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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Το παρόν αντικείµενο εργασιών συντάσσεται µε βάση τις υπ΄ αρ. 759/3/27.02.2013 & 
776/15/29.05.13 Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Α.Ε και αφορά στην εκπόνηση 
των προκαταρκτικών µελετών γεφυρών και ηµιγεφυρών που βρίσκονται στο τµήµα 60.2.1 
«Ριζιανά – Στρυµονικό» του Κάθετου Άξονα 60 «∆ερβένι – Σέρρες - Προµαχώνας». 

 
Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Μελέτης χωρίζεται σε πέντε ενότητες: 
 
Εισαγωγή Γενική περιγραφή του τµήµατος, υπάρχουσα κατάσταση και 

κύριοι σκοποί της Σύµβασης Υπηρεσιών Συµβούλου 
 
Αντικείµενο Εργασιών Λεπτοµερής περιγραφή της απαιτούµενης µελετητικής εργασίας 
 
Τεχνικά στοιχεία µελέτης Καθορισµός των εφαρµοζοµένων κανονισµών  
 
Χρονοδιάγραµµα µελέτης Καθορισµός των ηµεροµηνιών πέρατος των διαφόρων 
και πληρωµές  σταδίων της µελέτης και των αντιστοίχων πληρωµών 
 
Εκτέλεση Περιγραφή των Ειδικών Απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη 

µεθοδολογία διαχείρισης της Σύµβασης 
 
 
Στο παρόν χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι: 
 
Ε.Ο.Α.Ε. Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης. 
Ε.Ο. Εγνατία Οδός, αυτοκινητόδροµος 
Κ.Α. Κάθετος Άξονας, οδός 
Aνάδοχος Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που 

συνάπτει µε την Ε.Ο.Α.Ε. σύµβαση για τις εκκρεµούσες 
µελετητικές εργασίες. 

Μελετητική οµάδα Ο Aνάδοχος  
Μελετητής Η µελετητική οµάδα ή µεµονωµένο µέλος της µελετητικής 

οµάδας 
Ο.Μ.Ο.Ε. Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας  
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της «Εγνατία 

Οδός Α.Ε». 
Ο.Σ.Α.Τ. Οδηγός Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου της «Εγνατία 

Οδός Α.Ε». 
Ανάδοχος Γεωερευνητικών 
εργασιών 

Ανάδοχος που θα ορίζεται από την Ε.Ο.Α.Ε. για την εκτέλεση 
των γεωερευνητικών εργασιών (υπαίθρου και εργαστηρίου) και 
τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσµάτων, όχι όµως και εκθέσεων 
αξιολόγησης. 

Συντονιστής  Θα διορίζεται από τον Σύµβουλο και θα έχει την γενική ευθύνη 
για το συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των 
µελετητικών εργασιών.. 
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1.2 Περιγραφή τµήµατος και υφιστάµενη κατάσταση µελετών 

Ο Κάθετος Άξονας 60 «∆ερβένι – Σέρρες - Προµαχώνας» της Εγνατίας Οδού, µήκους 96 χλµ, 
αποτελεί κλάδο του Πανευρωπαϊκού διαδρόµου ΙV, (Βερολίνο - Σόφια - Θεσ/νίκη) και συνδέει 
την Θεσσαλονίκη µε την Σόφια µέσω Προµαχώνα και Kulata.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εγνατία Οδός Α.Ε. µε την υπ’ αριθµ. 7 Απόφαση της Συνεδρίασης 
230/20-12-00 καθόρισε την στρατηγική κατασκευής του Άξονα «∆ερβένι – Σέρρες - 
Προµαχώνας» µε θεώρηση κλειστού αυτοκινητόδροµου.  
 
Το συνολικό έργο κατασκευής του άξονα βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Με την ολοκλήρωση 
των υπό εξέλιξη εργασιών όλος ο άξονας αποκτά χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδροµου 
µε διαχωρισµένους κλάδους, διαχωριστική νησίδα, µε δυο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και 
ταχύτητα µελέτης 120χλµ/ώρα. Εξαιρούνται τα τµήµατα «Ριζιανά – Στρυµονικό» και «Χριστός – 
Κάτω Αµπέλα», συνολικού µήκους 19 χιλιοµέτρων περίπου, τα οποία είχαν κατασκευασθεί προ 
του 1998, ως αυτοκινητόδροµος µε διαχωρισµένους κλάδους, διαχωριστική νησίδα, µε δυο 
λωρίδες ανά κατεύθυνση, χωρίς ΛΕΑ και µε ταχύτητα µελέτης 70-100χλµ/ώρα.  
To Τµήµα 60.2.1 «Ριζιανά – Στρυµονικό» µήκους 9,5 χλµ περίπου, έχει κατασκευασθεί ως οδός 
ταχείας κυκλοφορίας, µε διαχωρισµένους κλάδους, κεντρικό αµφίπλευρο µεταλλικό στηθαίο και 
δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση, αλλά χωρίς ΛΕΑ (πλάτος οδού 17,00 – 18,00 µέτρα) και ταχύτητα 
µελέτης 70 χλµ/ώρα. 
 
