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1
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
∆ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις

Το παρόν κείµενο, το οποίο καθορίζει το Γενικό Αντικείµενο Εργασιών «για την εκπόνηση
γεωλογικών-γεωτεχνικών µελετών για τις ανάγκες της ”EΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ” (Κυρίου Άξονα,
Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» µε την
διαδικασία της Συµφωνίας - Πλαίσιο, χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:
1. Εισαγωγή

Περιγράφεται γενικά ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η
µελετητική εργασία της οποίας καθορίζεται το µέγεθος

2. Συµβατικό Αντικείµενο

Περιγράφεται σε συντοµία το αντικείµενο των παραπάνω
µελετών που θα εκπονήσει ο Μελετητής καθώς επίσης και
το τι πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο Μελετητής στο
σχεδιασµό των έργων

3. Συµβατικές Υποχρεώσεις
εκτέλεσης των εργασιών

Περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΟΑΕ για τη
µέθοδο διαχείρισης της Συµφωνίας - Πλαίσιο και την
∆ιαχείριση Ποιότητας

4. Πρόσθετες Εργασίες

Περιγράφονται
προκύψουν.

5. Μεθοδολογία Εργασίας–
Χρονοδιάγραµµα - Αµοιβή

Περιγράφεται η µεθοδολογία της
χρονοδιάγραµµα και το ποσό πληρωµής.

6. ∆ιαδικασία εκπόνησης
Μελέτης
7. Ποινικές Ρήτρες

Περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία

8. Συντονισµός

Περιγράφεται ο συντονισµός των επί µέρους ενεργειών

9. Αρχειοθέτηση

Περιγράφονται οι απαιτήσεις αρχειοθέτησης.

10 Εκθέσεις

Παρατίθενται οι εκθέσεις και το περιεχόµενό τους που θα
υποβληθούν στα πλαίσια της σύµβασης.

11. Παραρτήµατα

Παρατίθενται χρήσιµες πληροφορίες και έντυπα που
αφορούν τη σύνταξη και τη διαχείριση της µελέτης

τυχόν

πρόσθετες

εργασίες

που

θα

εργασίας,

το

Σύµφωνα µε την ΣΥ

Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι:
ΕΟΑΕ

Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης.

ΕΟ

Εγνατία Οδός καλείται το αντικείµενο κατασκευής
(συνολικό έργο) για το οποίο προορίζεται η µελέτη.

ΚΑ

Κάθετοι Άξονες καλείται επίσης το έτερο αντικείµενο
κατασκευής (συνολικό έργο) για το οποίο προορίζεται η
µελέτη.

ΣΥ

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μελετητής

Ανάδοχος (Οµάδα Μελετητών ή µεµονωµένος Μελετητής)
της εν λόγω σύµβασης εκπόνησης των µελετών

ΟΜΟΕ

Οδηγίες Μελέτης Οδικών Έργων

ΟΣΜΕΟ

Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας τις οποίες
συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε. Ισχύει η αναθεώρηση Α-

3/2001.
Π.∆ 696/1974

Προεδρικό ∆ιάταγµα σε ότι αφορά τις προδιαγραφές
εκπόνησης µελετών

ΟΣΑΤ

Οδηγίες Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου τις οποίες
συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε.

ΕΤΕΠ

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών

ΠΚΕ

Πρότυπα Κατασκευής Έργων είναι οι Τυπικές
Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες για το σχεδιασµό των
έργων που αφορούν την Εγνατία Οδό.

Α/Κ, Ι/Κ, Α/∆, Κ/∆

Ανισόπεδος Κόµβος, Ισόπεδος Κόµβος, Άνω ∆ιάβαση,
Κάτω ∆ιάβαση

Επί µέρους σύµβαση

Η εκάστοτε σύµβαση που θα συνάπτεται για επιµέρους
µελετητικές εργασίες.

Ειδικό αντικείµενο εργασιών

Αντικείµενο εργασιών κάθε επί µέρους σύµβασης.

Νόµιµος Εκπρόσωπος
Μελετητή

Πρόσωπο στο οποίο ο Μελετητής αναθέτει τα καθήκοντα
εκπροσώπησής του έναντι του Εργοδότη το οποίο έχει τη
γενική ευθύνη για τα συµβατικά θέµατα.

Συντονιστής

Φυσικό πρόσωπο το οποίο ορίζεται από το Μελετητή κατά
την φάση συµµετοχής στον διαγωνισµό για την εκπόνηση
µελετητικών εργασιών και το οποίο έχει την ευθύνη για τον
συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκπόνηση των
εργασιών µελέτης

Ανάδοχος Γεωερευνητικών
Εργασιών

Ανάδοχος οριζόµενος κάθε φορά από την ΕΟΑΕ που
εκτελεί τις απαιτούµενες γεωερευνητικές εργασίες
(υπαίθρου και εργαστηρίου) και συντάσσει την Έκθεση
Αποτελεσµάτων στα πλαίσια της µελέτης της επί µέρους
σύµβασης.

1.2

Γενικά

Με την υπ΄αριθ. 768/4/17.4.13 απόφαση του ∆Σ της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε εγκρίθηκε
διαγωνισµός µε την διαδικασία της συµφωνίας – πλαίσιο για εκπόνηση γεωλογικών γεωτεχνικών µελετών για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε (Κύριου Άξονα, Καθέτων
Αξόνων, Έργων Υποδοµής Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» προϋπολογισµού 180.000
Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
Με τις µελέτες αυτές, επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν γεωλογικά / γεωτεχνικά µελετητικά
αντικείµενα που εκτιµάται ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µελλοντικά και αφορούν
οποιοδήποτε έργα αρµοδιότητας της «Εγνατία Οδός Α.Ε». Το ακριβές µέγεθος, θέση, φύση
και χρόνος εκπόνησης των µελετητικών αυτών αντικειµένων δεν είναι δυνατό να
προσδιοριστούν επακριβώς κατά την παρούσα φάση σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης.
Στο παρόν κείµενο καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα του Μελετητή έναντι του Εργοδότη ως
προς το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του µελετητικού έργου που θα παραχθεί. ∆εν
καθορίζονται η συγκεκριµένη θέση του προς µελέτη έργου και το πρόγραµµα εκπόνησης των
απαιτούµενων εργασιών µελέτης.
Όταν, κατά την διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας – Πλαίσιο, προκύψει ανάγκη παροχής των
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της, καλείται, µε γραπτή πρόσκληση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (Εγνατία Οδός Α.Ε), ο Μελετητής να υπογράψει, µέσα στην
ορισµένη από την προκήρυξη προθεσµία, την επί µέρους σύµβαση για την εκτέλεση
συγκεκριµένου αντικειµένου µε τους όρους της Συµφωνίας – Πλαίσιο.
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Ο Μελετητής, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 έχει την υποχρέωση να συντάσσει Σχέδιο και
Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής τα οποία θα συνοδεύουν τις οριστικές του γεωτεχνικές
µελέτες. Ο τρόπος σύνταξης αυτών φαίνεται στο Παράρτηµα Α.

1.3

Σκοπός της Συµφωνίας – Πλαίσιο

Σκοπός της συµφωνίας – πλαίσιο είναι η εκπόνηση γεωλογικών – γεωτεχνικών µελετών για
τις γενικότερες ανάγκες της ΕΟΑΕ όπως αναφέρονται παρακάτω.
Οι γεωλογικές – γεωτεχνικές µελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της παρούσας
Συµφωνία – Πλαίσιο θα υποστηρίζουν τις µελέτες άλλων ειδικοτήτων για τα διάφορα έργα
(οδοί, τεχνικά ή γέφυρες, κτιριακά, Χ.Υ.Τ.Α., λιµενικά κλπ). Συνεπώς απαιτείται η συνεργασία
του Μελετητή µε τους Μελετητές αυτών των έργων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη σχετική
παράγραφο του παρόντος. Η συνεργασία αυτή µεταξύ των διαφόρων Μελετητών απαιτεί
συµβατότητα και για το λόγο αυτό παρακάτω παρατίθενται κανόνες διασφάλισης ποιότητας
που αποβλέπουν εκτός των άλλων και στην διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ Μελετητή
και ΕΟΑΕ.

