
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 

Προϋπολογισμός : 140.885,60 € με ΦΠΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αρ. 817871(11801)/27-1-2020 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΚΜ

…..24-1- 2020
Η συντάξασα
Μηχανικός

Προϊστάμενος Τμ. 24.-1-2020
Σχεδιασμού - Προγραμματισμού

Ο Προϊστάμενος 
ΔΤΕ/ΠΚΜ

Γανίτη Ειρήνη
Πολ. Μηχ. με Α΄β.

Κανάκη Βασιλική
Τοπ. Μηχ. με Α΄β.

Χατζηπαρασκευάς Παρασκευάς
Πολ. Μηχ. με Α΄β.



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 

Προϋπολογισμός : 140.885,60 € με ΦΠΑ

1  . ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2019



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 

Προϋπολογισμός : 140.885,60 € με ΦΠΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η  οδός  Λαγκαδά  που  είναι  η  κύρια  αρτηρία  –  έξοδος  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης  προς  βορρά (Ανατολική  Μακεδονία,  Θράκη,  Βουλγαρία  κλπ),  ξεκινά  από  την
πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρίου) και εκτείνεται μέχρι την Εγνατία Οδό στον Κ4 στο Τιτάν.
Από την πλατεία Δημοκρατίας έως την διασταύρωση με την οδό Αγίων Πάντων έχει διαπλατυνθεί,
επίσης  από  το  Στρατόπεδο  Παύλου  Μελά  μέχρι  τον  κόμβο  Τιτάν  διαπλατύνθηκε  ενόψει  των
Ολυμπιακών Αγώνων. Παραμένει  με μικρή διατομή το τμήμα από διασταύρωση με οδό Αγίων
Πάντων μέχρι  κόμβο  στο  στρατόπεδο  Παύλου  Μελά,  μήκους  1  χλμ.  δημιουργώντας  τεράστιο
κυκλοφοριακό πρόβλημα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει το τμήμα από διασταύρωση με οδό Αγίων Πάντων μέχρι κόμβο
στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, μήκους 1 χλμ. για την διαπλάτυνση του οποίου θα εφαρμοστεί
διατομή των τριών λωρίδων ανά κατεύθυνση,  εντός της ζώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

σχεδίου).
To  ανωτέρω τμήμα ανήκει στα διοικητικά όρια των νέων Καλλικραττικών Δήμων Θεσσαλονίκης,
Νεάπολης Συκεών, Αμπελοκήπων Μενεμένης.
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η εκπόνηση – ολοκλήρωση - συμπλήρωση των
παρακάτω :
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 10)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 13)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 9)



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 27)
ΣΑΥ-ΦΑΥ

Δεν  θα  εκπονηθούν μελέτες  τοπογραφίας  και  στατικές.  Στον  ανάδοχο θα χορηγηθούν  οι  ήδη
εγκεκριμένες  οριστικές  μελέτες   (Τοπογραφικά  ΔΔΕ/ΠΚΜ/ΟΙΚ1778/5-4-2002,  Συγκοινωνικά  3η
Φάση ΔΔΕ/ΠΚΜ/2808/19-7-2002 Οριστική Οδοποιίας, Οριστική Κόμβος Παύλου Μελά). 

Στο πλαίσιο των παραπάνω συνθηκών απαιτείται  να  εκπονηθούν  τα ανωτέρω για την άμεση
επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος της συγκεκριμένης περιοχής.

2. ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο υπολογισμός της προεκτίμησης αμοιβής, με σκοπό την ανάθεση
της  εκπόνησης  της  μελέτης  σε  μελετητικό  γραφείο  μελετών  Δημοσίου  που  να  καλύπτει  την
αντίστοιχη  κατηγορία  και  τάξη  πτυχίου.  Για  την  υλοποίηση  της  μελέτης  απαιτείται  υψηλής
τεχνολογίας υλικοτεχνική υποδομή (ειδικά λογισμικά) που δε διαθέτει η υπηρεσία.

O τρόπος ανάθεσης της μελέτης  θα γίνει  σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και  σύμφωνα με την
αναλυτική παρουσίαση των προεκτιμωμένων αμοιβών των αντίστοιχων κατηγοριών με βάση τον
Κανονισμό  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών  (Απόφαση  Υπ.  Υποδομών  &  Μεταφορών
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017 (ΦΕΚ 2519/20.07.2017 τεύχος Β').

Η εκπόνηση των εργασιών της μελέτης θα γίνει  σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης με τη χρήση νέων τεχνολογιών,  που θα καταλήγουν σε αποτελέσματα της αυτής ή
μεγαλύτερης  αξιοπιστίας  και  πληρότητας  από  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές  και  οδηγίες  (Π.Δ.
696/74 όπως ισχύει).

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται  για το τμήμα από διασταύρωση με οδό Αγίων Πάντων μέχρι κόμβο
στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, μήκους 1 χλμ. για την διαπλάτυνση του οποίου θα εφαρμοστεί
διατομή των τριών λωρίδων ανά κατεύθυνση,  εντός της ζώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου).

Ειδικότερα στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης προβλέπεται ο σχεδιασμός των απαιτούμενων
τεχνικών έργων, οι υπολογισμοί αυτών, μελέτη και συμπλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και η
μελέτη  των  κυκλοφοριακών  δεδομένων  της  οδού  όπως  διαμορφώνονται  στην  παρούσα
κατάσταση. Η μελέτη θα περιλαμβάνει όπου απαιτείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 Τεχνική Έκθεση

 Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

 Αναλυτική Προμέτρηση - Προϋπολογισμός έργου

 Τιμολόγιο μελέτης

 Οριζοντιογραφία δικτύων

 Μηκοτομές δικτύων

 Τυπικές διατομές οδοστρώματος.

 Σχέδια τυπικών φρεατίων κ.α.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών ο Μελετητής θα πρέπει:



 να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και να τις ακολουθεί κατά τη
διάρκεια παροχής της υπηρεσίας του,

 να λάβει τα αρχικά στοιχεία που αφορούν την παροχή της υπηρεσίας του, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες  ΟΚΩ  και  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις οποίες θα οργανώσει το πλάνο υλοποίησης του έργου
(καθορισμό προτεραιοτήτων, οργάνωση επαφών, χρονοδιάγραμμα επισκέψεων κτλ),

Σημειώνεται, ότι σε όλη την χρονική διάρκεια του έργου, ο μελετητής θα παρέχει κάθε απαιτούμενη
υπηρεσία ή ενέργεια που θα απαιτηθεί για την σύνταξη και έγκριση από τα αρμόδια όργανα των
μελετών  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  παραπάνω  σχεδιασμού,  της  ισχύουσας
νομοθεσίας και των Εθνικών προδιαγραφών για το συγκεκριμένο έργο. 

4. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων υλοποιηθηκε η μελέτη και κατασκευή
του οδικού τμήματος από κόμβο Παύλου Μελά έως κόμβο με Εξωτερική Περιφερειακή Οδό (Κ4
Τιτάν). Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω μελετών εκπονήθηκαν 4 Φάσεις υλοποίησης. 
Φάση 1  Συγκοινωνιακής μελέτης (Δύο λύσεις Προμελέτης Οδοποιίας Αρτηρίας και Παράπλευρων

Οδων και Προκαταρκτική κόμβων)
Τμήμα Α: Οδός Λαγκαδά από στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι τον Α/Κ της Εσωτερικής
Περιφερειακής Οδού
Τμήμα Β: Οδός Λαγκαδά από τον Α/Κ της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού μέχρι την
Αρχή του Α/Κ Κ4 της Εγνατίας Οδού

Φάση 2:Συγκοινωνιακής  μελέτης  (Οριστικοποίηση  Λύσης  Προμελέτης  Οδοποιίας  Αρτηρίας  και
Παράπλευρων Οδων και Προμελέτη κόμβων)
Τμήμα Α: Οδός Λαγκαδά από στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι τον Α/Κ της Εσωτερικής
Περιφερειακής Οδού
Τμήμα Β:  Οδός Λαγκαδά από τον Α/Κ της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού μέχρι την
Αρχή του Α/Κ Κ4 της Εγνατίας Οδού

Φάση 3: Συγκοινωνιακής μελέτης (Οριστική μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας και Παράπλευρων Οδων
και Οριστικής μελέτη κόμβων)
Τμήμα 1Α:  Οδός Λαγκαδά από οδό Αγ. Πάντων έως το στρατόπεδο Παύλου Μελά
Τμήμα Α: Οδός Λαγκαδά από στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι τον Α/Κ της Εσωτερικής
Περιφερειακής Οδού
Τμήμα Β: Οδός Λαγκαδά από τον Α/Κ της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού μέχρι την
Αρχή του Α/Κ Κ4 της Εγνατίας Οδού

Φάση 4:  Συγκοινωνιακής μελέτης  (Μελέτη Εφαρμογής Οδοποιίας Αρτηρίας και  Παράπλευρων
Οδων και Μελέτη εφαρμογής κόμβων)
Τμήμα Α: Οδός Λαγκαδά από στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι τον Α/Κ της Εσωτερικής
Περιφερειακής Οδού
Τμήμα Β:  Οδός Λαγκαδά από τον Α/Κ της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού μέχρι την
Αρχή του Α/Κ Κ4 της Εγνατίας Οδού

Στην  διάθεση  των  μελετητών  θα  βρίσκονται  επίσης  τα  παρακάτω  στοιχεία  και  σχέδια  της
μελέτης: 

1. Μελέτες Τοπογραφίας της περιοχής,
2. Μελέτες Συγκοινωνιακές της περιοχής
3. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικές της περιοχής
4. Η αλληλογραφία της ΔΤΕ/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις αρμόδιες υπηρεσίες,

5. ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες :

 Η υδραυλική μελέτη για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων

 Η επικαιροποίηση συμπλήρωση της Συγκοινωνιακής μελέτης (οδοποιίας, κόμβων)

 Η μελέτη σήμανσης ασφάλισης



 Η περιβαλλοντική μελέτη

 Η μελέτη οδοφωτισμού

 Η μελέτη φωτεινής σηματοδότησης 

 Η επικαιροποίηση της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν στη
φωτεινή σηματοδότηση κυκλοφοριακών κόμβων

 Η  μελέτη  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  ελέγχου  κυκλοφορίας  με  τοπικές
μονάδες αξιολόγησης

 Τα απαιτούμενα ΦΑΥ & ΣΑΥ του έργου. Θα εκπονηθεί  μελέτη  Σχεδίου Ασφάλειας  και
Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ
305/96

Τα παραδοτέα θα είνια σύμφωμνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ
αριθ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/29-03-2019  Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών
«Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι
αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα»

6. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ.  
Πρόκειται για  το τμήμα από διασταύρωση με οδό Αγίων Πάντων μέχρι κόμβο στο στρατόπεδο
Παύλου Μελά, μήκους 1 χλμ. για την διαπλάτυνση του οποίου θα εφαρμοστεί διατομή των τριών
λωρίδων ανά κατεύθυνση, εντός της ζώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου). 

Το τμήμα επίσης περιλαμβάνει τους κόμβους σηματοδότησης Αγίων Πάντων, Παύλου Μελά (έχει
μερικά μελετηθεί με τις παλιότερες εργολαβίες) και δυο( -τρεις) κόμβους μικρότερους.

Θα γίνει μελέτη των κυκλοφοριακών δεδομένων της οδού και μελέτη φωτεινής σηματοδότησης,
καθώς και μελέτη οδοφωτισμού και ΗΛΜ εγκαταστάσεων ελέγχου κυκλοφορίας για συνολικά 4-5
κόμβους. 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα παραδοτέα της μελέτης  θα είναι  σύμφωνα με τις  ισχύουσες προδιαγραφές.  Η ηλεκτρονική
μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και  των διαγραμμάτων)  πρέπει  να είναι  πλήρως
συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MS Office.