Για να εξασφαλιστεί και για το τµήµα 60.2.1 «Ριζιανά – Στρυµονικό» η τυπική διατοµή της 
Εγνατίας οδού για δυσχερή τµήµατα (πλάτους 22,00µ) η οποία εφαρµόζεται τόσο στο 
προηγούµενο όσο και στο επόµενο ορεινό τµήµα του Άξονα, καθώς και ταχύτητα µελέτης 
100χλµ./ώρα, έχουν ήδη εκπονηθεί συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες και 
Αναγνωριστική µελέτη Οδοποιίας µε τέσσερις εναλλακτικές λύσεις. Από τις τέσσερις λύσεις έχει 
προκριθεί η Λύση 1. 
 
Στη Λύση 1 η χάραξη κινείται όσο το δυνατό επί της υφιστάµενης οδού για µήκος της τάξης των 
3,5-4,0χλµ και ισόσταθµα µε αυτήν έτσι ώστε να είναι εφικτή η διατήρηση µέρους του 
υφιστάµενου οδοστρώµατος και να προκύπτουν λιγότερα τεχνικά (γέφυρες, ηµιγέφυρες, 
σήραγγες κλπ.). 
Στο υπόλοιπο µήκος, κινείται εν γένει δεξιά της υφιστάµενης οδού, προς την πλευρά του 
ρέµατος, έτσι ώστε να µην οχλεί τα ευαίσθητα πρανή ορυγµάτων, µε συνέπεια να απαιτούνται 
δεκατρία (13) µεγάλα τεχνικά γεφυρών – ηµιγεφυρών. 
Στις περιοχές όπου η χάραξη διέρχεται αριστερά της υφιστάµενης οδού, απαιτούνται, λόγω του 
έντονου φυσικού αναγλύφου, σήραγγες συνολικού εκτιµώµενου µήκους 980µ. περίπου. 
 
Σύµφωνα µε τη µελέτη, η αρχή της χάραξης ταυτίζεται µε τη ΧΘ 18+280 της µελέτης του 
προηγούµενου τµήµατος 60.1.2 «∆ορκάδα – Ριζιανά», στο οποίο η νέα χάραξη θα πρέπει να 
συναρµόσει. 
Το τέλος της χάραξης ταυτίζεται µε τη ΧΘ 2+750 του επόµενου τµήµατος 60.2.2 «Στρυµονικό - 
ΑΚ Λευκώνα – ΑΚ Χριστού» στο οποίο θα πρέπει να συναρµόσει. 

Με τις 759/3/27.02.2013 & 776/15/29.05.13 αποφάσεις του ∆.Σ της ΕΟΑΕ εγκρίθηκε η 
προκήρυξη πέντε (5) διεθνών διαγωνισµών, συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής 2.470.962 € για 
την ανάθεση µελετών και γεωρευνητικών εργασιών στο τµήµα 60.2.1 «Ριζιανά – Στρυµονικό» 
του Κάθετου Άξονα 60 «∆ερβένι – Σέρρες - Προµαχώνας» µε την εφαρµογή της ανοικτής 
διαδικασίας ανάθεσης µελετών του Νόµου 3316/2005, άρθρο 7.  

Με βάση τα παραπάνω, οι µελέτες οδοποιίας, τοπογραφικών, γεωλογικών/γεωτεχνικών. 
υδραυλικών κλπ. θα εκπονηθούν στα πλαίσια άλλων συµβάσεων.  
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1.3 Σκοπός της Σύµβασης Εργασιών Συµβούλου 

Με βάση την αναγνωριστική µελέτη οδοποιίας του τµήµατος 60.2.1 προέκυψαν 13 συνολικά 
µεγάλα τεχνικά (γέφυρες και ηµιγέφυρες), των οποίων συνοπτική περιγραφή δίνεται στην 
παράγραφο 2.6.2 του παρόντος.  

Το έργο του Συµβούλου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 - Υδραυλική µελέτη, όπως περιγράφεται στην παρ. 2.4 του παρόντος. 
- Σύνταξη των προκαταρκτικών µελετών των γεφυρών, σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ., το άρθρο 

142 του Π.∆. 696/74 του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και τις εν γένει υποδείξεις της 
Ε.Ο.Α.Ε (συµπεριλαµβανοµένης και ενδεικτικής πρότασης για τη θεµελίωση, βλ. παρ. 2.5). 

