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1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η προς ανάθεση μελέτη αφορά την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών σε επίπεδο προμελέτης 
άλλα και οριστικής μελέτης, για την αντιμετώπιση βραχοπτωσεων και καθιζήσεων – κατολισθήσεων στην 
επαρχιακή οδό 3 «Ρέθυμνο – Σπήλι – Αγία Γαλήνη», και συγκεκριμένα στο τμήμα Μιξόρουμα – Κρύα Βρύση. 
Η παραπάνω επαρχιακή οδός βρίσκεται υπό σχεδιασμό, με σκοπό να εναχθεί στο δίκτυο του Νότιου Οδικού 
Άξονα Κρήτης. Η παραπάνω επαρχιακή οδός επανασχεδιάζεται στα πλαίσια λειτουργίας της ως τμήμα του 
Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αντιμετώπιση κατολισθήσεων και 
βραχοπτωσεων είτε σε τμήματα της υφιστάμενης επαρχιακής οδού 3, είτε σε τμήματα όπου αυτή 
επανασχεδιάζεται. 

Οι αναφερόμενες στον τίτλο της μελέτης επαρχιακές οδοί 13 και 9 δεν παρουσιάζουν πλέον προβλήματα 
γεωτεχνικής  και γεωλογικής φύσεως, καθώς οι καθιζήσεις και κατολισθήσεις που είχαν εκδηλωθεί σε αυτές 
αντιμετωπίστηκαν με μικρής κλίμακας τεχνικά έργα.  

Η ανάθεση της μελέτης διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 27 του Ν 4412/2016. 

 

1.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης διαθέτει σειρά μελετών για τη βελτίωση / επαναχάραξη της επαρχιακής 
οδού 3 Ρέθυμνο – Σπήλι – Αγία Γαλήνη. ΟΙ μελέτες αυτές περιλαμβάνουν οριστική μελέτη οδοποιίας, 
υδραυλικών, τοπογραφικής αποτύπωσης, οριστικής γεωλογικής μελέτης, καθώς και εγκεκριμένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Καθώς η ανασχεδιαζόμενη επαρχιακή οδός διέρχεται από έντονο ανάγλυφο, 
καθώς και από περιοχές όπου ήδη εκδηλώνονται κατολισθητικά φαινόμενα και φαινόμενα εδαφικού 
ερπυσμού, απαιτείται η εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας με τη διενέργεια γεωτρήσεων, καθώς και των 
αντίστοιχων γεωτεχνικών μελετών (σε επίπεδο προμελέτης ή οριστικής μελέτης) για τη σταθεροποίηση 
επιχωμάτων και ορυγμάτων, καθώς και θεμελίωση τεχνικών έργων αντιμετώπισης κατολισθήσεων.  

Η βελτιούμενη επαρχιακή οδός 3 έχει μήκος 25,6 χλμ. (από τη Διασταύρωση της Παλέ Χ: 542557,83  Υ: 
3899500,47  έως την θέση Άγιος Δημήτριος περιοχής Αγίας Γαλήνης και αποτελείται από τρία (3) διακριτά 
τμήματα: Α) το τμήμα Παλέ – Σπήλι μήκους 8.38 χλμ, β) το τμήμα Σπήλι – Ακούμια μήκους 8,25 χλμ και γ ) 
το τμήμα Ακούμια – Άγιος Δημήτριος, μήκους 8,89  χλμ. Το μελετώμενο τμήμα εκκινεί από την ΧΘ: 35+450 
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περιοχή οικισμού Μιξορούματος, έως την ΧΘ: 50+750 περιοχή Κρύας Βρύσης. Η οριζοντιογραφία της 
μελετούμενης οδού φαίνεται στην φώτο 1. 

