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1. ΣΕΥΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε εθπόλεζε ηνπνγξαθηθώλ κειεηώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο πξνο Αεξνδξόκην 
Μαθεδνλία, ζε πεξηνρέο όπσο απηέο νξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ηνπ 
παξόληνο ηεύρνπο. 

Οη παξαπάλσ ηνπνγξαθηθέο κειέηεο αθνξνύλ ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο 
ζε δνκεκέλεο θαη αδόκεηεο εθηάζεηο κεηά ην ηέινο ηεο Δπέθηαζεο πξνο 
Καιακαξηά θαη πξνο ην Αεξνδξόκην Μαθεδνλία, ζε κήθνο ράξαμεο 
πεξίπνπ 6,00 ρικ θαη θαη ζηελ ζέζε ηεζζάξσλ (4) λέσλ ζηαζκώλ, ζε δώλε 
ζπλνιηθνύ πιάηνπο πεξίπνπ από 150 έσο 200 κέηξα (δειαδή από 75 έσο 
100 κέηξα εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηεο ράξαμεο) θαη ζε δώλε απμεκέλνπ 
πιάηνπο ηνπηθά ζε ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο από Υ.Θ. 8+000 έσο                       
Υ.Θ. 9+000. 

Η πξναλαθεξόκελε δώλε πιάηνπο απνηύπσζεο νξίδεηαη ελδεηθηηθά, σο 
πξνο ηελ νξηδνληηνγξαθηθή ηεο ζέζε, από θιεηζηή ηεζιαζκέλε γξακκή 
ρξώκαηνο magenta ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηνπ πξνζαξηήκαηνο, ην νπνίν 
απνηειεί απνθιεηζηηθά πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν. Η νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε 
ηεο δώλεο απνηύπσζεο ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ (ΑΜ), πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ 
απνηύπσζεο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζην αληηθείκελν ησλ ηνπνγξαθηθώλ κειεηώλ ζα 
πεξηιακβάλεηαη ε απνηύπσζε ζηηο παξαθάησ δνκεκέλεο θαη αδόκεηεο 
εθηάζεηο, ήηνη ε απνηύπσζε πεξηνρώλ θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο ηεο 
επέθηαζεο πξνο Αεξνδξόκην Μαθεδνλία, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πεξίπνπ 
1094 ζηξεκκάησλ. 

Η ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ζηηο πεξηνρέο απηέο ζα γίλεη ζύκθσλα κε όζα 
αλαγξάθνληαη παξαθάησ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνηύπσζε όισλ ησλ 
πεξηνρώλ, πνπ πεξηθιείνληαη εληόο ηεο πξναλαθεξόκελεο ηεζιαζκέλεο 
γξακκήο ρξώκαηνο magenta, κε θιείζηκν όισλ ησλ θηηξίσλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζε απηέο.  

Η απνηύπσζε επίζεο ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο νδνύο, ηα πεδνδξόκηα, ηηο 
πιαηείεο, ηα πάξθα, ηηο λεζίδεο, ηα παξηέξηα θιπ ζην πιάηνο θαη ζην 
κήθνο ηνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηνρέο ηεο δώλεο 
απνηύπσζεο. ηα ζεκεία πνπ ε δώλε απνηύπσζεο πεξηιακβάλεη 
αληζόπεδνπο θόκβνπο, ε απνηύπσζε ζα πεξηιακβάλεη όια ηα επίπεδα 
απηώλ. 

ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηιακβάλνληαη ε ηνπνγξαθηθή 
απνηύπσζε ηεο θάζε πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:500, ε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ 
κνληέινπ εδάθνπο, ε ίδξπζε, κέηξεζε θαη ν ππνινγηζκόο ησλ δηθηύσλ 
νξηδνληηνγξαθηθνύ θαη πςνκεηξηθνύ ειέγρνπ, ε ζύληαμε ηνπνγξαθηθώλ 
δηαγξακκάησλ θαη ε ππνβνιή όισλ ησλ ζηνηρείσλ κεηξήζεσλ, 
ππνινγηζκώλ, πεξηγξαθώλ, ζρεδίσλ θιπ ζε αλαινγηθή θαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή. 
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Σν ζύζηεκα αλαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο 
εξγαζίεο ζα είλαη ην ΑΜΘ πνπ έρεη ηδξπζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΜΔΣΡΟ 
Θεζζαινλίθεο. 

