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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Μελέτης χωρίζεται σε πέντε ενότητες: 

Εισαγωγή Γενικά στοιχεία και τεκµηρίωση σκοπιµότητας του έργου  

Αντικείµενο Εργασιών Λεπτοµερής περιγραφή της απαιτούµενης µελετητικής εργασίας 

Τεχνικά στοιχεία µελέτης Καθορισµός των εφαρµοζόµενων κανονισµών 

Κανονισµοί που διέπουν την οπτική επιθεώρηση & Αξιολόγηση 

Κανονισµοί διενέργειας µη καταστροφικών ελέγχων 

Κανονισµοί διενέργειας καταστροφικών ελέγχων 

Χρονοδιάγραµµα Καθορισµός της χρονικής διάρκειας των διαφόρων σταδίων της 
µελέτης 

Εκτέλεση Έργου Περιγραφή των Ειδικών Απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη 
µεθοδολογία διαχείρισης της Σύµβασης. 

Στο παρόν Αντικείµενο Εργασιών χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και συντοµογραφίες: 

Ε.Ο.Α.Ε. Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης 

Μ.Α.Ε.Κ.Α.Ε. Μελέτες Αποτύπωσης, Επιθεώρησης, Καταγραφής, 
Αξιολόγησης, Επέµβασης αναβάθµισης γεφυρών 

ΥΠΥΜΕ∆Ι Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ (Ε.Ο.Α.Ε.) 

ΓΓ∆Ε Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 

ΓΓΣ∆Ε Γενική Γραµµατεία Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων 

ΕΟ∆ Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

ΕΣΟΑ Επιχειρησιακό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 

Μελετητής Η µελετητική οµάδα ή µεµονωµένο µέλος της µελετητικής 
οµάδας 

Ο.Μ.Ο.Ε. Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας  

Ε.ΟΠ.Γ.Ε Εγχειρίδιο Οπτικής επιθεώρησης Γεφυρών της Εγνατίας Οδού   

Ε.Α.Γ.Ε Εγχειρίδιο Αξιολόγησης δοµικής & λειτουργικής επάρκειας 
Γεφυρών της Εγνατίας Οδού. 

Π.ΑΝ.Ε. Πρότυπες Αναφορές Επιθεωρητή της «Εγνατία Οδός Α.Ε» 

Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε» 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ   Μηχανικός της ΕΟΑΕ που ορίζεται επικεφαλής της οµάδας 
επίβλεψης των συµβάσεων Μελετών  

ΕΤΕΠ Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
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1.2 Τεκµηρίωση σκοπιµότητας του έργου 

1.2.1 Ιστορικό των δράσεων Οδικής Ασφάλειας   

Η βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στη χώρα µας, αποτελεί µία από τις βασικές 
προτεραιότητες της Πολιτείας και υλοποιείται µέσω συγκεκριµένων ∆ράσεων Οδικής 
Ασφάλειας όλων των συναρµόδιων Υπουργείων και ιδιαίτερα του ΥΠΟΜΕ∆Ι (τέως 
ΥΠΕΧΩ∆Ε). Σε συνέχεια της ανάπτυξης του «1ου Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της 
Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 2001-2005» µε στόχο τον καθορισµό και υλοποίηση 
µέτρων/δράσεων για τη βελτίωση του «οδικού περιβάλλοντος», µίας από τις σηµαντικότερες 
παραµέτρους του φαινοµένου «ατύχηµα», το πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε εκπόνησε το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α), όπου καθορίστηκαν οι στόχοι, οι άξονες 
προτεραιότητας, και οι πηγές χρηµατοδότησης των δράσεων σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά 
και σε επίπεδο Σχεδίου ∆ράσης για το χρονικό διάστηµα 2000 – 2006.  

Οι ∆ράσεις Οδικής Ασφάλειας που υλοποιήθηκαν ή/και ολοκληρώνονται στην παρούσα 
φάση από το ΥΠΟΜΕ∆Ι-ΥΠΕΧΩ∆Ε, στηρίχτηκαν κατά βάση στις αρχές του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας. Οι όποιες τροποποιήσεις και αλλαγές των ∆ράσεων του 
Ε.Σ.Ο.Α., έγιναν σε στενή συνεργασία (µέσω αλλεπάλληλων συσκέψεων) µε τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες του Υπουργείου και τη ∆ιαχειριστική Αρχή, καλύπτοντας ανάγκες ωρίµανσης των 
επιµέρους έργων, οδηγίες της Κοινότητας, προσαρµογές στην χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση του Υπουργείου, κ.λ.π., µε στόχο την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού 
προγραµµατισµού.   

Οι παρεµβάσεις και τα έργα Οδικής Ασφάλειας εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Οδικοί Άξονες, Λιµάνια, Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) (Μέτρο 9.1).  

Στα πλαίσια των παραπάνω, οι δράσεις οδικής ασφάλειας που περιλήφθηκαν στο 
Πρόγραµµα του Υπουργείου, µπορούν να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 
� σε «επιτελικές» δράσεις δηµιουργίας της απαραίτητης υποδοµής για την υποστήριξη και 

παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο εθνικό οδικό δίκτυο (δράσεις Β1 
έως Β5), 

�  σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας υποδοµής του υπεραστικού οδικού δικτύου 
της χώρας για ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον (δράσεις Β6 και Β7), και σε δράσεις για τη 
βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (δράση 
Β8). 

� Μελέτη αποτύπωσης, κωδικοποίησης, καταγραφής και δηµιουργίας ηλεκτρονικού 
Μητρώου των γεφυρών του εθνικού οδικού και επαρχιακού δικτύου 

Τα τεχνικά έργα οδοποιίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες βάση του µήκους τους και 
της θέσης που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριµένα, µε τον όρο “Γέφυρα” (ΓΕ) 
χαρακτηρίζεται το τεχνικό έργο που το µήκος του ανοίγµατός του είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 
12µ. και φέρει το υπό εξέταση οδικό δίκτυο πάνω από εµπόδιο ή άλλη, κάθετη σε αυτό, οδό. 
“Άνω ∆ιάβαση” (Α∆) ορίζεται το τεχνικό έργο που φέρει την κάθετη οδό πάνω από το υπό 
εξέταση οδικό δίκτυο, ανεξαρτήτως του µήκους του τεχνικού. “Κάτω ∆ιάβαση” (Κ∆) ορίζεται 
το τεχνικό έργο µε µήκος ανοίγµατος µεγαλύτερο των 6µ. και µικρότερο των 12µ. και φέρει το 
υπό εξέταση οδικό δίκτυο πάνω από εµπόδιο ή άλλη, κάθετη σε αυτό, οδό. 

Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων αναµένεται να βοηθήσει στην επίλυση σηµαντικών 
προβληµάτων που αφορούν στην ασφάλεια και στην λειτουργικότητα των υφιστάµενων 
γεφυρών και τεχνικών οδοποιίας στη χώρα µας. Συγκεκριµένα τα προβλήµατα σχετικά µε τις 
γέφυρες και τα τεχνικά του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου είναι τα ακόλουθα: 
1. Ελλιπής γνώση του αριθµού των γεφυρών και τεχνικών.  
2. Ελλιπής ή εσφαλµένη γνώση της χιλιοµετρικής θέσης και των γεωγραφικών 

συντεταγµένων των γεφυρών και τεχνικών. 
3. Έλλειψη ενιαίου συστήµατος χιλιοµέτρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 

και κατ’ επέκταση και των γεφυρών και τεχνικών αυτού. 
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4. Ελλιπής γνώση της γεωµετρίας και των µηχανικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 
των γεφυρών και τεχνικών. 

5. Έλλειψη φωτογραφικής αποτύπωσης των γεφυρών και τεχνικών. 
6. Ελλιπής ή ανύπαρκτη λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και κονδυλίων επιθεώρηση και 

συντήρηση των γεφυρών και τεχνικών. 
7. Απουσία ενιαίου ηλεκτρονικού µητρώου στο οποίο θα καταχωρούνται κωδικοποιηµένα 

όλες οι πληροφορίες  για τα τεχνικά του υπόψη οδικού δικτύου. 

Τα παραπάνω προβλήµατα είναι σηµαντικά και άµεσα συσχετιζόµενα τόσο µε τις διαδικασίες 
καταγραφής των επεµβάσεων συντήρησης, αναβάθµισης που έχουν γίνει ή θα απαιτηθεί να 
γίνουν όσο και µε το επίπεδο διαχείρισης της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των 
γεφυρών και τεχνικών αυτών που σήµερα είναι πολύ χαµηλό και ανεπαρκές, Συνέπεια των 
σηµερινών αυτών ανεπαρκειών είναι να µην είναι δυνατή η διαχείριση µε οικονοµικό και 
αποτελεσµατικό τρόπο της συντήρησης και αναβάθµισης των γεφυρών και τεχνικών του 
υπόψη οδικού δικτύου, η αδυναµία προγραµµατισµού επεµβάσεων, η αδυναµία διαχείρισης 
κρίσεων µετά από καταστροφικό σεισµό, πληµµυρικό γεγονός, άλλη αστοχία που 
συνοδεύεται µε ανάγκη άµεσων και µεγάλου µήκους παρακάµψεων που διέρχονται συνήθως 
µέσα από αυτό το κατά τα άλλα εγκατελειµµένο εθνικό οδικό δίκτυο.  
 
� Λειτουργικός και Επιχειρησιακός σχεδιασµός του ηλεκτρονικού µητρώου γεφυρών 

Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των δικτύων µεταφορών, η διαθεσιµότητα και η 
ανάγκη χρήσης µεγάλου όγκου πληροφορίας σχετικά µε το οδικό περιβάλλον, έχει τα 
τελευταία χρόνια οδηγήσει στην τήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικού µητρώου οδών που 
προσδιορίζεται ως ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα.  

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε προώθησε την ένταξη χρηµατοδότησης του ηλεκτρονικού µητρώου οδών στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο «Κοινωνία της Πληροφορίας» µε το έργο: «Υποδοµές ΚτΠ στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση» όπου περιλήφθηκαν υποέργα σχετικά, τόσο µε τη δηµιουργία της 
κατάλληλης υποδοµής για την υλοποίηση και λειτουργία του µητρώου οδών (ψηφιακά 
υπόβαθρα, δηµιουργία βάσης δεδοµένων, καταγραφή οδικού δικτύου κ.λ.π.), όσο και µε την 
ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών και ανάπτυξη εφαρµογών του Εθνικού 
Μητρώου οδών.  

Στόχος της δράσης που πραγµατοποίησε το Υπουργείο µέσω του Μέτρου 9.1, ήταν ο 
λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός του παραπάνω Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών 
της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου εξετάστηκαν και τεκµηριώθηκαν θέµατα για το περιεχόµενο 
και τον βέλτιστο τρόπο υλοποίησης του µητρώου. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου τα στοιχεία που θα προέλθουν από την αποτύπωση, 
επιθεώρηση και αξιολόγηση των γεφυρών και τεχνικών θα συλλεχθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι δυνατή από την Υπηρεσία η ψηφιακή καταγραφή τους στην Ηλεκτρονική Βάση 
∆εδοµένων Γεφυρών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Η Βάση δεδοµένων µέσω της δυναµικής 
διασύνδεσής της µε το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της ΕΟΑΕ θα µπορεί µετά το 
τέλος της υπόψη δράσης και αφού ενηµερωθεί µε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν ως 
παραδοτέα της υπόψη µελέτης, να παρέχει σε περιβάλλον ηλεκτρονικών 
γεωγραφικών/δορυφορικών χαρτών την πληροφορία για τα επιθεωρηµένα τεχνικά. 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οι πληροφορίες που θα ανακτώνται κατά την επιτόπια 
επιθεώρηση των τεχνικών  πέραν της παρουσίασής τους στις σχετικές ενδιάµεσες και τελικές 
Τεχνικές Εκθέσεις να συλλέγονται έχοντας και ως παράλληλο στόχο την συµπλήρωση των 
πεδίων ενός ηλεκτρονικού αρχείου που θα αντιστοιχεί µε τα πεδία της Ηλεκτρονικής Βάσης 
∆εδοµένων Γεφυρών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε, που δίνεται στο παράρτηµα ∆. 

 
1.2.2 Σκοπιµότητα του Έργου 

Οι βασικές οδικές υποδοµές της χώρας που κατασκευάσθηκαν µετά τον πόλεµο, στις 
δεκαετίες ’60 και ‘70 , έχουν διέλθει ένα µεγάλο τµήµα της θεωρητικής ζωής τους, έχοντας 
µία µέση ηλικία 40 περίπου ετών, χωρίς να έχουν (στην συντριπτική πλειοψηφία τους) 
επιθεωρηθεί και συντηρηθεί ποτέ. Έτσι οι φθορές από την έκθεσή τους σε δυσµενείς καιρικές 
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συνθήκες, από την µη ελεγχόµενη διέλευση ολοένα και µεγαλύτερου βάρους οχηµάτων, από 
τη διαβρωτική ροή ποταµών και χειµάρρων, από την καταπόνησή τους σε µέτριους και 
ισχυρούς σεισµούς, έχουν επηρεάσει σε αρκετές περιπτώσεις την λειτουργική επάρκεια και 
τη δοµική ακεραιότητά τους. Συνεπώς είναι απαραίτητη η λεπτοµερής επιθεώρησή τους, 
βάσει της οποίας θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί η αναβάθµισή τους που θα βελτιώσει την 
οδική ασφάλεια των θέσεων των υπό µελέτη οδών, στις θέσεις των γεφυρών. 

Η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική της τακτικής επιθεώρησης και προγραµµατισµένης 
προστασίας των γεφυρών και τεχνικών των οδικών υποδοµών, µε στόχο τον έλεγχο του 
ρυθµού φθοράς τους και την  έγκαιρη, αποτελεσµατική και άρα πολύ φθηνότερη συντήρησή 
τους, δεν υιοθετήθηκε και δεν εφαρµόσθηκε στην χώρα µας. Αντιθέτως κυριάρχησε η λογική 
της έκτακτης και γι’ αυτό ιδιαίτερα δαπανηρής, επισκευής εκείνων των γεφυρών που είχαν 
υποστεί πολύ σοβαρές βλάβες, λόγω µακροχρόνιας σωρευτικής δράσης µικρότερων 
φθορών που ποτέ δεν εντοπίσθηκαν για να θεραπευθούν εν τη γενέσει τους µε ασύγκριτα 
µικρότερο κόστος. 

Συµπερασµατικά για τις παλιές γέφυρες της επικράτειας, λόγω σωρευµένων βλαβών που 
επηρεάζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους, απαιτείται η οργάνωση και υλοποίηση 
προγραµµατισµένης επιθεώρησης, ώστε να αναγνωρισθούν και να αποτυπωθούν στο 
σύνολό τους, να αξιολογηθεί η δοµική και λειτουργική επάρκειά τους, βάσει κοινών 
προδιαγραφών, οδηγιών και συστήµατος βαθµολογίας. Τα αποτελέσµατα αυτής της 
επιθεώρησης, µαζί µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην µελέτη, στην κατασκευή αλλά και 
στην κάθε είδους συντήρηση που θα ακολουθήσει, θα πρέπει να καταγράφονται και να 
κωδικοποιούνται σε ένα ηλεκτρονικό  Εθνικό  Μητρώο  Γεφυρών. Το µητρώο αυτό 
είναι ο απαραίτητος πυρήνας της επιδιωκόµενης προγραµµατισµένης διαχείρισης του 
εθνικού δικτύου γεφυρών, που θα υποστηρίξει ως πηγή αξιόπιστων πληροφοριών, για την 
θέση, την κατάσταση, τον ρυθµό γήρανσης, για τα στατιστικά της φθοράς, για το 
απαιτούµενο κόστος συντήρησης και τελικά για τις ορθές προβλέψεις του χρόνου, της 
έκτασης και του είδους των απαραίτητων επισκευών. Τέλος το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών 
είναι απαραίτητη πηγή πληροφοριών για στρατιωτικούς σκοπούς, για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη διέλευση των  στρατιωτικών οχηµάτων, αλλά και για κάθε άλλου είδους χρήση 
τους (υπονόµευσή τους. κ.α.) σε καιρό πολέµου.  