 
 
Η βελτίωση της επαρχιακής οδού 3 έχει λάβει τις παρακάτω Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων: 
 
Α) τμήμα Παλέ – Σπήλι: ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 3498/21-10-2019 (ΑΔΑ: Ω28ΗΟΡ1Θ-ΨΑΞ) 
Β) τμήμα Σπήλι – Ακούμια: ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 1750/20-9-2017 (ΑΔΑ: 75Υ1ΟΡ1Θ-ΔΩΣ) 
Γ) τμήμα Ακούμια – Άγιος Δημήτριος: ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. 360/20-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΤ8ΟΡ1Θ-ΣΞΙ) 
 
 

1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η υπό ανάθεση μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Αγίου Βασιλείου της ΠΕ Ρεθύμνης, 
Περιφέρειας Κρήτης, και με αυτή βελτιώνεται κατά τμήματα η επαρχιακή οδός 3 «Ρέθυμνο – Σπήλι – Αγία 
Γαλήνη» ως μέρος του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται εκτέλεση 
γεωτεχνικών ερευνών – εργασιών υπαίθρου καθώς και η εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών αντιμετώπισης 
κατολισθήσεων, θεμελίωσης επιχωμάτων, ορυγμάτων καθώς και τεχνικών. Οι παραπάνω μελέτες θα 
εκπονηθούν σε επίπεδο προμελέτης ή οριστικής μελέτης κατά περίπτωση. 

Για την παραπάνω οδό, στα πλαίσια της βελτίωσης της, έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω μελέτες 
Α) τμήμα Παλέ – Σπήλι: 

-Τοπογραφικές Εργασίες τμήματος ΠΑΛΕ - ΣΠΗΛΙ  
-Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος ΠΑΛΕ - ΣΠΗΛΙ  
-Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης τμήματος ΠΑΛΕ - ΣΠΗΛΙ  
-Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων τμήματος ΠΑΛΕ - ΣΠΗΛΙ  
-Οριστική Γεωλογική Μελέτη τμήματος ΠΑΛΕ – ΣΠΗΛΙ  
-Μελέτη Τεχνικών έργων τμήματος ΠΑΛΕ – ΣΠΗΛΙ  
-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τμήματος ΠΑΛΕ - ΣΠΗΛΙ  
 
Β) τμήμα Σπήλι – Ακούμια 

-Τοπογραφικές Εργασίες στο τμήμα ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ  
-Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ  
-Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης τμήματος ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ  
-Οριστική Μελέτη Υδραυλικών έργων τμήματος ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ  
-Οριστική Γεωλογική Μελέτη τμήματος ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ  
-Προκαταρκτική και Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων τμήματος ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ  
-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τμήματος ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ  
 
Γ) τμήμα Ακούμια – Άγιος Δημήτριος:  

-Τοπογραφικές Εργασίες τμήματος ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
-Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
-Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης τμήματος ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
-Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων τμήματος ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
-Οριστική Γεωλογική Μελέτη τμήματος ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τμήματος ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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Από τις παραπάνω υφιστάμενες μελέτες, θα είναι διαθέσιμες προς τους προσφέροντες μέσω της 
εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ, γα την διαμόρφωση της οικονομικής τους προσφοράς, οι παρακάτω: 
- Σχέδια της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας τμήματος ΠΑΛΕ – ΣΠΗΛΙ  
- Σχέδια της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας τμήματος ΣΠΗΛΙ – ΑΚΟΥΜΙΑ 
- Σχέδια της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας  Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή πρόκειται να παρέχει στον ανάδοχο όλες τις διαθέσιμες μελέτες και στοιχεία για την 
εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 
Ο ανάδοχος της παρούσας μελέτης υποχρεούται να συνεργαστεί με τον ανάδοχο των υφιστάμενων 
μελετών, με σκοπό να υπάρχει αλληλοπροσαρμογή της παρούσας μελέτης και των υφιστάμενων, ώστε να 
επιτευχθεί το βέλτιστο επιστημονικό και πρακτικό αποτέλεσμα σχετικά με το σχεδιασμό του έργου. 
   
