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ΑΡΘΡΟ 101 ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. θνπόο ηνπ Σεύρνπο 

 
1.1 Σν ηεχρνο απηφ πεξηγξάθεη ηηο πξνδηαγξαθέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ νη 

Μειέηεο ηνπ Έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

1.2 Δηδηθφηεξα, ην ηεχρνο απνβιέπεη:  

α. ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Καλνληζκψλ, Κσδίθσλ 
θαη Πξνηχπσλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 
χκβαζε.  

β. ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηπξφζζεησλ απαηηήζεσλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, απφ 
ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνπο Καλνληζκνχο, ζηνπο Κψδηθεο θαη ζηα Πξφηππα. 

γ. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη απφ 
ηνπο Καλνληζκνχο, Πξφηππα θαη Κψδηθεο. 

δ. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο, 
ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ηεο Μειέηεο. 

 
2. Αληηθείκελν 

 
2.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ηηο Μειέηεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηεχρνπο έρεη επίζεο 
εθαξκνγή θαη ζε νπνηνδήπνηε ηεχρνο κειέηεο ή έθζεζε πνπ ελδέρεηαη λα ππνβιεζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν πξνο ππνζηήξημε ή δηθαηνιφγεζε νπνηαζδήπνηε ηερληθήο 
πξφηαζεο. 

2.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα εθπνλήζεη ηηο Μειέηεο ησλ παξαθάκςεσλ ησλ 
δηθηχσλ ΟΚΧ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δεηεζεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 
Οξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ ηνπ θάζε ΟΚΧ.  

 
3. Υξήζε Καλνληζκώλ, Πξνηύπσλ θαη Κσδίθσλ  

 
3.1 Οη δηάθνξεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο 

Καλνληζκνχο, Κψδηθεο θαη Πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα 
άξζξα απηνχ ηνπ Σεχρνπο αλάινγα κε ην αληηθείκελν.  

 
3.2 Γηα φινπο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην ηεχρνο θαλνληζκνχο, πξφηππα, πξνδηαγξαθέο, 

θψδηθεο, ηερληθέο ζπζηάζεηο, δηαηάμεηο θιπ ζα ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζε απηψλ θαηά 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ 
Γηαγσληζκφ. 

 
4. Μειέηεο –Τπνινγηζκνί 

 
4.1 ηελ αξρή ησλ ηεπρψλ ππνινγηζκψλ ζα παξνπζηάδεηαη ε θεληξηθή ηδέα ηεο κειέηεο, 

ελψ ζα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ησλ παξαδνρψλ κειέηεο, ησλ ζπκβνιηζκψλ, ησλ 
Καλνληζκψλ, ησλ παξαπνκπψλ θιπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Όπνπ ηα θξηηήξηα / 
παξαδνρέο ηεο κειέηεο επηβάιινληαη απφ πκβαηηθφ Σεχρνο, ζα γίλεηαη αλαθνξά 
ζην(α) ζπγθεθξηκέλν(α) άξζξν(α) απηνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σεχρνπο. Οη ππνινγηζκνί 
ζα παξνπζηάδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αληηζηνηρία ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ θξηηεξίσλ θαη 
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παξαδνρψλ ηεο κειέηεο λα είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή. 
 
4.2 Πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζε ππνινγηζκνχο, πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θιπ, 

πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιια ζεκεία, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 
απνηειεζκάησλ. 

 
4.3 Οη ππνινγηζκνί ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα αθνινπζνχλ κία 

ινγηθή ζεηξά θαηαλνεηή απφ κεραληθνχο ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 
4.4 Πξέπεη επίζεο λα εθηίζεηαη κε ζαθήλεηα ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο θαηαζθεπήο θαη ε 

ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηε κειέηε. 
 
4.5 Θα αλαγξάθνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε κειέηε 

θαη ζα δίδνληαη αληίγξαθα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. ηα ηεχρε ππνινγηζκψλ ζα ελζσκαησζνχλ αληίγξαθα 
ησλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε.  

 
4.6 Γηα ιφγνπο εληαίαο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπλνιηθήο κειέηεο ηνπ Έξγνπ θαη απνθπγήο 

θάζε πηζαλήο ζχγρπζεο, νη ππνινγηζκνί ζα εθηεινχληαη κε ηηο παξαθάησ κνλάδεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο SI: 

 
 - Γπλάκεηο    : kN 
 - Ρνπέο     : kNm 
 - Σάζεηο     : N/mm2, MN/m2 (MPa) 
 - Πηέζεηο (εδάθνπο, χδαηνο, αλέκνπ) : kN/m2 

 
5. ρεδηαζκόο κε Υξήζε Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Η/Τ) 

 
5.1 Όπνπ ζηελ αλάιπζε θαη δηαζηαζηνιφγεζε γίλεηαη ρξήζε πξνγξάκκαηνο Ζ/Τ 

(ινγηζκηθφ) ζα πξέπεη λα δειψλεηαη κε ζαθήλεηα ν ηχπνο θαη νη ζεσξεηηθέο βάζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα πξνζδηνξίδνληαη νη παξαδνρέο, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη νη 
πεξηνξηζκνί ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 
5.2 Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε θαη 

αμηνπηζηία θαη ηνχην ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη, εάλ απαηηεζεί. Σα εγρεηξίδηα 
ρξήζεο θαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ καδί κε ηελ απαηηνχκελε 
ηεθκεξίσζε ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, εθφζνλ δεηεζεί. 
Οη εθηππψζεηο απνηειεζκάησλ θαη δεδνκέλσλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ θχιια 
δεδνκέλσλ εηζαγσγήο ζην ινγηζκηθφ. 

 
5.3 Ο Αλάδνρνο / Μειεηεηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα θαη νξζφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κε ρξήζε Ζ/Τ.  
 
5.4 Σα πάζεο θχζεσο απνζεθεπηηθά κέζα (CD, DVD, θιπ) ζα πεξηέρνπλ φια ηα 

ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ηεπρψλ (κε ηα ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο) 
θαη ζα ππνβάιινληαη θάζε θνξά καδί κε ηα ζρεηηθά ηεχρε θάζε κειέηεο γηα ρξήζε 
θαη έιεγρν απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

 
Αλαθνξηθά κε ηηο κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε, ν Αλάδνρνο έρεη 
ππνρξέσζε λα ππνβάιεη φια ηα ζηνηρεία ηεο ζε ςεθηαθφ δίζθν (CD – DVD) φπνπ 
ζα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ : 
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 Σα ζρέδηα ζε κνξθή ’’αξηζκφο εγγξάθνπ.DWG’’  

 Σα ηεχρε ζε κνξθή ’’αξηζκφο εγγξάθνπ.PDF’’ ή ’’αξηζκφο εγγξάθνπ.DOC’’ 
φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ηεχρε κε ελζσκαησκέλα ηα ηπρφλ 
δηαγξάκκαηα, ζρήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ. Δπίζεο φια 
ηα αξρεία δεδνκέλσλ εηζαγσγήο θαη αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
αλαιχζεσλ ζε κνξθή “*.PDF”. 

 Όια ηα αξρεία δεδνκέλσλ εηζαγσγήο γηα ην θάζε πξφγξακκα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε, ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ρξήζε απφ ην ινγηζκηθφ θαη 
ηθαλφ γηα επαλάιεςε ηεο επίιπζεο. 

 Όια ηα αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαγξακκάησλ, ζρεκάησλ θαη γξαθεκάησλ ησλ 
αλαιχζεσλ γηα ην θάζε πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 
6. ρέδηα 

 
6.1 Με ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ε νκνηνκνξθία θαη ε νξζφηεηα ησλ πξνηχπσλ 

ζρεδίαζεο, φια ηα εθπνλνχκελα απφ ηνλ Αλάδνρν / Μειεηεηή ζρέδηα ζα 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ «Απαηηήζεηο Μειεηψλ» ηεο 
Γεληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη ηνπ ηεχρνπο GS0100 «Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη 
Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

 
Σα αλσηέξσ ηεχρε πεξηέρνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο παξαθάησ ελδεηθηηθά 
αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ζρεδίσλ: 

 
- Γεληθά (Καηφςεηο, φςεηο, ηνκέο) 
- Δθζθαθψλ, αληηζηεξίμεσλ 
- Φάζεσλ Καηαζθεπήο 
- Βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ 
- Λεπηνκεξεηψλ νπιηζκψλ 
- Οδηθψλ θαη Κπθινθνξηαθψλ Μειεηψλ 
- Απνζηξάγγηζεο 
- Κπθινθνξίαο 
- Απνθαηάζηαζεο θαη Κεπνηερληθήο Γηακφξθσζεο 
- «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» 

 
6.2 Γηα θάζε θαηεγνξία ζρεδίσλ πξνδηαγξάθνληαη ηα κεγέζε ησλ ζρεδίσλ, νη θιίκαθεο, 

νη ελδείμεηο δηαζηάζεσλ θαη πιηθψλ, νη παξαπνκπέο ζε άιια ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο 
θιπ. 

 
6.3 Γηα ηα ζρέδηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζα πηνζεηεζεί εληαίνο ηξφπνο αξίζκεζεο, 

ελδείμεηο γηα ηα ζηάδηα θαη ηηο εκεξνκελίεο πηζαλψλ αλαζεσξήζεσλ θαη ζχκβνια 
ησλ αλαζεσξνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

 
6.4 ε θάζε ζρέδην ζα πξνβιέπεηαη ζηήιε δηαθίλεζήο ηνπ ζηελ πηλαθίδα κε ζέζεηο 

αλαγξαθήο εκεξνκεληψλ θαη ππνγξαθψλ ζπληάμαληνο θαη ειέγρνληνο γηα φια ηα 
ζηάδηα ππνβνιήο, ειέγρνπ, έγθξηζεο, παξάδνζεο ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ζηνλ 
Αλάδνρν θαη ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, θιπ. 
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6.5 ηελ πηλαθίδα ηίηινπ φισλ ησλ ζρεδίσλ ζα ηίζεηαη ην πιήξεο φλνκα θαη ε ππνγξαθή 

ησλ Μεραληθψλ νη νπνίνη ζπλέηαμαλ θαη έιεγμαλ ην ζρέδην. 
 
6.6 Σα πάζεο θχζεσο απνζεθεπηηθά κέζα (δηζθέηεο, CD, DVD, θιπ) πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ζρεδίσλ ζα ππνβάιινληαη θάζε θνξά 
καδί κε ηα εθηππσκέλα ζρέδηα, γηα ρξήζε θαη έιεγρν απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

 
6.7  Σα ζρέδηα ησλ Μειεηψλ Δθαξκνγήο, ή αιιηψο ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζα είλαη 

πιήξε θαη ζαθή ψζηε ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή λα κελ εκπεξηέρεη 
αβεβαηφηεηεο, ακθηβνιίεο ή παξεξκελείεο. Θα πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζηηο 
θαηάιιειεο θιίκαθεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή θαηαζθεπή ηνπ 
Έξγνπ, πρ γεσκεηξία-δηαζηάζεηο ησλ θνξέσλ, αλαπηχγκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο 
νπιηζκψλ, πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ θαη ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο, ζπλδέζεηο θιπ.  
Πξηλ ηελ ππνβνιή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζα έρεη γίλεη ν απαηηνχκελνο 
ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθέο αλαθνξέο 
επί ηνπ ζρεδίνπ. Τπνβνιή ζρεδίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ή αζάθεηεο δελ ζα 
γίλεηαη δεθηή. 

 
7. Δθζέζεηο Μειεηώλ 

 
7.1 Ζ κειέηε θάζε ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή Έθζεζε 

Μειέηεο (Σερληθή Έθζεζε) ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αξκφδην κειεηεηή ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο Πξνδηαγξαθήο, ηνπ 
άξζξνπ «Απαηηήζεηο Μειεηψλ» ηεο Γεληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη ηνπ ηεχρνπο GS0100 
«Δγρεηξίδην ρεδίαζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Έξγσλ Μεηξφ» ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

 
7.2 ηελ Έθζεζε Μειέηεο ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ππφ κνξθή θεηκέλνπ θαη, φπνπ 

ρξεηάδεηαη, ζε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, ζθίηζα θιπ ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ 
κειεηεηή ζην πξφβιεκα, νη παξαδνρέο ηεο κειέηεο, νη εθαξκνδφκελνη Καλνληζκνί, 
Κψδηθεο θιπ, ε πξνζνκνίσζε ησλ θαηαζθεπψλ/θνξέσλ θιπ, επεμήγεζε ησλ 
ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ινγηζκηθφ, παξαπνκπέο-βηβιηνγξαθία, ζεκεία 
επαθήο κε άιιεο εηδηθφηεηεο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία απαηηείηαη 
ψζηε λα απνηππψλεηαη πιήξσο θαη ζαθψο ε δηάξζξσζε ηεο κειέηεο θαη λα 
δίδνληαη φια ηα ζηνηρεία ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο κειέηεο. 
Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη δηαζηαζηνινγήζεσλ ζα 
παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ. Γελ ζα γίλεηαη δεθηή 
ππνβνιή πνπ είηε δελ πεξηιακβάλεη θαζφινπ ηερληθή έθζεζε είηε απηή απνηειείηαη 
κφλν απφ εθηππψζεηο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζκηθνχ ηεο αλάιπζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 102 ΜΕΛΕΣΗ ΟΔΨΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΨΝ 

 
1. Γεληθά 

 
1.1 ε απηφ ην ηκήκα δίλνληαη νη αξρέο γηα ηηο κειέηεο νδνπνηίαο θαη νδνζηξσκάησλ.  

 

1.2 Οη βαζηθέο αξρέο θαη απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ζα ζπκθσλνχλ κε ηνπο εθάζηνηε 
ηζρχνληεο Καλνληζκνχο. 

 

 «Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ», ΤΠΔΥΧΓΔ, 2001 

 Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1317 
 
1.3 Ζ απνθαηάζηαζε ησλ νδψλ ζα βαζίδεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα ράξαμε θαη 

γεσκεηξία, εθηφο αλ δνζνχλ δηαθνξεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ Τπεξεζία 
 

1.4 Οη αζθαιηνζηξσκέλεο επηθάλεηεο πνπ ζα θαηαζηξαθνχλ  ιφγσ θπθινθνξηαθψλ 
παξαθάκςεσλ, εξγνηαμηαθψλ θαηαιήςεσλ, παξαθάκςεσλ δηθηχσλ θιπ ζα 
απνθαζίζηαληαη πξνζεθηηθά ρσξίο αλσκαιίεο θαηά κήθνο ησλ αξκψλ ζχλδεζεο. 
Όπνπ ε δηαηάξαμε είλαη ζεκαληηθή (κεγαιχηεξε απφ ην έλα ηξίην ηνπ 
νδνζηξψκαηνο), νη ηειηθέο αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ζα γίλνληαη ζε φιν ην πιάηνο ηεο 
νδνχ. 

 
2. Οδνπνηία 

 
2.1 Σα βαζηθά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηππηθέο δηαηνκέο νδψλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ ζα ιεθζνχλ απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (ΟΜΟΔ) εθηφο εάλ 
δνζνχλ δηαθνξεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
2.2 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θαζψο θαη ζηνλ αξκφδην Οξγαληζκφ ηελ 

κειέηε εθαξκνγήο νδνπνηίαο γηα έγθξηζε θαη ζα ελζσκαηψζεη ηπρφλ ζρφιηα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο κειέηεο. Ζ κειέηε ζα ππνβιεζεί ζε νρηψ (8) 
έγρξσκα αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 
2.3 Γηαηάμεηο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο φπσο ζηεζαία αζθαιείαο γηα ηα νρήκαηα, 

θάγθεια γηα ηνπο πεδνχο θιπ ή ζπλδπαζκφο ηνπο ζα ηνπνζεηνχληαη φπνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ησλ 
πεδψλ θαη ησλ ηξνρνθφξσλ. 

 
2.4 Μφληκνη ηνίρνη ή πεηάζκαηα (π.ρ. γηα θξεάηηα εμαεξηζκνχ) κε χςε πάλσ απφ ην 

πεδνδξφκην ζα βξίζθνληαη ζε κία ειάρηζηε νξηδφληηα απφζηαζε ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ΟΜΟΔ. 

 
3. Οδνζηξώκαηα 

 
3.1 Καηαζθεπή νδνζηξσκάησλ  

 
ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο θαη βειηίσζεο πθηζηακέλσλ νδψλ σο θαη ζηελ 
πεξίπησζε θαηαζθεπήο λέσλ νδψλ, ην νδφζηξσκα ζα θαηαζθεπάδεηαη κε ηηο εμήο 
ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ: 
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ηξώζεηο νδνζηξσζίαο :  
 

α. ζηξψζεηο ππφβαζεο κε πάρνο κεηά ηε ζπκπχθλσζε 0.10 κ. ε θάζε κία. 

β. ζηξψζεηο βάζεο κε πάρνο κεηά ηε ζπκπχθλσζε 0.10κ. ε θάζε κία. 
 

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο : 
 

α. ζηξψζεηο αζθαιηηθήο βάζεο κε πάρνο 0,05 κ. κεηά ηε ζπκπχθλσζε ε θάζε 
κία 

β. ζηξψζεηο αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο κε πάρνο 0,05 κ. κεηά ηελ ζπκπχθλσζε. 

γ. αληηνιηζζεξή ζηξψζε κε πάρνο 0,04 κ. 
 

Ο αξηζκφο ησλ ζηξψζεσλ ηεο ηειηθήο δηαηνκήο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 
 
Μεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ ζα γίλνπλ νη θαηάιιειεο αζθαιηηθέο επαιείςεηο. 
 
Ζ ζχλζεζε ηνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί απφ 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO εξγαζηήξην. 
 
Γηα ηα αδξαλή πιηθά βάζεο θαη ππφβαζεο ζα ππνβιεζνχλ πηζηνπνηεηηθά δνθηκήο 
απφ πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO εξγαζηήξην. 

 
3.2 Πξνζσξηλνί νδνί 
 

Γηα πξνζσξηλά νδνζηξψκαηα, φπνπ ππάξρνπλ παξαθάκςεηο δξφκσλ, ε θαηαζθεπή 
ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια γηα ηελ πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο παξάθακςεο, 
αιιά σο ειάρηζην ην νδφζηξσκα ζα έρεη επηθαλεηαθή ζηξψζε πάρνπο 50 mm απφ 
ελ ζεξκψ άζθαιην ή κίγκα αζθάιηνπ πάλσ ζε βάζε πάρνπο 30 cm απφ ζξαπζηφ 
πιηθφ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ζπληήξεζε 
απηνχ ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 
3.3  Άζθαιηνο 

 
Ζ πξνκήζεηα αζθάιηνπ ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο 
φξνπο ησλ ζρεηηθψλ Διιεληθψλ  Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ). Ζ πνηφηεηα ηεο 
ειέγρεηαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο αζθάιηνπ ηα 
νπνία ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο,. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο αζθάιηνπ απφιπηα 
ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο. 
 
Έλα κήλα πξηλ αξρίζνπλ νη αζθαιηηθέο εξγαζίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη κειέηεο ζχλζεζεο ησλ αζθαιηνκηγκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ππφςε έξγν κε έιεγρν απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. 

 
3.4 Πεηάζκαηα, ζηεζαία αζθαιείαο 
 

Πεηάζκαηα ή πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο, ζα ηνπνζεηεζνχλ φπνπ είλαη 
απαξαίηεην γηα λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζηε πεξίκεηξν πξνζσξηλψλ 
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θπθινθνξηαθψλ παξαθάκςεσλ ή άιισλ πηζαλψλ θηλδχλσλ απφ ηε θπθινθνξία 
θνληά ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Γηα θαηάιεςε ρψξσλ θαη θπθινθνξηαθέο 
παξαθάκςεηο καθξάο δηάξθεηαο, ηα πεηάζκαηα πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζα πξέπεη λα 
βάθνληαη ή δηαθνζκνχληαη γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Διαθξνχ ηχπνπ πεξίθξαμε ζα 
ηνπνζεηείηαη κφλν γηα βξαρπρξφληεο θαηαιήςεηο ή θπθινθνξηαθέο παξαθάκςεηο 
(δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ κία εβδνκάδα). 
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ΑΡΘΡΟ 103 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ 
 
1. Γεληθά 

 
Αληηθείκελν ησλ κειεηψλ Πξνζσξηλήο Απνζηξάγγηζεο Δξγνηαμίσλ είλαη ν 
ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, θαζαξηζκνχ θαη απνρέηεπζεο ησλ πδάησλ 
πνπ ζπγθεληξψλνληαη εληφο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, πξνο ην δίθηπν ηεο πφιεο, 
ψζηε ηα κφληκα έξγα λα θαηαζθεπάδνληαη ππφ μεξέο ζπλζήθεο. 

 
2. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ 

 

 Σα απνζηξαγγηδφκελα χδαηα πξνέξρνληαη απφ δηεηζδχζεηο ηνπ πδξνθφξνπ 
νξίδνληα θαη απφ βξνρνπηψζεηο κε πεξίνδνεπαλαθνξάοΣ=20 έηε. 

 Σν δίθηπν πδξνζπιινγήο απνηειείηαη απφ δηάηξεηνπο ζσιήλεο, θξεάηηα, 
δεμακελέο θαη αληιίεο γηα ηελ θαηάζιηςε ησλ πδάησλ. 

 Ο θαζαξηζκφο ησλ πδάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεμακελή θαζίδεζεο θαη 
απνιηπαληή, εθφζνλ απαηηείηαη, ψζηε ηα παξνρεηεπφκελα χδαηα ζην δίθηπν 
ηεο πφιεο λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηεο αξκφδηαο 
πξνο έγθξηζε ππεξεζίαο. 

 Ζ ζχλδεζε κε ην δίθηπν νκβξίσλ ηεο πφιεο απνηειεί αληηθείκελν ηεο 
παξνχζαο κειέηεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

 

3. ρεηηθά Πξόηππα 

 
 Ο Αλάδνρνο ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ ζρεηηθά πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο: 

 
α) Πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ 
β) Πξνδηαγξαθέο ΔΤΓΑΠ ή άιινπ αξκφδηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη θάζε 

άιιν ηζνδχλακν δηεζλέο πξφηππν  
γ) Πηζηνπνηεηηθά ISO απφ ην Δξγνζηάζην Παξαγσγήο 

 

4. Τδξνινγηθνί - Τδξαπιηθνί ππνινγηζκνί 

 
Ζ αλακελφκελε πνζφηεηα νκβξίσλ πδάησλ πξνο απνζηξάγγηζε ππνινγίδεηαη βάζε 
ηεο νξζνινγηθήο κεζφδνπ γηα βξνρνπηψζεηο κε πεξίνδν επαλαθνξάο Σ=20 έηε 

 
Q = ciA 

  Όπνπ:  
 

   Q ε παξνρή ζρεδηαζκνχ ζε lit/sec 
   c ν ζπληειεζηήο απνξξνήο 

  i ε έληαζε βξνρφπησζεο ζε lit/sec/m2 
  A ην εκβαδφλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζε m2 

   
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο βξνρφπησζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειε 
φκβξηα θακπχιε, ε νπνία ζα ιεθζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (ΔΜΤ, ΔΤΓΑΠ, 
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ΔΤΓΔ). Ζ ππνινγηδφκελε έληαζε βξνρφπησζεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαησηέξσ ζρέζε: 
 

     i20 = 230Γt–0.41 
  Όπνπ:  

  
  i ε έληαζε ηεο βξνρφπησζεο ζε mm/hr, 
  Γt ν ρξφλνο ζπξξνήο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζε min, 

 

 Γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ αγσγψλ ε έληαζε βξνρφπησζεο ζα 
αληηζηνηρεί ζε αξρηθφ ρξφλν ζπξξνήο Γt = 5min. 

 

 Γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θξεαηίσλ θαη δεμακελψλ, ε έληαζε 
βξνρφπησζεο ζα αληηζηνηρεί ζε ρξφλν ζπξξνήο Γt = 60min θαη ε δηάξθεηα 
βξνρήο ζα ιακβάλεηαη ίζε κε 60 min. 

 

5. Πεξηερόκελα Μειέηεο Δθαξκνγήο 

 
Οη Τδξαπιηθέο Μειέηεο γηα ηελ πξνζσξηλή απνζηξάγγηζε εξγνηαμίσλ ζα 
πεξηιακβάλνπλ Σερληθή Έθζεζε, Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ, Σππηθέο 
ιεπηνκέξεηεο – Σνκέο. 
 

5.1 Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ 
 

ην ζρέδην ζε θιίκαθα 1:200 ζα παξνπζηάδνληαη: 
 

 Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πεξίγξακκα ησλ ζθακκάησλ κε ηα 
 αληίζηνηρα επίπεδα εθζθαθήο 

 Πάζζαινη, ηνηρεία, πξαλή θαη ινηπά γεσηερληθά έξγα 

 Ρχζεηο, θνξθηάδεο, γξακκέο θαη θνξέο ξνήο 

 Γηάηαμε ηνπ δηθηχνπ απνζηξάγγηζεο (δηάηξεηνη αγσγνί, θξεάηηα, 
δεμακελέο, αληιίεο, θαηαζιηπηηθνί αγσγνί, νπέο  απνζηξάγγηζεο, DORKIN 
θ.ι.π.) 

 Γεμακελή θαζίδεζεο  

 Γηαζηάζεηο γηα φια ηα πιηθά 

 χλδεζε κε ην δίθηπν νκβξίσλ ηεο πφιεο. 
 
5.2 Σππηθέο ιεπηνκέξεηεο –Σνκέο. 
 

ην ζρέδην θιίκαθαο 1:25 ή 1:50 ζα δίδνληαη: 
 

 Δγθάξζηα ηνκή ηνπ ζθάκκαηνο ή θαη ηεο ζήξαγγαο ζηε ζέζε ηνπ 
 θξεαηίνπ αληιηψλ 

 Σππηθή ηνκή ζηξαγγηζηεξίσλ 

 Σππηθή ηνκή νπψλ απνζηξάγγηζεο 

 Σνκή θξεαηίσλ θαη δεμακελψλ. 
 
5.3 Σερληθή Έθζεζε 
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Ζ Σερληθή Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 
 

 Γηαζέζηκα ζηνηρεία – ηζηνξηθφ 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ 

 Τδξνινγηθνχο ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο 

 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. 
 