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω:
- Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format

του DWG (Autocad 2010 και νεώτερα). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω
format  μπορεί  να  γίνει  παράδοση  και  στη  δομή  του  DXF  ή  του  DGN  (Microstation).  Τα
σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά
επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.ά. 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.

- 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),  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.  Τα  σχεδιαστικά
αρχεία θα φέρουν  κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η
θέση της αρχής των αξόνων (Χ0, Υ0 ), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου.

- Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από
τα προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel) ή σε ASCII αρχεία με μορφή text (txt).



8. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγραφές:

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

 Τα άρθρα  2Α,  11  παρ.  2,  39  και  40  του  ν.  3316/2005  “Περί  ανάθεσης  και  εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών”

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

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

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

 Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).
 Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν

κλπ   Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών  και  Κτιριακών  Εργων  ,  ως  και  Τοπογραφικών,
Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών
μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό
στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό
αμοιβών.

 Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών  κατά  τη  διαδικασία  της  παρ.  8  δ  του  άρθρου  53  του  ν.
4412/2016»,

 Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών  «Κατάρτιση,  τήρηση  και  λειτουργία  του  Μητρώου  μελών  επιτροπών
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221
του  ν.  4412/2016»  (Β  4841),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  όμοια  απόφαση  ΥΑ
ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

 Η  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση  και  ορισμός  μελών  γνωμοδοτικής  επιτροπής  επί  της  επάρκειας  των
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας
τους»  (ΥΟΔΔ 279),  όπως τροποποιήθηκε  με  την  όμοια  απόφαση 77868  -  18/07/2018
(ΥΟΔΔ 441). 

 Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών  «Καθορισμός  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  των  βασικών  μελετητών  ως
Τεχνικών  Συμβούλων  -  Μελετητών  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  το  περιεχόμενο  της
σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής
των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203).

 Η  Εγκύκλιος  υπ’  αριθμ.  11/2018  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ)  με  θέμα  «Οδηγός  εκπόνησης  μελετών  Δημοσίων  Έργων  του  ν.
4412/2016 (Βιβλίο 1)».

 Η  με  αριθ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/29-03-2019  Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών  «Εξειδίκευση  του  είδους  των  παραδοτέων  στοιχείων  ανά  στάδιο  και  ανά
κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά
και τα κτιριακά έργα».

 Το ΠΔ 71/2019  ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019 “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών  έργων,  μελετών,  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών
(ΜΗ.Τ.Ε)”.



 Τα  εγκεκριμένα  τιμολόγια  εργασιών  που  έχει  εκδώσει  το  αρμόδιο  Υπουργείο  (τ.
ΥΠΕΧΩΔΕ) που ισχύουν για την σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων.

 Τις αναλύσεις Α.Τ.Ε.Ο, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν
περιλαμβάνονται στα νέα ενιαία τιμολόγια.

 Σε  περίπτωση  που  σιωπούν  οι  Ελληνικοί  Κανονισμοί  εφαρμόζονται  οι  Γερμανικοί
Κανονισμοί και Προδιαγραφές



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 

Προϋπολογισμός : 140.885,60 € με ΦΠΑ

2.  ΕΚΘΕΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 

Προϋπολογισμός : 140.885,60 € με ΦΠΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η  οδός  Λαγκαδά  που  είναι  η  κύρια  αρτηρία  –  έξοδος  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης προς βορά (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βουλγαρία κλπ), ξεκινά από την πλατεία
Δημοκρατίας (Βαρδαρίου) και εκτείνεται μέχρι την Εγνατία Οδό στον Κ4 στο Τιτάν.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει το τμήμα από διασταύρωση με οδό Αγίων Πάντων μέχρι κόμβο
στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, μήκους 1 χλμ. για την διαπλάτυνση του οποίου θα εφαρμοστεί
διατομή των τριών λωρίδων ανά κατεύθυνση,  εντός της ζώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου).

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται η εκπόνηση - ολοκλήρωση των παρακάτω :
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 10)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 13)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 9)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγορία 27)
ΣΑΥ-ΦΑΥ

Δεν  θα  εκπονηθούν μελέτες  τοπογραφίας  και  στατικές.  Στον  ανάδοχο θα χορηγηθούν  οι  ήδη
εγκεκριμένες οριστικές μελέτες. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω συνθηκών απαιτείται  να  εκπονηθούν  τα ανωτέρω για την άμεση
επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος της συγκεκριμένης περιοχής.

2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ     ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Στην συγκεκριμένη περιοχή από την πλατεία Δημοκρατίας έως την διασταύρωση με την οδό
Αγίων Πάντων έχει διαπλατυνθεί, επίσης από το Στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι τον κόμβο Τιτάν
διαπλατύνθηκε  ενόψει  των Ολυμπιακών Αγώνων.  Παραμένει  με  μικρή  διατομή  το  τμήμα  από
διασταύρωση με οδό Αγίων Πάντων μέχρι κόμβο στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, μήκους 1 χλμ.
δημιουργώντας  τεράστιο  κυκλοφοριακό  πρόβλημα  στο  πολεοδομικό  συγκρότημα  της
Θεσσαλονίκης.



3. ΣΤΟΙΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Το έργο θα αναβαθμίσει μια από τις πύλες εισόδου της πόλης και  θα διευκολύνει την είσοδο –
έξοδο οχημάτων από και προς το κέντρο της πόλης.  Επιπλέον θα αποφορτιστεί  η περιοχή η
οποία παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή φόρτιση και θα  εναρμονιστεί η οδός με τα υπόλοιπα
διαπλατυσμένα τμήματά της.



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 

Προϋπολογισμός : 140.885,60 € με ΦΠΑ

3.  ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΜΟΙΒΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν τεύχος υπολογισμού απαιτούμενης δαπάνης μελετών συντάχθηκε με βάση Κανονισμό
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών  (Απόφαση  Υπ.  Υποδομών  &  Μεταφορών  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.05.2017  (ΦΕΚ
2519/20.07.2017 τεύχος Β').

ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (τκ)
Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του
επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον
επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που αναμορφώθηκε σε
87,79 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.
Για τις αμοιβές του έτους 2019 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ)=1,218, σύμφωνα με την
εγκύκλιο 3, με αρ. πρωτ.  ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-03-2019 του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.

Το κόστος εκπόνησης των ανωτέρω μελετών ανά στάδιο και ανά κατηγορία δίνεται συνοπτικά πιο
κάτω:

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο ΟΔΟ.1 Υπεραστικές οδοί / σιδηροδρομικές γραμμές, αστικές οδοί και διαμορφώσεις
εγκαταστάσεων

1. Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  Α  για  την  εκπόνηση  μελετών  υπεραστικών  οδών  και
σιδηροδρομικών γραμμών (Σ. Γ.), καθώς και αστικών οδών ορίζεται ανά χιλιόμετρο μελέτης
έργου, κατά κατηγορία αυτών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

2. Ως αστικές οδοί για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οδοί που μελετώνται:
α) Σε περιοχές υπαγόμενες σε ζώνη οικιστικής ανάπτυξης, βιομηχανική περιοχή ή σε σχέδιο

πόλης.
β) Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγμένες και αντιμετωπίζεται από τη μελέτη η σύνταξη

των έργων της οδού στον οικιστικά αναπτυγμένο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από
την προκήρυξη.

γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε Σχέδιο Πόλης ή σε οικισμούς, εφόσον τούτο
προβλέπεται από την προκήρυξη.

3. Ως υπεραστικές οδοί θεωρούνται αυτές που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των αστικών
οδών.



4. Η αμοιβή Α ορίζεται  σε ευρώ ανά χιλιόμετρο (€ /  χλμ.)  μελέτης  έργου σύμφωνα με  τους
τύπους:

4. i. Για υπεραστικές οδούς/ Σ. Γ.: Α = (8000.π.ρ.σ). τκ

4. ii. Για αστικές οδούς : Α = (10000.π.ρ.σ). τκ όπου:

α)  π  =  Συντελεστής  εξαρτώμενος  από  την  κατηγορία  της  οδού  σύμφωνα  με  την
εγκεκριμένη  με  την  Υπουργική  Απόφαση  ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001  Λειτουργική
Κατάταξη  Οδικού  Δικτύου  των  Οδηγιών  Μελετών  Οδικών  Έργων  (Ο.Μ.Ο.Ε.  –
Λ.Κ.Ο.Δ.), ως ακολούθως:

αα) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVI και για κάθε σιδηροδρομική γραμμή (επί πλέον της
κύριας)  εντός  σιδηροδρομικών  σταθμών,  καθώς  και  για  συλλεκτήριες  οδούς,  οδούς
προσπέλασης  παρόδιων  ιδιοκτησιών,  τοπικές  οδούς,  τοπικές  οδούς  κατοικιών
λειτουργικής κατάταξης ΔΙV- ΔV- ΕV- ΕVΙ: π = 0,75.

αβ) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης ΑIV- AV και για μονές σιδηροδρομικές γραμμές (μόνιμες
ή προσωρινές), καθώς και για συλλεκτήριες οδούς και αστικές αρτηρίες ενιαίας επιφάνειας
κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ-ΒIV-ΓΙII-ΓΙV: π = 1,00

αγ) Για οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ -ΑΙΙ, οδούς ενιαίας/
διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ, καθώς και για αστικές
αρτηρίες διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ - ΓΙΙΙ, αστικές
οδούς ταχείας κυκλοφορίας ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙ και
για διπλές σιδηροδρομικές γραμμές με ταχύτητα μελέτης ≤160 χλμ/ώρα: π=1,30

αδ)  Για  αυτοκινητόδρομους/  οδούς  ταχείας  κυκλοφορίας  διαχωρισμένης  επιφάνειας
κυκλοφορίας  λειτουργικής  κατάταξης  ΑΙ,  οδούς  διαχωρισμένης  επιφάνειας  κυκλοφορίας
λειτουργικής  κατάταξης  ΑΙΙ,  για  αστικούς  αυτοκινητοδρόμους  και  αστικές  οδούς
ταχείας  κυκλοφορίας  διαχωρισμένης  επιφάνειας  κυκλοφορίας  λειτουργικής
κατάταξης ΒΙ-ΒΙΙ, χωρίς τις παράπλευρες οδούς, οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα ανάλογα
με την κατηγορία τους, καθώς και για διπλές σιδηροδρομικές γραμμές με ταχύτητα μελέτης
>160 χλμ/ ώρα:π=1,60

αε)  Για  αυτοκινητόδρομους/  οδούς  ταχείας  κυκλοφορίας  διαχωρισμένης  επιφάνειας
κυκλοφορίας  λειτουργικής  κατάταξης  ΑΙ,  οδούς  διαχωρισμένης  επιφάνειας  κυκλοφορίας
λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ, καθώς και για αστικούς αυτοκινητδρόμους και αστικές οδούς
ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙ-
ΒΙΙ,  με  παράλληλους ή μη κλάδους σε ανισοσταθμία,  χωρίς  τις  παράπλευρες οδούς οι
οποίες αμείβονται ιδιαίτερα ανάλογα με την κατηγορία τους: π=1,90
Θεωρείται  ότι  οι  κλάδοι  είναι  σε  ανισοσταθμία  όταν  απαιτείται  ειδική  (και  όχι  η
προβλεπόμενη  από  τις  τυπικές  διατομές  της  προς  μελέτη  οδού)  διαμόρφωση  της
διαχωριστικής νησίδας

.
β) ρ= Συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος κάθε μελετώμενης οδού /σιδηροδρομικής

γραμμής, ως ακολούθως:
βα) Για μήκος L από 0 έως 1 χλμ: ρ = 1,50
ββ) Για μήκος L από 1 έως 5 χλμ: ρ= 1,625-0.125.L
βγ) Για μήκος L πάνω από 5 χλμ: ρ = 1
       Ο παραπάνω συντελεστής ρ της προς μελέτη οδού προκύπτει από το άθροισμα των

μηκών των αστικών και υπεραστικών τμημάτων της, τα οποία υπολογίζονται με βάση τα
αναφερόμενα  στην  παράγραφο 6  του  παρόντος  άρθρου  (υπό την  προϋπόθεση ότι  τα
τμήματα αυτά αποτελούν ενιαίο και συνεχές τμήμα), καθώς και των μηκών επιρροής της
στους κόμβους του άρθρου ΟΔΟ.2.

