έξγνπ, ή 
ππνβάιινληαη ζε ρξφλν κε ζπκβαηφ κε ηελ αιιεινπρία ησλ κειεηψλ, ε ΑΜ 
δχλαηαη λα επηζηξέθεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο ελ ιφγσ κειέηεο, ρσξίο έιεγρν σο 
απαξάδεθηεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηηο επαλππνβάιιεη δηνξζσκέλεο θαη 
αλαζεσξεκέλεο βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ.  

6. ε πεξηπηψζεηο αλεπαξθψλ ή ειιηπψλ κειεηψλ ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
δεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ κειεηεηή. 

7. Οξηζκέλεο κειέηεο ή ηκήκαηα κειεηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα ηερληθά αληηθείκελα 
(φπσο π.ρ. πιηθά, εμνπιηζκφο, κέζνδνο εξγαζίαο θιπ), ηπρφλ εμεηδηθεπκέλεο 
αλαιχζεηο νη νπνίεο εθπνλνχληαη απφ γξαθεία ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ 
ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα δχλαληαη λα ειέγρνληαη θαη λα εγθξίλνληαη 
ζε απηήλ. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ ΑΜ ζα 
ππνβάιινληαη θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οκνίσο, ζε νξηζκέλεο ππνβνιέο 
ηνπ Αλαδφρνπ ζε εμεηδηθεπκέλα ηερληθά αληηθείκελα ε ΑΜ δχλαηαη λα δίλεη 
ζρφιηα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

8. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ κειεηψλ 
είλαη θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή εθπφλεζε θαη εμέιημε ησλ κειεηψλ 
ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

9. Μία εγθεθξηκέλε κειέηε ζα δχλαηαη λα επαλππνβιεζεί κε ηξνπνπνηήζεηο, 
αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο ζην Έξγν, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθφο 
ιφγνο πξνο ηνχην, φπσο π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο αζηνρίαο κειέηεο, αιιαγήο 
θαλνληζκψλ, ζπληνληζηηθψλ απαηηήζεσλ, εξγνηαμηαθψλ πεξηνξηζκψλ, κε 
δηαζεζηκφηεηαο πιηθψλ ή εμνπιηζκνχ θιπ. Σέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο κπνξεί λα 
δεηεζνχλ απφ ηελ ΑΜ ή λα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη λα γίλνπλ 
απνδεθηέο απφ ηελ ΑΜ.   

10. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη λέα πιηθά ή εμνπιηζκφ 
βειηησκέλεο ηερλνινγίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ηερλνινγηθά πξνεγκέλα 
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ζε ζρέζε κε ηα πξνδηαγξαθφκελα (πρ θαιψδηα πνπ παξάγνληαη κε 
πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ή επί κέξνπο 
εμνπιηζκφ θιπ, αιιά φρη ζπλνιηθά ζπζηήκαηα) πνπ ηθαλνπνηνχλ θαη’ 
ειάρηζηνλ ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, 
θαζψο θαη ηηο ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ρσξίο 
απηά λα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζε άιια ηκήκαηα ή ζπζηήκαηα ηνπ Έξγνπ, 
ζα ηα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν θαη έγθξηζε, ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεκα 
Σερληθήο Παξέθθιηζεο θαη ρσξίο αχμεζε ηνπ Καη’ Απνθνπή Σηκήκαηνο.  

 

4 Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ κειεηώλ 

4.1 Δηζαγσγή 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη ην αληηθείκελν, παξαηίζεληαη ζηε 
ζπλέρεηα θαηάινγνη κε ηα παξαδνηέα ζρέδηα θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ηερληθψλ 
εθζέζεσλ ηεο κειέηεο. 

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

Ηδηαηηέξσο ηνλίδεηαη φηη ζηελ παξνχζα Γεληθή Πξνδηαγξαθή δελ γίλεηαη εθηεηακέλε 
αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ Σεπρψλ Τπνινγηζκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
παξαδνηέα ησλ κειεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σα ηεχρε ππνινγηζκψλ, φπνπ απαηηνχληαη  
ζα εθπνλνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ ηνπ 
Έξγνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν, ζρεδίσλ κειέηεο ρσξίο 
ηα αληίζηνηρα ηεχρε ησλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ εθζέζεσλ κειέηεο . 

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαηξέρεη ζηα ηεχρε ησλ 
πξνδηαγξαθψλ θάζε αληηθεηκέλνπ φζνλ αθνξά ηα δεηνχκελα θαη ηα πεξηερφκελα ησλ 
κειεηψλ. 

Δάλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ ε ππνβνιή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ή ζρεδίσλ ή 
δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ αξηηφηεξε θαηαλφεζε ησλ κειεηψλ θαη δηεπθφιπλζε ησλ 
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηηο παξέρεη. 

 
4.2  ρέδηα Μειεηώλ 

ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα απαηηεζνχλ ηα θάησζη ζρέδηα 
αλά αληηθείκελν, φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαθεξφκελεο 
ζηα επφκελα θιίκαθεο ζρεδίσλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηνλ κειεηεηή 
θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζήο ηνπ θαη έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ. 
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ΥΔΓΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ 

A/A ANTIKEIMENO ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 Γεηώζεηο θαη Πξνζηαζία 
έλαληη δηαθπγόλησλ 
ξεπκάησλ 

 1 ζρεκαηηθφ δηάγξακκα γεηψζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ BACS αλά ζέζε (πρ ζηαζκφ, 
θξέαξ θιπ), ιακβάλνληαο ππφςε ην 
ζχζηεκα γεηψζεσλ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί 
απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο Β’ θάζεο ηεο 
Δπέθηαζεο πξνο Πεηξαηά. 

 

 χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη 
Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) 
 

 1 πνιπγξακκηθφ Γηάγξακκα  πίλαθα 
απηνκαηηζκνχ, αλά πίλαθα εμνπιηζκνχ. 

 1 κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ δηθηχνπ αλά 
ηνπνζεζία. 

 Γηαζηαζηνιφγεζε πηλάθσλ. 

 Γηάγξακκα ζπζηήκαηνο αλά ηνπνζεζία. 

 Σξφπνη απεηθφληζεο ζηελ νζφλε – κελνχ 
επηινγήο ρεηξηζκψλ, βάζεη ησλ 
δηαγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 ρέδηα πληνληζκνύ  Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ην ζχλνιν ησλ 
απαηηνπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζρεδίσλ 
επηπέδνπ ΜΔ πνπ  απαηηνχληαη απφ ην 
ζχζηεκα πνπ ζα εγθαηαζηήζεη γηα λα 
κεηαθεξζνχλ ζηνλ θχξην αλάδνρν ηεο 
επέθηαζεο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 
ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ κειεηψλ ηνπ Έξγνπ. 

 Κιίκαθα 1:200 ή 1:100 
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4.3 Παξνπζίαζε ρεδίσλ Μειεηώλ 

4.3.1 Γεληθά 

Ζ αξίζκεζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζρεδίσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ 
Πξνδηαγξαθή «Δγρεηξίδην ρεδίαζεο, χζηεκα Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Έξγνπ θαη 
Κσδηθνπνίεζεο Δμνπιηζκνχ». Θα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ππάξρεη 
νκνηνκνξθία ζηα ππνβαιιφκελα ζρέδηα ζρεηηθά κε ην κέγεζφο ηνπο (πρ. Α0 ή 
Α1). 

Δπίζεο ζα ππνβάιινληαη έγρξσκα φζα ζρέδηα,  δηαγξάκκαηα θαη ζθαξηθήκαηα 
απαηηνχλ έγρξσκε εθηχπσζε γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. 

4.3.2 Μειέηε Δθαξκνγήο (ΜΔ-DFD) 

Γηα φια ηα ζηάδηα κειεηψλ, ηα ζρέδηα ζα παξνπζηαζζνχλ αλά αληηθείκελν ζε 
πιήξε ιεπηνκέξεηα, πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ή ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Δηδηθά ζα απαηηεζεί ε παξνρή ησλ ζρεδίσλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ηεο χκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ηειηθψλ ζρεδίσλ ζπληνληζκνχ ζε επίπεδν 
Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ηνπ έξγνπ, πνπ λα πεξηέρεη φια ηα 
αλσηέξσ ζπζηήκαηα, κε ηνλ ηειηθά επηιεγέληα εμνπιηζκφ.  

Αθνχ νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα ζρέδηα ζπληνληζκνχ, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ 
ΑΜ, ζα απνηεινχλ ηα ηειηθά εγθεθξηκέλα ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 
θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Δηδηθή κλεία γίλεηαη ζηελ εθπφλεζε ησλ ηππηθψλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ. Οη ηππηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα πξέπεη λα 
εθπνλεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζέζε φπσο 
απαηηείηαη ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο ησλ 
ηερληθψλ ιχζεσλ. 

4.3.3 ρέδηα πληνληζκνχ  

Απαηηείηαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ θχξην αλάδνρν 
ηνπ Έξγνπ γηα ηελ εθπφλεζε απφ απηφλ ησλ ζρεδίσλ ζπληνληζκνχ ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην GS0900 – «ΟΡΓΑΝΩΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΚΑΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΜΔΛΔΣΩΝ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΜΔΗΩΝ 
ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ» θαη ζην αληίζηνηρν εδάθην ηνπ Πίλαθα ηεο παξ. 4.2 ηνπ 
παξφληνο. 

4.3.4 ρέδηα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» («As Built») 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ ή θαη ηελ πεξάησζε θάζε επηκέξνπο 
απηνηεινχο ηκήκαηνο απηνχ ζα απαηηεζεί λα ππνβιεζνχλ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε 
ηα ζρέδηα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» » (as-built drawings) γηα θάζε έλα απφ ηα 
αληηθείκελα κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

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

Ο ηξφπνο ππνβνιήο θαη ν αξηζκφο ησλ αληηγξάθσλ ησλ «Όπσο 
Καηαζθεπάζηεθε» ζρεδίσλ γηα θάζε έλα απφ ηα αληηθείκελα κειέηεο ηνπ Έξγνπ 
ζα είλαη απηφο πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο  
Πξνδηαγξαθήο. 
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4.4 Δθζέζεηο Μειεηώλ  
ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο 
ζέκαηα ζηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο αλά αληηθείκελν κειέηεο, φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

ΔΚΘΔΔΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

AΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ύζηεκα Απηνκαηηζκνύ θαη 
Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) 
 

 Οξηζηηθνπνίεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ κειεηψλ, ηειηθή 
δηαζηαζηνιφγεζε θαη επηινγή εμνπιηζκνχ. 

 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ινγηζκηθνχ. 

 Πεξηγξαθή ησλ κελπκάησλ θαη ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS). 

 1 Γηάγξακκα ξνήο απηνκαηηζκνχ, αλά εμνπιηζκφ (BSF, UPE 
θιπ). 

 1 ηειηθφο θαηάινγνο εηζφδσλ – εμφδσλ (Η/Ο list). 

Αμηνπηζηία,  Γηαζεζηκόηεηα, 
πληεξεζηκόηεηα, Αζθάιεηα 
(RAMS) 
 

 Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο πζηήκαηνο BACS (SAP). 

 Πξφγξακκα Αζθαιείαο (SP). 

 Αλάιπζε Αζθαιείαο. 

 Αλαιχζεηο Δπηθηλδπλφηεηαο. 

 Αλαιχζεηο Αμηνπηζηίαο θαη Γηαζεζηκφηεηαο. 

 Αλαιχζεηο πληεξεζηκφηεηαο. 

 Αλαιχζεηο Απνθαηάζηαζεο. 

 ρέδην Γνθηκψλ Δπίδεημεο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο θαη 
πληεξεζηκφηεηαο (RDT). 

 Δπηθχξσζε ηεο Δθαξκνγήο ηεο Αζθάιεηαο. 

 Έιεγρνο Γηαζθάιηζεο πζηήκαηνο. 

 ρέδην Δπίδεημεο RAM (RDP) θαη δνθηκέο. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή 
πκβαηόηεηα (EMC) 

Γείηε  αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή EMC, ζην άξζξν GS0120 

Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. 
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4.5 Άιια Θέκαηα Δθζέζεσλ Μειεηώλ 

Κάζε έθζεζε κειέηεο ζα θαιχπηεη επίζεο ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Οη κειέηεο ζα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κειεηψλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε άιινπο Αλαδφρνπο, φπσο απαηηείηαη. 

 Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ζα δηαζθαιίδεη ηε  ζπκβαηή  δηαζχλδεζε ηνπ Έξγνπ 
ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά κε ην πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ Μεηξφ 
– Βαζηθφ Έξγν. 

 Θα ππάξρεη ε δηαζθάιηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ Ζ/Μ θαη 
ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ζχκβαζεο 

 ηελ πεξηνρή ζχλδεζεο ηεο γξακκήο κε ηελ ήδε ελ ιεηηνπξγία γξακκή, ε 
κεζνδνινγία θαη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ζχλδεζεο ή φηη άιιν απαηηείηαη 
πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί, δνθηκαζζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε δηαζχλδεζε . 

 ην πιαίζην ησλ  Μειεηψλ Δθαξκνγήο,  ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη ηα θάησζη, γηα θάζε αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηα θαησηέξσ: 

1) Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (ΦΤΤ). 

2) Μεζνδνινγία Καηαζθεπήο (Method Statement)  

3) Μεζνδνινγία Αζθαινχο Δθηέιεζεο Δξγαζίαο (Safe Work Method) 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

4) Δγρεηξίδηα θαη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ γηα φια ηα ζπζηήκαηα. 

5) Γηαδηθαζίεο ειέγρσλ θαη δνθηκψλ (φιεο ηηο θάζεηο ησλ ειέγρσλ θαη 
δνθηκψλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο, - FAT - IT - SAT – SIT - SPT). 

6) Γηαδηθαζίεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ  
ζπζηήκαηνο. 

7) Δγρεηξίδηα θαη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ  ζπζηήκαηνο. 

8) Καηάινγνη εμνπιηζκνχ αλά αληηθείκελν. 

9) Καηάινγνη κε ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά. 

10) Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο. 

11) Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ. 

 Θα απαηηεζεί ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, 
πληεξεζηκφηεηαο, Αζθάιεηαο, (RAMS) ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
πξνδηαγξαθή. 

 Θα απαηηεζεί ε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ θαη αληηζηνίρνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη 
Τγείαο (ΑΤ θαη ΦΑΤ), ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε λνκνζεζία θαη ην 
άξζξν 28 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (ΦΤΤ), εάλ νη ππνβνιέο είλαη 
ειιηπείο ή απαηηνχληαη πξφζζεηα ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο, ε ΑΜ ζα δεηά απφ 
ηνλ Αλάδνρν ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θάζε 
αξρηθήο ππνβνιήο, θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ απηά ε ΑΜ ζα εγθξίλεη ην ΦΤΤ.  
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4.6 Δπί Σόπνπ Αιιαγή (Field Change) 

Ζ Δπί Σφπνπ Αιιαγή, νξίδεηαη  σο ε ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηερληθά ηζνδχλακε 
ελέξγεηα, ιφγσ απφθιηζεο απφ ηελ εγθεθξηκέλε Μειέηε Δθαξκνγήο, ηελ νπνία ν 
Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηαζηάζεο ησλ 
πζηεκάησλ, ρσξίο επίπησζε ζην θφζηνο ή ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. Οη Δπί 
Σφπνπ Αιιαγέο πξνθχπηνπλ απφ θαηαζθεπαζηηθνχο ή πξαθηηθνχο ιφγνπο επί 
ηφπνπ ζην Έξγν,  πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ 
κειεηψλ επί ηφπνπ ζην Έξγν. 

Ζ Δπί Σφπνπ Αιιαγή ππνβάιιεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ κέζσ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Δληαίνπ Γηαρεηξηζηηθνχ πζηήκαηνο ηεο ΑΜ (βι. 
Δγρεηξίδην ρεδίαζεο, χζηεκα Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Έξγνπ θαη Κσδηθνπνίεζεο 
Δμνπιηζκνχ) ζην εξγνηάμην θαη κε επίζεκε αιιεινγξαθία πξνο ηελ ΑΜ. Οη Δπί 
Σφπνπ Αιιαγέο ζα εθηεινχληαη θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ αηηεκάησλ ηνπ 
Αλαδφρνπ απφ ηελ ΑΜ. 

Σν Αίηεκα Δπί Σφπνπ Αιιαγήο ζα ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ αηηηνιφγεζε ηεο 
αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο, Σερληθή Έθζεζε ηεθκεξίσζεο, ηνπο 
ηπρφλ απαξαίηεηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα / 
ζθαξηθήκαηα, φπνην άιιν ηερληθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη απαξαίηεην αλάινγα κε ηε 
θχζε ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο, θαη ηελ άπνςε ηνπ Μειεηεηή ζρεηηθά κε ηελ 
επάξθεηα θαη αξηηφηεηα ηεο αιιαγήο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν θαηαζθεπήο αιιά 
θαη ηε καθξνπξφζεζκε αζθάιεηα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ.  

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

ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη Δπί Σφπνπ Αιιαγέο ζε έλα Έξγν ζα θαηαγξάθνληαη ζε 
ζρεηηθφ κεηξψν κε ηελ απαηηνχκελε θσδηθνπνίεζε (αλά ηνπνζεζία θιπ, βι. 
Δγρεηξίδην ρεδίαζεο, χζηεκα Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Έξγνπ θαη Κσδηθνπνίεζεο 
Δμνπιηζκνχ). 

