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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
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ΤΜΗΜΑ «ΣΜΙΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης και των Γεωτεχνικών
Αξιολογήσεων και Μελετών
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Γενικά
Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Μελέτης χωρίζεται σε πέντε ενότητες:
Εισαγωγή
Αντικείµενο Εργασιών
Τεχνικά στοιχεία µελέτης
Χρονοδιάγραµµα µελέτης
Εκτέλεση Έργου

Γενική περιγραφή των τµηµάτων, υπάρχουσα
κατάσταση και κύριοι σκοποί της Σύµβασης
Λεπτοµερής
περιγραφή
της
απαιτούµενης
µελετητικής εργασίας.
Καθορισµός των εφαρµοζόµενων κανονισµών
Καθορισµός των ηµεροµηνιών πέρατος των
διαφόρων σταδίων της µελέτης.
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.
Aνάδοχος

Εγνατία Οδός, αυτοκινητόδροµος.
Κάθετος Άξονας, οδός
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που
συνάπτει µε την Ε.Ο.Α.Ε. σύµβαση για τις εκκρεµούσες
µελετητικές εργασίες.
Ο ανάδοχος

Μελετητική
οµάδα
Μελετητής
Ο.Μ.Ο.Ε.
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
Ο.Σ.Α.Τ.
Συντονιστής

1.2

Η µελετητική οµάδα ή µεµονωµένο µέλος της µελετητικής
οµάδας
Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας
Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Εγνατίας
Οδού Α.Ε.
Οδηγός Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου της Εγνατίας
Οδού Α.Ε.
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.

Περιγραφή του Τµήµατος και Υφιστάµενη Κατάσταση της Μελέτης

Με την ΚΥΑ ∆1/ο/3145/01-09-2010 εκχωρήθηκε και µεταβιβάσθηκε στην «ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ Α.Ε.» η αρµοδιότητα για την µελέτη και κατασκευή, την προώθηση του συνόλου
των διαδικασιών ένταξης σε χρηµατοδότηση καθώς και τη διοίκηση της κατασκευής µεταξύ
άλλων και του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα».
Ο κάθετος άξονας 70 θα συνδέει την Εγνατία Οδό µέσω της πόλης Ξάνθης µε τα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Tο µήκος του άξονα ανέρχεται σε 55 χλµ περίπου, εκ των
οποίων τα 49 χλµ. αφορούν το τµήµα «Ξάνθη–Εχίνος-∆ηµάριο- Σύνορα» και τα 6χλµ. την
παράκαµψη της πόλης της Ξάνθης.
Σήµερα από τα 49χλµ του κάθετου Άξονα τα 40χλµ είναι υφιστάµενη οδός που
παρουσιάζει µειωµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (ταχύτητα Ve=30 km/h περίπου) και
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στα επόµενα 9 χλµ (τµήµα «∆ηµάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα»), υπάρχει µόνο ένας
δασικός χωµατόδροµος.
Στο δεύτερο τµήµα «Σµίνθη – Εχίνος» του Άξονα 70, υφιστάµενου µήκους 13 χιλιοµέτρων
περίπου, πλάτους 5,5 έως 7,0µ, η οδός σε µεγάλο µήκος χρειάζεται διαπλάτυνση,
οριζοντιογραφικές βελτιώσεις ή ακόµα και οριζοντιογραφικές παραλλαγές.
Η ευρύτερη περιοχή του έργου ανήκει διοικητικά στο νοµό Ξάνθης και πιο συγκεκριµένα
βρίσκεται στην βόρεια ορεινή συνοριακή ζώνη του νοµού.
Το υπό µελέτη τµήµα, το οποίο είναι της τάξης των 11χλµ., ξεκινά λίγο πριν τον οικισµό
της Σµίνθης και αφού γεφυρώσει το ρέµα (της Σµίνθης) ακολουθεί την δυτική όχθη του
ποταµού Μάγδη βελτιώνοντας την υφιστάµενη οδό. Στη συνέχεια διασταυρώνεται
ανισόπεδα µε τον δρόµο προς Μύκη (ο κάθετος άξονας διέρχεται πάνω από τον δρόµο
προς Μύκη) και συνεχίζει ακολουθώντας το βελτιωµένο τµήµα µέχρι το σηµείο στο οποίο
αρχίζουν οι ανακάµπτοντες ελιγµοί για την άνοδο προς την διασταύρωση µε Κένταυρο.
Στο σηµείο αυτό, µε την µε την διαθέσιµη οριστική µελέτη οδοποιίας, προβλέπεται η
κατασκευή σήραγγας µήκους περίπου 600,00µ. Στη συνέχεια ακολουθείται και βελτιώνεται
ο υφιστάµενος δρόµος έως και πριν τον Εχίνο. Εκεί, η χάραξη παραλλάσσεται πριν από
την γέφυρα του Εχίνου, περνώντας πίσω από το ∆ασονοµείο και αφού γεφυρώσει τον
ποτ. Εχίνο συµβάλλει στην υφιστάµενη οδό προς Μελίβοια - ∆ηµάριο. Η περιοχή από την
οποία διέρχεται ο υφιστάµενος δρόµος η βελτίωση του οποίου και µελετάται
χαρακτηρίζεται από το έντονο µορφολογικό ανάγλυφο του εδάφους µε συνεχείς
πτυχώσεις, και κατά τόπους υψηλές εγκάρσιες κλίσεις.
Για την υλοποίηση του συνόλου του Κάθετου Άξονα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
∆ιακρατικής Συµφωνίας (διατοµή πλάτους 7,5µ./10,5µ. και ταχύτητα µελέτης 60 χλµ/ώρα),
απαιτείται κατά τµήµα η εκπόνηση µελετών για την βελτίωση της υφιστάµενης οδού.
Υπάρχουν οι παρακάτω µελέτες που εκπονήθηκαν µε συµβάσεις της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης:
 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τo τµήµα Σµίνθη – Μύκη και µελέτη
Προέγκρισης Χωροθέτησης για το τµήµα Γλαύκη – Εχίνος, η οποία θα χρειαστεί µερική ή
ολική αναθεώρηση µε βάση την νέα οριστική µελέτη οδοποιίας
 Προκαταρκτική µελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης
 Μελέτη Τοπογραφίας
 Οριστική µελέτη Οδοποιίας, για την οποία θα απαιτηθεί επικαιροποίηση καθώς δεν
εκπονήθηκαν παράλληλα και οι απαιτούµενες συνοδές µελέτες
 Αναγνωριστική γεωλογική µελέτη
Για την βελτίωση του τµήµατος Σµίνθης - Εχίνου θα εκπονηθούν στα πλαίσια άλλων
συµβάσεων οι παρακάτω µελέτες και έρευνες:
1.
Συµπληρωµατική Τοπογραφική µελέτη –µελέτη Κτηµατολογίου
2.
Επικαιροποίηση της Οριστικής µελέτης οδοποιίας
3.
Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης
4.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τµήµα Σµίνθη –Εχίνος- Μελίβοια
5.
Οριστική µελέτη Αποχέτευσης-Αποστράγγισης
6.
Οριστική γεωλογική µελέτη
7.
Γεωτεχνικές µελέτες- Αξιολογήσεις
8.
Προκαταρκτικές Μελέτες Τεχνικών
9.
Γεωτεχνικές Έρευνες.
Κατόπιν τούτων και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της η ΕΟΑΕ προκηρύσσει επτά
διαγωνισµούς µελετών για την ολοκλήρωση των απαραίτητων µελετών που αφορούν στη
βελτίωση του τµήµατος «Σµίνθη – Εχίνος»
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Με την απόφαση 706/3/15-02-2012 του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αποφασίσθηκε
µεταξύ άλλων η προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής
300.391,00 ευρώ περίπου, για την εκπόνηση της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης και των
Γεωτεχνικών Αξιολογήσεων και Μελετών του οδικού τµήµατος.
Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται οι διαθέσιµες µελέτες του τµήµατος.
Το παρόν αντικείµενο εργασιών περιγράφει την µεθοδολογία µελέτης και τις υποχρεώσεις
του Αναδόχου στα πλαίσια των καθηκόντων του, για την εκπόνηση της οριστικής
γεωλογικής µελέτης και της οριστικής γεωτεχνικής µελέτης και αξιολόγησης.
Οδοποιία
Στα πλαίσια άλλης σύµβασης θα επικαιροποιηθεί η οριστική µελέτη οδοποιίας, µε την
οποία θα γίνει και η τελική επιλογή της χάραξης αλλά και η µελέτη σήµανσης – ασφάλισης.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα συνεργαστεί µε τον Οδοποιό Μελετητή προκειµένου να
βελτιστοποιηθεί και οριστικοποιηθεί η χάραξη της οδού. Στόχος είναι να αποφευχθούν
όπου και εάν είναι εφικτό, οι γεωλογικοί/γεωτεχνικοί κίνδυνοι (π.χ. µέσω τροποποιήσεων
της χάραξης της οδού). Τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία αυτής της µελέτης θα
παρουσιαστούν πάνω στα σχέδια της επικαιροποιηµένης οριστικής µελέτης οδοποιίας.
Υδραυλικά
Για το τµήµα της οδού, θα εκπονηθεί οριστική υδραυλική µελέτη στα πλαίσια άλλης
σύµβασης. Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα συνεργαστεί µε τον Υδραυλικό Μελετητή για την
αντιµετώπιση τυχόν γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων που οφείλονται στην κίνηση του
νερού, όπως διαβρώσεις, υποσκαφές, εµποτισµοί κ.α.
Σήραγγα
Στα πλαίσια άλλης σύµβασης εκπονείται η Οριστική Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη
της σήραγγας Σµίνθης.
Περιβαλλοντικά
Στο παρελθόν και για το τµήµα Σµίνθη – Μύκη έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Box. No. 7000_38) και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 100840/30-1-2006 ΚΥΑ
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Για το τµήµα της οδού από Γλαύκη µέχρι Ελληνοβουλγαρικά σύνορα του οποίου
υπότµηµα είναι το Σµίνθη – Εχίνος έχει εκπονηθεί Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης, και
έχει εκδοθεί η 29036/5924/6-11-1998 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης.
Το τµήµα Μύκη - Εχίνος δεν έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Συνεπώς θα εκπονηθεί
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια άλλης σύµβασης, µε σκοπό την
έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων.
Ο Σύµβουλος πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία µε τη ∆/νση Μελετών και τον
Ανάδοχο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
•
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι σύµφωνη µε τα πιο πρόσφατα
δεδοµένα των µελετών των υπολοίπων ειδικοτήτων.
•
Οι µελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης δεν θα είναι
αντίθετες µε τις προτάσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσον αφορά
την άµβλυνση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον.
Εφόσον χρειαστεί, ο Σύµβουλος θα παράσχει στον µελετητή της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν (σχέδια,τεχνικές εκθέσεις κ.τ.λ.).
Στην επόµενη εικόνα φαίνεται ο κάθετος άξονας 70: Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά
Σύνορα και το τµήµα του Σµίνθη – Εχίνος.
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Σκοπός της παρούσης Σύµβασης Μελέτης