Δπίζεο ν κειεηεηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη ζηελ ΑΜ ηηο ζπληεηαγκέλεο 
ησλ ζεκείσλ ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηθηύσλ θαη ζε ΑΜΘ θαη ζε ΔΓΑ. 

Γηα όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο, ζα γίλνληαη νη απαηηνύκελεο 
δηνξζώζεηο ιόγσ πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη δηάζιαζεο. 

Γηα όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δεηά ηελ 
ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ 
Τπεξεζία ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Η Τπεξεζία ζα πξνκεζεύζεη ζηνλ κειεηεηή όια ηα πιεξνθνξηαθά 
ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Ο κειεηεηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο θαη 
πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηνπ δνζνύλ. Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο 
κεηξήζεηο, απνηππώζεηο, ραξάμεηο, ελεκεξώζεηο ζρεδίσλ, ζύληαμε λέσλ 
θ.ι.π. ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε επίγεησλ κεζόδσλ. 

Αλ ν κειεηεηήο ρξεζηκνπνηήζεη ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, ζεκεία ειέγρνπ θαη 
ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο, πνπ είηε έρνπλ εγθαηαζηαζεί από απηόλ είηε 
από πξνεγνύκελνπο κειεηεηέο ππνρξενύηαη λα επαιεζεύζεη ηελ αθξίβεηα 
θαη ηελ νξζόηεηα ησλ ηνπνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ θαη 
λα απνδερζεί ηελ επζύλε ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ. 

Όιεο νη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο «Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο Γεσδαηηηθώλ, Σνπνγξαθηθώλ, Κηεκαηνινγηθώλ θαη 
Υαξηνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ» ηνπ Π.Γ. 696/1974 θαη ζύκθσλα  κε ηα 
παξαθάησ. 

2. Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
κειέηεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : 

α) Ίδξπζε βαζηθώλ θαη δεπηεξεπόλησλ νξηδνληηνγξαθηθώλ δηθηύσλ ζην 
ζύζηεκα αλαθνξάο ΑΜΘ θαη ζύλδεζή ηνπο κε ηα ήδε ππάξρνληα 
δίθηπα. Θα ηδξπζεί βαζηθό νξηδνληηνγξαθηθό δίθηπν ειέγρνπ θαζ’ όιν 
ην κήθνο ηεο ράξαμεο θάζε επέθηαζεο θαη ζε ζέζεηο θνληά ζηνπο 
ζηαζκνύο, ζηα θξέαηα ή όπνπ αιινύ απαηηεζεί, αιιά εθηόο δώλεο 
επηξξνήο ησλ κειινληηθώλ έξγσλ, νύησο ώζηε λα είλαη νη ζέζεηο απηέο 
αζθαιείο από επηπηώζεηο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Σν δίθηπν 
νξηδνληηνγξαθηθνύ ειέγρνπ (ηξηγσλνκεηξηθό), ζα απνηειείηαη από 
ζεκεία ηα νπνία ζα έρνπλ ακνηβαία νξαηόηεηα αλά δύν θαη 
νπσζδήπνηε ην θαζέλα από απηά ζα έρεη ακνηβαία νξαηόηεηα  κε ην 
ακέζσο πξνεγνύκελό ηνπ θαη ην ακέζσο επόκελό ηνπ θαηά κήθνο ηεο 
ράξαμεο. Η ζέζε ησλ ζεκείσλ ζα νξηζηεί ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ΑΜ. Η 
κέηξεζε ηνπ δηθηύνπ απηνύ ζα γίλεη κε ην ζύζηεκα GPS θαη νη 
ζπληεηαγκέλεο ζα δνζνύλ ζην ζύζηεκα αλαθνξάο ΑΜΘ ηνπ Μεηξό 
Θεζζαινλίθεο θαη ζε ΔΓΑ ’87. Σν δίθηπν ζα ζπλδεζεί κε ηξία 
ηνπιάρηζηνλ ζεκεία ηνπ ππάξρνληνο βαζηθνύ νξηδνληηνγξαθηθνύ 
δηθηύνπ θαηά κήθνο ηνπ ΜΔΣΡΟ. 
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Η επίιπζε θαη ζπλόξζσζε ηνπ δηθηύνπ ζα γίλεη κε θαηάιιειν 
ινγηζκηθό (κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγώλσλ) θαη κε 
επίπεδν εκπηζηνζύλεο three-sigma. Οη ζπληεηαγκέλεο ζα δνζνύλ ζην 
ζύζηεκα αλαθνξάο ΑΜΘ ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο θαη ζην ζύζηεκα 
αλαθνξάο ΔΓΑ ’87 κε ηηο αληίζηνηρεο αθξίβεηεο ηνπο θαη ηηο ηππηθέο 
απνθιίζεηο. 