Στόχος του προγράµµατος αποτελεί συνεπώς η συντονισµένη κα βάσει κοινών 
προδιαγραφών αποτύπωση και ενδελεχής επιθεώρηση των γεφυρών του παλιού εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου, µε στόχο την κωδικοποιηµένη καταγραφή των γεωµετρικών και 
δοµικών χαρακτηριστικών τους, της θέσης τους, των αποτελεσµάτων αξιολόγησης της 
κατάστασής τους και άλλων σηµαντικών στοιχείων τους σε ένα ηλεκτρονικό µητρώο 
γεφυρών. Στη συνέχεια για τη θεραπεία των σηµαντικών δοµικών και µη δοµικών βλαβών και 
την αναβάθµιση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών, θα µελετηθούν οι απαραίτητες 
επεµβάσεις που θα αφορούν επισκευή αποκατάστασης ή και ενίσχυσης των γεφυρών. Στην 
περίπτωση που θα είναι συµφερότερη η αντικατάσταση της γέφυρας µε νέα από µία 
δαπανηρή και αναποτελεσµατική αναβάθµιση, θα προτείνεται και θα τεκµηριώνεται η πρώτη. 

Η υλοποίηση του έργου αποβλέπει στη βελτίωση του επιπέδου πληροφορίας για τη δοµική 
και λειτουργική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά ενός πολύ µεγάλου συνόλου γεφυρών και 
τεχνικών οδικής ασφάλειας και στη λειτουργική και δοµική αναβάθµιση των γεφυρών του 
εξεταζόµενου εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.  

Προβλέπεται ο διαχωρισµός των µελετών των γεφυρών και τεχνικών του παλαιού εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας σε τέσσερις περιοχές: Οι συµβάσεις αφορούν στις 
περιοχές «Θράκη, Αν. Μακεδονία & Πελοπόννησος», «Ήπειρος, ∆υτ. Ελλάδα, Κρήτη», 
«Κεντρ. Μακεδονία & ∆υτ. Μακεδονία» και «Στερεά Ελλάδα & Ρόδος» και περιλαµβάνουν 
συνολικά 35 Νοµούς. Κάθε περιοχή περιλαµβάνει 7 έως 11 νοµούς. Η αποτύπωση, 
επιθεώρηση, καταγραφή, αξιολόγηση και µελέτη των απαιτούµενων επεµβάσεων των 
γεφυρών και τεχνικών κάθε περιοχής, θα γίνει µε χρήση προδιαγραφών, οδηγιών, παροχή 
στοιχείων κ.α. που θα χορηγηθούν στους Αναδόχους. Θα επιθεωρηθούν τα τεχνικά, µε 
εφαρµογή των Οδηγιών Οπτικής Επιθεώρησης Γεφυρών της ΕΟΑΕ (Ε.ΟΠ.Γ.Ε.). Θα 
συµπληρωθούν οι τυποποιηµένες Πρότυπες ΑΝαφορές Επιθεωρητή (Π.ΑΝ.Ε.), θα 
τηρηθούν/καταγραφούν και θα κωδικοποιηθούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, δοµικά και 
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λειτουργικά, των γεφυρών. Με τον τρόπο αυτό, µειώνονται σηµαντικά οι πιθανότητες 
παρέκκλισης και αστοχιών κατά την εκπόνηση της κάθε µελέτης, ενώ εξασφαλίζεται η 
οµοιόµορφη και στοχευµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων οδικής ασφάλειας γεφυρών 
στο σύνολο της χώρας. 

Για την εξασφάλιση πλήρους αξιοποίησης των στοιχείων που θα συλλεχθούν και των 
αποτελεσµάτων του έργου στο µέλλον, προβλέπεται η διασύνδεσή τους µε σύγχρονα 
δικτυακά διαχειριστικά εργαλεία, όπως είναι το σηµερινό δυναµικά αναπτυσσόµενο 
Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της ΕΟΑΕ και οι βάσεις δεδοµένων που συνδέονται µε 
αυτό και εν προκειµένω η Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων Γεφυρών της ΕΟΑΕ, άλλα 
υφιστάµενα µητρώα του Υπουργείου, µε στόχο τη συµπλήρωση δεδοµένων και τη διαχείρισή 
τους µε τον πλέον εξελιγµένο και έγκυρο τρόπο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο αναµένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα σε 
πολλά επίπεδα στα θέµατα της οδικής ασφάλειας, υποδεικνύει συνέπεια και συνέχεια στις 
δράσεις οδικής ασφάλειας του Υπουργείου και ως εκ τούτου τεκµηριώνει τη σκοπιµότητα 
υλοποίησής του. 

Επιπλέον, το παρόν έργο εντάσσεται στο πλαίσιο µίας γενικότερης προσπάθειας  
εναρµόνισης µε την Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών. Πιο 
συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η συστηµατική αποτύπωση και 
επιθεώρηση των γεφυρών που βρίσκονται σε µήκους περίπου 3.000 χλµ. περίπου Εθνικού 
και Επαρχιακό οδικό δίκτυο ανά περιοχή µελέτης, και συνολικά περίπου 1200 γεφυρών και 
τεχνικών, στις τέσσερις (4) περιοχές της επικράτειας που θα εξεταστούν. Η κάθε Περιοχή 
διαφέρει στον συνολικό αριθµό τεχνικών µήκους άνω των 6 µέτρων (γεφυρών, άνω 
διαβάσεων και κάτω διαβάσεων), που κυµαίνεται από 233 έως 385. Ο αριθµός των τεχνικών 
κάθε Περιοχής φαίνεται αναλυτικά στους Πίνακες της παραγράφου 2.4 όπου υπολογίζονται 
οι προεκτιµώµενες αµοιβές για την εκπόνηση της µελέτης κάθε σύµβασης.  

Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι οι γέφυρες του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας 
παρουσιάζουν λόγω παλαιότητας τις µεγαλύτερες βλάβες, που οφείλονται στην ανυπαρξία 
συστηµατικής συντήρησής τους και τις µεγαλύτερες λειτουργικές ανεπάρκειες λόγω κακής 
συναρµογής µε την οδό πριν και µετά, λόγω στενού καταστρώµατος κ.α.. Το γεγονός αυτό 
αποκτά µεγαλύτερη σηµασία, καθώς το υπόψη έργο περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των 
νοµών της Ελλάδας, όπου το οδικό δίκτυο και οι γέφυρες και τα τεχνικά τους χρήζουν 
σηµαντικών βελτιώσεων και επισκευών από πλευράς δοµικής ασφάλειας και λειτουργικής 
αναβάθµισης. 
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1.3 Ποσοτικά Στοιχεία 

Το αντικείµενο των συµβάσεων περιλαµβάνει την αποτύπωση και επιθεώρηση από τους 
Αναδόχους όλων των γεφυρών και τεχνικών που έχουν συµπεριληφθεί στις τέσσερις υπό 
µελέτη Περιοχές, όπως δίνεται στον πίνακα 1. Εκτιµάται ότι ανά περιοχή ο αριθµός των 
γεφυρών και τεχνικών µήκους άνω των 6,0µέτρων είναι  από 233 έως 385. 

Σηµειώνεται ότι οι θέσεις των γεφυρών και τεχνικών έχουν προσδιορισθεί βάσει στοιχείων 
από επιτόπου αυτοψίες (στους Νοµούς που έχουν διενεργηθεί από την υπηρεσία) και κυρίως 
βάσει ηλεκτρονικών δορυφορικών χαρτών (π.χ. Εθνικού κτηµατολογίου) και ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών καταγραφής και επιτόπιας επιθεώρησης, 
σε ότι αφορά κυρίως στις ακριβείς διαστάσεις των τεχνικών και την προσβασιµότητά τους. 
∆εν αποκλείονται οι µικρές αποκλίσεις στον αριθµό των γεφυρών και τεχνικών, που είναι 
πιθανόν να είναι λιγότεροι ή περισσότεροι από όσους αναφέρονται και έχουν προµετρηθεί 
στην παρούσα. 

Το επιλεχθέν οδικό Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο ενδέχεται να τροποποιηθεί στην πορεία 
ανάλογα µε τα συλλεχθέντα στοιχεία από τους τοπικούς φορείς και συνεπώς και οι γέφυρες 
που ανήκουν σε αυτό. Οι οδικοί άξονες µε τον αριθµό των γεφυρών και τεχνικών που έχουν 
ορισθεί στο παρόν για µελέτη δίνονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Η. 
 

 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κάθε µελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες περιγράφονται : 
 
2.1 Πρόδροµες Ενέργειες 

2.1.1 Στοιχεία από την Υπηρεσία 

Ο Ανάδοχος θα παραλάβει από την Υπηρεσία τα ακόλουθα: 

• Ορθοφωτοχάρτες του οδικού δικτύου σε ψηφιακή µορφή, εφόσον αυτοί είναι 
διαθέσιµοι από την Υπηρεσία 

• Αρχείο και σε ηλεκτρονική µορφή µε το σύνολο των γεφυρών και τεχνικών που έχουν 
αναγνωρισθεί µε έµµεσες µεθόδους, µέσω χρήσης δορυφορικών χαρτών και 
φωτογραφιών, τα κατ’ εκτίµηση βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους (µήκος, ύψος, 
πλάτος, ανοίγµατα), τις γεωγραφικές συντεταγµένες τους, το τύπο τους. Τα στοιχεία 
αυτά είναι προς διευκόλυνση της προετοιµασίας, του σχεδιασµού και της εκτέλεσης 
των εργασιών της παρούσας και κυρίως προς επιβεβαίωση, συµπλήρωση, διόρθωση 
από την επιτόπια εξ’ επαφής αποτύπωση και επιθεώρηση των γεφυρών και τεχνικών 
της περιοχής µελέτης. 

• Οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης. 

Πίνακας 1 
ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

  Περιφέρειες  Νοµός ΓΕ Κ∆ Α∆ Σύνολο 
3 Κ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Κιλκίς 28 2 4 34 
  ∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πέλλας 37 0 0 37 
   Θεσσαλονίκης 38 1 0 39 
   Σερρών 45 1 1 47 
   Χαλκιδικής 42 3 2 47 
    Κοζάνης 35 3 1 39 
    Καστοριάς 20 2 0 22 
    Γρεβενών 23 0 0 23 
  Πιερίας 32 11 2 45 
  Φλώρινας 24 0 0 24 
  Ηµαθίας 25 2 1 28 
ΣΥΝΟΛΟ 349 25 11 385 
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• Πρότυπο αρχείο προς συµπλήρωση παλαιότερων στοιχείων από αρµόδιες τοπικές 
Υπηρεσίες, όπως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο 2.1.2 (Παράρτηµα Α). 

• Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης Γεφυρών (Ε.ΟΠ.ΓΕ. - Παράρτηµα Β). 

• Πρότυπες αναφορές επιθεωρητή, προς συµπλήρωση (Π.ΑΝ.Ε - Παράρτηµα Γ). 

• Εγχειρίδιο Αξιολόγησης της ∆οµικής και Λειτουργικής Επάρκειας Γεφυρών (Ε.Α.Γ.Ε. - 
Παράρτηµα ∆.1). 

• Πρότυπο excel αρχείο για την εκτίµηση επάρκειας των τεχνικών (Παράρτηµα ∆.2). 

• Υποδείγµατα τεχνικής περιγραφής (Παράρτηµα Ε) και τιµολογίου/ προµέτρησης/ 
προϋπολογισµού (Παράρτηµα ΣΤ) και σχετικές οδηγίες για την ετοιµασία και υποβολή 
των παραδοτέων της Σύµβασης. 

• Πρότυπο αρχείο προς συµπλήρωση µε τις πληροφορίες για κάθε γέφυρα, για 
ενηµέρωση της ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων Γεφυρών της ΕΟΑΕ (Παράρτηµα Ζ). 

• Υπόδειγµα σχεδίων CAD κατόψεων, όψεων, τοµών γεφυρών, προσβάσεων και 
υδραυλικών κωλυµάτων (όπου απαιτηθεί) που θα παραχθούν από την επιτόπια 
αποτύπωση µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού (Παράρτηµα Γ). 

• Χάρτη οδικού δικτύου του Νοµού σε ψηφιακή µορφή µε τις θέσεις των γεφυρών και 
τεχνικών του. 

 
2.1.2 Στοιχεία από Τοπικές Υπηρεσίες 

Για το υπό εξέταση οδικό δίκτυο ο Ανάδοχος θα αναζητήσει και καταγράψει από αρµόδιες 
τοπικές Υπηρεσίες τα ακόλουθα: 
α. Πληροφορίες για τις εν γένει προβληµατικές θέσεις γεφυρών (αν υπάρχουν). 
β. Στοιχεία για τις θέσεις γεφυρών µε ατυχήµατα από τις Μελέτες Οδικής Ασφάλειας 

(ΜΕΒΟΑ) των περιοχών µελέτης. 
γ. Πληροφορίες για τυχόν θέσεις, ή τµήµατα όπου έχουν γίνει επεµβάσεις για λόγους 

λειτουργικών ή δοµικών προβληµάτων γεφυρών (αν υπάρχουν). 
δ. Πληροφορίες για τυχόν υπό εκπόνηση µελέτες αναβάθµισης, αλλαγής χάραξης 

τοπικών οδικών δικτύων, σε ότι αφορά τυχόν κατάργηση,  αναβάθµιση, τροποποίηση 
γεφυρών και τεχνικών. 

ε. Πληροφορίες για τυχόν τµήµατα του οδικού δικτύου στα οποία δηµοπρατούνται ή 
εκτελούνται έργα οδοποιίας που επηρεάζουν τα τεχνικά και τις γέφυρες που 
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο επιθεώρησης της περιοχής µελέτης. 

στ. Σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και τυπική διατοµή (εάν 
υπάρχουν). 

Όλες οι πληροφορίες θα καταγραφούν σε τυποποιηµένους πίνακες που θα έχει χορηγήσει η 
Υπηρεσία, ώστε κατά το δυνατό να υποβοηθηθεί η συστηµατική ταξινόµηση. 
 
 
2.2 Κύριες Ενέργειες 

Αυτές περιλαµβάνουν εργασίες πεδίου για την αποτύπωση και την καταγραφή της φυσικής 
και λειτουργικής κατάστασης των γεφυρών και τεχνικών και γραφείου για την επεξεργασία 
των στοιχείων που θα έχουν καταγραφεί, καθώς και τον προσδιορισµό των αναγκαίων 
επεµβάσεων και λοιπών εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως. 
 
2.2.1 Αποτύπωση Γεφυρών και Τεχνικών 

Οι εργασίες αποτύπωσης των υφιστάµενων γεφυρών θα περιλαµβάνουν: 
α) την επιτόπια ανάκτηση της γεωµετρίας των βασικών δοµικών και λειτουργικών στοιχείων 

των γεφυρών και τεχνικών, µε ακρίβεια εκατοστού, µε χρήση του κατάλληλου 
εξοπλισµού, τον προσδιορισµό της θέσης τους (γεωγραφικές συντεταγµένες αρχής και 
τέλους). 
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β) την σχετική ως προς τη γέφυρα επιτόπια ανάκτηση της βασικής γεωµετρίας της οδού 
(άξονας, πλάτη πριν, κατά µήκος και µετά τη γέφυρα, κλίσεις). Την ακριβή µέτρηση των 
ελευθέρων υψών και οριζόντιων αποστάσεων του φορέα και των βάθρων, αντίστοιχα 
από τις οδούς κάτω ή άνω διάβασης. Στόχος είναι εκτός των άλλων η αποτύπωση και 
τεκµηρίωση τυχόν πολύ δυσχερούς  συναρµογής οδού πριν ή µετά την γέφυρα σε 
κάτοψη. 

