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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.α ∆ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις  
 
Το παρόν κείµενο, το οποίο καθορίζει το Γενικό Αντικείµενο Εργασιών «Για την Εκπόνηση 
Μελετών Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Μελετών και Μελετών Σήµανσης – Ασφάλισης για 
τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (Κυρίου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων 
Υποδοµής Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» µε την διαδικασία της Συµφωνίας - 
Πλαίσιο, χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες: 
 
1. Εισαγωγή  Περιγράφεται γενικά ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η 

µελετητική εργασία της οποίας καθορίζεται το µέγεθος.   
 

2. Συµβατικό Αντικείµενο Περιγράφεται σε συντοµία το αντικείµενο της/των παραπάνω 
µελέτης/µελετών έργων που θα εκπονήσει ο Μελετητής 
καθώς επίσης και το τι πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο 
Μελετητής στο σχεδιασµό των έργων. 

3. Συµβατικές Υποχρεώσεις για 
τη Σύνταξη Μελέτης 
 

Περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΟΑΕ για τη µέθοδο 
διαχείρισης της Συµφωνίας - Πλαίσιο και τη διασφάλιση 
ποιότητας 

4. Πρόσθετες εργασίες Περιγράφονται τυχόν πρόσθετες εργασίες που θα 
προκύψουν. 

5. Μεθοδολογία εργασίας -  
Χρονοδιάγραµµα - Αµοιβές 

Περιγράφεται η µεθοδολογία της εργασίας, το 
χρονοδιάγραµµα µε αναφορά στο ποσό πληρωµής. 

6. ∆ιαδικασία εκπόνησης 
µελέτης 

Περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία 

7. Συντονισµός Περιγράφεται ο συντονισµός των επιµέρους ενεργειών 
8. Αρχειοθέτηση Περιγράφονται οι απαιτήσεις αρχειοθέτησης. 
9. Εκθέσεις Περιγράφονται οι σχετικές εκθέσεις 
10. Προσαρτήµατα Παρατίθενται χρήσιµες πληροφορίες και έντυπα που 

αφορούν τη σύνταξη και τη διαχείριση της µελέτης. 
 
Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά οι παρακάτω συντοµογραφίες και όροι: 
  
ΕΟΑΕ  Εγνατία Οδός Α.Ε. καλείται ο Εργοδότης 

 
ΕΟ Εγνατία Οδός καλείται το αντικείµενο κατασκευής (συνολικό 

έργο) για το οποίο προορίζεται η µελέτη. 
ΚΑ Κάθετοι Άξονες καλείται επίσης το έτερο αντικείµενο 

κατασκευής (συνολικό έργο) για το οποίο προορίζεται η µελέτη 
ΣΥ Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Ε.ΤΕ.Π. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
Μελετητής Οµάδα Μελετητών (ή µεµονωµένος Μελετητής) η οποία εκπονεί 

µελέτες. 
O.M.O.E. Oδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας τις οποίες 

συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε. Ισχύει η Αναθεώρηση Α-3/2001. 
Ο.Σ.Α.Τ. Οδηγίες Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου τις οποίες 

συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε. 
ΠΚΕ Πρότυπα Κατασκευής Έργων είναι οι Τυπικές Κατασκευαστικές 

Λεπτοµέρειες για το σχεδιασµό των έργων που αφορούν την 
Εγνατία Οδό, οι οποίες είναι αποδεκτές από την ΕΟΑΕ.   

Επί µέρους σύµβαση 
 

Η εκάστοτε σύµβαση που θα συνάπτεται για επιµέρους 
µελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες. 

Ειδικό αντικείµενο 
εργασιών 

Αντικείµενο εργασιών κάθε επί µέρους σύµβασης. 
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Α/Κ, Ι/Κ, Α/∆, Κ/∆ Ανισόπεδος Κόµβος, Ισόπεδος Κόµβος, Άνω ∆ιάβαση, Κάτω 

∆ιάβαση 
Νόµιµος Εκπρόσωπος 
Μελετητή 

Φυσικό πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Μελετητή κατά τη 
φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο ο Μελετητής 
αναθέτει τα καθήκοντα εκπροσώπησής του έναντι του 
Εργοδότη και έχει τη γενική ευθύνη για τα συµβατικά θέµατα. 

Συντονιστής  Φυσικό πρόσωπό το οποίο ορίζεται από τον Μελετητή 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. 

 
1.β Γενικά  
 
Στο παρόν κείµενο καθορίζεται το γενικό αντικείµενο εργασιών για την «Εκπόνηση 
µελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών µελετών και µελετών σήµανσης – ασφάλισης, για τις 
ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδοµών 
Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών) µε τη διαδικασία της Συµφωνίας – Πλαίσιο, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005, βάσει της απόφασης 768/4/17.4.13 του ∆.Σ. της 
ΕΟΑΕ. 
 
Οι µελέτες αυτές θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις Ο.Μ.Ο.Ε. και τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 
(Αναθεώρηση Α-3/2001), όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε. δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέµατα. 
 
Οι εργασίες της κάθε µελέτης θα εκτελεστούν από Ανάδοχο βάσει Συµφωνίας - Πλαίσιο, 
ειδικής για τα έργα της Εγνατίας Οδού, των Καθέτων Αξόνων των Έργων Υποδοµής 
Θεσσαλονίκης και κάθε άλλης οδού που ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών, όπως και 
όποτε απαιτηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες των έργων αυτών.  
 
Με τις µελέτες που θα ανατεθούν επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν, εκτός των άλλων, και 
µεµονωµένα ή απρόβλεπτα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την κατασκευή ή κατά 
την εκπόνηση παντός είδους µελετών, που αφορούν το έργο κατασκευής των ανωτέρω 
οδικών αξόνων.  
  
Στο παρόν κείµενο καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα του Μελετητή έναντι του Εργοδότη 
ως προς το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του µελετητικού έργου που θα παραχθεί. 
Στο γενικό αυτό αντικείµενο δεν προσδιορίζονται η θέση του έργου / έργων και το 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης κάθε µελέτης τα οποία θα καθορισθούν στο ειδικό αντικείµενο 
εργασιών εκάστης επιµέρους σύµβασης. 
 
Ο Μελετητής, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 έχει την υποχρέωση να συντάσσει Σχέδιο και 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής τα οποία θα συνοδεύουν τις οριστικές του µελέτες. Ο 
τρόπος σύνταξης αυτών φαίνεται στο Παράρτηµα Α.  
 
Όταν, κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας – Πλαίσιο, προκύψει ανάγκη παροχής των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενό της, καλείται ο Ανάδοχος µελετητής, µε γραπτή 
πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (Εγνατία Οδός Α.Ε.), να υπογράψει, µέσα στην 
ορισµένη από την προκήρυξη προθεσµία, την επιµέρους σύµβαση για την εκτέλεση του 
εκάστοτε αντικειµένου εργασιών (Ειδικού Αντικειµένου)  σύµφωνα µε τους όρους της 
Συµφωνίας – Πλαίσιο. 
 
 
 
 
1.γ Σκοπός της Συµφωνίας - Πλαίσιο  
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Σκοπός της Συµφωνίας - Πλαίσιο είναι η εκπόνηση µελέτης οδοποιίας ή/και 
κυκλοφοριακής µελέτης ή/και µελέτης σήµανσης - ασφάλισης ή/και µελέτης φωτεινής 
σηµατοδότησης για την κατασκευή και ολοκλήρωση τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, των 
Καθέτων Αξόνων, των Έργων Υποδοµής Θεσσαλονίκης και κάθε άλλης οδού που 
ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών, αλλά και µεµονωµένων ή ανεξάρτητων έργων ή 
συστηµάτων για τις γενικότερες ανάγκες της ΕΟΑΕ όπως αναφέρονται παρακάτω. 
 
Οι µελέτες αυτές θα εκπονούνται παράλληλα και συµπληρωµατικά για τα διάφορα έργα 
οδοποιίας, τεχνικών, σηράγγων κ.λπ. των οποίων οι µελέτες τους εκπονούνται στα 
πλαίσια άλλων συµβάσεων. Συνεπώς απαιτείται η συνεργασία του Μελετητή µε τους 
Μελετητές της εκάστοτε ειδικότητας αυτών των έργων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη 
σχετική παράγραφο του παρόντος. Η συνεργασία αυτή µεταξύ των Μελετητών απαιτεί 
συµβατότητα στην τεχνολογία και για το λόγο αυτό παρακάτω παρατίθενται κανόνες 
διασφάλισης ποιότητας που αποβλέπουν εκτός των άλλων και στην διευκόλυνση της 
επικοινωνίας µεταξύ Μελετητή και ΕΟΑΕ.  
 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 
 
2.1 Τι είδους έργα θα µελετηθούν     
 
Στο αντικείµενο  της παρούσας Συµφωνίας - Πλαίσιο περιλαµβάνεται η εκπόνηση 

• µελετών οδοποιίας,  
• κυκλοφοριακών µελετών και  
• µελετών σήµανσης & ασφάλισης  
• µελετών φωτεινής σηµατοδότησης 

 
Για το λόγο αυτό απαιτείται από το Μελετητή : 
 
• Να λαµβάνει απαραίτητα υπόψη του τις πάσης φύσεως προγενέστερες µελέτες του 
προς µελέτη τµήµατος καθώς και µελέτες των γειτονικών τµηµάτων της Εγνατίας Οδού, 
των Καθέτων Αξόνων και κάθε άλλης οδού που ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών 
αλλά και των υπαρχόντων οδών Εθνικού, Επαρχιακού κλπ δικτύου µε τις οποίες 
συνδέονται αυτές και να συµµορφώνεται µε τις µελέτες αυτές ή µε την υπάρχουσα 
διαµορφωµένη κατάσταση για την συµβατότητα των έργων που θα σχεδιαστούν και την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους χωρίς επιπλέον επεµβάσεις. 
 