1.3

Το έργο του αναδόχου θα περιλαµβάνει την εκπόνηση των παρακάτω µελετών :
•

Έκθεση Εκτίµησης Έργου,

•

Οριστική γεωλογική µελέτη,

•

Γεωτεχνικές Αξιολογήσεις - Μελέτες,

για το τµήµα «Σµίνθη – Εχίνος» του κάθετου άξονα 70: Ξάνθη – Εχίνος –
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπως αυτό ορίζεται στην υφιστάµενη οριστική µελέτη
οδοποιίας (αριθµός µελέτης ΕΟΑΕ 7015_4α), µήκους 11 περίπου χιλιοµέτρων.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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. Οι εργασίες του γεωλόγου και του γεωτεχνικού µελετητή
περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.

2.2

Γεωλογικά / Γεωτεχνικά

2.2.1

Γενικά

Ο σκοπός της γεωλογικής / γεωτεχνικής µελέτης είναι η διευκόλυνση της σύνταξης
οριστικής µελέτης οδοποιίας για κάθε πτυχή των έργων και των Τευχών ∆ηµοπράτησης
για την κατασκευή, καθώς και η υποστήριξη της προκαταρκτικής µελέτης των τεχνικών.
Ο µελετητής θα εκτελέσει επιτόπια έρευνα στην περιοχή για τον καθορισµό της έκτασης
του αντικειµένου των απαιτουµένων γεωλογικών / γεωτεχνικών ερευνών.
Ο µελετητής θα προβεί σε λεπτοµερή εκτίµηση όλων των υπαρχουσών γεωλογικών /
γεωτεχνικών µελετών, τις οποίες θα λάβει υπόψη σε όλες τις προτεινόµενες έρευνες και
εκθέσεις. Έχει εκπονηθεί η αναγνωριστική γεωλογική µελέτη στον Κάθετο Άξονα Ξάνθη –
Βουλγαρία (Μελετητής: Ν. Μούρτζας, αριθµός κυτίου µελέτης ΕΟΑΕ 7000_10).
Παραδοτέα

2.2.2
•
•
•
•
2.2.3

Έκθεση Εκτίµησης Έργου (γεωλογική – γεωτεχνική) που θα συνοδεύεται από
πρόγραµµα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών,
Οριστική γεωλογική µελέτη,
Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών σε θέσεις χωµατουργικών έργων και
τεχνικών,
Γεωτεχνική µελέτη χωµατουργικών (επίπεδο προµελέτης όπως ορίζεται στον
Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών-Κεφάλαιο Ι),
Έκθεση Εκτίµησης Έργου

Ο Γεωτεχνικός µελετητής θα συντάξει την Έκθεση Εκτίµησης Έργου, η οποία θα
υποβληθεί στην Ε.Ο.Α.Ε., σε συνεργασία µε όλες τις εµπλεκόµενες ειδικότητες, όπως
περιγράφεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
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Σκοπός της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου είναι:
• Η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και των συνθηκών που επικρατούν, η
καταγραφή των θεµάτων που θα µελετηθούν καθώς και η πρόταση των ερευνών –
εργασιών που απαιτούνται για την επίλυση των θεµάτων µε κατάλληλη αιτιολόγηση.
• Η επιγραµµατική παρουσίαση των εναλλακτικών προτάσεων για την επίλυση των
κύριων προβληµάτων της µελέτης, θέτοντας προτάσεις στον εργοδότη προς
υιοθέτηση. Όταν παρέχονται εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από
παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της καθεµίας µαζί µε ενδεικτικές
(απλές αναφορές) κόστους και συντήρησης.
Στην Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα γίνεται:
α) επιβεβαίωση της επάρκειας των υφιστάµενων τοπογραφικών αποτυπώσεων και
αιτιολογηµένη πρόταση για πρόσθετες τοπογραφικές εργασίες, εάν απαιτούνται
β) λεπτοµερής περιγραφή των υφιστάµενων αποτελεσµάτων των γεωλογικών µελετών
και των γεωερευνητικών εργασιών καθώς και αξιολόγησή τους.
γ) λεπτοµερής περιγραφή των προτεινόµενων γεωλογικών ερευνών και γεωερευνητικών
εργασιών (αντικείµενο εργασιών) µε κατάλληλη αιτιολόγηση.
δ) πρόταση για εκπόνηση πρόσθετης µελέτης που δεν εµπίπτει στο αντικείµενο
γεωλόγου - γεωτεχνικού (π.χ. υδραυλική µελέτη) .
Επίσης, θα αναπτύσσεται η µεθοδολογία και η αλληλουχία των προτεινόµενων εργασιών
συνοδευόµενη από το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα στο οποίο θα περιλαµβάνεται ο
καθαρός χρόνος εκπόνησης µελέτης. Στο χρονοδιάγραµµα πρέπει να εκτιµώνται και οι
χρόνοι που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από άλλες ειδικότητες (π.χ.
γεωερευνητικές εργασίες, χρόνοι άλλων απαιτούµενων µελετών) καθώς και ο χρόνος
ελέγχου και έγκρισης της µελέτης. Η δέσµευση του µελετητή αφορά µόνο τον καθαρό
χρόνο εκπόνησης της µελέτης.
Θα γίνονται προτάσεις για την υποβολή των εκθέσεων (π.χ. χωρισµός των εργασιών σε
γεωγραφικά τµήµατα, πρόσθετες τµηµατικές εκθέσεις, αν θεωρείται σκόπιµο από τον
µελετητή). Κάθε έκθεση θα είναι συνδυασµός Γεωλογικής / Γεωτεχνικής φύσης.
2.2.4

