3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«Έλεγχος οριστικών µελετών λοιπών τεχνικών των Α/Κ
Γηροκοµείου, Α/Κ Ευκαρπίας και Α/Κ
Κωνσταντινουπολίτικων, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000,
του 1ου τµήµατος (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής
Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της µε την Εγνατία
Οδό και µε τον Αερολιµένα «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» (άξονας 59) –
Κωδικός Αναφοράς 4600»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ –ΓΕΦΥΡΩΝ
ΤΟΥ ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ και
ΑΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+300 παράπλευρης οδού 2, του Α/Κ Ευκαρπίας,
Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+105 κάθετης οδού 2, του Α/Κ Ευκαρπίας,
Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+398 παράπλευρης οδού 1, του Α/Κ
Ευκαρπίας,
iv) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 0+541 κλάδου 6, του Α/Κ Ευκαρπίας,
v)
Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+265 κλάδου 5, του Α/Κ Ευκαρπίας,
vi) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+330 κλάδου 5, του Α/Κ Ευκαρπίας,
vii) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+190, παράπλευρης οδού 1, του Α/Κ
Ευκαρπίας,
viii) Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+600 κλάδου 1, του Α/Κ Γηροκοµείου,
ix) Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+350 κλάδου 2, του Α/Κ Γηροκοµείου,
x)
Κάτω ∆ιάβαση κλάδου 4, περί τη Χ.Θ. 0+813, του Α/Κ Γηροκοµείου,
xi) Κάτω ∆ιάβαση παράπλευρης οδού 4, περί τη Χ.Θ. 2+265 του συνδετήριου
κλάδου Α/Κ Γηροκοµείου,
xii) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+865 κλάδου 2, του Α/Κ Κων/κων,
xiii) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+652 κλάδου 6, του Α/Κ Κων/κων και
xiv) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+245 κλάδου 5, του Α/Κ Κων/κων.

i)
ii)
iii)

1ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14+000 (59.3.1)
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ‘ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ’»
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Αντικείµενο Εργασιών, αφορά στον ανεξάρτητο έλεγχο των οριστικών µελετών
τεχνικών και γεφυρών της Εξωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την
Απόφαση 602/3/28.09.09 του ∆.Σ της ΕΟΑΕ, µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη διεθνούς
διαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης ελέγχου των µελετών των τεχνικών:
Ανισόπεδος κόµβος (ΑΚ) Ευκαρπίας
i) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+300 παράπλευρης οδού 2,
ii) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+105 κάθετης οδού 2,
iii) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+398 παράπλευρης οδού 1,
iv) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 0+541 κλάδου 6,
v) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+265 κλάδου 5,
vi) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+330 κλάδου 5,
vii) Κάτω ∆ιάβαση περί τη Χ.Θ. 1+190, παράπλευρης οδού 1,
Ανισόπεδος κόµβος (Α/Κ) Γηροκοµείου
viii) Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+600 κλάδου 1,
ix) Γέφυρα περί τη Χ.Θ. 0+350 κλάδου 2,
x) Κάτω ∆ιάβαση κλάδου 4, περί τη Χ.Θ. 0+813,
xi) Κάτω ∆ιάβαση παράπλευρης οδού 4, περί τη Χ.Θ. 2+265 του συνδετήριου κλάδου
Ανισόπεδος κόµβος (Α/Κ) Κωνσταντινουπολίτικων
xii) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 0+865 κλάδου 2,
xiii) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+652 κλάδου 6 και
xiv) Άνω διάβαση περί τη Χ.Θ. 1+245 κλάδου 5
1.1

Γενικά

Το παρόν Αντικείµενο Εργασιών Ελέγχου Μελέτης χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:
Εισαγωγή

Γενική περιγραφή, σκοπός της Σύµβασης

Αντικείµενο Εργασιών

Περιγραφή της απαιτούµενης εργασίας ελέγχου

Τεχνικά στοιχεία ελέγχου

Εφαρµοζόµενοι κανονισµοί, οδηγίες, προδιαγραφές
µελέτης

Χρονοδιάγραµµα ελέγχου
και πληρωµές

Καθορισµός των σταδίων, του χρόνου ελέγχου και των
αντίστοιχων πληρωµών των σταδίων ελέγχου

Εκτέλεση έργου

Σύστηµα διαχείρισης Ποιότητας – Συντονισµός Αρχειοθέτηση - Παραδοτέα

Χρησιµοποιούµενοι όροι και συντοµογραφίες:
Ε.Ο.Α.Ε.
Ε.Ο.
Κ.Α.
Ανάδοχος
O.Μ.Ο.Ε
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
Ο.Σ.Α.Τ.

Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης
Εγνατία Οδός, αυτοκινητόδροµος
Κάθετος άξονας,Αυτοκινητόδροµος και συνδέσεις µε το υπάρχον δίκτυο
Ελεγκτής της µελέτης
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων
Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
Οδηγός Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
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1.2

Γενική περιγραφή έργου

Η Εξωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης θα συνδέσει την Εγνατία οδό µε τον
Αερολιµένα «Μακεδονία», παρακάµπτοντας το Πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης και την
υπάρχουσα περιφερειακή οδό, η οποία παρουσιάζει συχνά φαινόµενα κυκλοφοριακής
συµφόρησης.
Σήµερα η εξυπηρέτηση των οχηµάτων που κινούνται από την Β.∆. προς την Ν.Α. περιοχή
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (και αντιστρόφως) γίνεται, στον µεγαλύτερο
βαθµό από την περιφερειακή οδό, η οποία εξυπηρετεί επίσης και τις εσωτερικές µετακινήσεις
της πόλης, από µία περιοχή σε άλλη, προσφέροντας την µοναδική δυνατότητα παράκαµψης
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος µε ικανοποιητικές ταχύτητες.
Η συνεχής αύξηση του µεγέθους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος και των Περιφερειακών
δήµων καθώς και η δηµιουργία εµπορικών και άλλων δραστηριοτήτων στην περίµετρο της
πόλης απαιτούν την κατασκευή αρτηρίας, ικανής να παραλάβει τους αυξηµένους
κυκλοφοριακούς φόρτους.
Η αρχή της µελετηθείσας χάραξης της Εξωτερικής περιφερειακής οδού τοποθετείται στην
περιοχή του Κόµβου Γηροκοµείου και το πέρας της στον Α/Κ Σχολαρίου. Στην µελέτη
προβλέπεται επίσης η σύνδεση της µε τον Αερολιµένα «Μακεδονία».
Το συνολικό µήκος της χάραξης ανέρχεται σε 34,0 km, µε διατοµή αρτηρίας εξάιχνου
αυτοκινητόδροµου και ταχύτητα µελέτης 100,0 km/h.
Για την σύνδεση της αρτηρίας µε το τοπικό οδικό δίκτυο και την υπάρχουσα περιφερειακή
οδό προβλέπεται η κατασκευή ικανού αριθµού (13) Ανισόπεδων κόµβων.
Η χάραξη χωρίζεται σε 3 τµήµατα εκ των οποίων το 1ο (59.3.1), από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ.
14+000 περίπου, περιλαµβάνει και τους Ανισόπεδους Κόµβους (Α/Κ) Γηροκοµείου,
Ευκαρπίας και Κωνσταντινουπολίτικων, στους οποίους ανήκουν τεχνικά των οποίων οι
οριστικές µελέτες θα ελεγχθούν στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι µελέτες λοιπών
τεχνικών έργων κόµβων περιλαµβάνονται επίσης στο αντικείµενο της παρούσης (σύµβασης).
1.3

Σκοπός της Σύµβασης

Ο στόχος της Ε.Ο.Α.Ε. είναι να εξασφαλίσει τον πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο των οριστικών
µελετών που συντάχθηκαν από τους Αναδόχους µελετητές.
Ο ελεγκτής θα εκτελέσει τα καθήκοντα του µε επαγγελµατική ικανότητα, φροντίδα και
επιµέλεια. Επίσης θα εκτιµήσει και θα επιβεβαιώσει:
• την συµµόρφωση της µελέτης µε τους κανονισµούς και προδιαγραφές, βάσει των οποίων
εκπονείται, λαµβάνοντας υπόψη τα γεωτεχνικά, γεωλογικά, τοπογραφικά και υδραυλικά
δεδοµένα.
• την ορθότητα και πληρότητα της µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες
κανονισµούς, ώστε να είναι «κατάλληλη για κατασκευή».
• την δοµική ευστάθεια του έργου, στην φάση κατασκευής και λειτουργίας, λαµβάνοντας
υπόψη τους ισχύοντες κανονισµούς, οδηγίες και προδιαγραφές.
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2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1

Γενικά

Ο έλεγχος των µελετών των τεχνικών θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 5
των ΟΣΜΕΟ και τα αναφερόµενα στο παρόν Αντικείµενο Εργασιών.
Θα διατηρηθεί η ανεξαρτησία της µελετητικής και της ελεγκτικής οµάδας. Η αναλυτική
εργασία του ελεγκτή θα είναι ανεξάρτητη από αυτήν του µελετητή και θα διεξάγεται χωρίς
αναφορά στους υπολογισµούς µελέτης. Τα τεύχη υπολογισµού της υπό έλεγχο µελέτης δεν
θα δίνονται στον ελεγκτή.
Μελετητής και ελεγκτής µπορούν ωστόσο να επικοινωνούν ο ένας µε τον άλλο, µε την
σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Α.Ε, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσµατα είναι άµεσα
συγκρίσιµα και αποδεκτά.
Αντίγραφα από κάθε µορφής συνεργασία µεταξύ µελετητή και ελεγκτή (σύσκεψη, επιστολή,
τηλεφωνική επικοινωνία κ.λ.π) θα αποστέλλονται από τον ελεγκτή στην Ε.Ο.Α.Ε., αµέσως
µετά την συνεργασία.
Ο ελεγκτής θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµοσιµότητα και την ακρίβεια όλων των
προγραµµάτων Η/Υ που χρησιµοποιεί και θα εξασφαλίζει για κάθε εφαρµογή την εγκυρότητα
του χρησιµοποιουµένου προγράµµατος.
Εάν η οµάδα ελέγχου επιθυµεί να χρησιµοποιήσει διαφορετική υπολογιστική µέθοδο από
αυτήν του µελετητή, τότε θα πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Α.Ε.
Η διαδικασία του ελέγχου, τα κριτήρια και τα παραδοτέα τεύχη θα είναι σύµφωνα µε τις
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν αντικείµενο εργασιών.
2.2

