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ΑΡΘΡΟ 101 ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Σκοπός του Τεύχους 
 
1.1 Το τεύχος αυτό περιγράφει τις προδιαγραφές βάσει των οποίων θα γίνουν οι Μελέτες του 

Έργου που περιλαµβάνεται στην παρούσα Σύµβαση. 

1.2 Ειδικότερα, το τεύχος αποβλέπει:  

α. Στη διασφάλιση της συµβατότητας των απαιτήσεων των Κανονισµών, Κωδίκων και 
Προτύπων µε τα συγκεκριµένα έργα που περιλαµβάνονται στην παρούσα Σύµβαση.  

β. Στον προσδιορισµό επιπρόσθετων απαιτήσεων, όπου κρίνεται αναγκαίο, από τις 
προβλεπόµενες στους Κανονισµούς, στους Κώδικες και στα Πρότυπα. 

γ. Στον προσδιορισµό των απαιτήσεων σε θέµατα που δεν αντιµετωπίζονται από τους 
Κανονισµούς, Πρότυπα και Κώδικες. 

δ. Στον προσδιορισµό θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαδικασία εκπόνησης, ελέγχου και 
έγκρισης της Μελέτης. 

 
2. Αντικείµενο 
 
2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις Μελέτεςτου Έργουσύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του παρόντος τεύχους. Το περιεχόµενο του τεύχους έχει επίσης εφαρµογή και σε 
οποιοδήποτε τεύχος µελέτης ή έκθεση που ενδέχεται να υποβληθεί από τον Ανάδοχο προς 
υποστήριξη ή δικαιολόγηση οποιασδήποτε τεχνικής πρότασης. 

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εκπονήσει τις Μελέτες των παρακάµψεων των 
δικτύων ΟΚΩ, στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τους αντίστοιχους Οργανισµούς, 
σύµφωνα µε  τις  Προδιαγραφές Μελετών  του κάθε ΟΚΩ.  

 
3. Χρήση Κανονισµών, Προτύπων και Κωδίκων 
 
3.1 Οι διάφορες µελέτες του Έργου θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς, 

Κώδικες και Πρότυπα που αναφέρονται αναλυτικά στα επόµενα άρθρα αυτού του Τεύχους 
ανάλογα µε το αντικείµενο.  

 
3.2 Για όλους τους αναφερόµενους στο τεύχος κανονισµούς, πρότυπα, προδιαγραφές, 

κώδικες, τεχνικές συστάσεις, διατάξεις κλπ θα ισχύει η τελευταία έκδοση αυτών κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών για τον ∆ιαγωνισµό. 

 
4. Μελέτες –Υπολογισµοί 
 
4.1 Στην αρχή των τευχών υπολογισµών θα παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα της µελέτης, ενώ θα 

γίνεται σαφής αναφορά των παραδοχών µελέτης, των συµβολισµών, των Κανονισµών, των 
παραποµπών κλπ που χρησιµοποιούνται. Όπου τα κριτήρια / παραδοχές της µελέτης 
επιβάλλονται από Συµβατικό Τεύχος, θα γίνεται αναφορά στο(α) συγκεκριµένο(α) άρθρο(α) 
αυτού του Συµβατικού Τεύχους. Οι υπολογισµοί θα παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η αντιστοιχία των αριθµητικών τιµών που χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς µε 
τις µεταβλητές των κριτηρίων και παραδοχών της µελέτης να είναι σαφής και κατανοητή. 

 
4.2 Πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε υπολογισµούς, πίνακες, διαγράµµατα κλπ, που έχουν 



 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

RFP-344/18 
 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Σελίδα 5 από 70 
 

γίνει σε άλλα σηµεία, για τη διευκόλυνση του ελέγχου των αποτελεσµάτων. 
 
4.3 Οι υπολογισµοί θα πρέπει να παρουσιάζονται µε σαφήνεια και να ακολουθούν µία λογική 

σειρά κατανοητή από µηχανικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
4.4 Πρέπει επίσης να εκτίθεται µε σαφήνεια η προτεινόµενη µέθοδος κατασκευής και η σειρά 

των εργασιών που ελήφθησαν υπόψη στη µελέτη. 
 
4.5 Θα αναγράφονται οι βιβλιογραφικές πηγές στις οποίες γίνεται αναφορά στη µελέτη και θα 

δίδονται αντίγραφα των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση 
της µελέτης. Στα τεύχη υπολογισµών θα ενσωµατωθούν αντίγραφα των πινάκων και 
διαγραµµάτων που χρησιµοποιούνται στη µελέτη.  

 
4.6 Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης της συνολικής µελέτης του Έργου και αποφυγής κάθε 

πιθανής σύγχυσης, οι υπολογισµοί θα εκτελούνται µε τις παρακάτω µονάδες του 
συστήµατος SI: 

 
 - ∆υνάµεις    : kN 
 - Ροπές     : kNm 
 - Τάσεις     : N/mm2, MN/m2 (MPa) 
 - Πιέσεις (εδάφους, ύδατος, ανέµου) : kN/m2 

 
5. Σχεδιασµός µε Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) 
 
5.1 Όπου στην ανάλυση και διαστασιολόγηση γίνεται χρήση προγράµµατος Η/Υ (λογισµικό) θα 

πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια ο τύπος και οι θεωρητικές βάσεις του προγράµµατος και 
να προσδιορίζονται οι παραδοχές, το πεδίο εφαρµογής και οι περιορισµοί του λογισµικού. 

 
5.2 Το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική απόδοση και 

αξιοπιστία και τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται, εάν απαιτηθεί. Τα εγχειρίδια χρήσης και η 
λεπτοµερής περιγραφή του λογισµικού µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση θα 
υποβληθούν προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, εφόσον ζητηθεί.Οι εκτυπώσεις 
αποτελεσµάτων και δεδοµένων θα συνοδεύονται από φύλλα δεδοµένων εισαγωγής στο 
λογισµικό. 

 
5.3 Ο Ανάδοχος / Μελετητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των 

αποτελεσµάτων που θα ληφθούν από τον σχεδιασµό µε χρήση Η/Υ.  
 
5.4 Τα πάσης φύσεως αποθηκευτικά µέσα (CD, DVD, κλπ) θα περιέχουν όλα τα ηλεκτρονικά 

αρχεία των τευχών (µε τα στοιχεία και τα αποτελέσµατα της µελέτης) και θα υποβάλλονται 
κάθε φορά µαζί µε τα σχετικά τεύχη κάθε µελέτης για χρήση και έλεγχο από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ. 

 
Αναφορικά µε τις µελέτες που υποβάλλονται για έγκριση, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
υποβάλει όλα τα στοιχεία της σε ψηφιακό δίσκο (CD – DVD) όπου θα περιλαµβάνονται κατ’ 
ελάχιστον τα παρακάτω : 

 

• Τα σχέδια σε µορφή ’’αριθµός εγγράφου.DWG’’  

• Τα τεύχη σε µορφή ’’αριθµός εγγράφου.PDF’’ ή ’’αριθµός εγγράφου.DOC’’ όπου 
θα περιλαµβάνονται τα πλήρη τεύχη µε ενσωµατωµένα τα τυχόν διαγράµµατα, 



 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

RFP-344/18 
 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Σελίδα 6 από 70 
 

σχήµατα και τα αποτελέσµατα των αναλύσεων. Επίσης όλα τα αρχεία δεδοµένων 
εισαγωγής και αρχεία των αποτελεσµάτων των αναλύσεων σε µορφή “*.PDF”. 

• Όλα τα αρχεία δεδοµένων εισαγωγής για το κάθε πρόγραµµα που 
χρησιµοποιήθηκε, σε µορφή κατάλληλη για χρήση από το λογισµικό και ικανό για 
επανάληψη της επίλυσης. 

• Όλα τα αρχεία των αποτελεσµάτων των αναλύσεων περιλαµβανοµένων και των 
σχετικών διαγραµµάτων, σχηµάτων και γραφηµάτων των αναλύσεων για το κάθε 
πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε. 

 
6. Σχέδια 
 
6.1 Με σκοπό να εξασφαλισθεί η οµοιοµορφία και η ορθότητα των προτύπων σχεδίασης, όλα 

τα εκπονούµενα από τον Ανάδοχο / Μελετητή σχέδια θα συµµορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις του άρθρου «Απαιτήσεις Μελετών» της Γενικής Προδιαγραφής και του τεύχους 
GS0100 «Εγχειρίδιο Σχεδίασης και Κωδικοποίησης Έργων Μετρό» της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

 
Τα ανωτέρω τεύχη περιέχουν τις απαιτήσεις για τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενες 
κατηγορίες σχεδίων: 

 
- Γενικά (Κατόψεις, όψεις, τοµές) 
- Εκσκαφών, αντιστηρίξεων 
- Φάσεων Κατασκευής 
- Βοηθητικών κατασκευών 
- Λεπτοµερειών οπλισµών 
- Οδικών και Κυκλοφοριακών Μελετών 
- Αποστράγγισης 
- Κυκλοφορίας 
- Αποκατάστασης και Κηποτεχνικής ∆ιαµόρφωσης 
- «Όπως Κατασκευάστηκε» 

 
6.2 Για κάθε κατηγορία σχεδίων προδιαγράφονται τα µεγέθη των σχεδίων, οι κλίµακες, οι 

ενδείξεις διαστάσεων και υλικών, οι παραποµπές σε άλλα σχέδια, προδιαγραφές κλπ. 
 
6.3 Για τα σχέδια όλων των κατηγοριών θα υιοθετηθεί ενιαίος τρόπος αρίθµησης, ενδείξεις για 

τα στάδια και τις ηµεροµηνίες πιθανών αναθεωρήσεων και σύµβολα των αναθεωρούµενων 
στοιχείων. 

 
6.4 Σε κάθε σχέδιο θα προβλέπεται στήλη διακίνησής του στην πινακίδα µε θέσεις αναγραφής 

ηµεροµηνιών και υπογραφών συντάξαντος και ελέγχοντος για όλα τα στάδια υποβολής, 
ελέγχου, έγκρισης, παράδοσης στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και στον Ανάδοχο και της σχετικής 
αλληλογραφίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κλπ. 

 
6.5 Στην πινακίδα τίτλου όλων των σχεδίων θα τίθεται το πλήρες όνοµα και η υπογραφή των 

Μηχανικών οι οποίοι συνέταξαν και έλεγξαν το σχέδιο. 
 
6.6 Τα πάσης φύσεως αποθηκευτικά µέσα (δισκέτες, CD, DVD, κλπ) που περιλαµβάνουν τα 

ηλεκτρονικά αρχεία των σχεδίων θα υποβάλλονται κάθε φορά µαζί µε τα εκτυπωµένα 
σχέδια, για χρήση και έλεγχο από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 
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6.7  Τα σχέδια των Μελετών Εφαρµογής, ή αλλιώς τα κατασκευαστικά σχέδια, θα είναι πλήρη 
και σαφή ώστε η εφαρµογή τους στην κατασκευή να µην εµπεριέχει αβεβαιότητες, 
αµφιβολίες ή παρερµηνείες. Θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες, στις κατάλληλες κλίµακες, 
που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή του Έργου, πχ γεωµετρία-
διαστάσεις των φορέων, αναπτύγµατα και λεπτοµέρειες οπλισµών, περιγραφή της µεθόδου 
και των φάσεων κατασκευής, συνδέσεις κλπ.  Πριν την υποβολή κατασκευαστικών σχεδίων 
θα έχει γίνει ο απαιτούµενος συντονισµός των διαφόρων ειδικοτήτων και θα 
περιλαµβάνεται σχετικές αναφορές επί του σχεδίου. Υποβολή σχεδίων που παρουσιάζουν 
ελλείψεις ή ασάφειες δεν θα γίνεται δεκτή. 

 
7. Εκθέσεις Μελετών 
 
7.1 Η µελέτη κάθε τµήµατος του Έργου θα συνοδεύεται από λεπτοµερή Έκθεση Μελέτης 

(Τεχνική Έκθεση) υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο µελετητή του Αναδόχου και σε 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής, του άρθρου «Απαιτήσεις 
Μελετών» της Γενικής Προδιαγραφής και του τεύχουςGS0100 «Εγχειρίδιο Σχεδίασης και 
Κωδικοποίησης Έργων Μετρό» της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.  

 
7.2 Στην Έκθεση Μελέτης θα περιγράφεται αναλυτικά υπό µορφή κειµένου και, όπου 

χρειάζεται, σε πίνακες, διαγράµµατα, σκίτσα κλπ ο τρόπος προσέγγισης του µελετητή στο 
πρόβληµα, οι παραδοχές της µελέτης, οι εφαρµοζόµενοι Κανονισµοί, Κώδικες κλπ, η 
προσοµοίωση των κατασκευών/φορέων κλπ, επεξήγηση των συµβόλων που 
χρησιµοποιούνται στο λογισµικό, παραποµπές-βιβλιογραφία, σηµεία επαφής µε άλλες 
ειδικότητες και γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται ώστε να αποτυπώνεται 
πλήρως και σαφώς η διάρθρωση της µελέτης και να δίδονται όλα τα στοιχεία τα 
απαραίτητα για τον ουσιαστικό έλεγχο της µελέτης. Επίσης, τα αποτελέσµατα των 
αναλύσεων και διαστασιολογήσεων θα παρουσιάζονται υπό µορφή συγκεντρωτικών 
αποτελεσµάτων. ∆εν θα γίνεται δεκτή υποβολή που είτε δεν περιλαµβάνει καθόλου τεχνική 
έκθεση είτε αυτή αποτελείται µόνο από εκτυπώσεις του χρησιµοποιούµενου λογισµικού της 
ανάλυσης. 
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ΑΡΘΡΟ 102 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 
1. Γενικά 
 
1.1 Σε αυτό το τµήµα δίνονται οι αρχές για τις µελέτες οδοποιίας και οδοστρωµάτων.  

 

1.2 Οι βασικές αρχές και απαιτήσεις της µελέτης θα συµφωνούν µε τους εκάστοτε ισχύοντες 
Κανονισµούς. 

 
• «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων», ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2001 
• Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1317 

 
1.3 Η αποκατάσταση των οδών θα βασίζεται στην προϋπάρχουσα χάραξη και γεωµετρία, 

εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από την Υπηρεσία 
 

1.4 Οι ασφαλτοστρωµένες επιφάνειες που θα καταστραφούν  λόγω κυκλοφοριακών 
παρακάµψεων, εργοταξιακών καταλήψεων, παρακάµψεων δικτύων κλπ θα αποκαθίστανται 
προσεκτικά χωρίς ανωµαλίες κατά µήκος των αρµών σύνδεσης. Όπου η διατάραξη είναι 
σηµαντική (µεγαλύτερη από το ένα τρίτο του οδοστρώµατος), οι τελικές ασφαλτικές 
στρώσεις θα γίνονται σε όλο το πλάτος της οδού. 

 
2. Οδοποιία 
 
2.1 Τα βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τυπικές διατοµές οδών διαφόρων κατηγοριών θα 

ληφθούν από τους ισχύοντες κανονισµούς (ΟΜΟΕ) εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες 
από την Υπηρεσία. 

 
2.2 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία καθώς και στον αρµόδιο Οργανισµό την µελέτη 

εφαρµογής οδοποιίας για έγκριση και θα ενσωµατώσει τυχόν σχόλια που απαιτούνται για 
την τελική έγκριση της µελέτης. Η µελέτη θα υποβληθεί σε οχτώ (8) έγχρωµα αντίγραφα και 
σε ηλεκτρονική µορφή. 

 
2.3 ∆ιατάξεις απορρόφησης ενέργειας όπως στηθαία ασφαλείας για τα οχήµατα, κάγκελα για 

τους πεζούς κλπ ή συνδυασµός τους θα τοποθετούνται όπου απαιτείται για την αρτιότητα 
του έργου και τη συµµόρφωση µε τους κανόνες ασφάλειας των πεζών και των 
τροχοφόρων. 

 
2.4 Μόνιµοι τοίχοι ή πετάσµατα (π.χ. για φρεάτια εξαερισµού) µε ύψη πάνω από το 

πεζοδρόµιο θα βρίσκονται σε µία ελάχιστη οριζόντια απόσταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
ΟΜΟΕ. 

 
3. Οδοστρώµατα 
 
3.1 Κατασκευή οδοστρωµάτων  

 
Στην περίπτωση αποκατάστασης και βελτίωσης υφισταµένων οδών ως και στην 
περίπτωση κατασκευής νέων οδών, το οδόστρωµα θα κατασκευάζεται µε τις εξής 
στρώσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ: 
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Στρώσεις οδοστρωσίας :  
 

α. στρώσεις υπόβασης µε πάχος µετά τη συµπύκνωση 0.10 µ. η κάθε µία. 

β. στρώσεις βάσης µε πάχος µετά τη συµπύκνωση 0.10µ. η κάθε µία. 
 

Ασφαλτικές στρώσεις : 
 

α. ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους (όπου απαιτείται) 

β. στρώσεις ασφαλτικής βάσης µε πάχος 0,05 µ. µετά τη συµπύκνωση η κάθε µία 

γ. στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος µε πάχος 0,05 µ. µετά την συµπύκνωση. 

δ. αντιολισθηρή στρώση µε πάχος 0,04 µ. 
 

Ο αριθµός των στρώσεων της τελικής διατοµής θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και την 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. 
 
Μεταξύ των στρώσεων θα γίνουν οι κατάλληλες ασφαλτικές επαλείψεις. 
 
Η σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα πρέπει να ελεγχθεί από πιστοποιηµένο κατά 
ISO εργαστήριο. 
 
Για τα αδρανή υλικά βάσης και υπόβασης θα υποβληθούν πιστοποιητικά δοκιµής από 
πιστοποιηµένο κατά ISO εργαστήριο. 

 
3.2 Προσωρινές οδοί 
 

Για προσωρινά οδοστρώµατα, όπου υπάρχουν παρακάµψεις δρόµων, η κατασκευή θα 
πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα για την περίοδο της προσωρινής παράκαµψης, αλλά ως 
ελάχιστο το οδόστρωµα θα έχει επιφανειακή στρώση πάχους 50 mm από εν θερµώ 
άσφαλτο ή µίγµα ασφάλτου πάνω σε βάση πάχους 30 cm από θραυστό υλικό. Ο Ανάδοχος 
θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την ποιότητα και συντήρηση αυτού του οδοστρώµατος. 

 
3.3  Άσφαλτος 

 
Η προµήθεια ασφάλτου θα γίνει από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να πληροί τους όρους των 
σχετικών Ελληνικών  Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Η ποιότητα της ελέγχεται από τα 
πιστοποιητικά ελέγχου των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου τα οποία θα διαθέτει ο 
Ανάδοχος,. Για τον έλεγχο της ποιότητας της ασφάλτου απόλυτα υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος. 
 
Ένα µήνα πριν αρχίσουν οι ασφαλτικές εργασίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
µελέτες σύνθεσης των ασφαλτοµιγµάτων, τα οποία προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν στο 
υπόψη έργο µε έλεγχο από πιστοποιηµένο εργαστήριο. 

 
3.4 Πετάσµατα, στηθαία ασφαλείας 
 

Πετάσµατα ή προσωρινά στηθαία ασφαλείας, θα τοποθετηθούν όπου είναι απαραίτητο για 
να παρέχουν προστασία στη περίµετρο προσωρινών κυκλοφοριακών παρακάµψεων ή 
άλλων πιθανών κινδύνων από τη κυκλοφορία κοντά στις περιοχές εκτέλεσης των έργων. 
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Για κατάληψη χώρων και κυκλοφοριακές παρακάµψεις µακράς διάρκειας, τα πετάσµατα 
που θα τοποθετούνται θα πρέπει να βάφονται ή διακοσµούνται για αισθητικούς λόγους. 
Ελαφρού τύπου περίφραξη θα τοποθετείται µόνο για βραχυχρόνιες καταλήψεις ή 
κυκλοφοριακές παρακάµψεις (διάρκειας µικρότερης από µία εβδοµάδα). 
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ΑΡΘΡΟ 103 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 
 
1. Γενικά 
 

Αντικείµενο των µελετών Προσωρινής Αποστράγγισης Εργοταξίων είναιο σχεδιασµός του 
συστήµατος συλλογής, καθαρισµού και αποχέτευσης των υδάτων πουσυγκεντρώνονται 
εντός του εργοταξιακού χώρου, προς το δίκτυο της πόλης, ώστετα µόνιµα έργα να 
κατασκευάζονται υπό ξηρές συνθήκες. 

 
2. Βασικές αρχές σχεδιασµού 
 

• Τα αποστραγγιζόµενα ύδατα προέρχονται από διεισδύσεις του υδροφόρου ορίζοντα 
και από βροχοπτώσεις µε περίοδοεπαναφοράςΤ=50έτη. 

• Το δίκτυο υδροσυλλογής αποτελείται από διάτρητους σωλήνες, φρεάτια,δεξαµενές 
και αντλίες για την κατάθλιψη των υδάτων. 

• Ο καθαρισµός των υδάτων πραγµατοποιείται σε δεξαµενή καθίζησης και 
απολιπαντή, εφόσον απαιτείται, ώστε τα παροχετευόµενα ύδατα στο δίκτυο της 
πόλης να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας της αρµόδιας προς 
έγκριση υπηρεσίας. 

• Η σύνδεση µε το δίκτυο οµβρίων της πόλης αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 
µελέτης και περιλαµβάνεται στην παρούσα Σύµβαση. 

 

3. Σχετικά Πρότυπα 
 
 Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τα παρακάτω σχετικά πρότυπα καιπροδιαγραφές: 

 
α) Προδιαγραφές ΕΤΕΠ 
β) Προδιαγραφές ΕΥΑΘ ή άλλου αρµόδιου οργανισµού, καθώς και κάθε άλλο 

ισοδύναµο διεθνές πρότυπο  
γ) Πιστοποιητικά ISO από το Εργοστάσιο Παραγωγής 

 

4. Υδρολογικοί - Υδραυλικοί υπολογισµοί 
 

Η αναµενόµενη ποσότητα οµβρίων υδάτων προς αποστράγγιση υπολογίζεται βάση της 
ορθολογικής µεθόδου για βροχοπτώσεις µε περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη 

 
Q = ciA 

  Όπου:  
 

   Q η παροχή σχεδιασµού σε lit/sec 
   c ο συντελεστής απορροής 

  i η ένταση βροχόπτωσης σε lit/sec/m2 
  A το εµβαδόν της λεκάνης απορροής σε m2 

   
Για τον υπολογισµό της έντασης βροχόπτωσης θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλη όµβρια 
καµπύλη, η οποία θα ληφθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (ΕΜΥ, ΕΥΑΘ,ΕΓΥ, ΕΥ∆Ε). Η 
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υπολογιζόµενη ένταση βροχόπτωσης σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι µικρότερη από αυτή 
που προκύπτει από την κατωτέρω σχέση: 
 

     I50 = 285∆t–0.41 
  Όπου:  

  
  i η ένταση της βροχόπτωσης σε mm/hr, 
  ∆t ο χρόνος συρροής της λεκάνης απορροής σε min, 

 
• Για την διαστασιολόγηση των αγωγών η ένταση βροχόπτωσης θα αντιστοιχεί σε 

αρχικό χρόνο συρροής ∆t = 5min. 
 