Πρόγραµµα γεωερευνητικών εργασιών

Το Πρόγραµµα των Γεωερευνητικών εργασιών θα υποβληθεί προς έγκριση στην
Ε.Ο.Α.Ε., στα πλαίσια της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου. Θα περιλαµβάνει λεπτοµερή
περιγραφή και αιτιολόγηση των προτεινόµενων γεωερευνητικών εργασιών που
απαιτούνται για το υπό µελέτη έργο, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες γεωλογικές και
γεωτεχνικές µελέτες στην περιοχή του έργου. Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο του
προγράµµατος θα είναι σύµφωνο µε την § 1.1 του Κεφαλαίου Ι του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών.
2.2.5

Γεωλογικές / Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες

Ο Γεωλόγος Μελετητής θα εκτελέσει τις εγκεκριµένες γεωλογικές έρευνες.
Οι εγκεκριµένες γεωερευνητικές εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο
Γεωερευνητικών Εργασιών που θα ορίσει η Ε.Ο.Α.Ε. Ο Ανάδοχος των γεωερευνητικών
εργασιών θα χωροθετήσει τις θέσεις των εγκεκριµένων προς εκτέλεση ερευνητικών
διανοίξεων και θα αποτυπώσει τις τελικές θέσεις εκτέλεσής τους. Ο Γεωτεχνικός
Μελετητής θα ελέγξει τις χωροθετηµένες θέσεις των γεωτρήσεων, πριν την έναρξη της
έρευνας και θα βεβαιώσει την ορθή χωροθέτησή τους.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα επιβλέψει τις γεωερευνητικές εργασίες και θα εξασφαλίσει
τα επίπεδα ποιότητας που αναφέρονται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα καταρτίσει πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών και θα το
υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση. Όταν και όπως εγκριθεί από την Ε.Ο.Α.Ε., θα το
χορηγήσει στον Ανάδοχο Γεωερευνητικών Εργασιών ως εντολή. Η σύνταξη του
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προγράµµατος θα γίνεται τµηµατικά κατά την πρόοδο των εργασιών υπαίθρου ώστε να
υπάρχει παράλληλη πρόοδος των εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα ελέγξει την Έκθεση Αποτελεσµάτων του Αναδόχου
Γεωερευνητικών Εργασιών και θα κάνει αναφορά σε αυτόν µε κοινοποίηση στην
Ε.Ο.Α.Ε., σχετικά µε την καταλληλότητα και τη συµφωνία της µε το αντικείµενο εργασιών
και τους κανονισµούς και θα εξασφαλίσει ότι τυχόν ελλείψεις ή λάθη έχουν διορθωθεί
πριν την υποβολή της έκθεσης στην Ε.Ο.Α.Ε.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα συµφωνήσει για την επιµέτρηση της εργασίας µε τον
Ανάδοχο Γεωερευνητικών Εργασιών και θα υπογράψει την αναλυτική επιµέτρηση που θα
περιλαµβάνεται στο λογαριασµό πληρωµής του Αναδόχου Γεωερευνητικών Εργασιών,
για την διευκόλυνση της αποπληρωµής από την Ε.Ο.Α.Ε.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα αναλάβει τα όργανα µετρήσεων από τον Ανάδοχο
Γεωερευνητικών Εργασιών και θα τα παρακολουθεί όσο χρόνο απαιτείται για τη λήψη
των απαιτούµενων στοιχείων, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ο.Α.Ε.
2.2.6

Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών

Για κάθε γεωτεχνική επιτόπια έρευνα που εκτελείται από Αναδόχους οριζόµενους από
την Ε.Ο.Α.Ε., ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα ασκεί συνεχή επίβλεψη από προσωπικό µε τα
κατάλληλα προσόντα, και θα χορηγεί πλήρεις οδηγίες για την έντεχνη, εµπρόθεσµη και
οικονοµική εκτέλεση των εργασιών. Το ως άνω προσωπικό θα κατέχει πτυχίο πολιτικού
µηχανικού, γεωλόγου ή γεωτεχνικού µηχανικού και θα έχει τουλάχιστον τριετή σχετική
εµπειρία σε γεωτεχνικές εργασίες.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση και
τον τεχνικό έλεγχο των γεωτεχνικών ερευνών και θα φροντίζει να καλύπτουν τις
απαιτήσεις για τα γεωτεχνικά στοιχεία και να εκτελούνται σύµφωνα µε το συµφωνηµένο
πρόγραµµα και εντός του προϋπολογισµού.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα ενηµερώνει την Ε.Ο.Α.Ε. εγγράφως και εντός 48 ωρών σε
περίπτωση που δηµιουργούνται συνθήκες τις οποίες θεωρεί ικανές να επηρεάσουν
δυσµενώς το πρόγραµµα, τον προϋπολογισµό ή την ποιότητα της έρευνας.
Η ποιότητα της έρευνας και της επίβλεψης του Γεωτεχνικού Μελετητή θα ελέγχεται ανά
διαστήµατα από προσωπικό που θα ενηµερώνει την Ε.Ο.Α.Ε.
2.2.7

Γεωλογική έρευνα – µελέτη

2.2.7.1 Γενικά
Το έργο του συµβούλου θα περιλαµβάνει:
Έλεγχο και σχολιασµό των υφιστάµενων γεωλογικών µελετών και πληροφοριών σε
σχέση µε την υφιστάµενη µελέτη οδοποιίας. Θα σχολιαστούν επίσης και οι λοιπές
υφιστάµενες µελέτες (γεωτεχνικών, οδοποιίας και τεχνικών) στον βαθµό που µπορεί να
επηρεάζονται από τα ευρήµατα των γεωλογικών µελετών. Έχει εκπονηθεί η
αναγνωριστική γεωλογική µελέτη της χάραξης (αριθµός µελέτης 7000_10).
2.2.7.2 Γεωλογικές εργασίες.
Το έργο του συµβούλου θα περιλαµβάνει α) τον έλεγχο και σχολιασµό των υφιστάµενων
γεωλογικών µελετών και πληροφοριών σε σχέση µε την υφιστάµενη µελέτη οδοποιίας.
Θα σχολιαστούν επίσης και οι λοιπές υφιστάµενες µελέτες (γεωτεχνικών, οδοποιίας και
τεχνικών) στον βαθµό που µπορεί να επηρεάζονται από τα ευρήµατα των γεωλογικών
µελετών, β) την εκτέλεση των γεωλογικών ερευνών, γ) την εκπόνηση της οριστικής
γεωλογικής µελέτης – σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ και τις προβλέψεις του παρόντος
αντικειµένου εργασιών. Λεπτοµερέστερη περιγραφή των γεωλογικών εργασιών δίνεται
στο παράρτηµα 3. Συνοπτικά οι γεωλογικές εργασίες περιλαµβάνουν:
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Γεωλογική Χαρτογράφηση: Η γεωλογική χαρτογράφηση θα γίνει (κατ΄ελάχιστον,
επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11
των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.1 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος
11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Χάρτης τεχνικός γεωλογικός και γεωλογικής επικινδυνότητας: Θα συνταχθεί
(κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο
του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.4.2 του κεφαλαίου 3:
ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ.

Γεωλογική Μηκοτοµή: Η γεωλογική µηκοτοµή θα γίνει (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα
όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ)
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.2 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος
11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ. Οι γεωλογικές µηκοτοµές

θα υποβληθούν αυστηρά σε ορθή κλίµακα (1:1).
Γεωλογικές διατοµές: Οι γεωλογικές διατοµές θα γίνουν (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα
όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ)
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.3του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11:
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Τεκτονικά διαγράµµατα – δυνητικές ολισθήσεις: Θα συνταχθούν σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
§1.7.1 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Ταξινοµήσεις βραχόµαζας: Θα συνταχθούν (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως
απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ)
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.7.2 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος
11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάµων: Θα συνταχθεί (κατ΄ελάχιστον,
επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11
των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.4.4 & 1.11 του κεφαλαίου 3 και του
κεφαλαίου 2, § Α1.1 & Α2.2: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Καταγραφή σηµείων εµφάνισης νερού και γεωερευνητικών εργασιών: Θα γίνει
(κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο
του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.8 του κεφαλαίου 3:
ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ.

Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης: Το τεύχος της γεωλογικής µελέτης θα αναπτύσσει
περιεκτικά τα αποτελέσµατα των ερευνών. Θα συνταχθεί και θα περιλαµβάνει όλα τα
προβλεπόµενα στις ΟΜΟΕ. Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ. Οι ενότητες του τεύχους θα είναι (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως

K:\A70000\Design\tenders\2012_geol_geotechn_5159\Tefhi\SoW_geotl_geot_5159.DOC

Σελ. 11

7000/5159/B02

απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) οι
αναφερόµενες στο κεφάλαιο 2 των ΟΜΟΕ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ, κεφάλαιο Α:
ΧΑΡΑΞΗ, §Α1.1.2, β) Γεωλογική Μελέτη, §Α2.1.2, β) Γεωλογική Μελέτη, κεφάλαιο Β)
§Β2.1.2, β) Γεωλογική Μελέτη και § Β3, όπως απαιτείται για την οριστική γεωλογική
µελέτη.
2.2.8

Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών

Ο Γεωτεχνικός µελετητής θα συντάξει Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην § 1.3 του Κεφαλαίου Ι του Κανονισµού Προεκτιµωµένων
Αµοιβών Μελετών και τα αντίστοιχα των ΟΜΟΕ Τεύχος 11: Γεωλογικές και Γεωτεχνικές
Έρευνες και Μελέτες. Η έκθεση θα συνυποβάλλεται στην Ε.Ο.Α.Ε. µε τη γεωτεχνική
µελέτη χωµατουργικών έργων όπως ορίζεται παρακάτω.
Ο Μελετητής Γεωλογικών θα συνεργαστεί µε τους Μελετητές των Γεωτεχνικών
Αξιολογήσεων, στις οποίες θα γίνεται η συνεπεξεργασία και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων της γεωλογικής µελέτης και των γεωερευνητικών εργασιών, µε σκοπό
τον καθορισµό του τεχνικού - γεωλογικού προσοµοιώµατος, η επισήµανση όλων των
γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων αστοχίας των προβλεπόµενων έργων.
2.2.9

Γεωτεχνική Μελέτη Χωµατουργικών

Ο Γεωτεχνικός µελετητής θα εκπονήσει τη γεωτεχνική µελέτη επιχωµάτων και ορυγµάτων
σε επίπεδο προµελέτης όπως αυτή ορίζεται στις § 2.1.1 και 2.2.1 αντίστοιχα, του
Κεφαλαίου Ι του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και στις αντίστοιχες των
ΟΜΟΕ Τεύχος 11: Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες. Επίσης θα
εκπονήσει και την µελέτη θεµελίωσης του οδοστρώµατος. Η υποβολή τους θα
συνοδεύεται από την Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών.
Επισηµαίνεται ότι στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα γίνεται η κατάταξη όλων των
προϊόντων εκσκαφής σύµφωνα µε τις Ο.Μ.Ο.Ε., και θα εκτιµώνται τα κατάλληλα υλικά
εκσκαφής για χρήση τους στο έργο (επιχώµατα, λιθορριπές, στρώσεις αποστράγγισης,
οδοστρωσία, αδρανή σκυροδεµάτων κτλ.).
Στην περίπτωση που οι ποσότητες κατάλληλων υλικών εκσκαφής δεν επαρκούν για την
κάλυψη των αναγκών σε υλικό επίχωσης θα εντοπίζονται θέσεις δανειοθαλάµων όπου
µετά από την κατάλληλη έρευνα θα γίνεται κατάταξη υλικού σύµφωνα µε τις Ο.Μ.Ο.Ε. και
θα εκτιµάται η ποσότητα διαθέσιµου υλικού ανά κατηγορία. Επίσης θα επισηµαίνονται και
θα σχεδιάζονται οι αποθεσιοθάλαµοι για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης ευστάθειας.
Θα γίνεται πρόβλεψη για διαµόρφωση τοπίου και φύτευση. Θα υπολογίζεται η
χωρητικότητα σε όγκο του κάθε αποθεσιοθάλαµου. Θα εντοπίζεται ικανός αριθµός
αποθεσιοθαλάµων για κάθε ακατάλληλο υλικό που προκύπτει από τις εκσκαφές καθώς
και για το πλεονάζον υλικό εκσκαφής ή για προσωρινή απόθεση κατάλληλου υλικού
εντός της περιοχής των έργων.
Ο Μελετητής θα συντάξει την µελέτη του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις πάσης φύσεως
υφιστάµενες µελέτες και τις τυχόν εκπονούµενες τόσο της αυτής όσο και άλλων
ειδικοτήτων, καθώς και τα τυχόν εκτελούµενα ή εκτελεσθέντα έργα στην περιοχή.
Σηµειώνεται ότι κατά τον σχεδιασµό των χωµατουργικών έργων θα εφαρµόζονται οι
προβλέψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί.
2.2.10 Γεωτεχνική πιστοποίηση
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα υποβάλει Πιστοποιητικό Γεωτεχνικής Έρευνας σύµφωνα µε
τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
Ο Γεωτεχνικός Μελετητής θα ελέγξει όλα τα Σχέδια, τις Προµετρήσεις και τα λοιπά Τεύχη
που εκπονήθηκαν από τις άλλες ειδικότητες για να εξασφαλίσει ότι:
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•
•
•
•

οι απαιτούµενες εργασίες παρουσιάζονται στα τεύχη µε ακρίβεια.
αποτελούν κατάλληλη και οικονοµική µελέτη για την παρούσα διάταξη.
οι λύσεις σε κάθε εύλογα προβλεπόµενο γεωτεχνικό πρόβληµα έχουν
ενσωµατωθεί στη σύµβαση.
οι ποσότητες της Προµέτρησης ανταποκρίνονται στην εκτελεσθείσα γεωτεχνική
εργασία.

2.2.11 Ειδικά θέµατα
Ο Γεωλόγος / Γεωτεχνικός µελετητής θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τους
µηχανικούς των λοιπών ειδικοτήτων της σύµβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η
συµβατότητα µε τις λοιπές µελέτες και η τήρηση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος.
Επίσης, θα έρθει σε επαφή µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και να µεριµνήσει για τυχόν
εµπλοκές, τόσο των γεωερευνητικών εργασιών όσο και των σχεδιαζόµενων έργων
(χωµατουργικών, θεµελιώσεων τεχνικών κ.λ.π.) µε τα υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε.,
∆.Ε.Η., ύδρευσης, αγωγούς κ.λ.π.).
Οι αρµόδιες αρχές µπορεί να περιλαµβάνουν και τις ακόλουθες:
• Υ.ΠΕ.Κ.Α (ΕΥΠΕ, ∆ΜΕΟ/δ, ∆/νση Χωροταξίας, ∆/νση Φυσικού Περιβάλοντος, ∆νση
Προστασίας ∆ασών)
• ΥΠ.ΠΟ. (Εφορείες Αρχαιοτήτων: ΕΠΚΑ, ΕΒΑ, Νεωτέρων Μνηµείων καθώς και στις
κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ)
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων (∆ιευθύνσεις ∆ασών, ∆ασαρχεία καθώς
και κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου)
• ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της εκάστοτε Περιφέρειας
• Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του εκάστοτε ∆ήµου
• Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας
• ∆ήµοι, ΟΣΕ, Στρατιωτικές Υπηρεσίες, κλπ.
Ο Μελετητής θα συµπεριλαµβάνει σε κάθε φάση υποβολής περίληψη των κύριων
θεµάτων που ανέκυψαν ως αποτέλεσµα των επαφών αυτών, στην τεχνική έκθεση που
θα συνοδεύει την υποβολή, και αντίγραφα των επιστολών που εστάλησαν και ελήφθησαν
καθώς και συνηµµένα πρακτικά συσκέψεων υπό τη µορφή παραρτήµατος.
Ο Μελετητής θα ενηµερώνει την ΕΟΑΕ για όλες τις προγραµµατισµένες συσκέψεις ώστε
να µπορούν να παρευρεθούν και εκπρόσωποι της ΕΟΑΕ. Η ΕΟΑΕ µπορεί να απαιτήσει
τη διεξαγωγή των συσκέψεων αυτών στα γραφεία της εταιρείας. Όλη η σχετική
αλληλογραφία θα κοινοποιείται στην ΕΟΑΕ.
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3.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.1

Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς

3.1.1

Οδηγίες Μελετών (Ο.Μ.Ο.Ε., Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και Ο.Σ.Α.Τ.)

