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Ι. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Τεχνική Περιγραφή
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Γενικά

Στο παρόν Τεύχος χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι ή συντοµογραφίες :
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΣΕ Α.Ε.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που θα επιλεγεί στο πλαίσιο
της παρούσας διαδικασίας για την ανάθεση της µελέτης
Οι λοιποί όροι και συντοµογραφίες αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (άρθρο
1.1).

Σκοπός της Σύµβασης εκπόνησης της µελέτης

1.2

Συνοπτικά, η παρούσα σύµβαση αφορά στην εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο « Μελέτη χάραξης νέας
σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης – Αµφίπολης – Νέας Καρβάλης» , που περιλαµβάνει :
α) Τη σύναψη τριών (3) χωριστών συµβάσεων µε διαφορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση
αντίστοιχων προκαταρκτικών µελετών και
β) την σύναψη µίας σύµβασης µε έναν από τους άνω αναδόχους για την εκπόνηση της
προµελέτης του άνω έργου.

1.3

Περιγραφή του προς µελέτη αντικειµένου

1.3.1

Υφιστάµενη κατάσταση

a)

Όπως είναι γνωστό βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ολοκλήρωσης της νέας διπλής
σιδηροδροµικής

γραµµής

υψηλών

ταχυτήτων

µε

ηλεκτροκίνηση,

σηµατοδότηση

και

τηλεδιοίκηση από Πάτρα – Κόρινθο – Αθήνα και Οινόη – Τιθορέα – Λιανοκλάδι – ∆οµοκό –
Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη.
Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών ο βασικός άξονας της χώρας θα αποκτήσει πολύ
µεγάλη χωρητικότητα λόγω κατακόρυφης µείωσης του χρόνου διαδροµής αλλά και διπλής
γραµµής σε όλο το µήκος (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη).
b)

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο ΟΣΕ αναµένει αύξηση των επιβατικών και εµπορευµατικών
µεταφορών – διελεύσεων συρµών και στο τµήµα Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη. Όµως η εν
λόγω υφιστάµενη µονή σιδηροδροµική γραµµή δεν επιτρέπει ταχύτητα πάνω από 100χλµ/ώρα
(και αυτή για µικρά τµήµατα) λόγω των περιορισµένων γεωµετρικών χαρακτηριστικών του
άξονά της και κατά συνέπεια, δεν εξυπηρετεί επαρκώς τις σηµερινές επιβατικές και
εµπορευµατικές µεταφορές, διαθέτοντας µικρή χωρητικότητα γραµµής. Για τον λόγο αυτό ο
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ΟΣΕ έχει αναθέσει την εκπόνηση των µελετών αναβάθµισης της γραµµής στο τµήµα από
Λευκοθέα µέχρι Σταυρούπολη.
Ο ΟΣΕ στοχεύοντας πάντοτε στην βελτίωση των υποδοµών για τον εκσυγχρονισµό των

c)

τοµέων της οικονοµίας καθώς και στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του µεταφορικού δικτύου στον
Ελλαδικό χώρο, διερευνά τη δυνατότητα αναβάθµισης του σιδηροδροµικού δικτύου στην
Ανατολική Μακεδονία µε τη µελέτη χάραξης νέας µονής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών
Ταχυτήτων στο µεταξύ Θεσσαλονίκης και Νέας Καρβάλης (ταχύτητα 200km/h).
Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ έχει εκπονήσει έχει εκπονήσει την Α’ και Β’ φάση µελετών της νέας µονής

d)

γραµµής σύνδεσης του υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου µε τον εµπορικό λιµένα Καβάλας
(Νέα Καρβάλη)/ 2008 και προωθεί για ανάθεση τα επόµενα στάδια µελετών.
Για τους προαναφερθέντες λόγους προκύπτει η σκοπιµότητα εκπόνησης προωθηµένης

e)

αναγνωριστικής µελέτης χάραξης, προκαταρκτικής µελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης και
αναγνωριστικής γεωλογικής µελέτης και στη συνέχεια προµελέτης για τη νέα σιδηροδροµική
γραµµή Υψηλών Ταχυτήτων σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Νέας Καρβάλης.

1.3.2

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης

Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκπόνηση των µελετών της νέας σιδηροδροµικής γραµµής του
τµήµατος «Θεσσαλονίκη – Αµφίπολη – Ν. Καρβάλη».
Αναλυτικότερα το έργο περιλαµβάνει την εκπόνηση των µελετών για:
•

σιδηροδροµική γραµµή µήκους 160 χλµ περίπου

•

συνοδό οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης

•

κατασκευή µεγάλων γεφυρών

•

κατασκευή ανισόπεδων διασταυρώσεων σιδηροδροµικών/οδικών έργων

•

κατασκευή σιδηροδροµικών σταθµών και στάσεων

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σιδηροδροµικής γραµµής θα είναι:
•

ταχύτητα µελέτης 160- 200χλµ/ώρα.

•

µονή σιδηροδροµική γραµµή µε δυνατότητα διπλασιασµού της σε τµήµατα που είναι
τεχνοοικονοµικά εφικτό µετά από τεκµηριωµένη διερεύνηση των αναδόχων στη φάση των
προκαταρκτικών µελετών

•

σε όλο το µήκος των έργων η διασταύρωση µε τα οδικά έργα θα γίνεται µε ανισόπεδες
διαβάσεις.

•

εφαρµογή των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας.

Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 1 δις ευρώ περίπου.
Οι προς εκπόνηση µελέτες είναι:
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1.

Τρεις (3) προκαταρκτικές µελέτες στο στάδιο της Προωθηµένης Αναγνωριστικής Μελέτης
(Π.Α.Μ.) κατά το άρθρο 6 του Ν. 3316/05

2. Προµελέτη για το συνολικό έργο που θα περιλαµβάνει:
• Τοπογραφικές εργασίες
• Προµελέτη σιδηροδροµικού και οδικού δικτύου
• Υδραυλική προµελέτη
• Οριστική γεωλογική µελέτη
• Περιβαλλοντική µελέτη
• Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων
Τέλος,

σηµειώνεται

ότι

θα

προβλεφθεί

και

η

διασφάλιση

των

Τεχνικών

Προδιαγραφών

∆ιαλειτουργικότητας των µελετών από κατάλληλα κοινοποιηµένο οργανισµό (Notified Body – NoBo) µε
µέριµνα του αναδόχου.
Για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών

της προτεινόµενης

από τους αναδόχους

των

προκαταρκτικών µελετών λύσης θα ληφθούν υπόψη:

• Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης
• Η δαπάνη κατασκευής του έργου
• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης.
Η προτεινόµενη λύση θα αιτιολογηθεί πειστικά και επαρκώς, στηριζόµενη σε οικονοµικές, κοινωνικές
περιβαλλοντικές και τεχνικές παραµέτρους. Η σχετική ανάλυση θα προχωρήσει στο απαραίτητο
βάθος. Εν τέλει πρέπει η προτεινόµενη από τον ανάδοχο λύση, να προβάλει ως απολύτως πειστική,
εφαρµόσιµη και οικονοµικά συµφέρουσα για τον κύριο του έργου.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1

Γενικά

2.1.1. Απαιτούµενες µελέτες και υπηρεσίες
Η διαδικασία εκπόνησης των Μελετών, θα καλύπτει τους Κανονισµούς, τα κριτήρια και τα παραδοτέα
τεύχη Μελέτης και θα είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες οδηγίες και προδιαγραφές, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην παρούσα.
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Υπενθυµίζεται στον Ανάδοχο ότι οφείλει να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα στοιχεία της
µελέτης και σε ψηφιακή µορφή επιλογής της Υπηρεσίας.
2.1.2. Σύνταξη Προϋπολογισµού του συνόλου του Έργου
Ο προϋπολογισµός του έργου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3316/2005, θα γίνει επί
τη βάσει των ενιαίων τιµολογίων του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004.
Για κάθε τιµή µονάδας µη περιεχόµενης στα παραπάνω τιµολόγια συντάσσεται σχετική ανάλυση για
τον υπολογισµό αυτής, µε βάση παρεµφερείς αναλύσεις, η οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Τα στοιχεία του προϋπολογισµού και των αναλύσεων τιµών θα δίνονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή
µορφή επιλογής της Υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ότι για το υπολογισµό του συνολικού κόστους του
έργου θα συνυπολογισθούν οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις, ηλεκτροκίνηση, σηµατοδότηση,
τηλεπικοινωνίες µε την παραδοχή ότι στις σήραγγες θα έχουµε σταθερή επιδοµή.
2.1.3. Τεύχη, σχέδια και λοιπά στοιχεία που θα υποβληθούν
Τα τεύχη και τα σχέδια που θα υποβάλει ο Μελετητής θα είναι εκείνα που ορίζονται από τα αντίστοιχα
άρθρα του Ν.3316/05 και τα αντίστοιχα άρθρα του Π.∆. 696/74. Όλοι οι σχεδιασµοί και τα κείµενα που
θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της σύµβασης αυτής θα παραδοθούν υποχρεωτικά και σε
ψηφιακή µορφή κατά τα πρότυπα της ∆ΜΕΟ. Επιπροσθέτως των ανωτέρω θα υποβληθούν στοιχεία
Χάραξης σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το πρότυπο της Υπηρεσίας.
Η µορφή της υποβολής των σχεδίων θα γίνει µε βάση το σύστηµα ποιότητας της Υπηρεσίας. Όλες οι
οριζοντιογραφίες θα υποβάλλονται χρωµατισµένες.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα διαγράµµατα, αυτά θα παραδοθούν σε τρισδιάστατη (3d) µορφή σε format
.dwg ή .dxf ή σε ό,τι άλλο ζητηθεί.
2.2.

Κατηγορίες µελετών

2.2.1

Εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών

2.2.1.1. Συγκοινωνιακές µελέτες (ΚΑΤ 10)
Η προς εκπόνηση Μελέτη περιλαµβάνει την αναγνωριστική µελέτη χάραξης της νέας µονής (µε
δυνατότητα διπλασιασµού) Σιδηροδροµικής Γραµµής υψηλών ταχυτήτων µεταξύ Θεσσαλονίκης και
Νέας Καρβάλης, µετά της απαραίτητης αποκατάστασης του οδικού δικτύου, σε επίπεδο
Προωθηµένης Αναγνωριστικής Μελέτης (Π.Α.Μ.).
Η Προωθηµένη Αναγνωριστική Μελέτη θα εκπονηθεί σε οριζοντιογραφία κλίµακας 1: 5000 και
µηκοτοµή κλίµακας 1:5000.
Στην µηκοτοµή θα είναι υποχρεωτική η εµφάνιση των σηµαντικών τοπογραφικών χαρακτηριστικών και
διασταυρούµενων ή παρακείµενων σηµαντικών συγκοινωνιακών – υδραυλικών – ενεργειακών έργων.
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Η αντιµετώπιση της εξασφάλισης της κυκλοφορίας υπαρχόντων παρακείµενων ή επηρεαζόµενων
έργων θα λαµβάνεται υπόψη κατά τον γενικό σχεδιασµό του έργου.

Α. Στοιχεία χάραξης Σιδηροδροµικής Γραµµής
Η υπ’ όψη χάραξη θα µελετηθεί µε βάση τον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (Ν.Κ.Ε.Γ.) ,τις
τεχνικές

προδιαγραφές

που

αναφέρονται

στην

παρούσα

µε

έµφαση

στις

προδιαγραφές

διαλειτουργικότητας , τα στοιχεία και τις οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία µε την υπογραφή
της σύµβασης και ισχύει:
α.

Γραµµή µικτής κυκλοφορίας µε ηλεκτροκίνηση.

β.

Ταχύτητα µελέτης Vmax=200km/h.

γ.

Ελάχιστο µήκος καθαρού ευθυγράµµου τµήµατος µεταξύ δύο καµπυλών 60µ.
Ως τόξο συναρµογής µεταξύ ευθυγραµµίας και κυκλικού τόξου σε οριζοντιογραφία θα
χρησιµοποιηθεί κυβική παραβολή της µορφής :

x
y=
δ.

3

6L R συν 3τ

Κατά µήκος κλίση: ι ≤ 12.5 ‰

Όλα τα γεωµετρικά στοιχεία (ακτίνες καµπυλότητας, παραβολικές συναρµογές, κατά µήκος κλίσεις,
χιλιοµέτρηση) νοούνται στον άξονα χάραξης και χιλιοµέτρησης.
Στα στοιχεία της µηκοτοµής της Σιδ/κής γραµµής θα πρέπει να αναγράφονται (και να σχεδιάζονται)
οπωσδήποτε τα υψόµετρα της επιφάνειας κύλισης της χαµηλότερης σιδηροτροχιάς.
Τα ελάχιστα και µέγιστα όρια των γεωµετρικών στοιχείων της χάραξης θα πρέπει να αποφεύγονται,
εφαρµόζοντας ευνοϊκότερα στοιχεία, ιδιαίτερα στις κατά µήκος κλίσεις. Στις θέσεις των προβλεπόµενων
σταθµών θα προβλεφθούν οριζόντια τµήµατα (ή µέγιστης κλίσης 2.5 ‰ ). Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η
µελέτη χάραξης της Σ.Γ. σε θέσεις σταθµών θα λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις επικλίσεων
σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής του ΟΣΕ.
Επί πλέον θα γίνει υπολογισµός χρόνων διάνυσης (κατεύθυνση ανόδου & καθόδου) και σύνταξη
αντίστοιχων διαγραµµάτων πορείας.

Β. Στοιχεία χάραξης Οδικών Έργων
Θα µελετηθεί το πλήρες σύστηµα των συνοδών οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόµβοι,
δευτερεύουσες οδοί) µε επισήµανση των θέσεων και των κατά προσέγγιση ανοιγµάτων των µεγάλων
τεχνικών έργων.
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Ειδικά σε θέσεις διασταυρώσεων µε την Εγνατία οδό η προτεινόµενη λύση θα προβλέπει κατά τη
φάση κατασκευής της σιδηροδροµικής γραµµής µηδενική όχληση για την κυκλοφορία της Εγνατίας
Οδού.
Γ. Σιδηροδροµικοί Σταθµοί
Από όλους τους Αναδόχους – Μελετητές θα διερευνηθούν και θα χωροθετηθούν, στο πλαίσιο της
µελέτης, οι θέσεις των αναγκαίων σιδηροδροµικών σταθµών της νέας γραµµής σε συσχετισµό µε τους
οικισµούς που αυτοί θα εξυπηρετούν. Επιπλέον θα καταδειχθεί η οδική πρόσβαση σ’ αυτούς και θα
χωροθετηθούν οι αναγκαίοι χώροι στάθµευσης ενός εκάστου σταθµού (park and ride).
Το ελάχιστο µήκος Σιδηροδροµικού Σταθµού προσδιορίζεται περίπου στα 1400µ. και θα περιλαµβάνει
δύο παρακαµπτήριες γραµµές. Το ωφέλιµο µήκος για το σχεδιασµό των Σιδηροδροµικών Σταθµών
είναι 770µ.
2.2.1.2. Γεωλογικές µελέτες (ΚΑΤ 20)
Θα συνταχθεί αναγνωριστική γεωλογική µελέτη στο απαιτούµενο, από τη µελέτη χάραξης, εύρος που
περιλαµβάνει:
•

γεωλογική χαρτογράφηση υπό κλίµακα 1:5.000

•

αντίστοιχες γεωλογικές µηκοτοµές.