2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

Η επαρχιακή οδός 3 υπό την σημερινή της μορφή, ως τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης, αποτελεί την 
κύρια οδό πρόσβασης από το βόρειο στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου καθώς και προς τα νότια 
τμήματα του νομού Ηρακλείου – περιοχή Τυμπακίου – Μεσσαράς. Επίσης αποτελεί δίοδο πρόσβασης προς 
κάθετες σε αυτήν επαρχιακές (ΕΟ 4, 9, 11) καθώς και δημοτικές οδούς, που οδηγούν στις περιοχές υψηλού 
τουριστικού ενδιαφέροντος του νομού Ρεθύμνου, καθώς και στα νότια τμήματα του νομού Χανίων – 
περιοχή Φραγκοκάστελου – Σφακίων. Δέχεται σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο τόσο κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο, λόγω του υψηλού αριθμού τουριστών, όσο και κατά τη χειμερινή, καθώς αποτελεί οδό διέλευσης 
αγροτικών προϊόντων προς τον Βόρειο Οδικό Άξονα και το λιμάνι Σούδας Χανίων. 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης ΕΟ 3, δεν εξυπηρετούν την παραπάνω κυκλοφορία., καθώς 
η οδός έχει ανεπαρκές πλάτος κατά θέσεις καθώς και αρκετές στροφές. Επιπλέον παρουσιάζει κατά θέσεις  
θραύσεις οδοστρώματος λόγω ερπυσμού του επιχώματος, ενώ επίσης κατά θέσεις διέρχεται από 
κατολισθαινουσες περιοχές, καθώς και από περιοχές με καταπτώσεις πρανών. Τα παραπάνω φαινόμενα 
είναι εις βάρος της ασφάλειας της κυκλοφορίας. 

Η παραπάνω οδός βελτιώνεται κατά τμήματα ή επαναχαράσσεται σε σημεία όπου εξυπηρετούν είτε την 
παράκαμψη γεωλογικά επισφαλών περιοχών, είτε την εξασφάλιση βελτιούμενων γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών. Επίσης σε γεωλογικά επισφαλείς περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η παράκαμψή τους, 
σχεδιάζονται μέτρα αντιμετώπισης του γεωλογικού φαινομένου, ή σχεδιασμού του επιχώματος/ορύγματος 
της οδού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από τις δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες. 

 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Όλες οι μελέτες θα πληρούν τις ΟΜΟΕ και την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε παρέκκλιση από τις οδηγίες αυτές 
θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Αναθέτουσα αρχή. Για κάθε κριτήριο σχεδιασμού το οποίο δεν 
καλύπτεται από τις ΟΜΟΕ ο Ανάδοχος θα προτείνει άλλους ελληνικούς ευρωπαϊκούς ή αμερικανικούς 
κανονισμούς προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει σε ψηφιακή 
μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία της μελέτης.  

Η προς ανάθεση περιλαμβάνει τις παρακάνω μελέτες:  

 Γεωτεχνικές Έρευνες Υπαίθρου 

- Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος στην 1η θέση γεώτρησης     
- Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση 

   
 

- Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού 
   
 

- Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας 
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μέχρι και 4 MOHS κλπ, σε βάθη 0-20μ 
     
 

- Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας 
μέχρι και 4 MOHS κλπ, σε βάθη 20-40μ 

      

 
- Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και βράχους κατακερματισμένους 

με RQD < 25%, σε βάθη 0-20μ 

      

 
- Περιστροφικές γεωτρήσεις σε βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS, σε βάθη 

0-20μ 

    

 
- Πρόσθετη αποζημίωση για δειγματοληψίες εν ξηρώ σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5, 

σε βάθη 0-20μ 

   

 
- Πρόσθετη αποζημίωση για δειγματοληψίες εν ξηρώ σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5, 

σε βάθη 20-40μ 

   

 
- Πρόσθετη αποζημίωση για δειγματοληψίες εν ξηρώ σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6, 