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.
Οι µελέτες θα εκπονούνται σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 7 (Γεωτεχνικός σχεδιασµός Εδαφικές έρευνες και δοκιµές) εφόσον εγκριθεί η υποχρεωτική εφαρµογή του.
3.1.2

Γενικά Τεύχη Αναφοράς

Κατά την εκπόνηση των µελετών θα χρησιµοποιούνται τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων
(Π.Κ.Ε.) και οι πρότυποι τοίχοι και οχετοί. Τα παραπάνω θα διατίθενται από την Ε.Ο.Α.Ε.
3.1.3

Λοιπά Στοιχεία

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε όλες τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές
για τυχόν διευθέτηση δικτύων κατά µήκος της χάραξης ( Ο.Κ.Ω κ.λπ.)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έρθει σε επαφή µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς και να
µεριµνήσει για την επίλυση τυχόν προβληµάτων που θα µπορούσε να προκύψουν από
εµπλοκή της χάραξης µε τα παραπάνω δίκτυα.
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4.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

4.1

Γενικά
Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την
περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη
του διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν
δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του.
Στο παρόν «Τεχνικό Αντικείµενο» περιλαµβάνεται πίνακας 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 υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των
µελετών του παρόντος αντικειµένου, για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης, τα ακριβή
σηµεία έναρξης και λήξης κάθε µελετητικής δράσης, ο επιπρόσθετος 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 πρόγραµµα µπορεί στη συνέχεια να
παρουσιαστεί σε απλά ιστογράµµατα ή σε µορφή λογικού διαγράµµατος.
Αν µετατίθεται το καθορισµένο χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, το οποίο
αναγράφεται στο πρόγραµµα, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται
αντίστοιχη παράταση προθεσµίας.
Σε περίπτωση µη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου, του
συνολικού καθαρού χρόνου της σύµβασης ή των τµηµατικών προθεσµιών του
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις ποινικές ρήτρες, που
αναφέρονται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.
Σε περίπτωση κατά την οποία µία µελέτη ή στάδιο µελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση
και Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστηµα 30 ηµερών από την
γνωστοποίηση στον ανάδοχο, εκτός αν ο υπεύθυνος επισκόπησης ορίσει µεγαλύτερη
προθεσµία. Τυχόν καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 30 ηµερών ή της
οριζόµενης στην επισκόπηση προθεσµίας, θα επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. για υπέρβαση τµηµατικής προθεσµίας.
Εάν η επανυποβολή ζητήθηκε επειδή η υποβληθείσα µελέτη χρειάζεται διορθώσεις και
συµπληρώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. Αν η
επανυποβολή ζητήθηκε λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο
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ανάδοχος, παρατείνεται η αρχική προθεσµία για χρόνο ίσο µε τον χρόνο που ορίσθηκε
για την επανυποβολή.
Η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωµα:
Να παραλείψει την εκπόνηση όλων ή µερικών από τις µελέτες που περιλαµβάνονται στον
πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο άρθρο
4.2.3 της Ε.Σ.Υ.
Να διακόψει την εκπόνηση της µελέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της και να προβεί στη
λύση της σύµβασης, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος θα αµείβεται σύµφωνα µε την γενοµένη µε την οικονοµική προσφορά του
ανάλυση της αµοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του
Ν.3316/2005.
Ο συνολικός συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου ανέρχεται σε
δεκαοχτώ (18) 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 δεκαοχτώ (18) 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.
Εκτιµώµενος
καθαρός χρόνος
εκπόνησης
µελετών
(σε ηµερολογιακές
ηµέρες)

Παραδοτέα

Πληρωµές

Έκθεση Εκτίµησης Έργου,
Προγραµµατισµός
Γεωερευνητικών Εργασιών.

-

60

Οριστική Γεωλογική Μελέτη

92.730,00€

90

Γεωτεχνικές Αξιολογήσεις Μελέτες

207.661,00€

30

300.391,00€
ΣΥΝΟΛΟ:
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5.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

5.1

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π)
Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από κάθε
µελετητή, γνωµοδότη ή σύµβουλο που ασχολείται µε εργασίες στα πλαίσια Μελετών.
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον
ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο 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 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 συσκέψεων προόδου.
Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα σύνταξης εκθέσεων προόδου για την καταγραφή της
προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό των
προβληµάτων.
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Συντονισµός

5.2

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, αποχέτευση -αποστράγγιση, τοπογραφικές µελέτες κτηµατολόγια, σήραγγες, µελέτες Η/Μ και οδικά έργα όπως απαιτείται, είτε αυτοί
ανήκουν στην ίδια σύµβαση, είτε σε διαφορετικές συµβάσεις που έχει αναθέσει η
Ε.Ο.Α.Ε.
Για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να
ολοκληρωθούν οι µελέτες της σύµβασης.
Για την επικοινωνία µε µελετητές άλλων συµβάσεων που εκπονούν υποστηρικτικές προς
την παρούσα σύµβαση µελέτες .
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.
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 πρόγραµµα εργασιών.
∆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 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.
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.
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 Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Όλα τα κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 2005.
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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 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 πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε σύµβαση.
Όλα τα ονόµατα αρχείων 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 Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. δύο
αντίγραφα των µελετών.
Στάδιο µετά την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. πέντε
αντίγραφα των µελετών.
5.3.3

Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης

Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από µία Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης όπου θα
καταγράφεται το καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας και των προηγούµενων
αναθεωρήσεων των εγγράφων της υποβολής. Η διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης της
Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης είναι η εξής:
Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Ανάδοχος:
θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης καταγράφοντας όλα τα
έγγραφα της υποβολής και τον αριθµό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου,
θα επισυνάπτει στην υποβολή µία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραµµα MS Excel και ένα
έντυπο αντίγραφο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Μελέτης.
Όταν η Ε.Ο.Α.Ε. 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

Κατά την επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Ανάδοχος:
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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.
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα 2 Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης.
5.3.4

Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή

Επιπροσθέτως της ενότητας των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. «Ψηφιακή µορφή των παραδοτέων» ,
ισχύουν και οι ακόλουθες διατάξεις:
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.
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.
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.
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)
Οι ηλεκτρονικές υποβολές πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα
αντίστοιχα εκτυπωµένα σχέδια.
∆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.
Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και όχι
“σπασµένο” σε περισσότερα του ενός αρχεία.
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),
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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.
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).
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.
Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα
προγράµµατα της Microsoft Office 2003 (Word 2003, Excel 2003) για Windows XP.
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.
Ψηφιακά αρχεία εικόνας (µόνο για φωτογραφίες)
Στο CD-ROM θα υπάρχει θεµατικό directory structure ανάλογα µε το θέµα των εικόνων,
εις τριπλούν:
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.
Ένα δεύτερο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε µέγεθος ανά
αρχείο ~ 1ΜΒ.
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Ένα τρίτο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε µέγεθος ανά
αρχείο ~ 300Kb.
∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM / DVD ROM ανά υποβολή.
5.4

Εκθέσεις

5.4.1

Γενικά

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις:
Έκθεση Εκτίµησης Έργου
Εκθέσεις προόδου ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.
5.4.2

Έκθεση Εκτίµησης Έργου

Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα περιέχει τα ακόλουθα καθώς και όσα τυχόν ορίζονται σε
άλλες παραγράφους του τεχνικού αντικειµένου:
•

Τεχνική εκτίµηση του έργου.

•

Έκθεση εκτίµησης γεωλογικών – γεωτεχνικών προβληµάτων σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.6.3 .

•

Χρονοδιάγραµµα εργασιών µελέτης σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4 της παρούσας.

•

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

•

Προτεινόµενο πρόγραµµα συσκέψεων.

Ένα προσχέδιο της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου θα συζητείται µε την Ε.Ο.Α.Ε. πριν από
την υποβολή της οριστικής Έκθεση στην Ε.Ο.Α.Ε. Το περιλαµβανόµενο στην έκθεση
πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών πρέπει να ακολουθεί γενικώς το υποβληθέν στη φάση
του διαγωνισµού χρονοδιάγραµµα. Περαιτέρω τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος θα
γίνονται κατ’ απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε.
5.4.3

Εκθέσεις Προόδου

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε., οι οποίες
θα παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συµφωνηµένου προγράµµατος. Η έκθεση αυτή
θα περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την
καλυπτόµενη περίοδο και µε αυτές που προγραµµατίζονται για την επόµενη χρονική
περίοδο. Η έκθεση θα επισηµαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση µε το συνολικό
πρόγραµµα, τα σηµεία προβληµατισµού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους.
5.5

Συσκέψεις
Ο 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:\A70000\Design\tenders\2012_geol_geotechn_5159\Tefhi\SoW_geotl_geot_5159.DOC

Σελ. 22

7000/5159/B02

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Γεώργιος Αγγίσταλης
Γεωλόγος
∆ιεύθυνσης Μελετών

Μαρία Κατσαβέλη
Αναπληρώτρια ∆/ντρια Μελετών
Κυρίου και Καθέτων αξόνων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
µε την 706/3/15.02.2012 απόφαση του
∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπλ. ∆ιευθύντρια Συµβάσεων