Τεχνικά

2.2.1 Ορισµοί
Για τους όρους όπως Κάτω ∆ιάβαση, Άνω ∆ιάβαση, Ειδική Γέφυρα, Συνήθης Γέφυρα, Κάτω
∆ιέλευση, Οχετός, Τοίχος Αντιστήριξης, Ακρόβαθρο, Μεσόβαθρο, Στηθαίο, ο Σύµβουλος
παραπέµπεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο (παρ. 5.1.2).
2.2.2 Πίνακας τεχνικών
Ο Ανάδοχος Ελεγκτής θα εκπονήσει τον ανεξάρτητο έλεγχο των οριστικών µελετών των
τεχνικών - γεφυρών του παρακάτω πίνακα:
Τεχνικό
Χ.Θ.*
α/α
Α/Κ Ευκαρπίας
1 Άνω διάβαση παράπλευρης οδού 2
περί τη Χ.Θ. 0+300
2 Άνω διάβαση κάθετης οδού 2
περί τη Χ.Θ. 0+105
3 Κάτω ∆ιάβαση παράπλευρης οδού 1
περί τη Χ.Θ. 1+398
4 Κάτω ∆ιάβαση κλάδου 6
περί τη Χ.Θ. 0+541
5 Κάτω ∆ιάβαση κλάδου 5
περί τη Χ.Θ. 1+265
6 Κάτω ∆ιάβαση κλάδου 5
περί τη Χ.Θ. 1+330
7 Κάτω ∆ιάβαση παράπλευρης οδού 1
περί τη Χ.Θ. 1+190 (της αρτηρίας)
Α/Κ Γηροκοµείου
8 Γέφυρα κλάδου 1
περί τη Χ.Θ. 0+600
9 Γέφυρα κλάδου 2
περί τη Χ.Θ. 0+350
10 Κάτω ∆ιάβαση κλάδου 4
περί τη Χ.Θ. 0+813 (της αρτηρίας)
11 Κάτω ∆ιάβαση παράπλευρης οδού 4
περί τη Χ.Θ. 2+265 (του συνδετήριου κλάδου)
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Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων
12
13
14

Άνω ∆ιάβαση κλάδου 2
Άνω ∆ιάβαση κλάδου 6
Άνω ∆ιάβαση κλάδου 5

περί τη Χ.Θ. 0+865
περί τη Χ.Θ. 1+652
περί τη Χ.Θ. 1+245

* Τα ακριβή στοιχεία για τον έλεγχο των τεχνικών (Χ.Θ., µήκη τεχνικών, φάσεις κατασκευής,
όπου προβλέπονται κ.λ.π) θα ληφθούν από τις αντίστοιχες οριστικές µελέτες.
2.3

Πληροφορίες για τη Μελέτη και ∆ιαδικασία Ελέγχου

2.3.1 Πληροφορίες για τις υπό έλεγχο Μελέτες
Στον ελεγκτή θα χορηγούνται από την Ε.Ο.Α.Ε. τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία κατά
περίπτωση, µπορεί να διαφοροποιούνται ή να συµπληρώνονται:
• Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής τού έργου σε κατάλληλη κλίµα (1: 500), µε τον
άξονα της οδού µε τα στοιχεία της χάραξης και την ακριβή τοποθέτηση του τεχνικού.
• Κατάλληλα Αποσπάσµατα από την οριστική µελέτη οδοποιίας, οριζοντιογραφία, µηκοτοµή
και λεπτοµέρειες διατοµών.
• Αντίγραφα όλων των σχεδίων γενικής διάταξης, σχεδίων λεπτοµερειών και οπλισµών,
φάσεων κατασκευής και γενικά όλων των κατασκευαστικών σχεδίων της µελέτης.
• Αντίγραφα όλων των πινάκων οπλισµού/αναπτύγµατα.
• Αντίγραφο των σχετικών ειδικών όρων µελέτης ή/και κατασκευής.
• Αντίγραφα όλων των γεωτεχνικών (γεωτρήσεις, αποτελέσµατα δοκιµών και αξιολογήσεις),
γεωλογικών, τοπογραφικών και υδραυλικών µελετών σχετικών µε το τεχνικό καθώς
επίσης και των µελετών που αφορούν την αντιστήριξη των πρανών, κατασκευαστική
µέθοδο, ικριώµατα.
• Αντίγραφο της Τεχνικής Έκθεσης Τεχνικού, συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης από
τον κύριο µελετητή σύµφωνα µε το Παράρτηµα 5.1 των ΟΣΜΕΟ.
• Προµέτρηση – Προϋπολογισµός.
• Εγχειρίδιο συντήρησης.
2.3.2 ∆ιαθέσιµα στοιχεία µελετών
Θα ελεγχθούν οι οριστικές µελέτες των τεχνικών, για την σύνταξη των οποίων θα ληφθούν
υπόψη, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία και στοιχεία από τις παρακάτω διαθέσιµες µελέτες:
Προκαταρκτικές µελέτες γεφυρών - Α.∆.:
1) Γέφυρα Α.∆. από Χ.Θ. 0+261.09 έως Χ.Θ. 0+331.09 παράπλευρης οδού 2, του Α/Κ Ν.
Ευκαρπίας (Τ3 ΑΚ4) µε αρ. κυτ. 5931_74.
2) Γέφυρα Α.∆. από Χ.Θ. 0+068.83 έως Χ.Θ. 0+141.83 κάθετης οδού 2, του Α/Κ Ν.
Ευκαρπίας (Α∆4 ΑΚ4) µε αρ. κυτ. 5931_70.
3) Γέφυρα Α.∆. από Χ.Θ. 0+410.10 έως Χ.Θ. 0+677.40 κλάδου 1(Τ1Α5) µε αρ. κυτ. 5931_61.
4) Γέφυρα Α.∆. από Χ.Θ. 0+279.06 έως Χ.Θ. 0+446.64 κλάδου 2 (Τ2Α5)µε αρ. κυτ. 5931_62.
5) Γέφυρα Α.∆. από Χ.Θ. 0+784 έως Χ.Θ. 0+945.36 κλάδου 2 του Α/Κ Κων/πολίτικων (Τ8Α8)
µε αρ. κυτ. 5931_72.
6) Γέφυρα Α∆ από Χ.Θ. 1+622.56 έως Χ.Θ. 1+682.80 κλάδου 6 του Α/Κ Κων/πολίτικων
(Τ6Α8) µε αρ. κυτ. 5931_71.
7) Γέφυρα Α.∆. από Χ.Θ. 1+216.64 έως Χ.Θ. 1+267.57 κλάδου 5 του Α/Κ Κων/πολίτικων
(Τ7Α8) µε αρ. κυτ. 5931_73.
K:\A59000\design\tenders\2009_Έλεγχος Τεχνικών_5931_4600\Tefhi\SoW_checktechn_4600.doc