2
2.1

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Έργα προς µελέτη

Τα έργα που πρόκειται να µελετηθούν αφορούν Έργα Υποδοµών και αναλυτικότερα:
• Οδοποιία
• ΧΥΤΑ - ΧΑ∆Α
• Λιµενικά
• Κτιριακά
• Άλλα Έργα Υποδοµής
Το αντικείµενο των γεωλογικών – γεωτεχνικών µελετών θα αφορά γενικά και όχι περιοριστικά
στα παρακάτω:
• Ορύγµατα και τυχόν µέτρα ενίσχυσης - προστασίας, σταθεροποίησης και
αντιστήριξης
• Επιχώµατα - Αναχώµατα, οπλισµένα επιχώµατα, τοίχους οπλισµένης γης και
θεµελίωση αυτών συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µέτρων βελτίωσης και αντιστήριξης
• Εντοπισµός και αξιολόγηση καταλληλότητας δανειοθάλαµων - αποθεσιοθάλαµων
• Καταλληλότητα και χρήση υλικών ορυγµάτων και δανειοθαλάµων για την κατασκευή
επιχωµάτων και στρώσεων οδοστρωσίας
• Επιφανειακές και βαθιές θεµελιώσεις τεχνικών και κτιριακών µε τα τυχόν µέτρα
βελτίωσης του εδάφους και τα µέτρα αντιστήριξης, ενίσχυσης και σταθεροποίησης
των προσωρινών και µόνιµων εκσκαφών
• Καθιζήσεις εδαφών υπό διάφορες συνθήκες φορτίσεων
• Ειδικές θεµελιώσεις (αγκυρωµένες θεµελιώσεις, θαλάσσιες θεµελιώσεις κλπ)
• Κατολισθήσεις και µέτρα αντιµετώπισής τους (αποστραγγίσεις, αντιστηρίξεις,
χωµατουργικά κτλ.)
• Ρευστοποίηση εδάφους
• Συστήµατα στεγάνωσης για ΧΥΤΑ και αποκατάσταση ΧΑ∆Α
• Κάθε άλλης φύσεως πρόβληµα γεωλογικού και γεωτεχνικού αντικειµένου
Ο Μελετητής θα συντάξει την µελέτη του έργου, µε βάση 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. Συνεπώς δεν θα πρέπει να
προβλέπει η µελέτη έργα που πιθανό να αναιρούν δεσµεύσεις άλλων µελετών ή κατασκευών
και να επιβάλλει χρήση υλικών και µεθόδων ασύµβατων µε τις υφιστάµενες µελέτες ή την
σύµβαση κατασκευής. Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα παραπάνω σε κάθε υποβολή
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θα τίθενται πλήρεις παραποµπές στις προβλέψεις των υφισταµένων µελετών και έργων
συµπεριλαµβανοµένων των αναθεωρήσεων και των ηµεροµηνιών.
Η εκπόνηση γεωλογικών – γεωτεχνικών µελετών µπορεί να γίνει στα ακόλουθα στάδια
µελέτης του έργου:
• προκαταρκτική µελέτη
• προµελέτη
• οριστική µελέτη
• µελέτη εφαρµογής
Στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών κάθε επί µέρους σύµβασης θα περιλαµβάνεται
ξεχωριστή παράγραφος (Απαιτούµενη εργασία) η οποία θα καθορίζει το συγκεκριµένο
αντικείµενο και το στάδιο εκπόνησης της µελέτης που ανατίθεται (πχ προµελέτη, οριστική
µελέτη κλπ). Επίσης ενδέχεται να προβλέπεται και η υποβολή κατά φάσεις ορισµένου
σταδίου της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή θα καθορίζεται και το ποσοστό της αµοιβής που
θα αντιστοιχεί στην εκπόνηση κάθε φάσης.
Όταν η µελέτη εκπονείται σε διαδοχικά στάδια θα προηγείται ενδιάµεση υποβολή πρόχειρων
εκθέσεων πριν την τελική υποβολή της µελέτης, ώστε να ενισχύεται η αµοιβαία κατανόηση
και επικοινωνία µεταξύ του Μελετητή ή των εµπλεκοµένων Μελετητών και της ΕΟΑΕ και να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της ανάγκης για εκτενή αναθεώρηση της µελέτης αργότερα.
Η µελέτη περιλαµβάνει την υποβολή Τεχνικών Εκθέσεων, Αναλυτικών Υπολογισµών,
Προδιαγραφών Μεθόδων και Υλικών, Λεπτοµερειών Κατασκευής, απαραίτητων Σχεδίων που
επιτρέπουν την πλήρη κατασκευή του έργου και τέλος Προµετρήσεων - Προϋπολογισµών
σύµφωνα µε το Τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε για το απαιτούµενο στάδιο της υπό εκπόνηση
µελέτης. Οι οριστικές µελέτες θα είναι πλήρεις και λεπτοµερείς, για άµεση προώθηση στην
κατασκευή και θα περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πλήρη και ορθή
συντήρηση, οµαλή λειτουργία καθώς και ασφάλεια και υγιεινή για την προστασία του έργου
και των χρηστών του.
Για την εκπόνηση της µελέτης απαιτείται από το Μελετητή :
• Να λαµβάνει απαραίτητα υπόψη του τις πάσης φύσεως προγενέστερες µελέτες του
προς µελέτη αντικειµένου και να συµµορφώνεται µε τις µελέτες αυτές ή µε την
υπάρχουσα διαµορφωµένη κατάσταση για την συµβατότητα των έργων που θα
σχεδιαστούν και την απρόσκοπτη λειτουργία τους χωρίς επιπλέον επεµβάσεις.
• Να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις συµβατικές δεσµεύσεις της
ΕΟΑΕ έναντι αναδόχων στους οποίους ανατέθηκε η κατασκευή έργων για τα οποία
εκπονείται η µελέτη, όσον αφορά τις εργασίες και τις περιγραφόµενες στα συµβατικά
τεύχη διατάξεις.
• Να λαµβάνει υπόψη του τα όσα περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των
έργων και να προσαρµόζει τις προτάσεις γεωτεχνικών έργων στα ισχύοντα Τιµολόγια
• Να ενσωµατώσει στην µελέτη του έργα που τυχόν θα χρειαστούν προκειµένου να
επιτευχθεί συµµόρφωση µε τους πιθανούς Περιβαλλοντικούς Όρους και να
εξασφαλιστεί η συµφωνία µε τα διάφορα προγράµµατα και πρωτοβουλίες που έχουν
δροµολογηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος.
Για την κάλυψη των παραπάνω γενικών στόχων, η µελέτη ενδεχοµένως να απαιτεί την
κατασκευή έργων και πέρα από την ζώνη απαλλοτρίωσης. Εάν συµβαίνει αυτό ο Μελετητής
θα πρέπει να ενηµερώσει την ΕΟΑΕ και να αναθεωρήσει την µελέτη εάν κριθεί απαραίτητο.
Κάθε πρόσθετη εργασία που θα απαιτηθεί από µελετητές άλλων ειδικοτήτων προκειµένου να
καταστεί δυνατή η εκπόνηση άρτιας µελέτης πρέπει να επισηµανθεί εγκαίρως µε σχετική
αναφορά στην ΕΟΑΕ και εφόσον εγκριθεί θα περιληφθεί στα πρώτα βήµατα της µελέτης.
Κάθε µελέτη θα ολοκληρωθεί και θα είναι λεπτοµερής σε σηµείο ώστε οι εργασίες
κατασκευής να είναι δυνατό να εκτιµηθούν επακριβώς.
Η σύνταξη των προαναφερόµενων µελετών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και τις αντίστοιχες διατάξεις όπως παρατίθενται στην παράγραφο 2.3, καθώς και
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τα Ειδικά Αντικείµενα Εργασιών που θα συνοδεύουν τις επί µέρους συµβάσεις και βάσει των
οποίων θα ανατίθενται οι γεωλογικές - γεωτεχνικές µελέτες στον Μελετητή.