6. Τπνβνιέο 

 
6.1 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη Μειέηε Δθαξκνγήο Πξνζσξηλήο Απνζηξάγγηζεο γηα θάζε 

εξγνηάμην πξνο έγθξηζε ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ (ΑΜ) ζε έμη (6) έγρξσκα αληίγξαθα θαη 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 
6.2 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη Μειέηε Δθαξκνγήο γηα ηελ παξνρέηεπζε ησλ πδάησλ ηεο 

Πξνζσξηλήο Απνζηξάγγηζεο ζην δίθηπν νκβξίσλ ηεο πφιεο. Ζ κειέηε ζα ππνβιεζεί 
πξψηα ζηελ ΑΜ, γηα ηελ ελζσκάησζε ηπρφλ ζρνιίσλ ηεο, θαη θαηφπηλ ζηελ αξκφδηα 
πξνο έγθξηζε ππεξεζία ζε έμη(6) έγρξσκα αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε 
θνηλνπνίεζε ηξηψλ (3) επηπιένλ έγρξσκσλ αληηγξάθσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
ζηελ ΑΜ. 
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ΑΡΘΡΟ 104 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 
1. Γεληθά 

 
1.1  Πεξηγξαθή Δξγαζηώλ 
 
1.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ λα 

ππνβάιιεη (θαη ζε ςεθηαθή κνξθή) ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαιεθζνχλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ησλ παξαθάκςεσλ δηθηχσλ θνηλήο σθειείαο. Ζ θαηαγξαθή 
απηή ζα γίλεηαη κε ζρέδηα, πεξηγξαθέο, πίλαθεο, πνζφηεηεο, θσηνγξαθίεο θιπ. Σα 
ζρέδηα ηεο θαηαγξαθήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα ζπληαρζνχλ κε κεηξήζεηο 
αθξηβείαο ζε θιίκαθα 1:200 θαη ζα ζπλδεζνχλ κε ηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη 
πςνκεηξηθά δίθηπα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 107.  

 Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή απνηχπσζε επί 
θαηάιιεισλ ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ, φπσο π.ρ. 
θξεάηηα, κεηξεηέο θαη θνπηηά φισλ ησλ Ο.Κ.Χ., δέλδξα, δξφκνπο, θηγθιηδψκαηα, 
ζηεζαία, ηνηρία, λεζίδεο, θξάζπεδα (ηα πςφκεηξα ζηα θξαζπεδφξεηζξα ζα 
απνηππψλνληαη ζε δεχγε ψζηε ην χςνο ησλ θξαζπέδσλ λα πξνθχπηεη απφ ηελ 
αθαίξεζε ησλ δχν πςνκέηξσλ), ζηχινπο φισλ ησλ Ο.Κ.Χ., δεκνηηθνχο ζηχινπο 
θιπ, πεξίπηεξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο, π.ρ. 
ςπγεία θιπ), παξηέξηα, θαξηνηειέθσλα, θάκεξεο, θνισλάθηα, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, 
αληζφπεδεο δηαβάζεηο, ζεκαηνδνηνχκελνπο θφκβνπο (θαλάξηα, δηαβάζεηο πεδψλ 
θιπ), παγθάθηα, ζηληξηβάληα, ξάκπεο αλαπήξσλ, νδεγνί ηπθιψλ, φιεο ηηο πηλαθίδεο 
θπθινθνξίαο, πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ, νξηδφληηα 
ζήκαλζε ησλ νδψλ, ξάκπεο ππνγείσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο θιπ. εληφο ησλ 
ρψξσλ εξγαζίαο θαη εξγνηαμίσλ ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ. ε θάζε ζηνηρείν ζα 
δίδεηαη ζην ζρέδην έλαο αξηζκφο. Με ηα ζηνηρεία απηά ζα δεκηνπξγεζνχλ αξρεία γηα 
νπνηαδήπνηε πεξηνρή θαηαιεθζεί.  

 Όιεο νη παξαπάλσ απνηππψζεηο ζα γίλνληαη κε ρξήζε απνθιεηζηηθά επίγεησλ 
κεζφδσλ. 

1.1.2 Σα σο άλσ ζρέδηα ζα ζπλνδεχνπλ ηεχρε ζηα νπνία ζα δίδεηαη πεξηγξαθή ηνπ θάζε 
ζηνηρείνπ κε αξηζκνχο, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηνπο αξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί ζηα 
ζρέδηα, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο απηνχ. Σα δέλδξα ζα πεξηγξάθνληαη κε αλαθνξά 
ζην είδνο, ην χςνο, θαη ηελ πεξίκεηξν θάζε δέλδξνπ. Όπνπ απαηηείηαη φπσο π.ρ. 
ζθαινπάηηα, δαξληηληέξεο θηι., ζα ζρεδηάδνληαη ηππηθέο ιεπηνκέξεηεο ή ηνκέο, νη 
νπνίεο ζα πεξηέρνπλ πιήξε πεξηγξαθή θάζε ζηνηρείνπ. 

1.1.3 Ζ θαηαγξαθή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαγεγξακκέλε απφ ηνλ 
Αλάδνρν ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ Έξγνπ. 

1.1.4 Πέξαλ ησλ ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ ηεο θαηαγξαθήο απαηηείηαη θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ησλ ρψξσλ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ ψζηε λα 
είλαη δπλαηή ε επαιήζεπζε ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

1.1.5 Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή φπνπ πξνβιέπεηαη 
λα θαηαζθεπαζηεί ην Έξγν, ή νπνηνζδήπνηε άιινο ρψξνο θαηαιεθζεί γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνηχπσζε 
ζπκπιεξσκαηηθά ησλ αξρηθψλ επηθαλεηψλ εθφζνλ απηφ απαηηεζεί απφ ηελ ΑΜ. 
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2. Τπνβνιέο 

 
2.1 Ζ θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν θαη έγθξηζε ζηελ 

ΑΜ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Σα δηαγξάκκαηα θαηαγξαθήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ζα ζπληαρζνχλ ζε θιίκαθα 1:200 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηεχρνο ηερληθήο έθζεζεο, 
φπνπ ζα παξαηίζεληαη νη κεηξήζεηο, νη ππνινγηζκνί, νη πνζφηεηεο, νη πεξηγξαθέο, νη 
θσηνγξαθίεο θιπ.  

 Γηα φπνπ ε ΑΜ θξίλεη φηη απαηηείηαη, ηα ζρέδηα θαη ηα ηεχρε ζα πξνσζνχληαη κέζσ 
ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο φπσο ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, Γ10, 
Γήκν, ΔΠΑ θηι. γηα επαιήζεπζε θαη ζρνιηαζκφ. 

2.2 Σπρφλ δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζα γίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη 
ηεχρε απφ ηνλ Αλάδνρν, ηα νπνία ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απφ ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ Οξγαληζκψλ θαη ηεο AM. Θα αλαπαξάγνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
επαξθή αληίγξαθα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ, ηα νπνία ζα 
απνζηέιινληαη κέζσ ηεο AM ζηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο θαη ηνλ Γήκν γηα 
κειινληηθή ρξήζε. 

2.3 Αληίγξαθν ησλ ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ ζα δηαηεξεζεί ζε αξρείν ζην εξγνηάμην θαη ζα 
είλαη δηαζέζηκν ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο AM κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  
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ΑΡΘΡΟ 105 ΠΑΡΑΚΑΜΧΕΙ ΔΙΚΣΤΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΟΙΝΗ ΨΥΕΛΕΙΑ  

 

1. Γεληθά 

 
Τθηζηάκελα δίθηπα είλαη ηα ππφγεηα θαη ελαέξηα δίθηπα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο 
Χθειείαο (ΟΚΧ), αλεμαξηήησο αλ είλαη ελεξγά ή φρη. Απηά είλαη: 

 

 Γίθηπα ΔΤΓΑΠ θαη ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΑΣΣΗΚΖ (Γ10) θαη δήκσλ (ζσιήλεο χδξεπζεο, ππξφζβεζεο, ιπκάησλ θαη 
νκβξίσλ) 

 Γίθηπα ΓΔΖ (θαιψδηα πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 

 Γίθηπα ΟΣΔ (ηειέθσλα) θαη φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 Γίθηπα ΔΠΑ (αέξην) 

 Γίθηπα Γ.ΚΔ.Ο (θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο) 

 Γίθηπα Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ 

 Γίθηπα Γεκνηηθήο Ύδξεπζεο 

 
2. ρεδηαζκόο 

 
Ο ζρεδηαζκφο γηα θάζε παξάθακςε δηθηχνπ ζα ιάβεη ππφςε ηνπ φια ηα δεδνκέλα 
πνπ δφζεθαλ ζηε κειέηε ηεο ΑΜ (ζρέδηα νξηδνληηνγξαθίαο, θηι.) θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε πξφζθαηε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε. Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ 
πθηζηακέλσλ δηθηχσλ, ζε γεληθή θάηνςε αιιά θαη ζε δηακήθε ηνκή, ζα ιακβάλεηαη 
απφ ηνπο ΟΚΧ, κέζσ ζπλαληήζεσλ ζπληνληζκνχ, γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνο ν 
Αλάδνρνο θαη ζα επηβεβαηψλεηαη κε επί ηφπνπ έξεπλεο θαη εθζθαθέο δηεξεπλεηηθψλ 
ηνκψλ, πξηλ ηελ δηελέξγεηα εξγαζηψλ εθζθαθήο. Με ηελ βνήζεηα δηεξεπλεηηθψλ 
ηνκψλ ζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία απνζαθελίδεηαη ε ζέζε θαζψο θαη ην 
είδνο/αξηζκφο ησλ πξνο κεηαηφπηζε δηθηχσλ  ΟΚΧ, ηφζν γηα ηελ ζχληαμε ζρεηηθψλ 
κειεηψλ φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. ε απηή ηελ θάζε ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία θαη ζε ζπληνληζκφ κε 
ηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ θαζψο θαη κε ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο. Θα πξέπεη 
λα κεξηκλάηαη ψζηε νη νδεχζεηο ησλ κφληκσλ κεηαηνπίζεσλ λα γίλνληαη ζε 
δεκφζηνπο ρψξνπο.  

 
3. Πξνζηαζία ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ 

 
Όηαλ θάπνην πθηζηάκελν δίθηπν είλαη ζηα φξηα ηεο εθζθαθήο, δχλαηαη αληί ηεο 
παξάθακςήο ηνπ λα πξνβιέπεηαη ε ζηήξημε θαη πξνζηαζία ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε Οξγαληζκνχ . 

 
4. Παξαθάκςεηο δηθηύσλ 

 
4.1 Όηαλ πθηζηάκελα δίθηπα πξέπεη λα παξαθακθζνχλ ή λα κεηαηνπηζηνχλ, πξνζσξηλά 

ή κφληκα ν ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
εθάζηνηε ΟΚΧ θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ ΟΚΧ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην δίθηπν. 
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4.2 Οη κειέηεο εθαξκνγήο παξάθακςεο δηθηχσλ ΟΣΔ, ΓΔΖ θαη ΔΠΑ γίλνληαη απφ ηνπο 
ίδηνπο Οξγαληζκνχο, βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ ΑΜ ζρεδίνπ ζπληνληζκνχ ην 
νπνίν εθπνλεί ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ησλ κειεηψλ, 
ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Χζηφζν ν  ίδηνο ν Οξγαληζκφο 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ε κειέηε λα εθπνλεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

4.3 Οη κειέηεο εθαξκνγήο γηα ηηο παξαθάκςεηο δηθηχσλ ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ιχκαηα, 
χδξεπζε, Γηεχζπλζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (Γ10) γηα φκβξηα, Γήκν γηα Οδηθφ 
Φσηηζκφ, Γ.ΚΔ.Ο γηα εκαηνδφηεζε ζα εθπνλνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
ππνβάιινληαη καδί κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ζπληνληζκνχ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
ζηελ ΑΜ γηα ζρνιηαζκφ φζνλ αθνξά ηελ φδεπζε ζε έμη αληίγξαθα.  
 

Ζ πινπνίεζε ησλ κειεηψλ απηψλ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ 
ζα επηβιέπεηαη εθ παξαιιήινπ  απφ ηελ ΑΜ θαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο. 
 

Ο Αλάδνρνο ζα ελζσκαηψλεη ηα ζρφιηα ηεο ΑΜ θαη ζα ππνβάιεη μερσξηζηά ηελ θάζε 
κειέηε εθαξκνγήο ζε έμη (6) έγρξσκα αληίγξαθα θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
ζηνλ αξκφδην νξγαληζκφ κε θνηλνπνίεζε  κε δχν (2) επηπιένλ αληίγξαθα ζηελ ΑΜ. 
Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο ζα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ κειεηεηή. 
 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ παξαηεξήζεηο επί ησλ κειεηψλ απφ ηνπο Αξκφδηνπο 
Οξγαληζκνχο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιεη ηελ κειέηε, θαζψο θέξεη 
εμνινθιήξνπ ηελ επζχλε ησλ ηειηθψλ εγθξίζεσλ ησλ ππφςε κειεηψλ. 
 

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 
παξαθάκςεσλ φισλ ησλ δηθηχσλ ΟΚΧ, θαζψο θαη γηα ηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ 
εγθξίζεσλ ησλ κειεηψλ. 
 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα πεξηερφκελα ηεο 
κειέηεο ησλ πδξαπιηθψλ παξαθάκςεσλ. 

 

4.4 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζα απαηηεζνχλ πξνζσξηλέο (ή 
κφληκεο) κεηαηνπίζεηο δηθηχσλ (θπξίσο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο θαη δεκνηηθνχ 
θσηηζκνχ). Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ, 
ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ή ππνβηβαζκφο άιισλ 
δηθηχσλ ΟΚΧ, ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ θπθινθνξηαθψλ απηψλ 
ξπζκίζεσλ.  

 
4.5 Γελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνκνλψζεηο δηθηχσλ ΟΚΧ ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ Οξγαληζκνχ είηε γηα κηθξφ είηε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Αληηζέησο ζα πξέπεη είηε κε πξνζσξηλέο αζθαιείο ιχζεηο ή κφληκεο εξγαζίεο λα 
εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ απηψλ, κε ηελ ειάρηζηε φριεζε 
/ παξέκβαζε ζηελ πεξηνρή. 

 
4.6 ε πεξηπηψζεηο δηειεχζεσο δηθηχσλ εληφο κε δεκνζίσλ ρψξσλ, ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ζπληάμεη θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο γηα ηηο ηπρφλ 
πξνζσξηλέο θαηαιήςεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ.  
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4.7 ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε, κε 
θνηλνπνίεζε θαη ζηνλ αληίζηνηρν ΟΚΧ ηα ζρέδηα ησλ «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» 
δηθηχσλ ηνπ. 

 
5. ρέδην ζπληνληζκνύ 

 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ην ζρέδην ζπληνληζκνχ κε φια ηα πθηζηάκελα δίθηπα φπσο 
έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα ζρέδηα θαηαγξαθήο δηθηχσλ Ο.Κ.Χ ηεο ΑΜ, ηηο 
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ΟΚΧ. ην ζρέδην απηφ ζα 
θαίλνληαη θαη νη πξνηεηλφκελεο παξαθάκςεηο φισλ ησλ δηθηχσλ κεηά απφ ηηο 
ζπλελλνήζεηο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ΟΚΧ θαη ηεο ΑΜ. 
 Ζ ππνβνιή γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ ηνπ ζρεδίνπ ζπληνληζκνχ ζα γίλεηαη ζε έμη (6) 
έγρξσκα αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ο Αλάδνρνο  ζα ελζσκαηψλεη ηα 
ζρφιηα ηεο ΑΜ ζηηο κειέηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ παξαθάκςεσλ. Ζ έγθξηζε ηνπ 
ζρεδίνπ ζπληνληζκνχ πξνεγείηαη ηεο εγθξίζεσο φισλ ησλ ππνινίπσλ. 

 
6. Τδξαπιηθέο Μειέηεο παξαθάκςεσλ δηθηύσλ ΟΚΩ 

 
6.1 Γεληθά 
 

Ζ Τδξαπιηθή Μειέηε παξαθάκςεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ έρεη σο αληηθείκελν ην θαζνξηζκφ 
ηεο φδεπζεο ηεο πξνηεηλνκέλεο παξάθακςεο, ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πδξαπιηθήο ηεο 
επάξθεηαο θαη ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ησλ λέσλ αγσγψλ. 

 
6.2 Αξρέο ρεδηαζκνύ 

 

 Οη νδεχζεηο ησλ κνλίκσλ παξαθάκςεσλ ζα γίλνληαη θαηά ην δπλαηφλ ζε 
δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζα είλαη επαξθψο πξνζβάζηκεο γηα κειινληηθή 
ζπληήξεζε. 

 Ο πξνηεηλφκελνο  πξνζσξηλφο ή κφληκνο παξαθακπηήξηνο αγσγφο πξέπεη λα 
έρεη ηνπιάρηζηνλ ίζε ή κεγαιχηεξε παξνρεηεπηηθή ηθαλφηεηα κε ηνλ 
πθηζηάκελν. 

 Κάζε θξεάηην επηζθέςεσο ή πδξνζπιινγήο πνπ ζίγεηαη απφ πξνζσξηλέο ή 
κφληκεο παξαθάκςεηο δηθηχσλ, πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ή 
επαλαδηακνξθψζεηο θξαζπέδσλ ζα ηνπνζεηείηαη ζε λέα θαηάιιειε ζέζε.   

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ ζα είλαη ζπκβαηφ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν 
θαη ζα επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΟΚΧ. 

 
6.3 Πξνδηαγξαθέο – Καλνληζκνί 
 

 Πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ  

 Πξνδηαγξαθέο ΔΤΓΑΠ  

 ΠΓ 696/74. 
 
6.4 Πεξηερόκελα Μειέηεο 
 

Οη Τδξαπιηθέο Μειέηεο γηα ηηο πξνζσξηλέο θαη κφληκεο παξαθάκςεηο δηθηχσλ ΟΚΧ 
(χδξεπζε, αθάζαξηα, φκβξηα) απνηεινχληαη απφ Σερληθή Έθζεζε, ην ρέδην 
πληνληζκνχ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαθάκςεσλ φισλ ησλ ΟΚΧ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ ππφ κειέηε παξαθάκςεσλ, 
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Οξηδνληηνγξαθία, Μεθνηνκή, Σππηθέο Λεπηνκέξεηεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
ζρέδην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ή ηνπο αξκφδηνπο ΟΚΧ.  

 
6.5 Οξηδνληηνγξαθία 
 

ηελ νξηδνληηνγξαθία απεηθνλίδεηαη ιεπηνκεξψο ε πθηζηακέλε φδεπζε θαη ε 
πξνηεηλφκελε παξάθακςε ησλ ππφ κειέηε δηθηχσλ. ε θάζε ηκήκα αγσγνχ 
αλαγξάθνληαη ηα πδξαπιηθά θαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία (παξνρή, ηαρχηεηα ξνήο, 
πιήξσζε θ.ι.π.). Δπίζεο παξνπζηάδνληαη: 

 

 Φξεάηηα επηζθέςεσο κε πςφκεηξα γηα δίθηπα αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ. 

 εκεία ζχλδεζεο κε πθηζηάκελνπο αγσγνχο γηα δίθηπα χδξεπζεο. 

 Φξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη ζπλδέζεηο κε ηνπο αγσγνχο.  

 Καηαζιηπηηθνί αγσγνί θαη θξεάηηα απφδνζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην  δίθηπν.  

 ην ππφβαζξν ηεο νξηδνληηνγξαθίαο ζα πξέπεη λα θαίλνληαη : 

 Πξνζσξηλή θαηάιεςε – Δξγνηαμηαθή Πεξίθξαμε. 

 Πεξηγξάκκαηα ζθακκάησλ θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ. 

 Γηακνξθψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη θξαζπέδσλ ιφγσ ησλ θπθινθνξηαθψλ 
παξαθάκςεσλ. 

 Σειηθή δηακφξθσζε επηπέδνπ νδνχ πξνθεηκέλνπ γηα κφληκεο παξαθάκςεηο. 
 

Ζ θιίκαθα ηνπ ζρεδίνπ είλαη 1:200/ 1:500. 
 

6.6 Μεθνηνκή 
 

ηελ Μεθνηνκή απεηθνλίδεηαη ν πξνηεηλφκελνο αγσγφο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
 

 Φξεάηηα θαη ηκήκα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 5m ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ αλάληε 
θαη θαηάληε.  

 πκβνιέο απφ θξεάηηα πδξνζπιινγήο ή δεπηεξεχνληεο θιάδνπο  – Κνηλέο 
νδεχζεηο. 

 Γηαζηαπξψζεηο κε ινηπά δίθηπα ΟΚΧ. 

 Τδξαπιηθά ζηνηρεία (παξνρή, ηαρχηεηα ξνήο, κήθνο, πιήξσζε θ.ι.π.) 
 

Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο δηθηχνπ χδξεπζεο κηθξήο δηακέηξνπ (Φ<200) δελ 
απαηηείηαη ε ζχληαμε Μεθνηνκήο.  
 
Ζ θιίκαθα κεθψλ είλαη 1:500 θαη ε θιίκαθα πςψλ 1:50. 

 
6.7 Σππηθέο Λεπηνκέξεηεο 

 
Σα ζρέδηα ηππηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Φξεάηηα επηζθέςεσο, πδξνζπιινγήο, πηεδφζξαπζεο, δηθιείδσλ, θ .α.  

 Σππηθά ζθάκκαηα αγσγψλ. 

 ψκαηα αγθπξψζεσο. 

 Γηάηαμε αλάξηεζεο αγσγνχ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ ηε Μειέηε. 
 

Ζ θιίκαθα ησλ ζρεδίσλ είλαη 1:25 / 1:20. 
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6.8 Σερληθή Έθζεζε 
 

Ζ Σερληθή Έθζεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 
 

 Γηαζέζηκα ζηνηρεία δηθηχσλ ΟΚΧ. 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλνκέλσλ παξαθάκςεσλ. 

 Τδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο. 

 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία (πιηθά αγσγψλ, ζθάκκαηα, αλάξηεζε θ.ι.π.). 
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ΑΡΘΡΟ 106 ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 

 
1. Γεληθά 

 
Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη πιήξεηο θπθινθνξηαθέο κειέηεο εθαξκνγήο θαη κειέηεο 
ζεκαηνδφηεζεο γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη γηα ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε. Οη κειέηεο ζα 
ππνβάιινληαη ζε 15 έγρξσκα αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 

1.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο άδεηεο θαη εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη πξηλ 
απφ ηελ πινπνίεζε θάζε θπθινθνξηαθήο παξάθακςεο. 

 

1.2 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ζηηο ζέζεηο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θπθινθνξηαθέο κειέηεο θαη ζα ηηο ζπληεξεί θαζ΄ φιε ηελ 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ νξηδφληηα ζήκαλζε. 

 
1.3 Όπνπ απαηηείηαη απφ ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε, ν Αλάδνρνο ζα θαιχςεη κε 

αθαηξνχκελα θαιχκκαηα ή ζα απνκαθξχλεη θαη απνζεθεχζεη ηηο πθηζηάκελεο 
πηλαθίδεο θπθινθνξίαο πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηψλ. 

 
1.4 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζρέδην ζε θιίκαθα 1:200 κε ηελ απνγξαθή ηεο 

πθηζηάκελεο πξν ησλ έξγσλ θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε 
ζήκαλζε, πιάηε ισξίδσλ θπθινθνξίαο, πεδνδξνκίσλ θιπ) γηα φιεο ηηο πεξηνρέο 
φπνπ ζα γίλνπλ θπθινθνξηαθέο παξαθάκςεηο.  

 
2. ρεηηθά Πξόηππα 

 

 “Σερληθή Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη 
εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ’’ , ΤΠΔΥΧΓΔ, ΦΔΚ 946 Β, 9/7/03. 

 “Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ’’, ΤΠΔΥΧΓΔ, 2001 

 “Οδεγίεο Δξγνηαμηαθήο ήκαλζεο ζην Αζηηθφ Οδηθφ Γίθηπν’’, ΤΠΔΥΧΓΔ, 2002 

 Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο, Νφκνο 2696/99, ΦΔΚ 57/23-3-99, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Νφκν 3542/2007 ΦΔΚ 50 Α. 

 
3. Μειέηεο θπθινθνξηαθώλ παξαθάκςεσλ 

 

3.1 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑM θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο  πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, πιήξεηο θπθινθνξηαθέο κειέηεο εθαξκνγήο 
γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

3.2 Οη πξνηάζεηο γηα ηελ παξάθακςε θαη ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ ηερληθή έθζεζε θαη ζρέδηα (θιίκαθαο 1:200), πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ζην εξγνηάμην, είζνδν θαη έμνδν 
νρεκάησλ θαη πεδψλ 
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 Καζνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη έθηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 Γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηεο ράξαμεο 

 Οξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε (πθηζηάκελε, θαηαξγνχκελε, λέα) 

 εκαηνδφηεζε 

 ηάζεηο ιεσθνξείσλ 
 
3.3 Θα δνζνχλ νη δηαδξνκέο ησλ εξγνηαμηαθψλ (βαξέσλ) νρεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ 

πξνο/απφ ην εξγνηάμην. 
 

3.4 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί θαη λα απνθαζηζηά ζπζηεκαηηθά ηελ 
νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε ζηηο πεξηνρέο ησλ θπθινθνξηαθψλ 
παξαθάκςεσλ ψζηε απηή λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά 
άκεζα ηηο δεκηέο θαη ηηο θζνξέο ζηνπο δξφκνπο θαη ηα πεδνδξφκηα πνπ 
πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  
 

3.5 Θα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά ε επρεξήο πξνζπέιαζε ηξνρνθφξσλ ζε παξφδηα 
θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξήζεσλ πνπ απηά ζηεγάδνπλ ή 
απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη εηδηθφηεξα γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 
(πξφζβαζε Ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθφξσλ, θιπ). Σέηνηνπ είδνπο πξφζβαζε ζα 
εμαζθαιίδεηαη έζησ θαη κε ηελ δίνδν ησλ ηξνρνθφξσλ κέζα απφ εξγνηαμηαθνχο 
ρψξνπο. Θα πξνβιεθζνχλ θαηάιιεινη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα νρήκαηα 
ηξνθνδνζίαο, εάλ νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξεκβαίλνπλ ζηε ιεηηνπξγία 
ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηάζκεπζεο. 