Σελ. 6

5931/4600/Β02

•

Στοιχεία οριστικής µελέτης οδοποιίας: (αρ. κυτ. 5931_39, 5931_49)

•

Πρότυπες Μελέτες Οχετών και Τοίχων Αντιστήριξης (CD)

2.3.3 ∆ιαδικασία Ελέγχου
Η ∆ιαδικασία Ελέγχου και τα παραδοτέα τεύχη θα είναι σύµφωνα µε τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. της
Ε.Ο.Α.Ε., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Υπενθυµίζεται στο Σύµβουλο ότι οφείλει
να παραδώσει στην Ε.Ο.Α.Ε. όλα τα στοιχεία ελέγχου, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και τα παρακάτω αναφερόµενα.
Τυχόν αποκλίσεις στη µελέτη από τους ισχύοντες Κανονισµούς και τα πρότυπα θα
αναφέρονται άµεσα στη ∆/νση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε.
Θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται τα παρακάτω:
1)

η µελέτη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ισχυόντων
προδιαγραφών, των Ο.Μ.Ο.Ε., των Π.Κ.Ε., των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. κλπ.

2)

το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται στην περιγραφή που περιλαµβάνεται στην
Τεχνική Έκθεση της µελέτης.

3)

η συµφωνία των σχεδίων γενικής διάταξης µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοποιίας.

4)

η εφαρµοζόµενη φόρτιση (συµπεριλαµβανοµένων και των φάσεων κατασκευής) είναι
κατάλληλη και έγκυρη.

5)

οι παραδοχές της µελέτης (συµπεριλαµβανοµένων και των φάσεων κατασκευής) είναι
κατάλληλες και έγκυρες.

6)

η µέθοδος ανάλυσης είναι κατάλληλη και έγκυρη.

7)

η συνολική ευστάθεια του τεχνικού είναι επαρκής τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και
µακροπρόθεσµα και ανταποκρίνεται στις γεωτεχνικές και γεωλογικές συνθήκες.

8)

η µελέτη θεµελίωσης είναι αποδεκτή και σύµφωνη µε τις προτάσεις και τα στοιχεία που
περιέχονται στην αξιολόγηση της γεωτεχνικής έρευνας και στις απαιτήσεις της
υδραυλικής µελέτης (π.χ. τρόπος θεµελίωσης, φέρουσα ικανότητα πασσάλων,
υποσκαφή κ.λ.π.). Ο ελεγκτής θα ενηµερώσει την Ε.Ο.Α.Ε. για τυχόν συντελεστές που
δεν είναι συµβατοί µε τις παραµέτρους / παραδοχές / προτάσεις της έκθεσης
Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Στοιχείων. Επίσης θα επιβεβαιώσει τη συµβατότητα των
αποχετευτικών διατάξεων του τεχνικού και των τυχόν προτεινόµενων έργων
αντιδιαβρωτικής προστασίας των βάθρων µε τα στοιχεία της µελέτης αποχέτευσης αποστράγγισης των οδικών έργων του αντίστοιχου τµήµατος.

9)

όπου έχουν εφαρµοσθεί παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισµούς,
προδιαγραφές, πρότυπα και οδηγίες, αυτές είναι κατάλληλες και έγκυρες.

10)

οι έλεγχοι όλων των στοιχείων της κατασκευής σε οριακή κατάσταση αστοχίας και
λειτουργικότητας.

11)

η διάταξη και η διαµόρφωση του οπλισµού είναι η ενδεικνυόµενη.

12)

οι λεπτοµέρειες µελέτης και οι λεπτοµέρειες οπλισµών είναι ικανοποιητικές και οι
πίνακες οπλισµών είναι σωστοί. Θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται ότι οι διατοµές δεν
έχουν υπερβολικά πυκνή διάταξη οπλισµού που έχει ως επακόλουθο ανεπαρκώς
δονηµένο σκυρόδεµα και επίσης ότι οι οπλισµοί στις περιοχές αγκυρώσεως των
προεντεταµένων φορέων δεν εµποδίζουν την διέλευση των καλωδίων προεντάσεως.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών είναι
σύµφωνα µε τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
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13)

η αιτιολόγηση του στατικού συστήµατος του µελετητή και η προσοµοίωση του µοντέλου
του Η/Υ είναι ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τις φάσεις κατασκευής που
δίνονται στην µελέτη.