2.2

Γεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη

2.2.1

Γενικά

Ο Μελετητής έχει την υποχρέωση να ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα της τοπογραφικής
αποτύπωσης που παραλαµβάνει από την ΕΟΑΕ προκειµένου να την χρησιµοποιήσει στην
εκπόνηση της µελέτης του και να γνωστοποιεί στην ΕΟΑΕ τυχούσα έλλειψη ή λανθασµένη
αποτύπωση.
2.2.2

Γεωλογική έρευνα - µελέτη

Ο Μελετητής θα εκτελέσει τις γεωλογικές έρευνες που θα προτείνονται στην Έκθεση
Εκτίµησης Έργου όπως αυτές θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ και θα συντάξει τη γεωλογική
µελέτη σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές και τα όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο Η΄
του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Ειδικό
Αντικείµενο Εργασιών.
2.2.3

Γεωτεχνική Αξιολόγηση

Ο Μελετητής θα συντάξει Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία θα γίνεται η αξιολόγηση και
ερµηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας συνεκτιµώντας τα σχετικά στοιχεία από τη
γεωλογική µελέτη µε στόχο τον καθορισµό του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος στην περιοχή
του έργου και την επισήµανση όλων των γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων αστοχίας των
προβλεπόµενων έργων.
Η Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαµβάνει όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο
ΓΜΕ.1 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο
Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών.
2.2.4

Γεωτεχνική Μελέτη

Η Γεωτεχνική Προµελέτη/Οριστική Μελέτη ανάλογα µε το είδος του έργου θα περιλαµβάνει
όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισµού Προεκτιµωµένων
Αµοιβών εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. Στην
περίπτωση σύνταξης οριστικής γεωτεχνικής µελέτης θα συντάσσεται και υποβάλλεται ΣΑΥ
και ΦΑΥ της µελέτης.

2.3

Κανονισµοί και οδηγίες

Οι µελέτες θα συντάσσονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς:
α) DIN 1054:2005-01 ή ΕΝ 1997-1:2004 & ΕΝ1997-2:2007 (Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός
σχεδιασµός-Μέρος 1: Γενικοί κανόνες & Μέρος 2: Εδαφικές έρευνες και δοκιµές) σε
συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ.
β) Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (Ο.Μ.Ο.Ε).
γ) Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Κ.Τ.Σ -97 (ΦΕΚ 315/Β/17.4.97) και
την Προσαρµογή του Κ.Τ.Σ -97 στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων για το
τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. (ΦΕΚ 537/Β/01.05.02).
δ) Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων
Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ
1416/Β/17.07.08, ΦΕΚ 2113 /Β /13.10. 08).
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ε)

Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000 (ΕΑΚ2000-ΦΕΚ 2184Β/20-12-99) και την
τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισµικού
ΚανονισµούΕΑΚ-2000», Εγκύκλιος 18/14-7-2003 (∆17α/04/62/ΦΝ275).
στ) την τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού - ΕΑΚ - 2000»
λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας», Εγκύκλιος 26/2-9-2003
(∆17α/02/78/ΦΝ275).
ζ) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές – ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221 Β'/30-7-2012 και Εγκύκλίος
26/4.10.12 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356).
η) Λοιποί ισχύοντες Κανονισµοί (σε συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε.) που θα εφαρµόζονται σε
συνδυασµό µε τις σχετικές Εγκυκλίους και Οδηγίες, τις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών
Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.) τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (Π.Κ.Ε), τον Οδηγό
Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) και τις εν γένει υποδείξεις της Ε.Ο.Α.Ε.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των Κανονισµών, ο Μελετητής υποχρεούται να
απευθυνθεί στη ∆/νση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε.
Για κάθε παραδοχή σχεδιασµού που δεν καλύπτεται από τους παραπάνω κανονισµούς, ο
Μελετητής θα προτείνει τη χρήση άλλων Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή Αµερικανικών
προδιαγραφών προκειµένου να εξασφαλίσει την σύµφωνα γνώµη της ΕΟΑΕ. Αυτό ισχύει
µετά από αιτιολόγηση και για προβλέψεις των ΟΣΜΕΟ που δεν συνάδουν µε την φύση ή τον
σχεδιασµό των απαιτούµενων έργων
Η ΕΟΑΕ, εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση σκόπιµο, θα δίνει εξειδικευµένες εντολές για τον
σχεδιασµό ενός έργου.
Τέλος, ο Μελετητής θα ενηµερώνεται και θα ακολουθεί τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
όρους που έχει υποχρέωση να ακολουθεί για το κάθε έργο η ΕΟΑΕ, σταθµίζοντας το πως θα
υλοποιηθούν χωρίς υπερβολές και χωρίς να υποβαθµίσει την σηµαντικότητα των όρων
αυτών για το περιβάλλον.

3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3,1
Απαιτούµενο Πτυχίο και εκπροσώπηση της Οµάδας Εργασίας του
Μελετητή
Ο Μελετητής για την παραγωγή των γεωλογικών – γεωτεχνικών µελετών όπως αυτές
αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τάξης όπως ορίζεται στην προκήρυξη
(άρθρο 18) στην Κατηγορία 20 (Γεωλογικά) και 21 (Γεωτεχνικά). Το ελάχιστο προσωπικό το
οποίο θα στελεχώνει την οµάδα µελέτης θα είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 20 της
προκήρυξης.

3.2

Παροχή Υπηρεσιών Μελετητή - επικοινωνία

Κατά τον χρόνο ισχύος της σύµβασης ο Μελετητής θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην
Ε.Ο.Α.Ε. και θα ενηµερώνει για κάθε θέµα που προκύπτει. Επίσης θα ακολουθεί τις οδηγίες
και τις πληροφορίες από τις διάφορες αρχές και τους οργανισµούς και θα λαµβάνει υπόψη
του τις απαιτήσεις αυτών που σχετίζονται µε το έργο σε συνεννόηση πάντα µε την ΕΟΑΕ.

3.2.1

Επικοινωνία µε την ΕΟΑΕ

Κατά την έναρξη της σύµβασης, ο Μελετητής θα ενηµερώνεται για τον Επιβλέποντα της
Συµφωνίας - Πλαίσιο και τον Βοηθό Επιβλέποντα (εφόσον ορίζεται), µε τους οποίους θα
επικοινωνεί για οποιοδήποτε θέµα αφορά στη σύµβαση. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους
κανόνες του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε την σχετική παράγραφο του
παρόντος.
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3.2.2

Επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές

Ο Μελετητής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να επικοινωνεί µε όλους τους Οργανισµούς
Κοινωφελών Έργων (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Οργανισµοί Αποχέτευσης - Ύδρευσης κ.λπ.) καθώς και
µε τους υπεύθυνους φορείς και τους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του
υπό µελέτη τεχνικού έργου .
Οι αρµόδιες αρχές περιλαµβάνουν απαραίτητα και τις:
• ∆.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας - ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
• ∆.Ε.Κ.Ε. - ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
• ∆.Ε.Σ.Ε. ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
• ∆.∆. - ∆ιεύθυνση ∆ασών
• Υπ. Α.Α.Τ. - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
• Υπ. ΠΑΙΘΠΑ – Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού –
Τοµέας Πολιτισµού
• ∆ήµους
• Εφορείες Αρχαιοτήτων
• ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ
• Στρατιωτικές Υπηρεσίες κλπ.
καθώς και κάθε άλλη Υπηρεσία που δεν αναφέρεται εδώ, είναι όµως αρµόδια για την έγκριση
κάποιας λειτουργίας ή εγκατάστασης που εντάσσεται στα έργα για τα οποία ο Μελετητής
εκπονεί εργασίες
Επίσης ο Μελετητής είναι υποχρεωµένος να εξετάσει αν το τεχνικό εµπλέκεται µε υπόγεια,
επιφανειακά ή υπέργεια ∆ίκτυα Κοινής Ωφελείας, µε αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. και να
ενηµερώνει έγκαιρα την Ε.Ο.Α.Ε. και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς.
Στη διαδικασία των επαφών αυτών, ο Μελετητής θα πρέπει:
• Να λάβει υπόψη τον σχεδιασµό των έργων και τις ενέργειες των φορέων αυτών, που
µπορεί να επηρεάσουν την µελέτη του τεχνικού.
• Να αναπτύξει µια λύση η οποία θα λαµβάνει υπόψη τον σχεδιασµό και τους
περιορισµούς των φορέων που εµπλέκονται καθώς και τις απαιτήσεις των τοπικών
κοινοτήτων.
Ο Μελετητής θα συµπεριλαµβάνει σε κάθε φάση υποβολής, στην τεχνική έκθεση που θα
συνοδεύει την υποβολή, περίληψη των θεµάτων που ανέκυψαν ως αποτέλεσµα των επαφών
αυτών, αντίγραφα των επιστολών που εστάλησαν και ελήφθησαν καθώς και συνηµµένα
πρακτικά συσκέψεων υπό την µορφή παραρτήµατος.
Ο Μελετητής θα ενηµερώνει την Ε.Ο.Α.Ε. για όλες τις προγραµµατισµένες συσκέψεις για να
παρευρεθούν και εκπρόσωποι της, όπου απαιτείται. Η Ε.Ο.Α.Ε. µπορεί να απαιτήσει
διεξαγωγή των συσκέψεων αυτών στα γραφεία της Εταιρείας η επί τόπου του έργου. Όλη η
σχετική αλληλογραφία θα κοινοποιείται στην Ε.Ο.Α.Ε.

4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο Μελετητής θα εκτελεί πρόσθετες εργασίες κατά το µέτρο που
αυτές είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της µελέτης, κατόπιν εντολής
της ΕΟΑΕ. Για τις πρόσθετες εργασίες µέσα στο πλαίσιο της Συµφωνίας–Πλαίσιο θα
καταρτίζεται µε ευθύνη της ΕΟΑΕ νέα επιµέρους σύµβαση µε νέο ειδικό αντικείµενο
εργασιών.

5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΑΜΟΙΒΗ
5.1

Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης µελέτης θα γίνεται µόνο µε υπογραφή επί µέρους
σύµβασης µε καθορισµένο αντικείµενο εργασιών µέσα στο πλαίσιο της Συµφωνίας-
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Πλαίσιο, στην οποία θα καθορίζονται µε σαφήνεια η διάρκεια των εργασιών για πλήρη
παράδοση της µελέτης και η αµοιβή της µελετητικής εργασίας που θα προκύπτει από
την προσφορά του Μελετητή κατά την φάση διεξαγωγής του διαγωνισµού.
5.2

Σε κάθε επί µέρους σύµβασης µέσα στο πλαίσιο της Συµφωνίας-Πλαίσιο, θα
καθορίζεται στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών το τεχνικό αντικείµενο της µελέτης, το
οποίο θα είναι θεµατικό ή ενδεχοµένως διαθεµατικό. Σε περίπτωση διαθεµατικού
αντικειµένου θα περιγράφεται λεπτοµερώς το αντικείµενο, η διαδικασία και τα στάδια
εκπόνησης της µελέτης κατά θεµατική ενότητα. Ανά επιµέρους σύµβαση που θα
υπογράφεται µε τον Μελετητή, θα του κοινοποιούνται και τα ονόµατα των Αναδόχων
άλλων συµβάσεων µε τους οποίους καλείται ο ίδιος να συνεργαστεί.

5.3

Κάθε µελέτη θα εκτελείται σύµφωνα µε το καθορισµένο και συµφωνηµένο Τµηµατικό
Χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. Στο
χρονοδιάγραµµα αυτό οι χρόνοι θα είναι οι καθαροί χρόνοι εργασίας ανά στάδιο
εργασιών και δεν θα αφορούν χρόνους έγκρισης ή χρόνους εκτέλεσης ερευνών ή
άλλων µελετών απαραίτητων για την εκπόνηση των µελετών που ζητούνται. Ο
Μελετητής έχει την υποχρέωση να υποβάλει χρονοδιάγραµµα εργασιών, για κάθε επί
µέρους σύµβαση που υπογράφει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ειδικού αντικειµένου
εργασιών εκάστης σύµβασης (καθαρός και επιπρόσθετος χρόνος σε κάθε επιµέρους
αντικείµενο) και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο 27 του νόµου 3316/05.

5.4

Το Ποσό Πληρωµής για κάθε επί µέρους σύµβαση θα προκύπτει µε βάση την
οικονοµική προσφορά του Μελετητή, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την διεξαγωγή
του διαγωνσιµού. Το ποσό αυτό θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών.

5.5

Σε περίπτωση που προκύψουν θέµατα για τα οποία απαιτείται συνεννόηση, ο
Μελετητής κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής θα παρουσιάζεται στα γραφεία της
Ε.Ο.Α.Ε. για να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρουσιάζει στοιχεία, να εκφέρει γνώµη
και να τεκµηριώνει τις προτάσεις του για τα θέµατα της ειδικότητας του. Επίσης θα
παρευρίσκεται σε συσκέψεις επί τόπου ή στην περιοχή του υπό µελέτη έργου, όταν
αυτό απαιτείται.

5.6

Ο Μελετητής θα συντάσσει εκθέσεις προόδου, όποτε απαιτηθεί, οι οποίες θα
παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συµφωνηµένου προγράµµατος. Η κάθε έκθεση
θα περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την
καλυπτόµενη περίοδο και µε αυτές που προγραµµατίζονται για το αµέσως επόµενο
διάστηµα. Η έκθεση θα επισηµαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση µε το συνολικό
πρόγραµµα, τα σηµεία προβληµατισµού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους.

5.7

Ο Μελετητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα τηρεί του όρους του Ειδικού
Αντικειµένου Εργασιών και θα συµµορφώνεται όπου αυτό απαιτηθεί καθώς επίσης και
σε κάθε σχετική µεταγενέστερη εντολή της Ε.Ο.Α.Ε, η οποία θα επιβεβαιώνεται
εγγράφως. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων του αντικειµένου εργασιών και
τυχόν µεταγενέστερης εντολή της Ε.Ο.Α.Ε. θα υπερισχύει η τελευταία.

6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
6.1 Ο Ανάδοχος θα συµµετέχει ή θα εκπροσωπείται από άτοµο της έγκρισης της Ε.Ο.Α.Ε.
σε όλες τις συσκέψεις που καλεί η Ε.Ο.Α.Ε. στα πλαίσια της ειδικής ανάθεσης.
6.2 Κατά την έναρξη της διαδικασίας εργασιών κάθε ξεχωριστής ανάθεσης, ο Ανάδοχος
απαιτείται να λάβει µέρος σε εναρκτήρια σύσκεψη κατά την οποία θα συµφωνηθεί το
χρονοδιάγραµµα. Η συχνότητα των µεταγενέστερων συσκέψεων µε την Ε.Ο.Α.Ε. για
την παρακολούθηση της προόδου του έργου θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε ειδικές
απαιτήσεις του αντικειµένου που µελετάται.
6.3

Η διαχείριση της Συµφωνίας - Πλαίσιο θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Ο ελεγκτής (εσωτερικός/εξωτερικός), όπου είναι απαραίτητος, θα
διοριστεί από την ΕΟΑΕ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, ο Μελετητής έχει
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την υποχρέωση να συµµετέχει σε συσκέψεις µε ανεξάρτητο ελεγκτή της µελέτης
εφόσον δοθεί εντολή της ΕΟΑΕ.
6.4

Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι ο Ανάδοχος δεν συνεργάζεται µε τους
λοιπούς Μελετητές, η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωµα να διακόψει την επί µέρους σύµβαση
κατόπιν της ολοκλήρωσης σταδίου µελέτης, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωµα να
απαιτήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για το υπολειπόµενο αντικείµενο εργασιών.

