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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Μελέτης χωρίζεται σε πέντε ενότητες: 
 
Εισαγωγή Γενική περιγραφή των τµηµάτων, υπάρχουσα 

κατάσταση και κύριοι σκοποί της Σύµβασης  
Συµβατικό Αντικείµενο  Λεπτοµερής περιγραφή της απαιτούµενης 

µελετητικής εργασίας.  
Τεχνικά στοιχεία µελέτης Καθορισµός των εφαρµοζόµενων 

κανονισµών 
Χρονοδιάγραµµα Καθορισµός των ηµεροµηνιών πέρατος των 

διαφόρων σταδίων της µελέτης. 
Εκτέλεση Έργου Περιγραφή των Ειδικών Απαιτήσεων της 

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

 
Στην παρούσα χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι: 
 
Ε.Ο.Α.Ε. Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης. 
Ε.Ο. 
Κ.Α. 

Εγνατία Οδός, αυτοκινητόδροµος. 
Κάθετος Άξονας της Εγνατίας Οδού.                    

Aνάδοχος Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη 
που συνάπτει µε την Ε.Ο.Α.Ε. σύµβαση για τις 
εκκρεµούσες µελετητικές εργασίες. 

Μελετητική 
οµάδα 

Ο ανάδοχος  

Μελετητής Η µελετητική οµάδα ή µεµονωµένο µέλος της µελετητικής 
οµάδας 

Ο.Μ.Ο.Ε. Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας  
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της 

Εγνατίας Οδού Α.Ε. 
Ο.Σ.Α.Τ. Οδηγός Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου της 

Εγνατίας Οδού Α.Ε. 
Συντονιστής  Φυσικό πρόσωπό το οποίο ορίζεται από τον ανάδοχο 

κατά τη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την 
εκπόνηση των µελετητικών εργασιών και το οποίο έχει 
την γενική ευθύνη για τον συντονισµό και την άρτια και 
εµπρόθεσµη εκτέλεση των µελετητικών εργασιών. 

 
1.2 Περιγραφή των Τµηµάτων και Υφιστάµενη Κατάσταση της Μελέτης 

1.2.1 Γενικά 

Τα έργα αρµοδιότητος της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) 
εντάσσονται σε ένα συνολικό Σχέδιο ανάπτυξης των Πολυτροπικών Μεταφορών και γενικότερα 
των αστικών υποδοµών της, που ωριµάζουν µελετητικά και υλοποιούνται σταδιακά µε βάση έναν 
οικονοµοτεχνικά ιεραρχηµένο προγραµµατισµό και Στρατηγικό Σχεδιασµό Υποδοµών 
Μεταφορών (ΣΣΥΜ). Για την υλοποίηση των επιµέρους έργων που προβλέπονται από το ΣΣΥΜ, 
εκχωρήθηκε στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», µε βάση την υπ΄ αριθµ. ∆1/ο/3143/01-09-2010 ΚΥΑ 
των Υπουργών ΥΠΥ.ΜΕ.∆Ι & ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ (ΦΕΚ 1505/06-09-2010), µεταξύ άλλων, η αρµοδιότητα 
µελέτης και κατασκευής τους. 
 
Η ΕΟΑΕ έχει καταγράψει και αδροµερώς αξιολογήσει τις έως τώρα διαθέσιµες µελέτες που 
αφορούν στα ως άνω έργα, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ωριµότητας, και έχει 
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προγραµµατίσει τις απαιτούµενες νέες µελετητικές δράσεις αναλόγως των προτεραιοτήτων και 
της χρηµατοδοτικής ωριµότητος κάθε επιµέρους έργου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη δροµολογηθεί οι αρχικώς απαιτούµενες µελέτες των Έργων 
(προτεραιότητας), τα οποία αναφέρονται παρακάτω:    
1. Αναβάθµιση της ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (∆ΕσΠερ). Οι µελέτες 

ολοκληρώθηκαν και το έργο δηµοπρατήθηκε. 
2. Υπερυψωµένη Ταχεία Λεωφόρος (ΥΤΛ) από τον Α.Κ. Κ5 (Νοσ. Παπαγεωργίου) έως τον  

Α.Κ. Κ10  (περιοχή Κωνσταντινουπολίτικων) (τµήµα 57.2.1). 
3. ∆ιαπλάτυνση (κατά µία λωρίδα κυκλοφορίας, εκατέρωθεν) της Εσωτερικής Περιφερειακής 

οδού Θεσσαλονίκης, όπου απαιτηθεί, από Α.Κ. Κ5 έως Α.Κ. Κ12. 
4. ∆ιαπλάτυνση της Εθνικής Οδού «Θεσσαλονίκης – Μουδανιών» (κατά µία λωρίδα 

κυκλοφορίας, εκατέρωθεν) από τον Α.Κ. Κ12 έως τον Α.Κ. Θέρµης (τµήµα 58.1.1) και από 
τον Α.Κ. Θέρµης έως τον Κόµβο Αεροδροµίου (µέρος του τµήµατος 58.1.2). 

5. Σύνδεση των βορειοδυτικών περιαστικών οικισµών µε το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και την 
Εγνατία Οδό, µέσω: 
α) του τµήµατος Α.Κ. Γηροκοµείου έως τον Α/Κ Ευκαρπίας  
β) του τµήµατος του Εξωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου (ΕξΟ∆) από Α.Κ. Ευκαρπίας έως τον 

οικισµό Πεύκα και στη συνέχεια 
6. Εξωτερικός Οδικός ∆ακτύλιος (ΕξΟ∆) από τον οικισµό Πεύκα έως τον Α.Κ. Ραιδεστού και το 

αεροδρόµιο «Μακεδονία».   
 
Ο επανασχεδιασµός της αρχικής χάραξης του ΕξΟ∆, είχε ως κύριο στόχο τη µείωση του 
κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους, µέσω της εξορθολογισµένης µείωσης της 
κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού, που τεκµαίρεται από την σε εξέλιξη οικονοµική ύφεση, 
διατηρώντας όµως κατά το δυνατόν τον ίδιο βαθµό λειτουργικότητας και ασφάλειας των 
χρηστών. Ο νέος σχεδιασµός του Εξωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τις 
ακόλουθες κύριες λειτουργίες: 

• την αύξηση της διαµπερούς διαδηµοτικής κυκλοφοριακής ικανότητας 
• τη σύνδεση και τη συµπληρωµατικότητα των περιαστικών οικισµών µεταξύ τους 
• τη βελτίωση των συνδέσεων των αυτοκινητοδρόµων ΕΓΝΑΤΙΑ/ΠΑΘΕ µε το Λιµάνι, το 

διεθνές Αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» και τις Εθνικές Οδούς 
ενώ παράλληλα µέσω της αναβάθµισης της υφιστάµενης Εσωτερικής Περιφερειακής οδού 
επιτυγχάνεται η αποφόρτιση της οδού στα όρια του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της 
Θεσσαλονίκης. 

 
Το νέο έργο του Εξωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: 
• Α.Κ. Γηροκοµείου και Α.Κ. Ευκαρπίας έως Α.Κ. Πεύκων (τµήµα 59.4.1), 
• Α.Κ. Πεύκων έως Α.Κ. Χορτιάτη (τµήµα 59.4.2), 
• Α.Κ. Χορτιάτη έως Α.Κ. Τριαδίου (τµήµα 59.4.3),  
• Α.Κ. Τριαδίου έως Αεροδρόµιο “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ” (τµήµα 59.4.4) 

 
Η αναθεώρηση της χάραξης αφορά κυρίως στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού, τη διατοµή 
(από τρίϊχνη µε ΛΕΑ σε δίϊχνη µε ΛΕΑ) καθώς και την ταχύτητα µελέτης (από 120km/ώρα σε 
90km/ώρα).  
Με τη νέα χάραξη του ΕξΟ∆ από Α.Κ. Γηροκοµείου και Α.Κ. Ευκαρπίας έως Α.Κ. Χορτιάτη, 
τµήµατα 59.4.1 και 59.4.2 και βάσει των εγκεκριµένων µελετών οδοποιίας, υποβλήθηκε και 
εγκρίθηκε από την ΕΥΠΕ ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)  για το τµήµα του Έργου (απόφαση Υ.ΠΕ.Κ.Α. µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 
167692/18.04.2013).  
Το συνολικό Έργο, κοινού ενδιαφέροντος "Μελέτες για τη σύνδεση των αυτοκινητοδρόµων 
ΕΓΝΑΤΙΑ/ΠΑΘΕ (έργο προτεραιότητας αριθµ. 07) µε τον αερολιµένα Θεσσαλονίκης 
"ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" (κωδ. δράσης 2008-EL-91100-S) που περιλαµβάνει τις µελέτες του Εξωτερικού 
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Οδικού ∆ακτυλίου, εντάχθηκε στο πεδίο των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (∆Ε∆-Μ). Μετά 
την αλλαγή σχεδιασµού του Έργου ακολούθησε τροποποίηση της πράξης ένταξης η οποία 
εγκρίθηκε σύµφωνα µε την τροποποιητική απόφαση C(2013)590/30.01.2013 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η χρηµατοδότηση έχει καταληκτική ηµεροµηνία την 31η ∆εκεµβρίου 2014. 
Παρακάτω δίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των τµηµάτων που αφορούν στο παρόν Τεχνικό 
Αντικείµενο : 
 
(α) Α.Κ. Γηροκοµείου και Α.Κ. Ευκαρπίας – Α.Κ. Πεύκων – Α.Κ. Χορτιάτη (τµήµατα 59.4.1 
και 59.4.2) 
Η χάραξη του Εξωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου ξεκινά από τον υφιστάµενο Α.Κ. ΤΙΤΑΝ, 
παρακάµπτει το Ασβεστοχώρι και την Εξοχή από τα βόρεια και καταλήγει στο νέο Α.Κ. 
Χορτιάτη, στην περιοχή που η Επαρχιακή Οδός Θεσ/νίκης – Πανοράµατος – Χορτιάτη 
συναντά την οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής (Λεωφ. Παπανικολάου). 
Επιπλέον, προβλέπεται  η συνδετήρια οδός Γηροκοµείου, δηλαδή η σύνδεση της Εγνατίας 
Οδού από τον υφιστάµενο Α.Κ. Γηροκοµείου (ο οποίος τροποποιείται) µέχρι το νέο Α.Κ. 
Ευκαρπίας. 
Το σύνολο του µελετούµενου τµήµατος από Α.Κ. Γηροκοµείου έως Α.Κ. Χορτιάτη αποτελεί 
µέρος του Εξωτερικού Οδικού ∆ακτυλίου Θεσσαλονίκης, τµήµατα 59.4.1 και 59.4.2. 
Το µήκος του τµήµατος από Α.Κ. Ευκαρπία έως Α.Κ. Χορτιάτη είναι 14,1 χλµ. και 
περιλαµβάνει τέσσερις (4) ανισόπεδους κόµβους: τον Α.Κ. Α6 (Ευκαρπίας), τον Α.Κ. Α7 
(Φιλύρου), τον ηµικόµβο Ασβεστοχωρίου/Πεύκων και τον Α.Κ. Α8 (Χορτιάτη). Επιπλέον, 
προβλέπεται η τροποποίηση του υφιστάµενου Α.Κ. Γηροκοµείου. Το έργο θα είναι 
αυτοκινητόδροµος, µε τυπική διατοµή την β4νσ των ΟΜΟΕ-∆ (µε διευρυµένη ΛΕΑ 3,00µ) και 
ταχύτητα µελέτης Ve =90χλµ/ώρα.   
Επίσης, προβλέπεται η αποκατάσταση του τοπικού δικτύου. 
 