Η παραγωγή των τευχών και σχεδίων όλων των σταδίων µελέτης καθώς και των αντιγράφων 
τους, στον απαιτούµενο αριθµό, θα γίνεται από το Σύµβουλο σύµφωνα µε το σύστηµα 
αρχειοθέτησης της ΕΟΑΕ, όπως προβλέπεται στην παρ. 5.3 του παρόντος.  
 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Η ∆ιαδικασία Μελέτης, τα κριτήρια σχεδιασµού και τα παραδοτέα της µελέτης θα είναι σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες Κανονισµούς, τις ΟΜΟΕ και τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., όπου οι ΟΜΟΕ δεν καλύπτουν 
τα αντίστοιχα θέµατα, τις Εγκυκλίους και εν γένει τις υποδείξεις της ΕΟΑΕ, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στο παρόν. 
Στο Σύµβουλο υπενθυµίζεται ότι θα πρέπει να υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. όλα τα στοιχεία µελέτης 
σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 
Κατά την εκπόνηση των σταδίων της µελέτης, ο Σύµβουλος θα λαµβάνει υπόψη τον Ο.Σ.Α.Τ.  
 
2.2 Οδοποιία 

Για το τµήµα 60.2.1 υπάρχει εγκεκριµένη αναγνωριστική µελέτη (βλ. Παράρτηµα Α). Η οριστική 
µελέτη θα εκπονηθεί στα πλαίσια άλλης σύµβασης. Απαιτείται η στενή συνεργασία του 
Αναδόχου µε τον µελετητή Οδοποιίας και Ασφάλισης.  
 
2.3 Τοπογραφικές εργασίες 

Ο Σύµβουλος θα εκτιµήσει την επάρκεια της τοπογραφικής αποτύπωσης στις θέσεις των 
τεχνικών και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του στην ΕΟΑΕ. Η πρόταση θα συµπεριληφθεί στην 
Έκθεση Εκτίµησης Έργου.  

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παρούσας σύµβασης παραδοθεί στον Σύµβουλο 
επίγεια τοπογραφική αποτύπωση, αυτός θα την επαληθεύσει µε τη διενέργεια Έρευνας 
Επαλήθευσης (Proof Survey). 
 
2.4 Υδραυλικά / Αποστράγγιση 

Για το τµήµα θα συνταχθεί υδραυλική µελέτη στα πλαίσια άλλης σύµβασης. Για τα τεχνικά που 
γεφυρώνουν ρέµατα ο Σύµβουλος, θα συνεργαστεί µε τον µελετητή των υδραυλικών και θα 
συµπεριλάβει/εκτιµήσει τα παρακάτω στοιχεία στην Τεχνική Έκθεση των Τεχνικών προς 
τεκµηρίωση του υδραυλικού ανοίγµατος: 

Α) Την λεκάνη απορροής 
Β) Τον υπολογισµό της µέγιστης απορροής για περίοδο επανάληψης βροχόπτωσης σύµφωνα 
µε τον πίνακα 8.1-7 των ΟΣΜΕΟ. 
Γ) Τον Υδραυλικό υπολογισµό της µέγιστης στάθµης πληµµύρας – έλεγχος κινδύνου 
διαβρώσεως των βάθρων της γέφυρας  
∆) Τη διατοµή της ροής στη θέση γεφύρωσης  
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Η µελέτη θα συνταχθεί µε βάση τις µελέτες οδοποιίας. Στη µελέτη θα γίνεται πλήρης αναφορά 
στις µελέτες αυτές και θα περιλαµβάνονται αριθµοί αναθεώρησης και ηµεροµηνίες σε όλες τις 
εκθέσεις που θα υποβάλλονται. Στη µελέτη θα ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις των ΟΜΟΕ και 
ΟΣΜΕΟ §8.5.3 - §8.5.7 καθώς και τυχόν επιπρόσθετες οδηγίες που θα δοθούν από την 
Ε.Ο.Α.Ε.  
 
2.5 Γεωλογικά / Γεωτεχνικά 

Στα πλαίσια άλλων συµβάσεων θα προταθεί, θα εκτελεστεί και θα αξιολογηθεί περιορισµένο 
πρόγραµµα γεωτρήσεων για την αρχική διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών σε θέσεις 
µεγάλων τεχνικών. Ο Σύµβουλος θα λάβει υπόψη του τα στοιχεία που θα προκύψουν και τις 
εκθέσεις που θα υποβληθούν προκειµένου, στα πλαίσια της προκαταρκτικής µελέτης, να 
καθορίσει τη διάταξη των βάθρων και να υποβάλλει ενδεικτική πρόταση θεµελίωσης.  
 