• Για την διαστασιολόγηση των φρεατίων και δεξαµενών, η ένταση βροχόπτωσης 
θα αντιστοιχεί σε χρόνο συρροής ∆t = 60min και η διάρκεια βροχής θα 
λαµβάνεται ίση µε 60 min. 

 

5. Περιεχόµενα Μελέτης Εφαρµογής 
 

Οι Υδραυλικές Μελέτες γιατην προσωρινή αποστράγγιση εργοταξίωνθα περιλαµβάνουν 
Τεχνική Έκθεση, Οριζοντιογραφία προτεινοµένων έργων, Τυπικές λεπτοµέρειες – Τοµές. 
 

5.1 Οριζοντιογραφία προτεινοµένων έργων 
 

Στο σχέδιο σε κλίµακα 1:200 θα παρουσιάζονται: 
 

• Περίφραξη του εργοταξίου και περίγραµµα των σκαµµάτων µε τα  αντίστοιχα 
επίπεδα εκσκαφής 

• Πάσσαλοι, τοιχεία, πρανή και λοιπά γεωτεχνικά έργα 
• Ρύσεις, κορφιάδες, γραµµές και φορές ροής 
• ∆ιάταξη του δικτύου αποστράγγισης (διάτρητοι αγωγοί, φρεάτια, δεξαµενές, 

αντλίες, καταθλιπτικοί αγωγοί, οπές  αποστράγγισης, DORKIN κ.λ.π.) 
• ∆εξαµενή καθίζησης  
• ∆ιαστάσεις για όλα τα υλικά 
• Σύνδεση µε το δίκτυο οµβρίων της πόλης. 

 
5.2 Τυπικές λεπτοµέρειες –Τοµές. 
 

Στο σχέδιο κλίµακας 1:25 ή 1:50 θα δίδονται: 
 

• Εγκάρσια τοµή του σκάµµατος ή και της σήραγγας στη θέση του  φρεατίου 
αντλιών 

• Τυπική τοµή στραγγιστηρίων 
• Τυπική τοµή οπών αποστράγγισης 
• Τοµή φρεατίων και δεξαµενών. 
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5.3 Τεχνική Έκθεση 
 

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: 
 

• ∆ιαθέσιµα στοιχεία – ιστορικό 
• Περιγραφή των προτεινοµένων έργων 
• Υδρολογικούς υπολογισµούς και παραδοχές 
• Κατασκευαστικά στοιχεία. 

 
6. Υποβολές 
 
6.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Μελέτη Εφαρµογής Προσωρινής Αποστράγγισης για κάθε 

εργοτάξιο προς έγκριση στην Αττικό Μετρό (ΑΜ) σε έξι (6) έγχρωµα αντίγραφα και σε 
ηλεκτρονική µορφή. 

 
6.2 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Μελέτη Εφαρµογής για την παροχέτευσητων υδάτων της 

Προσωρινής Αποστράγγισης στο δίκτυο οµβρίων της πόλης. Η µελέτη θα υποβληθεί 
πρώτα στην ΑΜ, για την ενσωµάτωση τυχόν σχολίων της, και κατόπιν στην αρµόδια προς 
έγκριση υπηρεσία σε έξι(6) έγχρωµα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή, µε κοινοποίηση 
τριών (3) επιπλέον έγχρωµων αντιγράφων και σε ηλεκτρονική µορφή στην ΑΜ. 
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ΑΡΘΡΟ 104 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

 

1.1  Περιγραφή Εργασιών 
 
1.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Έργου να 

υποβάλλει (και σε ψηφιακή µορφή) λεπτοµερή καταγραφή των στοιχείων υφιστάµενης 
κατάστασης στις περιοχές που πρόκειται να καταληφθούν για την εκτέλεση των έργων ή 
των παρακάµψεων δικτύων κοινής ωφελείας. Η καταγραφή αυτή θα γίνεται µε σχέδια, 
περιγραφές, πίνακες, ποσότητες, φωτογραφίες κλπ. Τα σχέδια της καταγραφής 
υφιστάµενης κατάστασης θα συνταχθούν µε µετρήσεις ακριβείας σε κλίµακα 1:200 και θα 
συνδεθούν µε τα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά δίκτυα, όπως αυτά περιγράφονται στο 
Άρθρο 107. 

 Για τον παραπάνω σκοπό ο Ανάδοχος θα προβεί σε λεπτοµερή αποτύπωση επί 
κατάλληλων τοπογραφικών σχεδίων όλων των υφιστάµενων στοιχείων, όπως π.χ. φρεάτια, 
µετρητές και κουτιά όλων των Ο.Κ.Ω., δένδρα, δρόµους, κιγκλιδώµατα, στηθαία, τοιχία, 
νησίδες, κράσπεδα (τα υψόµετρα στα κρασπεδόρειθρα θα αποτυπώνονται σε ζεύγη ώστε 
το ύψος των κρασπέδων να προκύπτει από την αφαίρεση των δύο υψοµέτρων), στύλους 
όλων των Ο.Κ.Ω., δηµοτικούς στύλους κλπ, περίπτερα (συµπεριλαµβανοµένου του 
πρόσθετου εξοπλισµού τους, π.χ. ψυγεία κλπ), παρτέρια, καρτοτηλέφωνα, κάµερες, 
κολωνάκια, στάσεις λεωφορείων, ανισόπεδες διαβάσεις, σηµατοδοτούµενους κόµβους 
(φανάρια, διαβάσεις πεζών κλπ), παγκάκια, σιντριβάνια, ράµπες αναπήρων, οδηγοί 
τυφλών, όλες τις πινακίδες κυκλοφορίας, πληροφοριακές πινακίδες, διαφηµιστικές 
πινακίδες κλπ, οριζόντια σήµανση των οδών, ράµπες υπογείων και χώρων στάθµευσης 
κλπ. εντός των χώρων εργασίας και εργοταξίων στο επίπεδο του δρόµου. Σε κάθε στοιχείο 
θα δίδεται στο σχέδιο ένας αριθµός. Με τα στοιχεία αυτά θα δηµιουργηθούν αρχεία για 
οποιαδήποτε περιοχή καταληφθεί. 

 Όλες οι παραπάνω αποτυπώσεις θα γίνονται µε χρήση αποκλειστικά επίγειων µεθόδων. 

1.1.2 Τα ως άνω σχέδια θα συνοδεύουν τεύχη στα οποία θα δίδεται περιγραφή του κάθε 
στοιχείου µε αριθµούς, που θα αντιστοιχούν στους αριθµούς που έχουν δοθεί στα σχέδια, 
καθώς και οι ποσότητες αυτού. Τα δένδρα θα περιγράφονται µε αναφορά στο είδος, το 
ύψος, και την περίµετρο κάθε δένδρου. Όπου απαιτείται όπως π.χ. σκαλοπάτια, 
ζαρντινιέρες κτλ., θα σχεδιάζονται τυπικές λεπτοµέρειες ή τοµές, οι οποίες θα περιέχουν 
πλήρη περιγραφή κάθε στοιχείου. 

1.1.3 Η καταγραφή είναι απαραίτητη προκειµένου να είναι καταγεγραµµένη από τον Ανάδοχο η 
υφιστάµενη κατάσταση των διαφόρων περιοχών του Έργου πριν την κατάληψη αυτών και 
για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών µετά την ολοκλήρωση εργασιών και της άρσης 
της κατάληψής τους. 

1.1.4 Πέραν των σχεδίων και τευχών της καταγραφής απαιτείται και φωτογραφικό υλικό, πριν την 
έναρξη των εργασιών, των χώρων που ενδέχεται να επηρεαστούν ώστε να είναι δυνατή η 
επαλήθευση της προϋπάρχουσας κατάστασης. 

1.1.5 Η καταγραφή των στοιχείων θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή όπου προβλέπεται να 
κατασκευαστεί  το Έργο, ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος καταληφθεί για τις ανάγκες του 
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Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποτύπωση συµπληρωµατικά των 
αρχικών επιφανειών εφόσον αυτό απαιτηθεί από την ΑΜ. 

 

2. Υποβολές 
 
2.1 Η καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης θα υποβάλλεται για έλεγχο και έγκριση στην Α.Μ. 

και σε ψηφιακή µορφή. Τα διαγράµµατα καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης θα 
συνταχθούν σε κλίµακα 1:200 στο σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ του Μετρό Θεσσαλονίκης 
καιθα συνοδεύονται από τεύχος τεχνικής έκθεσης, όπου θα παρατίθενται οι µετρήσεις, οι 
υπολογισµοί, οι ποσότητες, οι περιγραφές, οι φωτογραφίες κλπ. 

 Για όπου η Α.Μ. κρίνει ότι απαιτείται, τα σχέδια και τα τεύχη θα προωθούνται µέσω της 
Υπηρεσίας στους εµπλεκόµενους οργανισµούς όπως ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆10, ∆ήµο, ΕΠΑ 
κτλ. για επαλήθευση και σχολιασµό. 

2.2 Τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις των οργανισµών θα γίνονται στα σχέδια και τεύχη από 
τον Ανάδοχο, τα οποία θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και από τους εκπροσώπους 
των Οργανισµών και της AM. Θα αναπαράγονται από τον Ανάδοχο επαρκή αντίγραφα των 
υπογεγραµµένων σχεδίων και τευχών, τα οποία θα αποστέλλονται µέσω της AM στους 
διάφορους Οργανισµούς και τον ∆ήµο για µελλοντική χρήση. 

2.3 Αντίγραφο των σχεδίων και τευχών θα διατηρηθεί σε αρχείο στο εργοτάξιο και θα είναι 
διαθέσιµο στους εκπροσώπους της AM µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 105 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

 

1. Γενικά 

 
Υφιστάµενα δίκτυα είναι τα υπόγεια και εναέρια δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
(ΟΚΩ), ανεξαρτήτως αν είναι ενεργά ή όχι. Αυτά είναι: 

 
• ∆ίκτυα  ΕΥΑΘ  και ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και δήµων (σωλήνες ύδρευσης, πυρόσβεσης, λυµάτων και οµβρίων) 
• ∆ίκτυα ∆ΕΗ (καλώδια υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 
• ∆ίκτυα ΟΤΕ (τηλέφωνα)και όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
• ∆ίκτυα Ε∆Α ΘΕΣΣ  (φυσικό αέριο) 
• ∆ίκτυα ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ(φωτεινοί σηµατοδότες) 
• ∆ίκτυα ∆ηµοτικού Φωτισµού 
• ∆ίκτυα ∆ηµοτικής Ύδρευσης 

 

2. ∆ιερευνήσεις δικτύων ΟΚΩ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει (και σε ψηφιακή µορφή) λεπτοµερή καταγραφή 
των υφιστάµενων δικτύων Ο.Κ.Ω  στις περιοχές χωροθέτησης των οκτώ(8)  σταθµών µε τα 
φρέατα αερισµού τους, των έντεκα (11) ενδιάµεσων φρεάτων, των τριών διασταυρώσεων 
καθώς και σε όποιες άλλες θέσεις ζητηθεί  από την Υπηρεσία.  Για τον παραπάνω σκοπό  
ο Ανάδοχος θα προβεί  στον έλεγχο και συµπλήρωση των στοιχείων που δίνονται στο 
Πληροφοριακό Τεύχος και έχουν συλλεχθεί από τους ΟΚΩ, θα συλλέξει τυχόν νέες 
πληροφορίες και στην συνέχεια θα τα επιβεβαιώσει µε επί τόπου έρευνες και εκσκαφές 
διερευνητικών τοµών. Σε αυτή τη φάση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται σε 
συνεργασία και σε συντονισµό µε τον αντίστοιχο οργανισµό καθώς και µε τους υπόλοιπους 
οργανισµούς. 

Από τα αποτελέσµατα όλων των παραπάνω ,ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια     
καταγραφής δικτύων ΟΚΩ, σε κλίµακα 1:500, όπου σε κάθε θέση εκσκαφής (σταθµός, 
φρέαρ κλπ)  θα αποτυπώνονται όλα τα υφιστάµενα δίκτυα µε διαστάσεις διατοµών, βάθη, 
υλικό κατασκευής κτλ. 

Τα σχέδια καταγραφής ∆ικτύων ΟΚΩ θα προηγηθούν του Συντονιστικού Σχεδίου. 

 

3. Παρακάµψεις δικτύων 
 
3.1 Όταν υφιστάµενα δίκτυα πρέπει να παρακαµφθούν ή να µετατοπιστούν, προσωρινά ή 

µόνιµα, ο σχεδιασµός θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του εκάστοτε 
ΟΚΩ και θα υπόκειται στην έγκριση του ΟΚΩ στον οποίο ανήκει το δίκτυο. Θα πρέπει 
επίσης να µεριµνάται ώστε οι οδεύσεις των µόνιµων µετατοπίσεων να γίνονται σε 
δηµόσιους χώρους. 
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3.2 Οι µελέτες εφαρµογής παράκαµψης δικτύων ΟΤΕ, ∆ΕΗ και Ε∆ΑΘΕΣΣ γίνονται από τους 
ίδιους Οργανισµούς, βάσει του εγκεκριµένου από την Α.Μ σχεδίου συντονισµού το οποίο 
εκπονεί ο Ανάδοχος, ο οποίος έχει και την ευθύνη συντονισµού των µελετών, ώστε να 
ικανοποιούνται οι ανάγκες του έργου. Ωστόσο ο  ίδιος ο Οργανισµός δύναται να απαιτήσει 
η µελέτη να εκπονηθεί από τον Ανάδοχο. 

 

3.3 Οι µελέτες εφαρµογής για τις παρακάµψεις δικτύων της ΕΥΑΘ για λύµατα, ύδρευση, 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Μακεδονίας για όµβρια, ∆ήµου για Οδικό 
Φωτισµό, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Μακεδονίας για Σηµατοδότηση θα 
εκπονούνται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται µαζί µε το εγκεκριµένο σχέδιο 
συντονισµού και σε ηλεκτρονική µορφή στην Α.Μ. για σχολιασµό όσον αφορά την όδευση 
σε έξι αντίγραφα.  
 

Η υλοποίηση των µελετών αυτών µετά την έγκριση από τον αντίστοιχο Οργανισµό θα 
επιβλέπεται εκ παραλλήλου  από την Α.Μ. και από τους Οργανισµούς. 
 

Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώνει τα σχόλια της Α.Μ.  και θα υποβάλει ξεχωριστά την κάθε 
µελέτη εφαρµογής σε τέσσερα  (4) έγχρωµα αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή 
στον αρµόδιο οργανισµό µε κοινοποίηση  µε δύο (2) επιπλέον αντίγραφα στην Α.Μ. Όλες οι 
παραπάνω µελέτες θα φέρουν την σφραγίδα και υπογραφή του µελετητή. 
 

Σε περίπτωση που προκύψουν παρατηρήσεις επί των µελετών από τους Αρµόδιους 
Οργανισµούς ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει την µελέτη, καθώς φέρει 
εξολοκλήρου την ευθύνη των τελικών εγκρίσεων των υπόψη µελετών. 
 

Σε κάθε περίπτωση ο  Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των 
παρακάµψεων όλων των δικτύων  ΟΚΩ, καθώς και για την έγκαιρη εξασφάλιση των 
εγκρίσεων των µελετών. 

 

Στην παράγραφο 5  του παρόντος άρθρου, φαίνονται αναλυτικά τα περιεχόµενα της 
µελέτης των υδραυλικών παρακάµψεων. 

 

3.4 Κατά την διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων θα απαιτηθούν προσωρινές (ή µόνιµες) 
µετατοπίσεις δικτύων (κυρίως φωτεινής σηµατοδότησης και δηµοτικού φωτισµού). Επίσης 
σε περιπτώσεις µείωσης των διαστάσεων των πεζοδροµίων, ενδέχεται να απαιτηθεί η 
λήψη προστατευτικών µέτρων ή υποβιβασµός άλλων δικτύων ΟΚΩ, τα οποία βρίσκονται 
εντός της ζώνης των κυκλοφοριακών αυτών ρυθµίσεων.  

 
3.5 ∆εν θα πρέπει να γίνονται αποµονώσεις δικτύων ΟΚΩ χωρίς την σύµφωνη γνώµη του 

αρµόδιου Οργανισµού είτε για µικρό είτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αντιθέτως θα 
πρέπει είτε µε προσωρινές ασφαλείς λύσεις ή µόνιµες εργασίες να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου αυτών, µε την ελάχιστη όχληση / παρέµβαση στην 
περιοχή. 

 
3.6 Σε περιπτώσεις προσωρινής διελεύσεως δικτύων εντός µη δηµοσίων χώρων, ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να συντάξει κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες για τις τυχόν προσωρινές 
καταλήψεις που θα απαιτηθούν.  

 

3.7 Στο τέλος των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Α.Μ. για έγκριση, µε κοινοποίηση 
και στον αντίστοιχο ΟΚΩ τα σχέδια των «Όπως Κατασκευάστηκε» δικτύων του. 
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4. Σχέδιο συντονισµού 
 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει το σχέδιο συντονισµού µε όλα τα υφιστάµενα δίκτυα όπως έχουν 
προκύψει από τα σχέδια καταγραφής δικτύων Ο.Κ.Ω.  Στο σχέδιο αυτό θα φαίνονται και οι 
προτεινόµενες παρακάµψεις όλων των δικτύων µετά από τις συνεννοήσεις και τη σύµφωνη 
γνώµη των ΟΚΩ και της Α.Μ. 
 Η υποβολή για έγκριση στην Α.Μ. του σχεδίου συντονισµού θα γίνεται σε έξι (6) έγχρωµα 
αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή. Ο Ανάδοχος  θα ενσωµατώνει τα σχόλια της Α.Μ. 
στις µελέτες εφαρµογής όλων των παρακάµψεων. Η έγκριση του σχεδίου συντονισµού 
προηγείται της εγκρίσεως όλων των υπολοίπων. 

 
5. Υδραυλικές Μελέτες παρακάµψεων δικτύων ΟΚΩ 
  
5.1  Γενικά 
 

Η Υδραυλική Μελέτη παρακάµψεων δικτύων  ΟΚΩέχει ως αντικείµενο το καθορισµό της 
όδευσης της προτεινοµένης παράκαµψης, τον υπολογισµό της υδραυλικής της επάρκειας 
και την επιλογή του υλικού κατασκευής των νέων αγωγών. 

 
5.2 Αρχές Σχεδιασµού 

 
• Οι οδεύσεις των µονίµων παρακάµψεων θα γίνονται κατά το δυνατόν σε δηµόσιους 

χώρους και θα είναι επαρκώς προσβάσιµες για µελλοντική συντήρηση. 
• Ο προτεινόµενος  προσωρινός ή µόνιµος παρακαµπτήριος αγωγός πρέπει να έχει 

τουλάχιστον ίση ή µεγαλύτερη παροχετευτική ικανότητα µε τον υφιστάµενο. 
• Κάθε φρεάτιο επισκέψεως ή υδροσυλλογής που θίγεται από προσωρινές ή µόνιµες 

παρακάµψεις δικτύων, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ή   επαναδιαµορφώσεις 
κρασπέδων θα τοποθετείται σε νέα κατάλληλη θέση.   

• Το υλικό κατασκευής των αγωγών θα είναι συµβατό µε το υφιστάµενο δίκτυο και θα 
επιλέγεται σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών και τις απαιτήσεις 
του ΟΚΩ. 

 
5.3   Προδιαγραφές – Κανονισµοί 
 

• Προδιαγραφές ΕΤΕΠ  
• Προδιαγραφές ΕΥΑΘ  
• Π∆ 696/74 

 
5.4  Περιεχόµενα Μελέτης 
 

Οι Υδραυλικές Μελέτες για τις προσωρινές και µόνιµες παρακάµψεις δικτύων ΟΚΩ 
(ύδρευση, ακάθαρτα, όµβρια) αποτελούνται από Τεχνική Έκθεση, το Σχέδιο Συντονισµού 
των προτεινόµενων παρακάµψεων όλων των ΟΚΩ, από το οποίο να προκύπτει η 
δυνατότητα υλοποίησης των υπό µελέτη παρακάµψεων, Οριζοντιογραφία, Μηκοτοµή, 
Τυπικές Λεπτοµέρειες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ζητηθεί από την Υπηρεσία, ή 
τους αρµόδιους ΟΚΩ.  

 
5.5   Οριζοντιογραφία 
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Στην οριζοντιογραφία απεικονίζεται λεπτοµερώς η υφισταµένη όδευση και η προτεινόµενη 
παράκαµψη των υπό µελέτη δικτύων. Σε κάθε τµήµα αγωγού αναγράφονται τα υδραυλικά 
και γεωµετρικά στοιχεία (παροχή, ταχύτητα ροής, πλήρωση κ.λ.π.).  Επίσης 
παρουσιάζονται: 

 
• Φρεάτια επισκέψεως µε υψόµετρα για δίκτυα ακαθάρτων και οµβρίων. 
• Σηµεία σύνδεσης µε υφιστάµενους αγωγούς για δίκτυα ύδρευσης. 
• Φρεάτια υδροσυλλογής και συνδέσεις µε τους αγωγούς. 
• Καταθλιπτικοί αγωγοί και φρεάτια απόδοσης που συνδέονται µε το  δίκτυο.  
• Στο υπόβαθρο της οριζοντιογραφίας θα πρέπει να φαίνονται : 
• Προσωρινή κατάληψη – Εργοταξιακή Περίφραξη. 
• Περιγράµµατα σκαµµάτων και λοιπών κατασκευών. 
• ∆ιαµορφώσεις πεζοδροµίων και κρασπέδων λόγω των κυκλοφοριακών 

παρακάµψεων. 
• Τελική διαµόρφωση επιπέδου οδού προκειµένου για µόνιµες παρακάµψεις. 

 
Η κλίµακα του σχεδίου είναι 1:200/ 1:500. 

 
5.6 Μηκοτοµή 

 
Στην Μηκοτοµή απεικονίζεται ο προτεινόµενος αγωγός µε τα παρακάτω στοιχεία : 

 
• Φρεάτια και τµήµα µήκους τουλάχιστον 5m του υφιστάµενου αγωγού ανάντη και 

κατάντη.  
• Συµβολές από φρεάτια υδροσυλλογής ή δευτερεύοντες κλάδους  – Κοινές οδεύσεις. 
• ∆ιασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα ΟΚΩ. 
• Υδραυλικά στοιχεία (παροχή, ταχύτητα ροής, µήκος, πλήρωση κ.λ.π.) 

 
Προκειµένου για αγωγούς δικτύου ύδρευσης µικρής διαµέτρου (Φ<200) δεν απαιτείται η 
σύνταξη Μηκοτοµής.  
 
Η κλίµακα µηκών είναι 1:500 και η κλίµακα υψών 1:50. 