• Να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις συµβατικές δεσµεύσεις της ΕΟΑΕ 
έναντι αναδόχων στους οποίους ανατέθηκε η κατασκευή έργων για τα οποία εκπονείται η 
µελέτη, όσον αφορά τις εργασίες και τις περιγραφόµενες στα συµβατικά τεύχη διατάξεις. 
 
• Να λαµβάνει υπόψη του τα όσα περιγράφονται στις ΕΤΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε βάση την εγκύκλιο 26/04-10-
2012, στην Σ.Υ. και να προσαρµόζει τις προτάσεις συγκοινωνιακών έργων στο αντίστοιχο 
Τιµολόγιο του παραπάνω Υπουργείου. 
 
• Να ενσωµατώσει στην µελέτη του έργα που τυχόν θα χρειαστούν προκειµένου να 
επιτευχθεί συµµόρφωση µε τους πιθανούς Περιβαλλοντικούς Όρους και να εξασφαλιστεί η 
συµφωνία µε τα διάφορα προγράµµατα και πρωτοβουλίες που έχουν δροµολογηθεί για 
την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Για την κάλυψη των γενικών αυτών στόχων, η µελέτη ενδεχοµένως να απαιτεί την  
κατασκευή  έργων και πέρα από τη ζώνη απαλλοτρίωσης. Εάν συµβαίνει αυτό ο 
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Μελετητής θα πρέπει να ενηµερώσει την ΕΟΑΕ και να αναθεωρήσει τη µελέτη εάν κριθεί 
απαραίτητο.  
 
Κάθε πρόσθετη µελετητική εργασία που θα απαιτηθεί από µελετητές άλλων ειδικοτήτων 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση άρτιας µελέτης πρέπει να επισηµανθεί 
εγκαίρως µε σχετική αναφορά στην ΕΟΑΕ και εφόσον εγκριθεί θα περιληφθεί στα πρώτα 
βήµατα της µελέτης.   
 
Κάθε µελέτη θα ολοκληρωθεί και θα είναι λεπτοµερής σε σηµείο ώστε οι εργασίες 
κατασκευής να είναι δυνατό να εκτιµηθούν επακριβώς. 
 
Για το λόγο αυτό η αναλυτική και λεπτοµερής προµέτρηση, όλων των εργασιών που 
απαιτούνται για την κατασκευή των έργων που θα µελετηθούν µε την παρούσα, θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την τµηµατοποίηση του έργου, η οποία θα ορισθεί από την 
ΕΟΑΕ. (Θα χορηγείται σχετικό υπόδειγµα, σε κάθε προµέτρηση – προϋπολογισµό εφόσον 
απαιτείται). 
 
2.2 Τι περιλαµβάνεται στην µελέτη των απαιτούµενων έργων 
 
Ο Μελετητής θα συντάξει την µελέτη για όποιο σηµείο απαιτηθεί κατά µήκος της Εγνατίας 
Οδού, των Καθέτων Αξόνων, των Έργων Υποδοµών Θεσσαλονίκης και κάθε άλλης οδού 
που ενσωµατώνεται στη λειτουργία αυτών, µε βάση τις πάσης φύσεως υφιστάµενες 
µελέτες και τις τυχόν εκπονούµενες τόσο της αυτής όσο και άλλων ειδικοτήτων, καθώς και 
τα τυχόν εκτελούµενα ή εκτελεσθέντα έργα. Συνεπώς δεν θα πρέπει να προβλέπει η 
µελέτη έργα που πιθανό να αναιρούν δεσµεύσεις άλλων µελετών ή κατασκευών και να 
επιβάλλει χρήση υλικών και µεθόδων ασύµβατων µε τις υφιστάµενες µελέτες ή την 
σύµβαση κατασκευής.  
 
Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα παραπάνω σε κάθε αναφορά που θα υποβάλλεται 
θα τίθενται πλήρεις παραποµπές στις προβλέψεις των υφισταµένων µελετών και έργων 
συµπεριλαµβανοµένων των αναθεωρήσεων και των ηµεροµηνιών. 
 
Ο Μελετητής θα ακολουθεί τις απαιτήσεις των  Ο.Μ.Ο.Ε. ή των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. (Αναθεώρηση 
Α-3/2001), όπου οι Ο.Μ.Ο.Ε. δεν καλύπτουν τα αντίστοιχα θέµατα και τυχόν επιπρόσθετες 
οδηγίες που θα δοθούν από την ΕΟΑΕ. 
 
Στο συµβατικό αντικείµενο εργασιών της Συµφωνίας - Πλαίσιο αυτής περιλαµβάνεται η 
εκπόνηση µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδοποιίας, κυκλοφοριακές µελέτες, µελέτες 
σήµανσης - ασφάλισης και φωτεινής σηµατοδότησης) σε συγκεκριµένα στάδια π.χ. έκθεση 
εκτίµησης έργου  

• προκαταρκτική µελέτη  
• προµελέτη  
• οριστική µελέτη 
• µελέτη εφαρµογής 

 
Για το λόγο αυτό µε το Ειδικό αντικείµενο εργασιών της κάθε επί µέρους σύµβασης θα 
καθορίζεται το στάδιο εκπόνησης κάθε µελέτης που θα αναθέτει ο Εργοδότης στο 
Μελετητή.  Επίσης ενδέχεται να προβλέπεται και η υποβολή κατά φάσεις ορισµένου 
σταδίου της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή θα κανονίζεται και το ποσοστό της αµοιβής 
που θα αντιστοιχεί στην εκπόνηση κάθε φάσης . 
 
Όταν η µελέτη εκπονείται σε διαδοχικά στάδια θα προηγείται ενδιάµεση υποβολή 
πρόχειρων εκθέσεων πριν την τελική υποβολή της µελέτης, ώστε να ενισχύεται η αµοιβαία 
κατανόηση και επικοινωνία µεταξύ του Μελετητή και της ΕΟΑΕ και να ελαχιστοποιείται ο 
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κίνδυνος της ανάγκης για εκτενή αναθεώρηση της µελέτης αργότερα λόγω ανεπιτυχών 
επιλογών στη µελέτη. 
 
Η εκπόνηση κάποιου συγκεκριµένου σταδίου µελέτης περιλαµβάνει επίσης και την 
υποβολή λεπτοµερών σχεδίων, αναλυτικών υπολογισµών και προµετρήσεων µε 
προϋπολογισµό σύµφωνα µε το Τιµολόγιο του  Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, 
Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Τα υποβλητέα τεύχη αναλυτικά 
παρουσιάζονται στις σχετικές παραγράφους των ΟΣΜΕΟ (Αναθεώρηση Α-3/2001). 
 
Ανάλογα µε τις ανάγκες της των οδικών αξόνων και σύµφωνα µε τις εντολές του Εργοδότη 
οι µελέτες οδοποιίας θα περιλαµβάνουν σε γενικές γραµµές τα παρακάτω:  

• µελέτες του κύριου άξονα ή/και του παράπλευρου οδικού δικτύου 
• µελέτες οδών κάθετων αξόνων 
• µελέτες αστικής οδοποιίας 
• µελέτες συνδετήριων οδών µεταξύ τοπικού οδικού δικτύου και κόµβων των κύριων 

οδικών αξόνων 
• µελέτες προσβάσεων σε Κτίρια Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ), Κτίρια 

∆ιαχείρισης Αυτοκινητοδρόµων (Κ∆Α), σε Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης, σε 
Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), σε Χώρους Στάθµευσης και 
Αναψυχής (ΧΣΑ)  

• προσωρινές συνδέσεις του έργου µε υφιστάµενες οδούς 
• βελτίωση υφιστάµενων οδών 

 
Όµοια, οι κυκλοφοριακές µελέτες θα περιλαµβάνουν σε γενικές γραµµές τα παρακάτω:  

• σχεδίαση κόµβων (ανισόπεδων και ισόπεδων) 
• κυκλοφοριακή ρύθµιση για οδούς που θα έχουν προσωρινά διαφορετική χρήση 

από αυτή για την οποία σχεδιάστηκαν 
• µελέτες φωτεινής σηµατοδότησης,  
• άλλες κυκλοφοριακές µελέτες σχετικές µε το έργο της ΕΟΑΕ 
 

Τέλος, θα εκπονούνται µελέτες σήµανσης - ασφάλισης σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ και τις 
ΟΣΜΕΟ για έργα της φύσης των παραπάνω µελετών οδοποιίας και κυκλοφοριακών 
µελετών, όπως και όπου απαιτείται. Στις µελέτες αυτές θα περιλαµβάνονται: 
Σήµανση - ασφάλισης της κύριας οδού, των κόµβων (ισόπεδων και ανισόπεδων), των 
παράπλευρων οδών, των προσωρινών συνδέσεων, των προσβάσεων σε ΣΕΑ, ΧΣΑ, των 
δευτερευουσών οδών. 
 
