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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Με το παρόν αντικείµενο εργασιών, ο Μελετητής θα εκπονήσει για  τη ∆/νση Σχεδιασµού 

Υποδοµών Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την Προµελέτη και Οριστική Μελέτη Λιµενικών Έργων 

(περιλαµβανοµένης Μελέτης Κυµατικών Συνθηκών και Πλωτού Κυµατοθραύστη), καθώς και 

τη σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ Λιµενικών Έργων και Τευχών ∆ηµοπράτησης Λιµενικών Έργων, στο 

πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», ΤΜΗΜΑ ED02. 

 

1.1 Γενικά  

Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Εργασιών χωρίζεται σε πέντε ενότητες: 

 

Εισαγωγή  Γενική περιγραφή του έργου, υπάρχουσα 

κατάσταση και κύριοι σκοποί της Σύµβασης  

Αντικείµενο Εργασιών  Λεπτοµερής περιγραφή της απαιτούµενης 

εργασίας 

Τεχνικά στοιχεία µελέτης  Καθορισµός των εφαρµοζοµένων κανονισµών 

και µεθόδων επίλυσης 

Πρόγραµµα µελέτης και πληρωµές  Καθορισµός των ηµεροµηνιών πέρατος των 

διαφόρων σταδίων της µελέτης και των 

αντιστοίχων πληρωµών 

Εκτέλεση έργου  Περιγραφή των Ειδικών Απαιτήσεων της 

Ε.Ο.Α.Ε. για τη µεθοδολογία διαχείρισης της 

Σύµβασης 

 

1.2 Περιγραφή του έργου και υφιστάµενη κατάσταση µελετητικής ωρίµανσης. 

Το ιστορικό ανάπτυξης της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, αναλύεται στις 

επόµενες παραγράφους, και δείχνει τη µακρά πορεία για την υλοποίηση του προγράµµατος. 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και η ζωή σε αυτήν ήταν, ανέκαθεν, συνδεδεµένη στενά µε τη 

θάλασσα και οφείλεται στην αµφιθεατρική διαµόρφωση της πόλης, αλλά και στη ρυµοτοµία 

της, µε πολλούς δρόµους να καταλήγουν στο παραλιακό µέτωπο. Η σύνδεση της πόλης µε 

τη θάλασσα διατηρείται συνεχώς τα τελευταία 150 χρόνια, παρ' όλες τις επεµβάσεις και 

αλλαγές που έγιναν στο θαλάσσιο µέτωπο, όπως η δηµιουργία της Παλαιάς Παραλίας, η 

κατασκευή του λιµανιού και η διαµόρφωση και ανάπλαση της Νέας Παραλίας. 
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Μεγάλη άνθηση στην δεκαετία του '60 γνώρισαν οι κοντινές παραλίες, όπου οι µετακινήσεις 

προς τις περιοχές αυτές γίνονταν µε καραβάκια και το ταξίδι διαρκούσε από µισή έως µία 

ώρα. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 η θαλάσσια αυτή συγκοινωνία σταµάτησε, καθώς 

αφενός το τουριστικό ρεύµα κατευθύνθηκε προς τη Χαλκιδική και αφετέρου η ρύπανση του 

Θερµαϊκού Κόλπου από βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα απέτρεπαν την κολύµβηση στα 

ανατολικά παράλια. 

Από τα ιστορικά στοιχεία συνάγεται ότι µία µορφή «θαλάσσιας συγκοινωνίας» λειτουργούσε 

στο θαλάσσιο µέτωπο της Θεσσαλονίκης επί πολλές δεκαετίες (τέλος 19ου αιώνα έως και 

δεκαετία '60), όπως άλλωστε προκύπτει και από παλαιές φωτογραφίες της παραλίας της 

πόλης, όπου διακρίνονται εγκαταστάσεις αποβίβασης/επιβίβασης επιβατών, µε κυριότερες 

αυτή πλησίον της Πλατείας Ελευθερίας (απόληξη σηµερινής οδού Κοµνηνών) και αυτή προ 

του Λευκού Πύργου. 

Η ιδέα για την οργάνωση σύγχρονης Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας (Θ.Α.Σ.) στην περιοχή 

της Θεσσαλονίκης χρονολογείται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90, και προτεινόταν η 

συγκοινωνία να καλύψει αρχικά την περιοχή από την Πλατεία Ελευθερίας µέχρι τον Ναυτικό 

Όµιλο Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.) (Καραµπουρνάκι) µε ενδεικτικές στάσεις: 

• στην απόληξη της οδού Βογατσικού 

• στην απόληξη της οδού Παρασκευοπούλου («Φάληρο») 

• στον Όµιλο Φίλων Θαλάσσης («Λαογραφικό Μουσείο») 

• στην απόληξη της οδού Κοροµηλά («Ποσειδώνιο») 

• στην απόληξη της οδού Κερασούντος («Ν.Ο.Θ.»). 

Με την ευκαιρία της επιλογής της Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης για το 1997 και στα πλαίσια του προγράµµατος «Ευρωπαίοι Αρχιτέκτονες στη 

Θεσσαλονίκη», ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Θεσσαλονίκης ανέθεσε το 1996, µετά από διαγωνισµό, σε διακεκριµένους ευρωπαίους 

αρχιτέκτονες τη µελέτη ορισµένων στάσεων της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Οι στάσεις αυτές 

και οι αντίστοιχοι αρχιτέκτονες που τις µελέτησαν, ήταν: 

• Πλατεία Ελευθερίας – Aldo & Hannie van Eyck 

• Οδός Αγ. Σοφίας – Finn Geipel & Nicolas Michelin 

• Μακεδονία Παλλάς – Mario Botta 

• Ποσειδώνιο 

• Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης – ENRIC MIRALLES 

• Νέα Κρήνη – REM KOOLHAAS 

• Αεροδρόµιο – Giancarlo de Carlo 

Οι προτάσεις των αρχιτεκτόνων αφορούσαν κυρίως στις κτιριακές εγκαταστάσεις αναµονής 

και εξυπηρέτησης των επιβατών της συγκοινωνίας σε κάθε στάση, αλλά έδιναν και λύσεις για 

την αναγκαία λιµενική υποδοµή. 
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Το 1995, ο «Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Θεσσαλονίκης» δηµοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λειτουργία 

Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας, όπου οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές έπρεπε να 

κατασκευάσουν µε δικές τους δαπάνες τα αναγκαία Λιµενικά Έργα και να δροµολογήσουν τα 

κατάλληλα σκάφη για τη λειτουργία της γραµµής από την Πλατεία Ελευθερίας µέχρι το 

Ναυτικό Όµιλο Θεσσαλονίκης.   

Υπήρξε ενδιαφέρον από έναν όµιλο επενδυτών, πλην όµως οι διαπραγµατεύσεις διήρκεσαν 

αρκετά χρόνια και ολοκληρώθηκαν, χωρίς θετικό αποτέλεσµα, τον Ιανουάριο του 2003. 

Το 2003, µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκπονήθηκαν εκ νέου 

µελέτες για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία (Μελέτη Λιµενικών Έργων, Κυκλοφοριακή 

Μελέτη, Οικονοµοτεχνική Μελέτη, Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεύχη 

∆ηµοπράτησης). 

Στα πλαίσια των παραπάνω µελετών εξετάσθηκαν, σε επίπεδο προµελέτης, δεκατέσσερις 

θέσεις ως πιθανές στάσεις της σύγχρονης θαλάσσιας συγκοινωνίας, οι παρακάτω: 

Πλατεία Ελευθερίας 

Οδός Αγίας Σοφίας 

Μακεδονία Παλλάς 

Λαογραφικό Μουσείο (Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Θεσσαλονίκης) 

Ποσειδώνιο (Μέγαρο Μουσικής) 

Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Καραµπουρνάκι) 

Μαρίνα Καλαµαριάς (Αρετσού) 

Αεροδρόµιο 

Περαία 

Νέοι Επιβάτες 

Πλαζ Αγ. Τριάδας 

Αγία Τριάδα 

Αγγελοχώρι 

Νέα Μηχανιώνα 

Μετά   την   ολοκλήρωση   της   κυκλοφοριακής   και   της   οικονοµοτεχνικής   µελέτης 

αποφασίστηκε τελικά, η Θ.Α.Σ. να περιλαµβάνει αρχικά εννέα στάσεις, τις παρακάτω: 

Πλατεία Ελευθερίας 

Οδός Αγίας Σοφίας 

Μακεδονία Παλλάς 

Ποσειδώνιο (Μέγαρο Μουσικής) 

Μαρίνα Καλαµαριάς (Αρεστού) 

Περαία 

Νέοι Επιβάτες 



 
 

K:\ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\design\2014_MPE_Limenika_5352\Tefhi\03_SoW_5352.doc            
ED02/CM/18/5352/Β02 

 

Αγία Τριάδα 

Νέα Μηχανιώνα 

Για τις στάσεις αυτές εκπονήθηκε και η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 

εκδόθηκε θετική γνωµοδότηση επί της Π.Π.Ε. κατά τη διαδικασία της Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθµ. πρωτ. οικ. 4909/25.6.2004). 

Επίσης συντάχθηκαν και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου της σύµβασης παραχώρησης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, 

Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση της Εκµετάλλευσης της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας 

Θεσσαλονίκης». Το έργο της κατασκευής της λιµενικής υποδοµής των εννέα στάσεων 

επρόκειτο να ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα η ιδέα της θαλάσσιας 

συγκοινωνίας εγκαταλείφθηκε. 

Το 2011 ανατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και ∆ικτύων, η διερεύνηση της 

σκοπιµότητας και βιωσιµότητας του εγχειρήµατος της Θαλάσσιας σύνδεσης του κέντρου της 

Θεσσαλονίκης µε τα ανατολικά προάστια και πιο συγκεκριµένα µε το ∆ήµο Καλαµαριάς και 

το ∆ήµο Θερµαϊκού, σε µία διαδροµή που ορίζεται ως βασική διαδροµή της Θαλάσσιας 

Αστικής Συγκοινωνίας. Σκοπός της νέας προσπάθειας για τη λειτουργία Θαλάσσιας 

Συγκοινωνίας είναι η ταχύτερη λειτουργία της και το µικρότερο δυνατό κόστος της αρχικής 

επένδυσης, λαµβάνοντας υπόψη της οικονοµικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η Χώρα. 

Κατά συνέπεια, στη βασική διαδροµή υπάρχει µέριµνα για την αξιοποίηση, στον µέγιστο 

δυνατό βαθµό, της υφιστάµενης λιµενικής υποδοµής σε κάθε στάση, αλλά και της κατά το 

δυνατόν µείωσης των απαιτουµένων αδειοδοτήσεων, λαµβανοµένης υπόψη και της 

υπάρχουσας θετικής γνωµοδότησης κατά τη διαδικασία της Π.Π.Ε.Α. 

Στα πλαίσια αυτά και µετά από αξιολόγηση όλων των δεδοµένων, διαµορφώθηκε η βασική 

διαδροµή που περιλαµβάνει τις εξής στάσεις: 

• Πλατεία Ελευθερίας 

• Ποσειδώνιο (Μέγαρο Μουσικής) 

• Μαρίνα Καλαµαριάς 

• Νέοι Επιβάτες 

 

Με την ολοκλήρωση της µελέτης του Υπουργείου και µετά από τη διαβούλευση µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς, αποφασίστηκε η δηµιουργία της Βασικής ∆ιαδροµής της Θαλάσσιας 

Αστικής Συγκοινωνίας µεταξύ των ∆ήµων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς και Θερµαϊκού, µε έξι 

στάσεις, λαµβάνοντας υπόψιν και τις καινούριες µετακινήσεις που δηµιουργήθηκαν µε την 

έναρξη της λειτουργίας του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, καθώς και την προοπτική 

εξυπηρέτησης από τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία της κίνησης του αεροδροµίου. 

 



 
 

K:\ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\design\2014_MPE_Limenika_5352\Tefhi\03_SoW_5352.doc            
ED02/CM/18/5352/Β02 

 

Έτσι, το τεχνικό αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης περιλαµβάνει τις µελέτες και 

αδειοδοτήσεις για την κατασκευή των αναγκαίων Λιµενικών υποδοµών για την εξυπηρέτηση 

του συστήµατος της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης. 

 

Το σύστηµα της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας, θα αποτελείται κατ’ αρχήν από 5 στάσεις 

που χωροθετούνται στους αντίστοιχους ∆ήµους ως εξής: 

Στάση ∆ήµος 

Πλατεία Ελευθερίας Θεσσαλονίκης  

∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

Μαρίνα Αρετσούς Καλαµαριάς 

Νέοι Επιβάτες Θερµαϊκού  

Η έκτη στάση θα χωροθετηθεί στην περιοχή του Αεροδροµίου ή της Μίκρας ανάλογα µε τα 

αποτελέσµατα της κυκλοφοριακής µελέτης συνδυασµένων µεταφορών που θα το εξετάσει. 