εκεηψλεηαη φηη ε ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ εληχπνπ φπσο ζα 
δηακνξθσζεί απφ ηελ ΑΜ, ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαηάιιεια ζην χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
4.7 Αλαθνξά Με πκκόξθσζεο (NCR) 

Ζ Αλαθνξά Με πκκφξθσζεο (NCR) απνηειεί αλαθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
ππνβάιιεηαη κε ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Δληαίνπ Γηαρεηξηζηηθνχ πζηήκαηνο ηεο 
ΑΜ (Δγρεηξίδην ρεδίαζεο, χζηεκα Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Έξγνπ θαη 
Κσδηθνπνίεζεο Δμνπιηζκνχ) ζην εξγνηάμην αιιά θαη κε επίζεκε αιιεινγξαθία 
πξνο ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ζ ελ ιφγσ αλαθνξά ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ 
φηαλ ππάξρεη ζην εξγνηάμην αθαηάιιειε ρξήζε πιηθψλ / εμνπιηζκνχ ή κε ρξήζε κε 
εγθεθξηκέλσλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ φπσο απαηηείηαη ή παξαηεξείηαη ειαηησκαηηθή 
εξγαζία, πνπ δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ ή ηηο ήδε 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Δπίζεο ε Αλαθνξά Με πκκφξθσζεο αλαθέξεηαη ζε 
απφθιηζε, αηέιεηα ή ακέιεηα γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ηα Πξφηππα θαη 
ηνπο Καλνληζκνχο θαζψο θαη πξνο πηζαλέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. ηα πιαίζηα 
αλαθνξψλ NCR αμηνινγνχληαη νη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ, 
επηζεκαίλνληαη νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν 
Αλάδνρνο, θαη αλαθέξνληαη ε πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία απνθαηάζηαζεο θαη ν 
ππεχζπλνο πινπνίεζεο. Ζ αλαθνξά NCR γίλεηαη απνδεθηή γηα ζπγθεθξηκέλνπο 



 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ (BACS) ΣΖ  Β΄ΦΑΖ 
ΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

RFP-384/20 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ειίδα 50 απφ 97 

ηερληθνχο ιφγνπο απφ ηελ ΑΜ, ή απνξξίπηεηαη αηηηνινγεκέλα, ιφγσ πεξαηηέξσ 
απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ (πρ. πξφζζεηα δηνξζσηηθά κέηξα.) ή / θαη ζπκβαηηθή 
ηαθηνπνίεζε. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθδψζεη θαη ππνβάιεη Αλαθνξά Με 
πκκφξθσζεο φπνηε θαη γηα νηαλδήπνηε ιφγν δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ εληφο κίαο 
εβδνκάδαο. 

ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη Αλαθνξέο Με πκκφξθσζεο ζε έλα Έξγν ζα 
θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ κεηξψν κε ηελ απαηηνχκελε θσδηθνπνίεζε (αλά 
ηνπνζεζία, θιπ, βάζε ηνπ Δγρεηξίδηνπ ρεδίαζεο, χζηεκα Αλάιπζεο Δξγαζηψλ 
Έξγνπ θαη Κσδηθνπνίεζεο Δμνπιηζκνχ). 

εκεηψλεηαη φηη ε ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ εληχπνπ φπσο ζα 
αλαπηπρζεί απφ ηελ ΑΜ, ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαηάιιεια ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
4.8 Σερληθή Παξέθθιηζε 

Ωο Σερληθή Παξέθθιηζε νξίδεηαη ε παξέθθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελεο 
πξνδηαγξαθέο κειεηψλ, πιηθψλ, εξγαζηψλ, ή επηδφζεσλ ηελ νπνία δχλαηαη λα 
πξνηείλεη ν Αλάδνρνο κε ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη κε ηππνπνηεκέλν 
έληππν ηνπ Δληαίνπ Γηαρεηξηζηηθνχ πζηήκαηνο ηεο ΑΜ (βάζε ηνπ Δγρεηξίδηνπ 
ρεδίαζεο, χζηεκα Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Έξγνπ θαη Κσδηθνπνίεζεο Δμνπιηζκνχ). 
Σερληθέο Παξεθθιίζεηο ππνβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη αδπλακία 
θαηαζθεπαζηκφηεηαο, αδπλακία εμεχξεζεο πιηθψλ, κέζσλ/εμνπιηζκνχ, εξγαζηεξίσλ 
θιπ, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα 

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

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ Σερληθήο Παξέθθιηζεο απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθήο 
Μειέηεο Δθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα Άξζξα ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Μειεηψλ Έξγσλ, έιεγρνο θαη έγθξηζε απηήο απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ζ 
Σερληθή Παξέθθιηζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη λα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο (αληίζηνηρεο) Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη δελ ζα 
αθνξά ζηηο παξαδνρέο ησλ κειεηψλ. 

Γηα φζεο ππνβνιέο εκπίπηνπλ ζηα αλαγξαθφκελα ηεο παξαγξάθνπ 3.5.10, δελ 
απαηηείηαη αίηεκα Σερληθήο Παξέθθιηζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη Σερληθέο Παξεθθιίζεηο ζε έλα Έξγν ζα θαηαγξάθνληαη 
ζε ζρεηηθφ κεηξψν κε ηελ απαηηνχκελε θσδηθνπνίεζε (αλά ηνπνζεζία θιπ βάζε 
ηνπ Δγρεηξίδηνπ ρεδίαζεο, χζηεκα Αλάιπζεο Δξγαζηψλ Έξγνπ θαη 
Κσδηθνπνίεζεο Δμνπιηζκνχ). 
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εκεηψλεηαη φηη ε ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ εληχπνπ φπσο ζα 
αλαπηπρζεί απφ ηελ ΑΜ, ζα εληαρζεί ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
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GS0400 ΤΚΔΦΔΗ ΔΡΓΟΤ 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Σν Άξζξν αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπζθέςεσλ έξγνπ. ηηο ζπζθέςεηο, πνπ 
πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηελ ΑΜ γηα ηε ζπδήηεζε θαη επίιπζε ζεκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν, ζα παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη ηεο ΑΜ, εθπξφζσπνη ηνπ 
Αλάδνρνπ, εθπξφζσπνη Φνξέσλ/Οξγαληζκψλ ή/θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη άιισλ αλαδφρσλ ηεο ΑΜ φπσο θάζε θνξά απαηηείηαη θαη ζχκθσλα 
κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

1.2 Οη ζπζθέςεηο ζα ζπγθαινχληαη απφ ηελ ΑΜ, ε νπνία θαη ζα πξνεδξεχεη. Σν 
πξφγξακκα εκεξήζηαο δηάηαμεο (αηδέληα) ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο 
απφ ηελ ΑΜ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ πινπνίεζή ηεο εθάζηνηε 
ζχζθεςεο. Θα ηεξείηαη Καηάινγνο πκκεηερφλησλ θαη ηα Πξαθηηθά ηεο χζθεςεο ζα 
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν επηζήκσο. Ζ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζα γίλεηαη απφ 
ηελ ΑΜ. Σα πξαθηηθά ζα ππνγξάθνληαη απφ εθπξφζσπν ηεο ΑΜ απφ ηνλ Γηεπζπληή 
ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπο Πξντζηάκελνπο Έξγσλ ΖΜ θαη απφ ηνπο 
εθπξνζψπνπο άιισλ Οξγαληζκψλ, Φνξέσλ, Τπεξεζηψλ ή άιισλ Αλαδφρσλ ηεο 
ΑΜ εθφζνλ απαηηεζεί. Γηα ηηο ζπζθέςεηο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

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

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

 

2. ΑΡΥΗΚΖ ΤΚΔΦΖ 

Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ απαξαίηεησλ ππνγεγξακκέλσλ Δγγξάθσλ ηεο χκβαζεο, 
ζα πξνγξακκαηηζηεί απφ ηελ ΑΜ ε αξρηθή ζχζθεςε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 
γξαθεία ηεο ΑΜ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ζχζθεςεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 
εθπξνζψπσλ ηεο ΑΜ επί ζεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
ειέγρνπ πνηφηεηαο, δηαρείξηζεο θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 
κειεηψλ θιπ θαη ε γλσξηκία  κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο, εθπξνζψπνπο ηνπ Αλαδφρνπ, 
θαζψο θαη ε εδξαίσζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. 

 

3. ΤΚΔΦΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

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

3.2 πκκεηέρνληεο  

ηε ζχζθεςε ζα παξίζηαληαη: 

 Οη εθπξφζσπνη ηνπ Αλάδνρνπ:  

o Ο Πξντζηάκελνο έξγσλ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ 
(BACS).  

o Ο Πξντζηάκελνο ησλ κειεηψλ. 
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o Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο, νη Δξγνηαμηάξρεο θαη φπνηνη άιινη θξηζνχλ 
απαξαίηεηνη.  

 Οη εθπξφζσπνη ηεο ΑΜ. 

 Οη εθπξφζσπνη άιισλ Φνξέσλ, Οξγαληζκψλ, Τπεξεζηψλ εκπιεθφκελσλ κε 
ην έξγν, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.  

3.3 Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε: 

 Παξνπζίαζε παξεπξηζθνκέλσλ θαη πεξηγξαθή αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Υξνλνδηάγξακκα (Τπνβνιή Υξνλνδηαγξάκκαηνο Έξγνπ, Πξνζεζκίεο 

δηαθφξσλ ππνβνιψλ ζχκθσλα κε ζπκβαηηθά ηεχρε, Πξφγξακκα Τπνβνιήο 

Μειεηψλ, έλαξμε εθηέιεζεο εξγαζηψλ  θιπ).  

 Έθδνζε θάζε είδνπο αδεηψλ. 

 Δξγνηαμηαθνί ρψξνη, εξγνηαμηαθά γξαθεία θαη εγθαηαζηάζεηο. 

 πληνληζκφο κεηαμχ εθπξνζψπσλ ΑΜ, Αλαδφρνπ, ινηπψλ Φνξέσλ/ 

Τπεξεζηψλ ή άιισλ Αλαδφρσλ ηεο ΑΜ γηα ηελ εθηέιεζε ινηπψλ εξγαζηψλ. 

 Πνηνηηθφο έιεγρνο, Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο, Αζθάιεηα θαη Τγεία. 

 Γηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ινγαξηαζκψλ ηνπ Έξγνπ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ ηνπ Έξγνπ. 

 Άιια ζέκαηα φπσο απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε. 

 

4. ΤΚΔΦΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ  
 
Οη ζπζθέςεηο Πξνφδνπ δηαθξίλνληαη ζε:  

i) πζθέςεηο πξνφδνπ ησλ Δξγαζηψλ 

ii) πζθέςεηο πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

4.1 πζθέςεηο Πξνφδνπ ησλ Δξγαζηψλ 

Οη ζπζθέςεηο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ζα ζπγθαινχληαη θάζε δεθαπελζήκεξν. ηηο 
ζπζθέςεηο ζα παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2 
ησλ νπνίσλ ε παξνπζία απαηηείηαη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
Οη ελ ιφγσ ζπζθέςεηο ζα ζπγθαινχληαη ζην θεληξηθφ εξγνηαμηαθφ γξαθείν ηνπ 
Αλαδφρνπ. Ζ ΑΜ κπνξεί λα ζπγθαιέζεη πξφζζεηεο ζπζθέςεηο. 

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

 Παξνπζίαζε παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ ηνκέσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Αλαζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζπζθέςεσλ, δηφξζσζε ησλ 

πξαθηηθψλ αλ είλαη απαξαίηεην θαη απνδνρή ηνπο. 

 Αλαζθφπεζε εγθεθξηκέλνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο Έξγνπ (πξφνδνο εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ αλά ζέζε ή αλά ζχζηεκα ηνπ έξγνπ, ηήξεζε ζπκβαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, ζχγθξηζε κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, νιηζζήζεηο, 

επίπησζε αιιαγψλ, παξνπζίαζε απφ Αλάδνρν κέηξσλ αλάθηεζεο 

θαζπζηεξήζεσλ, παξαδφζεηο εμνπιηζκνχ, Πξφγξακκα Τπνβνιήο Μειεηψλ 

θιπ).  
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 Πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δηαλνκή ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

θπιηφκελνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ 4 εβδνκάδσλ (κε κία 

εβδνκάδα επηθάιπςε) θαη ζπδήηεζε επ’ απηνχ. 

 Θέκαηα Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο, Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη ηξφπνη 

δηαρείξηζήο ηνπο. 

 Καηαζθεπαζηηθά, κειεηεηηθά ζέκαηα, εμέηαζε πξνφδνπ επίιπζήο ηνπο θαη 

ηπρφλ εθθξεκφηεηεο. 

 Άιια ζέκαηα, φπσο απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε. 

4.1.2 Οπνηαδήπνηε εξσηήκαηα θαη ζέκαηα ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπζθέςεσλ ζα 
απαληεζνχλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο. Όζα δελ ζα 
απαληεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο, ζα επηιπζνχλ κεηά ην πέξαο απηήο. 

4.1.3 Σα πξαθηηθά ηεο ζχζθεςεο πξνφδνπ εξγαζηψλ ζα ζπληάζζνληαη απφ ηελ ΑΜ θαη ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο. 

 

4.2 πζθέςεηο Πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζηηο πζθέςεηο Πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
πξαγκαηνπνηνχκελεο ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ  ΑΜ.  

Ζ ζπρλφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζθέςεσλ ζα ηξνπνπνηείηαη, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 
αλαγθαίν απφ ηελ  ΑΜ . ηηο ζπζθέςεηο απηέο ζα παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2. 

 

5. ΤΚΔΦΔΗ AΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Γηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 

6. ΤΚΔΦΔΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

6.1 Οη πζθέςεηο πληνληζκνχ ζα ζπγθαινχληαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ  
ΑΜ. ηηο αλσηέξσ ζπζθέςεηο ζα γίλεηαη ζπδήηεζε, ζπληνληζκφο θαη επίιπζε 
ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κειέηεο θαη εξγαζίεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ (Αλαδφρσλ άιισλ ζρεηηδφκελσλ έξγσλ ηεο  ΑΜ, 
Τπεξεζηψλ/Φνξέσλ/Οξγαληζκψλ θιπ) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή 
εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα. 

6.2  πκκεηέρνληεο  

ηηο ζπζθέςεηο ζα παξίζηαληαη: 

 Οη εθπξφζσπνη ηνπ Αλάδνρνπ : Ο Γηεπζπληήο ηνπ Έξγνπ, νη Δξγνηαμηάξρεο, ή 

εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, νη Μειεηεηέο Μεραληθνί θαη φπνηνο άιινο 

απαηηείηαη βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.  

 Οη εθπξφζσπνη ηεο  ΑΜ. 

 Οη εθπξφζσπνη άιισλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ/Τπεξεζηψλ κε ην έξγν, 

εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. 
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6.3 Σν πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο γηα ηηο ζπζθέςεηο ζπληνληζκνχ ζα ζπληάζζεηαη 
απφ ηελ  ΑΜ  θαη ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα αθφινπζα: 

 Παξνπζίαζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ ηνκέσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Αλαζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζπζθέςεσλ, δηφξζσζή ηνπο 
αλ είλαη απαξαίηεην θαη απνδνρή ηνπο. 

 Αλαγλψξηζε αιιειεπηδξάζεσλ, ζπληνληζκφο κειεηψλ, εξγαζηψλ θαη 
ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη αλαζθφπεζε ησλ ππνβιεζέλησλ κειεηψλ θαη 
ρξνλνδηαγξακκάησλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ελεκεξσκέλν αλαιπηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, πνπ ζα απνηππψλεη φιεο ηηο  αιιειεπηδξψζεο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη θαη απαηηνχλ ζπληνληζκφ. 

 πδήηεζε ησλ επφκελσλ θάζεσλ  εξγαζηψλ.  

 Άιια ζέκαηα, φπσο απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε. 

 Πξνγξακκαηηζκφο επφκελεο ζχζθεςεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

Οπνηαδήπνηε εξσηήκαηα θαη ζέκαηα ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπζθέςεσλ ζα 
απαληεζνχλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο. Όζα δελ ζα 
απαληεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο, ζα επηιπζνχλ κεηά ην πέξαο απηήο. 

 

7. ΤΚΔΦΔΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

Οη πζθέςεηο Μειεηψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ  ΑΜ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζθέςεσλ άπηεηαη ησλ κειεηεηηθψλ δεηεκάησλ 
πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζα ζπγθαινχληαη φηαλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηελ  ΑΜ. 
 
Δίλαη έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ κεραληθψλ θαη έρνπλ σο 
αληηθείκελν ηελ επίιπζε κειεηεηηθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ κειεηψλ 
πνπ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή / ζπληνληζκφ πεξηζζφηεξσλ αξκφδησλ ηκεκάησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ. 
 

7.1 πκκεηέρνληεο 

ηηο ζπζθέςεηο ζα παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Ο Πξντζηάκελνο Μειεηψλ. 

 Οη Μειεηεηέο Μεραληθνί.  

 Λνηπνί εθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ε παξνπζία ηνπο απαηηείηαη βάζεη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 Οη αληίζηνηρνη εθπξφζσπνη ηεο  ΑΜ.  
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GS0410 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 

1. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπαηδεχζεη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο/Φνξέα 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ Αζήλαο ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ 
πνπ εγθαηέζηεζε ζηελ Β’ θάζε ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά, ζηo ΚΔΛ (OCC) θαη 
φπνπ αιινχ απαηηεζεί. 

Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηέο θαη πξνζσπηθφ 
Λεηηνπξγίαο/πληήξεζεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο (ΚΔΛ), 
ηνπο Τπεχζπλνπο ηαζκψλ, ηνπο Σερληθνχο Δπίβιεςεο, ηνπο Μεραληθνχο 
πζηεκάησλ, ην πξνζσπηθφ Λεηηνπξγίαο Γξακκήο (Line Operators) θαη φινπο φζνπο 
ρξήδνπλ εθπαίδεπζεο ζε ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, αλάινγα κε ηα θαζήθνληά 
ηνπο. 

 

2. ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Σν πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα δηαζθαιίδνπλ 
φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εθπαηδεχζεη ν Αλάδνρνο ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί 
θαη λα ζπληεξεί ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα, φπσο κειεηήζεθαλ θαη 
εγθαηαζηάζεθαλ κε ηε κέγηζηε δηαζεζηκφηεηα, αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα θαη κε 
νηθνλνκηθφ ηξφπν. 

Οη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξνζδηνξηζζνχλ κε ζαθήλεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα 
θάζε ζέζε εθπαηδεπφκελνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 
εθπαηδεπηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη θξηηήξηα επηηπρίαο / απνηπρίαο γηα θάζε 
εθπαηδεπφκελν άηνκν ζηνλ ηνκέα ηνπ. H δηαζθάιηζε ηεο άξηηαο εθπαίδεπζεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζα απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

3. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ 

3.1 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ  ΑΜ ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ αλά 
ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο, γηα ηνπο 
νπνίνπο ζπληζηάηαη εθπαίδεπζε. 

3.2 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη κεηξήζηκα θξηηήξηα γηα ηελ θάζε ζέζε εθπαηδεπφκελνπ, 
δειψλνληαο ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ηεο, φπσο 
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

α) Δπίπεδν εθπαίδεπζεο. 

β) Γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. 

γ) Πξνθνξηθή θαη γξαπηή ηθαλφηεηα έθθξαζεο θιπ. 

3.3 Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ θαη ν Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ζα επηιέμεη κε βάζε ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα ηα ππνςήθηα άηνκα πξνο εθπαίδεπζε θαη ζα ηα γλσζηνπνηήζεη 
ζηνλ Αλάδνρν ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο. 
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4. ΜΔΘΟΓΟΗ, ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ, ΥΧΡΟΗ / ΜΔΑ, ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

4.1 Ζ εθπαίδεπζε ζα πξνγξακκαηηζζεί θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ ελδεδεηγκέλν 
ηξφπν γηα ηελ θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

(α) Θεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη εμάζθεζε ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

(β) Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ εκπιεθφκελε εξγαζία ζηηο αίζνπζεο ρεηξηζηψλ θαη 
εμνπιηζκνχ, ζε ηερληθνχο ρψξνπο θαζψο θαη ζε ζήξαγγεο θαη ζην 
Ακαμνζηάζην. 

(γ) Υνξήγεζε ζε θάζε εθπαηδεπφκελν πηζηνπνηεηηθνχ θαηάξηηζεο ζηελ εηδηθφηεηα 
ηνπ, κέζσ δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο. ε πεξηπηψζεηο θξίζηκσλ 
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, ε ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δχλαηαη λα δεηήζεη πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ 
αλεμάξηεην θνηλνπνηεκέλν θνξέα ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα. 

4.2 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, έμη (6) κήλεο 
πξηλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ην πξφγξακκα θαη ηε δηδαθηέα χιε, θαζψο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αηνκηθήο 
επίδνζεο. Σν πξφγξακκα ζα νξίδεη κε ζαθήλεηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ηελ 
εκεξνκελία νινθιήξσζεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε θάζε 
ζεηξά καζεκάησλ. Δπίζεο, ζην πξφγξακκα ζα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα αλ ε 
εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο (εθηφο ηεο ζέζεο 
εξγαζίαο) ή ζε ρψξν εμνπιηζκνχ (ζηε ζέζε εξγαζίαο). 

ηελ Γηδαθηέα Ύιε ζα αλαθέξνληαη, θαη’ ειάρηζην, ηα εμήο: 

α) Ο ηίηινο θαη νη ζηφρνη ηεο ζεηξάο καζεκάησλ. 

β) Σν πεξηερφκελν ηεο ζεηξάο καζεκάησλ. 

γ) Σελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε ζεηξά ησλ καζεκάησλ. 

δ) Οη κέζνδνη εθπαίδεπζεο. 

Οη κέζνδνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχληαη 
απφ: 

α) Θεσξεηηθή εμέηαζε. 

β) Πξαθηηθή εμέηαζε. 

γ) Αλαθνξέο πξνφδνπ.  

Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα ζπληνληζζεί κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα δνθηκψλ, 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

4.3 Σα κεηξψα πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζα ελεκεξψλνληαη θαη ζα βξίζθνληαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ επηζεσξεηή ηνπ αξκφδηνπ ηνκέα ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ή 
εθπξνζψπνπ ηνπ γηα έιεγρν, φπνηε απαηηεζεί. 

4.4 Αληίγξαθα ησλ αηνκηθψλ κεηξψσλ πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηα 
απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ θαη κε αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο ζα 
απνζηέιινληαη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ζηνλ Φνξέα Λεηηνπξγίαο αληίζηνηρα, 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ ή ηνπ πξνζαξηήκαηνο ηεο ζεηξάο. 
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5. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

5.1 Γηα φιε ηελ εθπαίδεπζε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
κειινληηθψλ εθπαηδεπηψλ ηεο ΑΜ ζα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Σα βηνγξαθηθά 
ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν εθπαηδεπηψλ ζα απνζηαινχλ ην 
αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ΑΜ γηα 
έγθξηζε. 

5.2 Όπνπ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηεζεί ππφ ηνλ Αλάδνρν (ή Τπεξγνιάβν ηνπ 
Αλαδφρνπ) γηα ζπλαθή κε ηελ εξγαζία ηνπο εθπαίδεπζε, απηνί ζα επηβιέπνληαη 
θαλνληθά θαη ζα παξαθνινπζνχληαη απφ αξκφδην επηζεσξεηή εθπαίδεπζεο 
δηαζθαιίδνληαο φηη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα επσθειεζεί απφ ηε 
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε. 

 

6. ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

6.1 Ζ εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξνπο φπνπ δηαζθαιίδεηαη κέγηζην 
καζεζηαθφ θέξδνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Απηνί νη ρψξνη κπνξεί λα είλαη ζηελ 
Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, ζε εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο ή 
δνθηκψλ ή θαη ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Όινη νη ρψξνη 
εθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

6.2 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβιέςεη ρψξνπο απνθιεηζηηθά γηα εθπαίδεπζε εληφο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηνπ Μεηξφ, νη νπνίνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε σο αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο ή δηαιέμεσλ. Οη απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά, ζα είλαη: 

α) Ηθαλφο αξηζκφο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ή πξνζσξηλψλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, 
θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο. 

β) Ηθαλφο αξηζκφο ζξαλίσλ θαη θαζηζκάησλ αλά αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

γ) Μεγάιε έδξα θαη θαζίζκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. 

δ) Οπηηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ βίληεν / νζφλεο, πξνβνιέα δηαθαλεηψλ / 
νζφλεο, κεγάινπ ιεπθνχ πίλαθα, ηξίπνδνπ γηα παξνπζίαζε δηαγξακκάησλ 
θ.α. 

Ζ ΑΜ ζα εγθξίλεη ηε ρξήζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξφζβαζε ζε απηέο θαη νη 
θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Γηα νξηζκέλεο ζεηξέο καζεκάησλ, κπνξεί ε ΑΜ λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν, ε 
εθπαίδεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξνκεζεπηψλ ζην εμσηεξηθφ ή 
ζε Μεηξφ κε παξφκνηα ζπζηήκαηα ζε ιεηηνπξγία.  

 

7. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

7.1 Γεληθά, ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη εηδηθή εγθαηάζηαζε πξννξηζκέλε γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ωζηφζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
ΑΜ, εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζζεί, δνθηκαζζεί ή ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 
γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο Δηαηξίαο/Φνξέα Λεηηνπξγίαο, φηαλ δελ ππάξρεη αιινχ 
ηέηνηνπ ηχπνπ εγθαηάζηαζε. Ο Αλάδνρνο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ παξαπάλσ 
ζθνπφ αληαιιαθηηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα παξάδνζε ζηελ ΑΜ. 
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7.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ην έγγξαθν ή άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηα δείγκαηα, 
κνληέια, ηνκέο ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ, δηαθάλεηεο, θηικ θαη άιιν καζεζηαθφ πιηθφ, 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Απηά ηα πιηθά ζα παξακείλνπλ ζηελ  
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ζηνλ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο. 

7.3 Ζ παξνρή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη επαξθήο γηα ηελ επηηπρή 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπ.  

 

8. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

8.1 Ο Αλάδνρνο: 

α) ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο άξηζηεο θαηάξηηζεο ηνπ  εθπαηδεπφκελνπ 
πξνζσπηθνχ.  

β) ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη  
πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

9. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ δηάξθεηα θάζε εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο καζεκάησλ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
ΑΜ. Καηά ηε Γνθηκή Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ, ηε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία θαη 
θαηά ην πξψην έηνο ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί 
εθπαηδεπηηθέο ζεηξέο καζεκάησλ εληφο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
πζηήκαηνο Μεηξφ, ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ.  
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GS0420 ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

1. Γεληθά 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί φηη 
ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί  ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ησλ Πξνδηαγξαθψλ Δπηδφζεσλ.  

 Όιεο νη Δπηζεσξήζεηο, Γνθηκέο θαη ε Θέζε ζε Λεηηνπξγία, κε αλαθνξά ζηελ 
επηηφπνπ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ, ηα θξηηήξηα 
επηζεψξεζεο θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ ζα πξνζδηνξηζζνχλ αλαιπηηθά ζην Πξφγξακκα 
Πνηφηεηαο Έξγνπ. Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηνο Έξγνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε.  

 Όιεο νη Γνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο ΑΜ 
ζχκθσλα κε ην Δγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Πνηφηεηνο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
εμνπιηζκφ ηνπ Έξγνπ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηελ ΑΜ ην ιηγφηεξν ηξεηο (3) 
εξγάζηκεο εκέξεο γηα δνθηκέο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ Διιάδα θαη δέθα (10) 
εξγάζηκεο εκέξεο γηα δνθηκέο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζην εμσηεξηθφ, πξηλ απφ θάζε 
επηζεψξεζε, δνθηκή ή / θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ψζηε λα παξεπξεζνχλ εθπξφζσπνη 
ηεο ΑΜ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε 
ΑΜ δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα απαηηήζεη ηελ επαλάιεςε ηεο δνθηκήο κε ηελ 
παξνπζία ηεο θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Οη δηαδηθαζίεο Γνθηκψλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, 
ηηο Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ θαη ηα ηζρχνληα Πξφηππα, φπσο απαηηείηαη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο επίδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

 ρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα επηζεψξεζε θαη δνθηκέο ηνπ εμνπιηζκνχ, είηε ζηνλ 
ρψξν θαηαζθεπήο είηε ζην εξγνηάμην, ε ΑΜ ζα ζπλελλνεζεί κε ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά 
κε ηνλ ρξφλν ησλ δνθηκψλ θαη ηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη 
ηελ πηζαλή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε άιια ζπλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα. 

 Γνθηκέο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα παξαθνινπζνχληαη απφ επηζεσξεηέο ηεο 
ΑΜ θαη ζα νκαδνπνηνχληαη, ψζηε λα επηζεσξνχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 
δνθηκέο ζε θάζε επίζθεςε. Οη εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο απνδνρήο εθηφο Διιάδαο 
απαηηνχλ πξνεηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εβδνκάδσλ. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ ιεπηνκεξέο 
πξφγξακκα ηαμηδίνπ ησλ επηζεσξεηψλ, κε πξνηεηλφκελεο ψξεο αλαρψξεζεο θαη 
επηζηξνθήο θαζψο θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ εξγνζηαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 
επηζεψξεζεο.  

 εκεηψλεηαη φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ ζα επηιέγνληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
θαηάινγν ηεο ΗΑΣΑ γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη ζα πξέπεη λα πξνηείλεηαη ε 
ζπληνκφηεξε δηαδξνκή ζπλνιηθνχ ηαμηδίνπ. 

 Όια ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο Γνθηκέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ επαλειέγρνπ ιφγσ ειαηησκάησλ ή αζηνρίαο 
ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πκβαηηθέο απαηηήζεηο. 

 Όιεο νη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα γίλνπλ κε ηελ άκεζε 
ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ θχξην αλάδνρν ηνπ έξγνπ ηεο Β’ θάζεο ηεο 
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επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά, κε ηπρφλ άιινπο αλαδφρνπο φπσο απαηηείηαη (πρ. 
αλάδνρνο ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ) θαη κε ηελ ΑΜ. 

 

2. Οξγάλσζε Σνπ Αλαδόρνπ 

 Ζ Οκάδα Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ζα ζπληνλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ ηνπ Αλαδφρνπ, ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη ηπρφλ άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, αλ 
ππάξρνπλ. Ο Πξντζηάκελνο Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ζα θαζνδεγεί ηελ Οκάδα Θέζεο 
ζε Λεηηνπξγία θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ.  

 Ο Αλάδνρνο θαη ν εθπξφζσπνο ηεο αξκφδηαο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηεο ΑΜ γηα 
ηε  ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζε πεξηνδηθέο ζπζθέςεηο, ηηο νπνίεο ζα 
νξγαλψλεη ε ΑΜ φπσο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζχζθεςε δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ. Ο 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη εβδνκαδηαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ ηεο πνξείαο φισλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη ζα γλσζηνπνηεί ζηελ ΑΜ φια 
ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηηο δνθηκέο. 

 Ζ Οκάδα Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη κία νκάδα 
αζθαιείαο, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ  
θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία έσο ην ηέινο ηεο δνθηκαζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο. 

 Γηα πξφζβαζε ζην εξγνηάμην θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ελεξγνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζα εθαξκνζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν έλα απζηεξφ 
ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ ηεο 
Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά. 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο αξκφδηαο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηε  ζέζε ζε Λεηηνπξγία, 
ζα ζπληνλίζεη απφ πιεπξάο ΑΜ ηηο θάζεηο δνθηκψλ γηα ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 

 

3. Πξόγξακκα Γνθηκώλ 

 Ο Αλάδνρνο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δνθηκήο ζα ππνβάιεη 
ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε έλα Πξφγξακκα Γνθηκψλ κε  ηηο ιεπηνκέξεηεο  ησλ δνθηκψλ 
πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 Όρη αξγφηεξα απφ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιεη ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε ην Υξνλνδηάγξακκα Θέζεο ζε Λεηηνπξγία, ην νπνίν 
ζα είλαη ζχκθσλν κε ην εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ θαη ζα δηαζθαιίδεη 
φηη ε νινθιήξσζε, νη δνθηκέο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εκπφδηα, κε ηξφπν αζθαιή θαη ηθαλνπνηεηηθφ. Σν 
Υξνλνδηάγξακκα Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ην αληίζηνηρν 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ ηεο επέθηαζεο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη φιεο 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Σν Πξφγξακκα Γνθηκψλ ζα ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ζα 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ Γνθηκψλ 
Δξγνζηαζηαθήο Απνδνρήο (FAT) έσο ηε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία (TR). 

 Μαδί κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο, ν Αλάδνρνο 
ζα ππνβάιεη ηέζζεξα (4) αληίγξαθα ηνπ ιεπηνκεξνχο Υξνλνδηαγξάκκαηνο Θέζεο 
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ζε Λεηηνπξγία παξνπζηάδνληαο ηηο δνθηκέο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Σν Υξνλνδηάγξακκα Θέζεο ζε Λεηηνπξγία ηνπ Αλαδφρνπ ζα δείρλεη 
ιεπηνκεξψο ηα ζεκεία δηεπαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
εθπαίδεπζεο. 

 

4. Γηαδηθαζίεο Γνθηκώλ 

 Όιεο νη δηαδηθαζίεο δνθηκψλ ζα ππνβιεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ. Οη δηαδηθαζίεο δνθηκψλ ζα εκθαλίδνπλ κε 
ζαθήλεηα ηελ έθηαζε ησλ δνθηκψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ θάζε ππνβνιή, ηε κέζνδν 
δνθηκψλ, ηα θξηηήξηα απνδνρήο, ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην ζεκείν 
δηεμαγσγήο ηνπο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε πέληε (5) αληίγξαθα ησλ 
πξνηεηλφκελσλ απφ απηφλ δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 

 Κακία δνθηκή δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δνθηκήο. Ο 
Αλάδνρνο ζα είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο απφ 
θαζπζηέξεζε δηελέξγεηαο δνθηκψλ εμαηηίαο κε εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ 
δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ. 

 Οη δηαδηθαζίεο ζα ππνδηαηξεζνχλ θαηάιιεια γηα ηα δηάθνξα κέξε ηνπ πζηήκαηνο, 
βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο.  

 

5. Όξγαλα Γνθηκώλ 

 Όια ηα φξγαλα δνθηκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ θαη 
ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ζα είλαη δηαθξηβσκέλα απφ αλεμάξηεηα δηαπηζηεπκέλα 
εξγαζηήξηα. 