6.5

Σε περίπτωση που ζητείται αναθεώρηση και επανυποβολή µελέτης, αυτή θα γίνεται το
αργότερο σε µία (1) εβδοµάδα, εκτός εάν τίθεται διαφορετική προθεσµία στην έκθεση
ελέγχου.

7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονιστής ο οποίος ορίζεται από τον Μελετητή 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 εργασιών της σύµβασης
Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα :
• Συντονισµό όλων των επιµέρους µελετών της παρούσας σύµβασης που
ασχολούνται µε γεωλογικές / γεωτεχνικές µελέτες, όπως απαιτείται.
• Συνεχή επικοινωνία µε τη ∆/νση Μελετών και µε τον βασικό µελετητή αλλά και τους
υπευθύνους των υπολοίπων συµβάσεων του µελετητικού αντικειµένου (εάν έχουν
οριστεί), για την ανταλλαγή όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την
συµπλήρωση των εκπονούµενων µελετών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
µελέτες της παρούσας σύµβασης είναι σύµφωνες µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα
των µελετών των υπολοίπων ειδικοτήτων.
• Εντόπιση και αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να
ολοκληρωθούν οι µελέτες της σύµβασης.
• Εντόπιση παραλείψεων στις µελέτες
• Εξασφάλιση ότι όλα τα µέλη της µελετητικής οµάδας, κατά τη σύνταξη των
µελετών, τηρούν το συµφωνηµένο πρόγραµµα εργασιών.
• Λήψη εντολών από ΕΟΑΕ και γνωµοδότηση στην ΕΟΑΕ για τεχνικά και
συµβατικά θέµατα
• Συµµετοχή σε συσκέψεις
• ∆ιανοµή αλληλογραφίας στα διάφορα µέλη και προώθηση αλληλογραφίας που
προέρχεται από αυτά.
• Αλληλογραφία µεταξύ της Ε.Ο.Α.Ε. και του Μελετητή.
Όλες οι µελέτες και εκθέσεις που συντάσσονται από την οµάδα του Μελετητή 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 Μελετητή πρέπει να
επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), µεταξύ τους και µε την Ε.Ο.Α.Ε.

8 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
8.1

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα τις ΟΣΜΕΟ εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται
στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών της ανάθεσης ή σε άλλο σηµείο της παρούσας
Συµφωνίας–Πλαίσιο.

8.2

Όλες οι µελέτες θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της ΕΟΑΕ. Κάθε έγγραφο
θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατµηµατικού ελέγχου και το φύλλο
Ελέγχου Ποιότητας.

8.3

Όλα τα σχέδια θα φέρουν τον τυπικό πίνακα τίτλου της ΕΟΑΕ.
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8.4

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

8.5

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µορφή των παραδοτέων δίνονται στο παράρτηµα ∆.

8.6

Όλες οι µελέτες θα υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα και σε ένα (1) ηλεκτρονικό
αντίγραφο. Αρχικά θα υποβάλλονται δύο (2) αντίτυπα και µετά τον έλεγχο και έγκριση
θα αποστέλλονται τα υπόλοιπα αντίτυπα.

9 ΕΚΘΕΣΕΙΣ
9.1

Γενικά

Ο Μελετητής θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις:
• Εκθέσεις προόδου ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.
• Ειδικές τεχνικές εκθέσεις (Εκθέσεις Μελετών), όπως ορίζονται στο παρόν
• Εκθέσεις συσκέψεων

9.2

Εκθέσεις Προόδου

Ο Μελετητής θα συντάσσει εκθέσεις προόδου σύµφωνα µε την παρ. 5.6 του παρόντος,
όποτε ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε., οι οποίες θα παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του
συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος.

9.3

Εκθέσεις Μελέτης

Οι εκθέσεις µελέτης θα υποβάλλονται σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο εκάστοτε Ειδικό
Αντικείµενο Εργασιών.

9.4

Εκθέσεις συσκέψεων

Ο Συντονιστής του Μελετητή θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται
στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. ή του ιδίου, ή επί τόπου του έργου, 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 ηµέρα της σύσκεψης.
Ο Συντονιστής του Αναδόχου θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται
στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. ή του ιδίου, ή επί τόπου του έργου, 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 ηµέρα της σύσκεψης.
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ειρήνη Ζιγκιριάδου
Γεωλόγος
∆ιεύθυνσης Μελετών

Μαρία Κατσαβέλη
∆ιευθύντρια Μελετών

Ελένη Σακουµπέντα
Τµηµατάρχης Γεωτεχνικών, Γεωλογικών,
Σηράγγων & Έργων Στερεών Αποβλήτων
∆/νσης Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
µε την 768/4/17.04.2013 απόφαση του
∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Μαρία Θάνου
∆ιευθύντρια Συµβάσεων

Μιχάλης ∆ώδος
Τοµεάρχης Έργων & Ανάπτυξης

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ) και
Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α.1

Γενικά

Σκοπός της σύνταξης του σχεδίου αυτού στην φάση της µελέτης είναι να επισηµαίνονται
έγκαιρα στην Ε.Ο.Α.Ε. οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε τις βασικές παραδοχές του έργου
και µε τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασµό
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής
από τον ανάδοχο κατασκευής.
Η σηµαντικότερη συνεισφορά του Μελετητή στην πρόληψη κινδύνων µπορεί να γίνει κατά
την φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόµη πολλές δυνατές
εναλλακτικές λύσεις. Ο Μελετητής πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του κατά τον σχεδιασµό
του τεχνικού έργου, τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.∆.17/96, προσαρµοσµένες στο υπό µελέτη έργο και
συγκεκριµένα:
• Την εξάλειψη των κινδύνων.
• Την αντιµετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.
• Την εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόµενα
µέτρα για την πρόληψή τους.
• Την περιγραφή της µεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή,
συντήρηση ή επισκευή του έργου.
• Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα.
• Την προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις.
• Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να προγραµµατίζονται οι
διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας
• Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων
εργασίας.
• Τον σχεδιασµό ενός συστήµατος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου
στον οποίο θα αναφέρονται συγκεκριµένα οι ρόλοι και αρµοδιότητες των στελεχών
διοίκησης του έργου καθώς και των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου.
Α.2

