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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Μελέτης χωρίζεται σε πέντε ενότητες: 

Εισαγωγή Γενικά στοιχεία και τεκµηρίωση σκοπιµότητας του έργου  

Αντικείµενο Εργασιών Λεπτοµερής περιγραφή της απαιτούµενης µελετητικής εργασίας 

Τεχνικά στοιχεία µελέτης Καθορισµός των εφαρµοζόµενων κανονισµών 

Χρονοδιάγραµµα Καθορισµός της χρονικής διάρκειας των διαφόρων σταδίων της 
µελέτης 

Εκτέλεση Έργου Περιγραφή των Ειδικών Απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη 
µεθοδολογία διαχείρισης της Σύµβασης. 

Στο παρόν Αντικείµενο Εργασιών χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και συντοµογραφίες: 

Ε.Ο.Α.Ε. Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης 

Μ.Ε.Β.Ο.Α. Μελέτες Επεµβάσεων Βελτίωσης  Οδικής Ασφάλειας 

ΥΠΟΜΕ∆Ι Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ Ε.Ο.Α.Ε. 

ΓΓ∆Ε Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 

ΓΓΣ∆Ε Γενική Γραµµατεία Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων 

ΕΟ∆ Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

ΕΣΟΑ Επιχειρησιακό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 

Aνάδοχος Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη που 
συνάπτει µε την Ε.Ο.Α.Ε. σύµβαση για τις εκκρεµούσες 
µελετητικές εργασίες. 

Μελετητική οµάδα Ο Aνάδοχος  

Μελετητής Η µελετητική οµάδα ή µεµονωµένο µέλος της µελετητικής οµάδας 

Ο.Μ.Ο.Ε. Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας  

Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε» 

Συντονιστής  Φυσικό πρόσωπό το οποίο ορίζεται από τον Ανάδοχο κατά τη 
φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό για την εκπόνηση των 
µελετητικών εργασιών και το οποίο έχει την γενική ευθύνη για τον 
συντονισµό και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των 
µελετητικών εργασιών 
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1.2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.2.1. Ιστορικό των δράσεων Οδικής Ασφάλειας   

Η βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στη χώρα µας, αποτελεί µία από τις βασικές 
προτεραιότητες της Πολιτείας και υλοποιείται µέσω συγκεκριµένων ∆ράσεων Οδικής 
Ασφάλειας όλων των συναρµόδιων Υπουργείων και ιδιαίτερα του ΥΠΟΜΕ∆Ι (τέως 
ΥΠΕΧΩ∆Ε). Σε συνέχεια της ανάπτυξης του «1ου Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της 
Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 2001-2005» µε στόχο τον καθορισµό και υλοποίηση 
µέτρων/δράσεων για τη βελτίωση του «οδικού περιβάλλοντος», µίας από τις σηµαντικότερες 
παραµέτρους του φαινοµένου «ατύχηµα», το πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε εκπόνησε το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α), όπου καθορίστηκαν οι στόχοι, οι άξονες 
προτεραιότητας, και οι πηγές χρηµατοδότησης των δράσεων σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά 
και σε επίπεδο Σχεδίου ∆ράσης για το χρονικό διάστηµα 2000 – 2006.  

Οι ∆ράσεις Οδικής Ασφάλειας που υλοποιήθηκαν ή/και ολοκληρώνονται στην παρούσα 
φάση από το ΥΠΟΜΕ∆Ι-ΥΠΕΧΩ∆Ε, στηρίχτηκαν κατά βάση στις αρχές του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας. Οι όποιες τροποποιήσεις και αλλαγές των ∆ράσεων του 
Ε.Σ.Ο.Α., έγιναν σε στενή συνεργασία (µέσω αλλεπάλληλων συσκέψεων) µε τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες του Υπουργείου και τη ∆ιαχειριστική Αρχή, καλύπτοντας ανάγκες ωρίµανσης των 
επιµέρους έργων, οδηγίες της Κοινότητας, προσαρµογές στην χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση του Υπουργείου, κ.λ.π., µε στόχο την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού 
προγραµµατισµού.   

Οι παρεµβάσεις και τα έργα Οδικής Ασφάλειας εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Οδικοί Άξονες, Λιµάνια, Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) (Μέτρο 9.1).  

Στα πλαίσια των παραπάνω, οι δράσεις οδικής ασφάλειας που περιλήφθηκαν στο 
Πρόγραµµα του Υπουργείου, µπορούν να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

� σε «επιτελικές» δράσεις δηµιουργίας της απαραίτητης υποδοµής για την 
υποστήριξη και παρακολούθηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο εθνικό 
οδικό δίκτυο (δράσεις Β1 έως Β5), 

�  σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας υποδοµής του υπεραστικού οδικού 
δικτύου της χώρας για ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον (δράσεις Β6 και Β7), και 

�  σε δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στα µεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας (δράση Β8). 

 

Β1. Παρακολούθηση οδηγικής συµπεριφοράς µε ηλεκτρονικά µέσα  

Είναι αποδεδειγµένο ότι η όποια εφαρµογή µέτρων πρόληψης των ατυχηµάτων - και όχι 
µόνο - δεν είναι πλήρως αποτελεσµατική αν δεν συνοδεύεται από την κατάλληλη 
αστυνόµευση. Κατά συνέπεια για να είναι επιτυχηµένη µία παρέµβαση που στοχεύει στην 
παρακολούθηση της συµπεριφοράς των οδηγών θα πρέπει να υποστηρίζεται από 
ανάλογους ελέγχους.  

Οι νέες τεχνολογίες έρχονται να λειτουργήσουν υποβοηθητικά στο ρόλο της Τροχαίας, η 
οποία είναι πρακτικά αδύνατον να παρευρίσκεται και να ελέγχει στο σύνολο του οδικού 
δικτύου, τη συµµόρφωση ή µη των οδηγών στις διατάξεις του ΚΟΚ.  

 

Β2. ∆ιαχείριση ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο – καθορισµός αξιόπιστων ορίων 
ταχύτητας 

Ο καθορισµός αξιόπιστων ορίων ταχύτητας είναι µία ανάγκη που έχει διαπιστωθεί από τους 
µελετητές, από τους χρήστες του οδικού δικτύου όπως επίσης και από την Τροχαία και τις 
υπόλοιπες αρµόδιες υπηρεσίες. Πέρα από την παραπάνω κοινή διαπίστωση, οι οποίες 
προσπάθειες µέχρι τώρα ήταν αποσπασµατικές και χωρίς ολιστική προσέγγιση.  
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Στην άρση του φαινοµένου αυτού στόχευε η παρούσα δράση, στα πλαίσια της οποίας 
προτάθηκε α) η εκπόνηση µελέτης για τον τρόπο καθορισµού αξιόπιστων ορίων ταχύτητας 
τόσο στα υφιστάµενα δίκτυα όσο και στα µελετώµενα σε σχέση µε τη λειτουργία της οδού, τη 
γεωµετρία της χάραξης, τη διατοµή και τις παρόδιες χρήσεις, καθώς και τον τρόπο 
παρακολούθησης αυτών, β) η µελέτη για την εφαρµογή του συστήµατος αυτού σε 
συγκεκριµένα τµήµατα του Ε.Ο.∆. και γ) η υλοποίησή τους µε τη διόρθωση – συµπλήρωση 
των κατάλληλων πινακίδων στο Ε.Ο.∆.  
 
Β3. Πιλοτική εφαρµογή συστήµατος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου του δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού 

Ιδιαίτερη σηµασία στην οδική ασφάλεια έχει ο επαρκής ηλεκτροφωτισµός στα αστικά δίκτυα, 
στους κόµβους των αυτοκινητοδρόµων και στις διαπιστωµένες επικίνδυνες θέσεις του οδικού 
δικτύου µε βασική αιτία επικινδυνότητας τον ελλιπή φωτισµό. Στα πλαίσια αυτά η 
συγκεκριµένη δράση, στόχευε στη βελτίωση του παρεχόµενου επιπέδου ηλεκτροφωτισµού 
µε την υλοποίηση πιλοτικής εφαρµογής ενός συστήµατος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου 
του δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε ένα τµήµα οδικού άξονα του Ε.Ο.∆. 
 
Β4. Μελέτη κωδικοποίησης και εφαρµογής νέας χιλιοµέτρησης του εθνικού οδικού 

δικτύου 

Η υλοποίηση της δράσης αυτής αναµένεται να βοηθήσει στην επίλυση σηµαντικών 
προβληµάτων που εντοπίζονται στη χώρα µας: 

1. Σφάλµατα στη χιλιοµέτρηση του Ε.Ο.∆. της χώρας επί χάρτου και στο πεδίο 

2. Σφάλµατα στην κωδικοποίηση οδών του Ε.Ο.∆. 

3. Ελλείψεις ψηφιακής αποτύπωσης του Ε.Ο.∆. και έτσι αδυναµία χαρτογραφικής 
αποτύπωσης των όποιων στοιχείων συσχετίζονται µε αυτό 

Τα παραπάνω προβλήµατα είναι σηµαντικά και άµεσα συσχετιζόµενα τόσο µε τις διαδικασίες 
καταγραφής των στοιχείων ατυχηµάτων στο πεδίο (καταγραφή του συµβάντος), όσο και στη 
συνέχεια µε τις διαδικασίες καταχώρησης και επεξεργασίας των καταγεγραµµένων στοιχείων. 
Οι συνέπειες που προκαλούνται από την κατάσταση αυτή αφορούν κατά κύριο λόγο στην 
καταγραφή ατυχήµατος σε λάθος χιλιοµετρική θέση και κατ’ επέκταση στην εσφαλµένη 
εκτίµηση της επικινδυνότητας, που αναπόφευκτα µπορεί να οδηγήσει στη συνέχεια σε 
εσφαλµένη απόφαση λήψης µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

 
Β5. Λειτουργικός και Επιχειρησιακός σχεδιασµός του ηλεκτρονικού µητρώου οδών 

Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των δικτύων µεταφορών, η διαθεσιµότητα και η 
ανάγκη χρήσης µεγάλου όγκου πληροφορίας σχετικά µε το οδικό περιβάλλον, έχει τα 
τελευταία χρόνια οδηγήσει στην τήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικού µητρώου οδών που 
προσδιορίζεται ως ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα.  

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε προώθησε την ένταξη χρηµατοδότησης του ηλεκτρονικού µητρώου οδών στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο «Κοινωνία της Πληροφορίας» µε το έργο: «Υποδοµές ΚτΠ στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση» όπου περιλήφθηκαν υποέργα σχετικά, τόσο µε τη δηµιουργία της 
κατάλληλης υποδοµής για την υλοποίηση και λειτουργία του µητρώου οδών (ψηφιακά 
υπόβαθρα, δηµιουργία βάσης δεδοµένων, καταγραφή οδικού δικτύου κ.λ.π.), όσο και µε την 
ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών και ανάπτυξη εφαρµογών του Εθνικού 
Μητρώου οδών.  

Στόχος της δράσης που πραγµατοποίησε το Υπουργείο µέσω του Μέτρου 9.1, ήταν ο 
λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός του παραπάνω Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών 
της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου εξετάστηκαν και τεκµηριώθηκαν θέµατα για το περιεχόµενο 
και τον βέλτιστο τρόπο υλοποίησης του µητρώου. 
 
 



 
  

K:\Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Βορείου Αιγαίου\5023_Ν. Λέσβου 
Β.Τµ\Tefhi\SoW_5023.doc  

RS/NA/32/5023/Β02 

Β6. Υλοποίηση βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις σε έξι 
οδικούς άξονες  - Α’ Φάση 

Υλοποίηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα (σηµειακές 
παρεµβάσεις που περιορίζονται σε σήµανση, στηθαία, διαγραµµίσεις, πινακίδες, 
ασφαλτοτάπητα κλπ) σε εντοπισµένες επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου µε 
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Οι επικίνδυνοι άξονες στους οποίους  
προβλέπονταν οι παρεµβάσεις είναι το «Πέταλο» του Μαλιακού, ο άξονας Αντίριο – 
Ιωάννινα, ο άξονας Πάτρα – Κόρινθος και Πάτρα – Πύργος-Ολυµπία, ο άξονας Θεσσαλονίκη 
– Στρυµόνας και ο Βόρειος Οδικός άξονας Κρήτης.  
 