14)

η γεωµετρία και οι πληροφορίες των διαστάσεων και οι συντεταγµένες σε σχέση µε την
οδοποιία είναι σωστές.

15)

οι προµετρήσεις και ο προϋπολογισµός είναι αποδεκτά.

16)

η ευστάθεια των πρανών κατά την διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου
είναι ικανοποιητική.

17)

Όπου απαιτείται, τα προσωρινά έργα είναι αποδεκτά. Βοηθητικές κατασκευές µόνιµες
ή µη, απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, είναι οι ενδεδειγµένες. Στην
περίπτωση ειδικών µεθόδων κατασκευής φορέων (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. παρ. 5.7) ή βάθρων οι
χρησιµοποιούµενες διατάξεις είναι οι ενδεδειγµένες.

Ο ελεγκτής, απαιτείται να επισκέπτεται την περιοχή του έργου και να εξετάζει την
καταλληλότητα των προτάσεων του µελετητή.
Μεταξύ του µελετητή και του ελεγκτή θα υπάρχει ανεξαρτησία. Μελετητής και ελεγκτής
µπορούν ωστόσο να επικοινωνούν ο ένας µε τον άλλο, µε την σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Α.Ε,
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσµατα είναι άµεσα συγκρίσιµα και αποδεκτά.
Όταν ο ελεγκτής χρησιµοποιεί µία διαφορετική µέθοδο ανάλυσης τότε πρέπει να υπάρχει η
σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Α.Ε.
Όταν η Ε.Ο.Α.Ε. εκτιµά ότι είναι δυνατή η ανάµειξη του ελεγκτή από την αρχή της εκπόνησης
της µελέτης, η διεξαγωγή του ελέγχου µπορεί να αρχίσει πριν από την ολοκλήρωση της
µελέτης. Στην περίπτωση αυτή µελετητής και ελεγκτής, µπορούν να προχωρούν εκ
παραλλήλου.
Σε περίπτωση επιστηµονικής διαφωνίας για την µελέτη, η Ε.Ο.Α.Ε. θα συγκαλεί σύσκεψη
στα γραφεία της, µε τον µελετητή και τον ελεγκτή. Εάν η διαφωνία δεν επιλυθεί, η Ε.Ο.Α.Ε.
έχει το δικαίωµα να προσλάβει έναν ανεξάρτητο σύµβουλο για την επίλυση του
προβλήµατος.
Μετά από την παραλαβή της έκθεσης του ελεγκτή η Ε.Ο.Α.Ε. µπορεί να ζητήσει από τον
αρχικό µελετητή να τροποποιήσει την µελέτη του ανάλογα.
Οι αναθεωρηµένες υποβολές της µελέτης, που θα γίνουν µε βάση τα σχόλια του ελέγχου, θα
διαβιβαστούν στον σύµβουλο ελεγκτή για να ελέγξει εκ νέου αν οι προτεινόµενες
τροποποιήσεις και διορθώσεις συµπεριλήφθηκαν στην νέα αναθεωρηµένη υποβολή του
µελετητή. Ο επανέλεγχος αυτός συνιστά µέρος της διαδικασίας του ελέγχου και η αµοιβή του
συµπεριλαµβάνεται στην καθορισθείσα, κατά περίπτωση, αµοιβή ελέγχου.
Ο ελεγκτής, όταν η µελέτη είναι αποδεκτή, µαζί µε την έκθεση ελέγχου θα υποβάλει
πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο θα βεβαιώνει ότι η µελέτη (πιθανώς τροποποιηµένη µετά
από τον έλεγχο και µε τυχόν διορθώσεις µε κόκκινο επί των σχεδίων) είναι «κατάλληλη για
κατασκευή» και ότι ο έλεγχος διεξήχθη σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία (Βλ. κεφ.
5 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.: παραγρ. 5.11, 5.12 κλπ, παράρτηµα 5.2 κλπ).
Το τελικό πιστοποιητικό ελέγχου θα εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και θα
συνοδεύεται από την τελική έκθεση ελέγχου και τα σχέδια της µελέτης σφραγισµένα
«Κατάλληλο για κατασκευή».
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Εφόσον ελέγχονται τµηµατικές υποβολές και όταν αυτές είναι αποδεκτές, θα υποβάλλονται,
για κάθε µία από αυτές, έκθεση ελέγχου, σφραγισµένα σχέδια και τεύχη «Κατάλληλο για
κατασκευή» και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου (για την τµηµατική υποβολή).
Οι υπολογισµοί ελέγχου θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα.
2.3.4 ∆ιαχείριση Ελέγχου µελέτης
Η επίβλεψη και η διαχείριση του ελέγχου των µελετών θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών
της ‘’Εγνατία Οδός Α.Ε’’. Ο ελεγκτής θα πρέπει µέσα σε διάστηµα τριών (3) ηµερών (από την
παραλαβή της υποβολής) να επιβεβαιώσει µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) εάν:
1. η υποβολή είναι αποδεκτή και µπορεί να προχωρήσει ο έλεγχος ή
2. η υποβολή δεν είναι αποδεκτή
Στην περίπτωση (1), ο ελεγκτής θα στείλει τα σχόλια του στην Ε.Ο.Α.Ε και θα σηµειώσει µε
κόκκινο στα σχέδια της µελέτης τις απαιτούµενες διορθώσεις. Ο ελεγκτής θα εκτιµήσει επίσης
τις εργάσιµες ηµέρες, που απαιτούνται για την αναθεώρηση της µελέτης από τον µελετητή,
(βάσει των σχολίων του ελέγχου) και θα ενηµερώσει την Ε.Ο.Α.Ε., που θα αποφασίσει για
τον χρόνο επανυποβολής της µελέτης αναθεωρηµένης.
Στην περίπτωση (2) που η µελέτη δεν είναι αποδεκτή ή δεν µπορεί µε τα παρεχόµενα
στοιχεία να προχωρήσει ο έλεγχος της, λόγω απαιτουµένων διευκρινίσεων/συµπληρώσεων,
ο ελεγκτής θα ζητήσει άµεσα από τον µελετητή τα απαιτούµενα στοιχεία, µε ταυτόχρονη
ενηµέρωση της Ε.Ο.Α.Ε.
3.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.1