Η τυπική διατοµή που προτείνεται να εφαρµοστεί στον ΕξΟ∆ είναι 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 
ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, µε κεντρική νησίδα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Με την απόφαση υπ’ αριθ. 824/2/03.04.2014 εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός για την ανάθεση µίας 
σύµβασης για την «Εκπόνηση ελέγχου κατηγορίας ΙΙΙ των οριστικών γεωλογικών, γεωτεχνικών, 
στατικών και υδραυλικών µελετών των σηράγγων Σ2, Σ3 και Σ4 (υπόγεια διάνοιξη) του τµήµατος 
από Α.Κ. Πεύκων έως Α.Κ. Χορτιάτη (59.4.2) και των σηράγγων Σ5, Σ6, Σ7, Σ8 και Σ9 (υπόγεια 
διάνοιξη) του τµήµατος από Α.Κ. Χορτιάτη έως Α.Κ. Τριαδίου (59.4.3) του Εξωτερικού Οδικού 
∆ακτυλίου Θεσσαλονίκης».  
 
Το παρόν αντικείµενο εργασιών περιγράφει την µεθοδολογία µελέτης και τις υποχρεώσεις του 
Συµβούλου στο πλαίσιο των καθηκόντων του, για την εκπόνηση όλων των απαιτούµενων Η/Μ 
µελετών. 
Η σήραγγα Σ1 είναι δίδυµη σήραγγα µήκους 540 και 560 περίπου µέτρων (δεξιός και αριστερός 
κλάδος) και η σήραγγα Σ2 δίδυµη επίσης, µήκους 680 και 710 περίπου µέτρων (δεξιός και 
αριστερός κλάδος). Κάθε σήραγγα περιλαµβάνει µία εγκάρσια στοά διαφυγής. Οι σήραγγες είναι 
δίιχνης διατοµή χωρίς ΛΕΑ και οι στοές διαφυγής έχουν την τυπική διατοµή εγκάρσιας στοάς (ή 
συνδετηρίου διαδρόµου) διαφυγής για πεζούς πλάτους 5 µέτρων της Εγνατίας Οδού1.    
 
1.2.2 Ηλεκτροµηχανολογικά 

Oι µελέτες των σηράγγων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων Η/Μ 
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ και τις ΟΜΟΕ Τεύχος Σηράγγων Έργα Η/Μ και Φωτισµού Υπαίθριων 
Οδικών Έργων. 
                                                
1 Στοιχεία και λεπτοµέρειες για τις τυπικές διατοµές των υπογείων έργων βρίσκονται στα «Πρότυπα Κατασκευής 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων της Εγνατίας Οδού» και στο τεύχος της Εγνατίας Οδού Α.Ε. 
µε τίτλο: «Σχεδιασµός τυπικών λεπτοµερειών έργων πολιτικού µηχανικού σηράγγων µε την ενσωµάτωση των Η/Μ 
συστηµάτων και υδραυλικών απαιτήσεων των σηράγγων». Πρβλ. διαθέσιµες µελέτες. 
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1.2.3 Οδοποιία  

Στο πλαίσιο άλλης σύµβασης εκπονήθηκε η οριστική µελέτη οδοποιίας, και θα εκπονηθεί η 
µελέτη σήµανσης – ασφάλισης. Οι µελετητές των συγκοινωνιακών έργων και Η/Μ 
εγκαταστάσεων θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία για όλα τα θέµατα όπου υπάρχει 
αλληλοκάλυψη (προσβάσεις ΚΕΣ, φωτισµός, οδεύσεις δικτύων κ.τ.λ.), µε συντονισµό της ΕΟΑΕ. 
 
1.2.4 Σήραγγες 

Οι µελέτες των σηράγγων εκπονούνται στα πλαίσια άλλης σύµβασης. Οι µελετητές των έργων 
πολιτικού µηχανικού σηράγγων και Η/Μ εγκαταστάσεων θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία για 
όλα τα θέµατα όπου υπάρχει αλληλοκάλυψη (προσβάσεις ΚΕΣ, φωτισµός, οδεύσεις δικτύων 
κ.τ.λ.), µε συντονισµό της ΕΟΑΕ. 
 
1.2.5 Υδραυλικά 

Η µελέτη αποχέτευσης/αποστράγγισης των σηράγγων εκπονείται στα πλαίσια άλλης σύµβασης. 
Οι µελετητές των υδραυλικών έργων και Η/Μ εγκαταστάσεων θα βρίσκονται σε συνεχή 
συνεργασία για όλα τα θέµατα όπου υπάρχει αλληλοκάλυψη (προσβάσεις ΚΕΣ, φωτισµός, 
οδεύσεις δικτύων κ.τ.λ.), µε συντονισµό της ΕΟΑΕ. 
 
1.2.6 Τεχνικά 

Οι µελέτες τεχνικών εκπονούνται στα πλαίσια άλλης σύµβασης. Οι µελετητές των τεχνικών έργων 
και Η/Μ εγκαταστάσεων θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία για όλα τα θέµατα όπου υπάρχει 
αλληλοκάλυψη (προσβάσεις ΚΕΣ, φωτισµός, οδεύσεις δικτύων κ.τ.λ.), µε συντονισµό της ΕΟΑΕ. 
 
 
1.3 Σκοπός της παρούσης Σύµβασης Μελέτης 

Στα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα : 
• Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων Σ1 και Σ2 συµπεριλαµβανοµένων των εγκάρσιων 

στοών διαφυγής, των κτιρίων εξυπηρέτησης και των χώρων ηλεκτρικών πινάκων εντός και 
εκτός σηράγγων εφόσον απαιτηθούν σε στάδια Προµελέτης και Μελέτης Εφαρµογής.  

• Μελέτη φωτισµού και δικτύου σωληνώσεων αναµονής των προσβάσεων της κάθε σήραγγας 
σύµφωνα µε την οριστική µελέτη οδοποιίας, σε στάδια Προµελέτης και Μελέτης Εφαρµογής.   

• Συνεργασία µε τον µελετητή που θα εκπονήσει την οριστική µελέτη οδοποιίας και µε τον 
µελετητή της σήραγγας. 

• Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας και ανάληψη υποχρεώσεων συντονιστή 
ασφαλείας, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. 

• Σύνταξη Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1-
7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, το οποίο υποβάλλουν όλα τα µελετητικά γραφεία, 
των οποίων η συµβατική αµοιβή είναι άνω του ποσού που γίνονται δεκτά πτυχία µελετητικά ∆΄ 
τάξης. Στο παράρτηµα ∆’ βρίσκεται η τυποποιηµένη µορφή για υποβολές στην Ε.Ο.Α.Ε. 
προγράµµατος ποιότητας των µελετών.   

 
Στα τελικά στάδια των µελετών, δηλαδή στις µελέτες εφαρµογής Η/Μ εγκαταστάσεων των 
σηράγγων Σ1 και Σ2, απαιτούνται πρόσθετα: 
� Αναλυτική και λεπτοµερή Τεχνική Περιγραφή, όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 

κατασκευή των έργων, τα οποία µελετώνται µε την παρούσα. H εν λόγω αναλυτική και 
λεπτοµερής Τεχνική Περιγραφή θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την τµηµατοποίηση του 
έργου η οποία θα ορισθεί από την ΕΟΑΕ. 

� Τιµολόγιο Μελέτης. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι εργασίες να περιλαµβάνονται στο 
εγκεκριµένο τιµολόγιο εργασιών των ενιαίων τευχών δηµοπράτησης του Υπουργείου. Μόνο 
εφ’ όσον, για τεχνικούς λόγους, αυτό δεν είναι εφικτό θα περιλαµβάνονται και εργασίες εκτός 
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του εγκεκριµένου τιµολογίου. 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. 

� Προϋπολογισµό κατασκευής των έργων, µε χρήση τιµών που θα βασίζονται στα άρθρα του 
τιµολογίου των ενιαίων τευχών δηµοπράτησης του Υπουργείου και τις τυχόν προτεινόµενες 
τιµές των άρθρων του παραπάνω τιµολογίου. 

 
Όλες οι απαιτούµενες εκτυπώσεις τευχών και σχεδίων όλων των σταδίων της µελέτης, καθώς και 
των αντιγράφων στον απαιτούµενο αριθµό, θα γίνονται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το 
σύστηµα αρχειοθέτησης της ΕΟΑΕ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6.3. 
 
 
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

2.1 Γενικά 

Η ∆ιαδικασία Μελέτης που καλύπτει τους Κανονισµούς, τα κριτήρια και τα παραδοτέα τεύχη 
Μελέτης θα είναι σύµφωνη µε τις Ο.Μ.Ο.Ε. και τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. της Ε.Ο.Α.Ε., όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε. 
δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέµατα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. 
Υπενθυµίζεται στον Ανάδοχο ότι οφείλει να υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. όλα τα στοιχεία µελέτης σε 
ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 
Κατά την εκπόνηση όλων των σταδίων της παρούσας µελέτης, ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται 
µε τον Ο.Σ.Α.Τ. 
 