 

Για τη λειτουργία της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας θα δροµολογηθούν καινούρια πλοία 

τύπου catamaran ή monohul  αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 200-250 επιβατών, µέγιστης 

ταχύτητας 20-25 κόµβους, µε συχνότητα δροµολογίων ανά 15 λεπτά, ενώ ο χρόνος 

διαδροµής υπολογίζεται σε 40 λεπτά για τη διαδροµή µε στάσεις και σε 20 λεπτά για τα 

express δροµολόγια για την απόσταση Πλατεία Ελευθερίας – Νέοι Επιβάτες..  

 

Η λιµενική υποδοµή που θα κατασκευασθεί σε κάθε στάση του συστήµατος, θα περιλαµβάνει  

νησίδα (προβλήτα) από σκυρόδεµα, ενδεικτικών διαστάσεων 16x32 µέτρα, ήτοι επιφάνειας 

περίπου 500 τ.µ., στην οποία θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη παραβολή δύο πλοίων. Η 

νησίδα αυτή θα συνδέεται µε το παραλιακό µέτωπο µε ένα γεφύρωµα πρόσβασης 

µεταβλητού µήκους, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε στάσης. 

 

Σε κάθε νησίδα/προβλήτα θα κατασκευαστεί  ένα µικρό κτίριο όπου θα εξυπηρετεί τις 

ανάγκες του επιβατικού κοινού. Για το σχεδιασµό του κτιρίου αυτού διενεργήθηκε 

πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός  ιδεών νέων αρχιτεκτόνων, από το ΥΠΟΜΕ∆Ι το 

2011. Οι προδιαγραφές υποδείκνυαν το βιοκλιµατικό σχεδιασµό των κτιρίων και την πλήρη 

εναρµόνισή τους µε το περιβάλλον, την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώµατος 

κατά τη λειτουργία του, και την αυτονοµία σε ενέργεια κατά τη λειτουργία τους.  

 

Oι µελέτες των λιµενικών έργων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και την επιβάρυνση της 

κατασκευής από τα κτιριακά έργα που θα κατασκευαστούν. 

 



 
 

K:\ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\design\2014_MPE_Limenika_5352\Tefhi\03_SoW_5352.doc            
ED02/CM/18/5352/Β02 

 

1.3 Σκοπός - Αντικείµενο της παρούσης Σύµβασης 

Σκοπός της παρούσης σύµβασης είναι η εκπόνηση της Μελέτης Κυµατικών Συνθηκών και 

Πλωτού Κυµατοθραύστη, της Προµελέτης Λιµενικών Έργων, της Οριστικής Μελέτης 

Λιµενικών Έργων, του ΣΑΥ – ΦΑΥ Λιµενικών Έργων, των Τευχών ∆ηµοπράτησης Λιµενικών 

Έργων, καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια του έργου 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», ΤΜΗΜΑ ED02. 

Τα έργα που θα µελετηθούν µε την παρούσα Προκήρυξη έχουν ήδη χωροθετηθεί ως προς τη 

θέση τους και την έκτασή τους στη µελέτη «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ θΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» (Υπουργείο Υ.ΜΕ.∆Ι./Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών, 2011) για τις 4 από τις 6 στάσεις για τις οποίες πρόκειται να 

ολοκληρωθούν οι µελέτες.  

Οι προς µελέτη  θέσεις είναι οι εξής: 

Στάση ∆ήµος 

Πλατεία Ελευθερίας Θεσσαλονίκης  

∆ηµαρχείο  Θεσσαλονίκης  

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

Μαρίνα Αρετσούς Καλαµαριάς 

Μίκρα ή Αεροδρόµιο Καλαµαριάς  

Νέοι Επιβάτες Θερµαϊκού  

Από το σύνολο των στάσεων ακριβώς χωροθετηµένες είναι οι εξής: 

Στάση ∆ήµος 

Πλατεία Ελευθερίας Θεσσαλονίκης  

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

Μαρίνα Αρετσούς Καλαµαριάς 

Νέοι Επιβάτες Θερµαϊκού  

Για τις προβλήτες στις θέσεις ∆ηµαρχείο και Αεροδρόµιο, η ακριβής χωροθέτηση θα γίνει 

στην παρούσα φάση λαµβάνοντας υπόψιν τα δεδοµένα που υπάρχουν στις περιοχές (π.χ. 

µελέτη υποθαλάσσιας αρτηρίας για το ∆ηµαρχείο), ενώ για την µορφή των προβλητών θα 

ακολουθηθεί ο ίδιος σχεδιασµός που ακολουθείται και για τους τέσσερις προβλήτες που 

έχουν ήδη χωροθετηθεί. 

Η Μελέτη Λιµενικών Έργων αφορά στις νησίδες και το γεφύρωµα πρόσβασης που θα 

κατασκευασθούν στις 6 στάσεις του συστήµατος της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας και 

θα περιλαµβάνει: 
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• Μελέτη Κυµατικών Συνθηκών και Πλωτού Κυµατοθραύστη 

• Προµελέτη Λιµενικών Έργων 

• Οριστική Μελέτη Λιµενικών Έργων 

• ΣΑΥ – ΦΑΥ Λιµενικών Έργων 

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης Λιµενικών Έργων 

 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην κατασκευή των αναγκαίων έργων 

υποδοµής στις 6 στάσεις της Θ.Α.Σ. (λιµενικών και χερσαίων), καθώς και στη λειτουργία των 

έργων αυτών στο πλαίσιο της Θ.Α.Σ. 

 

Με την υπ΄ αριθµ. ∆1/ο/3556/24-09-2013 ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι & ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ, 

εκχωρήθηκε στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», η αρµοδιότητα Μελέτης και Κατασκευής του 

έργου «Μελέτες υποδοµών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των 

πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς».  

 

Με την υπ’ αριθµ. 825/6/11.04.14 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ Α.Ε.», εγκρίθηκε η Προκήρυξη για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, Προµελέτης και Οριστικής Μελέτης Λιµενικών Έργων (περιλαµβανοµένης 

Μελέτης Κυµατικών Συνθηκών και Πλωτού Κυµατοθραύστη), ΣΑΥ- ΦΑΥ Λιµενικών Έργων, 

Τευχών ∆ηµοπράτησης Λιµενικών Έργων του Έργου «Μελέτης υποδοµών για τη Θαλάσσια 

Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα 

δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», τµήµα ED02. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
2.1  Γενικά 

Όλα τα στοιχεία της µελέτης και των συνιστωσών της θα παράγονται σε έντυπη και ψηφιακή 

µορφή. 

 

Κατά την εκπόνηση των σταδίων της παρούσας µελέτης, ο Σύµβουλος θα τηρεί τον Ο.Σ.Α.Τ. 

και τη σχετική  Νοµοθεσία όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 3.1.2. 

 

Το αντικείµενο της µελέτης Λιµενικών Έργων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους: 

 

2.2. Μελέτη Λιµενικών Έργων (Πτυχίο Κατηγορίας 11) 

Η µελέτη των λιµενικών έργων υποδοµής της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας θα 

εκπονηθεί µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιµέρους 

στάδια: 

 

2.2.1. Μελέτη Κυµατικών Συνθηκών και Πλωτού Κυµατοθραύστη 

Θα εκπονηθεί η µελέτη κυµατικών συνθηκών και του πλωτού κυµατοθραύστη για τις 6 θέσεις 

των στάσεων της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας. Αναλυτικότερα:  

 

Α. Μελέτη κυµατικών συνθηκών 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η πρόβλεψη του κυµατικού κλίµατος στην περιοχή των υπό 

µελέτη έργων και πιο συγκεκριµένα της κυµατικής διαταραχής στις θέσεις εγκατάστασης του 

πλωτού κυµατοθραύστη και κατασκευής των λιµενικών έργων. Στόχος της µελέτης είναι να 

προκύψουν τα στοιχεία των προσπιπτόντων κυµατισµών, έτσι ώστε µε βάση αυτά να 

σχεδιασθεί ο πλωτός κυµατοθραύστης και τα λιµενικά έργα κάθε στάσης. Η µελέτη 

κυµατικών συνθηκών είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τον άρτιο σχεδιασµό των έργων και για 

την επίτευξη συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας κατά την προσέγγιση των πλοίων και κατά 

τους ελιγµούς πρόσδεσης στα κρηπιδώµατα. 

 

Η µελέτη κυµατικών συνθηκών θα γίνει µε εφαρµογή σύγχρονου µαθηµατικού µοντέλου Η/Υ 

πρόβλεψης των ανεµογενών κυµατισµών. Το µοντέλο θα λάβει υπόψη του τα στατιστικά 

ανεµολογικά δεδοµένα, τα ενεργά µήκη αναπτύγµατος κυµατισµού και τη βυθοµετρία της 

περιοχής µελέτης. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου θα περιλαµβάνουν για κάθε σηµείο του 

υπολογιστικού κανάβου, τα χαρακτηριστικά των κυµατισµών (κύρια διεύθυνση, 
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χαρακτηριστικό ύψος, περίοδος αιχµής κλπ.) που προσβάλουν την περιοχή των έργων. Τα 

χαρακτηριστικά των κυµατισµών θα υπολογισθούν για διάφορες περιόδους επαναφοράς. 

 

Β. Μελέτη πλωτού κυµατοθραύστη 

Η µελέτη του πλωτού κυµατοθραύστη θα βασισθεί στα αποτελέσµατα της µελέτης κυµατικών 

συνθηκών και θα περιλαµβάνει: 

 

• Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης µε τα δεδοµένα σύνταξης της µελέτης, περιγραφή και τεχνικές 

προδιαγραφές του πλωτού κυµατοθραύστη, στοιχεία για οριζοντιογραφική εξάρτηση των 

έργων κλπ. 

• Τεύχος υπολογισµών (απόσβεσης κυµατικής ενέργειας, αγκυρώσεων κλπ.). 

• Σχέδια (οριζοντιογραφίας, διάταξης αγκυρώσεων, κατασκευαστικών λεπτοµερειών κλπ.). 

• Τεύχος προµετρήσεων 

• Τεύχος προϋπολογισµού των έργων  

 

2.2.2. Προµελέτη Λιµενικών Έργων 

Η Προµελέτη Λιµενικών Έργων για τους προβλήτες των 6 στάσεων της ΘΑΣ θα εκπονηθεί 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 167, 168 και 169 του 

Π.∆.696/74, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 3841/2006 και 

3621/2007 και τις έγγραφες οδηγίες της ΕΟΑΕ και θα περιλαµβάνει:  

 

• Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης, µε το ιστορικό ανάθεσης, τα δεδοµένα σύνταξης της µελέτης, 

περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, ανεµολογικά και κυµατικά στοιχεία, 

εδαφοτεχνικά στοιχεία (µε βάση τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας), διερεύνηση 

εναλλακτικών τεχνολογιών κατασκευής των λιµενικών έργων, περιγραφή των 

προτεινοµένων έργων κλπ. 

• Τεύχος υπολογισµού των προτεινοµένων έργων  

• Τεύχος προµετρήσεων. 

• Τεύχος προϋπολογισµού των έργων.  

• Χάρτες θέσης έργου  

• Σχέδια (οριζοντιογραφίας έργου, τυπικών τοµών κλπ.) 

 

Η µελέτη θα βασισθεί στα τοπογραφικά-βυθοµετρικά διαγράµµατα και στα αποτελέσµατα της 

γεωτεχνικής έρευνας τα οποία θα χορηγηθούν στον µελετητή από την ΕΟΑΕ, και θα 

λαµβάνει υπόψη της τα προϋπολογισµένα φορτία των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
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στάσεων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων των σχετικών µελετών όπως 

δοθούν από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. 

  

2.2.3. Οριστική Μελέτη  Λιµενικών Έργων – Τεύχη ∆ηµοπράτησης – Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ. 

Η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Λιµενικών Έργων για τους προβλήτες των 6 στάσεων 

της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας θα γίνει µετά την έγκριση της αντίστοιχης Προµελέτης. 

Η µελέτη θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 167, 168 

και 169 του Π.∆.696/74 και τις έγγραφες οδηγίες της ΕΟΑΕ και θα περιλαµβάνει.  

• Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης, µε το ιστορικό ανάθεσης, τα δεδοµένα σύνταξης της µελέτης, 

περιγραφή των προτεινοµένων έργων και της µεθόδου κατασκευής, στοιχεία για την 

υψοµετρική και οριζοντιογραφική εξάρτηση των έργων κλπ. 

• Τεύχος υπολογισµού των προτεινοµένων έργων  

• Τεύχος προµετρήσεων µε προµετρητικές διατοµές και τους αντίστοιχους υπολογισµούς 

ποσοτήτων 

• Τεύχος προϋπολογισµού των έργων  

• Χάρτες θέσης έργου 

• Σχέδια, ήτοι οριζοντιογραφία των έργων (µε βυθοµετρικά στοιχεία, υφιστάµενα και νέα 

λιµενικά έργα, συντεταγµένες κορυφών των νέων έργων κλπ.), καθώς και πλήρη 

κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτοµερειών (διατοµές, όψεις, κατόψεις ανωδοµών, 

κατασκευαστικά σχέδια τεχνητών ογκολίθων, λεπτοµέρειες ανωδοµών και λιµενικών 

εξαρτηµάτων, σχέδιο εκσκαφών, σχέδιο απορροής οµβρίων κλπ.). 