•

Εγκάρσιες γεωλογικές τοµές

•

Αποτύπωση των κυρίων ρηγµάτων , ταξινόµηση αυτών και στοιχεία σεισµικότητας της
ευρύτερης περιοχής

•

Χάρτης προβληµατικών περιοχών και τεχνικής γεωµορφολογίας

•

Απογραφή σηµείων εµφάνισης νερού

•

Καταγραφή θέσεων λήψης αδρανών υλικών

•

Καταγραφή υφιστάµενων πρανών

•

Τεύχος γεωλογικής µελέτης

Στα συµπεράσµατα της γεωλογικής µελέτης πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια τα αποτελέσµατα
που προκύπτουν και να εντοπίζονται οι περιοχές για τις οποίες υπάρχουν γεωλογικές ασάφειες, που
θα διερευνηθούν σε επόµενο στάδιο µελέτης.

2.2.1.3.

Υδραυλικές µελέτες (ΚΑΤ 13)

Θα συνταχθεί µελέτη των υδραυλικών έργων σε επίπεδο προκαταρκτικής µελέτης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Π∆ 696/74 και θα περιέχονται µεταξύ άλλων:
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•

θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε την επιλογή της ενδεδειγµένης χάραξης σε τµήµατα
όπου η εφικτότητα σχεδιασµού της χάραξης σχετίζεται µε µεγάλα υδραυλικά έργα στην
πλησίον περιοχή και

•

στην εκτίµηση των τεχνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των
προτεινόµενων υδραυλικών έργων µε σκοπό την βέλτιστη τεχνικοοικονοµικά χάραξη.

Στο στάδιο αυτό περιλαµβάνονται επίσης ενέργειες όπως:
•

Περιγραφή των εκπονηθεισών ή υπό εκπόνηση υδραυλικών µελετών στην περιοχή του
έργου.

•

Καθορισµός

των

ορίων

της

λεκάνης

απορροής

µεγάλων

υδατορεµάτων

που

διασταυρώνονται µε τις χαράξεις της Σ.Γ. και του παράπλευρου και κάθετου οδικού
δικτύου.
•

Εκτίµηση πληµµυρικών παροχών και κατά προσέγγιση διαστασιολόγηση των τεχνικών µε
σκοπό την κοστολόγηση των όποιων εναλλακτικών λύσεων. Παρουσιάζονται οι βασικές
παραδοχές των υδραυλικών υπολογισµών και οι υδραυλικοί υπολογισµοί οι απαιτούµενοι
για την διαστασιολόγηση των έργων.

•

∆ιασφάλιση αποστράγγισης-αποχέτευσης της απορροής σε αποδέκτες και περιγραφή των
υφιστάµενων και προτεινόµενων αποδεκτών.

•

Εξέταση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων του προβλήµατος αποχέτευσης και επαρκής
αξιολόγηση αυτών από τεχνική και οικονοµική άποψη. Τα προς σύγκριση µεγέθη
πινακοποιούνται και παρουσιάζονται.

•

Παρουσίαση προµετρήσεων και προϋπολογισµού (στον οποίο χρησιµοποιούνται τιµές
µονάδος από παρόµοιας φύσης έργα) εκτιµητικού της δαπάνης για κάθε εξετασθείσα λύση.

Η Τεχνική Έκθεση περιλαµβάνει πλήρη αναφορά των όσων απαριθµήθηκαν στην προηγούµενη
παράγραφο καθώς και όλα όσα κατά την κρίση του µελετητή πρέπει να αναφερθούν προκειµένου η
εικόνα των απαιτουµένων έργων να είναι ολοκληρωµένη.
Η παρουσίαση των υδραυλικών έργων θα γίνει στις οριζοντιογραφίες και τις µηκοτοµές ανάλογης
κλίµακας µε τους χάρτες στους οποίους παρουσιάζεται η χάραξη της Σ.Γ ενώ σύνταξη ιδιαίτερων
σχεδίων ή διατοµών θα γίνει για έργα ή θέσεις που παρουσιάζουν µεγάλες παροχές ή απαιτούν
ιδιαίτερη αντιµετώπιση.
Τα όρια των λεκανών απορροής θα παρουσιάζονται σε κλίµακα 1:50.000 ή άλλη κατάλληλη.
2.2.1.4.

Στατική προσέγγιση

Θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση που θα περιλαµβάνει καταγραφή των θέσεων και των κατά προσέγγιση
ανοιγµάτων των µεγάλων τεχνικών έργων (γεφυρών και σηράγγων) καθώς και των κάθε φύσης
ανισόπεδων διασταυρώσεων. Αυτά τα τεχνικά έργα θα δείχνονται και στα σχέδια της µελέτης.
Ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης θα αφιερωθεί στις ανισόπεδες διελεύσεις της σιδηροδροµικής γραµµής
µε την Εγνατία Οδό.
2.2.1.5.

Περιβαλλοντική προσέγγιση
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Η Τεχνική Έκθεση στο στάδιο αυτό περιορίζεται στην Περιβαλλοντική αξιολόγηση και αποτίµηση των
οποιωνδήποτε προτεινοµένων εναλλακτικών χαράξεων.
Για την συγγραφή της ως άνω Έκθεσης, ο µελετητής, θα συνεργασθεί µε ειδικούς επιστηµονικούς
συµβούλους µε αποδεδειγµένη πολυετή εµπειρία στους τοµείς του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
του φυσικού περιβάλλοντος και του θορύβου σε σχέση µε συγκοινωνιακά έργα.
Στο Κεφάλαιο αυτό, εντοπίζονται και περιγράφονται συνοπτικά, µε την απαραίτητη όµως τεκµηρίωση,
οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές, χωροταξικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις στο φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, για κάθε µια από τις
εναλλακτικές προτάσεις και σε µεγαλύτερο βάθος για την προτεινόµενη λύση. Οι επιπτώσεις αυτές
σχολιάζονται και αξιολογούνται σε σχέση µε την µηδενική λύση, στον επιλεγόµενο χρονικό ορίζοντα.
Τονίζεται ότι πρόκειται για κατ’ αρχήν εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μεταξύ άλλων εξετάζονται και τα εξής σηµεία:
• η πιθανότητα πρόκλησης των επιπτώσεων
• η έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και µέγεθος θιγόµενου πληθυσµού)
• το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των επιπτώσεων
• η διάρκεια, συχνότητα και αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων
• η σωρευτική δράση των επιπτώσεων από το ίδιο το έργο και από άλλα έργα ή
δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή
• ο τυχόν διασυνοριακός χαρακτήρας των επιπτώσεων.

Τοπογραφικές µελέτες

2.2.1.6.

Για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης θα χρησιµοποιηθούν ως υπόβαθρα, χάρτες της Γ.Υ.Σ.
κλίµακας 1:5000 οι οποίοι θα επικαιροποιηθούν και θα ενηµερωθούν µε επιτόπου στοιχεία µε µέριµνα
και ευθύνη του αναδόχου.

2.2.2

Εκπόνηση προµελέτης

Η εκπόνηση της προµελέτης για το συνολικό έργο θα περιλαµβάνει τα παρακάτω είδη και στάδια
µελετών:
1.

2.

Τοπογραφικές εργασίες
•

Τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισµός, πολυγωνοµετρίες, χωροσταθµήσεις)

•

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλίµακα 1:1000

Προµελέτη σιδηροδροµικού και οδικού δικτύου
•

Προµελέτη σιδηροδροµικής γραµµής και οδού

•

Προµελέτη σιδηροδροµικών σταθµών.

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε κλίµακα 1:1000 και η µηκοτοµή θα υποβληθεί σε κλίµακα 1:1000 για τα
µήκη και 1:100 για τα ύψη. Οι αποστάσεις των διατοµών θα είναι της τάξεως των 50 µ. µε κλίµακα
σχεδίασης 1:200 και θα πρέπει να εµφανίζονται υποχρεωτικά τα παρακείµενα ή διασταυρούµενα
σηµαντικά εµπόδια καθώς και τα υφιστάµενα ή υπό µελέτη οδικά και υδραυλικά έργα.
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3.

Γεωλογικές µελέτες
•

Οριστική Γεωλογική Μελέτη

Θα συνταχθεί οριστική γεωλογική µελέτη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 696/74, που
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
•

γεωλογική χαρτογράφηση υπό κλίµακα 1:1.000

•

αντίστοιχες γεωλογικές µηκοτοµές.

•

Εγκάρσιες γεωλογικές τοµές

•

Ανάλυση τεκτονικών στοιχείων , ενεργά ρήγµατα, σεισµικότητα

•

Χάρτης προβληµατικών περιοχών και τεχνικής γεωµορφολογίας

•

Χάρτης υπεδαφικών ισουψών

•

Μετρήσεις στάθµης και παροχής πηγών

•

Τεκτονικά διαγράµµατα

•

Έλεγχος δυνητικών ολισθήσεων

•

Ταξινοµήσεις βραχόµαζας

•

Τεχνικογεωλογικός χάρτης και γεωλογικής επικινδυνότητας

•

Τεύχος γεωλογικής µελέτης

4. Υδραυλικές µελέτες
•

Προµελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης σιδηροδροµικής γραµµής και παράλληλου
οδικού δικτύου.

•

Προµελέτη οχετών συγκοινωνιακού έργου ανοίγµατος ≤6,0µ.

Στο πλαίσιο της µελέτης θα γίνει ο σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση όλων των διαµήκων και
εγκάρσιων έργων που είναι αναγκαία για την ασφαλή παροχέτευση των επιφανειακών και υπόγειων
απορροών.
5. Στατικές µελέτες
•

Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων

Η προκαταρκτική επεξεργασία των τεχνικών έργων πέρα από τα τεύχη και τα σχέδια που ορίζονται
στο Π∆ 696/74 θα περιλαµβάνει και τον προγραµµατισµό των αναγκαίων γεωτεχνικών, υδραυλικών
και άλλων ερευνών.
6. Περιβαλλοντικές µελέτες
•

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα συνταχθεί µε βάση το άρθρο 2 του Ν. 4014/2011 και τις
προδιαγραφές που ορίζονται στα Παραρτήµατα 2 και 4.1 της ΥΑ 170225/20-01-2014 ΦΕΚ
135Β/2014).

Τα τεύχη και τα σχέδια που θα υποβάλει ο Μελετητής θα είναι εκείνα που ορίζονται από τα αντίστοιχα
άρθρα του Π.∆. 696/74 για τις µελέτες οδών και Τεχνικών έργων. Όλοι οι σχεδιασµοί και τα κείµενα
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που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της σύµβασης αυτής θα παραδοθούν υποχρεωτικά και σε
ψηφιακή µορφή κατά τα πρότυπα της ∆ΜΕΟ.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω θα υποβληθούν:
α. Στοιχεία Χάραξης σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το πρότυπο της Υπηρεσίας,
β. Υπολογισµός χρόνων διάνυσης (κατεύθυνση ανόδου & καθόδου) και σύνταξη αντίστοιχων
διαγραµµάτων πορείας.
Η µορφή της υποβολής των σχεδίων θα γίνει µε βάση το σύστηµα ποιότητας της Υπηρεσίας.
Για την εκπόνηση των προαναφεροµένων µελετών, θα απαιτηθεί η συλλογή όλων των στοιχείων των
προβλεποµένων, εκτελουµένων και εκτελεσθέντων έργων στην περιοχή καθώς και οι απαραίτητες
συνεννοήσεις, µε την συµµετοχή της Υπηρεσίας, µε όλους τους φορείς που λειτουργούν,
προγραµµατίζουν , εκπονούν µελέτες ή κατασκευάζουν έργα που εµπλέκονται κατά οιονδήποτε τρόπο
µε το υπόψη έργο καθώς και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.
3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

3.0

Πιστοποίηση της µελέτης

Η πιστοποίηση της µελέτης θα γίνει µε βάση τις παρακάτω απαιτήσεις:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1299/2014 Της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε την ΤΠ∆ για το
υποσύστηµα «υποδοµή» του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Χάραξη γραµµής

4.2.3.1

Περιτύπωµα ελεύθερης διατοµής

1) Το άνω τµήµα του περιτυπώµατος ελεύθερης
διατοµής καθορίζεται µε βάση τα περιτυπώµατα
που επιλέγονται σύµφωνα µε το σηµείο 4.2.1.
Αυτά τα περιτυπώµατα ορίζονται στο παράρτηµα
C και στο παράρτηµα D στοιχείο D4.8 του
προτύπου EN 15273-3:2013.
2) Το κάτω τµήµα του περιτυπώµατος ελεύθερης
διατοµής είναι GI2 όπως ορίζεται στο παράρτηµα
C του προτύπου EN 15273-3:2013. Όταν οι
τροχιές

είναι

εξοπλισµένες

µε

µηχανισµούς

πέδησης γραµµής, το περιτύπωµα ελεύθερης
διατοµής GI1 όπως ορίζεται στο παράρτηµα C του
προτύπου EN 15273-3:2013 εφαρµόζεται για το
κάτω τµήµα του περιτυπώµατος.
3) Οι υπολογισµοί του περιτυπώµατος ελεύθερης
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διατοµής εκτελούνται µε χρήση της κινηµατικής
µεθόδου,

σύµφωνα

µε

τις

απαιτήσεις

των

κεφαλαίων 5, 7, 10, καθώς και του παραρτήµατος
C και του παρατήµατος D σηµείο D.4.8 του
προτύπου EN 15273-3:2013.