Παραδοτέα

Α) Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής:
• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
• Πληροφορίες για αναπόφευκτους κινδύνους.
• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας (εάν υπάρχουν) για εργασίες που δηµιουργούν
αναπόφευκτους κινδύνους.
• Αναφορά σε συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης του εναποµείναντος εργασιακού
κινδύνου.
• Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την
υγεία των εργαζοµένων.
• Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις, εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες
υψηλού κινδύνου, οι οποίες προκύπτουν από το είδος της µελέτης, όπως ειδικοί
τύποι ικριωµάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, µεγάλα
ορύγµατα ή επιχώµατα, διάνοιξη σήραγγας κ.λπ.
• ∆ιαδικασίες για τον χειρισµό θεµάτων ασφαλείας και υγείας για µελέτες που γίνονται
αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου.
Β) Ο Φ.Α.Υ. θα περιέχει:
• Τα βασικά στοιχεία του έργου.
• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πιθανόν να
πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν τόσο κατά τα επόµενα στάδια της µελέτης όσο και
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κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, µετατροπής,
καθαρισµού κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα
δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια κ.λπ.
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής αποτελούν µέρη της
οριστικής γεωτεχνικής µελέτης και υποβάλλονται στο αρµόδιο τµήµα της ΕΟΑΕ προς
έγκριση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Β.1
Φιλοσοφία και βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής
Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον
Μελετητή.
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες, οι οποίες αποτελούν τον
ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Μελετητής θα πρέπει να παρέχει
αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ΄απαίτηση της ΕΟΑΕ. Όποτε
απαιτηθεί, η ΕΟΑΕ θα ελέγχει το Μελετητή για το εάν τηρεί τέτοιες διαδικασίες, εξετάζοντας
τα έγγραφα που υποβάλλει ο Μελετητής, ή/και θα επισκέπτεται τα γραφεία του Μελετητή/
Μελετητών για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η ΕΟΑΕ θα συντάξει
µια έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στο Μελετητή. Η έκθεση θα επισηµαίνει
οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες και θα ορίσει χρονοδιάγραµµα για τη
βελτίωση/συµπλήρωση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των ατελειών, η ΕΟΑΕ
θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Η ΕΟΑΕ διατηρεί το
δικαίωµα να απορρίψει εργασίες που δεν ακολουθούν τις διαδικασίες αυτές.
Β.2
Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής:
• ∆ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων
στοιχείων.
• Πιστοποιηµένο µοντέλο Η/Υ και λογισµικό για την εφαρµογή, στο οποίο θα αναφέρονται
τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου για τα διάφορα στοιχεία.
• Αξιόπιστος υπολογισµός ελέγχου των στοιχείων εξόδου του υπολογιστή.
• Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισµών των κανονισµών µελέτης και των
παραδοχών που εφαρµόστηκαν.
• Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια,
εκθέσεις και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη
καθώς και του ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που
παραδίδεται από την ΕΟΑΕ.
• Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ο συντάξας.
• Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι
εισερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία.
• ∆ιαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των µελετών.
• Σύστηµα καταγραφής αλλαγών στις µελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή και
εξωτερικές πηγές.
• Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών.
• Σύστηµα διανοµής για την πληροφόρηση των στελεχών της Οµάδας Μελέτης σχετικά µε
τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά σε περίπτωση που η
οµάδα µελέτης δε 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.
Β.3

Συντονισµός

Αναφέρεται λεπτοµερώς στην παράγραφο 7 του παρόντος κειµένου.
Β.4

Αρχειοθέτηση

Αναφέρεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα ∆.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
∆ιαδικασία εκπόνησης
γεωλογικών – γεωτεχνικών µελετών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Γ:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στη διαδικασία εκπόνησης γεωλογικών µελετών και
γεωτεχνικών αξιολογήσεων και µελετών και στο περιεχόµενο αυτών και είναι
συµπληρωµατικές στις ΟΜΟΕ και ΟΣΜΕΟ. Οι οδηγίες αυτές δίνονται ώστε να είναι ενήµερος
ο Μελετητής για τις απαιτήσεις του Εργοδότη (ποιοτικά και ποσοτικά) ο οποίος έχει σκοπό
την παραγωγή µελέτης ολοκληρωµένου και λειτουργικού έργου, άρτιου ποιοτικά, κατανοητού
ως προς την παρουσίαση και λεπτοµερούς για σωστή εφαρµογή κατά την κατασκευή.
Οι παρακάτω οδηγίες θα ισχύουν για κάθε επιµέρους σύµβαση εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών της επιµέρους σύµβασης.
Γ.1

Γενικά

Ο σκοπός της γεωλογικής και γεωτεχνικής µελέτης είναι η διευκόλυνση της εκπόνησης της
οριστικής µελέτης για κάθε πτυχή των έργων και της σύνταξης των Τευχών ∆ηµοπράτησης
για την κατασκευή.
Ο Μελετητής θα εκτελέσει επιτόπου αναγνώριση στην περιοχή για τον καθορισµό της
έκτασης του αντικειµένου των απαιτουµένων γεωλογικών ερευνών και γεωερευνητικών
εργασιών. Θα προβεί επίσης σε λεπτοµερή εκτίµηση όλων των υπαρχουσών γεωλογικών /
γεωτεχνικών µελετών, τις οποίες θα λάβει υπόψη σε όλες τις προτεινόµενες έρευνες και
εκθέσεις.
Γ.2

Παραδοτέα

Στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών θα αναφέρονται όλα τα απαιτούµενα παραδοτέα για τη
απαιτούµενη εργασία γεωλογικής - γεωτεχνικής µελέτης.
Γ.3

Έκθεση Εκτίµησης Έργου

Ο Μελετητής θα συντάξει την Έκθεση Εκτίµησης Έργου σε συνεργασία µε όλους τους
εµπλεκόµενους Μελετητής µε βάση το είδος και τα στοιχεία του υπό µελέτη έργου,
λαµβάνοντας υπόψη ότι 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

Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου πέραν των παραπάνω θα περιλαµβάνει:
1. επιβεβαίωση της επάρκειας των υφιστάµενων τοπογραφικών αποτυπώσεων και
αιτιολογηµένη πρόταση για πρόσθετες τοπογραφικές εργασίες εάν απαιτούνται
2. λεπτοµερής περιγραφή των υφιστάµενων αποτελεσµάτων των γεωλογικών µελετών και
των γεωερευνητικών εργασιών στην υπό µελέτη περιοχή καθώς και αξιολόγησή τους
3. λεπτοµερής περιγραφή των προτεινόµενων γεωλογικών ερευνών και γεωερευνητικών
εργασιών (Πρόγραµµα Γεωερευνητικών Εργασιών) µε κατάλληλη αιτιολόγηση (εάν
απαιτούνται)
4. πρόταση για εκπόνηση πρόσθετης µελέτης που δεν εµπίπτει στο αντικείµενο γεωλόγουγεωτεχνικού, π.χ. υδραυλική µελέτη (εάν απαιτείται)
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5. ανάπτυξη της µεθοδολογίας και αλληλουχίας των προτεινόµενων εργασιών
συνοδευόµενη από το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα στο οποίο θα περιλαµβάνεται ο
καθαρός χρόνος εκπόνησης µελέτης. Στο χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να εκτιµώνται και
οι χρόνοι που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από άλλους Μελετητής (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.
6. προτάσεις για την υποβολή των εκθέσεων (π.χ. χωρισµός των εργασιών σε γεωγραφικά
τµήµατα, πρόσθετες τµηµατικές εκθέσεις αν θεωρείται σκόπιµο από το Μελετητή).
Το Πρόγραµµα Γεωερευνητικών Εργασιών, που θα συνοδεύει την Έκθεση Εκτίµησης Έργου,
θα περιλαµβάνει όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο ΓΜΕ.1 του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Ειδικό Αντικείµενο
Εργασιών.
Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου γενικά θα υποβάλλεται εντός δύο (2) εβδοµάδων από την
υπογραφή της επί µέρους σύµβασης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό Αντικείµενο
Εργασιών.
Γ.4

Γεωλογική µελέτη

Ο Μελετητής θα εκτελέσει τις γεωλογικές έρευνες που προτείνονται στην Έκθεση Εκτίµησης
Έργου όπως θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ και θα συντάξει τη γεωλογική µελέτη σύµφωνα µε
τις ΟΜΟΕ και ΟΣΜΕΟ. Τα περιεχόµενα της γεωλογικής µελέτης, ανάλογα µε το είδος του
υπό µελέτη έργου τις αναµενόµενες γεωλογικές συνθήκες στην περιοχή, θα είναι σύµφωνα
µε τις ΟΜΟΕ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών.
Γ.5