 Σα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ βαζκνλφκεζεο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε, 
ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ.  

 Όια ηα φξγαλα δνθηκψλ ζα έρνπλ κία απηνθφιιεηε εηηθέηα κε ζαθή έλδεημε ηεο 
εκεξνκελίαο πνπ δηαθξηβψζεθε ην φξγαλν, ηνπ αξηζκνχ ζεηξάο ηνπ θαη ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο δηαθξίβσζήο ηνπ.  

 

6. Σκήκαηα Γηα Σε Θέζε ε Λεηηνπξγία 

 Δίλαη επηηξεπηφ, εάλ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο «Θέζεο ζε Λεηηνπξγία» λα 
δηαηξεζνχλ ηα πξσηνγελή ζπζηήκαηα ζε θαζνξηζκέλν αξηζκφ ιεηηνπξγηθψλ 
ππνδηαηξέζεσλ, πνπ νλνκάδνληαη «Σκήκαηα γηα ηε Θέζε ζε Λεηηνπξγία» ηνπ Έξγνπ. 

 Ζ ππνδηαίξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαθάησ 
πεξηνξηζκνχο: 

α) Γηεπηθάλεηεο κε άιια ηκήκαηα: Σν ηκήκα πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζα 
πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απηφλνκν θαη λα έρεη πεξηνξηζκέλεο 
δηεπηθάλεηεο κε άιια ηκήκαηα. 

β) Γεσγξαθηθή ζέζε: Σν ηκήκα πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζα θαιχπηεη κία 
πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ είλαη ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο, ζε 
ζρέζε κε ην πξσηνγελέο ζχζηεκα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλε.  
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γ) Υξνλνδηάγξακκα Δγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκνύ: Σν κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο 
πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξνζδηνξίδεηαη ελ κέξεη απφ ηελ πξφνδν ηεο 
εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Κάζε ηκήκα πνπ ζα ηεζεί ζε Λεηηνπξγία ζα έρεη έλα θαη κνλαδηθφ θσδηθφ, ν νπνίνο 
θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζε θάζε θχιιν δνθηκήο θαη Θέζεο ζε Λεηηνπξγία. 

 

7. Φάζεηο Γνθηκώλ Καη Θέζεο ε Λεηηνπξγία 

 Γηα ην ζθνπφ ηεο Θέζεο ζε Λεηηνπξγία πξνζδηνξίδνληαη νη παξαθάησ θάζεηο σο 
αθνινχζσο: 

α) Δξγνζηαζηαθή Γνθηκή Απνδνρήο (FAT). Οη δνθηκέο απηέο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 
εμνπιηζκνχ, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο ζην Έξγν. 

β) Γνθηκέο εγθαηάζηαζεο (IT). Οπηηθή επηζεψξεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 
θαισδίσλ θαη δνθηκέο γεηψζεσο, γηα λα επηδεηρζεί φηη ν εμνπιηζκφο έρεη 
εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη είλαη αζθαιέο λα 
ελεξγνπνηεζεί κε ηελ ηειηθή ηζρχ. 

γ) Αλεμάξηεηεο Γνθηκέο (SAT). Γνθηκή νιφθιεξσλ ζπζηεκάησλ ρσξηζηά, γηα 
λα απνδεηρζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 
Δπηδφζεσλ. 

δ) Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ (SΗT). Γνθηκέο γηα λα απνδεηρζεί ε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ κεηαμχ ηνπο θαη κε έκθαζε ζηηο 
ηερληθέο δηεπηθάλεηεο, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξσηεπφλησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
Αλαδφρνπ. Ζ θάζε ησλ SIT πεξηιακβάλεη δνθηκέο κε θίλεζε ησλ ζπξκψλ ζε 
ρακειή ηαρχηεηα.  

ε) Γνθηκέο Δπίδνζεο πζηήκαηνο (SPT). Γνθηκή γηα λα απνδεηρζεί ε ζπλνιηθή 
ιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ αλεμάξηεησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ήδε ζε 
ιεηηνπξγία. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ απφδεημε ζπκκφξθσζεο πξνο νιφθιεξν ην 
ζχζηεκα Πξνδηαγξαθψλ Δπηδφζεσλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζπζηεκάησλ. 
Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη Γνθηκέο Δπίδνζεο ηνπ 
πζηήκαηνο νλνκάδεηαη Φάζε Γνθηκήο Δπίδνζεο πζηήκαηνο. Ο Αλάδνρνο 
ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο δνθηκήο επίδνζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ζη) Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία (TR): Γνθηκέο γηα λα απνδεηρζεί ε νιηθή 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ Μεηξφ ζαλ ζχζηεκα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 
απφδεημε ζπκκφξθσζεο κε ηηο Πξνδηαγξαθέο Δπηδφζεσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηηο Πξνδηαγξαθέο Αμηνπηζηίαο, Γηαζεζηκφηεηαο, 
πληεξεζηκφηεηαο, Αζθάιεηαο (RAMS). Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία νλνκάδεηαη Φάζε Γνθηκαζηηθήο 
Λεηηνπξγίαο. Θα έρεη δηάξθεηα θαη’ ειάρηζην έλα (1) κήλα θαη ζα δηεμάγεηαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο 
ρξνλναπνζηάζεηο, ρσξίο επηβάηεο. 

 Όιεο νη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δειαδή απφ (β) έσο (ζη) ζα 
γίλνπλ κε ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ θχξην αλάδνρν ηεο 
επέθηαζεο, κε ηπρφλ άιινπο αλαδφρνπο αλ απαηηείηαη (πρ. πζηήκαηνο θνκίζηξνπ, 
λένπ ηξνραίνπ πιηθνχ) θαη κε ηελ ΑΜ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζή 
ηνπο. 
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 ην ηέινο ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θάζεσλ δνθηκήο, ζα ειεγρζνχλ επίζεκα ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κε ηελ ΑΜ. ε απηή ηε θάζε ειέγρνπ, ζα δεκηνπξγεζεί 
έλαο επίζεκνο θαηάινγνο εθθξεκνηήησλ (PUNCH LIST) θαη ζα θαηαγξαθνχλ νη 
ηπρφλ ειιείςεηο ή/θαη παξεθθιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε ιεπηνκεξή κειέηε 
εγθαηάζηαζεο, ηε δνθηκή θαη επίδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή/θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη θαη ζα δηαηεξήζεη βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ζα πεξηέρεη ηνπο 
θαηαιφγνπο εθθξεκνηήησλ αλά γεσγξαθηθφ ηκήκα (π.ρ. ζηαζκφο, θξέαξ θιπ) θαη 
ηερληθφ αληηθείκελν. Καη’ ειάρηζηνλ, θάζε θαηάινγνο εθθξεκνηήησλ ζα θέξεη έλα 
κνλαδηθφ θσδηθφ αλαγλψξηζεο ζπκβαηφ κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο 
χκβαζεο, κία πιήξε πεξηγξαθή θάζε εθθξεκφηεηαο κε ηελ εκεξνκελία 
θαηαρψξεζήο ηεο, ην ππεχζπλν πξφζσπν γηα ηελ άξζε ηεο θαη ηελ εκεξνκελία 
άξζεο ηεο, εθφζνλ ε εθθξεκφηεηα ηνπ θαηαιφγνπ έρεη αξζεί. 

 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εθζέζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο δνθηκέο θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
δνθηκψλ Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ θαη ησλ δνθηκψλ Δπηδφζεσλ πζηεκάησλ γηα 
φζα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή ηνπ.  

 

8. Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Γνθηκήο Δλνπνίεζεο ησλ πζηεκάησλ, ν Αλάδνρνο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην αλάδνρν ηνπ έξγνπ ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο 
Πεηξαηά, αιιά θαη κε άιινπο αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ αλ απαηηείηαη ζα εθηειέζεη φιεο 
ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη φια ηα πξνβιήκαηα 
δηεπηθάλεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Έξγνπ έρνπλ ιπζεί επηηπρψο θαη φηη ην 
χζηεκα Μεηξφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά. Ο Αλάδνρνο ζα δηνξζψζεη ειιείςεηο 
θαη ειαηηψκαηα, ηα νπνία ζα απνθαιπθζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ δνθηκψλ. 

 Ζ Γνθηκή Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ ζα επηθεληξσζεί ζηελ απφδεημε φηη ηα δηάθνξα 
ζπζηήκαηα ηνπ Έξγνπ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ καδί κε νξζφ ηξφπν. 

 Οη επηκέξνπο δνθηκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηo πιαίζην ηεο δνθηκήο 
ελνπνίεζεο ζα απνδεηθλχνπλ ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγηθφηεηα, 
πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο δηεπηθάλεηεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο, π.ρ. ζα επηβεβαηψζεη 
ηελ νξζή παξνρή ηζρχνο θαη ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Ζ Γνθηκή Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ ζα ειέγμεη φινπο ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ Καλνληθή 
Λεηηνπξγία, ηνλ Τπνβαζκηζκέλν Σξφπν Λεηηνπξγίαο θαη ηε Λεηηνπξγία Έθηαθηεο 
Αλάγθεο (ρσξίο λα πξνθιεζεί θακία βιάβε ζηνλ εμνπιηζκφ). 

 Δπηπιένλ δνθηκέο ζα δηεμαρζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο. 

 Μεηά απφ θάζε επηηπρή Γνθηκή Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ησλ Γνθηκψλ Δπηδφζεσλ, φια ηα ειαηηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ζα 
πξέπεη λα έρνπλ δηνξζσζεί. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ ην Πηζηνπνηεηηθφ 
Γνθηκήο Δλνπνίεζεο ησλ πζηεκάησλ πξνο ππνγξαθή γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη 
ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

Τπεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
θαη ηε δηεμαγσγή ησλ Γνθηκψλ Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ είλαη ν θχξηνο αλάδνρνο 
ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο 
ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη πφξνπο 
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πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί ζηε δηεμαγσγή ησλ ελ 
ιφγσ δνθηκψλ. Οη θαηάιιεινη εθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο 
ζα είλαη παξφληεο ζε φιεο ηηο Γνθηκέο Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ θαη ζα απνζηέιινπλ 
κεηά ην πέξαο ησλ δνθηκψλ νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο ηνπο 
δεηεζνχλ, ζρεηηθέο κε ηα ζπζηήκαηά ηνπο, ζηνλ θχξην αλάδνρν ηεο Β’ θάζεο ηεο 
επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ.  

 

9. Γνθηκέο Δπηδόζεσλ Σσλ πζηεκάησλ 

 Καηά ηελ πεξίνδν ησλ Γνθηκψλ Δπηδφζεσλ ησλ πζηεκάησλ, ν Αλάδνρνο ζα 
εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηηο επηδφζεηο 
νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θάζε ππνζπζηήκαηνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πζηήκαηνο Μεηξφ. Ο Αλάδνρνο ζα δηνξζψζεη ειιείςεηο θαη ειαηηψκαηα πνπ ζα  
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ.  

 Ζ Γνθηκή Δπηδφζεσλ ζα επηθεληξσζεί ζηελ πηζηνπνίεζε φηη νη επηδφζεηο ησλ 
δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ ηνπ Έξγνπ θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζε ζέζε λα 
δηαζθαιίδνπλ ζσζηή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία θαη είλαη επαξθείο γηα λα επηηξαπεί ε  
Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία.  

Τπεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
θαη ηε δηεμαγσγή ησλ Γνθηκψλ Δπηδφζεσλ ησλ πζηεκάησλ είλαη ν θχξηνο 
αλάδνρνο ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη 
πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί ζηε δηεμαγσγή 
ησλ ελ ιφγσ δνθηκψλ. Οη θαηάιιεινη εθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο ζα είλαη παξφληεο ζε φιεο ηηο Γνθηκέο Δπηδφζεσλ ησλ πζηεκάησλ θαη 
ζα απνζηέιινπλ κεηά ην πέξαο ησλ δνθηκψλ νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
θαη αλαθνξέο ηνπο δεηεζνχλ, ζρεηηθέο κε ηα ζπζηήκαηά ηνπο, ζηνλ θχξην αλάδνρν 
ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ.
  

 

10. Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο ζα πηζηνπνηήζεη φηη ην 
φιν ζχζηεκα θαη θάζε ππνζχζηεκα ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη απνδεθηφ γηα 
έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε  ηελ 
αμηνπηζηία, δηαζεζηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη φηη ην χζηεκα Μεηξφ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα παξέρεη ν Αλάδνρνο 
γηα ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

 Καηά ηε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία, ζα απνδεηρζεί ε επάξθεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, 
ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αζθήζεηο αζθαιείαο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα θαηαδείμεη ηε ζπληεξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηηο ψξεο κε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξφ (ψξεο εθηέιεζεο ηερληθψλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα παξέρεη. 

 Τπεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
θαη ηε δηεμαγσγή ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο είλαη ν θχξηνο αλάδνρνο ηεο Β’ 
θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά. Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα έρεη 
ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη πφξνπο πξνθεηκέλνπ 
λα ζπλδξάκεη ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί ζηε δηεμαγσγή ησλ ελ ιφγσ δνθηκψλ. 
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Οη θαηάιιεινη εθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα είλαη 
παξφληεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ζα απνζηέιινπλ 
κεηά ην πέξαο ησλ δνθηκψλ νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο ηνπο 
δεηεζνχλ, ζρεηηθέο κε ην ζχζηεκα, ζηνλ θχξην αλάδνρν ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο 
πξνο Πεηξαηά πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ. 

 ην ηέινο ηεο Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο, ε ΑΜ, καδί κε ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ θχξην 
αλάδνρν ζα απνθαζίζνπλ θαηά πφζνλ ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν γηα εκπνξηθή 
ιεηηνπξγία ή πξέπεη λα παξαηαζεί ν ρξφλνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Παξάηαζε 
ηεο πεξηφδνπ Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ζα απαηηεζεί φηαλ: 

 Σν ζχζηεκα δελ έρεη απνδεηρζεί σο ηθαλνπνηεηηθά αζθαιέο, δηαζέζηκν ή 
αμηφπηζην. 

 Σν ζχζηεκα δελ έρεη απνδεηρζεί σο ηθαλνπνηεηηθά ζπληεξήζηκν. 

 Ζ Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία έρεη δηαθνπεί γηα πεξηζζφηεξεο απφ νθηψ (8) ψξεο. 

 
 

11. Αλαθνξέο Γνθηκώλ 

 Ο Αλάδνρνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ, ζα ζπληάζζεη αλαθνξέο θαη ζα ηεξεί 
ηα απαηηνχκελα κεηξψα ησλ κειεηψλ, εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκήο πνπ απαηηνχληαη 
πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεη φηη νη αληίζηνηρεο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ ηεξεζεί, νη 
ζεζπηζκέλεο απαηηήζεηο έρνπλ ηθαλνπνηεζεί θαη φηη έρεη δνζεί έγθξηζε γηα ιεηηνπξγία 
φισλ ησλ κεξψλ ηνπ πζηήκαηνο. Απηέο νη αλαθνξέο ή θαηαγξαθέο ζα είλαη 
επαξθείο γηα ζέζε ζε ιεηηνπξγία θάζε κέξνπο ηνπ πζηήκαηνο θαη πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα έγθξηζε απφ ηελ 
ΑΜ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξνεηνηκάζεη θαη ζα πξνσζήζεη ζηελ ΑΜ ην πξσηφηππν θαη ηξία (3) 
αληίγξαθα Αλαθνξάο Γνθηκψλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ην πέξαο θάζε 
δνθηκήο. 

 Δάλ ε ΑΜ απνδερζεί φηη νη δνθηκέο έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε θαη 
ηελ εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δνθηκψλ, ν εθπξφζσπνο ηεο ΑΜ ζα ππνγξάςεη γη’ απηφ 
ην κέξνο ηεο δνθηκήο, ζην θαηάιιειν θχιιν δνθηκήο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ΑΜ γηα 
φια ηα κέξε ηεο δνθηκήο, ε δνθηκή είλαη επηηπρήο θαη ν Αλάδνρνο ζα εθδψζεη θαη 
ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ηελ θαηάιιειε Αλαθνξά Γνθηκήο. 

 Πξνηνχ αξρίζνπλ νη θάζεηο δνθηκψλ SPT θαη TRΣ ν Αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη έλα 
αξρείν «Γνθηκέο θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο» γηα θάζε ζχζηεκα ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ ζα πεξηέρεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηηο παξαθάησ απαηηνχκελεο 
πιεξνθνξίεο: 

1. Καηάινγνο ησλ Κσδηθψλ ησλ ηκεκάησλ γηα ηε Θέζε ζε Λεηηνπξγία (θαηά 
ηνπνζεζία). 

2. Γηάγξακκα Λνγηθήο ησλ ηκεκάησλ γηα ηε Θέζε ζε Λεηηνπξγία. 

3. Αλαθνξέο Γνθηκψλ Δγθαηάζηαζεο (ΗT) (αλά ηκήκα). 

4. Αλαθνξέο Αλεμάξηεησλ Γνθηκψλ (SAT) (αλά ηκήκα). 

5. Αλαθνξέο Γνθηκψλ Δλνπνίεζεο πζηεκάησλ (SIT). 

6. Καηάινγνο Δθθξεκνηήησλ (PUNCH LIST). 