4.2.3.2

Απόσταση

γεωµετρικών

τροχιών

αξόνων 1) Η απόσταση µεταξύ γεωµετρικών αξόνων
τροχιών καθορίζεται µε βάση τα περιτυπώµατα
που επιλέγονται σύµφωνα µε το σηµείο 4.2.1.
2) Η ονοµαστική οριζόντια απόσταση µεταξύ
γεωµετρικών αξόνων τροχιών για τις νέες γραµµές
καθορίζεται για τον σχεδιασµό και δεν είναι
µικρότερη από τις τιµές του πίνακα 4· λαµβάνονται
δε υπόψη οι ανοχές σε αεροδυναµικές επιδράσεις.
3) Η απόσταση µεταξύ γεωµετρικών αξόνων
τροχιών πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις για την
οριακή

απόσταση

εγκατάστασης

µεταξύ

γεωµετρικών αξόνων τροχιών, η οποία ορίζεται
σύµφωνα µε το κεφάλαιο 9 του προτύπου ΕΝ
15273-3:2013.

4.2.3.3

Μέγιστες κλίσεις

1) Οι κλίσεις τροχιών που διέρχονται από
κρηπιδώµατα επιβατών σε νέες γραµµές δεν
υπερβαίνουν

τα

2,5

mm/m,

εφόσον

εκεί

προβλέπεται η τακτική σύνδεση ή αποσύνδεση
οχηµάτων.
2)

Οι

κλίσεις

νέων

τροχιών

απόθεσης

προοριζόµενων για τη στάθµευση τροχαίου υλικού
δεν υπερβαίνουν τα 2,5 mm/m, εκτός αν γίνεται
ειδική πρόβλεψη για την αποτροπή απρόβλεπτης
διαφυγής τροχαίου υλικού.
3) Κλίσεις µε συντελεστή κλίσης 35 mm/m
επιτρέπονται για πρωτεύουσες τροχιές σε γραµµές
P1 που προορίζονται για επιβατική κυκλοφορία
κατά τη φάση σχεδιασµού, µε την προϋπόθεση ότι
έχουν τηρηθεί οι ακόλουθες απαιτήσεις-πλαίσιο:
α) η κλίση της κυλιόµενης µέσης κατατοµής σε
διαδροµή 10 km πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση
των 25 mm/m·
β) το µέγιστο µήκος συνεχούς κλίσης 35 mm/m
δεν υπερβαίνει τα 6 km.
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4.2.3.4

Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καµπύλης

1) Η ελάχιστη εκ κατασκευής ακτίνα οριζόντιας
καµπύλης για νέες γραµµές δεν είναι µικρότερη
από 150 m.
2) Οι αντίστροφες καµπύλες (εκτός από καµπύλες
σε χώρους διαλογής όπου εκτελούνται ελιγµοί
µεµονωµένων φορταµαξών) µε ακτίνα από 150 m
έως 300 m για νέες γραµµές κατασκευάζονται για
την αποτροπή εµπλοκής προσκρουστήρων. Για
ευθέα ενδιάµεσα στοιχεία τροχιάς µεταξύ των
καµπυλών, εφαρµόζονται οι πίνακες 43 και 44 του
προσαρτήµατος Θ. Για µη ευθέα ενδιάµεσα
στοιχεία

τροχιάς,

εκτελείται

λεπτοµερής

υπολογισµός προκειµένου να ελεγχθεί το µέγεθος
των διαφορών τελικής εκτροπής.

4.2.3.5

Ελάχιστη

ακτίνα

κατακόρυφης 1) Η ακτίνα των κατακόρυφων καµπυλών (µε

καµπύλης

εξαίρεση

ράχες

σε

χώρους

διαλογής)

είναι

τουλάχιστον 500 m σε κύρτωµα ή 900 m σε
κοίλωµα.
2) Για ράχες σε χώρους διαλογής, η ακτίνα
κατακόρυφων καµπυλών είναι τουλάχιστον 250 m
σε κύρτωµα ή 300 m σε κοίλωµα.
Παράµετροι τροχιάς

4.2.4.1

Ονοµαστικό εύρος τροχιάς

1) Το ευρωπαϊκό κανονικό ονοµαστικό εύρος
τροχιάς είναι 1 435 mm.

4.2.4.2

Επίκλιση

1) Η εκ κατασκευής επίκλιση για γραµµές είναι
περιορισµένη όπως καθορίζεται στον πίνακα 7.
2)Η

εκ

κατασκευής

επίκλιση

σε

τροχιές

προσκείµενες σε κρηπιδώµατα επιβατών, όπου οι
αµαξοστοιχίες προβλέπεται να σταµατούν σε
κανονική υπηρεσία, δεν υπερβαίνει τα 110 mm.
3) Στις νέες γραµµές µεικτής ή εµπορευµατικής
κυκλοφορίας σε καµπύλες µε ακτίνα µικρότερη
των 305 m και µετάβαση επίκλισης ς µε κλίση
µεγαλύτερη από 1 mm/m, η επίκλιση περιορίζεται
στο όριο που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο
D ≤ (R – 50)/1,5 όπου D η επίκλιση σε mm και R η
ακτίνα σε m.

4.2.4.3

Ανεπάρκεια επίκλισης

1) Οι µέγιστες τιµές για την ανεπάρκεια επίκλισης
παρατίθενται στον πίνακα 8.
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2) Για αµαξοστοιχίες ειδικά κατασκευασµένες
ώστε να κινούνται µε υψηλότερη ανεπάρκεια
επίκλισης (π.χ.
φορτία

άξονα

πολυµερείς συνθέσεις µε
µικρότερα

από

αυτά

που

ορίζονται στον πίνακα 2· οχήµατα µε ειδικό
εξοπλισµό για την εγγραφή στις καµπύλες),
επιτρέπεται η κίνηση µε υψηλότερες τιµές
ανεπάρκειας

επίκλισης,

εφόσον

δοθεί

απόδειξη ότι αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί
µε ασφάλεια.

4.2.4.4

Απότοµη αλλαγή της ανεπάρκειας 1) Οι µέγιστες τιµές απότοµης αλλαγής της
επίκλισης

ανεπάρκειας επίκλισης είναι: α) 130 mm για V ≤ 60
km/h, β) 125 mm για 60 km/h < V ≤ 200 km/h, γ)
85 mm για 200 km/h < V ≤ 230 km/h, δ) 25 mm για
V > 230 km/h.
2) Όπου V ≤ 40 km/h και ανεπάρκεια επίκλισης ≤
75 mm, τόσο πριν όσο και µετά από απότοµη
αλλαγή της καµπυλότητας, η τιµή της απότοµης
αλλαγής της ανεπάρκειας επίκλισης µπορεί να
αυξηθεί στα 150 mm.

4.2.4.5

Ισοδύναµη κωνικότητα

1) Οι οριακές τιµές ισοδύναµης κωνικότητας που
δίδονται στον πίνακα 10 υπολογίζονται σε
σχέση

µε

το

εύρος

(y)

της

εγκάρσιας

µετατόπισης του τροχοφόρου άξονα:
— y = 3 mm, εφόσον (TG – SR) ≥ 7 mm
— y = (TG – SR) ≥ -1) / 2, εφόσον 5 mm ≤ (TG
– SR) < 7 mm
— y = 2 mm, εφόσον (TG – SR) < 5 mm όπου
TG το εύρος τροχιάς και SR η απόσταση
µεταξύ των επιφανειών επαφής ονύχων του
τροχοφόρου άξονα.
2) Για αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις, δεν
απαιτείται εκτίµηση της ισοδύναµης κωνικότητας.
3) Οι τιµές σχεδιασµού για το εύρος τροχιάς, τη
διατοµή κεφαλής της σιδηροτροχιάς και την κλίση
σιδηροτροχιάς για αµιγή γραµµή επιλέγονται έτσι
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται υπέρβαση
των ορίων ισοδύναµης κωνικότητας που ορίζονται
στον πίνακα 10.
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4) Για τους ακόλουθους τροχοφόρους άξονες
πραγµατοποιείται µοντελοποίηση της λειτουργίας
τους υπό τις προβλεπόµενες στον σχεδιασµό
συνθήκες

τροχιάς

(προσοµοίωση

µε

υπολογισµούς σύµφωνα µε το πρότυπο EN
15302:2008+A1:2010): α) S 1002, όπως ορίζεται
στο

παράρτηµα

του

C

προτύπου

EN

13715:2006+A1:2010 µε SR1. β) S 1002, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα C του προτύπου EN
13715:2006+A1:2010 µε SR2. γ) GV 1/40, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα Β του προτύπου EN
13715:2006+A1:2010 µε SR1. δ) GV 1/40, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα Β του προτύπου EN
13715:2006+A1:2010 µε SR2. Για τα SR1 και SR2
εφαρµόζονται οι παρακάτω τιµές: α) Για σύστηµα
εύρους τροχιάς 1 435 mm, SR1 = 1 420 mm και
SR2 = 1 426 mm. β) Για σύστηµα εύρους τροχιάς
1 524 mm, SR1 = 1 505 mm και SR2 = 1 511 mm.
γ) Για σύστηµα εύρους τροχιάς 1 600 mm, SR1 =
1 585 mm και SR2 = 1 591 mm. δ) Για σύστηµα
εύρους τροχιάς 1 668 mm, SR1 = 1 653 mm και
SR2 = 1 659 mm.

4.2.4.6

∆ιατοµή κεφαλής σιδηροτροχιάς για 1) Η διατοµή κεφαλής σιδηροτροχιάς επιλέγεται
αµιγή γραµµή

από την περιοχή που ορίζεται στο παράρτηµα
Α του προτύπου EN 13674-1:2011, στο
παράρτηµα Α του προτύπου EN13674-4:
ή

2006+A1:2009

συνάδει

µε

αυτά

που

ορίζονται στο σηµείο 2).
2) Ο

σχεδιασµός

διατοµών

κεφαλής

σιδηροτροχιάς για αµιγή γραµµή περιλαµβάνει:
α) πλάγια επικλινή επιφάνεια στην πλευρά της
κεφαλής της σιδηροτροχιάς, µε γωνία µεταξύ
κατακορύφου και 1/16 σε σχέση µε τον
κατακόρυφο

άξονα

της

κεφαλής

της

σιδηροτροχιάς· β)την κατακόρυφη απόσταση
µεταξύ της κορυφής αυτής της επικλινούς
επιφάνειας

και

της

κορυφής

της

σιδηροτροχιάς, µικρότερη από 20 mm· γ) την
ακτίνα στη γωνία της διατοµής, τουλάχιστον 12
mm· δ) η οριζόντια απόσταση µεταξύ της
κορυφής

της

σιδηροτροχιάς

και

του

εφαπτοµενικού σηµείου είναι µεταξύ 31 και

16

37,5 mm.
3) Οι απαιτήσεις αυτές δεν ισχύουν για συσκευές
διαστολής.

4.2.4.7.1

Κλίση σιδηροτροχιάς - Αµιγής γραµµή

1) Η σιδηροτροχιά κλίνει προς τον γεωµετρικό
άξονα της τροχιάς. 2) Η επίκλιση σιδηροτροχιάς
για δεδοµένη διαδροµή επιλέγεται µεταξύ 1/20 έως
1/40. 3) Για τµήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 100
m µεταξύ αλλαγών τροχιάς και διασταυρώσεων
χωρίς κλίση, όπου η ταχύτητα κύλισης δεν
υπερβαίνει

τα

200

km/h,

επιτρέπεται

η

τοποθέτηση σιδηροτροχιών χωρίς κλίση.

4.2.4.7.2

Απαιτήσεις για αλλαγές τροχιάς και 1) Προβλέπεται σιδηροτροχιά κατακόρυφη ή µε
διασταυρώσεις

κλίση.
Εάν

2)

η

σιδηροτροχιά

έχει

κλίση,

η

προβλεπόµενη κλίση πρέπει να επιλέγεται από το
εύρος 1/20 έως 1/40.
3) Η κλίση µπορεί να επιτυγχάνεται µε το σχήµα
του ενεργού µέρους της διατοµής κεφαλής της
σιδηροτροχιάς.
4) Στις αλλαγές τροχιάς και στις διασταυρώσεις
όπου η ταχύτητα κύλισης είναι υψηλότερη των 200
km/h

αλλά

δεν

υπερβαίνει

τα

250

km/h,

επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηροτροχιών χωρίς
κλίση, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται σε
τµήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 50 m.
5)

Για

ταχύτητες

άνω

των

250

km/h

οι

σιδηροτροχιές έχουν κλίση.
Αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις

4.2.5.1

Γεωµετρία

σχεδιασµού

τροχιάς και διασταυρώσεων

αλλαγών Το σηµείο 4.2.8.6 της παρούσας ΤΠ∆ ορίζει όρια
άµεσης κινητοποίησης για αλλαγές τροχιάς και
διασταυρώσεις
χαρακτηριστικά

συµβατές

µε

τροχοφόρων

τα

γεωµετρικά

αξόνων,

όπως

ορίζεται στις ΤΠ∆ τροχαίου υλικού. Ο διαχειριστής
υποδοµής είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισµό
τιµών γεωµετρικού σχεδιασµού κατάλληλων για το
οικείο σχέδιο συντήρησης.

4.2.5.2

Χρησιµοποίηση
καρδιάς κινητής αιχµής

διασταύρωσης Για ταχύτητες άνω των 250 km/h, οι αλλαγές
τροχιάς και οι διασταυρώσεις είναι εφοδιασµένες
µε διασταυρώσεις καρδιάς κινητής αιχµής.
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4.2.5.3

Μέγιστο µήκος χωρίς καθοδήγηση σε Η τιµή µελέτης του µέγιστου µήκους χωρίς
απλές αµβλείες διασταυρώσεις

καθοδήγηση σε απλές αµβλείες διασταυρώσεις
συνάδει µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
προσάρτηµα I της παρούσας ΤΠ∆.

Αντοχή τροχιάς σε εφαρµοζόµενα φορτία

4.2.6.1

Αντοχή

τροχιάς

σε

κατακόρυφα Ο

φορτία

τύπος

τροχιάς,

αλλαγών

τροχιάς

λαµβάνει

υπόψη

περιλαµβανοµένων
και

των

των

διασταυρώσεων,

τουλάχιστον

τις

ακόλουθες

δυνάµεις:
α) το φορτίο άξονα που επιλέγεται σύµφωνα µε το
σηµείο

4.2.1·

β)

τις

µέγιστες

κατακόρυφες

δυνάµεις τροχού. Οι µέγιστες δυνάµεις τροχού για
καθορισµένες συνθήκες δοκιµής ορίζονται στο
πρότυπο EN 14363:2005 σηµείο 5.3.2.3·
γ)τις

κατακόρυφες

οιονεί

στατικές

δυνάµεις

τροχού. Οι µέγιστες οιονεί στατικές δυνάµεις
τροχού για καθοριζόµενες συνθήκες δοκιµής
ορίζονται στο πρότυπο EN 14363:2005 σηµείο
5.3.2.3.