 

Η µελέτη θα βασισθεί στα τοπογραφικά-βυθοµετρικά διαγράµµατα και στα αποτελέσµατα της 

γεωτεχνικής έρευνας τα οποία θα χορηγηθούν στον µελετητή από την ΕΟΑΕ, και θα 

λαµβάνει υπόψη της τα προϋπολογισµένα φορτία των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

στάσεων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων των σχετικών µελετών όπως 

δοθούν από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. 

 

Μετά από την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης θα συνταχθούν επίσης τα Τεύχη 

∆ηµοπράτησης των λιµενικών έργων (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, 

Τιµολόγιο Μελέτης, ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, Συγγραφές Υποχρεώσεων, Προϋπολογισµός 

Μελέτης κλπ.), καθώς και το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας & 

Υγείας (Φ.Α.Υ.). 
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2.2.4 Σύνταξη Τευχών 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης, για την κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται στην 

παρούσα, θα συνταχθούν από τον ανάδοχο των λιµενικών µελετών. 

Στην παρούσα φάση ο ανάδοχος θα υποβάλει τα οριζόµενα στις ισχύουσες προδιαγραφές 

(Π.∆.696/74) τεύχη και συγκεκριµένα:   

Τεχνική Περιγραφή, όπου θα περιγράφονται λεπτοµερώς οι περιλαµβανόµενες στις µελέτες 

εργασίες. 

Αναλυτική και λεπτοµερή προµέτρηση, όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 

κατασκευή των έργων, τα οποία µελετώνται µε την παρούσα. Θα καταβληθεί προσπάθεια 

ώστε οι εργασίες να περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο τιµολόγιο εργασιών των ενιαίων 

τευχών δηµοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Μόνο εφ’ όσον, για τεχνικούς λόγους, αυτό δεν 

είναι εφικτό θα περιλαµβάνονται και εργασίες εκτός του εγκεκριµένου τιµολογίου. 

Προϋπολογισµό κατασκευής των έργων, µε χρήση της παραπάνω προµέτρησης και τιµές 

που θα βασίζονται στα άρθρα του τιµολογίου των ενιαίων τευχών δηµοπράτησης του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Για εργασίες µη περιλαµβανόµενες στα εγκεκριµένα τιµολόγια θα προτείνονται 

τιµές οι οποίες θα προκύπτουν από έρευνα αγοράς, σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε. 

Σχέδια σε κλίµακες και αντίγραφα όπως ορίζονται  στο Π.∆.696/74 και την παρούσα. 

Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες και υλικά που χρησιµοποιούνται στα 

µελετώµενα έργα και για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα άρθρα στην εγκεκριµένη Τ.Σ.Υ. 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να προτείνονται στις επιµέρους 

µελέτες.   

 

2.2.5 Σχέδιο ασφαλείας και υγείας και φάκελος ασφαλείας και υγείας 

 

2.2.5.1 Γενικά 

Σκοπός της σύνταξης του σχεδίου αυτού στην φάση της µελέτης είναι να επισηµαίνονται 

έγκαιρα στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε τις βασικές 

παραδοχές του έργου και µε τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής, ώστε να αποτελέσει 

τη βάση για τον σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος οργάνωσης και 

διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας από τον ανάδοχο κατασκευής. 

Η σηµαντικότερη συνεισφορά του αναδόχου στην πρόληψη κινδύνων µπορεί να γίνει 

κατά την φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόµη πολλές δυνατές 

εναλλακτικές λύσεις. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του κατά τον σχεδιασµό 

του τεχνικού έργου, τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.∆.17/96, προσαρµοσµένες στο υπό µελέτη έργο 

και συγκεκριµένα: 
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• Την εξάλειψη των κινδύνων. 

• Την αντιµετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 

• Την εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν και τα 

προτεινόµενα µέτρα για την πρόληψή τους. 

• Την περιγραφή της µεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την 

κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου. 

• Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 

• Την προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

• Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να προγραµµατίζονται οι 

διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας 

• Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων 

εργασίας. 

• Τον σχεδιασµό ενός συστήµατος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού 

κινδύνου στον οποίο θα αναφέρονται συγκεκριµένα οι ρόλοι και αρµοδιότητες των 

στελεχών διοίκησης του έργου καθώς και των ειδικών για την πρόληψη του 

εργατικού κινδύνου. 

 

2.2.5.2 Παραδοτέα 

Α) Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής: 

• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

• Πληροφορίες για αναπόφευκτους κινδύνους. 

• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας (εάν υπάρχουν) για εργασίες που δηµιουργούν 

αναπόφευκτους κινδύνους.  

• Αναφορά σε συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης του εναποµείναντος εργασιακού 

κινδύνου. 

• Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για 

την υγεία των εργαζοµένων. 

• Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις, εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες 

υψηλού κινδύνου, οι οποίες προκύπτουν από το είδος της µελέτης, όπως ειδικοί 

τύποι ικριωµάτων, κ.λπ. 

• ∆ιαδικασίες για τον χειρισµό θεµάτων ασφαλείας και υγείας για µελέτες που 

γίνονται αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

Β) Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα περιέχει: 

• Τα βασικά στοιχεία του έργου. 
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• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πιθανόν 

να πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν τόσο κατά τα επόµενα στάδια της µελέτης όσο 

και κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, µετατροπής, 

καθαρισµού κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 

εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα 

δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελούν µέρη 

της µελέτης και υποβάλλονται στο αρµόδιο τµήµα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» προς 

θεώρηση.  

Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα υποβληθεί για τις µελέτες λιµενικών.  

 

2.3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Πτυχίο Κατηγορίας 27) 

Θα εκπονηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και 

λειτουργία των λιµενικών και χερσαίων έργων υποδοµής στις 6 στάσεις της Θ.Α.Σ. Σκοπός 

της µελέτης είναι η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (A.E.Π.O.), η 

οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του δικαιώµατος 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία (σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2971/01) και εν συνεχεία για την έκδοση των εγκριτικών 

αποφάσεων κατασκευής των έργων. 

 

Η εκπόνηση της Μ.Π.Ε. θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα: 

 

• το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21.09.2011), 

• την µε αριθµ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. περί «Κατάταξης δηµόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α’2089/2011)» (ΦΕΚ 

21/Β’/13.01.2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από την µε αριθµ. 

20741/2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1565/Β’/08.05.2012) και 

• τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν στα πλαίσια του Ν. 4014/2011. 

 

Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση 

Α.Ε.Π.Ο.) είναι η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ή Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ εάν απαιτηθεί. 

 

Η Μ.Π.Ε. θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
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• Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας 

• Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος µε τα απαραίτητα στοιχεία 

και τεκµηριώσεις προκειµένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίµηση των κυριότερων 

άµεσων και έµµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: 

� Στον άνθρωπο 

� Στην πανίδα και τη χλωρίδα 

� Στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο 

� Στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά 

� Στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις 

προηγούµενες περιπτώσεις 

� Περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειµένου να 

αποφευχθούν, να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό να επανορθωθούν 

σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

� Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του 

έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του 

λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. 

• Απλή (µη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούµενες 

περιπτώσεις. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν επιπλέον υποβολές των µελετών στις αρµόδιες 

υπηρεσίες, ο σύµβουλος υποχρεούται να συντάξει και να αναπαράγει τα επί µέρους τεύχη σε 

όσα αντίγραφα απαιτηθούν, χωρίς επιπλέον αµοιβή. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 3.1 Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς 

 

3.1.1 Οδηγίες Μελετών ( ΟΣΑΤ) 

Η Μελέτη θα είναι σύµφωνη µε τον ΟΣΑΤ και θα ακολουθεί την ισχύουσα Νοµοθεσία όπως 

παρατίθεται στην επόµενη Παράγραφο. 

 

3.1.2 Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Μελέτη Λιµενικών Έργων 

Για την εκπόνηση της µελέτης λιµενικών έργων έχουν εφαρµογή οι παρακάτω διατάξεις : 

 

1. Οι διατάξεις του Π.∆. 696/74 (Προδιαγραφές Μελετών - ΦΕΚ 301 Α/8.10.1974)., όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως το άρθρο 167 αυτού. 

2. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ Β 2221/30.7.2012) 
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3. Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 

(Ε.Κ.Ω.Σ) (ΦΕΚ 1329 Β 6.11.2000) µε τη συµπλήρωση του κειµένου και των σχολίων του 

κεφ. 18 (Αποφ. ∆17α/32/10/ΦΝ 429)  

4. Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ε.Α.Κ (ΦΕΚ 2184 Β 20.12.2000) όπως 

τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ 1153 Β/12.08.03 (Αποφ.∆17α/113/1/ΦΝ.275/03) και ΦΕΚ 

1154 Β/12.08.03 (Αποφ. ∆17α/115/9/ΦΝ.275/03). 

5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Αποφ. ∆14/19164/28.3/17.4.1997 ΦΕΚ 

315Β’) µε τις τροποποιήσεις του. 

6. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Αριθ. ∆14/92330 της 1-

7-2008/17-07-08 ΦΕΚ 31416Β’ και ΦΕΚ 2113 Β/13-10-08) µε τις τροποποιήσεις του. 

7. Οι σχετικοί µε έργα από Σκυρόδεµα Ευρωκώδικες, όταν δεν αρκούν οι Ελληνικοί 

Κανονισµοί. 

8. Ο Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων δοµικών έργων (Β.∆. της 10/31 ∆εκ. 1945 ΦΕΚ 171 

Α/16.5.1946, µε τις όποιες µεταγενέστερες τροποποιήσεις του) και οι σχετικοί Γερµανικοί 

κανονισµοί DIN. 

9. Οι αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού 

και σε συστήµατα προέντασης. 

10. Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 39, 344, 345, 346, 408, 515, 516, 517, 520, 521, 555, 671, 722, 

739, 971, 959 και τα όσα τα συνοδεύουν. 

11. Οι αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ΣΚ-301, ΣΚ-302, ΣΚ-303, ΣΚ-304, ΣΚ-305, ΣΚ-306, ΣΚ-

307, ΣΚ-308, ΣΚ-309, ΣΚ-311, ΣΚ-314,  ΣΚ-344, ΣΚ-345, ΣΚ-346, ΣΚ-318, ΣΚ-408, ΣΚ-

515, ΣΚ-517. 

12. Η ΓΓ/2894/17.8.83 εγκύκλιος διαταγή τ.ΥΠ∆Ε σε θέµατα µελετών λιµενικών έργων. 

13. Η ΓΓ/2948/3.8.84 εγκύκλιος διαταγή τ.ΥΠ∆Ε σε θέµατα µελετών λιµενικών έργων. 

14. Ο N. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’)  «Περί αιγιαλού και παραλίας» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

Για τα λοιπά θέµατα λιµενικών έργων που δεν καλύπτονται από τους προαναφερθέντες 

Κανονισµούς, θα ληφθούν υπόψιν κατά περίπτωση οι ακόλουθες Συστάσεις : 

 

1. ∆ιεθνείς Συστάσεις PIANC (Permanent International Association of Navigation 

Congresses):   

2. Recommendations of the German Committee for Waterfront Structures, Harbours and 

Waterways (EAU), 2004 

3. Coastal Engineering Manual, US Army Corps of Engineers, 2003 

4. BS 6349 – Maritime Structures 

5. Manual for the use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering (CIRIA), 1991 

6. Actions in the design off maritime and harbours works , ROM 0.2-90 (Ισπανικοί 
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Κανονισµοί) 

7. Shore Protection Manual, US Army Corps of Engineers, 1984 

8. Shoreline Management Guidelines, DHI 2001 (γενικές και ειδικές τεχνικές κατευθύνσεις 

για την διαχείριση ακτών). 

 

3.1.3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Κατά τη σύνταξη της µελέτης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρακάτω Νοµοθεσία: 

 

• Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος». 

• Ν. 3010/02 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 

κ.α.». 

• Ν. 4014/2011 « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

• Υπ’ αριθµ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. περί «Κατάταξης δηµόσιων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 

Α’2089/2011)» (ΦΕΚ 21/Β’/13.01.2012) 

• Υπ’ αριθµ. 20741/2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. περί «τροποποίησης της 

1958/13-1-12 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21)» (ΦΕΚ 1565/Β’/08.05.2012). 

• Υπ’ αριθµ. 48963/2012 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 

περί «προδιαγραφών περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθµ. 