Τα Μέτρα Συντήρησης, Λειτουργίας, Ασφάλειας και Υγιεινής 
Οι παραπάνω επιµέρους µελέτες προσαρµοσµένες στις γενικές απαιτήσεις των αντιστοίχων 
µελετών αλλά και των λοιπών σχετικών µελετών άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να είναι 
λεπτοµερείς, για άµεση προώθηση στην κατασκευή και θα περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την πλήρη και ορθή συντήρηση, οµαλή λειτουργία καθώς και ασφάλεια και υγιεινή 
για την προστασία του έργου και των χρηστών του. 
 
2.3 Κανονισµοί και Οδηγίες 
 
2.3.1 Κάθε µελέτη θα εκτελείται σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ, τις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών 

Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), τις Τυπικές Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες (ΠΚΕ) 
της ΕΟΑΕ, τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους εάν υπάρχουν, ή όπως 
διατυπώνεται σε άλλα σηµεία της παρούσας Συµφωνίας - Πλαίσιο και τον ΟΣΑΤ, 
εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. Κάθε 
ανάγκη που διαπιστώνει ο Μελετητής για παρέκκλιση από τις Οδηγίες αυτές 
πρέπει να αναφέρεται άµεσα στον αρµόδιο της ΕΑΟΕ. Επισηµαίνεται ότι οι ΟΜΟΕ 
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υπερισχύουν των ΟΣΜΕΟ. Οι ΟΣΜΕΟ εφαρµόζονται όπου τα θέµατα δεν 
καλύπτονται από τις αντίστοιχες ΟΜΟΕ.   

 
2.3.2 Για τις µελέτες Φωτεινής Σηµατοδότησης γενικά θα ακολουθούνται οι οδηγίες του 

Παραρτήµατος Ε. 
 
2.3.3 Για κάθε παραδοχή σχεδιασµού που δεν καλύπτεται από τις ΟΜΟΕ, τις Οδηγίες 

Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ) και τις Τυπικές Κατασκευαστικές 
Λεπτοµέρειες (ΠΚΕ) της ΕΟΑΕ, ο Μελετητής θα προτείνει τη χρήση άλλων 
Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή Αµερικανικών προδιαγραφών προκειµένου να 
εξασφαλίσει την σύµφωνη γνώµη της ΕΟΑΕ. Αυτό ισχύει µετά από αιτιολόγηση και 
για προβλέψεις των ΟΣΜΕΟ που δεν συνάδουν µε την φύση ή τον σχεδιασµό των 
απαιτούµενων έργων. 

 
2.3.4 Ο Μελετητής θα πρέπει να γνωρίζει το περιεχόµενο του Οδηγού Σχεδιασµού 

Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) της ΕΟΑΕ και να το λαµβάνει υπόψη κατά τη 
σύνταξη των µελετών του. 

 
2.3.5 Επίσης ο Μελετητής θα ενηµερώνεται και θα ακολουθεί τους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους που έχει υποχρέωση να ακολουθεί για το κάθε έργο η 
ΕΟΑΕ, σταθµίζοντας το πως θα υλοποιηθούν χωρίς υπερβολές και χωρίς να 
υποβαθµίσει την σηµαντικότητα των όρων αυτών για το περιβάλλον. 

 
2.3.6 Η ΕΟΑΕ εφόσον κρίνεται κατά περίπτωση σκόπιµο θα δίνει εξειδικευµένες εντολές 

για τον σχεδιασµό ενός έργου. 
 

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
3.1 Απαιτούµενο πτυχίο και εκπροσώπηση της Οµάδας Εργασίας του Μελετητή 

Συγκοινωνιακών µελετών 
 
Ο Μελετητής για την παραγωγή της µελέτης σχεδιασµού των µελετών έργων οδοποιίας, 
κυκλοφοριακών µελετών ή/και µελετών σήµανσης - ασφάλισης όπως αυτά αναφέρονται 
παραπάνω, θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τάξης όπως ορίζεται στην προκήρυξη στην 
Κατηγορία 10 (µελετών Συγκοινωνιακών Έργων). Το ελάχιστο προσωπικό το οποίο θα 
στελεχώνει την οµάδα µελέτης θα είναι αυτό που αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 
 
3.2       Παροχή Υπηρεσιών Μελετητή - Επικοινωνία 
 
3.2.1 Κατά την περίοδο του έργου, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες Μελετητή στην 

ΕΟΑΕ και θα την ενηµερώνει για κάθε ζήτηµα όπως και όταν απαιτείται από την 
ΕΟΑΕ. Ο Μελετητής θα ακολουθεί τις οδηγίες και τις πληροφορίες που 
προέρχονται από τις αρχές και τους οργανισµούς που σχετίζονται µε το έργο αλλά 
θα προχωρά στη µελέτη σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΑΕ. 

 
Ο Μελετητής έχει την υποχρέωση να ελέγχει την πληρότητα της τοπογραφικής 
αποτύπωσης που παραλαµβάνει από την ΕΟΑΕ προκειµένου να την 
χρησιµοποιήσει στην εκπόνηση της µελέτης του και να γνωστοποιεί στην ΕΟΑΕ 
τυχούσα έλλειψη ή λανθασµένη αποτύπωση. 
 
Ο Μελετητής έχει την ευθύνη και υποχρέωση να επικοινωνεί µε όλους τους 
οργανισµούς κοινωφελών έργων (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Οργανισµοί Αποχέτευσης - 
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Ύδρευσης κλπ.) σχετικά µε την θέση των δικτύων σε σχέση µε το υπό µελέτη 
τεχνικό έργο. 

 
3.2.2 Επικοινωνία µε την ΕΟΑΕ 
 

Κατά την έναρξη της σύµβασης Συµφωνία - Πλαίσιο ο Μελετητής θα ενηµερώνεται 
για τον Επιβλέποντα αυτής, µε τον οποίο θα επικοινωνεί για οποιοδήποτε θέµα 
αφορά την Σύµβαση. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους κανόνες διασφάλισης 
ποιότητας σύµφωνα µε την σχετική παράγραφο του παρόντος. 

 
3.2.3 Επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές 
 

Ο Μελετητής είναι υποχρεωµένος να επικοινωνήσει µε τους  υπεύθυνους φορείς 
και τους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι αρµόδιες αρχές 
περιλαµβάνουν απαραίτητα και τις: 
• Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή/και της Αιρετής 

Περιφέρειας 
• ∆.Ε.Κ.Ε. - ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων 
• ∆.Ε.Σ.Ε. ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων  
• Ειδικές Υπηρεσίες (ΕΥ∆Ε) Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
• ∆.∆. - ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
• ∆ασαρχεία 
• Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης 
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
• ΥΠ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αθλητισµού και Πολιτισµού 
• ∆ήµους 
• Εφορείες Αρχαιοτήτων 
• ΟΣΕ 
• Στρατιωτικές Υπηρεσίες 

καθώς και κάθε άλλη Υπηρεσία που δεν αναφέρεται εδώ, είναι όµως αρµόδια για την 
έγκριση κάποιας  λειτουργίας ή εγκατάστασης που εντάσσεται στα έργα για τα οποία ο 
Ανάδοχος παρέχει µελετητικές εργασίες. 
 
Επίσης, ο Μελετητής είναι υποχρεωµένος να εξετάσει αν τα προτεινόµενα συγκοινωνιακά 
έργα εµπλέκονται µε υπόγεια, επιφανειακά ή υπέργεια ∆ίκτυα Κοινής Ωφελείας, µε 
αρχαιολογικούς χώρους κλπ. 
 
Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη µετακίνησης πυλώνων ∆ΕΗ, ο Μελετητής θα 
συντάξει Προϋπολογισµό και Πρόγραµµα Μετακίνησης Πυλώνων της ∆ΕΗ βάση 
δεδοµένων που θα παρασχεθούν από τη ∆ΕΗ.  Η παραπάνω εργασία πρέπει να 
εκτελεστεί κατά την αρχή της ανάθεσης ώστε να αποφασιστεί η διατήρηση ή όχι της 
χάραξης ή µορφής του κόµβου και αν ναι, σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ, να αποφασιστούν 
όλα τα µέτρα που απαιτούνται προκειµένου για την αλλαγή της θέσης των πυλώνων. 
Σε περίπτωση συνάντησης δικτύων ∆ΕΗ ο Μελετητής θα λάβει υπόψη ότι για τις τοµές της 
χάραξης µε καλώδια υψηλής τάσης ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές:  

Για γραµµή µεταφοράς υψηλής τάσης των 400KV απαιτείται ζώνη δουλείας 25µ. 
από τον άξονα της γραµµής και ελάχιστη απόσταση της ερυθράς από το καλώδιο 
11,0µ.  
I. Για γραµµή µεταφοράς υψηλής τάσης των 150 KV απαιτείται ζώνη δουλείας 20µ. από 

τον άξονα της γραµµής και ελάχιστη απόσταση της ερυθράς από το καλώδιο 9,0µ. Τα 
παραπάνω πρέπει να πιστοποιηθούν και από τον αρµόδιο φορέα. 
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Στη διαδικασία των επαφών αυτών, ο Μελετητής θα πρέπει: 
• Να προσδιορίσει τα σχέδια και τις ενέργειες των φορέων αυτών τα  οποία  µπορεί  να  

επηρεάσουν  την  υπό εκπόνηση  µελέτη. 
• Να αναπτύξει µια λύση η οποία θα συµφωνεί µε τα σχέδια, τις προθέσεις και τα 

συµφέροντα όλων των σχετικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων. 
 

Ο Μελετητής θα συµπεριλαµβάνει σε κάθε φάση υποβολής περίληψη των κύριων 
θεµάτων που ανέκυψαν ως αποτέλεσµα των επαφών αυτών, στην  τεχνική έκθεση που θα 
συνοδεύει την υποβολή και αντίγραφα των επιστολών που εστάλησαν και ελήφθησαν 
καθώς και συνηµµένα πρακτικά συσκέψεων υπό τη µορφή παραρτήµατος. Ο Μελετητής 
θα ενηµερώνει την ΕΟΑΕ για όλες τις προγραµµατισµένες συσκέψεις ώστε να µπορούν να 
παρευρεθούν και εκπρόσωποι της ΕΟΑΕ. Η ΕΟΑΕ µπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή των 
συσκέψεων αυτών στα γραφεία της εταιρείας. Όλη η σχετική αλληλογραφία θα 
κοινοποιείται στην ΕΟΑΕ. 
 

4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Σε περίπτωση που απαιτείται από την ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος θα εκτελεί πρόσθετες εργασίες 
κατά το µέτρο που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της µελέτης 
κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ. Για τις πρόσθετες εργασίες µέσα στο πλαίσιο της «συµφωνίας 
πλαίσιο» θα καταρτίζεται µε ευθύνη της ΕΟΑΕ νέα σύµβαση µε νέο ειδικό αντικείµενο 
εργασιών. 

5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΑΜΟΙΒΗ 
 
5.1 Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης µελέτης θα γίνεται µε υπογραφή επιµέρους 

σύµβασης µε εξειδικευµένο αντικείµενο εργασιών µέσα στο πλαίσιο της «Συµφωνία - 
Πλαίσιο» (επιµέρους σύµβαση), στην οποία θα καθορίζονται µε σαφήνεια η διάρκεια 
των εργασιών για πλήρη παράδοση της µελέτης και η αµοιβή της µελετητικής εργασίας 
που θα προκύπτει από την προσφορά του µελετητή κατά την φάση διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

 
5.2 Σε κάθε επιµέρους σύµβαση, µέσα στο πλαίσιο της «Συµφωνία - Πλαίσιο» θα 

καθορίζεται το τεχνικό αντικείµενο της µελέτης, το οποίο θα είναι θεµατικό ή 
διαθεµατικό. Σε περίπτωση διαθεµατικού αντικειµένου θα περιγράφεται λεπτοµερώς το 
αντικείµενο της κάθε θεµατικής ανάθεσης, η διαδικασία και τα στάδια εκπόνησης της 
µελέτης κατά ενότητα θεµατική και θα αναφέρεται στο σύνολο των θεµατικών 
συµβάσεων που θα διέπουν το Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. Ανά επιµέρους 
σύµβαση που θα υπογράφεται θα στέλνονται στο Μελετητή και τα ονόµατα των 
υπόλοιπων Μελετητών µε τους οποίους καλείται ο ίδιος να συνεργαστεί. 

 
5.3 Κάθε ανάθεση µελέτης θα εκτελείται σύµφωνα µε καθορισµένο και συµφωνηµένο 

Τµηµατικό Χρονοδιάγραµµα το οποίο θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείµενο 
Εργασιών της κάθε επιµέρους σύµβασης. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό οι χρόνοι θα 
είναι οι καθαροί χρόνοι εργασίας των Μελετητών ανά στάδιο εργασιών και δεν θα 
αφορούν χρόνους έγκρισης των µελετών αυτών ή χρόνους εκτέλεσης ερευνών ή 
άλλων µελετών απαραίτητων για την εκπόνηση της µελέτης του συγκεκριµένου 
σταδίου. Ο κάθε µελετητής έχει την υποχρέωση να υποβάλει χρονοδιάγραµµα 
εργασιών, για κάθε επί µέρους σύµβαση που υπογράφει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του ειδικού αντικειµένου εργασιών εκάστης σύµβασης (καθαρός και επιπρόσθετος 
χρόνος σε κάθε επιµέρους αντικείµενο) σύµφωνα και µε τα προδιαγραφόµενα στο 
άρθρο 27 του νόµου 3316/05. 
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5.4 Το Ποσό Πληρωµής για κάθε επί µέρους σύµβαση θα προκύπτει µε βάση την 

οικονοµική προσφορά του µελετητή, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την διεξαγωγή 
του διαγωνισµού. Το ποσό αυτό θα φαίνεται στο Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. 

 
5.5 Σε περίπτωση που προκύψουν θέµατα για τα οποία απαιτείται συζήτηση, κατόπιν 

έγγραφης εντολής ή προφορικής εντολής ο Μελετητής του Ειδικού Αντικειµένου 
Εργασιών θα παρουσιάζεται στα γραφεία της ΕΟΑΕ για να συµµετέχει σε συσκέψεις, 
να παρουσιάζει στοιχεία, να εκφέρει τη γνώµη του και να τεκµηριώνει τις προτάσεις 
του για τα θέµατα της ειδικότητάς του. Επίσης, θα παρευρίσκεται σε συσκέψεις και 
αυτοψίες στην περιοχή του έργου, όταν αυτό απαιτείται. 

 
5.6 Ο Μελετητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του θα τηρεί του όρους του Ειδικού 

Αντικειµένου Εργασιών και θα συµµορφώνεται όπου αυτό απαιτηθεί σε κάθε 
µεταγενέστερη εντολή της ΕΟΑΕ, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων του αντικειµένου εργασιών και τυχόν 
µεταγενέστερης εντολής της ΕΟΑΕ θα υπερισχύει η τελευταία. 

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
6.1 Ο Μελετητής θα συµµετέχει ή θα εκπροσωπείται από τον Συντονιστή σε όλες τις 

συσκέψεις που καλεί η ΕΟΑΕ στα πλαίσια της ειδικής ανάθεσης. 
 
6.2 Κατά την έναρξη της διαδικασίας µελέτης κάθε επιµέρους σύµβασης, ο Μελετητής 

απαιτείται να λάβει µέρος σε εναρκτήρια σύσκεψη κατά την οποία θα συµφωνηθεί το 
χρονοδιάγραµµα. Η συχνότητα των µεταγενέστερων συσκέψεων µε την ΕΟΑΕ για 
λεπτοµερή συζήτηση της προόδου θα εξαρτηθεί από τις ειδικές απαιτήσεις του 
αντικειµένου που µελετάται. 

 
6.3 Η διαχείριση της Συµφωνίας - Πλαίσιο θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών της 

“Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Ο ελεγκτής (εσωτερικός / εξωτερικός), όπου είναι απαραίτητος, 
θα οριστεί από την ΕΟΑΕ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, ο Μελετητής έχει 
την υποχρέωση να συµµετέχει σε συσκέψεις µε ανεξάρτητο ελεγκτή της µελέτης 
εφόσον δοθεί εντολή της ΕΟΑΕ. Ο Μελετητής µπορεί να επικοινωνεί µε τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή κατόπιν έγκρισης (άδειας) της ΕΟΑΕ και να την ενηµερώνει. 