Β7. Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 

σε επικίνδυνες θέσεις και τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου – Β’ Φάση 
 
Η παρούσα ενότητα προέκυψε ως αναγκαιότητα για την αντιµετώπιση του θέµατος της 
οδικής ασφάλειας στην οδική υποδοµή σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, και ως συνέχεια της αρχικής 
προσπάθειας προώθησης δράσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στους 6 επικίνδυνους 
άξονες του οδικού δικτύου της χώρας (βλέπε Β6). Επιπλέον των σηµειακών παρεµβάσεων 
(σήµανση, ασφάλιση, ασφαλτοτάπητας, κ.λ.π.) στις θέσεις µειωµένης οδικής ασφάλειας των 
25 οδικών αξόνων που εντάχθηκαν στην παρούσα δράση, προβλεπόταν και η διαµόρφωση 
31 επικίνδυνων κόµβων κατά µήκος των αξόνων αυτών.  

Τα κριτήρια επιλογής των επιπλέον επικίνδυνων αξόνων για την υλοποίηση 
βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων ήταν: 

• Ο καταγεγραµµένος αριθµός των ατυχηµάτων και νεκρών - τραυµατιών κατά µήκος 
των αξόνων –οδικών τµηµάτων από τη βάση δεδοµένων  

• Οι σχετικές έγγραφες επισηµάνσεις της Τροχαίας για τους πλέον επικίνδυνους άξονες  
• Οι σχετικές έγγραφες επισηµάνσεις των ∆ΕΣΕ της χώρας για την επικινδυνότητα των 

αξόνων αρµοδιότητάς τους 
• Η αποφυγή ένταξης αξόνων που µπορεί να είναι τµήµατα των έργων µε 

αυτοχρηµατοδότηση, ή αξόνων στους οποίους πρόκειται να ξεκινήσουν άµεσα 
σχετικά έργα βελτίωσης  

 

Β8. Βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 

Η εκπόνηση συγκοινωνιακών µελετών µεγάλης κλίµακας στα δύο µεγάλα Πολεοδοµικά 
Συγκροτήµατα της χώρας - Αθήνας, Θεσσαλονίκης - και στις ευρύτερες περιοχές αυτών, 
µεταξύ άλλων είχε ως στόχο τον εντοπισµό των πλέον επικίνδυνων θέσεων (σηµείων και 
οδικών τµηµάτων) εντός των αστικών αυτών περιοχών. Παράλληλα, συγκεκριµένες 
προτάσεις άρσης της επικινδυνότητας για κάθε µία από τις θέσεις αυτές έχουν επίσης 
συµπεριληφθεί στα πλαίσια των εν λόγω µελετών. 

Η επικαιροποίηση των µελετών αυτών που περιλαµβάνει έλεγχο ισχύος των 
καταγεγραµµένων προτάσεων, την εκ νέου ιεράρχησή τους και τη διατύπωση προτάσεων 
µικρού κόστους και µεγάλης αποτελεσµατικότητας, αποτέλεσε το αντικείµενο των 
υλοποιηµένων ως προς το µελετητικό κοµµάτι δράσεων.    
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1.2.2. Σκοπιµότητα του Έργου 
 
Το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ελλάδας χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων ως προς 
την οδική ασφάλεια, παρά τις δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η 
πρόθεση της Πολιτείας για µείωση του µεγάλου πλήθους ατυχηµάτων µε παθόντες στο 
Ελληνικό Οδικό ∆ίκτυο έχει ξεκινήσει µέσα από την εκπόνηση µελετών και εκτέλεση 
εργολαβιών σε ορισµένους (τους πλέον) επικίνδυνους άξονες του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου 
που υλοποιήθηκαν (ή υλοποιούνται ακόµη) τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και ∆ικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε), όπως παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η 
προσπάθεια της Πολιτείας τώρα εντείνεται και γενικεύεται µε την αντιµετώπιση του θέµατος 
της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της χώρας αλλά και σε 
τµήµατα του Επαρχιακού δικτύου, σε επίπεδο Νοµού, µε στόχο την αντιµετώπιση του 
θέµατος της οδικής ασφάλειας στο σύνολο της χώρας. 

Στόχος του προγράµµατος αποτελεί ο περιορισµός των σηµείων συγκέντρωσης ατυχηµάτων 
black spots και η γενικότερη βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας στις οδικές υποδοµές. 

Η υλοποίηση του έργου αποβλέπει, πέρα από την προφανή βελτίωση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας στο εξεταζόµενο δίκτυο, αφενός στην οµοιογενή αντιµετώπιση του θέµατος της 
οδικής ασφάλειας και αφετέρου στην εξασφάλιση πλήρους αξιοποίησης των στοιχείων που 
θα συλλεχθούν και των αποτελεσµάτων του έργου στο µέλλον, ως εξής: 

o σε ότι αφορά στην οµοιογένεια, προβλέπεται η εκπόνηση των µελετών ανά νοµό 
στη βάση χρήσης λεπτοµερών τυποποιηµένων προδιαγραφών, οδηγιών, παροχής 
στοιχείων κ.α. που θα χορηγηθούν στους Αναδόχους, αλλά και υπόδειξης 
συγκεκριµένου τρόπου καταγραφής των προτάσεων, σχεδίων και εν γένει των 
παραδοτέων των µελετών. Με τον τρόπο αυτό, µειώνονται σηµαντικά οι 
πιθανότητες παρέκκλισης και αστοχιών κατά την εκπόνηση της κάθε µελέτης, ενώ 
εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη και στοχευµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων 
οδικής ασφάλειας στο σύνολο της χώρας. 

o σε ότι αφορά στην αξιοποίηση των στοιχείων των µελετών που θα εκπονηθούν, 
προβλέπεται η δυνατότητα διασύνδεσής τους µε σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία, 
όπως είναι το υπάρχον µητρώο οδών του Υπουργείου, µε στόχο τη συµπλήρωση 
δεδοµένων και τη διαχείρισή τους µε τον πλέον εξελιγµένο και έγκυρο τρόπο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο αναµένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα σε 
πολλά επίπεδα στα θέµατα της οδικής ασφάλειας, υποδεικνύει συνέπεια και συνέχεια στις 
δράσεις οδικής ασφάλειας του Υπουργείου και ως εκ τούτου τεκµηριώνει τη σκοπιµότητα 
υλοποίησής του. 

Επιπλέον, το παρόν έργο εντάσσεται στο πλαίσιο µίας γενικότερης προσπάθειας  
εναρµόνισης µε την Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών. Πιο 
συγκεκριµένα, στα πλαίσια του έργου, προβλέπεται ο εντοπισµός των οδικών τµηµάτων 
υψηλής συγκέντρωσης ατυχηµάτων (όπου είναι δυνατόν µε τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα), 
η κατηγοριοποίηση των δυνατών παρεµβάσεων και ο καθορισµός προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση αυτών, καθώς και η διατύπωση προτάσεων και µέτρων µε έµφαση σε αυτά που 
παρουσιάζουν την καλύτερη σχέση κόστους – οφέλους. 

Με το παρόν έργο, αναµένεται η συστηµατική εξέταση 12.000 χλµ. περίπου Εθνικού και 
Επαρχιακού δικτύου (εξαιρουµένων των ∆ιευρωπαϊκών Αξόνων) από πλευράς εντοπισµού 
αδυναµιών ως προς την οδική ασφάλεια, µε στόχο αφενός τη διατύπωση προτάσεων για την 
πρόληψη εµφάνισης ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο και αφετέρου τη θεραπεία σε θέσεις 
Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας  (ΜΟΑ) µε την υλοποίηση επεµβάσεων.  

Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι το Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της χώρας παρουσιάζει τις 
µεγαλύτερες ανάγκες που οφείλονται και σε παρατεταµένη εγκατάλειψη της συντήρησής του 
και σε αποσπασµατικό σχεδιασµό επεµβάσεων. Το γεγονός αυτό αποκτά µεγαλύτερη 
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σηµαντικότητα, καθώς το υπόψη έργο περιλαµβάνει το σύνολο των νοµών της Ελλάδας και 
κατ’ επέκταση και τους νησιωτικούς νοµούς, όπου το οδικό δίκτυο χρήζει σηµαντικών 
βελτιώσεων από πλευράς οδικής ασφάλειας, σύµφωνα και µε τη διεθνή εµπειρία.    

Τα κριτήρια επιλογής των αξόνων ανά Νοµό είναι τα εξής: 

• Η εξαίρεση των ∆ιευρωπαικών Αξόνων 
• Η εξαίρεση των αξόνων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου για τους οποίους έχουν 

εκπονηθεί µελέτες οδικής ασφάλειας και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται (ή 
προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν) τα έργα 

• Η εξαίρεση των οδικών τµηµάτων ανά νοµό για τα οποία έχουν γίνει πρόσφατα 
βελτιώσεις ή υπάρχει ωριµότητα µελετών ή δηµοπράτησης έργων, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των Νοµαρχιών, των Περιφερειών κ.λ.π. 

• Η προτεραιότητα για την εξέταση του υπόλοιπου Εθνικού ∆ικτύου και η συµπλήρωση 
ανά νοµό, του µήκους οδικού δικτύου που θα ελεγχθεί (περίπου 200 χλµ. ανά Νοµό) 
µε Επαρχιακό ∆ίκτυο  

 
 1.3.  Ποσοτικά Στοιχεία 

 
Το αντικείµενο των συµβάσεων περιλαµβάνει την εξέταση όλου του προβλεπόµενου ανά 
Νοµό µήκος οδικού δικτύου από τους Αναδόχους, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του 
παρόντος,  το οποίο είναι της τάξης των 200km περίπου. Στο επιλεχθέν οδικό δίκτυο εθνικό 
και επαρχιακό ενδέχεται να  επέλθουν επιµέρους τροποποιήσεις ανάλογα µε τα 
συλλεχθένταστοιχεία από τους τοπικούς φορείς. 

Επισηµαίνεται ότι οι προτάσεις των Αναδόχων θα περιλαµβάνουν δύο επίπεδα προσέγγισης: 
α) σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, µέσω µέτρων που είναι άµεσα υλοποιήσιµα και β) σε 
µεσοπρόθεσµο επίπεδο, µέσω του εντοπισµού των θέσεων που χρήζουν περαιτέρω 
µελετών (κυρίως οριστικών) και είναι µεγαλύτερης κλίµακας (και που θα προκηρυχθούν σε 
επόµενο στάδιο).  

 
 1.4. Βοηθητικά Στοιχεία  

 
Τα στοιχεία που θα διαθέσει η Υπηρεσία στους Αναδόχους των µελετών µε στόχο την 
υποβοήθησή τους στην άρτια, έγκαιρη και οµοιόµορφη εκπόνηση των µελετών, είναι:  

• Επεξεργασµένα στοιχεία  ατυχηµάτων για τα υπό εξέταση οδικά τµήµατα [όπως 
περιοχές ή τµήµατα του οδικού δικτύου όπου υπάρχει συσσώρευση ατυχηµάτων και 
οι οποίες από στατιστικές και λοιπές αναλύσεις προέκυψαν ως Μειωµένης Οδικής 
Ασφάλειας (ΜΟΑ), οµάδες ατυχηµάτων όµοιου είδους σε επιµέρους τµήµατα του 
οδικού δικτύου, κλπ]. 

• Τυπικά σχέδια διαµόρφωσης ισόπεδων κόµβων και άλλων προτύπων σχεδιασµού. 

• Ορθοφωτοχάρτες σε ψηφιακή µορφή, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιµοι από την 
Υπηρεσία. 

• Οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης. 

• Υποδείγµατα τεχνικής περιγραφής/τιµολογίου/προϋπολογισµού και σχετικές οδηγίες 
για την ετοιµασία και υποβολή των παραδοτέων της Σύµβασης. 

• Χάρτη οδικού δικτύου του Νοµού σε ψηφιακή µορφή. 

1.5. Πρόγραµµα Απαιτούµενων Εργασιών 

Η κάθε µελέτη θα περιλαµβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά  στο  επόµενο κεφάλαιο: 

1. Συλλογή στοιχείων από την Υπηρεσία και Τοπικές Υπηρεσίες 
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2. Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης 

Οι εργασίες καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης θα περιλαµβάνουν την 
καταγραφή των στοιχείων του άξονα των οδών, προκειµένου να προσδιοριστεί η 
γεωµετρία του, τη φωτογραφική τεκµηρίωση σε χαρακτηριστικές θέσεις, και την 
καταγραφή των φθορών στο οδόστρωµα. 