∆ηµήτριος Γεράρδης
Ε/Χ Τοµεάρχη Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αντικείµενο

Σύµβουλος

Οδοποιία
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Σµίνθη –
Εχίνος

Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΣΟΥ∆ΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε.ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΡΓΗΣΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΣΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥΗΡ.ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε

7015_4α

Νικ. Μουρτζάς

7000_10

Γεωλογικά
Αναγνωριστική γεωλογική µελέτη,
Κάθετος Άξονας: Ξάνθη – Βουλγαρία
Περιβαλλοντικά

Ηµ/νία

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ - ΗΡ.
ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ ∆.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

(υπόδειγµα)
Το παρακάτω υπόδειγµα είναι µόνο ενδεικτικό και δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να
συµπληρώνεται το έντυπο.
Τµήµα: 5.1

1

Σύµβουλος: Consult
Σύµβαση: Γ
67

Έργο: Γέφυρα Γ27
Αριθ
Κουτιού
Αριθ Κουτιού
7.786
7.786a
Ηµεροµηνία
Παραλαβής:
Αριθµός
πρωτοκόλλου:

ΣΧΕ∆ΙΑ

20/04/2000

Αριθ Κουτιού
7.786a1

Αριθ Κουτιού
7.786a2

15/10/2000

8/01/2001

12/07/2000

A15208
Κατάσταση
Έγκρισης:
R&R

A17289
Κατάσταση
Έγκρισης:
MIX

A18582
Κατάσταση
Έγκρισης:
MIX

A19637
Κατάσταση
Έγκρισης:
APP1

0501-107-SD-D3-Rev-No
Αριθ Σχ

Περιγραφή

Κατασ.
Αναθ Έγκρ.

Κατασ.
Έγκρ.

Αναθ

Κατασ.
Έγκρ.

Αναθ

Κατασ.
Έγκρ.

Αναθ

Το παρακάτω υπόδειγµα είναι µόνο ενδεικτικό.
Σχέδια Γενικής
∆ιάταξης
Οπλισµός
010 Μεσόβαθρου

001

2

012 Οπλισµός Φορέα
Τοίχος
019 Αντιστήριξης

3

A

R&R

B APP1

A

R&R

B APP1

A

R&R

B R&R

C

APP1

A

R&R

APP1

B

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
0501-107-SD-R3-RevNo
Αριθ.
Έκθ.
001
002
003
004

1

2

Περιγραφή
Τεχνική Έκθεση
Τεχνικού
Προµέτρηση
Στατικοί
Υπολογισµοί
Φορέα
Στατικοί
Υπολογισµοί
Μεσόβαθρων

Κατασ.
Αναθ Έγκρ.

A

A

R&R

R&R

Κατασ.
Έγκρ.

Αναθ

B

Κατασ.
Έγκρ.

Αναθ

Κατασ.
Έγκρ.

Αναθ

APP1

A

R&R

B

APP1

A

R&R

B

R&R

C

APP1

B

R&R

C

APP1

Τα στοιχεία που είναι γραµµένα µε πλάγια γράµµατα θα συµπληρώνονται από την EOAE

Ο Σύµβουλος θα καταγράφει τον αριθµό σχεδίου / έκθεσης, την περιγραφή και τον αριθµό
αναθεώρησης
3
Για τυχόν µεταγενέστερες υποβολές ο Σύµβουλος θα αναγράφει τον επόµενο αριθµό αναθεώρησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης
Στην εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης, ο Μελετητής θα πρέπει απαραίτητα να
συνεργαστεί µε τους Μελετητές των άλλων ειδικοτήτων σε όσα θέµατα τα ευρήµατα των
γεωλογικών µελετών µπορούν να επηρεάσουν τις λοιπές µελέτες: οδοποιίας,
γεωτεχνικές, µελέτες τεχνικών έργων.
Το τεύχος της γεωλογικής µελέτης θα αναπτύσσει περιεκτικά τα αποτελέσµατα των
ερευνών. Θα συνταχθεί και θα περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα στις ΟΜΟΕ. Τεύχος
11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ. Οι ενότητες του τεύχους θα
είναι (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) οι αναφερόµενες στο κεφάλαιο 2 των ΟΜΟΕ:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ, κεφάλαιο Α: ΧΑΡΑΞΗ, §Α1.1.2, β) Γεωλογική Μελέτη,

§Α2.1.2, β) Γεωλογική Μελέτη, κεφάλαιο Β) §Β2.1.2, β) Γεωλογική Μελέτη και § Β3,
όπως απαιτείται για την οριστική γεωλογική µελέτη.
Συνοπτική παρουσίαση των υφιστάµενων γεωλογικών – υδρογεωλογικών γεωµορφολογικών - γεωφυσικών - γεωτεχνικών στοιχείων της περιοχής έργου.
Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των εργασιών υπαίθρου και των εργασιών γραφείου
που επακολούθησαν.
Συν αξιολόγηση των υφιστάµενων και νέων στοιχείων καθώς και καταγραφή των
συµπερασµάτων που προκύπτουν.
Ο Μελετητής θα επικοινωνεί µε τους άλλους εµπλεκόµενους Μελετητές (οδοποιίας,
γεωτεχνικό, στατικό, υδραυλικό κτλ.) µε σκοπό την εξασφάλιση:
της επάρκειας των ερευνών σε σχέση µε τις απαιτήσεις σχεδιασµού χωµατουργικών και
τεχνικών.
της παρουσίασης κατάλληλων στοιχείων και αξιολογήσεων στις εκθέσεις.
Στα πλαίσια της οριστικής γεωλογικής µελέτης, ο Μελετητής θα πρέπει επίσης να
διερευνήσει το είδος και την ποσότητα των υλικών που θα προκύψουν από την εκσκαφή
των ορυγµάτων, καθώς και άλλες πιθανές πηγές λήψης υλικών από την περιοχή για την
κατασκευή των επιχωµάτων. Επίσης θα πρέπει να εξετασθούν και να προταθούν
πιθανές θέσεις αποθεσιοθαλάµων. Για τη διερεύνηση αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι υφιστάµενες σχετικές µελέτες καθώς και τα αποτελέσµατα των µελετών που θα
εκπονούνται παράλληλα. Πιθανές πηγές λήψης υλικών επίχωσης οι οποίες πρέπει να
εξεταστούν είναι οι ακόλουθες:
• Υλικά εκσκαφής ορυγµάτων της περιοχής (βελτιστοποίηση των κλίσεων των
ορυγµάτων ώστε αφενός να λαµβάνεται περισσότερο υλικό αφετέρου να µη
δηµιουργούνται υψηλά ορύγµατα απαγορευτικά από γεωτεχνικής και
περιβαλλοντικής άποψης)
• Υλικό από δανειοθαλάµους της περιοχής
Το σύνολο των γεωλογικών ερευνών και της τεχνικής γεωλογικής έκθεσης αποτελούν την
Γεωλογική µελέτη. Για το υπό µελέτη τµήµα έχει εκπονηθεί Αναγνωριστική Γεωλογική
µελέτη (βλ. Κατάλογο ∆ιαθέσιµων Μελετών), η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά
την εκπόνηση του παρόντος σταδίου.
Οι γεωλογικές εργασίες περιλαµβάνουν:
Γεωλογική χαρτογράφηση, σε κλίµακα 1:1000 ή µεγαλύτερη, σε αντιστοιχία µε την
κλίµακα της µελέτης οδοποιίας. Το εύρος χαρτογράφησης θα είναι τουλάχιστον 300µ.
εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης. Σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε
γεωλογικές ιδιαιτερότητες µπορεί να είναι µεγαλύτερο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση
του µελετητή και έγκριση της Ε.Ο.Α.Ε.
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•

Γεωλογικές µηκοτοµές.

•

Γεωλογικές τοµές και διατοµές.

•

Απογραφή σηµείων εµφάνισης νερού στη ζώνη γεωλογικής χαρτογράφησης.

•

Καταγραφή υφισταµένων πρανών.

•

Τεκτονικά διαγράµµατα και δυνητικές ολισθήσεις πρανών. Γίνονται σε βραχώδεις
εµφανίσεις του γεωλογικού υποβάθρου και σε χαρακτηριστικές θέσεις υψηλών
ορυγµάτων και πρανών ή τοίχων αντιστήριξης, σε κλιτύες και πρανή.