γ) την µέτρηση, µε χρήση χωροβάτη, της σχετικής υψοµετρίας του καταστρώµατος των 
γεφυρών ως προς τα άκρα τους, µε ακρίβεια εκατοστού ανά ένα µέτρο, σε γέφυρες 
µήκους ανοίγµατος µεγαλύτερου των 40 µέτρων. Η µέτρηση θα περιλαµβάνει και τµήµα 
των προσβάσεων, ίσο τουλάχιστον µε το µήκος των πτερυγοτοίχων όταν αφορά στις δύο 
εξωτερικές ακµές πεζοδροµίου από πάνω. Στην περίπτωση µικρού ελεύθερου ύψους θα 
αφορά στις δύο εξωτερικές ακµές του φορέα από την κάτω παρειά του. Στην περίπτωση 
όπου είναι σαφής η πολύ δυσχερής κατά µήκος συναρµογή της γέφυρας µε την οδό πριν 
ή/και µετά, η µέτρηση θα περιλαµβάνει εκτός των προσβάσεων της γέφυρας και ικανό 
µήκος οδού πριν και µετά ώστε να τεκµηριωθεί η δυσχερής µηκοτοµική συναρµογή. 

Στις θέσεις γεφυρών και τεχνικών που θα παρατηρηθούν σαφείς ενδείξεις υδραυλικής 
ανεπάρκειας (διάβρωση κοίτης, έντονη υποσκαφή θεµελίων γεφυρών, διάβρωση 
προσβάσεων) ή µη κάλυψη της ευρείας κοίτης ή µαρτυρίες/ιστορικό υδραυλικής ανεπάρκειας 
όπου έχουν λάβει χώρα ένα ή περισσότερα από τα προηγούµενα, θα πρέπει να γίνει γενική 
επιτόπια ανάκτηση της γεωµετρίας της κοίτης και των οχθών (διατοµές ανά 10 µέτρα)  100µ 
ανάντη και κατάντη, καθώς και ανάκτηση της γενικής υψοµετρίας του άξονα της κοίτης, κατά 
µήκος της περιοχής αποτύπωσης (κλίσεις ρέµατος).  

Βάσει των παραπάνω θα παραχθούν σχέδια CAD κατόψεων, όψεων, τοµών των γεφυρών, 
των προσβάσεών τους και των υδραυλικών κωλυµάτων (όπου απαιτηθεί) στο µήκος γενικής 
αποτύπωσης τους.  
 
2.2.2 Επιθεώρηση Γεφυρών και Τεχνικών  

α) Οπτική επιθεώρηση 

Οι εργασίες επιθεώρησης των γεφυρών και τεχνικών θα γίνει µε την εξ’επαφής ή από µικρή 
απόσταση (<1,0µ) εξέταση όλων των δοµικών και λειτουργικών στοιχείων τους, σε εφαρµογή 
του Εγχειριδίου Οπτικής Επιθεώρησης Γεφυρών (Ε.ΟΠ.ΓΕ. - Παράρτηµα Β) και µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να συµπληρωθούν οι Πρότυπες αναφορές επιθεωρητή (Π.ΑΝ.Ε - Παράρτηµα Γ), 
να εντοπισθούν, να καταγραφούν και να αποτυπωθούν όλες οι φθορές και βλάβες των 
δοµικών και µη δοµικών στοιχείων τους και να υποστηριχθεί µε επάρκεια η δοµική 
αξιολόγηση, σε εφαρµογή του Εγχειριδίου Αξιολόγησης της ∆οµικής και Λειτουργικής 
Επάρκειας Γεφυρών (Ε.Α.Γ.Ε. - Παράρτηµα ∆.1) και του Πρότυπου excel αρχείου για την 
εκτίµηση επάρκειας των τεχνικών (Παράρτηµα ∆.2), και η προµέτρηση των εργασιών 
βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων (Παράρτηµα ΣΤ). 

Η πρόσβαση για την εξ’επαφής εξέταση των δοµικών στοιχείων των γεφυρών για γέφυρες 
ύψους µεγαλύτερου των 6 µέτρων θα γίνεται µε χρήση τηλεσκοπικού γερανού µε 
καλαθοφόρο, για γέφυρες ύψους µεγαλύτερου των 15 µέτρων µε χρήση γερανοφόρου 
ειδικού οχήµατος που φέρει ανοιγόµενη πλατφόρµα πρόσβασης της κάτω παρειάς των 
ψηλών γεφυρών (ύψους > 15µ) για πρόσβαση προς επιθεώρηση κάτω και κατακόρυφων 
παρειών. Για τις υπόλοιπες επιτρέπεται η χρήση κατάλληλων φορητών κλιµάκων 
πρόσβασης ή άλλων µέσων που πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας του προσωπικού 
επιθεώρησης. 

Όλες οι φθορές και βλάβες που θα καταγράφονται στην πρότυπη αναφορά επιθεώρησης 
(Π.ΑΝ.Ε - Παράρτηµα Γ) και θα τεκµηριώνονται φωτογραφικά. Στο πεδίο θα τηρούνται 
επαρκή σκαριφήµατα µε τη θέση, την έκταση και τη διάταξη των φθορών και βλαβών, ώστε 
να είναι δυνατή η ακριβής αναπαράστασή τους σε ηλεκτρονικά σχέδια CAD στο πλαίσιο των 
Π.ΑΝ.Ε. Συγκεκριµένα: 

Φορέας (ανωδοµή) 
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Θα καταγράφονται οι επιφανειακές φθορές σκυροδέµατος (εξάνθηση εκτίναξη, αποφλοίωση, 
υγρασία, αποχρωµατισµός, επιφανειακά στίγµατα οξείδωσης οπλισµού, έκθεση και οξείδωση 
ράβδων οπλισµού, κ.τ.λ.) στις κατακόρυφες και στην κάτω παρειά του. Επίσης θα 
καταγράφονται όλες οι ρωγµές (µήκος, διαδροµή, εύρος) 

Βάθρα και ακρόβαθρα και πτερυγότοιχοι (υποδοµή) 
Θα καταγράφονται οι επιφανειακές φθορές σκυροδέµατος (εξάνθηση, εκτίναξη, αποφλοίωση, 
υγρασία, αποχρωµατισµός, επιφανειακά στίγµατα οξείδωσης οπλισµού, έκθεση και οξείδωση 
ράβδων οπλισµού, κ.τ.λ.) στις κατακόρυφες παρειές τους. Επίσης θα καταγράφονται όλες οι 
ρωγµές (µήκος, διαδροµή, εύρος). Θα µετρώνται σε αρκετές θέσεις µε µετρικό αλφάδι οι 
κατακόρυφες κλίσεις και από τις τέσσερις πλευρές των βάθρων από τις όψεις των 
ακροβάθρων και πτερυγοτοίχων. 

Θεµέλια 
Θα καταγράφονται υποσκαφές, αποκαλύψεις, φθορές και εν γένει βλάβες θεµελίων.  

Κατάστρωµα 
Θα καταγράφονται οι φθορές οδοστρώµατος της γέφυρας και των προσβάσεών της 
(λακκούβες, τροχαυλακώσεις, ρωγµές κ.τ.λ.) 

Θα αποτυπώνονται, θα µετρώνται οι διαστάσεις τους και θα καταγράφονται οι φθορές των 
φρεατίων αποχέτευσης καταστρώµατος και των συλλεκτήριων και κατακόρυφων σωλήνων 
απορροής τους (εάν υπάρχουν). 

Θα καταγράφονται οι επιφανειακές φθορές σκυροδέµατος (απότριψη µε 
αποκάλυψη/παράσυρση αδρανών, εξάνθηση, απολέπιση, εκτίναξη, αποφλοίωση, υγρασία, 
αποχρωµατισµός, επιφανειακά στίγµατα οξείδωσης οπλισµού, έκθεση ράβδων οπλισµού, 
κ.τ.λ.) πεζοδροµίων, µε έµφαση στην περιοχή αγκύρωσης των στηθαίων ασφαλείας Θα 
µετρώνται τα ύψη των εσωτερικών πλευρών των πεζοδροµίων. 

Θα αποτυπώνονται οι φθορές των στηθαίων ασφαλείας (οξείδωση, θραύση τµηµάτων, 
αστοχία αγκύρωσης κ.τ.λ. 

Θα ελέγχονται και θα καταγράφονται οι βλάβες των αρµών συστολής διαστολής (αστοχία 
σώµατος αρµοκαλύµµατος, αστοχία αγκύρωσης κ.τ.λ.). Θα µετράται η διάσταση του 
διακένου των αρµών, οι διαστάσεις του αρµοκαλύµατος, των τυχόν µεταβατικών λωρίδων και 
η θερµοκρασία κατά την επιθεώρηση, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης 
Γεφυρών (Ε.ΟΠ.ΓΕ. - Παράρτηµα Β) και τις Πρότυπες Αναφορές Επιθεωρητή για την 
καταγραφή των στοιχείων κατά την επιθεώρηση των τεχνικών στο πεδίο (Παράρτηµα Γ). 

Εφέδρανα 
Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα 
Θα µετρώνται µε ακρίβεια εκατοστού οι διαστάσεις µήκους, πλάτους των εφεδράνων. Θα 
µετρώνται µε ακρίβεια χιλιοστού τα ύψη στις τέσσερις γωνίες (ορθογωνικά εφέδρανα) ή σε 
τέσσερις θέσεις ανά δύο αντιµετρικές (κυκλικά εφέδρανα) για όλα τα εφέδρανα. Επίσης θα 
µετρώνται οι αποστάσεις µεταξύ τους και από τα άκρο των βάθρων/ακροβάθρων, ο αριθµός 
και το πάχος των επί µέρους στρώσεων ελαστοµερούς καθώς και η εγκάρσια διόγκωσή τους 
(bulges). Θα µετρώνται οι κατακόρυφες κλίσεις τους σε δύο διευθύνσεις, τουλάχιστον από 
την µία πλευρά κάθετη στη διεύθυνση µέτρησης. Θα µετρώνται οι σχετικές οριζόντιες 
αποκλίσεις των πλίνθων έδρασης, των πλακών αγκύρωσης (εάν υπάρχουν) ως προς τις 
επιφάνειες έδρασης (ή αγκύρωσής τους) της κάτω παρειάς του φορέα και της άνω παρειάς 
του βάθρου. 

Θα καταγράφονται και θα τεκµηριώνονται φωτογραφικά (µία φωτογραφία τουλάχιστον ανά 
προσβάσιµη πλευρά) οι φθορές/βλάβες των εφεδράνων (αστοχία βουλκανισµού µε ή χωρίς 
έκθεση εσωτερικών µεταλλικών στοιχείων, σκίσιµο ελαστοµερούς επιφάνειας, έντονες 
εγκάρσιες παραµορφώσεις ελαστοµερών στρώσεων, αστοχία συνάφειας εσωτερικών 
µεταλλικών λεπίδων και ελαστοµερών στρώσεων µε ταυτόχρονη έντονη σχετική µετακίνηση 
τµηµάτων του εφεδράνου, αστοχία πλίνθων έδρασης, οξείδωση µεταλλικών τµηµάτων, κ.τ.λ.) 

Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστικού 
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Θα µετρώνται µε ακρίβεια εκατοστού οι διαστάσεις µήκους, πλάτους, διαµέτρου των δοχείων 
και όλων των µεταλλικών τµηµάτων των εφεδράνων. Θα µετρώνται µε ακρίβεια χιλιοστού, µε 
χρήση ειδικού οργάνου µέτρησης, τα διάκενα µεταξύ δοχείου και ανώτερου τµήµατος του 
εφεδράνου σε τέσσερις θέσεις ανά δύο αντιµετρικές για όλα τα εφέδρανα. Επίσης τα ύψη 
µεταξύ της κάτω πλάκας αγκύρωσης και της κάτω παρειάς της πλάκας ολίσθησης σε 
τέσσερις θέσεις ανά δύο αντιµετρικές για όλα τα εφέδρανα. Θα µετράται οπωσδήποτε η 
διαδροµή που έχει διανύσει το εφέδρανο κατά µήκος του οδηγού του και από τις δύο 
πλευρές (εφέδρανα καθοδηγούµενης παραµόρφωσης). Επίσης θα µετρώνται οι αποστάσεις 
µεταξύ τους και από τα άκρο των βάθρων/ακροβάθρων. Θα µετρώνται οι σχετικές οριζόντιες 
αποκλίσεις των πλίνθων έδρασης και των πλακών του δοχείου εγκιβωτισµού ως προς τις 
επιφάνειες έδρασης (ή αγκύρωσής τους) της κάτω παρειάς του φορέα και της άνω παρειάς 
του βάθρου. 

Θα καταγράφονται και θα τεκµηριώνονται φωτογραφικά (µία φωτογραφία τουλάχιστον ανά 
προσβάσιµη πλευρά) οι φθορές/βλάβες των εφεδράνων (διαρροή του εγκιβωτισµένου 
ελαστικού, έντονες οριζόντιες αποκλίσεις (µέσω µέτρησης διακένων), αστοχία πλίνθων 
έδρασης, οξείδωση µεταλλικών τµηµάτων, αστοχία µεταλλικών τµηµάτων κ.τ.λ.) 

Στην περίπτωση που µεγάλες περιοχές δοµικών ή λειτουργικών στοιχείων δεν παρουσιάζουν 
φθορές ή παρουσιάζουν εκτεταµένες και  επιφανειακά οµοιόµορφες φθορές, απαιτείται να 
τεκµηριώνονται φωτογραφικά µε µία φωτογραφία ανά 50 µ2. 

Όλες οι φθορές και άλλες προβληµατικές καταστάσεις που θα προκύπτουν κατά την 
επιθεώρηση των οχθών και κοιτών των εγκάρσιων ρεµάτων/ ποταµών/ χειµάρρων από τα 
οποία διέρχονται οι γέφυρες θα τεκµηριώνονται φωτογραφικά (π.χ. αστοχία µέτρων 
υδραυλικής προστασίας, διάβρωση κοίτης, πλήρωση υδραυλικού ανοίγµατος µε φερτά, 
διάβρωση κοίτης κ.α.) και στο µήκος που θα διεξάγεται και η αντίστοιχη τοπογραφική 
αποτύπωσή τους (βλέπε παρ.2.2.1).  

Θα συµπληρώνονται οι πίνακες και θα σχεδιάζονται τα απαιτητά σχέδια βάσει των 
µετρήσεων πεδίου σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης Γεφυρών (Ε.ΟΠ.ΓΕ. - 
Παράρτηµα Β) και τις Πρότυπες Αναφορές Επιθεωρητή για την καταγραφή των στοιχείων 
κατά την επιθεώρηση των τεχνικών στο πεδίο (Παράρτηµα Γ). 
 

β) Μη καταστροφικοί έλεγχοι 

Για τις γέφυρες από σκυρόδεµα που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των υπό επιθεώρηση 
γεφυρών απαιτείται η διενέργεια των ακόλουθων µη καταστροφικών ελέγχων από αξιόπιστο, 
κατάλληλα διακριβωµένο  εξοπλισµό: 

� Kρουσιµετρήσεις µε χρήση ψηφιακού SHMIDT HAMMER.  
Απαιτείται η λήψη 1 δεκάδας κρουσιµετρήσεων ανά 20 µ2 επιφάνειας σκυροδέµατος 
βάσει των προδιαγραφών του παραρτήµατος ΙΙ. Όλες οι µετρήσεις θα υποβάλλονται 
(raw data όπως τα βγάζει η συσκευή και επεξεργασµένες µετρήσεις σε αρχεία excel). 