1958/13-1/2012 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής (Β’21) (…)» (ΦΕΚ 2703/05.10.2012) 

• Υπ’ αριθµ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 

Π.Ε.Κ.Α. περί «εξειδίκευσης των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 

5, 6 και 7 του Ν.4014/2011 (…)» (ΦΕΚ 964/Β’/19.04.2013) 

• Υπ’ αριθµ. 1649/45/2014 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Π.Ε.Κ.Α. περί 

«εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του 

κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση (…)» 

(ΦΕΚ 45/Β’/15.01.2014) 
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• Υπ’ αριθµ. 170225/2014 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.  περί «εξειδίκευσης των 

περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ (...)» (ΦΕΚ 135/Β’/27.01.2014) 

• Οδηγία 97/11 ΕΕ. 

• Οδηγία 96/61 ΕΕ. 

• ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

• Υ.Α. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86) «Προσδιορισµός της ηχητικής 

εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 

οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης 

∆εκεµβρίου 1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985». 

• Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751Β/18.10.1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 

οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και 

ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.» 

• Υ.Α. 2640/270/78 (ΦΕΚ 689Β/78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων 

αεροσφυρών» 

• Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81Β/91) «Καθορισµός των ορίων τιµών στάθµης θορύβου των 

υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητών γαιών, των 

φορτωτών και των φορτωτών –εκσκαφέων». 

• Υ.Α. 17252/92 (ΦΕΚ 395Β/19.6.1992) «Καθορισµό δεικτών και ανωτάτων 

επιτρεπόµενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και 

συγκοινωνιακά έργα». 

• Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81) «για τον εργοταξιακό θόρυβο» 

• ΠΥΣ 34/30.5.2002 (ΦΕΚ 125Α/5.6.2002) «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές 

ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και 

οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου.» 

• ΚΥΑ 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405 Β/27.2.2004) «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές 

ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα.» 

• ΠΥΣ 11/14.2.1997 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

από το Όζον» 

 

Επίσης, θα πρέπει να ακολουθηθεί: 

* Ο Οδηγός Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ). Κάθε εξαίρεση από αυτόν 

θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην ΕΟΑΕ. 
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* Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων  του έργου 

* Για κάθε κριτήριο σχεδιασµού το οποίο δεν καλύπτεται από τον ΟΣΑΤ, ο 

Σύµβουλος Υποστήριξης θα προτείνει άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή 

Αµερικάνικους κανονισµούς για έγκριση από την ΕΟΑΕ. 

 

3.1.4 Λοιπά Στοιχεία 

Ο Σύµβουλος θα είναι υπεύθυνος να επικοινωνεί µε όλες τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές για τις 

απαραίτητες ενηµερώσεις, αιτήσεις ή αδειοδοτήσεις που χρειάζονται.  

 

3.1.5 Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα της µελέτης θα είναι όπως περιγράφονται στις Παραγράφους 2.2 και 2.3 του 

παρόντος. 

Αφού εγκριθεί η Μελέτη θα υποβληθούν στην ΕΟΑΕ επιπλέον 9 (εννιά) αντίγραφα της 

Μελέτης και ένα ακριβές και πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή 

(CD)συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αρχείων. Σε περίπτωση που ζητηθούν από 

τις αρµόδιες υπηρεσίες. επιπλέον αντίγραφα της µελέτης υπάρχει η υποχρέωση 

αναπαραγωγής και υποβολής στην ΕΟΑΕ. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση 

του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του 

∆ιαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών 

συµπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της 

υπογραφής του.  

 

Στο παρόν «Τεχνικό Αντικείµενο» περιλαµβάνεται πίνακας κωδικοποίησης, στον οποίο 

αναγράφεται ο εκτιµώµενος συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης κάθε επί µέρους σταδίου 

µελέτης. Με βάση τον πίνακα αυτό, στη φάση του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα 

συντάξουν χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των µελετών, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της 

τεχνικής προσφοράς τους, και από το οποίο θα προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του 

συνόλου του µελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος προβλεπόµενος ελάχιστος χρόνος που 

περιλαµβάνει τις διαδικασίες έγκρισης κ.α. 

 

Ο καθαρός χρόνος του πίνακα κωδικοποίησης περιλαµβάνει αφ’ ενός µεν τον χρόνο 

εκπόνησης της µελέτης, αφ’ ετέρου δε τον χρόνο για τυχόν απαιτούµενες από την υπηρεσία 

επανυποβολές της µελέτης. Είναι δυνατόν στο χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα υποβάλουν οι 



 
 

K:\ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\design\2014_MPE_Limenika_5352\Tefhi\03_SoW_5352.doc            
ED02/CM/18/5352/Β02 

 

µετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, ο συνολικός χρόνος εργασιών να κατανέµεται σε δυο ή 

περισσότερα τµήµατα µε ενδιάµεσο ορόσηµο την ελεγκτική και εγκριτική διαδικασία της 

υπηρεσίας.  

 

Στο υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των 

µελετών του παρόντος αντικειµένου, για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης, τα ακριβή 

σηµεία έναρξης και λήξης κάθε µελετητικής δράσης, ο επιπρόσθετος προβλεπόµενος 

ελάχιστος χρόνος που περιλαµβάνει τις διαδικασίες για έλεγχο και έγκριση µελετών, για 

ερευνητικές εργασίες, εργαστηριακούς ελέγχους και υποστηρικτικές µελέτες που εκτελούνται 

από άλλους αναδόχους, εγκρίσεις και συναινέσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων κ.λπ., έτσι 

ώστε να τηρείται η συνολική προθεσµία ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου, όπως 

αναγράφεται στον πίνακα κωδικοποίησης.  

Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα είναι δεσµευτικό για τον ανάδοχο και µε βάση αυτό, σε 

διάστηµα ενός µηνός από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, θα συντάξει 

λεπτοµερές πρόγραµµα µε χρήση συστήµατος προγραµµατισµού, για καθορισµό της 

κρίσιµης πορείας (critical path analysis, CPA) π.χ. το Primavera. Το πρόγραµµα µπορεί στη 

συνέχεια να παρουσιαστεί σε απλά ιστογράµµατα ή σε µορφή λογικού διαγράµµατος.  

 

Αν µετατίθεται το καθορισµένο χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, το οποίο 

αναγράφεται στο Πρόγραµµα, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη 

παράταση προθεσµίας. 

 

Σε περίπτωση µη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου, του συνολικού 

καθαρού χρόνου της σύµβασης ή των τµηµατικών προθεσµιών του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις ποινικές ρήτρες, που αναφέρονται στο 

άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία µία µελέτη ή στάδιο µελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση και 

Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστηµα 30 ηµερών από την γνωστοποίηση 

στον ανάδοχο, εκτός αν ο υπεύθυνος επισκόπησης ορίσει µεγαλύτερη προθεσµία. Τυχόν 

καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 30 ηµερών ή της οριζόµενης στην επισκόπηση 

προθεσµίας, θα επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. για υπέρβαση τµηµατικής προθεσµίας. 

 

Εάν η επανυποβολή ζητήθηκε επειδή η υποβληθείσα µελέτη χρειάζεται διορθώσεις και 

συµπληρώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. Αν η 

επανυποβολή ζητήθηκε λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 
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ανάδοχος, παρατείνεται η αρχική προθεσµία για χρόνο ίσο µε τον χρόνο που ορίσθηκε  για 

την επανυποβολή. 

 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» έχει το δικαίωµα: 

Να παραλείψει την εκπόνηση όλων ή µερικών από τις µελέτες που περιλαµβάνονται στον 

πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο άρθρο 4.2.3 

της Ε.Σ.Υ. 

Να διακόψει την εκπόνηση της µελέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της και να προβεί στη λύση 

της σύµβασης, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.  

Ο ανάδοχος θα αµείβεται σύµφωνα µε την γενοµένη µε την οικονοµική προσφορά του, 

ανάλυση της αµοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του 

Ν.3316/2005.  

Ο συνολικός συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου, ανέρχεται σε δεκαέξι 

(16) µήνες. Ο συνολικός  καθαρός χρόνος που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι στην 

τεχνική προσφορά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Αντιθέτως, είναι 

δυνατόν να συντοµευτεί ο χρόνος αυτός, υπό τον όρο ότι η κάθε συντόµευση θα αιτιολογείται 

πλήρως από την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης, σε συνδυασµό µε τη 

στελέχωσή της, την αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας, την 

αξιοποίηση του εξοπλισµού και την προγενέστερη προϋπηρεσία  του υποψηφίου και της 

οµάδας του από παρόµοιες εκπονούµενες µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΤΟΥΣ 

Α/Α Καθαρός χρόνος 

εκπόνησης 

(σε ηµέρες) 

Αµοιβή 

µελέτης 

(ευρώ) 

Παραδοτέα 

1. 20 - Έκθεση Εκτίµησης Έργου 

2. 10 - Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης 

3. 70 171.448,20 Μελέτη Κυµατικών Συνθηκών και Πλωτού 

Κυµατοθραύστη 

4. 60 92.306,50 Προµελέτη Λιµενικών έργων  

5. 50 75.718,00 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

6. 90 92.306,50 Οριστική Μελέτη Λιµενικών Έργων 

7. 10 4.985,00 ΣΑΥ – ΦΑΥ Λιµενικών Έργων 
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΤΟΥΣ 

8. 30 30.126,00 Τεύχη ∆ηµοπράτησης Λιµενικών Έργων 

 

Οι Μελέτες Λιµενικών Έργων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα εγκριθούν από 

τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού Έργων Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, ενώ σε περίπτωση  

που απαιτούνται διορθώσεις, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν εντός 20 εργασίµων ηµερών. 

 

Οι τµηµατικές  πληρωµές για τα επιµέρους στάδια της Μελέτης Λιµενικών Έργων (Μελέτη 

Κυµατικών Συνθηκών και Πλωτού Κυµατοθραύστη, Προµελέτη, Οριστική Μελέτη, ΣΑΥ-ΦΑΥ, 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης) θα είναι ως εξής: 

 

1. Έκθεση Εκτίµησης Έργου 10% 

2. Με την υποβολή του εκάστοτε σταδίου  60%  * 

3. Με την έγκριση του εκάστοτε σταδίου από την ΕΟΑΕ 30%   * 

*ποσοστά επί της αµοιβής του εκάστοτε σταδίου 

Οι τµηµατικές  πληρωµές για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα είναι ως εξής: 

 

1. Με την ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

40% 

2. Με την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

στη ∆ΙΠΕΧΩΣ 

30% 

3. Με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

από τη ∆ΙΠΕΧΩΣ (έκδοση Α.Ε.Π.Ο.) 

30% 
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5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Σύστηµα  ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) 

Απαίτηση για την ΕΟΑΕ είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από κάθε µελετητή, 

γνωµοδότη ή σύµβουλο που ασχολείται µε εργασίες στα πλαίσια Μελετών. Στον παρακάτω 

κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον ελάχιστο απαιτούµενο 

βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Σύµβουλος θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία 

τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ΄ απαίτηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.». 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» θα ελέγχει τον µελετητή  για το εάν 

τηρεί τις διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ο µελετητής, ή/και θα 

επισκέπτεται τα γραφεία του για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η 

«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» θα συντάξει µια Έκθεση Ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στο 

Σύµβουλο. Η Έκθεση θα επισηµαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες των 

Συµβούλων και θα ορίσει χρονοδιάγραµµα για την επιδιόρθωση των ατελειών από το 

Σύµβουλο. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των ατελειών, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 

θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε τη Σύµβαση.  Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί τις διαδικασίες 

αυτές. 

Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής: 

* ∆ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων 

στοιχείων. 

* Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισµών των κανονισµών µελέτης και των 

παραδοχών που εφαρµόστηκαν. 

* Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, 

εκθέσεις και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη 

καθώς και του ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που 

παραδίδεται από την ΕΟΑΕ. 

* Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ο συντάξας.  

* Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι 

εισερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. 

* ∆ιαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των µελετών. 

* Σύστηµα καταγραφής αλλαγών στις µελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή 

και εξωτερικές πηγές. 

* Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των 

αλλαγών. 

* Σύστηµα διανοµής για την πληροφόρηση των στελεχών της Οµάδας Μελετών σχετικά 

µε τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά σε περίπτωση 

που η οµάδα µελετών δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). 
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* ∆ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. 

• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 

• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών εβδοµαδιαίων εκθέσεων προόδου για την 

καταγραφή της προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον 

εντοπισµό των προβληµάτων. 

 

5.2 Συντονισµός 

Ο συντονιστής ο οποίος ορίστηκε από το µελετητή κατά τη φάση συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό για την εκπόνηση των µελετητικών εργασιών, έχει τη γενική ευθύνη για το 

συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των µελετητικών εργασιών. 