σε βάθη 0-20μ 

   

 
- Διάνοιξη οδών προσπέλασης με Φορτωτή, Εκσκαφέα (Εκσκαφέας ελαφρύς) 

  
 

- Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) 
    
 

- Κεφαλή πιεζόμετρου,  αποκλισιομέτρου 
    
 

- Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων αποκλισιομέτρου 
    
 

- Μετρήσεις αποκλισιομέτρων 
    
 

-   Πρότυπη Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST) 

 Εργαστηριακές Δοκιμές 

- Προπαρασκευή δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές   
- Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών 

  
 

- Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών 
  
 

- Προσδιορισμός ορίων ATTERBERG 
  
 

- Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως 
  
 

- Δοκιμή διόγκωσης στα πλαίσια της δοκιμής στερεοποίησης 
  
 

- Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης 
  
 

- Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και μέτρηση πίεσης πόρων 
(UU) 

  

 
- Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πιέσεως πόρων (CUPP) 

  
 

- Προετοιμασία κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων 
 
 

- Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη 
  
 

- Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση 
  
 

 

 Γεωτεχνικές Μελέτες 

- Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών & Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών   
- Γεωτεχνική Προμελέτη (Πρ.) σε θέσεις  Επιχωμάτων σε 7 θέσεις ή διατομές, σε έδαφος κατηγορίας 

Α,Β 
- Γεωτεχνική Προμελέτη (Πρ.) σε θέσεις  Επιχωμάτων σε 4 θέσεις ή διατομές, σε έδαφος κατηγορίας 

Γ,Δ,Χ  

  

 
- Γεωτεχνική Προμελέτη (Πρ.) σε θέσεις  ορυγμάτων σε 10 θέσεις ή διατομές, σε έδαφος 

κατηγορίας Γ,Δ,Χ 
- Γεωτεχνική Προμελέτη (Πρ.) σε θέσεις  ορυγμάτων σε 10 θέσεις ή διατομές, σε έδαφος 

κατηγορίας Α,Β 

  

 
- Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τοίχου αντιστήριξης σε 2 θέσεις    
- Οριστική Γεωτεχνική μελέτη (Ορ.) σε θέσεις  Επιχωμάτων σε 2 θέσεις κατολισθησεων και 1 

εξεταζόμενη διατομή ανά θέση 
     
 

 

Οι ακριβείς ποσότητες των παραπάνω εργασιών (γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου, 
γεωτεχνικών μελετών) αναφέρονται στο κεφάλαιο αναλυτικής προεκτίμησης αμοιβής. Οι παραπάνω 
ποσότητες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν την έναρξη των εργασιών υπαίθρου, 
μετα από επιτόπου επίσκεψη και αξιολόγηση των δεδομένων υπαίθρου, και συνεννόηση μεταξύ του 
αναδόχου και της διευθύνουσας Υπηρεσίας, πάντα εντος του προϋπολογισμου της μελέτης και του ποσού 
της σύμβασης της αναδόχου που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία. 

Κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου, θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα οι 
προβλεπόμενες γεωτρήσεις περί την ΧΘ:41+500 – ΧΘ:42+050 καθώς σε αυτές προβλέπεται να 
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εγκατασταθούν κλισιόμετρα, ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν μετρήσεις άμεσα μετά την εγκατάσταση 
τους, καθώς και προς το τέλος της μελέτης, οπότε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχει παρέλθει 
τουλάχιστον ένα (υδρολογικό) έτος, για την εξαγωγή σωστότερων συμπερασμάτων. Το ίδιο θα ισχύσει και 
σε περίπτωση που, κατά την αρχική, μετά την υπογραφή της σύμβασης, επί τόπου επίσκεψη με τον 
ανάδοχο, αποφασιστεί η εγκατάσταση κλισιομέτρων και σε άλλες θέσεις γεωτρήσεων. 