 
4. Πιάηε ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαη πεδνδξνκίσλ 

 
Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο παξαθάκςεηο νη ισξίδεο θπθινθνξίαο ζα έρνπλ ειάρηζην 
πιάηνο: 

 
Μία (1) Λσξίδα: 3,50 κ. 
Γχν ισξίδεο κνλήο θαηεχζπλζεο: πιάηνο 6 κ ( 2 x3 ) 
Σξεηο ισξίδεο κνλήο θαηεχζπλζεο: πιάηνο 9 κ (3 x3 ) 
Οδφο δηπιήο θπθινθνξίαο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε: πιάηνο 
6,5 κ (2 x3,25) 
Οδφο δηπιήο θπθινθνξίαο κε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε: πιάηνο 
12 κ (2x3 + 2x3). 

 
Οη ισξίδεο απνθιεηζηηθήο αξηζηεξήο ζηξνθήο κπνξεί λα έρνπλ πιάηνο 2,75 κ. 
 
Σν ειάρηζην πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ ζα είλαη 1,2 κ. 

 
4.1 Δθηφο εάλ άιισο έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηελ ΑΜ θαη ηνλ ΟΑΑ, νη ζηάζεηο ησλ 

ιεσθνξείσλ ζα δηαηεξεζνχλ ζηε ζέζε πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
θαηαζθεπήο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε κεηαηφπηζε ζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ κε ηνλ ΟΑΑ. 

 
4.2 ηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε ΑΜ, ν Αλάδνρνο ζα επηθέξεη βειηηψζεηο ζηηο ηνπηθέο 

νδνχο ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ, νη νπνίεο απαηηνχληαη ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ εθηξαπείζα θπθινθνξία ή γηα πξφζβαζε ζην εξγνηάμην, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαπιάηπλζεο, ηεο αλαθαηαζθεπήο ή ηεο 
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επαλαδηακφξθσζεο ηεο επηθάλεηαο νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, ηεο 
ηνπνζέηεζεο θαη επαλαηνπνζέηεζεο θξαζπέδσλ, ηεο ζήκαλζεο ζην νδφζηξσκα 
θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 
 

4.3 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζα  δηαηεξείηαη απ’ επζείαο πξφζβαζε πεδψλ ζε 
φιεο ηηο ηδηνθηεζίεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηελ πεξηνρή άκεζεο γεηηλίαζεο κε ην 
εξγνηάμην. ε ζέζεηο φπνπ ηα έξγα αλακέλεηαη λα παξεκβαίλνπλ ζε πθηζηάκελα 
πεδνδξφκηα ή δηαβάζεηο πεδψλ, ν Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί θαη ζα θαηαξγεί, φηαλ 
πιένλ δελ απαηηνχληαη, μερσξηζηνχο θαηάιιεινπο δηαδξφκνπο δηα κέζσ ησλ έξγσλ. 
ηα ζεκεία φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ πεδνδξνκίσλ γηα ηε 
δηαηήξεζε πξφζβαζεο ζε ηδηνθηεζίεο θιπ. ή γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ ηα πεδνδξφκηα απηά ζα πιαθνζηξψλνληαη θαη ζα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 
1,20 κέηξα.  
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ΑΡΘΡΟ 107 ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΑΠΟΣΤΠΨΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΦΑΡΑΞΕΙ 

 
1. Γεληθά 

 
1.1 Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, 

απνηππψζεηο θαη ραξάμεηο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζην παξφλ Άξζξν. 

Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ Έξγσλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : 

α. Ίδξπζε νξηδνληηνγξαθηθνχ δηθηχνπ (ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ) 
θαη πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ ειέγρνπ, φπνπ απαηηεζεί, ζην ζχζηεκα αλαθνξάο 
ΟΜΑ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα ήδε ππάξρνληα δίθηπα. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ δηαζέζηκα πνιπγσλνκεηξηθά δίθηπα κε πςφκεηξα, είλαη δπλαηφο ν 
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πςνκέηξσλ ησλ λέσλ πνιπγσλνκεηξηθψλ δηθηχσλ 
κε ηξηγσλνκεηξηθή πςνκεηξία. 

β. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα 
θαηαιεθζνχλ πξνζσξηλά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Έξγσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 
απηψλ, κε ζχλδεζή ηνπο κε ην νξηδνληηνγξαθηθφ θαη πςνκεηξηθφ δίθηπν πνπ ζα 
ηδξπζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Έξγσλ, φπνπ απαηηεζεί. 

γ. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ πεξηνρψλ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ, 
πξηλ ηελ έλαξμε απηψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βάζνπο εθζθαθήο θαη κεηά 
ηελ επαλεπίρσζε απηψλ. 

δ. Τινπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 
ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

ε. πλερή έιεγρν ηεο ράξαμεο ησλ Έξγσλ (γηα φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο). 

ζη. «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ Έξγσλ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο απηψλ, είηε εμ νινθιήξνπ, είηε κέρξη ην ζηάδην 
πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζηελ ζρεηηθή εληνιή, θαζψο θαη 
«Όπσο Καηαζθεπάζηεθε»  ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο δηακφξθσζεο ζην 
επίπεδν νδνχ φισλ ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ θαηαιεθζεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Έξγσλ.  

δ. Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΓΠ. 

 

1.2 Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο, ζα γίλνληαη νη απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο ιφγσ 
πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη δηάζιαζεο. 

1.3 Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά ηελ ζχκθσλε 
γλψκε ηεο Τπεξεζίαο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία ζε 
θαζεκεξηλή βάζε.  

Όια ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα (πξσηνγελή ζηνηρεία, αξρεία ζπληεηαγκέλσλ, 
ζρέδηα) ζα απνζεθεχνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ζα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία 
άκεζα κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη κε ζπρλφηεηα πνπ ζα έρεη απφ 
θνηλνχ πξνθαζνξηζζεί. 

1.4 Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Γεσδαηηηθψλ, Σνπνγξαθηθψλ, Κηεκαηνγξαθηθψλ θαη Υαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ» ηνπ 
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Π.Γ. 696/1974 θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε φια ηα 
ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

1.5 Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Έξγσλ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα αλαθνξάο ΟΜΑ. 

1.6 Ζ Τπεξεζία ζα πξνκεζεχζεη ηνλ Αλάδνρν φια ηα δηαζέζηκα πιεξνθνξηαθά 
ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία.  

1.7 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο θαη πιεξφηεηαο, 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ Έξγσλ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη επαξθέο πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν 
κπνξεί, κεηά απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, λα ρξεζηκνπνηεζεί 
απηφ (ρσξίο λα ηδξπζεί ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνεγεζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πθηζηάκελνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ 
δηθηχνπ, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο 
κεηξήζεηο, απνηππψζεηο, ραξάμεηο, ελεκεξψζεηο ζρεδίσλ, ζχληαμε λέσλ θ.ι.π. ζα 
γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε επίγεησλ κεζφδσλ. 

1.8 Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο, νη ππνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζρέδηα ζα 
ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ζα θέξνπλ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.9 Ζ ζρεδίαζε ησλ ραξάμεσλ θαη απνηππψζεσλ (θαη ε εθαξκνγή ηνπο) ζα γίλεηαη 
πάληνηε ηεξαξρηθά μεθηλψληαο απφ ηα γεληθά ζρέδηα, ζηα νπνία ζα πεξηέρνληαη ηα 
ζηνηρεία αλαθνξάο θαη ηα φξηα ησλ ζρεδίσλ ιεπηνκέξεηαο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 
χπαξμε θελψλ ή αζπκθσληψλ ζηα ζρέδηα ιεπηνκέξεηαο. 

1.10 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία νξγαλφγξακκα 
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ηα 
βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φινπ ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ. 

1.11 Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηνπνγξαθηθψλ 
κεηξήζεσλ ΓΓΠ (βι. Άξζξν 109, παξ.6), ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο Τπεχζπλνο ηεο 
Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Έξγνπ ηνπνγξάθνο κεραληθφο Π.Δ. δεθαεηνχο (10) 
εκπεηξίαο ζε αλάινγα έξγα. Σα δε ηνπνγξαθηθά ζπλεξγεία ζα απνηεινχληαη, είηε 
απφ Σνπνγξάθνπο Μεραληθνχο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ ζε 
παξφκνηα έξγα, είηε απφ Γηπισκαηνχρνπο ΣΔΗ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ ζε παξφκνηα έξγα. Απηά ηα ηνπνγξαθηθά ζπλεξγεία ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠ φπνπ θαη φηαλ απηέο 
απαηηεζνχλ. Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ηκήκαηνο ζα είλαη αλά πάζα 
ζηηγκή επαξθέο ζε αξηζκφ θαη εκπεηξία, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 

2. Οξηδνληηνγξαθηθό δίθηπν 
 

2.1 Γηα ηελ πεξηνρή θάζε Έξγνπ ζα ηδξπζεί, φπνπ απαηηεζεί, ηνπηθφ νξηδνληηνγξαθηθφ 
δίθηπν ειέγρνπ (ηξηγσλνκεηξηθφ), πνπ ζα απνηειείηαη απφ ζεκεία ηα νπνία ζα έρνπλ 
ακνηβαία νξαηφηεηα αλά δχν θαη ζα ζπλδεζεί κε ην ήδε ππάξρνλ νξηδνληηνγξαθηθφ 
δίθηπν. Ζ ζέζε ησλ ζεκείσλ ζα νξηζηεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. 

Ζ κέηξεζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα GPS θαη νη ζπληεηαγκέλεο ζα 
δνζνχλ ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ΟΜΑ ηνπ Μεηξφ θαη ζε ΔΓΑ ’87, φπνπ απηφ είλαη 
δπλαηφ. Σν παξαπάλσ δίθηπν ζα ζπλδεζεί κε δχν ηνπιάρηζηνλ ζεκεία ηνπ δηθηχνπ 
ΟΜΑ. 
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Ζ επίιπζε θαη ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεη κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ (κε ρξήζε 
ηεο κεζφδνπ ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ) θαη κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο three-
sigma. Οη ζπληεηαγκέλεο ζα δνζνχλ ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ΟΜΑ ηνπ Μεηξφ θαη 
ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ ’87, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ κε ηηο αληίζηνηρεο 
αθξίβεηέο ηνπο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο. 

Ζ αθξίβεηα ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη 10mm. 

Σν ζχζηεκα GPS πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη δχν ζπρλνηήησλ. Ζ 

αθξίβεηα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζηαηηθφ εληνπηζκφ 5mm+1ppm θαη ζε 

θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ κε εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία 10mm+1ppm. 

Σν ζχζηεκα GPS θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα ππνβιεζνχλ γηα 
έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία. 

Ζ επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ηνπ βαζηθνχ νξηδνληηνγξαθηθνχ δηθηχνπ ζα είλαη κφληκε 
θαη κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 
ηνπ ΜΔΣΡΟ θαη γηα κειινληηθή ρξήζε απηψλ θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ. 

Οη πξσηνγελείο κεηξήζεηο, νη ππνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα, νη αθξίβεηέο ηνπο, ε 
πεξηγξαθή, νη εμαζθαιίζεηο ησλ ζεκείσλ θαη ηα δηαγξάκκαηα ηνπ δηθηχνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Δλαιιαθηηθά θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη 
εθηθηφ λα ηδξπζεί θαη λα κεηξεζεί ην νξηδνληηνγξαθηθφ δίθηπν κε επίγεηεο κεζφδνπο 
(χπαξμε ηθαλψλ πθηζηακέλσλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ, δπλαηφηεηα ακνηβαίαο 
νξαηφηεηαο θιπ), ε επίιπζε ζα γίλεη πάιη κε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Σα 
φξγαλα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη 

γσληαθήο αθξίβεηαο 2’’ (0,6mgon) θαη ζηελ απφζηαζε 2mm+2ppm θαη ζα 
ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ. 

Ζ επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ζα είλαη κφληκε, ζε ζέζεηο αζθαιείο απφ ηελ θαηαζθεπή 
ησλ κειινληηθψλ Έξγσλ θαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

Ζ αθξίβεηα ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη ± 10mm. 

2.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε, ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ, (αλ ρξεηαζηεί) ησλ ζεκείσλ ηνπ 
νξηδνληηνγξαθηθνχ δηθηχνπ. 

2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη, λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε 
ηελ Τπεξεζία, θαη λα ππνβάιιεη ηηο κεηξήζεηο, ηνπο ππνινγηζκνχο ηα 
απνηειέζκαηα, ηα δηαγξάκκαηα, ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο εμαζθαιίζεηο ησλ ζεκείσλ 
θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

2.4 Γηα ηελ ράξαμε θαη θαηαζθεπή ησλ Έξγσλ ζα απαηηεζεί ίδξπζε πνιπγσλνκεηξηθνχ 
δηθηχνπ ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ πνιπγσληθέο νδεχζεηο πιήξσο εμαξηεκέλεο 
απφ ηα δχν άθξα απφ ηα ζεκεία ηνπ νξηδνληηνγξαθηθνχ δηθηχνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, 
ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη επαξθέο πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν κπνξεί, κεηά απφ ηελ 
ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ζα πξνεγεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πθηζηάκελνπ 
πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

2.5 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα ην εθάζηνηε πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν 
πνπ ηδξχεηαη ηηο κεηξήζεηο, ηνπο ππνινγηζκνχο, ηα απνηειέζκαηα, ηα δηαγξάκκαηα 
ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο εμαζθαιίζεηο ησλ ζεκείσλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 
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2.6 Ζ επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ηνπ νξηδνληηνγξαθηθνχ δηθηχνπ ζα είλαη κφληκε θαη κε 
ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη γηα 
κειινληηθή ρξήζε απηψλ. 

2.7 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα ζπληεξεί ηα ζεκεία ηνπ παξαπάλσ δηθηχνπ θαη ζε 
πεξίπησζε δηαπίζησζεο θζνξψλ ή εκπνδίσλ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ επαλέληαμή ηνπο ζην νξηδνληηνγξαθηθφ δίθηπν. 

2.8 Σν παξαπάλσ δίθηπν ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά θαη ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα 
ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ απνηειεζκάησλ 
λα γίλεηαη μαλά ε ζπλφξζσζή ηνπ. 

 
3. Τςνκεηξηθό δίθηπν 

 
3.1 ηελ πεξηνρή ηνπ θάζε έξγνπ ζα ηδξπζεί πςνκεηξηθφ δίθηπν ειέγρνπ κε πςνκεηξηθέο 

αθεηεξίεο ζε ζέζεηο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Τπεξεζία θαη ζα βξίζθνληαη εθηφο 
ηεο δψλεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

3.2 Σν δίθηπν απηφ ζα κεηξεζεί κε γεσκεηξηθέο ρσξνζηαζκήζεηο θαη ζα ζπλδεζεί κε ην 
ήδε ππάξρνλ πςνκεηξηθφ δίθηπν ηνπ ΜΔΣΡΟ. Οη γεσκεηξηθέο ρσξνζηαζκήζεηο ζα 
είλαη αλνηθηέο πιήξσο εμαξηεκέλεο απφ ηα δχν άθξα απφ ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο 
ηνπ πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ ηνπ ΜΔΣΡΟ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πςνκέηξσλ ζα γίλεη 
κεηά απφ επίιπζε κε ηε ρξήζε ηεο Μεζφδνπ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ. 

3.3 Ζ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1mm/km. 

3.4 Σα φξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ειεθηξνληθνί ρσξνβάηεο αθξηβείαο 

1.0mm/km θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

3.5 Ζ επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ηνπ πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ ζα είλαη κφληκε θαη κε ηξφπν 
πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζή ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη γηα 
κειινληηθή ρξήζε απηψλ. 

3.6 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα ζπληεξεί ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη ζε πεξίπησζε 
θζνξψλ ή εκπνδίσλ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ 
επαλέληαμή ηνπο ζην πςνκεηξηθφ δίθηπν. 

3.7 Σν δίθηπν ζα πξέπεη επίζεο λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά θαη ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα 
ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Τπεξεζία. 

3.8 Οη κεηξήζεηο νη ππνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα, ε πεξηγξαθή, νη εμαζθαιίζεηο ησλ 
ζεκείσλ θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή. 

 

4. Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ ρώξσλ ησλ Έξγσλ.  

 
4.1 Τπάξρεη παιαηφηεξε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε γηα ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο ησλ 

Έξγσλ ζε θιίκαθα 1:500 ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ΟΜΑ ηνπ Μεηξφ. 

4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο ηελ 
πθηζηάκελε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα θαηαιεθζνχλ 
πξνζσξηλά γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο Έξγσλ θαη ζε φζε έθηαζε εθηείλνληαη νη 
θαηαιήςεηο απηέο.  
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4.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ Έξγσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνηππψζεη κε 
ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο φιεο ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο, πνπ έρνπλ θαηαιεθζεί γηα ηηο 
αλάγθεο απηψλ.  

4.4 ηηο πεξηπηψζεηο κεηαηνπίζεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνηππψζεη ηηο λέεο ζέζεηο ησλ θξεαηίσλ, ζηχισλ θιπ ζην επίπεδν ηεο νδνχ. 

4.5 ηηο πεξηπηψζεηο αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνηππψζεη κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο ηηο πεξηνρέο ησλ αξραηνινγηθψλ 
αλαζθαθψλ πξηλ ηελ έλαξμε απηψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βάζνπο εθζθαθήο 
θαη κεηά ηελ επαλεπίρσζε απηψλ. 

4.6 Ζ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα γίλεη ζην ζχζηεκα 
αλαθνξάο ΟΜΑ ηνπ Μεηξφ κε ρξήζε ησλ νξηδνληηνγξαθηθψλ θαη πςνκεηξηθψλ 
δηθηχσλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο 
Άξζξνπ. 

4.7 Σα φξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ίδηαο αθξίβεηαο κε εθείλα πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

4.8 Σα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζα ππνβιεζνχλ ζε θιίκαθα 1:500 θαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή. 

 
5. Υάξαμε ησλ Έξγσλ θαη έιεγρνο απηήο 
 

5.1 Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ράξαμε 
θαη Δθηέιεζε φισλ ησλ Έξγσλ, ζα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ππαίζξνπ, ζα 
εθηειέζεη φινπο ηνπο αλαγθαίνπο ππνινγηζκνχο θαη ζα ππνβάιιεη φπνηα ζρέδηα 
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Έξγσλ. 

5.2 Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα εμαξηψληαη απφ ηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη 
πςνκεηξηθά δίθηπα ειέγρνπ ηα νπνία ζα ππθλψλνληαη θαη ζα ειέγρνληαη, ζχκθσλα 
κε ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

5.3 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή θαη επαθξηβή πινπνίεζε φισλ ησλ 
ζεσξεηηθψλ γξακκψλ, δηαζηάζεσλ θαη θιίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ Έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ απαίηεζε, 
νπνηαδήπνηε ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή ή κέξνο ηεο ζα επηδηνξζσζεί ή 
αλαθαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ίδην. 

5.4 Σα φξγαλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη φινο ν ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αθξηβείαο 
θαη θαηάιιεινο γηα ηηο απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλνο κε ηα 
αλαγλσξηζκέλα ηερληθά πξφηππα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζσζηά ξπζκηζκέλνο θαη 
βαζκνλνκεκέλνο αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη ζα ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ 
Τπεξεζία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε θάζεο εξγαζίαο. Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Σνπνγξαθηθά ζπλεξγεία, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1.11 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ.  

5.5 Σελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ θαζψο θαη γηα ηελ 
αμηνπηζηία ησλ δηθηχσλ θαη ηελ νξζφηεηα ησλ πξνο ράξαμε ζηνηρείσλ ζα ηελ έρεη 
Γηπισκαηνχρνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, φπσο νξίδεηαη ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν 
1.11 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ 
Τπεξεζία. 

5.6 Όια ηα πξσηφηππα δεδνκέλα θαη αξρεία ζα απνζεθεχνληαη θαη ζα αξρεηνζεηνχληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα θαη αληηιεπηά απφ 
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ηελ Τπεξεζία. Ζ Τπεξεζία ή νη δηνξηζκέλνη εθπξφζσπνη ηεο έρνπλ αλά πάζα 
ζηηγκή ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηελ Τπεξεζία κε εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ 
θαη λα δηεπθνιχλεη απηή ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο φηαλ θαη φπνπ ηνπ δεηεζεί. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ θαζψο θαη νη ίδηνη νη 
ππνινγηζκνί ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή. 

5.7 Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

5.8 Αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί 
ηελ επηινγή λα ειέγμεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ή ην ζχλνιν ησλ ηνπνγξαθηθψλ 
εξγαζηψλ (φπσο δεδνκέλα ππαίζξνπ, κεηξήζεηο, γξακκέο, θιίζεηο, ζεκεία, δείθηεο 
θαη ζρέδηα). Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε Τπεξεζία θάλεη ρξήζε απηήο ηεο επηινγήο ή 
φρη, ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα 
θαη νξζφηεηα ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα 
φιεο ηηο γξακκέο, δηαζηάζεηο, θιίζεηο, ζεκεία ή κεηξήζεηο νη νπνίεο δελ 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ηζρχνπζεο θαηαζθεπαζηηθέο αλνρέο, θαζψο θαη γηα 
νπνηαδήπνηε πξνθχπηνληα ειαηηψκαηα ησλ Δξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη 
φιεο ηηο πξφζζεηεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηφξζσζε ησλ 
ιαζψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ή/θαη 
ζα επηζεκαλζνχλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ή κέξνο 
ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ. 

5.9 Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνί, θαζψο θαη φιεο νη 
απαηηνχκελεο ραξάμεηο ζα εθηεινχληαη κε ηελ αθξίβεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 
χκβαζε. 

5.10 Αλ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηήζεη ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, ζεκεία ειέγρνπ θαη 
ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο, πνπ είηε έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ απηφλ είηε απφ 
πξνεγνχκελνπο Αλαδφρνπο ππνρξενχηαη λα επαιεζεχζεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 
νξζφηεηα ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ θαη λα απνδερζεί 
ηελ επζχλε ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ. 

 
6. «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο 
 

6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη κε ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα ηελ 
ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο 
θάζε Έξγνπ. 

6.2 Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ απνηχπσζε κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θάζε ρψξνπ σο έρεη θαηαζθεπαζζεί.  

6.3 Σα παξαπάλσ δεδνκέλα απηά ζα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή (πνπ ζα ζπκθσλεζεί 
κε ηελ Τπεξεζία) θαηάιιεισλ ζρεδίσλ, ηερληθψλ εθζέζεσλ / αλαθνξψλ κε φιεο ηηο 
ιεπηνκέξεηεο δηαζηάζεσλ, πιηθψλ θιπ. θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

6.4 Ζ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ Έξγσλ ζα πεξηιακβάλεη, 
φπνπ απαηηείηαη, θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε. 

6.5 Ο Αλάδνρνο επίζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζρέδηα ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο 
φισλ ησλ θαηαιεθζέλησλ ρψξσλ, κε κεηξήζεηο αθξηβείαο ζε θιίκαθα 1:500. 
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6.6 Σα «Όπσο Καηαζθεπάζηεθε» ζρέδηα απηά ζα πξέπεη, φηαλ απαηηείηαη, λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 
απηέο θαη ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ελεκέξσζε ή/θαη έγθξηζε. 

6.7 Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζχζηεκα 
αλαθνξάο ην ζχζηεκα ΟΜΑ θαη νη κεηξήζεηο ζα γίλνπλ κε ζχλδεζε κε ηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά δίθηπα ειέγρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 108 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ 

 
1. Γεληθά 

 
θνπφο ησλ κειεηψλ πξνζσξηλήο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο εξγνηαμίσλ είλαη ν 
θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δηαηάμεσλ θαη δηακνξθψζεσλ ψζηε ε πιεκκπξηθή 
απνξξνή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο λα κελ εηζέξρεηαη ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν. 
Παξάιιεια, πξνζδηνξίδνληαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ ηαρεία θαη αζθαιή 
απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πδάησλ, θαζαξψλ θαη αθάζαξησλ, ηα 
νπνία ζα πξνθχςνπλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.  

 
2. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ 

 

 Θα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη θάζεηο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη εθ’ φζνλ 
απαηηεζεί ζα κειεηψληαη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο αλά θχξηα 
θπθινθνξηαθή θάζε. 

 Οη πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηηο φκνξεο ηδηνθηεζίεο 
σο πξνο ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο. 

 Οη είζνδνη ησλ εξγνηαμίσλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πην 
καθξηά απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο πιεκκπξηθήο ξνήο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 
ηνπο ζα γίλεηαη πξνο ηα θαηάληε απηήο. 

 Σα πξνηεηλφκελα κέηξα (π.ρ. αλαβαζκνί) δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη επί 
κνλίκνπ βάζεσο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Θα κειεηψληαη σζηφζν πξνζσξηλά 
κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε ζθνδξψλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 Ο εθηφο ζθάκκαηνο εξγνηαμηαθφο ρψξνο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη εμίζνπ κε ην 
ζθάκκα. 

 Τπφγεηα χδαηα, χδαηα πιχζεο κεραλεκάησλ, χδαηα απφ βιάβεο ζε αγσγνχο 
θ.ιπ. ζπιιέγνληαη θαη παξνρεηεχνληαη κεηά απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο απφ ην 
πξνζσξηλφ ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο. 

 
3. πλήζε κέηξα πξνζηαζίαο 

 

 Αλχςσζε ησλ θαζνδεγεηηθψλ ηνηρίσλ ησλ παζζάισλ ή ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ 
απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζθακκάησλ. 

 Ακκφζαθνη γηα ηελ εθηξνπή ηεο ξνήο. 

 Έκθξαμε ησλ νπψλ ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα κπινθ ζθπξνδέκαηνο ηεο 
πεξίθξαμεο. 

 Κηλεηέο αληιίεο θαη ζσιελψζεηο γηα ηελ απνκάθξπλζε ζπγθεληξσκέλσλ 
πδάησλ.  