Οδηγίες εκπόνησης ελέγχου µελετών

3.1.1 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας
Οι µελέτες θα ελέγχονται σύµφωνα µε τους παρακάτω Κανονισµούς,προδιαγραφές,
πρότυπα και οδηγίες:
α) Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Κ.Τ.Σ -97 (ΦΕΚ 315/Β/17.4.97) και την
Προσαρµογή του Κ.Τ.Σ -97 στις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Προτύπων για το τσιµέντο
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. (ΦΕΚ 537/Β/01.05.02),
β) Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ
1416/Β/17.07.08, ΦΕΚ 2113 /Β /13.10. 08),
γ) DIN – Fachberichte 101, 102, 103, 104 και τις Οδηγίες για την εφαρµογή των κανονισµών
DIN – F/B στην Ελλάδα, Εγκύκλιος 23/∆ΜΕΟ/ο/6289/27-08-07,
δ) Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (Ο.Μ.Ο.Ε),
ε) Λοιπούς ισχύοντες Κανονισµούς, (σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε.), που θα εφαρµόζονται
σε συνδυασµό µε τις σχετικές Εγκυκλίους και Οδηγίες, τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. τα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (Π.Κ.Ε) και τις εν γένει υποδείξεις της Ε.Ο.Α.Ε.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των Κανονισµών κ.λ.π., ο Ανάδοχος υποχρεούται να
απευθυνθεί στη ∆/νση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε..
Κατά τον έλεγχο της µελέτης, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη τον Ο.Σ.Α.Τ και τους
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
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3.2

Αντισεισµικός Σχεδιασµός

Η αντισεισµική µελέτη των τεχνικών θα ελέγχεται σύµφωνα µε τους:
α) Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό 2000 (ΕΑΚ2000-ΦΕΚ 2184Β/20-12-99),
β) Την τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού
Αντισεισµικού Κανονισµού ΕΑΚ-2000», Εγκύκλιος 18/14-7-2003 (∆17α/04/62/ΦΝ275),
γ) Την τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού - ΕΑΚ - 2000»
λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας», Εγκύκλιος 26/2-9-2003
(∆17α/02/78/ΦΝ275),
δ) Τις Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών σε συνδυασµό µε τους κανονισµούς
DIN – F/B (Εγκύκλιος 23/∆ΜΕΟ/ο/6289/27-08-07 κ.λ.π.), λοιπούς ισχύοντες κανονισµούς
και λοιπές Οδηγίες κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε
και σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία.
Το τµήµα, στο οποίο βρίσκονται τα υπό έλεγχο τεχνικά, εντάσσεται στη Σεισµική Ζώνη Ι.
Συντελεστής σπουδαιότητας θα ληφθεί γενικά γ= 1,0.
Εφόσον στην µελέτη προβλέπεται κατασκευή του τεχνικού κατά φάσεις, ο έλεγχος αυτών
εντάσσεται στο αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.
4.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.1

Γενικά

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της Σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση
του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός (ο χρόνος) προσδιορίζεται στην προκήρυξη του
διαγωνισµού.
Η έναρξη της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του.
Το συνολικό χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση των εργασιών της Σύµβασης, δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Το χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι
στην τεχνική προσφορά τους, θα περιλαµβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης του αµιγώς
µελετητικού αντικειµένου (στην προκειµένη περίπτωση, Έλεγχος) καθώς και τον
επιπρόσθετο χρόνο, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Ελεγκτής, ή / και για τον χρόνο για τον
οποίο απαιτείται για τη διαχείριση της διαδικασίας και των παραδοτέων του Ελέγχου.
Είναι δυνατόν να συντµηθεί ο χρόνος ελέγχου των ενδιαµέσων σταδίων, υπό τον όρο ότι η
σύντµηση αυτή θα αιτιολογείται πλήρως από την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της
οµάδας µελέτης, σε συνδυασµό µε τη στελέχωσή της, την αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία
της προτεινόµενης µεθοδολογίας και την αξιοποίηση του εξοπλισµού του προσφέροντα.
4.2