2.6 Τεχνικά 

2.6.1 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., παράγραφο 5.1.2. 
 
2.6.2 Κατάλογος Τεχνικών 
Ο Σύµβουλος θα εκπονήσει τις προκαταρκτικές µελέτες των τεχνικών του πίνακα. 

 α/α Χ.Θ. 
 

Εµπόδιο 
 

Μήκος* /πλάτος* τεχνικού (m) 
(τάξη µεγέθους) 

Γέφυρα Γ1 0+440 Μισγάγγεια 200,00/25,90 

Ηµιγέφυρα Γ2 0+780 Μισγάγγεια 130,00/12,95 

Γέφυρα Γ3 (αριστ. 
Κλάδος)  

1+433,27 Μισγάγγεια 300,00/12,95 

Γέφυρα Γ3 δεξιός κλάδος 
(Γ4 στην αναγν. Μελέτη 
οδοποιίας) 

1+433,7 Μισγάγγεια 400,00/12,95 

Γέφυρα Γ5 2+000 Μισγάγγεια 160,00/25,90 

Γέφυρα Γ6 2+740 Μισγάγγεια 420,00/25,90 

Γέφυρα Γ7 3+100 Μισγάγγεια 250,00/25,90 

Ηµιγέφυρα Γ8 3+700 Μισγάγγεια 80,00/12,95 

Γέφυρα Γ9 4+220 Μισγάγγεια 220,00/25,90 

Γέφυρα Γ10 5+700 Μισγάγγεια 100,00/12,95 

Γέφυρα Γ11 6+082,50 Μισγάγγεια 320,00/25,90 

Ηµιγέφυρα Γ12 6+500 Μισγάγγεια 120,00/12,95 

Γέφυρα Γ13 7+957 Μισγάγγεια 180,00/25,90 

* Τα µήκη/πλάτη, οι Χ.Θ. κλπ. των τεχνικών έχουν υπολογισθεί µε βάση την αναγνωριστική µελέτη 
οδοποιίας και είναι ενδεικτικά.  
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2.6.3 ∆ιαδικασία εκπόνησης µελέτης 
Η διαδικασία για την εκπόνηση της προκαταρκτικής µελέτης των τεχνικών θα ακολουθεί την 
παράγραφο 5.10.1 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.  
Τονίζεται ότι, ο Σύµβουλος θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεννόηση µε τους Συµβούλους των 
άλλων ειδικοτήτων (Οδοποιίας, Γεωτεχνικών, Τοπογραφικών, Υδραυλικών Μελετών, κ.λ.π.) για 
τον συντονισµό των εργασιών.  
 
2.6.4 ∆ιαχείριση Μελέτης 
Η διαχείριση της διαδικασίας εκπόνησης της µελέτης θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών της 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” Η συµµόρφωση µε τις Ο.Μ.Ο.Ε ή τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε δεν 
καλύπτουν αντίστοιχα θέµατα, είναι υποχρεωτική. 
 
2.7 Περιβαλλοντικά 

Στα πλαίσια άλλης Σύµβασης θα εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νέα 
χάραξη του τµήµατος 60.2.1 «Ριζιανά – Λευκώνας, 1ο Υποτµήµα». 

Ο µελετητής της παρούσας Σύµβασης θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το µελετητή της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

� Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι σύµφωνη µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα των 
µελετών της παρούσας Σύµβασης. 

� Οι µελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια παρούσας Σύµβασης δεν είναι αντίθετες µε τις 
προτάσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσον αφορά την άµβλυνση των 
επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. 

 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1 Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς 

3.1.1 Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (DIN –FACHBERICHTE 101, 102, 103, 
104 ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ και ΟΣΑΤ) 

Οι µελέτες θα συντάσσονται µε τους ισχύοντες Κανονισµούς DIN – Fachberichte 
101,102,103,104 σε συνδυασµό µε τις σχετικές Εγκυκλίους (Εγκύκλιος 23/∆ΜΕΟ/ο/27-08-07) 
και Οδηγίες, τις ΟΜΟΕ, τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. , τα ΠΚΕ και τις εν γένει υποδείξεις της ΕΟΑΕ. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των Κανονισµών, ο Σύµβουλος υποχρεούται να απευθυνθεί 
στη ∆/νση Μελετών της ΕΟΑΕ. 
Κατά την εκπόνηση της µελέτης, ο Σύµβουλος θα λάβει υπόψη τον Ο.Σ.Α.Τ, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
 
3.1.2 Γενικά Τεύχη Αναφοράς 
Αναφορά γίνεται στα πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), τα οποία θα διατεθούν από την 
ΕΟΑΕ. 
 