Ειδικότερα είναι υπεύθυνος: 

• Για το συντονισµό όλων των επιµέρους µελετητών της παρούσας σύµβασης που 

ασχολούνται µε περιβαλλοντικές και λιµενικές εργασίες, αλλά και την επικοινωνία και 

συντονισµό µε τους υπεύθυνους των υπολοίπων συµβάσεων του συγκρεκριµένου 

έργου, όπως επίσης και µε τις τεχνικές υπηρεσίες των κυρίων των έργων ( ∆ήµων 

Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς και Θερµαϊκού εάν χρειαστεί) για την ανταλλαγή και τη 

συλλογή όλων των απαραιτήτων στοιχείων για την εκπόνηση των ανατεθειµένων 

µελετών και τη υποβολή των πληρούν φακέλων. 

• Για τον εντοπισµό τυχόν παραλείψεων στις µελέτες. 

• Για την οργάνωση και συντονισµό των ενεργειών που θα ακολουθηθούν κατά τη 

διαδικασία παραχώρησης Χρήσης Αιγιαλού ή της διαδικασίας αδειοδότησης από 

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, ανάλογα τη θέση της προβλήτας. Ο Συντονιστής θα πρέπει 

να έχει προηγούµενη εµπειρία στη διαδικασία παραχώρησης Χρήσης Αιγιαλού σε 

αστικό περιβάλλον. 

Ο Συντονιστή θα επιφορτιστεί και µε τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• Να εξασφαλίζει ότι όλα τα µέλη της µελετητικής οµάδας θα τηρούν το 

χρονοδιάγραµµα των ενεργειών και υποβολών 

• Να διανείµει την αλληλογραφία στα αντίστοιχα µέλη της οµάδας και να προωθεί την 

αλληλογραφία που προέρχονται από αυτά 

• Να συντονίζει και να ελέγχει τις επιµέρους µελέτες και να εξασφαλίζει ότι 

ενσωµατώνονται στις οριστικές µελέτες. 

• Όλες οι µελέτες και εκθέσεις που θα συνταχθούν από την οµάδα του Αναδόχου θα 

υπόκεινται στη διαδικασία διατµηµατικού ελέγχου. Κάθε ειδικότητα θα εξετάζει τις 

εργασίες των άλλων ειδικοτήτων, λαµβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία των δικών της 

αντικείµένων ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια µεταξύ των ειδικοτήτων. Ένα ειδικό 
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φύλο υπογραφών θα καταγράφει τη διαδικασία αυτή και θα επισυνάπτεται σε κάθε 

έκθεση ή µελέτη που θα υποβληθεί στην ΕΟΑΕ. 

• Όλα τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους και µε την ΕΟΑΕ 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

  

5.3 Αρχειοθέτηση 

 

5.3.1 Γενικά 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα των 

Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., εκτός αν στο παρόν ορίζεται διαφορετικά. 

Όλα οι εγκεκριµένες µελέτες θα είναι τόσο σε εκτυπωµένη όσο και σε ψηφιακή µορφή. Τα 

στοιχεία µελέτης θα υποβάλλονται µε τη µορφή που προβλέπεται από τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Όλα τα 

κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 7.0. 

 

5.3.2 Προδιαγραφές για Παραδοτέα 

Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό 

αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Θα τηρείται κατάλογος αριθµών αναφοράς από κάθε 

γραφείο το οποίο συµµετέχει στις εργασίες. 

Όλες οι µελέτες θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. (τυποποιηµένη 

Πινακίδα). Κάθε έγγραφο θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατµηµατικού ελέγχου και 

φύλλο Ελέγχου Ποιότητας.  

Τα υποβληθέντα εκτυπωµένα σχέδια θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην τυποποιηµένη 

Πινακίδα του Σχεδίου, το όνοµα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από το οποίο 

προήλθαν και την ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT) 

της τελευταίας, εγκεκριµένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά 

(κάτω από την θέση αναγραφής της κλίµακας του σχεδίου). 

Κάθε όνοµα αρχείου θα πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε Σύµβαση. 

Όλα τα ονόµατα αρχείων θα πρέπει να είναι γραµµένα µε αγγλικούς και όχι ελληνικούς 

χαρακτήρες, και να ακολουθούν το σύστηµα “8-3” (έως οκτώ χαρακτήρες για το filename και 

έως 3 χαρακτήρες για το extension). 

Στάδιο πριν την έγκριση- Θα υποβάλλονται από τον Σύµβουλο στην Ε.Ο.Α.Ε. δύο αντίγραφα 

των µελετών. 

Στάδιο µετά την έγκριση- Θα υποβάλλονται από τον Σύµβουλο στην Ε.Ο.Α.Ε. πέντε 

αντίγραφα των µελετών. 

 

5.3.3 Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης 
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Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από µία Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης όπου θα 

καταγράφεται το καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας και των προηγούµενων αναθεωρήσεων 

των εγγράφων της υποβολής. Η διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης της Κατάστασης 

Στοιχείων Μελέτης είναι η εξής: 

1.     Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Σύµβουλος: 

• θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης καταγράφοντας 

όλα τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθµό της αναθεώρησης του κάθε 

εγγράφου, 

• θα επισυνάπτει στην  υποβολή µία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραµµα MS 

Excel και ένα έντυπο αντίγραφο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων 

Μελέτης.  

2. Όταν η ΕΟΑΕ αποφασίσει για τον χαρακτηρισµό της µελέτης, θα περιλαµβάνει 

την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης στην επίσηµη απάντηση, προσθέτοντας το 

χαρακτηρισµό έγκρισης κάθε εγγράφου του Κουτιού Μελέτης καθώς και το 

γενικό χαρακτηρισµό του Κουτιού. 

Συντοµογραφίες των καταστάσεων έγκρισης: 

App 1 Εγκρίνεται  

App 2 Εγκρίνεται µε Παρατηρήσεις  

R&R Αναθεώρηση και Επανυποβολή  

Mix Μέρος της υποβολής εγκρίνεται και  µέρος αυτής απορρίπτεται  

S/S Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον  

3.      Κατά την επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Σύµβουλος: 

• θα ενηµερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης ώστε να φαίνεται ο 

χαρακτηρισµός έγκρισης των εγγράφων που εκδόθηκαν παλαιότερα και ο 

αριθµός αναθεώρησης των εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή.  

• θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της 

συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης.   

Υπόδειγµα της Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης περιέχεται στο Παράρτηµα ∆.  
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5.3.4 Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή 

Επιπροσθέτως ή και διευκρινιστικά της ενότητας των ΟΣΜΕΟ «Ψηφιακή µορφή των 

παραδοτέων», ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις:  

1. Για όλες τις µελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” 

(APPROVED) και µόνον για αυτές, θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε 

ηλεκτρονική µορφή. Αυτό θα υποβάλλεται µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από 

την ΕΟΑΕ. 

2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο θα πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και  θα φέρει τα 

εξής: 

Α. Όνοµα εταιρίας  

Β. Είδος παραδοτέου  

Γ. Αριθµός και όνοµα του τµήµατος υπό µελέτη. 

∆. Ηµεροµηνία παραγωγής.  

3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές θα πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο 

περιεχοµένων τους (INDEX) σε Word ή text file και θα πρέπει να παραδίδονται σε 

CD-ROM ή Zip Disks ή δισκέτες 3.5 in. Συνιστάται όµως η χρήση CD-ROM.  

4. Τα περιεχόµενα (INDEX) θα πρέπει να αναφέρουν: 

• Την δοµή των αρχειοκαταλόγων του CD-ROM (Directory Structure) 

• To όνοµα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. 

• Ηµεροµηνία τελευταίας µεταβολής κάθε αρχείου. 

• Το θέµα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συµπεραίνεται άµεσα από 

το όνοµα του αρχείου. 

• Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Σύµβουλος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την 

ΕΟΑΕ κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. 

περιγραφή των layers των drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν) 

5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα 

αντίστοιχα εκτυπωµένα σχέδια.  

6. ∆εν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισµένων χαρτών και σχεδίων, 

παρά µόνο αν αυτό ζητηθεί από την ΕΟΑΕ σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. 

σκαναρισµένα δελτία γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές µελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια 

θα πρέπει να υποβάλλονται σε µορφή ψηφιακού vector αρχείου, όπως 

περιγράφεται στις ΟΣΜΕΟ. 

7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και 

όχι “σπασµένο” σε περισσότερα του ενός αρχεία. 

8. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση των παρακάτω: 

• Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά 

προτίµηση στο format του DGN (Microstation). Σε περίπτωση αδυναµίας 
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παράδοσης στο παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή του 

DXF ή του DWG (AutoCad 14). Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την 

απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, στυλ, 

πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει 

να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell 

libraries), και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη 

φάση της δηµιουργίας τους. 

Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCad η οποία γίνεται 

αποδεκτή από το σύστηµα της Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι η 14. Οµοίως ισχύει για τα  

αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν από την AutoCad 14. Βασική προϋπόθεση κατά την 

έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές 

 

5.4 Εκθέσεις 

 

5.4.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: 

Έκθεση Εκτίµησης Έργου 

Εκθέσεις προόδου ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε. 

 

5.4.2 Έκθεση Εκτίµησης Έργου 

Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα περιέχει τα ακόλουθα καθώς και όσα τυχόν ορίζονται σε 

άλλες παραγράφους του τεχνικού αντικειµένου: 

• Τεχνική εκτίµηση του έργου όσον αφορά στη µελέτη λιµενικών έργων και σε 

συσχετισµό µε παλαιότερες µελέτες.  

• Έκθεση εκτίµησης γεωλογικών – γεωτεχνικών προβληµάτων σε συνεργασία µε 

τον µελετητή των γεωτεχνικών αξιολογήσεων – µελετών, οι οποίες θα 

εκπονούνται στα πλαίσια άλλης σύµβασης. 

• Χρονοδιάγραµµα εργασιών µελέτης σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4 της παρούσας. 

• Πρόγραµµα εργασιών συµπληρωµατικής τοπογραφικής αποτύπωσης και 

κτηµατογραφικής έρευνας, εφόσον απαιτούνται. 

• Πρόταση για σταδιακή υποβολή τυχόν στοιχείων που δεν αναφέρονται ως στάδια. 

• Προτεινόµενο πρόγραµµα συσκέψεων. 

 

Ένα προσχέδιο της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου θα συζητείται µε την Ε.Ο.Α.Ε. πριν από την 

υποβολή της οριστικής Έκθεση στην Ε.Ο.Α.Ε. Το περιλαµβανόµενο στην έκθεση πρόγραµµα 

εκτέλεσης εργασιών πρέπει να ακολουθεί γενικώς το υποβληθέν στη φάση του διαγωνισµού 
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χρονοδιάγραµµα. Περαιτέρω τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος θα γίνονται κατ’ 

απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε. 

 

5.4.3 Εκθέσεις Προόδου 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

Α.Ε.», οι οποίες θα παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συµφωνηµένου προγράµµατος. Η 

έκθεση αυτή θα περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την 

καλυπτόµενη περίοδο και µε αυτές που προγραµµατίζονται για την επόµενη χρονική 

περίοδο. Η έκθεση θα επισηµαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση µε το συνολικό 

πρόγραµµα, τα σηµεία προβληµατισµού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους. 

 

5.5 Συσκέψεις 

Ο Μελετητής θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται στα γραφεία της 

«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» όποτε ζητείται από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» ή τον Μελετητή. 

Σχετική σηµείωση θα γίνει στο χρονοδιάγραµµα της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου. 

Ο Μελετητής θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στην 

«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» προς έγκριση µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κάθε 

σύσκεψη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   A - Κατάλογος ∆ιαθέσιµων Μελετών 

 
 

 
Αντικείµενο Μελετητής ΕΟΑΕ Box No 

Περιβαλλοντικά 

   

 

   

 

   

 

   

Λιµενικά 

   

   

   

   

   

Άλλες µελέτες 

   

   

   

   

 



 
 

K:\ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\design\2014_MPE_Limenika_5352\Tefhi\03_SoW_5352.doc            
ED02/CM/18/5352/Β02 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(υπόδειγµα) 

Το παρακάτω υπόδειγµα είναι µόνο ενδεικτικό και δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 

συµπληρώνεται το έντυπο. 

   Τµήµα:    Σύµβουλος: Consult 

   Έργο: Γέφυρα Γ27  Σύµβαση: Γ 67  

  

Αριθ Κουτιού 

7.786 

Αριθ Κουτιού 

7.786a 

Αριθ Κουτιού 

7.786a1 

Αριθ Κουτιού 

7.786a2 

 Ηµεροµηνία Παραλαβής: 20/04/2000 12/07/2000 15/10/2000 8/01/2001 

 Αριθµός πρωτοκόλλου: A15208 A17289 A18582 A19637 

ΣΧΕ∆ΙΑ 

Κατάσταση 

Έγκρισης: 

R&R 

Κατάσταση 

Έγκρισης: 

MIX 

Κατάσταση 

Έγκρισης: 

MIX 

Κατάσταση 

Έγκρισης: 

APP1 

0501-107-SD-D3-Rev-No     

Αριθ 

Σχ Περιγραφή  Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. 

Το παρακάτω υπόδειγµα είναι µόνο ενδεικτικό.  