2.2 Συνεργασία µε τον Μελετητή Οδοποιίας 

Η οριστική µελέτη οδοποιίας του τµήµατος εκπονήθηκε στα πλαίσια άλλης σύµβασης. Ο 
Ανάδοχος της παρούσας σύµβασης θα συνεργαστεί µε τον Ανάδοχο της οδοποιίας για τα θέµατα 
που χρήζουν συντονισµού µε τις µελέτες οδοποιίας και αναφέρονται ενδεικτικά: 
 
• θέσεις και λεπτοµέρειες θεµελιώσεων στύλων οδοφωτισµού 
• χωροθέτηση των κτιρίων εξυπηρέτησης των σηράγγων και οδούς πρόσβασης σε αυτά 
• δίκτυα ενσωµατωµένων σωληνώσεων και άλλων υποδοµών για καλώδια ηλεκτρικής 

διανοµής και τηλεπικοινωνιών 
 
2.3 Συνεργασία µε τον Μελετητή της Σήραγγας 

Η Οριστική Μελέτη Έργων Πολιτικού Μηχανικού των σηράγγων θα εκπονηθεί από άλλον 
Ανάδοχο στο πλαίσιο άλλης σύµβασης. Ο Ανάδοχος της παρούσας σύµβασης οφείλει να 
συνεργαστεί µε τον Σύµβουλο της σήραγγας για τα θέµατα που αφορούν τους χώρους εντός και 
εκτός των σηράγγων, όπου θα εγκατασταθεί Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός εκτός από το 
εξωτερικό Κτίριο Εξυπηρέτησης της Σήραγγας. Οι απαιτήσεις / έργα γενικά περιλαµβάνουν: 
χώροι ηλεκτρικών πινάκων στα στόµια των σηράγγων, εσοχές για Ερµάρια Ανάγκης Σήραγγας, 
εσοχές για Ηλεκ. Πίνακες, εσοχές για Τηλεφωνικούς Θαλάµους, υπόγειοι ηλεκ. σωλήνες και 
φρεάτια ή κανάλια καλωδίων / σωλήνων και στα πεζοδρόµια των σηράγγων, εµπλοκή µε τα 
υδραυλικά έργα της σήραγγας (ΦΕΑ, δίκτυα, κ.τ.λ.) και ότι άλλο προβλέπεται στα Πρότυπα 
Κατασκευής Η-Μ Εγκαταστάσεων σηράγγων της Εγνατίας Οδού.  
 
Επίσης ο Ανάδοχος της παρούσας σύµβασης θα συνεργαστεί στενά µε τον Σύµβουλο της 
σήραγγας για την παροχή στοιχείων και την υποστήριξη στη σύνταξη του Φακέλου Ασφαλείας 
των σηράγγων στο Στάδιο Μελέτης, που περιλαµβάνει την εκπόνηση της Ανάλυσης 
Επικινδυνότητας από τη διέλευση οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, καθώς και της 
Ανάλυσης Επικινδυνότητας χωρίς εµπλοκή οχηµάτων επικίνδυνων εµπορευµάτων, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες, απαιτήσεις και µεθοδολογίες της ∆ιοικητικής Αρχής Σηράγγων. 
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2.4 Ηλεκτροµηχανολογικά 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει την µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για τις σήραγγες Σ1 και Σ2, τις οδούς 
προσβάσεως στις σήραγγες και όλα τα σχετικά κτιριακά έργα σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ 
και τις προτεινόµενες οδηγίες. Οι ακριβείς χιλιοµετρικές θέσεις αρχής και τέλους της σήραγγας, τα 
υπόλοιπα γεωµετρικά στοιχεία τους καθώς και ο βασικός σχεδιασµός της θα ληφθούν από τις 
µελέτες οδοποιίας και έργων πολιτικού µηχανικού της σήραγγας. 
 
Ο Ανάδοχος θα εξετάζει τις ειδικές λεπτοµέρειες όλων των συστηµάτων, δηλαδή τον εξοπλισµό, 
τα υλικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά για την εξασφάλιση ολοκληρωµένης µελέτης και τη 
διευκόλυνση της κατασκευής. Αυτό θα περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα παρακάτω για την 
σήραγγα, καθώς και ότι άλλο απαιτείται: 

1. Επιβεβαίωση και αναφορά των Κανονισµών και Προδιαγραφών µελέτης που θα 
χρησιµοποιούνται στη µελέτη για καθένα από τα διαφορετικά συστήµατα, εξοπλισµό και υλικά. 

2. Σύστηµα αερισµού: 
• Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου συντονισµού και συµβατότητας µε τη µελέτη των 

σηράγγων. 
• Μέθοδο ελέγχου και λεπτοµέρειες για τα σηµεία ενεργοποίησης 
• Λεπτοµερή στρατηγική για τη λειτουργία του συστήµατος αερισµού έκτακτης ανάγκης 

(εκκαπνισµού) σε περίπτωση πυρκαϊάς άνω των 100 MW. 
3. Συντονισµός µε όλους τους αρµόδιους φορείς για τον καθορισµό της µέγιστης ζήτησης 

ηλεκτρικής παροχής για τη σήραγγα λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορτίο που απαιτεί ηλεκτρική 
παροχή. 

4. Συζήτηση των παρακάτω µε τη ∆ΕΗ και αναφορά στην ΕΟΑΕ: 
• Εκτίµηση των εγκατεστηµένων φορτίων σήραγγας και µέγιστης ζήτησης τόσο για την 

κανονική λειτουργία όσο και για λειτουργία έκτακτης ανάγκης όταν η παροχή της ∆ΕΗ 
διακόπτεται ή ελαττώνεται για οποιοδήποτε λόγο. 

• Καµπύλη 24-ωρης κατανοµής φορτίου. 
5. Κύρια και δευτερεύοντα συστήµατα διανοµής ρεύµατος, που περιλαµβάνουν: 

• Καλωδιώσεις ΜΤ (εφόσον απαιτηθεί) ή ΧΤ.  
• Συγκροτήµατα πινάκων και διακοπτών για την διανοµή ως αναφέρεται στο παρόν. 
• Πυκνωτές διορθώσεως συντελεστού ισχύος. 
• Παροχή κίνησης, φωτισµού, αντλιοστασίου πυρόσβεσης και κάθε άλλου συστήµατος. 

6. Σύστηµα γείωσης 
7. Σύστηµα διανοµής ρεύµατος σήραγγας, περιλαµβανοµένων των πινάκων διανοµής της 

σήραγγας στην σήραγγα διαφυγής (εφόσον απαιτείται) και στους χώρους ηλεκτρικού 
εξοπλισµού των στοµίων 

8. Συστήµατα παροχής ρεύµατος έκτακτης ανάγκης και λεπτοµέρειες ουσιωδών φορτίων για τα 
ακόλουθα: 
• Εφεδρικό(ά) πετρελαιοκίνητο(α) ηλεκτροπαραγωγό(ά) ζεύγος(η) και συστήµατα 

αποθήκευσης καυσίµων 
• Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 

9. Συστήµατα φωτισµού για: 
• Σήραγγα και την στοά διαφυγής.  
• Οδούς πρόσβασης.  
• Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

10.Συστήµατα πυροπροστασίας: 
• ∆ιάταξη παροχής νερού σήραγγας 
• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης νερού 
• Αγωγός νερού πυρόσβεσης και καθαρισµού σήραγγας 
• Σύστηµα(τα) άντλησης και διατήρησης πίεσης 
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• Σηµεία έκτακτης ανάγκης σήραγγας (πυροσβεστικές φωλεές) και τηλέφωνα SOS σε 
θαλάµους. 

• Σύστηµα πυρανίχνευσης σήραγγας 
• Συστήµατα πυρόσβεσης σήραγγας  
Σηµείωση: Η µελέτη πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας θα υποβληθεί εις τετραπλούν προς 

έγκριση στην αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του Πυροσβεστικού Σώµατος πριν την 
ενσωµάτωσή της στη µελέτη εφαρµογής. Αντίγραφο της εγκεκριµένης µελέτης 
συνοδευόµενο από απόφαση έγκρισης θα αποσταλεί στην ΕΟΑΕ. 

11.Σηµατοδότηση, πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος, πινακίδες καθορισµού λωρίδας 
κυκλοφορίας, πινακίδες µεταβλητού ορίου ταχύτητας σύµφωνα µε την παράγραφο 20 των 
ΟΜΟΕ – Τεύχος 6 – Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων. 

12.Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV) 
13.Τηλέφωνα ανάγκης 
14.Σύστηµα επιτήρησης της κυκλοφορίας 

Επιβεβαίωση µε τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τις ειδικές απαιτήσεις τους και αναφορά 
στην ΕΟΑΕ µε λεπτοµέρειες των αποτελεσµάτων των συζητήσεων πριν από την 
ενσωµάτωση στην Οριστική Μελέτη. 

15.Σύστηµα µεταδόσεως / αναµεταδόσεως ραδιοφωνικών εκποµπών. 
Για τις σήραγγες όπου απαιτείται τέτοιο σύστηµα, συζήτηση και επιβεβαίωση των 
ειδικών λεπτοµερειών µε τις αρµόδιες αρχές, δηλαδή την Τροχαία, τη Πυροσβεστική, το 
ΕΚΑΒ. Αναφορά στην ΕΟΑΕ µε λεπτοµέρειες των αποτελεσµάτων των συζητήσεων 
πριν από την ενσωµάτωση στην Μελέτη Εφαρµογής. 

16.Μεγαφωνικό σύστηµα αναγγελίας µηνυµάτων. Το σύστηµα θα είναι τµηµατοποιηµένο ώστε να 
είναι δυνατή η χρήση του σε τµήµατα περίπου 100 m. 

17.Σύστηµα ελέγχου SCADA και Τηλεµατικών (θα προδιαγράφεται εξοπλισµός ικανός για 
διασύνδεση µε τους µέλλοντες Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου της Εγνατίας Οδού). 