βδ) Σε περίπτωση που, πέραν της μελετώμενης οδού / Σ.Γ. προβλέπονται παράπλευρες οδοί,
αποκαθιστώμενες οδοί, εγκάρσιες οδοί / Σ.Γ. (επιπλέον της κύριας εντός σιδηροδρομικών
σταθμών, καθώς και αλλαγές γραμμής) κ.λπ., ο παραπάνω συντελεστής ρ προκύπτει από
τον τύπο:
ρ= Σρi * Li / ΣL
όπου:



ρi = o συντελεστής ρ κάθε επιμέρους οδικού τμήματος/Σ.Γ., ανεξάρτητα από την κατηγορία
του.
Li=το συνολικό μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος, αστικού η υπεραστικού/ Σ.Γ. Σε
περίπτωση ταυτόχρονης εκπόνησης μελέτης κόμβων, δεν συμπεριλαμβάνονται τα μήκη
επιρροής αυτών σε κόμβους του άρθρου ΟΔΟ.2.
ΣL= το άθροισμα των μηκών όλων των παραπάνω οδικών τμημάτων/ Σ.Γ.

       Για τον υπολογισμό της αμοιβής των παραπάνω παραπλεύρων οδών, αποκαθιστώμενων
οδών, εγκάρσιων οδών κ.λπ./ Σ.Γ., χρησιμοποιείται ο συντελεστής π που αντιστοιχεί σε
κάθε επιμέρους οδό/ Σ.Γ.

γ) σ= Συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολογία ως ακολούθως:
γα) Για έδαφος πεδινό (κλίσεις 0 – 10%) σ = 1,00
γβ) Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10 - 40%): σ = 1,30
γγ) Για έδαφος ορεινό (κλίσεις > 40%) : σ = 1,70

δ) τκ = Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού.

5. Σε περίπτωση σύνταξης μελέτης βελτίωσης / διαπλάτυνσης υπάρχοντος έργου (διαρρύθμισης,
προσθήκης, προσαύξησης καθ΄ οποιαδήποτε έννοια), η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 25% για
το αντίστοιχο μήκος.

6. Η αμοιβή για την κατηγορία των υπεραστικών οδών / Σ. Γ. θα εφαρμόζεται στο προς μελέτη
μήκος της κύριας λύσης και των τυχόν ουσιωδών παραλλαγών της , αφαιρουμένων:
α. των μηκών που κατατάσσονται σε αστικά τμήματα.
β. των μηκών που εντάσσονται σε κόμβους, όταν αυτοί μελετώνται ταυτόχρονα με την οδό.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις α και β, η αμοιβή θα προκύπτει με βάση τα σχετικά μήκη επί
τις αντίστοιχες τιμές μονάδας που καθορίζονται στην παράγραφο 4, περίπτωση 4. ii.
Αντίστοιχα, η αμοιβή για την κατηγορία των αστικών οδών θα εφαρμόζεται στο προς μελέτη
μήκος,  αφαιρουμένων  των  μηκών  που  εντάσσονται  σε  κόμβους  του  επόμενου  άρθρου
ΟΔΟ.2, όταν αυτοί μελετώνται ταυτόχρονα με την οδό. Η συνολική αμοιβή θα προκύπτει ως
άθροισμα των παραπάνω επί μέρους αμοιβών.

7. Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων [σταθμών διοδίων, διαμορφώσεων προ των εισόδων σηράγγων,
διατάξεων  εκτροπών  κυκλοφορίας,  πλατυσμάτων  (επιφανειών  στάθμευσης,  χώρων
στάθμευσης,  χώρων ανάπαυσης και  θέας,  σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών  (ΣΕΑ)]
ανάγονται  από πλευράς προσδιορισμού της αμοιβής τους σε ισοδύναμα μήκη επιφανειών
(Lεπ). Οι σχετικές μελέτες θα συντάσσονται κατ’ αναλογία προς τις προδιαγραφές των έργων
οδοποιίας.
Η αμοιβή Α για τη μελέτη των ανωτέρω εγκαταστάσεων υπολογίζεται με βάση τον τύπο της
παραγράφου  4.ii  του  παρόντος  άρθρου  και  κατανέμεται  κατά  στάδια  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 2.Β του άρθρου ΟΔΟ.3,  ανεξάρτητα εάν αυτές εντάσσονται  σε υπεραστικά  η
αστικά τμήματα οδού, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

π:  ο  συντελεστής  της  παραγράφου  4.α)  του  παρόντος  άρθρου  για  την  οδό  επί  της  οποίας
αναπτύσσεται η προς μελέτη εγκατάσταση.

ρ:  ο  συντελεστής  της  παραγράφου  4.β)  του  παρόντος  άρθρου  για  την  οδό  επί  της  οποίας
αναπτύσσεται η προς μελέτη εγκατάσταση.

σ: ο συντελεστής της παραγράφου 4.γ) του παρόντος άρθρου για την οδό στην περιοχή της προς
μελέτη εγκατάστασης.

7.1 Για τη μελέτη του γεωμετρικού σχεδιασμού διαμόρφωσης της χοάνης σταθμού διοδίων, το
ισοδύναμο μήκος θα υπολογίζεται με τον τύπο: 

Lδ = 0,60.Ν σε χιλιόμετρα., από τα οποία τα 0,2.Ν αντιστοιχούν στο επηρεαζόμενο πραγματικό
μήκος του οδικού άξονα επί του οποίου αναπτύσσεται ο σταθμός διοδίων (το οποίο μήκος
αφαιρείται από την μελετώμενη οδό, εφόσον μελετώνται ταυτόχρονα η οδός και ο σταθμός
διοδίων), όπου Ν ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας της οδού (ή του τμήματος της οδού)
επί της οποίας αναπτύσσεται ο σταθμός διοδίων.



7.2.  Η  αναγωγή  των  διαμορφούμενων  επιφανειών  (F)  σε  ισοδύναμα  μήκη  Lεπ  των  λοιπών
εγκαταστάσεων, θα γίνεται με βάση τον τύπο:
Lεπ = F/10 όπου:
-Lεπ=Το ισοδύναμο μήκος (σε χλμ).
-F= Η διαμορφούμενη επιφάνεια (μ2) μεταξύ των ορίων καταστρώματος των προς μελέτη
οδικών έργων που την περικλείουν. Αν η διαμορφούμενη επιφάνεια σε κάποιο τμήμα αυτής
δεν περικλείεται από οδικό έργο, τότε ως όριο θα λαμβάνεται το άκρο της διαμορφούμενης
επιφάνειας με τα προσκείμενα
προς αυτήν πρανή.
Απλές  χωματουργικές  διαμορφώσεις  περικλειομένων  επιφανειών  μεταξύ  κλάδων  κόμβου
(νησίδες  κάθε  είδους),  χωρίς  περαιτέρω  ειδική  διαμόρφωση  για  επί  πλέον  χρήση,
περιλαμβάνονται ανοιγμένα στην αμοιβή της μελέτης και δεν κατατάσσονται στην παρούσα
κατηγορία. Στην αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται έργα
των  οποίων  ο  υπολογισμός  της  αμοιβής  διέπεται  από  άλλες  διατάξεις  (π.χ.  κτιριακών,
άρδευσης-φύτευσης, ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών κ.λπ.).

Άρθρο ΟΔΟ.2 Κυκλοφοριακοί Κόμβοι
1. Ως κυκλοφοριακοί κόμβοι για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι διασταυρώσεις δύο ή
περισσοτέρων οδών,  εφόσον στην  περιοχή διασταύρωσής τους  εξασφαλίζεται,  με  κατάλληλες
οριζοντιογραφικές  διαμορφώσεις,  το  σύνολο  ή  μέρος  των  δυνατών  συνδέσεων  μεταξύ  των
κυκλοφορούντων ρευμάτων στις οδούς αυτές. Απλές ανισόπεδες διασταυρώσεις χωρίς συνδέσεις
δεν θεωρούνται κόμβοι.  Απλές ισόπεδες συμβολές και διασταυρώσεις χωρίς οριζοντιογραφικές
διαμορφώσεις,  πέραν  των  συναρμογών  στις  διασταυρούμενες  /  συμβάλλουσες  οδούς,  δεν
θεωρούνται κόμβοι. 2. Η αμοιβή της μελέτης κόμβου ορίζεται σε ευρώ ανά τεμάχιο (ανά κόμβο) και
εξαρτάται από την κατηγορία των διασταυρουμένων οδών, το είδος και τη μορφή του κόμβου
(ισόπεδος, ανισόπεδος, τρισκελής, τετρασκελής κ.λπ.).

2.1. Η προεκτίμηση της ανά τεμάχιο (κόμβο), αμοιβής Α γίνεται σύμφωνα με βάση τους παρακάτω
τύπους:
2.i. Για κόμβους υπεραστικών οδών: Α = ( 10000.π.ρ.σ) .L . τκ
2.ii. Για κόμβους αστικών οδών: Α = ( 12000.π.ρ.σ) .L . τκ
όπου:
π= ο συντελεστής της παραγράφου 4.α του άρθρου ΟΔΟ.1, με χρήση
αυτού της ανώτερης κατηγορίας των διασταυρούμενων οδών.
ρ= ο συντελεστής της παραγράφου 4.β του άρθρου ΟΔΟ.1.
σ= ο συντελεστής της παραγράφου 4.γ του άρθρου ΟΔΟ.1 της μελετώμενης οδού στην περιοχή 
του κόμβου.
L: το συνολικό μήκος των κλάδων και των διασταυρουμένων οδών του μελετώμενου κόμβου, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
τκ: Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού.

2.2. Σε περίπτωση που η μελέτη του κόμβου δεν συντάσσεται ταυτόχρονα με τη μελέτη της οδού, 
ως συντελεστής ρ λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από το συνολικό μήκος κλάδων και 
διασταυρούμενων οδών στην περιοχή επιρροής του κόμβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 
πίνακες της επόμενης παραγράφου 3, με ελάχιστη τιμή αυτού ρ =1,20.

3. Τα συνολικά μήκη κλάδων και διασταυρούμενων οδών σε περιοχές κόμβων
ορίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 3.1 και 3.2:



3.2. Ισόπεδοι κόμβοι (Ι/Κ) υπεραστικών και αστικών οδών:

Β. ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΕΙΣ :

Κατηγορία
διασταυρούμενων  οδών:

Εγκάρσια οδός
Μελετώμενη οδός

Oδοί ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισμένης / ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας  

ΑΙΙ και αστικές 

διαχωρισμένης/ ενιαίας  

επιφάνειας κυκλοφορίας 

ΒΙΙ

Οδοί διαχωρισμένης/    
ενιαίας επιφάνειας  
κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και  
αστικές διαχωρισμένης 
επιφάνειας  
κυκλοφορίας  ΒΙΙΙ-  ΓΙΙΙ

Οδοί ενιαίας 
επιφάνειας 
κυκλοφορίας  ΑΙV-
AV και αστικές 
ενιαίας επιφάνειας 
κυκλοφορίας ΒΙΙΙ-  
BIV- ΓIII-ΓΙV- ΔΙV

Οδοί ενιαίας 
επιφάνειας 
κυκλοφορίας 
ΑVΙ και αστικές 
ΔV-ΕV- EVI

Οδοί ενιαίας επιφάνειας 
κυκλοφορίας ΑΙ, 
διαχωρισμένης/ενιαίας 
επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ και 
αστικές διαχωρισμένης/ενιαίας 
επιφάνειας  κυκλοφορίας ΒΙΙ  

1,4 χλμ.
(0,6 χλμ.)
[0,6 χλμ.]