 
4. Καλνληζκνί 

 

 Π.Γ. 696/74 

 Ν. 4258/2014 

 Ν. 3010/2002 (σο πξνο ην πδξαπιηθφ κνληέιν) 

 Πξνδηαγξαθέο ΔΤΓΑΠ 
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5. Τδξνινγηθνί - Τδξαπιηθνί ππνινγηζκνί 

 
Θα εθπνλείηαη κνληέιν αλνκνηφκνξθεο ξνήο γηα φινπο ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο 
πιεκκπξηθήο απνξξνήο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ επεξεάδνπλ ην εξγνηάμην θαη 
ζα ππνινγίδεηαη ε Αλψηαηε ηάζκε Ύδαηνο (Α..Τ.) ζε ραξαθηεξηζηηθέο δηαηνκέο 
πέξημ θαη εληφο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. Σν ηειηθφ απαηηνχκελν πςφκεηξν 
πξνζηαζίαο ζα πξνθχπηεη κε πξνζαχμεζε ηεο Α..Τ. θαηά έλα ειεχζεξν πεξηζψξην 
(freeboard) ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 20cm. Γηα παξνρέο ζρεδηαζκνχ κηθξφηεξεο ησλ 0,5 
m3/sec αξθεί ε επίιπζε κφλν ζεκεηαθψλ δηαηνκψλ.  

 
 Ζ παξνρή ζρεδηαζκνχ ζα ππνινγίδεηαη γηα θαηαηγίδα κε πεξίνδν 
 επαλαθνξάο  Σ=20έηε, βάζεη ηεο νξζνινγηθήο κεζφδνπ: 
 

Q = ciA 
 Όπνπ:  
 

  Qε παξνρή ζρεδηαζκνχ ζε lit/sec 
   cν ζπληειεζηήο απνξξνήο 

  iε έληαζε βξνρφπησζεο ζε lit/sec/m2 
  Aην εκβαδφλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζε m2 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ Α ζα ραξάζζνληαη νη ιεθάλεο απνξξνήο θαη ζα 
ππνινγίδεηαη ν κέζνο ζχλζεηνο ζπληειεζηήο επηθαλεηαθήο απνξξνήο c. ε θάζε 
πεξίπησζε ν ζπληειεζηήο c, δελ ζα ιακβάλεηαη κηθξφηεξνο απφ 0,75. 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο βξνρφπησζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειε 
θαη πξφζθαηε φκβξηα θακπχιε, κε ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ εθαξκνζηκφηεηά 
ηεο, ε νπνία ζα ιεθζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (ΔΜΤ, ΔΤΓΑΠ, θ.α.). Ζ 
ππνινγηδφκελε έληαζε βξνρφπησζεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαησηέξσ ζρέζε: 

 
i20 = 230 Γt–0.41 

 
  Όπνπ:  

  
 iε έληαζε ηεο βξνρφπησζεο ζε mm/hr 
 Γtν ρξφλνο ζπξξνήο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζε min 

 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζπξξνήο κπνξεί λα γίλεη θαηά Giandotti, Kirpich, 
FAA θ.α. ε θάζε πεξίπησζε ε κέζε ηαρχηεηα ξνήο ησλ πδάησλ πνπ ζα 
πξνθχςεη (V = L/Γt) δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 1,5 m/sec ζε ήπηεο θιίζεηο θαη 
2,5 m/sec ζε έληνλεο θιίζεηο. 
 
Ο ειάρηζηνο ρξφλνο εηζφδνπ tεηζ εθφζνλ απαηηεζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο ζα 
ιακβάλεηαη ίζνο κε 5 min. 

 
Δάλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ιεηηνπξγεί δίθηπν νκβξίσλ, ηφηε κεηά απφ ζρεηηθή 
ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ε παξνρή ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα 
απνκεηψλεηαη θαηά ην 70% ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, ή ηελ παξνρή 
πεληαεηίαο πνπ ζα ππνινγηδφηαλ κέζσ ηεο νξζνινγηθήο κεζφδνπ (i5 = 165 Γt–
0.41). 



 

 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ 
ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ A’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4  

«ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ  
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΩΝ 

RFP-322/17 
(Α.. 66925) 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ ειίδα 33 απφ 70 

 

6. Πεξηερόκελα Μειέηεο Δθαξκνγήο 

 
Οη Τδξαπιηθέο Μειέηεο γηα ηελ πξνζσξηλή αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ 
εξγνηαμίσλ ζα πεξηιακβάλνπλ Σερληθή Έθζεζε, Οξηδνληηνγξαθία Λεθαλψλ 
Απνξξνήο, Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ, Σππηθέο ιεπηνκέξεηεο – 
Τδξαπιηθέο Σνκέο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρέδην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
7. Οξηδνληηνγξαθία ιεθαλώλ απνξξνήο 

 
Αληηθείκελν ηνπ ζρεδίνπ ζε θιίκαθα 1:5.000 είλαη ε ράξαμε θαη ε εκβαδνκέηξεζε 
ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν θαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ησλ θπξίσλ αμφλσλ ηεο ξνήο.  

 
Αλαιπηηθά ζην ζρέδην ζα παξνπζηάδνληαη :  

 

 Πεξίγξακκα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, εκβαδφλ θαη αξίζκεζε 

 Κχξηνη άμνλεο ξνήο, κήθνο νδνχ ή κηζγάγγεηαο 

 Δκβαδνκέηξεζε αλά πςνκεηξηθέο δψλεο εθφζνλ εθαξκφδεηαη ε ζρέζε 
Giandotti 

 Τςειά ζεκεία ή πιεπξηθνί νδνί εθηνλψζεσο ησλ φκνξσλ ιεθαλψλ γηα ηηο 
νπνίεο έηζη απνδεηθλχεηαη φηη δελ επεξεάδνπλ ηελ απνξξνή.  

 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαίλνληαη : 

 

 Βαζκνλνκεκέλεο ηζνυςείο θακπχιεο   

 Οδηθφ δίθηπν.  

 εκαληηθά αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηελ πεξηνρή (π.ρ. Πεξηθεξεηαθή  Σάθξνο) 

 Πεξίγξακκα εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ 

 
8. Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ 

 
ην ζρέδην ζε θιίκαθα 1:200 ζα παξνπζηάδνληαη : 

 

 Οη άμνλεο θαη νη θνξέο ξνήο, νη δηαηνκέο ειέγρνπ, ηα πδξαπιηθά ζηνηρεία  

 Σα πξνηεηλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο (ηνηρία, ακκφζαθνη, ζηεγαλή πεξίθξαμε 
θ.ιπ.) κε ην αληίζηνηρν πςφκεηξν. 

 Οη δηακνξθψζεηο (ξχζεηο, ξάκπεο, ράλδαθεο θ.ιπ.) εληφο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
ρψξνπ. 

 Οη πξνηεηλφκελεο ζέζεηο ησλ λέσλ θξεαηίσλ θαη ζπλδεηήξησλ αγσγψλ ηνπ 
δηθηχνπ νκβξίσλ ηεο πφιεο. 

 Πξνζσξηλά αληηπιεκκπξηθά κέηξα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 
 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εκθαίλνληαη : 
 

 Πιήξεο ηνπνγξαθηθφ κε πςνκεηξία ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ θαη ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο (νδψλ, θξαζπέδσλ, θηεξίσλ, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
θ.ιπ.). 

 Βαζκνλνκεκέλεο ηζνυςείο θακπχιεο. 

 Πεξίθξαμε θαη είζνδνη εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, πεξίγξακκα ζθακκάησλ. 

 Γηαηάμεηο πξνζσξηλήο απνζηξάγγηζεο. 
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 Τθηζηάκελν δίθηπν νκβξίσλ θαη ζέζεηο θξεαηίσλ. 
 
9. Σππηθέο ιεπηνκέξεηεο  

 
ην ζρέδην θιίκαθαο 1:25 ή 1:50 ζα δίδνληαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε 
πξνηεηλφκελν κέηξν αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. 
 

10. Σερληθή Έθζεζε 

 
Ζ Σερληθή Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα : 

 

 Γηαζέζηκα ζηνηρεία – ηζηνξηθφ. 

 Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ. 

 Τδξνινγηθνχο ππνινγηζκνχο θαη παξαδνρέο. 

 Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία (πιηθά, καλνκεηξηθφ αληιηψλ θ.ιπ.) 
 

11. Τπνβνιέο 

 
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη Μειέηε Πξνζσξηλήο Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο γηα 
θάζε εξγνηάμην θαη γηα θάζε ελδερφκελε θχξηα θπθινθνξηαθή θάζε πξνο έγθξηζε 
ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ (ΑΜ) ζε έμη (6) έγρξσκα αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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ΑΡΘΡΟ 109 ΜΕΛΕΣΕ ΕΡΓΨΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ 

 
1. Πεδίν Δθαξκνγήο Έξγσλ Αληηζηήξημεο. 

 
1.1.  Γίθηπα ΟΚΧ.  
 

Καηά ηε θάζε ππνβνιήο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζρεδίνπ παξάθακςεο δηθηχσλ ΟΚΧ ζε 
θάζε ζέζε έξγνπ, ζε ζπλεθηίκεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππεδάθνπο, ηε ζηάζκε ησλ 
ππνγείσλ πδάησλ, ηελ φδεπζε/βάζνο  ηνπ νξχγκαηνο θαη ηε γεηηλίαζε κε 
θηίξηα/θαηαζθεπέο ή/θαη ηελ νδηθή θπθινθνξία, ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηελ πηζαλή 
αλαγθαηφηεηα  εθαξκνγήο έξγσλ αληηζηήξημεο ησλ νξπγκάησλ, θαζψο θαη ην 
εθηηκψκελν είδνο ησλ έξγσλ απηψλ. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζρεδίνπ γηα 
ηελ εθθίλεζε εθπφλεζεο ησλ επηκέξνπο κειεηψλ παξαθάκςεσλ δηθηχσλ ΟΚΧ, ε 
ΑΜ ζα δίδεη  ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ή/θαη ηελ εληνιή ηεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
έξγσλ αληηζηήξημεο.  

 
1.2.  Αξραηνινγηθά.  
 

Έξγα αληηζηήξημεο ζα εθαξκνζζνχλ ζε φζεο πεξηπηψζεηο ε αξραηνινγηθή εθζθαθή 
πξνβιέπεηαη εμαξρήο (ή πξνθχςεη θαηά ηελ εμέιημή ηεο) λα επεθηαζεί ζε ηθαλφ 
βάζνο (ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππεδάθνπο, ηε ζηάζκε ησλ ππνγείσλ 
πδάησλ θαη ηε γεηηλίαζε κε θηίξηα/θαηαζθεπέο ή/θαη ηελ νδηθή θπθινθνξία). Ζ 
αλαγθαηφηεηα θαη ην είδνο ηεο αληηζηήξημεο ζα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ΑΜ θαη 
Αλαδφρνπ θαη ζα δίδεηαη ε αληίζηνηρε εληνιή εθπφλεζεο κειέηεο  έξγσλ 
αληηζηήξημεο. 

 
2. Γηαζέζηκα Γεσινγηθά/ Γεσηερληθά ζηνηρεία 

 
ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η δίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ απφ 
πξνεγνχκελεο γεσηερληθέο έξεπλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 
ησλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ην κέρξη ηψξα κεηξεζέλ βάζνο εηήζηαο 
αλψηεξεο ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ ζηηο πεξηνρέο  αλνηθηψλ  νξπγκάησλ ηεο 
Γξακκήο 4Α . 
 
ε φζεο ζέζεηο ηνπ Έξγνπ απαηηεζεί λα εθηειεζηνχλ Έξγα Αληηζηήξημεο, ε ΑΜ ζα 
παξάζρεη ηα κεηξψα γεσηξήζεσλ, εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη κεηξήζεηο ζηάζκεο 
ππνγείνπ λεξνχ θιπ, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζνχλ νη ζρεηηθέο κειέηεο. 

 
3. Σεύρε Μειέηεο θαη ρέδηα. 

 
Σν ζπληνληζηηθφ ζρέδην παξάθακςεο δηθηχσλ ΟΚΧ ζε θάζε ζέζε έξγνπ ζα 
ζπλνδεχεηαη  απφ ζχληνκε Σερληθή Έθζεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα (ή φρη) θαηαζθεπήο 
έξγσλ αληηζηήξημεο θαη εθπφλεζεο αληίζηνηρεο κειέηεο ζηα νξχγκαηα ηεο ππφςε 
ζέζεο. 
 
ε φπνηεο πεξηπηψζεηο ηειηθψο απαηηεζεί ε εθαξκνγή έξγσλ αληηζηήξημεο θαη 
εθπφλεζε κειέηεο απηψλ (βι. παξ.1.1 θαη 1.2 αλσηέξσ),  ζα ππνβιεζνχλ γηα 
έιεγρν θαη έγθξηζε ηα θάησζη :  
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3.1 Έθζεζε Γεσηερληθήο Αμηνιφγεζεο Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ (ΔΓΑΠ). 

3.1.1 Γεληθά. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αξρηθά πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ Έθζεζε Γεσηερληθήο 
Αμηνιφγεζεο Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ (ΔΓΑΠ) γηα θάζε ζέζε φπνπ απαηηείηαη 
αληηζηήξημε μερσξηζηά, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ γεσινγηθψλ 
θαη γεσηερληθψλ ζηνηρείσλ, βάζεη ηεο αλσηέξσ παξ. 2. 
Οη ΔΓΑΠ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ππνβιεζνχλ πξνο έιεγρν θαη 
έγθξηζε ζηελ ΑΜ έγθαηξα θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο 
αληίζηνηρεο Μειέηεο Έξγσλ Αληηζηήξημεο. 
ηηο ΔΓΑΠ ζα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα γεσινγηθά θαη γεσηερληθά 
ζηνηρεία, νη ηδεαηέο γεσηερληθέο ηνκέο ηνπ ππεδάθνπο φπνπ ζα απνηππψλνληαη νη 
απαηηνχκελεο γεσηερληθέο παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ γηα ηθαλφ βάζνο αληηζηήξημεο θαη 
γηα θάζε ζέζε φπνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε. ηηο ηνκέο ζα απνηππψλεηαη ε 
ζηξσκαηνγξαθία, νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (θπζηθψλ θαη 
κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) ησλ ππεδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ, νη ζηάζκεο ηνπ 
ππνγείνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, νη ζηάζκεο ζεκειίσζεο ησλ έξγσλ θαη γεηηνληθψλ 
θαηαζθεπψλ θ.ι.π., γηα ην απαηηνχκελν βάζνο. 

3.1.2 Πεξηερφκελα ΔΓΑΠ. 

Ζ θάζε ΔΓΑΠ ζα βαζίδεηαη ζηα δηαζέζηκα γεσινγηθά θαη γεσηερληθά ζηνηρεία, 
εμεηδηθεχνληαο γηα θάζε ζέζε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία, ελψ ζα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Πεξίιεςε 

 Δηζαγσγή 

 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

 Πεξηγξαθή ηνπ εδάθνπο θαη ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ 

 Δξκελεία ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ζε ζρέζε κε ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή 
ησλ έξγσλ. 

 Καζνξηζκφ γεσηερληθήο κεθνηνκήο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ νξχγκαηνο 

 Καζνξηζκφ ηδεαηψλ γεσηερληθψλ ηνκψλ ζρεδηαζκνχ 

 Καζνξηζκφ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 

 Καζνξηζκφ ηεο ζηάζκεο ηνπ ππνγείνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ. 

 πκπεξάζκαηα. 
 

3.1.3 Γεσηερληθέο Παξάκεηξνη ρεδηαζκνχ.  

Οη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ζα πξνθχπηνπλ, κε βάζε ηελ 
δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2.4.5.2 θαη 2.4.6.2 ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ ΔΝ 
1997-1), κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηηκψλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ κεηά απφ 
ζπλαμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δνθηκψλ, πεξηιακβάλνληαο ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
ησλ δηνξζσκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ θαη ζπζρεηηζκφ ησλ δηαθφξσλ 
δεδνκέλσλ, κε ηα απνηειέζκαηα επί ηφπνπ δνθηκψλ θαη απηά απφ εκπεηξηθέο 
ζρέζεηο ή ζπζρεηίζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαο ηνπο επί κέξνπο ζπληειεζηέο 
ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1). Οη παξάκεηξνη 
ζρεδηαζκνχ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 
ζπγθξηζνχλ κε απηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξφκνηεο γεσηερληθέο 
ζπλζήθεο θαη παξφκνηα έξγα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Έξγνπ ή αιινχ αλ ππάξρεη 
ζρέζε. 

Οη ηχπνη θαη νη επηιεγφκελεο ηηκέο ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ, ζα 
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πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ ηνπ εδάθνπο γηα ηα δηάθνξα 
βάζε θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νξχγκαηνο πξνο 
αληηζηήξημε, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεκαηηζκνχο θαη ηελ πξνηεηλφκελε 
ζηξσκαηνγξαθία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην 
είδνο, ηελ έθηαζε θαη γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο ησλ αληηζηεξίμεσλ, ηηο απαηηήζεηο 
ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ αλάιπζεο κε ηηο παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ, θιπ. ηηο 
Δθζέζεηο Γεσηερληθήο Αμηνιφγεζεο Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ, νη παξαδνρέο 
ζρεδηαζκνχ γηα ηηο γεσηερληθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζε φ,ηη αθνξά: 

 Σχπνπο εδάθνπο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο (εηδηθφ βάξνο, ππθλφηεηεο, θνθθνκεηξία, 
φξηα Atterberg, πνζνζηφ θπζηθήο πγξαζίαο θιπ) 

 Αιιαγέο θαη κεηαβνιέο ησλ εδαθηθψλ ηδηνηήησλ. 

 Γηαδνρή θαη πάρε γεσηερληθψλ ζηξψζεσλ, παξνπζία αζπλερεηψλ 

 ηάζκε ππνγείσλ πδάησλ θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, πηεδνκεηξηθέο πηέζεηο 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα έξγα αληηζηήξημεο θαη καθξνρξφλησλ 
ζπλζεθψλ, δηαπεξαηφηεηα. 

 Ρπζκφ θφξηηζεο θαη κέζνδν αλαιχζεσο (νιηθέο ή ελεξγέο ηάζεηο). 

 Παξακέηξνπο δηαηκεηηθήο αληνρήο ζε φξνπο νιηθψλ θαη ελεξγψλ ηάζεσλ 

 πληειεζηέο πηέζεσλ εδάθνπο (ελεξγή, νπδέηεξε, παζεηηθή) θαη ηπρφλ 
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ ηηκψλ 

 Παξακέηξνπο αληνρήο θαη ζπκπηεζηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδηνηήησλ 
ζηεξενπνίεζεο, κέηξνπ παξακνξθσζηκφηεηαο θαηά ηελ θφξηηζε θαη 
απνθφξηηζε, ιφγνπ Poisson, κε-γξακκηθψλ παξακέηξσλ ηάζεσλ θαη 
παξακνξθψζεσλ (εάλ εθαξκφδνληαη), δπλακηθνχ κέηξνπ δηάηκεζεο θιπ. 

 Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ αγθπξψζεηο, ηηκέο ηεο νξηαθήο δηαηκεηηθήο ηάζεο 
επαθήο θαη ηεο δηαηκεηηθήο ηάζεο ζε ιεηηνπξγία κεηαμχ αγθπξίνπ ή αγθχξσζεο 
θαη πεξηβάιινληνο κέζνπ (εδάθνπο ή βξάρνπ). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αξρηθψλ  γεσζηαηηθψλ ηάζεσλ 
(ζπληειεζηήο σζήζεσλ ζε εξεκία Κν = ζ’h / ζ’v), ζα πξνηείλνληαη ηηκέο ζρεδηαζκνχ 
γηα θάζε κειέηε έξγσλ αληηζηήξημεο. Απηέο νη ηηκέο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη: 

 ζηα δηαζέζηκα απνηειέζκαηα  θαηάιιεισλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ αληνρήο, 
(π.ρ. ηξηαμνληθέο δνθηκέο, δνθηκέο ζηεξενπνίεζεο θιπ) θαζψο θαη επηηφπνπ 
δνθηκψλ (π.ρ. πξεζζηφκεηξα θιπ.) θαη 

 ζε ηεθκεξησκέλεο εκπεηξηθέο ζπζρεηίζεηο απφ ηελ βηβιηνγξαθία αλάινγα κε ηελ 
θαηάζηαζε, ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο, ηελ ηζηνξία θφξηηζήο ηνπ (π.ρ. ηάζε 
πξνζηεξενπνίεζεο, ιφγνο ππεξζηεξενπνίεζεο, ελεξγφο γσλία ηξηβήο, θιπ.). 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηάζκεο ζρεδηαζκνχ ηνπ ππνγείνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη 
πδαηηθψλ πηέζεσλ γηα ηα έξγα αληηζηήξημεο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξάγξαθνη 
ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1) 2.4.5.3, 2.4.4.(1), 2.4.5.3 θαη 2.4.6.1 (8)-(11). 

Όπνπ απαηηείηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΜ, ζα γίλεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ ηηκψλ 
ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ. 

 
3.2 Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο. 
 
3.2.1 Γεληθά. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γεσηερληθήο Αμηνιφγεζεο Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ 
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ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηελ αληίζηνηρε Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο ηνπ νξχγκαηνο 
πνπ πξφθεηηαη λα εθζθαθζεί. 

Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Έξγσλ Αληηζηήξημεο είλαη ε πιήξεο δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ έξγσλ αληηζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηφζν 
ηεο ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη ησλ γεηηνληθψλ ηνπ Έξγνπ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη 
ν πεξηνξηζκφο ησλ παξακνξθψζεσλ κέζα ζηα φξηα ησλ Πεξηνξηζηηθψλ Σηκψλ. 

 
3.2.2 Έθζεζε Μειέηεο.  

Ζ Έθζεζε Μειέηεο Έξγσλ Αληηζηήξημεο ζα δηαζέηεη πιεξφηεηα θαη απηνηέιεηα, 
ζχκθσλα κε φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ινηπέο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο 
Άξζξνπ, ελψ ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα αληηθείκελα : 

 Πεξηγξαθή ηεο Καηαζθεπήο. 

 Γεληθή Ηδέα Μειέηεο. 

 Ολφκαηα πληαθηψλ/Διεγθηψλ Μειέηεο. 

 Καλνληζκνχο Μειέηεο. 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ γεσινγηθψλ – γεσηερληθψλ ζπλζεθψλ βάζεη ηεο 
εγθεθξηκέλεο ΔΓΑΠ. 

 Γεσηερληθά πξνζνκνηψκαηα ζρεδηαζκνχ. 

 Έξγα αληηζηεξίμεσλ θάζε θάζεο  (αλ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 
θάζεηο). 

 Παξαδνρέο Φνξηίσλ. 

 ηαηηθφ Πξνζνκνίσκα. 

 Μέζνδνο & θάζεηο Καηαζθεπήο 

 Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο θαηαζθεπήο έλαληη πξνζβνιψλ απφ χδαηα θαη ρεκηθέο 
επηδξάζεηο. 

 Παξακνξθψζεηο θαη Εψλε Δπηξξνήο. 

 Πίλαθεο κε ζηνηρεία απν απηνςίεο (είδνο θαηαζθεπήο, πιήζνο 
νξφθσλ/ππνγείσλ, εθηηκψκελε ζηάζκε ζεκειίσζεο, ηπρφλ παξνχζα εηθφλα 
βιαβψλ/θζνξψλ θιπ) θαη θαηεγνξηνπνίεζε θηηξίσλ/θαηαζθεπψλ εληνο ηεο 
δψλεο επηξξνήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνξηζηηθψλ ηηκψλ ησλ 
παξακνξθψζεσλ (βι. θαη παξάγξαθν 5.8). 

 Μέηξα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ. 

 Κάζε άιιε ηερληθή πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε 
θαηαζθεπή πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρέδηα  

 Τπνινγηζκνχο. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο Μειέηεο Έξγσλ Αληηζηήξημεο ζα ππνβάιινληαη 
ηαπηνρξφλσο θαη ηα μερσξηζηά ηεχρε ηεο Σερληθήο Έθζεζεο Πξνγξάκκαηνο 
Γεσκεραληθήο θαη Γνκεηηθήο Παξαθνινχζεζεο (ΓΓΠ) θαη ηεο Σερληθήο Έθζεζεο 
Σνπνγξαθηθήο Παξαθνινχζεζεο ΓΓΠ (βι. θαη παξ.  6.4.2.1 θαη 6.4.2.2). 

 
3.2.3 Σεχρνο Τπνινγηζκψλ. 

Σν Σεχρνο Τπνινγηζκψλ ζα δηαζέηεη πιεξφηεηα θαη απηνηέιεηα, ζχκθσλα θαη κε 
φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ινηπέο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ «Μειέηεο 
Έξγσλ Αληηζηήξημεο».  

Οη ππνινγηζκνί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ ζα 
έρεη ζηηο ππνινγηδφκελεο ηάζεηο θαη παξακνξθψζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 
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αληηζηήξημεο, ε ρξήζε ησλ ιηγφηεξν επλντθψλ ζπλδπαζκψλ ησλ παξακέηξσλ θαη 
ησλ ζπλζεθψλ θφξηηζεο. 

Οη ππνινγηζκνί ζα πξέπεη λα θαηαδεηθλχνπλ φηη έρεη δνζεί πξνζνρή ζηελ πηζαλή 
κεηαβιεηφηεηα ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ (εχξνο ησλ ηηκψλ, ηππηθή απφθιηζε 
θιπ) θαη ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ αλαιχζεσλ. Οη επηδξάζεηο ηέηνησλ 
κεηαβνιψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα 
ζεκεηψλνληαη, ελψ ζα πξέπεη λα εμεγνχληαη θαη λα αηηηνινγνχληαη νη παξάκεηξνη 
πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο. 

Με βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1), απαηηνχληαη δπν ρσξηζηνί έιεγρνη 
ησλ θαηαζθεπψλ, ζε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ULS) θαη ζε νξηαθή θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγηθφηεηαο (SLS). Οη νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο (ULS) αθνξνχλ ζε 
ππέξβαζε ηεο αληνρήο (θέξνπζαο ηθαλφηεηαο) θάπνηνπ ζηνηρείνπ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
Έξγνπ, ελψ νη νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιενηνπξγηθφηεηαο (SLS) αθνξνχλ ζε ππέξβαζε 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ, φπσο ππεξβνιηθή (δειαδή πέξαλ ησλ 
απνδεθηψλ νξίσλ) ππνρψξεζε, κεηαθίλεζε, ζηξνθή, παξακφξθσζε ή ξεγκάησζε. 

ηνπο ειέγρνπο νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο (ULS), πεξηιακβάλνληαη απηνί ηεο 
ππέξβαζεο αληνρήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ (STR), ππέξβαζεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο 
(GEO), απψιεηαο ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο (EQU), απψιεηαο ηζνξξνπίαο ιφγσ άλσζεο 
(UPL) θαη αζηνρίαο ηνπ ππεδάθνπο ιφγσ πδξαπιηθήο θιίζεο (HYD). 