3. Εντοπισµός προβληµάτων 

Για τον προσδιορισµό των αναγκαίων επεµβάσεων θα ακολουθήσει ο έλεγχος της 
γεωµετρίας της χάραξης των οδικών τµηµάτων, ενώ στη συνέχεια µε τα στοιχεία που 
θα έχουν ληφθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, τα στοιχεία των ατυχηµάτων, τη 
φωτογραφική τεκµηρίωση και την καταγραφή φθορών οδοστρώµατος, θα 
εντοπιστούν τα τυχόν προβλήµατα ως προς τη φυσική και τη λειτουργική κατάσταση 
της υφιστάµενης οδικής υποδοµής και θα διερευνηθούν και διατυπωθούν αντίστοιχες 
προτάσεις για διορθωτικά µέτρα. 

4. Προτάσεις απαιτούµενων επεµβάσεων 

Από τις προαναφερόµενες εργασίες θα προκύψουν οι προτάσεις για τις απαιτούµενες 
επεµβάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε σχέδια και θα περιγραφούν σε 
τυποποιηµένους πίνακες, που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. Οι απαιτούµενες 
επεµβάσεις θα διαχωριστούν σε βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες, µε τη βοήθεια 
κριτηρίων και οδηγιών που θα δοθούν από την Υπηρεσία. 
 

5. Προµέτρηση – Προϋπολογισµός εργασιών βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων  

Για τα έργα που θα πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να υλοποιηθούν οι 
βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις θα γίνει προµέτρηση των προβλεπόµενων εργασιών 
για κάθε οδικό τµήµα ανά θέση και ανά προτεραιότητα και θα συνταχθούν αντίστοιχοι 
προϋπολογισµοί.  

6. Παρουσίαση µεσοπρόθεσµων επεµβάσεων 

Όλες οι επεµβάσεις που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στις βραχυπρόθεσµες, θα 
καταγραφούν ως επεµβάσεις µεσοπρόθεσµες, για τις οποίες θα συνταχθεί αντίστοιχη 
έκθεση και σχέδια. 

7. Εκθέσεις 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν µε τη σύνταξη και υποβολή δυο εκθέσεων την έκθεση 
εργασιών βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων και την έκθεση περιγραφής 
µεσοπρόθεσµων επεµβάσεων. 

8. Στοιχεία Τευχών ∆ηµοπράτησης βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων 

Για το σύνολο των εργασιών υλοποίησης των βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων θα 
συνταχθούν χωριστά τα τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και «Προϋπολογισµός Μελέτης».  

9. Υλοποίηση Βάσης ∆εδοµένων 

Ο Ανάδοχος θα συµπληρώσει όλα τα στοιχεία της φυσικής και λειτουργικής 
κατάστασης της οδικής υποδοµής τα οποία θα προκύψουν από την καταγραφή, σε 
τυποποιηµένη µορφή των πινάκων (σε Excel ή Access) που θα του χορηγήσει η 
Υπηρεσία.  
 

10. ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Ο Ανάδοχος θα συµπληρώσει το σχέδιο ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την 
τυποποιηµένη ψηφιακή µορφή που θα του χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Στόχος του προγράµµατος ∆ράσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας είναι η µείωση του 
αριθµού ή και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων στο Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
χώρας, µέσω οργανωµένων διαδικασιών για τον εντοπισµό επικίνδυνων θέσεων και στη 
συνέχεια επιλογή και υλοποίηση των καταλληλότερων επεµβάσεων στην οδική υποδοµή. Σε 
αυτό το πλαίσιο θα εκπονηθούν Μελέτες Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 
(ΜΕΒΟΑ) των οποίων το αντικείµενο εργασιών περιγράφεται στο παρόν. Οι κατά περίπτωση 
επεµβάσεις που θα προκύψουν θα διακρίνονται σε βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες. 
 
Επεµβάσεις Βραχυπρόθεσµες - Η υλοποίησή τους δεν απαιτεί άλλες µελέτες ή/και 
απαλλοτριώσεις, ενώ περιλαµβάνει, εν γένει, συγκεκριµένες εργασίες µικρής και µεσαίας 
κλίµακας σε µέγεθος και κόστος. Αυτές αφορούν εργασίες που είναι υλοποιήσιµες σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, έχουν άµεσα αποτελέσµατα στο επίπεδο της παρεχόµενης 
οδικής ασφάλειας και εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα επιµέρους οδικά τµήµατα, και ιδίως σε 
θέσεις του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν µεγάλη συγκέντρωση ατυχηµάτων. Τέτοιες 
περιπτώσεις µπορεί να αφορούν π.χ. σε τµήµα οδού στη θέση µιας οριζόντιας καµπύλης, 
θέση διέλευσης πεζών, περιοχή ισόπεδου κόµβου, θέσεις µε λακκούβες ή άλλης τοπικής 
φθοράς στο οδόστρωµα, µετατόπιση επικίνδυνων εµποδίων, επεµβάσεις σε µικρά τεχνικά 
έργα ή επεµβάσεις σε µεγάλο µήκος όταν αυτές αφορούν σε εργασίες σήµανσης της 
οριζόντιας διαγράµµισης των οδών κλπ. 
 
Επεµβάσεις Μεσοπρόθεσµες – Η υλοποίησή τους θα προχωρήσει σε επόµενες φάσεις µε 
την προϋπόθεση της εκπόνησης µελετών (π.χ. µελέτες µιας ή περισσότερων κατηγοριών 
όπως, τοπογραφικών, οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογίας, γεωτεχνικών, στατικών, κλπ.) και 
κυρίως τη συντέλεση απαλλοτριώσεων. Σε αυτές µπορεί να περιλαµβάνονται τοπικές 
επεµβάσεις µεγάλου χρόνου και κόστους υλοποίησης, που αφορούν σε επανασχεδιασµό και 
ανακατασκευή µεγάλων οδικών τµηµάτων ή και την κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων έργων, 
όπως π.χ. ανακατασκευή οδικών τµηµάτων, κόµβων, επεµβάσεις σε θέσεις πρανών µε 
καταπτώσεις ή και περιοχές κατολισθήσεων, επεµβάσεις σε υφιστάµενους οχετούς και 
γέφυρες, και στην κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων έργων, όπως π.χ. υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις εύκολα υλοποιήσιµες παρακάµψεις οικισµών. 

2.1. ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

2.1.1. Στοιχεία από την Υπηρεσία 

Ο Ανάδοχος θα παραλάβει από την Υπηρεσία τα ακόλουθα: 

α. Επεξεργασµένα στοιχεία ατυχηµάτων για τα υπό εξέταση οδικά τµήµατα, τα 
οποία θα περιλαµβάνουν τις εξής ενότητες: 
i. Θέσεις ή τµήµατα του οδικού δικτύου µε συσσώρευση ατυχηµάτων, οι 

οποίες από στατιστικές ή και άλλες αναλύσεις προέκυψαν ως Μειωµένης 
Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ)  

ii. Οµάδες ατυχηµάτων όµοιου είδους σε επιµέρους τµήµατα του οδικού 
δικτύου 

iii. Οµάδες ατυχηµάτων µε κοινά χαρακτηριστικά: 

- χώρου (π.χ. σε θέσεις γεφυρών) 

- οχήµατος (π.χ. βαρέα οχήµατα) 

- χρηστών οδού (π.χ. πεζοί) 

- περιβάλλοντος (π.χ. υγρό οδόστρωµα, νυκτερινές ώρες)  

- χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη συµπεριφορά του οχήµατος η 
οποία οδηγεί σε ατυχήµατα (π.χ. ολισθηρότητα) 
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iv. Οµάδες ατυχηµάτων «σοβαρής µορφής» (π.χ. ατυχήµατα σε 
διασταυρώσεις µε σιδ. γραµµές). 

β. Τυπικά σχέδια διαµόρφωσης ισόπεδων κόµβων και άλλων προτύπων 
σχεδιασµού, που θα εφαρµοστούν στο έργο. 

γ. Ορθοφωτοχάρτες σε ψηφιακή µορφή, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιµοι από την 
Υπηρεσία. 

δ. Οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης. 

ε. Υποδείγµατα τεχνικής περιγραφής, τιµολογίου, προϋπολογισµού και σχετικές 
οδηγίες για την ετοιµασία και υποβολή των παραδοτέων της Σύµβασης. 

στ. Χάρτη οδικού δικτύου του Νοµού σε ψηφιακή µορφή. 
 

2.1.2. Στοιχεία από Τοπικές Υπηρεσίες 

Για το υπό εξέταση οδικό δίκτυο ο Ανάδοχος θα αναζητήσει και καταγράψει από αρµόδιες 
τοπικές Υπηρεσίες τα ακόλουθα: 

α. Πληροφορίες για τις εν γένει προβληµατικές θέσεις από άποψη 
προσφερόµενης εξυπηρέτησης, καθώς και τυχόν επιπτώσεων από τις 
παρόδιες χρήσεις γης στα οδικά τµήµατα που θα επιθεωρηθούν. Στην 
περίπτωση που η οδός διέρχεται µέσα από οικισµούς θα καταγράφεται και το 
αντίστοιχο περίπου  µήκος τους και τα ονόµατα των οικισµών. 

β. Υποδείξεις από αρµόδιες Υπηρεσίες αστυνόµευσης και συντήρησης του 
οδικού δικτύου για θέσεις συγκέντρωσης ατυχηµάτων, βαρέων ατυχηµάτων, ή 
άλλων επικίνδυνων συνθηκών, που συχνά επικρατούν και χαρακτηρίζονται ως 
Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας. Για τις επαρχιακές οδούς αρµοδιότητα έχουν η 
Τροχαία και η Υπηρεσία Συντήρησης της Νοµαρχίας.  

γ. Πληροφορίες για τυχόν θέσεις, ή τµήµατα όπου έχουν γίνει επεµβάσεις ειδικά 
για τοπική βελτίωση, λόγω παρουσιαζόµενων ατυχηµάτων. 

δ. Πληροφορίες για προγραµµατισµένα έργα που θα κατασκευαστούν µε βάση 
εγκεκριµένες µελέτες. 

ε. Πληροφορίες για τµήµατα του οδικού δικτύου στα οποία εκπονούνται µελέτες 
µε στόχο τη δηµοπράτηση έργων κατασκευής. 

στ. Σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και τυπική 
διατοµή. 

Όλες οι πληροφορίες θα καταγραφούν σε τυποποιηµένους πίνακες που θα χορηγήσει η 
Υπηρεσία, ώστε κατά το δυνατό να υποβοηθηθεί η συστηµατική ταξινόµηση. 
 
2.2. Κύριες Ενέργειες  

Αυτές περιλαµβάνουν εργασίες πεδίου (για την καταγραφή της φυσικής και λειτουργικής 
κατάστασης της υφιστάµενης οδικής υποδοµής) και γραφείου για την επεξεργασία των 
στοιχείων που θα έχουν καταγραφεί, καθώς και τον προσδιορισµό των αναγκαίων 
επεµβάσεων και λοιπών εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως. 

 
2.2.1. Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης 

Οι εργασίες καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνουν την καταγραφή των 
στοιχείων του άξονα των οδών, προκειµένου να προσδιοριστεί η γεωµετρία του, τη 
φωτογραφική τεκµηρίωση σε χαρακτηριστικές θέσεις και την καταγραφή των φθορών στο 
οδόστρωµα. 
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2.2.1.1. Προσδιορισµός γεωµετρίας άξονα οδών 

Για τον προσδιορισµό της οριζόντιας και κατακόρυφης γεωµετρίας του άξονα των 
εξεταζόµενων οδικών τµηµάτων θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες: 

• Προσδιορισµός της αρχής και του τέλους του κάθε οδικού τµήµατος, που θα 
καταγραφεί µε υπόδειξη από την αρµόδια Υπηρεσία επιτόπου ή άλλο επίσηµο 
έγγραφο. Ανεξάρτητα του τρόπου υπόδειξης, οι δυο θέσεις θα 
φωτογραφηθούν και θα προσδιοριστούν οι συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87) τους µε 
τη βοήθεια GPS. Η φωτογράφηση θα γίνει αφού τεθεί επισήµανση µε χρώµα 
σε θέση εκτός του οδοστρώµατος, π.χ. σε κράσπεδο, ιστό ή άλλο σταθερό και 
µόνιµο παρόδιο στοιχείο. 

• Καταγραφή µε κινούµενο GPS της εξωτερικής οριογραµµής σε κάθε οδικό 
τµήµα και στις δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. 

• Εξαγωγή του άξονα των οδικών τµηµάτων στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87, που θα 
γίνει µε προσδιορισµό της µέσης γραµµής από τις δυο εξωτερικές 
οριογραµµές οι οποίες θα έχουν καταγραφεί. 