 
5.7 Τυπικές Λεπτοµέρειες 

 
Τα σχέδια τυπικών λεπτοµερειών περιλαµβάνουν:  

 
• Φρεάτια επισκέψεως, υδροσυλλογής, πιεζόθραυσης, δικλείδων, κ .α.  
• Τυπικά σκάµµατα αγωγών. 
• Σώµατα αγκυρώσεως. 
• ∆ιάταξη ανάρτησης αγωγού, εφόσον αυτή προκύπτει από τη Μελέτη. 

 
Η κλίµακα των σχεδίων είναι 1:25 / 1:20. 

 
5.8 Τεχνική Έκθεση 
 

Η Τεχνική Έκθεση περιλαµβάνει τουλάχιστον: 
 

• ∆ιαθέσιµα στοιχεία δικτύων ΟΚΩ. 
• Περιγραφή των προτεινοµένων παρακάµψεων. 
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• Υδραυλικούς υπολογισµούς. 
• Κατασκευαστικά στοιχεία (υλικά αγωγών, σκάµµατα, ανάρτηση κ.λ.π.). 

 
6. Προστασία των υφισταµένων δικτύων 
 
Όταν κάποιο υφιστάµενο δίκτυο είναι στα όρια της εκσκαφής, δύναται αντί της παράκαµψής του να 
προβλέπεται η στήριξη και προστασία του κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του εκάστοτε Οργανισµού . 
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ΑΡΘΡΟ 106 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

1. Γενικά 

 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρεις κυκλοφοριακές µελέτες εφαρµογής και µελέτες 
σηµατοδότησης για όλες τις απαιτούµενες παρακάµψεις της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής καθώς και για την οριστική αποκατάσταση. Οι µελέτες θα υποβάλλονται σε 
15 έγχρωµα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 

1.1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται πριν από 
την υλοποίηση κάθε κυκλοφοριακής παράκαµψης. 

 

1.2 Ο Ανάδοχος θα παράσχει και θα τοποθετήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας στις θέσεις που 
προκύπτουν από τις κυκλοφοριακές µελέτες και θα τις συντηρεί καθ΄ όλη την διάρκεια των 
εργασιών. Το ίδιο ισχύει και για την οριζόντια σήµανση. 

 
1.3 Όπου απαιτείται από την κυκλοφοριακή µελέτη, ο Ανάδοχος θα καλύψει µε αφαιρούµενα 

καλύµµατα ή θα αποµακρύνει και αποθηκεύσει τις υφιστάµενες πινακίδες κυκλοφορίας που 
θα επαναχρησιµοποιηθούν µετά το τέλος των εργασιών. 

 
1.4 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σχέδιο σε κλίµακα 1:200 µε την απογραφή της υφιστάµενηςπρο 

των έργων κυκλοφοριακής κατάστασης (οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, πλάτη 
λωρίδων κυκλοφορίας, πεζοδροµίων κλπ) για όλες τις περιοχές όπου θα γίνουν 
κυκλοφοριακές παρακάµψεις.  

 

2. Σχετικά Πρότυπα 
 

• “Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών’’ , ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΦΕΚ 946 Β, 9/7/03. 

• “Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων’’, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2001 
• “Οδηγίες Εργοταξιακής Σήµανσης στο Αστικό Οδικό ∆ίκτυο’’, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002 
• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Νόµος 2696/99, ΦΕΚ 57/23-3-99, όπως 

τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 3542/2007 ΦΕΚ 50 Α. 
 

3. Μελέτες κυκλοφοριακών παρακάµψεων 
 

3.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση στην ΑM και στους αρµόδιους φορείς  πριν από την 
έναρξη των σχετικών εργασιών, πλήρεις κυκλοφοριακές µελέτες εφαρµογής για τη ρύθµιση 
της κυκλοφορίας σε όλες τις περιοχές που θα επηρεαστούν από την εκτέλεση των έργων. 

3.2 Οι προτάσεις για την παράκαµψη και ρύθµιση της κυκλοφορίας θα συνοδεύονται από 
τεχνική έκθεση - προµέτρησηεργασιών και σχέδια (κλίµακας 1:200), που θα 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 
• Προσδιορισµό των σηµείων πρόσβασης στο εργοτάξιο, είσοδο και έξοδο οχηµάτων 

και πεζών 
• Καθορισµό της θέσης και έκτασης του εργοταξίου 
• Γεωµετρικά στοιχεία της χάραξης 
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• Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση (υφιστάµενη, καταργούµενη, νέα) 
• Σηµατοδότηση 
• Στάσεις λεωφορείων 

 
3.3 Θα δοθούν οι διαδροµές των εργοταξιακών (βαρέων) οχηµάτων του Αναδόχου προς/από 

το εργοτάξιο. 
 

3.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί και να αποκαθιστά συστηµατικά την 
οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση στις περιοχές των κυκλοφοριακών παρακάµψεων ώστε 
αυτή να διατηρείται σε άριστη κατάσταση και να αποκαθιστά άµεσα τις ζηµιές και τις 
φθορές στους δρόµους και τα πεζοδρόµια που προκαλούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών.  
 

3.5 Θα εξασφαλίζεται υποχρεωτικά η ευχερής προσπέλαση τροχοφόρων σε παρόδια κτίρια και 
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των χρήσεων που αυτά στεγάζουν ή απαιτεί η 
λειτουργία τους, και ειδικότερα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πρόσβαση 
Πυροσβεστικής, ασθενοφόρων, κλπ). Τέτοιου είδους πρόσβαση θα εξασφαλίζεται έστω και 
µε την δίοδο των τροχοφόρων µέσα από εργοταξιακούς χώρους. Θα προβλεφθούν 
κατάλληλοι χώροι στάθµευσης για τα οχήµατα τροφοδοσίας, εάν οι κατασκευαστικές 
δραστηριότητες παρεµβαίνουν στη λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
στάθµευσης. 

 

4. Πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας και πεζοδροµίων 
 

Για τις κυκλοφοριακές παρακάµψεις οι λωρίδες κυκλοφορίας θα έχουν ελάχιστο πλάτος: 
 

Μία (1) Λωρίδα: 3,50 µ. 
∆ύο λωρίδες µονής κατεύθυνσης: πλάτος 6 µ ( 2 x3 ) 
Τρεις λωρίδες µονής κατεύθυνσης: πλάτος 9 µ (3 x3 ) 
Οδός διπλής κυκλοφορίας µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση: πλάτος 6,5 µ (2 
x3,25) 
Οδός διπλής κυκλοφορίας µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση: πλάτος 12 µ 
(2x3 + 2x3). 

 
Οι λωρίδες αποκλειστικής αριστερής στροφής µπορεί να έχουν πλάτος 2,75 µ. 
 
Το ελάχιστο πλάτος των πεζοδροµίων θα είναι 1,2 µ. 

 
4.1 Εκτός εάν άλλως έχει συµφωνηθεί από την ΑΜ και τον ΟΑΣΘ, οι στάσεις των λεωφορείων 

θα διατηρηθούν στη θέση που υπήρχαν πριν από την έναρξη της κατασκευής. Σε 
περίπτωση που απαιτείται η µετατόπιση στάσεων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον 
συντονισµό µε τον ΟΑΣΘ. 

 
4.2 Στις θέσεις που θα υποδείξει η ΑΜ, ο Ανάδοχος θα επιφέρει βελτιώσεις στις τοπικές οδούς 

στην περιοχή του εργοταξίου, οι οποίες απαιτούνται ώστε να χρησιµοποιηθούν από την 
εκτραπείσα κυκλοφορία ή για πρόσβαση στο εργοτάξιο, συµπεριλαµβανοµένων της 
διαπλάτυνσης, της ανακατασκευής ή της επαναδιαµόρφωσης της επιφάνειας 
οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, της τοποθέτησης και επανατοποθέτησης κρασπέδων, 
της σήµανσης στο οδόστρωµα και της εγκατάστασης φωτεινών σηµατοδοτών. 
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4.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων θα  διατηρείται απ’ ευθείας πρόσβαση πεζών σε όλες τις 
ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή άµεσης γειτνίασης µε το εργοτάξιο. Σε 
θέσεις όπου τα έργα αναµένεται να παρεµβαίνουν σε υφιστάµενα πεζοδρόµια ή διαβάσεις 
πεζών, ο Ανάδοχος θα διατηρεί και θα καταργεί, όταν πλέον δεν απαιτούνται, ξεχωριστούς 
κατάλληλους διαδρόµους δια µέσω των έργων. Στα σηµεία όπου είναι απαραίτητη η 
κατασκευή προσωρινών πεζοδροµίων για τη διατήρηση πρόσβασης σε ιδιοκτησίες κλπ. ή 
για να διασφαλίζεται η διέλευση των πεζών τα πεζοδρόµια αυτά θα πλακοστρώνονται και 
θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,20 µέτρα.  
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ΑΡΘΡΟ 107 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 

 

1. Γενικά 

1.1 Όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε τις τοπογραφικές εργασίες, αποτυπώσεις 
και χαράξεις περιγράφονται παρακάτω στο παρόν Άρθρο. 

1.2 Οι τοπογραφικές εργασίες, που θα εκπονηθούν για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσης 
σύµβασης, είναι οι παρακάτω : 

Α. Οι συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες, οι οποίες θα περιλαµβάνουν τις 
τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλίµακα 1:500 και την δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου 
εδάφους για τµήµατα της συνολικής χάραξης του Έργου τουθέµατος,για τα οποία δεν 
υπάρχει διαθέσιµη τοπογραφική αποτύπωση, σε δοµηµένες εκτάσεις συνολικού 
εµβαδού περίπου 812 στρεµµάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος. 

Β. Όλες οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια κατασκευής 
του Έργου σε όλες τις περιοχές αυτού, ήτοι : 

� Επικαιροποίηση της υφιστάµενης τοπογραφικής αποτύπωσης την οποία έχει 
ήδη εκπονήσει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ενηµέρωση όλων των χώρων που θα 
καταληφθούν προσωρινά για την κατασκευή του Έργου σε όλες τις περιοχές 
αυτού. 

� Τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών των αρχαιολογικών ανασκαφών πριν 
την έναρξη αυτών, µετά την ολοκλήρωση του βάθους εκσκαφής και µετά την 
επανεπίχωση αυτών. 

� Συνεχή έλεγχο της χάραξης των Έργων (για όλες τις φάσεις κατασκευής). 

� «Όπως Κατασκευάστηκε» τοπογραφική αποτύπωση των Έργων µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής αυτών, είτε εξ ολοκλήρου, είτε µέχρι το στάδιο που 
θα καθορίζεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στην σχετική εντολή, καθώς και «Όπως 
Κατασκευάστηκε»  τοπογραφική αποτύπωση της διαµόρφωσης στο επίπεδο 
οδού όλων των χώρων που έχουν καταληφθεί για τις ανάγκες των Έργων. 

1.3 Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες θα πρέπει να οριστεί ως Υπεύθυνος της Τοπογραφικής 
Υπηρεσίας του Έργου Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. δεκαετούς (10) εµπειρίας σε ανάλογα 
έργα. Τα τοπογραφικά συνεργεία θα αποτελούνται, είτε από Τοπογράφους Μηχανικούς µε 
εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε παρόµοια έργα, είτε από ∆ιπλωµατούχους ΤΕΙ 
αντίστοιχης ειδικότητας µε εµπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε παρόµοια έργα. Όλο το 
προσωπικό της Τοπογραφικής Υπηρεσίας θα είναι ανά πάσα στιγµή επαρκές σε αριθµό 
και εµπειρία, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Έργου. 

1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία οργανόγραµµα του 
προσωπικού που θα εκτελέσει τις τοπογραφικές εργασίες καθώς και τα βιογραφικά 
σηµειώµατα όλου του παραπάνω προσωπικού, κύριου και βοηθητικού. 

1.5 Όλες οι τοπογραφικές µετρήσεις, οι υπολογισµοί, τα αποτελέσµατα και τα σχέδια θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή και θα φέρουν την υπογραφή του 
Υπεύθυνου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Αναδόχου. 
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2. Συµπληρωµατικές Τοπογραφικές Εργασίες 

2.1 Οι συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες αφορούν τις τοπογραφικές αποτυπώσεις για 
τµήµατα της συνολικής χάραξης του Έργου, για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµη 
τοπογραφική αποτύπωση, σε δοµηµένες εκτάσεις σε ζώνη συνολικού πλάτους περίπου 
100µ. (δηλαδή 50µ. εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης) και σε ζώνη αυξηµένου πλάτους 
στις θέσεις των σταθµών και στους χώρους εναπόθεσης συρµών, συνολικού εµβαδού 
περίπου 812 στρεµµάτων. 

2.2 Αναλυτικότερα οι τοπογραφικές αποτυπώσεις θα περιλαµβάνουν τις αποτυπώσεις κατά 
µήκος της χάραξης σε περιοχές οι οποίες περικλείονται από κλειστές τεθλασµένες γραµµές 
χρώµατος magenta, όπως αυτές εµφαίνονται στο Σχέδιο1G00PW205S101A. 

2.3 Θα πρέπει να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο η τοπογραφική αποτύπωση της κάθε 
περιοχής σε κλίµακα 1:500, η δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους, η ίδρυση, µέτρηση 
και ο υπολογισµός των δικτύων οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού ελέγχου, η σύνταξη 
τοπογραφικών διαγραµµάτων και η υποβολή όλων των στοιχείων µετρήσεων, 
υπολογισµών, περιγραφών, σχεδίων κλπ σε ψηφιακή (επεξεργάσιµη, ήτοι αρχεία .xls, .doc, 
.dwg) µορφή και σε έντυπη µορφή, αν ζητηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

2.4 Το σύστηµα αναφοράς που θα χρησιµοποιηθεί για όλες τις τοπογραφικές εργασίες θα είναι 
το ΣΑΜΘ που έχει ιδρυθεί για τις ανάγκες του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. 

2.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ τις συντεταγµένες των 
σηµείων των οριζοντιογραφικών δικτύων ελέγχου στο σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ και στο 
σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ’87. 

2.6 Για όλες τις τοπογραφικές µετρήσεις, θα γίνονται οι απαιτούµενες διορθώσεις λόγω πίεσης, 
θερµοκρασίας και διάθλασης. 

2.7 Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά την σύµφωνη γνώµη 
της Υπηρεσίας και να βρίσκεται σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία σε καθηµερινή βάση. 

2.8 Η Υπηρεσία θα προµηθεύσει στον Ανάδοχο όλα τα πληροφοριακά τοπογραφικά στοιχεία.  

2.9 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακρίβειας και πληρότητας των 
στοιχείων που θα του δοθούν. Όλες οι τοπογραφικές µετρήσεις, αποτυπώσεις, χαράξεις, 
ενηµερώσεις σχεδίων, σύνταξη νέων κ.λ.π. θα γίνονται αποκλειστικά µε χρήση επίγειων 
µεθόδων. 

2.10 Αν ο Ανάδοχος χρησιµοποιήσει τριγωνοµετρικά σηµεία, σηµεία ελέγχου και χωροσταθµικές 
αφετηρίες, που είτε έχουν εγκατασταθεί από αυτόν είτε από προηγούµενους µελετητές 
υποχρεούται να επαληθεύσει την ακρίβεια και την ορθότητα των τοπογραφικών στοιχείων 
που του παρασχέθηκαν και να αποδεχθεί την ευθύνη των µετρήσεων σε σχέση µε τα 
ανωτέρω. 

2.11 Όλες οι τοπογραφικές εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις «Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γεωδαιτικών, Τοπογραφικών, Κτηµατολογικών και Χαρτογραφικών Εργασιών» του Π.∆. 
696/1974 και σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

2.12 Οι συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες που θα εκτελεστούν θα περιλαµβάνουν τα 
εξής : 
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α) Ίδρυση βασικών και δευτερευόντων οριζοντιογραφικών δικτύων στο σύστηµα 
αναφοράς ΣΑΜΘ και σύνδεσή τους µε τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα.  

− Θα ιδρυθεί βασικό οριζοντιογραφικό δίκτυο ελέγχου για τα τµήµατα της 
συνολικής χάραξης του Έργου και σε θέσεις κοντά στους σταθµούς, στα φρέατα 
ή όπου αλλού απαιτηθεί, αλλά εκτός ζώνης επιρροής των µελλοντικών έργων, 
ούτως ώστε να είναι οι θέσεις αυτές ασφαλείς από επιπτώσεις κατασκευής 
αυτών.  

Το δίκτυο οριζοντιογραφικού ελέγχου (τριγωνοµετρικό), θα αποτελείται από 
σηµεία τα οποία θα έχουν αµοιβαία ορατότητα ανά δύο και οπωσδήποτε το 
καθένα από αυτά θα έχει αµοιβαία ορατότητα  µε το αµέσως προηγούµενό του 
και το αµέσως επόµενό του κατά µήκος της χάραξης. Η θέση των σηµείων θα 
οριστεί σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 

Το δίκτυο θα συνδεθεί µε τρία τουλάχιστον σηµεία του υπάρχοντος βασικού 
οριζοντιογραφικού δικτύου κατά µήκος του ΜΕΤΡΟ.  

Η µέτρηση του δικτύου αυτού θα γίνει µε το σύστηµα GPS και οι συντεταγµένες 
θα δοθούν στο σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ του Μετρό Θεσσαλονίκης και στο 
σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87. Το σύστηµα GPS που θα χρησιµοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι δύο συχνοτήτων. Η ακρίβεια του θα πρέπει να είναι σε στατικό 
εντοπισµό ±5mm+1ppm και σε κινηµατικό εντοπισµό µε εκ των υστέρων 
επεξεργασία ±10mm+1ppm. 

Η επίλυση και συνόρθωση του δικτύου θα γίνει µε κατάλληλο λογισµικό (µε 
χρήση της µεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων) και µε επίπεδο εµπιστοσύνης 
three-sigma. Οι συντεταγµένες θα δοθούν στο σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ του 
Μετρό Θεσσαλονίκης και στο σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 µε τις αντίστοιχες 
ακρίβειες τους και τις τυπικές αποκλίσεις. 

Η ακρίβεια του δικτύου θα είναι ±10mm. 

Το σύστηµα GPS και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθούν θα υποβληθούν για 
έγκριση στην Υπηρεσία µε Φύλλα Υποβολής Υλικού. 

Η επισήµανση των σηµείων του βασικού οριζοντιογραφικού δικτύου θα είναι 
µόνιµη και µε τρόπο που θα εξασφαλίζει την διατήρησή του για την κατασκευή 
του έργου του ΜΕΤΡΟ και για µελλοντική χρήση αυτών και θα είναι εγκεκριµένη 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

Οι πρωτογενείς µετρήσεις, οι υπολογισµοί, τα αποτελέσµατα, οι ακρίβειές τους, η 
περιγραφή, οι εξασφαλίσεις των σηµείων και τα διαγράµµατα του δικτύου θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή. 

− Θα ιδρυθεί βασικό υψοµετρικό δίκτυο ελέγχου για τα τµήµατα της συνολικής 
χάραξης του Έργου, µε υψοµετρικές αφετηρίες σε θέσεις που θα συµφωνηθούν 
µε την Υπηρεσία και θα βρίσκονται εκτός ζώνης επιρροής των µελλοντικών 
έργων. 

Το δίκτυο αυτό θα µετρηθεί µε γεωµετρικές χωροσταθµήσεις και θα συνδεθεί µε 
το ήδη υπάρχον βασικό υψοµετρικό δίκτυο του ΜΕΤΡΟ. Οι γεωµετρικές 
χωροσταθµήσεις θα είναι ανοικτές πλήρως εξαρτηµένες από τα δύο άκρα από 
δύο τουλάχιστον χωροσταθµικές αφετηρίες του υπάρχοντος βασικού 
υψοµετρικού δικτύου. 
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Ο προσδιορισµός των υψοµέτρων θα γίνει µετά από επίλυση µε την χρήση της 
µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Η ακρίβεια των µετρήσεων του δικτύου θα 
είναι της τάξης του ±1mm/km. 

Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ηλεκτρονικοί χωροβάτες ακριβείας 
±1mm/km και θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία µε Φύλλα Υποβολής 
Υλικού. 

Η επισήµανση των σηµείων του υψοµετρικού δικτύου θα είναι µόνιµη και µε 
τρόπο που θα εξασφαλίζει την διατήρησή τους και για µελλοντική χρήση αυτών 
και θα είναι εγκεκριµένη από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

Οι µετρήσεις οι υπολογισµοί, τα αποτελέσµατα, η περιγραφή, οι εξασφαλίσεις 
των σηµείων και τα διαγράµµατα θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία και σε 
ψηφιακή µορφή. 

− Τα δευτερεύοντα οριζοντιογραφικά δίκτυα θα είναι τα πολυγωνοµετρικά δίκτυα 
που απαιτούνται για την αποτύπωση των περιοχών των επεκτάσεων. 

Τα πολυγωνοµετρικά δίκτυα θα αποτελούνται από πολυγωνικές οδεύσεις 
πλήρως εξαρτηµένες από τα δύο άκρα από τα σηµεία του βασικού 
οριζοντιογραφικού δικτύου. 

Η επισήµανση θα γίνεται µε ενδεδειγµένο τρόπο και εγκεκριµένο από την 
Υπηρεσία. Τα πολυγωνοµετρικά δίκτυα θα µετρούνται µε όργανα ακρίβειας  2’’ 
(0,5mgon) για τις γωνίες και ±2mm+2ppm για τις αποστάσεις και θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία για έγκριση. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για το εκάστοτε πολυγωνοµετρικό 
δίκτυο που ιδρύεται, τις µετρήσεις, τους υπολογισµούς, τα αποτελέσµατα, τα 
διαγράµµατα, τις περιγραφές και τις εξασφαλίσεις των σηµείων και σε ψηφιακή 
µορφή. 

− Το δευτερεύον υψοµετρικό δίκτυο θα προκύψει µε πύκνωση του βασικού 
υψοµετρικού δικτύου µε νέες χωροσταθµικές αφετηρίες, που απαιτούνται 
ανάλογα µε τις ανάγκες των τοπογραφικών εργασιών. 

Η ίδρυση και µέτρηση του δικτύου αυτού θα γίνεται µε γεωµετρικές 
χωροσταθµίσεις πλήρως εξαρτηµένες από τα δύο άκρα από χωροσταθµικές 
αφετηρίες του βασικού υψοµετρικού δικτύου. 

Η ακρίβεια των µετρήσεων, τα όργανα, και οι υποβολές του δικτύου αυτού θα 
είναι ίδια µε του βασικού υψοµετρικού δικτύου. 
 

β) Οριζοντιογραφική και υψοµετρική τοπογραφική αποτύπωση της κάθε 
περιοχής σε κλίµακα 1:500 και σύνδεση µε τα βασικά και δευτερεύοντα 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά δίκτυα. 