Με βάζε ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1), ζηελ 
αλάιπζε νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο (ULS) γεσηερληθνχ (GEO) θαη δνκεηηθνχ 
(STR) ηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη νη Σξφπνη Αλάιπζεο DA-3 θαη DA-2. Ο Σξφπνο 
Αλάιπζεο DA-3 αθνξά κφλνλ ζηνλ έιεγρν ηεο νιηθήο επζηάζεηαο ησλ γεσηερληθψλ 
έξγσλ, ελψ ν Σξφπνο Αλάιπζεο DA-2, ζα εθαξκφδεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
γεσηερληθψλ (GEO) ή δνκεηηθψλ (STR) νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο, 
επηθαλεηαθψλ ζεκειηψζεσλ, βαζηψλ ζεκειηψζεσλ, αγθπξψζεσλ θαη έξγσλ 
αληηζηεξίμεσο, ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 

 
3.2.4 Αλαιπηηθέο Μέζνδνη Γεσηερληθνχ ρεδηαζκνχ. 

ρεηηθά κε ηηο αλαιπηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ γεσηερληθφ 
ζρεδηαζκφ, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη απνδείμεηο φηη δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ ρξήζε ησλ 
πξνηεηλνκέλσλ κεζφδσλ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηφηεηα, 
ηνλ αξηζκφ έθδνζεο ηνπ θαη ζηνηρεία γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα αθνξνχλ ζηελ 
πιένλ πξφζθαηε θαη εκπνξηθά δηαζέζηκε δηζδηάζηαηε θαη ηξηζδηάζηαηε έθδνζε ηνπο. 
Οη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη πνπ ζα πεξηγξαθνχλ πεξηιακβάλνπλ αλαιχζεηο γηα: 

 Δπζηάζεηα εθζθαθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηζηήξημεο, νιηθή επζηάζεηα έλαληη νιίζζεζεο, θαη επζηάζεηα ηνπ ππζκέλα ηεο 
εθζθαθήο έλαληη αλχςσζεο ή ξεπζηνπνίεζεο. 

 Δπζηάζεηα ησλ πξαλψλ γηα δηάθνξεο ζπλζήθεο θφξηηζεο. 

 Καηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο (θαζηδήζεηο θαη αλπςψζεηο) θαη νξηδφληηεο 
κεηαθηλήζεηο αθελφο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο ησλ εθζθαθψλ θαη αθεηέξνπ 
ηνπ εδάθνπο εληφο ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ Έξγνπ. 

 Καηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο (θαζηδήζεηο θαη αλπςψζεηο), γσληαθέο 
παξακνξθψζεηο θαη νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο ησλ θηεξίσλ-θαηαζθεπψλ εληφο ηεο 
δψλεο επηξξνήο ηνπ Έξγνπ. 
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3.2.5 ρέδηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζρέδηα πνπ ζα πεξηγξάθνπλ επαθξηβψο θαη κε 
ιεπηνκέξεηα ηα ζηνηρεία, ηηο κεζφδνπο θαη ηα πιηθά αληηζηήξημεο, θαζψο θαη ηηο 
δηαδνρηθέο θάζεηο εθζθαθήο/αληηζηήξημεο θάζε ηκήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 
ππνβάιεη : 

 Οξηδνληηνγξαθία δηάηαμεο έξγσλ αληηζηήξημεο κε ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν ζην 
ζχζηεκα αλαθνξάο ΟΜΑ ζε θιίκαθα  1:100 (ή άιιε πην θαηάιιειε) θαη κε 
δηαζηάζεηο φισλ ησλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ ππνινγηζκψλ.  

 Γεσηερληθέο ηνκέο ζε 2 δηεπζχλζεηο ζε θιίκαθα 1:100 (ή άιιε πην θαηάιιειε), 
βάζεη ηεο Έθζεζεο Γεσηερληθήο Αμηνιφγεζεο Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ. 

 Καηφςεηο (θι. 1:100 ή άιιε πην θαηάιιειε) κε ζπληεηαγκέλεο παζζάισλ 
(ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλνρψλ), δηαζηάζεηο θαη απνζηάζεηο παζζάισλ, 
θεθαιφδεζκνπ θιπ. 

 Υαξαθηεξηζηηθέο ηνκέο θαη φςεηο φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο 
θαηαζθεπήο, ηα κέηξα αληηζηήξημεο, νη δηαζηάζεηο, ηα βάζε θαη πςφκεηξα (θι. 
1:100 ή άιιε πην θαηάιιειε). 

 ρέδηα νπιηζκψλ παζζάισλ, θεθαιφδεζκσλ, εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο 
θιπ.(θι. 1:50). 

 ρέδην «Θέζεηο Οξγάλσλ ΓΓΠ», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.5.2.3, φπνπ ζα 
παξνπζηάδεηαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε έθαζηνπ θηηξίνπ (Σχπνο 1 ή 2) εληφο ηεο 
δψλεο επηξξνήο.  

 Πίλαθεο νπιηζκψλ ησλ αλσηέξσ. 

 Πίλαθεο πξνέληαζεο αγθπξίσλ. 

 Λεπηνκέξεηεο (πρ αληεξίδσλ, αγθπξίσλ, θιπ) ζε θαηάιιειε θιίκαθα γηα 
εθαξκνγή ζην εξγνηάμην. 

 Αλαθνξά ζηα ζρεηηθά Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ. 
 
4. Καλνληζκνί θαη Φνξηία Μειέηεο 

 
4.1. Καλνληζκνί, Πξφηππα, Κψδηθεο. 
 

Οη κειέηεο αληηζηήξημεο  ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ Καλνληζκνχο, 
Κψδηθεο θαη Πξφηππα. ηηο  επηκέξνπο παξαγξάθνπο  ηνπ παξφληνο Άξζξνπ κπνξεί 
λα αλαθέξνληαη επίζεο θαη άιινη Καλνληζκνί, Πξφηππα θαη Κψδηθεο γηα 
ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα.  

Γηα φινπο ηνπο αλαθεξφκελνπο Καλνληζκνχο, Πξφηππα, Πξνδηαγξαθέο, Κψδηθεο, 
Σερληθέο πζηάζεηο, Γηαηάμεηο θιπ ζα ηζρχεη ε ηειεπηαία έθδνζε απηψλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ Γηαγσληζκφ. 

Αθνινχζσο δίδεηαη θαηάινγνο κε ηνπο θπξηφηεξνπο Καλνληζκνχο, Πξφηππα, 
Κψδηθεο θιπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ηνπ Έξγνπ. 

 

Η. Δπξσθψδηθεο. 

 Δπξσθψδηθαο 0 «Βάζεηο ρεδηαζκνχ» 

 Δπξσθψδηθαο 1 «Γξάζεηο ζηνπο Φνξείο» 

 Δπξσθψδηθαο 2 «ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ θπξφδεκα» 

 Δπξσθψδηθαο 3 «ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ Υάιπβα» 
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 Δπξσθψδηθαο 4 «ρεδηαζκφο χκκεηθησλ Φνξέσλ απφ Υάιπβα θαη 
θπξφδεκα» 

 Δπξσθψδηθαο 5 «ρεδηαζκφο Ξχιηλσλ Φνξέσλ» 

 Δπξσθψδηθαο 6 «ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ Σνηρνπνηία» 

 Δπξσθψδηθαο 7 «Γεσηερληθφο ρεδηαζκφο» 

 Δπξσθψδηθαο 8 «Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο»  

 Δπξσθψδηθαο 9 «ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ Αινπκίλην» 

εκείσζε: Οη αλσηέξσ Δπξσθψδηθεο ζα ηζρχζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα 
(Διιεληθά) «Δζληθά Πξνζαξηήκαηα». 

 

II. Διιεληθνί Καλνληζκνί - Πξφηππα. 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1536 «Δθηέιεζε εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ - Πάζζαινη δη’ 
εθζθαθήο» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1537 «Δθηέιεζε εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ - Αγθπξψζεηο» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 12063 «Δθηέιεζε εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ - Πεηάζκαηα 
παζζαινζαλίδσλ» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 12699 «Δθηέιεζε εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ - Πάζζαινη 
Δθηφπηζεο» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 12715 «Δθηέιεζε εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ - Δλέκαηα» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ12716 «Δθηέιεζε εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ – Δλέκαηα ηζηκέληνπ» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ14199 «Δθηέιεζε εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ - Μηθξνπάζζαινη» 
 

ΗII.  Γεξκαληθνί Καλνληζκνί - Πξφηππα. 

 DIN 4084 «Έδαθνο Θεκειίσζεο. Τπνινγηζκφο ζξαχζεο πξαλψλ θαη νιηθή 
επζηάζεηα έξγσλ αληηζηήξημεο». 

 DIN 4085 «Έδαθνο Θεκειίσζεο. Τπνινγηζκφο ηεο ψζεζεο γαηψλ». 

 DIN 4085 Παξάξηεκα 1 «Έδαθνο Θεκειίσζεο. Αλάιπζε ηεο ψζεζεο γαηψλ, 
ζρφιηα». 

 DIN 4085 Παξάξηεκα 2 «Αλάιπζε ηεο ψζεζεο γαηψλ, παξαδείγκαηα 
ππνινγηζκνχ». 

 DIN 4093 «Βειηίσζε-ελίζρπζε ηνπ εδάθνπο κε ελεκάησζε: ρεδηαζκφο, 
δηαδηθαζίεο ελεκάησζεο θαη δνθηκέο» 

 DIN 4107 «Έδαθνο Θεκειίσζεο. Παξαθνινχζεζε θαζηδήζεσλ θαηά θαη κεηά 
ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ». 

 DIN 4123 «Δθζθαθή, ζεκειίσζε θαη έξγα ππνζεκειίσζεο πιεζίνλ ππαξρφλησλ 
θηηξίσλ». 

 DIN 4124 «Οξχγκαηα θαη ηάθξνη: Πξαλή, πιάηε ρψξσλ εξγαζίαο, ζαληδψκαηα 
θαη αληεξίδεο». 

 ΔΑΒ  «πζηάζεηο γηα εξγαζίεο Δθζθαθψλ». 

 EAP «πζηάζεηο γηα εξγαζίεο Παζζάισλ». 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νξηζκέλα είδε θαηαζθεπψλ ή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ κειέηε 
ηνπο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο, ηνπο Κψδηθεο θαη ηα Πξφηππα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Άξζξν, ζα πξέπεη λα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
Καλνληζκνί, Κψδηθεο ή Πξφηππα πνπ ζα δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαη έρνπλ 
εθαξκνζζεί ζε παξφκνηα έξγα. Ζ ζρεηηθή πξφηαζε ζα ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 
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4.2. Φνξηία Μειέηεο. 
 
4.2.1. Γεληθά. 

 

Χο θνξηία λννχληαη ηα ίδηα βάξε ησλ θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο, ηα ινηπά κφληκα 
θνξηία, ηα θνξηία εδάθνπο θαη ππνγείσλ πδάησλ, ηα δηάθνξα θηλεηά θνξηία θαη νη 
αδξαλεηαθέο δπλάκεηο νθεηιφκελεο ζε ζεηζκηθή δξάζε. Οη ηηκέο ησλ θνξηίσλ  πνπ 
ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηηο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο 
πεγέο : 

α. Δπξσθψδηθαο  1 – Γξάζεηο επί ησλ Καηαζθεπψλ 
β. Οη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ θνξηίσλ ηνπ  παξφληνο Άξζξνπ.  

Γηα θάζε θνξηίν, ζα εθαξκφδεηαη ζηελ Μειέηε ε δπζκελέζηεξε ηηκή απφ απηέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηέξσ πεγέο. 

 
4.2.2. Μφληκα Φνξηία. 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηδίσλ βαξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα εηδηθά βάξε: 

Οπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα: 25 kN/m3 
Άνπιν ζθπξφδεκα: 23 kN/m3 
Υάιπβαο: 78 kN/m3 

Άιια πιηθά 
 
4.2.3. Κηλεηά Φνξηία. 
 

Χο θηλεηφ θνξηίν επί ηεο θαηαζθεπήο,  αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηε 
ζηάζκε εδάθνπο (πιαηεία, πάξθν, εξγνηάμην, νδνί θιπ), ζα ιακβάλνληαη ηα 
παξαθάησ θνξηία κε ηνλ πιένλ δπζκελή ζπλδπαζκφ.  

 

Φνξηία Δξγνηαμίνπ: Σα θνξηία εξγνηαμίνπ πνπ αζθνχληαη επί ησλ έξγσλ 
αληηζηεξίμεσλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, πρ. θίλεζε κεραλεκάησλ, 
απφζεζε πιηθψλ (νπιηζκψλ, πξντφλησλ εθζθαθήο, θιπ.), νηθνδνκηθνί γεξαλνί θιπ, 
ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε κειέηε κε ηελ πιένλ δπζκελή ζεψξεζε γηα ην κέγεζνο, 
ηε ζέζε θαη δηάηαμε ηνπο. Χο ειάρηζηε θφξηηζε εξγνηαμηαθψλ θνξηίσλ ζα 
ιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο Γεξκαληθέο Οδεγίεο ΔΑΒ. 

 

Φνξηία Oδηθήο Κπθινθνξίαο : Ζ θφξηηζε νδηθήο θπθινθνξίαο ζα πξνθχπηεη απφ ην 
ΔΝ1991-2 ζχκθσλα κε ην νπνίν εθαξκφδνληαη νη εμήο θνξηίζεηο: ε Πξφηππε 
Φφξηηζε 1 (LM1) θαη ε Πξφηππε Φφξηηζε 2 (LM2). 

Σα θνξηία πνπ δίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ζα εθαξκφδνληαη κε ηνπο πιένλ 
δπζκελείο ζπλδπαζκνχο θαη ζα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
ζπληειεζηέο θξνχζεσο. Γηα ηηο ππφγεηεο θαηαζθεπέο κε ππεξθείκελν κεγαιχηεξν ηνπ 
1.0m δε ζα γίλεη θακηά πξφβιεςε γηα δπλακηθή επαχμεζε. 

Γηα ππφγεηεο θαηαζθεπέο θάησ απφ ππάξρνληεο ή πξνβιεπφκελνπο δεκφζηνπο 
δξφκνπο θαη κε ειάρηζην πάρνο επηθαιχςεσο ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 2.0m, σο θηλεηφ 
θνξηίν ζα ιεθζεί νκνηφκνξθν θνξηίν 15kΝ/m2 εθαξκνδφκελν ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 
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θαη κε ηηο δηαηάμεηο εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζηηο δπζκελέζηεξεο θνξηίζεηο. Όπνπ ην 
ειάρηζην πάρνο επηθαιχςεσο είλαη κηθξφηεξν ησλ 2.0m, ην θηλεηφ θνξηίν ζα 
εθηηκεζεί επαθξηβψο. 

 
4.2.4 Φνξηία απφ ην Έδαθνο θαη ηα Τπφγεηα Ύδαηα. 

Σα θνξηία απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ.5 θαησηέξσ. 

 
4.2.5 Φνξηία απφ Τθηζηάκελα Κηίξηα θαη Καηαζθεπέο. 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζα ιεθζνχλ ππφςε επηθνξηίζεηο απφ ηα 
πθηζηάκελα θηίξηα ή άιιεο θαηαζθεπέο ηξίησλ πιεζίνλ ηνπ Έξγνπ, νη νπνίεο ζα 
εθηηκεζνχλ γηα θάζε θηίξην ή θαηαζθεπή μερσξηζηά. Γηα ζπλήζεηο θηηξηαθέο 
θαηαζθεπέο ζα ιακβάλεηαη ππφςε νκνηφκνξθν θνξηίν 10 kΝ/m2 αλά φξνθν, ην 
νπνίν απνηειεί εθηίκεζε ησλ κνλίκσλ θαη θηλεηψλ θνξηίσλ απηνχ.  

 
4.2.6 εηζκηθά Φνξηία. 

Οη ζεηζκηθέο δξάζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8 (ΔΝ 1998) 
θαη ην Δζληθφ Πξνζάξηεκα , ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε 
ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο.  Ζ κειέηε ζα βαζηζζεί ζηελ Μέζνδν Mononobe-
Okabe, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ EΝ 1998-5. Γελ ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε κεησκέλνο ζπληειεζηήο εδαθηθήο επηηάρπλζεο α. 

 
4.2.7 πλδπαζκνί Φφξηηζεο. 

Οη ζπλδπαζκνί θφξηηζεο ζα είλαη απηνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Δπξσθψδηθεο. Οη 
ζπλδπαζκνί θφξηηζεο πνπ δίδνπλ ηα πιένλ θξίζηκα απνηειέζκαηα ζα απνηειέζνπλ 
ηε βάζε ηεο κειέηεο φισλ ησλ δνκηθψλ κειψλ ηνπ Έξγνπ. Δηδηθφηεξα γηα 
ζπλδπαζκνχο ηπρεκαηηθψλ δξάζεσλ, ν ζπληειεζηήο ς2 γηα θηλεηά θνξηία ζα 
ιακβάλεηαη ίζνο κε 0.70 γηα ηε κειέηε ησλ θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο.  

 
5. Μέζνδνη ρεδηαζκνύ θαη Αλάιπζεο. 

 
5.1 Γεσηερληθή Αλάιπζε θαη Γηαζηαζηνιφγεζε Έξγσλ Αληηζηήξημεο.  

Ο γεσηερληθφο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ αληηζηήξημεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1), θεθ. 8, 9, 10 & 11 θαζψο θαη 
ηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο-πξφηππα ηεο παξ. 4 .  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνδεθηφο ζρεδηαζκφο ησλ αληηζηεξίμεσλ θαη απφ 
πιεπξάο νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ Μειέηε 
Έξγσλ Αληηζηήξημεο ην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα ησλ σζήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη 
λα δξνπλ ζην ζχζηεκα αληηζηήξημεο, φπσο επίζεο θαη ην πξνηεηλφκελν εχξνο ηηκψλ 
ησλ σζήζεσλ γαηψλ απφ ελεξγεηηθέο Κa έσο θαη νπδέηεξεο Kν, βάζεη ησλ 
επηηξεπνκέλσλ νξίσλ ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πέξημ ηνπ Έξγνπ θαηαζθεπψλ ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνπο 
ππνινγηζκνχο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο απμεκέλνο ζπληειεζηήο ψζεζεο γαηψλ K = (Ka+Kν)/2.  

Όηαλ ε εθζθαθή ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν πθηζηάκελεο παξαθείκελεο 
θαηαζθεπέο, ζα πξνβιέπνληαη πξνζσξηλέο αληεξίδεο, θαηά πξνηίκεζε κε 



 

 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ 
ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ A’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4  

«ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ  
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΩΝ 

RFP-322/17 
(Α.. 66925) 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ ειίδα 44 απφ 70 

 

πξνθφξηηζε, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη κεηαθηλήζεηο. Σν κέγεζνο ηεο 
πξνθφξηηζεο ζα αλαθέξεηαη ζαθψο ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Οη αληεξίδεο ζα 
κειεηψληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο Κψδηθεο θαη ζα εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπν 
ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ηπρεκαηηθήο κεηαηφπηζεο. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εδαθηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο 
αληηζηήξημεο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε αιιειεπίδξαζε θνξέσο - εδάθνπο, νη δε 
ππνινγηζκνί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εδάθνπο - 
αληηζηήξημεο θαη ησλ πέξημ ηνπ Έξγνπ θαηαζθεπψλ ζα εθηεινχληαη κε 
πξνρσξεκέλεο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ ή ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ ελψ ζα εμεηάδεηαη θαη ε επηξξνή ηεο 
θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο αληηζηήξημεο αλαθνξηθά κε ηηο 
παξακνξθψζεηο. 

Οη εδαθηθέο κεηαθηλήζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο ηεο αληηζηήξημεο ζα εθηηκψληαη θαη κε 
εκηεκπεηξηθέο κεζφδνπο, δηεζλψο απνδεθηέο  κεζνδνινγίεο, θιπ., φπσο π.ρ. απηή 
ησλ Clough θαη O’ Rourke (1990). Οη κεηαθηλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ 
«εγθαηάζηαζε» ηνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο θαη εθείλεο ιφγσ ηεο «εθζθαθήο» κπξνζηά 
απφ ηνλ ηνίρν ζα εμεηάδνληαη ρσξηζηά.  

Σα ζπζηήκαηα αληηζηήξημεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε πςειήο, κέζεο θαη 
ρακειήο αθακςίαο θαη σο κέηξν ηεο αθακςίαο ηνπο ζπζηήλεηαη, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά, ε ζρέζε θαηά Clough et al (1989): 

ρs=EI(γwh4), 

φπνπ EI: ε θακπηηθή δπζθακςία ηνπ ηνίρνπ, γw: ην εηδηθφ βάξνο ηνπ λεξνχ θαη h: ε 
κέζε ηηκή ηεο θαηαθφξπθεο απφζηαζεο ησλ αληεξίδσλ ή ησλ αγθπξψζεσλ ηεο 
αληηζηήξημεο.  

 
5.2 Δηδηθά Θέκαηα Αληηζηεξίμεσλ κε Aγθπξψζεηο. 

Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσξηλά αγθχξηα εδάθνπο γηα ηελ αληηζηήξημε ησλ 
ηνίρσλ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο, απηά ζα θαηαλέκνληαη θαηά κήθνο ηνπ 
αληηζηεξηδφκελνπ ηνίρνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελδερφκελε παξνπζία άιισλ 
κέηξσλ επηπιένλ ζηήξημεο ησλ ηνίρσλ, κε ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην 
ε κεηαβίβαζε δηαηκεηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ αξκφ κεηαμχ ησλ ρσξηζηψλ ηκεκάησλ 
(panels) θαη λα απνθεχγεηαη ε δπζκελήο αιιειεπίδξαζε γεηηνληθψλ αγθπξίσλ. 

Δπίζεο, ν νπιηζκφο ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα δηαηάζζεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηάηξεζε ησλ αγθπξίσλ θαη λα απνθεχγεηαη ε απνθνπή 
ξάβδσλ νπιηζκνχ θαη επνκέλσο ε κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηζηήξημεο. 

Ζ θαηαλνκή ησλ πξνεληεηακέλσλ αγθπξψζεσλ θαζ’ χςνο ηνπ ηνίρνπ θαη ε 
απαηηνχκελε κεηαβνιή ηνπ βάζνπο, ηνπ κήθνπο θαη ηεο θιίζεο ηνπο, ζα είλαη ηέηνηα 
ψζηε λα απνθεχγνληαη δπζκελείο επηπηψζεηο, φπσο:  

 πξφθιεζε δεκηψλ ζε γεηηνληθά αγθχξηα, εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ θνηλήο 
σθειείαο, παξαθείκελεο θαηαζθεπέο, θιπ,  

 επηθάιπςε εληαηηθψλ πεξηνρψλ ησλ γεηηνληθψλ αγθπξίσλ,  

 κεγάιεο ζιηπηηθέο πηέζεηο εδάθνπο κεηαμχ ηνίρνπ θαη βνιβψλ πάθησζεο ησλ 
πξνεληεηακέλσλ αθπξψζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε θαζηδήζεσλ ζε 
ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο,  
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 πςειά θνξηία πξνέληαζεο γηα ηηο αλακελφκελεο γεσηερληθέο ζπλζήθεο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ νξχγκαηνο. 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ηελφλησλ ησλ πξνεληεηακέλσλ αγθπξψζεσλ, θαζψο θαη 
ε επηθάλεηα κεκνλσκέλσλ ξάβδσλ ή θαισδίσλ πξνέληαζεο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε 
απφ ηηο ειάρηζηεο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Δγθεθξηκέλνπο Καλνληζκνχο. Ζ 
επηθάιπςε ησλ ξάβδσλ θαη ηελφλησλ ζε φιν ην κήθνο ηεο αγθχξσζεο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ε ειάρηζηε απαηηνχκελε. 

Οη αλαιχζεηο γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ πξνεληεηακέλσλ αγθπξψζεσλ ζα 
θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

 κεκνλσκέλα αγθχξηα, 

 νκάδα αγθπξίσλ (φπνπ απαηηείηαη απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Καλνληζκνχο) 

 ζπλνιηθή επζηάζεηα ζπζηήκαηνο ηνίρνπ – εδάθνπο – αγθπξίσλ 

 παξακφξθσζε ηνπ αγθπξσκέλνπ ηνίρνπ θαη κεηαθηλήζεηο ησλ 
ππνζηεξηδφκελσλ θαη παξαθείκελσλ πεξηνρψλ. 

Σν πνζνζηφ ηάλπζεο ησλ πξνεληεηακέλσλ αγθπξψζεσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο 
Δγθεθξηκέλνπο Καλνληζκνχο αλάινγα κε ην είδνο ησλ σζήζεσλ θαη ηα 
επηηξεπφκελα φξηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο χκβαζεο (εχξνο ηηκψλ σζήζεσλ γαηψλ 
απφ ελεξγεηηθέο έσο θαη νπδέηεξεο) πνπ ελεξγνχλ επί ηνπ ηνίρνπ. 

ε πεξίπησζε ραιάξσζεο (απέληαζεο) ησλ αγθπξίσλ, ζα δηαπηζηψλεηαη αλ ηνχην 
νθείιεηαη ζε κεηαηφπηζε ηνπ ζψκαηνο (βνιβνχ) αγθχξσζεο ή ζε ζπκπίεζε ηνπ 
εδάθνπο κεηαμχ ηνίρνπ θαη ζψκαηνο αγθχξσζεο. Θα γίλνληαη θαηάιιειεο αιιαγέο 
ζηελ κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ αγθπξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο.  

 
5.3 Σξνπνπνηήζεηο Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ. 

Δάλ, σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο απφ ηηο 
εθζθαθέο ή θαη απφ ηελ επηηφπνπ παξαθνινχζεζε, ππάξμνπλ ελδείμεηο φηη νη 
παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 
ηέηνηα ηξνπνπνίεζε θαη νη φπνηεο πξνθχπηνπζεο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηηο 
θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηερληθέο, ζα πινπνηνχληαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 
ΑΜ. 

 
5.4 Πεξηπηψζεηο Φνξηίζεσλ – Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο. 

Σα θνξηία θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πηζαλέο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο απφ ηελ αξρηθή θάζε θαηαζθεπήο κέρξη ηε θάζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ. Οη ζπλδπαζκνί απηνί ζα θαιχπηνπλ ηηο πεξηβάιινπζεο 
ζρεδηαζκνχ γηα ηηο εζσηεξηθέο ηάζεηο κε ηελ ρξήζε ησλ άλσ θαη θάησ νξηαθψλ 
ηηκψλ ησλ θνξηίσλ. 