Η αθξίβεηα ηνπ δηθηύνπ ζα είλαη 10mm. 

Σν ζύζηεκα GPS πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη δύν 
ζπρλνηήησλ. Η αθξίβεηα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζηαηηθό εληνπηζκό 

5mm+1ppm θαη ζε θηλεκαηηθό εληνπηζκό κε εθ ησλ πζηέξσλ 

επεμεξγαζία 10mm+1ppm. 

Σν ζύζηεκα GPS θαη ην ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα 
ππνβιεζνύλ γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία. 

Η επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ηνπ βαζηθνύ νξηδνληηνγξαθηθνύ δηθηύνπ 
ζα είλαη κόληκε θαη κε ηξόπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ΜΔΣΡΟ θαη γηα κειινληηθή ρξήζε 
απηώλ θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλε από ηελ Α.Μ. 

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

Καηά κήθνο ηεο ράξαμεο ηεο θάζε επέθηαζεο ζα ηδξπζεί βαζηθό 
πςνκεηξηθό δίθηπν ειέγρνπ κε πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο ζε ζέζεηο πνπ 
ζα ζπκθσλεζνύλ κε ηελ Τπεξεζία θαη ζα βξίζθνληαη εθηόο δώλεο 
επηξξνήο ησλ κειινληηθώλ έξγσλ. 

Σν δίθηπν απηό ζα κεηξεζεί κε γεσκεηξηθέο ρσξνζηαζκήζεηο θαη ζα 
ζπλδεζεί κε ην ήδε ππάξρνλ Βαζηθό πςνκεηξηθό δίθηπν ηνπ ΜΔΣΡΟ. 
Οη γεσκεηξηθέο ρσξνζηαζκήζεηο ζα είλαη αλνηθηέο πιήξσο 
εμαξηεκέλεο από ηα δύν άθξα από δύν ηνπιάρηζηνλ ρσξνζηαζκηθέο 
αθεηεξίεο ηνπ ππάξρνληνο βαζηθνύ πςνκεηξηθνύ δηθηύνπ. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ πςνκέηξσλ ζα γίλεη κεηά από επίιπζε κε ηελ 
ρξήζε ηεο κεζόδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ. Η αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ ηνπ δηθηύνπ ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1mm/km. 

Σα όξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ειεθηξνληθνί ρσξνβάηεο 

αθξηβείαο 1mm/km θαη ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε.    

Η επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ηνπ πςνκεηξηθνύ δηθηύνπ ζα είλαη κόληκε 
θαη κε ηξόπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζή ηνπο θαη γηα 
κειινληηθή ρξήζε απηώλ θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλε από ηελ ΑΜ.. 

Οη κεηξήζεηο νη ππνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα, ε πεξηγξαθή, νη 
εμαζθαιίζεηο ησλ ζεκείσλ θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 
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Σα δεπηεξεύνληα νξηδνληηνγξαθηθά δίθηπα ζα είλαη ηα 
πνιπγσλνκεηξηθά δίθηπα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνηύπσζε ησλ 
πεξηνρώλ ησλ επεθηάζεσλ. 

Σα πνιπγσλνκεηξηθά δίθηπα ζα απνηεινύληαη από πνιπγσληθέο 
νδεύζεηο πιήξσο εμαξηεκέλεο από ηα δύν άθξα από ηα ζεκεία ηνπ 
βαζηθνύ νξηδνληηνγξαθηθνύ δηθηύνπ. 