Ο ανάδοχος, κατά την εξέλιξη της μελέτης, ανάλογα και με τα ευρήματα, θα έρθει σε συνεννόηση με το 
μελετητή των υφιστάμενων μελετών, για πιθανή τροποποίηση – προσαρμογή των υφιστάμενων μελετών 
ανάλογα με τα ευρήματα της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης. 

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της μελέτης καθώς και για την εκπόνησή της θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις των παρακάτω Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών, Προδιαγραφών όπως ισχύουν:  

1. Ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147).  

2. Ο Ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.  

3. Ο Ν. 4497/13-11-2017 (Α’ 171) και συγκεκριμένα το άρθρο 107.  

4. Η Εγκύκλιος 7 (αρ. πρ. ΔΝΣγ/οικ.23608/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./30-3-2017, ΑΔΑ: ΨΘΑΕ465ΧΘΞ-ΤΗΗ) «Παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν. 4412/2016».   

5. Η Εγκύκλιος 11 (αρ. πρ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27-11-2018, ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) «Οδηγός εκπόνησης 
μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016»  

6. Η απόφαση με αρ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30-01-2019 υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. (ΦΕΚ 1047/Β/2019) «Εξειδίκευση 
του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα 
συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».  

7. Η απόφαση με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-9-2018 (ΦΕΚ Β’ 4203/25-9-2018) «Καθορισμός 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά 
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή 
του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε συναφές με τα ανωτέρω θέμα»  

8. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)i.  

9. Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».  

10. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.  

11. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» .  

12. Ο Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  

13. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».   

14. Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).  
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15. Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).   

16. Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».   

17. Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

18. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.   

19. Ο Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”,  ο ν.3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013».  

20. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση».  

21. Ο Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).  

22. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”.  

23. Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.  

24. Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.  

25. Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ  
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και  
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 
προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών 
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.  

26. Το Ν. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 
Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32).  

27. Η με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

28. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

29. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

30. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016».  
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31. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την 
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».  

32. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 
(Α’ 226).  

33. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 
κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.   

34. Η αριθμ. Δ11/104190/6-4-2022 Εγκύκλιος «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022» 

35. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών και ειδικότερα οι Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) που εγκρίθηκαν με την απόφαση με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-2001 
καθώς και συμβουλευτικά οι ΟΜΟΕ που δεν είναι εγκεκριμένες όπως ΟΜΟΕ – τεύχος 9 
(κατακόρυφη σήμανση οδών – ΚΣΟ), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012, ΟΜΟΕ – τεύχος 10 Μέρος 1 
(ισόπεδοι κόμβοι – ΙΚ), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012, ΟΜΟΕ – τεύχος 10 Μέρος 2 (κόμβοι κυκλικής 
κίνησης – Κ3), ΣΧΕΔΙΟ - έκδοση 09.2012 κτλ και όπου δεν υπάρχουν Ελληνικές προδιαγραφές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γερμανικοί κανονισμοί οδών RAS-K.Οι ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες 
και Προδιαγραφές.  

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οι προς εκπόνηση μελέτες (τεύχη και σχέδια) θα υποβληθούν για έλεγχο σε ένα αντίγραφο, και μετά τις 
σχετικές εγκρίσεις θα υποβάλλονται άλλα τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη μορφή μαζί με ισάριθμα 
αντίγραφα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.  

Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους πανόδετους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση. Η 
παρουσίαση και οι κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από το ΠΔ 696/74 (ή άλλες διατάξεις), θα γίνεται σε 
συμφωνία με την Υπηρεσία.  