1,2 χλμ.

( 0,6 χλμ.)

[0,4 χλμ.]

1,0 χλμ.
 (0,5 χλμ.)
 [0,3 χλμ.]

-

Οδοί διαχωρισμένης/ ενιαίας 
επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ  και 
αστικές διαχωρισμένης  
επιφάνειας κυκλοφορίας  ΒΙΙΙ- ΓΙΙΙ

1,2 χλμ.
(0,4 χλμ.)
[0,6 χλμ.]

1,0 χλμ.
(0,4 χλμ.)
[0,4 χλμ.]

0,8 χλμ.
 (0,4 χλμ.)
 [0,3 χλμ.]

0,5 χλμ
(0,3 χλμ.)
[0,15 χλμ]

Οδοί ενιαίας επιφάνειας 
κυκλοφορίας  ΑIV-AV και αστικές 
ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας  
ΒΙΙΙ-ΒIV- ΓΙΙΙ- ΓΙV, ΔΙV 

1,0 χλμ.
(0,3 χλμ.)
[0,5 χλμ.]

0,8 χλμ.
(0,3 χλμ.)
[0,4 χλμ.]

0 ,6 χλμ.
 (0,25 χλμ.)
[0,25χλμ]

0,35 χλμ.
(0,2χλμ.)
[0,1χλμ]

Οδοί  ενιαίας επιφάνειας 
κυκλοφορίας ΑVΙ και αστικές ΔV- 
EV- ΕVI

-
0,5 χλμ.

(0,15 χλμ.)
[0,3 χλμ.]

0, 35 χλμ.
 (0,10 χλμ.)
 [0,2 χλμ.]

0,2χλμ.
 (0,08 χλμ.)
[0,08 χλμ]

Παρατηρήσεις επί τρισκελών και τετρασκελών Α/Κ και Ι/Κ κόμβων:
 α. Οι  παραπάνω αμοιβές προσαυξάνονται κατά 25%, μόνο  κατά το μήκος στο οποίο γίνονται διαρρυθμίσεις, 

προσθήκες ή προσαυξήσεις καθ’ οποιαδήποτε έννοια.
 β. Τα αναγραφόμενα σε παρένθεση και σε αγκύλη μήκη αφορούν αντίστοιχα στα μήκη επιρροής των κόμβων στη 

μελετώμενη και στην εγκάρσια οδό. Για τον υπολογισμό της αμοιβής, τα μήκη αυτά αφαιρούνται από τη 
μελετώμενη και την εγκάρσια οδό είτε αυτές είναι υπεραστικές , είτε  αστικές οδοί,  εφόσον  η μελέτη των κόμβων 
συντάσσεται ταυτόχρονα με τη μελέτη οδοποιίας των παραπάνω οδών.

 γ. Σε περίπτωση που προβλέπονται Α/Κ των οδών των πινάκων 3.1.Α και 3.1.Β με οδούς κατώτερης κατηγορίας 
από αυτές που προβλέπονται στους εν λόγω πίνακες (δηλαδή για οδούς κατηγορίας AIV-AV-BIII-BIV-ΓIII-ΓIV), 
τότε, ως μήκη κόμβων λαμβάνονται αυτά που αναγράφονται στην τελευταία στήλη των πινάκων αυτών.

 δ. Σε περίπτωση που, πέραν των διασταυρούμενων οδών στην περιοχή επιρροής του  κόμβου, διασταυρώνεται / 
ονται και άλλη / άλλες οδοί, για τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση του συνόλου ή μέρους των κυκλοφορούντων 
ρευμάτων με τις παραπάνω οδούς, τότε τα αντίστοιχα συνολικά μήκη του κόμβου προσαυξάνονται κατά 10 % για
κάθε επιπλέον διασταυρούμενη  οδό. 

 ε. Σε περίπτωση που σε τετρασκελή ανισόπεδο κόμβο εξασφαλίζονται οι συνδέσεις της μελετώμενης (ή της 
εγκάρσιας οδού) μόνο με τη μία κατεύθυνση της εγκάρσιας (ή της μελετώμενης) οδού αντίστοιχα, ο κόμβος αυτός
θεωρείται τρισκελής. 

Άρθρο ΟΔΟ.4 Σήμανση, ασφάλιση οδικών έργων και  σηματοδότηση   οδικών
σηράγγων

1. Η  μελέτη  σήμανσης,  ασφάλισης  οδικών  έργων  και  σηματοδότησης  οδικών  σηράγγων
συντάσσεται  σε  ένα  στάδιο  μελέτης  επί  των  υποβάθρων  της  οριζοντιογραφίας  της  οριστικής
μελέτης αυτών, στην οποία θα παρουσιάζονται όλες οι πλευρικές διαμορφώσεις, που επηρεάζουν



τη δυνατότητα τοποθέτησης και τις δυσχέρειες θεμελίωσης των ιστών της κατακόρυφης σήμανσης
και της σηματοδότησης.

2. Στην κατηγορία των εργασιών κατακόρυφης σήμανσης οδικών έργων και σηματοδότησης
σηράγγων εντάσσονται:

2.1. Η κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) σταθερού περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνει:
α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ). 
β. Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ).
γ. Συμβατικές  (σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας) πληροφοριακές πινακίδες
(Π) [Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται και οι πρόσθετες πληροφοριακές πινακίδες (Πρ)].
δ. Ειδικές (σε κάθε μελέτη) πληροφοριακές πινακίδες (Πε). 
ε. Οριοδείκτες (Ορ).

2.2. Η κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) μεταβλητού περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνει:
α. Πληροφοριακές πινακίδες μεταβλητού μηνύματος (VMS).
β.     Ηλεκτρονικές  πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτητας.     [περιλαμβάνονται  και  τυχόν
πινακίδες απεικόνισης (σε πραγματικό χρόνο) της τα ταχύτητας διερχομένου οχήματος].
γ.  Ηλεκτρονικές πινακίδες διαθεσιμότητας λωρίδων  κυκλοφορίας  (Lane  Control  Signs –
LCS).
δ.  Ηλεκτρονικές πινακίδες  προσχηματισμένων  συμβόλων  αναγγελίας κινδύνου (τρίγωνα
κινδύνου,  τρίγωνα  κυκλοφορίας  δύο  κατευθύνσεων  κλπ.)  με  τυχόν  αναγκαία  πρόσθετη
αναγραφή της απόστασης.
Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών πινακίδων [τεχνολογίας φωτοδιόδων    (LEDs)   ή   άλλης
εγκεκριμένης]   των   παραπάνω υποπαραγράφων α, β, γ και δ υπάγονται και οι τυχόν, αντ’
αυτών, χρησιμοποιούμενες πινακίδες πρισματικού τύπου.
ε. Συσκευές ελέγχου ύψους οχημάτων (τύπου «πομπού – δέκτη» ή άλλου σχετικού).
στ.Επαγωγικά κυκλώματα (inductive loops) ελέγχου κυκλοφορίας.

2.3. Η φωτεινή σηματοδότηση σηράγγων, η οποία περιλαμβάνει:
α.  Φωτεινούς  σηματοδότες  1,2,3  πεδίων  (φανών)  διαφόρων  διαμέτρων  και  ενδείξεων
(σημάτων).
Η  παρούσα  περίπτωση  φωτεινών  σηματοδοτών  καλύπτει  μόνον  τους  σηματοδότες  που
επιβάλλονται  για  την  ασφαλή  λειτουργία  των σηράγγων τόσο σε υπαίθρια έργα [(στις
προσπελάσεις εκτός σήραγγας(ων)], όσο και εντός της(των) σήραγγας(ων).
β.  Φωτιζόμενες  πινακίδες  εντός  σηράγγων  (σήμανσης  εξόδων  διαφυγής,  σήμανσης
απόστασης πλησιέστερων εξόδων διαφυγής, θέσεις  τηλεφώνων S.O.S. κ.λπ.)

2.4. Οι Γέφυρες σήμανσης:
i. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης κατακόρυφης σήμανσης, οι
κάθε είδους πινακίδες ή/ και σηματοδότες θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και την αναλογούσα
εργασία:
α. Ιστού ή/ και σιδηροκατασκευής στήριξης, για τις πινακίδες.
β. Ιστού και οριζόντιου βραχίονα κατάλληλου μήκους, για τους σηματοδότες.
ii. Ειδικά  οι  γέφυρες/πρόβολοι  σήμανσης  και  οι  σιδηροκατασκευές  ανάρτησης  πινακίδων
εντός  σηράγγων,  περιλαμβάνονται  χωριστά  στον  προσδιορισμό  της  αμοιβής  μελέτης,  ως
ακολούθως:
α.  Ο  κυκλοφοριακός/λειτουργικός  σχεδιασμός  [ύψη  ορθοστατών  (συνεκτιμώμενου  του
απαιτούμενου ελεύθερου ύψους και της εγκάρσιας κλίσης της διατομής), ελεύθερο άνοιγμα,
διαμόρφωση  επισκεψιμότητας,  ακριβής  θέση  (κατά  πλάτος  και  καθ’  ύψος)  τοποθέτηση
πινακίδων επί   των γεφυρών και τοποθέτηση των γεφυρών / προβόλων σε συσχετισμό  με τις
δεσμεύσεις των λοιπών εγκαταστάσεων της οδού και των απαιτήσεων οδικής ασφάλειας και
λειτουργικότητας] περιλαμβάνεται στην αμοιβή της μελέτης κατακόρυφης σήμανσης.
β. Η δομοστατική τους μελέτη αμείβεται ως μελέτη τεχνικού έργου.

3. Στην κατηγορία των εργασιών οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνονται : 
α. Οι διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων.
β. Οι διαγραμμίσεις περιοχών αποκλεισμού  κυκλοφορίας.
γ. Ενδείξεις και βέλη οδοστρωμάτων.
δ. Ανακλαστήρες επιφανείας οδοστρώματος («μάτια  γάτας»).



4. Στην κατηγορία των εργασιών ασφάλισης περιλαμβάνονται  :
α. Τα κάθε είδους συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (πλευρικά, κεντρικά) οδών και τεχνικών
έργων (τοίχων,   γεφυρών).
β. Τα κιγκλιδώματα πεζοδρόμων /  πεζοδρομίων.
γ. Οι  περιφράξεις  διαφόρων τύπων,  ύψους  και βαθμού προσφερόμενης προστασίας.
δ. Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης  ζώνης.

5. Προσδιορισμός αμοιβής:
5.1. Η ολική αμοιβή (Αολ) για την εκπόνηση μελέτης : 

α. Κατακόρυφης σήμανσης
β. Οριζόντιας σήμανσης 
γ. Ασφάλισης

ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόμετρο (€/χλμ) μελέτης έργου και κατά κατηγορία έργου σύμφωνα
με τον ακόλουθο τύπο :
i. Υπεραστικών και αστικών οδών: Αολ=  ( 1800.π.σ). τκ
ii. Κόμβων και σηράγγων: Αολ = ( 2700.π.σ). τκ
όπου :
π,  σ= οι συντελεστές των άρθρων ΟΔΟ.1 και ΟΔΟ.2.
τκ = Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού.

Το  συνολικό μήκος σε περίπτωση μελέτης κόμβων λαμβάνεται από το   άρθρο ΟΔΟ.2.