 
6.4 Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί αδυναµία συνεργασίας µε τους λοιπούς 

Μελετητές, η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να διακόψει την επί µέρους σύµβαση µε τον 
Μελετητή κατόπιν της ολοκλήρωσης κάποιου σταδίου της µελέτης, χωρίς αυτός να έχει 
το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για το υπολειπόµενο αντικείµενο 
εργασιών. 

 
6.5 Σε περίπτωση που σε κάποιο στάδιο µελέτης ζητείται αναθεώρηση και επανυποβολή. 

Η επανυποβολή θα γίνεται το αργότερο σε µία (1) εβδοµάδα εκτός εάν τίθεται 
διαφορετική προθεσµία στην έκθεση ελέγχου. 

 
 

7.   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
Ο Συντονιστής, ο οποίος ορίσθηκε από τον Ανάδοχο κατά τη φάση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό για την εκπόνηση των µελετητικών εργασιών, έχει την γενική ευθύνη για τον 
συντονισµό  και την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των µελετητικών εργασιών. 
Ειδικότερα είναι υπεύθυνος: 
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• Για τον συντονισµό όλων των επιµέρους µελετητών και ερευνητών της παρούσας 
σύµβασης που ασχολούνται µε συγκοινωνιακά έργα όπως απαιτείται αλλά και την 
επικοινωνία µε τους υπευθύνους των υπολοίπων συµβάσεων που επηρεάζουν τη 
µελέτη που του έχει ανατεθεί για την ανταλλαγή όλων των στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για την συµπλήρωση των εκπονούµενων µελετών και την υποβολή του 
πλήρους φακέλου οριστικής µελέτης  

• Για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να 
ολοκληρωθούν οι µελέτες της σύµβασης.  

• Για τον εντοπισµό παραλείψεων στις µελέτες και  
• Για να γνωµοδοτεί σχετικά στον Εργοδότη (Ε.Ο.Α.Ε.). 
Η αλληλογραφία µεταξύ της Ε.Ο.Α.Ε. και του Αναδόχου θα γίνεται µέσω του Συντονιστή. 
Ο Συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα: 
• Εξασφάλιση ότι όλα τα µέλη της µελετητικής οµάδας, κατά τη σύνταξη των µελετών, 

τηρούν το συµφωνηµένο πρόγραµµα εργασιών. 
• ∆ιανοµή αλληλογραφίας στα διάφορα µέλη και προώθηση αλληλογραφίας που 

προέρχεται από αυτά. 
Επίσης, ο Συντονιστής της παρούσας Σύµβασης πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία µε 
τη ∆/νση Μελετών και τους Αναδόχους άλλων Μελετών / Ειδικοτήτων του έργου για το 
οποίο εκπονείται η µελέτη οδοποιίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι µελέτες της 
παρούσας σύµβασης είναι σύµφωνες µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα των µελετών των 
υπολοίπων ειδικοτήτων. 
Όλα τα µέλη της οµάδας του Αναδόχου Μελετητή πρέπει να επικοινωνούν µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µεταξύ τους και µε την ΕΟΑΕ. 

7. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

7.1   Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν 
µοναδικό αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Θα τηρείται κατάλογος αριθµών 
αναφοράς από κάθε γραφείο το οποίο συµµετέχει στις εργασίες. 

7.2 Όλες οι εκθέσεις θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. 
(τυποποιηµένη Πινακίδα). Κάθε έγγραφο θα περιέχει το ειδικό φύλλο υπογραφών 
διατµηµατικού ελέγχου και φύλλο Ελέγχου Ποιότητας.  

7.3 Τα υποβληθέντα εκτυπωµένα σχέδια θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην 
τυποποιηµένη πινακίδα σχεδίου, το όνοµα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από το 
οποίο προήλθαν και την ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ 
OF PRINT) της τελευταίας, εγκεκριµένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που 
προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση αναγραφής της κλίµακας του σχεδίου). 

7.4 Κάθε όνοµα αρχείου θα πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε σύµβαση. 

7.5 Όλα τα ονόµατα αρχείων θα πρέπει να είναι γραµµένα µε λατινικούς και όχι ελληνικούς 
χαρακτήρες. 

Στάδιο πριν την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. δύο 
αντίγραφα των µελετών. 

Στάδιο µετά την έγκριση - Θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Ο.Α.Ε. τα λοιπά 
αντίγραφα των µελετών. 

 
 
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. 
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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).  

• 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 
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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 13. 

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:  
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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. 

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 ανά υποβολή. 

  

8. Εκθέσεις 

8.1  Γενικά 
Ο Μελετητής θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: 
• Εκθέσεις Εκτίµησης έργου (όπου απαιτηθεί). 
• Εκθέσεις προόδου ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε. 
• Ειδικές τεχνικές εκθέσεις (Εκθέσεις Μελετών), όπως ορίζονται στο παρόν. 
 

8.1.1 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 χρονοδιαγράµµατος. 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. 
 

8.1.2 Εκθέσεις Μελέτης 
Οι εκθέσεις µελέτης θα υποβάλλονται σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο εκάστοτε 
Ειδικό Αντικείµενο Εργασιών. 
 

8.2 Συσκέψεις 
Ο Συντονιστής του Αναδόχου θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα 
διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. ή του ιδίου, ή επί τόπου του έργου, όποτε απαιτηθεί. 
Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. 
προς έγκριση µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα της σύσκεψης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Σχέδιο ασφαλείας και υγιεινής και φάκελος ασφαλείας και υγιεινής  
 
Γενικά 

 Σκοπός της σύνταξης του σχεδίου αυτού στην φάση της µελέτης είναι να επισηµαίνονται 

έγκαιρα στην Ε.Ο.Α.Ε. 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. 

 Η σηµαντικότερη συνεισφορά του Μελετητή στην πρόληψη κινδύνων µπορεί να γίνει κατά 

την φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόµη πολλές δυνατές 
εναλλακτικές λύσεις. Ο Μελετητής 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 απαιτουµένου εξοπλισµού, όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, 

συντήρηση ή επισκευή του έργου. 

• Την αντικατάσταση επικινδύνων 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. 

Παραδοτέα 

Α) Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής: 

• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

• Πληροφορίες για αναπόφευκτους κινδύνους. 

• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας (εάν υπάρχουν) για εργασίες που δηµιουργούν 

αναπόφευκτους κινδύνους.  
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• Αναφορά σε συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης του εναποµείναντος εργασιακού 

κινδύνου. 

• Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την 

υγεία των εργαζοµένων. 

• Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις, εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού 

κινδύνου, οι οποίες προκύπτουν από το είδος της µελέτης, όπως ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, µεγάλα ορύγµατα ή 

επιχώµατα, διάνοιξη σήραγγας κ.λπ. 

• ∆ιαδικασίες για τον χειρισµό θεµάτων ασφαλείας και υγείας για µελέτες που γίνονται 

αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

Β) Ο Φ.Α.Υ. θα περιέχει: 

• Τα βασικά στοιχεία του έργου. 

• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πιθανόν να 

πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν τόσο κατά τα επόµενα στάδια της µελέτης όσο και 

κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, µετατροπής, 

καθαρισµού κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 

εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα 

δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής αποτελούν µέρη 

της µελέτης και υποβάλλονται στο αρµόδιο τµήµα της ΕΟΑΕ προς θεώρηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β. 

 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 
 

Απαίτηση για την Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον 

Ανάδοχο. 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 

Ε.Ο.Α.Ε. 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η Ε.Ο.Α.Ε. 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 

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 Eλεγκτή. 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). 
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• ∆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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ. 
 
Ειδικές οδηγίες µελέτης για τις µελέτες φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων 
 
Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους µελετητές στους 

υπολογισµούς των φάσεων και των λοιπών παραµέτρων µιας φωτεινής σηµατοδότησης 

ισόπεδου κόµβου και στην χωροθέτηση των ιστών σηµατοδότησης. 

   
Α. Οδηγίες Υπολογισµού Φάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης  
  
1. Μία µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης θα πρέπει να βασίζεται σε κυκλοφοριακά 

δεδοµένα1. Εκτιµήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων για να τους ανισόπεδους κόµβους 

µπορούν να δοθούν από την Ε.Ο.Α.Ε. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων για το 

υφιστάµενο οδικό δίκτυο υπάρχουν στις κατά τόπους ∆.Ε.Σ.Ε. Πιθανώς να είναι 

αναγκαίο να επαληθευτούν αυτά τα δεδοµένα ή να επικαιροποιηθούν από επιτόπου 

µετρήσεις. Οι επιτόπου µετρήσεις είναι αναπόφευκτες εάν ο κόµβος εκτιµάται ότι θα 

έχει και κινήσεις πεζών. 

2. Οι κινήσεις πεζών πιθανώς να επηρεάσουν συνολικά το πρόγραµµα σηµατοδότησης. 