� Μετρήσεις διάδοσης υπερήχων µε χρήση ψηφιακού µετρητή (ποµπού – δέκτη). 
Απαιτείται η λήψη µετρήσεων απευθείας (direct) διάδοσης ή επιφανειακής διάδοσης 
(surface) υπερήχων σε κατάλληλες θέσεις των τεχνικών, και συγκεκριµένα:  

• Για γέφυρες από 6-40µέτρα, για άνω διαβάσεις και για κάτω διαβάσεις θα γίνονται 
µετρήσεις: i) σε δύο (2) θέσεις (κοντά στην πάκτωση, 2 και 4 µέτρα από τη βάση) 
στα ακρόβαθρα και βάθρα των τεχνικών (για κυκλικά βάθρα διαµέτρου µικρότερης 
των 150εκ. απαιτείται κατάλληλη επιπεδοποίηση των θέσεων τοποθέτησης 
ποµπού και δέκτη), ii) και σε τρεις (3) θέσεις στην κάτω παρειά ή στο µέτωπο 
πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της ανωδοµής (στο µέσο ή στα άκρα) στα κάτω 
πέλµατα και στους κορµούς, µε απόσταση ποµπού – δέκτη µε βήµα 100 και 
150χιλ. 

• Για γέφυρες από 41-300µέτρα θα γίνονται µετρήσεις: i) σε έξι (6) θέσεις (κοντά 
στην πάκτωση, 2 και 4 µέτρα από τη βάση) στα ακρόβαθρα και βάθρα των 
γεφυρών (για κυκλικά βάθρα διαµέτρου µικρότερης των 150εκ. απαιτείται 
κατάλληλη επιπεδοποίηση των θέσεων τοποθέτησης ποµπού και δέκτη), ii) και σε 
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δέκα (10) θέσεις στην κάτω παρειά και στο µέτωπο πλάκας ανωδοµής ή στις 
δοκούς της ανωδοµής (στο µέσο ή στα άκρα) στα κάτω πέλµατα και στους 
κορµούς, µε απόσταση ποµπού – δέκτη µε βήµα 100 και 150χιλ. 

• Για γέφυρες άνω των 300µέτρων θα γίνονται µετρήσεις: i) σε έξι (6) θέσεις (κοντά 
στην πάκτωση, 2 και 4 µέτρα από τη βάση) στα ακρόβαθρα και βάθρα των 
γεφυρών (για κυκλικά βάθρα διαµέτρου µικρότερης των 150εκ. απαιτείται 
κατάλληλη επιπεδοποίηση των θέσεων τοποθέτησης ποµπού και δέκτη), ii) και σε 
δεκαοχτώ (18) θέσεις στην κάτω παρειά και στο µέτωπο πλάκας ανωδοµής ή στις 
δοκούς της ανωδοµής (στο µέσο ή στα άκρα) στα κάτω πέλµατα και στους 
κορµούς, µε απόσταση ποµπού – δέκτη µε βήµα 100 και 150χιλ. 
Σηµειώνεται ότι για την ορθή και αξιόπιστη λήψη µετρήσεων υπερήχων δύναται 
να απαιτηθεί επεξεργασία των εξωτερικών επιφανειών στις θέσεις µέτρησης µε 
χρήση µηχανοκίνητων λειαντήρων µε αδαµαντοφόρα ψαλίδια (για αποµάκρυνση 
βαφών ή επιφανειακών κονιαµάτων κ.α.).  

� Μετρήσεις πάχους επικάλυψης και ανίχνευσης ράβδων χάλυβα σκυροδέµατος µε 
ψηφιακό ανιχνευτή οπλισµού. Στόχος είναι η επιτόπια αποτύπωση και η αναπαραγωγή 
σε σχέδια οπλισµού, του αριθµού, της θέσης, της διαµέτρου και της επικάλυψης των 
ράβδων οπλισµού των βασικών δοµικών στοιχείων των γεφυρών. Σηµειώνεται ότι στη 
θέση µέτρησης θα γίνονται όσες σαρώσεις απαιτούνται σε ύψος και σε πλάτος επί της 
όψης του δοµικού στοιχείου, ώστε να ανακτάται σαφώς η διάταξη και η διάµετρος των 
ράβδων οπλισµού. 
Απαιτείται η λήψη µετρήσεων σε κατάλληλες θέσεις των τεχνικών και συγκεκριµένα: 

• Για γέφυρες από 6-40µέτρα, για άνω διαβάσεις και για κάτω διαβάσεις θα γίνονται 
µετρήσεις: i) σε τέσσερις (4) θέσεις στα ακρόβαθρα και βάθρα (στην πάκτωση και 
στηρίξεις) και ii) και σε τέσσερις (4) θέσεις στην κάτω παρειά και στο µέτωπο 
πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της ανωδοµής, στα κάτω πέλµατα και στους 
κορµούς. 

• Για γέφυρες από 41-300µέτρα θα γίνονται µετρήσεις: i) σε έξι (6) θέσεις στα 
ακρόβαθρα και βάθρα (στην πάκτωση και στηρίξεις) και ii) και σε δέκα (10) θέσεις 
στην κάτω παρειά και στο µέτωπο πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της 
ανωδοµής, στα κάτω πέλµατα και στους κορµούς. 

• Για γέφυρες άνω των 300 µέτρων θα γίνονται µετρήσεις: i) σε έξι (6) θέσεις στα 
ακρόβαθρα και βάθρα (στην πάκτωση και στηρίξεις) και ii) και σε δεκαοχτώ (18) 
θέσεις στην κάτω παρειά και στο µέτωπο πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της 
ανωδοµής, στα κάτω πέλµατα και στους κορµούς. 

Στην περίπτωση ανεύρεσης σχεδίων οπλισµού της µελέτης των υπό µελέτη γεφυρών   
οι άνωθεν έλεγχοι περιορίζονται στο 25% των απαιτούµενων.  

� Μετρήσεις ηλεκτρικού δυναµικού για τον προσδιορισµό τυχόν διάβρωσης του 
οπλισµού του σκυροδέµατος. Οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται µε το σύστηµα ηµι-
δυναµικού (half-cell) που µετράει τη διαφορά δυναµικού του µετάλλου (οπλισµού) ως 
προς το ηλεκτρόδιο αναφοράς. Η ψηφιακή συσκευή ηµι-δυναµικού (half–cell) 
αποτελείται από το ηλεκτρόδιο αναφοράς Cu/CuSO4 (θειικός χαλκός και απιονισµένο 
νερό), το ειδικό βολτόµετρο και το καλώδιο γείωσης. Για τη µέτρηση της διαφοράς 
δυναµικού πρέπει να τοποθετηθεί το κλιπ σύνδεσης σε εκτεθειµένο χάλυβα οπλισµού 
(εάν δεν υπάρχει εκτεθειµένος οπλισµός απαιτείται τοπική καθαίρεση του 
σκυροδέµατος). Στην συνέχεια τοποθετείται το ηλεκτρόδιο στον κάνναβο που έχει 
προεπιλεγεί για τον έλεγχο του οπλισµού επί της επιφάνειας του σκυροδέµατος, µε 
αποστάσεις σηµείων που δεν υπερβαίνουν την διαφορά δυναµικού ±150mV. Οι 
µετρήσεις θα γίνονται στα βάθρα και στην κάτω και στις κατακόρυφες παρειές των 
οριζόντιων δοµικών στοιχείων και συγκεκριµένα: 

• Για γέφυρες από 6-40µέτρα, για άνω διαβάσεις και για κάτω διαβάσεις θα 
γίνονται µετρήσεις: i) σε µία (1) θέση στα ακρόβαθρα ή βάθρα των τεχνικών 
(ii) και σε δύο (2) θέσεις στην κάτω παρειά και στο µέτωπο πλάκας ανωδοµής 
ή στις δοκούς της ανωδοµής, στα κάτω πέλµατα και στους κορµούς. Οι 
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µετρήσεις θα γίνονται εφ’όσον παρατηρούνται εκτεταµένες οξειδώσεις κύριων 
οπλισµών βασικών δοµικών στοιχείων των υπό µελέτη γεφυρών. 

• Για γέφυρες άνω των 41µέτρων θα γίνονται µετρήσεις: i) σε έξι (6) θέσεις στα 
ακρόβαθρα και βάθρα των γεφυρών (ii) και σε έξι (6) θέσεις στην κάτω παρειά 
και στο µέτωπο πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της ανωδοµής, στα κάτω 
πέλµατα και στους κορµούς. 

� Έλεγχοι ενανθράκωσης σκυροδέµατος και χλωριόντων. Θα πραγµατοποιηθούν 
έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ενανθράκωση του σκυροδέµατος των τεχνικών 
(που προκαλείται από την χηµική αντίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το 
οποίο υπάρχει στην ατµόσφαιρα µε το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)2) του 
σκυροδέµατος) µε ψεκασµό κατάλληλου διαλείµµατος φαινολοφθαλεΐνης ή την χρήση 
ειδικών δεικτών ph. Θα αφαιρούνται στις θέσεις ελέγχου τµήµατα της επικάλυψης σε 
βάθος 1cm και θα ψεκάζεται η νωπή επιφάνεια µε διάλυµα φαινολοφθαλεϊνης. Αν ο 
έλεγχος συνδυασθεί µε την λήψη πυρήνων, η αφαίρεση µε καροταρία σε αυτό το 
βάθος να γίνει εν ξηρώ. 

� Θα γίνουν έλεγχοι διείσδυσης χλωριόντων στο σκυρόδεµα, τα οποία έχουν εισχωρήσει 
στο σκυρόδεµα παρουσία υγρασίας και διαπερατής επιφάνειας σκυροδέµατος, από 
υδρατµούς θαλασσινού νερού ή από χρήση αντιπαγετικών αλάτων που 
χρησιµοποιούνται κατά την χειµερινή περίοδο στο κατάστρωµα του τεχνικού. Οι 
έλεγχοι θα γίνουν µε ψεκασµό διαλύµατος Νιτρικού Αργύρου AgN03 στο υλικό που θα 
αφαιρείται από θέσεις επιφανειακού σκυροδέµατος εν ξηρώ, µε χρήση καροταρίας 
Φ25, σε βάθος ίσο τουλάχιστον µε τη διάταξη των ράβδων οπλισµού. Ο ψεκασµός θα 
γίνει στην αφαιρούµενη σκόνη ανά 2cm βάθους, επί τόπου. Οι έλεγχοι που θα 
πραγµατοποιηθούν θα αφορούν συγκεκριµένα: 

• γέφυρες από 6-40µέτρα, άνω διαβάσεις και κάτω διαβάσεις, ένα τεστ 
ενανθράκωσης και ένα τεστ χλωριόντων: i) σε µία (1) θέση στο ακρόβαθρο ή 
βάθρο των τεχνικών (ii) ή σε µία (1) θέση στην κάτω παρειά ή στο µέτωπο 
πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της ανωδοµής (στα κάτω πέλµατα ή στους 
κορµούς), εφ’όσον παρατηρείται έντονη οξείδωση κύριου οπλισµού βασικών 
δοµικών στοιχείων τους. 

• γέφυρες από 41-300µέτρα, άνω διαβάσεις και κάτω διαβάσεις, δύο τεστ 
ενανθράκωσης και δύο τεστ χλωριόντων: i) σε δύο (2) θέσεις στα ακρόβαθρα 
ή βάθρα των γεφυρών (ii) ή σε δύο (2) θέσεις στην κάτω παρειά και στο 
µέτωπο πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της ανωδοµής (στα κάτω πέλµατα 
και στους κορµούς). 

• γέφυρες άνω των 300µέτρων, άνω διαβάσεις και κάτω διαβάσεις, τρία τεστ 
ενανθράκωσης και τρία τεστ χλωριόντων: i) σε τρεις (3) θέσεις στα ακρόβαθρα 
ή βάθρα των γεφυρών (ii) ή σε τρεις (3) θέσεις στην κάτω παρειά και στο 
µέτωπο πλάκας ανωδοµής ή στις δοκούς της ανωδοµής (στα κάτω πέλµατα 
και στους κορµούς). 

 
γ) Άλλοι έλεγχοι και µετρήσεις 

Θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι/µετρήσεις του βέλους κάµψης του φορέα, µε χρήση 
κατάλληλων µετρητικών/γεωδαιτικών οργάνων. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται µόνον για 
γέφυρες µήκους ανοίγµατος µεγαλύτερου των 40 µέτρων, όπως περιγράφεται και στην παρ. 
2.2.1.γ.  
 

δ) Καταστροφικοί έλεγχοι  

Θα γίνουν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι σκυροδέµατος και χάλυβα οπλισµού και πιο 
συγκεκριµένα απαιτείται: 

Α) για τον έλεγχο της αντοχής καθώς και άλλων εργαστηριακών ελέγχων σκυροδέµατος 
απαιτείται η λήψη πυρήνων κατάλληλης διαµέτρου σε θέσεις χωρίς πυκνό οπλισµό ή 
διέλευση τενόντων προέντασης και εκτός κρίσιµων διατοµών: 
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• Για γέφυρες από 41-300µέτρα απαιτείται η λήψη έξι (6) πυρήνων i) τρεις πυρήνες 
∅100 και µήκους 25εκ. στα ακρόβαθρα ή βάθρα και ii) τρεις πυρήνες στο 
κατάστρωµα της γέφυρας, στη θέση του οδοστρώµατος και όχι των πεζοδροµίων. 

• Για γέφυρες άνω των 300µέτρων απαιτείται η λήψη εννέα (9) πυρήνων i) τέσσερις 
πυρήνες ∅100 και µήκους 25εκ. στα ακρόβαθρα ή βάθρα και ii) πέντε πυρήνες 
στο κατάστρωµα της γέφυρας, στη θέση του οδοστρώµατος και όχι των 
πεζοδροµίων. 

Οι έλεγχοι αντοχής θα γίνονται αναλόγως και της δοµής του πυρήνα, σε δύο τµήµατα 
του πυρήνα µήκους 10cm, για κάθε πυρήνα που θα ληφθεί από τις γέφυρες και τα 
τεχνικά της περιοχής µελέτης. 

Επίσης στους ίδιους πυρήνες µετά τη θραύση τους στις δοκιµές αντοχής, θα 
διενεργηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι από εργαστήρια υλικών αναγνωρισµένα από το 
κράτος θα υποβληθούν στην Υπηρεσία: 

• Πετρογραφική ανάλυση σκληρυµένου σκυροδέµατος κατά ASTM C856-95. 

• Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε χλωριόντα κατά ΑSTM C1218/N-99 ή BS 
1377: Part 3: 1990, clause 9, και θειικά (SO3) κατά BS 1377:Part 3: 1990 clause 
5.4-5.5, τοις % επί του τσιµέντου και επί του δείγµατος. 

• Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε τσιµέντο κατά ΒS 1881: Part 124: 1988 

• Μέτρηση PH κατά BS 1377: Part 3: 1990, clause 8. 
 
Β) για τους εργαστηριακούς ελέγχους χάλυβα οπλισµού απαιτείται η λήψη δείγµατος 

χάλυβα οπλισµού, εκτός κρίσιµων διατοµών, αλλά από τις περισσότερο διαβρωµένες 
περιοχές των ράβδων: 

• Για βλαµµένες γέφυρες άνω των 41µέτρων και άνω διαβάσεις απαιτείται η λήψη 
τριών (3) δειγµάτων χάλυβα, µήκους τουλάχιστον 25εκ., ανά βλαµµένη γέφυρα i) 
ενός δείγµατος από περιοχή των ακρόβαθρων ή βάθρων και ii) δύο (2) δειγµάτων 
από περιοχή της κάτω παρειάς πλάκας ανωδοµής ή των δοκών της ανωδοµής 
(στα κάτω πέλµατα ή στους κορµούς). 