7. Καηάινγνο ησλ Αηηήζεσλ Δξγνηαμηαθψλ Αιιαγψλ (FCR). 

8. Καηάινγνο Αλαθνξψλ Με πκκφξθσζεο (NCR). 
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9. Καηάινγνο φισλ ησλ Αηηήζεσλ Σερληθψλ Παξεθθιίζεσλ. 

10. Καηάινγνο φιεο ηεο ρεδηαζκέλεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο (PPM) 
ζπκπεξηιακβάλνληαο θαηάινγν επηζθεπψλ. 

11. Καηάινγνο φισλ ησλ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» ρεδίσλ, Πξνδηαγξαθψλ θαη 
Φχιισλ Τπνβνιήο Τιηθψλ (MSS). 

12. Καηάινγνο ησλ Αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

13. Καηάινγνο φισλ ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν. 

14. Καηάινγνο Δγρεηξηδίσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. 

 Όηαλ ην αξρείν «Γνθηκέο θαη Θέζε ζε Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο» είλαη πιήξεο, ν 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ πέληε (5) αληίγξαθα ηνπ αξρείνπ κέζα ζε έλα (1) 
κήλα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ. 

 Έλα μερσξηζηφ αξρείν «Γνθηκέο Δπηδφζεσλ θαη Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία» ζα 
δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο θάζεηο SPT θαη TRΣ γηα ηα αληηθείκελα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε. 
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GS0430 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ  
 
1. ΚΤΡΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 Δίλαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ νξίδνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά πκβαηηθά 
ηεχρε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ΚΑΣ. Σα αληαιιαθηηθά απηά αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ 
Έξγνπ, ηελ δε πξνκήζεηα θαη παξάδνζε πξνο ηελ ΑΜ πξέπεη λα νινθιεξψζεη ν 
Αλάδνρνο ην αξγφηεξν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δνθηκψλ ηνπ Έξγνπ, θαηά πεξίπησζε. 

 
2. ΚΤΡΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΓΓΤΖΖ 

 Δίλαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή, απνθαηάζηαζε 
ειαηησκάησλ, βιαβψλ, θαθνηερληψλ θαη άιισλ ειιείςεσλ, πνπ νθείινληαη ζηνλ 
Αλάδνρν, εκπίπηνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαζ’ φιε ηελ ηξηεηή (3) 
πεξίνδν εγγχεζεο ηνπ Έξγνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ΚΑΣ. Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηηο δαπάλεο απνζήθεπζεο απηψλ θαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο.   

 
3. ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 

Δίλαη ηα εμαξηήκαηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθά πνπ πθίζηαληαη θζνξά θαηά ηε ζπλήζε 
ρξήζε ηνπ Έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε 
πξνδηαγεγξακκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 
πνπ εγθαηαζηάζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία. 

Σα αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά νξίδνληαη ζηα Δγρεηξίδηα πληήξεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, φπσο ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. H 
πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθψλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ Αλαδφρνπ.  

 
4. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 
ζηελ ΑΜ θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ γηα ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ έλαξμε ηεο θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο έσο θαη ηξία (3) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. Ο θαηάινγνο 
απηφο ζα θαιχπηεη θχξηα θαη αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά κε αλαθνξά ζην κέγηζην 
εγγπεκέλν ρξφλν παξάδνζήο ηνπο απφ ηελ εκέξα  αλάζεζεο ηεο παξαγγειίαο. Σα 
αληαιιαθηηθά ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ ηξηεηήο (3) εγγχεζε ηνπ Έξγνπ ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ 
είλαη απνζεθεπκέλα ζηηο απνζήθεο ηεο ΑΜ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην αληαιιαθηηθφ 
δηαπηζησζεί σο ειαηησκαηηθφ ή απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ θαηά ηε ρξήζε ηνπ, απηφ 
ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη ηνλ θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηνπ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο, 
θαηά ηξφπν ψζηε ε Δηαηξία/Φνξέαο Λεηηνπξγίαο λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί 
ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ βάζεη ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα έρεη. Ζ ΑΜ ζα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη φινη νη πξνκεζεπηέο / θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην Έξγν ζα δχλαληαη λα παξέρνπλ ηα απαηηνχκελα 
αληαιιαθηηθά γηα πεξίνδν δεθαπέληε (15) εηψλ κεηά ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ. 
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Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηα εηδηθά εξγαιεία θαη ινγηζκηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εγθαηέζηεζε. Σν θφζηνο 
πξνκήζεηάο ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζην ΚΑΣ.  
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GS0450 ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ  

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Πεξηγξαθή Δξγαζίαο 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 
θαζαξηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 
ηνπ ηειηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγνηαμίσλ πξν ηεο 
παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΑΜ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ 
εξγνηαμίσλ απφ ηα πιηθά ηνπ, ηα άρξεζηα πξντφληα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ηα 
απνξξίκαηα, ηφζν ζηε ζηάζκε ηζνγείνπ / εδάθνπο φζν θαη ζε άιια επίπεδα ησλ 
ζηαζκψλ, θξεάησλ θαζψο θαη ησλ ζεξάγγσλ. Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 
δηάζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκάησλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί ιφγσ ησλ πνιιψλ 
δηαθνξεηηθψλ αλαδφρσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν ζε θάζε εξγνηάμην. 

2. ΔΚΣΔΛΔΖ 

2.1 Καζαξηζκόο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

2.1.1 Σν θάζε εξγνηάμην ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε εππξεπηζκέλε θαη ηαθηηθή 
θαηάζηαζε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εκεξήζην γεληθφ θαζαξηζκφ θαη 
ππεξεζία απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ απφ ην/ηα εξγνηάμην/α ζηνλ 
βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί. Σα αλσηέξσ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εθθέλσζε δνρείσλ 
θαη θάδσλ απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην/ζηα 
εξγνηάμην/α. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ θαη πιηθψλ ζε 
νπνηνδήπνηε ρψξν, εηδηθά ζε ζεκεία πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζε 
θξέαηα θαη ζήξαγγεο. 

2.1.2 Σα πξντφληα ηνπ θαζαξηζκνχ, πιηθά θαη ζθνππίδηα, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην/ηα 
εξγνηάμην/α θαη δελ επηηξέπεηαη ηαθή ή/θαη θαχζε απηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα πάξεη 
φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο γηα λα πξνζηαηέςεη αληηθείκελα πνπ δελ επηηξέπεηαη 
λα απνκαθξπλζνχλ / θαηαζηξαθνχλ θαη βξίζθνληαη εληφο ή πιεζίνλ ησλ πεξηνρψλ 
εξγαζηψλ ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ. Σα δηαζσζέληα πιηθά / αληηθείκελα θιπ ζα 
απνζεθεπηνχλ ζε αζθαιή ζέζε, εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ. 

2.1.3 Ζ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ θαη πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ, ζα γίλεηαη 
θαηά ηξφπν αζθαιή θαη παξαδεθηφ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη 
δηαηάμεηο. Όια ηα επηδήκηα απνξξίκκαηα ζα απνκαθξπλζνχλ θαη ζα απνηεζνχλ 
ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο / δηαηάμεηο ζε εγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 
απφζεζεο. 

2.1.4 Ζ ΑΜ κπνξεί, αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, λα απαηηήζεη γεληθφ 
θαζαξηζκφ ηνπ/ησλ εξγνηαμίνπ/σλ σο κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

 

2.2 Σειηθόο Καζαξηζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγνηαμίσλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δνθηκψλ, ν Αλάδνρνο ζα θαζαξίζεη 
πιήξσο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ νινθιήξσζε. Όια ηα άρξεζηα ή/θαη αρξεζηκνπνίεηα 
πιηθά, πξντφληα θαζαηξέζεσλ θηι ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην/ηα εξγνηάμην/α. Θα 
θαζαξηζζνχλ θαη αθαηξεζνχλ φιεο νη θειίδεο, ζεκάδηα, ζθφλε, κπάδα, δαθηπιηθά 
απνηππψκαηα θαη θάζε είδνπο ξχπνη αθφκε θαη πηζαλά γξαθήκαηα (graffiti) απφ 
βαλδαιηζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο επαγγεικαηηθά απνξξππαληηθά, πνπ δελ ζα 
θζείξνπλ ηελ θαηαζθεπή φπνπ απαηηείηαη. 
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GS0460 ΑΡΥΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ  
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1  Πεξηγξαθή 

 Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη 
εγγξάθσλ ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζα ηεξείηαη γηα θάζε μερσξηζηφ ηκήκα (Δξγνηάμην) 
ηνπ Έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ζα πξνβεί ζηελ νξγάλσζε θαθέισλ, ζπζηεκάησλ 
αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ θαη ζρεδίσλ, έηζη ψζηε φια ηα πεξηερφκελα ηνπ αξρείνπ 
λα ηεξνχληαη ζε αλεμάξηεηνπο θαθέινπο, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζε θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο ηέηνηεο ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα επηζεψξεζε απφ 
ηελ ΑΜ. 

1.2  Πεξηερόκελα Αξρείνπ Δξγνηαμίνπ 

Σν Αξρείν Δξγνηαμίνπ ζα πεξηέρεη  ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 

 πκβαηηθά Σεχρε 

 Δγθεθξηκέλα ρέδηα Δγθαηάζηαζεο θαη Φχιια ππνβνιήο πιηθψλ (ΦΤΤ) 

 Μεζνδνινγίεο εγθαηάζηαζεο 

 Δληνιέο εξγαζίαο 

 Ζκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ, Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (ΖΜΑ), Ζκεξνιφγην 
Απνινγηζηηθψλ Δξγαζηψλ 

 Αλαθνξέο Δπηζεψξεζεο 

 Απνηειέζκαηα Γνθηκψλ επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ, Πίλαθαο ζπκβαηηθά 
απαηηνχκελσλ δνθηκψλ θαη πξαγκαηηθά εθηειεζζεηζψλ 

 Αλαθνξέο κε πκκφξθσζεο, Σερληθέο Παξεθθιίζεηο, Αιιαγέο επί ηφπνπ ηνπ 
Έξγνπ 

 Φσηνγξαθίεο / video πξνφδνπ ηνπ έξγνπ 

 Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ΑΤ, ΦΑΤ, ΟΓΑΤΔ 

 Αιιεινγξαθία ηνπ Έξγνπ 

 

2. ΥΔΓΗΑ ΑΡΥΔΗΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψλεη ηηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο απφ ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, πξνζδηνξίδνληαο ηηο 
πξαγκαηηθέο ζέζεηο ππφ θιίκαθα ζηα ζρέδηα Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Αξρείνπ, γηα 
ηηο απαηηνχκελεο νδεχζεηο, εγθαηεζηεκέλα ζηνηρεία ζε ηνίρνπο ή εγθηβσηηζκέλα ή 
επηρσκέλα αιινχ. Κχξηεο νδεχζεηο ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ ζα επηζεκαίλνληαη κε 
δηαζηάζεηο θαη πςφκεηξα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο ή 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή πνπ πξνθχπηεη απφ επί ηφπνπ 
αιιαγή (Field Change) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Απαηηήζεηο Μειεηψλ GS0200 
ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, ή απφ Δληνιή ηεο ΑΜ, ζα απνηππψλεηαη θαη ζα 
θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα ζρέδηα ηνπ Αξρείνπ ηνπ Έξγνπ. Οη αιιαγέο ζηα 
ζρέδηα ζα απεηθνλίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη ζα αθνινπζείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα απνηεινχλ ην Αξρείν 
ηνπ Δξγνηαμίνπ θαη ζα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα έληππα επί ηφπνπ αιιαγψλ 
(Field Changes). 
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GS0470 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΣΑ 
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ  

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Πεξηγξαθή  

Σν άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη πξνδηαγξαθέο γεληθψλ απαηηήζεσλ ησλ πιηθψλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Έξγνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαρείξηζεο, 
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζήο ηνπο. 

1.2 Πνηόηεηα ησλ πιηθώλ 

1.2.1 Σα πξνκεζεπφκελα πιηθά ζα είλαη θαηλνχξγηα. Τιηθά θαη εμνπιηζκφο ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ, δηαρεηξηζζνχλ θαη ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν εμαζθαιίδνληαο φηη ε 
πεξαησζείζα εξγαζία είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. 

1.2.2 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλεο θαηεγνξίαο θαη πνηφηεηαο 
γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ππφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα 
αληέρνπλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, ρσξίο λα πθίζηαληαη παξακφξθσζε ή επηδείλσζε 
νπνηαζδήπνηε ηδηφηεηαο ή ηκήκαηνο ηνπο θαη ρσξίο λα επεξεαζηνχλ νη πεξηνρέο ηνπ 
Έξγνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιφγσ απηψλ. 

 

2. ΔΣΗΚΔΣΔ 

2.1 Μφληκεο εηηθέηεο κε έλδεημε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηχπνπ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ 
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε εκθαλείο πεξηνρέο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζήο ηνπο. Δηηθέηεο κε ζθνπφ ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή δελ πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε εκθαλείο πεξηνρέο. 

 

3. ΠΖΓΔ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

3.1 Ζ ΑΜ ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο πξνηεηλφκελεο πεγέο πξνκήζεηαο φισλ ησλ πιηθψλ 
θαη εμνπιηζκνχ φπσο νξίδεηαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. 

3.2 Γηα πιηθά / ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη δνθηκέο, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο, ε ΑΜ ζα 
εηδνπνηείηαη γξαπηψο γηα απηέο, αιιά θαη φρη αξγφηεξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 
πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπο. 

 

4. ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

4.1 Σα πιηθά ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηππνπνίεζεο ηεο παξ. 1.1  ηνπ 
άξζξνπ GS0080. 

 

5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΧΝ 

5.1 Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πξνο 
ελζσκάησζε ζα δηαρεηξίδνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δπηπιένλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα ελζσκαηψλνληαη 
απφ εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζρεηηθά 
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κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά θαη νη νπνίνη ζα έρνπλ εθπαηδεπηεί / πηζηνπνηεζεί 
θαηάιιεια, φπνπ είλαη αλαγθαίν. 

5.2 Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη φηη κφλν ηα εηδηθά εξγαιεία πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

6. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

6.1 Σα πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα απφ ηνπο 
θαλνληζκνχο πηζηνπνηεηηθά π.ρ. θαηά EN 10204, CE, εθζέζεηο δηαπηζηεπκέλσλ 
εξγαζηεξίσλ, εγθξίζεηο ηχπνπ θιπ. 

Δπηθίλδπλα πιηθά (βαθέο, δηαιχηεο, θηι) ζα ζπλνδεχνληαη απφ ιεπηνκεξή Φχιια 
Αζθαιείαο Τιηθψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

6.2 Ζ ΑΜ ζα απαηηήζεη πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 
νπνηνδήπνηε πιηθφ πξνο ελζσκάησζε ζην Έξγν, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαη 
Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα απαίηεζεο 
πηζηνπνηεηηθνχ ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο αλά είδνο πιηθνχ. 

6.3 Τιηθά ή εμνπιηζκφο πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε 
ζπκθσλία κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

6.4 Γείγκαηα πιηθψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο ζα 
ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο απφ ηελ ΑΜ νπνηεδήπνηε. Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
επαιήζεπζεο δεισζεηζψλ ηδηνηήησλ γηα πιηθά πνπ εκπίπηνπλ ζε δηαδηθαζίεο 
ζπκκφξθσζεο θαηά CE νπνηεδήπνηε. Σν γεγνλφο φηη ηα πιηθά ζπλνδεχνληαη απφ 
πηζηνπνηεηηθά δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα εθηειέζεη 
ηπρφλ πξνβιεπφκελεο επί ηφπνπ εξγνηαμηαθέο δνθηκέο. 

 

7. ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

7.1 Ζ απνζηνιή πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ην 
Έξγν, ζα γίλεηαη ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ πκβαηηθνχ 
Υξνλνδηαγξάκκαηνο. Όηαλ ε απνζηνιή πιηθνχ πξνεγείηαη ησλ απαηηνχκελσλ 
εκεξνκεληψλ, ηφηε απηφ ζα απνζεθεχεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο πξνζηαζία ηνπ απφ θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, δεκηέο θαη 
θηλδχλνπο. 

7.2 Όπνπ ε ΑΜ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά ή κέξε απηψλ γηα ην Έξγν, απηά ζα πξέπεη 
γεληθά λα απνζηέιινληαη ζην Δξγνηάμην απφ ηελ ΑΜ ζε εκεξνκελία πνπ ζα 
επηηξέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ πκβαηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

8. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

8.1 Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ ζξαχζε ή απμεκέλε πίεζε. Σα 
ηκήκαηα πνπ πξνεμέρνπλ ζα πξνζηαηεχνληαη κε μχια, ζηεξίγκαηα ή άιιεο 
εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο. Τιηθά θαη εμνπιηζκφο ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ ρψκαηα θαη 
πγξαζία κε πεξηηχιημε ή κε άιινπο εγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Μηθξά ηεκάρηα ζα 
πξέπεη λα παθεηάξνληαη ζε θηβψηηα, παιέηεο ή βαξέιηα γηα λα απνθεχγνληαη 
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δηαζθνξπηζκνί θαη απψιεηεο. Θα εμαζθαιίδεηαη απζηεξά έλαο θαηάινγνο κε 
πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ζε θάζε ζπζθεπαζία. 