Οι µετρήσεις του φόρτου των πεζών θα πρέπει να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια µιας 

τυπικής εργάσιµης ηµέρας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή και εποχιακά, 

αν απαιτείται. Οι φόρτοι πεζών θα πρέπει να συσχετισθούν µε τους κυκλοφοριακούς 

φόρτους2. Εάν οι φόρτοι πεζών παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις και η διάβαση 

των πεζών επηρεάζει το πρόγραµµα σηµατοδότησης, τότε η προτεραιότητα στη 

διάβαση των πεζών θα δίνεται µε σηµατοδότη ενεργοποιούµενο από αυτούς.  

3. Σύµφωνα µε τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., (που αναφέρονται και στο Π.∆. 696/74), θα πρέπει να 

προταθούν τρία προγράµµατα σηµατοδότησης, εξαρτώµενα από τις αιχµές των 

κυκλοφοριακών φόρτων. Ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες και εποχιακές αιχµές θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Ένα από τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να αναφέρεται στην 

περίπτωση σηµατοδότησης στις διαβάσεις ενεργοποιούµενη από τους πεζούς, 

εφόσον µια τέτοια ρύθµιση επηρεάζει το πρόγραµµα σηµατοδότησης. 

                                                 
1 Κυκλοφοριακά δεδοµένα θα πρέπει κανονικά να υπάρχουν από το στάδιο του γεωµετρικού 
σχεδιασµού της διασταύρωσης. 
Η εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης είναι αναγκαία εφόσον ο φόρτος στο κυρίως ρεύµα 
ξεπερνά τα 300 οχ/ώρα και στο δευτερεύον ρεύµα τα 100 οχ/ώρα (οι αριθµοί αναφέρονται στο 
άθροισµα και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά την ώρα της αιχµής). Κατά περίπτωση µπορούν να 
εφαρµοσθούν αναλυτικότερα κριτήρια σηµατοδότησης που προτείνονται σε διάφορους 
Κανονισµούς ή Συγγράµµατα, χαρακτηριστικότερο των οποίων είναι ο Highway Capacity Manual. 
Για παράδειγµα, είναι σηµαντικό αν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι δικαιολογούν ιδιαίτερη φάση για 
αριστερές στροφές, οπότε και θα πρέπει να προβλεφθούν στο πρόγραµµα σηµατοδότησης. 
2  Αν έχουµε περισσότερους από 30 πεζούς και 150 οχήµατα κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός 
τετάρτου της ώρας, τότε το πρόγραµµα σηµατοδότησης θα πρέπει να µεριµνά και για τις διελεύσεις 
πεζών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι συνδυασµοί φόρτων, εφόσον τεκµηριωθούν από 
Κανονισµούς ή Συγγράµµατα. 
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4. Θα πρέπει να καθορισθεί εάν θα προτιµηθεί σηµατοδότηση ενεργοποιούµενη από την 

κυκλοφορία. Η λύση αυτή ενδείκνυται για χαµηλούς φόρτους (µικρότερους από 150 

οχήµατα/ώρα) ή/και για ασυνεχείς φόρτους και εφαρµόζεται στην προσέγγιση του 

δευτερεύοντος δρόµου. ∆ηλαδή, για το κυρίως ρεύµα ο σηµατοδότης δείχνει συνεχώς 

πράσινο, εκτός αν στον δευτερεύοντα δρόµο εµφανισθεί όχηµα και ενεργοποιηθεί η 

‘αίτησή’ του για πράσινη ένδειξη. Τότε ο σηµατοδότης αλλάζει την προτεραιότητα, 

υπακούοντας πάλι σε ορισµένους κανόνες κατανοµής του χρόνου των φάσεων. 

5. Αφού καθορισθεί ο τύπος της σηµατοδότησης και η µέριµνα ή όχι για τους πεζούς, 

κατόπιν θα πρέπει να γίνει η οµαδοποίηση των κυκλοφοριακών ροών, ώστε να 

αντιστοιχούν σε φάσεις σηµατοδότησης. Θα πρέπει να δοθούν διαγράµµατα που να 

απεικονίζουν αυτήν την οµαδοποίηση των κινήσεων για το καθένα από τα τρία 

διαφορετικά προγράµµατα σηµατοδότησης (ενδεικτικό διάγραµµα οµαδοποίησης 

κυκλοφοριακών ροών παρουσιάζεται στο τέλος). 

6. Η διάρκεια του κύκλου σηµατοδότησης (Co) προκύπτει από την ελαχιστοποίηση των 

συνολικών καθυστερήσεων των οχηµάτων. Χρησιµοποιείται ο τύπος: Co=(1.5L+5)/(1-

Y), όπου: 

L είναι ο συνολικός απολυµένος χρόνος (lost time) (βλέπε No. 8) και 

Y είναι το άθροισµα των λόγων q/s για κάθε φάση (βλέπε No. 9). 

7. Η διάρκεια του πορτοκαλί (amber, a) θα πρέπει να είναι 3 sec για Ve ≤ 50 km/h, 4 sec 

για Ve = 60-70 km/h και 5 sec για Ve ≥ 80 km/h. 

8. Θα πρέπει τώρα να ορισθούν οι ταχύτητες εισόδου και εξόδου των οχηµάτων από τον 

κόµβο. Ο ενδιάµεσος χρόνος µεταξύ πράσινων ενδείξεων (intergreen period, I) 

ορίζεται µε βάση το ότι ο κόµβος θα πρέπει µε ασφάλεια να εκκενωθεί πριν αλλάξει 

και δοθεί η προτεραιότητα σε άλλο κυκλοφοριακό ρεύµα. Για να είµαστε προς την 

πλευρά της ασφάλειας, η ταχύτητα εξόδου των τελευταίων οχηµάτων του ρεύµατος 

που είχε την προτεραιότητα από τον κόµβο ορίζεται σε 7m/sec και η ταχύτητα εισόδου 

των οχηµάτων του ρεύµατος που πρόκειται να ‘πάρει’ την προτεραιότητα, σε 

10m/sec. Για το µήκος των διαδροµών, λαµβάνεται υπόψη το δυσµενέστερο σηµείο 

από πλευράς αποστάσεων, ώστε να αποφευχθεί µια πιθανή σύγκρουση. Εάν αυτές οι 

αποστάσεις είναι S1 και S2 m ο ενδιάµεσος χρόνος µεταξύ πράσινων ενδείξεων 

ορίζεται ως: I=S1/7-S2/10+1+a. Ο συνολικός απολυµένος χρόνος (L) ορίζεται ως: L= 

Σ(S1/7-S2/10+3) σε sec. Tο Σ σηµαίνει άθροιση για όλες τις φάσεις σηµατοδότησης3 

του καθενός προγράµµατος σηµατοδότησης. Επίσης, θα πρέπει να ορισθεί, εφόσον 

απαιτείται, και η ταχύτητα κίνησης των πεζών (1.2m/sec). 

9. Το q αναπαριστά τους κυκλοφοριακούς φόρτους σε οχήµατα/ώρα και το s την 

κυκλοφοριακή ικανότητα για κάθε κίνηση, η οποία, για συνήθεις χαράξεις του κόµβου 

                                                 
3 Για παράδειγµα, εάν υπάρχουν 3 φάσεις σηµατοδότησης και S1=S2=10m για την πρώτη, 
S1=10m, S2=13m για τη δεύτερη και S1=S2=11m για την τρίτη φάση, τότε L=(10/7-10/10+3)+(10/7-
13/10+3)+(11/7-11/10+3)=10sec. 
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και σύνθεσης της κυκλοφορίας είναι περίπου 1000 οχήµατα/ώρα/λωρίδα4. Μετά την 

οµαδοποίηση των κυκλοφοριακών κινήσεων στις φάσεις σηµατοδότησης, 

υπολογίζεται ο δυσµενέστερος λόγος  q/s για κάθε φάση5. 

10. Όπως αναφέρθηκε, ο βασικός στόχος κατανοµής του χρόνου στις διάφορες φάσεις 

σηµατοδότησης είναι η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων. Ένας δεύτερος, αλλά 

εξίσου σηµαντικός στόχος θα ήταν η µεγιστοποίηση της κυκλοφοριακής ικανότητας. 

Αν και ο µαθηµατικός τύπος του Νο. 6 ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις, µπορεί να 

αποδειχθεί ότι, εάν επιλεγεί µία περίοδος C∈[0.75Co, 1.5Co], ελάχιστα επηρεάζονται 

(αυξάνονται) οι καθυστερήσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιµο διότι, όσο αυξάνει η 

περίοδος, τόσο αυξάνει η κυκλοφοριακή ικανότητα του σηµατοδοτούµενου κόµβου6. Η 

εµπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να επιλέγεται µία τιµή για την περίοδο C, ώστε C∈[Co, 

1.5Co] και C∈[60sec, 120sec]. Η τιµή C=150 sec είναι η µέγιστη αποδεκτή, που 

µπορεί να είναι δόκιµη για κόµβους µε πολύ µεγάλη κυκλοφορία. Εάν προκύψει µια 

µεγαλύτερη τιµή περιόδου (ή και µια αρνητική τιµή αν Υ>1, βλέπε τύπο του Νο. 6) 

σηµαίνει ότι θα πρέπει ο κόµβος να έχει περισσότερες λωρίδες σε κάποιες από τις 

προσβάσεις του ή θα πρέπει να απαγορευτούν κάποιες κινήσεις, (ή θα πρέπει να 

µετατραπεί σε ανισόπεδο).  