Στα δείγµατα χάλυβα οπλισµού θα διενεργηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι από 
εργαστήρια υλικών αναγνωρισµένα από το κράτος που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία: 

• Προσδιορισµός βαθµού διάβρωσης χάλυβα κατά DIN 50905- Part3 (1987). 

• Μέτρηση αποµένουσας αντοχής και προσδιορισµός αρχικής αντοχής χάλυβα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2, 3 §7.2.2. 

• Ισχύει για έλεγχο δειγµάτων χάλυβα ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας 
Χάλυβα 2008. 

Μετά την λήψη των πυρήνων σκυροδέµατος και των δειγµάτων χάλυβα οπλισµού 
επιβάλλεται η πλήρης αποκατάσταση των οπών και τοµών που θα έχουν προκληθεί στα 
στοιχεία των γεφυρών. Η αποκατάσταση θα γίνεται µε τα κατάλληλα δοµικά υλικά και τις 
κατάλληλες τεχνικές, άµεσα µετά την ολοκλήρωση των διερευνήσεων, και δεν πρέπει να 
αναβάλλεται για τη φάση των µετέπειτα ενδεχόµενων επεµβάσεων-επισκευών. 

 
2.2.3 Αξιολόγηση της ∆οµικής και Λειτουργικής Επάρκειας των επιθεωρηµένων 

γεφυρών 

Θα αξιολογηθεί η υφιστάµενη δοµική και λειτουργική επάρκεια των γεφυρών που 
επιθεωρήθηκαν βάσει των ευρηµάτων της οπτικής επιθεώρησης και των αποτελεσµάτων 
των συµπληρωµατικών ελέγχων. Θα βαθµολογηθούν τόσο τα επιµέρους δοµικά και 
λειτουργικά στοιχεία όσο και το σύνολο της γέφυρας βάσει του συστήµατος βαθµολογίας της 
Εγνατία Οδός Α.Ε., που δίνεται στο παράρτηµα ∆1.  

Στη συνέχεια θα εφαρµοσθεί βάσει της βαθµολογίας αυτής η τελική αξιολόγηση της δοµικής 
και λειτουργικής επάρκειας των γεφυρών βάσει του συστήµατος εκτίµησης επάρκειας 



 

 
K:\Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 

Σελ. 17 

(sufficiency rating) της ΕΟΑΕ (παράρτηµα ∆.2) αλλά και κρίσης µηχανικού, συναξιολογώντας 
τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών και άλλων ελέγχων και όλων των στοιχείων, 
ευρηµάτων της επιθεώρησης και άλλων ελέγχων, όπως της υδραυλικής επάρκειας, της 
συναρµογής µε την οδό, της γεωµετρίας, των αναµενόµενων κυκλοφοριακών φόρτων κ.α. 

Για τις γέφυρες µε τελικό ποσοστό αξιολόγησης 40<SR<70 θα προταθούν, θα τεκµηριωθούν 
και θα προµετρηθούν µία ή περισσότερες εναλλακτικές παρεµβάσεις δοµικής και 
λειτουργικής αναβάθµισης, οι οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά και µε σχέδια στην Τελική 
Έκθεση της παρούσας. 

Για τις γέφυρες µε ποσοστό αξιολόγησης SR<40 θα προταθούν για να εξετασθούν σε 
επόµενο της παρούσας στάδιο, µία ή περισσότερες ενέργειες βαρειάς συντήρησης. Θα 
συγκριθούν µέσω προκαταρκτικής οικονοµοτεχνικής προσέγγισης µία ή περισσότερες  
εναλλακτικές λύσεις της βαρειάς επισκευής/ενίσχυσης των γεφυρών αυτών µε το κόστος 
αντικατάστασής τους. Για όσες από αυτές η βαρειά επισκευή τους δεν επείγει αλλά δύναται 
να προγραµµατισθεί, θα προταθούν, θα τεκµηριωθούν και θα προµετρηθούν εφ’ όσον είναι 
απαραίτητες και µπορεί να προηγηθούν της βαρειάς επισκευής, παρεµβάσεις 
βραχυπρόθεσµης δοµικής και λειτουργικής προστασίας/αναβάθµισης και θα περιγραφούν 
αναλυτικά και µε σχέδια στην Τελική Έκθεση της παρούσας. 
 
2.2.4 Πρόταση επισκευής, ενίσχυσης, λειτουργικής αναβάθµισης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας θα τεκµηριωθούν, βάσει της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
των οπτικών, µη καταστροφικών, καταστροφικών και εργαστηριακών ελέγχων, οι 
απαιτούµενες ενέργειες βραχυπρόθεσµης λειτουργικής και δοµικής αναβάθµισης. Για τις 
ενέργειες αυτές, που ακολούθως δίνονται ενδεικτικά χωρίς να αναφέρονται όλες, θα γίνει 
πλήρης τεχνική περιγραφή, αναλυτική προµέτρηση και προϋπολογισµός ενώ θα προταθεί 
και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και θα ορισθούν οι προτεραιότητες και η χρονική σειρά των 
επεµβάσεων σε βάθος 5ετίας: 

• Αποκατάσταση επιφανειακών φθορών σκυροδέµατος φορέα, βάθρων και ακροβάθρων 
µε κατάλληλη µέθοδο που θα περιλαµβάνει αφαίρεση διαβρωµένου σκυροδέµατος στο 
κατάλληλο βάθος και στην επιφάνεια των δοµικών στοιχείων, όπως θα προκύψουν 
από τους οπτικούς και άλλους επιτόπιους και εργαστηριακούς ελέγχους, αφαίρεση των 
προϊόντων οξείδωσης από την επιφάνεια του οξειδωµένου οπλισµού ή αντικατάσταση 
πολύ οξειδωµένων οπλισµών (απώλεια διατοµής > 20%) µε στερέωση νέων, επάλειψη 
µε ειδικά διεισδυόµενα υλικά αφαίρεσης εσωτερικής υγρασίας, στεγανοποίησης και 
παθητικοποίησες µη αποκαλυπτόµενων ράβδων οπλισµού, αποκατάσταση µε νέο 
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή θιξοτροπικό κονίαµα ειδικής σύνθεσης. 

• Εξωτερική προστασία οπλισµών και επιφανειών σκυροδέµατος µε ειδικές επαλείψεις 
και επενδύσεις ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη παθητικοποίση του οπλισµού. και η 
στεγανοποίηση απαραίτητου σκυροδέµατος, ειδικά στις περιοχές που είναι 
εκτεθειµένες και διαβρεχόµενες για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η επάλειψη µε 
αναστολεά διάβρωσης όπου προκύψουν µετά από ελέγχους προχωρηµένοι 
µηχανισµοί διείσδυσης χλωριόντων κ.α. Όπου απαιτηθεί εφαρµογή κονιαµάτων 
προστασίας. 

• Αναβάθµιση της επιδοµής των γεφυρών µε αλλαγή της στεγάνωσης, του 
οδοστρώµατος καταστρώµατος, επισκευή ή αντικατάσταση των πεζοδροµίων και 
ενίσχυσή τους όπου απαιτείται για την εγκατάσταση των απαιτούµενων, βάσει των 
σχετικών κανονισµών, στηθαίων ασφαλείας. Υδροφοβισµός των εκτεθειµένων 
επιφανειών σκυροδέµατος (πεζοδρόµια, ακµές κατστρώµατος κ.α.). 

• Αντικατάσταση ή διόρθωση των βλαµµένων εφεδράνων έδρασης φορέων γεφυρών, 
επισκευή των οξειδωµένων µεταλλικών στοιχείων µε αφαίρεση οξείδωσης και νέα 
αντιοξειδωτική βαφή τους, επισκευή /ενίσχυση/ανακατασκευή πλίνθων έδρασης (όταν 
αντικαθίστανται εφέδρανα). 

• Αποκατάσταση – ενίσχυση µέτρων υδραυλικής προστασίας κοίτης, οχθών και βάθρων 
που βρίσκονται σε κοίτη χειµάρρων και ποταµών, όπου απαιτείται βάσει κρίσης 
µηχανικού και εµπειρίας υδραυλικού µηχανικού και µε µία πρώτη αξιολόγηση των 
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ευρηµάτων της επιθεώρησης κοίτης και οχθών πριν κάτω και µετά τη γέφυρα και 
επιτόπιο έλεγχο και αποτύπωση/ αναγνώριση κοίτης. Καθαρισµός κοίτης και όπου 
απαιτηθεί εγκιβωτισµός της ή επένδυσή της µε λιθορριπή, συρµατοκιβώτια ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα.  

• Αντικατάσταση αρµών συστολής διαστολής γεφυρών µε προηγούµενη  στεγανοποίηση 
τους, µε βαρέος τύπου στεγανωτική µεµβράνη. Αποχέτευση και απαγωγή των 
οµβρίων αρµών, εκτός γέφυρας, στο δίκτυο αποχέτευσης. 

• Αποκατάσταση καθιζήσεων µεταβατικών επιχωµάτων για οµαλή καθ’ύψος συναρµογή 
της οδού µε το τεχνικό πριν ή µετά. Ανακατασκευή πλάκας πρόσβασης και 
µεταβατικού επιχώµατος όπου απαιτηθεί. 

• Έργα αποχέτευσης της οδού πριν και µετά το τεχνικό και απαγωγή τους µακριά από τα 
ακρόβαθρα των γεφυρών. 

• Στεγάνωση – σφράγιση αρµών διαχωρισµού κλάδων ή ανεξάρτητων τµηµάτων 
τεχνικού για αντιµετώπιση διαρροής οµβρίων. 

• Σφράγιση µε κατάλληλη µεθοδολογία µη δοµικών ρωγµών µετά από επιτόπια και 
εργαστηριακή τεκµηρίωση του µηχανισµού δηµιουργίας τους. 

• Σήµανση προειδοποιητική σε τεχνικά µε κακή συναρµογή µε την οδό πριν και µετά, σε 
κάτοψη και κατά µήκος ή σε τεχνικά µε χαµηλό ελεύθερο ύψος και δεν έχουν 
προβλεφθεί στις αντίστοιχες µελέτες επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας των 
οδικών αξόνων 

• Πρόταση  έργων βελτίωσης της δυσχερούς συναρµογής της οδού πριν και µετά µε το 
τεχνικό, ειδικότερα µε στόχο την επίτευξη της βελτίωσης της ακτίνας των καµπυλών 
εισόδου ή εξόδου από το τεχνικό, µε κατάλληλη διόρθωση της χάραξης κ.α. (Η 
πρόταση θα περιορίζεται στην αναφορά των αναγκαίων µέτρων, σε περίπτωση που 
δεν προτείνονται από τις µελέτες επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας του οδικού 
δικτύου, όπου ανήκει η γέφυρα µελέτης). 

• Έργα φωτισµού σε περιορισµένο αριθµό µεγάλων γεφυρών, όπου απαιτείται για 
λόγους οδικής ασφάλειας, και δεν έχουν προβλεφθεί στις αντίστοιχες µελέτες 
επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας των οδικών αξόνων. 

• Έργα προστασίας εποχούµενων από πρόσκρουση σε βάθρα και ακρόβαθρα κοντά 
στο έρεισµα της οδού (τεχνικά Άνω/Κάτω ∆ιαβάσεων) µε τοποθέτηση κατάλληλων 
στηθαίων ασφαλείας και δεν έχουν προβλεφθεί στις αντίστοιχες µελέτες επεµβάσεων 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας των οδικών αξόνων. 

 
Η τεκµηρίωση και η µελέτη των ενεργειών αναβάθµισης του σκυροδέµατος των γεφυρών και 
τεχνικών πρέπει να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2010. Για τα στηθαία 
ασφαλείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Ελληνικό πρότυπο (ΟΜΟΕ). Για τα εφέδρανα θα 
ληφθεί υπόψη ο ΕΝ -1337. Για τα υπόλοιπα οι εν ισχύ εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές. 
 
2.2.5 Προµέτρηση – Προϋπολογισµός βραχυπρόθεσµων εργασιών αναβάθµισης 

Για τα έργα που θα πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να υλοποιηθούν οι βραχυπρόθεσµες 
επεµβάσεις θα γίνει προµέτρηση των προβλεπόµενων εργασιών για κάθε γέφυρα ανά θέση 
και ανά οδικό άξονα και θα συνταχθούν αντίστοιχοι προϋπολογισµοί. 
 
2.2.6 Σχέδια ή σκαριφήµατα επεµβάσεων βραχυπρόθεσµων εργασιών αναβάθµισης  

Για τα έργα που θα πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να υλοποιηθούν οι βραχυπρόθεσµες 
επεµβάσεις στα σχέδια ή σκαριφήµατα αποτύπωσης θα δέχονται οι περιοχές επέµβασης, για 
την καλύτερη τεκµηρίωση και επαλήθευση των προυπολογισθεισών – προτεινόµενων 
εργασιών  
 
2.2.7 Πρόταση µεσοπρόθεσµων επεµβάσεων. 

Όλες οι επεµβάσεις που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στις βραχυπρόθεσµες, θα 
καταγραφούν ως επεµβάσεις µεσοπρόθεσµες, για τις οποίες θα συνταχθεί αντίστοιχη 
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έκθεση. Οι επεµβάσεις αυτές δεν θα µελετηθούν αλλά θα τεκµηριωθεί η αναγκαιότητά τους, 
βάσει της αξιολόγησης των ευρηµάτων και αποτελεσµάτων όλων των ελέγχων που θα 
διενεργηθούν στο παρόν έργο. Οι επεµβάσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν µετά από την 
αναλυτική εκτίµηση της επάρκειας των γεφυρών σε σεισµό, φορτία κυκλοφορίας, 
αναµενόµενες εδαφικές κινήσεις, αναµενόµενες υδραυλικές παροχές, που θα διεξαχθεί σε 
επόµενο στάδιο. Οι επεµβάσεις αυτές θα είναι: 

• Ενίσχυση βάθρων/θεµελίων και κόµβων βάθρων µονολιθικών στους φορείς για 
παραλαβή σεισµού. 

• Αναβάθµιση εφεδράνων µε χρήση όπου απαιτηθεί και σεισµικής µόνωσης για την 
παραλαβή µέσω αύξησης ευτµησίας ή/και απόσβεσης των µεγαλύτερων σεισµικών 
φορτίων. 

• Ανακατασκευή σε µεγαλύτερη απόσταση, για διαπλάτυνση διακένου ακραίων αρµών, 
των θωρακίων ακροβάθρων στην περίπτωση σεισµικής αναβάθµισης γεφυρών για 
παραλαβή µεγαλύτερων µετακινήσεων. Ενίσχυση ακροβάθρων/πτερυγοτοίχων στην 
περίπτωση ανεπάρκειας σε παραλαβή σεισµικών ωθήσεων εδάφους. Αγκυρώσεις ή 
άλλες µέθοδοι είναι δυνατόν να µελετηθούν για την άρση των ανεπαρκειών παραλαβής 
ωθήσεων από τα ακρόβαθρα. 

• ∆ιαπλάτυνση φορέα όπου είναι εφικτό και οικονοµικοτεχνικά προτιµητέο της 
αντικατάστασης για την αποκατάσταση στενώσεων οδού λόγω µικρού πλάτους 
οδοστρώµατος ή κακής συναρµογής µε την οδό πριν ή µετά. 

• Ενίσχυση φορέα/βάθρων/θεµελίων γεφυρών για παραλαβή µεγαλύτερων φορτίων 
κυκλοφορίας. 