4.2.6.2.1

∆ιαµήκης αντοχή τροχιάς- ∆υνάµεις Η
προβλεπόµενες στον σχεδιασµό

τροχιά,

περιλαµβανοµένων

των

αλλαγών

τροχιάς και των διασταυρώσεων, σχεδιάζεται ώστε
να

αντέχει

σε

διαµήκεις

δυνάµεις

που

ισοδυναµούν µε τη δύναµη που προκύπτει από
την πέδηση των 2,5 m/s2 για τις παραµέτρους
επιδόσεων που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε το
σηµείο 4.2.1.

4.2.6.2.2

Συµβατότητα µε συστήµατα πέδησης

1) Η τροχιά, περιλαµβανοµένων των αλλαγών
τροχιάς και των διασταυρώσεων, σχεδιάζεται ώστε
να είναι συµβατή µε τη χρήση µαγνητικών
συστηµάτων

πέδησης

για

πέδηση

έκτακτης

ανάγκης.
2) Οι απαιτήσεις για τον σχεδιασµό της τροχιάς,
συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών τροχιάς και
των διασταυρώσεων, οι οποίες είναι συµβατές µε
τη χρήση δινορρευµατικών συστηµάτων πέδησης,
αποτελούν ανοικτό σηµείο.

4.2.6.3

Εγκάρσια αντοχή τροχιάς

Ο

τύπος

τροχιάς,

αλλαγών

τροχιάς

λαµβάνει

υπόψη

περιλαµβανοµένων
και

των

τουλάχιστον

των

διασταυρώσεων,
τις

ακόλουθες
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δυνάµεις:
α) εγκάρσιες δυνάµεις· οι µέγιστες εγκάρσιες
δυνάµεις που ασκεί ο τροχοφόρος άξονας στην
τροχιά

για

καθοριζόµενες

συνθήκες

δοκιµής

ορίζονται στο πρότυπο EN 14363:2005 σηµείο
5.3.2.2. β) οι στατικές ιθύνουσες δυνάµεις; οι
µέγιστες στατικές ιθύνουσες δυνάµεις Yqst για
καθοριζόµενες ακτίνες και συνθήκες δοκιµής
ορίζονται στο πρότυπο EN 14363:2005 σηµείο
5.3.2.3.
Σιδηροδροµικά φορτία κυκλοφορίας:

4.2.7.2

Ισοδύναµη κατακόρυφη φόρτιση για Τα χωµατουργικά έργα σχεδιάζονται και τα
νέα

χωµατουργικά

έργα

φαινόµενα ώθησης γαιών

και φαινόµενα ώθησεις γαιών καθορίζονται µε βάση
τα κατακόρυφα φορτία που παράγονται από το
πρότυπο φορτίο 71 (ΕΝ 1991-2:2003/ΑC:2010 §
6.3.2 )
Η

ισοδύναµη

κατακόρυφη

φόρτιση

πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή α=1.33

4.2.9.1.

Ωφέλιµο µήκος κρηπιδωµάτων

Το

ωφέλιµο

µήκος

κρηπιδώµατος

ορίζεται

σύµφωνα µε το σηµείο 4.2.1.

4.2.9.2.

Ύψος κρηπιδωµάτων

1) Το ονοµαστικό ύψος κρηπιδώµατος είναι 550
mm ή 760 mm υπεράνω της επιφάνειας κύλισης
για ακτίνες 300 m ή άνω.
2)Για µικρότερες ακτίνες, το ονοµαστικό ύψος
κρηπιδώµατος µπορεί να ρυθµίζεται ανάλογα µε
το διάκενο κρηπιδωµάτων για να ελαχιστοποιηθεί
η απόσταση µεταξύ βαθµίδας της αµαξοστοιχίας
και κρηπιδώµατος.
3)

Για

κρηπιδώµατα

όπου

προβλέπεται

να

σταµατούν αµαξοστοιχίες, οι οποίες δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της ΤΠ∆ ΜΗΧ&ΕΠΤΥ,
ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές διατάξεις για το
ονοµαστικό ύψος κρηπιδώµατος.

4.2.9.3.

∆ιάκενο κρηπιδωµάτων

1) Η απόσταση µεταξύ του άξονα τροχιάς και της
ακµής του κρηπιδώµατος παράλληλα προς το
επίπεδο κύλισης (bq), όπως ορίζεται στο κεφάλαιο
13 του προτύπου EN 15273-3:2013, καθορίζεται
µε βάση το οριακό περιτύπωµα εγκατάστασης
(bqlim). Το οριακό περιτύπωµα εγκατάστασης
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υπολογίζεται µε βάση το περιτύπωµα G1.
2) Το κρηπίδωµα κατασκευάζεται κοντά στο
περιτύπωµα µε µέγιστη ανοχή 50 mm. Ως εκ
τούτου, η τιµή για το bq ανταποκρίνεται σε: bqlim ≤
bq ≤ bqlim + 50 mm.

4.2.9.4.

Χάραξη τροχιάς κατά µήκος των 1) Η τροχιά δίπλα σε κρηπίδωµα για τις νέες
κρηπιδωµάτων

γραµµές

πρέπει

κατά

προτίµηση

να

είναι

ευθύγραµµη, αλλά σε καµία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η ακτίνα καµπυλότητάς της να είναι
µικρότερη από 300 m.
2) ∆εν προδιαγράφονται τιµές για υφιστάµενη
τροχιά

δίπλα

σε

νέα,

ανακαινισµένα

ή

αναβαθµισµένα κρηπιδώµατα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 Της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε τις ΤΠ∆ για την
προσβασιµότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ένωσης για τα άτοµα µε
αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα

4.2.1.1

∆ιευκολύνσεις στάθµευσης για άτοµα Εφόσον ο σιδηροδροµικός σταθµός διαθέτει ειδικό
µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη χώρο στάθµευσης, προβλέπονται επαρκείς και
κινητικότητα

προσαρµοσµένες θέσεις στάθµευσης που έχουν
δικαίωµα να τις χρησιµοποιούν αποκλειστικά
άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη
κινητικότητα, εντός του χώρου στάθµευσης, κατά
το

δυνατόν

πλησιέστερα,

σε

προσπελάσιµη

είσοδο.

4.2.1.2

∆ιαδροµή χωρίς εµπόδια

(1)

Προβλέπονται διαδροµές χωρίς εµπόδια οι

οποίες συνδέουν τους ακόλουθους δηµόσιους
χώρους της υποδοµής, εφόσον υπάρχουν: —
σηµεία στάσης άλλων µέσων µεταφοράς εντός
των ορίων του σταθµού (π.χ. ταξί, λεωφορεία,
τραµ, µετρό, οχηµαταγωγά πλοία κ.λπ.), — χώροι
στάθµευσης

αυτοκινήτων

—

προσπελάσιµες

είσοδοι και έξοδοι, — θυρίδες πληροφοριών, —
συστήµατα οπτικών και ηχητικών πληροφοριών,
— εκδοτήρια εισιτηρίων, — παροχή βοηθείας, —
χώροι αναµονής, — τουαλέτες, — αποβάθρες.
(2) Το µήκος των διαδροµών χωρίς εµπόδια είναι
το µικρότερο εφικτό.
(3) ∆ιαδροµές χωρίς εµπόδια σε επιφάνειες των

20

ορόφων

και

του

ισογείου

έχουν

χαµηλές

ανακλαστικές ιδιότητες.

4.2.1.2.1

Οριζόντια κυκλοφορία

(1)

Όλες

οι

πεζογέφυρες

διαδροµές

και

υπόγειες

χωρίς

εµπόδια,

διαβάσεις

έχουν

ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 160 cm πλην των
χώρων που καθορίζονται στα σηµεία 4.2.1.3 (2)
(θύρες), 4.2.1.12 (3) (αποβάθρες) και 4.2.1.15 (2)
(ισόπεδες

διαβάσεις)).

(2)

Εφόσον

έχουν

τοποθετηθεί όρια σε οριζόντια διαδροµή, αυτά
έχουν χρωµατική αντίθεση µε το περιβάλλον
δάπεδο και το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 2,5
cm.

4.2.1.2.2

Κάθετη κυκλοφορία

(1) Εφόσον διαδροµή χωρίς εµπόδια περιλαµβάνει
αλλαγή

επιπέδου,

προβλέπεται

εναλλακτική

διαδροµή χωρίς βαθµίδες για τα άτοµα µε
µειωµένη κινητικότητα ώστε να αποφεύγουν τις
σκάλες.
(2) Τα κλιµακοστάσια σε διαδροµή χωρίς εµπόδια
είναι ελάχιστου πλάτους 160 cm µεταξύ των
χειρολισθήρων. Επισηµαίνονται τουλάχιστον η
πρώτη και η τελευταία βαθµίδα µε ζώνες οπτικής
αντίθεσης και τοποθετούνται τουλάχιστον απτικές
προειδοποιητικές ενδείξεις επιφανείας πριν από
την πρώτη βαθµίδα καθόδου.
(3)Τοποθετούνται ράµπες για άτοµα µε αναπηρία
και µε µειωµένη κινητικότητα που δεν µπορούν να
χρησιµοποιούν κλίµακες όταν δεν υπάρχουν
ανελκυστήρες. Οι ράµπες έχουν ήπια κλίση.
Μεγάλη κλίση επιτρέπεται µόνο για ράµπες
µικρών αποστάσεων.
(4) Κλίµακες και ράµπες διαθέτουν χειρολισθήρες
σε αµφότερες τις πλευρές και σε δύο ύψη.
(5)

Ανυψωτήρες

τοποθετούνται

εφόσον

δεν

διατίθενται ράµπες και είναι τουλάχιστον του
τύπου 2 σύµφωνα µε την προδιαγραφή του δείκτη
1 του προσαρτήµατος Α. Ανυψωτήρες του τύπου
1

επιτρέπονται

σε

σταθµούς

µόνον

υπό

ανακαίνιση ή αναβάθµιση.
(6) Κυλιόµενες σκάλες και κυλιόµενοι διάδροµοι
σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
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δείκτη 2 του προσαρτήµατος Α.
(7)

Ισόπεδες

διαβάσεις

σιδηροτροχιών

είναι

δυνατόν να αποτελούν µέρος διαδροµής χωρίς
εµπόδια όταν πληρούν τις απαιτήσεις του σηµείου
4.2.1.15.

4.2.1.2.3

Αναγνώριση διαδροµής

(1) Οι διαδροµές χωρίς εµπόδια επισηµαίνονται
σαφώς

µε

περιγράφεται

οπτικές
στο

πληροφορίες,

σηµείο

4.2.1.10.

όπως
(2)

Στις

διαδροµές χωρίς εµπόδια οι πληροφορίες που
απευθύνονται
παρέχονται
χρωµατικής
κυκλοφορίας.

σε

άτοµα

τουλάχιστον
αντίθεσης
Η

µειωµένης
µε

απτικές

ενδείξεις

παρούσα

όρασης

στο

και

δάπεδο

παράγραφος

δεν

εφαρµόζεται σε διαδροµές χωρίς εµπόδια από και
προς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων.
(3) Τεχνικές λύσεις µε τηλεχειριζόµενη ηχητική
συσκευή ή τηλεφωνικές εφαρµογές επιτρέπονται
επιπροσθέτως ή ως εναλλακτική λύση. Όταν
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτική
λύση, θεωρούνται καινοτόµες λύσεις.
(4) Εάν η διαδροµή χωρίς εµπόδια που οδηγεί σε
αποβάθρα διαθέτει χειρολισθήρες ή τοιχώµατα,
παρέχονται σύντοµες πληροφορίες (π.χ. αριθµός
αποβάθρας ή πληροφορίες κατεύθυνσης) σε
γραφή Braille ή µε πρισµατικούς χαρακτήρες ή
αριθµούς επάνω στον χειρολισθήρα ή επάνω στο
τοίχωµα σε ύψος από 145 cm έως 165 cm.

4.2.1.3.

Θύρες και είσοδοι

(1) Το παρόν σηµείο εφαρµόζεται σε όλες τις
θύρες και τις εισόδους που βρίσκονται σε
διαδροµές χωρίς εµπόδια, µε εξαίρεση τις θύρες
πρόσβασης σε τουαλέτες που δεν προορίζονται
για άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη
κινητικότητα.
(2) Οι θύρες έχουν ελάχιστο ωφέλιµο πλάτος 90
cm και είναι δυνατή η εξ αποστάσεως λειτουργία
τους από άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε
µειωµένη κινητικότητα.
(3) Οι θύρες επιτρέπεται να είναι χειροκίνητες,
ηµιαυτόµατες ή αυτόµατες.
(4)

Οι

µηχανισµοί

λειτουργίας

των

θυρών
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τοποθετούνται σε ύψος από 80 cm έως 110 cm.

4.2.1.4

Επιφάνειες δαπέδων

(1) Όλες οι επενδύσεις ορόφων, δαπέδων και
πατήµατος βαθµίδων είναι αντιολισθητικές.
(2) Στα κτίρια σταθµών κανένα σηµείο επιφανείας
δαπέδου σε ζώνη κυκλοφορίας του κοινού δεν
παρουσιάζει ανωµαλίες που υπερβαίνουν τα 0,5
µε

cm,

εξαίρεση

αποχετευτικούς

τα

αγωγούς

κατώφλια,
και

τις

τους
απτικές

προειδοποιητικές ενδείξεις επιφάνειας βάδισης.

4.2.1.5

Επισήµανση διαφανών εµποδίων

(1) Τοποθετούνται σήµατα στα διαφανή εµπόδια
σε διαδροµές που χρησιµοποιούν οι επιβάτες ή
κατά µήκος τους και συνίστανται σε γυάλινες
θύρες ή διαφανή τοιχεία. Τα σήµατα αυτά
επισηµαίνουν τα διαφανή εµπόδια. Τέτοια σήµατα
δεν

απαιτούνται

εάν

υπάρχουν

άλλα

µέσα

προστασίας των επιβατών από προσκρούσεις,
π.χ. χειρολισθήρες ή συνεχείς πάγκοι.

4.2.1.6

Τουαλέτες

και

διευκολύνσεις (1) Σε σταθµούς που διαθέτουν τουαλέτες, τότε

περιποίησης βρεφών

τουλάχιστον ένα διαχωρισµένο τµήµα πρέπει να
είναι προσβάσιµο από άνδρες και γυναίκες µε
αναπηρικά αµαξίδια.
(2)

Σε

σταθµούς

που

διαθέτουν

τουαλέτες,

διατίθενται διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών
προσβάσιµες τόσο από άνδρες όσο και από
γυναίκες.