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις θα περιλαµβάνουν την αποτύπωση των κτιρίων και 
οικοπέδων των Ο.Τ., δένδρα, φρεάτια όλων των Ο.Κ.Ω., δρόµους, νησίδες, 
κράσπεδα (τα υψόµετρα στα κρασπεδόρειθρα θα αποτυπώνονται σε ζεύγη ώστε το 
ύψος των κρασπέδων να προκύπτει από την αφαίρεση δύο υψοµέτρων), στύλους 
όλων των Ο.Κ.Ω., δηµοτικούς κ.λ.π., περίπτερα, στάσεις λεωφορείων, ανισόπεδες 
διαβάσεις, σηµατοδοτούµενοι κόµβοι, παγκάκια, σιντριβάνια κλπ. 

Στις περιοχές των σταθµών, των φρεάτων και στις περιοχές που θα απαιτηθούν 
τυχόν απαλλοτριώσεις, οι τοπογραφικές αποτυπώσεις θα περιλαµβάνουν όλα τα 
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παραπάνω και επιπλέον τα κτίρια και τα οικόπεδα µε κλεισµένα όρια, καθώς και τα 
µπαλκόνια των κτιρίων. 

Επίσης στις αποτυπώσεις θα περιλαµβάνονται για κάθε αυτόνοµο κτίριο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά : 

1. Κάθε κτίριο θα χαρακτηρίζεται µε έναν µοναδικό αριθµό αναφοράς (BLDG_ID), 
ο οποίος θα φαίνεται στο διάγραµµα εγγεγραµµένος σε κύκλο. 

2. Για κάθε κτίριο πάνω στο σχέδιο θα δίνεται ο αριθµός των ορόφων του, (όπου 1 
είναι το ισόγειο και η πυλωτή προσµετράται ως ισόγειο), το είδος κατασκευής 
της στέγης (πλακοσκεπές, κεραµοσκεπές, κ.λ.π.) και ο αριθµός των υπογείων. 
Τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στη µορφή «ΑΒ/Γ» όπου Α ο αριθµός των 
ορόφων, Β το πρώτο γράµµα της λέξης για τον χαρακτηρισµό της κατασκευής 
της στέγης (Π για το πλακοσκεπές, Κ για το κεραµοσκεπές κ.λ.π.) και Γ ο 
αριθµός των υπογείων µε αρνητικό πρόσηµο (π.χ. 3Π/-1 για διώροφο 
πλακοσκεπές κτήριο µε ισόγειο και 1 υπόγειο). Επίσης θα αναγράφεται η τυχόν 
ύπαρξη δώµατος µε το χαρακτηρισµό (+∆) δηλαδή «ΑΒ+∆/Γ». 

3. Επίσης, στο ψηφιακό σχέδιο, το περίγραµµα κάθε αυτόνοµου κτιρίου θα 
σχεδιάζεται ως µία ξεχωριστή ενιαία τεθλασµένη κλειστή γραµµή (ενδεικτικά 
“polyline” στην ορολογία του λογισµικού Autocad ® Autodesk). 

Κάθε µία κατηγορία από τις παραπάνω τρεις θα αποτελεί στο ψηφιακό σχέδιο 
ξεχωριστό στρώµα εργασίας (ενδεικτικά «layer” στην ορολογία του λογισµικού 
Autocad ® Autodesk) στην οποία θα εντάσσονται τα αντίστοιχα στοιχεία. 

Όσον αφορά την κατηγορία των αδόµητων χώρων, στο ψηφιακό σχέδιο, το 
περίγραµµα τους θα σχεδιάζεται επίσης ως µία ξεχωριστή ενιαία τεθλασµένη γραµµή 
(“polyline”), κλειστή εάν κλείνει το περίγραµµα ή ανοικτή αν το περίγραµµα µένει 
ανοικτό, και θα λαµβάνουν επίσης τον αντίστοιχο µοναδικό αριθµό αναφοράς 
(BLDG_ID), σε συνέχεια της αρίθµησης των κτιρίων, ο οποίος θα αναγράφεται στο 
ψηφιακό σχέδιο εγγεγραµµένος σε τετράγωνο. Η ξεχωριστή ενιαία τεθλασµένη 
γραµµή (polyline) καθώς και ο αριθµός αναφοράς (BLDG_ID) θα αποτελούν το 
καθένα ένα ξεχωριστό στρώµα εργασίας (layer). 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα παραδώσει επίσης σε πίνακα, σε ψηφιακή µορφή 
που θα του δοθεί από την ΑΜ (το ψηφιακό αυτό αρχείο θα είναι σε µορφή λογισµικού 
Excel ® Microsoft), ο οποίος θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε αυτόνοµο 
κτίριο : 

1. Το µοναδικό αριθµό αναφοράς του (BLDG_ID) 

2. Τη διεύθυνση (οδό, αριθµό καθώς επίσης και την πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
περιβάλλουσα οδό του περιγράµµατος εάν υπάρχουν) 

3. Τον αριθµό των ορόφων (ως περιγράφεται ανωτέρω) 

4. Το είδος κατασκευής της στέγης (ως περιγράφεται ανωτέρω) 

5. Την ύπαρξη πυλωτής 

6. Τον αριθµό των υπογείων 

7. Το συνολικό βάθος των υπογείων 

8. Χαρακτηρισµό κτιρίου ως προς την παλαιότητα (0-10 έτη, 10-50 έτη και άνω 
των 50 ετών) 
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9. Γενικό χαρακτηρισµό του κτιρίου ως προς την χρήση του (δηµόσιο κτήριο και 
συγκεκριµένη χρήση του π.χ. σχολείο, δηµαρχείο κτλ., εκκλησία, κατοικίες, 
επαγγελµατικές στέγες, πολλαπλές χρήσεις, υπό κατασκευή ή άλλη χρήση). 

Για τους αδόµητους χώρους θα καταγράφονται στον ίδιο πίνακα τα στοιχεία (1) και 
(2), δηλαδή ο µοναδικός αριθµός αναφοράς (BLDG_ID), η διεύθυνση καθώς και ο 
χαρακτηρισµός του χώρου αν είναι δηµόσιος-δηµοτικός ή ιδιωτικός. 

2.13 Τα όργανα του Αναδόχου και όλος ο τοπογραφικός εξοπλισµός θα είναι ακριβείας και 
κατάλληλος για τις απαιτούµενες τοπογραφικές εργασίες, σύµφωνος µε τα αναγνωρισµένα 
τεχνικά πρότυπα και σε καλή κατάσταση, σωστά ρυθµισµένος και βαθµονοµηµένος ανά 
πάσα χρονική στιγµή και θα υποβληθεί για έγκριση στην Υπηρεσία πριν την έναρξη των 
εργασιών. Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ρύθµισης και βαθµονόµησης των οργάνων θα 
είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα από τον Ανάδοχο, στην ΑΜ προς έλεγχο. Οι 
τοπογραφικές εργασίες θα πραγµατοποιούνται από Τοπογραφικά συνεργεία µε επικεφαλής 
∆ιπλωµατούχο Τοπογράφο Μηχανικό µε επαρκή εµπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε 
παρόµοια έργα. 

2.14 Όλα τα πρωτότυπα δεδοµένα και αρχεία θα αποθηκεύονται και θα αρχειοθετούνται από τον 
µελετητή κατά την διάρκεια των τοπογραφικών εργασιών κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα 
προσβάσιµα και αντιληπτά από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία ή οι διορισµένοι εκπρόσωποι 
της έχουν ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να χρησιµοποιούν και να ελέγχουν τα παραπάνω 
στοιχεία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει την Υπηρεσία µε εξοπλισµό και 
προσωπικό και να διευκολύνει αυτή ή τους εκπροσώπους της όταν και όπου του ζητηθεί, 
προκειµένου να διενεργηθούν από την Υπηρεσία οποιοιδήποτε έλεγχοι απαιτηθούν κατά 
την εκπόνηση της παρούσας µελέτης. Η υποχρέωση αυτή του Αναδόχου περιλαµβάνει, για 
την κάλυψη των αναγκών επίβλεψης της παρούσης σύµβασης, την παραχώρηση στην 
επίβλεψη προσωπικού και οργάνων µόνο κατά την χρονική στιγµή που θα διενεργείται ο 
κάθε έλεγχος. 

2.15 Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και των υπολογισµών καθώς και οι ίδιοι οι υπολογισµοί 
θα είναι ανά πάσα στιγµή στην διάθεση της Υπηρεσίας και σε ψηφιακή µορφή. 

2.16 Ανά πάσα στιγµή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, η Υπηρεσία διατηρεί την 
επιλογή να ελέγξει οποιαδήποτε από τις τοπογραφικές εργασίες. Ανεξάρτητα από το εάν η 
Υπηρεσία κάνει χρήση αυτής της επιλογής ή όχι, ο µελετητής δεν απαλλάσσεται από την 
ευθύνη του όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των τοπογραφικών εργασιών. 

2.17 Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες που θα εκτελεσθούν ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλλει στην Υπηρεσία όλες τις πρωτογενείς µετρήσεις, τους υπολογισµούς, τα 
αποτελέσµατα των υπολογισµών µε τις ακρίβειές τους, τις περιγραφές και τις εξασφαλίσεις 
των σηµείων, τα διαγράµµατα του οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού δικτύου ελέγχου και 
τα τοπογραφικά διαγράµµατα σε κλίµακα 1:500, σε ψηφιακή (επεξεργάσιµη, ήτοι αρχεία 
.xls, .doc, .dwg) µορφή και σε έντυπη µορφή, αν ζητηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.  

 

3. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής του Έργου 

3.1 Για όλες τις τοπογραφικές αποτυπώσεις και εργασίες που θα εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του Έργου, ισχύουν τα αναγραφόµενα στις 
παραγράφους 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 και 2.11 του παρόντος τεύχους. 

3.2 Mετά την ολοκλήρωση των συµπληρωµατικών τοπογραφικών αποτυπώσεων, όπως αυτές 
περιγράφονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει τα τοπογραφικά διαγράµµατα 
εργοταξιακών καταλήψεων, τα οποία θα επικαιροποιούν τα σχέδια εργοταξιακών 
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καταλήψεων που δίνονται µε τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού, για όλους τους χώρους 
που περιλαµβάνονται στα σχέδια αυτά. 

3.3 Για τις ανάγκες εκπόνησης των Έργων θα ιδρυθούν, όπου και αν απαιτηθεί, 
οριζοντιογραφικό δίκτυο (τριγωνοµετρικό και πολυγωνοµετρικό) και υψοµετρικό δίκτυο 
ελέγχου στο σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ του Μετρό Θεσσαλονίκης και θα γίνει η σύνδεση 
αυτών µε τα ήδη υπάρχοντα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά δίκτυα.  

3.4 Η µέτρηση του τριγωνοµετρικού δικτύου θα γίνει µε το σύστηµα GPS, όπως περιγράφεται 
στην παρ. 2.12 του παρόντος τεύχους. Εναλλακτικά και µετά από την έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ, στις περιοχές που είναι εφικτό να ιδρυθεί και να µετρηθεί το οριζοντιογραφικό 
δίκτυο µε επίγειες µεθόδους (ύπαρξη ικανών υφισταµένων παρεχόµενων στοιχείων, 
δυνατότητα αµοιβαίας ορατότητας κλπ), η επίλυση θα γίνει πάλι µε την µέθοδο ελαχίστων 
τετραγώνων. Τα όργανα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την µέτρηση του δικτύου θα 
είναι γωνιακής ακρίβειας 2’’ (0,6mgon) και στην απόσταση ±2mm+2ppm και θα 
υποβληθούν για έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ µε Φύλλο Υποβολής Υλικού. 

3.5 Για τις ανάγκες της κατασκευής των Έργων θα απαιτηθεί ίδρυση πολυγωνοµετρικού 
δικτύου το οποίο θα αποτελείται από πολυγωνικές οδεύσεις πλήρως εξαρτηµένες από τα 
δύο άκρα από τα σηµεία του οριζοντιογραφικού δικτύου. Επισηµαίνεται ότι, στις περιοχές 
που υπάρχει επαρκές πολυγωνοµετρικό δίκτυο µπορεί, µετά από την σύµφωνη γνώµη της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, να χρησιµοποιηθεί αυτό µε την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί από τον 
Ανάδοχο ο έλεγχος της αξιοπιστίας του υφιστάµενου πολυγωνοµετρικού δικτύου, µε 
παράλληλη ενηµέρωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

3.6 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για το εκάστοτε πολυγωνοµετρικό δίκτυο που 
ιδρύεται τις µετρήσεις, τους υπολογισµούς, τα αποτελέσµατα, τα διαγράµµατα τις 
περιγραφές και τις εξασφαλίσεις των σηµείων και σε ψηφιακή µορφή. 

3.7 Η επισήµανση των σηµείων του οριζοντιογραφικού δικτύου θα είναι µόνιµη και µε τρόπο 
που θα εξασφαλίζει την διατήρηση του για την κατασκευή του έργου και για µελλοντική 
χρήση αυτών. 

3.8 Το παραπάνω δίκτυο θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και σε διαστήµατα που θα 
συµφωνηθούν µε την Υπηρεσία και σε περίπτωση ασυµφωνίας των αποτελεσµάτων να 
γίνεται ξανά η συνόρθωσή του. 

3.9 Στην περιοχή του κάθε έργου θα ιδρυθεί υψοµετρικό δίκτυο ελέγχου µε υψοµετρικές 
αφετηρίες σε θέσεις που θα συµφωνηθούν µε την Υπηρεσία και θα βρίσκονται εκτός της 
ζώνης κατασκευής του έργου. 

3.10 Το δίκτυο αυτό θα µετρηθεί µε γεωµετρικές χωροσταθµήσεις και θα συνδεθεί µε το ήδη 
υπάρχον υψοµετρικό δίκτυο του ΜΕΤΡΟ. Οι γεωµετρικές χωροσταθµήσεις θα είναι 
ανοικτές πλήρως εξαρτηµένες από τα δύο άκρα από χωροσταθµικές αφετηρίες του 
υψοµετρικού δικτύου του ΜΕΤΡΟ. Ο προσδιορισµός των υψοµέτρων θα γίνει µετά από 
επίλυση µε τη χρήση της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων. 

3.11 Εναλλακτικά, στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιµα πολυγωνοµετρικά δίκτυα µε 
υψόµετρα, είναι δυνατός ο τρόπος υπολογισµού των υψοµέτρων των νέων 
πολυγωνοµετρικών δικτύων µε την µέθοδο της τριγωνοµετρικής υψοµετρίας. 

3.12 Η ακρίβεια των µετρήσεων του δικτύου θα είναι της τάξης του ±1mm/km. 

3.13 Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ηλεκτρονικοί χωροβάτες ακριβείας   ± 
1.0mm/km και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. 
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3.14 Η επισήµανση των σηµείων του υψοµετρικού δικτύου θα είναι µόνιµη και µε τρόπο που θα 
εξασφαλίζει την διατήρησή τους για την κατασκευή του έργου και για µελλοντική χρήση 
αυτών. 

3.15 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να συντηρεί τα σηµεία του δικτύου και σε περίπτωση φθορών 
ή εµποδίων θα πρέπει να προβαίνει στην αντικατάστασή τους και την επανένταξή τους στο 
υψοµετρικό δίκτυο. 

3.16 Το δίκτυο θα πρέπει επίσης να ελέγχεται περιοδικά και σε διαστήµατα που θα 
συµφωνηθούν µε την Υπηρεσία. 

3.17 Οι µετρήσεις οι υπολογισµοί, τα αποτελέσµατα, η περιγραφή, οι εξασφαλίσεις των σηµείων 
και τα διαγράµµατα θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή. 

3.18 Υπάρχει παλαιότερη τοπογραφική αποτύπωση για κάποια τµήµατα της συνολικής χάραξης 
του Έργου «Αρχαιολογικές Εργασίες, Συµπληρωµατικές Τοπογραφικές Εργασίες και 
∆ιερευνήσεις ∆ικτύων ΟΚΩ της Βορειοδυτικής Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης», η 
οποία έχει εκπονηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και είναι αυτή που εµφαίνεται στο Σχέδιο 
1G00PW205S101A σε κλίµακα 1:1000 στο σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ του Μετρό 
Θεσσαλονίκης. 

3.19 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει µε τοπογραφικές µεθόδους την υφιστάµενη 
τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών, οι οποίες θα καταληφθούν προσωρινά για τις 
ανάγκες των επιµέρους Έργων και σε όση έκταση εκτείνονται οι καταλήψεις αυτές. 

3.20 Μετά την ολοκλήρωση των Έργων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει µε 
τοπογραφικές µεθόδους όλες τις αντίστοιχες περιοχές, που έχουν καταληφθεί για τις 
ανάγκες αυτών. 

3.21 Στις περιπτώσεις µετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει 
τις νέες θέσεις των φρεατίων, στύλων κλπ στο επίπεδο της οδού. 

3.22 Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών ανασκαφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει µε 
τοπογραφικές µεθόδους τις περιοχές των αρχαιολογικών ανασκαφών, πριν την έναρξη 
αυτών, µετά την ολοκλήρωση του βάθους εκσκαφής και µετά την επανεπίχωση αυτών. 

3.23 Η τοπογραφική αποτύπωση όλων των προαναφεροµένων θα γίνει στο σύστηµα αναφοράς 
ΣΑΜΘ του Μετρό Θεσσαλονίκης µε χρήση των οριζοντιογραφικών και υψοµετρικών 
δικτύων, όπως αυτά περιγράφονται στις προαναφερόµενες παραγράφους του παρόντος 
τεύχους. 

3.24 Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ίδιας ακρίβειας µε εκείνα που περιγράφονται 
στη παράγραφο 2του παρόντος τεύχους. 

3.25 Τα τοπογραφικά διαγράµµατα θα υποβληθούν σε κλίµακα 1:500 και σε ψηφιακή µορφή. 

 

4. Χάραξη των Έργων και Έλεγχοι 

4.1 Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει όλες τις τοπογραφικές εργασίες για την χάραξη και 
Εκτέλεση όλων των Έργων, θα επεξεργαστεί τα δεδοµένα υπαίθρου, θα εκτελέσει όλους 
τους αναγκαίους υπολογισµούς και θα υποβάλλει όποια σχέδια απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των Έργων. 

4.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εξαρτώνται από τα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά 
δίκτυα ελέγχου τα οποία θα πυκνώνονται και θα ελέγχονται, σύµφωνα µε τα όσα έχουν 
αναφερθεί στις προαναφερόµενες παραγράφους του παρόντος τεύχους. 
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4.3 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή και επακριβή υλοποίηση όλων των 
θεωρητικών γραµµών, διαστάσεων και κλίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των 
Έργων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιήσει αυτή την απαίτηση, οποιαδήποτε 
ελαττωµατική κατασκευή ή µέρος της θα επιδιορθωθεί ή ανακατασκευαστεί από τον ίδιο. 

4.4 Τα όργανα του Αναδόχου και όλος ο τοπογραφικός εξοπλισµός θα είναι ακριβείας και 
κατάλληλος για τις απαιτούµενες τοπογραφικές εργασίες, σύµφωνος µε τα αναγνωρισµένα 
τεχνικά πρότυπα και σε καλή κατάσταση, σωστά ρυθµισµένος και βαθµονοµηµένος ανά 
πάσα χρονική στιγµή και θα υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της 
κάθε φάσης εργασίας. Οι τοπογραφικές εργασίες θα πραγµατοποιούνται από Τοπογραφικά 
συνεργεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1.3 του παρόντος τεύχους. 

4.5 Την συνολική ευθύνη για τον συντονισµό των παραπάνω οµάδων καθώς και για την 
αξιοπιστία των δικτύων και την ορθότητα των προς χάραξη στοιχείων θα την έχει 
∆ιπλωµατούχος Τοπογράφος Μηχανικός, όπως ορίζεται σχετικά στην παράγραφο 1.3 του 
παρόντος τεύχους, ο οποίος θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την Υπηρεσία. 

4.6 Όλα τα πρωτότυπα δεδοµένα και αρχεία θα αποθηκεύονται και θα αρχειοθετούνται από τον 
Ανάδοχο κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµα και αντιληπτά από την Υπηρεσία. 
Η Υπηρεσία ή οι διορισµένοι εκπρόσωποι της έχουν ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να 
χρησιµοποιούν και να ελέγχουν τα παραπάνω στοιχεία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προµηθεύει την Υπηρεσία µε εξοπλισµό και προσωπικό και να διευκολύνει αυτή ή τους 
εκπροσώπους της όταν και όπου του ζητηθεί. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και των 
υπολογισµών καθώς και οι ίδιοι οι υπολογισµοί θα είναι ανά πάσα στιγµή στην διάθεση της 
Υπηρεσίας και σε ψηφιακή µορφή. 

4.7 Το λογισµικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση όλων των 
τοπογραφικών µελετών και εργασιών θα πρέπει να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας. 

4.8 Ανά πάσα στιγµή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, η Υπηρεσία διατηρεί την 
επιλογή να ελέγξει οποιοδήποτε τµήµα ή το σύνολο των τοπογραφικών εργασιών (όπως 
δεδοµένα υπαίθρου, µετρήσεις, γραµµές, κλίσεις, σηµεία, δείκτες και σχέδια). Ανεξάρτητα 
από το εάν η Υπηρεσία κάνει χρήση αυτής της επιλογής ή όχι, ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από την ευθύνη του όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των 
τοπογραφικών εργασιών. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις γραµµές, 
διαστάσεις, κλίσεις, σηµεία ή µετρήσεις οι οποίες δεν συµµορφώνονται προς τις ισχύουσες 
κατασκευαστικές ανοχές, καθώς και για οποιαδήποτε προκύπτοντα ελαττώµατα των 
Εργασιών. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις πρόσθετες τοπογραφικές εργασίες που 
απαιτούνται για την διόρθωση των λαθών που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής ή/και θα επισηµανθούν από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, σε σχέση µε 
το σύνολο ή µέρος των τοπογραφικών εργασιών. 

4.9 Όλες οι τοπογραφικές εργασίες, µετρήσεις και υπολογισµοί, καθώς και όλες οι 
απαιτούµενες χαράξεις θα εκτελούνται µε την ακρίβεια που απαιτείται από την Σύµβαση. 

4.10 Αν ο Ανάδοχος χρησιµοποιήσει τριγωνοµετρικά σηµεία, σηµεία ελέγχου και χωροσταθµικές 
αφετηρίες, που είτε έχουν εγκατασταθεί από αυτόν είτε από προηγούµενους Αναδόχους 
υποχρεούται να επαληθεύσει την ακρίβεια και την ορθότητα των τοπογραφικών στοιχείων 
που του παρασχέθηκαν και να αποδεχθεί την ευθύνη των µετρήσεων σε σχέση µε τα 
ανωτέρω. 
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5. «Όπως Κατασκευάστηκε» τοπογραφικές αποτυπώσεις 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει µε την απαιτούµενη ακρίβεια την τοπογραφική 
αποτύπωση οποιασδήποτε κατασκευής σε όλες τις φάσεις κατασκευής κάθε Έργου. 

5.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες θα περιλαµβάνουν την αποτύπωση µε τοπογραφικές 
µεθόδους κάθε χώρου ως έχει κατασκευασθεί ή/και µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του.  