• Ανύψωση αµφιέρειστων φορέων γεφυρών όπου είναι οικονοµικοτεχνικά προτιµητέο, 
στη περίπτωση µικρών ελεύθερων υψών ή µικρών υδραυλικών υψών. 

• Αποκατάσταση απώλειας προέντασης λόγω οξείδωσης συρµατόσχοινων ή ενίσχυση 
οπλισµού προέντασης λόγω ανεπάρκειας παραλαβής φορτίων µε νέους εξωτερικούς 
τένοντες ή µε νέες εφελκυόµενες επικολλητές µεµβράνες σύνθετων υλικών, 
προεντεταµένες ή µη.  

• Ενίσχυση της θεµελίωσης βάθρων και ακροβάθρων για άρση ή έλεγχο καθιζήσεων -  
στροφών µε κατασκευή µικροπασσάλων, υποθεµελίωση ή άλλες µεθόδους. 

• Αντικατάσταση γεφυρών και τεχνικών στη περίπτωση που είναι υδραυλικώς ή δοµικώς 
ή γεωµετρικώς ανεπαρκή και δεν είναι συµφέρουσα η επισκευή τους. 

 
2.2.8 Εκθέσεις 

Θα υποβληθούν οι εξής Εκθέσεις: 

• Έκθεση Εκτίµησης Έργου, όπου θα συνοδεύεται µε το χρονοδιάγραµµα των εργασιών 
και τα αποτελέσµατα της έρευνας στοιχείων από τα αρχεία των Υπηρεσιών της 
περιοχής µελέτης. 

• ∆ύο διµηνιαίες  Εκθέσεις Προόδου, όπου θα αναφέρεται η πρόοδος των εργασιών του 
τελευταίου διµήνου και θα τίθενται θέµατα που έχουν προκύψει κατά την εξέλιξη των 
εργασιών. 

 
2.2.9 Στοιχεία Τευχών ∆ηµοπράτησης βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων 

Για το σύνολο των εργασιών υλοποίησης των βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων θα 
συνταχθούν χωριστά τα τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και «Προϋπολογισµός Μελέτης». 
Λαµβάνοντας υπόψη και το σχετικό Παράρτηµα ΣΤ του παρόντος. 
 
2.2.10 Υλοποίηση Βάσης ∆εδοµένων 

Ο Ανάδοχος θα συµπληρώσει όλα τα στοιχεία της φυσικής και λειτουργικής κατάστασης των 
γεφυρών τα οποία θα προκύψουν από την καταγραφή, σε τυποποιηµένη µορφή των 
πινάκων (σε Excel ή Access) που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία, σύµφωνα µε το Σύστηµα 
Καταγραφής και Κωδικοποίησης της ΕΟΑΕ (Παράρτηµα Ζ). 
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2.2.11 ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Ο Ανάδοχος θα συµπληρώσει το σχέδιο ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την 
τυποποιηµένη ψηφιακή µορφή που θα του χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 
 
 
2.3 Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα της µελέτης θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ΟΣΜΕΟ κλπ. Η 
υποβολή της µελέτης θα γίνει σε 6 (έξι) έντυπα αντίγραφα και ένα σε ψηφιακή µορφή.   
Στα παραδοτέα θα περιλαµβάνονται τα δεδοµένα, η περιγραφή, η τεκµηρίωση και τα 
αποτελέσµατα κλπ., σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες επεµβάσεις, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα επόµενα. 
 

Παραδοτέο 1.  Αρχεία Φωτογραφιών 
Θα περιλαµβάνονται τα αρχεία των φωτογραφιών για κάθε γέφυρα τα οποία θα 
παραδίδει ο Ανάδοχος µαζί µε τις δύο ∆ιµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν από την Υπηρεσία για την έµµεση επισκόπηση της υφιστάµενης 
κατάστασης. 

 
Παραδοτέο 2 . Αυτό θα περιλαµβάνει τα εξής τεύχη: 
Όλες οι Πρότυπες ΑΝαφορές Επιθεωρητή (Π.ΑΝ.Ε.) συµπληρωµένες, µε τους 
πίνακες και τα σχέδια που απαιτούνται, καθώς και τα σκαριφήµατα και οι σηµειώσεις 
πεδίου (σκαναρισµένες), µε όλα τα ευρήµατα της οπτικής επιθεώρησης.Οι 
φωτογραφίες πεδίου µε σχετικές λεζάντες εντός των Π.ΑΝ.Ε. 
Τεχνική Έκθεση ∆οµικής και Λειτουργικής Αξιολόγησης των γεφυρών και τεχνικών. 
Παράρτηµα Α’ µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων και την αξιολόγησή 
τους. 
Παράρτηµα Β’ µε τα αποτελέσµατα των επιτόπιων µη καταστροφικών και 
καταστροφικών ελέγχων και την αξιολόγησή τους 
Ηλεκτρονικά σκαριφήµατα βάσει της αποτύπωσης των γεφυρών και τεχνικών και της 
κοίτης των ρεµάτων αυτών. 

 
Παραδοτέο 3.  Αυτό θα περιλαµβάνει τα εξής τεύχη: 
Τεύχος 1: Γενικά Σχέδια Μελέτης 
Θα περιλαµβάνονται σε χωριστά τεύχη για τον κάθε οδικό άξονα της µελέτης, τα εξής:  
α. Σχέδια σε µέγεθος Α3, κλ. 1:5000, µε υπόβαθρο δορυφορικών εικόνων ή 

ορθοφωτοχαρτών, στα οποία θα απεικονίζονται ο άξονας της οδού µε τη 
χιλιοµέτρησή του, οι χιλιοµετρικές θέσεις των επιθεωρηµένων γεφυρών και 
τεχνικών, καθώς και οι προς υλοποίηση βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις, σύµφωνα 
µε σχετικό πρότυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία.  

β. Σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας, που θα παρουσιάζει (σε ένα σχέδιο µεγέθους 
Α3) όλο το οδικό δίκτυο του κάθε ενός από τους Νοµούς της περιοχής µελέτης, το 
οποίο θα αποτελεί το 1ο Σχέδιο κάθε τεύχους. Με κατάλληλη επισήµανση θα 
δείχνεται το σύνολο των γεφυρών για τα οποία προβλέπονται βραχυπρόθεσµες 
επεµβάσεις και αντίστοιχα το υπό µελέτη οδικό δίκτυο, στο οποίο αφορά το 
τεύχος, σύµφωνα µε πρότυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. 

γ. Σχέδια, σε µέγεθος Α3 και σε κλ. 1:5000 για τα µήκη και 1:500 (ή άλλης) για τα 
ύψη, των κατά µήκος τοµών των υπό µελέτη οδικών αξόνων. Αυτά θα 
τοποθετούνται στο εκάστοτε τεύχος σε σειρά µετά από τα σχέδια των 
οριζοντιογραφιών και σε αυτά θα εµφανίζονται οι µηκοτοµές των µεγάλων 
γεφυρών (>20m) που θα έχουν αποτυπωθεί. 

δ. Σχέδια σε κατάλληλο µέγεθος (Α3 ή Α0), κλ. 1:100 µε λεπτοµέρειες 1:50/1:25 µε 
τις όψεις, τοµές, κατόψεις των αποτυπωθεισών γεφυρών και τεχνικών, των 
προσβάσεών τους και των αποτυπωθέντων υδάτινων κωλυµάτων τους (όπου 
απαιτηθεί ).  
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ε. Σχέδια σε κατάλληλο µέγεθος (Α3 ή Α0), κλ. 1:100 µε λεπτοµέρειες 1:50/1:25 µε 
αποτύπωση των καταγεγραµµένων βλαβών και φθορών στις όψεις, τοµές, 
κατόψεις των αποτυπωθεισών γεφυρών και τεχνικών, των προσβάσεών τους και 
των αποτυπωθέντων υδάτινων κωλυµάτων τους (όπου απαιτηθεί). 

 
(Τα σχέδια υπόβαθρου των α –γ θα δοθούν από την Υπηρεσία) 

 
Τεύχος 2: Αναλυτικά Σχέδια Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων  
Θα παρουσιάζονται σε κλίµακα 1:100, 1:50 ή 1:25  οι εργασίες επεµβάσεων, το είδος 
και η έκτασή τους σε κάτοψη, τοµές και όψεις ανά γέφυρα και τεχνικό. 
Όπου απαιτείται θα δίνονται σχέδια της ευρύτερης περιοχής (περίπτωση έργων 
υδραυλικής προστασίας) εφ’όσον αποτυπώνονται ή βασίζονται σε υφιστάµενα σχέδια. 
Η ευρύτερη περιοχή θα αποδίδεται σχεδιαστικά µε ακρίβεια ανάλογη της αποτύπωσης 
που θα διεξαχθεί επί τόπου. 
 
Τεύχος 3: Προµέτρηση και Προϋπολογισµός Έργων Βραχυπρόθεσµων 
Επεµβάσεων 
Θα περιλαµβάνονται, η προµέτρηση και ο προϋπολογισµός για τα έργα 
βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων αναβάθµισης γεφυρών ανά προτεραιότητα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Από την Υπηρεσία θα αποφασιστεί το σύνολο 
των εργασιών που θα ενταχθούν στις προς υλοποίηση βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις 
(ανά προτεραιότητα), ώστε να υποβληθούν τα οριστικά διορθωµένα τεύχη 
προµέτρησης και προϋπολογισµού και στην συνέχεια να συνταχθούν από την 
Υπηρεσία τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 
Τεύχος 4: Έκθεση Εργασιών Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων 
Θα περιλαµβάνει την περιγραφή και την τεκµηρίωση βάσει της δοµικής και 
λειτουργικής αξιολόγησης των προτεινόµενων βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων. Επίσης 
θα περιλαµβάνει και τις φωτογραφίες µε λεζάντες ανά τεχνικό µε σχετικές αναφορές σε 
αυτές του κειµένου και όλα τα ευρήµατα και αποτελέσµατα των ελέγχων κάθε τύπου 
που τεκµηριώνουν τις ελλείψεις, ή/και προβλήµατα της υφιστάµενης κατάστασης. 

 
Παραδοτέο 4.Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισµός Μελέτης- τελική µορφή 
Περιλαµβάνονται, η τεχνική περιγραφή και ο προϋπολογισµός της µελέτης σε χωριστά 
τεύχη, που θα αποτελέσουν  τα στοιχεία για τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης. 

 
Παραδοτέο 5. Τεύχος ΣΑΥ-ΦΑΥ 
Θα περιλαµβάνονται, τα τεύχη ΣΑΥ και ΦΑΥ που αφορούν µόνο στα έργα των 
βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων. 

 
Παραδοτέο 6.Έκθεση Εργασιών Μεσοπρόθεσµων Επεµβάσεων 
Θα περιλαµβάνονται η Έκθεση εργασιών και τα Σχέδια παρουσίασης της 
χωροθέτησης και του είδους όλων των προτεινόµενων µεσοπρόθεσµων επεµβάσεων. 

 
Παραδοτέο 7. Αρχεία Βάσης ∆εδοµένων 
Θα περιλαµβάνονται, οι πίνακες (σε Excel ή Access), για κάθε καταγραµµένο στοιχείο, 
που θα έχουν συµπληρωθεί από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 
Υπηρεσίας. 
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Παραδοτέο 8. Ψηφιακά Αρχεία Σχεδίων, Τευχών, Πινάκων καιΦωτογραφιών 
Θα περιλαµβάνονται, όλα τα ψηφιακά αρχεία των σχεδίων, τευχών και πινάκων της 
µελέτης, των µετρήσεων (raw data) και των αποτελεσµάτων των κάθε είδους ελέγχων 
(καταστροφικών και µη καταστροφικών), εργαστηριακών, καθώς και οι φωτογραφίες 
και τα σχέδια γεωµετρίας, φθορών και επεµβάσεων αποκατάστασης σε όλες τις 
χαρακτηριστικές θέσεις, συνοδευόµενα από τεύχος τεκµηρίωσης. Αυτά θα καλύπτουν 
τις  βραχυπρόθεσµες. Για τις µεσοπρόθεσµες επεµβάσεις τα σχέδια Θα εκπονηθούν 
σε επόµενη φάση µελέτης. 
Οι οριζοντιογραφίες (περιλαµβανοµένων των υποβάθρων), που αφορούν στις 
βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες επεµβάσεις, θα υποβληθούν στο σύστηµα 
συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87.  
Η µεταφορά των εν λόγω αρχείων προς την Υπηρεσία θα γίνει µε εξωτερικό σκληρό 
δίσκο, ο οποίος θα επιστραφεί στον Ανάδοχο. 

 
 
2.4 Σύνθεση οµάδας µελέτης, Προεκτίµηση αµοιβής και Τµηµατικές Πληρωµές 

Για την εκπόνηση της κάθε µελέτης εκτιµάται η ανάγκη για τη σύνθεση της παρακάτω 
Οµάδας Μελέτης: 

I. Έναν πολιτικό µηχανικό µε δωδεκαετή τουλάχιστον εµπειρία σε µελέτη, επίβλεψη 
οδικών γεφυρών από σκυρόδεµα (προεντεταµένο και οπλισµένο) που θα είναι ο 
Συντονιστής της Οµάδας Μελέτης. 

II. ∆ύο πολιτικούς µηχανικούς µε οκταετή τουλάχιστον εµπειρία σε µελέτη, επίβλεψη 
οδικών γεφυρών από σκυρόδεµα (προεντεταµένο και οπλισµένο). 
Απαραίτητο είναι οι πολιτικοί µηχανικοί µε δωδεκαετή και οκταετή εµπειρία (Ι, ΙΙ) να 
έχουν εµπειρία σε επιθεώρηση, δοµική αξιολόγηση και 
συντήρηση/αναβάθµιση/ενίσχυση οδικών γεφυρών από σκυρόδεµα. 

III. Έναν πολιτικό µηχανικό ή γεωλόγο, µε πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε 
γεωτεχνικές µελέτες και µελέτες θεµελίωσης οδικών γεφυρών. 

IV. Έναν πολιτικό ή τοπογράφο µηχανικό µε πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε 
υδραυλικές µελέτες οδοποιίας και µελέτες αποχέτευσης τεχνικών έργων.   

V. Έναν τοπογράφο µηχανικό µε πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε τοπογραφικές 
αποτυπώσεις τεχνικών έργων.  

VI. Τέσσερις πολιτικούς µηχανικούς µε τετραετή τουλάχιστον εµπειρία σε µελέτη και 
επίβλεψη οδικών γεφυρών από σκυρόδεµα (προεντεταµένο και οπλισµένο). 