8.2 Φφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ζα 
γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ρσξίο δεκηέο. Οη απνζηνιέο 
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ζα πξνγξακκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ην Υξνλνδηάγξακκα ηνπ 
Έξγνπ θαη ζα ζπληνλίδνληαη έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο 
θαη ζπλζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ. Σα πιηθά ζα απνζηέιινληαη ρσξίο δεκηέο, κε ηε 
ζπζθεπαζία (φπνπ απαηηείηαη) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ηηο ελδεηθηηθέο εηηθέηεο 
πιήξεηο θαη επαλάγλσζηεο. 

 

9. ΤΚΔΤΑΗΑ 

9.1 Κάζε ζήθε, θηβψηην ή ζπζθεπαζία, πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη “θηβψηην”, ζα 
πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηε ζήςε θαη αδηαπέξαζην απφ έληνκα, ζηηβαξήο 
θαηαζθεπήο θαη θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη. Σα πεξηερφκελα θάζε 
θηβσηίνπ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ είζνδν λεξνχ κε ηελ εθαξκνγή πδαηνζηεγνχο 
κεκβξάλεο βαξέσο ηχπνπ. 

9.2 Κάζε θηβψηην ζα θέξεη επαλάγλσζηε θαη αλεμίηειε ζήκαλζε κε κεγάια γξάκκαηα κε 
ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ χκβαζεο, ηα δηεζλή ζήκαηα δηαρείξηζεο, ζεκάλζεηο 
ηπρφλ επηθηλδπλφηεηαο ησλ πιηθψλ, ηα ζεκεία αλνίγκαηνο θαη άιιεο απαξαίηεηεο 
ζεκάλζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ 
θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξαιαβή ηνπο ζηνλ Δξγνηαμηαθφ ρψξν. 

9.3 Κάζε θηβψηην ζπλνδεχεηαη απφ κία ιίζηα πεξηερνκέλσλ, πνπ ζα δειψλεη ηνλ αξηζκφ, 
ηε ζήκαλζε, ην κέγεζνο, ην βάξνο θαη ην πεξηερφκελν, θαζψο θαη ζρεηηθά ζρέδηα. 
Έλα δεχηεξν αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξφκελεο ιίζηαο, ζα εζσθιείεηαη ζε έλα 
πδαηνζηεγέο πεξίβιεκα ζην εμσηεξηθφ θάζε θηβσηίνπ. 

9.4 Δπηπξνζζέησο, θάζε θηβψηην ζα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε ψζηε λα δειψλνληαη ην 
κεηθηφ θαη θαζαξφ βάξνο, ηα ζεκεία αλάξηεζεο ηνπ θαη άιιεο νδεγίεο θφξησζεο - 
κεηαθνξάο - απνζήθεπζεο. 

9.5 Πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ πξφιεςε ηεο θίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα ζηα 
θηβψηηα κε ηελ παξνρή βξαρηφλσλ ζηήξημεο, ηκάλησλ θαη θνριηψλ αζθάιηζεο, φπνπ 
είλαη απαξαίηεην. Οη ζάθνη ραιαξψλ εηδψλ ζα ζπζθεπάδνληαη ζε ζήθεο θαη ζα 
ζεκαίλνληαη επθξηλψο κε θαιά αζθαιηζκέλεο κεηαιιηθέο πηλαθίδεο, ζηηο νπνίεο ζα 
ππάξρνπλ ραξαγκέλα ε πνζφηεηα θαη ην φλνκα ηνπ εμαξηήκαηνο θαη ν αχμσλ 
αξηζκφο ηνπ ή ν αξηζκφο θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηε ιίζηα πεξηερνκέλσλ. 

9.6 Δππαζή πιηθά ζε πηψζεηο θαη θξνχζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πάλσ ζηε ζπζθεπαζία 
ηνπο δείθηεο πηψζεο / θξνχζεο. 

 

10. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

10.1 Σα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ηεο 
πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο γηα ην Έξγν, λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο θαη λα 
ειαρηζηνπνηείηαη θάζε θίλδπλνο εθδήισζεο ππξθαγηάο. 

10.2 Θα παξέρεηαη απνζήθεπζε ζε ζηεγαζκέλν ρψξν, εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα 
κέζα ππξφζβεζεο, πνπ ζα πξνζθέξεη πξνζηαζία έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 
(πγξαζία, ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο), φπσο απαηηείηαη γηα πιηθά θαη εμνπιηζκφ 
πνπ ππφθεηληαη ζε δηάβξσζε θαη νμείδσζε. 
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10.3 Σα βηνκεραληθά πιηθά ζα απνζεθεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηάθνξεο νδεγίεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, κε ηηο ζρεηηθέο ζθξαγίδεο θαη εηηθέηεο πιήξεηο θαη 
επαλάγλσζηεο. 

10.4 Θα ρξεζηκνπνηνχληαη πιαηθφξκεο, παιέηεο ή ηάθνη γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά 
πνπ ππφθεηληαη ζε δεκηά, φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε έδαθνο ή δάπεδν. Θα 
πξνβιέπνληαη απνζηάζεηο απφ γεηηνληθέο επηθάλεηεο γηα ηα απνζεθεπκέλα πιηθά 
πνπ απαηηνχλ θπζηθφ αεξηζκφ. 

10.5 Σα ζπζθεπαζκέλα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη κε ηα αξρηθά άζηθηα θηβψηηα ή δνρεία 
ηνπο. 

10.6 Τιηθά θαη εμνπιηζκφο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ απνζήθεπζεο. Σα αληαιιαθηηθά ζα ζπζθεπαζηνχλ θαηάιιεια γηα 
απνζήθεπζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο αιινηψζεηο. Δπαίζζεηα ηεκάρηα ή 
εμνπιηζκφο ζα πξνζηαηεπζνχλ θαηαιιήισο. 

10.7 Θα πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνδηθνί έιεγρνη ησλ απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ θαη ζα 
εμαζθαιίδεηαη φηη ηα πιηθά ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο 
ζπλζήθεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη δελ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ή θζνξά. 

10.8 Βηνκεραληθά πιηθά ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο κε εκθαλή θαη 
εχθνια αλαγλσξίζηκν ηξφπν ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπο. 

10.9 Τιηθά κε εκεξνκελία ιήμεσο ζα απνζεθεχνληαη κε ηε κέζνδν FIFO (First in - First 
out). 

10.10 Σα άθξα ησλ θαισδίσλ θαη νη είζνδνη ησλ θαισδίσλ ζηνπο εμνπιηζκνχο ή 
παξφκνηεο απνιήμεηο θαη αλνίγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνιήμεσλ 
ησλ ζσιελψζεσλ, ζα θαζαξηζηνχλ επηζηακέλσο θαη κεηά ζα θιεηζηνχλ κε ηαηλία ή 
ζα ηαπσζνχλ γηα λα εκπνδηζηεί ε επηθίλδπλε είζνδνο ζθφλεο, πγξαζίαο, εληφκσλ 
θαη λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία έλαληη θαηαζηξνθψλ. 

10.11 Όια ηα θελά θηβψηηα, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην Δξγνηάμην απφ ηνλ Αλάδνρν κε 
δηθή ηνπ επηβάξπλζε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα κεηά ηελ εθθέλσζή ηνπο. 

 

11. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΜ 

11.1 Ζ ΑΜ ζα κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ζην Δξγνηάμην ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνκεζεχεη ε 
ίδηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

 Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηελ ΑΜ γηα ηελ εκεξνκελία πνπ απαηηείηαη ε απνζηνιή 
απηψλ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα ηεξείηαη ην πκβαηηθφ Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 

11.2 Τιηθά θαη εμνπιηζκφο πνπ ζα παξέρεη ε ΑΜ ζα παξαιακβάλνληαη, εθθνξηψλνληαη, 
δηαρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζην Δξγνηάμην. Όια ηα πιηθά 
πνπ ζα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν. Δπηζθεπέο ζα επηηξέπνληαη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ΑΜ. 

11.3 Δάλ ν έιεγρνο ηνπ Αλαδφρνπ ζηα πιηθά θαη εμνπιηζκφ πνπ πξνκήζεπζε ε ΑΜ θαη 
απεζηάιεζαλ ζην Δξγνηάμην παξνπζηάδεη ελδείμεηο απσιεηψλ ή δεκηψλ, ν Αλάδνρνο 
πξέπεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ ΑΜ. Αλ ν Αλάδνρνο δελ εηδνπνηήζεη ηελ ΑΜ γηα 
ηέηνηεο απψιεηεο ή δεκηέο εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
απνζηνιή ζην εξγνηάμην, ζα ζεσξεζεί φηη παξέιαβε ηα πιηθά ρσξίο απψιεηεο ή 
δεκηέο. 
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11.4 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ζα απνδεκηψζεη ηελ ΑΜ γηα φιεο ηηο απψιεηεο ή 
δεκίεο ζε πιηθά ρνξεγεζέληα απφ ηελ ΑΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
ειαηησκάησλ θαη ειιείςεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιπθζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν 
ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ απνζηνιή ζην εξγνηάμην θαη φισλ ησλ εμφδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε απηψλ ησλ πιηθψλ απφ ηελ ΑΜ. 

11.5 Σν θφζηνο απψιεηαο πιηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΑΜ, ιφγσ ειιηπνχο θχιαμεο 
ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

11.6 Τιηθά θαη εμνπιηζκφο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ ΑΜ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
άιινπο ιφγνπο εθηφο ηνπ Έξγνπ. 

 

12. ΖΜΑΓΗΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ 

12.1 Όια ηα κεραλήκαηα, ν εμνπιηζκφο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα ζπλαξκνινγεζνχλ 
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ζην εξγνηάμην ή αιινχ, ζα έρνπλ αξηζκνχο πιηθνχ 
ηππσκέλνπο επάλσ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
Θα ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ζεκαδηψλ ησλ 
εμαξηεκάησλ ηαπηφζεκσλ ζπλαξκνγψλ. Δγράξαθηα καξθαξίζκαηα δελ ζα 
επηηξαπνχλ ζε θαλέλα εμάξηεκα πνπ δέρεηαη ηάζεηο ιφγσ θνξηίσλ. 

12.2 εκάδηα θαη θάζε άιινπ ηχπνπ ζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη ηελ 
κειινληηθή ζπληήξεζε θάζε ηεκαρίνπ, ζα ηνπνζεηεζνχλ επαλάγλσζηα ζε δχν (2) 
ζέζεηο θαη ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζηνλ ρξφλν. 

12.3 Γαιβαληζκέλα ή επηκεηαιισκέλα ηεκάρηα ζα ζηακπαξηζηνχλ πξηλ απφ ηελ 
θαηεξγαζία ηνπο. Θα ιεθζεί κέξηκλα γηα λα βεβαησζεί φηη ηα ζεκάδηα δελ έρνπλ 
απνζβεζζεί κε ην γαιβάληζκα ή ην βάςηκν θαη φηη δελ ραιάλε ηειεησκέλεο 
επηθάλεηεο θαη / ή θαηαζηξέθεηαη ν εμνπιηζκφο. 

12.4 Σα θχξηα ζρέδηα ζπλαξκνιφγεζεο ζα αλαθέξνπλ ηε κνξθή θαη ηηο ζέζεηο ησλ 
θσδηθψλ αξηζκψλ ησλ ηεκαρίσλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 
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 GS0510 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΡΟΟΓΟΤ 
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Κάζε κήλα ν Αλάδνρνο ζα εθπνλεί θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζε 
ηξία (3) αληίγξαθα ηε Μεληαία Αλαθνξά Πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαθνξά ζα 
ππνβάιιεηαη εληφο πέληε (5) πξψησλ εκεξψλ εθάζηνπ κελφο θαη ζα θαιχπηεη ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ παξειζφληνο κήλα. Ζ Αλαθνξά ζα ζπληάζζεηαη ζηελ 
κνξθή πνπ κπνξεί λα νξίδεηαη θαηά δηαζηήκαηα απφ ηελ ΑΜ θαη ζα πεξηιακβάλεη, 
ρσξίο σζηφζν λα πεξηνξίδεηαη ζε απηά, ηα αθφινπζα: 

α) Δλεκεξσκέλν Δγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ (θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή επεμεξγάζηκε κε βάζε ην  ινγηζκηθφ Primavera). 

β) πλνπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Πνζνζηψλ Πξνφδνπ Δξγαζηψλ γηα θάζε 
γεσγξαθηθή ζέζε θαη είδνο εξγαζίαο, βάζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο έξγνπ. 

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

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

ε) Δξγαηηθφ δπλακηθφ αλά είδνο εξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ απνηειεί 
αληηθείκελν ηεο έθζεζεο θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. 

ζη) Τιηθά θαη Δμνπιηζκφ Αλαδφρνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 
έθζεζεο θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. 

δ) Τιηθά θαη Δμνπιηζκφ Αλαδφρνπ πνπ παξαγγέιζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έθζεζεο θαη επηβεβαησκέλεο / 
αλεπηβεβαίσηεο εκεξνκελίεο παξάδνζήο ηνπο. 

ε) Πεξηγξαθηθφο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, βάζεη 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ ΑΜ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 

1.2 Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζηηο πζθέςεηο Πξνφδνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο,  
πξαγκαηνπνηνχκελεο κεληαίσο ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΑΜ. 

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

1.4 Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζε ζπζθέςεηο πξνφδνπ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 
πξαγκαηνπνηνχκελεο ζην εξγνηάμην, φπνπ ζα ζπδεηψληαη θαη επηιχνληαη ζέκαηα 
εγθαηαζηάζεσλ, αζθαιείαο, ε πξφνδνο ηνπ ιεπηνκεξνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ 
ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ θαη ινηπά ζέκαηα. 

1.5 Ο Αλάδνρνο ζα παξίζηαηαη ζε ζπζθέςεηο πληνληζκνχ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ κε 
άιινπο Αλαδφρνπο ηεο ΑΜ, άιινπο θξαηηθνχο Φνξείο/Τπεξεζίεο, αλά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΑΜ, κε ζηφρν ηνλ αλαιπηηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη νξγάλσζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ρψξσλ εξγαζίαο, 
ζπληνληζκνχ θιπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ. 

1.6 Οη αλσηέξσ (1.2 έσο 1.5) ζπζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ  
πξνδηαγξαθή GS0400 «πζθέςεηο Έξγνπ». Ζ ζπρλφηεηα ησλ παξαπάλσ 
ζπζθέςεσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 
αλαγθαίν απφ ηελ ΑΜ ή απφ ηνλ Αλάδνρν. 
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GS0600 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

1. ΟΡΗΜΟΗ 

1.1 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο: 

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

1.2 Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο: 

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

1.3 Έιεγρνο Πνηόηεηαο: 

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

1.4 Δπηζεώξεζε Πνηόηεηαο: 

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

2. ΓΔΝΗΚΑ 

2.1 Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΜ δηεμάγνληαη ζε πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 
πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ Πξνηχπνπ ISO 9001:2015 γηα ην χζηεκα 
Πνηφηεηαο. Σα αλσηέξσ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

2.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ, ζε δχν (2) αληίγξαθα ην χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Δγθαηάζηαζεο πζηεκάησλ 
(ΠΠΔ), ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην ΗSO 9001:2015. 

2.3 ην πιαίζην ηεο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο 
έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζηειέρνπο πνπ ζα θαιχπηεη ηε ζέζε ηνπ 
Τπεπζχλνπ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. 

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

2.5 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Κνηλνπξαμία, ην χζηεκα Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο θαη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Δγθαηάζηαζεο πζηεκάησλ (ΠΠΔ) ζα 
είλαη έγγξαθα εληαίαο εθαξκνγήο θαη ζα θαζνξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ θαη 
ζηφρσλ πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Αλάδνρνο Κνηλνπξαμία. 

Ζ Κνηλνπξαμία ζα εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ θνηλφ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, 
φπσο νξίδεηαη ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. Οη επηκέξνπο ζπκκεηέρνπζεο 
Δηαηξείεο ηεο Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο δχλαληαη λα νξίδνπλ Βνεζνχο Μεραληθνχο 
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Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, νη νπνίνη ζα θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

2.6 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αλαζέζεη κέξνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε 
Τπεξγνιάβν, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ν Τπεξγνιάβνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην εγθεθξηκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

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

2.8 Σα ηειηθά εγθεθξηκέλα έγγξαθα πνηφηεηαο (ΓΠ θαη ΠΠΔ), ηπγράλνπλ ειεγρφκελεο 
δηαλνκήο θαη έλα εθ ησλ ειεγρφκελσλ εγγξάθσλ δηαλέκεηαη ζηελ ΑΜ κε 
παξαθνινχζεζε ηεο πιεξφηεηάο ηνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

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

 

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΦΤΛΛΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΔΧΝ 

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

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

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

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

 

4. ΤΣΖΜΑ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

4.1 Σν ηειηθψο εγθεθξηκέλν χζηεκα  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηα θάησζη: 

 Καηαγεγξακκέλε Πνιηηηθή Πνηφηεηαο θαη ηφρνπο Πνηφηεηαο φπνπ 
απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε δέζκεπζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ζε πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. 

 Ζ πεξηγξαθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο Πνηφηεηαο θαη αλαθνξέο ζηα εθαξκνδφκελα έληππα πνηφηεηαο. 