3.1.3 Λοιπά Στοιχεία 
Ο Σύµβουλος θα είναι υπεύθυνος να επικοινωνεί µε όλες τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές για τη 
διέλευση των αγωγών καυσίµων, καλωδίων υψηλής τάσης, κλπ. 
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3.2 Οδοποιία 

3.2.1 ∆ιατοµή 
Το πλάτος καταστρώµατος του τεχνικού θα προταθεί από τον µελετητή λαµβάνοντας υπόψη την 
µελέτη Οδοποιίας, τις ΟΜΟΕ –∆, ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, τα ΠΚΕ, κλπ. Το πλάτος των πεζοδροµίων θα 
ορισθεί σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο της µελέτης Ασφάλισης.  
 
3.3 Η-Μ Εγκαταστάσεις (φωτισµός, δίκτυα κλπ.) 

Στον σχεδιασµό των γεφυρών και κυρίως στο πλάτος των πεζοδροµίων θα ληφθούν υπ’ όψη τα 
Πρότυπα Κατασκευής Η-Μ Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων της Ε.Ο. όσον αφορά την στήριξη 
των ιστών οδοφωτισµού στο πεζοδρόµιο και την διέλευση των καλωδίων στο πεζοδρόµιο 
(ηλεκτρ. σωλήνες, φρεάτια κλπ.)  
 
3.4 Τοπογραφικές εργασίες 

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παρούσας σύµβασης παραδοθεί στον Σύµβουλο 
επίγεια τοπογραφική αποτύπωση, αυτός θα την επαληθεύσει µε τη διενέργεια Έρευνας 
Επαλήθευσης (Proof Survey). 
 
3.5 Tεχνικά 

3.5.1 Αντισεισµικός σχεδιασµός 
Οι παραδοχές για τον αντισεισµικό σχεδιασµό των τεχνικών, εφ’ όσον γίνει αναφορά σ’ αυτές 
στην Τεχνική Έκθεση της προκαταρκτικής µελέτης των τεχνικών, θα είναι σύµφωνες µε τον 
Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό 2000 (ΕΑΚ2000-ΦΕΚ 2184Β/20-12-99) όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε την Εγκύκλιο 18/14-7-2003 (∆17α/04/62/ΦΝ275) και την Εγκύκλιο 26/2-
9-2003 (∆17α/02/78/ΦΝ275), τις Οδηγίες για την Aντισεισµική µελέτη γεφυρών σε συνδυασµό 
µε τους ισχύοντες Κανονισµούς (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 τεχνικά, εντάσσεται στη Σεισµική Ζώνη IΙ. Στον υπολογισµό 
του σεισµού σχεδιασµού θα ληφθεί συντελεστής σπουδαιότητας γ= 1,0.  
Οι επιλογές κατηγορίας εδάφους Α, Β, Γ και ∆ από τον Πίνακα 2.5 του Ε.Α.Κ 2000 
(λαµβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του ΕΑΚ 2000) θα 
γίνονται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία γεωτεχνικής µελέτης και κάθε πρόσθετης έρευνας. Η 
µελέτη του τεχνικού θα λαµβάνει υπόψη την κατάταξη για την κατηγορία εδάφους του πίνακα 
2.4 του ΕΑΚ 2000 (και τις παραπάνω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του ΕΑΚ 2000). 
 
3.5.2 Μέθοδος κατασκευής τεχνικών 
Ο Σύµβουλος στην αρχική φάση σχεδιασµού, θα προτείνει και την µέθοδο κατασκευής των 
τεχνικών, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποστηρικτικές µελέτες (βλ. Παράρτηµα Α).  
 
3.5.3 Εµφάνιση (αισθητική) τεχνικού 
Τα τεχνικά αποτελούν µέρος του τοπίου και θα πρέπει να ενσωµατώνονται κατάλληλα σ΄ αυτό. 
Για το σκοπό αυτό θα ληφθούν υπόψη οι σχετικές οδηγίες του ΟΣΑΤ, της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων.  
 