18.Μικρά Έργα 
Ο Ανάδοχος θα συµφωνήσει την εξωτερική εµφάνιση κάθε τυχόν έργου µε την ΕΟΑΕ και θα 
λαµβάνει υπόψη τον ΟΣΑΤ της ΕΟΑΕ. 

19.Μελέτες Κτιριακών Εγκαταστάσεων: 
• Ηλεκτρική παροχή 
• Παροχή πόσιµου νερού 
• ∆ιανοµή και συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισµός κανονικός και έκτακτης ανάγκης 
• Θέρµανση 
• Αερισµός 
• Κλιµατισµός 
• Παροχή θερµού και ψυχρού νερού, εξοπλισµός υγιεινής, εγκαταστάσεις αποπλύσεως   

οφθαλµών 
• Αποχέτευση 
• Πυρανίχνευση και πυροπροστασία 
Σηµείωση: Η µελέτη πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας θα υποβληθεί εις τετραπλούν  προς 

έγκριση στην αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του Πυροσβεστικού Σώµατος πριν την 
ενσωµάτωσή της στη µελέτη εφαρµογής. Αντίγραφο της εγκεκριµένης µελέτης 
συνοδευόµενο από απόφαση έγκρισης θα αποσταλεί στην ΕΟΑΕ. 

• Φύλαξη 
• Αντικεραυνική προστασία 
• Προστασία υπέρτασης 

20.Ο Ανάδοχος θα εξετάσει τα στοιχεία τυχόν υπάρχουσας µελέτης (σχέδια, εκθέσεις, κλπ.), θα 
εκτελέσει επιτόπου επίσκεψη και θα υποβάλει προτάσεις για το συντονισµό των συστηµάτων 
ελέγχου. 
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Η ∆ιαδικασία Μελέτης που καλύπτει τους Κανονισµούς, τα κριτήρια και τα παραδοτέα τεύχη 
Μελέτης θα είναι σύµφωνη µε τα Π.Κ.Ε Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων και ανοικτής οδοποιίας, 
µε τις ΟΜΟΕ ή τις ΟΣΜΕΟ, όπου οι ΟΜΟΕ δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέµατα και τα διεθνή 
και ελληνικά πρότυπα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. 

Η µελέτη φωτισµού της σήραγγας θα πρέπει να εκπονηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου EΛOT CR 14380/2004. 
 
Για την παρούσα ή µελλοντική εγκατάσταση δικτύων επικοινωνιών µε καλώδια χαλκού ή οπτικών 
ινών κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου, προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων 
αναµονής. Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν στο έρεισµα κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου 
µόνον από την µία πλευρά. 
 
Πρόσθετα θα προβλέπεται δίκτυο αναµονής για τον ηλεκτροφωτισµό στα τµήµατα που δεν 
φωτίζονται.   
 
Υπενθυµίζεται στο Μελετητή ότι οφείλει να υποβάλει στην ΕΟΑΕ τα στοιχεία µελέτης σε ψηφιακή 
µορφή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Π.Κ.Ε Η/Μ εγκαταστάσεων ΟΜΟΕ ή τις ΟΣΜΕΟ, όπου οι 
ΟΜΟΕ δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέµατα. 
 
2.5 Υποβλητέα 

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων της µελέτης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 5 (πέντε) 
πλήρη χάρτινα αντίγραφα της µελέτης και ένα ψηφιακό. Σε αυτά τα (5) πέντε αντίγραφα δεν 
συµπεριλαµβάνονται τα αντίγραφα της πρώτης υποβολής της µελέτης. Κάθε τµήµα της µελέτης 
υποβάλλεται αρχικά σε 2 (δύο) αντίγραφα- και των µετέπειτα επανυποβολών, που ενδεχοµένως 
να απαιτηθούν κατά την διαδικασία του ελέγχου.  
 
2.6 Επισκόπηση των Μελετών 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες εποπτείας των µελετών, µε βάση τις κατ΄αντιστοιχία αρµοδιότητές τους, 
προβαίνουν σε ελέγχους και εγκρίσεις των µελετών σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ & ΟΣΜΕΟ.  
 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1 Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς 

3.1.1 Οδηγίες Μελετών (ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ και ΟΣΑΤ) 

Όλες οι µελέτες θα πληρούν τις Ο.Μ.Ο.Ε. ή τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε. δεν καλύπτουν τα 
αντίστοιχα θέµατα. Κάθε παρέκκλιση από αυτές τις οδηγίες θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως 
στην Ε.Ο.Α.Ε. 
Για κάθε κριτήριο σχεδιασµού, το οποίο δεν καλύπτεται από τις Ο.Μ.Ο.Ε. ή τις Ο.Σ.M.E.O., ο 
Ανάδοχος θα προτείνει άλλους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή αµερικάνικους κανονισµούς προς 
έγκριση από την Ε.Ο.Α.Ε. 
Κατά την εκπόνηση όλων των σταδίων της παρούσας µελέτης, ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται 
µε τον Ο.Σ.Α.Τ. 
 
3.1.2 Γενικά Τεύχη Αναφοράς 

Κατά την εκπόνηση των µελετών θα χρησιµοποιούνται τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων. Τα 
παρακάτω διατίθενται από την ΕΟΑΕ: 
-Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), 
-Πρότυποι τοίχοι αντιστήριξης 
-Πρότυπα Κατασκευής Η/Μ έργων. 
-Τεύχος τυπικών λεπτοµερειών σηράγγων, Έργα Πολιτικού Μηχανικού. 
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3.1.3 Λοιπά Στοιχεία 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε όλες τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές για τη 
διευθέτηση τυχόν αγωγών καυσίµων, δικτύων Ο.Κ.Ω., κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε τον µελετητή της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας, θα πρέπει να 
έρθει σε επαφή µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και να µεριµνήσει για την επίλυση τυχόν προβληµάτων 
που θα µπορούσαν να προκύψουν από εµπλοκή της χάραξης µε τα παραπάνω δίκτυα – 
αγωγούς.  
 
3.2 Οδοποιία 

3.2.1 Ταχύτητα Μελέτης 

Η ταχύτητα µελέτης για την υπό µελέτη οδό έχει καθορισθεί στα 90 χλµ/ώρα. Οι ταχύτητες 
µελέτης για κόµβους και τις λοιπές οδούς θα προταθούν από τον Ανάδοχο της µελέτης οδοποιίας 
και θα εγκριθούν από την ∆/νση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε. 

3.2.2 ∆ιατοµή 

Η διατοµή εκάστου κλάδου σηράγγων για τoν Εξωτερικό Οδικό ∆ακτύλιο Θεσσαλονίκης στο 
Τµήµα αυτό θα έχει πλάτος οδοστρώµατος (ασφάλτου) 7,50 µέτρων και πεζοδρόµια εκατέρωθεν 
πλάτους 1,00 µέτρου περίπου. 

3.2.3 Κυκλοφοριακά ∆εδοµένα 

Κατά την εκπόνηση των µελετών θα χρησιµοποιηθούν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι οι οποίοι θα 
δοθούν στον Μελετητή από την ΕΟΑΕ βάσει σχετικών µελετών, ενώ τα επιπλέον στοιχεία από τις 
κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες που ενδεχοµένως θα υπάρξουν, θα δοθούν από τον Ανάδοχο 
της µελέτης οδοποιίας. Ακόµη πέραν διατιθέµενων από την Ε.Ο.Α.Ε. κυκλοφοριακών µετρήσεων 
- προβλέψεων, µπορούν χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε έγκυρα 
επικαιροποιηµένα δεδοµένα που αφορούν την υφιστάµενη κυκλοφοριακή ροή στην περιοχή του 
έργου. 
 
3.3 Τεχνικά 

Αν απαιτείται, στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης να γίνει αναφορά περί της αναγκαιότητας 
ηλεκτροφωτισµού των γεφυρών.  
 
 
4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

4.1 Γενικά 

Σκοπός της σύνταξης του σχεδίου αυτού στην φάση της µελέτης είναι να επισηµαίνονται έγκαιρα 
στην Ε.Ο.Α.Ε. οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε τις βασικές παραδοχές του έργου και µε τις 
τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασµό ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας και 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. 
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• Την περιγραφή της µεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή 
επισκευή του έργου. 

• Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 
• Την προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
• Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να προγραµµατίζονται οι διάφορες 

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

εργασίας. 
• Τον σχεδιασµό ενός συστήµατος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου στον 

οποίο θα αναφέρονται συγκεκριµένα οι ρόλοι και αρµοδιότητες των στελεχών διοίκησης του 
έργου καθώς και των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου. 

4.2 Παραδοτέα 

Α) Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής: 
• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
• Πληροφορίες για αναπόφευκτους κινδύνους. 
• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας (εάν υπάρχουν) για εργασίες που δηµιουργούν 

αναπόφευκτους κινδύνους.  
• Αναφορά σε συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης του εναποµείναντος εργασιακού κινδύνου. 
• Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία 

των εργαζοµένων. 
• Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις, εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού 

κινδύνου, οι οποίες προκύπτουν από το είδος της µελέτης, όπως ειδικοί τύποι ικριωµάτων, 
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, µεγάλα ορύγµατα ή επιχώµατα, 
διάνοιξη σήραγγας κ.λπ. 

• ∆ιαδικασίες για τον χειρισµό θεµάτων ασφαλείας και υγείας για µελέτες που γίνονται αφού 
έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

Β) Ο Φ.Α.Υ. θα περιέχει: 
• Τα βασικά στοιχεία του έργου. 
• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πιθανόν να πρέπει 

να λαµβάνονται υπ’ όψιν τόσο κατά τα επόµενα στάδια της µελέτης όσο και κατά την 
διάρκεια ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια 
κ.λπ. 

 
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής αποτελούν µέρη της 

µελέτης και υποβάλλονται στο αρµόδιο τµήµα της Ε.Ο.Α.Ε. προς θεώρηση.  