Η επηζήκαλζε ζα γίλεηαη κε ελδεδεηγκέλν ηξόπν θαη εγθεθξηκέλν από 
ηελ Τπεξεζία. Σα πνιπγσλνκεηξηθά δίθηπα ζα κεηξνύληαη κε όξγαλα 

αθξίβεηαο  2’’ (0,5mgon) γηα ηηο γσλίεο θαη 2mm+2ppm γηα ηηο 
απνζηάζεηο θαη ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

Ο κειεηεηήο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα ην εθάζηνηε 
πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν πνπ ηδξύεηαη, ηηο κεηξήζεηο, ηνπο 
ππνινγηζκνύο, ηα απνηειέζκαηα, ηα δηαγξάκκαηα, ηηο πεξηγξαθέο θαη 
ηηο εμαζθαιίζεηο ησλ ζεκείσλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Σν δεπηεξεύνλ πςνκεηξηθό δίθηπν ζα πξνθύςεη κε πύθλσζε ηνπ 
βαζηθνύ πςνκεηξηθνύ δηθηύνπ κε λέεο ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο, πνπ 
απαηηνύληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ. 

Η ίδξπζε θαη κέηξεζε ηνπ δηθηύνπ απηνύ ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθέο 
ρσξνζηαζκίζεηο πιήξσο εμαξηεκέλεο από ηα δύν άθξα από 
ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο ηνπ βαζηθνύ πςνκεηξηθνύ δηθηύνπ. 

Η αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, ηα όξγαλα, θαη νη ππνβνιέο ηνπ δηθηύνπ 
απηνύ ζα είλαη ίδηα κε ηνπ βαζηθνύ πςνκεηξηθνύ δηθηύνπ. 

Όια ηα ζεκεία ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηθηύσλ, πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 2α ηνπ παξόληνο ηεύρνπο, ζα ηδξπζνύλ θαη ζα 
κεηξεζνύλ κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ ΑΜ θαη έγθξηζε από ηελ ΑΜ, 
πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο κέηξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 
δηθηύσλ. 

β) Οξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο θάζε 
πεξηνρήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αληηθείκελν ησλ ηνπνγξαθηθώλ 
κειεηώλ, όπσο απηό αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο 
ηεύρνπο, ζε θιίκαθα 1:500 θαη κε ζύλδεζε κε ηα βαζηθά θαη 
δεπηεξεύνληα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά δίθηπα. 

Οη ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ κε αλάινγε 
επηζήκαλζε ηελ απνηύπσζε ησλ θηηξίσλ, ζηνώλ θαηη νηθνπέδσλ ησλ 
Ο.Σ. κε όια ηα επηθείκελά ηνπο, θξεάηηα, κεηξεηέο θαη θνπηηά όισλ ησλ 
Ο.Κ.Ω., δέλδξα, δξόκνπο, θηγθιηδώκαηα, ζηεζαία, ηνηρία, λεζίδεο, 
θξάζπεδα (ηα πςόκεηξα ζηα θξαζπεδόξεηζξα ζα απνηππώλνληαη ζε 
δεύγε ώζηε ην ύςνο ησλ θξαζπέδσλ λα πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε 
δύν πςνκέηξσλ), ζηύινπο όισλ ησλ Ο.Κ.Ω., δεκνηηθνύο θιπ, 
πεξίπηεξα, παξηέξηα, θαξηνηειέθσλα, θάκεξεο, θνισλάθηα, ζηάζεηο 
ιεσθνξείσλ, αληζόπεδεο δηαβάζεηο, ζεκαηνδνηνύκελνπο θόκβνπο 
(θαλάξηα, δηαβάζεηο πεδώλ θιπ), παγθάθηα, ζηληξηβάληα, ξάκπεο 
αλαπήξσλ, όιεο ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, πιεξνθνξηαθέο θαη 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ, θαζώο θαη ηελ νξηδόληηα ζήκαλζε ησλ 
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νδώλ, ξάκπεο ππνγείσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο, θαηώθιηα εηζόδσλ 
θηηξίσλ, θαηαζηεκάησλ θιπ.  

Οη απνηππώζεηο ησλ θηηξίσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εληόο ηεο δώλεο 
απνηύπσζεο ζα πεξηιακβάλνπλ εθηόο από όια ηα πξναλαθεξόκελα 
θαη ηα θηίξηα κε θιεηζκέλα ηα όξηα, θαζώο θαη ηπρόλ κπαιθόληα ησλ 
θηηξίσλ. 

ηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ πνπ ζα απαηηεζνύλ ηπρόλ απαιινηξηώζεηο, νη 
ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ όια ηα παξαπάλσ θαη 
επηπιένλ θαη ηα νηθόπεδα κε θιεηζκέλα όξηα, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 
ηελ ΑΜ. 

ηηο πεξηνρέο ηεο δώλεο απνηύπσζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ξέκαηα, ε 
απνηύπσζε ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ζεκεία αλά 15κ. ζην 
θξύδη θαη ζην πόδη θάζε όρζεο ηνπ ξέκαηνο, θαζώο θαη ηεο βαζηάο 
γξακκήο όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ. Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, 
ζηα ηερληθά ησλ ξεκάησλ (γέθπξεο, νρεηνί) ζα πξέπεη λα 
απνηππώλνληαη ζεκεία από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ην ειεύζεξν ύςνο 
θαη ην άλνηγκα ησλ ηερληθώλ απηώλ. 

ηελ πεξηνρή ηεο δώλεο απνηύπσζεο από Υ.Θ. 9+200 έσο                    
Υ.Θ. 9+300, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη αξραηνινγηθόο ρώξνο κε 
ηερλεηό ιόθν, ε απνηύπσζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηθαλά ζεκεία ώζηε 
λα πξνδηνξίδεηαη επαθξηβώο ην εκβαδόλ θάιπςεο ηνπ ιόθνπ θαη ην 
ύςνο απηνύ. 

ηηο πεξηνρέο ηεο δώλεο απνηύπσζεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 
ππαίζξηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο (πρ ΙΚΔΑ θιπ), ζα πξέπεη λα γίλεη 
αλαιπηηθή απνηύπσζε όισλ ησλ επηθεηκέλσλ ζε απηά (πρ ζέζεηο 
ζηάζκεπζεο, δηαρσξηζηηθά θξάζπεδα θαη λεζίδεο θιπ).  

Σν ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο ζα πινπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα 
ηξηζδηάζηαησλ πνιπεδξηθώλ επηθαλεηώλ ηξηγσληθνύ ζρήκαηνο, νη 
νπνίεο ζα νξηζηνύλ από ηηο εγγύηεξεο κνλαδηθέο ηξηάδεο ζεκείσλ 
απνηύπσζεο. 

Όια ηα ζεκεία πνπ δνκνύλ ην ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο ζα 
απεηθνλίδνληαη σο δηαθξηηά ηξηζδηάζηαηα ζεκεία (point, x, y, z).  

Οη απνηππώζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ όζα ζεκεία ρξεηάδεηαη γηα ηελ 
πινπνίεζε όισλ ησλ ηξηζδηάζηαησλ γξακκώλ αιιαγήο θιίζεο, νη 
νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα ηέκλνληαη κεηαμύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ ην 
ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο, πνπ ζα παξαρζεί, λα είλαη νξζό.  

ηηο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη γηα θάζε 
απηόλνκν θηίξην ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Κάζε θηίξην ζα ραξαθηεξίδεηαη κε έλαλ κνλαδηθό αξηζκό αλαθνξάο 
(BLDG_ID), ν νπνίνο ζα θαίλεηαη ζην δηάγξακκα εγγεγξακκέλνο 
ζε θύθιν. 

2. Γηα θάζε θηίξην πάλσ ζην ζρέδην ζα δίλεηαη ν αξηζκόο ησλ νξόθσλ 
ηνπ, (όπνπ 1 είλαη ην ηζόγεην θαη ε ππισηή πξνζκεηξάηαη σο 
ηζόγεην), ην είδνο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο (πιαθνζθεπέο, 
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θεξακνζθεπέο, θ.ι.π.) θαη ν αξηζκόο ησλ ππνγείσλ. Σα ζηνηρεία 
απηά ζα αλαγξάθνληαη ζηε κνξθή «ΑΒ/Γ» όπνπ Α ν αξηζκόο ησλ 
νξόθσλ, Β ην πξώην γξάκκα ηεο ιέμεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο 
θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο (Π γηα ην πιαθνζθεπέο, Κ γηα ην 
θεξακνζθεπέο θ.ι.π.) θαη Γ ν αξηζκόο ησλ ππνγείσλ κε αξλεηηθό 
πξόζεκν (π.ρ. 3Π/-1 γηα δηώξνθν πιαθνζθεπέο θηήξην κε ηζόγεην 
θαη 1 ππόγεην). Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη ε ηπρόλ ύπαξμε δώκαηνο 
κε ην ραξαθηεξηζκό (+Γ) δειαδή «ΑΒ+Γ/Γ». 