0011 Σχέδια Γενικής ∆ιάταξης  A R&R B2 APP1     

010 Οπλισµός Μεσόβαθρου A R&R B APP1     

012 Οπλισµός Φορέα  A R&R B R&R C APP1   

019 Τοίχος Αντιστήριξης      A R&R B APP1 

          

ΕΚΘΕΣΕΙΣ         

0501-107-SD-R3-Rev-No         

Αριθ.

Έκθ. Περιγραφή  Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 

Έγκρ. 

001 Τεχνική Έκθεση Τεχνικού  A R&R B APP1     

002 Προµέτρηση    A R&R B R&R C APP1 

003 

Στατικοί Υπολογισµοί 

Φορέα A R&R B APP1     

004 

Στατικοί Υπολογισµοί 

Μεσόβαθρων    A R&R B R&R C APP1 

 

                                                 
1 Ο Σύµβουλος θα καταγράφει τον αριθµό σχεδίου / έκθεσης, την περιγραφή και τον αριθµό 
αναθεώρησης 
2 Για τυχόν µεταγενέστερες υποβολές ο Σύµβουλος θα αναγράφει τον επόµενο αριθµό αναθεώρησης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

(ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ )   
 

(Μελετητής ) 
 
 

(revision_, Ηµεροµηνία _ ) 
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Πίνακας 1: Περιεχόµενα Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης – Έλεγχος πληρότητας 

# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε* Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ       ∆/Ε*=∆εν Εφαρµόζεται 

1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας         

  Αναφέρεται ο τίτλος της Σύµβασης Ανάθεσης της Μελέτης και πρέπει να περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:         
  (1) ο σκοπός της προς εκπόνηση µελέτης συνοπτικά      
  (2) τα στάδια ή/και οι φάσεις της µελέτης      
  (3) οι εργασίες που προβλέπονται ανά στάδιο ή/και φάση της µελέτης      
  (4) η διευκρίνιση όλων των απαιτήσεων που προβλέπονται στη Σύµβαση για την εκπόνηση της µελέτης      
  (5) τα παραδοτέα της µελέτης      
  (6) ο αριθµός των αντιγράφων σε κάθε υποβολή      

  (7) ο τελικός αριθµός αντιγράφων που υποβάλλονται σε χαρτί      
  (8) το µέσο επί του οποίου θα γίνονται οι ενδιάµεσες υποβολές και τα πρωτότυπα τεύχη και σχέδια (διαφανή, 

άδετες σελίδες σε χαρτί, ψηφιακή µορφή, κτλ.) 
     

1.2 Πολιτική Ποιότητας          

  α. ∆ιατυπώνεται δήλωση δέσµευσης του Αναδόχου Μελετητή για την τήρηση γενικής πολιτικής διαχείρισης της 
ποιότητας κατά την εκπόνηση της µελέτης. Η διατύπωση γίνεται µε απλά λόγια προκειµένου να κατανοείται από την 
οµάδα εργασίας, αλλά και τους άλλους εµπλεκόµενους. Στόχος της δήλωσης είναι να δηµιουργούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για τον αυτοσεβασµό των µελών της Οµάδας Μελέτης στο έργο τους, αλλά και ο σεβασµός των τρίτων 
προς το έργο της Οµάδας Μελέτης. 

     

  β. Καταγράφονται κατά σειρά ισχύος όλα τα επίσηµα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν αµέσως ή εµµέσως για 
την εκπόνηση της µελέτης 

     

  γ. Επιπλέον εφόσον κρίνεται ότι θα πρέπει να διατυπωθούν-σχεδιασθούν νέα πρότυπα (π.χ. πρότυπα 
κατασκευής, τυπικά έργα, παραδοχές υπολογισµού κτλ.), αυτά δηλώνονται και δικαιολογείται η ανάγκη 

     

  δ. Αναφέρονται οι όροι µε τους οποίους θα ενσωµατώνονται οι τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν στη 
διάρκεια εκπόνησης της µελέτης 

     

  ε. Αναφέρεται ο τρόπος που θα αντιµετωπίζονται οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις µε τις οποίες επιτυγχάνονται οι 
σκοποί της µελέτης 
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# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε* Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας         
  Κάθε τµήµα ή λειτουργική ενότητα της µελέτης αναλύεται σε επιµέρους προγράµµατα ενεργειών σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση και τις ισχύουσες (ή µετά από πρόταση του Αναδόχου Μελετητή αποδεκτές από την Υπηρεσία)  Οδηγίες ή/και 
Προδιαγραφές µελετών που αφορούν στη µελέτη του έργου.  

Εφόσον ο Ανάδοχος Μελετητής διατηρεί δικό του σύστηµα ποιότητας (ΣΠ) τότε το ΠΠΜ µπορεί να παραπέµπει στις 
σχετικές έγγραφες διαδικασίες ή οδηγίες εκείνων των µερών του ΣΠ που  καλύπτουν τις ανάγκες της µελέτης του έργου. 

     

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ         
2.1 Μεθοδολογία Εργασιών Εκπόνησης της Μελέτης         
  α. Περιγράφεται συνοπτικά η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην εκπόνηση της µελέτης σύµφωνα µε τα 

επιτάγµατα της Σύµβασης. 
     

  β. ∆ηλώνονται και περιγράφονται όλα τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκπόνηση της µελέτης:         
  (1) Ο εξοπλισµός συνοπτικά (για τις λεπτοµέρειες γίνεται παραποµπή στην §3.4)      
  (2) Το λογισµικό συνοπτικά (για τις λεπτοµέρειες γίνεται παραποµπή στην §3.4)      

  (3) Το ανθρώπινο δυναµικό της Οµάδας Μελέτης µε αναλυτικά στοιχεία όπως οι θέσεις στο έργο, τα ονόµατα, οι 
ειδικότητες, η εµπειρία (βιογραφικά σηµειώµατα) 

     

  (4) Οι υπεργολάβοι, οι εξωτερικοί σύµβουλοι (δίνονται αναλυτικά στοιχεία παρουσίασης) µε αναφορά στα 
συγκεκριµένα µέρη της µελέτης που αυτοί θα αναλάβουν 

     

  γ. Περιγράφεται ο τρόπος της τυχόν ειδικής εκπαίδευσης που απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριµένων 
εργασιών της µελέτης (π.χ. για την εκτέλεση κυκλοφοριακών µετρήσεων, ερευνών προέλευσης-προορισµού και 
δεδηλωµένης προτίµησης απαιτείται εκπαίδευση προσωρινού βοηθητικού προσωπικού) 

     

  δ. Αναφέρονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τυχόν εγκρίσεις ή παροχή στοιχείων από τρίτους φορείς 
που θα χρειαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών της µελέτης (π.χ. στην περίπτωση αεροφωτογραφήσεων απαιτείται 
έγκριση της ΓΥΣ, στην περίπτωση εµπλοκής του έργου της µελέτης µε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
απαιτείται συλλογή στοιχείων από αρµόδια αρχαιολογική εφορεία κτλ.) 

     

  ε. ∆ηλώνονται τα βασικά κριτήρια µε τα οποία ελέγχεται η ικανοποίηση του σκοπού της µελέτης      
  στ. Καταγράφονται οι παραδοχές που θα εφαρµοσθούν σε κάθε επιµέρους τµήµα της µελέτης      
  ζ. Περιγράφεται ο τρόπος που θα αντιµετωπισθεί η περίπτωση έκδοσης νέων ή αναµενόµενων προδιαγραφών, 

κανονισµών, κωδίκων (π.χ. η αντικατάσταση του ΚΤΣ 97 µε το ΕΝ 206) 
     

  η. ∆ίνεται το γενικό διάγραµµα ροής των εργασιών της µελέτης, µε ανάλυση σε επιµέρους υποοµάδες εργασιών 
και η διασύνδεσή τους 

     

2.2 Έλεγχοι ανά Τµήµατα και στο Σύνολο της Μελέτης         
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# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε* Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

  α. Καθορίζονται τα σηµεία στα οποία εκτελούνται οι έλεγχοι των τµηµάτων και του συνόλου της µελέτης, καθώς 
και κατά στάδια και φάσεις της εκπόνησης της µελέτης. 

     

  β. ∆ίνεται η περιγραφή του αντικειµένου των ελέγχων, περιλαµβάνεται και καθορισµός: βαθµού αξιοπιστίας, 
ανοχών ακρίβειας, πληρότητας ως προς τις απαιτήσεις της µελέτης µε βάση τις εφαρµοζόµενες Προδιαγραφές και 
Οδηγίες για κάθε διακριτό µέρος της µελέτης π.χ. υπολογισµοί, σχέδια, εργαστηριακές δοκιµές, µορφή και οργάνωση 
των παραδοτέων. 

     

  γ. Ορίζονται οι υπεύθυνοι (εσωτερικοί συνεργάτες ή/και εξωτερικός φορέας) διενέργειας των ελέγχων και  
περιγράφεται η έκταση της αρµοδιότητας/δικαιοδοσίας του καθενός, για κάθε υποοµάδα µελέτης και για τη συνολική 
µελέτη ανάλογα  µε τη γενική ταξινόµηση των ελέγχων: 

        

  (1) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τις υποοµάδες της Οµάδας Μελέτης (π.χ. από την 
υποοµάδα τοπογραφικών προς την υποοµάδα έργων πολιτικού µηχανικού) 

     

  (2) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τους Υπεργολάβους      
  (3) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς την Υπηρεσία      
2.3 Επαληθεύσεις Αποτελεσµάτων         
  Οι επαληθεύσεις αφορούν στο περιεχόµενο της µελέτης, διενεργούνται οπωσδήποτε πριν να παραχθούν τα παραδοτέα, 

αλλά και πριν να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία προηγούµενου σταδίου ή φάσης της µελέτης στο επόµενο στάδιο ή 
φάση αυτής. Για την υλοποίηση των επαληθεύσεων καθορίζονται: 

        

  α. Τα αντικείµενα των επαληθεύσεων  π.χ. επανάληψη στατικής επίλυσης τεχνικού έργου       
  β. Τα σηµεία εκτέλεσης των επαληθεύσεων στη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης      
  γ. Ο τρόπος διεξαγωγής των επαληθεύσεων (καθορίζονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι, π.χ. επαλήθευση 

υπολογισµών µε άλλο λογισµικό, επαλήθευση αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών σε άλλο εργαστήριο, σύγκριση 
µε παρόµοιο σχεδιασµό που έχει επικυρωθεί στην πράξη κτλ.) 

     

  δ. Οι συνεργάτες του Αναδόχου Μελετητή που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις      
  ε. Οι εξωτερικοί ελεγκτές που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις      
  στ. Οι επαληθεύσεις στις οποίες µπορεί ή/και πρέπει να συµµετέχει η Υπηρεσία      

2.4 Ανασκοπήσεις της Μελέτης         
  Οι ανασκοπήσεις της µελέτης έχουν σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, την επίλυση προβληµάτων και την 

διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη Σύµβαση. Για την 
υλοποίηση των ανασκοπήσεων καθορίζονται: 

        

  α. Τα κρίσιµα στάδια και φάσεις της µελέτης που θα γίνονται συναντήσεις για ανασκόπηση προκειµένου να 
επιβεβαιώνεται ότι: 
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  (1) Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια αποδοχής τους      
  (2) Όλες οι συµβατικές απαιτήσεις, καθώς και εκείνες που έχουν τεθεί εσωτερικά από την οµάδα µελέτης, οι 

κανονισµοί, οι κώδικες, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές, που έχουν εφαρµογή στη µελέτη, έχουν ληφθεί υπόψη 
     

  (3) Στα αρχικά δεδοµένα έχουν γίνει οι αλλαγές που καθορίστηκαν µε απαίτηση είτε της Υπηρεσίας είτε του 
Αναδόχου Μελετητή 

     

  (4) Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι σωστές και συµβατές µεταξύ τους και όλες οι πληροφορίες 
προέρχονται από αξιόπιστες πηγές 

     

  (5) Τα προτεινόµενα υλικά είναι δοκιµασµένα και αξιόπιστα σύµφωνα µε συγκεκριµένη τεκµηρίωση       
  (6) Το αποτέλεσµα της µελέτης είναι υλοποιήσιµο σε πραγµατικές συνθήκες (κατασκευασιµότητα) και όλες οι 

παράµετροι για τον κύκλο ζωής του έργου έχουν ληφθεί υπόψη (συντηρησιµότητα) 
     

  (7) Τα θέµατα περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας των χρηστών του έργου στο οποίο αφορά η µελέτη, καθώς και 
του προσωπικού που θα το κατασκευάσει, έχουν ληφθεί υπόψη µε την πρέπουσα σηµασία 

     

  (8) Τα σχέδια και το σύνολο των παραδοτέων συµβαδίζουν µε τις πρακτικές που εφαρµόζει ο Ανάδοχος 
Μελετητής, ή/και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και όλα αυτά συσχετίζονται µε το σωστό τρόπο µεταξύ τους 

     