4.3 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. 
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5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

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 κωδικοποίησης στον οποίο 
αναγράφεται ο εκτιµώµενος συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης κάθε επί µέρους σταδίου 
µελέτης. Με βάση τον πίνακα αυτό, στη φάση του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα συντάξουν 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των µελετών, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της τεχνικής 
προσφοράς τους, και από το οποίο θα προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου 
του µελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις 
οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
Ο καθαρός χρόνος του πίνακα κωδικοποίησης 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.λπ.  
Στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των 
µελετών του παρόντος αντικειµένου, για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης, τα ακριβή σηµεία 
έναρξης και λήξης κάθε µελετητικής δράσης, ο επιπρόσθετος χρόνος για κάθε είδους 
καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως χρόνος για έλεγχο και έγκριση 
µελετών, για ερευνητικές εργασίες, εργαστηριακούς ελέγχους και υποστηρικτικές µελέτες που 
εκτελούνται από άλλους αναδόχους, εγκρίσεις και συναινέσεις άλλων υπηρεσιών ή φορέων 
κ.λπ., έτσι ώστε να τηρείται η συνολική προθεσµία ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου, όπως 
αναγράφεται στον πίνακα κωδικοποίησης.  
Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα είναι δεσµευτικό για τον Ανάδοχο και µε βάση αυτό, σε διάστηµα 
ενός µηνός από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, θα συντάξει λεπτοµερές πρόγραµµα 
µε χρήση συστήµατος προγραµµατισµού, 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 παρουσιασθεί σε απλά ιστογράµµατα ή 
σε µορφή λογικού διαγράµµατος.  
Αν µετατίθεται το καθορισµένο χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, το οποίο 
αναγράφεται στο πρόγραµµα, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη 
παράταση προθεσµίας. 
Σε περίπτωση µη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου, του συνολικού 
καθαρού χρόνου της σύµβασης ή των τµηµατικών προθεσµιών του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις ποινικές ρήτρες, που αναφέρονται στο άρθρο 
6 της Ε.Σ.Υ. 
Σε περίπτωση κατά την οποία µία µελέτη ή στάδιο µελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση και 
Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστηµα 30 ηµερών από την γνωστοποίηση στον 
ανάδοχο, εκτός αν ο υπεύθυνος επισκόπησης ορίσει µεγαλύτερη προθεσµία. Τυχόν 
καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 30 ηµερών ή της οριζόµενης στην επισκόπηση 
προθεσµίας, θα επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 
της Ε.Σ.Υ. για υπέρβαση τµηµατικής προθεσµίας. 
Εάν η επανυποβολή ζητήθηκε επειδή η υποβληθείσα µελέτη χρειάζεται διορθώσεις και 
συµπληρώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. Αν η 
επανυποβολή ζητήθηκε λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, 
παρατείνεται η αρχική προθεσµία για χρόνο ίσο µε τον χρόνο που ορίσθηκε  για την 
επανυποβολή. 

Η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωµα: 
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• Να παραλείψει την εκπόνηση όλων ή µερικών από τις µελέτες που περιλαµβάνονται στον 
πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 4.2.3 της 
Ε.Σ.Υ. 

• Να διακόψει την εκπόνηση της µελέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της και να προβεί στη λύση 
της σύµβασης, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.  

Ο ανάδοχος θα αµείβεται σύµφωνα µε την γενοµένη µε την οικονοµική προσφορά του ανάλυση 
της αµοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.  
Ο συνολικός συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου ανέρχεται σε εννέα (9) 
µήνες. Οι καθαροί χρόνοι και ο επιπρόσθετος χρόνος του χρονοδιαγράµµατος που θα 
υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι στην τεχνική προσφορά τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον 
αριθµό των εννέα (9) µηνών . Αντιθέτως, είναι δυνατόν να συντοµευτεί ο χρόνος αυτός, υπό τον 
όρο ότι η κάθε συντόµευση θα αιτιολογείται πλήρως από την οργανωτική αποτελεσµατικότητα 
της οµάδας µελέτης, σε συνδυασµό µε τη στελέχωσή της, την αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία 
της προτεινόµενης µεθοδολογίας, την αξιοποίηση του εξοπλισµού και την απασχόληση του 
υποψηφίου και της οµάδας του από εκπονούµενες µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες. 
α/α Εκτιµώµενος 

καθαρός χρόνος 
εκπόνησης µελέτης 

σταδίου 
(σε ηµερολογιακές 

ηµέρες)  

Παραδοτέα 

1 30 Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης 
2 30 Προµελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ1 και Κτιρίου 

Εξυπηρέτησης 
3 30 Προµελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ2 και Κτιρίου 

Εξυπηρέτησης 
 4 60 Μελέτη Εφαρµογής Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ1 και Κτιρίου 

Εξυπηρέτησης  
5 60 Μελέτη Εφαρµογής Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Σ2 και Κτιρίου 

Εξυπηρέτησης  
6 15 Σύνταξη Τεχνικής Περιγραφής, Τιµολογίου και Προϋπολογισµού  

Σήραγγας Σ1 
7 15 Σύνταξη Τεχνικής Περιγραφής, Τιµολογίου και Προϋπολογισµού  

Σήραγγας Σ2 
8 30 Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας &  Υγείας Η/Μ 

Εγκαταστάσεων 
 
 
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) 

Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από κάθε µελετητή, 
γνωµοδότη ή Ανάδοχο που ασχολείται µε εργασίες στα πλαίσια Μελετών. Στον παρακάτω 
κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον ελάχιστο απαιτούµενο 
βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τήρησης 
τέτοιων διαδικασιών, κατ΄ απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε. 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η Ε.Ο.Α.Ε. 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 Ε.Ο.Α.Ε. 
θα συντάσσει έκθεση ελέγχου που θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η έκθεση θα επισηµαίνει 
οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες των Αναδόχων και θα ορίζει χρονοδιάγραµµα για την 
επιδιόρθωση των ατελειών από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των 
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ατελειών, η Ε.Ο.Α.Ε. θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Η 
Ε.Ο.Α.Ε. έχει 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 Ε.Ο.Α.Ε. 

• 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. 

 
6.2 Συντονισµός 

Ο συντονιστής, ο οποίος ορίσθηκε από τον ανάδοχο κατά τη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
για την εκπόνηση των µελετητικών εργασιών, έχει την γενική ευθύνη για τον συντονισµό  και την 
άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των µελετητικών εργασιών. 
Ειδικότερα είναι υπεύθυνος: 
• Για τον συντονισµό όλων των επιµέρους µελετητών και ερευνητών που ασχολούνται µε 

γεωλογικά / γεωτεχνικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά, αποχέτευση-αποστράγγιση, τοπογραφικές 
έρευνες και οδικά έργα όπως απαιτείται. 

• Για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να 
ολοκληρωθούν οι µελέτες της σύµβασης.  

• Για τον εντοπισµό παραλείψεων στις µελέτες και  
• Για να γνωµοδοτεί σχετικά στον Εργοδότη (Ε.Ο.Α.Ε.). 
Εκτός θεµάτων αποκλειστικά εµπορικών, όλη η αλληλογραφία µεταξύ της Ε.Ο.Α.Ε. και του 
Αναδόχου θα γίνεται µέσω του Συντονιστή. 
Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα: 
• Εξασφάλιση ότι όλα τα µέλη της µελετητικής οµάδας, κατά τη σύνταξη των µελετών, τηρούν 

το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα. 
• ∆ιανοµή αλληλογραφίας στα διάφορα µέλη και προώθηση αλληλογραφίας που προέρχεται 

από αυτά. 
• Συντονισµό και έλεγχο εργασιών επιµέρους µελετών και εξασφάλιση ότι οι εισηγήσεις τους 

ενσωµατώνονται στην οριστική µελέτη οδοποιίας και στις λοιπές µελέτες, όπου απαιτείται. 
Όλες οι µελέτες και εκθέσεις που συντάσσονται από την οµάδα του Αναδόχου θα υπόκεινται στη 
διαδικασία διατµηµατικού ελέγχου. Κάθε ειδικότητα θα εξετάζει τις εργασίες άλλων ειδικοτήτων, 
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία τα σχετικά µε το δικό της αντικείµενο, ώστε να εξασφαλίζεται 
η συνέπεια µεταξύ των ειδικοτήτων. Ένα ειδικό φύλλο υπογραφών, που θα καταδεικνύει τη 
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συµµόρφωση προς τη διαδικασία αυτή, θα επισυνάπτεται σε κάθε έκθεση ή µελέτη που 
υποβάλλεται στον Εργοδότη. 
Όλα τα µέλη της οµάδας του Αναδόχου πρέπει να επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(e-mail), µεταξύ τους και µε την Ε.Ο.Α.Ε. 
 
6.3 Αρχειοθέτηση 

6.3.1 Γενικά  

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα των ΟΣΜΕΟ, εκτός 
αν στο παρόν ορίζεται διαφορετικά. 

Όλες οι εγκεκριµένες µελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή 
µορφή. Τα ψηφιακά στοιχεία µελέτης θα υποβάλλονται µε τη µορφή που προβλέπεται από τις 
ΟΣΜΕΟ. Όλα τα κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 7.0. 
 

6.3.2 Προδιαγραφές για Παραδοτέα 

Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό 
αύξοντα αριθµό αναφοράς της ΕΟΑΕ. Θα τηρείται κατάλογος αριθµών αναφοράς από κάθε 
γραφείο το οποίο συµµετέχει στις εργασίες. 

Όλες οι εκθέσεις θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της ΕΟΑΕ (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). 
(Οι περισσότεροι plotter drivers δίνουν την δυνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης των παραπάνω 
στοιχείων στο περιθώριο των σχεδίων). 

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

Στάδιο πριν την έγκριση- Θα υποβάλλονται από τον µελετητή στην ΕΟΑΕ δύο αντίγραφα 
των µελετών. 

Στάδιο µετά την έγκριση- Θα υποβάλλονται από τον µελετητή στην ΕΟΑΕ πέντε 
αντίγραφα των µελετών. 
 