Επίσης ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία ηλεκτρονικο αρχειο τύπου shapefile  παραγώμενο 
από λογισμικό GIS ( ArcGIS ή QGIS ή άλλο ) όπου  θα απεικονίζονται σημειακά οι γεωτρήσεις που θα 
εκτελεστουν στα πλαισια της μελέτης, με σύστημα αναφοράς συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87. Τα πεδία στον 
πίνακα Attribute να περιλαμβάνουν το βάθος διάτρησης κάθε γεώτρησης, την στάθμη υπόγειου νερού 
(εάν υπάρχει), τις συντεταγμένες, καθώς και την τομή της γεώτρησης 

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ 

6.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της. Η συνολική 
προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, και ο καθαρός 
μελετητικός χρόνος είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο τέλος του Τεύχους 
Τεχνικών Δεδομένων υπάρχει σχετικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της 
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σύμβασης θα καταθέσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το προτεινόμενο από αυτόν χρονοδιάγραμμα προς 
έγκριση. Εφόσον αυτό εγκριθεί, θα αποτελεί το νέο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης των σταδίων των κατηγοριών της μελέτης η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα μπορεί 
να ενημερώνεται για την εξέλιξη της μελέτης, θα μπορεί να κάνει παρατηρήσεις και να ζητάει αλλαγές.  

Προώθηση της μελέτης ή τμήματος αυτής σε επόμενο στάδιο αποκλείεται, εάν δεν έχει εγκριθεί το 
αντίστοιχο προηγούμενο στάδιό της και πάντα απαιτείται η έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.  

6.2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της προς ανάθεση σύμβασης 
αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.   

Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές 
μονάδας που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των προεκτιμώμενων αμοιβών αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.  

Όσο αφορά την δαπάνη της κατασκευής του έργου, που θα προκύψει, θα προσδιοριστεί στην μελέτη όπως 
απαιτείται από Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301 Α’) όπως ισχύει σήμερα.  

 

 

     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Ο Συντάξας    Η Αν. Διευθύντρια Διεύθυνσης Τεχνικών  ¨Έργων 

 

 

        Βότσογλου Νίκος                                                                                Ρανουτσάκη Ελένη                  
     

Γεωλόγος με Α’ βαθμό                                     Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό 

               

      

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ 180048/20-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΩΤ7ΛΚ-6ΗΙ) Απόφασηi 

Η Αν. Διευθυντρια Διεύθυνσης Τεχνικών  ¨Έργων 

 

 

 

 

Ρανουτσάκη Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ 3, 13 ΚΑΙ 9» 
 
 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 599.965,07  € (ΣΥΜΠ Φ.Π.Α.) 

1

Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών 
Ερευνών

2

Εγκριση Εκθεσης Προγράμματος 
Γεωτεχνικών Ερευνών

3

 Εκτελεση Ερευνητικών Εργασιών 
Υπαιθρου

4

Εργαστηριακές δοκιμές

5

Υποβολή Τευχους Παρουσίασης 
Γεωτεχνικών Ερευνών Υπαιθρου και 

Εργαστηρίου

6

Εγκριση Τεύχους Παρουσίασης 
Γεωτεχνικών Ερευνών Υπαιθρου και 

Εργαστηρίου

7

Γεωτεχνικές μελέτες

8
Εγκριση Γεωτεχνικών Μελετών

5 6 7 8 9 10 11 12

Κατηγορίες Μελετών

ΜΗΝΕΣ
1 2 3 4

 
 
χρονοδιάγραμμα 

 
i Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 4412/2016). 
 

Μελέτη 



 

 
 
Οριζοντιογραφία ΕΟ 3 : Τμήμα Παλέ Σπήλι_1. Εναρξη μελετουμενου τμήματος 
 

 



 

 
Οριζοντιογραφία ΕΟ 3 : Τμήμα Παλέ Σπήλι_2 

 
 
 



 

 
Οριζοντιογραφία ΕΟ 3 : Τμήμα Σπήλι Ακουμια_1 
 

 
 
 
 
 



 

 
Οριζοντιογραφία ΕΟ 3 : Τμήμα Σπήλι Ακουμια_2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Οριζοντιογραφία ΕΟ 3 : Τμήμα Ακούμια_ Αγ Δημήτριος – πέρας μελετούμενου τμήματος 
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