Στάδια ελέγχου

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα προβλεπόµενα στάδια ελέγχου*, ο αντίστοιχος χρόνος,
όπως θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την ΕΟΑΕ, καθώς και τα ποσοστά αµοιβής ανά
στάδιο ελέγχου, για κάθε τεχνικό.
1. Έκθεση Εκτίµησης Έργου (ΕΕΕ): σύµφωνα µε την παρ. 5.4.3 του παρόντος
αντικειµένου εργασιών.
2. Στάδιο 1: Επισκόπηση σχεδίων γενικής διάταξης (διατοµή, διατάξεις επιθεώρησης και
συντήρησης), Τεχνικής έκθεσης (παραδοχές µελέτης, κανονισµοί, φορτία, υλικά, κ.λ.π.),
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διατάξεων ανοιγµάτων, µεθόδου και φάσεων κατασκευής, επιβεβαίωση συµβατότητας µε την
εγκεκριµένη µελέτη οδοποιίας (οριζοντιογραφία, µηκοτοµή, διατοµές), αποδοχή
προτεινόµενου
τύπου
θεµελίωσης,
λαµβάνοντας
υπόψη
τα
στοιχεία
των
γεωλογικών/γεωτεχνικών µελετών, και τυχόν απαιτούµενων προσωρινών/µόνιµων µέτρων
για
την
κατασκευή
του
έργου,
σχολιασµό
προτεινόµενων
έργων
αποχέτευσης/αποστράγγισης φορέα σε σχέση µε την εγκεκριµένη µελέτη αποχέτευσης
αποστράγγισης κ.λ.π.
3. Στάδιο 2: Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων – οπλισµών, θεµελίωσης, βάθρων /
ακροβάθρων, φορέα και προέντασης. Έλεγχος εφεδράνων και αρµών, σχεδίων
λεπτοµερειών και των σχετικών προδιαγραφών τους. Έλεγχος φάσεων κατασκευής φορέα,
σύµφωνα µε τα προτεινόµενα στην µελέτη στάδια κατασκευής κ.λ.π.
4. Στάδιο 3: Έλεγχος της πλήρους τελικής υποβολής του φορέα, υποβολή υπολογισµών
ελέγχου, τελικής έκθεσης και πιστοποιητικού ελέγχου και σφραγισµένα σχέδια και τεύχη
(τεχνική έκθεση κ.λ.π) της τελικής υποβολής της µελέτης «Κατάλληλο για Κατασκευή».**

α/α

1

Στάδιο
Ελέγχου*

-

2

1

3

2

4

3

Χρονική διάρκεια
(ηµερολογιακές
ηµέρες)
20
(ανάλογα µε την
υπό Έλεγχο
Μελέτη)
Μέγιστη διάρκεια:
15
(ανάλογα µε την
υπό Έλεγχο
Μελέτη)
Μέγιστη διάρκεια:
30
15

Τµηµατική Πληρωµή
Παραδοτέα
Έκθεση
Εκτίµησης Έργου
(για όλες τις υπό
έλεγχο µελέτες)

Ποσοστό (%)

Εξόφληση

10

Σταδίου 1 (βλ.
ανωτέρω)

20

Με την
έγκριση του
ελεγχθέντος
σταδίου

Σταδίου 2 »

40

»

Σταδίου 3
(ως προβλέπεται
ανωτέρω)

30

»

* Στην περίπτωση τµηµατικών υποβολών της µελέτης (π.χ. θεµελίωση, βάθρα, φορέας
κ.λ.π.) τα ενδιάµεσα στάδια ελέγχου, οι αντίστοιχοι χρόνοι και οι επιµέρους αµοιβές, θα
καθορίζονται ανάλογα. Τα παραπάνω αναφερόµενα ενδιάµεσα στάδια µπορεί επίσης να
συγχωνευθούν, αν αυτό απαιτηθεί.
** Ο ελεγκτής θα υποβάλει για τα στάδια ελέγχου και τις τµηµατικές υποβολές της µελέτης
εφόσον απαιτηθούν, έκθεση και πιστοποιητικό ελέγχου µε κατάλογο των σχεδίων και τευχών
που εγκρίνονται καθώς και σφραγισµένα τα εν λόγω σχέδια και τεύχη ως «Κατάλληλο για
Κατασκευή» (µε διορθώσεις µε κόκκινο, όπου αυτό απαιτείται).
Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις και η µελέτη δεν µπορεί να εγκριθεί, ο ελεγκτής
θα υποβάλει έκθεση µε τα σχόλια του ελέγχου και θα ελέγξει την αναθεωρηµένη µελέτη,
σύµφωνα και µε τα παραπάνω αναφερόµενα (παρ. 2.3.2).
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5.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

5.1

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

Απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον Ανάδοχο.
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον
ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Ελεγκτής της µελέτης θα 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 Συµβούλου για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η
Ε.Ο.Α.Ε. 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. Η Ε.Ο.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να
απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί τις διαδικασίες αυτές.
Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής:
•
∆ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων
στοιχείων.
•
Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισµών ελέγχου 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.
•
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 ελέγχου σχετικά
µε αλλαγές στην µελέτη και τη σχετική αλληλογραφία.
•
∆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 ελεγκτή για το εκπόνηση του ελέγχου των µελετών είναι να
συνεργάζεται, όπου αυτό απαιτηθεί, µε όλους τους εµπλεκόµενους στο έργο µελετητές, ώστε
να µην υπάρχουν ασυµβατότητες µεταξύ της µελέτης εκάστου τεχνικού και των υπολοίπων
µελετών του τµήµατος και γενικότερα για να εξασφαλίζεται η τήρηση του συµφωνηµένου
χρονοδιαγράµµατος εργασιών.