Στο πλαίσιο του άρθρου 8 “ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ” του τεύχους «Συγγραφή υποχρεώσεων», ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να 
χρησιµοποιήσει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, λογισµικό συνεργασίας οµάδων - διαχείρισης 
εργασιών (project monitoring tool) που διαθέτει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΕΟΑΕ ή όποιο άλλο 
αντίστοιχο και να εξασφαλίσει τις σχετικές νόµιµες άδειες χρήσης, σε συνεννόηση µε την αρµόδια 
∆ιεύθυνση. 
 
6.3.3 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: 
1 Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο µελετητής: 

• θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης καταγράφοντας όλα 
τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθµό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου, 
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• θα επισυνάπτει στην  υποβολή µία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραµµα MS Excel και 
ένα έντυπο αντίγραφο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης.  

2 Όταν η ΕΟΑΕ αποφασίσει για τον χαρακτηρισµό της µελέτης, θα περιλαµβάνει την 
Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης στην επίσηµη απάντηση, προσθέτοντας το χαρακτηρισµό 
έγκρισης κάθε εγγράφου του Κουτιού Μελέτης καθώς και το γενικό χαρακτηρισµό του 
Κουτιού. 

Συντοµογραφίες των καταστάσεων έγκρισης: 
App 1 Εγκρίνεται  
App 2 Εγκρίνεται µε Παρατηρήσεις  
R&R Αναθεώρηση και Επανυποβολή  
Mix Μέρος της υποβολής εγκρίνεται και  µέρος αυτής απορρίπτεται  
S/S Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον  

  
3 Κατά την επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Μελετητής: 

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

• θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της 
συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης.   

 
Υπόδειγµα της Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης περιέχεται στο Παράρτηµα Γ.  
 
6.3.4 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 
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 αρχειοκαταλόγων 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 (π.χ. σκαναρισµένα δελτία γεωτρήσεων σε 
γεωτεχνικές µελέτες). 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. 
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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. 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. 
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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 ανά υποβολή. 
 

6.4 Εκθέσεις 

6.4.1 Γενικά 

Ο Μελετητής θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: 
• Εκθέσεις προόδου 
• Ειδικές τεχνικές εκθέσεις (Εκθέσεις Μελετών) όπως ορίζονται στην παρούσα 

 
6.4.2 Εκθέσεις Προόδου 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε., οι οποίες θα 
παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος. Η έκθεση αυτή θα 
περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την καλυπτόµενη 
περίοδο και µε αυτές που προγραµµατίζονται για την επόµενη χρονική περίοδο. Η έκθεση θα 
επισηµαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση µε το συνολικό χρονοδιάγραµµα, τα σηµεία 
προβληµατισµού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους. 
 
6.4.3 Εκθέσεις Μελέτης 

Οι εκθέσεις µελέτης θα υποβάλλονται σε κάθε στάδιο µελέτης, όπως φαίνεται στον πίνακα 
κωδικοποίησης.   
 
6.4.4 Συσκέψεις  

Ο Συντονιστής του Αναδόχου θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται στα 
γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και 
θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την κάθε σύσκεψη. 
Στην Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα προτείνεται πρόγραµµα συσκέψεων από τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος θα διοργανώνει επίσηµες συσκέψεις όλων των ειδικοτήτων σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα στις οποίες θα µπορεί να παρευρίσκεται ο εργοδότης. Πρακτικά των συσκέψεων θα 
διατίθενται στον εργοδότη. Πριν από τη σύσκεψη, κάθε επιµέρους τµήµα / ειδικότητα θα 
αποστέλλει σύντοµη έκθεση στο Συντονιστή του Αναδόχου, η οποία θα παρέχει τις αναγκαίες 
λεπτοµέρειες για τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου. 

 

 



  

 

K:\A5941_2\design\tenders\2014_HM_tunnel1-2_5381\Tefhi\03_SoW_5381.doc   5941-2/5381/B02 
Σελ. 18 /38 

 

 
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2014 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

 
∆ηµήτριος Καλτσάς 
Τµηµατάρχης Η/Μ  

∆ιεύθυνσης Μελετών 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Μιχαήλ Τσιτώτας 
∆ιευθυντής Σχεδιασµού Υποδοµών 

Θεσσαλονίκης 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε την 824/2/03.04.2014 απόφαση του 

∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 

 
 

Ζαφείριος Σακελλάρης 
Αντιπρόεδρος ∆Σ 

 

 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

 
 



  

 

K:\A5941_2\design\tenders\2014_HM_tunnel1-2_5381\Tefhi\03_SoW_5381.doc   5941-2/5381/B02 
Σελ. 19 /38 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αντικείµενο Σύµβουλος Ηµ/νία Αριθ. Φακέλου 
E.O.A.E. 

Οδοποιία 

Οριστική µελέτη οδοποιίας Α.Κ. Ευκαρπίας 
έως Α.Κ. Πεύκων (59.4.1) 

ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. – Η. 
ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

08/07/2011 
13/02/2014 594_10Α 

Οριστική µελέτη οδοποιίας Α.Κ. Πεύκων 
έως Α.Κ. Χορτιάτη – β΄φάση (59.4.2) 

ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. – Η. 
ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
30/4/2014 594_88 

Υδραυλικά 

Οριστική µελέτη αποχέτευσης από Α.Κ. 
Γηροκοµείου έως Α.Κ. Πεύκων 

ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. – Η. 
ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

 
 

06/12/2012 

 
 

594_62 
Γεωλογικά - Γεωτεχνικά 

Γεωτεχνική αξιολόγηση ερευνών Σήραγγας 
Φιλύρου (Σ1) 

ΑΝΟ∆ΟΣ Ε.Τ.Ε. – VCE 
CONSULT ZT GMBH – 
ΛΕΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ – 

Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

 
 

4/10/2011 

 
 

594_22 

Οριστική Γεωλογική µελέτη Σήραγγας 
Φιλύρου (Σ1) 

ΑΝΟ∆ΟΣ Ε.Τ.Ε. – VCE 
CONSULT ZT GMBH – 
ΛΕΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ – 

Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

 
 

6/10/2011 

 
 

594_23 

Η/Μ 

Πρότυπα Κατασκευής Έργων Η/Μ 
Eγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ 

Β. Κωνσταντινίδης & 
Συν. Ε.Ε 

 Ν_379a 

Περιβαλλοντικά 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
σύνδεση Εγνατία οδού µε οικισµούς 
Χορτιάτη 

ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΚΑΪΜΑΚΗ 

07/03/2014 594_73Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β– ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(υπόδειγµα) 

  για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να συµπληρώνεται το έντυπο 

   Τµήµα: 5.1 2   Μελετητής: Consult 

   Έργο: Γέφυρα Γ27  Σύµβαση: Γ 67  

  
Αριθ Κουτιού 

7.786 
Αριθ Κουτιού 

7.786a 
Αριθ Κουτιού 

7.786a1 
Αριθ Κουτιού 

7.786a2 

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

 Αριθµός πρωτοκόλλου: A15208 A17289 A18582 A19637 

ΣΧΕ∆ΙΑ 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

R&R 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

MIX 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

MIX 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

APP1 

0501-107-SD-D3-Rev-No     

Αριθ 
Σχ Περιγραφή  Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. 

Το παρακάτω υπόδειγµα είναι µόνο ενδεικτικό.  

0013 Σχέδια Γενικής ∆ιάταξης  A R&R B4 APP1     

010 Οπλισµός Μεσόβαθρου A R&R B APP1     

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

019 Τοίχος Αντιστήριξης      A R&R B APP1 

          

ΕΚΘΕΣΕΙΣ         

0501-107-SD-R3-Rev-No         

Αριθ.
Έκθ. Περιγραφή  Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. 

001 Τεχνική Έκθεση Τεχνικού  A R&R B APP1     

002 Προµέτρηση    A R&R B R&R C APP1 

003 
Στατικοί Υπολογισµοί 
Φορέα A R&R B APP1     

004 
Στατικοί Υπολογισµοί 
Μεσόβαθρων    A R&R B R&R C APP1 

                                                
2 Τα στοιχεία που είναι γραµµένα µε πλάγια γράµµατα θα συµπληρώνονται από την EOAE. 
3 Ο µελετητής θα καταγράφει τον αριθµό σχεδίου / έκθεσης, την περιγραφή και τον αριθµό αναθεώρησης 
4 Για τυχόν µεταγενέστερες υποβολές ο µελετητής θα αναγράφει τον επόµενο αριθµό αναθεώρησης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

(ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ )   
 

(Μελετητής ) 
 
 

(revision_, Ηµεροµηνία _ ) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ....................................................................................................................23 

1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας ............................................................................. 23 
1.2 Πολιτική Ποιότητας .................................................................................................................. 23 
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2.1 Μεθοδολογία Εργασιών Εκπόνησης της Μελέτης .................................................................. 24 
2.2 Έλεγχοι ανά Τµήµατα και στο Σύνολο της Μελέτης ................................................................ 25 
2.3 Επαληθεύσεις Αποτελεσµάτων............................................................................................... 25 
2.4 Ανασκοπήσεις της Μελέτης..................................................................................................... 25 
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Πίνακας 1: Περιεχόµενα Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης – Ελεγχος πληρότητας 
# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ     
1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας     

 Αναφέρεται ο τίτλος της Σύµβασης Ανάθεσης της Μελέτης και περιγράφονται τα εξής:     
 (1) Ο σκοπός της προς εκπόνηση µελέτης συνοπτικά     
 (2) Τα στάδια ή/και οι φάσεις της µελέτης     
 (3) Οι εργασίες που προβλέπονται ανά στάδιο ή/και φάση της µελέτης     
 (4) Η διευκρίνιση όλων των απαιτήσεων που προβλέπονται στη Σύµβαση για την εκπόνηση της 

µελέτης 
    

 (5) Τα παραδοτέα της µελέτης     
 (6) Ο αριθµός των αντιγράφων σε κάθε υποβολή     
 (7) Ο τελικός αριθµός αντιγράφων που υποβάλλονται σε χαρτί     
 (8) Το µέσο επί του οποίου θα γίνονται οι ενδιάµεσες υποβολές και τα πρωτότυπα τεύχη και σχέδια 

(διαφανή, άδετες σελίδες σε χαρτί, ψηφιακή µορφή, κτλ.) 
    