3. Δπίζεο, ζην ςεθηαθό ζρέδην, ην πεξίγξακκα θάζε απηόλνκνπ 
θηηξίνπ ζα ζρεδηάδεηαη σο κία μερσξηζηή εληαία ηεζιαζκέλε 
θιεηζηή γξακκή (ελδεηθηηθά “polyline” ζηελ νξνινγία ηνπ 
ινγηζκηθνύ Autocad ® Autodesk). 

Κάζε κία θαηεγνξία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζα απνηειεί ζην ςεθηαθό 
ζρέδην μερσξηζηό ζηξώκα εξγαζίαο (ελδεηθηηθά «layer” ζηελ νξνινγία 
ηνπ ινγηζκηθνύ Autocad ® Autodesk) ζηελ νπνία ζα εληάζζνληαη ηα 
αληίζηνηρα ζηνηρεία. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ αδόκεησλ ρώξσλ, ζην ςεθηαθό 
ζρέδην, ην πεξίγξακκα ηνπο ζα ζρεδηάδεηαη επίζεο σο κία μερσξηζηή 
εληαία ηεζιαζκέλε γξακκή (“polyline”), θιεηζηή εάλ θιείλεη ην 
πεξίγξακκα ή αλνηθηή αλ ην πεξίγξακκα κέλεη αλνηθηό, θαη ζα 
ιακβάλνπλ επίζεο ηνλ αληίζηνηρν κνλαδηθό αξηζκό αλαθνξάο 
(BLDG_ID), ζε ζπλέρεηα ηεο αξίζκεζεο ησλ θηηξίσλ, ν νπνίνο ζα 
αλαγξάθεηαη ζην ςεθηαθό ζρέδην εγγεγξακκέλνο ζε ηεηξάγσλν. Η 
μερσξηζηή εληαία ηεζιαζκέλε γξακκή (polyline) θαζώο θαη ν αξηζκόο 
αλαθνξάο (BLDG_ID) ζα απνηεινύλ ην θαζέλα έλα μερσξηζηό ζηξώκα 
εξγαζίαο (layer). 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα παξαδώζεη επίζεο ζε πίλαθα, ζε 
ςεθηαθή κνξθή πνπ ζα ηνπ δνζεί από ηελ ΑΜ (ην ςεθηαθό απηό 
αξρείν ζα είλαη ζε κνξθή ινγηζκηθνύ Excel ® Microsoft), ν νπνίνο ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία γηα θάζε απηόλνκν θηίξην : 

1. Σνλ κνλαδηθό αξηζκό αλαθνξάο ηνπ (BLDG_ID) 

2. Σε δηεύζπλζε (νδό, αξηζκό θαζώο επίζεο θαη ηελ πξώηε, δεύηεξε 
θαη ηξίηε πεξηβάιινπζα νδό ηνπ πεξηγξάκκαηνο εάλ ππάξρνπλ) 

3. Σνλ αξηζκό ησλ νξόθσλ (σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ) 

4. Σν είδνο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο (σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ) 

5. Σελ ύπαξμε ππισηήο 

6. Σνλ αξηζκό ησλ ππνγείσλ 

7. Σν ζπλνιηθό βάζνο ησλ ππνγείσλ 

8. Υαξαθηεξηζκό θηηξίνπ σο πξνο ηελ παιαηόηεηα (0-10 έηε, 10-50 
έηε θαη άλσ ησλ 50 εηώλ) 

9. Γεληθό ραξαθηεξηζκό ηνπ θηηξίνπ σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ (δεκόζην 
θηήξην θαη ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ π.ρ. ζρνιείν, δεκαξρείν θηι., 
εθθιεζία, θαηνηθίεο, επαγγεικαηηθέο ζηέγεο, πνιιαπιέο ρξήζεηο, 
ππό θαηαζθεπή ή άιιε ρξήζε). 

Γηα ηνπο αδόκεηνπο ρώξνπο ζα θαηαγξάθνληαη ζηνλ ίδην πίλαθα ηα 
ζηνηρεία (1) θαη (2), δειαδή ν κνλαδηθόο αξηζκόο αλαθνξάο 
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(BLDG_ID), ε δηεύζπλζε θαζώο θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ ρώξνπ αλ 
είλαη δεκόζηνο-δεκνηηθόο ή ηδησηηθόο. 