K:\A59000\design\tenders\2009_Έλεγχος Τεχνικών_5931_4600\Tefhi\SoW_checktechn_4600.doc

Σελ. 12

5931/4600/Β02

5.3

Αρχειοθέτηση

5.3.1 Γενικά
Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα των
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., εκτός αν στο παρόν ορίζεται διαφορετικά.
Οι υποβολές ελέγχου θα γίνονται σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. Τα ψηφιακά στοιχεία
µελέτης θα υποβάλλονται µε τη µορφή που προβλέπεται από τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Όλα τα κείµενα
θα είναι σε µορφή Microsoft Word 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.
5.3.3 Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή
Επιπροσθέτως της ενότητας των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. «Ψηφιακή µορφή των παραδοτέων», ισχύουν
και οι ακόλουθες διατάξεις, γενικά για τις υποβολές µελετών και όσον αφορά στους ελέγχους
όπου απαιτείται:
1. Για όλες τις µελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” (APPROVED)
και µόνον για αυτές, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή, 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 εταιρείας
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 γίνεται αντιληπτό 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).
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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.
8. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση τα 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)
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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 / DVD ROM ανά υποβολή.
Εκθέσεις

5.4

5.4.1 Γενικά
•
•
•
•

Έκθεση Εκτίµησης Έργου (ΕΕΕ) βλ. και παρ. 5.4.3.
Εκθέσεις προόδου, όταν αυτό απαιτηθεί.
Ειδικές Τεχνικές Εκθέσεις (Εκθέσεις Ελέγχου) όπως ορίζονται στο παρόν Αντικείµενο
Εργασιών.
Τελική Έκθεση Ελέγχου συνοδευόµενη από υπολογισµούς και τελικό πιστοποιητικό
ελέγχου.

5.4.2 Εκθέσεις Ελέγχου
Οι ενδιάµεσες εκθέσεις ελέγχου θα υποβάλλονται σε 1 αντίτυπο. Η τελική έκθεση και το
τελικό Πιστοποιητικό Ελέγχου θα υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα και 1 ψηφιακό αντίγραφο.
5.4.3 Έκθεση Εκτίµησης Έργου (ΕΕΕ)
-

-

Τεχνική εκτίµηση του έργου.
Εκτίµηση της επάρκειας των υπαρχουσών πληροφοριών για την διεξαγωγή του ελέγχου
(στοιχεία χάραξης οδοποιίας, γεωλογικές / γεωτεχνικές µελέτες, υδραυλικές µελέτες,
περιβαλλοντική µελέτη κ.λ.π).
Χρονοδιάγραµµα ελέγχου και πρόγραµµα εργασιών, σύµφωνα µε την παρ. 4.
Προτεινόµενο πρόγραµµα συσκέψεων.

Το προσχέδιο της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου (ΕΕΕ) θα υποβάλλεται στην Ε.Ο.Α.Ε. για
σχολιασµό εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Μετά
την απάντηση της Ε.Ο.Α.Ε. ο Ανάδοχος θα υποβάλει την οριστική Έκθεση. Αν απαιτηθούν
τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος θα γίνονται σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε.

5.5

Συσκέψεις

Ο ελεγκτής θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις που θα διεξάγονται στα γραφεία της Εταιρείας
ή του Συµβούλου Μελετητή, όταν αυτό ζητηθεί.
Ο ελεγκτής θα συντάσσει, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία, τα πρακτικά των συσκέψεων στα
Ελληνικά και θα τα υποβάλει στην ΕΟΑΕ µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την κάθε
σύσκεψη.
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Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2009

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Γεώργιος Νόλας
Πολιτικός Μηχανικός
∆ιεύθυνσης Μελετών

Μιχαήλ Τσιτώτας
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής
Συντονιστής Μελετών Εξωτ. Περιφ.
Οδού Θεσσαλονίκης

Γκαβαϊσέ Ευγενία
Πολιτικός Μηχανικός
∆ιεύθυνσης Μελετών

Χαρίσης Κέκης
∆ιευθυντής Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
µε την 602/3/28.09.09 απόφαση του ∆.Σ.
της ΕΟΑΕ

∆ηµήτριος Τσιαπραλής
∆ιευθυντής Συµβάσεων

Χρίστος Μπλάντας
Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

Χρίστος Μπλάντας
Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναθ
.

Ηµ/νία

Συντάξας

Για την
Οδοποιία

A

02/10/09

ΓΝ/ΕΓΚ

∆Σ

Για τα
Γεωτεχνικά

Για τα
Γεωλογικά

ΕΣ

ΕΧΓ

Για τα
Για τα
Υδραυλι-κά H/Μ

∆Κ
------

ΒΒ

Για τις
Τοπογραφι κές
Εργασίες

ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος

ΜΠ
------

ΕΓ
------

B
Γ
∆
E
κλπ
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ΤΜΗΜΑ
Προδιαγραφών και
κανονισµών

Συντονιστής
Μελετών Εξωτ.
Περιφερειακής
Θεσσαλονίκης Αναπληρωτής
∆ιευθυντής

ΚΠ

ΜΤ