 
Ο υπολογισµός των προεκτιµώµενων αµοιβών για την εκπόνηση της κάθε µελέτης έγινε 
σύµφωνα µε: 

α) Τα οριζόµενα στον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, 
του άρθρου 4 παραγρ. 2 και 7 και του άρθρου 9 παραγρ. 3(γ) του Ν.3316/05 

β) Τα ποσοτικά στοιχεία των Τεχνικών ∆εδοµένων 
 
Για την προεκτίµηση της συνολικής αµοιβής του έργου, η Υπηρεσία εκτίµησε τον χρόνο 
απασχόλησης ανά γενικότερο είδος υπηρεσίας που θα παρασχεθεί, ανά κατηγορία εµπειρίας 
ατόµου (επιστήµονα), στην οποία αφορά το κάθε επιµέρους αντικείµενο. Στην συνέχεια οι 
χρόνοι πολλαπλασιάσθηκαν µε τις τιµές µονάδας που ορίζονται στο άρθρο ΓΕΝ. 4 του 
Κανονισµού (ο υπολογισµός έγινε µε τκ=1,237 για το έτος 2014). 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα της µελέτης, καθώς και το κέρδος του 
Αναδόχου. 
Η αµοιβή της εργασίας αποτελεί την αµοιβή για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Πολιτικού 
Μηχανικού ή Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωλόγου (κατηγορίες 8, 13, 21, 16: 
Μελέτες Στατικών, Υδραυλικών, Γεωτεχνικών, Τοπογραφικών), που δεν αφορούν στην 
εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του Κανονισµού, υπολογίζεται δε 
ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα και κλάσµα ηµέρας σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού (Άρθρο ΓΕΝ.4Β). 
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Συγκεκριµένα, κατά την εκπόνηση των εργασιών της µελέτης, εκτιµάται ότι θα 
απασχοληθούν µηχανικοί εµπειρίας : 
 

� επιστήµονας/ες εµπειρίας από 10 έως 20 έτη:  Κατηγορία Ι, 
� επιστήµονας/ες εµπειρίας µέχρι 10 έτη:           Κατηγορία ΙΙ, 

και ο εκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης αυτών σε ανθρωποµήνες, καθώς και η αντίστοιχη 
αµοιβή (χωρίς Φ.Π.Α.), παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Το ύψος των αποζηµιώσεων, 
όπως και το τί αυτές καλύπτουν, ορίζεται στο σχετικό άρθρο του Κανονισµού (Άρθρο ΓΕΝ.4).  
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Τιµή ανά 
Μονάδα 
Φυσικού 

Αντικειµένου 

Σύνολο  Άρθρο 
Τιµο-
λογίου 

Σχετικό 
Άρθρο 

Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητ
α 
 

µονάδων  
φυσικού 
αντικειµέ

νου Ευρώ Ευρώ 

1 ΓΕΝ.4Β Έναν πολιτικό µηχανικό µε 
δωδεκαετή τουλάχιστον 
εµπειρία σε µελέτη/επίβλεψη 
οδικών γεφυρών από 
σκυρόδεµα (προεντεταµένο 
και οπλισµένο) που θα είναι ο 
Συντονιστής της Οµάδας 
Μελέτης 

Μία 
ανθρωπο- 
ηµέρα 

140 505,93 70830.2 

2 ΓΕΝ.4Β ∆ύο πολιτικούς µηχανικούς µε 
οκταετή τουλάχιστον εµπειρία 
σε µελέτη/επίβλεψη οδικών 
γεφυρών από σκυρόδεµα 
(προεντεταµένο και 
οπλισµένο) 

Μία 
ανθρωπο- 
ηµέρα 

2*151 337.33 101873.7 

3 ΓΕΝ.4Β Έναν πολιτικό µηχανικό ή 
γεωλόγο µε πενταετή 
τουλάχιστον εµπειρία σε 
γεωτεχνικές Μελέτες και 
µελέτες θεµελίωσης οδικών 
γεφυρών. 

Μία 
ανθρωπο- 
ηµέρα 

52 337,33 17541.16 

4 ΓΕΝ.4Β Έναν τοπογράφο µηχανικό µε 
πενταετή τουλάχιστον 
εµπειρία σε τοπογραφικές 
αποτυπώσεις γεφυρών και 
τεχνικών έργων  

Μία 
ανθρωπο- 
ηµέρα 

60 337,33 20239.8 

5 ΓΕΝ.4Β Έναν πολιτικό ή τοπογράφο 
µηχανικό µε πενταετή 
τουλάχιστον εµπειρία σε 
υδραυλικές µελέτες οδοποιίας 
και µελέτες αποχέτευσης 
τεχνικών έργων   

Μία 
ανθρωπο- 
ηµέρα 50 337,33 16866.5 

Κ
Ε

Ν
Τ

Ρ
. Μ

Α
Κ

Ε
∆

Ο
Ν

ΙΑ
 -

  ∆
Υ

Τ
. Μ

Α
Κ

Ε
∆

Ο
Ν

ΙΑ
   

 (
38

5 
Γ
Ε
Φ
Υ
Ρ
Ε
Σ

 Κ
Α
Ι Τ

Ε
Χ
Ν
ΙΚ

Α
 Κ

/∆
 &

 Α
/∆

) 

6 ΓΕΝ.4Β Τέσσερις πολιτικούς 
µηχανικούς µε τετραετή 
τουλάχιστον εµπειρία σε 
µελέτη και επίβλεψη οδικών 
γεφυρών από σκυρόδεµα 
(προεντεταµένο και 
οπλισµένο). 

Μία 
ανθρωπο- 
ηµέρα 

4*135 337,33 182158.2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) : 
                                                         µε στρογγυλοποίηση : 

 

409.509,05 
409.510,00 
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Η ανάλυση της αµοιβής σε στάδια πληρωµών ακολουθεί κατά βάση την υποβολή των 
Παραδοτέων της µελέτης όπως αυτά θα αναλύονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα γίνουν οι παρακάτω τµηµατικές πληρωµές:  

� µε την υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου  θα πληρωθεί ποσοστό 
10% της σύµβασης 

� µε την υποβολή και έγκριση της 2ης ∆ιµηνιαίας Έκθεσης Προόδου µαζί τα 
παραδοτέα 1, 2 που αφορούν τα αποτελέσµατα από όλα τα τεχνικά που θα έχουν 
επιθεωρηθεί κατά το τέλος του 2ου διµήνου, θα πληρωθεί συνολικά ποσοστό 30% 
της αµοιβής της σύµβασης. 

� µε την υποβολή και έγκριση του Παραδοτέου 4, θα πληρωθεί συνολικά ποσοστό 
30% της αµοιβής της σύµβασης. 

� µε την υποβολή και έγκριση των Παραδοτέων 5 & 6, θα πληρωθεί συνολικά 
ποσοστό 10% της αµοιβής της σύµβασης. 

� µε την υποβολή και έγκριση των Παραδοτέων 7 & 8, θα πληρωθεί συνολικά 
ποσοστό 10% της αµοιβής της σύµβασης 

� Με την υποβολή και έγκριση του Τελικού Παραδοτέου θα πληρωθεί συνολικά 
ποσοστό 10% της αµοιβής της σύµβασης 

 

α/α Παραδοτέα 

Ποσοστό επί της 
συµβατικής αµοιβής 

(%) 

1 Έκθεση Εκτίµησης Έργου 
10% 

µε την έγκριση 

2 
1Η ∆ιµηνιαία Έκθεση Προόδου µαζί µε τα παραδοτέα 1, 2 
για τα τεχνικά που έχουν επιθεωρηθεί κατά το 1ο δίµηνο -- 

3 

2Η ∆ιµηνιαία Έκθεση Προόδου µαζί µε τα παραδοτέα 1, 2 
για όλα τα τεχνικά που θα έχει ολοκληρωθεί η 
επιθεώρησή τους κατά τα 1ο και 2ο δίµηνα. 

30%  
µε την έγκριση  

4 Παραδοτέο 3 - 

5 Παραδοτέο  4  
30%  

µε την έγκριση 

6 

Τεύχος ΣΑΥ-ΦΑΥ &  
Έκθεση Εργασιών και Σχέδια Μεσοπρόθεσµων 
Επεµβάσεων (Παραδοτέα 5 & 6) 

10%  
µε την έγκριση 

7 

Αρχεία Βάσης ∆εδοµένων  
& Ψηφιακά Αρχεία Σχεδίων, Τευχών, Πινάκων και 
Φωτογραφιών (Παραδοτέα  7 & 8) 

10%  
µε την έγκριση 

8 Τελικό Παραδοτέο 
10%  

µε την έγκριση 
 
 
Τιµολόγιο Υπηρεσίας και Άρθρα Τιµολογίου 
 
Άρθρο 1 και 3 (ΓΕΝ.4Β) 
Μηχανικός (εµπειρίας από 10 έως 20 έτη) 

Η τιµή µονάδος αφορά τη µηνιαία αµοιβή απασχόλησης του Μηχανικού εµπειρίας 
από 10 έως 20 έτη. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται ανηγµένα η αµοιβή βοηθητικού 
προσωπικού, καθώς και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση της 
µελέτης. 
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Τύπος εφαρµογής: Επιστήµονας Εµπειρίας από 10 έως 20 έτη = 409* τκ 
όπου τκ για το έτος 2014 = 1,237 
Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 
Τύπος εφαρµογής:  409 * 1,237 = 505,93 €/ανθρωποηµέρα 
 
Άρθρο 2 και 4 (ΓΕΝ.4Β) 
Επιστήµονας (εµπειρίας µέχρι 10 έτη) 
Η τιµή µονάδος αφορά τη µηνιαία αµοιβή απασχόλησης του επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 
έτη. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται ανηγµένα η αµοιβή βοηθητικού προσωπικού, 
καθώς και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση της µελέτης. 
 
Τύπος εφαρµογής: Επιστήµονας Εµπειρίας µέχρι 10 έτη = 272,7 * τκ 
όπου τκ για το έτος 2014 = 1,237 
Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 
Τύπος εφαρµογής:  272,7 * 1,237 = 337,33 €/ανθρωποηµέρα 
 
 
2.5 ∆ιαχείριση Μελετών  

• Η σύνταξη των προδιαγραφών και του Τεχνικού Αντικειµένου των µελετών της 
παρούσας, ο έλεγχος της τήρησής τους κατά την εκπόνηση των µελετών, η διενέργεια 
ανεξάρτητων δειγµατοληπτικών ελέγχων σε γέφυρες και τεχνικά των περιοχών µελέτης, ο 
έλεγχος τήρησης και έγκρισης των διαδικασιών, των µεθόδων, του χρονοδιαγράµµατος 
και των παραδοτέων των µελετών της παρούσας, θα γίνεται από το αρµόδιο Τµήµα, υπό 
την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Έργων Οδικής Ασφάλειας της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.  

• Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε όλες τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Αρχές. 

 
 
2.6 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής και Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής  

2.6.1 Γενικά 

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

• 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. 
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• 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. 

 
2.6.2 Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος µελέτης θα υποβάλλει µε το πέρας της µελέτης το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του υπό 
µελέτη έργου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ορίζονται 
στο άρθρο 3 του Π.∆. ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001. 
 
2.6.3 Συντονιστής Ασφάλειας και Υγιεινής  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει Συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων, ο 
οποίος και αναλαµβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. κατά το στάδιο της 
µελέτης. Αυτός αναλαµβάνει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.∆.305/96 και 
το όνοµά του ανακοινώνεται στην Ε.Ο.Α.Ε. το αργότερο εντός ενός µηνός από την ανάθεση 
της µελέτης. 
 
2.7 Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης  

Τα τεύχη δηµοπράτησης, για την κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται στην 
παρούσα, θα συνταχθούν από την Ε.Ο.Α.Ε. στη φάση δηµοπράτησης του έργου, 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα των µελετών του παρόντος έργου. 

Στην παρούσα φάση ο ανάδοχος θα υποβάλει τα οριζόµενα στο παρόν σύµφωνα και 
µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο §2.2.7 Στοιχεία Τευχών ∆ηµοπράτησης 
Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων, µε τις παρακάτω επισηµάνσεις: 

• Στην Τεχνική Περιγραφή, θα περιγράφονται λεπτοµερώς οι περιλαµβανόµενες 
στο έργο εργασίες. 

• Η αναλυτική και λεπτοµερής προµέτρηση, όλων των εργασιών που απαιτούνται 
για την κατασκευή των έργων, µε τις υποδείξεις της ΕΟΑΕ . Θα καταβληθεί 
προσπάθεια ώστε οι εργασίες να περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο τιµολόγιο 
εργασιών των ενιαίων τευχών δηµοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή στο πρότυπο 
τιµολόγιο που θα δοθεί . 

• Ο προϋπολογισµός κατασκευής των έργων, θα γίνεται µε χρήση της 
προµέτρησης της ως άνω παραγράφου και µε τιµές που θα βασίζονται στα 
άρθρα του τιµολογίου των ενιαίων τευχών δηµοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή 
και του πρότυπου α τιµολογίου που θα τους δοθεί.  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.. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η εκπόνηση των µελετών της παρούσας και των ελέγχων πεδίου και γραφείου που 
απαιτούνται µε την παρούσα Μελέτη, θα είναι σύµφωνη µε τα όσα ορίζονται στα 
Παραρτήµατα, στους σχετικούς εν ισχύ Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς Ελέγχου 
κατασκευών και υλικών, ∆οµικής Αξιολόγησης υφισταµένων γεφυρών, Συντήρησης, 
Ενίσχυσης και ∆οµητικής Αποκατάστασης Γεφυρών. Ισχύουν στον βαθµό που αφορούν 
µελέτη νέων γεφυρών ή τµηµάτων τους οι εν ισχύ Ο.Μ.Ο.Ε. και οι  Ο.Σ.Μ.Ε.Ο της Ε.Ο.Α.Ε. 

Υπενθυµίζεται στον Ανάδοχο ότι οφείλει να υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. όλα τα στοιχεία µελέτης 
σε έντυπη και ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας. ‘Όσον αφορά τον 
αριθµό των αντιγράφων µελέτης, µε την κάθε υποβολή θα υποβάλλονται τρία έντυπα 
αντίγραφα. Οι εγκεκριµένες µελέτες θα υποβάλλονται σε έξι (6) έντυπα αντίγραφα συνολικά 
και σε ένα (1) ψηφιακό. 
 
Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς 
Οι µελέτες θα συντάσσονται µε βάση το τεχνικό αντικείµενο όπως αυτό αναλυτικά 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος και βοηθητικά θα χρησιµοποιηθούν (σε 
συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ) τα κάτωθι : 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

• Αναλυτικό Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης & Συντήρησης Αρµών 
Συστολο-∆ιαστολής Γεφυρών, Εγνατία Οδός Α.Ε., Θεσσαλονίκη (2012) 
• Εγχειρίδιο Αξιολόγησης ∆οµικής & Λειτουργικής Επάρκειας Γεφυρών”, Εγνατία Οδός 
Α.Ε., Θεσσαλονίκη (2012). 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Προϊόντα και συστήµατα επισκευής σκυροδέµατος (2010) 
• Ελληνικός Κανονισµός Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000 
• Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000 
• Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012): 05: Έργα Οδοποιίας 
5.01: Τεχνικά έργα και γέφυρες, 8: Υδραυλικά Έργα, 14-01: Κατασκευές από σκυρόδεµα, 
15: Καθαιρέσεις – κατεδαφίσεις – αποξηλώσεις. 
• Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα 2008. 
• Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.1997. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 2 - ∆ιατοµές - ΟΜΟΕ-∆/2001. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 3 - Χαράξεις - ΟΜΟΕ-Χ/2001. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 7 - Σήµανση Εκτελούµενων Έργων σε 
Οδούς - ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ / 2002. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 1/2 – Τεχνικά Έργα- / 2002. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων/ 2010. 
• Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών σε συνδυασµό µε DIN-FB 102, 103, 
104 (OAΜΓ-FB), Iούνιος 2007. 
• Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας - Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. - Αναθεώρηση Α3 - 
Ιούνιος 2001- Εγνατία Οδός Α.Ε..    
• Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 
Νοεµβρίου 2008, για τη διαχείριση της Ασφάλειας των οδικών υποδοµών. 
• Πρότυπες Αναφορές Επιθεωρητή Γεφυρών, Εγνατία Οδός Α.Ε., (2012) 
• "Τεχνική προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια" - ΦΕΚ 946Β' / 9-7-2003. 
• Σύστηµα Εισαγωγής, Κωδικοποίησης, Τήρησης ∆εδοµένων Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Γεφυρών Εγνατίας Οδού,  Εγνατία Οδός Α.Ε., Θεσσαλονίκη (2012). 
• ΥΠΕΧΩ∆Ε Εγκύκλιος Ε7 . Εκτίµηση της κατηγορίας αντοχής του σκυροδέµατος 
υφιστάµενων κατασκευών. 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