11. Κατόπιν θα πρέπει να γίνει η κατανοµή του χρόνου της περιόδου στις διάφορες 

φάσεις σηµατοδότησης ανάλογα µε τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Χρησιµοποιείται ο 

τύπος: Gn=(C-L)Yn/Y, όπου: 

Gn είναι ο χρησιµοποιούµενος χρόνος πρασίνου για την συγκεκριµένη κίνηση (n), 

(ισχύει επίσης ο τύπος: Gn=Grn+a-2, όπου Gr είναι ο πραγµατικός χρόνος 

πρασίνου)7, 

Yn είναι ο λόγος των κυκλοφοριακών φόρτων προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και  

Y είναι το άθροισµα των Yn (βλέπε σηµείωση 5). 

12. Η ελάχιστη αποδεκτή τιµή για τον πραγµατικό χρόνο πρασίνου είναι 7 sec. Αυτή είναι 

και η συνήθης τιµή για σηµατοδότες ενεργοποιούµενους από την κυκλοφορία, για τον 

                                                 
4 Κατά περίπτωση µπορούν να εφαρµοσθούν λεπτοµερέστερες µέθοδοι υπολογισµού της 
κυκλοφοριακής ικανότητας, που προτείνονται σε διάφορους Κανονισµούς ή Συγγράµµατα.   
5 Συνεχίζοντας το παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι έχουµε µία λωρίδα για κάθε κίνηση. Στην πρώτη 
φάση υπάρχουν δύο κινήσεις οχηµάτων µε q1=200 οχήµατα/ώρα και q2=250 οχήµατα/ώρα, στη 
δεύτερη φάση µία κίνηση µε 200 οχήµατα/ώρα και στην τρίτη φάση µία µε 250 οχήµατα/ώρα. Για 
την πρώτη φάση έχουµε τον δυσµενέστερο λόγο q/s: 250/1000=0.25, για τη δεύτερη φάση: 
q/s=200/1000=0.2 και για την τρίτη: 250/1000=0.25. Έτσι, Y=ΣYn=0.25+0.2+0.25=0.7. Αφού L=10, 
από τον βασικό τύπο έχουµε: Co=(1.5*10+5)/(1-0.7)=67 sec. Επιλέγεται C=70 sec, για λόγους 
στρογγυλοποίησης, ή 90 sec για λόγους αύξησης της κυκλοφοριακής ικανότητας του κόµβου 
(βλέπε σχόλιο Νο. 10). 
6 ∆ιότι ο L  είναι σταθερός, οπότε όσο αυξάνει το Co, τόσο µειώνεται ο απολυµένος χρόνος L ως 
ποσοστό του Co.  
7 Για τα προηγούµενα δεδοµένα είναι: C-L=70-10=60 sec, G1=60*0.25/0.7=21.4�22 sec, 
G2=60*0.2/0.7 =17.1�17 sec και G3=60*0.25/0.7=21.4�21 sec. Ας υποθέσουµε ότι η Ve για τις 
προσβάσεις 1 και 3 είναι 50 km/h και για την πρόσβαση 2, 70 km/h. Τότε ο χρόνος της πορτοκαλί 
ένδειξης θα είναι 3 και 4 sec αντίστοιχα. Συνεπώς, ο πραγµατικά διαθέσιµος χρόνος πρασίνου σε 
κάθε κίνηση είναι: Gr1=G1-3+2=21 sec, Gr2=G2-4+2=15 sec και Gr3=G3-3+2=20 sec. 
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κλάδο του χαµηλού κυκλοφοριακού φόρτου, όπου και έχει τοποθετηθεί ο ανιχνευτής 

κυκλοφορίας. 

13. Το επόµενο και τελικό βήµα είναι να κατασκευασθούν τα διαγράµµατα 

σηµατοδότησης για κάθε πρόγραµµα σηµατοδότησης (ενδεικτικό διάγραµµα 

σηµατοδότησης παρουσιάζεται στο τέλος). 

14. Παλλόµενο πορτοκαλί φως θα πρέπει να υπάρχει µπροστά από κάθε προσέγγιση 

στον κόµβο, εφόσον ο συγκεκριµένος κλάδος δεν έχει σηµατοδότες σε µήκος 

τουλάχιστον  40Ve και έχει Ve≥70km/h. Το παλλόµενο πορτοκαλί χρειάζεται για να 

προειδοποιεί τους οδηγούς ότι πρόκειται να ανάψει το κόκκινο φως για αυτούς. Η 

απόσταση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί το παλλόµενο πορτοκαλί, καθώς και η 

διάρκειά του και το πόσα δευτερόλεπτα θα προηγείται της ερυθράς φάσης στο 

σηµατοδότη είναι συνάρτηση της Ve του δρόµου. Το παλλόµενο πορτοκαλί 

προτείνεται να τοποθετηθεί σε µια απόσταση ίση µε   

(2-3)Ve (σε µέτρα). 

  

Β.  Οδηγίες Σχεδιασµού Ισόπεδων Σηµατοδοτούµενων Κόµβων  
Μορφής Τ 

  
Οι ισόπεδοι κόµβοι µορφής Τ είναι οι απλούστεροι και οι πλέον συνήθεις µορφές 

σύνδεσης του συνδετήριου κλάδου από έναν ανισόπεδου κόµβου της Ε.Ο. µε το λοιπό 

οδικό δίκτυο.  

Στο κείµενο που ακολουθεί, ως κύριος δρόµος θεωρείται αυτός που έχει τους 

υψηλότερους κυκλοφοριακούς φόρτους. Συνήθως, ο συνδετήριος κλάδος που οδηγεί στον 

ανισόπεδο κόµβο της Ε.Ο. είναι ο δευτερεύον δρόµος, ο οποίος και τελειώνει στο 

υφιστάµενο οδικό δίκτυο και το υφιστάµενο οδικό δίκτυο είναι κύριος δρόµος. 

Στο τέλος παρατίθεται και σχέδιο τυπικής διαµόρφωσης κόµβου, ώστε να διευκρινίζονται 

όλα όσα περιγράφονται παρακάτω. 

  

Νησίδες 

Σύµφωνα µε τις Ο.Μ.Ο.Ε.-Χ., ένας δρόµος µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση, θα πρέπει να 

παρέχει δυνατότητα (ορατότητα) προσπέρασης τουλάχιστον στο 20-25% του µήκους του. 

Επειδή αυτό συνήθως δεν συµβαίνει στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο της χώρας, οι οδηγοί 

εκµεταλλεύονται τη διεύρυνση του οδοστρώµατος στη περιοχή των κόµβων και την 

παρεχόµενη ορατότητα για να προσπεράσουν. Η πρακτική αυτή είναι προφανώς 

επικίνδυνη και θα πρέπει να αποθαρρύνεται µε τον κατάλληλο σχεδιασµό των κόµβων. 

Συνεπώς, στους ισόπεδους κόµβους θα πρέπει η κεντρική νησίδα να είναι κρασπεδοµένη 

και όχι διαγραµµισµένη.  

  

Κατά µήκος του κυρίως δρόµου θα πρέπει να προβλέπεται ιδιαίτερη λωρίδα για τα 

οχήµατα που προτίθενται να στρίψουν αριστερά. Η λωρίδα αυτή θα πρέπει να οριοθετείται 

(και να προστατεύεται από την αντίθετη πλευρά του κόµβου) από κατάλληλες 
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κρασπεδοµένες νησίδες. Αυτές οι κρασπεδοµένες νησίδες θα µπορούσαν να 

αντικατασταθούν µε διαγραµµισµένες, µόνον εφόσον συµβαίνουν όλα τα επόµενα: 

• ο αριθµός των αριστερά στρεφόντων οχηµάτων είναι πολύ µικρός (µικρότερος από 60 

οχήµατα την ώρα), 

• εάν η εφαρµογή κρασπεδοµένης νησίδας δηµιουργεί προβλήµατα απορροής νερού, 

επειδή έχουµε κόµβο σε στροφή µε µονοκλινή διατοµή του δρόµου, 

• εξετάζοντας ένα µήκος 3km προ και µετά τον κόµβο παρέχονται ευκαιρίες 

προσπέρασης, ως ορίζουν οι Ο.Μ.Ο.Ε.-Χ. και 

• δεν υπάρχουν σηµαντικές κινήσεις πεζών, τουλάχιστον ως ορίζονται στην 

υποσηµείωση Νο. 2. 