 Οξγαλφγξακκα θαη Φχιια Πεξηγξαθήο Θέζεσλ. Σν Οξγαλφγξακκα ζα πξέπεη 
λα είλαη ην ηειηθψο εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ. 
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 Αλαιπηηθέο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφηππν ISO 
9001:2015, φπσο αλαπηχζζνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηνπ παξφληνο. 
πκπιεξσκαηηθά, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 
Οδεγίεο Δξγαζίαο. 

 Σα ππνζηεξηθηηθά έληππα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ΓΠ θαη απνδεηθλχνπλ ηνλ νπζηαζηηθφ 
έιεγρφ ηνπ κέζσ ζπζηεκαηηθψλ θαηαγξαθψλ. 

4.2 Ζ δνκή ηνπ ΓΠ θαη ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη κέζσ 
ηεθκεξίσζεο θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο κε αλαθνξά ζηελ Αλαζθφπεζε ηνπ ΓΠ 
απφ ηε Γηνίθεζε, ηελ Αλάπηπμε ησλ Δγγξάθσλ ηνπ ΓΠ, ηηο Δζσηεξηθέο 
Δπηζεσξήζεηο, ηηο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο, ηε Γηαρείξηζε ηεο Γηαθηλδχλεπζεο 
θαη ηε Γηαρείξηζε ησλ Αιιαγψλ, ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ, ηελ 
εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ηελ πξφζιεςε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο 
εζσηεξηθέο Αλαθνξέο Με πκκφξθσζεο. 

 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ κε αλαθνξά ζηε Γηαρείξηζε ηεο χκβαζεο, 
ζηελ Δγθαηάζηαζε θαη Οξγάλσζε ηνπ Δξγνηαμίνπ, ζηελ Οξγάλσζε ησλ 
Αξρείσλ ηνπ Έξγνπ, ζηνλ ρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ Έιεγρν θαη 
παξαθνινχζεζε ησλ Μειεηψλ θαη ησλ Μεζνδνινγηψλ Καηαζθεπήο. Ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζα δίδεηαη ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα Έληππα Δπηκεηξεηηθψλ Φχιισλ, 
Δπηκεηξήζεσλ, Λνγαξηαζκψλ θαη Πξσηνθφιισλ, έηζη ψζηε απηά λα 
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο. Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε 
ζχληαμεο ησλ Παξαδνηέσλ Αξρείσλ ησλ Έξγσλ, ηα αξρεία ηρλειαζηκφηεηαο 
ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ απηνηειψο επηκεηξνχκελνπ δηαθξηηνχ 
ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. Όια ηα θξίζηκα έληππα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο 
εγθαηάζηαζεο ζα θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηνλ αλσηέξσ θσδηθφ θαη ζα 
αξρεηνζεηνχληαη αλάινγα. Με ζθνπφ ηελ αζθαιή εμππεξέηεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο ΑΜ, ε Λεηηνπξγηθή Γηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 
θαη αλαζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ .Γ.Π. ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη απηφκαηε 
απνδνρή ησλ ππνδείμεσλ ηεο ΑΜ γηα αλαζεσξήζεηο εγγξάθσλ θαη εληχπσλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

εκεηψλεηαη φηη έληππα πνπ αθνξνχλ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ θαη είλαη 
ηππνπνηεκέλα ζην Δληαίν Γηαρεηξηζηηθφ χζηεκα ηεο ΑΜ ζα δίδνληαη ζηνλ 
Αλάδνρν θαη ζα ελζσκαηψλνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο 
ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ππνβνιήο ηνπ ΓΠ. 

 Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ Πνηφηεηαο, κε αλαθνξά ζην Πξφγξακκα Διέγρσλ θαη 
Γνθηκψλ, ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Δμνπιηζκνχ Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ θαη ζηε 
πληήξεζε θαη Βαζκνλφκεζε ησλ Οξγάλσλ.  

 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, σο αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 28 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ Πξνκεζεπηψλ - Τπεξγνιάβσλ θαη πλεξγαδφκελσλ 
Σξίησλ, κε αλαθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ησλ Πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 
πλεξγαδφκελσλ Σξίησλ ζε Δξγαζίεο Δγθαηάζηαζεο, ζηε Γηεθπεξαίσζε θαη 
ηνλ Έιεγρν ησλ Πξνκεζεηψλ θαη ησλ Παξαιακβαλφκελσλ Τπεξεζηψλ θαη ζηε 
ρέζε θαη ηνλ Έιεγρν ησλ Τπεξγνιάβσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ 
“Τπεξγνιάβνπ” είλαη απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 165 ηνπ Ν.4412/16. Οη 
ππφινηπνη ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ Αλάδνρν ζε Καηαζθεπαζηηθέο Δξγαζίεο ζα 
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αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ αληηκεησπίδνληαη νη πλεξγαδφκελνη 
Σξίηνη απφ ην Πξφηππν ISO 9001:2015. 

4.3 Γεληθά ην χζηεκα  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, κε ην αληίζηνηρν ΓΠ ηεο 
ΑΜ θαη λα ιακβάλεη ππφςε ππνδείμεηο ηεο ΑΜ. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

5.1 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ είλαη κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 
θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, κε ζθνπφ 
ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. 

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

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

 Μεζνδνινγίεο Καηαζθεπήο νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε θαη ηηο κειέηεο ηνπ Έξγνπ. 

 Πξαγκαηνπνηνχκελνπο Διέγρνπο θαη Γνθηκέο κε αλαθνξά ζηε πρλφηεηα 
εθηέιεζεο, ζηα ηζρχνληα Διιεληθά θαη Γηεζλή Πξφηππα, ζηα Κξηηήξηα 
Απνδνρήο, ζηα Δμσηεξηθά πλεξγαδφκελα Δξγαζηήξηα.  

 Πξαγκαηνπνηνχκελνπο Διέγρνπο θαη Γνθηκέο έλαληη ησλ πκβαηηθά 
Απαηηνχκελσλ κε αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ηεο Ννκνζεζίαο 
θαη ησλ Δπξσπατθψλ, Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ Πξνηχπσλ. 

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

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

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

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

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

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



 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ (BACS) ΣΖ  Β΄ΦΑΖ 
ΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

RFP-384/20 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ειίδα 82 απφ 97 

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

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

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

 

6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

6.1 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 
δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ κειεηψλ, ηηο απαηηήζεηο πεξί ησλ 
πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο κειεηψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 
ΓΗΠΑΓ / Οηθ / 501/ 1-7-2003 (ΦΔΚ 928/β/04.07.2003), φπσο ηζρχεη, ηέηνηεο πνπ λα 
θαιχπηνπλ: 

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

 Σηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, επαιήζεπζεο θαη επηθχξσζεο ηεο κειέηεο. 

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

 Σα αλσηέξσ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ην 
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

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

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

6.4 ε φια ηα εξγνηάμηα ηεο ΑΜ, ηφζν ζηα γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ζηα γξαθεία 
ηεο Δπίβιεςεο, ζα ππάξρεη δηαζέζηκνο Καηάινγνο Δγθεθξηκέλσλ Μειεηψλ θαη 
ρεδίσλ ηνπ Έξγνπ, ελεκεξσκέλνο κε θάζε κεηαβνιή πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη. 
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7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΣΟΤ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

7.1 Ζ ηθαλνπνηεηηθή Γηαρείξηζε Κφζηνπο θαη Υξνληθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη ζπκβαηή 
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ISO 10005:2018 θαη απνηειεί ζε ζπλδπαζκφ κε 
άιιεο δηεξγαζίεο ηνπ ΓΠ, ηφζν ζηνηρείν ρεδηαζκνχ φζν θαη ζηνηρείν Αλαγλψξηζεο 
ηεο Σαπηφηεηαο θαη ηεο Ηρλειαζηκφηεηαο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

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

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

 Γηελέξγεηα Παξαιαβψλ κε εθπξνζψπνπο ηεο ΑΜ. 

 Έιεγρνο Οξζφηεηαο θαη Καηαγξαθή ζηνηρείσλ πξσηνθφιισλ παξαιαβψλ. 

 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο ησλ Απηνηειψο Δπηκεηξνχκελσλ Σκεκάησλ. 

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

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ. 

 Τπνβνιή Δπηκεηξήζεσλ θαη Λνγαξηαζκψλ. 

 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ Δθζέζεσλ Κφζηνπο θαη πινπνίεζεο ηνπ 
Υξνλνδηαγξάκκαηνο. 

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

7.5 Οη απαηηήζεηο ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν GS0500. 

 

8. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

8.1 Γηα ηνλ Έιεγρν Πνηφηεηαο ησλ Καηαζθεπψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα πκβαηηθά 
Σεχρε ηεο ΑΜ. 

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

 Σήξεζε Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ θαη Γνθηκψλ κε ειεγρφκελν ηξφπν. 

 Αλάπηπμε πζηήκαηνο Κσδηθνπνίεζεο Γεηγκάησλ. 

 Αλάπηπμε Δληχπσλ Καηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ. 
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 Αλάπηπμε πζηήκαηνο Σήξεζεο Αξρείσλ ηνπ Διέγρνπ Πνηφηεηαο. 

 Σήξεζε Σερληθήο Βηβιηνζήθεο Πξνδηαγξαθψλ ζε Διεγρφκελε κνξθή. 

 Γηαθξηβψζεηο θαη Βαζκνλνκήζεηο ησλ πζθεπψλ Μεηξήζεσλ θαη Διέγρσλ. 

8.2 Σν Πξφγξακκα Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ θαη ζα 
πξέπεη λα πινπνηεί ηηο απαηηήζεηο ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζχλνιν ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ αλάινγα κε ην είδνο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
ζχκβαζε. Σν ππφςε Πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη θάζε έιεγρν θαη δνθηκή είηε απηή 
γίλεηαη ζε Δμσηεξηθά ζπλεξγαδφκελα δηαπηζηεπκέλα Δξγαζηήξηα ή εθηειείηαη 
επηηφπνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ έλλνηα ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πεξηιακβάλνληαη θαη 
δνθηκέο ζε ελζσκαησκέλα πιηθά πνπ απαηηνχλ πηζαλή ρξήζε εμσηεξηθψλ 
εμεηδηθεπκέλσλ Δξγαζηεξίσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη επηηφπνπ δνθηκέο πιηθψλ θαη 
ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ. Σν 
Πξφγξακκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απζηεξά θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ 
Δπίβιεςε ηνπ Έξγνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ γξαπηήο ελεκέξσζεο, νη πξν-
αλαγγειιφκελεο δνθηκέο. 

8.3 Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζε θάζε δνθηκή είλαη ν θσδηθφο ηνπ 
απηνηειψο επηκεηξνχκελνπ δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν γίλεηαη ε δνθηκή, ηα 
ζηνηρεία ηεο ζέζεο ηεο, ε εκεξνκελία θαη ην εξγαζηήξην πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε 
δνθηκή, αλ απαηηείηαη. 

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

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

8.6 Σν χζηεκα Αξρεηνζέηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 
ηρλειαζηκφηεηά ηνπο κε βάζε ηνλ θαηαγεγξακκέλν θσδηθφ ηνπ απηνηειψο 
επηκεηξνχκελνπ δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν έγηλε ε δνθηκή. Σα ηεξνχκελα αξρεία 
Διέγρνπ Πνηφηεηαο απνηεινχλ κέξνο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. 

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

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

9. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

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

9.2 Οη απαηηνχκελεο γηα ην Έξγν κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 
θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ππνβνιή ησλ Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγνπ. 
ηελ ίδηα ππνβνιή ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο αλάπηπμήο ηνπο. 
Όιεο νη κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ.  
Σπρφλ έγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 
επζχλε γηα εθαξκνγή ηεο κειέηεο κε ηερληθή αξηηφηεηα θαη παξαγσγή Έξγνπ πνπ λα 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο Σέρλεο θαη Σερληθήο. 

 

10. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

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

10.2 Με επζχλε ηνπ Τπεπζχλνπ  Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ηεξείηαη αξρείν 
απνδεθηψλ πξνκεζεπηψλ/θαηαζθεπαζηψλ κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα 
πξνκήζεηαο/ζπλεξγαζίαο θαη ζηνηρεία ηπρφλ πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίαο. Με βάζε 
ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν, δεκηνπξγείηαη «Καηάινγνο Απνδεθηψλ Πξνκεζεπηψλ» ν 
νπνίνο ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Απνδεθηψλ 
Πξνκεζεπηψλ/Καηαζθεπαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 
θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: 
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 Ύπαξμε Πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο,  ζχκθσλα κε ηε 
ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000. 

 Ηζηνξηθφ καθξνρξφληαο παξνπζίαο ζηελ αγνξά. 

 πζηάζεηο θαη κέγεζνο πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή. 

 Δπίζθεςε αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή. 

 Απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αλαδφρνπ/ΑΜ θαη 
πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή. 

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

10.3 Ζ επηινγή θάζε πξνκεζεπηή / θαηαζθεπαζηή ελζσκαησκέλνπ πιηθνχ ή ζπζηήκαηνο 
ζην Έξγν, ππφθεηηαη ζε ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ, κεηά απφ αλάινγε ππνβνιή 
ζηνηρείσλ ηνπ Τιηθνχ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή / Καηαζθεπαζηή. Διάρηζηα θξηηήξηα γηα 
ηελ έγθξηζε ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ είλαη: 

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

 Ύπαξμε Πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε 
ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000. 

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

 Απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξεο Δπηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Πξνκεζεπηή / Καηαζθεπαζηή απφ ηελ ΑΜ. 

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

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

Σαπηφρξνλα, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη θαη 
επηζεσξήζεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα αγνξαδφκελα πξντφληα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
ζπκθσλεζείζεο απαηηήζεηο. Αξρείν απηψλ ησλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ ηεξείηαη 
απφ ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο  Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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10.5 ην πιαίζην ησλ Δπηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο πνπ δηελεξγεί ε ΑΜ, κπνξνχλ λα 
εληαρζνχλ θαη Δπηζεσξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Πξνκεζεπηψλ / 
Καηαζθεπαζηψλ είηε πξηλ ή / θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. Σπρφλ κε ζπκκνξθψζεηο 
πνπ εληνπίδνληαη απφ ηηο αλσηέξσ Δπηζεσξήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη ζαλ 
Δζσηεξηθέο Με πκκνξθψζεηο ηνπ πζηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
παξαθνινπζνχληαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν απφ ην ΓΠ. 

10.6 Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζην Έξγν, ν Αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ επηηξνπή ηεο 
ΑΜ, ε νπνία νξίδεηαη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ 
Ν.4412/2016, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ησλ παξηίδσλ ζε αληρλεχζηκε κνξθή κε 
ηα αληίζηνηρα θνξησηηθά έγγξαθα (δειηία απνζηνιήο θιπ). Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα παξαγγειίαο πξφζζεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζε θξίζηκα πιηθά γηα ην Έξγν. 

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

 

11. ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

11.1 χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015, ε εθαξκνγή ηνπ ΓΠ ειέγρεηαη κεηαμχ 
ησλ άιισλ θαη κέζσ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ Πνηφηεηαο. Οη εζσηεξηθέο 
επηζεσξήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζα δηεμάγνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, φπνπ γίλεηαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηνπ ΓΠ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηχπνπ, αιιά  θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζε 
ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο. ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ 
επηζεσξήζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλα, φπσο ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε, νη 
πεξηνρέο πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. 
Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα, ην πεδίν εθαξκνγήο, ε ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο.  
Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 
ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε 
επηινγή επηζεσξεηψλ, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα ειέγρνπλ ην πεδίν ηεο δηθήο ηνπο 
ππεπζπλφηεηαο. 

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

11.3 Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πινπνίεζεο ειέγρσλ ηνπ πζηήκαηνο  Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο  ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΠΔ. ε πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ 
θξίλεη απαξαίηεηε ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ αξρηθήο Αλαζθφπεζεο ή/θαη 
εθαξκνγήο ΓΠ πξνκεζεπηψλ ή/θαη θαηαζθεπαζηψλ ηνπ Έξγνπ ζηηο κνλάδεο 
παξαγσγήο, ηα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Οη έιεγρνη απηνί θαη’ ειάρηζην πεξηιακβάλνπλ: 

 Αξρηθή Αλαζθόπεζε ΓΠ, πνπ έρεη θχξην ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ 
παξαιείςεσλ σο πξνο ηελ θάιπςε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ISO 
9001:2015, ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο. 
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 Δπηζεσξήζεηο Δθαξκνγήο ΓΠ, θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη έιεγρνο ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ ΓΠ ηνπ 
Αλαδφρνπ, κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ πνηφηεηαο κε ηελ 
αθφινπζε κεζνδνινγία: 

1. Έθδνζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

2. χληαμε Πίλαθα εκείσλ Δπηζεψξεζεο 

3. χληαμε Έθζεζεο επηζεψξεζεο 

4. Έθδνζε Αλαθνξψλ κε πκκφξθσζεο (αλ απαηηείηαη) 

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

6. Έθζεζε θιεηζίκαηνο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ / Αλαθνξψλ κε 
πκκφξθσζεο 

 Αξρηθή Αλαζθόπεζε ΓΠ θαη Δπηζεσξήζεηο Δθαξκνγήο ΓΠ ησλ 
πξνκεζεπηψλ ή/θαη θαηαζθεπαζηψλ ηνπ Έξγνπ ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο φηαλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο 
Γηαρείξηζεο ησλ πζηεκάησλ Πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ / θαηαζθεπαζηψλ 
κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ παξαγφκελσλ 
πξντφλησλ / ππεξεζηψλ κε ηηο ζπκβαηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

 Δπηζεσξήζεηο Δξγαζηώλ, κε κεζνδνινγία αληίζηνηρε κε απηή πνπ 
αλαπηχρζεθε παξαπάλσ. Οη Δπηζεσξήζεηο απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ 
έιεγρν εθαξκνγήο ησλ Καηαιφγσλ εκείσλ Διέγρνπ, κε επηθέληξσζε ζηνλ 
ηξφπν πινπνίεζεο ησλ εκείσλ Αλακνλήο Έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ. 