4.2.1.7

Εξοπλισµός και αυτοτελείς συσκευές

(1) Όλα τα έπιπλα και οι αυτοτελείς συσκευές σε
σταθµούς έχουν χρωµατική αντίθεση ως προς τον
περίγυρό τους και στρογγυλευµένες ακµές. (2)
Μέσα

στα

όρια

του

σταθµού,

έπιπλα

και

αυτοτελείς συσκευές (συµπεριλαµβανοµένων των
προεξεχόντων και των ανηρτηµένων αντικειµένων)
τοποθετούνται σε σηµεία που δεν αποτελούν
εµπόδιο για τυφλούς ή για άτοµα µε µειωµένη
όραση και µπορούν να εντοπίζονται από τυφλό
άτοµο που χρησιµοποιεί µπαστούνι. (3)Σε κάθε
αποβάθρα όπου οι επιβάτες αναµένουν τις
αµαξοστοιχίες

και

σε

κάθε

χώρο

αναµονής

υπάρχει τουλάχιστον µια περιοχή µε καθίσµατα
και χώρο για αναπηρικό αµαξίδιο. (4)Όταν η
περιοχή

αυτή

προστατεύεται

από

καιρικές
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συνθήκες,

είναι

προσβάσιµη

από

χρήστες

αναπηρικού αµαξιδίου.

4.2.1.8.

Εκδοτήρια

εισιτηρίων,

θυρίδες (1) Εφόσον κατά µήκος διαδροµής χωρίς εµπόδια

πληροφοριών και σηµεία παροχής υπάρχουν θυρίδες πώλησης εισιτηρίων, θυρίδες
βοήθειας

πληροφοριών και σηµεία παροχής βοήθειας,
τουλάχιστον µία θυρίδα είναι προσβάσιµη από
αναπηρικό αµαξίδιο και µικρόσωµα άτοµα και
τουλάχιστον µία θυρίδα είναι εφοδιασµένη µε
σύστηµα βρόγχου επαγωγής υψηλής συχνότητας
για βαρήκοους.
(2) Εάν µεταξύ του επιβάτη και του εκδότη
εισιτηρίων υπάρχει γυάλινο διαχωριστικό, αυτό
είναι ανοιγοκλειόµενο ή διαφορετικά υπάρχει
σύστηµα

ενδοεπικοινωνίας.

Το

γυάλινο

διαχωριστικό είναι διαφανές.
(3) Εάν υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές που
απεικονίζουν

στον

πωλητή

εισιτηρίων

πληροφορίες για τις τιµές, οι εν λόγω συσκευές
τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζουν
την τιµή και στον αγοραστή του εισιτηρίου.
(4) Εάν υπάρχουν αυτόµατα µηχανήµατα έκδοσης
εισιτηρίων σε διαδροµή χωρίς εµπόδια σε έναν
σιδηροδροµικό σταθµό, τουλάχιστον ένα από αυτά
διαθέτει διεπαφή προσιτή σε χρήστη αναπηρικού
αµαξιδίου και σε µικρόσωµα άτοµα.
Εάν

(5)

υπάρχουν

εισιτηρίων,

τουλάχιστον

προβλέπεται
ελάχιστου

µηχανήµατα

ελεύθερος

πλάτους

90

σε

ένα

χώρος
cm

για

ελέγχου

από

αυτά

διέλευσης
τη

δίοδο

αναπηρικού αµαξιδίου µήκους µέχρι 1 250 mm.
Στην περίπτωση αναβάθµισης ή ανακαίνισης,
επιτρέπεται ελάχιστο πλάτος 80 cm.
(6)

Εάν

υπάρχουν

περιστρεφόµενες

θύρες,

προβλέπεται ένα τουλάχιστον σηµείο πρόσβασης
χωρίς

περιστρεφόµενη

θύρα

για

να

χρησιµοποιείται σε όλες τις ώρες λειτουργίας του
σταθµού από άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε
µειωµένη κινητικότητα.

4.2.1.9

Φωτισµός

(1) Η ένταση φωτισµού των εξωτερικών χώρων
του σταθµού είναι επαρκής για να διευκολύνεται η

24

κυκλοφορία των επιβατών και να επισηµαίνονται
οι υψοµετρικές διαφορές των επιπέδων, οι θύρες
και οι είσοδοι.
(2)

Η

ένταση

φωτισµού

κατά

µήκος

των

διαδροµών χωρίς εµπόδια είναι προσαρµοσµένη
στην ικανότητα όρασης του επιβάτη. Λαµβάνεται
ιδιαίτερη µέριµνα για τις υψοµετρικές διαφορές
επιπέδων, τα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων και τα
µηχανήµατα, τις θυρίδες πληροφοριών και τις
οθόνες πληροφοριών. 12.12.2014 L 356/125
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL
(3) Οι αποβάθρες φωτίζονται σύµφωνα µε την
προδιαγραφή

των

δεικτών

3

και

4

του

προσαρτήµατος Α.
(4) Ο φωτισµός ασφαλείας παρέχει επαρκή
ορατότητα για την εκκένωση και για τον εντοπισµό
του εξοπλισµού πυρόσβεσης και του εξοπλισµού
ασφαλείας.

4.2.1.10

Οπτικές

πληροφορίες:

πινακίδες, (1) Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

εικονογράµµατα, έντυπες ή δυναµικές

— Πληροφορίες ασφάλειας και οδηγίες

πληροφορίες

ασφάλειας.
— Σήµατα προειδοποιητικά, απαγορευτικά
και υποχρεωτικά.
Πληροφορίες

—

αναχωρήσεων

αµαξοστοιχιών.
διευκολύνσεων

—Αναγνώριση

του

σταθµού, εφόσον υπάρχουν, και διαδροµές
πρόσβασης στις διευκολύνσεις αυτές.
(2) Οι γραµµατοσειρές, τα σύµβολα και τα
εικονογράµµατα

που

χρησιµοποιούνται

για

οπτικές πληροφορίες έχουν χρωµατική αντίθεση
ως προς το φόντο τους.
(3) Προβλέπονται πινακίδες σε όλα τα σηµεία
όπου

οι

επιβάτες

χρειάζεται

να

επιλέξουν

κατεύθυνση και ανά διαστήµατα κατά τη διαδροµή.
Οι ενδείξεις, τα σύµβολα και τα εικονογράµµατα
τοποθετούνται συστηµατικά σε όλο το µήκος της
διαδροµής.
(4)

Οι

πληροφορίες

αναχωρήσεων

των
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αµαξοστοιχιών
προορισµού,

(συµπεριλαµβανοµένου
των

ενδιάµεσων

στάσεων,

του
του

αριθµού αποβάθρας και της ώρας) τοποθετούνται
σε µέγιστο ύψος 160 cm τουλάχιστον σε ένα
σηµείο εντός του σταθµού. Η απαίτηση αυτή ισχύει
για τις έντυπες και δυναµικές πληροφορίες,
αναλόγως

της

µορφής

των

παρεχόµενων

πληροφοριών.
(5)

Η

χρησιµοποιούµενη

γραµµατοσειρά

για

κείµενα είναι ευανάγνωστη.
(6) Όλα τα σήµατα ασφάλειας, προειδοποίησης,
υποχρέωσης και απαγόρευσης περιλαµβάνουν
εικονογράµµατα.
(7) Απτικές πινακίδες πληροφοριών τοποθετούνται
σε:
—τουαλέτες, για τη λειτουργία τους και τη
δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, κατά περίπτωση,
— ανυψωτήρες σύµφωνα µε την προδιαγραφή
του δείκτη 1 του προσαρτήµατος Α.
(8) Για τις πληροφορίες χρόνου που αναρτώνται
ψηφιακά χρησιµοποιείται το 24ωρο σύστηµα.
(9) Τα ακόλουθα ειδικά γραφικά σύµβολα και
εικονογράµµατα τοποθετούνται µε το σύµβολο του
αναπηρικού

αµαξιδίου

σύµφωνα

µε

το

Προσάρτηµα I∆:
— Πληροφορίες προσανατολισµού για ειδικές
διαδροµές µε αναπηρικό αµαξίδιο
— Ένδειξη της τουαλέτας και άλλων τυχόν
διευκολύνσεων προσβάσιµων από αναπηρικό
αµαξίδιο, αν παρέχονται·
— Εάν υπάρχουν στην αποβάθρα πληροφορίες
σχετικά µε τη διάταξη της αµαξοστοιχίας, ένδειξη
του σηµείου επιβίβασης αναπηρικού αµαξιδίου.
Επιτρέπεται συνδυασµός των συµβόλων µε
άλλα σύµβολα (π.χ.: ανυψωτήρας, τουαλέτα
κ.λπ.).
(10) Η ύπαρξη επαγωγικών βρόχων επισηµαίνεται
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µε σήµα που περιγράφεται στο προσάρτηµα I∆.
(11) Σε τουαλέτες προσβάσιµες από αναπηρικά
αµαξίδια,

εφόσον

υπάρχουν

αρθρωτοί

χειρολισθήρες, τοποθετείται γραφικό σύµβολο που
εικονίζει τον χειρολισθήρα στην άνω και στην κάτω
θέση.
(12)

∆εν

επιτρέπονται

στο

ίδιο

σηµείο

περισσότερα από πέντε εικονογράµµατα, το ένα
δίπλα στο άλλο, µε βέλη κατεύθυνσης, καθένα
από

τα

οποία

δείχνει

προς

διαφορετική

κατεύθυνση.
(13) Οι οθόνες πληρούν τις απαιτήσεις του
σηµείου 5.3.1.1. Στο παρόν σηµείο, ως «οθόνη»
νοείται κάθε διάταξη δυναµικών πληροφοριών.

4.2.1.11.

Προφορικές ανακοινώσεις

(1) Οι προφορικές ανακοινώσεις µεταδίδονται σε
ελάχιστη στάθµη STI-PA 0,45, σύµφωνα µε την
προδιαγραφή του δείκτη 5 του προσαρτήµατος Α.

4.2.1.12.

Πλάτος

αποβάθρας

αποβάθρας

και

χείλος (1)

Η ζώνη κινδύνου µιας αποβάθρας αρχίζει

από το χείλος της προς την πλευρά των
σιδηροτροχιών και ορίζεται ως η περιοχή όπου
δεν επιτρέπεται να στέκονται οι επιβάτες κατά τη
διέλευση ή την άφιξη αµαξοστοιχίας.
(2) Το πλάτος της αποβάθρας επιτρέπεται να
διαφοροποιείται κατά µήκος της αποβάθρας.
(3) Το ελάχιστο πλάτος της αποβάθρας χωρίς
εµπόδια είναι το πλάτος της ζώνης κινδύνου συν
το πλάτος των δύο διαδρόµων αντίθετης φοράς
πλάτους 80 cm (160 cm). Η διάσταση αυτή
επιτρέπεται να µειώνεται σταδιακά στα 90 cm στο
τέλος της αποβάθρας.
(4) Επιτρέπονται εµπόδια εντός του ελεύθερου
πλάτους

των

160

cm.

Ο

εξοπλισµός

που

απαιτείται για το σύστηµα σηµατοδότησης και ο
εξοπλισµός ασφαλείας δεν θεωρούνται εµπόδια
στο παρόν σηµείο. Η ελάχιστη απόσταση από
εµπόδια

στη

ζώνη

κινδύνου

υπολογίζεται

σύµφωνα µε τον πίνακα 4 της ΤΠ∆.
(5) Εάν στην αµαξοστοιχία ή την αποβάθρα
προβλέπονται

βοηθήµατα

επιβίβασης

ή
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αποβίβασης χρηστών αναπηρικού αµαξιδίου στο
σηµείο

όπου

είναι

πιθανή

η

χρήση

τους,

προβλέπεται ελάχιστος ελεύθερος χώρος (χωρίς
εµπόδια) 150 cm από το χείλος του βοηθήµατος
προς την κατεύθυνση επιβίβασης/αποβίβασης του
αναπηρικού
αποβάθρας.

αµαξιδίου/του
Οι

νέοι

επιπέδου

σταθµοί

της

πληρούν

την

απαίτηση αυτή για όλες τις αµαξοστοιχίες που
προβλέπεται να σταθµεύουν στην αποβάθρα.
(6) Το όριο της ζώνης κινδύνου, µετά το χείλος της
αποβάθρας προς την πλευρά των σιδηροτροχιών,
φέρει οπτικές και ανάγλυφες ενδείξεις στην
επιφάνεια κυκλοφορίας των επιβατών. (7) Η
οπτική ένδειξη είναι αντιολισθητική γραµµή µε
χρωµατική αντίθεση, ελάχιστου πλάτους 10 cm.
(8) Οι ανάγλυφες ενδείξεις περιοχής κυκλοφορίας
είναι δύο τύπων: — σχέδιο επισήµανσης κινδύνου
στο όριο της ζώνης κινδύνου — σήµα υπόδειξης
για τη µετακίνηση σε ασφαλή πλευρά της
αποβάθρας.
(9) Το υλικό στο χείλος της αποβάθρας (προς την
πλευρά

των

σιδηροτροχιών)

έχει

χρώµα

ευδιάκριτο ως προς το σκοτάδι του κενού.

4.2.1.13

Άκρα αποβάθρας

(1) Το άκρο αποβάθρας είτε φέρει φράγµα που
εµποδίζει την πρόσβαση του κοινού είτε οπτικές
και

ανάγλυφες

κυκλοφορίας

ενδείξεις

των

στην

επιβατών

µε

επιφάνεια
σήµα

που

προειδοποιεί για κίνδυνο.

4.2.1.15.