3.5.4 Απαιτήσεις συντήρησης 
Οι απαιτούµενες, σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ και ΟΣΜΕΟ, διατάξεις επιθεώρησης για τη συντήρηση 
των τεχνικών, όπως θάλαµοι επιθεώρησης στα ακρόβαθρα ή/και µεσόβαθρα, προσβάσεις στο 
εσωτερικό κιβωτιωειδών φορέων, κοίλων βάθρων κ.λ.π, θύρες, πεζοδρόµια κ.α., θα 
λαµβάνονται υπόψη ήδη στον αρχικό σχεδιασµό του τεχνικού, ώστε να ενσωµατώνονται 
κατάλληλα στην οριστική µελέτη. 
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4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την 
περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του 
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 τον χρόνο εκπόνησης της 
µελέτης και δεν περιλαµβάνει τον χρόνο για τυχόν απαιτούµενες επανυποβολές. Στο 
χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα υποβάλουν οι µετέχοντες στο διαγωνισµό, είναι δυνατόν ο 
χρόνος εργασίας 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 των τεχνικών 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 Σ.Υ. 
Σε περίπτωση κατά την οποία µία µελέτη ή στάδιο µελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση και 
Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστηµα 20 ηµερών από την γνωστοποίηση 
στον ανάδοχο, εκτός αν ο υπεύθυνος επισκόπησης ορίσει µεγαλύτερη προθεσµία. Τυχόν 
καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 20 ηµερών ή της οριζόµενης στην επισκόπηση 
προθεσµίας, θα επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 
της Σ.Υ. για υπέρβαση τµηµατικής προθεσµίας. 
Εάν η επανυποβολή ζητήθηκε επειδή η υποβληθείσα µελέτη χρειάζεται διορθώσεις και 
συµπληρώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. Αν η 
επανυποβολή ζητήθηκε λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, 
παρατείνεται η αρχική προθεσµία για χρόνο ίσο µε τον χρόνο που ορίσθηκε για την 
επανυποβολή. 
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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 
Σ.Υ. 
• Να διακόψει την εκπόνηση της µελέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της και να προβεί στη λύση 
της σύµβασης, σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στο άρθρο 11 της Σ.Υ.  
Ο ανάδοχος θα αµείβεται σύµφωνα µε την γενοµένη µε την οικονοµική προσφορά του ανάλυση 
της αµοιβής του, η οποία θα καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.  

Ο συνολικός συµβατικός χρόνος εκπόνησης του παρόντος µελετητικού αντικειµένου ανέρχεται 
σε δώδεκα (12) µήνες. Οι καθαροί χρόνοι και ο επιπρόσθετος χρόνος του χρονοδιαγράµµατος 
που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι στην τεχνική προσφορά τους και θα περιλαµβάνεται στην 
Έκθεση Εκτίµησης Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους δώδεκα (12) µήνες. Αντιθέτως είναι 
δυνατόν να συντοµευτεί ο χρόνος αυτός, υπό τον όρο ότι η κάθε συντόµευση θα αιτιολογείται 
πλήρως από την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης, σε συνδυασµό µε τη 
στελέχωσή της, την αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της προτεινοµένης µεθοδολογίας, την 
αξιοποίηση του εξοπλισµού και την απασχόληση του υποψηφίου και της οµάδας του από 
εκπονούµενες µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες.  
 
4.1 Πίνακας υποβολών µελέτης/ τµηµατικών πληρωµών 
Στάδιο 
Νο 

Χρόνος εκπόνησης*  
(µήνες από την 
ηµεροµηνία 
υπογραφής της 
σύµβασης) 

Παραδοτέα Τµηµατική 
Πληρωµή 

1 
1 

Έκθεσης Εκτίµησης Έργου  
 

10% 
µε την έγκριση 
των παραδοτέων 

2 
5 

Προκαταρκτικές µελέτες Τεχνικών  
(υποβολές ξεχωριστά για κάθε τεχνικό)  

70% 
µε την έγκριση 
των παραδοτέων 

3 
8 

Τελική υποβολή προκαταρκτικών 
µελετών τεχνικών για κάθε τεχνικό 
ξεχωριστά 

20% 
µε την έγκριση 
των παραδοτέων 

*Καθαρός χρόνος εκπόνησης χωρίς χρόνο ελέγχων και εγκρίσεων. 
 
 
5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας  

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 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 µελετητή για το εάν τηρεί τέτοιες 
διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ο µελετητής ή/και θα επισκέπτεται τα 
γραφεία του µελετητή για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η Ε.Ο.Α.Ε. 
θα συντάξει µία έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στο Σύµβουλο. Η έκθεση θα 
επισηµαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες και θα ορίσει χρονοδιάγραµµα για τον 
ελεγκτή. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των ατελειών από τον ελεγκτή, η Ε.Ο.Α.Ε. θα 
προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Η Ε.Ο.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα 
να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί τις διαδικασίες αυτές. 
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Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής: 
• ∆ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση άλλων στοιχείων. 
• Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις 

και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη καθώς και του 
ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που παραδίδεται από την 
ΕΟΑΕ. 

• Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ο συντάξας. 
• Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόµενες 

εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. 
• ∆ιαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των µελετών. 
• Σύστηµα καταγραφής αλλαγών στις µελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή και 

εξωτερικές πηγές. 
• Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. 
• Σύστηµα διανοµής για την πληροφόρηση των στελεχών της Οµάδας Μελετών σχετικά µε τις 

αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά σε περίπτωση που η 
οµάδα µελετών δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). 

• ∆ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. 
• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 
• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών εβδοµαδιαίων εκθέσεων προόδου για την 

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

 
5.2 Συντονισµός 

Ο µελετητής (µελετητική οµάδα) θα ορίσει έναν εκπρόσωπο από την οµάδα του για να ενεργεί 
ως ‘’Συντονιστής’’. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τον εντοπισµό παραλείψεων στις µελέτες και 
θα γνωµοδοτεί σχετικά στον Εργοδότη (ΕΟΑΕ). 
Εκτός θεµάτων αποκλειστικά εµπορικών, όλη η αλληλογραφία µεταξύ της ΕΟΑΕ και των 
οµάδων µελετητών Συµβούλων θα γίνεται µέσω του Συντονιστή. 
Ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• Εξασφάλιση ότι τηρείται το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. 
• ∆ιανοµή αλληλογραφίας στα διάφορα τµήµατα και προώθηση αλληλογραφίας που 

προέρχεται από αυτά. 
Όλες οι µελέτες και εκθέσεις θα υπόκεινται στη διαδικασία διατµηµατικού ελέγχου.  
 
5.3 Αρχειοθέτηση, Παραδοτέα 

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 7.0. 
 
5.3.2 Προδιαγραφές για Παραδοτέα  
Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό 
αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Θα τηρείται κατάλογος αριθµών αναφοράς από κάθε 
γραφείο το οποίο συµµετέχει στις εργασίες. 
Όλες οι 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.  
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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: 
1. 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.  

2. 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  

3. Κατά την επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Ανάδοχος: 
• 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 Ε, 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:  
1. Για όλες τις µελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” (APPROVED) και 

µόνον για αυτές, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό θα 
υποβάλλεται µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από την Ε.Ο.Α.Ε. 

2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής: 
Α. Όνοµα εταιρίας  
Β. Είδος παραδοτέου  
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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) 

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: 



 

K:\A6021\Design\tenders\2013_texnika_5261\Tefhi\SoW_5261.doc 6021/5261/Β02 
Σελ. - 15 - 

• να είναι της µικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να µην επιβαρύνουν το αρχείο του 
Word χωρίς λόγο.  

• να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν µεµονωµένα αρχεία εικόνας, σύµφωνα µε την 
παρακάτω σχετική παράγραφο 13. 

11. Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα 
προγράµµατα της Microsoft Office 2003 (Word 2003, Excel 2003) για Windows XP. 

12. Οι απαιτήσεις για τις γραµµατοσειρές είναι ως εξής:  
• Όσα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να 

στέλνονται µαζί µε τα σχέδια. 
• Αν τα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα 

πρέπει να είναι ή Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, θα 
πρέπει να αποστέλλονται µαζί µε τα σχέδια. 

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

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

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

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

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

IV. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM ανά υποβολή. 
 
5.4 Εκθέσεις 

5.4.1 Γενικά 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις:  

• Έκθεση Εκτίµησης Έργου  
• Εκθέσεις προόδου, αν αυτό απαιτηθεί 

 
5.4.2 Έκθεση Εκτίµησης Έργου 
Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα περιέχει: 
Τεχνική εκτίµηση του έργου σχετικά µε τα υδραυλικά θέµατα, την τυχόν απαιτούµενη 
τοπογραφική έρευνα και τις προτάσεις για τις γεωτρήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5 του 
παρόντος.  
Χρονοδιάγραµµα εκπόνησης µελέτης σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4 του παρόντος.  
Το προσχέδιο της Έκθεσης Εκτίµησης Έργου θα παραδίδεται στην Ε.Ο.Α.Ε. για σχολιασµό 
εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης. Μετά την απάντηση της ΕΟΑΕ στην 
υποβληθείσα Έκθεση, ο Σύµβουλος θα προχωρήσει σε τυχόν τροποποιήσεις στην Έκθεση και 
θα υποβάλει την οριστική Έκθεση στην Ε.Ο.Α.Ε. Περαιτέρω τροποποιήσεις του 
χρονοδιαγράµµατος θα γίνονται σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε. 
 