Σα όξγαλα ηνπ κειεηεηή θαη όινο ν ηνπνγξαθηθόο εμνπιηζκόο ζα είλαη 
αθξηβείαο θαη θαηάιιεινο γηα ηηο απαηηνύκελεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, 
ζύκθσλνο κε ηα αλαγλσξηζκέλα ηερληθά πξόηππα θαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, ζσζηά ξπζκηζκέλνο θαη βαζκνλνκεκέλνο αλά πάζα 
ρξνληθή ζηηγκή θαη ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. Σα πηζηνπνηεηηθά ή ηα αξρεία ξύζκηζεο θαη 
βαζκνλόκεζεο ησλ νξγάλσλ ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκα από 
ηνλ Αλάδνρν, ζηελ ΑΜ πξνο έιεγρν. Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη από Σνπνγξαθηθά ζπλεξγεία κε επηθεθαιήο 
Γηπισκαηνύρν Σνπνγξάθν Μεραληθό κε επαξθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
πέληε εηώλ ζε παξόκνηα έξγα. 

Όια ηα πξσηόηππα δεδνκέλα θαη αξρεία ζα απνζεθεύνληαη θαη ζα 
αξρεηνζεηνύληαη από ηνλ κειεηεηή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ θαηά ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνια 
πξνζβάζηκα θαη αληηιεπηά από ηελ Τπεξεζία. Η Τπεξεζία ή νη 
δηνξηζκέλνη εθπξόζσπνη ηεο έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα λα 
ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα ειέγρνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ο κειεηεηήο 
ππνρξενύηαη λα πξνκεζεύεη ηελ Τπεξεζία κε εμνπιηζκό θαη 
πξνζσπηθό θαη λα δηεπθνιύλεη απηή ή ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο όηαλ θαη 
όπνπ ηνπ δεηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνύλ από ηελ Τπεξεζία 
νπνηνηδήπνηε έιεγρνη απαηηεζνύλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο 
κειέηεο. Η ππνρξέσζε απηή ηνπ Αλαδόρνπ πεξηιακβάλεη, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ επίβιεςεο ηεο ζύκβαζεο, ηελ παξαρώξεζε 
ζηελ επίβιεςε πξνζσπηθνύ θαη νξγάλσλ κόλν θαηά ηελ ρξνληθή 
ζηηγκή πνπ ζα δηελεξγείηαη ν θάζε έιεγρνο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ ππνινγηζκώλ θαζώο θαη νη 
ίδηνη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ δηάζεζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ε 
Τπεξεζία δηαηεξεί ηελ επηινγή λα ειέγμεη νπνηαδήπνηε από ηηο 
ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Αλεμάξηεηα από ην εάλ ε Τπεξεζία θάλεη 
ρξήζε απηήο ηεο επηινγήο ή όρη, ν κειεηεηήο δελ απαιιάζζεηαη από 
ηελ επζύλε ηνπ όζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα θαη νξζόηεηα ησλ 
ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ. 

Γηα όιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ ν Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία όιεο ηηο πξσηνγελείο 
κεηξήζεηο, ηνπο ππνινγηζκνύο, ηα απνηειέζκαηα, ηηο αθξίβεηέο ηνπο, 
ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο εμαζθαιίζεηο ησλ ζεκείσλ θαη ηα ηνπνγξαθηθά 
δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:500 ζε ςεθηαθά αξρεία θαζώο θαη ζε 
έληππε κνξθή ζε πέληε (5) ζεηξέο. 
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2. Διαθέζιμα ηοιχεία και Προηγούμενες μελέηες  
 

Οη  δηαζέζηκεο κειέηεο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Βαζηθό Οξηδνληηνγξαθηθό θαη πςνκεηξηθό δίθηπν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξό 
Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά. 

2. Βαζηθό Οξηδνληηνγξαθηθό θαη πςνκεηξηθό δίθηπν ηνπ Βαζηθνύ Έξγνπ ηνπ 
Μεηξό Θεζζαινλίθεο 

3. Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα απνηύπσζεο ζην ηέινο ηεο επέθηαζεο πξνο 
Καιακαξηά 
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