Ισόπεδες διαβάσεις σιδηροτροχιών σε (1)
αποβάθρες

Ισόπεδες

διαβάσεις

σιδηροτροχιών

σε

σταθµούς επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως
µέρος διαδροµής χωρίς βαθµίδες ή χωρίς εµπόδια
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες.
(2)

Εάν οι ισόπεδες διαβάσεις σιδηροτροχιών

χρησιµοποιούνται ως µέρη διαδροµής χωρίς
βαθµίδες επιπροσθέτως άλλων διαδροµών:
— έχουν ελάχιστο πλάτος 120 cm (και µήκος
κάτω των 10 m) ή 160 cm (και µήκος ίσο ή
µεγαλύτερο των 10 m)·
— έχουν µικρές κλίσεις· µεγάλη κλίση επιτρέπεται
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µόνο για ράµπες µικρών αποστάσεων·
σχεδιασµένες

—είναι

κατά

τρόπο

ώστε

ο

µικρότερος τροχός αναπηρικού αµαξιδίου, όπως
ορίζει το προσάρτηµα IΓ, να µην είναι δυνατόν
να εγκλωβισθεί στο τµήµα των σιδηροτροχιών
της επιφάνειας της διάβασης·
—εφόσον η πρόσβαση σε ισόπεδες διαβάσεις
περιλαµβάνει διαχωριστική λωρίδα ασφαλείας
για να αποφεύγεται η ακούσια/ανεξέλεγκτη
διάβαση

των

σιδηροτροχιών,

το

ελάχιστο

πλάτος του διαδρόµου διέλευσης σε ευθεία
γραµµή και της διαχωριστικής λωρίδας µπορεί
να είναι από 90 cm έως 120 cm· το πλάτος
επαρκεί για τον χειρισµό αναπηρικού αµαξιδίου.
(3) Εάν οι ισόπεδες διαβάσεις σιδηροτροχιών
χρησιµοποιούνται ως µέρη διαδροµής χωρίς
εµπόδια και ως µόνη λύση για όλους τους
επιβάτες:
— πληρούν όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές,
— φέρουν οπτικές και ανάγλυφες ενδείξεις που
οριοθετούν την αρχή και το τέλος της διάβασης,
— εποπτεύονται ή, βάσει εθνικών κανόνων,
φέρουν εξοπλισµό για την ασφαλή διέλευση
τυφλών ή ατόµων µε µειωµένη όραση ή/και
διαθέτουν λειτουργία για την ασφαλή διέλευση
ατόµων µε µειωµένη όραση.
(4) Εάν δεν είναι δυνατή µία από τις ανωτέρω
απαιτήσεις, η ισόπεδη διάβαση δεν θεωρείται
µέρος

διαδροµής

χωρίς

βαθµίδες

ή

χωρίς

εµπόδια.
ΛΟΙΠΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Φορτία οδικής κυκλοφορίας

Τα φορτία οδικής κυκλοφορίας, όπου απαιτείται
αντίστοιχος σχεδιασµός, θα λαµβάνονται µε βάση
το πρότυπο ΕΝ 1991-2:2003/ΑC:2010 § 4:

3.1

∆ιασφάλιση Ποιότητας (∆Π)
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Απαίτηση του Εργοδότη είναι η τήρηση από τον Ανάδοχο διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο
εκπόνησης της µελέτης. Ο Ανάδοχος, οφείλει να τηρεί αρχείο µε αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των
ανωτέρω διαδικασιών, στο οποίο η ∆/νουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα πρόσβασης και ελέγχου σε
όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας.

3.2

Εκπρόσωπος της σύµπραξης

Ο οριζόµενος κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού εκπρόσωπος της οµάδας µελέτης ενεργεί ως
εκπρόσωπος της σύµπραξης (άρθρο 1 § 21 του Ν. 3316/05) και είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό
όλων των µελών της οµάδας. Ο εκπρόσωπος της σύµπραξης, έχει την ευθύνη για τον εντοπισµό και
την αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η µελέτη.
Όλες οι επί µέρους µελέτες και εκθέσεις που συντάσσονται από την οµάδα µελέτης θα υπόκεινται στην
διαδικασία διατµηµατικού ελέγχου που προβλέπεται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου. Κάθε
ειδικότητα θα εξετάζει τις εργασίες άλλων ειδικοτήτων, λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα στοιχεία τα
σχετικά µε το δικό της αντικείµενο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια µεταξύ των ειδικοτήτων. Ένα
ειδικό φύλλο υπογραφών, που θα καταδεικνύει τη συµµόρφωση προς την διαδικασία αυτή, θα
επισυνάπτεται σε κάθε έκθεση ή µελέτη που υποβάλλεται στην ∆/νουσα Υπηρεσία.
3.3

Αρχειοθέτηση

3.3.1

Γενικά

Όλες οι εγκρινόµενες µελέτες θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή. Για τα
ψηφιακά στοιχεία µελέτης ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
3.3.2

Προδιαγραφές για Παραδοτέα

Όλα τα παραδοτέα στοιχεία θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε το καθιερωµένο από αυτή σύστηµα
κωδικοποίησης των παραδοτέων.
Για παραδοτέα σταδίου πριν την έγκριση: Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην ∆/νουσα υπηρεσία
δύο (2) αντίγραφα των µελετών.
Για παραδοτέα σταδίου µετά την έγκριση: Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην ∆/νουσα υπηρεσία
ακόµη τέσσερα (4) αντίγραφα των µελετών και µία πρωτότυπη σειρά.
3.3.3

Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης

Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από µία Κατάσταση Στοιχείων Μελέτης, όπου θα καταγράφεται το
καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας και των προηγούµενων αναθεωρήσεων των εγγράφων της
υποβολής και θα είναι συµβατή µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Υπογραµµίζεται ότι τα τελικώς εγκρινόµενα στοιχεία της µελέτης θα φέρουν ιδιαίτερη σήµανση της
υπηρεσίας.
3.3.4

Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
3.4
3.4.1

Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου Μελέτης (Π.Π.Μ.)
Ο Ανάδοχος Μελετητής οφείλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για την Ποιότητα όπως αυτές
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τα ∆ιεθνή Πρότυπα και να εκπονήσει την
Μελέτη εφαρµόζων τις µεθόδους και τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, σε όλες τις
φάσεις της.

3.4.2

Ό Ανάδοχος Μελετητής θα πρέπει - πριν την έναρξη των εργασιών εκπόνησης των µελετώννα

εκπονήσει

και

να

εφαρµόσει

Πρόγραµµα

Ποιότητας

΄Εργου

(Π.Π.Ε.)

Μελέτης

συντοµογραφικά Π.Π.Μ., όπως αυτό προβλέπεται από την υπ΄ αριθ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13-102000 Απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1265 / Τεύχος Β΄/18-10-2000). Το Π.Π.Μ. θα
αναπτύσσεται / συντάσσεται συµφώνως προς την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1-7-2003
Απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε,

δηµοσιευθείσα στο ΦΕΚ 928/Τεύχος Β΄/4-7-2003, καθώς και

συµφώνως προς το πρότυπο ISO 10005:1995 ή κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά
Πρότυπα Ποιότητας, το οποίο και θα κατονοµάζεται.
3.4.3

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να προσδιορίζονται-περιλαµβάνονται στο Π.Π.Μ.,
αναφέρονται σε Παράρτηµα, το οποίο θα συνοδεύει τα συµβατικά τεύχη και θα αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα τους και το οποίο θα δίδεται στον Ανάδοχο Μελετητή κατά την υπογραφή
της Συµβάσεως.

3.4.4

Ο Ανάδοχος Μελετητής, πρέπει να υποβάλει το Π.Π.Μ. σε δύο (2) αντίτυπα στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία του «ΟΣΕ Α.Ε.» εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της
Συµβάσεως. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών να
επιστρέψει εγκεκριµένο το ένα αντίτυπο στον Ανάδοχο ή, αν δεν το εγκρίνει, να το συνοδεύσει
µε τα σχόλιά της και τις τυχόν προτεινόµενες τροποποιήσεις. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του
Π.Π.Μ. απαιτουµένη κατά την διάρκεια των εργασιών εκπόνησης, ελέγχου κτλ της Μελέτης,
υποβάλλεται στην Υπηρεσία (ΟΣΕ Α.Ε.) προς έγκριση.

3.4.5

Ακολούθως, τα εγκεκριµένα Έγγραφα του Π.Π.Μ., αποτελούν τα ‘’Ελεγχόµενα Έγγραφα’’, τις
προβλέψεις των οποίων ο Ανάδοχος εφαρµόζει κατά την εκπόνηση της Μελέτης. Ο Ανάδοχος
στο προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα των σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών πρέπει να
ορίσει έναν Υπεύθυνο για θέµατα Ποιότητας, ο οποίος θα τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας
(ΟΣΕ Α.Ε) Ο Υπεύθυνος αυτός µπορεί να µεταβιβάσει καθήκοντά του σε συγκεκριµένο
έµπειρο προσωπικό του Αναδόχου, µόνο µε σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.

3.5

Συσκέψεις

Ο εκπρόσωπος της σύµπραξης συγκαλεί συσκέψεις της οµάδας µελέτης σε τακτά διαστήµατα, όχι
µεγαλύτερα των τριάντα (30) ηµερών, όπου εξετάζεται και η πρόοδος των εργασιών και
οργανώνονται οι προσεχείς δραστηριότητες. Πρακτικά των συσκέψεων τηρούνται σε βιβλίο
προσβάσιµο από την επίβλεψη της µελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ∆ιαθέσιµα Στοιχεία
Για την παρούσα µελέτη διατίθενται προς χρήση τα παρακάτω στοιχεία:
α) Αναγνωριστική µελέτη χάραξης µονής γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων στο τµήµα
Θεσσαλονίκη-Αµφίπολη-Τοξότες Ξάνθης/∆ΡΟΜΟΣ ΑΕΜ/1995
β) Προωθηµένη αναγνωριστική µελέτη νέας µονής γραµµής σύνδεσης του υφιστάµενου
σιδ/κού δικτύου µε τον εµπορικό λιµένα Καβάλας ( Νέα Καρβάλη) / 2008 (ΕΡΓΟΣΕ).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δική του µέριµνα και µε τη συµπαράσταση της υπηρεσίας, αν και
όπου απαιτηθεί, να συλλέξει στοιχεία από όλες τις διαθέσιµες µελέτες των έργων της ευρύτερης
περιοχής στο χρόνο εκπόνησης του κάθε ενός σταδίου της µελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Χρονοδιάγραµµα
1. Σύµβαση προκαταρκτικής µελέτης
Η εκπόνηση της Προωθηµένης Αναγνωριστικής Μελέτης (Π.Α.Μ.)

(µε εκπόνηση προκαταρκτικής

µελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης και γεωλογικής αναγνώρισης) έχει προθεσµία: εκατόν πενήντα
(150) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Στην προθεσµία αυτή θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία όλα τα παραδοτέα της παραπάνω παραγράφου 2.2.1.
2. Σύµβαση προµελέτης
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση της προµελέτης ορίζεται σε 18 µήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Στη σύµβαση για την εκπόνηση της προµελέτης ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες, ως ακολούθως,
µετρούµενες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού .
•

Για την σύνταξη των τοπογραφικών υποβάθρων: 5 µήνες.

•

Για την σύνταξη της οριστικής γεωλογικής µελέτης: 4 µήνες.

•

Για την σύνταξη της προµελέτης συγκοινωνιακών έργων: 8 µήνες.

•

Για την σύνταξη της υδραυλικής προµελέτης: 8 µήνες.

•

Για την σύνταξη της προκαταρκτικής επεξεργασίας τεχνικών έργων: 5 µήνες.

•

Για την σύνταξη της ΜΠΕ: 6 µήνες.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου της προµελέτης ορίζεται σε 12 µήνες.

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα.
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ΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ανάθεση θα συµβάλλει στη µελετητική ωρίµανση µε απώτερο σκοπό την κατασκευή του παρακάτω
έργου: Σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης – Αµφίπολης – Νέας Καρβάλης.
Αυτό το σιδηροδροµικό έργο, σε συνδυασµό µε την Εγνατία Οδό και τα έργα αναβάθµισης των
λιµανιών της βόρειας Ελλάδας, προβλέπεται να συµβάλλει περαιτέρω στην περιφερειακή ανάπτυξη
της χώρας και ειδικότερα συµβάλλει:
1. Στην ανάδειξη του Εµπορικού Λιµένα της Καβάλας που λειτουργεί από το 2002 στη Νέα
Καρβάλη,
2. Στην ανάπτυξη συνδυασµένων εµπορικών µεταφορών,
3. Στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας του σιδηροδροµικού διαδρόµου,
4. Στην κατάργηση των ισόπεδων οδικών διελεύσεων.
Το έργο θα συµβάλλει επίσης στην ενίσχυση τόσο του τουρισµού, όσο και γενικότερα στην οικονοµική
ανάπτυξη του συνόλου της χώρας, δεδοµένου ότι θα εξασφαλίσει τη διαλειτουργική διασύνδεση του
Λιµένα Πειραιά και των αστικών κέντρων της χώρας, µε το αεροδρόµιο Σπάτων, µε τις υπόλοιπες
πόλεις της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας καθώς και µε το λιµάνι της Πάτρας.

ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οι κατηγορίες και τα στάδια µελετών που θα απαιτηθούν είναι τα εξής:
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1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
1.1

Συγκοινωνιακές µελέτες: Προωθηµένη µελέτη αναγνώρισης µε τα στοιχεία της στατικής
προσέγγισης (όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1.4 παραπάνω) και τα στοιχεία της
περιβαλλοντικής προσέγγισης (όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1.5 παραπάνω),
επί τοπογραφικού υποβάθρου που θα δηµιουργηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.1.6
παραπάνω.

1.2

Γεωλογικές µελέτες: Αναγνωριστική γεωλογική µελέτη.

1.3

Υδραυλικές µελέτες: Προκαταρκτική υδραυλική µελέτη.

2. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ:
Οι µελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής:
1. Τοπογραφικές µελέτες
− Τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισµός, πολυγωνοµετρίες, χωροσταθµήσεις)
− Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλίµακα 1:1000
2. Συγκοινωνιακές µελέτες
− Προµελέτη σιδηροδροµικής γραµµής σε έδαφος πεδινό, λοφώδες, ορεινό.
− Προµελέτη οδού σε έδαφος πεδινό, λοφώδες, ορεινό.
− Προµελέτη σιδηροδροµικών σταθµών.
3. Γεωλογικές µελέτες
− Οριστική Γεωλογική Μελέτη
4. Υδραυλικές µελέτες
− Προµελέτη

αποχέτευσης – αποστράγγισης σιδηροδροµικής γραµµής και παράλληλου οδικού

δικτύου.
− Προµελέτη οχετών συγκοινωνιακού έργου ανοίγµατος ≤6,0µ.
5. Στατικές µελέτες
− Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων
6. Περιβαλλοντικές µελέτες
− Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

ΙV. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Υπολογισµός Τιµών Μονάδας
Ο υπολογισµός των τιµών µονάδας για τις προαναφερόµενες µελέτες παρουσιάζεται στις σελίδες που
ακολουθούν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Υπολογισµός Αµοιβής ανά Κατηγορία Μελέτης - Υπολογισµός
Συνολικής Προεκτιµώµενης Αµοιβής).
Ο υπολογισµός των τιµών µονάδας πραγµατοποιήθηκε µε τιµή του συντελεστή τκ του έτους 2015 ίση
µε 1,205 (Απόφαση ∆ΝΣα/οικ. 15864/ΦΝ 4396/ 10-3-2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β: Υπολογισµός Αµοιβής ανά Κατηγορία Μελέτης

-

Υπολογισµός Συνολικής

Προεκτιµώµενης Αµοιβής
Η αµοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής µελέτης ορίζεται σε 275.000,00 € κατ’ αποκοπή χωρίς ΦΠΑ
για κάθε µία από τις τρεις Προκαταρκτικές µελέτες. Η κάθε αµοιβή επιµερίζεται σε 180.000,00 € για
Συγκοινωνιακές µελέτες , 50.000 € για Υδραυλικές µελέτες και 45.000,00 € για Γεωλογικές µελέτες.
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται η προεκτιµώµενη αµοιβή ανά κατηγορία µελετών κατ’
άρθρο τιµολογίου και συνολικά, σύµφωνα µε την Β΄ βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 για τις µελέτες του σταδίου της Προµελέτης.
Για τον συντελεστή τκ έχει ληφθεί υπόψη η τιµή του 2015 (τκ = 1,205). Η συνολική προεκτιµώµενη
αµοιβή όλων των απαιτούµενων µελετών του σταδίου της Προµελέτης είναι 2.974.981,12 € (χωρίς
ΦΠΑ).
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Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Τριγωνισµός
Μέτρηση νέου & χρήση
ΤΟΠ.2 υφισταµένου τριγωνοµ. σηµείου ΙV
Α1
τάξης
Α2

ΤΟΠ.2

Βάθρο ύψους 0,40µ για
εµπροσθοτοµίες ή οπισθοτοµίες

Αναγνώριση & χρήση
τριγωνοµετρικού σηµείου για
εξάρτηση δικτύου
Αναγνώριση & χρήση σηµείου για
ΤΟΠ.2 εξάρτηση εµπροσθοτοµίας ή
Α4
πολυγων. δικτύου
Πολυγωνοµετρίες
Α3

Α5

ΤΟΠ.2

ΤΟΠ.3

Πολυγωνικά σηµεία εκτός
κατοικηµένων περιοχών

Πολυγωνικά σηµεία εντός
κατοικηµένων περιοχών ή σε
οδούς µεγάλης κυκλοφορίας
Γεωµετρικές Χωροσταθµήσεις

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205

Υπολογισµός ∆απάνης

125.079,60 €
τεµ.

95

964,00 €

τεµ.

25

78,33 €

τεµ.

25

964,00 €

τεµ.

95

78,33 €

τεµ.

700

60,25 €

τεµ.

229

78,33 €

Α6

ΤΟΠ.3

Α7

ΤΟΠ.4

Χωροστάθµηση συνήθους
ακριβείας σε έδαφος πεδινό

χλµ.

140,00

78,33 €

Α8

ΤΟΠ.4

Χωροστάθµηση συνήθους
ακριβείας σε έδαφος λοφώδες

χλµ.

10,00

120,50 €

Α9

ΤΟΠ.4

Χωροστάθµηση συνήθους
ακριβείας σε έδαφος ορεινό

χλµ.

10,00

156,65 €

Α10

ΤΟΠ.4

Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα
σηµεία σε έδαφος πεδινό

χλµ.

140,00

120,50 €

Α11

ΤΟΠ.4

Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα
σηµεία σε έδαφος λοφώδες

χλµ.

10,00

186,78 €

Α12

ΤΟΠ.4

Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα
σηµεία σε έδαφος ορεινό

χλµ.

10,00

241,00 €

Α13

ΤΟΠ.4

Χωροσταθµική αφετηρία επί ήλου

τεµ.

170

31,33 €

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Αδόµητων Εκτάσεων
Τοπογραφική Αποτύπωση ζώνης
A14 ΤΟΠ.5Α κλ.1:1.000 µε σηµεία κατασκευών:
στρ.
16.320
0-20 / 10στρ σε έδαφος πεδινό
Τοπογραφική Αποτύπωση ζώνης
A15 ΤΟΠ.5Α κλ.1:1.000 µε σηµεία κατασκευών:
στρ.
960
0-20 / 10στρ σε έδαφος λοφώδες
Τοπογραφική Αποτύπωση ζώνης
A16 ΤΟΠ.5Α κλ.1:1.000 µε σηµεία κατασκευών:
στρ.
1.080
0-20 / 10στρ σε έδαφος ορεινό

α= 95
c= 800,00 €
Α=α*c*τκ
α= 25
1.958,25 €
c= 65,00 €
Α=α*c*τκ
α= 25
24.100,00 €
c= 800,00 €
Α=α*c*τκ
α= 95
7.441,35 €
c= 65,00 €
Α=α*c*τκ
60.112,57 €
α= 700
42.175,00 €
c= 50,00 €
Α=α*c*τκ
α= 229
17.937,57 €
c= 65,00 €
Α=α*c*τκ
40.211,60 €
L= 140,00
10.966,20 €
c= 65,00 €
Α=L*c*τκ
L= 10,00
1.205,00 €
c= 100,00 €
Α=L*c*τκ
L= 10,00
1.566,50 €
c= 130,00 €
Α=L*c*τκ
L= 140,00
16.870,00 €
c= 100,00 €
Α=L*c*τκ
L= 10,00
1.867,80 €
c= 155,00 €
Α=L*c*τκ
L= 10,00
2.410,00 €
c= 200,00 €
Α=L*c*τκ
α= 170
5.326,10 €
c= 26,00 €
Α=α*c*τκ
91.580,00 €

Πλήθος βάθρων
Τιµή βάθρου
Πλήθος σηµείων για εξάρτηση
Τιµή σηµείου
Πλήθος σηµείων για εξάρτηση
Τιµή σηµείου

Πλήθος πολυγωνικών σηµείων
Τιµή σηµείου
Πλήθος πολυγωνικών σηµείων
Τιµή σηµείου

Μήκος µε κλίση εδάφους 0%-10%
Τιµή ανά χλµ
Μήκος µε κλίση εδάφους 10%-20%
Τιµή ανά χλµ
Μήκος µε κλίση εδάφους 10%-20%
Τιµή ανά χλµ
Μήκος µε κλίση εδάφους 0%-10%
Τιµή ανά χλµ
Μήκος µε κλίση εδάφους 10%-20%
Τιµή ανά χλµ
Μήκος µε κλίση εδάφους 10%-20%
Τιµή ανά χλµ
Πλήθος αφετηριών επί ήλου
Τιµή ήλου

401.992,80 €
19,28 €

314.649,60 €

22,90 €

21.984,00 €

33,74 €

36.439,20 €

Α17

ΤΟΠ.5Α

Προσαύξηση τιµής στα καλυµµένα
από φύτευση ή ύδατα εδάφη

στρ.

1.500

11,57 €

17.355 €

Α18

ΤΟΠ.5Α

Προσαύξηση τιµής στα εξόχως
δασωµένα εδάφη

στρ.

750

15,42 €

11.565 €

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις ∆οµηµένων Εκτάσεων
Τοπογραφική Αποτύπωση ζώνης
A19 ΤΟΠ.6Α κλ.1:1.000 µε σηµεία κατασκευών:
στρ.
480
60-200 / 10στρ σε έδαφος πεδινό
Τοπογραφική Αποτύπωση ζώνης
A20 ΤΟΠ.6Α κλ.1:1.000 µε σηµεία κατασκευών:
στρ.
240
60-200 / 10στρ σε έδαφος
Τοπογραφική Αποτύπωση ζώνης
A21 ΤΟΠ.6Α κλ.1:1.000 µε σηµεία κατασκευών:
στρ.
120
60-200 / 10στρ σε έδαφος ορεινό

Πλήθος τριγωνοµ. σηµείων ΙV τάξης
Τιµή τριγωνοµ. σηµείου ΙV τάξης

Ε= 16.320
c= 16,00 €
Α=Ε*c*τκ
Ε= 960
c= 19,00 €
Α=Ε*c*τκ
Ε= 1.080
c= 28,00 €
Α=Ε*c*τκ
Ε= 1.500,00
c= 9,60 €
Α=Ε*c*τκ
Ε= 750,00
c= 12,80 €
Α=Ε*c*τκ

Έκταση µε κλίση εδάφους 0%-10%
Τιµή ανά στρέµµα πεδινού
Έκταση µε κλίση εδάφους 10%-40%
Τιµή ανά στρέµµα λοφώδους
Έκταση µε κλίση εδάφους >40%
Τιµή ανά στρέµµα ορεινού
Έκταση µε κάλυψη από φύτευση
Προσαύξηση ανά στρέµµα: 60%*16
Έκταση εξόχως δασωµένη
Προσαύξηση ανά στρέµµα: 80%*16

50.757,60 €
54,23 €

65,07 €

75,92 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Ε= 480
c= 45,00 €
Α=Ε*c*τκ
Ε= 240
15.616,80 €
c= 54,00 €
Α=Ε*c*τκ
Ε= 120
9.110,40 €
c= 63,00 €
Α=Ε*c*τκ
26.030,40 €

Έκταση µε κλίση εδάφους 0%-10%
Τιµή ανά στρέµµα πεδινού
Έκταση µε κλίση εδάφους 10%-40%
Τιµή ανά στρέµµα λοφώδους
Έκταση µε κλίση εδάφους >40%
Τιµή ανά στρέµµα ορεινού

678.154,17 €
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Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Προµελέτες

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205

Υπολογισµός ∆απάνης

960.746,50 €

Β1

Προµελέτη µονής σιδηροδροµικής
Ο∆Ο.1
γραµµής σε έδαφος πεδινό (κλίσεις
Ο∆Ο.3Α
εδάφους 0%-10%)

χλµ

140,00

3.374,00 €

472.360,00 €

Β2

Προµελέτη µονής σιδηροδροµικής
Ο∆Ο.1
γραµµής σε έδαφος λοφώδες
Ο∆Ο.3Α
(κλίσεις εδάφους 10%-40%)

χλµ

10,00

4.386,20 €

43.862,00 €

Β3

Προµελέτη µονής σιδηροδροµικής
Ο∆Ο.1
γραµµής σε έδαφος ορεινό (κλίσεις
Ο∆Ο.3Α
εδάφους >40%)

χλµ

10,00

5.735,80 €

57.358,00 €

Β4

Προµελέτη σιδηροδροµικής
Ο∆Ο.1
γραµµής εντός Σ.Σ. σε έδαφος
Ο∆Ο.3Α
πεδινό (κλίσεις εδάφους 0%-10%)

χλµ

10,00

2.530,50 €

25.305,00 €

Β5

Προµελέτη αποκαθιστώµενου
Ο∆Ο.1
οδικού δικτύου σε έδαφος πεδινό
Ο∆Ο.3Α
(κλίσεις εδάφους 0%-10%)

χλµ

100,00

2.530,50 €

253.050,00 €

Β6

Προµελέτη αποκαθιστώµενου
Ο∆Ο.1 οδικού δικτύου σε έδαφος
Ο∆Ο.3Α λοφώδες (κλίσεις εδάφους 10%40%)

χλµ

20,00

3.289,65 €

65.793,00 €

Β7

Προµελέτη αποκαθιστώµενου
Ο∆Ο.1
οδικού δικτύου σε έδαφος ορεινό
Ο∆Ο.3Α
(κλίσεις εδάφους >40%)

χλµ

10,00

4.301,85 €

43.018,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

c= 8.000,00 Είδος έργου: Σιδηροδροµική γραµµή
π= 1,00
Συντελεστής κατηγορίας: Μονή Σ.Γ.
ρ= 1,00
Συντελεστής µήκους: L > 5χλµ
σ= 1,00
Συντελεστής γεωµορφολογίας: πεδινό
L1= 140,00
Μήκος νέου τµήµατος
L2= 0,00
Μήκος βελτιούµενου τµήµατος
Π%= 35,00%
Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Σ1= 1,00
Εναλλακτική λύση: ΟΧΙ
Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*Σ1*τκ
c= 8.000,00 Είδος έργου: Σιδηροδροµική γραµµή
π= 1,00
Συντελεστής κατηγορίας: Μονή Σ.Γ.
ρ= 1,00
Συντελεστής µήκους: L > 5χλµ
σ= 1,30
Συντελεστής γεωµορφολογίας: λοφώδες
L1= 10,00
Μήκος νέου τµήµατος
L2= 0,00
Μήκος βελτιούµενου τµήµατος
Π%= 35,00%
Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Σ1= 1,00
Εναλλακτική λύση: ΟΧΙ
Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*Σ1*τκ
c= 8.000,00 Είδος έργου: Σιδηροδροµική γραµµή
π= 1,00
Συντελεστής κατηγορίας: Μονή Σ.Γ.
ρ= 1,00
Συντελεστής µήκους: L > 5χλµ
σ= 1,70
Συντελεστής γεωµορφολογίας: ορεινό
L1= 10,00
Μήκος νέου τµήµατος
L2= 0,00
Μήκος βελτιούµενου τµήµατος
Π%= 35,00%
Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Σ1= 1,00
Εναλλακτική λύση: ΟΧΙ
Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*Σ1*τκ
c= 8.000,00 Τύπος τµήµατος: Σιδηροδρ. γραµµή
π= 0,75
Σ.Γ. εντός Σ.Σ.
ρ= 1,00
Συντελεστής µήκους (σταθµισµένος)
σ= 1,00
Συντελεστής γεωµορφολογίας: πεδινό
L1= 10,00
Μήκος νέου τµήµατος
L2= 0,00
Μήκος βελτιούµενου τµήµατος
Π%= 35,00%
Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Σ1= 1,00
Εναλλακτική λύση: ΟΧΙ
Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*Σ1*τκ
c= 8.000,00 Είδος έργου: Υπεραστική οδός
π= 0,75
Οδός κατηγορίας: AVI
ρ= 1,00
Συντελεστής µήκους (σταθµισµένος)
σ= 1,00
Συντελεστής γεωµορφολογίας: πεδινό
L1= 100,00
Μήκος νέου τµήµατος
L2= 0,00
Μήκος βελτιούµενου τµήµατος
Π%= 35,00%
Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Σ1= 1,00
Εναλλακτική λύση: ΟΧΙ
Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*Σ1*τκ
c= 8.000,00 Είδος έργου: Υπεραστική οδός
π= 0,75
Οδός κατηγορίας: AVI
ρ= 1,00
Συντελεστής µήκους (σταθµισµένος)
σ= 1,30
Συντελεστής γεωµορφολογίας: λοφώδες
L1= 20,00
Μήκος νέου τµήµατος
L2= 0,00
Μήκος βελτιούµενου τµήµατος
Π%= 35,00%
Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Σ1= 1,00
Εναλλακτική λύση: ΟΧΙ
Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*Σ1*τκ
c= 8.000,00 Είδος έργου: Υπεραστική οδός
π= 0,75
Οδός κατηγορίας: AVI
ρ= 1,00
Συντελεστής µήκους (σταθµισµένος)
σ= 1,70
Συντελεστής γεωµορφολογίας: ορεινό
L1= 10,00
Μήκος νέου τµήµατος
L2= 0,00
Μήκος βελτιούµενου τµήµατος
Π%= 35,00%
Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Σ1= 1,00
Εναλλακτική λύση: ΟΧΙ
Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*Σ1*τκ