5.3 Τα παραπάνω δεδοµένα αυτά θα παρουσιάζονται σε µορφή (που θα συµφωνηθεί µε την 
Υπηρεσία) κατάλληλων σχεδίων, τεχνικών εκθέσεων / αναφορών µε όλες τις λεπτοµέρειες 
διαστάσεων, υλικών κλπ. και σε ψηφιακή µορφή. 

5.4 Η τοπογραφική αποτύπωση µετά την ολοκλήρωση των Έργων θα περιλαµβάνει, όπου 
απαιτείται, κατασκευές και εγκαταστάσεις αντικατοπτρίζοντας την πραγµατική κατάσταση. 

5.5 Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να υποβάλλει σχέδια τοπογραφικής αποτύπωσης όλων 
των καταληφθέντων χώρων, µε µετρήσεις ακριβείας σε κλίµακα 1:500. 

5.6 Τα «Όπως Κατασκευάστηκε» σχέδια αυτά θα πρέπει, όταν απαιτείται, να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των αρµοδίων αρχών και θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτές και στην 
Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή για ενηµέρωση ή/και έγκριση. 

5.7 Για όλες τις παραπάνω τοπογραφικές εργασίες θα χρησιµοποιείται σαν σύστηµα αναφοράς 
το σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ του Μετρό Θεσσαλονίκης και οι µετρήσεις θα γίνουν µε 
σύνδεση µε τα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά δίκτυα ελέγχου. 
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ΑΡΘΡΟ 108 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 

 

1. Γενικά 
 

Σκοπός των µελετών προσωρινής αντιπληµµυρικής προστασίας εργοταξίων είναι  ο 
καθορισµός των απαιτούµενων διατάξεων και διαµορφώσεων ώστεη πληµµυρικήαπορροή 
της ευρύτερης περιοχής να µην εισέρχεται στον εργοταξιακό χώρο. Παράλληλα, 
προσδιορίζονται τα απαραίτητα µέσα για τηνταχεία και ασφαλή αποµάκρυνση όλων των 
συγκεντρωµένων υδάτων, καθαρών και ακάθαρτων, τα οποία θα προκύψουν εντός του 
εργοταξίου.  

 

2. Βασικές αρχές σχεδιασµού 
 

• Θα λαµβάνονται υπόψη όλες οι φάσεις κατασκευής των έργων και εφ’ όσον απαιτηθεί 
θα µελετώνται αντίστοιχες διατάξεις προστασίας ανά κύρια κυκλοφοριακή φάση. 

• Οι προτεινόµενες διατάξεις δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις όµορες ιδιοκτησίες ως 
προς τον κίνδυνο πληµµύρας. 

• Οι είσοδοι των εργοταξίων θα πρέπει να τοποθετούνται όσο τοδυνατόν πιο µακριά από 
τους κύριους άξονες της πληµµυρικής ροής και ο προσανατολισµός τους θα γίνεται 
προς τα κατάντηαυτής. 

• Τα προτεινόµενα µέτρα (π.χ. αναβαθµοί) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται επί 
µονίµου βάσεως σε δηµόσιους χώρους. Θα µελετώνται ωστόσο προσωρινά µέτρα για 
την περίπτωση σφοδρών καιρικών φαινοµένων. 

• Ο εκτός σκάµµατος εργοταξιακός χώρος πρέπει να προστατεύεται εξίσου µε το 
σκάµµα. 

• Υπόγεια ύδατα, ύδατα πλύσης µηχανηµάτων, ύδατα από βλάβες σε αγωγούς κ.λπ. 
συλλέγονται και παροχετεύονται µετά από τον καθαρισµό τους από το προσωρινό 
σύστηµα αποστράγγισης. 

 

3. Συνήθη µέτρα προστασίας 
 

• Ανύψωση των καθοδηγητικών τοιχίων των πασσάλων ή τοποθέτηση στηθαίων από 
σκυρόδεµα για την προστασία των σκαµµάτων. 

• Αµµόσακοι για την εκτροπή της ροής. 
• Έµφραξη των οπών στα προκατασκευασµένα µπλοκ σκυροδέµατος της περίφραξης. 
• Κινητές αντλίες και σωληνώσεις για την αποµάκρυνση συγκεντρωµένων υδάτων.  

 

4. Κανονισµοί 
 

• Π.∆. 696/74 
• Ν. 4258/2014 
• Ν. 3010/2002 (ως προς το υδραυλικό µοντέλο) 
• Προδιαγραφές ΕΥΑΘ 

 

5. Υδρολογικοί - Υδραυλικοί υπολογισµοί 
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Θα εκπονείται µοντέλο ανοµοιόµορφης ροής για όλους τους κύριους άξονες της 
πληµµυρικής απορροής της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζουν το εργοτάξιο και θα 
υπολογίζεται η Ανώτατη Στάθµη Ύδατος (Α.Σ.Υ.) σε χαρακτηριστικές διατοµές πέριξ και 
εντός του εργοταξιακού χώρου. Το τελικό απαιτούµενο υψόµετρο προστασίας θα 
προκύπτει µε προσαύξηση της Α.Σ.Υ.κατά ένα ελεύθερο περιθώριο (freeboard) 
τουλάχιστον ίσο µε 20cm. Για παροχές σχεδιασµού µικρότερες των 0,5 m3/sec αρκεί η 
επίλυση µόνο σηµειακών διατοµών.  

 
 Η παροχή σχεδιασµού θα υπολογίζεται για καταιγίδα µε περίοδο  επαναφοράς 
 Τ=50έτη, βάσει της ορθολογικής µεθόδου: 
 

Q = ciA 
 Όπου:  
 

  Q η παροχή σχεδιασµού σε lit/sec 
   c ο συντελεστής απορροής 

  i η ένταση βροχόπτωσης σε lit/sec/m2 
  A το εµβαδόν της λεκάνης απορροής σε m2 

 
Για τον υπολογισµό του εµβαδού Α θα χαράσσονται οι λεκάνες απορροής και θα 
υπολογίζεται ο µέσος σύνθετος συντελεστής επιφανειακής απορροήςc. Σε κάθε περίπτωση 
ο συντελεστής c, δεν θα λαµβάνεται µικρότερος από 0,75. 

 
Για τον υπολογισµό της έντασης βροχόπτωσης θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλη και 
πρόσφατη όµβρια καµπύλη, µε τεκµηρίωση ως προς την εφαρµοσιµότητά της, η 
οποία θα ληφθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (ΕΜΥ, ΕΥΑΘ, κ.α.). Η υπολογιζόµενη 
ένταση βροχόπτωσης σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι µικρότερη από αυτή που 
προκύπτει από την κατωτέρω σχέση: 

 
i50 = 285 ∆t–0.41 

 
  Όπου:  

  
 I η ένταση της βροχόπτωσης σε mm/hr 
 ∆t ο χρόνος συρροής της λεκάνης απορροής σε min 

 
Ο υπολογισµός του χρόνου συρροής µπορεί να γίνει κατά Giandotti, Kirpich, FAA κ.α. 
Σε κάθε περίπτωση η µέση ταχύτητα ροής των υδάτων που θα προκύψει (V = L/∆t) 
δεν θα είναι µικρότερη από 1,5 m/sec σε ήπιες κλίσεις και 2,5 m/sec σε έντονες 
κλίσεις. 
 
Ο ελάχιστος χρόνος εισόδου tεισ εφόσον απαιτηθεί στους υπολογισµούς 
θαλαµβάνεται ίσος µε 5 min. 

 
6. Περιεχόµενα ΜελέτηςΕφαρµογής 
 

Οι Υδραυλικές Μελέτες για την προσωρινή αντιπληµµυρική προστασία των εργοταξίων θα 
περιλαµβάνουν Τεχνική Έκθεση, Οριζοντιογραφία Λεκανών Απορροής, Οριζοντιογραφία 
προτεινοµένων έργων, Τυπικές λεπτοµέρειες – Υδραυλικές Τοµές, καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο σχέδιο ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
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7. Οριζοντιογραφία λεκανών απορροής 
 

Αντικείµενο του σχεδίου σε κλίµακα 1:5.000 είναι η χάραξη και η εµβαδοµέτρηση των 
λεκανών απορροής που επηρεάζουν τον εργοταξιακό χώρο και ο προσδιορισµός των 
κυρίων αξόνων της ροής.  

 
Αναλυτικά στο σχέδιο θα παρουσιάζονται :  

 
• Περίγραµµα των λεκανών απορροής, εµβαδόν και αρίθµηση 
• Κύριοι άξονες ροής, µήκος οδού ή µισγάγγειας 
• Εµβαδοµέτρηση ανά υψοµετρικές ζώνες εφόσον εφαρµόζεται η σχέση Giandotti 
• Υψηλά σηµεία ή πλευρικοί οδοί εκτονώσεως των όµορων λεκανών για τις οποίες έτσι 

αποδεικνύεται ότι δεν επηρεάζουν την απορροή.  
 

Επίσης θα πρέπει να φαίνονται : 
 

• Βαθµονοµηµένες ισοϋψείς καµπύλες   
• Οδικό δίκτυο.  
• Σηµαντικά αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχή (π.χ. Περιφερειακή  Τάφρος) 
• Περίγραµµα εργοταξιακών χώρων 

 

8. Οριζοντιογραφία προτεινοµένων έργων 
 

Στο σχέδιο σε κλίµακα 1:200 θα παρουσιάζονται : 
 

• Οι άξονες και οι φορές ροής, οι διατοµές ελέγχου, τα υδραυλικά στοιχεία  
• Τα προτεινόµενα µέτρα προστασίας (τοιχία, αµµόσακοι, στεγανή περίφραξη κ.λπ.) µε 

το αντίστοιχο υψόµετρο. 
• Οι διαµορφώσεις (ρύσεις, ράµπες, χάνδακες κ.λπ.) εντός του εργοταξιακού χώρου. 
• Οι προτεινόµενες θέσεις των νέων φρεατίων και συνδετήριων αγωγών του δικτύου 

οµβρίων της πόλης. 
• Προσωρινά αντιπληµµυρικά µέτρα σε δηµόσιους χώρους. 

 
Επίσης θα πρέπει να εµφαίνονται : 

 
• Πλήρες τοπογραφικό µε υψοµετρία του εργοταξιακού χώρου και της ευρύτερης 

περιοχής (οδών, κρασπέδων, κτηρίων, κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.). 
• Βαθµονοµηµένες ισοϋψείς καµπύλες. 
• Περίφραξη και είσοδοι εργοταξιακού χώρου,περίγραµµα σκαµµάτων. 
• ∆ιατάξεις προσωρινής αποστράγγισης. 
• Υφιστάµενο δίκτυο οµβρίων και θέσεις φρεατίων. 

 
9. Τυπικές λεπτοµέρειες 
 

Στο σχέδιο κλίµακας 1:25 ή 1:50 θα δίδονται κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για κάθε 
προτεινόµενο µέτρο αντιπληµµυρικής προστασίας. 
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10. Τεχνική Έκθεση 
 

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα : 
 

• ∆ιαθέσιµα στοιχεία – ιστορικό. 
• Περιγραφή των προτεινοµένων έργων. 
• Υδρολογικούς υπολογισµούς και παραδοχές. 
• Κατασκευαστικά στοιχεία (υλικά, µανοµετρικό αντλιών κ.λπ.) 

 
11. Υποβολές 
 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Μελέτη ΠροσωρινήςΑντιπληµµυρικής Προστασίας για κάθε 
εργοτάξιο και για κάθε ενδεχόµενη κύρια κυκλοφοριακή φάση προς έγκριση στην Αττικό 
Μετρό (ΑΜ) σε έξι(6)έγχρωµα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή. 
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ΑΡΘΡΟ 109 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

1. Πεδίο Εφαρµογής Έργων Αντιστήριξης 

 

 
Έργα αντιστήριξης θα εφαρµοσθούν σε όσες περιπτώσεις η εκσκαφή προβλέπεται εξαρχής 
(ή προκύψει κατά την εξέλιξή της) να επεκταθεί σε ικανό βάθος (σε συνάρτηση και µε τα 
στοιχεία του υπεδάφους, τη στάθµη των υπογείων υδάτων και τη γειτνίαση µε 
κτίρια/κατασκευές ή/και την οδική κυκλοφορία). Η αναγκαιότητα και το είδος της 
αντιστήριξης θα συµφωνείται µεταξύ ΑΜ και Αναδόχου και θα δίδεται η αντίστοιχη εντολή 
εκπόνησης µελέτης έργων αντιστήριξης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα εφαρµόζονται τα 
αναφερόµενα στο παρόν άρθρο.  
 

 
2. ∆ιαθέσιµα Γεωλογικά/ Γεωτεχνικά στοιχεία 
 

 
Σε όσες θέσεις του Έργου απαιτηθεί να εκτελεστούν Έργα Αντιστήριξης, η ΑΜ θα παράσχει 
τα µητρώα γεωτρήσεων, εργαστηριακές δοκιµές και µετρήσεις στάθµης υπογείου νερού 
κλπ, προκειµένου να εκπονηθούν οι σχετικές µελέτες. 

 

3. Τεύχη Μελέτης και Σχέδια 
 

Το συντονιστικό σχέδιο παράκαµψης δικτύων ΟΚΩ σε κάθε θέση έργου θα συνοδεύεται  
από σύντοµη Τεχνική Έκθεση για την αναγκαιότητα (ή όχι) κατασκευής έργων αντιστήριξης 
και εκπόνησης αντίστοιχης µελέτης στα ορύγµατα της υπόψη θέσης. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί η κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης, η αναγκαιότητα αυτής θα αιτιολογείται 
κατάλληλα στην ανωτέρω Τεχνική Έκθεση. 
 
Σε όποιες περιπτώσεις τελικώς απαιτηθεί η εφαρµογή έργων αντιστήριξης και εκπόνηση 
µελέτης αυτών, θα υποβληθούν για έλεγχο και έγκριση τα κάτωθι :  
 

3.1 Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Παραµέτρων Σχεδιασµού (ΕΓΑΠΣ) 

3.1.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει αρχικά προς έγκριση στην ΑΜ Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης 
Παραµέτρων Σχεδιασµού(ΕΓΑΠΣ) για κάθε θέση όπου απαιτείται αντιστήριξη ξεχωριστά, 
λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαθέσιµων γεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων, 
βάσει της ανωτέρω παρ. 2. 
 
Οι ΕΓΑΠΣ θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο και θα υποβληθούν προς έλεγχο και έγκριση 
στην ΑΜ έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν χρησιµοποιηθούν στις αντίστοιχες Μελέτες 
Έργων Αντιστήριξης. 
 
Στις ΕΓΑΠΣ θα καθορίζονται µε βάση τα διαθέσιµα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, οι 
ιδεατές γεωτεχνικές τοµές σχεδιασµού του υπεδάφους, όπου θα αποτυπώνονται οι 
απαιτούµενες γεωτεχνικές παράµετροι σχεδιασµού για ικανό βάθος αντιστήριξης και για 
κάθε θέση όπου απαιτείται αντιστήριξη. Στις τοµές θα αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι 
τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών) 
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των υπεδαφικών σχηµατισµών, οι στάθµες σχεδιασµού του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, 
οι στάθµες θεµελίωσης των υπό µελέτη έργων και γειτονικών κατασκευών κ.λ.π., για το 
απαιτούµενο βάθος αντιστήριξης. 

3.1.2 Περιεχόµενα ΕΓΑΠΣ 

Η κάθε ΕΓΑΠΣ θα βασίζεται στα διαθέσιµα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, 
εξειδικεύοντας για κάθε θέση όλα τα αναγκαία στοιχεία, ενώ θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 
τα παρακάτω: 

1. Περίληψη 
2. Εισαγωγή 
3. Περιγραφή του έργου / κατασκευής 
4. Περιγραφή του εδάφους και των εδαφικών συνθηκών 
5. Ερµηνεία των εδαφικών συνθηκών στοχευµένη για χρήση στην προβλεπόµενη 
κατασκευή αντιστήριξης 
6. Καθορισµό γεωτεχνικής µηκοτοµής κατά µήκος του άξονα του ορύγµατος 
7. Καθορισµό ιδεατών γεωτεχνικών τοµών σχεδιασµού 
8. Καθορισµό τιµών σχεδιασµού των γεωτεχνικών παραµέτρων την προβλεπόµενη 
κατασκευή αντιστήριξης 
9. Καθορισµό της στάθµης σχεδιασµού του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα  
10. Συµπεράσµατα. 
 

3.1.3 Γεωτεχνικές Παράµετροι Σχεδιασµού 

Οι τιµές σχεδιασµού των γεωτεχνικών παραµέτρων θα προκύπτουν, µε βάση την 
διαδικασία των παραγράφων 2.4.5.2 και 2.4.6.2 του Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1), 
µέσω των χαρακτηριστικών τιµών γεωτεχνικών παραµέτρων µετά από συναξιολόγηση των 
δεδοµένων των δοκιµών, περιλαµβάνοντας στατιστική ανάλυση των διορθωµένων 
αποτελεσµάτων των δοκιµών και συσχετισµό των διαφόρων δεδοµένων, µε τα 
αποτελέσµατα επί τόπου δοκιµών και αυτά από εµπειρικές σχέσεις ή συσχετίσεις και στη 
συνέχεια εφαρµόζοντας τους επί µέρους συντελεστές του παραρτήµατος Α του 
Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1). Οι παράµετροι σχεδιασµού που θα προκύψουν από 
την ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να συγκριθούν µε αυτές που έχουν χρησιµοποιηθεί σε 
παρόµοιες γεωτεχνικές συνθήκες και παρόµοια έργα στην ευρύτερη περιοχή του Έργου ή 
αλλού αν υπάρχει σχέση. 

Οι τύποι και οι επιλεγόµενες τιµές των γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού, θα 
περιλαµβάνουν προτάσεις παραµέτρων σχεδιασµού του εδάφους για τα διάφορα βάθη 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εντός των ορίων του ορύγµατος προς αντιστήριξη, 
σύµφωνα µε τους σχηµατισµούς και την προτεινόµενη στρωµατογραφία του εδάφους της 
περιοχής των έργων, λαµβάνοντας υπόψη το είδος, την έκταση και γεωµετρία της 
κατασκευής των αντιστηρίξεων, τις απαιτήσεις της προτεινόµενης µεθόδου ανάλυσης µε τις 
παραδοχές σχεδιασµού, κλπ. Στις Εκθέσεις Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Παραµέτρων 
Σχεδιασµού, οι παραδοχές σχεδιασµού για τις γεωτεχνικές συνθήκες, θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις πραγµατικές συνθήκες, σε ό,τι αφορά: 

• Τύπους εδάφους και φυσικές ιδιότητες (ειδικό βάρος, πυκνότητες, κοκκοµετρία, όρια 
Atterberg, ποσοστό φυσικής υγρασίας κλπ) 

• Αλλαγές και µεταβολές των εδαφικών ιδιοτήτων 
• Τύπους βραχοµάζας (κατάταξη µε βάση τους γεωλογικούς δείκτες αντοχής RQD και 

GSI), φυσικές ιδιότητες και µηχανικές ιδιότητες 
• ∆ιαδοχή και πάχη γεωτεχνικών στρώσεων, παρουσία ασυνεχειών 
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• Στάθµη υπογείων υδάτων και υδρογεωλογικές συνθήκες, πιεζοµετρικές πιέσεις που θα 
χρησιµοποιηθούν για τα έργα αντιστήριξης και µακροχρόνιων συνθηκών, 
διαπερατότητα 

• Ρυθµό φόρτισης και µέθοδο αναλύσεως (ολικές ή ενεργές τάσεις) 
• Παραµέτρους διατµητικής αντοχής σε όρους ολικών και ενεργών τάσεων 
• Συντελεστές πιέσεων εδάφους (ενεργή, ουδέτερη, παθητική) και τυχόν προτεινόµενες 

τροποποιήσεις των θεωρητικών τιµών 
• Παραµέτρους αντοχής και συµπιεστότητας, συµπεριλαµβανοµένων ιδιοτήτων 

στερεοποίησης, µέτρου παραµορφωσιµότητας κατά την φόρτιση και αποφόρτιση, 
λόγου Poisson, µη-γραµµικών παραµέτρων τάσεων και παραµορφώσεων (εάν 
εφαρµόζονται), δυναµικού µέτρου διάτµησης κλπ 

• Εφόσον χρησιµοποιηθούν αγκυρώσεις, τιµές της οριακής διατµητικής τάσης επαφής 
και της διατµητικής τάσης σε λειτουργία µεταξύ αγκυρίου ή αγκύρωσης και 
περιβάλλοντος µέσου (εδάφους ή βράχου). 

Για τον υπολογισµό του καθεστώτος των αρχικών  γεωστατικών τάσεων (συντελεστής 
ωθήσεων σε ηρεµία Κο = σ’h / σ’v), θα προτείνονται τιµές σχεδιασµού για κάθε µελέτη 
έργων αντιστήριξης. Αυτές οι τιµές θα πρέπει να βασίζονται: 

• στα διαθέσιµα αποτελέσµατα  κατάλληλων εργαστηριακών δοκιµών αντοχής, (π.χ. 
τριαξονικές δοκιµές, δοκιµές στερεοποίησης κλπ) καθώς και επιτόπου δοκιµών (π.χ. 
πρεσσιόµετρα κλπ.) και 

• σε τεκµηριωµένες εµπειρικές συσχετίσεις από την βιβλιογραφία ανάλογα µε την 
κατάσταση, τον τύπο του εδάφους, την ιστορία φόρτισής του (π.χ. τάση 
προστερεοποίησης, λόγος υπερστερεοποίησης, ενεργός γωνία τριβής, κλπ.). 

Για τον καθορισµό της στάθµης σχεδιασµού του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα και 
υδατικών πιέσεων για τα έργα αντιστήριξης, θα λαµβάνονται υπόψη οι παράγραφοι του 
Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1) 2.4.5.3, 2.4.4.(1), 2.4.5.3 και 2.4.6.1 (8)-(11). 

Όπου απαιτείται, κατά την τεκµηριωµένη κρίση της ΑΜ, θα γίνεται ανάλυση ευαισθησίας 
(παραµετρικές αναλύσεις) των τιµών των γεωτεχνικών παραµέτρων. 

 
3.2 Μελέτη Έργων Αντιστήριξης. 
 
3.2.1 Γενικά 

Μετά την έγκριση της Έκθεσης Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Παραµέτρων Σχεδιασµού ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει την αντίστοιχη Μελέτη Έργων Αντιστήριξης του ορύγµατος που 
πρόκειται να εκσκαφθεί. 

Αντικείµενο της Μελέτης Έργων Αντιστήριξης είναι η πλήρης διαστασιολόγηση των 
απαιτούµενων έργων αντιστήριξης, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο της 
ίδιας της κατασκευής όσο και των γειτονικών του Έργου κατασκευών καθώς και ο 
περιορισµός των παραµορφώσεων µέσα στα όρια των Περιοριστικών Τιµών. 