• Εξαγωγή της γεωµετρίας του άξονα των οδικών τµηµάτων (ευθυγραµµίες και 
καµπύλες, οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης, καθώς και των κατά µήκος 
κλίσεων του άξονα). 

• Θα παραχθεί σε ψηφιακή µορφή η χάραξη (οριζόντια και κατακόρυφη) του 
άξονα των οδικών τµηµάτων µε χιλιοµέτρηση. 

• Η οριζόντια χάραξη του άξονα των οδικών τµηµάτων µε τη χιλιοµέτρηση θα 
απεικονιστεί σε υπόβαθρο δορυφορικών εικόνων (που θα προµηθευτεί µε 
δαπάνες του ο Ανάδοχος), ή ορθοφωτοχαρτών στην περίπτωση που αυτοί 
χορηγηθούν από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση θα ετοιµαστούν σχέδια 
µεγέθους Α3 σε κλίµακα 1:5000, τα οποία θα παραδοθούν σε δεµένα (µε 
σπιράλ) τεύχη για κάθε οδικό τµήµα (ξεχωριστά) και κατά τα λοιπά σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο «Παραδοτέα». 

 
Στην περίπτωση που σε ορισµένα οδικά τµήµατα χορηγηθούν σχέδια «όπως 
κατασκευάστηκε», τότε η εργασία προσδιορισµού της γεωµετρίας του άξονα της οδού θα 
γίνει από αυτά, αντί της εργασίας µε GPS. 
Η ακρίβεια των µετρήσεων, που θα γίνουν µε GPS διπλής συχνότητας, σε οριζοντιογραφία 
θα είναι της τάξης του 1,0 m. Αυτή θα επιτευχθεί µε την εφαρµογή διαφορικού εντοπισµού 
µέσω της χρήσης του Ελληνικού Συστήµατος Εντοπισµού (HEPOS). 
 
2.2.1.2. Φωτογραφική τεκµηρίωση 

Η επισκόπηση στο ύπαιθρο των οδικών τµηµάτων θα τεκµηριωθεί ως εξής: 

• Θα γίνει βιντεοσκόπηση χωριστά σε κάθε κατεύθυνση του κάθε οδικού 
τµήµατος. 

• Θα ληφθούν φωτογραφίες στις χαρακτηριστικές θέσεις που ορίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

Για όλες τις χαρακτηριστικές θέσεις θα προσδιοριστεί προσεγγιστικά η χιλιοµετρική θέση τους 
επί του εκάστοτε οδικού τµήµατος. 
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Πίνακας 2.1.2-1: Χαρακτηριστικές θέσεις 
# Στοιχεία καταγραφής Θέση (ΧΘ) 

1 Υφιστάµενα στηθαία ασφαλείας αρχής – τέλους 
2 Επιχώµατα µε ύψος>2 m χωρίς στηθαίο αρχής – τέλους 
3 Πρανή ορυγµάτων  αρχής – τέλους 
4 Πινακίδες κάθε είδους  σηµείου 
5 Ισόπεδοι κόµβοι (σηµείο τοµής άξονα) σηµείου 
6 Ανισόπεδοι κόµβοι (σηµεία συµβολής κλάδων) σηµείων 
7 Θέσεις σηµείων αλλαγής πλάτους διατοµής σηµείων 
8 Φθορές στο οδόστρωµα αρχής – τέλους 
9 Χιλιοµετρικοί δείκτες σηµείου 
10 Πλευρικές τάφροι αποχέτευσης όµβριων της οδού αρχής – τέλους 
11 Γραµµικά παρόδια εµπόδια που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη 

από 20 m, π.χ. άλλη οδός, σιδ. γραµµή, αρδευτική διώρυγα, ρέµα, 
ποταµός, λίµνη. κλπ. 

αρχής – τέλους 

12 Θέσεις «διαφυγόντων» ατυχηµάτων σηµείου 
13 Άλλες θέσεις που η φωτογράφηση θα τεκµηριώνει την παρουσία 

προβλήµατος 
σηµείου 

 
Θέσεις «διαφυγόντων» ατυχηµάτων είναι αυτές στις οποίες αναγνωρίζονται σηµάδια από 
συµβάν που µπορεί να µην έχει καταλήξει σε ατύχηµα, ή απλά να µην έχει καταγραφεί, 
επειδή δεν έγινε εµπλοκή της τροχαίας. Τέτοια σηµάδια είναι, π.χ. τα ίχνη τροχών επί του 
οδοστρώµατος λόγω έντονης πέδησης ή ίχνη πρόσκρουσης στην όψη στηθαίων, τοιχείων 
σκυροδέµατος ή άλλου υλικού ή σηµάδια παραµόρφωσης σε χαλύβδινα στηθαία. Ως εκ 
τούτου, η φωτογραφική τεκµηρίωση θα συνοδεύεται και από περιγραφή των τοπικών 
χαρακτηριστικών της οδού και των εκτιµώµενων συνθηκών στη συγκεκριµένη θέση του 
εικαζόµενου συµβάντος, δηλαδή αν αυτή είναι: 

• σε ευθυγραµµία της οριζόντιας ή/και κατακόρυφης χάραξης 

• σε καµπύλη της οριζόντιας ή/και κατακόρυφης χάραξης µε αναφορά του 
συγκεκριµένου µεγέθους της ακτίνας 

• σε κατωφέρεια ή ανωφέρεια 

• σε απόσταση (αναφέρεται το περίπου µήκος) πριν ή µετά από καµπύλη 
οριζόντια ή/και κατακόρυφη της χάραξης 

• σε άλλο χαρακτηριστικό σηµείο που µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα 
 
Στόχος της περιγραφής θα είναι, η κατά το δυνατό καλύτερη αντίληψη των συνθηκών 
κυκλοφορίας στην εκάστοτε εξεταζόµενη θέση, προκειµένου να εκτιµηθούν πιθανοί 
επιβαρυντικοί παράγοντες και να υποδειχθούν τα ενδεικνυόµενα προληπτικά µέτρα. 
 
2.2.1.3. Καταγραφή φθορών οδοστρώµατος 

Με τη βοήθεια της βιντεοσκόπησης ή και της αυτοψίας θα καταγραφούν οι θέσεις του 
οδοστρώµατος των οδικών τµηµάτων που παρουσιάζουν ένα ή και ταυτόχρονα περισσότερα 
από τα δώδεκα είδη φθοράς τα οποία ορίζονται στον επόµενο πίνακα. Η καταγραφή θα γίνει 
για κάθε είδος φθοράς χωριστά στο πλάτος του οδοστρώµατος της κάθε λωρίδας 
κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
 
 

Πίνακας 2.1.3-1: Είδη φθορών οδοστρώµατος 

# Είδος φθοράς Σύµβολο Μονάδα µέτρησης 
1 

Ρωγµάτωση  
 

1.1 Ρωγµάτωση Κατά µήκος Ιχνών Τροχού (ΡΚΙ) Μήκος [m] 
1.2 Ρωγµάτωση Κατά µήκος Αρµών  (ΡΚΑ) Μήκος [m] 
1.3 Ρωγµάτωση Άκρου Οδοστρώµατος  (ΡΑΟ) Μήκος [m] 
1.4 Ρωγµάτωση Εγκάρσια  (ΡΕ) Αριθµός [ - ] 
1.5 Ρωγµάτωση Μαιανδρισµού Κατά µήκος  (ΡΜΚ) Μήκος [m] 
1.6 Ρωγµάτωση Αλιγάτορα  (ΡΑ) Επιφάνεια [m2] 
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2 
Παραµόρφωση Επιφάνειας  

 

2.1 Τροχοαυλάκωση  (ΤΡΧΑ) Μήκος [m] 
2.2 Εκτόπιση  (ΕΚΤ) Μήκος [m] 
2.3 Παραµόρφωση  (ΠΑΡ) Μήκος [m] 
3 

Βλάβη Επιφάνειας  
 

3.1 Εφίδρωση  (ΕΦΙ) Μήκος [m] 
3.2 Λακκούβες  (ΛΚΒ) Αριθµός [ - ] 
3.3 Αποφλοίωση  (ΑΠΦ) Μήκος [m] 

 

2.2.2. Εντοπισµός Προβληµάτων 

Για τον προσδιορισµό των αναγκαίων επεµβάσεων θα ακολουθήσει ο έλεγχος της 
γεωµετρίας της χάραξης των οδικών τµηµάτων, ενώ στη συνέχεια µε τα στοιχεία που θα 
έχουν ληφθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, τα στοιχεία των ατυχηµάτων, τη φωτογραφική 
τεκµηρίωση και την καταγραφή φθορών οδοστρώµατος, θα εντοπιστούν τα τυχόν 
προβλήµατα ως προς τη φυσική και τη λειτουργική κατάσταση της υφιστάµενης οδικής 
υποδοµής και θα διερευνηθούν και διατυπωθούν αντίστοιχες προτάσεις για διορθωτικά 
µέτρα. 

 
2.2.2.1. Έλεγχος γεωµετρίας χάραξης 

Θα γίνει έλεγχος της γεωµετρίας της χάραξης κάθε οδικού τµήµατος ως προς τα δυο πρώτα 
(Ι και ΙΙ) κριτήρια ασφαλείας των ΟΜΟΕ-Χ. Για αυτό το σκοπό θα δοθούν οδηγίες για την 
υποβοήθηση στην τυποποίηση της απαιτούµενης διαδικασίας και του τρόπου παρουσίασης 
της ολοκληρωµένης εργασίας στον Ανάδοχο. Η τυποποίηση θα εστιάζεται στον τρόπο 
παρουσίασης των δεδοµένων, των ελέγχων και των αποτελεσµάτων/συµπερασµάτων. 

 
2.2.2.2. Επεξεργασία στοιχείων καταγραφής 

Για τον προσδιορισµό των αναγκαίων επεµβάσεων, σε κάθε οδικό άξονα, θα γίνει 
επεξεργασία των στοιχείων της καταγραφής, σύµφωνα µε τις αναλυτικές Οδηγίες 
(τυποποιηµένα ερωτηµατολόγια και άλλα υποδείγµατα), που θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον 
Ανάδοχο. Το αποτέλεσµα της εν λόγω επεξεργασίας θα είναι η διαπίστωση προβληµάτων, 
από αδυναµίες του σχεδιασµού, ή και της φυσικής και λειτουργικής κατάστασης της οδικής 
υποδοµής.  

 
2.2.2.3. ∆ιαπίστωση προβληµάτων 

Η διαπίστωση των προβληµάτων που θα προκύψουν από τις προηγούµενες εργασίες 
§2.2.2.1 και §2.2.2.2, θα παρουσιαστούν σε τυποποιηµένο πίνακα, που θα χορηγήσει η 
Υπηρεσία στον Ανάδοχο. 

 
2.2.3.  Προτάσεις Απαιτουµένων Επεµβάσεων 

Από τις προαναφερόµενες εργασίες θα προκύψουν προτάσεις για τις απαιτούµενες 
επεµβάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε σχέδια και θα περιγραφούν σε τυποποιηµένους 
πίνακες, που θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον Ανάδοχο. 