Ειδικά  για  τις  μελέτες  σήμανσης  σηράγγων  μήκους  >  0,5  χλμ,  οι  συντελεστές  π,  και  σ
λαμβάνουν τις τιμές:

π =  1,00  για  οδούς  των  περιπτώσεων  4αα,  4αβ  και  4αγ  και  π=1,30  για  οδούς  των
περιπτώσεων  4αδ και 4αε του άρθρου ΟΔΟ.1.
σ = 1,00.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής της μελέτης κατακόρυφης σήμανσης,  το μήκος της προς
μελέτη  σήραγγας  προκύπτει  από  το  άθροισμα  του  πραγματικού  μήκους  της  σήραγγας,
προσαυξανόμενο  κατά  1,0  χιλιόμετρο  για  σήραγγα   μονής  κατεύθυνσης  και  κατά  2,0
χιλιόμετρα για σήραγγα διπλής κατεύθυνσης.
Η  συνολική  αμοιβή  για  τις  παραπάνω  επιμέρους  μελέτες  κατανέμεται  κατά  στάδια  ως
ακολούθως:

α.Μελέτη κατακόρυφης σήμανσης: 55%
β.Μελέτη οριζόντιας σήμανσης: 15%
γ.Μελέτη ασφάλισης: 30%

5.2  Σε  περίπτωση  σύνταξης  μόνο  της  μελέτης  οριζόντιας  σήμανσης,  η  αντίστοιχη  αμοιβή
προσαυξάνεται κατά 50% και ανέρχεται στο 22,5% της συνολικής αμοιβής της μελέτης.

Άρθρο ΟΔΟ.5 Φωτεινή σηματοδότηση κυκλοφοριακών κόμβων

1.  Η  συνολική  αμοιβή  της  μελέτης  φωτεινής  σηματοδότησης  κατανέμεται  κατά  στάδια  ως
ακολούθως :

α. Προκαταρκτική μελέτη: 15%
β. Οριστική μελέτη: 85%

2. Προσδιορισμός Αμοιβής:

2.1. Η συνολική αμοιβή εκπόνησης μελέτης φωτεινής  σηματοδότησης  εξαρτάται από τους
παρακάτω παράγοντες / συντελεστές:

α.  Από  τη  μορφή  του  προς  σηματοδότηση  κόμβου  και  ειδικότερα  από  τον  αριθμό  των
κινήσεων   οχημάτων και πεζών (ρεύματα κυκλοφορίας).



β. Από τον αριθμό των προγραμμάτων λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης.
γ. Από την ύπαρξη ή μη ύπαρξη επενέργειας της κυκλοφορίας στα προγράμματα λειτουργίας
και από τον αριθμό των θέσεων-κινήσεων που ανιχνεύονται και επενεργούν.
δ.  Από  την  ένταξη  του  κόμβου  σε  σύστημα  συντονισμού  φωτεινής  σηματοδότησης  ή  τη
λειτουργία του ως μεμονωμένου κόμβου.

2.2. Η  συνολική  αμοιβή  Α  μελέτης  φωτεινής  σηματοδότησης  ανά  κόμβο  ορίζεται  σε  ευρώ
(€/κόμβο ) σύμφωνα με τον τύπο:

Α = 180 . (κ + ε) .β . γ.  τκ
όπου:
κ =  Ο  συνολικός  αριθμός  των  κινήσεων  οχημάτων  και  πεζών  (αριθμός  ρευμάτων
κυκλοφορίας) (τεμ).
ε = Ο αριθμός των θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές οχημάτων, πεζών) (τεμ).
β =  Συντελεστής  εξαρτώμενος  από  τον   αριθμό   των   προγραμμάτων  λειτουργίας  της
φωτεινής σηματοδότησης, του κόμβου, που λαμβάνει τις τιμές :
- Για εκπόνηση μέχρι τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας : β = 1,00
- Για εκπόνηση 5 έως και 8 προγραμμάτων λειτουργίας: β = 1,25
- Για εκπόνηση 9 και περισσοτέρων προγραμμάτων λειτουργίας: β = 1,50
γ = Συντελεστής εξαρτώμενος από την ένταξη ή μη ένταξη  του/των  προς μελέτη κόμβου/ων
σε  σύστημα συντονισμού, που λαμβάνει τις τιμές:
-Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων δεν εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού:

γ  = 1,00
-Όταν η σηματοδότησητου/των κόμβου/ων εντάσσεται σεσύστημα  συντονισμού  και  ο
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μέχρι 20:

γ = 1,25
-Όταν  η  σηματοδότηση  του/των  κόμβου/ων  εντάσσεται  σε  σύστημα  συντονισμού  και  ο
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μεγαλύτερος του 20:

γ = 1,30
τκ=  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού.

3. Στην αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνεται και   η αμοιβή
τυχόν μικρών διαφοροποιήσεων στην κυκλοφοριακή διαμόρφωση του/των κόμβου/ων λόγω των
απαιτήσεων της φωτεινής σηματοδότησης.

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο ΟΔΟ. 9 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικών Έργων πλην Σηράγγων

1. Γενικά:
Με το παρόν άρθρο καλύπτονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/
Μ) εγκαταστάσεων οδικών έργων πλην σηράγγων (οδοί, κόμβοι, γέφυρες οχημάτων και πεζών και
υπαίθριοι χώροι στάθμευσης).
Η αμοιβή της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων συναρτάται με τον τύπο του οδικού
έργου, όπως κατατάσσεται παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ 1:  Οδοί με μια έως τρεις  λωρίδες κυκλοφορίας,  μίας ή δύο κατευθύνσεων, χωρίς
διαχωριστική νησίδα, με ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

ΤΥΠΟΣ  2:  Οδοί  δύο  κατευθύνσεων,  με  μια  έως  τρεις  λωρίδες  κυκλοφορίας  ανά
κατεύθυνση,  με  διαχωριστική  νησίδα πλάτους έως 5,00 μ.  και  με  ή  χωρίς  λωρίδες
έκτακτης ανάγκης.

ΤΥΠΟΣ 3: α. Οδοί δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας με δύο ή τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση,
με διαχωριστική νησίδα πλάτους μεγαλύτερου από 5,01 μ. και με ή χωρίς λωρίδες έκτακτης
ανάγκης.



β.  Οδοί  μίας  ή  δύο  κατευθύνσεων  κυκλοφορίας,  χωρίς  διαχωριστική  νησίδα,  συνολικού
αριθμού τεσσάρων ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας και με ή χωρίς λωρίδες έκτακτης
ανάγκης.

Ως  πλάτος  της  διαχωριστικής  νησίδας  θεωρείται  η  απόσταση  μεταξύ  των  άκρων
(οριογραμμών) των, εκατέρωθεν της νησίδας, λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας.

ΤΥΠΟΣ 4: Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δρόμοι για αμαξίδια.

2.    Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης:
Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων, πλην των
σηράγγων, προσδιορίζεται σε €/εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Α = Τ1 · M1 · τκ
όπου:
Α : Η προεκτιμώμενη αμοιβή (Π.Α.) μελέτης σε €/εγκατάσταση.
Τ1  :  Η  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  (Τ.Π.Α.)  μελέτης  (€/  ανά  φυσική  μονάδα)  κάθε  επί
μέρους εγκατάστασης, που λαμβάνεται από τον πίνακα 9.1.
M1 : Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες (χλμ., στρέμ., τεμ.)
τκ : Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού.

Η  συνολική  προεκτιμώμενη  αμοιβή  θα  είναι  το  άθροισμα  των  προεκτιμώμενων  αμοιβών
μελετών των επί μέρους εγκαταστάσεων.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, συνδυάζεται με
τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1
ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ1)

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Τ1)

ΤΥΠΟΣ 1 ΤΥΠΟΣ 2 ΤΥΠΟΣ 3 ΤΥΠΟΣ 4

1. Φωτισμός- Δίκτυα 
Διανομής

( € /
χλμ )

4.000 (α1) 4.400 (α1) 6.000 (α1) 2.000 (α1)

2.
Έλεγχος κυκλοφορίας με 
τοπικές μονάδες 
αξιολόγησης χωρίς κέντρο
ελέγχου

( € /
τεμ )

130 (β1) 130 (β1) 130 (β1) -

3.
Έλεγχος κυκλοφορίας 
με τοπικές μονάδες 
αξιολόγησης και κέντρο 
ελέγχου

( € /
τεμ )

300 (β2) 300 (β2) 300 (β2) -

4. Τηλέφωνα ανάγκης ( € /
χλμ )

300 (α1) 400 (α1) 400 (α1) 150 (α1)

5. Κλειστό σύστημα 
τηλεόρασης

( € /
τεμ )

200 (γ) 200 (γ) 200 (γ) 200 (γ)

6. Τηλεματική / ΟΤΕ ( € /
χλμ )

150 (α1) 200 (α1) 200 (α1) -

7.
Εγκ/ση φωτεινής 
σηματοδότησης 
κυκλοφοριακών κόμβων

( € /
τεμ )

900 (β3) 900 (β3) 900 (β3) -

8.
Εγκ/ση κατακόρυφης 
σήμανσης (Πινακίδες 
μεταβλητού 
περιεχομένου)

( € /
χλμ )

600 (β4) 600 (β4) 600 (β4) -

9. Άρδευση χωρίς σύστημα 
αυτοματισμού και ελέγχου



10.

Άρδευση με σύστημα 
αυτοματισμού και κεντρικού
ελέγχου

( € / χλμ ) 1.900 (δ1) 2.200 (δ1) 2.200 (δ1) 950 (δ1)

α1. Για τις μελέτες φωτισμού, τηλεφώνων ανάγκης, τηλεματικής/σωληνώσεων ΟΤΕ, οι τιμές
αναφέρονται σε €/χλμ οδού (μετρούμενης κατά τον  άξονα).

Στις τιμές περιλαμβάνονται οι κόμβοι (ισόπεδοι-ανισόπεδοι), οι γέφυρες οχημάτων 
ή πεζών και οι υπαίθριοι χώροι  στάθμευσης.

β1.   Για  τις  μελέτες  ελέγχου  κυκλοφορίας,  η  τιμή  υπολογίζεται  ανά  συγκρότημα  (τεμ)
επαγωγικού   βρόχου,  ή  αισθητήρα  ανίχνευσης  ανά  λωρίδα  κυκλοφορίας,  με  την
αναλογία των αντιστοιχουσών τοπικών βοηθητικών συσκευών (€/τεμ).

β2.   Για  τις  μελέτες  ελέγχου  κυκλοφορίας,  η  τιμή  υπολογίζεται  ανά  συγκρότημα  (τεμ)
επαγωγικού    βρόχου,  ή  αισθητήρα  ανίχνευσης  ανά  λωρίδα  κυκλοφορίας,  με  την
αναλογία των αντιστοιχουσών τοπικών και κεντρικών βοηθητικών συσκευών (€/τεμ).

β3.  Για  τις  μελέτες  εγκ/σης  φωτεινής  σηματοδότησης   κυκλοφοριακών   κόμβων   η
προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται ανά κόμβο (τεμάχιο).

β4. Για τις μελέτες εγκ/σης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες μεταβλητού περιεχομένου) η
προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται ανά χλμ. οδού.

γ. Για τις μελέτες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (επιτήρησης), η τιμή υπολογίζεται ανά
μηχανή λήψεως (camera), με την αναλογία των κεντρικών και βοηθητικών συσκευών.

δ1. Οι τις μελέτες των κεντρικών δικτύων και συσκευών άρδευσης, η τιμή υπολογίζεται ανά
τρέχον  χιλιόμετρο  κεντρικού  αγωγού  μεταφοράς  νερού  άρδευσης  (από  το  σημείο
τροφοδότησης αυτού, παρά την οδό, μέχρι τα ακραία ΦΕΑ) (€/χλμ.).

3.  Αυξήσεις  και  μειώσεις  βασικής  τιμής  προεκτιμώμενης  αμοιβής  μελετών  διαφόρων  Η/Μ
εγκαταστάσεων:

α.  Για  τις  μελέτες  οδοφωτισμού  οδικών  έργων ΤΥΠΩΝ 1,2,3,  ως ελάχιστο  μήκος  για  τον
υπολογισμό των σχετικών αμοιβών, θα λαμβάνεται 1 χλμ.