Ζ αλάιπζε κε ηε κέζνδν ηεο νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο ζα εθηειείηαη κε ρξήζε 
κεξηθψλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο γηα ηα θνξηία θαη ηηο αληνρέο. Οη ηηκέο ησλ 
επηκέξνπο ζπληειεζηψλ αζθάιεηαο ζα ιακβάλνληαη απφ ηνλ Δπξσθψδηθα 7  βάζεη 
ηνπ ηχπνπ ησλ έξγσλ (πξνζσξηλά ή κφληκα), ηεο πεξίπησζεο θφξηηζεο (θαλνληθή ή 
ηπρεκαηηθή) θαη ηνπ ππεδάθνπο. 

Γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αληηζηεξίμεσλ, ησλ ππνγείσλ έξγσλ, ησλ 
ζεκειηψζεσλ, θιπ., ηνπ φινπ Έξγνπ, ζα εθαξκφδνληαη νη θψδηθεο φπσο 



 

 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ 
ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ A’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4  

«ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ  
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΩΝ 

RFP-322/17 
(Α.. 66925) 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ ειίδα 46 απφ 70 

 

αλαθέξνληαη ζηελ  παξ. 4.1. 

 
5.5 Φνξηία Τπεδάθνπο θαη Τπνγείσλ Τδάησλ. 

Οη θαηαζθεπέο αληηζηήξημεο ζα ζρεδηαζζνχλ λα θέξνπλ φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ είλαη 
πηζαλφλ λα ελεξγήζνπλ πάλσ ηνπο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο 
ηεο αληηζηήξημεο φζν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο. 

Οη δπλάκεηο ζρεδηαζκνχ ζα εμάγνληαη κε ηε ρξήζε θαιά απνδεδεηγκέλσλ 
ζεσξεηηθψλ ή θαη εκη-εκπεηξηθψλ κεζφδσλ θαη ζα ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηελ 
πξνηεηλφκελε κέζνδν θαηαζθεπήο, ηε ζρεηηθή δπζθακςία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 
επηξξνή ηεο αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο - θαηαζθεπήο. 

Οη θαηαζθεπέο αληηζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληεξίδσλ θαη θάζε ηχπνπ 
αγθπξψζεσλ, γηα ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο, ζα ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια γηα ηα άλσ θαη 
θάησ φξηα ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξακνξθψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 
πηέζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ηηο πδαηηθέο πηέζεηο ζε ελεξγή θαη παζεηηθή ζξαχζε. 

Οπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηηο κεζφδνπο θαη ηελ αθνινπζία ησλ εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο, ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη απαηηεί θαηάιιειεο 
δξάζεηο θαηά ηεο δηάξθεηα θαηαζθεπήο, ζα ππνδεηθλχνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηα 
ζρέδηα. Σα ζηάδηα θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζαθψο. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πηέζεσλ ησλ θαηαζθεπψλ αληηζηnξίμεσλ, ε κέζνδνο ηεο 
ζπκπχθλσζεο επηρψκαηνο (θνξηία πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ 
ζπκπχθλσζεο) ζα ιακβάλνληαη ππφςε πιένλ ησλ απμεκέλσλ πηέζεσλ πνπ 
παξακέλνπλ κεηά ηελ ζπκπχθλσζε. 

Ζ αχμεζε ησλ πηέζεσλ ιφγσ επηθφξηηζεο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο ζπκβαηηθήο 
ειαζηηθήο ζεσξίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δπζθακςία ηεο αληηζηεξηδφκελεο 
θαηαζθεπήο. Όπνπ ζην ζρεδηαζκφ γίλεηαη ρξήζε αλαιπηηθψλ πξνζνκνησκάησλ, 
φπσο νη θψδηθεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ, νη 
πξαγκαηηθέο ζέζεηο θαη ηα κεγέζε ησλ αλακελφκελσλ θνξηίσλ ζα πεξηιακβάλνληαη 
ζην πξνζνκνίσκα. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο ηξηβήο κεηαμχ ππεδάθνπο θαη 
ηνίρνπ, κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζρεηηθή θίλεζε ηνίρνπ θαη ππεδάθνπο ζε 
επαθή θαη γηα ηελ πηζαλή κείσζε ηεο ηξηβήο ιφγσ επάιεηςεο ηεο επηθαλείαο ηνπ 
ηνίρνπ ή ιφγσ ηνπνζέηεζεο κεκβξάλεο ή ιφγσ δνλήζεσλ. 

Οη ζπλνιηθέο πιεπξηθέο ηάζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο κε 
αξλεηηθφ πξφζεκν ζα αγλννχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο επζηαζείαο. 

Αλάιπζε ηχπνπ πξίζκαηνο γηα ηελ επζηάζεηα ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα εθηειείηαη 
φπνπ είλαη απαξαίηεην. 

 

5.6 Δπζηάζεηα Δθζθαθψλ Οξπγκάησλ. 

ηα πιαίζηα ηφζν ηνπ γεσηερληθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ αληηζηήξημεο ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα 7 , φζν θαη ηεο θαηαζθεπήο, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε 
νη απαηηήζεηο αζθαιείαο έλαληη: 

 νιηθήο αζηνρίαο ηεο εθζθαθήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο / αληηζηήξημεο, 

 αζηνρίαο ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο ιφγσ αλχςσζεο ή εζσηεξηθήο δηαξξνήο, 

 αζηνρίαο ιφγσ πδξαπιηθήο ζξαχζεο ή έθξεμεο, 
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 αζηνρία ιφγσ αλχςσζεο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ άλσζε 

 αζηνρία ιφγσ αλχςσζεο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ πδξαπιηθή θιίζε 

 αζηνρία ιφγσ εζσηεξηθήο δηάβξσζεο 

 αζηνρία ιφγσ δηαζσιήλσζεο 

λα ηθαλνπνηνχληαη γηα φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο. 

 

5.7 Δπζηάζεηα Πξαλψλ. 

Ζ επζηάζεηα πξαλψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ-
Πξνηχπσλ ηεο παξ. 4.1 ζα ειέγρεηαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ αλαγλσξηζκέλνπ 
ινγηζκηθνχ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ελδείθλπηαη γηα ηηο επηθάλεηεο νιίζζεζεο πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζην πιηθφ ηνπ πξαλνχο, π.ρ. Bishop γηα πεξίπησζε 
δεκηνπξγίαο θπθιηθήο επηθάλεηαο νιίζζεζεο, Janbu γηα πεξίπησζε δεκηνπξγίαο 
πνιπγσληθήο επηθάλεηαο νιίζζεζεο,  «ζπλδπαζκνχο» θπθιηθψλ κε πνιπγσληθέο 
επηθάλεηεο ή θαη ζθήλεο γηα βξαρψδε πιηθά. Ζ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ 
ζα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ.  

Δθζθαθέο θαη αλαρψκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαρσκάησλ απφ 
πξντφληα εθζθαθψλ ζα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα είλαη αζθαιή θαη επζηαζή ππφ φιεο 
ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο θάζεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θάζε ηεο κφληκεο ιεηηνπξγίαο. Οη απαηηήζεηο 
αζθαιείαο ησλ θξίζηκσλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ αληηζηήξημεο, 
αλαρσκάησλ ή νξπγκάησλ θαη αλαρσκάησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη βάζεη ηνπ Δπξσθψδηθα 7. 

ηελ πεξίπησζε απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθψλ, ε θπζηθή επηθαλεηαθή ζηξάγγηζε 
ησλ πέξημ πεξηνρψλ ζα δηαηεξείηαη απξφζθνπηε. Ο ζρεδηαζκφο ησλ απνζέζεσλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ επίζεο ζα εμαζθαιίδεη φηη ε επηθάλεηα είλαη αζθαιήο έλαληη 
δηάβξσζεο ιφγσ απνξξνήο. 

 

5.8 Παξακνξθψζεηο – Πεξηνξηζηηθέο Σηκέο. 

Γηα ηηο Μειέηεο Έξγσλ Αληηζηήξημεο  επηβάιινληαη Πεξηνξηζηηθέο Σηκέο γηα ηηο 
κεηαθηλήζεηο, παξακνξθψζεηο, γσληαθέο παξακνξθψζεηο θιπ ηνπ ππεδάθνπο, ησλ 
θηηξίσλ/θαηαζθεπψλ θιπ εληφο ηεο Εψλεο Δπηξξνήο. Απηέο ζα ηεξνχληαη απζηεξά 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε Μειέηε θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.1 θαη 5.2 
θαησηέξσ.  

Αθνινχζσο δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
παξνχζα παξάγξαθν: 

 Καηαθφξπθε κεηαθίλεζε, (mm): Καζίδεζε ή Αλχςσζε 

 Καζίδεζε (mm): ε θαηαθφξπθε πξνο ηα θάησ απφιπηε κεηαθίλεζε ελφο 
εδαθηθνχ ζεκείνπ ή ζεκείνπ ζηελ θαηαζθεπή. 

 Αλχςσζε (απφιπηε), (mm): ε θαηαθφξπθε πξνο ηα πάλσ απφιπηε κεηαθίλεζε 
ελφο εδαθηθνχ ζεκείνπ ή ζεκείνπ ζηελ θαηαζθεπή. 

 πλνιηθή θαηαθφξπθε κεηαθίλεζε (mm):  ε ζπλνιηθή (αζξνηζηηθά) ηηκή 
θαζίδεζεο ή αλχςσζεο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζε έλα ζεκείν απφ ηελ αξρή 
εκθάληζεο ηεο θαζίδεζεο. 

 Γηαθνξηθή θαζίδεζε (mm): ε απφιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ηηκψλ 
θαηαθφξπθεο κεηαθίλεζεο δχν ζεκείσλ. 
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 Γσληαθή παξακφξθσζε (θαζαξφο αξηζκφο): ν ιφγνο ηεο δηαθνξηθήο θαζίδεζεο 
δχν ζεκείσλ σο πξνο ηελ νξηδφληηα κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Ζ γσληαθή 
παξακφξθσζε δίλεηαη σο θιάζκα κε αξηζκεηή ηε κνλάδα. 

 Οξηδφληηα παξακφξθσζε (θαζαξφο αξηζκφο, %): ν ιφγνο ηεο κεηαβνιήο κίαο 
νξηδφληηαο απφζηαζεο σο πξνο ηελ αξρηθή ηηκή ηεο ίδηαο απφζηαζεο 

 Οξηδφληηα κεηαθίλεζε (mm): νξηδφληηα κεηαθίλεζε ηνπ θνξέα αληηζηήξημεο σο 
πνζνζηφ ηνπ χςνπο αληηζηεξηδφκελεο εθζθαθήο αλνηθηψλ νξπγκάησλ ηαζκψλ 
θαη Φξεάησλ. 

 

Πίλαθαο 5.1: Πεξηνξηζηηθέο Σηκέο Παξακνξθψζεσλ / Μεηαθηλήζεσλ. 

Α/Α Παξάκεηξνο 
Διεύζεξν Πεδίν, Οδνί, 

Πεδνδξόκηα, Γίθηπα Ο.Κ.Ω. 

1 πλνιηθή θαζίδεζε (mm) 10 

2 Γσληαθή παξακφξθσζε 1:800 

3 
 
Οξηδφληηα παξακφξθσζε (%) 
 

 
0.15 

 
 

Πίλαθαο 5.2. : Πεξηνξηζηηθέο Σηκέο  Παξακνξθψζεσλ / Μεηαθηλήζεσλ Κηηξίσλ. 

Α/Α Παξάκεηξνο 
πλήζε  
Κηίξηα  

(Σύπνο 1) 

Δπαίζζεηα 
Κηίξηα & 

Κηίξηα από 
Φέξνπζα 

Σνηρνπνηία 
(Σύπνο 2) 

1 πλνιηθή θαζίδεζε (mm) (1) 10 7 

2 Γσληαθή παξακφξθσζε (1) 1:800 1:1000 

3 Οξηδφληηα κεηαθίλεζε   (mm) 4 3 
 (1)   Οη ηηκέο αλαθέξνληαη ζηε ζηάζκε ζεκειίσζεο θηεξίσλ . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ ζε Σχπνπ 1 ή 2 ζα βαζηζζεί ζε 
ζηνηρεία απφ απηνςίεο πνπ ζα δηελεξγήζεη ν Αλάδνρνο θαηά ηε θάζε εθπφλεζεο 
ηεο κειέηεο, βι. θαη παξ. 3.2.2 αλσηέξσ. 

 

5.9 Δθηίκεζε Παξακνξθψζεσλ – Οξηζκφο Εψλεο Δπηξξνήο. 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Έξγσλ Αληηζηήξημεο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε 
εθηίκεζε ησλ παξακνξθψζεσλ/κεηαθηλήζεσλ εδάθνπο, θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ 
θιπ γηα φια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο,  θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ δηαζηάζεσλ 
ηεο Εψλεο Δπηξξνήο ηνπ Έξγνπ. 

Ζ εθηίκεζε ησλ παξακνξθψζεσλ/θαζηδήζεσλ ζα γίλεη κε θαηάιιειε κέζνδν, 
ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο ηχπνπο πηζαλψλ παξακνξθψζεσλ  π.ρ. αξρηθή 
(«ειαζηηθή») παξακφξθσζε, πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο ζηεξενπνίεζε, θαζψο 
θαη θαζίδεζε ιφγσ ππνβηβαζκνχ ηεο ζηάζκεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ιφγσ 
δνλήζεσλ, ιφγσ εθζθαθήο θαη ιφγσ άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. Σν 
ηζηνξηθφ θφξηηζεο θαη θαζίδεζεο ησλ ζηξσκάησλ ηνπ ππεδάθνπο (πξνεγνχκελε 
θφξηηζε – γεσινγηθή θαη απφ ζηξάγγηζε – θαη θφξηηζε ιφγσ παιαηφηεξσλ 
θαηαζθεπψλ, ζσξψλ πιηθψλ, εθζθαθψλ θιπ) ζα ιεθζεί επίζεο ππφςε.  
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Ζ εθηίκεζε ησλ θαζηδήζεσλ ιφγσ ζηεξενπνίεζεο ζα ιάβεη ππφςε φια ηα κφληκα 
θνξηία θαη κέξνο απφ ηα θηλεηά θνξηία πνπ ζα εθπξνζσπνχλ ην κέζν φξν ησλ 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηελ εθάζηνηε ζηηγκή θνξηίσλ. Ζ εθηίκεζε ησλ αξρηθψλ 
θαζηδήζεσλ γηα ηηο αξγίινπο θαη ησλ ζπλνιηθψλ θαζηδήζεσλ γηα ηηο άκκνπο, ζα 
βαζίδεηαη ζην κέγηζην εθαξκνδφκελν θνξηίν. 

Ο Αλάδνρνο ζα δψζεη πξνγλσζηηθέο θαη αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο ησλ αλακελφκελσλ 
κεηαθηλήζεσλ ηνπ ππεδάθνπο θαη ησλ πξνθαινχκελσλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ησλ 
δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θηεξίσλ-θαηαζθεπψλ ζηε Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο πνπ 
ζα εθπνλήζεη, γηα ηε κέζνδν θαηαζθεπήο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα 
φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη γηα φια ηηο ζέζεηο ηνπ Έξγνπ. 

ηε Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο ν Αλάδνρνο, εθηφο ησλ νξίσλ επηθπιαθήο θαη 
ζπλαγεξκνχ ηνπ Πηλάθα 6.1 ηεο παξ. 6, ζα πξνζδηνξίζεη φξηα επηθπιαθήο θαη 
ζπλαγεξκνχ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ηηκή κειέηεο ζεσξεί θξίζηκε (π.ρ. ηάζεηο θαη 
θνξηία ζε αγθχξηα / αληεξίδεο αληηζηεξίμεσλ, κεηαθηλήζεηο, παξακνξθψζεηο θιπ). 

Δπίζεο ζηε Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα 
πξφζζεηα κέηξα αληηζηήξημεο ή ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή 
δηαδηθαζία πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ επηθπιαθήο 
θαη ζπλαγεξκνχ. 

Ζ Εψλε Δπηξξνήο ηνπ Έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Μειέηε Έξγσλ Αληηζηήξημεο 
θάζε ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. Ζ Εψλε Δπηξξνήο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη ε έλσζε: 

1. ηεο Διάρηζηεο πκβαηηθήο Εψλεο Δπηξξνήο, φπσο απηή νξίδεηαη παξαθάησ,  
2. ηεο δψλεο εληφο ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη θαζίδεζε κεγαιχηεξε ησλ 5mm κε ηε 

ρξήζε πξνρσξεκέλσλ αξηζκεηηθψλ κνληέισλ. 

 

 

 

 

 

 

 

τήμα 5.1:  Ελάτιστη σμβατικής Ζώνη Επιρροής (επιυανειακή εκσκαυή). 

 

χκθσλα κε ην ρήκα 5.1, ε Διάρηζηε πκβαηηθή Εψλε Δπηξξνήο είλαη έλα 
ηξαπέδην πνπ νξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ζεκεία : 

 
1. ηελ επηθάλεηα εδάθνπο απφ ηα ζεκεία πνπ απέρνπλ 1,5 θνξά ην ηειηθφ βάζνο 

εθζθαθήο (d) απφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ νξχγκαηνο. 
2.  ε πεξίπησζε έξγσλ κε αιιεινεπηθαιππηφκελεο δψλεο επηξξνήο (φπσο απηέο 

νξίδνληαη απφ ηελ παξ. 1), ε Διάρηζηε πκβαηηθή Εψλε Δπηξξνήο ζα είλαη ε 
έλσζε ησλ επηκέξνπο δσλψλ επηξξνήο. 

3.  Ζ Διάρηζηε πκβαηηθή Εψλε Δπηξξνήο επεθηείλεηαη θαη πεξηιακβάλεη ζην 
ζχλνιφ ηνπο θαη εθείλα ηα θηήξηα θαη ηηο θαηαζθεπέο πνπ έζησ θαη έλα κφλν 
ηκήκα ηνπο βξίζθεηαη εληφο ησλ γεσκεηξηθψλ νξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

 

d 

1,5d 1,5d 
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παξαπάλσ παξ. 1 θαη 2. 
4.  Πέξαλ απηψλ θαη εάλ ακέζσο έμσ απφ ηελ Διάρηζηε πκβαηηθή Εψλε 

Δπηξξνήο, ή εάλ ζε επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε θηήξηα εληφο απηήο βξίζθνληαη 
επαίζζεηα θηήξηα ή θηήξηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, κλεκεία, θιπ, ε Εψλε 
Δπηξξνήο ζα επεθηείλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΜ έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο λα πεξηιακβάλεη θαη απηέο ηηο θαηαζθεπέο. 

5.  ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο βνεζεηηθψλ έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο 
Έξγνπ, έμσ απφ ηε δψλε επηξξνήο ηνπ Έξγνπ (π.ρ. θαηαζθεπή ζεκείσλ ή 
θξεάησλ άληιεζεο (well points), αλφξπμε πδξνγεσηξήζεσλ, θιπ) ν Αλάδνρνο 
ζα ππνινγίδεη ηε δψλε επηξξνήο ησλ βνεζεηηθψλ απηψλ έξγσλ, ζα 
πξνζδηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ηνπο, ηε ΓΓΠ θιπ φπσο αθξηβψο ηζρχνπλ ζηε δψλε 
επηξξνήο ηνπ Έξγνπ.  

 
6. Γεσκεραληθή θαη Γνκεηηθή Παξαθνινύζεζε (ΓΓΠ).  

 
6.1 Γεληθά. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ΓΓΠ (ηχπνη, αξηζκφο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ζέζεηο ησλ νξγάλσλ 
ΓΓΠ, ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ θιπ) απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ΓΓΠ γηα θάζε εθζθαθή, ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε ηελ Μειέηε 
Έξγσλ Αληηζηήξημεο θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ.  

Σν Πξφγξακκα ΓΓΠ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
6.4.2 θαζψο θαη ζπλνιηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ ζπληζηνχλ φιεο καδί ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο. 

Σα ζηνηρεία ΓΓΠ πνπ ζα κεηξψληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μεηαθηλήζεηο θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ δψλε 
επηξξνήο ηεο εθζθαθήο, πεξηιακβάλνληαο νιηθή θαη δηαθνξηθή θαηαθφξπθε 
κεηαθίλεζε. 

 Μεηαθηλήζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο εληφο ηεο δψλεο επηξξνήο ηεο 
εθζθαθήο. 

 Μεηαβνιή αλνίγκαηνο ξσγκψλ ζε θηήξηα θαη θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη κέζα 
ζηελ δψλε επηξξνήο ηεο εθζθαθήο. 

Όξγαλα ΓΓΠ ζα ηνπνζεηεζνχλ: 

 ε θηήξηα θαη θαηαζθεπέο (είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά) ζηα νπνία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θηήξηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο εθθιεζίεο, κλεκεία, 
αξραηφηεηεο, θηήξηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 
δψλεο επηξξνήο ηεο εθζθαθήο. 

 ε αθάιππηεο, κε δνκεκέλεο, πεξηνρέο, κέζα ζηελ δψλε επηξξνήο ηεο 
εθζθαθήο, π.ρ. ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα, πιαηείεο, νηθφπεδα, γήπεδα, απιέο, 
πξναχιηα, θιπ. - ζπλζήθεο «ειεχζεξνπ πεδίνπ». 

Ο Τπεχζπλνο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μειεηεηή ζα έρνπλ 
ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

 ηελ νξγάλσζε κεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠ 

 ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ΓΓΠ  

 ηελ ζχληαμε ησλ Πξνγξακκάησλ ΓΓΠ 

 ηελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ ΓΓΠ θαη φιεο ηηο απαηηνχκελεο επαθέο ζπλελλνήζεηο 
θαη ελέξγεηεο κε ηδηψηεο θαη θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 
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 ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ 

 ηε ζπιινγή ησλ κεηξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ 

 ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ κεηξήζεσλ 

 ηελ παξνπζίαζε ησλ κεηξήζεσλ ΓΓΠ 

 ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜ, ηνπο Μεραληθνχο Καηαζθεπήο, ηνπο 
ινηπνχο Μειεηεηέο ηνπ Έξγνπ, άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο ζρεηηθά κε ζέκαηα 
ΓΓΠ 

 ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πξνφδνπ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ 
 

6.2 Όξηα Δπηθπιαθήο θαη πλαγεξκνχ. 

Σα φξηα επηθπιαθήο θαη ζπλαγεξκνχ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα κεηξνχκελα κεγέζε 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηνξηζηηθέο ηηκέο ησλ θηεξίσλ / θαηαζθεπψλ ηεο δψλεο 
επηξξνήο ηεο παξ. 5.8 ηνπ παξφληνο, θαη δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1. 

 

 

 

 

 

Π
Πίλαθαο 6.1: Όξηα επηθπιαθήο θαη ζπλαγεξκνχ 

 

6.3 Όξγαλα ΓΓΠ. 

6.3.1 Γεληθά. 

Ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 18674-1. Δηδηθφηεξεο αλαθνξέο 
ζην ελ ιφγσ πξφηππν γίλνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Κάζε φξγαλν ηεο ΓΓΠ νλνκάδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλε νλνκαηνινγία θαη ζα 
απνηππψλεηαη κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο ζην ζχζηεκα ΟΜΑ. 

Με κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ νξγάλσλ 
(ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο, ξσγκφκεηξα,) πνπ ηνπνζεηνχληαη επί θηεξίσλ θαη 
θαηαζθεπψλ ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ρξεζηψλ ηνπο. Ο Αλάδνρνο 
ζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 
φπνησλ ζρεηηθψλ θζνξψλ ή βιαβψλ πξνθιεζνχλ ζηα θηίξηα/ θαηαζθεπέο θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία ή απεγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ. 

Θα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ απφ δεκίεο, κηθξναηπρήκαηα, 
βαλδαιηζκφ θιπ. 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ νξγάλσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ΓΓΠ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα 
γηα ηελ ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΓΠ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο άκεζεο 
αληηθαηάζηαζεο νπνησλδήπνηε νξγάλσλ ππνζηνχλ βιάβε ή θαηαζηξαθνχλ απφ 

Μεηξνχκελε 
Παξάκεηξνο 

Όξην Δπηθπιαθήο Όξην πλαγεξκνχ 

Διεχζεξν 
Πεδίν 
θιπ 

πλήζε 
Κηίξηα  
(Σχπνο 1) 

Δπαίζζεηα 
θιπ Κηίξηα 
(Σχπνο 2) 

Διεχζεξν 
Πεδίν 
θιπ 

πλήζε 
Κηίξηα  
(Σχπνο  1) 

Δπαίζζεηα 
θιπ Κηίξηα 
(Σχπνο 2) 

πλνιηθή 
Καζίδεζε 
(mm) 

7mm 7mm 5mm 10mm 10mm 7mm 

Γσληαθή 
Παξακφξ-
θσζε 

1:1000 1:1000 1:1200 1:800 1:800 1:1000 
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νπνηαδήπνηε αηηία. 

ε φιεο ηηο κεηξήζεηο ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςε νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επηδξνχλ επί ηνπ νξγάλνπ ή/θαη ηνπ δνκνζηαηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ παξαθνινπζείηαη 
(ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, πγξαζία, θιπ), θάζε θνξά πνπ απηέο 
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηηο θαλνληθέο. 

Πέξαλ ησλ νξγάλσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο ΓΓΠ, κπνξεί ζε 
κεηαγελέζηεξν ηεο έγθξηζεο ρξφλν λα απαηηεζεί θαη εγθαηάζηαζε πεξηζζνηέξσλ 
νξγάλσλ ή/ θαη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νξγάλσλ, ζην πιαίζην ζπκβάλησλ ή γηα άιινπο 
ζπνπδαίνπο ιφγνπο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ ή απαίηεζεο ηεο 
ΑΜ. 

6.3.2 Μεηξήζεηο αλαθνξάο. 

Όια ηα φξγαλα ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα κεηξψληαη γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπο, λα δηαπηζησζνχλ 
κεηαβνιέο ζηηο κεηξήζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ γηα ιφγνπο κε ζρεηηδνκέλνπο κε ηελ 
θαηαζθεπή θαη γηα λα θαζνξηζζνχλ νη κεηξήζεηο αλαθνξάο ησλ νξγάλσλ.  

Έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο ηεζζάξσλ δηαδνρηθψλ θχθισλ κεηξήζεσλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε φξγαλν, εληφο ηεο πξνδηαγξαθφκελεο αθξηβείαο, ψζηε λα 
νξηζηνχλ νη κεηξήζεηο αλαθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ νη κεηξήζεηο ησλ θχθισλ 
απηψλ απνθιίλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη 
πξφζζεηεο κεηξήζεηο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απαινηθή πηζαλψλ 
ζθαικάησλ. 

ε πεξίπησζε, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο (νινζρεξήο θαηαζηξνθή ή 
κεξηθή βιάβε ιφγσ ρηππήκαηνο θιπ) νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ΓΓΠ, ζα πξέπεη λα 
ιεθζεί λέα κέηξεζε αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. ηελ πεξίπησζε 
αλαζηξέςηκεο δεκηάο ζε φξγαλν ή αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε φκνην φξγαλν ζηελ 
αθξηβψο ίδηα ζέζε (δειαδή ίδηεο ζπληεηαγκέλεο ΟΜΑ), ηα απνηειέζκαηα ησλ 
κεηξήζεσλ κεηά απφ θάζε λέα κέηξεζε αλαθνξάο ζα ζπλερίδνπλ ηε ζεηξά ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ νξγάλνπ (ελζσκάησζε ησλ λέσλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνξία 
ησλ κεηξήζεσλ). Σν απνηέιεζκα ην νπνίν ζα αληηζηνηρεί ζηε λέα κέηξεζε 
αλαθνξάο ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξφζθαηε ηάζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ νξγάλνπ 
πξηλ ηελ δεκηά ή θαηαζηξνθή ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπκθσλείηαη εγγξάθσο 
κε ηελ ΑΜ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην φξγαλν ΓΓΠ αληηθαζίζηαηαη κε φκνην φξγαλν ζε 
θνληηλή ζέζε (δειαδή δηαθνξεηηθέο ζπληεηαγκέλεο ΟΜΑ) ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ γηα ηε 
δηελέξγεηα ηεο λέαο κέηξεζεο αλαθνξάο θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηε 
λέα κέηξεζε αλαθνξάο ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε ηάζε ησλ 
κεηξήζεσλ ησλ πιεζηέζηεξσλ νξγάλσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπκθσλείηαη 
εγγξάθσο κε ηελ ΑΜ.  

ηελ πεξίπησζε λέαο εγθαηάζηαζεο νξγάλνπ ζε ζεκείν ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο 
πεξηνρήο φπνπ ήδε πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο, ην απνηέιεζκα ηεο λέαο 
κέηξεζεο αλαθνξάο ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε ηάζε ησλ 
κεηξήζεσλ ησλ πιεζηέζηεξσλ νξγάλσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπκθσλείηαη κε 
ηελ ΑΜ.  

 

6.3.3 Υσξνζηαζκηθέο κεηξήζεηο. 

Οη ρσξνζηαζκηθέο κεηξήζεηο ζα ιακβάλνληαη επί ρσξνζηαζκηθψλ αθίδσλ. Ο 
Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη δίθηπν κε ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο επί δνκηθψλ ζηνηρείσλ, 
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ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαθφξπθσλ κεηαθηλήζεσλ 
ζηελ επηθάλεηα θαη ζην ζχλνιν ησλ θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηεο δψλεο επηξξνήο 
ηεο εθζθαθήο.  

Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο πνπ εθπνλνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΓΠ ζα 
γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε επίγεησλ ηνπνγξαθηθψλ κεζφδσλ θαη κε ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ΟΜΑ, θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
θαη ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ 
θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε λέσλ φπνπ θαη εάλ απαηηεζεί. 

Οη ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο ζα είλαη κνξθήο βίδαο πάθησζεο απφ γαιβαληζκέλν 
ράιπβα ηεο νπνίαο ην ζηέιερνο ζα είλαη κήθνπο 10cm θαη δηακέηξνπ 1cm, ε δε 
θεθαιή ζα είλαη ηκήκα ζθαίξαο κε δηάκεηξν 3cm. Σν ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο πνπ 
παθηψλεηαη ζα είλαη κε ζπείξσκα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 
ζπλάθεηα πάθησζεο. Ζ πάθησζε ζα γίλεηαη κε επνμηθή θφιια (ξεηίλε θαη 
ζθιεξπληήο) ή άιιε εηδηθή θφιια. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αθίδσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη φζν απαηηείηαη βαζηά έηζη ψζηε λα 
κελ πξνθαιεί ηξαπκαηηζκνχο ζε δηεξρφκελνπο θαη γεληθφηεξα λα κελ κπνξεί λα 
θακθζεί ή λα θαηαζηξαθεί εχθνια. Οη αθίδεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο δελ ζα πξέπεη λα πξνεμέρνπλ πέξαλ ηεο θεθαιήο ηνπο. 

Δλαιιαθηηθά, φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηάηξεζε θαη πάθησζε ησλ αλσηέξσ αθίδσλ, 
ζα ηνπνζεηνχληαη ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο επαθήο κε αινπκηλέληα πιάθα ή γσλία 
ζηελ νπνία ζα ππάξρεη ραιχβδηλε ζθαίξα θαηάιιεια επηθνιιεκέλε ζε εκηζθαηξηθή 
νπή ίδηαο δηακέηξνπ. Σν κέγεζνο ηεο πιάθαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2cm επί 2cm, ελψ 
ην νξηδφληην ζηέιερνο ηεο γσλίαο 5cm επί 2cm θαη ην θαηαθφξπθν 7cm επί 2cm. Σν 
πάρνο ηεο πιάθαο αινπκηλίνπ ή ηεο γσλίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8mm. 

Οη ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο ηνπνζεηνχληαη απ’ επζείαο ζηελ επηθάλεηα δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο (π.ρ. νδφζηξσκα, πεδνδξφκην, ξείζξν 
θιπ), ζε δνκηθά ζηνηρεία επί ησλ θηεξίσλ (π.ρ. ζε θαηαθφξπθα ζηνηρεία, 
ππνζηπιψκαηα θαη ηνίρνπο) ή άιιεο θαηάιιειεο δηαηάμεηο. 

Οη ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο επί ησλ θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε 
ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπο, π.ρ. ππνζηπιψκαηα, ζεκέιηα, θέξνπζεο 
ηνηρνπνηίεο θιπ. Γηα θάζε θηήξην θαη θαηαζθεπή ν αξηζκφο αθίδσλ ζα είλαη ηέηνηνο 
ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηεο γσληαθήο παξακφξθσζεο θαη ηεο 
δηαθνξηθήο θαζίδεζεο ζε δχν δηεπζχλζεηο, παξάιιεια θαη εγθάξζηα ζηνλ άμνλα ησλ 
έξγσλ γηα θάζε ηκήκα ηνπ θηεξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο πνπ δχλαηαη λα 
παξακνξθσζεί. 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα άιιεο δηαηάμεηο, ε 
νπνία ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ. 

ε θπζηθφ έδαθνο κέρξη ηελ επηθάλεηα θαη εηδηθφηεξα ζε βξαρψδεο έδαθνο, νη 
ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο ηνπνζεηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε απηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ζε δνκηθά ζηνηρεία (βιέπε παξαπάλσ). 

ηηο πεξηπηψζεηο αλάπηπμεο δηαηνκψλ ή θάλλαβνπ αθίδσλ ζε νδνζηξψκαηα, ε 
δηάηαμε ζα δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

Γηα ηηο κεηξήζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθνί ρσξνβάηεο αθξηβείαο 1mm αλά 
ρηιηφκεηξν. Οη ρσξνζηαζκηθέο κεηξήζεηο γηα ηηο θαηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο ζα 

εθηεινχληαη κε ειάρηζηε αθξίβεηα 1mm αλά ρηιηφκεηξν, θαη ζα γίλνληαη πάληνηε κε 
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αλνηθηέο ρσξνζηαζκηθέο νδεχζεηο πιήξσο εμαξηεκέλεο απφ ηα δχν άθξα απφ 
ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (reper) ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο ρσξνζηαζκηθψλ 
κεηξήζεσλ ΓΓΠ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ν επηθεθαιήο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζπλεξγείνπ ΓΓΠ 
ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε απνζπάζκαηα ησλ ηνπνγξαθηθψλ 
δηαγξακκάησλ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ εθηεινχληαη νη κεηξήζεηο. ε απηά ζα 
αλαγξάθνληαη νη θσδηθνί ησλ ζεκείσλ πνπ κεηξψληαη ψζηε λα απνθεχγνληαη ιάζε 
ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έιεγρν ζηελ ΑΜ ηα Πξσηφθνιια Σνπνγξαθηθψλ 
Μεηξήζεσλ ΓΓΠ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξ. 6.4.5 ηεο παξνχζεο. 

Σα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ζα θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη ζα κεηαθέξνληαη 
απηφκαηα ζε πξφγξακκα επεμεξγαζίαο. 

Σν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ ζα ππνβιεζεί κε ΦΤΤ πξνο έγθξηζε 
ζηελ ΑΜ θαη ζα εμαζθαιηζηνχλ άδεηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ 
θαη γηα ηελ ΑΜ. 

Σα φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ηα παξειθφκελά ηνπο (ζηαδίεο, ηξίπνδεο, θιπ) ζα 
ζπληεξνχληαη, ζα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 
ζα αληηθαζίζηαληαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. Όια ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ 
ζπλεκκέλα ζηα αληίζηνηρα Φχιια Τπνβνιήο Τιηθνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζην παξφλ. 

Οη κεηξήζεηο αλαθνξάο ιακβάλνληαη απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθνχο θχθινπο κεηξήζεσλ 
θαη ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Νέα κέηξεζε 
αλαθνξάο ζα ιακβάλεηαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ 
ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ. ε θάζε λέα κέηξεζε αλαθνξάο πξνζηίζεηαη ε ηειεπηαία 
έγθπξε κέηξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 
κε ηελ ΑΜ. Οη Μεηξήζεηο Αλαθνξάο Σνπνγξαθηθψλ Οξγάλσλ ΓΓΠ ζα ππνβάιινληαη 
γηα έιεγρν ζηελ ΑΜ (βι. 6.4.4 αθνινχζσο).  

Σα δίθηπα αλαθνξάο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ρσξνζηαζκηθέο 
κεηξήζεηο ηεο ΓΓΠ, ζα ηδξπζνχλ αλεμάξηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΓΠ, ζα ζπλδένληαη 
κε ζεκεία ηνπ πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ηδξπζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ 
(άξζξν 107 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο) θαη ζα απνηεινχληαη  απφ ηθαλφ αξηζκφ 
βξφγρσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα θαηά ηελ επίιπζε 
ηνπ δηθηχνπ. Ο ηξφπνο ίδξπζεο, κέηξεζεο, ππνινγηζκνχ θαη ε αθξίβεηα ησλ 
κεηξήζεσλ ζα είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν. Όινη νη 
ππνινγηζκνί ησλ πςνκέηξσλ ζα γίλνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  

Οη ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (reper) ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ 
κεηξήζεσλ ηεο ΓΓΠ ζα εγθαζίζηαληαη κε κφληκε ζήκαλζε ζε πεξηνρέο εθηφο δψλεο 
επηξξνήο ησλ έξγσλ, νη νπνίεο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. 

Σν δίθηπν αλαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο ρσξνζηαζκηθέο κεηξήζεηο επί 
ρσξνζηαζκηθψλ αθίδσλ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ΓΓΠ.  

Ο έιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ αλαθνξάο πνπ ζα ηδξπζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ΓΓΠ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ θαη φια ηα ζηνηρεία απηνχ ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ. 

6.3.3.1 Πνζφηεηεο θαη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο νξγάλσλ. 
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 Κηήξηα - θαηαζθεπέο ηεο δψλεο επηξξνήο. 
Υσξνζηαζκηθέο αθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε ειεχζεξε φςε θηεξίνπ ηεο 
δψλεο επηξξνήο σο εμήο: γηα ηηο φςεηο κήθνπο έσο 10m ηνπνζεηνχληαη 2 
ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο, ελψ γηα ηηο φςεηο κεγαιχηεξνπ κήθνπο νη ρσξνζηαζκηθέο 
αθίδεο πξνζαπμάλνληαη αλάινγα κε ην κήθνο ηεο φςεο, ηελ χπαξμε αξκψλ 
θιπ. 

 Δπηθάλεηα εδάθνπο γχξσ απφ εθζθαθέο.  
Αθίδεο ζε θάλλαβν ειάρηζηεο ππθλφηεηαο 10mx10m πνπ λα θαιχπηεη φιε ηελ 
δψλε επηξξνήο.  
Αθίδεο ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο νξηζηηθέο ζέζεηο θξεαηίσλ ΟΚΧ γχξσ απφ ηελ 
εθζθαθή. 
Δπίζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αθίδσλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζρέδην 
εξγνηαμηαθψλ θαηαιήςεσλ νχησο ψζηε λα πξνηηκνχληαη ζέζεηο κε καθξνρξφληα 
θαηά ην δπλαηφλ πξφζβαζε απφ ηα ζπλεξγεία κεηξήζεσλ. 

 

6.3.3.2 Έλαξμε θαη ζπρλφηεηεο ιήςεο κεηξήζεσλ. 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο έλαξμεο θαη ζπρλφηεηαο ιήςεο ησλ κεηξήζεσλ είλαη νη 
εμήο: 

 Απαηηείηαη εγθαηάζηαζε δηθηχνπ θαη ιήςε κεηξήζεσλ αλαθνξάο ηνπιάρηζηνλ 10 
εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εθζθαθήο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο 
ζηα θηήξηα πνπ παξαθνινπζνχληαη. 

 Ζ ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη γεληθψο ηξεηο κεηξήζεηο ηελ εβδνκάδα γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθηεινχληαη εθζθαθέο, θαη ζα πξνζαξκφδεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ησλ θαζηδήζεσλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο κεηξήζεηο, ε 
ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ζα απμάλεηαη. Οη κεηξήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
ζα ζπλερίδνληαη κε θαηάιιειε απμεκέλε ζπρλφηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα κέρξη ηελ 
ζηαζεξνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί πιήξσο ην 
θαηλφκελν πνπ πξνθαιεί ηελ κεηαβνιή απηή. 

 Ζ δηαθνπή ησλ κεηξήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

Ζ ΑΜ είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ εχινγε θαη εκπεξηζηαησκέλε θξίζε ηεο, λα δεηήζεη 
αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, έλαξμε κεηξήζεσλ ζε πεξηνρή ηεο δψλεο 
επηξξνήο πνπ δελ εθηεινχληαη κεηξήζεηο ΓΓΠ ή επαλέλαξμε ησλ κεηξήζεσλ ζε 
πεξηνρέο πνπ νη κεηξήζεηο έρνπλ δηαθνπεί. 

 

6.3.4  Ρσγκφκεηξα. 

Σα ξσγκφκεηξα ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο κεηαβνιήο αλνίγκαηνο ξσγκήο 
ζε κία ή δχν δηαζηάζεηο (παξάιιεια θαη θάζεηα ζηελ δηεχζπλζε ηεο ξσγκήο). Χο 
ξσγκέο λννχληαη φρη κφλν απηέο επί ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ θαζεαπηνχ (π.ρ. 
ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνχ ή ησλ ηνηρνπιεξψζεσλ ή ησλ ηνηρνδνκψλ) αιιά θαη νη 
ξσγκέο απνθνιιήζεσο, απνζπλδέζεσο (π.ρ. κεηαμχ ζθειεηνχ θαη άιισλ ζηνηρείσλ) 
θαζψο θαη κεηαμχ αξκψλ θηεξίσλ.  

Ο ηχπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξσγκφκεηξσλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε 
κέηξεζε ηνπ αλνίγκαηνο ξσγκψλ, ησλ απνθνιιήζεσλ θαη ησλ κεηαζέζεσλ ζε 
δνκηθά ζηνηρεία (π.ρ. ηνηρνπνηίεο, εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα θιπ). 

Σα ξσγκφκεηξα ζα κεηξνχλ ην άλνηγκα ξσγκήο ζε κία ή δχν δηαζηάζεηο 
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(παξάιιεια θαη θάζεηα ζηελ δηεχζπλζε ηεο ξσγκήο) ή ζα είλαη εηδηθνχ ηχπνπ γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε κεηαζέζεσλ θαη ζηξνθψλ. 

 

6.3.4.1 Πνζφηεηεο θαη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο νξγάλσλ. 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ξσγκφκεηξα φπνπ θαη αλ απαηηεζεί ζε φζα θηήξηα θαη θαηαζθεπέο 
ηεο δψλεο επηξξνήο ππάξρνπλ ξσγκέο φπσο ζα δηαπηζησζεί θαηά ηελ απηνςία 
θηεξίσλ/θαηαζθεπψλ, βι. θαη παξ. 3.2.2 θαη 5.8. 

Όηαλ εκθαληζηεί λέα ξσγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ είηε ζε 
θηήξηα θαη θαηαζθεπέο ηεο δψλεο επηξξνήο είηε ζηελ αληηζηήξημε ησλ εθζθαθψλ, ζα 
ηνπνζεηείηαη ξσγκφκεηξν θαη ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα ε ΑΜ. 

 

6.3.4.2 Έλαξμε θαη ζπρλφηεηεο ιήςεο κεηξήζεσλ. 

Ζ ζπρλφηεηα κέηξεζεο, ε αξαίσζε θαη ην πέξαο απηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ 
κεηαβνιήο αλνίγκαηνο ξσγκήο, θαη πάλησο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ 
ζπρλφηεηα ρσξνζηαζκηθψλ κεηξήζεσλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
κεηξήζεσλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο πνπ 
ηπρφλ επεξεάδνπλ ηε κέηξεζε ζηελ ελ ιφγσ ζέζε. 

 

6.4  Τπνβνιέο. 

6.4.1 Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη, Φχιιν Τπνβνιήο Τιηθνχ (ΦΤΤ) ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, γηα θάζε φξγαλν ΓΓΠ  θαζψο θαη γηα φια ηα 
παξειθφκελα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη κέηξεζή ηνπο. Ο 
Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα ππνβάιεη έγθαηξα ηα ΦΤΤ, έηζη ψζηε απηά λα έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ ΓΓΠ. 

6.4.2 Πξφγξακκα ΓΓΠ. 

Ο Αλάδνρνο καδί κε ηελ Μειέηε Αληηζηήξημεο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν θαη 
έγθξηζε Πξφγξακκα ΓΓΠ, ην νπνίν ζα απνηειεί, φπσο πξνβιέπεη ν Δπξσθψδηθαο 7 
(Μέξνο 1, §2.8.(4)), κέξνο ησλ κειεηψλ γεσηερληθνχ ζρεδηαζκνχ θάζε ηκήκαηνο ηνπ 
Έξγνπ. Σν Πξφγξακκα ΓΓΠ γηα θάζε ηκήκα ηνπ Έξγνπ ζα εθπνλείηαη απφ ηνλ 
Μειεηεηή θαη ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο. 

Σν Πξφγξακκα ΓΓΠ ζα απνηειείηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα: 

 

6.4.2.1 Σερληθή Έθζεζε Πξνγξάκκαηνο ΓΓΠ. 

Ζ Σερληθή Έθζεζε απνηειεί μερσξηζηφ ηεχρνο θαη πεξηέρεη: 

 Παξαπνκπέο ζηα έγγξαθα, ηεχρε, ζρέδηα ησλ εγθεθξηκέλσλ  πξναπαηηνχκελσλ 
θαη ζρεηηθψλ ππνβνιψλ. 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, κε ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ γεσινγηθψλ, πδξνγεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ 
ζπλζεθψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ηεο δψλεο επηξξνήο, φπσο 
ζα πξνθχςεη απφ ηελ απηνςηα θηεξίσλ/ θαηαζθεπψλ, βι. θαη παξ. 3.2.2 θαη 5.8. 
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 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΓΠ (κεηξνχκελα κεγέζε - 
παξάκεηξνη, φξγαλα ΓΓΠ) κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ νξγάλσλ 

 Σν πξφγξακκα γηα ηελ έλαξμε, ηελ ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ησλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπρλφηεηαο, γηα θάζε ηχπν νξγάλνπ ζε ζπζρέηηζε κε ηελ 
κεζνδνινγία. ην πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο 
θάζε νξγάλνπ θαη ν ρξφλνο ιήςεο κεηξήζεσλ αλαθνξάο. 

 Σα φξηα επηθπιαθήο θαη ζπλαγεξκνχ. 

 πγθεληξσηηθφ πίλαθα κε ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ νξγάλσλ ΓΓΠ. 

 

6.4.2.2 Σερληθή Έθζεζε Σνπνγξαθηθήο Παξαθνινχζεζεο ΓΓΠ. 

Ζ Σερληθή Έθζεζε απνηειεί μερσξηζηφ ηεχρνο θαη πεξηέρεη: 

 Σα πςνκεηξηθά δίθηπα αλαθνξάο ησλ ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΓΠ, ζα εμαξηψληαη απφ ην πςνκεηξηθφ δίθηπν πνπ ζα 
ηδξπζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ο ηξφπνο ίδξπζεο, κέηξεζεο, ππνινγηζκνχ 
θαη ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη αληίζηνηρα ίδηα κε απηά πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη ζην άξζξν 107 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ ΠΜ θαη ζην 
παξφλ άξζξν. 
Οη πξσηνγελείο κεηξήζεηο, νη ππνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα θαη νη αθξίβεηεο 
φισλ ησλ πςνκεηξηθψλ δηθηχσλ αλαθνξάο, ηα νπνία ηδξχνληαη γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο ΓΓΠ, ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Οη ππνινγηζκνί ησλ 
δηθηχσλ ζα γίλνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

 Σελ νλνκαζία, ηελ πεξηγξαθή, ηε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ηηο 
ζπληεηαγκέλεο (Υ,Τ,Ζ) φισλ ησλ ζεκείσλ ησλ δηθηχσλ αλαθνξάο πνπ 
ηδξχνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΓΠ, ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΑΜ θαη ζε 
ςεθηαθή κνξθή. 

 Δπηπιένλ ζηελ ππνβνιή ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία κέηξεζεο 
ησλ θαηαθφξπθσλ κεηαθηλήζεσλ, δει. ε κέζνδνο κέηξεζεο, ν θσδηθφο αξηζκφο 
ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θιπ. 

 

6.4.2.3  ρέδην «Θέζεηο Οξγάλσλ ΓΓΠ». 

Σν ζρέδην ζα είλαη νξηδνληηνγξαθία ζε θιίκαθα 1:500 ή φπνηα άιιε ζπκθσλεζεί κε 
ηελ ΑΜ. ην ζρέδην απηφ απεηθνλίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα αθφινπζα: 

 Σν αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Έξγνπ κε ηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο. 

 Ζ δψλε επηξξνήο. 

 Σν αθξηβέο θαη επηθαηξνπνηεκέλν ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν ζην ζχζηεκα 
αλαθνξάο ΟΜΑ 

 Σα θηήξηα θαη νη θαηαζθεπέο κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπο, π.ρ. 
αξηζκφο νξφθσλ θαη ππνγείσλ, ρξήζε, θιπ,  

 Σα φξγαλα ΓΓΠ κε ηνπο θσδηθνχο ηνπο 

 Σα ζεκεία ειέγρνπ ρσξνζηαζκηθψλ κεηξήζεσλ 

 ηνηρεία γηα ηε ζέζε θαη ηελ ζηάζκε ηνπνζέηεζεο ηνπ θάζε νξγάλνπ 
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 Όια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ν Αλάδνρνο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ΓΓΠ, 
φπσο π.ρ. ζέζεηο, ρξήζεηο θαη θαηάζηαζε θξεάησλ θαη δηθηχσλ θιπ πνπ ηπρφλ 
ζα επεξεάζνπλ ηηο κεηξήζεηο ΓΓΠ. 

6.4.3 Έθζεζε Δγθαηάζηαζεο Οξγάλσλ ΓΓΠ. 

Τπνβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπεη ην 
Πξφγξακκα ΓΓΠ θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθά κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηπρφλ 
πξφζζεησλ/ κεηαγελέζηεξσλ νξγάλσλ ζην ίδην ηκήκα ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξ. 9.1 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 18674-1.Ζ έθζεζε ζα 
πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία απφ ηελ παξ. 9.1.2 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 18674-1, θαζψο θαη ηα αθφινπζα: 

 Καηάινγν απφ φια ηα εγθαηαζηεκέλα φξγαλα ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ γεληθή ηνπο ζέζε θαηά κήθνο ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνληαο ηνλ θσδηθφ 
ηνπο θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηειηθψλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ηνπο 
ζην ζχζηεκα ΟΜΑ. 

 ρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο αθξηβείο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ νξγάλσλ, ζε 
νξηδνληηνγξαθία θαη ηνκή (φπσο απαηηείηαη), κε ηηο απφιπηεο ζπληεηαγκέλεο ζην 
ζχζηεκα ΟΜΑ θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο ησλ κεηξήζεσλ. 

 Αλαιπηηθέο ηνπνζεζίεο φισλ ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ, κε ηηο 
ζπληεηαγκέλεο θαη ηα πςφκεηξα ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ αλαθνξάο ζχκθσλα κε 
ην ζχζηεκα ΟΜΑ. 

6.4.4 Μεηξήζεηο Αλαθνξάο Σνπνγξαθηθψλ Οξγάλσλ ΓΓΠ. 

Οη Μεηξήζεηο Αλαθνξάο Σνπνγξαθηθψλ Οξγάλσλ ΓΓΠ ζα ππνβάιινληαη γηα έιεγρν 
ζηελ ΑΜ κε μερσξηζηή ππνβνιή, ε νπνία ζα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
Τπεχζπλν Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Έξγνπ. ηελ ππνβνιή ζα 
πεξηιακβάλνληαη θαη ζε ςεθηαθή κνξθή νη πξσηνγελείο κεηξήζεηο, νη επηιχζεηο, νη 
ζπλνξζψζεηο, ηα απνηειέζκαηα θαη νη αθξίβεηεο ηνπο. 