 
3.2.2 Έκθεση Μελέτης 

Η Έκθεση Μελέτης Έργων Αντιστήριξης θα διαθέτει πληρότητα και αυτοτέλεια, σύµφωνα 
µε όσα προδιαγράφονται στις λοιπές παραγράφους του παρόντος Άρθρου, ενώ θα 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα αντικείµενα : 

1. Περιγραφή της Κατασκευής 
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2. Γενική Ιδέα Μελέτης 
3. Ονόµατα Συντακτών / Ελεγκτών Μελέτης 
4. Κανονισµούς, Συµβατικά Τεύχη, Σχέδια κλπ µε βάση τα οποία εκπονείται η Μελέτη 
5. Σύντοµη περιγραφή των γεωλογικών – γεωτεχνικών συνθηκών µε αναφορά στην 
εγκεκριµένη ΕΓΑΠΣ 
6. Γεωτεχνικά προσοµοιώµατα σχεδιασµού, µε αναφορά στην εγκεκριµένη ΕΓΑΠΣ 
7. Έργα προσωρινής αντιστήριξης κάθε φάσης  (αν απαιτούνται περισσότερες από µία 
φάσεις) 
8. Παραδοχές Φορτίων 
9. Προσοµοίωµα για χρήση σε αναλύσεις 
10. Μέθοδος & Φάσεις Κατασκευής, Προϋποθέσεις για έναρξη κάθε φάσης κατασκευής 
11. Μέτρα προστασίας της κατασκευής έναντι προσβολών από ύδατα και χηµικές 
επιδράσεις 
12. Παραµορφώσεις και Ζώνη Επιρροής 
13. Πίνακες µε στοιχεία από αυτοψίες (είδος κατασκευής, πλήθος ορόφων / υπογείων, 
εκτιµώµενη στάθµη θεµελίωσης, τυχόν παρούσα εικόνα βλαβών / φθορών κλπ) και 
κατηγοριοποίηση κτιρίων / κατασκευών εντός της ζώνης επιρροής για τον καθορισµό των 
περιοριστικών τιµών των παραµορφώσεων (βλ. και παράγραφο 5.8 του παρόντος 
άρθρου).Κ καταστάσεων. 
14. Κάθε άλλη τεχνική πληροφορία απαραίτητη για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή που 
δεν περιλαµβάνεται στα σχέδια  
15. Υπολογισµούς 
16. Συµπεράσµατα 

 
 

3.2.3 Τεύχος Υπολογισµών 

Το Τεύχος Υπολογισµών θα διαθέτει πληρότητα και αυτοτέλεια, σύµφωνα και µε όσα 
προδιαγράφονται στις λοιπές παραγράφους του παρόντος Άρθρου «Μελέτες Έργων 
Αντιστήριξης».  

Οι υπολογισµοί θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη διερεύνηση της επίδρασης που θα έχει 
στις υπολογιζόµενες τάσεις και παραµορφώσεις του προτεινόµενου συστήµατος 
αντιστήριξης, η χρήση των λιγότερο ευνοϊκών συνδυασµών των παραµέτρων και των 
συνθηκών φόρτισης. 

Οι υπολογισµοί θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι έχει δοθεί προσοχή στην πιθανή 
µεταβλητότητα των γεωτεχνικών παραµέτρων (εύρος των τιµών, τυπική απόκλιση κλπ) και 
στη χρήση διαφορετικών µεθόδων αναλύσεων. Οι επιδράσεις τέτοιων µεταβολών στο 
σχεδιασµό και στη διαστασιολόγηση των κατασκευών θα πρέπει να σηµειώνονται, ενώ θα 
πρέπει να εξηγούνται και να αιτιολογούνται οι παράµετροι που επιλέγονται για την Μελέτη 
Έργων Αντιστήριξης. 

Με βάση τον Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1), απαιτούνται δυο χωριστοί έλεγχοι των 
κατασκευών, σε οριακή κατάσταση αστοχίας (ULS) και σε οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας (SLS). Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας (ULS) αφορούν σε υπέρβαση της 
αντοχής (φέρουσας ικανότητας) κάποιου στοιχείου ή του συνόλου του Έργου, ενώ οι 
οριακές καταστάσεις λεοτουργικότητας (SLS) αφορούν σε υπέρβαση των λειτουργικών 
απαιτήσεων του Έργου, όπως υπερβολική (δηλαδή πέραν των αποδεκτών ορίων) 
υποχώρηση, µετακίνηση, στροφή, παραµόρφωση ή ρηγµάτωση. 

Στους ελέγχους οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS), περιλαµβάνονται αυτοί της 
υπέρβασης αντοχής δοµικών στοιχείων (STR), υπέρβασης αντοχής του εδάφους (GEO), 
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απώλειας στατικής ισορροπίας (EQU), απώλειας ισορροπίας λόγω άνωσης (UPL) και 
αστοχίας του υπεδάφους λόγω υδραυλικής κλίσης (HYD). 

Με βάση το Εθνικό Προσάρτηµα του Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1), στην ανάλυση 
οριακών καταστάσεων αστοχίας (ULS) γεωτεχνικού (GEO) και δοµητικού (STR) τύπου θα 
εφαρµόζονται οι Τρόποι Ανάλυσης DA-3 και DA-2. Ο Τρόπος Ανάλυσης DA-3 αφορά 
µόνον στον έλεγχο της ολικής ευστάθειας των γεωτεχνικών έργων, ενώ ο Τρόπος 
Ανάλυσης DA-2, θα εφαρµόζεται κατά τον έλεγχο των γεωτεχνικών (GEO) ή δοµητικών 
(STR) οριακών καταστάσεων αστοχίας, επιφανειακών θεµελιώσεων, βαθιών θεµελιώσεων, 
αγκυρώσεων και έργων αντιστηρίξεως, σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

Οι έλεγχοι οριακών καταστάσεων αστοχίας θα εκτελούνται µε χρήση των κατάλληλων 
επιµέρους συντελεστών για τα φορτία και τις αντοχές, οι τιµές των οποίων θα λαµβάνονται 
βάσει του τύπου των έργων (προσωρινά ή µόνιµα), της περίπτωσης φόρτισης (κανονική ή 
τυχηµατική) και του υπεδάφους. 

 
3.2.4 Αναλυτικές Μέθοδοι Γεωτεχνικού Σχεδιασµού 

Σχετικά µε τις αναλυτικές µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν στον γεωτεχνικό σχεδιασµό, 
ο Ανάδοχος θα παρέχει αποδείξεις ότι διαθέτει εµπειρία στην χρήση των προτεινοµένων 
µεθόδων. Οι πληροφορίες για τα προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν θα περιλαµβάνουν την ταυτότητα, τον αριθµό έκδοσης του και στοιχεία 
για τον προµηθευτή και θα αφορούν στην πλέον πρόσφατη και εµπορικά διαθέσιµη 
δισδιάστατη και τρισδιάστατη έκδοση τους. Οι προτεινόµενες µέθοδοι που θα περιγραφούν 
περιλαµβάνουν αναλύσεις για: 

• Ευστάθεια εκσκαφών, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού του συστήµατος 
αντιστήριξης, ολική ευστάθεια έναντι ολίσθησης, και ευστάθεια του πυθµένα της 
εκσκαφής έναντι ανύψωσης ή ρευστοποίησης 

• Ευστάθεια των πρανών για διάφορες συνθήκες φόρτισης 
• Κατακόρυφες µετακινήσεις (καθιζήσεις και ανυψώσεις) και οριζόντιες µετακινήσεις 

αφενός του συστήµατος αντιστήριξης των εκσκαφών και αφετέρου του εδάφους εντός 
της ζώνης επιρροής του Έργου 

• Κατακόρυφες και οριζόντιες µετακινήσεις και παραµορφώσεις των κτηρίων-
κατασκευών εντός της Ζώνης Επιρροής του Έργου (στο πλαίσιο της Μελέτης Ειδικής 
Τρωτότητας και Σχετικής ∆ιακινδύνευσης Κτηρίων και Κατασκευών, βλέπε Άρθρο 5 
του παρόντος τεύχους). 

 
3.2.5 Σχέδια 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σχέδια που θα περιγράφουν επακριβώς και µε λεπτοµέρεια τα 
στοιχεία, τις µεθόδους και τα υλικά αντιστήριξης, καθώς και τις διαδοχικές φάσεις 
εκσκαφής/αντιστήριξης κάθε τµήµατος. Πιο συγκεκριµένα θα υποβάλει : 

• Οριζοντιογραφία διάταξης έργων αντιστήριξης µε τοπογραφικό υπόβαθρο στο 
σύστηµα αναφοράς ΣΑΜΘ σε κλίµακα  1:100 (ή άλλη πιο κατάλληλη) και µε διαστάσεις 
όλων των στοιχείων βάσει των υπολογισµών  

• Εγκάρσιες Γεωτεχνικές ∆ιατοµές σε κατάλληλη και ευκρινή κλίµακα (ενδεικτικά 
αναφέρεται 1:100 ή άλλη πιο κατάλληλη), βάσει της Έκθεσης Γεωτεχνικής 
Αξιολόγησης Παραµέτρων Σχεδιασµού, µε την προσθήκη των προτεινόµενων τιµών 
των γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού και της στάθµης σχεδιασµού του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα. 
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• Κατόψεις (κλ. 1:100 ή άλλη πιο κατάλληλη) µε συντεταγµένες πασσάλων 
(λαµβανοµένων υπόψη των ανοχών), διαστάσεις και αποστάσεις πασσάλων, 
κεφαλόδεσµου κλπ 

• Χαρακτηριστικές τοµές και όψεις όπου θα παρουσιάζονται οι φάσεις κατασκευής, τα 
µέτρα αντιστήριξης, οι διαστάσεις, τα βάθη και υψόµετρα (κλ. 1:100 ή άλλη πιο 
κατάλληλη) 

• Σχέδια οπλισµών πασσάλων, κεφαλόδεσµων, εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κλπ.(κλ. 
1:50) 

• Πίνακες οπλισµών των ανωτέρω 
• Πίνακες προέντασης αγκυρίων 
• Λεπτοµέρειες (πχ αντηρίδων, αγκυρίων, κλπ) σε κατάλληλη κλίµακα για εφαρµογή στο 

εργοτάξιο 
• Αναφορά στα σχετικά Φύλλα Υποβολής Υλικών. 

 
4. Κανονισµοί και Φορτία Μελέτης 
 
4.1. Κανονισµοί, Πρότυπα, Κώδικες. 
 

Οι µελέτες αντιστήριξης  θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους κατωτέρω Κανονισµούς, 
Κώδικες και Πρότυπα. Στις  επιµέρους παραγράφους  του παρόντος Άρθρου µπορεί να 
αναφέρονται επίσης και άλλοι Κανονισµοί, Πρότυπα και Κώδικες για συγκεκριµένα 
αντικείµενα.  

Για όλους τους αναφερόµενους Κανονισµούς, Πρότυπα, Προδιαγραφές, Κώδικες, Τεχνικές 
Συστάσεις, ∆ιατάξεις κλπ θα ισχύει η τελευταία έκδοση αυτών κατά την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών για τον ∆ιαγωνισµό. 

Ακολούθως δίδεται κατάλογος µε τους κυριότερους Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες κλπ 
που θα χρησιµοποιηθούν στην εκπόνηση των µελετών του Έργου. 

 

Ι. Ευρωκώδικες. 

• Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις Σχεδιασµού» 
• Ευρωκώδικας 1 «∆ράσεις στους Φορείς» 
• Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα» 
• Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασµός Φορέων από Χάλυβα» 
• Ευρωκώδικας 4 «Σχεδιασµός Σύµµεικτων Φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεµα» 
• Ευρωκώδικας 5 «Σχεδιασµός Ξύλινων Φορέων» 
• Ευρωκώδικας 6 «Σχεδιασµός Φορέων από Τοιχοποιία» 
• Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός Σχεδιασµός» 
• Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισµικός Σχεδιασµός»  
• Ευρωκώδικας 9 «Σχεδιασµός Φορέων από Αλουµίνιο» 

Σηµείωση: Οι ανωτέρω Ευρωκώδικες θα ισχύσουν σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα 
(Ελληνικά) «Εθνικά Προσαρτήµατα». 

 

II. Ελληνικοί Κανονισµοί - Πρότυπα. 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1536 «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής» 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1537 «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Αγκυρώσεις» 
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• ΕΛΟΤ ΕΝ 12063 «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Πετάσµατα 
πασσαλοσανίδων» 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12699 «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Πάσσαλοι Εκτόπισης» 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12715 «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Ενέµατα» 
• ΕΛΟΤ ΕΝ12716 «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων – Ενέµατα τσιµέντου» 
• ΕΛΟΤ ΕΝ14199 «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Μικροπάσσαλοι» 

 

ΙII.  Γερµανικοί Κανονισµοί - Πρότυπα. 

• DIN 4084 «Έδαφος Θεµελίωσης. Υπολογισµός θραύσης πρανών και ολική ευστάθεια 
έργων αντιστήριξης». 

• DIN 4085 «Έδαφος Θεµελίωσης. Υπολογισµός της ώθησης γαιών». 
• DIN 4085 Παράρτηµα 1 «Έδαφος Θεµελίωσης. Ανάλυση της ώθησης γαιών, σχόλια». 
• DIN 4085 Παράρτηµα 2 «Ανάλυση της ώθησης γαιών, παραδείγµατα υπολογισµού». 
• DIN 4093 «Βελτίωση-ενίσχυση του εδάφους µε ενεµάτωση: Σχεδιασµός, διαδικασίες 

ενεµάτωσης και δοκιµές» 
• DIN 4107 «Έδαφος Θεµελίωσης. Παρακολούθηση καθιζήσεων κατά και µετά την 

κατασκευή τεχνικών έργων». 
• DIN 4123 «Εκσκαφή, θεµελίωση και έργα υποθεµελίωσης πλησίον υπαρχόντων 

κτιρίων». 
• DIN 4124 «Ορύγµατα και τάφροι: Πρανή, πλάτη χώρων εργασίας, σανιδώµατα και 

αντηρίδες». 
• ΕΑΒ  «Συστάσεις για εργασίες Εκσκαφών». 
• EAP «Συστάσεις για εργασίες Πασσάλων». 

Στις περιπτώσεις όπου ορισµένα είδη κατασκευών ή θέµατα σχετικά µε την µελέτη τους δεν 
καλύπτονται από τους Κανονισµούς, τους Κώδικες και τα Πρότυπα που περιλαµβάνονται 
στο παρόν Άρθρο, θα πρέπει να προταθούν από τον Ανάδοχο Κανονισµοί, Κώδικες ή 
Πρότυπα που θα διέπονται από τις ίδιες αρχές και έχουν εφαρµοσθεί σε παρόµοια έργα. Η 
σχετική πρόταση θα υπόκειται σε έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. 

4.2. Φορτία Μελέτης. 
 
4.2.1. Γενικά. 

 

Ως φορτία νοούνται τα ίδια βάρη των κατασκευών αντιστήριξης, τα λοιπά µόνιµα φορτία, τα 
φορτία εδάφους και υπογείων υδάτων, τα διάφορα  κινητά φορτία και οι αδρανειακές 
δυνάµεις οφειλόµενες σε σεισµική δράση.  Οι τιµές των φορτίων  που θα ληφθούν υπόψη 
στις Μελέτες Εφαρµογής θα προκύπτουν από τις ακόλουθες πηγές : 

α. Ευρωκώδικας  1 – ∆ράσεις επί των Κατασκευών 
β. Οι ελάχιστες τιµές των φορτίων του  παρόντος  Άρθρου.  

Για κάθε φορτίο, θα εφαρµόζεται στην Μελέτη η δυσµενέστερη τιµή από αυτές που 
προκύπτουν από τις ανωτέρω πηγές. 

 
4.2.2. Μόνιµα Φορτία. 
 

Για τον υπολογισµό των ιδίων βαρών θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ειδικά βάρη: 

Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα: 25 kN/m3 
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Άοπλο σκυρόδεµα: 23 kN/m3 
Χάλυβας: 78 kN/m3 

 
4.2.3. Κινητά Φορτία. 
 

Ως κινητό φορτίο επί της κατασκευής,  ανάλογα µε την χρήση του χώρου στη στάθµη 
εδάφους (πλατεία, πάρκο, εργοτάξιο, οδοί κλπ),  θα λαµβάνονται τα παρακάτω φορτία µε 
τον πλέον δυσµενή συνδυασµό.  

 

Φορτία Εργοταξίου: Τα φορτία εργοταξίου που ασκούνται επί των έργων αντιστηρίξεων 
κατά την φάση κατασκευής των έργων, πχ. κίνηση µηχανηµάτων, απόθεση υλικών 
(οπλισµών, προϊόντων εκσκαφής, κλπ.), οικοδοµικοί γερανοί κλπ, θα λαµβάνονται υπόψη 
στη µελέτη µε την πλέον δυσµενή θεώρηση για το µέγεθος, τη θέση και διάταξη τους. Ως 
ελάχιστη φόρτιση εργοταξιακών φορτίων θα λαµβάνονται τα προβλεπόµενα στις 
Γερµανικές Οδηγίες ΕΑΒ. 

 

Φορτία Oδικής Κυκλοφορίας : Η φόρτιση οδικής κυκλοφορίας θα προκύπτει από το 
ΕΝ1991-2 σύµφωνα µε το οποίο εφαρµόζονται οι εξής φορτίσεις: η Πρότυπη Φόρτιση 1 
(LM1) και η Πρότυπη Φόρτιση 2 (LM2). 

Τα φορτία που δίνονται στους κανονισµούς θα εφαρµόζονται µε τους πλέον δυσµενείς 
συνδυασµούς και θα πολλαπλασιάζονται µε τους προβλεπόµενους συντελεστές κρούσεως. 
Για τις υπόγειες κατασκευές µε υπερκείµενο µεγαλύτερο του 1.0m δε θα γίνει καµιά 
πρόβλεψη για δυναµική επαύξηση. 

Για υπόγειες κατασκευές κάτω από υπάρχοντες ή προβλεπόµενους δηµόσιους δρόµους 
και µε ελάχιστο πάχος επικαλύψεως ίσο ή µεγαλύτερο των 2.0m, ως κινητό φορτίο θα 
ληφθεί οµοιόµορφο φορτίο 15kΝ/m2 εφαρµοζόµενο σε οποιαδήποτε θέση και µε τις 
διατάξεις εκείνες που οδηγούν στις δυσµενέστερες φορτίσεις. Όπου το ελάχιστο πάχος 
επικαλύψεως είναι µικρότερο των 2.0m, το κινητό φορτίο θα εκτιµηθεί επακριβώς. 

 
4.2.4 Φορτία από το Έδαφος και τα Υπόγεια Ύδατα. 

Τα φορτία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρ.5 κατωτέρω. 

 
4.2.5 Φορτία από Υφιστάµενα Κτίρια και Κατασκευές. 

Κατά την εκπόνηση της µελέτης θα ληφθούν υπόψη επιφορτίσεις από τα υφιστάµενα κτίρια 
ή άλλες κατασκευές τρίτων πλησίον του Έργου, οι οποίες θα εκτιµηθούν για κάθε κτίριο ή 
κατασκευή ξεχωριστά. Για συνήθεις κτιριακές κατασκευές θα λαµβάνεται υπόψη 
οµοιόµορφο φορτίο 10 kΝ/m2 ανά όροφο, το οποίο αποτελεί εκτίµηση των µονίµων και 
κινητών φορτίων αυτού.  

 
4.2.6 Σεισµικά Φορτία. 

Οι σεισµικές δράσεις θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ 1998) και το 
Εθνικό Προσάρτηµα , λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο, τις προδιαγραφές και τη 
σπουδαιότητα της κατασκευής.  Η µελέτη θα βασισθεί στην Μέθοδο Mononobe-Okabe, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ε του EΝ 1998-5. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη 
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µειωµένος συντελεστής εδαφικής επιτάχυνσης α. 

 
4.2.7 Συνδυασµοί Φόρτισης. 

Οι συνδυασµοί φόρτισης θα είναι αυτοί που προβλέπονται στους Ευρωκώδικες. Οι 
συνδυασµοί φόρτισης που δίδουν τα πλέον κρίσιµα αποτελέσµατα θα αποτελέσουν τη 
βάση της µελέτης όλων των δοµικών µελών του Έργου. Ειδικότερα για συνδυασµούς 
τυχηµατικών δράσεων, ο συντελεστής ψ2 για κινητά φορτία θα λαµβάνεται ίσος µε 0.70 για 
τη µελέτη των κατασκευών αντιστήριξης.  

 
5. Μέθοδοι Σχεδιασµού και Ανάλυσης. 
 
5.1 Γεωτεχνική Ανάλυση και ∆ιαστασιολόγηση Έργων Αντιστήριξης.  

Ο γεωτεχνικός σχεδιασµός των έργων αντιστήριξης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1), καθώς και τους λοιπούς κανονισµούς-πρότυπα της 
παρ. 4 .  

Προκειµένου να επιτευχθεί αποδεκτός σχεδιασµός των αντιστηρίξεων και από πλευράς 
οριακής κατάστασης λειτουργικότητας, θα παρουσιάζεται στην Μελέτη Έργων Αντιστήριξης 
το προτεινόµενο διάγραµµα των ωθήσεων που προβλέπεται να δρουν στο σύστηµα 
αντιστήριξης, όπως επίσης και το προτεινόµενο εύρος τιµών των ωθήσεων γαιών από 
ενεργητικές Κa έως και ουδέτερες Kο, βάσει των επιτρεποµένων ορίων των µετακινήσεων 
των πέριξ του Έργου κατασκευών της παρούσας Σύµβασης και θα εγκρίνεται από την ΑΜ 
πριν από τη χρήση του στους υπολογισµούς. Σε περίπτωση ασυµφωνίας θα 
χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό του συστήµατος αντιστήριξης αυξηµένος συντελεστής 
ώθησης γαιών K = (Ka+Kο)/2.  

Όταν η εκσκαφή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο υφιστάµενες παρακείµενες κατασκευές, θα 
προβλέπονται προσωρινές αντηρίδες, κατά προτίµηση µε προφόρτιση, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι µετακινήσεις. Το µέγεθος της προφόρτισης θα αναφέρεται σαφώς στα 
κατασκευαστικά σχέδια. Οι αντηρίδες θα µελετώνται σύµφωνα µε τους σχετικούς Κώδικες 
και θα εγκαθίστανται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχηµατικής 
µετατόπισης. 

Κατά τον υπολογισµό των εδαφικών µετακινήσεων και των µετακινήσεων της αντιστήριξης, 
θα λαµβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση φορέως - εδάφους, οι δε υπολογισµοί για την 
εκτίµηση των παραµορφώσεων του συστήµατος εδάφους - αντιστήριξης και των πέριξ του 
Έργου κατασκευών θα εκτελούνται µε προχωρηµένες αριθµητικές µεθόδους, όπως η 
µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων ή των πεπερασµένων διαφορών ενώ θα εξετάζεται 
και η επιρροή της κατασκευαστικής διαδικασίας στην συµπεριφορά της αντιστήριξης 
αναφορικά µε τις παραµορφώσεις. 