5.5 Συσκέψεις 

Ο Σύµβουλος θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις που θα διεξάγονται στα γραφεία της Εταιρείας ή 
του Συµβούλου Μελετητή, όταν αυτό ζητηθεί.  
Ο Σύµβουλος 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. 
 
 



 

K:\A6021\Design\tenders\2013_texnika_5261\Tefhi\SoW_5261.doc 6021/5261/Β02 
Σελ. - 16 - 

 
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Ουρανία Κουρουµλή - Arend 
Tµηµατάρχης ∆οµοστατικών,  
Λιµενικών & Αρχιτεκτονικών 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Μαρία Κατσαβέλη 
∆ιευθύντρια Μελετών  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε τις 759/3/27.02.2013 & 

776/15/29.05.13 αποφάσεις του ∆.Σ. της 
ΕΟΑΕ 

 
 
 

Μιχάλης ∆ώδος  
Τοµεάρχης Έργων & Ανάπτυξης  

 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 

 
_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 
 

Αντικείµενο Μελετητής  
 
Αναγνωριστική Μελέτη 
Οδοποιίας  

ΣΥΣΤΑΣ 6021_48 

Γεωλογικά-Γεωτεχνικά 
(µελέτες, στις οποίες 
υπάρχουν στοιχεία για την 
γεωλογία των πρανών των 
υφιστάµενων ορυγµάτων) 

ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.- Κ. 
∆ΗΜΑΡΑΣ 

6021_8 
 6021_16α 
6021_10 
6021_11 
6021_12 
6021_15 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να συµπληρώνεται το έντυπο 

   Τµήµα: 5.1 1   Μελετητής: Consult 

   Έργο: Γέφυρα Γ27  Σύµβαση: Γ 67  

  
Αριθ Κουτιού 

7.786 
Αριθ Κουτιού 

7.786a 
Αριθ Κουτιού 

7.786a1 
Αριθ Κουτιού 

7.786a2 

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

 Αριθµός πρωτοκόλλου: A15208 A17289 A18582 A19637 

ΣΧΕ∆ΙΑ 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

R&R 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

MIX 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

MIX 

Κατάσταση 
Έγκρισης: 

APP1 

0501-107-SD-D3-Rev-No     

Αριθ 
Σχ Περιγραφή  Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. 

Το παρακάτω υπόδειγµα είναι µόνο ενδεικτικό.  

0012 Σχέδια Γενικής ∆ιάταξης  A R&R B3 APP1     

010 Οπλισµός Μεσόβαθρου A R&R B APP1     

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

019 Τοίχος Αντιστήριξης      A R&R B APP1 

          

ΕΚΘΕΣΕΙΣ         

0501-107-SD-R3-Rev-No         

Αριθ.
Έκθ. Περιγραφή  Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. Αναθ 

Κατασ. 
Έγκρ. 

001 Τεχνική Έκθεση Τεχνικού  A R&R B APP1     

002 Προµέτρηση    A R&R B R&R C APP1 

003 
Στατικοί Υπολογισµοί 
Φορέα A R&R B APP1     

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

                                                 
1 Τα στοιχεία που είναι γραµµένα µε πλάγια γράµµατα θα συµπληρώνονται από την EOAE 
2 Ο µελετητής θα καταγράφει τον αριθµό σχεδίου / έκθεσης, την περιγραφή και τον αριθµό αναθεώρησης 
3 Για τυχόν µεταγενέστερες υποβολές ο µελετητής θα αναγράφει τον επόµενο αριθµό αναθεώρησης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Αναθ. Ηµ/νία Συντονισµός  

Έκθεσης  
Αντικειµένου  
Εργασιών 

Τµηµατάρχης 
Οδοποιίας,, 

Τοπογραφικών & 
Κτηµατολογίου 

Τµηµατάρχης 
Γεωτεχνικών, 

Γεωλ/κών,Σηράγγων 
& Εργων Στ. Αποβλ. 

Τµηµατάρχης 
Υδραυλικών 

Τµηµατάρχης 
Η/Μ 

Τµηµατάρχης 
Περ/κής ∆ιαχ/σης  

& Πρασίνου 

Τµηµατάρχης 
∆οµοστατικών, 

Λιµενικών & Αρχ/κών 

∆ιευθυντής 
Μελετών 

A Μάϊος 
2013 

ΓΑ, Ν∆Γ ΚΤ ΕΣ ΒΒ ∆ΚΑ ΝΒ ΟΚΑ ΜΚ 

B          
Γ          
∆          
E          

 