β.  Για  μήκος  φωτιζόμενων  οδών  μεγαλύτερο  των  5  χλμ.,  η  προεκτιμωμένη  αμοιβή  που
αναφέρεται στο μήκος άνω των 5 χλμ, θα υπολογίζεται με το 50% αυτής, που προκύπτει
από τον τύπο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

γ. Όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους α και β, θα έχουν εφαρμογή και για τις
μελέτες εγκαταστάσεων τηλεφώνων ανάγκης, τηλεματικής / Ο.Τ.Ε. και άρδευσης.

δ.  Για τη μελέτη εγκαταστάσεων ελέγχου κυκλοφορίας ως ελάχιστη αμοιβή θα λαμβάνεται
εκείνη που αντιστοιχεί σε πέντε (5) συγκροτήματα επαγωγικών βρόχων πλήρους διατομής
ή  αισθητήρων  ανίχνευσης  κυκλοφορίας,  με  τις  τοπικές  ή  /  και  κεντρικές  βοηθητικές
συσκευές.

ε. Για τη μελέτη εγκαταστάσεων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (επιτήρησης), ως ελάχιστη
αμοιβή θα λαμβάνεται εκείνη που αντιστοιχεί σε εγκατάσταση 2 μηχανών λήψης (cameras).

στ.  Στα μήκη τύπων οδών προσμετρώνται,  με  το μήκος τους,  και  οι  αντίστοιχου πλάτους
γέφυρες οχημάτων, ενώ οι πεζογέφυρες γενικά, θεωρούνται ότι έχουν συμπεριληφθεί στις
αμοιβές των εγκαταστάσεων.

ζ.  Για  τον  υπολογισμό  των  αμοιβών  των  εγκαταστάσεων  φωτισμού  οδικών  κόμβων
(ανισόπεδων, ισόπεδων) η προεκτιμωμένη αμοιβή θα υπολογίζεται, όπως για τους τύπους
οδών που ανήκουν στον κόμβο και για μήκος όσο προσδιορίζεται στο άρθρο ΟΔΟ.2.

η.  Οι αμοιβές των Η/Μ Εγκαταστάσεων μικρών κτισμάτων που τυχόν απαιτούνται  για την
εγκατάσταση κεντρικών μηχανημάτων ή  συσκευών που εξυπηρετούν τις  εγκαταστάσεις
των οδών (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ηλεκτρικοί πίνακες, πίνακες αυτοματισμού, αντλητικά
συγκροτήματα, πιεστικά δοχεία, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, γειώσεις κ.λπ.), θεωρούνται ότι
έχουν περιληφθεί  στις  αμοιβές  των  εγκαταστάσεων των οδικών  έργων.  Εξαιρούνται  οι
εσωτερικές Η/Μ εγκαταστάσεις σε κτίρια αντλιοστασίων ή κτίρια κεντρικού ελέγχου, διοδίων
κ.λπ. οι οποίες αμείβονται σύμφωνα με τα άρθρα των κτιριακών εγκαταστάσεων

θ.  Το  μήκος  των  οδών  δύο  κατευθύνσεων  κυκλοφορίας,  με  διαχωριστική  νησίδα  και
περισσότερες  από  τρεις  λωρίδες  ανά  κατεύθυνση  κυκλοφορίας,  με  ή  χωρίς  λωρίδες
έκτακτης ανάγκης, για τον οδοφωτισμό υπολογίζεται ως οδός ΤΥΠΟΥ 3 με προσαύξηση
κατά 20%.



4.   Αμοιβή μελέτης κατά στάδια:
α.  Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  μελέτης  (Α)  για  κάθε  εγκατάσταση  οδικών  έργων  (πλην

σηράγγων) που καθορίζεται στο παρόν άρθρο κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:
αα ) Προμελέτη: ποσοστό 60%
αβ) Οριστική μελέτη ποσοστό 40%

β. Σε περίπτωση που με απόφαση του εργοδότη ανατεθεί απευθείας η εκπόνηση της
οριστικής μελέτης (χωρίς να υπάρχει προμελέτη) η αμοιβή της προσαυξάνεται κατά
το 50% της αμοιβής της προμελέτης.

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Άρθρο ΥΔΡ.2 Υδραυλικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

2.1 Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών και σιδηροδρομικών έργων εντός και
εκτός αστικών  περιοχών

Η  ενιαία  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  (Α)  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  αποχέτευσης  –
αποστράγγισης  οδών  και  σιδηροδρομικών  έργων  εντός  και  εκτός  αστικών  περιοχών,
υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του έργου βάσει του τύπου:

Α=(β • Κ1 • Κ2•  K3 • Κ4•  L ) •   τκ    όπου:

β:  4.500 για οδικά έργα και   3.500 για σιδηροδρομικά έργα Κi συντελεστής επιρροής και

L το  μήκος,  σε  χλμ.,  του  τμήματος  του  υπό  μελέτη  κύριου  έργου  στο  οποίο απαιτείται 
αποχετευτικό – αποστραγγιστικό  έργο.

Κ1:       συντελεστής κατηγορίας οδού με τιμές:

σε τοπικούς και αγροτικούς δρόμους Κ1= 0,35

σε δευτερεύον οδικό δίκτυο Κ1=0,75 

σε κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας Κ1= 1,45  

σε κύριο οδικό δίκτυο διακεκριμένης επιφάνειας  κυκλοφορίας Κ1= 1,80

σε σιδηροδρομική γραμμή και το τυχόν παράλληλο οδικό δίκτυο Κ1= 1.80

Σε περίπτωση κύριου οδικού δικτύου, με παράλληλο δευτερεύον οδικό δίκτυο
(Service Roads) , η τιμή του συντελεστή Κ1 αυξάνεται κατά   15%

Κ2: συντελεστής μήκους μελέτης συγκοινωνιακού έργου  με 

τιμές: για μήκος L<1,00 χλμ Κ2=1,50

για μήκος 1,00<L<5,00χλμ Κ2=1,625-0,125L

για μήκος L>5,00χλμ Κ2=1,00 

Κ3: συντελεστής περιοχής έργου με  τιμές:

σε μη αστικές περιοχές Κ3=1,00

σε αστικές περιοχές Κ3=1,50

σε υπογειοποιημένα ακάλυπτα έργα αστικών περιοχών Κ3=2,0

Κ4: συντελεστής δυσχέρειας έργου που υπολογίζεται από τη   

σχέση:



Κ4=0,5 • (ΝΔ /L)+1,5 • (L /  ΝΑ)

όπου: ΝΔ=   το πλήθος των Κάτω Διαβάσεων σε  αυτό

ΝΑ= το πλήθος των υφιστάμενων επαρκών φυσικών  ή  τεχνητών 
αποδεκτών σε αυτό

Η τιμή του συντελεστή Κ4  που  προκύπτει από τον παραπάνω τύπο  δεν
μπορεί  να είναι μικρότερη του 1,0 και μεγαλύτερη του   1,50.

Η τιμή του συντελεστή Κ4 για αγροτικούς δρόμους  είναι   1,0.

Σε  περίπτωση  διακοπτόμενων  τμημάτων  και  μελέτης  συγκοινωνιακών
έργων πολλαπλών κατηγοριών η αμοιβή προκύπτει σαν άθροισμα  αμοιβών
των επιμέρους αυτών τμημάτων.

Στις  περιπτώσεις  έργου  σε  διαφορετικές  περιοχές  ο  συντελεστής  Κ3

υπολογίζεται από την στάθμιση επιρροής των επιμέρους τμημάτων Κ3=(ΣΚ3 i
• Li) /   ΣLi

Στις  περιπτώσεις συγκοινωνιακού έργου χωρίς υφιστάμενο επαρκή φυσικό
ή  τεχνητό  αποδέκτη  στο  υπόψη τμήμα  της  μελέτης,  στην  υπολογιζόμενη
κατά  τα  ανωτέρω   αμοιβή  προστίθεται  η  αμοιβή  των  παραγράφων  4.2
(αστικές περιοχές) και  4.3  ή  4.4  (εκτός  αστικών  περιοχών)  για  τη  μελέτη
εκτός του εύρους του συγκοινωνιακού έργου.



Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Άρθρο ΠΕΡ.2 Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης 
αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών

Για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής των περιβαλλοντικών
μελετών, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας,
ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες.

1. Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής και συντελεστής  επικαιροποίησης

Όπως ορίζεται  στις  γενικές  διατάξεις  του  παρόντος  κανονισμού,  η  προεκτιμώμενη
αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση

Α = τκ·Σ(φ) €

όπου:

τκ:  ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού.

φ:   το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται  στα
σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού

Σ(φ) :     η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής
με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου
στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.

2. Συντελεστής τύπου μελέτης

Ο τύπος  περιβαλλοντικής  μελέτης  που  απαιτείται  για  κάθε  έργο  ή  δραστηριότητα,
καθορίζεται από την κατάταξή του σύμφωνα με την με υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-
07-2016 (ΦΕΚ 2471Β’) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παράγραφος  4   του   ν.4014/21-09-2011,  (ΦΕΚ  2019/
Α’/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής ο
τύπος της μελέτης, ορίζεται ο συντελεστής Κ με τις εξής τιμές:

Κ = 1,0 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 
Α1 της κατηγορίας Α.

Κ = 0,7 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ   για έργα και δραστηριότητες   της υποκατηγορίας Α2 
της κατηγορίας Α.

Κ  =  0,2   για ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β.



3. Προεκτιμώμενη αμοιβή Περιβαλλοντικής Θεώρησης  (ΠΘ)

Η  ενιαία  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  για  την  ΠΘ  ενός  έργου  υπολογίζεται  με
εκτίμηση  του  ανθρωποχρόνου  απασχόλησης  μελετητή  κατόχου  πτυχίου  της
κατηγορίας (27) του εδαφίου 15) της παραγρ. 3. του άρθρου 2, ήτοι  με  βάση  το
άρθρο ΓΕΝ.4 του Τμήματος Α’ του παρόντος Κανονισμού.

4. Κατανομή αμοιβής μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης

Η  ενιαία  τιμή  προεκτιμώμενης  αμοιβής  Σ(φ)  για  τα  έργα  ή  δραστηριότητες  των
υποκατηγοριών Α1 και Α2 , της Κατηγορίας Α , κατανέμεται σε:

35%·Σ(φ)  για την μελέτη του φακέλου του σταδίου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων  (ΠΠΠΑ)  και

65%·Σ(φ) για τη μελέτη του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)
στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Για  την  απευθείας  εκπόνηση  ΜΠΕ  νέου  έργου  ή  δραστηριότητας  η  ενιαία  τιμή
προεκτιμώμενης  αμοιβής  προσδιορίζεται  ίση  με  το  80  %  της  τιμής  που  θα
αντιστοιχούσε σε εκπόνηση μελετών ΠΠΠΑ και ΜΠΕ.

5. Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες

Για ανανέωση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση όλων  των  έργων
και  δραστηριοτήτων  του  παρόντος  κεφαλαίου  (σύμφωνα  με  τα  άρθ.  5  και  6   του
ν.4014/2011), η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής των περιβαλλοντικών μελετών
υπολογίζεται ως ορισμένο ποσοστό της τιμής  Σ(φ)  που θα αντιστοιχούσε  σε όμοιο
νέο έργο ή δραστηριότητα ίσου φυσικού μεγέθους φ.  Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται
σε δύο στάδια, λόγω των διαφοροποιούμενων εκβάσεων που χαρακτηρίζει τις σχετικές
διαδικασίες. Αναλυτικά:

α)   Για   την   εκπόνηση   της   περιβαλλοντικής   μελέτης   των   φακέλων  Ανανέωσης
ή/και Τροποποίησης ΑΕΠΟ που απαιτείται κατά την εφαρμογή των άρθρων 5 και 6
του ν. 4014/2011, προσδιορίζεται τιμή ίση με το 25% της Σ(φ). 