Επίβλεψη Γεωερευνητικών Εργασιών

Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρµογή στην περίπτωση που οι έρευνες εκτελεστούν από
άλλο Ανάδοχο Γεωερευνητικών εργασιών.
Οι εγκεκριµένες από την ΕΟΑΕ γεωερευνητικές εργασίες του Προγράµµατος
Γεωερευνητικών Εργασιών θα εκτελεστούν από Ανάδοχο που θα ορίσει η ΕΟΑΕ, ο οποίος
θα χωροθετήσει τα σηµεία των προς εκτέλεση ερευνών και θα αποτυπώσει τις τελικές θέσεις
εκτέλεσής τους.
Ο Μελετητής θα επιβλέψει τις γεωερευνητικές εργασίες, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο
Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. Ο σκοπός της επίβλεψης των εργασιών από τον Μελετητή
είναι η εξασφάλιση της ποιότητας µε βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της έρευνας,
της κάλυψης των απαιτήσεων του προγράµµατος καθώς και η έγκαιρη επέµβαση και
τροποποίηση στο εκτελούµενο πρόγραµµα (υπαίθρου και εργαστηρίου) µε βάση τα
ευρήµατα της έρευνας ώστε να συγκεντρώνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές πληροφορίες
µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της εµπρόθεσµης και οικονοµικής εκτέλεσης των ερευνών.
Ο Μελετητής θα παρέχει συνεχή και υπεύθυνη επίβλεψη από προσωπικό µε τα κατάλληλα
προσόντα. Το ως άνω προσωπικό θα κατέχει πτυχίο γεωλόγου, πολιτικού ή µεταλλειολόγου
µηχανικού και θα έχει ελάχιστη τριετή σχετική εµπειρία σε γεωερευνητικές εργασίες.
Οι υποχρεώσεις του Μελετητή κατά την επίβλεψη είναι οι ακόλουθες:
• παρέχει στον Ανάδοχο Γεωερευνητικών Εργασιών το λεπτοµερές πρόγραµµα
γεωερευνητικών εργασιών, όπως θα έχει εγκριθεί από την ΕΟΑΕ, τοπογραφικό
διάγραµµα µε τις θέσεις των υπαρχουσών και προτεινόµενων ερευνητικών διανοίξεων
όπου θα αναγράφονται σε πινακάκι οι συντεταγµένες αυτών καθώς και οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία µπορεί να βοηθήσει τον Ανάδοχο στην οργάνωση των εργασιών.
• χορηγεί οδηγίες για την έντεχνη, εµπρόθεσµη και οικονοµική εκτέλεση των εργασιών
(υπαίθρου και εργαστηρίου)
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•

•

•

•
•

•

•

ενηµερώνει έγκαιρα και εγγράφως την ΕΟΑΕ σε περίπτωση που µε βάση τα ευρήµατα
της εκτελούµενης έρευνας απαιτείται τροποποίηση της (βάθος, είδος, θέση έρευνας κτλ.)
µε στόχο την βελτιστοποίηση αυτής
ενηµερώνει εγγράφως και εντός 48 ωρών την ΕΟΑΕ σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια
της έρευνας προκύπτουν συνθήκες που θεωρεί ότι µπορούν να επηρεάσουν δυσµενώς
το χρονοδιάγραµµα, τον προϋπολογισµό ή την ποιότητα της έρευνας
προβαίνει έγκαιρα στην επιλογή των ληφθέντων δειγµάτων και συντάσσει το πρόγραµµα
εργαστηριακών δοκιµών που το υποβάλλει στην ΕΟΑΕ για έγκριση. Το εγκεκριµένο
πρόγραµµα χορηγείται στον Ανάδοχο Γεωερευνητικών Εργασιών ως εντολή.
υπογράφει τα ηµερολόγια του έργου, τα ηµερήσια δελτία και τις τοµές ερευνητικών
διανοίξεων (γεωτρήσεων, φρεάτων)
υπογράφει την επιµέτρηση των εργασιών του Αναδόχου Γεωερευνητικών Εργασιών που
περιλαµβάνεται στο λογαριασµό πληρωµής του Αναδόχου για την διευκόλυνση της
αποπληρωµής του από την ΕΟΑΕ
ελέγχει την Έκθεση Αποτελεσµάτων Γεωερευνητικών Εργασιών του Αναδόχου και κάνει
αναφορά στον Ανάδοχο µε κοινοποίηση στην ΕΟΑΕ σχετικά µε την καταλληλότητα και
συµφωνία της µε το αντικείµενο εργασιών και τις ισχύουσες προδιαγραφές και
εξασφαλίζει ότι τυχόν ελλείψεις ή λάθη έχουν διορθωθεί πριν την υποβολή της έκθεσης
στην ΕΟΑΕ
υποβάλλει Πιστοποιητικό Γεωερευνητικών Εργασιών σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ
(παράρτηµα 4.2.1).

Η αλληλογραφία που θα ανταλλάσσεται µεταξύ Μελετητή και Αναδόχου Γεωερευνητικών
Εργασιών θα πρέπει να κοινοποιείται στον Επιβλέποντα της Σύµβασης του Αναδόχου.
Η ποιότητα της εκτελούµενης έρευνας και της επίβλεψης του Μελετητή θα ελέγχεται ανά
διαστήµατα από προσωπικό που αναφέρεται στην ΕΟΑΕ.
Γ.6

Αξιολόγηση Γεωερευνητικών Εργασιών – Γεωτεχνική Μελέτη

Ο Μελετητής θα συντάξει Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία θα γίνεται η αξιολόγηση και
ερµηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας συνεκτιµώντας τα σχετικά στοιχεία από τη
γεωλογική µελέτη µε στόχο τον καθορισµό του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος στην περιοχή
του έργου και την επισήµανση όλων των γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων αστοχίας των
προβλεπόµενων έργων
Η Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαµβάνει όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο
ΓΜΕ.1 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο
Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. Πέραν των παραπάνω στην Έκθεση Αξιολόγησης θα
περιλαµβάνονται παρατηρήσεις σχετικά τα υφιστάµενα φυσικά και τεχνητά πρανή στην
περιοχή των έργων που παρουσιάζουν παρόµοιες γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες µε
αυτές στην υπό εξέταση θέση. Οι παρατηρήσεις θα αναφέρονται στην ευστάθεια, διάβρωση,
φυτική ανάπτυξη κτλ. των πρανών. Σε περιπτώσεις υφισταµένων αστοχιών σε πρανή της
περιοχής µε παρόµοιες γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες όπως και στην υπό εξέταση
θέση θα γίνεται διερεύνηση µε ανάδροµες αναλύσεις για τον καθορισµό των παραµέτρων
διατµητικής αντοχής. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης θα περιλαµβάνονται στην Έκθεση
Αξιολόγησης.
Η Έκθεση Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από τη γεωτεχνική προµελέτη ή απ’ ευθείας την
οριστική µελέτη του έργου ανάλογα µε τα οριζόµενα στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών.
Στην προµελέτη θα καθορίζεται η γεωµετρία του γεωτεχνικού έργου και τα βασικά
χαρακτηριστικά των στοιχείων ενίσχυσης, όπλισης, βελτίωσης κτλ. .Θα γίνεται εξέταση
εναλλακτικών λύσεων και θα διατυπώνονται τεκµηριωµένες προτάσεις για την
προσφορότερη από τεχνικοοικονοµική άποψη λύση. Στην οριστική µελέτη θα γίνεται ο σαφής
καθορισµός της γεωµετρίας του έργου, των λεπτοµερειών κατασκευής, των υλικών και
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εργασιών σε όλη την έκταση του και η πλήρης διαστασιολόγηση όλων των στοιχείων
όπλισης, αντιστήριξης, βελτίωσης κτλ..
Η Γεωτεχνική Προµελέτη/Οριστική Μελέτη ανάλογα µε το είδος του έργου θα περιλαµβάνει
όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισµού Προεκτιµωµένων
Αµοιβών εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών.
Ο Μελετητής κατά τη σύνταξη των ανωτέρω θα επικοινωνεί µε τους άλλους εµπλεκόµενους
Μελετητές (οδοποιίας, στατικό, υδραυλικό κτλ.) µε σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας και
καταλληλότητας των ερευνών και των απαραίτητων στοιχείων σε σχέση µε τις απαιτήσεις
σχεδιασµού των έργων.
Ειδικά θέµατα
Γ.7
Στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών, στην παρούσα ενότητα θα αναφέρονται τυχόν ειδικά
θέµατα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Γ.8
Πρόγραµµα
Στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών, στην παρούσα ενότητα θα αναφέρεται το πρόγραµµα
υποβολών και πληρωµών.
Γ.9
∆ιαχείριση και Έλεγχος
Ολόκληρη η διαδικασία µελέτης καθώς και η διαδικασία ελέγχου θα διεκπεραιώνονται από τη
∆ιεύθυνση Μελετών της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Ο ελεγκτής θα διοριστεί από την ΕΟΑΕ.