ε ζρέζε κε ηα εκεία Αλακνλήο Έγθξηζεο, απηά επηθεληξψλνληαη ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ. Οη 
Δπηζεσξήζεηο Δξγαζηψλ ζα δηεμάγνληαη κία θνξά πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε πινπνίεζεο ελφο δηαθξηηνχ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

 Δπηζεσξήζεηο Δπάξθεηαο Διέγρνπ Πνηόηεηαο, ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο 
επηθεληξψλεηαη ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

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

2. Έιεγρν ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, κέζσ Δπηζεσξήζεσλ 
ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην ή πξνβιέπεηαη 
ζπκβαηηθά, ή κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο 
ηνπ πξνκεζεπηή ή/θαη θαηαζθεπαζηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πηζηνπνηεηηθά 
δνθηκψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

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

 

12. ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

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

12.2 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ αλαθαιπθζεί ζπλνιηθή ή κεξηθή δεκηά, ειάηησκα, 
θαθή πνηφηεηα πιηθψλ θιπ ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή κέξνπο απηψλ, ν 
Αλάδνρνο ζα επηζθεπάζεη, ζπκπιεξψζεη, αληηθαηαζηήζεη άκεζα θαη θαηφπηλ ζα 
επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο έσο φηνπ ηα απνηειέζκαηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπκβαηηθέο 
απαηηήζεηο. 

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

12.4 Σνλίδεηαη φηη αλ ε Δπίβιεςε ηεο ΑΜ αλαθαιχςεη πξνθαλείο παξεθθιίζεηο απφ 
Καλνληζκνχο ή Πξνδηαγξαθέο ή εκθαλψο ειαηησκαηηθέο εξγαζίεο, έρεη ην δηθαίσκα 
λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο πεξί «ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ» ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 
4412/16, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

12.5 Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην Έξγν, 
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα, λα δηελεξγήζνπλ πνηνηηθνχο ειέγρνπο. 

12.6 Δπηζεκαίλεηαη ζρεηηθά ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2372/96, πνπ αλαθέξεηαη ζε 
δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο γηα έξγα θαηαζθεπαδφκελα κε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ζχκβνπιν πνπ ζα 
πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΤΠΟΗΚ χζηεξα απφ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ, θαη πξνο 
ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θαη ε ΑΜ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην Έξγν ηνπ, ε ειεχζεξε πξφζβαζή ηνπ ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Έξγνπ, ζηηο πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ θαη ε αθψιπηε 
πξαγκαηνπνίεζε δεηγκαηνιεςηψλ. 

12.7 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθψζεσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο 
ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
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GS0650 ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Ο Έιεγρνο Πνηφηεηαο, ησλ ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη ησλ 
νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπψλ ηνπ Έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ πκβαηηθψλ 
Σεπρψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, πξνδηαγξαθψλ 
θαη ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ δηέπνπλ ην Έξγν. 

1.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο λα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ηα Πξνγξάκκαηα Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ, πνπ ζα 
εθηειεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ) καδί κε ηελ 
ππνβνιή ηνπ ΠΠΔ. 

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

 

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

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

 

3. ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Ο Έιεγρνο Πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ δηαθξίλεηαη ζε: 

3.1 Έιεγρνη πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ Αλάδνρν 

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

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη, ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ζπζζψξεπζεο θαθνηερληψλ θαη επηπξφζζεηα λα 
δηεπθνιχλεηαη θαη λα θαζίζηαληαη πην απνηειεζκαηηθέο νη βειηησηηθέο επεκβάζεηο. 

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

Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο 
παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

3.2 Έιεγρνη πνπ δηελεξγνύληαη από ηελ ΑΜ 

Δίλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη κε κέξηκλα ηεο ΑΜ. Οη έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ 
ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, είηε πξνιεπηηθά είηε ζπκπιεξσκαηηθά 
πξνο ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ γηα 
δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ / 
Πξνδηαγξαθψλ. 
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Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ ΑΜ ζηελ 
εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ απηψλ θαη λα ζπλδξάκεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηε 
δεηγκαηνιεςία, φπνπ απαηηείηαη. 
Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο 
παξνχζαο Πξνδηαγξαθήο. 

3.3 Έιεγρνη εηζεξρνκέλσλ πιηθώλ 

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

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

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

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

4. Έιεγρνη πνπ Γηελεξγνύληαη από ηνλ Αλάδνρν 

4.1 Δπζύλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Διέγρσλ θαη δηαδηθαζία παξαγγειίαο ηνπο 

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

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

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

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

4.2 Γεληθό πξόγξακκα ειέγρσλ, εηδηθό πξνζσπηθό θαη κέζα ηνπ Αλαδόρνπ -
Λεπηνκεξεηαθά πξνγξάκκαηα ειέγρσλ 

4.2.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη, καδί κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 
Έξγνπ, γεληθφ πξφγξακκα ειέγρσλ θαη κειέηε νξγάλσζεο θάζεσλ ειέγρσλ, πνπ 
ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα πξνζσπηθνχ. 
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4.2.2 Σα ιεπηνκεξέζηεξα πξνγξάκκαηα ειέγρσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ δχν (2)  
ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ. 

4.3 Δξγαζηήξηα Διέγρνπ 

Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζε Γηαπηζηεπκέλα Δξγαζηήξηα. Σα εμσηεξηθά 
Γηαπηζηεπκέλα Δξγαζηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη 
δηαθνξεηηθά  απφ ην εξγαζηήξην πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε ΑΜ γηα ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ.  

4.4 πρλόηεηα ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ Αλάδνρν 

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

Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη ηελ ππθλφηεηα απηή: 

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

• Μέρξη 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δνθηκψλ / ειέγρσλ. 

4.5 Αξρείν Διέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ Αλάδνρν 

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

1) Αληίγξαθν ηνπ Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε παξ. 4.2. 

2) Αληίγξαθν ηνπ έληππνπ παξαγγειίαο ηνπ ειέγρνπ. 

3) Αληίγξαθα πξαθηηθψλ δεηγκαηνιεςίαο ζχκθσλα κε παξ. 4.6. 

4) Αληίγξαθα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ. 

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

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

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

4.6 Πξαθηηθά δεηγκαηνιεςίαο δνθηκώλ 

Γηα φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 
δεηγκαηνιεςίαο απφ ηνλ Αλάδνρν. Γηα φινπο ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο πνπ 
απαηηείηαη επηηφπνπ δεηγκαηνιεςία, ην δείγκα ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ΑΜ.  

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

4.7 Διάρηζηε πρλόηεηα Διέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ Αλάδνρν 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ / δνθηκψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ αλά 
θαηεγνξία εξγαζίαο πξνβιέπεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη πίλαθα πκβαηηθά Απαηηνχκελσλ Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ 
θαη λα ηνλ ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ ζην πιαίζην ππνβνιήο ηνπ ΠΠΔ. Ο 
Πίλαθαο πκβαηηθά Απαηηνχκελσλ Διέγρσλ θαη Γνθηκψλ ζα πξέπεη λα 
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ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ κε ηνπο πινπνηεζέληεο ειέγρνπο θαη 
Γνθηκέο θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ. 

5 ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΜ 

5.1 Γηθαηώκαηα ηεο ΑΜ θαη Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

Ζ ΑΜ έρεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ειέγρνπο / δνθηκέο ζε νπνηαδήπνηε 
εξγαζία, πιηθφ θαη ηκήκα θαηαζθεπήο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

α. Να δηελεξγήζεη ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
4.7 ηεο παξνχζεο. 

β. Να δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ / 
δνθηκψλ πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 

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

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

5.2 Δηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ 

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

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

6 ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

6.1 Ο έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ ή ζπζηεκάησλ δηαθξίλεηαη: 

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

β. ε έιεγρν ησλ ζσζηψλ δηαζηάζεσλ / αλνρψλ ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηε 
ζπκκφξθσζή  ηνπο κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

6.2 Γηα ηνπο ειέγρνπο αλά θαηεγνξία θαη γηα ηα πιηθά, κεηαιιηθά ζηνηρεία, ειεθηξνινγηθφ 
πιηθφ θαη ζσιήλεο θαη θάζε άιιν πιηθφ πνπ ζα ελζσκαησζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 
Έξγνπ ζα πξέπεη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ λα εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ: 

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

β. Να γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζπλνδεπηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηά ΔΝ 10204, CE, 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα θιπ. Γηα ην ζχλνιν ησλ 
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πιηθψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζήκαλζε CE, ε ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
επαιήζεπζεο ησλ δεισζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ επίδνζήο ηνπο, ζε 
θνηλνπνηεκέλν θνξέα ηεο επηινγήο ηεο θαη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ βαξχλεη ηνλ 
Αλάδνρν. 

γ. Να γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ θαη λα ζπληάζζεηαη 
πξαθηηθφ ειέγρνπ, πνπ λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζην: 

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

• ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ 

• ηα νλφκαηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ 

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

• ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ αλά κεηξνχκελν ζηνηρείν 

• ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 

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

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

7.1 Ο θάζε είδνπο Έιεγρνο Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 
επζχλε, σο κνλαδηθνχ θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 
αξηηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 
αζθάιεηά ηνπ. 

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

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

 

 

 



 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ (BACS) ΣΖ  Β΄ΦΑΖ 
ΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

RFP-384/20 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ειίδα 95 απφ 97 

 

GS0900 ΟΡΓΑΝΧΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΖΜΔΗΧΝ 
ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ  

 
1. Γεληθά 

ην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη ηα παξαθάησ: 

 Σελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο εθπφλεζεο θαη ππνβνιήο ζηελ ΑΜ ησλ 
κειεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο επίιπζεο ησλ ζρεηηθψλ ζεκείσλ αιιειεπίδξαζεο κειεηψλ θαη 
θαηαζθεπψλ γηα νιφθιεξν ην Έξγν ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά. 

 Σνλ πιήξε ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε θπζηθφ θαη 
ιεηηνπξγηθφ ηξφπν κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη φπνπ απαηηείηαη κε ηα αληίζηνηρα 
ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην Βαζηθφ Έξγν, 
ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ.  

 Σελ ζπλεξγαζία ηνπ θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηνλ αλάδνρν ηνπ 
ζπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) ησλ ηξηψλ (3) 
πξψησλ ζηαζκψλ ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά, ν νπνίνο έρεη κειεηήζεη θαη 
εγθαζηζηά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη 
Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) ζην Βαζηθφ Έξγν, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
Κέληξνπ Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο – ΚΔΛ (OCC) κε ηα νπνία ζα πξέπεη ηειηθά λα 
ζπλδεζνχλ ιεηηνπξγηθά ηα ζπζηήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.   

 Σελ ζπλεξγαζία ηνπ θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιινπο αλαδφρνπο ηεο Β’ 
θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά, ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη (π.ρ. γηα ην 
ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ (AFC)). 

 Σελ ελεκέξσζε ηεο ΑΜ, γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο θαη 
ζπληνληζκνχ ησλ κειεηψλ, κέζσ κεληαίσλ αλαθνξψλ πνπ ζα ππνβάιινληαη. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαρείξηζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ, θαζψο θαη ε 
δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ αιιειεπίδξαζεο απνηειεί κία θεληξηθή νξγαλσηηθή  
δξαζηεξηφηεηα θαη ελεξγεί παξάιιεια σο δηαζθάιηζε ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη 
ρξνλνδηαγξακκαηηθήο ζπλέπεηαο ησλ κειεηψλ. Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή ζρεηίδεηαη 
άκεζα θαη κε ηε Γεληθή Πξνδηαγξαθή GS0200.  

 

2. Οξγάλσζε, Γηαρείξηζε θαη πληνληζκόο Μειεηώλ  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηα παξαθάησ:  

 Οξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ ζην 
επίπεδν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειεηεηηθή νκάδα ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

  Γηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ έξγσλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ άιισλ Αλαδφρσλ, 
πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά θαη ζην 
Βαζηθφ Έξγν. 
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  Υσξνηαμηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ζπληνληζκφ ησλ κειεηψλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ 
ηεο χκβαζεο, ησλ ζρεηηδφκελσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θπξίνπ Αλαδφρνπ θαη κε 
φπνηα άιια αληηθείκελα άιισλ Αλαδφρσλ ζρεηίδνληαη νη κειέηεο ησλ 
ζπζηεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θεληξηθφο 
ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ ηνλ θχξην Αλάδνρν ηεο Β’ 
θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά. 

 Δμαζθάιηζε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο θαη ρξνλνδηαγξακκαηηθήο ζπλέπεηαο 
ησλ κειεηψλ, φπσο απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Τ.Μ. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ, πξηλ απηέο ππνβιεζνχλ 
ζηελ ΑΜ, ζρεηηθά κε ηελ πιεξφηεηά ηνπο, ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο.  

 πλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (κέζσ ηεο ΑΜ) κεηαμχ ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη άιισλ αλαδφρσλ, φπνπ απαηηείηαη. 

 Γηαζθάιηζε ηεο κειεηεηηθήο θαη ζπκβαηηθήο ηεθκεξίσζεο φισλ ησλ Σερληθψλ 
Παξεθθιίζεσλ θαη Δπί Σφπνπ Αιιαγψλ, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο επί 
ηφπνπ ζπλζήθεο ζηα εξγνηάμηα ή απφ άιινπο ιφγνπο, θαζψο θαη ηε 
δηαζθάιηζε ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ θαη 
κειεηψλ. 

 χληαμε θαη ππνβνιή ησλ Φχιισλ Τπνβνιήο Τιηθνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ 
δνθηκψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ εγθαηάζηαζεο, φπνπ απαηηείηαη.  

 Δπίιπζε ζπλαθψλ κειεηεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνλαηη θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ. 

 χληαμε ησλ ζρεδίσλ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε». 

 

3. ρέδηα πληνληζκνύ 

Καηά ηελ εμέιημε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ ζην επίπεδν Μειέηεο Δθαξκνγήο, ν 
Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη (κέζσ ηεο ΑΜ) ηα ζρέδηα πνπ εθπνλεί γηα θάζε ζχζηεκα 
ηεο ζχκβαζεο, ζηνλ θχξην αλάδνρν ηεο Β’ θάζεο ηεο επέθηαζεο πξνο Πεηξαηά ν 
νπνίνο έρεη ζπλνιηθά ηελ επζχλε ηεο παξαγσγήο ησλ ζρεδίσλ ζπληνληζκνχ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε ζην έξγν ηνπ ζπζηήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη 
Διέγρνπ Κηηξίσλ (BACS) ζα απαηηήζεη ηα ηειηθά ζπληνληζκέλα ζρέδηα ζε επίπεδν 
Μειέηεο Δθαξκνγήο κε ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ αλαδφρσλ. 
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GS1592 ΠΡΟΧΡΗΝΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΜ  

 Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ παξνρή θαηάιιεισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ 
πιήξσο εμνπιηζκέλσλ πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σα γξαθεία ζα έρνπλ θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, 
θαηάιιειεο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 
πδαηνζηεγαλφηεηα απφ ηελ βξνρή θαη ζα έρνπλ ζηεγαλά θνπθψκαηα (παξάζπξα θαη 
πφξηεο), ζα είλαη ζεξκηθά κνλσκέλα θαη ζα έρνπλ δάπεδα επηζηξσκέλα κε 
αλζεθηηθφ πιηθφ δαπέδνπ. Δπίζεο, ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε παξνρή λεξνχ, 
απνρέηεπζε, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θσηηζκφ, θιηκαηηζκφ, δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο 
ηειεθψλσλ θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη επίπισζε (γξαθεία, βηβιηνζήθεο, 
θαξέθιεο θηι). 

Σα γξαθεία απηά ζα πξνβιεθζνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζέζε ηνπ Έξγνπ εάλ 
απαηηεζεί. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ γξαθείσλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην 
Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ.  

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

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

Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηα θιείδσκα ησλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ κεηά ην 
πέξαο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο θαη ζα παξέρεη κέηξα αζθαιείαο θαη θχιαμεο γηα 
απηά, ελψ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε θζνξψλ ή θινπψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα κεηαθηλήζεη ή ζα απνκαθξχλεη ηα εξγνηαμηαθά γξαθεία ηνπ ζηνλ 
θαηάιιειν ρξφλν ψζηε εθφζνλ απαηηεζεί γηα λα νινθιεξσζνχλ αλεκπφδηζηα νη 
εξγαζίεο ηνπ θπξίνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ ζην επίπεδν νδνχ κε ηπρφλ 
επαλαδηακφξθσζε ησλ ρψξσλ. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πνξεία ησλ 
εξγαζηψλ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην Αλάδνρν ηεο επέθηαζεο θαη ηελ έγθξηζε 
ηεο ΑΜ, ηα εξγνηαμηαθά γξαθεία ζα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιε εξγνηαμηαθή 
ζέζε κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Μεηά ηα πέξαο ηνπ Έξγνπ, ε ηειηθή απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ ζα 
γίλεη κεηά απφ ζπλεξγαζία θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ΑΜ. 
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