β)  Εάν  η  διαδικασία  Ανανέωσης  και  Τροποποίησης  ΑΕΠΟ  οδηγήσει  στην
αναγκαιότητα εκπόνησης ΜΠΕ, προσδιορίζεται επιπλέον τιμή ίση με το 55% της Σ(φ). 

Ειδικά για ΜΠΕ που αφορά μόνο στη λειτουργία υφιστάμενου έργου και συντάσσεται
για πρώτη φορά, η ανωτέρω τιμή ορίζεται ίση με το 45% της Σ(φ).

6. Προδιαγραφές  περιβαλλοντικών μελετών

Οι  ενιαίες  τιμές  περιβαλλοντικών  μελετών  που  καθορίζονται  ακολούθως,  έχουν
προσδιοριστεί με βάση τις σύγχρονές επιστημονικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του
αντικειμένου, καθώς και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές μελετών.  Ειδικότερα,
λαμβάνονται υπόψη και οι εξής αποφάσεις:

➢ Υ.Α.  οικ.170225/20-01-2014  (ΦΕΚ  135Β’)  «Εξειδίκευση  των
περιεχομένων  των  φακέλων  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  έργων  και
δραστηριοτήτων  της  Κατηγορίας  Α΄  της  απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με



το άρθρο 11 του ν.4014/2011 (Α΄209), καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας».

➢ Υ.Α.  52983/1952/25-09-2013  (ΦΕΚ  2436Β’)  «Προδιαγραφές  της  Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου
10  του  Ν.  4014/2011  (ΦΕΚ  209Α’)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση  με  δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».

➢ Κάθε συναφής Υ.Α καθορισμού των Πρότυπων  Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
(ΠΠΔ) για το προς αδειοδότηση έργο ή δραστηριότητα.

7. Για  έργα  ή  δραστηριότητες  τα  οποία δεν   περιλαμβάνονται στο   παρόν
Κεφάλαιο ΣΤ’ και  επίπτουν  στο  πεδίο εφαρμογής  του  ν.4412/2016,  η  προεκτίμηση
της  αμοιβής  των  Περιβαλλοντικών Μελετών   υπολογίζεται  ανάλογα  με  τον
ανθρωποχρόνο  απασχόλησης, ήτοι  με  βάση το άρθρο ΓΕΝ.4 του Τμήματος  Α’ του
παρόντος  Κανονισμού.

Άρθρο ΠΕΡ.3 Έργα οδοποιίας, σιδηρόδρομοι, μέσα σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ

1.  Στα  πλαίσια  του  παρόντος  άρθρου,  ως  έργα  οδοποιίας  νοούνται  αυτά  των
στοιχείων με α/α 1-19 που έχουν καταταγεί στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος Ι της
με  Αριθμ.  ΔΙΠΑ/οικ.  37674  ΥΑ  (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016),  ενώ ως  έργα  σταθερής
τροχιάς νοούνται αυτά των στοιχείων με α/α 20, 21, 22, 23 της 1ης Ομάδας του ίδιου
Παραρτήματος.
Για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών ενός έργου οδοποιίας, σιδηροδρόμου,
μέσου  σταθερής  τροχιάς  ή  τελεφερίκ,  η  ενιαία  τιμή  της  προεκτιμώμενης  αμοιβής
προσδιορίζεται από τη σχέση

Σ(φ) = K·C·μ·ν·φ 0 . 80

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ :  το μήκος L μόνο  του κυρίου έργου σε km, ή  σε περιπτώσεις  μεμονομένων
μόνον κόμβων το μήκος του άξονα προσαυξημένο με το άθροισμα των μηκών όλων
των κλάδων.

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως
εξής:

Το μήκος του έργου, χωρίζεται σε τ τμήματα, με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε τμήμα να
χαρακτηρίζεται  από  ομογενή  χαρακτηριστικά  φυσικού  και  πολιτισμικού
περιβάλλοντος. Για κάθε ένα υποτμήμα, μήκους Li km, προσδιορίζεται ο συντελεστής
φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μi , με τις εξής τιμές:

μi = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον
και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης σε μήκος τουλάχιστον 2 km,
μi  =  1,0  σε  περιοχές  χωρίς  συγκεκριμένο  ή  ιδιαίτερο  περιβαλλοντικό
ενδιαφέρον  αλλά  με  εναλλαγές  μορφολογίας  ή  χρήσεων  γης  σε  μήκος
μικρότερο των 2 km, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των
περιπτώσεων  γειτνίασης  με  κηρυγμένους  αρχαιολογικούς  χώρους  σε
απόσταση μικρότερη των 200 m,
μi  =  1,4  εντός  και  σε  ζώνη  100  m  γύρω  από  περιοχές  με  συγκεκριμένο
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.),



μi = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω
του  ιδιαίτερου  φυσικού  ή  πολιτισμικού  τους  περιβάλλοντος  (π.χ.  κηρυγμένοι
αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),
μi = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA)
       Μετά  τον  προσδιορισμό  των  συντελεστών  μi  ,  υπολογίζεται  ο  μ  ως
σταθμισμένος  μέσος  όρος  των  μi  ,  με  συντελεστές  στάθμισης  τα  ποσοστιαία
μήκη κάθε τμήματος, σύμφωνα με την εξής σχέση:

ν :  συντελεστής  ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,  ο οποίος  υπολογίζεται  με  τρόπο
όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε
υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία μήκη και τιμές του νi ως εξής:

νi = 1,0 όταν α > 200 m,
νi = 1,3 όταν 100 m < α ≤ 200 m,
νi = 1,6 όταν α < 100 m.

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι
περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι
περιοχές  εκτός  των  αστικών  με  μέση  πυκνότητα  κτιρίων  μεγαλύτερη  από  10
κτίρια/εκτάριο.
Στην περίπτωση που σε ένα τμήμα του έργου και οι δύο συντελεστές μi και νi
αξιολογούνται  κατ’  αρχήν  ως  μεγαλύτεροι  της  μονάδας  λόγω  ιδιαίτερων
συνθηκών  τόσο  στο  φυσικό  και  πολιτισμικό  όσο  και  στο  ανθρωπογενές
περιβάλλον,  κατά  τον  υπολογισμό  των  μ  και  ν  λαμβάνεται  υπόψη μόνο  ο
μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα.
C : συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας, του οποίου οι τιμές ορίζονται
στους πίνακες ΠΕΡ 3.1 και ΠΕΡ 3.2.

Πίνακας ΠΕΡ.3-1:  Συντελεστής  C της  σχέσης υπολογισμού της  τιμής
προεκτιμώμενης  αμοιβής  περιβαλλοντικών  μελετών  για  έργα  και
δραστηριότητες οδοποιίας

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C
1 Αυτοκινητόδρομοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας 9.200 

2
Βελτίωση υφιστάμενων οδών, ώστε να εξελιχθούν σε 
αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας

9.200 

3 Εθνικό οδικό δίκτυο 8.500 
4 Υπεραστικές οδοί διατομής Γ ή ισοδύναμου ή μεγαλύτερης 8.500 
5 Επαρχιακό οδικό δίκτυο 6.600 
6 Υπεραστικές οδοί διατομής Δ, Ε ή Ζ ή ισοδύναμων 4.900 

7
Ελεύθερες και ταχείες αστικές λεωφόροι χαρακτηρισμένες από 
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή άλλο σχέδιο

9.200 

8
Αστικές  οδοί  που έχουν χαρακτηρισθεί  από το  Γ.Π.Σ.  ή
άλλο σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί με τρεις
και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας

9.200 



9
Περιφερειακές οδοί – περιμετρικοί δακτύλιοι πολεοδομικών 
συγκροτημάτων χαρακτηρισμένοι ή μη από Γ.Π.Σ. ή άλλο 
σχέδιο

8.300 

10
Λοιπές αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί (από το Γ.Π.Σ. ή
άλλο σχέδιο) ως συλλεκτήριες οδοί ή κατώτερες

8.300 

11 Δημοτικές και κοινοτικές οδοί

11.1 Εκτός Σχεδίων Πόλεων ή ορίων οικισμών 6.100 

11.2
Εντός ορίων 
Πόλεως

οικισμών εφόσον δεν προβλέποντα
ι

από Σχέδι
ο

7.400 

12 Υπεραστικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης 4.400 
13 Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης 3.900 
14 Δασικοί δρόμοι

14.1 Δασικοί δρόμοι που προτείνονται από τις Δασικές Υπηρεσίες 4.400 

14.2
Δασικοί  δρόμοι  που  εξυπηρετούν  ειδικές  χρήσεις  (π.χ.
τουριστικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ) ή
προτείνονται από μη Δασικές Υπηρεσίες

6.100 

15 Μεμονωμένα έργα (*)

15.1 Γέφυρες 13.100 
15.2 Αστικές σήραγγες 15.700 
15.3 Υπεραστικές σήραγγες 12.200 

15.4
Μεμονωμένοι αστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι 
ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται

15.700 

15.5 Μεμονωμένες αστικές οδικές ανισόπεδες διαβάσεις – 
διασταυρώσεις

9.200 

15.6
Μεμονωμένοι υπεραστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί

κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο 
εντάσσονται

12.200 

(*) ως μεμονωμένο έργο νοείται το έργο το οποίο μελετάται ανεξάρτητα και 
όχι στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού.



Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ

1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα
οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο : 
Α = ΣΑi * β * τκ   όπου:

 ΣAi= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο
έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. 
β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

                                       
3
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i




κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται  οι ακόλουθοι:                     κ=
0,40    και    μ= 8,00.
Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.



Υπολογισμός Αμοιβής Μελέτης  
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μον. Ποσ.

1 ΟΔΟ.1

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.
2001 Κατηγορία

Οδού ΒΙΙ - Αστικές
αρτηρίες (Οδός που

έχει κυρίως
χαρακτήρα

σύνδεσης αλλά και
προσπέλασης για
την εξυπηρέτηση

ευρύτερων
οικιστικών ενοτήτων
(π.χ. τομείς πόλης)

χλμ. 0,45

π= 1,60  Για κατηγορία οδού ΒΙΙ

ρ= 1,50  Για μήκος L έως 1χλμ.