Οι απαιτούµενες επεµβάσεις θα διαχωριστούν σε βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες, µε 
τη βοήθεια κριτηρίων και οδηγιών που θα δοθούν από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο. Με τις 
εν λόγω οδηγίες, επίσης, θα καθορίζεται ο περαιτέρω διαχωρισµός των βραχυπρόθεσµων 
επεµβάσεων κάθε θέσης σε ενότητες µε διαφορετικές προτεραιότητες, ώστε αντίστοιχα να 
γίνεται διαχωρισµός των απαιτουµένων εργασιών για την προµέτρηση και τον αντίστοιχο 
προϋπολογισµό. 
Για τον προσδιορισµό των βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων θα εξετασθούν οι δυνατότητες 
που παρέχονται από την υφιστάµενη κατάσταση κατά µήκος του κάθε οδικού τµήµατος, 
λαµβάνοντας υπόψη τη διαθέσιµη ζώνη απαλλοτρίωσης, καθώς και τη φυσική ή τεχνητή 
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διαµόρφωση του παρόδιου χώρου. Η δυνατότητα υλοποίησης θα συναποφασιστεί µε την 
Υπηρεσία, ώστε να καθοριστεί το αντικείµενο έργων που θα περιληφθεί στις 
βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις. Γι αυτό το σκοπό, στις περιπτώσεις που προκύπτει αµφιβολία 
για τη διαθεσιµότητα επαρκούς ζώνης απαλλοτρίωσης, θα ζητείται η συνδροµή της τοπικής 
Υπηρεσίας. Τέτοια ζητήµατα αναµένεται να προκύψουν στις περιπτώσεις ανάγκης 
διαπλάτυνσης του υφιστάµενου οδοστρώµατος, π.χ. για τη διαµόρφωση ισόπεδου κόµβου 
µε λωρίδες αριστερής στροφής, µε νησίδες κλπ. 
Οι βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας θα καθοριστούν µε 
ιεραρχηµένη προτεραιότητα υλοποίησης στις θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), οι 
οποίες διακρίνονται σε: 

• Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας Αποδειγµένα (ΜΟΑ-Α), δηλαδή αυτές που 
έχουν προκύψει από στατιστικές ή και άλλες αναλύσεις πραγµατικών 
ατυχηµάτων στο εξεταζόµενο οδικό δίκτυο 

• Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας Μαρτυριών (ΜΟΑ-Μ), δηλαδή αυτές που 
υποδεικνύονται από τους αρµόδιους φορείς αστυνόµευσης και συντήρησης 
του οδικού δικτύου 

• Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας ∆υνητικά (ΜΟΑ-∆), δηλαδή αυτές όπου 
διαπιστώνονται προβλήµατα λόγω αδυναµιών στο σχεδιασµό ή και στη 
φυσική και λειτουργική κατάσταση (βλ. προηγούµενες §2.2.2.1 και §2.2.2.2) 

 
Οι προβλεπόµενες βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις θα παρουσιαστούν σε χάρτες κλ. 1:5000 
(σε υπόβαθρο δορυφορικών εικόνων, ή ορθοφωτοχαρτών στην περίπτωση που οι τελευταίοι 
χορηγηθούν από την Υπηρεσία) όπου θα απεικονίζονται κατά το δυνατόν όλα τα είδη 
εργασιών. Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τα ποσοτικά µεγέθη των έργων θα 
περιληφθούν σε αντίστοιχους πίνακες. Σκοπός είναι να δοθεί µια κατά το δυνατό πληρέστερη 
εικόνα, ποιοτική και ποσοτική για το κάθε είδος κατασκευών, που θα ενσωµατωθεί στην 
Τεχνική Περιγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
Όπου απαιτηθεί, όπως π.χ. σε θέσεις όπου θα προταθεί βελτίωση (εφικτή στο διαθέσιµο 
πλάτος ζώνης απαλλοτρίωσης) της υφιστάµενης διαµόρφωσης ισόπεδου κόµβου, ή σε άλλες 
θέσεις µειωµένης οδικής ασφάλειας, οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε υπόβαθρα 
δορυφορικών εικόνων σε κλ. 1:2500 (ή 1:1000, στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί από 
την Υπηρεσία ορθοφωτοχάρτες). 
 
2.2.4. Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Εργασιών Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων 

Για τα έργα που θα πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να υλοποιηθούν οι βραχυπρόθεσµες 
επεµβάσεις θα γίνει προµέτρηση των προβλεπόµενων εργασιών για κάθε οδικό τµήµα ανά 
θέση και ανά προτεραιότητα, όπως θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. Η προµέτρηση θα γίνει 
µε τη βοήθεια τυποποιηµένου έντυπου που θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον Ανάδοχο. 

Με βάση την προµέτρηση των εν λόγω εργασιών θα συνταχθούν αντίστοιχοι 
προϋπολογισµοί. Αυτοί θα συνταχθούν µε βάση το περιγραφικό τιµολόγιο και τις τιµές 
µονάδας που θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον Ανάδοχο. 
 

2.2.5. Παρουσίαση Μεσοπρόθεσµων Επεµβάσεων 

Όλες οι επεµβάσεις, που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν (σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας) στις βραχυπρόθεσµες, θα καταγραφούν ως επεµβάσεις µεσοπρόθεσµες, για τις 
οποίες θα συνταχθεί αντίστοιχη έκθεση. Αυτή θα συνοδεύεται από ένα σχέδιο Γενικής 
Οριζοντιογραφίας στην οποία θα παρουσιάζονται µε κατάλληλη επισήµανση τα οδικά 
τµήµατα στα οποία έχουν προσδιοριστεί µεσοπρόθεσµες επεµβάσεις, καθώς και το είδος 
των επεµβάσεων όσο αυτό είναι δυνατό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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2.2.6. Εκθέσεις 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν µε τη σύνταξη και υποβολή δυο εκθέσεων µε περιεχόµενα 
που αναφέρονται στους επόµενους δυο πίνακες. 

 
2.2.6.1.Έκθεση Εργασιών Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Περιγραφή Εξεταζόµενων Οδικών Τµηµάτων (ονοµασία, µήκος, 

χαρακτηριστικά) 
1.2 Γενική Πληροφορία 

• Η ταξινοµηµένη πληροφορία που θα έχει ληφθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

• Τα προγράµµατα σηµατοδότησης και η οριζοντιογραφία ή τα σκαριφήµατα του 
κόµβου, σε όσους κόµβους υπάρχει φωτεινή σηµατοδότηση και συµβαίνουν 
ατυχήµατα. 

• Η λειτουργική κατάταξη του κάθε οδικού τµήµατος σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ – 
ΛΚΟ∆. 

• Η διατοµή της οδού όπως αυτή παρέχεται από την αρµόδια Υπηρεσία. 

• Η πληροφορία περί των Σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε» για όσα οδικά 
τµήµατα έχουν δοθεί τα σχετικά στοιχεία από την αρµόδια Υπηρεσία. 

• Η επεξεργασµένη συνοπτική πληροφορία που θα δοθεί από την Υπηρεσία για 
τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των ατυχηµάτων της τελευταίας τριετίας.  

• Η πληροφορία για τις επικίνδυνες θέσεις που έχει ληφθεί από αρµόδιες 
Υπηρεσίες (Τροχαία, Περιφέρεια, ∆ήµος κλπ.). 

• Η πληροφορία για ειδικά ζητήµατα που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια, όπως 
π.χ. σε διασταυρώσεις ή παράλληλης πορείας της οδού µε σιδ. Γραµµές, ή 
µεγάλες αρδευτικές διώρυγες, κλπ. 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
2.1 Προγραµµατισµός και Εκτέλεση Καταγραφής Υφισταµένης Κατάστασης 
2.2 Ετοιµασία Υποβάθρων Οριζοντιογραφίας 
2.3 Επεξεργασία Μετρήσεων Καταγραφής 
2.4 Αξιολόγηση ∆εδοµένων Φυσικής και Λειτουργικής Κατάστασης Υφιστάµενης 

Οδικής Υποδοµής 
2.5 Προτεινόµενα ∆ιορθωτικά Μέτρα – Κατάλογος Επεµβάσεων 
2.6 Κατάταξη Επεµβάσεων σε Βραχυπρόθεσµες και Μεσοπρόθεσµες 
2.6.1 Οµαδοποίηση βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων σε κατηγορίες 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
3.1 Βασικά Πρωτογενή Στοιχεία Μετρήσεων GPS (σε ψηφιακή µορφή) 
3.2 Φωτογραφική Τεκµηρίωση Προβληµατικών Θέσεων 
3.3 Πίνακες Στοιχείων Χάραξης Οδικών Αξόνων 
3.4 Πίνακες Ελέγχου Χαράξεων µε τα Κριτήρια Ι και ΙΙ των ΟΜΟΕ-Χ 
3.5 Πίνακες Προβληµάτων Οδικής Υποδοµής 
3.6 Πίνακες Φθορών Οδοστρώµατος 

 
 
2.2.6.2. Έκθεση Περιγραφής Μεσοπρόθεσµων Επεµβάσεων 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  
3. ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
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2.2.7. Στοιχεία Τευχών ∆ηµοπράτησης Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων 

Για το σύνολο των εργασιών υλοποίησης των βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων θα 
συνταχθούν χωριστά τα τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και «Προϋπολογισµός Μελέτης» 
αντίστοιχα για τις ενότητες εργασιών πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας, όπως αυτές θα 
έχουν συναποφασιστεί µε την Υπηρεσία. 

 
2.2.8. Αρχεία Βάσης ∆εδοµένων 

Όλα τα στοιχεία της φυσικής και λειτουργικής κατάστασης της οδικής υποδοµής τα οποία θα 
προκύψουν από την καταγραφή θα ενταχθούν σε βάση δεδοµένων από την Υπηρεσία. Για 
αυτό το σκοπό η Υπηρεσία θα χορηγήσει τυποποιηµένης µορφής πινάκες (σε Excel ή 
Access), στους οποίους θα εισαχθούν από τον Ανάδοχο αντίστοιχα κάθε στοιχείο που θα 
έχει καταγραφεί. 

 
2.2.9.  Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει ΣΑΥ-ΦΑΥ σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96, το Π.∆. 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001, τις οδηγίες και την τυποποιηµένη ψηφιακή µορφή που θα του 
χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 

2.3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα της µελέτης θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ΟΣΜΕΟ κλπ. Η 
υποβολή της µελέτης θα γίνει σε  6 (έξι) έντυπα αντίγραφα και ένα σε ψηφιακή µορφή.   
Στα παραδοτέα θα περιλαµβάνονται τα δεδοµένα, η περιγραφή, η τεκµηρίωση και τα 
αποτελέσµατα κλπ., σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες επεµβάσεις, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα επόµενα. 

Παραδοτέο 1. Αρχεία Βιντεοσκόπησης 
Θα περιλαµβάνονται τα αρχεία των βιντεοσκοπήσεων για κάθε 
οδικό άξονα τα οποία θα παραδώσει ο Ανάδοχος αµέσως µετά το 
πέρας της εν λόγω εργασίας, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 
από την Υπηρεσία για την έµµεση επισκόπηση της υφιστάµενης 
κατάστασης. 

Παραδοτέο 2. Αυτό θα περιλαµβάνει τα εξής τεύχη: 
Τεύχος 1: Γενικά Σχέδια Μελέτης 
Θα περιλαµβάνονται σε χωριστά τεύχη για τον κάθε οδικό άξονα της 
µελέτης, τα εξής:  
α. Σχέδια σε µέγεθος Α3, κλ. 1:5000, µε υπόβαθρο δορυφορικών 

εικόνων ή ορθοφωτοχαρτών, στα οποία θα απεικονίζονται ο 
άξονας της οδού µε τη χιλιοµέτρησή του, οι υφιστάµενοι και οι 
προς εγκατάσταση νέοι χιλιοµετρικοί δείκτες, καθώς και οι προς 
υλοποίηση βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις, σύµφωνα µε σχετικό 
πρότυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον Ανάδοχο.  

β. Σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας, που θα παρουσιάζει (σε ένα 
σχέδιο µεγέθους Α3) όλο το οδικό δίκτυο του Νοµού, το οποίο 
θα αποτελεί το 1ο Σχέδιο κάθε τεύχους. Με κατάλληλη 
επισήµανση θα δείχνεται το σύνολο των οδικών τµηµάτων στα 
οποία προβλέπονται βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις και 
αντίστοιχα το υπό µελέτη οδικό δίκτυο, στο οποίο αφορά το 
τεύχος, σύµφωνα µε πρότυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία 
στον Ανάδοχο. 

γ. Σχέδια, σε µέγεθος Α3 και σε κλ. 1:5000 για τα µήκη και 1:500 
(ή άλλης) για τα ύψη, των κατά µήκος τοµών των υπό µελέτη 
οδικών αξόνων. Αυτά θα τοποθετούνται στο εκάστοτε τεύχος σε 
σειρά µετά από τα σχέδια των οριζοντιογραφιών. 
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Τεύχος 2: Αναλυτικά Σχέδια Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων  
Όπου απαιτηθεί για λόγους αποσαφήνισης των προτεινόµενων 
κατασκευαστικών εργασιών, θα παρουσιάζονται σε υπόβαθρο 
δορυφορικών εικόνων κλ. 1:2500, (ή, εφόσον θα έχουν χορηγηθεί 
ορθοφωτοχάρτες από την Υπηρεσία, σε κλ. 1:1000) ανά οδικό 
άξονα της µελέτης τα εξής: 

• τα σκαριφήµατα της νέας γεωµετρικής διαµόρφωσης των 
ισόπεδων κόµβων στους οποίους προβλέπονται επεµβάσεις, 

• τα σκαριφήµατα των γενικότερων επεµβάσεων σε θέσεις 
µειωµένης οδικής ασφάλειας 

Στο ίδιο παραδοτέο, επίσης θα περιλαµβάνονται τα κατασκευαστικά 
σχέδια των υπό αντικατάσταση ή νέων πληροφοριακών πινακίδων, 
χωριστά για τον κάθε οδικό άξονα. 
Τεύχος 3: Προµέτρηση και Προϋπολογισµός Έργων 
Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων 
Θα περιλαµβάνονται, η προµέτρηση και ο προϋπολογισµός για τα 
έργα βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων ανά προτεραιότητα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Από την Υπηρεσία θα 
αποφασιστεί το σύνολο των εργασιών που θα ενταχθούν στις προς 
υλοποίηση βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις (ανά προτεραιότητα), 
ώστε να υποβληθούν τα οριστικά διορθωµένα τεύχη προµέτρησης 
και προϋπολογισµού και στην συνέχεια να συνταχθούν από την 
Υπηρεσία τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
Τεύχος 4: Έκθεση Εργασιών Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων 
Θα περιλαµβάνει την περιγραφή των προτεινόµενων 
βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων. Επίσης θα περιλαµβάνει και τις 
φωτογραφίες που τεκµηριώνουν τις ελλείψεις, ή/και προβλήµατα της 
υφιστάµενης κατάστασης. 