Η χάραξη µιας κρασπεδοµένης νησίδας είναι παρόµοια µε τη διαγραµµισµένη, όπως 

προβλέπεται στην § 3.4.2.3 των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Το πλάτος της θα είναι τουλάχιστον 0.50m 

συν 0.25m από κάθε πλευρά της ως τις οριογραµµές.  

  

Στον κόµβο κατά µήκος του δευτερεύοντος δρόµου θα πρέπει να υπάρχει πάντα 

κρασπεδοµένη νησίδα µορφής σταγόνας. Εάν ο δρόµος οδηγεί στην Ε.Ο., θα πρέπει η 

νησίδα να συνεχίζει έως τον ανισόπεδο κόµβο, (το οδόστρωµα να είναι δηλαδή 

διαχωρισµένο). 

  

Προτείνεται να υπάρχουν και κρασπεδοµένες τριγωνικές νησίδες, που να ορίζουν τις 

τροχιές των στρεφόντων οχηµάτων. Οι τριγωνικές αυτές νησίδες µπορούν να 

παραληφθούν εφόσον: 

• υπάρχουν έντονα προβλήµατα απαλλοτρίωσης και 

• ο αριθµός των στρεφόντων δεξιά οχηµάτων είναι µικρός (µικρότερος από 120 οχήµατα 

την ώρα8). 

Εάν η γωνία συνάντησης των δύο οδών είναι µικρότερη από 75 βαθµούς, τότε τριγωνική 

κρασπεδοµένη νησίδα θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει προς την πλευρά της οξείας 

γωνίας. Η αναγκαιότητα ύπαρξης τριγωνικής νησίδας και προς την πλευρά της αµβλείας 

γωνίας είναι µικρότερη. 

Σηµειώνεται ότι, (και εφόσον οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι ισοδύναµοι), η τριγωνική 

νησίδα που διευκολύνει τις δεξιές στροφές που εξέρχονται από τον δρόµο που συνεχίζει 

θεωρείται σηµαντικότερη εκείνης που διευκολύνει τις δεξιές στροφές από τον δρόµο που 

περατούται. 

  

Η ύπαρξη όλων αυτών των νησίδων αποτελεί τη συνήθη περίπτωση σχεδιασµού, ως 

φαίνεται και στο σκαρίφηµα κάτοψης κόµβου µορφής Τ που ακολουθεί. 

  

Σηµατοδότες 

Η διάµετρος των πλαϊνών σηµατοδοτών θα πρέπει να είναι 200 mm, ενώ των 

ανηρτηµένων 300 mm. Τα φανάρια µε ένδειξη βέλους ή παλλόµενο πορτοκαλί θα πρέπει 

επίσης να έχουν διάµετρο 300 mm (ενδεικτικό σχήµα παρουσιάζεται στο τέλος).  

                                                 
8  Πάντα αναφερόµαστε στους δυσµενέστερους φόρτους (δηλαδή, στην ώρα αιχµής της 
συγκεκριµένης κίνησης). Πάντα είναι αποδεκτά και άλλα κατώφλια φόρτων, εφόσον τεκµηριωθούν... 
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Η χωροθέτηση των σηµατοδοτών γίνεται σε συνδυασµό για τις περί Π.Ε.Χ. διατάξεις της § 

3.6.2. των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.  

Ο πλαϊνός σηµατοδότης θα πρέπει πάντα να βρίσκεται επί κρασπεδοµένης νησίδας (ή 

πεζοδροµίου) ή να προστατεύεται µε στηθαίο. Θα πρέπει να βρίσκεται εκτός του βατού 

τµήµατος του οδοστρώµατος κατά µία ελάχιστη απόσταση. Το βατό τµήµα του 

οδοστρώµατος εκτείνεται έως το όριο ασφαλτόστρωσης. Εφόσον υπάρχει σε επαφή µε το 

ασφαλτικό επενδεδυµένη αβαθής πλευρική τάφρος µε κλίση πρανούς προς το οδόστρωµα 

≤ 1:6, το όριο βατότητας επεκτείνεται έως τον πυθµένα της τάφρου. Ο ιστός του πλαϊνού 

σηµατοδότη θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30cm από το όριο βατότητας του 

οδοστρώµατος, ως ορίζει η § 3.6.2.7(2) των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. (ελάχιστη αποδεκτή απόσταση 

για σήµανση εντός κατοικηµένων περιοχών). Όσον αφορά στο ύψος τοποθέτησης, ο 

σηµατοδότης θα πρέπει να αφήνει τουλάχιστον καθαρό υποκείµενο χώρο 2.50m, εφόσον 

βρίσκεται εκτός του βατού τµήµατος του οδοστρώµατος και 5.5m εφόσον βρίσκεται 

υπεράνω του βατού τµήµατος του οδοστρώµατος. 

  

Κάθε προσέγγιση σε κόµβο θα πρέπει να ελέγχεται από τουλάχιστον 2 ενότητες 

σηµατοδοτών.  

Για τις µη στρέφουσες κινήσεις, ο ένας θα βρίσκεται σε ιστό στη δεξιά άκρη του δρόµου και 

ο άλλος ανηρτηµένος (από τον ίδιο ιστό) υπεράνω της λωρίδας κυκλοφορίας. Ο ιστός θα 

πρέπει να βρίσκεται 3m πίσω από τη γραµµή STOP. 

Οι αριστερές στροφές θα πρέπει να σηµατοδοτούνται ανεξάρτητα, εφόσον προβλέπονται 

ιδιαίτερες λωρίδες γι αυτές. Προτιµώµενος τύπος σηµατοδότη είναι αυτός του βέλους. Η 

πρώτη ενότητα σηµατοδοτών θα πρέπει να βρίσκεται πλάι στους ανηρτηµένους 

σηµατοδότες τους αναφερόµενους στις ευθείες κινήσεις. Η δεύτερη ενότητα θα πρέπει να 

βρίσκεται στην αντίκρυ γωνία των αναµένοντων προς στροφή οχηµάτων (εάν υπάρχει 

αντίστοιχη τριγωνική νησίδα, επί της νησίδας). Εφόσον υπάρχει κρασπεδωµένη κεντρική 

νησίδα µε πλάτος ≥ 1.70m (µεταξύ των οριογραµµών), συνιστάται να υπάρχει και τρίτη 

ενότητα σηµατοδοτών για τις αριστερές στροφές τοποθετηµένων έπ’ αυτής. 

Εάν οι ανεξάρτητα σηµατοδοτούµενες αριστερές στροφές οδηγούν στην Ε.Ο., οι 

σηµατοδότες που αναφέρονται σε αυτές θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να 

δείχνουν µόνιµα κόκκινο (ανεξάρτητα του προγράµµατος σηµατοδότησης), όταν για 

οποιονδήποτε λόγο θα απαγορεύεται προσωρινά η είσοδος στην Ε.Ο. 

Οι δεξιές στροφές, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη τριγωνική νησίδα, θα πρέπει να 

σηµατοδοτούνται ενιαία µε τις σε ευθεία κινήσεις. Εάν υπάρχει αντίστοιχη τριγωνική 

νησίδα, δεν συνιστάται να υπάρχει ιδιαίτερη ενότητα σηµατοδοτών για τα δεξιά στρέφοντα 

οχήµατα. Το σήµα Ρ-1 του Κ.Ο.Κ. (παραχώρηση προτεραιότητας) αρκεί για να ρυθµίσει 

την προτεραιότητα εκεί. Εάν όµως τα δεξιά στρέφοντα οχήµατα οδηγούνται στην Εγνατία, 

θα πρέπει να τοποθετηθεί και σηµατοδότηση (παρότι υπάρχει τριγωνική νησίδα), η οποία 

θα λειτουργεί ανεξάρτητα του προγράµµατος σηµατοδότησης της διασταύρωσης µε 

παλλόµενο πορτοκαλί (ώστε να δίνει έµφαση στο σήµα Ρ-1 του Κ.Ο.Κ.) και θα δείχνει 

κόκκινο, όταν για οποιονδήποτε λόγο θα απαγορεύεται προσωρινά η είσοδος στην Ε.Ο. 

  



 

K:\Συµφωνίες-Πλαίσιο\2013_Οδοποιΐα_5278\Tefhi\Sow_road_5278.doc                                                  0000/5278/Β02 
Σελίδα 28 από 33 

Τέλος, εάν υπάρχουν πεζοί (ως ορίζεται στην υποσηµείωση Νο. 2), τότε θα πρέπει να 

προβλέπονται επιπρόσθετοι ιστοί και φανάρια και οι φάσεις σηµατοδότησης θα πρέπει να 

µεριµνούν και για τις διελεύσεις των πεζών. Θα πρέπει να αιτιολογηθεί (µε βάση τις 

κινήσεις πεζών και τις χρήσεις γης) από ποια πλευρά του κόµβου είναι προτιµότερο να 

εγκατασταθεί η διάταξη σηµατοδότησης για τους πεζούς. 
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