Οι εδαφικές µετακινήσεις και οι µετακινήσεις της αντιστήριξης θα εκτιµώνται και µε 
ηµιεµπειρικές µεθόδους, διεθνώς αποδεκτές  µεθοδολογίες, κλπ., όπως π.χ. αυτή των 
Clough και O’ Rourke (1990) (πλήρης αναφορά:Clough, G.W. andO’Rourke, T.D.(1990). 
Construction induced movements of in situ walls. In Proc. Design and performance of earth 
retaining structure, ASCE Special conference, Ithaca, New York, pp 439-470). Οι 
µετακινήσεις που προκαλούνται από την «εγκατάσταση» του τοίχου αντιστήριξης και 
εκείνες λόγω της «εκσκαφής» µπροστά από τον τοίχο θα εξετάζονται χωριστά.  

Τα συστήµατα αντιστήριξης µπορούν να διαχωριστούν σε υψηλής, µέσης και χαµηλής 
ακαµψίας και ως µέτρο της ακαµψίας τους συστήνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η 
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σχέση κατά Clough et al (1989) (πλήρης αναφορά: Clough, G.W., Smith, E.W. 
andSweeney, B.P.(1989). Movement control of excavation support system by iterative 
design. Foundation Engineering Current Principles and Practices, Vol.2 ASCE, New York, 
NY, 1989, pp. 869-882): 

ρs=EI(γwh4), 

όπου EI: η καµπτική δυσκαµψία του τοίχου, γw: το ειδικό βάρος του νερού και h: η µέση 
τιµή της κατακόρυφης απόστασης των αντηρίδων ή των αγκυρώσεων της αντιστήριξης.  

 
5.2 Ειδικά Θέµατα Αντιστηρίξεων µε Aγκυρώσεις. 

Όπου χρησιµοποιούνται προσωρινά αγκύρια εδάφους για την αντιστήριξη των τοίχων κατά 
την περίοδο κατασκευής, αυτά θα κατανέµονται κατά µήκος του αντιστηριζόµενου τοίχου 
λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη παρουσία άλλων µέτρων επιπλέον στήριξης των 
τοίχων, µε τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η µεταβίβαση διατµητικών δυνάµεων 
στον αρµό µεταξύ των χωριστών τµηµάτων (panels) και να αποφεύγεται η δυσµενής 
αλληλεπίδραση γειτονικών αγκυρίων. 

Επίσης, ο οπλισµός των τοίχων αντιστήριξης θα διατάσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η διάτρηση των αγκυρίων και να αποφεύγεται η αποκοπή ράβδων οπλισµού 
και εποµένως η µείωση της αντοχής του συστήµατος αντιστήριξης. 

Η κατανοµή των προεντεταµένων αγκυρώσεων καθ’ ύψος του τοίχου και η απαιτούµενη 
µεταβολή του βάθους, του µήκους και της κλίσης τους, θα είναι τέτοια ώστε να 
αποφεύγονται δυσµενείς επιπτώσεις, όπως:  

1. πρόκληση ζηµιών σε γειτονικά αγκύρια, εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας, 
παρακείµενες κατασκευές, κλπ,  
2. επικάλυψη εντατικών περιοχών των γειτονικών αγκυρίων,  
3. µεγάλες θλιπτικές πιέσεις εδάφους µεταξύ τοίχου και βολβών πάκτωσης των 
προεντεταµένων ακυρώσεων, µε συνέπεια την πρόκληση καθιζήσεων σε υπάρχουσες 
κατασκευές,  
4. υψηλά φορτία προέντασης για τις αναµενόµενες γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή 
του ορύγµατος. 

Η συνολική επιφάνεια των τενόντων των προεντεταµένων αγκυρώσεων, καθώς και η 
επιφάνεια µεµονωµένων ράβδων ή καλωδίων προέντασης δεν θα είναι µικρότερη από τις 
ελάχιστες τιµές που καθορίζονται στους Εγκεκριµένους Κανονισµούς. Η επικάλυψη των 
ράβδων και τενόντων σε όλο το µήκος της αγκύρωσης θα είναι τουλάχιστον η ελάχιστη 
απαιτούµενη. 

Οι αναλύσεις για τη διαστασιολόγηση των προεντεταµένων αγκυρώσεων θα καλύπτουν 
τουλάχιστον: 

1. µεµονωµένα αγκύρια, 
2. οµάδα αγκυρίων (όπου απαιτείται από τους Εγκεκριµένους Κανονισµούς) 
3. συνολική ευστάθεια συστήµατος τοίχου – εδάφους – αγκυρίων 
4. παραµόρφωση του αγκυρωµένου τοίχου και µετακινήσεις των υποστηριζόµενων και 
παρακείµενων περιοχών. 

Το ποσοστό τάνυσης των προεντεταµένων αγκυρώσεων θα είναι σύµφωνο µε τους 
Εγκεκριµένους Κανονισµούς ανάλογα µε το είδος των ωθήσεων και τα επιτρεπόµενα όρια 
των µετακινήσεων της Σύµβασης (εύρος τιµών ωθήσεων γαιών από ενεργητικές έως και 
ουδέτερες) που ενεργούν επί του τοίχου. 
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Σε περίπτωση χαλάρωσης (απέντασης) των αγκυρίων, θα διαπιστώνεται αν τούτο 
οφείλεται σε µετατόπιση του σώµατος (βολβού) αγκύρωσης ή σε συµπίεση του εδάφους 
µεταξύ τοίχου και σώµατος αγκύρωσης. Θα γίνονται κατάλληλες αλλαγές στην µελέτη και 
την κατασκευή των αγκυρίων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.  

 
5.3 Τροποποιήσεις Παραµέτρων Σχεδιασµού. 

Εάν, ως αποτέλεσµα των νέων πληροφοριών που θα είναι διαθέσιµες από τις εκσκαφές ή 
και από την επιτόπου παρακολούθηση, υπάρξουν ενδείξεις ότι οι παράµετροι σχεδιασµού 
χρειάζεται να τροποποιηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο, τέτοια τροποποίηση και οι όποιες 
προκύπτουσες αλλαγές στο σχεδιασµό και στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τεχνικές, 
θα υλοποιούνται µετά την έγκριση της ΑΜ. 

 
5.4 Περιπτώσεις Φορτίσεων – Οριακή Κατάσταση Αστοχίας. 

Τα φορτία και συνδυασµοί φορτίσεων που θα επιλεγούν θα καλύπτουν όλες τις πιθανές 
περιπτώσεις φόρτισης από την αρχική φάση κατασκευής µέχρι τη φάση λειτουργίας του 
Έργου. Οι συνδυασµοί αυτοί θα καλύπτουν τις περιβάλλουσες σχεδιασµού για τις 
εσωτερικές τάσεις µε την χρήση των άνω και κάτω οριακών τιµών των φορτίων. 

Η ανάλυση µε τη µέθοδο της οριακής κατάστασης αστοχίας θα εκτελείται µε χρήση µερικών 
συντελεστών ασφαλείας για τα φορτία και τις αντοχές. Οι τιµές των επιµέρους συντελεστών 
ασφάλειας θα λαµβάνονται από τον Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1)  βάσει του τύπου 
των έργων (προσωρινά ή µόνιµα), της περίπτωσης φόρτισης (κανονική ή τυχηµατική) και 
του υπεδάφους. 

Για τη µελέτη και κατασκευή των έργων αντιστηρίξεων, των υπογείων έργων, των 
θεµελιώσεων κλπ, του όλου Έργου, θα εφαρµόζονται οι κώδικες όπως αναφέρονται στην  
παρ. 4.1. 

 
5.5 Φορτία Υπεδάφους και Υπογείων Υδάτων. 

Οι κατασκευές αντιστήριξης θα σχεδιασθούν να φέρουν όλες τις δυνάµεις που είναι 
πιθανόν να ενεργήσουν πάνω τους τόσο κατά τη διάρκεια των σταδίων κατασκευής της 
αντιστήριξης όσο και σε όλη τη διάρκεια ζωής της και επιπρόσθετα να µην επηρεάσουν 
δυσµενώς τις περιβάλλουσες κατασκευές του Έργου. 

Οι δυνάµεις σχεδιασµού θα εξάγονται µε τη χρήση καλά αποδεδειγµένων θεωρητικών ή και 
ηµι-εµπειρικών µεθόδων και θα λαµβάνουν πλήρως υπόψη την προτεινόµενη µέθοδο 
κατασκευής, τη σχετική δυσκαµψία της κατασκευής και την επιρροή της αλληλεπίδρασης 
εδάφους - κατασκευής. 

Οι κατασκευές αντιστήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των αντηρίδων και κάθε τύπου 
αγκυρώσεων, για τα στάδια κατασκευής, θα σχεδιάζονται κατάλληλα για τα άνω και κάτω 
όρια των δυνάµεων και των σχετικών παραµορφώσεων που αντιστοιχούν στις πιέσεις του 
εδάφους και τις υδατικές πιέσεις σε ενεργή και παθητική θραύση. 

Οποιοιδήποτε περιορισµοί στις µεθόδους και την ακολουθία των εργασιών κατασκευής, η 
οποία έχει ληφθεί υπόψη στον σχεδιασµό και απαιτεί κατάλληλες δράσεις κατά της διάρκεια 
κατασκευής, θα υποδεικνύονται µε σαφή τρόπο στα σχέδια. Τα στάδια κατασκευής θα 
πρέπει να καθορίζονται σαφώς. 

Κατά τον υπολογισµό των πιέσεων των κατασκευών αντιστnρίξεων, τα φορτία που 
εφαρµόζονται από τον εξοπλισµό συµπύκνωσης κατά την εφαρµογή της µεθόδου της 
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συµπύκνωσης επιχώµατος θα λαµβάνονται υπόψη, πλέον των αυξηµένων πιέσεων που 
παραµένουν µετά την συµπύκνωση. 

Η αύξηση των πιέσεων λόγω επιφόρτισης θα γίνεται µε την χρήση της συµβατικής 
ελαστικής θεωρίας και λαµβάνοντας υπόψη την δυσκαµψία της αντιστηριζόµενης 
κατασκευής. Όπου στο σχεδιασµό γίνεται χρήση αναλυτικών προσοµοιωµάτων, όπως οι 
κώδικες πεπερασµένων στοιχείων ή πεπερασµένων διαφορών, οι πραγµατικές θέσεις και 
τα µεγέθη των αναµενόµενων φορτίων θα περιλαµβάνονται στο προσοµοίωµα. 

Για την εκτίµηση της τιµής και της διεύθυνσης της τριβής µεταξύ υπεδάφους και τοίχου, 
µέριµνα θα λαµβάνεται για τη σχετική κίνηση τοίχου και υπεδάφους σε επαφή και για την 
πιθανή µείωση της τριβής λόγω επάλειψης της επιφανείας του τοίχου ή λόγω τοποθέτησης 
µεµβράνης ή λόγω δονήσεων. 

Οι συνολικές πλευρικές τάσεις, που προκύπτουν από τους υπολογισµούς µε αρνητικό 
πρόσηµο θα αγνοούνται στους υπολογισµούς ευσταθείας. 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα εκτελείται ανάλυση τύπου πρίσµατος για την ευστάθεια των 
τοίχων αντιστήριξης. 

 

5.6 Ευστάθεια Εκσκαφών Ορυγµάτων. 

Στα πλαίσια τόσο του γεωτεχνικού σχεδιασµού των έργων αντιστήριξης σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 7 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1) , όσο και της κατασκευής, θα ληφθεί 
µέριµνα ώστε οι απαιτήσεις ασφαλείας έναντι: 

1. ολικής αστοχίας της εκσκαφής και του συστήµατος υποστήριξης / αντιστήριξης, 
2. αστοχίας του πυθµένα της εκσκαφής λόγω ανύψωσης ή εσωτερικής διαρροής, 
3. αστοχίας λόγω υδραυλικής θραύσης ή έκρηξης, 
4. αστοχία λόγω ανύψωσης η οποία προκαλείται από άνωση 
5. αστοχία λόγω ανύψωσης η οποία προκαλείται από υδραυλική κλίση 
6. αστοχία λόγω εσωτερικής διάβρωσης 
7. αστοχία λόγω διασωλήνωσης 

να ικανοποιούνται για όλα τα στάδια κατασκευής. 

 

5.7 Ευστάθεια Πρανών. 

Η ευστάθεια πρανών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισµών-Προτύπων της 
παρ. 4.1 θα ελέγχεται µε χρήση κατάλληλου αναγνωρισµένου λογισµικού και της 
µεθοδολογίας που ενδείκνυται για τις επιφάνειες ολίσθησης που είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν στο υλικό του πρανούς, π.χ. Bishop για περίπτωση δηµιουργίας κυκλικής 
επιφάνειας ολίσθησης, Janbu για περίπτωση δηµιουργίας πολυγωνικής επιφάνειας 
ολίσθησης,  «συνδυασµούς» κυκλικών µε πολυγωνικές επιφάνειες ή και σφήνες για 
βραχώδη υλικά. Η επιλογή της µεθοδολογίας ελέγχου θα τεκµηριώνεται πλήρως, µε βάση 
τα δεδοµένα χαρακτηριστικά του υλικού.  

Εκσκαφές και αναχώµατα συµπεριλαµβανοµένων και των αναχωµάτων από προϊόντα 
εκσκαφών θα σχεδιάζονται ώστε να είναι ασφαλή και ευσταθή υπό όλες τις συνθήκες 
φόρτισης στις οποίες είναι πιθανόν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της φάσης 
κατασκευής και την φάση της µόνιµης λειτουργίας. Οι απαιτήσεις ασφαλείας των κρίσιµων 
φάσεων κατασκευής συστηµάτων αντιστήριξης, αναχωµάτων ή ορυγµάτων και 
αναχωµάτων προϊόντων εκσκαφών, θα πρέπει να ικανοποιούνται βάσει του Ευρωκώδικα 7 
(ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1). 
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Στην περίπτωση απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, η φυσική επιφανειακή στράγγιση των 
πέριξ περιοχών θα διατηρείται απρόσκοπτη. Ο σχεδιασµός των αποθέσεων προϊόντων 
εκσκαφών επίσης θα εξασφαλίζει ότι η επιφάνεια είναι ασφαλής έναντι διάβρωσης λόγω 
απορροής. 

 

5.8 Παραµορφώσεις – Περιοριστικές Τιµές. 

Για τις Μελέτες Έργων Αντιστήριξης  επιβάλλονται Περιοριστικές Τιµές για τις µετακινήσεις, 
παραµορφώσεις, γωνιακές παραµορφώσεις κλπ του υπεδάφους, των κτιρίων / 
κατασκευών κλπ εντός της Ζώνης Επιρροής. Αυτές θα τηρούνται αυστηρά από τον 
Ανάδοχο κατά τη Μελέτη και παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.1 και 5.2 κατωτέρω.  

Ακολούθως δίνονται οι ορισµοί των παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στην παρούσα 
παράγραφο: 

• Κατακόρυφη µετακίνηση, (mm): Καθίζηση ή Ανύψωση 
• Καθίζηση (mm): η κατακόρυφη προς τα κάτω απόλυτη µετακίνηση ενός εδαφικού 

σηµείου ή σηµείου στην κατασκευή. 
• Ανύψωση (απόλυτη), (mm): η κατακόρυφη προς τα πάνω απόλυτη µετακίνηση ενός 

εδαφικού σηµείου ή σηµείου στην κατασκευή. 
• Συνολική κατακόρυφη µετακίνηση (mm):  η συνολική (αθροιστικά) τιµή καθίζησης ή 

ανύψωσης που έχει παρατηρηθεί σε ένα σηµείο από την αρχή εµφάνισης της 
καθίζησης. 

• ∆ιαφορική καθίζηση (mm): η απόλυτη τιµή της διαφοράς µεταξύ των τιµών 
κατακόρυφης µετακίνησης δύο σηµείων. 

• Γωνιακή παραµόρφωση (καθαρός αριθµός): ο λόγος της διαφορικής καθίζησης δύο 
σηµείων ως προς την οριζόντια µεταξύ τους απόσταση. Η γωνιακή παραµόρφωση 
δίνεται ως κλάσµα µε αριθµητή τη µονάδα. 

 

Πίνακας 5.1: Περιοριστικές Τιµές Παραµορφώσεων / Μετακινήσεων. 

Α/Α Παράµετρος 
Ελεύθερο Πεδίο, Οδοί, 

Πεζοδρόµια, ∆ίκτυα Ο.Κ.Ω. 

1 Συνολική καθίζηση (mm) 10 
2 Γωνιακή παραµόρφωση 1:800 

 

Πίνακας 5.2. : Περιοριστικές Τιµές  Παραµορφώσεων / Μετακινήσεων Κτιρίων. 

Α/Α Παράµετρος 
Συνήθη  
Κτίρια  

(Τύπος 1) 

Ευαίσθητα 
Κτίρια & 

Κτίρια από 
Φέρουσα 

Τοιχοποιία 
(Τύπος 2) 

1 Συνολική καθίζηση (mm) (1) 10 7 
2 Γωνιακή παραµόρφωση(1) 1:800 1:1000 

 (1)   Οι τιµές αναφέρονται στη στάθµη θεµελίωσης κτηρίων . 

Επισηµαίνεται ότι η κατηγοριοποίηση των κτιρίων σε Τύπου 1 ή 2 θα βασισθεί σε στοιχεία 
από αυτοψίες που θα διενεργήσει ο Ανάδοχος κατά τη φάση εκπόνησης της µελέτης, βλ. 
και παρ. 3.2.2 ανωτέρω. 
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5.9 Εκτίµηση Παραµορφώσεων – Ορισµός Ζώνης Επιρροής. 

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Έργων Αντιστήριξης, ο Ανάδοχος θα προβεί σε εκτίµηση 
των παραµορφώσεων / µετακινήσεων εδάφους, κτηρίων και κατασκευών κλπ για όλα τα 
στάδια της κατασκευής,  καθώς και στην εκτίµηση των διαστάσεων της Ζώνης Επιρροής 
του Έργου. 

Η εκτίµηση των παραµορφώσεων / καθιζήσεων θα γίνει µε κατάλληλη µέθοδο, 
λαµβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους πιθανών παραµορφώσεων  π.χ. αρχική 
(«ελαστική») παραµόρφωση, πρωτογενής και δευτερογενής στερεοποίηση, καθώς και 
καθίζηση λόγω υποβιβασµού της στάθµης των υπογείων υδάτων, λόγω δονήσεων, λόγω 
εκσκαφής και λόγω άλλων κατασκευαστικών εργασιών. Το ιστορικό φόρτισης και 
καθίζησης των στρωµάτων του υπεδάφους (προηγούµενη φόρτιση – γεωλογική και από 
στράγγιση – και φόρτιση λόγω παλαιότερων κατασκευών, σωρών υλικών, εκσκαφών κλπ) 
θα ληφθεί επίσης υπόψη.  

Η εκτίµηση των καθιζήσεων λόγω στερεοποίησης θα λάβει υπόψη όλα τα µόνιµα φορτία 
και µέρος από τα κινητά φορτία που θα εκπροσωπούν το µέσο όρο των εφαρµοζόµενων 
κατά την εκάστοτε στιγµή φορτίων. Η εκτίµηση των αρχικών καθιζήσεων για τις αργίλους 
και των συνολικών καθιζήσεων για τις άµµους, θα βασίζεται στο µέγιστο εφαρµοζόµενο 
φορτίο. 

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αξιόπιστες (κατά το µέγιστο δυνατόν) εκτιµήσεις των 
αναµενόµενων µετακινήσεων του υπεδάφους και των προκαλούµενων εντατικών µεγεθών 
των δοµικών στοιχείων των κτηρίων-κατασκευών στη Μελέτη Έργων Αντιστήριξης που θα 
εκπονήσει, για τη µέθοδο κατασκευής που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, για όλες τις 
φάσεις κατασκευής και για όλα τις θέσεις του Έργου. 

Στη Μελέτη Έργων Αντιστήριξης ο Ανάδοχος, εκτός των Ορίων Επιφυλακής και 
Συναγερµού του Πίνακα 6.1 της παρ. 6, θα προσδιορίσει Όρια Επιφυλακής και Συναγερµού 
σχετικά µε οποιαδήποτε τιµή µελέτης θεωρεί κρίσιµη (π.χ. τάσεις και φορτία σε αγκύρια / 
αντηρίδες αντιστηρίξεων, µετακινήσεις, παραµορφώσεις κλπ). 

Επίσης στη Μελέτη Έργων Αντιστήριξης θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πρόσθετα 
µέτρα αντιστήριξης ή τυχόν τροποποιήσεις στην κατασκευαστική διαδικασία που θα 
απαιτηθούν στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων επιφυλακής και συναγερµού. 

Η Ζώνη Επιρροής του Έργου προσδιορίζεται στην Μελέτη Έργων Αντιστήριξης κάθε 
τµήµατος του Έργου. Η Ζώνη Επιρροής του Έργου θα είναι η ένωση: 

1. της Ελάχιστης Συµβατικής Ζώνης Επιρροής, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω,  
2. της ζώνης εντός της οποίας προβλέπεται καθίζηση µεγαλύτερη των 5mm µε τη χρήση 

προχωρηµένων αριθµητικών µοντέλων. 
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Σχήµα 5.1:  Ελάχιστη Συµβατικής Ζώνη Επιρροής (επιφανειακή εκσκαφή). 
 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 5.1, η Ελάχιστη Συµβατική Ζώνη Επιρροής είναι ένα τραπέζιο που 
ορίζεται από τα ακόλουθα σηµεία : 

 
1. Στην επιφάνεια εδάφους από τα σηµεία που απέχουν 1,5 φορά το τελικό βάθος 

εκσκαφής (d) από τα τοιχώµατα του ορύγµατος. 
2.  Σε περίπτωση έργων µε αλληλοεπικαλυπτόµενες ζώνες επιρροής (όπως αυτές 

ορίζονται από την παρ. 1), η Ελάχιστη Συµβατική Ζώνη Επιρροής θα είναι η ένωση 
των επιµέρους ζωνών επιρροής. 

3.  Η Ελάχιστη Συµβατική Ζώνη Επιρροής επεκτείνεται και περιλαµβάνει στο σύνολό τους 
και εκείνα τα κτήρια και τις κατασκευές που έστω και ένα µόνο τµήµα τους βρίσκεται 
εντός των γεωµετρικών ορίων που περιγράφονται στην παραπάνω παρ. 1 και 2. 

4.  Πέραν αυτών και εάν αµέσως έξω από την Ελάχιστη Συµβατική Ζώνη Επιρροής, ή εάν 
σε επαφή και αλληλεπίδραση µε κτήρια εντός αυτής βρίσκονται ευαίσθητα κτήρια ή 
κτήρια ειδικού ενδιαφέροντος, µνηµεία κλπ, η Ζώνη Επιρροής θα επεκτείνεται κατά την 
κρίση της ΑΜ έτσι ώστε το σύστηµα παρακολούθησης να περιλαµβάνει και αυτές τις 
κατασκευές. 