•

Ταξινοµήσεις βραχοµάζας σε χαρακτηριστικές θέσεις σύµφωνα µε τα διεθνώς
παραδεκτά συστήµατα (π.χ. RMR, GSI, Q). Εφαρµόζεται µία ή περισσότερες
µέθοδοι ταξινόµησης.

•

Σύνταξη τεχνικογεωλογικού χάρτη µε επικέντρωση στα τεχνικογεωλογικά
χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών σε σχέση µε τα κατά περιοχές
γεωλογικά προβλήµατα και κινδύνους και τα σχεδιαζόµενα έργα.

•

Έρευνα ∆ανειοθαλάµων – Αποθεσιοθαλάµων και Λατοµείων σε κλίµακα 1:5000.

•

Πρότασεις για συµπληρωµατικές γεωλογικές εργασίες σε θέσεις τεχνικών, όπου
αναµένονται δυσµενείς γεωλογικές συνθήκες, οι οποίες θα εκτελεσθούν στη φάση
των οριστικών µελετών των τεχνικών.

•

Σύνταξη τεύχους γεωλογικής µελέτης (Τεχνικογεωλογική Έκθεση).

Οι παραπάνω γεωλογικές εργασίες συντάσσονται σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στις
Ο.Μ.Ο.Ε. ή τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε. δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέµατα.
2. Γεωλογική χαρτογράφηση
Η γεωλογική χαρτογράφηση θα γίνει (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην §1.1 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Επί των σχεδίων της γεωλογικής χαρτογράφησης θα φαίνονται κατ΄ελάχιστον (αυστηρά)
όλα τα αναφερόµενα στις ΟΜΟΕ στοιχεία.
Θα δοθεί έµφαση στην αναγνώριση όλων των γεωλογικών κινδύνων που επηρεάζουν τα
προβλεπόµενα έργα και στα τεχνικά γεωλογικά χαρακτηριστικά, σε κλίµακα αντίστοιχη
µε την κλίµακα της µελέτης οδοποιίας (1:1000). Ο Μελετητής θα επικεντρώσει στα
τεχνικά γεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών σε σχέση µε τα κατά
περιοχές γεωλογικά προβλήµατα και κινδύνους και τα σχεδιαζόµενα έργα. Σε δυσχερείς
γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες µπορεί να είναι
µεγαλύτερο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Συµβούλου στην Έκθεση Εκτίµησης
Έργου και έγκριση της ΕΟΑΕ.
Στον γεωλογικό χάρτη θα πρέπει να απεικονίζονται µε ευκρίνεια τα παρακάτω στοιχεία:
• Οι λιθολογικοί σχηµατισµοί οι οποίοι δοµούν την εν λόγω περιοχή, καθώς και τα όρια
αυτών.
• Τα τεκτονικά δεδοµένα και οι κυρίαρχες τεκτονικές γραµµές-δοµές όπως ρήγµατα,
µεγάλες διατµητικές ζώνες και άξονες συγκλίνων – αντικλίνων, σηµειώνοντας την
παράταξή τους και το µέτρο κλίσης τους.
• Οι απεικονιζόµενες µετρήσεις πάνω στον γεωλογικό χάρτη θα πρέπει να είναι τόσες
ώστε να πιστοποιούνται όλες οι τεκτονικές δοµές και να δίνεται σαφής εικόνα της
γεωλογικής – τεκτονικής δοµής της εν λόγω περιοχής.
• Ο βαθµός αποσάθρωσης της βραχοµάζας σύµφωνα µε την κατάταξη της Γεωλογικής
Εταιρείας του Λονδίνου (Geological Society of London), καθώς και τµήµατα στα οποία
παρατηρείται εντονότατος κερµατισµός των βραχωδών σχηµατισµών.
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• Θέσεις εµφάνισης ύδατος
• Θέσεις υφιστάµενων γεωτεχνικών σηµείων έρευνας.
• Θέσεις λήψης µετρήσεων ασυνεχειών και σύνταξης τεκτονικών διαγραµµάτων. Στο
γεωλογικό χάρτη θα απεικονίζονται οι θέσεις και θα γίνεται αναφορά στα τεκτονικά
διαγράµµατα της υφιστάµενης γεωλογικής µελέτης που θα χρησιµοποιηθούν και στις
παρούσες µελέτες.
Η οριστική γεωλογική µελέτη του υπ’όψιν τµήµατος θα συµπεριλάβει στα αντίστοιχα
σχέδιά της, και τα γεωλογικά στοιχεία των σηράγγων τα οποία και θα δοθούν από τον
µελετητή της σήραγγας.
Τα σχέδια της γεωλογικής χαρτογράφησης θα είναι µεγέθους Α1 και όπου αυτό δεν είναι
εφικτό Α0. Μεγαλύτερα σχέδια δεν θα γίνονται αποδεκτά.

3. Γεωλογική µηκοτοµή
Η γεωλογική µηκοτοµή θα γίνει (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην §1.2 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Επί των σχεδίων της γεωλογικής µηκοτοµής θα φαίνονται κατ΄ελάχιστον (αυστηρά) όλα
τα αναφερόµενα στις ΟΜΟΕ στοιχεία.
Επί των µηκοτοµών θα φαίνονται οι όλες οι εκτελεσθείσες γεωτρήσεις µετά του συνόλου
των περιγραφών και τεχνικών τους χαρακτηριστικών (περιγραφή σχηµατισµών, βαθµός
αποσάθρωσης, RQD%, κατατάξεις βραχόµαζας, και ότι άλλο ο µελετητής κρίνει αναγκαίο
προς όφελος της διαστασιολόγησης των χωµατουργικών και των τεχνικών έργων). Η
κλίµακα των µηκοτοµών θα είναι αυτή της γεωλογικής χαρτογράφησης.
Στην γεωλογική µηκοτοµή θα πρέπει να απεικονίζονται µε ακρίβεια όλα τα γεωλογικάτεκτονικά-υδρογεωλογικά στοιχεία τα οποία έχουν αποτυπωθεί στην γεωλογική
οριζοντιογραφία καθώς επίσης και οι θέσεις των υφιστάµενων γεωτεχνικών ερευνών µε
τα αποτελέσµατά τους, έτσι ώστε να καθορίζεται και να επιβεβαιώνεται το γεωλογικό
µοντέλο της περιοχής.
Στην απεικόνιση των προφίλ των υφιστάµενων ερευνητικών γεωτρήσεων θα πρέπει να
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών πρότυπης διείσδυσης (Nspt) στα
αντίστοιχα βάθη διεξαγωγής τους, η ταξινόµηση των εδαφών κατά USCS (εδάφη), η
διακύµανση του RQD της βραχοµάζας µε το βάθος καθώς και την στάθµη του υδάτινου
ορίζοντα.
Στην απεικόνιση των προφίλ των υφιστάµενων ερευνητικών φρεάτων θα πρέπει να
περιλαµβάνονται, η ταξινόµηση των εδαφών κατά USCS (εδάφη), καθώς και την στάθµη
του υδάτινου ορίζοντα.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα συναξιολογούνται µε σκοπό την διαζώνωση των
σχηµατισµών µε παρόµοια τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά και την απεικόνισή τους µε
το βάθος.
Τα σχέδια της γεωλογικής χαρτογράφησης θα είναι µεγέθους Α1 και όπου αυτό δεν είναι
εφικτό Α0. Μεγαλύτερα σχέδια δεν θα γίνονται αποδεκτά. ∆εν θα γίνονται αποδεκτά σχέδια
µηκοτοµών σε στρεβλή κλίµακα: Η κλίµακα των σχεδίων θα είναι υποχρεωτικά ορθή.