Παραδοτέο 3. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισµός Μελέτης- τελική 
µορφή 
Περιλαµβάνονται, η τεχνική περιγραφή και ο προϋπολογισµός της 
µελέτης σε χωριστά τεύχη, που θα αποτελέσουν  τα στοιχεία για τη 
σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης. 

Παραδοτέο 4. Τεύχος ΣΑΥ-ΦΑΥ 
Θα περιλαµβάνονται, τα τεύχη ΣΑΥ και ΦΑΥ που αφορούν µόνο στα 
έργα των βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων. 

Παραδοτέο 5. Έκθεση Εργασιών και Σχέδια Μεσοπρόθεσµων Επεµβάσεων 
Θα περιλαµβάνονται, η έκθεση εργασιών και τα σχέδια 
παρουσίασης της χωροθέτησης και του είδους όλων των 
προτεινόµενων µεσοπρόθεσµων επεµβάσεων. 

Παραδοτέο 6. Αρχεία Βάσης ∆εδοµένων 
Θα περιλαµβάνονται, οι πίνακες (σε Excel ή Access), για κάθε 
καταγραµµένο στοιχείο, που θα έχουν συµπληρωθεί από τον 
Ανάδοχο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Υπηρεσίας. 

Παραδοτέο 7. Ψηφιακά Αρχεία Σχεδίων, Τευχών, Πινάκων και Φωτογραφιών 
Θα περιλαµβάνονται, όλα τα ψηφιακά αρχεία των σχεδίων, τευχών 
και πινάκων της µελέτης, καθώς και οι φωτογραφίες σε όλες τις 
χαρακτηριστικές θέσεις, συνοδευόµενα από τεύχος τεκµηρίωσης. 
Αυτά θα καλύπτουν σε ότι αφορά τόσο τις  βραχυπρόθεσµες, όσο 
και τις µεσοπρόθεσµες επεµβάσεις. 
Οι οριζοντιογραφίες (περιλαµβανοµένων των υποβάθρων), που 
αφορούν στις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες επεµβάσεις, θα 
υποβληθούν στο σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87.  
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2.4. Προεκτίµηση αµοιβής και Τµηµατικές Πληρωµές 

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης κάθε σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
€99.836,10 µε στρογγυλοποίηση €100.000 (χωρίς ΦΠΑ).  

Ο υπολογισµός της αµοιβής έγινε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο ΓΕΝ4Β της Υ.Α. 
∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2005 περί «Έγκρισης της Β΄ βελτίωσης του Κανονισµού 
Προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του 
άρθρου 4 του Ν.3316/2005». 

Α 
/ α Παραδοτέα 

Ποσοστό επί της  
συµβατικής  
αµοιβής (%) 

  
Με τη 

παραλαβή 
Με την 
έγκριση 

1 Αρχεία βινετοσκόπησης (Παραδοτέο 1) 15%  

2 

Γενικά Σχέδια Μελέτης 
Αναλυτικά σχέδια Βραχυπρόθεσµων 
Επεµβάσεων 
Προµέτρηση-Προυπολογισµός και Έκθεση 
Εργασιών Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων 
(Παραδοτέο 2) 

55% 

 

3 
Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισµός 
Μελέτης -τελική µορφή (Παραδοτέο 3) 

 

4 
& 
5 

Τεύχος ΣΑΥ-ΦΑΥ &  
Έκθεση Εργασιών και Σχέδια Μεσοπρόθεσµων 
Επεµβάσεων (Παραδοτέα 4 & 5) 

 

6 
& 
7 

Αρχεία Βάσης ∆εδοµένων  
& Ψηφιακά Αρχεία Σχεδίων, Τευχών, Πινάκων 
και Φωτογραφιών (Παραδοτέα  6 & 7) 

 

30% 

  Σύνολο 100% 

 
 
 2.5. ∆ιαχείριση Μελετών  
• Ο Έλεγχος της µελέτης θα γίνει από Ανεξάρτητο Τεχνικό Σύµβουλο ο οποίος  θα επιλεγεί 
από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 
• Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε όλες τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Αρχές αλλά και τους Συµβούλους της Υπηρεσίας. 
 
2.6. Συνεργασία Μελετητών µε Συµβούλους και Υπηρεσία  

Η Υπηρεσία θα υποβοηθηθεί στο έργο της παρακολούθησης - επίβλεψης  των µελετών από 
Τεχνικούς Συµβούλους. Οι Ανάδοχοι θα είναι υποχρεωµένοι για την άµεση και συνεχή 
συνεργασία µαζί τους, για τη χορήγηση προς αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της µελέτης 
στοιχείων προόδου και αποτελεσµάτων, για την άµεση ανάδραση στις κατευθύνσεις – 
οδηγίες – διορθώσεις των Συµβούλων και για την προσφυγή σε αυτούς για οποιοδήποτε 
πρόβληµα τυχόν παρουσιαστεί. 

 
2.7. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής και Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής  
 
2.7.1. Γενικά 

Σκοπός της σύνταξης του σχεδίου αυτού στην φάση της µελέτης είναι να επισηµαίνονται 
έγκαιρα οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε τις βασικές παραδοχές του έργου και µε τις 
τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασµό ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής από τον 
Ανάδοχο  Κατασκευής. 
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Η σηµαντικότερη συνεισφορά του Αναδόχου στην πρόληψη κινδύνων µπορεί να γίνει κατά 
την φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόµη πολλές δυνατές 
εναλλακτικές λύσεις. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του κατά τον σχεδιασµό του 
τεχνικού έργου, τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 του Π.∆.17/96, προσαρµοσµένες στο υπό µελέτη έργο και συγκεκριµένα: 

• Την εξάλειψη των κινδύνων. 
• Την αντιµετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
• Την εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόµενα  

µέτρα για την πρόληψή τους. 
• Την περιγραφή της µεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού, όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, 
συντήρηση ή επισκευή του έργου. 

• Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 
• Την προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
• Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειµένου να προγραµµατίζονται οι διάφορες 

εργασίες ή φάσεις εργασίας. 
• Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων 

εργασίας. 
• Τον σχεδιασµό ενός συστήµατος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου 

στον οποίο θα αναφέρονται συγκεκριµένα οι ρόλοι και αρµοδιότητες των στελεχών 
διοίκησης του έργου καθώς και των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου. 

 
2.7.2. Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος µελέτης θα υποβάλλει µε το πέρας της µελέτης το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του υπό 
µελέτη έργου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ορίζονται 
στο άρθρο 3 του Π.∆. ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001. 

 
2.7.3. Συντονιστής Ασφάλειας και Υγιεινής  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει Συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων, ο 
οποίος και αναλαµβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. κατά το στάδιο της 
µελέτης. Αυτός αναλαµβάνει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.∆.305/96 και 
το όνοµά του ανακοινώνεται στην Ε.Ο.Α.Ε. το αργότερο εντός ενός µηνός από την ανάθεση 
της µελέτης. 

 
2.8. Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης  

Τα τεύχη δηµοπράτησης, για την κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται στην 
παρούσα, θα συνταχθούν από την Ε.Ο.Α.Ε. στη φάση δηµοπράτησης του έργου, 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα των ΜΕΒΟΑ. 

Στην παρούσα φάση ο ανάδοχος θα υποβάλει τα οριζόµενα στο παρόν  σύµφωνα και µε τα 
διαλαµβανόµενα στην παράγραφο §2.2.7 Στοιχεία Τευχών ∆ηµοπράτησης 
Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων,  µε τις παρακάτω επισηµάνσεις:   

• Στην Τεχνική Περιγραφή, θα περιγράφονται λεπτοµερώς οι περιλαµβανόµενες στο 
έργο εργασίες. 

• Η αναλυτική και λεπτοµερής προµέτρηση, όλων των εργασιών που απαιτούνται για 
την κατασκευή των έργων, µε τις υποδείξεις της ΕΟΑΕ ή και Συµβούλων. Θα 
καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι εργασίες να περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο 
τιµολόγιο εργασιών των ενιαίων τευχών δηµοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή στο 
πρότυπο τιµολόγιο που θα δοθεί  

• Ο προϋπολογισµός κατασκευής των έργων, θα γίνεται µε χρήση της προµέτρησης 
της ως άνω παραγράφου και µε τιµές που θα βασίζονται στα άρθρα του τιµολογίου 
των ενιαίων τευχών δηµοπράτησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή και του πρότυπου α 
τιµολογίου που θα τους δοθεί.  Για εργασίες µη περιλαµβανόµενες στα εγκεκριµένα 
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τιµολόγια, θα προτείνονται τιµές οι οποίες θα προκύπτουν από έρευνα αγοράς, σε 
συνεννόηση µε την Ε.Ο.Α.Ε. και τους ΤΣ. 

 

 3. Τεχνικά Στοιχεία Μελέτης  

Η ∆ιαδικασία Μελέτης που καλύπτει τους Κανονισµούς, τα κριτήρια και τα παραδοτέα τεύχη 
Μελέτης θα είναι σύµφωνη µε την παρούσα και  τις ισχύουσες προδιαγραφές που  την 
συνοδεύουν, τις  ισχύουσες Ο.Μ.Ο.Ε. και Ο.Σ.Μ.Ε.Ο της Ε.Ο.Α.Ε. 

3.1. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών και Τεύχη Αναφοράς 

Οι µελέτες θα συντάσσονται µε βάση το τεχνικό αντικείµενο όπως αυτό αναλυτικά 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος και βοηθητικά θα χρησιµοποιηθούν (σε 
συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ και τους Συµβούλους της) τα κάτωθι : 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 2 - ∆ιατοµές - ΟΜΟΕ-∆/2001. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 3 - Χαράξεις - ΟΜΟΕ-Χ/2001. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 4 – Κύριες Αστικές Οδοί - ΟΜΟΕ-ΚΑΟ/2001. 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 7 - Σήµανση Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς 

- ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ / 2002. 
• "Τεχνική προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 

κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια" - ΦΕΚ 946Β' / 9-7-2003. 
• Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας - Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. - Αναθεώρηση Α3 - Ιούνιος 

2001- Εγνατία Οδός Α.Ε..    
• Ο «Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ολοκληρώθηκε µε τις 

διατάξεις του Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α/2-3-07).  
• Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 

Νοεµβρίου 2008, για τη διαχείριση της Ασφάλειας των οδικών υποδοµών. 
• Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκπόνηση «Μελέτης Προσδιορισµού της επικινδυνότητας 

οδικού άξονα και εντοπισµού τµηµάτων και θέσεων Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας καθώς 
και προτάσεων Βραχυπρόθεσµων Παρεµβάσεων µε στόχο την άµεση βελτίωση του 
επιπέδου Οδικής Ασφάλειας». – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
έργων, ∆ιεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (∆3).  

• Γερµανικοί Κανονισµού RAS-K-1/88, ισόπεδοι κόµβοι 
• Πρότυπα Κατασκευής ΄Εργων  
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
• PIARC – Road Safety Manual / 2003. 
• European Union Road Federation – ERF – Good Practice Guidelines to Infrastructural 

ROAD SAFETY, 2002 
• Design Manual for Roads and Bridges HD 19/03 -11/2003 “Road Safety Audit”, GB 
• RIPCORD – ISEREST – Road Safety Audit – Best Practice Guidelines, Qualification for 

Auditors and Programming, 2005. 
• RIPCORD – ISEREST – Road Safety Inspections : Best Practice and implementation 

plan, 2005.  
• RIPCORD – ISEREST – Black Spot Management and safety analysis of Road Networks 

– Best Practice Guidelines and Implementation Steps, 2005.  
• RIPCORD – ISEREST – SEROES – Best practice in Road Safety Measures – Best 

Practice safety information expert system, 2005. 
 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
• “Hazard Elimination Program Manual”, Texas Department of Transportation, 2005 
 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
• Austroads - “Road Safety Audit” 2nd edition, Austroads, Sydney, Australia, 2000 
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3.2. Λοιπά Στοιχεία 

Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την ΕΟΑΕ και τον Σύµβουλο για όλα τα θέµατα που θα 
διαχειρίζεται. Θα πρέπει επίσης, σε συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ και τον Σύµβουλο να 
επικοινωνεί µε όλες τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές για ενηµέρωση τους και την λήψη των 
τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων. 