5.  Στην περίπτωση κατασκευής βοηθητικών έργων στα πλαίσια του παρόντος Έργου, 
έξω από τη ζώνη επιρροής του Έργου (π.χ. κατασκευή σηµείων ή φρεάτων άντλησης 
(well points), ανόρυξη υδρογεωτρήσεων κλπ) ο Ανάδοχος θα υπολογίζει τη ζώνη 
επιρροής των βοηθητικών αυτών έργων, θα προσδιορίζει τις επιπτώσεις τους όπως 
ακριβώς ισχύουν στη Ζώνη Επιρροής του Έργου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

∆ιαθέσιµα Στοιχεία ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων 

Τμήμα Έργου α/α 

ορύγματος 

Δειγματοληπτικές 

γεωτρήσεις 

αναφοράς 
[1]

 

Γεωλογικές συνθήκες Βάθος στάθμης 

υπογείου νερού 
[2]

 

(m) 

Φρέαρ ΕΥ∆ΑΠ 1 GP3585 * 0,0-1,4: τεχνητές αποθέσεις 

1,4-3,8: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

3,8-5,2: ζώνη διάτμησης 

5,2-6,0: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

6,0-8,6: λατυποπαγές 

8,6-22,7: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

22,7-23,0: ζώνη διάτμησης 

23,0-40,2: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

40,2-41,2: ζώνη διάτμησης 

0,5 

Φρέαρ Βεΐκου 2 GH2582   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-0,9: αδρόκοκκα εδάφη 

0,9-2,4: μανδύας αποσάθρωσης 

2,4-24,8: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

24,8-28: ψαμμίτης 

28-40,1: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

- 

GP1524   0,0-0,5: τεχνητές αποθέσεις 

0,5-1: μανδύας αποσάθρωσης 

1-14,7: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

14,7-18,8: ψαμμίτης 

18,8-25,8: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

25,8-27,6: αργιλόλιθος 

27,6-40,1: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

41,4 

Σταθµός «ΑΛΣΟΣ 
ΒΕΪΚΟΥ» 

3 GP1523 * 0,0-2: τεχνητές αποθέσεις 

2-2,9: μανδύας αποσάθρωσης 

2,9-8,7: αργιλόλιθος 

8,7-10,8: ψαμμίτης 

10,8-15,9: αργιλόλιθος 

15,9-28,4: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

14,7 

4 ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

5 GP2577   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-1,6: μανδύας αποσάθρωσης 

1,6-28,1: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

19,3 

6 GP2578   0,0-0,8: τεχνητές αποθέσεις 

0,8-1,5: μανδύας αποσάθρωσης 

1,5-28,3: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

18,7 

7 GP2578   0,0-0,8: τεχνητές αποθέσεις 

0,8-1,5: μανδύας αποσάθρωσης 

1,5-28,3: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

18,7 

8 GP1522   0,0-1: τεχνητές αποθέσεις 

1-28,3: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

19,4 
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GH2576 * 0,0-0,6: τεχνητές αποθέσεις 

0,6-0,8: μανδύας αποσάθρωσης 

0,8-21: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

21-24,7: αργιλόλιθος 

24,7-27,9: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

- 

Σταθµός 
«ΓΑΛΑΤΣΙ» 

9 YP0001 * 0,0-0,4: τεχνητές αποθέσεις 

0,4-1,8: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

1,8-5,1: μανδύας αποσάθρωσης 

5,1-14,9: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

14,9-20,1:ψαμμίτης 

20,1-30,6: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

30,6-31,1: ζώνη διάτμησης 

31,1-34,8: ψαμμίτης 

34,8-38: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

14,5 

10 GP2571 * 0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-2,5: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

2,5-3,6: μανδύας αποσάθρωσης 

3,6-16,8: ψαμμίτης με ενστρώσεις 

αργιλόλιθου 

16,8-18,5: ζώνη διάτμησης 

18,5-25,7: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

25,7-26,5: ζώνη διάτμησης 

26,5-31: αργιλόλιθος 

31-33: ψαμμίτης 

33-39,3: αργιλόλιθος 

12,3 

GP2572   0,0-0,1: τεχνητές αποθέσεις 

0,1-3,6: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

3,6-6,4: μανδύας αποσάθρωσης 

6,4-14,5: εναλλαγές ιλυόλιθου & 

ασβεστόλιθου 

14,5-16,4: ζώνη διάτμησης 

16,4-30,1: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

30,1-39,5: αργιλόλιθος 

3,7 

11 GP2571 * 0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-2,5: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

2,5-3,6: μανδύας αποσάθρωσης 

3,6-16,8: ψαμμίτης με ενστρώσεις 

αργιλόλιθου 

16,8-18,5: ζώνη διάτμησης 

18,5-25,7: εναλλαγές ιλυόλιθου & ψαμμίτη 

25,7-26,5: ζώνη διάτμησης 

26,5-31: αργιλόλιθος 

31-33: ψαμμίτης 

33-39,3: αργιλόλιθος 

12,3 
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12 GP1519   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-3,7: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

3,7-5: μανδύας αποσάθρωσης 

5-19,3: ψαμμίτης με ενστρώσεις 

αργιλόλιθου 

19,3-20,5: ζώνη διάτμησης 

20,5-22,3: αργιλόλιθος 

22,3-25,2: ψαμμίτης 

25,2-26: ζώνη διάτμησης 

26-40,4: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

15,5 

Φρέαρ Πάρνηθος 13 YP0003   0,0-0,5: τεχνητές αποθέσεις 

0,5-1,3: αδρόκκοκα εδάφη 

1,3-12,9: αργιλόλιθος με ενστρώσεις 

ψαμμίτη 

12,9-20,5: ασβεστόλιθος 

20,5-37,2: ψαμμίτης 

37,2-52,4: αργιλόλιθος 

52,4-58,9: μαργαϊκός ασβεστόλιθος 

23,9 

Σταθµός 
«ΚΥΨΕΛΗ» 

14 GP2558 * 0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-3: αδρόκκοκα εδάφη 

3-4,5: μανδύας αποσάθρωσης 

4,5-17,7: μεταϊλυόλιθος 

17,7-19,6: ασβεστιτικός μεταψαμμίτης 

19,6-30,8: μεταϊλυόλιθος 

30,8-31,5: ζώνη διάτμησης 

31,5-33,2: μεταϊλυόλιθος 

6,1 

15 GH1514   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-4: αδρόκκοκα εδάφη 

4-5,8: μανδύας αποσάθρωσης 

5,8-21,1: μεταϊλυόλιθος 

21,1-22,8: ασβεστιτικός μεταψαμμίτης 

22,8-27,3: μεταϊλυόλιθος 

27,3-34: ασβεστόλιθος 

- 

GP2558   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-3: αδρόκκοκα εδάφη 

3-4,5: μανδύας αποσάθρωσης 

4,5-17,7: μεταϊλυόλιθος 

17,7-19,6: ασβεστιτικός μεταψαμμίτης 

19,6-30,8: μεταϊλυόλιθος 

30,8-31,5: ζώνη διάτμησης 

31,5-33,2: μεταϊλυόλιθος 

6,1 

GP2557   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-3: αδρόκκοκα εδάφη 

3-5,2: μανδύας αποσάθρωσης 

5,2-7,7: ασβεστιτικός μεταψαμμίτης 

7,7-21,4: μεταϊλυόλιθος 

21,4-23,5: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

23,5-25,1: ζώνη διάτμησης 

25,1-32,2: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

4,5 
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16 GH1514 * 0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-4: αδρόκκοκα εδάφη 

4-5,8: μανδύας αποσάθρωσης 

5,8-21,1: μεταϊλυόλιθος 

21,1-22,8: ασβεστιτικός μεταψαμμίτης 

22,8-27,3: μεταϊλυόλιθος 

27,3-34: ασβεστόλιθος 

- 

Σταθµός 
«∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» 

17 GH1511   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις 

0,2-2: αδρόκκοκα εδάφη 

2-4,6: λεπτόκοκκα εδάφη 

4,6-6,1: μανδύας αποσάθρωσης 

6,1-7,5: μεταϊλυόλιθος 

7,5-11,2: ασβεστιτικός μεταψαμμίτης 

11,2-29,6: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

29,6-34: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

- 

GP2550   0,0-4,8: αδρόκκοκα εδάφη 

4,8-7,1: λεπτόκοκκα εδάφη 

7,1-8,4: μανδύας αποσάθρωσης 

8,4-24: μεταϊλυόλιθος 

24-28,9: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

28,9-33,2: μεταψαμμίτης 

33,2-36,1: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

8,5 

GP1510   0,0-0,3: τεχνητές αποθέσεις 

0,3-1,9: αδρόκκοκα εδάφη 

1,9-3: λεπτόκοκκα εδάφη 

3-4: αδρόκκοκα εδάφη 

4-4,6: λεπτόκοκκα εδάφη 

4,6-6,2: μανδύας αποσάθρωσης 

6,2-18,9: μεταϊλυόλιθος 

18,9-33,2: αργιλικός σχίστης 

33,2-35,4: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

3,9 

18 GP2551 * 0,0-0,3: τεχνητές αποθέσεις  

0,3-6,3: αδρόκκοκα εδάφη 

6,3-6,7: μανδύας αποσάθρωσης 

6,7-26,6: μεταϊλυόλιθος 

26,6-28,4: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

28,4-35,4: μεταϊλυόλιθος 

7,7 

Σταθµός 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ» 

19 GP1508   0,0-9,6: τεχνητές αποθέσεις 

9,6-20,1: μεταϊλυόλιθος 

20,1-25,1: μεταψαμμίτης 

25,1-35,1: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

5,9 
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20 GP1507 * 0,0-0,3: τεχνητές αποθέσεις 

0,3-2: αδρόκκοκα εδάφη 

2-4,8: μεταϊλυόλιθος 

4,8-30,2: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

30,2-35,8: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

2,0 

21 GP1507 * 0,0-0,3: τεχνητές αποθέσεις 

0,3-2: αδρόκκοκα εδάφη 

2-4,8: μεταϊλυόλιθος 

4,8-30,2: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

30,2-35,8: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

2,0 

22 GP2545 * 0,0-0,3: τεχνητές αποθέσεις  

0,3-2: μανδύας αποσάθρωσης 

2-34,8: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

34,8-41,2: μεταψαμμίτης 

6,7 

Σταθµός 
«ΕΞΑΡΧΕΙΑ» 

23 GP2540   0,0-4,1: τεχνητές αποθέσεις  

4,1-4,8:  μανδύας αποσάθρωσης 

4,8-6: μεταψαμμίτης 

6-15: μεταϊλυόλιθος 

15-18,9: μεταϊλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

18,9-19,6: χλωριτικός σχιστόλιθος 

19,6-30: μεταϊλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

3,1 

GP1504   0,0-3,4: τεχνητές αποθέσεις 

3,4-4,4: μανδύας αποσάθρωσης 

4,4-14,3:μεταψαμμίτης 

14,3-28,7: μεταϊλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

3,2 

GP2539   0,0-2: τεχνητές αποθέσεις  

2-3,4:  μανδύας αποσάθρωσης 

3,4-15,3: μεταψαμμίτης 

15,3-28: μεταϊλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

3,2 

Φρέαρ Βιβλιοθήκη 24 GP1502 * 0,0-0,5: τεχνητές αποθέσεις  

0,5-2,6: μανδύας αποσάθρωσης 

2,6-5: ασβεστόλιθος 

5-13,4: εναλλαγές ασβεστόλιθου & 

σχιστόλιθου 

13,4-18: ασβεστόλιθος 

18-21,8: σχιστόλιθος 

21,8-22,9: ζώνη διάτμησης 

22,9-33: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

33-35,9: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

35,9-36,4: χλωριτικός σχιστόλιθος 

36,4-40: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

10,5 
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μεταψαμμίτη 

NP2618 * 0,0-0,5: τεχνητές αποθέσεις  

0,5-3,8: μανδύας αποσάθρωσης 

3,8-7,7: μεταψαμμίτη 

7,7-18,8: εναλλαγές ασβεστόλιθου & 

σχιστόλιθου 

18,8-20,7: ασβεστόλιθος 

20,7-29,1: σχιστόλιθος 

11,3 

Σταθµός 
«ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ» 

25 GP1501   0,0-0,5: τεχνητές αποθέσεις  

0,5-1,3: μανδύας αποσάθρωσης 

1,3-15,3: μεταψαμμίτης 

15,3-22,6: εναλλαγές ασβεστόλιθου & 

σχιστόλιθου 

22,6-26,2: ασβεστόλιθος 

26,2-26,6: ζώνη διάτμησης 

26,6-29,8: χλωριτικός σχιστόλιθος 

29,8-32,5: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

32,5-32,8: χλωριτικός σχιστόλιθος 

32,8-37,4: μεταϊλυόλιθος 

37,4-40,1: μεταψαμμίτης 

40,1-43,1: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

13,3 

26 GP2534   0,0-0,6: τεχνητές αποθέσεις  

0,6-2,3: μανδύας αποσάθρωσης 

2,3-8,9: μεταψαμμίτης 

8,9-19,7: εναλλαγές ασβεστόλιθου & 

σχιστόλιθου 

19,7-22,9: σχιστόλιθος 

22,9-25,8: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

25,8-26,6: χλωριτικός σχιστόλιθος 

26,6-29,9: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

29,9-32,5: μεταψαμμίτης 

32,5-35,7: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

35,7-39,9: μεταψαμμίτης 

39,9-41,9: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

11,9 

Σταθµός 
«ΚΟΛΩΝΑΚΙ» 

27 NP1592   0,0-0,9: τεχνητές αποθέσεις  

0,9-5,5: μεταψαμμίτης 

5,5-12,9: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

12,9-13,9: ζώνη διάτμησης 

13,9-18,7: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

18,7-27,5: μεταψαμμίτης 

27,5-28,7: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

28,7-34: μεταψαμμίτης 

4,6 
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34-35,2: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

NP2623   0,0-2,4: τεχνητές αποθέσεις  

2,4-2,8: μεταψαμμίτης 

2,8-10,5: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

10,5-11,5: ζώνη διάτμησης 

11,5-17: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

17-29,6: μεταψαμμίτης 

29,6-31: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

4,5 

NH1591   0,0-1,4: τεχνητές αποθέσεις  

1,4-2,1: μεταψαμμίτης 

2,1-4,2: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

4,2-4,8: ζώνη διάτμησης 

4,8-25: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

25-34,1: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

- 

Σταθµός 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

28 NP2626   0,0-4: τεχνητές αποθέσεις  

4-4,4: μανδύας αποσάθρωσης 

4,4-7,6: μεταψαμμίτης 

7,6-8.3: ζώνη διάτμησης 

8,3-17,5: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

17,5-36,4: μεταψαμμίτης 

3,7 

NH1594   0,0-3: τεχνητές αποθέσεις  

3-4: μανδύας αποσάθρωσης 

4-13,3: μεταιλυόλιθος 

13,3-22: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

22-29,4: μεταψαμμίτης 

29,4-36,9: μεταιλυόλιθος 

36,9-38: μεταψαμμίτης 

- 

Φρέαρ 
διακλάδωσης 
Ευαγγελισµού 

29 NP1595 * 0,0-3: τεχνητές αποθέσεις  

3-4,5: αδρόκοκκα εδάφη 

4,5-6,5: λατυποπαγές 

6,5-10,4: μεταιλυόλιθος 

10,4-11,3: ασβεστόλιθος 

11,3-17,5: ζώνη διάτμησης 

17,5-20: μεταψαμμίτης 

20-34: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

34-36: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

7,3 
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Φρέαρ Φορµίωνος 30 YP0005 * 0,0-0,4: τεχνητές αποθέσεις  

0,4-2,2: μανδύας αποσάθρωσης 

2,2-22,3: φυλλίτης 

22,3-27,9: ασβεστόλιθος  

27,9-37,7: μεταιλυόλιθος 

5,5 

Σταθµός 
«ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» 

31 NH2637   0,0-0,4: τεχνητές αποθέσεις  

0,4-1,9: λατυποπαγές 

1,9-9,5: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

9,5-14,2: μεταψαμμίτης 

14,2-20,5: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

20,5-32: μεταιλυόλιθος 

- 

NP2636 * 0,0-1,2: τεχνητές αποθέσεις  

1,2-15,8: μεταψαμμίτης 

15,8-17,7: ζώνη διάτμησης 

17,7-31,2: μεταιλυόλιθος 

4,6 

32 NP1599 * 0,0-0,9: τεχνητές αποθέσεις  

0,9-5,3: λατυποπαγές 

5,3-7,4: μανδύας αποσάθρωσης 

7,4-19,5: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

19,5-36,2: μεταιλυόλιθος 

4,3 

Σταθµός «ΝΗΑΡ 
ΗΣΤ» 

33 NP2665   0,0-0,9: τεχνητές αποθέσεις  

0,9-10,1: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

10,1-13,3: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

13,3-24,4: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

24,4-29,3: μεταψαμμίτης 

29,3-33,4: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

33,4-38,4: μεταψαμμίτης 

7,9 

34 YP0012   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις  

0,2-6,1: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

6,1-12,6: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

12,6-14,1: ζώνη διάτμησης 

14,1-20,8: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

20,8-37: σχιστόλιθος 

6,2 

35 YP0013 * 0,0-0,6: τεχνητές αποθέσεις  

0,6-3: λατυποπαγές 

3-5,1: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

5,1-5,8: μανδύας αποσάθρωσης 

5,8-11,7: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

11,7-19: μεταϊλυόλιθος 

19-41,1: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

3,7 
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41,1-42,1: μεταϊλυόλιθος 

Φρέαρ 
Πανεπιστηµιού-
πολη 

36 YP0015   0,0-3,3: τεχνητές αποθέσεις  

3,3-6,8: μεταϊλυόλιθος 

6,8-14,6: μεταψαμμίτης 

14,6-15,1: ζώνη διάτμησης 

15,1-20,6: μεταψαμμίτης 

20,6-41,7: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

41,7-44,1: μεταιλυόλιθος 

44,1-46: μεταιλυόλιθος με ενστρώσεις 

αργιλικού σχίστη 

3,4 

Σταθµός «ΙΛΙΣΙΑ» 37 NP2672   0,0-0,6: τεχνητές αποθέσεις  

0,6-4: αδρόκοκκα εδάφη 

4-15,3: μεταιλυόλιθος 

15,3-30,9: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

3,3 

38 NP1604 * 0,0-1,3: τεχνητές αποθέσεις  

1,3-18,6: λατυποπαγές 

18,6-33: μεταιλυόλιθος 

33-34,9: ζώνη διάτμησης 

34,9-37: σερπεντινίτης 

11,1 

39 NP2673 * 0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις  

0,2-7,1: αργιλόλιθος 

7,1-20,1: λατυποπαγές 

20,1-23,9: αργιλόλιθος 

23,9-26,6: λατυποπαγές 

26,6-28,2: αργιλόλιθος 

28,2-30,6: λατυποπαγές 

30,6-34,7: αργιλόλιθος 

34,7-44,5: λατυποπαγές 

22,7 

40 NP2674 * 0,0-0,9: τεχνητές αποθέσεις  

0,9-5,5: λατυποπαγές 

5,5-7,6: αργιλόλιθος 

7,6-8,6: λατυποπαγές 

8,6-10,5: αργιλόλιθος 

10,5-11,9: λατυποπαγές 

11,9-31,2: σερπεντινίτης 

21,2 

Σταθµός 
«ΖΩΓΡΑΦΟΥ» 

41 NP2677   0,0-0,4: τεχνητές αποθέσεις  

0,4-19,3: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

19,3-20,3: ζώνη διάτμησης 

20,3-30,2: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

0,7 

42 NP1606   0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις  

0,2-2: αδρόκοκκα εδάφη 

2-20,2: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

20,2-41,3: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

2,9 
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43 NP1606 * 0,0-0,2: τεχνητές αποθέσεις  

0,2-2: αδρόκοκκα εδάφη 

2-20,2: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

20,2-41,3: αργιλικός σχίστης με ενστρώσεις 

μεταψαμμίτη 

2,9 

44 NH1607 * 0,0-0,3: τεχνητές αποθέσεις  

0,3-8,9: αργιλόλιθος 

8,9-9,8: λατυποπαγές 

9,8-13,2: αργιλόλιθος 

13,2-15,5: λατυποπαγές 

15,5-18: αργιλόλιθος 

18-34,4: μεταιλυόλιθος 

34,4-48: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

- 

Σταθµός «ΓΟΥ∆Η» 45 NP2681   0,0-0,1: τεχνητές αποθέσεις  

0,1-12,3: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

12,3-14,1: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

14,1-16,9: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

16,9-19,8: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

19,8-22,4: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

22,4-24,2: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

24,2-29,7: μεταψαμμίτης 

29,7-33:εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

8,2 

46 NH2682 * 0,0-4,4: τεχνητές αποθέσεις  

4,4-5: αδρόκοκκα εδάφη 

5-15,4: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

15,4-19,1: αργιλόλιθος 

19,1-26,4: λατυποπαγές 

26,4-31,1: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

- 

47 NP1609   0,0-0,6: τεχνητές αποθέσεις  

0,6-4,9: αδρόκοκκα εδάφη 

4,9-7,1: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

7,1-9,3: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

9,3-11,6: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

11,6-12,9: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

12,9-17: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

17-23,5: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

23,5-27:λατυποπαγές 

27-34: μεταψαμμίτης 

6,0 
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48 NP1609   0,0-0,6: τεχνητές αποθέσεις  

0,6-4,9: αδρόκοκκα εδάφη 

4,9-7,1: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

7,1-9,3: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

9,3-11,6: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

11,6-12,9: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

12,9-17: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

17-23,5: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

23,5-27:λατυποπαγές 

27-34: μεταψαμμίτης 

6,0 

Φρέαρ 
∆ικαιοσύνης 

49 NP2687   0,0-3: αδρόκοκκα εδάφη 

3-16,5: λατυποπαγές 

16,5-20,8: εναλλαγές μεταϊλυόλιθου & 

μεταψαμμίτη 

20,8-28,5: μεταιλυόλιθος 

28,5-30,2: ζώνη διάτμησης 

30,2-34:αργιλικός σχίστης 

3,3 

Φρέαρ ΓΝΑ 50 YP0148   0,0-1,2: τεχνητές αποθέσεις  

1,2-13,1: λατυποπαγές 

13,1-20,6: ιλυόλιθος 

20,6-23,9: λατυποπαγές 

23,9-27,4:  ιλυόλιθος 

27,4-34,4: λατυποπαγές 

34,4-42: ιλυόλιθος 

42-59,5: λατυποπαγές 

59,5-62,2: αργιλόλιθος 

19,0 

Φρέαρ ΤΒΜ 
Κατεχάκη 

51 NP1613   0,0-2,4: τεχνητές αποθέσεις 

2,4-13,6: λατυποπαγές 

13,6-17,8: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

17,8-26: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

26-34,1: λατυποπαγές 

9,3 

NH2693   0,0-9,3: τεχνητές αποθέσεις  

9,3-12,5: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

12,5-20: άργιλος χαμηλής πλαστικότητας 

20-21,4: λατυποπαγές 

21,4-23,7: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

23,7-27,5:λατυποπαγές 

27,5-29,2: αργιλώδεις χάλικες, αμμώδεις 

χάλικες 

- 

      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1     Οι γεωτρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση από το όρυγµα σηµειώνονται µε «*». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2     Αφορά στη ετήσια ανώτερη στάθµη υπογείου νερού.  

δ 
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