1.2 Πολιτική Ποιότητας      

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

    

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

    

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

    

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

    

 ε. Αναφέρεται ο τρόπος που θα αντιµετωπίζονται οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις µε τις οποίες 
επιτυγχάνονται οι σκοποί της µελέτης 

    

1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας     

 Κάθε τµήµα ή λειτουργική ενότητα της µελέτης αναλύεται σε επιµέρους προγράµµατα ενεργειών σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση και τις ισχύουσες (ή µετά από πρόταση του Αναδόχου Μελετητή αποδεκτές από την Υπηρεσία)  Οδηγίες ή/και 
Προδιαγραφές µελετών που αφορούν στη µελέτη του έργου.  
Εφόσον ο Ανάδοχος Μελετητής διατηρεί δικό του σύστηµα ποιότητας (ΣΠ) τότε το ΠΠΜ µπορεί να παραπέµπει στις 
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# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

σχετικές έγγραφες διαδικασίες ή οδηγίες εκείνων των µερών του ΣΠ που  καλύπτουν τις ανάγκες της µελέτης του έργου. 
2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     
2.1 Μεθοδολογία Εργασιών Εκπόνησης της Μελέτης     

 α. Περιγράφεται συνοπτικά η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην εκπόνηση της µελέτης σύµφωνα 
µε τα επιτάγµατα της Σύµβασης. 

    

 β. ∆ηλώνονται και περιγράφονται όλα τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκπόνηση της 
µελέτης: 

    

 (1) Ο εξοπλισµός συνοπτικά (για τις λεπτοµέρειες γίνεται παραποµπή στην §3.4)     

 (2) Το λογισµικό συνοπτικά (για τις λεπτοµέρειες γίνεται παραποµπή στην §3.4)     

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

    

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

    

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

    

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

    

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

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

 η. Περιγράφεται ο τρόπος και τα σηµεία στα οποία θα διεξαχθούν έλεγχοι κατασκευασιµότητας των 
επιµέρους σχεδιασµών της µελέτης  

    

 θ. Περιγράφεται ο τρόπος και τα σηµεία εφαρµογής της διαδικασίας Ανάλυση της Λειτουργικής Αξίας, 
προκειµένου να διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων της µελέτης µε τον οικονοµικότερο τρόπο, χωρίς όµως 
συµβιβασµούς ως προς την ποιότητα στον κύκλο ζωής του έργου 

    

 ι. ∆ίνεται το γενικό διάγραµµα ροής των εργασιών της µελέτης, µε ανάλυση σε επιµέρους υποοµάδες     
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# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

εργασιών και η διασύνδεσή τους 
2.2 Έλεγχοι ανά Τµήµατα και στο Σύνολο της Μελέτης     

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

    

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

    

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

    

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

    

 (2) Ελεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τους Υπεργολάβους     
 (3) Ελεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς την Υπηρεσία     
2.3 Επαληθεύσεις Αποτελεσµάτων     

 Οι επαληθεύσεις αφορούν στο περιεχόµενο της µελέτης, διενεργούνται οπωσδήποτε πριν να παραχθούν τα 
παραδοτέα, αλλά και πριν να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία προηγούµενου σταδίου ή φάσης της µελέτης 
στο επόµενο στάδιο ή φάση αυτής. Για την υλοποίηση των επαληθεύσεων καθορίζονται: 

    

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

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

    

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

 Οι ανασκοπήσεις της µελέτης έχουν σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, την επίλυση 
προβληµάτων και την διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
από τη Σύµβαση. Για την υλοποίηση των ανασκοπήσεων καθορίζονται: 

    

 α. Τα κρίσιµα στάδια και φάσεις της µελέτης που θα γίνονται συναντήσεις για ανασκόπηση 
προκειµένου να επιβεβαιώνεται ότι: 
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# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε Παρατηρήσεις 
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 (1) Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια αποδοχής 

τους 
    

 (2) Ολες οι συµβατικές απαιτήσεις, καθώς και εκείνες που έχουν τεθεί εσωτερικά από την οµάδα 
µελέτης, οι κανονισµοί, οι κώδικες, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές, που έχουν εφαρµογή στη µελέτη, 
έχουν ληφθεί υπόψη 

    

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

    

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

    

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

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

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

    

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

    

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

    

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

συναντήσεις 
    

2.5 Επίσηµη Αποδοχή ή Έγκριση Τµηµάτων της Μελέτης – Συνολική Επικύρωση της Μελέτης     

 Η επίσηµη αποδοχή ή έγκριση τµηµάτων της µελέτης γίνεται κατά στάδια ή/και φάσεις της µελέτης. Γι αυτό 
το σκοπό καθορίζονται: 

    

 α. Τα σηµεία όπου απαιτείται να γίνονται επικυρώσεις ενδιάµεσων αποτελεσµάτων της µελέτης     
 β. Οι τρόποι επικύρωσης ανάλογα µε το αντικείµενο     
 Η συνολική επικύρωση της µελέτης γίνεται κατά την εκτέλεση του έργου, και γι΄ αυτό εφόσον αυτή 

προβλέπεται από τη Σύµβαση Ανάθεσης της µελέτης, τότε καθορίζεται και ο τρόπος εµπλοκής του 
Αναδόχου Μελετητή. 

    

2.6 Ελεγχοι  και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας     
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 Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας µπορεί να αφορούν σε κάθε στάδιο και φάση της 

µελέτης. Γι αυτό καθορίζονται: 
    

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

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

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

    

 (2) Την προέγκριση (έγγραφη αποδοχή) ενδιαµέσων αποτελεσµάτων της µελέτης     
 (3) Την επίσηµη έγκριση ενδιαµέσων σταδίων και φάσεων της µελέτης     
 (4) Τις τµηµατικές παραλαβές της µελέτης     
2.7 ∆ιαχείριση των Αλλαγών      

 Ο τρόπος διαχείρισης των αλλαγών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
φάσης κατασκευής του έργου, ανάλογα µε την προέλευσή τους απαιτεί τον καθορισµό του είδους των 
αλλαγών που είναι:  

    

 α. Αλλαγές επιβαλλόµενες από την Υπηρεσία     
 β. Αλλαγές επιβαλλόµενες από τον Ανάδοχο Μελετητή     
 γ. Αλλαγές επιβαλλόµενες σε προηγούµενο περαιωµένο στάδιο ή φάση της µελέτης     
 δ. Αλλαγές που προβλέπεται ότι µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του 

έργου  
    

2.8 Χρονοδιάγραµµα Εργασιών της Μελέτης     

 Στο πλαίσιο του γενικού χρονοδιαγράµµατος καθορίζεται η αντιστοιχία όλων των επιµέρους εργασιών µε 
χρονικές διάρκειες σύµφωνα µε τη σύµβαση και παρουσιάζονται µε σαφήνεια: 

    

 α. Η διασύνδεση και η αλληλουχία των επιµέρους εργασιών ή/και τµηµάτων της µελέτης όπου αυτή 
απαιτείται 

    

 β. Η αντιστοιχία των δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος µε τις απαιτούµενες ενέργειες (βλ.§ 9)     
2.9 Πρόοδος της Μελέτης     

 ∆ιατυπώνεται ο τρόπος παρακολούθησης της προόδου της µελέτης και επισυνάπτονται τυπικά έντυπα που 
θα χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση της προόδου και καθορίζονται: 

    

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

προσδιορίζουν την πρόοδο 
    

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     
3.1 Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράµµατος Εκπόνησης της Μελέτης     

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

    

 α. Γενικός συντονισµός της Οµάδας Μελέτης και των υπεργολάβων καθώς και των εξωτερικών 
συµβούλων 

    

 β. Παρακολούθηση της προόδου της µελέτης     
 γ. ∆ιασυνδέσεις µε τους εµπλεκόµενους φορείς     
 δ. Ελεγχος των εργασιών των υπεργολάβων και των εξωτερικών συµβούλων     
 ε. Τήρηση των αρχείων     
 στ. Εγκριση αποκλίσεων από τις εφαρµοζόµενες Προδιαγραφές και Οδηγίες     
 ζ. Παρακολούθηση της διακίνησης και της κατάστασης των παραδοτέων, καθώς και κεντρικός 

συντονισµός για την παρακολούθηση, τον  έλεγχο και την ενηµέρωση  του αρχείου 
    

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

    

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

    

 ι. Επικοινωνία µε την Υπηρεσία (µε ορισµό ενός µοναδικού αρµόδιου)     
3.2 ∆ιάγραµµα Οργανογράµµατος     

 Παρουσιάζεται σε διαγραµµατική µορφή το αναλυτικό οργανόγραµµα εκπόνησης της µελέτης το οποίο 
πρέπει να εµπεριέχει την απεικόνιση για: 
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 α. Τις κύριες λειτουργίες     
 β. Τις θέσεις που καθορίζονται ρητά στη σύµβαση ανάθεσης της µελέτης     
 γ. Τις θέσεις των ελεγκτών της µελέτης, εφόσον προβλέπεται τέτοια διακεκριµένη οντότητα     
 δ. Τον τρόπο διασύνδεσης των Συµπραττόντων ή Κοινοπρακτούντων Γραφείων Μελετών, εφόσον ο 

Ανάδοχος Μελετητής αποτελείται από περισσότερες της µιας οντότητες  
    

3.3 Υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύµβουλοι     

 α. Αναφέρονται όλοι οι εγκεκριµένοι από τον Ανάδοχο Μελετητή, ή/και την Υπηρεσία (εφόσον αυτό 
προβλέπεται από τη σύµβαση) υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύµβουλοι που θα συµµετέχουν στην εκπόνηση 
της µελέτης.  