  (9) Τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων (εφόσον αυτές έχουν προηγηθεί) παρουσιάζονται και εξετάζονται κατά 
τις ανασκοπήσεις 

     

  β. Οι συµµετέχοντες (προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή, υπεργολάβοι, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας)      
  γ. Ο τρόπος και η µορφή τήρησης ( να επισυνάπτεται τυπικό έντυπο) και επικύρωσης των πρακτικών κατά τις 

συναντήσεις 
     

2.5 Έλεγχοι  και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας         
  Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας µπορεί να αφορούν σε κάθε στάδιο και φάση της µελέτης. Γι’ αυτό 

καθορίζονται: 
        

  α. Τα σηµεία των ελέγχων και εγκρίσεων      
  β. Οι αρµόδιοι για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις      
  γ. Οι σχετικές ενέργειες ώστε να παγιοποιούνται τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα και να αποτελούν αποδεκτά 

δεδοµένα εισόδου για τα επόµενα στάδια και φάσεις της µελέτης µε διαδικασίες που καλύπτουν: 
        

  (1) Την κατ΄ αρχήν αποδοχή των προτάσεων του Αναδόχου Μελετητή, που αποκτάται µε την τήρηση  επίσηµων 
πρακτικών  

     

  (2) Την προέγκριση (έγγραφη αποδοχή) ενδιαµέσων αποτελεσµάτων της µελέτης      
  (3) Την επίσηµη έγκριση ενδιαµέσων σταδίων και φάσεων της µελέτης      

  (4) Τις τµηµατικές παραλαβές της µελέτης      
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2.6 ∆ιαχείριση  Τροποποιήσεων         
  Ο τρόπος διαχείρισης των τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

φάσης κατασκευής του έργου, ανάλογα µε την προέλευσή τους απαιτεί τον καθορισµό του είδους των τροποποιήσεων 
που είναι:  

        

  α. Οι επιβαλλόµενες από την Υπηρεσία      
  β. Οι επιβαλλόµενες από τον Ανάδοχο Μελετητή      

  γ. Οι επιβαλλόµενες σε προηγούµενο περαιωµένο στάδιο ή φάση της µελέτης      
  δ. Εκείνες που προβλέπεται ότι µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου       
2.7 Χρονοδιάγραµµα Εργασιών της Μελέτης         
  Στο πλαίσιο του γενικού χρονοδιαγράµµατος καθορίζεται η αντιστοιχία όλων των επιµέρους εργασιών µε χρονικές 

διάρκειες σύµφωνα µε τη σύµβαση και παρουσιάζονται µε σαφήνεια: 
        

  α. Η διασύνδεση και η αλληλουχία των επιµέρους εργασιών ή/και τµηµάτων της µελέτης όπου αυτή απαιτείται      
  β. Η αντιστοιχία των δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος µε τις απαιτούµενες ενέργειες (βλ.§ 9)      
2.8 Πρόοδος της Μελέτης         
  ∆ιατυπώνεται ο τρόπος παρακολούθησης της προόδου της µελέτης και επισυνάπτονται τυπικά έντυπα που θα 

χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση της προόδου και καθορίζονται: 
        

  α. Τα περιεχόµενα των εκθέσεων προόδου      
  β. Η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων προόδου      
  γ. Ο αρµόδιος υπεύθυνος σύνταξης εκθέσεων προόδου      
  δ. Οι υποχρεώσεις των επικεφαλής υποοµάδων µελέτης για την παροχή όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν 

την πρόοδο 
     

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ         
3.1 Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράµµατος Εκπόνησης της Μελέτης         
  Περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δοµή της Οµάδας Μελέτης µε παράθεση των απαιτούµενων επεξηγήσεων ως 

προς τις βαθµίδες αρµοδιοτήτων των µελών. ∆ηλαδή παρουσιάζεται η κατάταξη της στελέχωσης της οµάδας για κάθε 
στάδιο και φάση της µελέτης ανά κατηγορία επιµέρους µελετών, οι θέσεις των υπευθύνων (αναγράφονται και τα 
ονόµατα) για κάθε υποοµάδα ή/και ειδικότητα, ανάλογα µε την κατηγορία της µελέτης (π.χ. για τις κατηγορίες µελετών 
πολεοδοµικών, αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, συγκοινωνιακών, στατικών, υδραυλικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, 
λιµενικών, περιβαλλοντικών κτλ.), οι εσωτερικοί ελεγκτές της µελέτης, οι εξωτερικοί σύµβουλοι. Η αναλυτική περιγραφή 
πρέπει να συνοδεύεται από  έντυπα του ΠΠΜ τα οποία υποδεικνύουν τους υπεύθυνους µε σαφείς αρµοδιότητες χωρίς 
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αλληλοκάλυψη και χωρίς να συσσωρεύονται  πολλαπλές αρµοδιότητες σε ένα πρόσωπο, για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

  α. Γενικός συντονισµός της Οµάδας Μελέτης και των υπεργολάβων καθώς και των εξωτερικών συµβούλων      
  β. Παρακολούθηση της προόδου της µελέτης      
  γ. ∆ιασυνδέσεις µε τους εµπλεκόµενους φορείς      
  δ. Έλεγχος των εργασιών των υπεργολάβων και των εξωτερικών συµβούλων      
  ε. Τήρηση των αρχείων      
  στ. Έγκριση αποκλίσεων από τις εφαρµοζόµενες Προδιαγραφές και Οδηγίες      

  ζ. Παρακολούθηση της διακίνησης και της κατάστασης των παραδοτέων, καθώς και κεντρικός συντονισµός για 
την παρακολούθηση, τον  έλεγχο και την ενηµέρωση  του αρχείου 

     

  η. Ενέργειες για την τυχόν απαιτούµενη εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκπόνηση της 
µελέτης 

     

  θ. ∆ιαδικασίες για την επικοινωνία µεταξύ των συνεργαζόµενων Γραφείων Μελετών (Συµπραττόντων ή 
Κοινοπρακτούντων εφόσον υπάρχουν) 

     

  ι. Επικοινωνία µε την Υπηρεσία (µε ορισµό ενός µοναδικού αρµόδιου)      
3.2 ∆ιάγραµµα Οργανογράµµατος         
  Παρουσιάζεται σε διαγραµµατική µορφή το αναλυτικό οργανόγραµµα εκπόνησης της µελέτης το οποίο πρέπει να 

εµπεριέχει την απεικόνιση για: 
     

  α. Τις κύριες λειτουργίες      

  β. Τις θέσεις που καθορίζονται ρητά στη σύµβαση ανάθεσης της µελέτης      
  γ. Τις θέσεις των εσωτερικών ελεγκτών της µελέτης, εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο στη σύµβαση ανάθεσης της 

µελέτης των εξωτερικών ελεγκτών. 
     

  δ. Τον τρόπο διασύνδεσης των Συµπραττόντων ή Κοινοπρακτούντων Γραφείων Μελετών, εφόσον ο Ανάδοχος 
Μελετητής αποτελείται από περισσότερες της µιας οντότητες  

     

3.3 Υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύµβουλοι         
  α. Αναφέρονται όλοι οι εγκεκριµένοι από τον Ανάδοχο Μελετητή, ή/και την Υπηρεσία (εφόσον αυτό προβλέπεται 

από τη σύµβαση) υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύµβουλοι που θα συµµετέχουν στην εκπόνηση της µελέτης.  
     

  β. Περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υπεργολάβων και εξωτερικών συµβούλων, την οποία 
θα ακολουθεί ο Ανάδοχος Μελετητής.  

     

  γ. ∆ιατυπώνονται τα κριτήρια (π.χ. ο διαθέσιµος εξοπλισµός, το σχετικό λογισµικό κτλ.) που θα λαµβάνονται 
υπόψη, για την αξιολόγηση των υπεργολάβων και εξωτερικών συµβούλων, είτε άµεσα, είτε µε παραποµπή σε 
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διαδικασία του συστήµατος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή.  

  δ. Με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των προβλεποµένων από την έγγραφη Σύµβαση Συνεργασίας (δηλαδή 
την καλή εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των συµβατικών απαιτήσεων), περιγράφονται οι επιθεωρήσεις που θα 
γίνονται στους υπεργολάβους και στους εξωτερικούς συµβούλους από αρµόδια στελέχη του Αναδόχου Μελετητή ή/και 
από την Υπηρεσία εφόσον το τελευταίο προβλέπεται από τη Σύµβαση Ανάθεσης της µελέτης 

     

3.4 Εξοπλισµός (περιλαµβάνεται και το λογισµικό)         
  Περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια ο εξοπλισµός (γραφείου και πεδίου ή και εργαστηρίων δοκιµών όπου τέτοιος 

απαιτείται) και το λογισµικό, που  θα χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση της µελέτης και περιλαµβάνονται:  
        

  α. Κατάλογοι στους οποίους εµφανίζεται η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού και του λογισµικού:          
  (1) του Αναδόχου Μελετητή      
  (2) των υπεργολάβων      
  (3) της Υπηρεσίας( που ενδεχοµένως διατίθενται στον Ανάδοχο Μελετητή)      
  β. Οι διαδικασίες συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισµού π.χ των τοπογραφικών οργάνων και 

επαλήθευσης του λογισµικού  
     

  γ. Η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο θα πραγµατοποιείται η παραλαβή και ο έλεγχος του εξοπλισµού που θα 
προµηθευτεί για τη συγκεκριµένη µελέτη, είτε άµεσα είτε µε παραποµπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήµατος 
ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή. Η περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες παραλαβής και ελέγχου 
της πληρότητας και καλής λειτουργίας του εξοπλισµού (τυπική µορφή πρωτοκόλλου παραλαβής και κατάλογοι ελέγχων) 

     

  δ. Οι διαδικασίες εγκρίσεων του εξοπλισµού εκ µέρους της Υπηρεσίας εφόσον αυτό απαιτείται      
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ         
4.1 ∆ιαχείριση Εγγράφων         
  Στη διαχείριση εγγράφων περιλαµβάνονται η διαµόρφωση των εξωφύλλων του τεύχους του ΠΠΜ και των τευχών και 

σχεδίων της µελέτης, των ειδικών φύλλων για την κατάσταση αναθεωρήσεων του ΠΠΜ, των δελτίων ελέγχου 
παραδοτέων, οι ετικέτες που χρησιµοποιούνται για την αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας π.χ. φωτογραφικών φιλµ, 
δειγµάτων από γεώτρηση κτλ. Σχετικά στο έντυπο ΠΠΜ προβλέπονται τα εξής: 

        

  α. Αναγραφή του ονόµατος των υπευθύνων σύνταξης του ΠΠΜ και του εγκρίνοντος εκπροσώπου του Αναδόχου 
Μελετητή και αντίστοιχες θέσεις υπογραφών 

     

  β. Θέση για το όνοµα  και την υπογραφή του εγκρίνοντος εκ µέρους της Υπηρεσίας ο οποίος έχει κάνει το σχετικό 
έλεγχο σύµφωνα µε τις παρούσες οδηγίες 

     

  γ. Ειδικό φύλλο όπου αναγράφονται οι τυχόν αναθεωρήσεις του ΠΠΜ µε την αντίστοιχη σύντοµη αιτιολογία, 
καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και σε κάθε αναθεώρηση  
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  δ. Περιγραφή  του τρόπου διανοµής του ΠΠΜ στους αποδέκτες και για τον τρόπο αναθεώρησης (διαδικασία 
αναθεώρησης, αλλαγής σελίδων, ή τµηµάτων, ή του συνόλου του ΠΠΜ 

     

  ε. Προτυποποίηση της µορφής και των περιεχοµένων των εγγράφων καθώς και του τρόπου κωδικοποίησης τους 
ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα τους και να διευκολύνεται η αναγνώριση της προέλευσής τους: 

        

  (1) των τευχών και σχεδίων της µελέτης,      
  (2) των ψηφιακών αρχείων      
  (3) των εγγράφων      
  (4) των εντύπων που ενσωµατώνονται στο ΠΠΜ για να χρησιµοποιηθούν κατά την εκπόνηση της µελέτης 

(πρότυπα έντυπα πρακτικών συναντήσεων, διαδικασιών, οδηγιών, δελτίων ελέγχου παραδοτέων κτλ.) 
     

  στ. Καταγραφή σε συγκεκριµένο πίνακα όλων των εντύπων, π.χ. καρνέ τοπογραφικών εργασιών, απογραφικά 
δελτία  και ερωτηµατολόγια κυκλοφοριακών ερευνών, κτλ. 