960.746,50 €
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Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τεχνικό 1 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

Γ1

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 1 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205
17.550,00 €

µ2

3.000,00

5,85 €

Γ2

Γ3

µ2

600,00

7,67 €

Γ4

Γ5

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
100,00
6,00
600,00
1.812,50
3,51

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

4.602,00 €

3.456,60 €

µ2

420,00

8,23 €

µ2

420,00

8,23 €

κ= 1,50
Κατηγορία έργου: ∆
µ= 37,00
Κατηγορία έργου: ∆
L= 70,00
Μήκος γέφυρας
B= 6,00
Πλάτος γέφυρας
Φ= 420,00 Φυσική ποσότητα
σ= 1.812,50 Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)
3.456,60 €
β= 3,77
Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
3.456,60 €
κ= 1,50
Κατηγορία έργου: ∆
µ= 37,00
Κατηγορία έργου: ∆
L= 70,00
Μήκος γέφυρας
B= 6,00
Πλάτος γέφυρας
Φ= 420,00 Φυσική ποσότητα
σ= 1.812,50 Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)
3.456,60 €
β= 3,77
Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 5 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 5 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 4 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 4 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

1,50
37,00
500,00
6,00
3.000,00
1.812,50
2,68

4.602,00 €

Τεχνικό 3 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 3 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

17.550,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 2 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 2 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Υπολογισµός ∆απάνης

2.646,00 €

µ2

300,00

8,82 €

2.646,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
50,00
6,00
300,00
1.812,50
4,04

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
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Α/Α

Άρθρο

Περιγραφή Εργασίας

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό 6 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

Γ6

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 6 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205
4.602,00 €

µ2

600,00

7,67 €

Γ7

Γ8

µ2

180,00

9,85 €

Γ9

Γ10

µ2

1.200,00

6,77 €

Γ11

1,50
37,00
30,00
6,00
180,00
1.812,50
4,51

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

1.773,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
200,00
6,00
1.200,00
1.812,50
3,10

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

8.124,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
50,00
6,00
300,00
1.812,50
4,04

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
100,00
6,00
600,00
1.812,50
3,51

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
100,00
6,00
600,00
1.812,50
3,51

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
2.646,00 €

µ2

300,00

8,82 €

2.646,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
4.602,00 €

µ2

600,00

7,67 €

4.602,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 11 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 11 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

8.124,00 €

Τεχνικό 10 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 10 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 9 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 9 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

1,50
37,00
100,00
6,00
600,00
1.812,50
3,51

1.773,00 €

Τεχνικό 8 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 8 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 7 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 7 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

4.602,00 €

Υπολογισµός ∆απάνης

4.602,00 €

µ2

600,00

7,67 €

4.602,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
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Α/Α

Άρθρο

Περιγραφή Εργασίας

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό 12 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

Γ12

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 12 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205
2.646,00 €

µ2

300,00

8,82 €

Γ13

Γ14

µ2

300,00

8,82 €

Γ15

Γ16

µ2

180,00

9,85 €

Γ17

1,50
37,00
50,00
6,00
300,00
1.812,50
4,04

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

2.646,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
30,00
6,00
180,00
1.812,50
4,51

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

1.773,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
300,00
6,00
1.800,00
1.812,50
2,90

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
200,00
6,00
1.200,00
1.812,50
3,10

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
200,00
6,00
1.200,00
1.812,50
3,10

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
11.394,00 €

µ2

1.800,00

6,33 €

11.394,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
8.124,00 €

µ2

1.200,00

6,77 €

8.124,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 17 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 17 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1.773,00 €

Τεχνικό 16 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 16 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 15 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 15 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

1,50
37,00
50,00
6,00
300,00
1.812,50
4,04

2.646,00 €

Τεχνικό 14 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 14 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 13 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 13 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

2.646,00 €

Υπολογισµός ∆απάνης

8.124,00 €

µ2

1.200,00

6,77 €

8.124,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
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Α/Α

Άρθρο

Περιγραφή Εργασίας

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό 18 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

Γ18

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 18 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205
20.520,00 €

µ2

3.600,00

5,70 €

Γ19

Γ20

µ2

1.800,00

6,33 €

Γ21

Γ22

µ2

1.200,00

6,77 €

Γ23

1,50
37,00
300,00
6,00
1.800,00
1.812,50
2,90

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

11.394,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
200,00
6,00
1.200,00
1.812,50
3,10

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

8.124,00 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
200,00
6,00
1.200,00
1.812,50
3,10

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
350,00
6,00
2.100,00
1.812,50
2,83

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
350,00
6,00
2.100,00
1.812,50
2,83

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
8.124,00 €

µ2

1.200,00

6,77 €

8.124,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
12.978,00 €

µ2

2.100,00

6,18 €

12.978,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 23 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 23 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

8.124,00 €

Τεχνικό 22 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 22 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 21 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 21 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

1,50
37,00
600,00
6,00
3.600,00
1.812,50
2,61

11.394,00 €

Τεχνικό 20 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 20 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 19 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 19 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

20.520,00 €

Υπολογισµός ∆απάνης

12.978,00 €

µ2

2.100,00

6,18 €

12.978,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
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Α/Α

Άρθρο

Περιγραφή Εργασίας

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό 24 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

Γ24

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 24 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205
6.408,00 €

µ2

900,00

7,12 €

Γ25

Γ26

µ2

840,00

7,21 €

Γ27

Γ28

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
140,00
6,00
840,00
1.812,50
3,30

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

6.056,40 €

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
100,00
6,00
600,00
1.812,50
3,51

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
200,00
6,00
1.200,00
1.812,50
3,10

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
50,00
6,00
300,00
1.812,50
4,04

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

4.602,00 €

µ2

600,00

7,67 €

4.602,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
8.124,00 €

µ2

1.200,00

6,77 €

8.124,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 28 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 28 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 27 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 27 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

1,50
37,00
150,00
6,00
900,00
1.812,50
3,26

6.056,40 €

Τεχνικό 26 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 26 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Τεχνικό 25 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 25 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

6.408,00 €

Υπολογισµός ∆απάνης

2.646,00 €

µ2

300,00

8,82 €

2.646,00 €

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ
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Α/Α

Άρθρο

Περιγραφή Εργασίας

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό 29 (Σιδηροδροµική Γέφυρα)

Γ29

ΤΕΧ.2
ΤΕΧ.3
ΤΕΧ.4 Προκαταρκτική Επεξεργασία
ΤΕΧ.5Α Τεχνικού 29 (Κατηγορία ∆)
ΤΕΧ.6Α
ΤΕΧ.7

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
τκ = 1,205
6.056,40 €

µ2

840,00

7,21 €

6.056,40 €

Υπολογισµός ∆απάνης

κ=
µ=
L=
B=
Φ=
σ=
β=

1,50
37,00
140,00
6,00
840,00
1.812,50
3,30

Κατηγορία έργου: ∆
Κατηγορία έργου: ∆
Μήκος γέφυρας
Πλάτος γέφυρας
Φυσική ποσότητα
Τιµή µονάδας (δεν διατίθενται στοιχεία)

Συντελεστής αµοιβής: κ+[(5,6*µ)/(σ*Φ)1/3]
Σ= 1,00
∆υναµικός αντισεισµικός έλεγχος: ΟΧΙ
Ε= 1,00
Προσθήκη ή επέκταση τεχνικού: ΟΧΙ
Π%= 10,00% Ποσοστό αµοιβής Προκαταρκτικής
Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

200.778,00 €

Φ υσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Υπολογισµός ∆απάνης
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
∆. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
τκ = 1,205
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Προµελέτη
425.124,80 €
β= 3.500,00 Τύπος έργου: Σιδηροδροµικό έργο
L= 160,00 Μήκους έργου
Προµελέτη αποχέτευσης Κ1= 1,80
Κατηγορία: Σ.Γ & παράλληλο οδικό δίκτυο
Υ∆Ρ.1 & αποστράγγισης σιδηροδροµικής
Κ2= 1,00
Συντελεστής µήκους (L>5)
∆1
χλµ.
160,00
2.657,03 €
425.124,80 €
Υ∆Ρ.2.1 γραµµής και παράλληλου οδικού
Κ3= 1,00
Περιοχή: µη αστική
δικτύου
Κ4= 1,00
Συντελεστής δυσχέρειας
Π%= 35,00% Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΧΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Α≤6µ)
209.066,00 €
Προµελέτη
T= 215
Πλήθος οχετών
Προµελέτη οχετών
L= 15,00
Μήκους οχετού µε έργα εισόδου - εξόδου
Υ∆Ρ.1 &
∆2
συγκοινωνιακού έργου ανοίγµατος
τεµ.
215
972,40 €
209.066,00 € Π%= 42,50% Ποσοστό αµοιβής Προµελέτης
Υ∆Ρ.2Α.2
≤6,0µ
παραλειποµένου σταδίου
Α=155*(10+0,15*L)*Τ*Π%*τκ
Α/Α

Άρθρο

Περιγραφή Εργασίας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

634.190,80 €

Φυσικό Αντικείµενο
∆απάνη
Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας
Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
τκ = 1,205
ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ, ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
277.030,40 €
Α/Α

E1

Άρθρο

ΠΕΡ.2
ΠΕΡ.3

Περιγραφή Εργασίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

χλµ

160,00

1.731,44 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Υπολογισµός ∆απάνης

Κ= 1,00
Τύπος µελέτης: Ι
C= 6.100,00 Συντελεστής είδους έργου
µ= 1,00
Σταθµισµένος συνελεστής φυσικού &
πολιτισµικού περιβάλλοντος
277.030,40 €
ν= 1,00
Σταθµισµένος συνελεστής ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος
φ= 160,00
Μήκους κυρίου έργου
Π%= 65,00% Ποσοστό αµοιβής Μ.Π.Ε.
Α=(Κ*C*µ*ν*φ^0,8)*Π%*τκ
277.030,40 €

43

Α/Α

Άρθρο

Περιγραφή Εργασίας

Μονάδα

Φ υσικό Αντικείµενο
Ποσότητα Τιµή Μονάδας

Ζ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

∆απάνη

Υπολογισµός ∆απάνης

τκ = 1,205

Οριστική Γεωλογική Μελέτη

224.081,25 €

Ζ1

ΓΛΕ.1

Γεωλογική χαρτογράφηση σε
κλίµακα 1:1.000

χλµ2

31,25

Ζ2

ΓΛΕ.2

Γεωλογική µηκοτοµή σε
κλίµακα µηκών 1:1.000

χλµ

125,00

Ζ3

ΓΛΕ.3

Γεωλογικές τοµές και
διατοµές σε κλίµακα 1:500

µµ

5.000

Ζ4

ΓΛΕ.17

Τεχνική έκθεση Οριστικής
γεωλογικής µελέτης

τεµάχιο

1

2.813,12 €

679,24 €

1,29 €

44.816,25 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

κ1= 9.250
Συντελεστής κλίµακας 1:1.000
L= 125,00
Μήκους έργου
π= 0,250
Εύρος γεωλογικής χαρτογράφησης
87.910,00 €
Ε= 31,250
Επιφάνεια χαρτογράφησης
Α=κ1*Ε0,6*τκ (minA=2500*τκ)
κ1= 9.250
Συντελεστής κλίµακας 1:1.000
Ρ= 0,250
Εύρος γεωλογικής χαρτογράφησης
Σ= 125,00
Συνολικό µήκος διατοµών οδοποιας
84.905,00 €
γ= 0,000
Συνολικό µήκος γεωτρήσεων
Μ=(κ1*Ρ0,6*14%*Σ+3*γ)*τκ
κ2= 1,07
Συντελεστής κλίµακας 1:200
µ= 5.000,00
Συνολικό µήκος τοµών & διατοµών
6.450,00 €
γ= 0,00
Συνολικό µήκος γεωτρήσεων
∆=(κ2*µ+3*γ)*τκ
Α= 179.265,00 Συνολικό κόστος εργασιών
Ποσοστό αµοιβής τεχνικής έκθεσης
44.816,25 € Π%= 25,00%
ΓΛΕ=Π%*Α (minΓΛΕ=500*τκ)
224.081,25 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υπολογισµός Τιµής Μονάδας και Αµοιβής όλων των σταδίων ανά Κατηγορία Μελέτης –
Προσδιορισµός της τάξης καλούµενων πτυχίων
Για τον καθορισµό των τάξεων των πτυχίων ανά κατηγορία µελέτης ελήφθη υπόψη η προεκτιµώµενη
αµοιβή του συνόλου των σταδίων κάθε κατηγορίας σύµφωνα µε την παράγραφο 2γ του άρθρου 7 και
την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3316/2005.
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Προεκτιµώµενη
Αµοιβή

Κατηγορίες Μελετών

Συνολική Αµοιβή
όλων των
Σταδίων

Καλούµενη
Τάξη
Πτυχίων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (3)
Συγκοινωνιακές Μελέτες (10):

3 x 180.000,00 €

Γεωλογικές Μελέτες (20):

3 x 45.000,00 €

Υδραυλικές Μελέτες (13):

3 x 50.000,00 €

Σύνολο αµοιβών Προκαταρκτικών Μελετών (Α)

825.000,00 €

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
Τοπογραφικές Μελέτες (16):

678.154,17 €

678.154,17 €

∆–Ε

Συγκοινωνιακές Μελέτες (10):

960.746,50 €

3.019.489,00 €

Ε

Στατικές Μελέτες (08):

200.778,00 €

2.007.949,80 €

Ε

Υδραυλικές Μελέτες (13):

634.190,80 €

1.706.561,60 €

Ε

Περιβαλλοντικές Μελέτες (27):

277.030,40 €

426.200,00 €

∆–Ε ή
2 πτυχία Γ
τάξης

Γεωλογικές Μελέτες (20):

224.081,25 €

224.081,25 €

Γ–∆–Ε

Σύνολο Αµοιβών Προµελέτης (Β):

2.974.981,12 €

Άθροισµα αµοιβών Προκαταρκτικής και
Προµελέτης (Α+Β):

3.799.981,12 €

ΑΠΟ TON ΟΣΕ Α.Ε.
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