Γ.10

Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης

Τα τεύχη δηµοπράτησης συντάσσονται για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο Ειδικό
Αντικείµενο Εργασιών.
Η σύνταξη των συµβατικών τευχών για την κατασκευή αναµένεται να γίνει παράλληλα µε τις
εργασίες µελέτης. Η εκπόνηση Τευχών ∆ηµοπράτησης και Σχεδίων θα περιλαµβάνει τα εξής
στοιχεία:
Τεύχος
Αρχικά
Συντάξας
Περιγραφή Εργασιών
ΤΕΧΠ
Μελετητής
Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΣΥ
ΕΟΑΕ
Τιµολόγιο Μελέτης
ΤΜ
ΕΟΑΕ
Προϋπολογισµός Μελέτης
ΠΜ
Μελετητής
Τιµολόγιο Προσφοράς
ΤΠ
ΕΟΑΕ
Προϋπολογισµός Προσφοράς
ΠΠ
ΕΟΑΕ
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΓΣΥ
ΕΟΑΕ
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΤΣΥ
ΕΟΑΕ
Σχέδια
Μελετητής
Ειδική και Πρόσθετη Προδιαγραφή
Μελετητής
Πρότυπα Κατασκευής Έργων
ΠΚΕ
ΕΟΑΕ
Ο Μελετητής οφείλει να υποβάλει µια Περιγραφή Εργασιών και πλήρεις ποσότητες εργασιών
για να ελεγχθούν. Οι ποσότητες θα βασίζονται στα άρθρα του ισχύοντος τιµολογίου. Ο
Μελετητής θα συµπληρώσει ή θα επαυξήσει τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τιµολόγιο
Μελέτης, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις Πρότυπες Λεπτοµέρειες µε τρόπο που
να είναι σαφείς οι τροποποιήσεις. Τα τεύχη αυτά θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης
µε την ΕΟΑΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
Αρχειοθέτηση, παραδοτέα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
∆.1

Γενικά

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα των ΟΣΜΕΟ,
εκτός αν στο παρόν ορίζεται διαφορετικά.
Όλες οι εγκεκριµένες µελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή.
Τα ψηφιακά στοιχεία µελέτης θα υποβάλλονται µε τη µορφή που προβλέπεται από τις
ΟΣΜΕΟ. Όλα τα κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 7.0.
∆.2

∆.3

Προδιαγραφές για Παραδοτέα
•

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

•

Όλες οι εκθέσεις θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της ΕΟΑΕ
(τυποποιηµένη Πινακίδα). Κάθε έγγραφο θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών
διατµηµατικού ελέγχου και φύλλο Ελέγχου Ποιότητας.

•

Τα υποβληθέντα εκτυπωµένα σχέδια θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην
τυποποιηµένη πινακίδα σχεδίου, το όνοµα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από
το οποίο προήλθαν και την ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE &
ΤΙΜΕ OF PRINT) της τελευταίας, εγκεκριµένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση
που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση αναγραφής της κλίµακας του
σχεδίου). (Οι περισσότεροι plotter drivers δίνουν την δυνατότητα αυτόµατης
εκτύπωσης των παραπάνω στοιχείων στο περιθώριο των σχεδίων).

•

Κάθε όνοµα αρχείου θα πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε σύµβαση.

•

Όλα τα ονόµατα αρχείων θα πρέπει να είναι γραµµένα µε λατινικούς και όχι
ελληνικούς χαρακτήρες, και να ακολουθούν το σύστηµα “8-3” (έως οκτώ χαρακτήρες
για το filename και έως 3 χαρακτήρες για το extension).

•

Στο στάδιο πριν την έγκριση, θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην ΕΟΑΕ δύο
αντίτυπα των εκθέσεων προς έλεγχο. Στο στάδιο µετά την έγκριση, θα υποβάλλονται
συνολικά πέντε αντίγραφα των εκθέσεων καθώς και ένα ψηφιακό αντίγραφο.
Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή

Επιπροσθέτως της ενότητας των ΟΣΜΕΟ «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, θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό
θα υποβάλλεται µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από την ΕΟΑΕ.
2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο θα πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και θα φέρει τα εξής:
Α. Όνοµα εταιρίας
Β. Είδος παραδοτέου
Γ. Αριθµός και όνοµα του τµήµατος υπό µελέτη.
∆. Ηµεροµηνία παραγωγής.
3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές θα πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους
(INDEX) σε Word ή text file και θα πρέπει να παραδίδονται σε CD-ROM ή Zip Disks ή
δισκέτες 3.5 in. Συνιστάται όµως η χρήση CD-ROM.
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4. Τα περιεχόµενα (INDEX) θα πρέπει να αναφέρουν:
•

Την δοµή των αρχειοκαταλόγων του CD-ROM (Directory Structure)

•

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

5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα 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 ΕΟΑΕ σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισµένα δελτία
γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές µελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται
σε µορφή ψηφιακού vector αρχείου, όπως περιγράφεται στις ΟΣΜΕΟ.
7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και όχι
“σπασµένο” σε περισσότερα του ενός αρχεία.
8. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση των παρακάτω:
•

Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά προτίµηση
στο format του DWG (Autocad). Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης στο
παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή του DXF. Tα σχεδιαστικά
αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά
επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα
παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι
βιβλιοθήκες συµβόλων (cell libraries), και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση της δηµιουργίας τους.

•

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 2000. Οµοίως ισχύει
για τα αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν από την AutoCad 2000. 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 ΟΣΜΕΟ). 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). Πινακίδα σχεδίου σε
Word θα γίνεται δεκτή µόνο αν είναι attached (inserted OLE object) στην κανονική της
θέση στο ψηφιακό τεχνικό σχέδιο.
10. Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word µε εικόνες “inserted”, αυτές θα πρέπει:
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•

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

•

να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν µεµονωµένα αρχεία εικόνας.

11. Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα
προγράµµατα της Microsoft Office έκδοσης XP ή 2003 ή σε ASCII αρχεία µε µορφή text.
12. Οι απαιτήσεις για τις γραµµατοσειρές είναι ως εξής:
•

Όσα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να
στέλνονται µαζί µε τα σχέδια. Συνιστώνται οι γραµµατοσειρές GREEKS & GREEKC
(οι αρχικές ελληνικές γραµµατοσειρές του AutoCAD).

•

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. Οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται ως ψηφιακά αρχεία εικόνας (µε τη µορφή JPEG,
TIFF). Στο CD-ROM θα υπάρχει θεµατικό directory structure ανάλογα µε το θέµα των
εικόνων, εις τριπλούν και συγκεκριµένα:
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.
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