• ΕΝ 1337-2000. Structural Bearings. 
• ΕΝ 1317-2010. Road restraint systems. 
• ΕΝ 13791-2007. Assessment of in-situ compressive strength in structures and 
precast concrete components 
• EN 12504-4:2004. Testing concrete - Part 4: Determination of ultrasonic pulse 
velocity 
• EN 12504-2:2012. Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - 
Determination of rebound number 
• EN 1766:2000. Products and systems for the protection and repair of concrete 
structures - Test methods - Reference concretes for testing 
• CEN/TS 12390-10:2007 Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the 
relative carbonation resistance of concrete 
• EN 12407:2007. Natural stone test methods - Petrographic examination. 
• EN 12390-3:2009/AC:2011 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive 
strength of test specimens. 
• EN 12390-4:2000 Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - 
Specification for testing machines 
• EN 480-14:2006 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 14: 
Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing steel by potentiostatic 
electro-chemical test. 
• EN ISO 15630-1:2010.Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test 
methods - Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2010) 
•  EN ISO 15630-2:2010 Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test 
methods - Part 2: Welded fabric (ISO 15630-2:2010) 
•  EN ISO 15630-3:2010 Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test 
methods - Part 3: Prestressing steel (ISO 15630-3:2010) 

 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

• ACI/228.1R-03 (2003). In-Place Methods to Estimate Concrete Strength. 
• ACI/214-4R-10 (2010). Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive 
Strength Results. 
• ASTM C597-09. 2009. Standard test method for pulse velocity through concrete 
• ASTM C805/C805-M13A, 2013. Standard test method for rebound number of 
hardened concrete 
• ASTM C1218/C1218M-99(2008). Standard test method for water soluble chloride in 
mortar and concrete. 
• ASTM C42/C42M-13. Standard test method for obtaining and testing drilled cores of 
Concrete. 
•  ASTM C856-13 Standard Practice for Petrographic Examination of 
Hardened Concrete 
• Caltrans, “Element Level Inspection Manual”, California Department of 
Transportation, Division of Maintenance - Structure Maintenance and Investigations, 
October 2008. 
• FHWA, Recording and Coding Guide for the Structure Inventory and Appraisal of the 
Nation’s Bridges, Report No. FHWA-PD-96-001, December 1995. 
• FHWA, Bridge Inspector’s Reference Manual, Publication No. FHWA-NHI-03-001, 
October 2002. 
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3.1 Λοιπά Στοιχεία 

Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την ΕΟΑΕ για όλα τα θέµατα που θα διαχειρίζεται. Θα πρέπει 
επίσης, σε συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ να επικοινωνεί µε όλες τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές 
για ενηµέρωση τους και την λήψη των τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων. 
 
 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

4.1 Γενικά 

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση 
του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του. 
 
Στο παρόν «Τεχνικό Αντικείµενο» περιλαµβάνεται πίνακας 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 χρόνος που περιλαµβάνει τις 
καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
 
Ο καθαρός χρόνος του πίνακα περιλαµβάνει αφ’ ενός µεν τον χρόνο εκπόνησης της µελέτης, 
αφ’ ετέρου δε τον χρόνο για τυχόν απαιτούµενες επανυποβολές, και είναι δυνατόν στο 
χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα υποβάλουν οι µετέχοντες στο διαγωνισµό, να µοιράζεται σε 
δυο ή περισσότερα τµήµατα µε ενδιάµεσο επιπρόσθετο χρόνο για ελέγχους, εγκρίσεις κ.λ.π.  
 
Στο υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης του 
παρόντος αντικειµένου, για κάθε στάδιο, τα ακριβή σηµεία έναρξης και λήξης κάθε 
µελετητικής δραστηριότητας, ο επιπρόσθετος χρόνος για εγκρίσεις και συναινέσεις άλλων 
υπηρεσιών ή φορέων κ.λ.π., έτσι ώστε να τηρείται η συνολική προθεσµία ολοκλήρωσης του 
µελετητικού έργου, όπως αναγράφεται στον Πίνακα .  
 
Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα είναι δεσµευτικό για τον Ανάδοχο και µε βάση αυτό, σε 
διάστηµα 15 ηµερών από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συµφωνητικού, θα συντάξει το 
λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα µε χρήση συστήµατος προγραµµατισµού, που θα βασίζεται σε 
λογική δικτύου µε χρήση λειτουργικού Η/Υ για καθορισµό της κρίσιµης πορείας (critical path 
analysis, CPA) π.χ. το Primavera. Το χρονοδιάγραµµα 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 χρονοδιάγραµµα, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, τότε 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 Σ.Υ. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία στάδιο µελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση και 
Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστηµα 10 ηµερών από την γνωστοποίηση 
στον Ανάδοχο των σχολίων, εκτός αν ορισθεί από την Υπηρεσία άλλη προθεσµία. 
Καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 10 ηµερών ή της οριζόµενης προθεσµίας, θα 
επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Σ.Υ. για 
υπέρβαση τµηµατικής προθεσµίας. 
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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 για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, 
παρατείνεται η αρχική προθεσµία για χρόνο ίσο µε τον χρόνο που ορίσθηκε για την 
επανυποβολή. 
 
Η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωµα: 
• Να παραλείψει την εκπόνηση όλων ή µερικών από τις µελέτες, ή των σταδίων που 

περιλαµβάνονται στον πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί, σύµφωνα µε τα 
περιλαµβανόµενα στο άρθρο 4.2.3 της 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 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 εικοσιέξι 
(26) εβδοµάδες. Οι καθαροί χρόνοι και ο επιπρόσθετος χρόνος του χρονοδιαγράµµατος που 
θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι στην τεχνική προσφορά τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις εικοσιέξι (26) εβδοµάδες. Αντιθέτως είναι δυνατόν να συντοµευθεί 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 απασχόληση του υποψηφίου και της οµάδας του από εκπονούµενες 
µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
α/α Παραδοτέα Χρόνος υποβολής  

1 Έκθεση Εκτίµησης Έργου 
2 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

2 
1Η ∆ιµηνιαία Έκθεση Προόδου µαζί µε τα παραδοτέα 1, 2 για 
τα τεχνικά που έχουν επιθεωρηθεί κατά το 1ο δίµηνο 

10 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

3 

2Η ∆ιµηνιαία Έκθεση Προόδου µαζί µε τα παραδοτέα 1, 2 για 
όλα τα τεχνικά που θα έχει ολοκληρωθεί η επιθεώρησή τους 
κατά τα 1ο και 2ο δίµηνα. 

18 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

4 Παραδοτέο 3 
20 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

5 Παραδοτέο 4  
22 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

6 

Τεύχος ΣΑΥ-ΦΑΥ &  
Έκθεση Εργασιών και Σχέδια Μεσοπρόθεσµων 
Επεµβάσεων (Παραδοτέα 5 & 6) 

23 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

7 
Αρχεία Βάσης ∆εδοµένων & Ψηφιακά Αρχεία Σχεδίων, 
Τευχών, Πινάκων και Φωτογραφιών (Παραδοτέα  7 & 8) 

24 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

8 Τελικό παραδοτέο  
26 εβδοµάδες από την 
υπογραφή της σύµβασης 

  Σύνολο 26 εβδοµάδες 
 
Η σύντοµη σχετικά συνολική διάρκεια των µελετών, οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις 
σε χρονική επικάλυψη ή/και παράλληλη εκτέλεση µεταξύ των διάφορων εργασιών της 
µελέτης.  

Σηµειώνεται ότι στις πρώτες 7 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης η Υπηρεσία 
σκοπεύει να πραγµατοποιήσει µία γενική ενηµέρωση – εκπαίδευση όλων των Αναδόχων των 
συµβάσεων, οι οποίοι θα κληθούν και θα είναι υποχρεωτικό να συµµετάσχουν σε Σύσκεψη, 
µε σκοπό την από κοινού κατανόηση των στόχων, αντικειµένων και απαιτήσεων των 
µελετών, την επεξήγηση – αντιµετώπιση αποριών των αναλυτικών οδηγιών που θα 
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χορηγηθούν και εν γένει, την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της έγκαιρης, άρτιας και 
οµοιογενούς εκπόνησης των µελετών.  
 
 
5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

Απαίτηση για την ΕΟΑΕ είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον Σύµβουλο 
Μελετητή. Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν 
τον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ΄ απαίτηση της ΕΟΑΕ. 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η ΕΟΑΕ θα ελέγχει τον Ανάδοχο για το εάν τηρεί τέτοιες 
διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ή/και θα επισκέπτεται τα 
γραφεία του Αναδόχου για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η ΕΟΑΕ 
θα συντάξει µια έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. Η έκθεση θα 
επισηµαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες του Αναδόχου και θα ορίσει 
χρονοδιάγραµµα για την βελτίωση/συµπλήρωση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει 
διόρθωση των ατελειών, η ΕΟΑΕ θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση. Η ΕΟΑΕ 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). 

• ∆ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. 

• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 

• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα σύνταξης εκθέσεων προόδου για την καταγραφή της 
προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό 
των προβληµάτων. 

 
 
5.2 Συντονισµός 

Υποχρέωση του Αναδόχου, είναι ο ορισµός Συντονιστή, ο οποίος θα παρακολουθεί την 
εξέλιξη της µελέτης, θα είναι υπεύθυνος στην τήρηση της συµβατότητας µεταξύ των 
παραδοτέων και την ορθότητα των στοιχείων της µελέτης και στην εξασφάλιση της τήρησης  
του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος εργασιών.  
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Ο Συντονιστής θα συµµετέχει υποχρεωτικά στις συσκέψεις µε την ΕΟΑΕ και θα έχει εµπειρία 
τουλάχιστον 8ετή σε µελέτες οδικών γεφυρών από σκυρόδεµα. 
Ο Συντονιστής θα είναι σε συνεχή επικοινωνία µε όλα τα µέλη της οµάδας, την ΕΟΑΕ, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ποιότητα της µελέτης. 
 
 
5.3 Αρχειοθέτηση  

5.3.1 Γενικά 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο της παρούσης. 

Όλες οι εγκεκριµένες µελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη (πέντε στο σύνολο) όσο και 
σε ψηφιακή µορφή (µια στο σύνολο). Τα ψηφιακά στοιχεία µελέτης θα υποβάλλονται µε τη 
µορφή που προβλέπεται από τις ΟΣΜΕΟ και τις συγκεκριµένες οδηγίες των Παραρτηµάτων 
της παρούσας. Όλα τα κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 2003. Tα αποτελέσµατα θα 
είναι σε πίνακες Microsoft Word 2003 ή Microsoft excel 2003. 
 
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 εκθέσεις 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 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 λατινικούς και όχι ελληνικούς 
χαρακτήρες. 
Στάδιο πριν την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. τρία αντίγραφα 
των µελετών. 
Στάδιο µετά την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. τα λοιπά 
αντίγραφα των µελετών. 
 
5.3.3 Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης 

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: 

� Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Ανάδοχος: 

• 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.  

� 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  
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App 2         Eγκρίνεται µε σχόλια 
R&R Αναθεώρηση και Επανυποβολή  
S/S Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον  

� Κατά την επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Ανάδοχος: 

• θα ενηµερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης ώστε να φαίνεται ο αριθµός 
αναθεώρησης των εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή.  

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

 
5.3.4 Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή 

Επιπροσθέτως της ενότητας των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. «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, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική 
µορφή. Αυτό θα υποβάλλεται ως τελικό µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από την 
Ε.Ο.Α.Ε. 

2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής: 
Α. Όνοµα εταιρίας  
Β. Είδος παραδοτέου  
Γ. Αριθµός και όνοµα του τµήµατος υπό µελέτη 
∆. Ηµεροµηνία παραγωγής  

3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους 
(INDEX) σε Word ή text file και να παραδίδονται σε CD-ROM ή DVD-ROM.  

4. Τα περιεχόµενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν: 
• Την δοµή των αρχείων καταλόγων του µέσου αποθήκευσης (CD-ROM ή DVD-

ROM). 
• 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 Ανάδοχος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την 

Ε.Ο.Α.Ε. κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή 
των layers των drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν) 

5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές 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 Ε.Ο.Α.Ε. σε ειδικές περιπτώσεις. Όλα τα τεχνικά σχέδια 
πρέπει να υποβάλλονται σε µορφή ψηφιακού vector αρχείου, όπως περιγράφεται στις 
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 

7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο 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 DWG (AutoCad). Σε περίπτωση αδυναµίας 
παράδοσης στο παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή του 
DXF. 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. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα αρχεία που 
καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb).  

• 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 2005. Οµοίως 
ισχύει για τα  αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν από την AutoCad 2005. 
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Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες 
σχεδιαστικές πλατφόρµες που θα χρησιµοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της 
διαφοροποιηµένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής 
πληροφορίας.  

• Στην περίπτωση του format  DXF, η υποστηριζόµενη έκδοση θα πρέπει να 
περιέχει αποκλειστικά και µόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική 
πληροφορία.  

• Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου προβολικού 
συστήµατος συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από 
πλευράς ακρίβειας συντεταγµένων.  

• Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσµατικής 
πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγµένη στο προβολικό σύστηµα 
συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87 (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.). Τα 
σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο 
(layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω 
αριστεράς γωνίας του καννάβου.  

9. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει (εντός του σχεδίου) την 
τυποποιηµένη πινακίδα του (Title Block). Οι Πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να 
δίνονται χωριστά (π.χ. σε αρχείο Word, ή σε σκαναρισµένο αρχείο). 

10. Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word µε εικόνες “inserted”, αυτές θα 
πρέπει: 
• να είναι της µικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να µην επιβαρύνουν το αρχείο 

του Word χωρίς λόγο.  
• να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν µεµονωµένα αρχεία εικόνας, σύµφωνα µε 

την παρακάτω σχετική παράγραφο 13. 
11. Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα 

προγράµµατα της Microsoft Office 2003 (Word 2003, Excel 2003) για Windows XP. 
12. Οι απαιτήσεις για τις γραµµατοσειρές είναι ως εξής: 

• Όσα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να 
στέλνονται µαζί µε τα σχέδια. 

• Αν τα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα 
πρέπει να είναι ή Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι 
διαφορετικές, θα πρέπει να αποστέλλονται µαζί µε τα σχέδια. 

• Για όλες τις γραµµατοσειρές θα πρέπει το STYLE NAME - είδος γραµµατοσειράς - 
να είναι το ίδιο µε το FONT NAME - όνοµα της γραµµατοσειράς στην 
οποία “ανήκει” το συγκεκριµένο style.  

13. Ψηφιακά αρχεία εικόνας (µόνο για φωτογραφίες) 
Στο CD-ROM θα υπάρχει θεµατικό directory structure ανάλογα µε το θέµα των 
εικόνων, εις τριπλούν:  
I. Ένα directory που θα περιλαµβάνει τις αρχικές, ασυµπίεστες σκαναρισµένες 

εικόνες, σε TIFF format (uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα µε το θέµα τους, 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 8,5 ΜΒ το καθένα. 

II. Ένα δεύτερο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε 
µέγεθος ανά αρχείο ~ 1ΜΒ. 

III. Ένα τρίτο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε µέγεθος 
ανά αρχείο ~ 300Kb. 

IV. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM ή DVD -ROM ανά υποβολή. 
 
5.4 Συσκέψεις 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προετοιµάζεται και να παρευρίσκεται σε συσκέψεις µε 
την ΕΟΑΕ και τον Επιβλέποντα Μηχανικό της, οποτεδήποτε αυτές ζητηθούν. Οι συσκέψεις 
αυτές θα γίνονται είτε στα γραφεία της ΕΟΑΕ, είτε του Αναδόχου, αν αυτό ζητηθεί.  

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου εντός 3 εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία σύσκεψης και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. 
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