 
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
4.1. Γενικά 

Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία για την περαίωση 
του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού. Η έναρξη της συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής του. 

Στο παρόν «Τεχνικό Αντικείµενο» περιλαµβάνεται πίνακας στον οποίο αναγράφεται ο 
εκτιµώµενος συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης κάθε επί µέρους σταδίου µελέτης. Με 
βάση τον πίνακα αυτό, στη φάση του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα συντάξουν 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των µελετών, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της τεχνικής 
προσφοράς τους, και από το οποίο θα προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του 
συνόλου του µελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαµβάνει τις 
καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

Ο καθαρός χρόνος του πίνακα περιλαµβάνει αφ’ ενός µεν τον χρόνο εκπόνησης της µελέτης, 
αφ’ ετέρου δε τον χρόνο για τυχόν απαιτούµενες επανυποβολές, και είναι δυνατόν στο 
χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα υποβάλουν οι µετέχοντες στο διαγωνισµό, να µοιράζεται σε 
δυο ή περισσότερα τµήµατα µε ενδιάµεσο επιπρόσθετο χρόνο για ελέγχους, εγκρίσεις κ.λ.π.  

Στο υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης του 
παρόντος αντικειµένου, για κάθε στάδιο, τα ακριβή σηµεία έναρξης και λήξης κάθε 
µελετητικής δραστηριότητας, ο επιπρόσθετος χρόνος για εγκρίσεις και συναινέσεις άλλων 
υπηρεσιών ή φορέων κ.λ.π., έτσι ώστε να τηρείται η συνολική προθεσµία ολοκλήρωσης του 
µελετητικού έργου, όπως αναγράφεται στον Πίνακα .  

Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα είναι δεσµευτικό για τον Ανάδοχο και µε βάση αυτό, σε 
διάστηµα 15 ηµερών από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συµφωνητικού, θα συντάξει το 
λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα γραµµικό κατ΄ ελάχιστο.  

Σε περίπτωση κατά την οποία στάδιο µελέτης χαρακτηρίζεται «Αναθεώρηση και 
Επανυποβολή», η επανυποβολή θα γίνεται σε διάστηµα 10 ηµερών από την γνωστοποίηση 
στον Ανάδοχο των σχολίων, εκτός αν ορισθεί από την Υπηρεσία άλλη προθεσµία. 
Καθυστέρηση της επανυποβολής, πέραν των 10 ηµερών ή της οριζόµενης προθεσµίας, θα 
επιφέρει ποινικές ρήτρες καθυστέρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Σ.Υ. για 
υπέρβαση τµηµατικής προθεσµίας. 

Εάν η επανυποβολή ζητήθηκε επειδή η υποβληθείσα µελέτη χρειάζεται διορθώσεις και 
συµπληρώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. Αν η 
επανυποβολή ζητήθηκε λόγω αλλαγών για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, 
παρατείνεται η αρχική προθεσµία για χρόνο ίσο µε τον χρόνο που ορίσθηκε για την 
επανυποβολή. 

Ο συνολικός συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού έργου ανέρχεται σε δέκα έξι 
(16) εβδοµάδες. Οι καθαροί χρόνοι και ο επιπρόσθετος χρόνος του χρονοδιαγράµµατος που 
θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι στην τεχνική προσφορά τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις δέκα έξι (16) εβδοµάδες. Αντιθέτως είναι δυνατόν να συντοµευτεί ο χρόνος αυτός, υπό τον 
όρο ότι η κάθε συντόµευση θα αιτιολογείται πλήρως από την οργανωτική 
αποτελεσµατικότητα της οµάδας µελέτης, σε συνδυασµό µε τη στελέχωσή της, την 
αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας, την αξιοποίηση του 
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εξοπλισµού και την απασχόληση του υποψηφίου και της οµάδας του από εκπονούµενες 
µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 
 

# Εργασία

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Πρόδροµες Ενέργειες
1.1 Στοιχεία από την Υπηρεσία 
1.2 Στοιχεία από Τοπικές Υπηρεσίες
2 Κύριες Εργασίες
2.1 Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης 
2.1.1 Προσδιορισµός  Γεωµετρίας Άξονα Οδών

2.1.2 α. Φωτογραφική Τεκµηρίωση - Βιντεοσκόπηση Σ ΣΓ
2.1.2 β. Φωτογραφική Τεκµηρίωση - Λήψη φωτογραφιών σε χαρακτηριστικές θέσεις
2.1.3 Καταγραφή Φθορών Οδοστρώµατος

2.2 Εντοπισµός προβληµάτων

2.2.1 Έλεγχος Γεωµετρίας Χάραξης
2.2.2 Επεξεργασία Στοιχείων Καταγραφής
2.2.3 ∆ιαπίστωση προβληµάτων

2.3 Προτάσεις Απαιτουµένων Επεµβάσεων

∆ιαχωρισµός επεµβάσεων σε Βραχ. και Μεσοπρ. Σ ΣΓ
Απεικόνιση Βραχ. Επεµβάσεων σε Χάρτες Σ ΣΓ
Σχεδίαση νέων πληροφοριακών πινακίδων Σ ΣΓ

2.4 Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Εργασιών Βραχ.Επεµβάσεων Σ ΣΓ
2.5 Παρουσίαση Μεσοπρόθεσµων Επεµβάσεων Σ ΣΓ
2.6 Εκθέσεις

Εκθεση Εργασιών Βραχυπρόθεσµων Επεµβάσεων Σ ΣΓ
Εκθεση Εργασιών Μεσοπρόθεσµων Επεµβάσεων Σ ΣΓ

2.7 Στοιχεία Τευχών ∆ηµοπράτησης Σ
3 Υλοποίηση Βάσης ∆εδοµένων Σ ΣΓ
4 ΣΑΥ-ΦΑΥ Σ ΣΓ
5 Υποβολή συνόλου ψηφιακών αρχείων Σ ΣΓ

Παραδοτέα

Εβδοµάδες

Ε

Π2 Π4,Π5,
Π6,Π7

Π1

ΣΓ

Π3

 
 

∆ιάρκεια εργασίας
∆ιάρκεια επιµέρους εργασιών

Σ Σχολιασµός Παραδοτέων 
ΣΓ Σύµφωνη γνώµη για το τελικό Παραδοτέο
Ε Εγκριση συνόλου Παραδοτέων µελέτης

Π1, Π2.... Παραδοτέα

 
 

Η σύντοµη σχετικά συνολική διάρκεια των µελετών, οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις 
σε χρονική επικάλυψη ή/και παράλληλη εκτέλεση µεταξύ των διάφορων εργασιών της 
µελέτης.  

Σηµειώνεται ότι στις πρώτες 7 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης η Υπηρεσία 
σκοπεύει να πραγµατοποιήσει µία γενική ενηµέρωση – εκπαίδευση όλων των Αναδόχων των 
συµβάσεων, οι οποίοι θα κληθούν και θα είναι υποχρεωτικό να συµµετάσχουν σε Σύσκεψη, 
µε σκοπό την από κοινού κατανόηση των στόχων, αντικειµένων και απαιτήσεων των 
µελετών, την επεξήγηση – αντιµετώπιση αποριών των αναλυτικών οδηγιών που θα 
χορηγηθούν και εν γένει, την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της έγκαιρης, άρτιας και 
οµοιογενούς εκπόνησης των µελετών.  

 
5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
5.1. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

Απαίτηση για την ΕΟΑΕ είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον Σύµβουλο 
Μελετητή. Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν 
τον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό αποδεκτής πρακτικής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών, κατ΄ απαίτηση της ΕΟΑΕ. 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η ΕΟΑΕ θα ελέγχει τον Ανάδοχο για το εάν τηρεί τέτοιες 
διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ή/και θα επισκέπτεται τα 
γραφεία του Αναδόχου για να ελέγχει την πρόοδο των έργων. Κατόπιν του ελέγχου, η ΕΟΑΕ 
θα συντάξει µια έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. Η έκθεση θα 
επισηµαίνει οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες του Αναδόχου και θα ορίσει 
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χρονοδιάγραµµα για την βελτίωση/συµπλήρωση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει 
διόρθωση των ατελειών, η ΕΟΑΕ θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση. Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία δεν ακολουθεί 
τις διαδικασίες αυτές. 

Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής: 

• ∆ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων 
στοιχείων. 

• Αναφορά στην εισαγωγή του τεύχους υπολογισµών των κανονισµών µελέτης και των 
παραδοχών που εφαρµόστηκαν. 

• Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις 
και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη καθώς και του 
Ελεγκτή. Να γίνεται σχετική τροποποίηση στο πρωτοσέλιδο που παραδίδεται από την 
ΕΟΑΕ. 

• Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Συντάξας.  

• Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι 
εισερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. 

• ∆ιαδικασία για τον έλεγχο αλλαγών των µελετών. 

• Σύστηµα καταγραφής αλλαγών στις µελέτες οι οποίες προέρχονται από εσωτερικές ή και 
εξωτερικές πηγές. 

• Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. 

• Σύστηµα διανοµής για την πληροφόρηση των στελεχών της Οµάδας Μελετών σχετικά µε 
τις αλλαγές και τη σχετική αλληλογραφία (ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά σε περίπτωση που η 
οµάδα µελετών δεν στεγάζεται εξ ολοκλήρου στα ίδια γραφεία). 

• ∆ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου. 

• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. 

• Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα σύνταξης εκθέσεων προόδου για την καταγραφή της 
προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό των 
προβληµάτων. 

 
5.2. Συντονισµός 

Υποχρέωση του Αναδόχου, είναι ο ορισµός Συντονιστή, ο οποίος θα παρακολουθεί την 
εξέλιξη της µελέτης, θα είναι υπεύθυνος στην τήρηση της συµβατότητας µεταξύ των 
παραδοτέων και την ορθότητα των στοιχείων της µελέτης  και στην  εξασφάλιση της τήρησης  
του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος εργασιών.  

Ο Συντονιστής θα συµµετέχει υποχρεωτικά στις συσκέψεις µε την ΕΟΑΕ και τον Τεχνικό της 
Σύµβουλο  και θα έχει εµπειρία  τουλάχιστον 8ετή  σε συγκοινωνιακές µελέτες. 
Ο Συντονιστής θα είναι σε συνεχή επικοινωνία µε όλα τα µέλη της οµάδας, την ΕΟΑΕ και τον 
Τεχνικό της σύµβουλο, ώστε να εξασφαλίζεται  η ποιότητα της µελέτης. 
Η σχετική αλληλογραφία θα κοινοποιείται και στον Τεχνικό Σύµβουλο.   
 
5.3. Αρχειοθέτηση, έντυπα και παραδοτέα 
 
Όλες οι µελέτες θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της ΕΟΑΕ. Κάθε έγγραφο θα 
περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών διατµηµατικού ελέγχου και το φύλλο Ελέγχου 
Ποιότητας. 
Όλα τα σχέδια θα φέρουν τον τυπικό πίνακα τίτλου της ΕΟΑΕ. 
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Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό 
αύξοντα αριθµό αναφοράς της ΕΟΑΕ. Θα τηρείται κατάλογος αριθµών αναφοράς από κάθε 
γραφείο το οποίο συµµετέχει στις εργασίες. 
Όλα τα παραδοτέα θα εκπονούνται σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο παρόν τεχνικό 
αντικείµενο. 
 
Α. ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Όλα τα υποβλητέα στοιχεία θα παραδίδονται εκτυπωµένα σε χαρτί και σε ψηφιακή µορφή. 
Τα στοιχεία µελέτης θα υποβάλλονται µε τη µορφή που προβλέπεται από τις ΟΣΜΕΟ. Όλα 
τα κείµενα θα είναι σε µορφή Microsoft Word 7.0. 
 
Επιπροσθέτως των λεπτοµερειών που περιέχονται στις ΟΣΜΕΟ και αφορούν την ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα: 
1. Για όλες τις µελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως “ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ” και µόνον για 

αυτές, θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό θα 
υποβάλλεται µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από την ΕΟΑΕ. 