    

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

    

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

    

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

    

3.4 Εξοπλισµός (περιλαµβάνεται και το λογισµικό)     

 Περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια ο εξοπλισµός (γραφείου και πεδίου ή και εργαστηρίων δοκιµών όπου 
τέτοιος απαιτείται) και το λογισµικό, που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της µελέτης και 
περιλαµβάνονται:  

    

 α. Κατάλογοι στους οποίους εµφανίζεται η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού και του 
λογισµικού:  

    

 (1) του Αναδόχου Μελετητή     

 (2) των υπεργολάβων     

 (3) της Υπηρεσίας που ενδεχοµένως διατίθενται στον Ανάδοχο Μελετητή     
 β. Οι διαδικασίες συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισµού και επαλήθευσης του λογισµικού     
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 γ. Η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο θα πραγµατοποιείται η παραλαβή και ο έλεγχος του 

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

    

 δ. Οι διαδικασίες εγκρίσεων του εξοπλισµού εκ µέρους της Υπηρεσίας εφόσον αυτό απαιτείται     
3.5 ∆ιαχείριση Εγγράφων     

 Στη διαχείριση εγγράφων περιλαµβάνονται η διαµόρφωση των εξώφυλλων του τεύχους του ΠΠΜ και των 
τευχών και σχεδίων της µελέτης, των ειδικών φύλλων για την κατάσταση αναθεωρήσεων του ΠΠΜ, των 
δελτίων ελέγχου παραδοτέων, οι ετικέτες που χρησιµοποιούνται για την αναγραφή των στοιχείων 
ταυτότητας π.χ. φωτογραφικών φιλµ, δειγµάτων από γεώτρηση κτλ. Σχετικά στο έντυπο ΠΠΜ 
προβλέπονται τα εξής: 

    

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

    

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

    

 γ. Ειδικό φύλλο κατάστασης του ΠΠΜ όπου αναγράφονται οι τυχόν αναθεωρήσεις του ΠΠΜ µε την 
αντίστοιχη σύντοµη αιτιολογία, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και σε κάθε αναθεώρηση  

    

 δ. Περιγραφή οδηγιών για τη διανοµή του ΠΠΜ στους αποδέκτες και για τον τρόπο αναθεώρησης 
(διαδικασία αναθεώρησης, αλλαγής σελίδων, ή τµηµάτων, ή του συνόλου του ΠΠΜ 

    

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

    

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

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

    

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

    

 ζ. Προσχεδιασµένες ετικέτες που θα συνοδεύουν, π.χ. φιλµ, δείγµατα γεωλογικών/γεωτεχνικών 
ερευνών κτλ. 
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 η. Περιγραφή των εντύπων που τυχόν θα παραδίνονται από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή     
 θ. Αρχειοθέτηση (περιγράφεται ο τρόπος καταχώρησης σε αρχεία) των εγγράφων και εντύπων µε 

διασφάλιση της δυνατότητας  εύκολης αναζήτησης των περιεχοµένων πληροφοριών 
    

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

απαιτείται 
    

4. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ     
 Οι µη συµµορφώσεις µπορεί να αφορούν στη µη τήρηση διαδικασιών κατά την εκπόνηση της µελέτης, ή µη 

επίτευξη των στόχων της µελέτης. Μη συµµορφώσεις µπορεί να εµφανίζονται σε εργασίες:  
που εκτελούνται από τον Ανάδοχο Μελετητή  
που εκτελούνται από τους υπεργολάβους και εξωτερικούς συµβούλους 
που παραδίνονται έτοιµες από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή π.χ. τοπογραφικές αποτυπώσεις, 
γεωλογικές/γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες, κυκλοφοριακές µετρήσεις  κτλ. 

    

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

    

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

    

5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ      
 Οι επιθεωρήσεις αφορούν στην τήρηση των προκαθορισµένων διαδικασιών κατά την εκπόνηση της 

µελέτης, ενώ δεν αφορούν στο περιεχόµενο της µελέτης. Ο τρόπος υλοποίησης των επιθεωρήσεων 
περιγράφεται, είτε στο ΠΠΜ είτε γίνεται παραποµπή στο σύστηµα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή, όταν 
τέτοιο υπάρχει. Αυτές εκτελούνται κατά την εξέλιξη των εργασιών από κατάλληλα στελέχη και 
προκαθορίζονται αντίστοιχα ανάλογα και µε τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση Ανάθεσης της µελέτης:  

    

 α. Οι επιθεωρητές από στελέχη του Αναδόχου Μελετητή     
 β. Οι επιθεωρητές από εξωτερικούς φορείς     
 γ. Οι επιθεωρητές που ορίζει η Υπηρεσία      
6. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΠΜ     
 Περιγράφεται ο τρόπος που θα ενεργούνται ανασκοπήσεις µετά από τη συγκέντρωση διαφόρων στοιχείων 

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

    

 α. Τα τακτικά και έκτακτα σηµεία διεξαγωγής ανασκοπήσεων     
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 β. Οι συµµετέχοντες σε κάθε περίπτωση των ανασκοπήσεων     
 γ. Τα σηµεία ανασκοπήσεων µπορεί ή/και πρέπει να συµµετέχει η Υπηρεσία     
7. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ     
 Περιγράφεται ο τρόπος αντιµετώπισης και οι αντίστοιχες ενέργειες για θέµατα που δεν καλύπτονται από τα 

προηγούµενα. Στα άλλα θέµατα µπορεί να περιλαµβάνονται: 
    

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

    

 β. Το ΣΑΥ που πρέπει να συντάξει ο Ανάδοχος Μελετητής σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας και υγείας 
κατά το στάδιο εφαρµογής της µελέτης στην κατασκευή του έργου 

    

 γ. Τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες του Αναδόχου Μελετητή κατά την 
εκτέλεση εργασιών πεδίου 

    

 δ. Η υποχρέωση του Αναδόχου Μελετητή να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας εφόσον 
προβλέπεται από τη Σύµβαση ανάθεσης της µελέτης 

    

8. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ     
 Ολες οι απαιτούµενες παραποµπές ή αναφορές, που χρειάζεται να γίνονται σε σχέση µε τη µελέτη, 

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

    

 α. Οι ισχύουσες εκδόσεις σχεδίων που θα χρησιµοποιηθούν ως δεδοµένα κατά την εκπόνηση της 
µελέτης 

    

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

λειτουργιών για την εκπόνηση της µελέτης 
    

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

    

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

    

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΒΛ. §4.7 ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
Σ∆ΕΠ/∆Ε) 

    

 Στο εκτελεστικό τµήµα του ΠΠΜ περιλαµβάνονται τα προγράµµατα των διαδοχικών ενεργειών που 
απαιτούνται συγκεκριµένα κάθε τµήµα ή λειτουργική ενότητα της µελέτης. Στα προγράµµατα ενεργειών 
περιλαµβάνονται: 

    

 α. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων στα στάδια και φάσεις εκπόνησης κάθε τµήµατος ή λειτουργικής     
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ενότητας της µελέτης  
 β. Τα κρίσιµα σηµεία (σηµεία στάσης) στα οποία απαιτείται αποδοχή ή έγκριση πριν από τη συνέχιση 

των εργασιών  
    

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

    

 δ. Η περιγραφή των ενεργειών (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνονται και παρατίθενται συνοπτικά οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις και τα κριτήρια αποδοχής) για τις δραστηριότητες σε κάθε στάδιο ή/και φάση της 
µελέτης µε όσες λεπτοµέρειες χρειάζονται 

    

 ε. Τα έντυπα που θα χρησιµοποιούνται π.χ. κατάλογοι ελέγχων, παραδοτέων της µελέτης κτλ.     
 στ. Οι εµπλεκόµενοι φορείς σε κάθε φάση και δραστηριότητα (µελετητής, υπεργολάβοι, εξωτερικοί 

σύµβουλοι, Υπηρεσία, τρίτοι) καθώς και τα αρµόδια πρόσωπα σε κάθε περίπτωση (π.χ. οι αρµόδιοι κατά 
ειδικότητα, αρχιτέκτονας, στατικός, συγκοινωνιολόγος, υδραυλικός κτλ.)  

    

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΜ     
 Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΜ, ανάλογα µε την έκταση του αντικειµένου τους µπορεί είτε να 

περιέχονται στο κύριο κείµενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως παραρτήµατα. Ως 
παραρτήµατα του ΠΠΜ µπορεί να είναι: 

    

 α. Η µεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης       
 β. Το χρονοδιάγραµµα      
 γ. Το οργανόγραµµα και οι αρµοδιότητες      
 δ. Οι κατάλογοι εξοπλισµού     
 ε. Οι διαδικασίες του συστήµατος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή που έχουν εφαρµογή     
 στ. Οι χρησιµοποιούµενες οδηγίες      
 ζ. Τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν     
 η. Τα σχέδια, τα πρότυπα, οι κανονισµοί, οι προδιαγραφές κτλ. που θα χρησιµοποιηθούν     
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ     
11.1 Γενικό Συµπέρασµα για την Επάρκεια του ΠΠΜ     
 Το ΠΠΜ πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα προηγούµενα και όπου αυτό δε 

συµβαίνει: 
    

 α. Υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση      
 β. Η αιτιολόγηση είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία     
11.2 Συσχέτιση ΠΠΜ µε Συµβατικές Απαιτήσεις     
 Το ΠΠΜ συνοδεύεται από κατάλληλο πίνακα από τον οποίο φαίνεται ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις 

των συµβατικών τευχών. ∆ηλαδή παρουσιάζεται η αντιστοιχία των στοιχείων (βλ. §1 έως 8) και των 
αντίστοιχων προγραµµάτων ενεργειών (βλ. § 9) του ΠΠΜ µε αναφορές στα άρθρα, παραγράφους κτλ. των 
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# Περιεχόµενα ΠΠΜ Ναι Οχι ∆/Ε Παρατηρήσεις 
1 2 3 4 5 6 

συµβατικών τευχών 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Ο∆ΙΚΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
ΤΜΗΜΑΤΑ  59.4.1- 59.4.2 : Α.Κ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ – Α.Κ. ΠΕΥΚΩΝ – Α.Κ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

 Αναθ. Ηµ/νία Συντονισµός  
Έκθεσης  
Αντικειµένου  
Εργασιών 

 
Οδοποιία 

 
Γεωλογικά 

 
Γεωτεχνικά - 
Σήραγγες 

 
Η/Μ 

Τµηµατάρχης  
Οδικών Έργων 

∆/ντής 
Σχεδιασµού 
Υποδοµών 

Θεσσαλονίκης 

  ∆ΚΑ ΚΚΠ ∆εν 
απαιτείται 

∆Σ ∆ΚΑ ΟΠ ΜΤ 
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