4. Γεωλογικές διατοµές
Οι γεωλογικές διατοµές θα γίνουν (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην §1.3του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.
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Σαν υπόβαθρο των γεωλογικών διατοµών θα χρησιµοποιούνται αντίστοιχα σχέδια
οδοποιίας, έτσι ώστε να υπάρχει ακριβέστερη αποτύπωση του φυσικού εδάφους και να
είναι δυνατή η άµεση σύνδεση της γεωλογικής δοµής µε τα προβλεπόµενα έργα.
Γεωλογικές διατοµές θα συντάσσονται σε τόσες θέσεις έτσι ώστε να δίνεται σαφή εικόνα
των γεωλογικών–τεκτονικών–γεωµορφολογικών-γεωτεχνικών συνθηκών.
Γεωλογικές διατοµές θα συντάσσονται επίσης α) σε θέσεις όπου οι επικρατούσες
γεωλογικές – τεκτονικές – γεωµορφολογικών - υδρογεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες
είναι δυσµενείς για τα προβλεπόµενα έργα β) όπου πρόκειται να δηµιουργηθούν µεγάλα
ορύγµατα (προσωρινά ή µόνιµα), επιχώµατα, σηµαντικοί οχετοί και θέσεις κατασκευής
υψηλών τοίχων αντιστήριξης (ύψος > 4µ) γ) σε θέσεις προτεινόµενων βάθρων γεφυρών.
Στις εγκάρσιες γεωλογικές τοµές-διατοµές θα πρέπει να απεικονίζονται µε ακρίβεια όλα
τα γεωλογικά- τεκτονικά - υδρογεωλογικά στοιχεία τα οποία έχουν αποτυπωθεί στην
γεωλογική οριζοντιογραφία στην αντίστοιχη θέση καθώς επίσης οι θέσεις των
υφιστάµενων γεωτεχνικών ερευνών και τα αποτελέσµατά τους, έτσι ώστε να καθορίζεται
και να επιβεβαιώνεται το γεωλογικό µοντέλο της περιοχής.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα συναξιολογούνται µε σκοπό την διαζώνωση των
σχηµατισµών µε παρόµοια τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά και την απεικόνισή τους µε
το βάθος.
Θα αποτυπώνεται επίσης και το επικρατέστερο πλέγµα ασυνεχειών της βραχοµάζας στις
συγκεκριµένες διατοµές. Η κλίµακα σχεδιασµού θα είναι 1:200 ή 1:500 αναλόγως της
λεπτοµέρειας που επιθυµεί να δείξει ο µελετητής.
5. Χάρτης τεχνικός γεωλογικός και γεωλογικής επικινδυνότητας
Θα συνταχθεί (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
§1.4.2 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ. Συµπεριλαµβάνεται και η σύνταξη του χάρτη υπεδαφικών

ισοϋψών.
Λόγω της γειτνίασης / ταύτισης της νέας χάραξης µε την υφιστάµενη, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάσταση των υφιστάµενων ορυγµάτων. Για το λόγο αυτό, ο
Μελετητής θα επιθεωρήσει τα υφιστάµενα φυσικά και τεχνητά πρανή και θα κάνει
παρατηρήσεις σχετικά µε την ευστάθεια, την υδροφορία, τη διάβρωση και τη φυτική
ανάπτυξη. Σε ότι αφορά τα πρανή των ορυγµάτων ιδιαίτερα, θα επισηµανθούν οι
υφιστάµενες αστοχίες (στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό) µε αναφορά στο πλήθος,
µορφή, όγκο κλπ., καθώς και τυχόν ενδείξεις γενικής αστάθειας (π.χ. ρωγµές
εφελκυσµού κλπ.). Τα ευρήµατα της έρευνας θα περιλαµβάνονται στην τεχνική γεωλογική
έκθεση και θα παρουσιαστούν και σε τοµές του εδάφους που θα χορηγηθούν από τον
οδοποιό µελετητή. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό η τοµές του φυσικού εδάφους
θα κατασκευαστούν από τον γεωλόγο µελετητή από άλλους υφιστάµενους χάρτες του
φυσικού αναγλύφου.
Τα σχέδια της γεωλογικής χαρτογράφησης θα είναι µεγέθους Α1 και όπου αυτό δεν είναι
εφικτό Α0. Μεγαλύτερα σχέδια δεν θα γίνονται αποδεκτά.

6. Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάµων
Θα συνταχθεί (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
§1.4.4 & 1.11 του κεφαλαίου 3 και του κεφαλαίου 2, § Α1.1 & Α2.2: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος
11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.
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7. Τεκτονικά διαγράµµατα – ∆υνητικές ολισθήσεις
Θα συνταχθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ)
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.7.1 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος
11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Θα περιλαµβάνουν υποχρεωτικά, κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόµενα στο σχετικό κεφάλαιο
των ΟΜΟΕ. Θα δίνεται το εύρος της περιοχής στην οποία λήφθηκαν οι µετρήσεις.
Η σύνταξη τεκτονικών διαγραµµάτων θα γίνεται µε σκοπό τον καθορισµό των
πολυπληθέστερων συστηµάτων των ασυνεχειών που κυριαρχούν στην περιοχή, καθώς
επίσης και τον εντοπισµό αυτών που εγκυµονούν ιδιαίτερους κινδύνους για τα
προβλεπόµενα έργα στην εν λόγω περιοχή. Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των
εµφανιζόµενων συστηµάτων των διαφόρων τεκτονικών ασυνεχειών δεν θα πρέπει να
γίνεται µε βάση µόνο την στατιστική επεξεργασία αυτών, αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα θα
πρέπει να δίνεται στις υπαίθριες παρατηρήσεις-εµφανίσεις και σπουδαιότητας του κάθε
συστήµατος του οποίου ο ρόλος µπορεί να είναι καταλυτικός για το προβλεπόµενο έργο.
Μικροτεκτονικές αναλύσεις (∆ίκτυο Schmidt) έχουν σκοπό τον εντοπισµό των οµάδων
των ασυνεχειών που κυριαρχούν στην συγκεκριµένη περιοχή. Γίνονται σε βραχώδεις
εµφανίσεις του γεωλογικού υποβάθρου και σε χαρακτηριστικές θέσεις υψηλών
ορυγµάτων και πρανών ή τοίχων αντιστήριξης, σε κλιτύες και πρανή, που δεν
καλύπτονται από τα τεκτονικά διαγράµµατα της υφιστάµενης γεωλογικής µελέτης.
Αντικείµενο των κινηµατικών αναλύσεων είναι ο καθορισµός του είδους των δυνητικών
αστοχιών που µπορούν να δηµιουργηθούν κατά τις προβλεπόµενες εκσκαφές –
παρεµβάσεις λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις ολικές όσο και τις µερικές κλίσεις αυτών .
Σκοπός των αποτελεσµάτων της παραπάνω διεργασίας είναι να σκιαγραφηθεί µια εικόνα
των πιθανών κινδύνων κατά την πραγµάτωση των εκσκαφών, καθώς επίσης και να
αποτελέσουν την αφετηρία και τα δεδοµένα πάνω στα οποία θα βασιστεί το επόµενο
στάδιο εργασίας των αναλύσεων ευστάθειας των πρανών
8. Ταξινοµήσεις βραχόµαζας
Θα συνταχθούν (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
§1.7.2 του κεφαλαίου 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Θα περιλαµβάνουν υποχρεωτικά, κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόµενα στο σχετικό κεφάλαιο
των ΟΜΟΕ. Θα δίνεται το εύρος της περιοχής (ή το τµήµα της γεώτρησης) στο οποίο
έγινε η κατάταξη/ταξινόµηση της βραχοµάζας. Θα γίνεται προσπάθεια η
ταξινόµηση/κατάταξη της βραχοµάζας να γίνεται στα κρίσιµα τµήµατά της, που θα
επηρεάσουν τον σχεδιασµό των χωµατουργικών και των τεχνικών έργων. Αναλόγως του
προς διαστασιολόγηση έργου θα καθορισθούν / εκτιµηθούν η «ποσότητα» και το
«µέγεθος» της βραχοµάζας που θα ταξινοµηθεί.
Αναλόγως του είδους του έργου (π.χ. υψηλά βραχώδη ορύγµατα, τεχνικά κλπ) γίνεται
ταξινόµηση βραχόµαζας σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά συστήµατα (π.χ. RMR, GSI,
Q). Εφαρµόζεται µία ή περισσότερες µέθοδοι ταξινόµησης
9. Καταγραφή σηµείων εµφάνισης νερού και γεωερευνητικών εργασιών
Θα γίνει (κατ΄ελάχιστον, επιπρόσθετα όπως απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
σύνολο του τεύχους 11 των ΟΜΟΕ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην §1.8 του κεφαλαίου
3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΜΟΕ Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ. Η περιγραφή θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά, κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόµενα

στο σχετικό κεφάλαιο των ΟΜΟΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οριστική Γεωλογική Μελέτη
Γεωτεχνική Μελέτη – Αξιολογήσεις

Εργασιών

Γεωλογικά

Γεωτεχνικά

Περιβαλλο-ντικά

Αναπληρωτής

Οδοποιία

Συντονισµός

ΓΑ

ΚΤ

ΓΑ/ΕΖ

ΓΑ/ΕΖ/ΒΧ

ΓΚ

Έκθεσης
Ηµ/νία

Αναθ.

Αντικειµένου
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Σελ. 31

Μελετών

∆/ντής

Κυρίου

Καθέτων αξόνων

ΜΚ
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