     

  ζ. Προσχεδιασµένες ετικέτες που θα συνοδεύουν, π.χ. φιλµ, δείγµατα γεωλογικών/ γεωτεχνικών ερευνών κτλ.      
  η. Περιγραφή των εντύπων που τυχόν θα παραδίνονται από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή      

  θ. Αρχειοθέτηση (περιγράφεται ο τρόπος καταχώρησης σε αρχεία) των εγγράφων και εντύπων µε διασφάλιση της 
δυνατότητας  εύκολης αναζήτησης των περιεχοµένων πληροφοριών 

     

  ι. Καθορισµός της δικαιοδοσίας πρόσβασης των αρχείων      
  ια. Οδηγίες για τη σύνταξη εγγράφων κτλ. και σε δεύτερη γλώσσα εκτός της Ελληνικής εφόσον αυτό απαιτείται      

4.2 Μη συµµορφώσεις-διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες         
  Οι µη συµµορφώσεις µπορεί να αφορούν στη µη τήρηση διαδικασιών κατά την εκπόνηση 

της µελέτης, ή µη επίτευξη των στόχων της µελέτης. Μη συµµορφώσεις µπορεί να 
εµφανίζονται σε εργασίες:  
-              που εκτελούνται από τον Ανάδοχο Μελετητή  

-              που εκτελούνται από τους υπεργολάβους και εξωτερικούς συµβούλους 

-              που παραδίνονται έτοιµες από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή π.χ. τοπογραφικές αποτυπώσεις, 
γεωλογικές/ γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες, κυκλοφοριακές µετρήσεις  κτλ. Στο σχετικό έντυπο προβλέπονται τα εξής: 

        

  α. Περιγράφεται (είτε απευθείας, είτε µε παραποµπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήµατος ποιότητας του 
Αναδόχου Μελετητή όταν υπάρχει τέτοιο) ο τρόπος διαχείρισης των µη συµµορφώσεων, όπου αυτές θα εντοπίζονται 
κατά την εκπόνηση της µελέτης καθώς και ο τρόπος λήψης των απαραίτητων µέτρων προκειµένου να διορθωθούν ή και 
να προληφθεί η επανεµφάνισή τους. 

     

  β. Περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης και επαλήθευσης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών      
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και καθορίζονται οι αντίστοιχοι αρµόδιοι για τις σχετικές ενέργειες. 

4.3 Επιθεωρήσεις          
  Οι επιθεωρήσεις αφορούν στην τήρηση των προκαθορισµένων διαδικασιών κατά την εκπόνηση της µελέτης, ενώ δεν 

αφορούν στο περιεχόµενο της µελέτης. Ο τρόπος υλοποίησης των επιθεωρήσεων περιγράφεται στο ΠΠΜ  ή  γίνεται 
παραποµπή, (µε επισύναψη της αντίστοιχης διαδικασίας) από το σύστηµα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή, όταν  
αυτό υπάρχει. Αυτές εκτελούνται κατά την εξέλιξη των εργασιών από κατάλληλα στελέχη και προκαθορίζονται  σε 
συνδυασµό µε τα ενδεχοµένως προβλεπόµενα από τη Σύµβαση Ανάθεσης της µελέτης: 

        

  α. Οι επιθεωρητές από στελέχη του Αναδόχου Μελετητή      
  β. Οι επιθεωρητές από εξωτερικούς φορείς      
  γ. Οι επιθεωρητές που ορίζει η Υπηρεσία       

4.4 Ανασκοπήσεις του ΠΠΜ         
  Περιγράφεται ο τρόπος που θα ενεργούνται ανασκοπήσεις µετά από τη συγκέντρωση διάφορων στοιχείων κατά την 

πορεία της µελέτης (από δελτία ελέγχων, επιθεωρήσεις, παράπονα της Υπηρεσίας κτλ.). Ο τρόπος υλοποίησης των 
ανασκοπήσεων περιγράφεται, είτε στο ΠΠΜ είτε γίνεται παραποµπή στο σύστηµα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή 
(αν υπάρχει), και καθορίζονται: 

     

  α. Τα τακτικά και έκτακτα σηµεία διεξαγωγής ανασκοπήσεων      
  β. Οι συµµετέχοντες σε κάθε περίπτωση  στις ανασκοπήσεις      
  γ. Τα σηµεία ανασκοπήσεων στα οποία µπορεί ή/και πρέπει να συµµετέχει η Υπηρεσία      
5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ         

  Περιγράφεται ο τρόπος αντιµετώπισης και οι αντίστοιχες ενέργειες για θέµατα που δεν καλύπτονται από τα 
προηγούµενα. Στα άλλα θέµατα µπορεί να περιλαµβάνονται: 

        

  α. Τα µέτρα ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή ή του υπεργολάβου στην 
περίπτωση που περιλαµβάνονται εργασίες πεδίου  

     

  β. Το ΣΑΥ και ΦΑΥ που πρέπει να συντάξει ο Ανάδοχος Μελετητής µε το συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά 
την εκπόνηση της µελέτης 

     

  γ. Τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες του Αναδόχου Μελετητή κατά την εκτέλεση 
εργασιών πεδίου π.χ. κατά τη διάνοιξη προσπέλασης των θέσεων γεωτρήσεων  από τα γεωτρύπανα απαιτείται λήψη 
µέτρων έναντι πρόκλησης βλάβης του ριζικού συστήµατος µεγάλων δέντρων, κατολισθήσεων, κτλ. 

     

  δ. Η υποχρέωση του Αναδόχου Μελετητή να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας εφόσον προβλέπεται από 
τη Σύµβαση ανάθεσης της µελέτης 
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6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ         
  Όλες οι απαιτούµενες παραποµπές ή αναφορές, που χρειάζεται να γίνονται σε σχέση µε τη µελέτη, περιλαµβάνονται 

στο ΠΠΜ και κατατίθενται µε µορφή καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο 
του Αναδόχου Μελετητή, διαθέσιµα άµεσα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ξένων φορέων. Τέτοια στοιχεία είναι: 

        

  α. Οι ισχύουσες εκδόσεις σχεδίων που θα χρησιµοποιηθούν ως δεδοµένα κατά την εκπόνηση της µελέτης      
  β. Τα πρότυπα, οι κανονισµοί, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για την εκπόνηση µελετών      

  γ. Τα πρότυπα, οι κανονισµοί, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για την κατασκευή του έργου       
  δ. Οι έγγραφες διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο υλοποίησης διαφόρων απαραίτητων λειτουργιών για την 

εκπόνηση της µελέτης 
     

  ε. Οι έγγραφες οδηγίες που υποδεικνύουν τις λεπτοµέρειες διαφόρων εργασιών οι οποίες χρειάζονται για την 
εκπόνηση της µελέτης 

     

  στ. Οι διαδικασίες του συστήµατος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή (εφόσον τέτοιο υπάρχει) στις οποίες γίνεται 
παραποµπή από το ΠΠΜ της µελέτης 

     

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ          
  Στο εκτελεστικό τµήµα του ΠΠΜ περιλαµβάνονται τα προγράµµατα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται 

συγκεκριµένα για κάθε τµήµα ή λειτουργική ενότητα της µελέτης. Στα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνονται: 
        

  α. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων στα στάδια και φάσεις εκπόνησης κάθε τµήµατος ή λειτουργικής ενότητας της 
µελέτης  

     

  β. Τα κρίσιµα σηµεία (σηµεία στάσης) στα οποία απαιτείται αποδοχή ή έγκριση πριν από τη συνέχιση των 
εργασιών  

     

  γ. Τα έγγραφα αναφοράς που πρέπει να εφαρµόζονται π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα και συµβατικές 
απαιτήσεις 

     

  δ. Η περιγραφή των ενεργειών (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνονται και  η συνοπτική παράθεση των αντίστοιχων  
απαιτήσεων και των κριτηρίων αποδοχής) για τις δραστηριότητες σε κάθε στάδιο ή/και φάση της µελέτης µε όσες 
λεπτοµέρειες χρειάζονται 

     

  ε. Τα έντυπα που θα χρησιµοποιούνται π.χ. κατάλογοι ελέγχων, παραδοτέων της µελέτης κτλ.      

  στ. Οι εµπλεκόµενοι φορείς σε κάθε φάση και δραστηριότητα (µελετητής, υπεργολάβοι, εξωτερικοί σύµβουλοι, 
Υπηρεσία, τρίτοι) καθώς και τα αρµόδια πρόσωπα σε κάθε περίπτωση (π.χ. οι αρµόδιοι κατά ειδικότητα, αρχιτέκτονας, 
στατικός, συγκοινωνιολόγος, υδραυλικός κτλ.)  

     

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΜ         

  Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΜ, ανάλογα µε την έκταση του αντικειµένου τους µπορεί είτε να περιέχονται στο 
κύριο κείµενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως παραρτήµατα  και τα οποία µπορεί να είναι: 
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  α. Η µεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης        
  β. Το χρονοδιάγραµµα       

  γ. Το οργανόγραµµα  που εµπεριέχει και τις αρµοδιότητες των µελών της οµάδας µελέτης      
  δ. Οι κατάλογοι εξοπλισµού      
  ε. Οι διαδικασίες του συστήµατος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή που έχουν εφαρµογή      
  στ. Οι χρησιµοποιούµενες οδηγίες       
  ζ. Τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν      
  η. Τα σχέδια, τα πρότυπα, οι κανονισµοί, οι προδιαγραφές κτλ. που θα χρησιµοποιηθούν      
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ         

9.1 Γενικό Συµπέρασµα για την Επάρκεια του ΠΠΜ         
  Το ΠΠΜ πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα προηγούµενα και όπου αυτό δε συµβαίνει 

πρέπει : 
        

  α. να υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση στη στήλη των παρατηρήσεων ή σε πρόσθετες σελίδες και      

  β. να δηλώνεται στην έγκριση του ΠΠΜ ότι αυτή η αιτιολόγηση είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία      
9.2 Συσχέτιση ΠΠΜ µε Συµβατικές Απαιτήσεις         
  Ο ανάδοχος µελετητής πρέπει να καταγράψει αναλυτικά  όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών(ανά τεύχος, 

άρθρο και παράγραφο) µε τη µορφή πίνακα που θα συνοδεύει το ΠΠΜ ή θα περιλαµβάνεται σε αυτό ως παράρτηµα. 
Στον πίνακα θα δηλώνονται τα αντίστοιχα σηµεία του ΠΠΜ στα οποία οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται, ώστε να 
διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πράγµατι καλύπτονται. 

Παράδειγµα τέτοιου πίνακα ακολουθεί: 

     

∆/Ε* =δεν εφαρµόζεται 
 Αναφορά στα συµβατικά τεύχη         Αντικείµενο                                                  Περιγραφή στο ΠΠΜ 

  

  Κείµενο                Προγράµµατα Ενεργειών                          Παραρτήµατα 

  

  

      ΕΣΥ άρθρου 14 

  

  

Υδρολογική µελέτη 
  
Παράγρ 2.1.3   Προγρ. Ενεργειών 2,3,6     Παράρτηµα Γ (Μεθοδολογία) 
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Πίνακας 1: Περιεχόµενα Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης – Έλεγχος πληρότητας 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΠΜ 
 
Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχοµένων του ΠΠΜ είναι: 
1. ΓΕΝΙΚΑ  
1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας 
1.2 Πολιτική Ποιότητας 
1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας 
2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
2.1 Εργασίες και Μέσα Υποστήριξης για την Εκπόνηση της Μελέτης 
2.2 Έλεγχοι ανά Τµήµατα και στο Σύνολο της Μελέτης 
2.3        Επαληθεύσεις Αποτελεσµάτων 
2.4 Ανασκοπήσεις της Μελέτης 
2.5 Έλεγχοι  και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας 
2.6       ∆ιαχείριση των Τροποποιήσεων 
2.7     Χρονοδιάγραµµα Εργασιών της Μελέτης 
2.8 Πρόοδος της Μελέτης 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.1 Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράµµατος Εκπόνησης της Μελέτης 
3.2 ∆ιάγραµµα Οργανογράµµατος 
3.3 Υπεργολάβοι και Εξωτερικοί Σύµβουλοι του Μελετητή 
3.4 Εξοπλισµός (περιλαµβάνεται και το λογισµικό) 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
4.1 ∆ιαχείριση Εγγράφων 
4.2 Μη Συµµορφώσεις – ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες 
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4.3 Επιθεωρήσεις 
4.4 Ανασκοπήσεις του ΠΠΜ 
5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
5.1 Ασφάλεια και Υγεία 
5.2 Προστασία Περιβάλλοντος 
5.3       Εκπαίδευση Προσωπικού της Υπηρεσίας 
6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Όλες οι απαιτούµενες παραποµπές ή αναφορές, για όλα τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για τη µελέτη, περιλαµβάνονται στο 
ΠΠΜ και κατατίθενται µε µορφή καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του Αναδόχου 
Μελετητή, διαθέσιµα άµεσα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ξένων φορέων. 
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Στο εκτελεστικό τµήµα του ΠΠΜ περιλαµβάνονται τα προγράµµατα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται συγκεκριµένα για 
κάθε τµήµα ή λειτουργική ενότητα της µελέτης. 
8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΜ, ανάλογα µε την έκταση του αντικειµένου τους, µπορεί είτε να περιέχονται στο κύριο 
κείµενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως παραρτήµατα. 
 

 

 

 

 

 

 