2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και να φέρει τα εξής: 
Α. Όνοµα εταιρίας  
Β. Είδος παραδοτέου  
Γ. Αριθµός και όνοµα του τµήµατος υπό µελέτη. 
∆. Ηµεροµηνία παραγωγής.  

3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους 
(INDEX) σε Word ή text file και να παραδίδονται σε CD-ROM ή DVD-ROM.  
∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM ανά υποβολή. 

4. Τα περιεχόµενα (INDEX) πρέπει να αναφέρουν: 
• Την δοµή των αρχειοκαταλόγων του µέσου αποθήκευσης (CD-ROM ή DVD-

ROM). 
• To όνοµα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. 
• Ηµεροµηνία τελευταίας µεταβολής κάθε αρχείου. 
• Το θέµα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συµπεραίνεται άµεσα από το 

όνοµα του αρχείου. 
• Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Ανάδοχος κρίνει ότι θα βοηθήσουν την 

Ε.Ο.Α.Ε. κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή 
των layers των drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν) 

5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα 
αντίστοιχα εκτυπωµένα σχέδια.  

6. ∆εν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισµένων χαρτών και σχεδίων, παρά 
µόνο αν αυτό ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σκαναρισµένα 
δελτία γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές µελέτες). Όλα τα τεχνικά σχέδια πρέπει να 
υποβάλλονται σε µορφή ψηφιακού vector αρχείου, όπως περιγράφεται στις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 

7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και όχι 
“σπασµένο” σε περισσότερα του ενός αρχεία. 

8.  Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση των παρακάτω: 
• Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά 

προτίµηση στο format του DWG (AutoCad). Σε περίπτωση αδυναµίας 
παράδοσης στο παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή 
του DXF. Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική 
πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, 
ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να 
παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell 
libraries), και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τη φάση της δηµιουργίας τους. Επίσης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα 
αρχεία που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (ctb).  
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• Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCad η 
οποία γίνεται αποδεκτή από το σύστηµα της Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι η 2005. 
Οµοίως ισχύει για τα αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν από την AutoCad 
2005. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες 
σχεδιαστικές πλατφόρµες που θα χρησιµοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της 
διαφοροποιηµένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής 
πληροφορίας.  

• Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόµενη έκδοση θα πρέπει να 
περιέχει αποκλειστικά και µόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και 
περιγραφική πληροφορία.  

• Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου 
προβολικού συστήµατος συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική 
ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγµένων.  

• Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσµατικής 
πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγµένη στο προβολικό σύστηµα 
συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87 (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.). Τα 
σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο 
(layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω 
αριστεράς γωνίας του καννάβου.  

9.  Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει (εντός του σχεδίου) την 
τυποποιηµένη πινακίδα του (Title Block). Οι Πινακίδες των σχεδίων δεν θα πρέπει να 
δίνονται χωριστά (π.χ. σε αρχείο Word, ή σε σκαναρισµένο αρχείο). 

10. Ειδικά στην περίπτωση υποβολής αρχείων Word µε εικόνες “inserted”, αυτές θα 
πρέπει: 
• να είναι της µικρότερης δυνατής ανάλυσης, ώστε να µην επιβαρύνουν το αρχείο 

του Word χωρίς λόγο.  

• να υποβάλλονται και ξεχωριστά σαν µεµονωµένα αρχεία εικόνας, σύµφωνα µε την 
παρακάτω σχετική παράγραφο  

11.  Τα υπόλοιπα στοιχεία (εκθέσεις, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από τα 
προγράµµατα της Microsoft Office 2003 (Word 2003, Excel 2003) για Windows XP. 

 
 
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ  

Οι απαιτήσεις για τις γραµµατοσειρές είναι ως εξής:  

• Όσα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές τύπου .SHX, αυτές θα πρέπει να 
στέλνονται µαζί µε τα σχέδια. 

• Αν τα σχέδια συµπεριλαµβάνουν γραµµατοσειρές .TTF (true type fonts), αυτές θα 
πρέπει να είναι ή Arial Greek ή Times New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, 
θα πρέπει να αποστέλλονται µαζί µε τα σχέδια. 

• Για όλες τις γραµµατοσειρές θα πρέπει το STYLE NAME - είδος γραµµατοσειράς - 
να είναι το ίδιο µε το FONT NAME - όνοµα της γραµµατοσειράς στην οποία 
“ανήκει” το συγκεκριµένο style.  

 
 
Γ. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (µόνο για φωτογραφίες) 

Στο CD-ROM θα υπάρχει θεµατικό directory structure ανάλογα µε το θέµα των εικόνων, 
εις τριπλούν:  

I. Ένα directory που θα περιλαµβάνει τις αρχικές, ασυµπίεστες σκαναρισµένες 
εικόνες, σε TIFF format (uncompressed). Τα αρχεία, ανάλογα µε το θέµα 
τους, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 8,5 ΜΒ το καθένα. 

II. Ένα δεύτερο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε 
µέγεθος ανά αρχείο ~ 1ΜΒ. 
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III. Ένα τρίτο directory µε τις ίδιες εικόνες συµπιεσµένες σε JPEG format, µε µέγεθος 
ανά αρχείο ~ 300Kb. 
IV. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των CD-ROM ή DVD-ROM ανά 

υποβολή. 
 
∆. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗΣ 

Τα αρχεία βίντεο θα παραδίδονται µέσω DVD-ROM ή Blu-Ray Disc, σε µορφή AVI ή 
MPEG, εις τριπλούν. 
Η ονοµατολογία των αρχείων θα ακολουθεί τους εξής κανόνες: 
Νοµός_Κατηγορία Οδού_Κωδικός Οδού_Χιλιοµέτρηση αρχής_Χιλιοµέτρηση 
τέλους_Ηµεροµηνία.avi ή mpeg 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Νοµός Η ονοµασία του νοµού στον οποίο εντάσσεται το οδικό δίκτυο.  
Κατηγορία Οδού Συντοµογραφία της κατηγορίας της οδού. Λαµβάνει τιµές EO 

(Εθνική Οδός) και EP (Επαρχιακή Οδός) 
Κωδικός αριθµός Οδού ΧΧΧ 
Χιλιοµέτρηση Η χιλιοµέτρηση που αφορά το τµήµα του άξονα που καλύπτει 

το συγκεκριµένο ψηφιακό αρχείο και δηλώνει και τη φορά 
µαγνητοσκόπησης. Εάν το βίντεο µαγνητοσκοπήθηκε 
κινούµενοι µε φθίνουσα χιλιοµέτρηση, π.χ. από το 80+000 
έως το 10+000, τότε ως χιλιοµέτρηση αρχής µπαίνει το 80000 
και ως χιλιοµέτρηση τέλους το 10000 χωριζόµενα µε τον 
χαρακτήρα «_» 

Ηµεροµηνία κατά την 
οποία έγινε η 
µαγνητοσκόπηση 

ΗΜ_ΜΜ_ΕΤΟΣ 

 
 5.4. Εκθέσεις – Συσκέψεις 

Ο µελετητής θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: 

� Εκθέσεις προόδου ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ 

� Ειδικές τεχνικές εκθέσεις , όπως ορίζονται στην παρούσα 

Εκθέσεις προόδου 

Ο Μελετητής θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Ε., οι οποίες θα 
παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συµφωνηµένου προγράµµατος. Η έκθεση αυτή θα 
περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την καλυπτόµενη 
περίοδο και µε αυτές που προγραµµατίζονται για την επόµενη χρονική περίοδο. Η έκθεση θα 
επισηµαίνει κάθε τυχόν καθυστέρηση σε σχέση µε το συνολικό χρονοδιάγραµµα, τα σηµεία 
προβληµατισµού και τις προτάσεις για την επίλυσή τους. 

Εκθέσεις µελέτης 

Οι εκθέσεις µελέτης θα υποβάλλονται σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο παρόν 
Αντικείµενο Εργασιών. 

Συσκέψεις 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προετοιµάζεται και να παρευρίσκεται σε συσκέψεις µε 
την ΕΟΑΕ και τον Τεχνικό της Σύµβουλο οποτεδήποτε αυτές ζητηθούν. Οι σκέψεις αυτές θα 
γίνονται στα γραφεία της ΕΟΑΕ, είτε του Τεχνικού Συµβούλου, είτε του Αναδόχου,  αν αυτό 
ζητηθεί.  

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου εντός 3 εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία σύσκεψης και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε.,  προς έλεγχο και 
στον Τεχνικό Σύµβουλο. 
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1:100.000ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΩΔ. ΣΥΣΤ. ΑΝΑΦ.
ΕΓΣΑ '87

Πρωτεύον Εθνικό

Δευτερεύον Εθνικό

Τριτεύον Εθνικό

Πρωτεύον Επαραχιακό

Δευτερεύον Επαρχιακό

Όριο Νομού

Ποτάμι

Ακτογραμμή

$ $ $ $ $ $D D D D D D Όριο κράτους

Νέα χάραξη που προτείνεται προς χαρακτηρισμό

Αποχαρακτηρισμένο Οδικό τμήμα

Δημοτική Οδός

Κωδικοποίηση προβλημάτων οδικού δικτύου (βάσει RTYPE)
Αβέβαιος ΧαρακτηρισμόςΑπεικονίζεται στο χάρτη της ΔΜΕΟ 

χωρίς να περιγράφεται στο Β.Δ. 1956/1963

Κωδικοποίηση διορθώσεων αρμοδίων φορέων (βάσει NTYPE)

Πρόταση χαρακτηρισμού / αποχαρακτηρισμού

") ") ") ") ") ") ") ") ") ") Μελλοντική χάραξη με πιθανό χαρακτηρισμό

Ακατανόητη παρατήρηση

") ") ") ") ") ") ") ") ") ") Συμπληρωματική χάραξη χαρακτηρισμένου άξονα

Κατάργηση χαρακτηρισμένου άξονα

Χαρακτηρισμός τμήματος χωρίς σχετική απόφαση

Διαφορετική αρίθμηση οδών

Διαφορετική κατηγορία οδών

Λίμνη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
( Χιονοδρομικό κέντρο
> Καταφύγιο - Κατασκήνωση
 Καλύβα – Χάνη
A Λουτρά
C Εργοστάσιο
1 Λατομείο – Ορυχείο
 Μεταλλείο
V Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
$ Γέφυρα
% Φράγμα

Οικισμός
Πρωτεύουσα νομού

!P Πρωτεύουσα χώρας

!# Ανισόπεδη Διάβαση
!# Ανισόπεδος κόμβος 
!# Μελλοντικός ανισόπεδος κόμβος
!# Τεχνικό Επικοινωνίας Παραπλεύρων
!(o Αεροδόμιο
!Î( Λιμάνι
! Διεθνείς Πύλες Εισόδου/Εξόδου

Τοπωνύμιο

Σιδηροδρομικός σταθμός
÷ Δικαστήριο
¹ Εκπαίδευση
c Σανατόριο - Νοσοκομείο
!
 Εκκλησία
æ Μονή
` Μετόχι
) Ερείπια – Εγκαταλελειμμένος οικισμός
W Αρχαιολογικός χώρος – Αρχαία

!Ç Μνημείο
m Παραλία



Παράδρομος

Λίμνη

Ν. ΛΕΣΒΟΥ

W

!Î(

!(o

Ν. ΛΗΜΝΟΣ

Θάνος

Λύχνα

Βάρος

Δάφνη

Πλάκα

Φισίνη

Μύρινα

Ρωμανό

Κορνός

Σαρδές

Ατσική

Κοντιάς Καμίνια

Μούδρας

Παναγία

Σκανδάλι

Πορτιανό

Καλλιθέα

Κάσπακας

Ρεπανίδι

Αγ. Σοφία

Λιβαδοχώρι

Κοντοπούλι

Ρουσσοπούλι

Άγ. Δημήτριος

17686

15
36

2

13
31

4

798
5

8367

675
3

5837

4430

524
4

313
02371

1898

2076

163
5

1596

14
06

1192 103
0

1267

13
57

111
2

999 1955

1161

90
4

1237

613

842

516

650

679

576 43
7

390 40
7309

613

X637

X636

X635

8322

8326

83
23

8321

832
5

8328

8327

8324

8323

83
24

8327

83
21

8327

8326

832
2

8323

832 1

83238323

8321 8 3 21

83
23

Λ. ΑΛΥΚΗ

600.000

600.000

620.000

620.000

4.4
20

.00
0

4.4
20

.00
0