Κάζε θνξά πνπ ζα ηδξχνληαη λέεο ρσξνζηαζκηθέο αθίδεο, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ 
πξνο έγθξηζε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή (Μεηξήζεηο Αλαθνξάο Σνπνγξαθηθψλ 
Οξγάλσλ ΓΓΠ) ζηελ νπνία ζα ππάξρεη θαη ην αληίζηνηρν ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο, 
φπνπ ζα θαίλνληαη ηα ζεκεία πνπ κεηξψληαη, νη ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο θαη νη 
πξνηεηλφκελεο νδεχζεηο κέηξεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη κεηξήζεηο αλαθνξάο 
ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο θαηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο ηνπ 
πξνυπάξρνληνο δηθηχνπ (θακπχιεο ηζνθαζηδήζεσλ) θαη ζηα δηαγξάκκαηα ησλ 
θαηαθφξπθσλ κεηαθηλήζεσλ κε ην ρξφλν, ζα παξνπζηάδεηαη κία αξρηθή ηηκή 
θαηαθφξπθεο κεηαθίλεζεο, ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαθφξπθε κεηαθίλεζε 
ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο λέαο αθίδαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θακπχιεο 
ηζνθαζηδήζεσλ.  

6.4.5 Πξσηνθφιια Σνπνγξαθηθψλ Μεηξήζεσλ ΓΓΠ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έιεγρν ζηελ ΑΜ ηα Πξσηφθνιια Σνπνγξαθηθψλ 
Μεηξήζεσλ ΓΓΠ κε ηηο πξσηνγελείο κεηξήζεηο, ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππε αλαγλψζηκε θαη ςεθηαθή κνξθή. 

6.4.6 Έθζεζε Διέγρνπ θαη Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ ΓΓΠ. 

πληάζζεηαη αλά ηκήκα ηνπ Έξγνπ μερσξηζηά, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 
θάζε εκέξαο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπρλφηεηαο,. Ζ Έθζεζε 
Διέγρνπ θαη Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ ΓΓΠ ππνβάιιεηαη, ππνγεγξακκέλε απφ 
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ηνλ Μειεηεηή θαη ηνλ Τπεχζπλν Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο, ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο 
ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ ΓΓΠ πνπ παξνπζηάδεη. ηηο πεξηφδνπο πνπ παξαθνινπζνχληαη 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ, νη αληίζηνηρεο εθζέζεηο αλά ηκήκα Έξγνπ 
ππνβάιινληαη κε θνηλή δηαβηβαζηηθή επηζηνιή. 

Ζ Έθζεζε Διέγρνπ θαη Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ ΓΓΠ ζα πεξηιακβάλεη θαη’ 
ειάρηζηνλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία απφ ηελ παξ. 9.2.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 
ISO 18674-1, θαζψο θαη ηα αθφινπζα: 

α) Παξαπνκπή ζην Πξφγξακκα ΓΓΠ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

β) πλνπηηθφ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 ηηο κέγηζηεο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηξήζεηο ΓΓΠ, 

 ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ΓΓΠ, 

 ηνπο θσδηθνχο ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ ΓΓΠ, 

 ηα αληίζηνηρα φξηα επηθπιαθήο θαη ζπλαγεξκνχ θάζε παξακέηξνπ, θαζψο θαη 

 εηδηθή επηζήκαλζε γηα ηηκέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα επηθπιαθήο, 

 εηδηθή επηζήκαλζε γηα ηηκέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ζπλαγεξκνχ θαη 
ελεκέξσζε γηα ηηο αθνινπζνχκελεο ελέξγεηεο. 

Ζ ΑΜ κπνξεί λα δεηήζεη, θαηά ηελ ηεθκεξησκέλε θαη εχινγε θξίζε ηεο, πξφζζεηα 
πεξηερφκελα θαηά πεξίπησζε. 

6.4.7 Μεηξψν Έξγνπ . 

ην πιαίζην ηεο ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ Τ) ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηα αθφινπζα πνπ αθνξνχλ ζηελ ΓΓΠ: 

6.4.7.1 Δθζέζεηο Πξνκήζεηαο θαη Δγθαηάζηαζεο Οξγάλσλ. 

Θα ππνβιεζεί ην ζχλνιν ησλ Δθζέζεσλ Πξνκήζεηαο θαη Δγθαηάζηαζεο Οξγάλσλ 
ηνπ Έξγνπ. 

6.4.7.2 Σειηθή Έθζεζε ΓΓΠ.  

Ζ έθζεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγνχκελεο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ απηνχ, 
ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

 Σειηθά (φπσο θαηαζθεπάζηεθαλ) δηαγξάκκαηα, θαηφςεηο, νξηδνληηνγξαθίεο. 

 Σειηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο, αλαθνξηθά κε ηα 
φξηα επηθπιαθήο θαη ζπλαγεξκνχ, θιπ. 

 Έθζεζε παξνχζαο θαηάζηαζεο φισλ ησλ νξγάλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα  

ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζηεθαλ». 
6.5 πζθέςεηο ΓΓΠ. 

Σα ζέκαηα ΓΓΠ ηνπ Έξγνπ ζα ζπδεηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζπζθέςεσλ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ 
νξίσλ επηθπιαθήο θαη ζπλαγεξκνχ, ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη άκεζα ηελ ΑΜ γηα ηε 
δηελέξγεηα ζχζθεςεο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ, πξνθεηκέλνπ 
λα ιεθζνχλ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε κέηξα. 

πζθέςεηο ΓΓΠ κπνξεί λα δηεμαρζνχλ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ απαίηεζεο 
ηεο ΑΜ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ 
 

Γηαζέζηκα ηνηρεία Γεηγκαηνιεπηηθώλ Γεσηξήζεσλ 

Σμήμα Ζργου α/α 
ορφγματοσ 

Δειγματοληπτικέσ 
γεωτρήςεισ 

αναφοράσ 
[1]

 

Γεωλογικέσ ςυνθήκεσ Βάθοσ ςτάθμησ 
υπογείου νεροφ 

[2]
 

(m) 

Φξέαξ ΔΤΓΑΠ 1 GP3585 * 0,0-1,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
1,4-3,8: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
3,8-5,2: ηϊνθ διάτμθςθσ 
5,2-6,0: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
6,0-8,6: λατυποπαγζσ 
8,6-22,7: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
22,7-23,0: ηϊνθ διάτμθςθσ 
23,0-40,2: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
40,2-41,2: ηϊνθ διάτμθςθσ 

0,5 

Φξέαξ Βεΐθνπ 2 GH2582   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-0,9: αδρόκοκκα εδάφθ 
0,9-2,4: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
2,4-24,8: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 
24,8-28: ψαμμίτθσ 
28-40,1: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

- 

GP1524   0,0-0,5: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,5-1: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
1-14,7: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 
14,7-18,8: ψαμμίτθσ 
18,8-25,8: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 
25,8-27,6: αργιλόλικοσ 
27,6-40,1: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

41,4 

ηαζκφο «ΑΛΟ 
ΒΔΨΚΟΤ» 

3 GP1523 * 0,0-2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
2-2,9: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
2,9-8,7: αργιλόλικοσ 
8,7-10,8: ψαμμίτθσ 
10,8-15,9: αργιλόλικοσ 
15,9-28,4: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

14,7 

4 ΔΕΝ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ 

5 GP2577   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-1,6: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
1,6-28,1: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

19,3 

6 GP2578   0,0-0,8: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,8-1,5: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
1,5-28,3: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

18,7 

7 GP2578   0,0-0,8: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,8-1,5: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
1,5-28,3: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

18,7 

8 GP1522   0,0-1: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
1-28,3: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

19,4 
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GH2576 * 0,0-0,6: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,6-0,8: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
0,8-21: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 
21-24,7: αργιλόλικοσ 
24,7-27,9: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

- 

ηαζκφο 
«ΓΑΛΑΣΗ» 

9 YP0001 * 0,0-0,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,4-1,8: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
1,8-5,1: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
5,1-14,9: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
14,9-20,1:ψαμμίτθσ 
20,1-30,6: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 
30,6-31,1: ηϊνθ διάτμθςθσ 
31,1-34,8: ψαμμίτθσ 
34,8-38: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

14,5 

10 GP2571 * 0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-2,5: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
2,5-3,6: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
3,6-16,8: ψαμμίτθσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλόλικου 
16,8-18,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
18,5-25,7: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
25,7-26,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
26,5-31: αργιλόλικοσ 
31-33: ψαμμίτθσ 
33-39,3: αργιλόλικοσ 

12,3 

GP2572   0,0-0,1: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,1-3,6: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
3,6-6,4: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
6,4-14,5: εναλλαγζσ ιλυόλικου & 
αςβεςτόλικου 
14,5-16,4: ηϊνθ διάτμθςθσ 
16,4-30,1: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
30,1-39,5: αργιλόλικοσ 

3,7 

11 GP2571 * 0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-2,5: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
2,5-3,6: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
3,6-16,8: ψαμμίτθσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλόλικου 
16,8-18,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
18,5-25,7: εναλλαγζσ ιλυόλικου & ψαμμίτθ 
25,7-26,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
26,5-31: αργιλόλικοσ 
31-33: ψαμμίτθσ 
33-39,3: αργιλόλικοσ 

12,3 
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12 GP1519   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-3,7: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
3,7-5: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
5-19,3: ψαμμίτθσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλόλικου 
19,3-20,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
20,5-22,3: αργιλόλικοσ 
22,3-25,2: ψαμμίτθσ 
25,2-26: ηϊνθ διάτμθςθσ 
26-40,4: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

15,5 

Φξέαξ Πάξλεζνο 13 YP0003   0,0-0,5: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,5-1,3: αδρόκκοκα εδάφθ 
1,3-12,9: αργιλόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
ψαμμίτθ 
12,9-20,5: αςβεςτόλικοσ 
20,5-37,2: ψαμμίτθσ 
37,2-52,4: αργιλόλικοσ 
52,4-58,9: μαργαϊκόσ αςβεςτόλικοσ 

23,9 

ηαζκφο 
«ΚΤΦΔΛΖ» 

14 GP2558 * 0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-3: αδρόκκοκα εδάφθ 
3-4,5: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
4,5-17,7: μεταϊλυόλικοσ 
17,7-19,6: αςβεςτιτικόσ μεταψαμμίτθσ 
19,6-30,8: μεταϊλυόλικοσ 
30,8-31,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
31,5-33,2: μεταϊλυόλικοσ 

6,1 

15 GH1514   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-4: αδρόκκοκα εδάφθ 
4-5,8: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
5,8-21,1: μεταϊλυόλικοσ 
21,1-22,8: αςβεςτιτικόσ μεταψαμμίτθσ 
22,8-27,3: μεταϊλυόλικοσ 
27,3-34: αςβεςτόλικοσ 

- 

GP2558   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-3: αδρόκκοκα εδάφθ 
3-4,5: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
4,5-17,7: μεταϊλυόλικοσ 
17,7-19,6: αςβεςτιτικόσ μεταψαμμίτθσ 
19,6-30,8: μεταϊλυόλικοσ 
30,8-31,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
31,5-33,2: μεταϊλυόλικοσ 

6,1 

GP2557   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-3: αδρόκκοκα εδάφθ 
3-5,2: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
5,2-7,7: αςβεςτιτικόσ μεταψαμμίτθσ 
7,7-21,4: μεταϊλυόλικοσ 
21,4-23,5: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
23,5-25,1: ηϊνθ διάτμθςθσ 
25,1-32,2: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

4,5 
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16 GH1514 * 0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-4: αδρόκκοκα εδάφθ 
4-5,8: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
5,8-21,1: μεταϊλυόλικοσ 
21,1-22,8: αςβεςτιτικόσ μεταψαμμίτθσ 
22,8-27,3: μεταϊλυόλικοσ 
27,3-34: αςβεςτόλικοσ 

- 

ηαζκφο 
«ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ» 

17 GH1511   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,2-2: αδρόκκοκα εδάφθ 
2-4,6: λεπτόκοκκα εδάφθ 
4,6-6,1: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
6,1-7,5: μεταϊλυόλικοσ 
7,5-11,2: αςβεςτιτικόσ μεταψαμμίτθσ 
11,2-29,6: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
29,6-34: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

- 

GP2550   0,0-4,8: αδρόκκοκα εδάφθ 
4,8-7,1: λεπτόκοκκα εδάφθ 
7,1-8,4: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
8,4-24: μεταϊλυόλικοσ 
24-28,9: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 
28,9-33,2: μεταψαμμίτθσ 
33,2-36,1: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

8,5 

GP1510   0,0-0,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,3-1,9: αδρόκκοκα εδάφθ 
1,9-3: λεπτόκοκκα εδάφθ 
3-4: αδρόκκοκα εδάφθ 
4-4,6: λεπτόκοκκα εδάφθ 
4,6-6,2: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
6,2-18,9: μεταϊλυόλικοσ 
18,9-33,2: αργιλικόσ ςχίςτθσ 
33,2-35,4: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

3,9 

18 GP2551 * 0,0-0,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,3-6,3: αδρόκκοκα εδάφθ 
6,3-6,7: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
6,7-26,6: μεταϊλυόλικοσ 
26,6-28,4: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
28,4-35,4: μεταϊλυόλικοσ 

7,7 

ηαζκφο 
«ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» 

19 GP1508   0,0-9,6: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
9,6-20,1: μεταϊλυόλικοσ 
20,1-25,1: μεταψαμμίτθσ 
25,1-35,1: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

5,9 
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20 GP1507 * 0,0-0,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,3-2: αδρόκκοκα εδάφθ 
2-4,8: μεταϊλυόλικοσ 
4,8-30,2: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
30,2-35,8: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

2,0 

21 GP1507 * 0,0-0,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
0,3-2: αδρόκκοκα εδάφθ 
2-4,8: μεταϊλυόλικοσ 
4,8-30,2: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
30,2-35,8: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

2,0 

22 GP2545 * 0,0-0,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,3-2: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
2-34,8: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
34,8-41,2: μεταψαμμίτθσ 

6,7 

ηαζκφο 
«ΔΞΑΡΥΔΗΑ» 

23 GP2540   0,0-4,1: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
4,1-4,8:  μανδφασ αποςάκρωςθσ 
4,8-6: μεταψαμμίτθσ 
6-15: μεταϊλυόλικοσ 
15-18,9: μεταϊλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 
18,9-19,6: χλωριτικόσ ςχιςτόλικοσ 
19,6-30: μεταϊλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

3,1 

GP1504   0,0-3,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
3,4-4,4: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
4,4-14,3:μεταψαμμίτθσ 
14,3-28,7: μεταϊλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

3,2 

GP2539   0,0-2: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
2-3,4:  μανδφασ αποςάκρωςθσ 
3,4-15,3: μεταψαμμίτθσ 
15,3-28: μεταϊλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

3,2 

Φξέαξ Βηβιηνζήθε 24 GP1502 * 0,0-0,5: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,5-2,6: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
2,6-5: αςβεςτόλικοσ 
5-13,4: εναλλαγζσ αςβεςτόλικου & 
ςχιςτόλικου 
13,4-18: αςβεςτόλικοσ 
18-21,8: ςχιςτόλικοσ 
21,8-22,9: ηϊνθ διάτμθςθσ 
22,9-33: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
33-35,9: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 
35,9-36,4: χλωριτικόσ ςχιςτόλικοσ 
36,4-40: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 

10,5 
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μεταψαμμίτθ 

NP2618 * 0,0-0,5: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,5-3,8: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
3,8-7,7: μεταψαμμίτθ 
7,7-18,8: εναλλαγζσ αςβεςτόλικου & 
ςχιςτόλικου 
18,8-20,7: αςβεςτόλικοσ 
20,7-29,1: ςχιςτόλικοσ 

11,3 

ηαζκφο 
«ΑΚΑΓΖΜΗΑ» 

25 GP1501   0,0-0,5: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,5-1,3: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
1,3-15,3: μεταψαμμίτθσ 
15,3-22,6: εναλλαγζσ αςβεςτόλικου & 
ςχιςτόλικου 
22,6-26,2: αςβεςτόλικοσ 
26,2-26,6: ηϊνθ διάτμθςθσ 
26,6-29,8: χλωριτικόσ ςχιςτόλικοσ 
29,8-32,5: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
32,5-32,8: χλωριτικόσ ςχιςτόλικοσ 
32,8-37,4: μεταϊλυόλικοσ 
37,4-40,1: μεταψαμμίτθσ 
40,1-43,1: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

13,3 

26 GP2534   0,0-0,6: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,6-2,3: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
2,3-8,9: μεταψαμμίτθσ 
8,9-19,7: εναλλαγζσ αςβεςτόλικου & 
ςχιςτόλικου 
19,7-22,9: ςχιςτόλικοσ 
22,9-25,8: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
25,8-26,6: χλωριτικόσ ςχιςτόλικοσ 
26,6-29,9: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 
29,9-32,5: μεταψαμμίτθσ 
32,5-35,7: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 
35,7-39,9: μεταψαμμίτθσ 
39,9-41,9: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

11,9 

ηαζκφο 
«ΚΟΛΧΝΑΚΗ» 

27 NP1592   0,0-0,9: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,9-5,5: μεταψαμμίτθσ 
5,5-12,9: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
12,9-13,9: ηϊνθ διάτμθςθσ 
13,9-18,7: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
18,7-27,5: μεταψαμμίτθσ 
27,5-28,7: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 
28,7-34: μεταψαμμίτθσ 

4,6 
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34-35,2: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

NP2623   0,0-2,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
2,4-2,8: μεταψαμμίτθσ 
2,8-10,5: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
10,5-11,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
11,5-17: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
17-29,6: μεταψαμμίτθσ 
29,6-31: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

4,5 

NH1591   0,0-1,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
1,4-2,1: μεταψαμμίτθσ 
2,1-4,2: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
4,2-4,8: ηϊνθ διάτμθςθσ 
4,8-25: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
25-34,1: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

- 

ηαζκφο 
«ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» 

28 NP2626   0,0-4: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
4-4,4: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
4,4-7,6: μεταψαμμίτθσ 
7,6-8.3: ηϊνθ διάτμθςθσ 
8,3-17,5: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
17,5-36,4: μεταψαμμίτθσ 

3,7 

NH1594   0,0-3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
3-4: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
4-13,3: μεταιλυόλικοσ 
13,3-22: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
22-29,4: μεταψαμμίτθσ 
29,4-36,9: μεταιλυόλικοσ 
36,9-38: μεταψαμμίτθσ 

- 

Φξέαξ 
δηαθιάδσζεο 
Δπαγγειηζκνχ 

29 NP1595 * 0,0-3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
3-4,5: αδρόκοκκα εδάφθ 
4,5-6,5: λατυποπαγζσ 
6,5-10,4: μεταιλυόλικοσ 
10,4-11,3: αςβεςτόλικοσ 
11,3-17,5: ηϊνθ διάτμθςθσ 
17,5-20: μεταψαμμίτθσ 
20-34: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
34-36: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

7,3 
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Φξέαξ Φνξκίσλνο 30 YP0005 * 0,0-0,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,4-2,2: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
2,2-22,3: φυλλίτθσ 
22,3-27,9: αςβεςτόλικοσ  
27,9-37,7: μεταιλυόλικοσ 

5,5 

ηαζκφο 
«ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ» 

31 NH2637   0,0-0,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,4-1,9: λατυποπαγζσ 
1,9-9,5: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
9,5-14,2: μεταψαμμίτθσ 
14,2-20,5: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
20,5-32: μεταιλυόλικοσ 

- 

NP2636 * 0,0-1,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
1,2-15,8: μεταψαμμίτθσ 
15,8-17,7: ηϊνθ διάτμθςθσ 
17,7-31,2: μεταιλυόλικοσ 

4,6 

32 NP1599 * 0,0-0,9: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,9-5,3: λατυποπαγζσ 
5,3-7,4: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
7,4-19,5: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
19,5-36,2: μεταιλυόλικοσ 

4,3 

ηαζκφο «ΝΖΑΡ 
ΖΣ» 

33 NP2665   0,0-0,9: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,9-10,1: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
10,1-13,3: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
13,3-24,4: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 
24,4-29,3: μεταψαμμίτθσ 
29,3-33,4: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
33,4-38,4: μεταψαμμίτθσ 

7,9 

34 YP0012   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,2-6,1: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
6,1-12,6: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
12,6-14,1: ηϊνθ διάτμθςθσ 
14,1-20,8: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 
20,8-37: ςχιςτόλικοσ 

6,2 

35 YP0013 * 0,0-0,6: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,6-3: λατυποπαγζσ 
3-5,1: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
5,1-5,8: μανδφασ αποςάκρωςθσ 
5,8-11,7: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
11,7-19: μεταϊλυόλικοσ 
19-41,1: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

3,7 
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41,1-42,1: μεταϊλυόλικοσ 

Φξέαξ 
Παλεπηζηεκηνχ-
πνιε 

36 YP0015   0,0-3,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
3,3-6,8: μεταϊλυόλικοσ 
6,8-14,6: μεταψαμμίτθσ 
14,6-15,1: ηϊνθ διάτμθςθσ 
15,1-20,6: μεταψαμμίτθσ 
20,6-41,7: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 
41,7-44,1: μεταιλυόλικοσ 
44,1-46: μεταιλυόλικοσ με ενςτρϊςεισ 
αργιλικοφ ςχίςτθ 

3,4 

ηαζκφο «ΗΛΗΗΑ» 37 NP2672   0,0-0,6: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,6-4: αδρόκοκκα εδάφθ 
4-15,3: μεταιλυόλικοσ 
15,3-30,9: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

3,3 

38 NP1604 * 0,0-1,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
1,3-18,6: λατυποπαγζσ 
18,6-33: μεταιλυόλικοσ 
33-34,9: ηϊνθ διάτμθςθσ 
34,9-37: ςερπεντινίτθσ 

11,1 

39 NP2673 * 0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,2-7,1: αργιλόλικοσ 
7,1-20,1: λατυποπαγζσ 
20,1-23,9: αργιλόλικοσ 
23,9-26,6: λατυποπαγζσ 
26,6-28,2: αργιλόλικοσ 
28,2-30,6: λατυποπαγζσ 
30,6-34,7: αργιλόλικοσ 
34,7-44,5: λατυποπαγζσ 

22,7 

40 NP2674 * 0,0-0,9: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,9-5,5: λατυποπαγζσ 
5,5-7,6: αργιλόλικοσ 
7,6-8,6: λατυποπαγζσ 
8,6-10,5: αργιλόλικοσ 
10,5-11,9: λατυποπαγζσ 
11,9-31,2: ςερπεντινίτθσ 

21,2 

ηαζκφο 
«ΕΧΓΡΑΦΟΤ» 

41 NP2677   0,0-0,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,4-19,3: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
19,3-20,3: ηϊνθ διάτμθςθσ 
20,3-30,2: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

0,7 

42 NP1606   0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,2-2: αδρόκοκκα εδάφθ 
2-20,2: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
20,2-41,3: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

2,9 
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43 NP1606 * 0,0-0,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,2-2: αδρόκοκκα εδάφθ 
2-20,2: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
20,2-41,3: αργιλικόσ ςχίςτθσ με ενςτρϊςεισ 
μεταψαμμίτθ 

2,9 

44 NH1607 * 0,0-0,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,3-8,9: αργιλόλικοσ 
8,9-9,8: λατυποπαγζσ 
9,8-13,2: αργιλόλικοσ 
13,2-15,5: λατυποπαγζσ 
15,5-18: αργιλόλικοσ 
18-34,4: μεταιλυόλικοσ 
34,4-48: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

- 

ηαζκφο «ΓΟΤΓΖ» 45 NP2681   0,0-0,1: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,1-12,3: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
12,3-14,1: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
14,1-16,9: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
16,9-19,8: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
19,8-22,4: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
22,4-24,2: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
24,2-29,7: μεταψαμμίτθσ 
29,7-33:εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

8,2 

46 NH2682 * 0,0-4,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
4,4-5: αδρόκοκκα εδάφθ 
5-15,4: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
15,4-19,1: αργιλόλικοσ 
19,1-26,4: λατυποπαγζσ 
26,4-31,1: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 

- 

47 NP1609   0,0-0,6: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,6-4,9: αδρόκοκκα εδάφθ 
4,9-7,1: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
7,1-9,3: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
9,3-11,6: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
11,6-12,9: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
12,9-17: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
17-23,5: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
23,5-27:λατυποπαγζσ 
27-34: μεταψαμμίτθσ 

6,0 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ ειίδα 70 απφ 70 

 

48 NP1609   0,0-0,6: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
0,6-4,9: αδρόκοκκα εδάφθ 
4,9-7,1: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
7,1-9,3: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
9,3-11,6: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
11,6-12,9: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
12,9-17: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
17-23,5: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
23,5-27:λατυποπαγζσ 
27-34: μεταψαμμίτθσ 

6,0 

Φξέαξ 
Γηθαηνζχλεο 

49 NP2687   0,0-3: αδρόκοκκα εδάφθ 
3-16,5: λατυποπαγζσ 
16,5-20,8: εναλλαγζσ μεταϊλυόλικου & 
μεταψαμμίτθ 
20,8-28,5: μεταιλυόλικοσ 
28,5-30,2: ηϊνθ διάτμθςθσ 
30,2-34:αργιλικόσ ςχίςτθσ 

3,3 

Φξέαξ ΓΝΑ 50 YP0148   0,0-1,2: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
1,2-13,1: λατυποπαγζσ 
13,1-20,6: ιλυόλικοσ 
20,6-23,9: λατυποπαγζσ 
23,9-27,4:  ιλυόλικοσ 
27,4-34,4: λατυποπαγζσ 
34,4-42: ιλυόλικοσ 
42-59,5: λατυποπαγζσ 
59,5-62,2: αργιλόλικοσ 

19,0 

Φξέαξ ΣΒΜ 
Καηεράθε 

51 NP1613   0,0-2,4: τεχνθτζσ αποκζςεισ 
2,4-13,6: λατυποπαγζσ 
13,6-17,8: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
17,8-26: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
26-34,1: λατυποπαγζσ 

9,3 

NH2693   0,0-9,3: τεχνθτζσ αποκζςεισ  
9,3-12,5: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
12,5-20: άργιλοσ χαμθλισ πλαςτικότθτασ 
20-21,4: λατυποπαγζσ 
21,4-23,7: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 
23,7-27,5:λατυποπαγζσ 
27,5-29,2: αργιλϊδεισ χάλικεσ, αμμϊδεισ 
χάλικεσ 

- 

      

ΖΜΔΗΧΖ 1     Οη γεσηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ ην φξπγκα ζεκεηψλνληαη κε «*». 

ΖΜΔΗΧΖ 2     Αθνξά ζηε εηήζηα αλψηεξε ζηάζκε ππνγείνπ λεξνχ.  
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