σ= 1,00  Για κλίσεις 0-10%

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)

Α1
(10.000 • π • ρ  • σ) • τκ

29232,00  ΕΥΡΩ

Π%= 0,30  
Άρθρο ΓΕΝ.8 - Ποσοστό 
αναμόρφωσης υφιστάμενης 
μελέτης για την επικαιροποίηση

Α=

Α1*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
3946,32  

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ΟΔΟ.2

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Υ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Σύνδεση
μελετούμενης οδού
Κατηγορίας BII με

εγκάρσιας οδού
Κατηγορίας ΒΙΙΙ 

τεμ.
1,2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

π= 1,60 Για κατηγορία οδού ΒΙΙ
ρ= 1,50 Ρ=1,5
σ= 1,00 Για κλίσεις 0-10%

L= 1,20
ΟΔΟ.2 - Πίνακας 3.2Β - Τετρασκελείς
κόμβοι

τκ= 1,218 (τιμή 2019)

Α2 (12.000 • π • ρ • σ)• L • τκ
2

42094,08 ΕΥΡΩ

Π%= 0,20
Άρθρο ΓΕΝ.8 - Ποσοστό 
αναμόρφωσης υφιστάμενης 
μελέτης για την επικαιροποίηση

Α= Α2*Π% Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
19643,90

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ΟΔΟ.2

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Υ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Σύνδεση
μελετούμενης οδού
Κατηγορίας BII με

εγκάρσιας οδού
Κατηγορίας ΒΙΙΙ 

τεμ.
0,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1

π= 1,60 Για κατηγορία οδού ΒΙΙ
ρ= 1,50 Ρ=1,5
σ= 1,00 Για κλίσεις 0-10%

L= 0,80
ΟΔΟ.2 - Πίνακας 3.2Β - Τετρασκελείς
κόμβοι

τκ= 1,218 (τιμή 2019)

Α3 (12.000 • π • ρ • σ)• L • τκ
2

28062,72 ΕΥΡΩ

Π%= 0,40
Άρθρο ΓΕΝ.8 - Ποσοστό 
αναμόρφωσης υφιστάμενης 
μελέτης για την επικαιροποίηση

Α= Α2*Π% Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
11225,09

4
2
2
2
2
2

ΟΔΟ.4 ΣΗΜΑΝΣΗ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΟΜΒΩΝ

χλμ 1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

π= 1,60 Για κατηγορία οδού ΒΙΙ

σ= 1,00 Για κλίσεις 0-10%

L= 1,20
ΟΔΟ.2 - Πίνακας 3.2Β - Τετρασκελείς
κόμβοι

τκ= 1,218 (τιμή 2019)

Α4 L • (2.700 • π • σ) • τκ
2

6314,11 ΕΥΡΩ
Π%- Άρθρο ΓΕΝ.8 - Ποσοστό 



0,50
αναμόρφωσης υφιστάμενης 
μελέτης για την επικαιροποίηση

Α= Α2*Π% Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
7366,46

5
2
2
2
2
2
2

ΟΔΟ.4
ΣΗΜΑΝΣΗ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΟΜΒΩΝ

χλμ
0,8

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

π= 1,60 Για κατηγορία οδού ΒΙΙ
σ= 1,00 Για κλίσεις 0-10%

L= 0,80
ΟΔΟ.2 - Πίνακας 3.2Β - Τετρασκελείς
κόμβοι

τκ= 1,218 (τιμή 2019)

Α5 L • (2.700 • π • σ) • τκ
2

4209,41 ΕΥΡΩ

Π%= 1,00
Άρθρο ΓΕΝ.8 - Ποσοστό 
αναμόρφωσης υφιστάμενης 
μελέτης για την επικαιροποίηση

Α= Α2*Π% Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
4209,41

2 ΟΔΟ.4

ΣΗΜΑΝΣΗ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Κατηγορία Οδού

BII - Αστικές
αρτηρίες (Οδός που

έχει κυρίως
χαρακτήρα

σύνδεσης αλλά και
προσπέλασης για
την εξυπηρέτηση

ευρύτερων
οικιστικών ενοτήτων
(π.χ. τομείς πόλης)

χλμ 0,45

π= 1,60  Για κατηγορία οδού ΒΙΙ

σ= 1,00  Για κλίσεις 0-10%

L= 1,00  Μήκος σε χλμ

τκ= 1,218  (τιμή 2019)

Α6
L • (1.800 • π • σ) • τκ

1578,53  ΕΥΡΩ

Π%= 1,00   

Α=
Α2*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
1578,53  

3 ΟΔΟ.5

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΚΟΜΒΟΥ
Κατηγορία Οδού BII
- Αστικές αρτηρίες

(Οδός που έχει
κυρίως χαρακτήρα
σύνδεσης αλλά και
προσπέλασης για
την εξυπηρέτηση

ευρύτερων
οικιστικών ενοτήτων
(π.χ. τομείς πόλης)

Τεμ. 1

κ= 16,00  Αριθμός κινησεων

ε= 0,00  Θέσεις επενεργειας
β= 1,25  5 έως 8  προγρ. λειτουργίας
γ= 1,25  Συστ. Συντον. Μέχρι 20 Κόμβ.
τκ= 1,218  (τιμή 2019)

Α7
180 • (κ + ε) • β • γ • τκ

5481,00  ΕΥΡΩ

Π%= 0,85  
ΟΔΟ.5- 1.β – Στάδιο οριστικής 
μελέτης

Α=
Α3*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
4658,85  

4 ΟΔΟ.5

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΚΟΜΒΟΥ
Κατηγορία Οδού BII
- Αστικές αρτηρίες

(Οδός που έχει
κυρίως χαρακτήρα
σύνδεσης αλλά και
προσπέλασης για
την εξυπηρέτηση

ευρύτερων
οικιστικών ενοτήτων
(π.χ. τομείς πόλης)

Τεμ. 1

κ= 6,00  Αριθμός κινησεων

ε= 0,00  Θέσεις επενεργειας
β= 1,25  5 έως 8  προγρ. λειτουργίας
γ= 1,25  Συστ. Συντον. Μέχρι 20 Κόμβ.
τκ= 1,218  (τιμή 2019)

Α8
180 • (κ + ε) • β • γ • τκ

2055,38  ΕΥΡΩ

Π%= 0,85  
ΟΔΟ.5- 1.β – Στάδιο οριστικής 
μελέτης

Α=
Α4*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
1747,07  

5 ΟΔΟ.5

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΚΟΜΒΟΥ
Κατηγορία Οδού BII
- Αστικές αρτηρίες

Τεμ. 1

κ= 9,00  Αριθμός κινησεων

ε= 1,00  Θέσεις επενεργειας
β= 1,25  5 έως 8  προγρ. λειτουργίας
γ= 1,25  Συστ. Συντον. Μέχρι 20 Κόμβ.



(Οδός που έχει
κυρίως χαρακτήρα
σύνδεσης αλλά και
προσπέλασης για
την εξυπηρέτηση

τκ= 1,218  (τιμή 2019)

Α9
180 • (κ + ε) • β • γ • τκ

3425,63  ΕΥΡΩ

Π%= 0,85  
ΟΔΟ.5- 1.β – Στάδιο οριστικής 
μελέτης

Α=
Α5*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
2911,78  

6 ΟΔΟ.5

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΚΟΜΒΟΥ
Κατηγορία Οδού BII
- Αστικές αρτηρίες

(Οδός που έχει
κυρίως χαρακτήρα
σύνδεσης αλλά και
προσπέλασης για
την εξυπηρέτηση

ευρύτερων
οικιστικών ενοτήτων
(π.χ. τομείς πόλης)

Τεμ. 1

κ= 20,00  Αριθμός κινησεων

ε= 0,00  Θέσεις επενεργειας
β= 1,25  5 έως 8  προγρ. λειτουργίας
γ= 1,25  Συστ. Συντον. Μέχρι 20 Κόμβ.
τκ= 1,218  (τιμή 2019)

Α10
180 • (κ + ε) • β • γ • τκ

6851,25  ΕΥΡΩ

Π%= 0,85  
ΟΔΟ.5- 1.β – Στάδιο οριστικής 
μελέτης

Α=
Α6*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
5823,56  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Α1+Α2+...+Α10 129304,11

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μον. Ποσ.

7 ΟΔΟ.9

ΜΕΛΕΤΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

(Οδικό έργο Τύπου
2)

χλμ. 1

Τ1= 5000,00  
Πίνακας 9.1 για οδό τύπου 2 για 
μελέτη φωτισμού - σήμανσης 
(πεδία 1 και 8)

Μ1= 1,00  Μήκος σε χλμ. (ελάχιστο 1 χλμ.)

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)

Β1
Τ1 • Μ1 • τκ

6090,00  ΕΥΡΩ

Π%= 0,70  
Ποσοστό αμοιβής σταδίου μελέτης
(οριστική με παράλειψη 
προμελέτης)

Α=
Β1*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
4263,00  

8 ΟΔΟ.9

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΠΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Οδικό έργο Τύπου

2)

Τεμ. 5

Τ1= 300,00  
Πίνακας 9.1-7 για οδό τύπου 2 
(πεδίο 3)

Μ1= 5  Τεμάχια

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)

Β2
Τ1 • Μ1 • τκ

1827,00  ΕΥΡΩ

Π%= 0,70  

ΟΔΟ.9- 4.α
Ποσοστό αμοιβής σταδίου μελέτης
(οριστική με παράλειψη 
προμελέτης)

Α=
Β2*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
1278,90  

9 ΟΔΟ.9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

ΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τεμ. 4

Τ1= 900,00  
Πίνακας 9.1-7 για οδό τύπου 2 
(πεδίο 7)

Μ1= 4  Τεμάχια

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)



ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΚΟΜΒΩΝ (Οδικό
έργο Τύπου 2)

Β3
Τ1 • Μ1 • τκ

4384,80  ΕΥΡΩ

Π%= 0,70  

ΟΔΟ.9- 4.α
Ποσοστό αμοιβής σταδίου μελέτης
(οριστική με παράλειψη 
προμελέτης)

Α’=
Β3*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
3069,36  

Π%= 0,30  
Άρθρο ΓΕΝ.8 - Ποσοστό 
αναμόρφωσης υφιστάμενης 
μελέτης για την επικαιροποίηση

Α=
Α’ *Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
920,81  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Β1+Β2+Β3 12301,8

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μον. Ποσ.

11 ΥΔΡ.2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

χλμ. 1

β= 4500,00  για οδικά έργα

Κ1= 1,80  
κύριο οδικό διακεκριμένης 
επιφάνειας

Κ2= 1,50  Για μήκος L 1χλμ.

Κ3= 1,50  σε αστικές περιοχές

Κ4= 1,50  δυσχέρεια έργου

L= 1,00  Μήκος σε χλμ.

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)

Α10
(β • Κ1 • Κ2  • Κ3 • Κ4 • L) • τκ

33297,08  ΕΥΡΩ

Π%= 0,75  
Άρθρο ΥΔΡ.1 - Αμοιβή σταδίου 
οριστικής μελέτης 50% με 
παράλειψη προηγούμενων 

Α=
Α10*Π%  

Αμοιβή σταδίου / μελέτης, ΕΥΡΩ
24972,81  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Γ1 33297,08

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μον. Ποσ.

12
ΠΕΡ.2

&3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

χλμ. 1

Κ= 1,00  
για έργα κατηγορίας Α1 σύμφωνα 
με το ΦΕΚ2471Β/2016 όπως 
ισχύει

C= 9200,00  
είδος έργου - αστικές οδοί ως 
αστική αρτηρία - Πίνακας ΠΕΡ.3-1
περ.8

μ= 1,00  
χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
θεωρείτε ίσον με 1 λόγω του ν>1

ν= 1,60  για α<100m

φ= 1,00  Για μήκος L 1χλμ.

Σ(φ)= 14720,00  άρθρο ΠΕΡ.3

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)



Α
Σ(φ) • τκ

17928,96  ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Δ1 17928,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 97.040,95 €

ΣΤ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μον. Ποσ.

14

ΓΕΝ 6

ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ-

ΦΑΥ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

Τεμάχιο 1

ΣΑ ι 
47.676,48

€
 

Αμοιβή προεκτιμώμενων αμοιβών
για το σύνολο του έργου

κ= 0,4  Συντελεστής

μ= 8  Συντελεστής

β= 1,86   

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)

Α9
κ + μ / [ΣAi / (175 * τκ) 1/3 ]

948,90  ΕΥΡΩ

ΓΕΝ 6

ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ-
ΦΑΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Τεμάχιο 1

ΣΑ ι 6.462,71 €  
Αμοιβή προεκτιμώμενων αμοιβών
για το σύνολο του έργου

κ= 0,4  Συντελεστής

μ= 8  Συντελεστής

β= 2,76   

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)

Α9
κ + μ / [ΣAi / (175 * τκ) 1/3 ]

220,59  ΕΥΡΩ

ΓΕΝ 6

ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ-

ΦΑΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Τεμάχιο 1

ΣΑ ι 
24.972,81

€
 

Αμοιβή προεκτιμώμενων αμοιβών
για το σύνολο του έργου

κ= 0,4  Συντελεστής

μ= 8  Συντελεστής

β= 1,93   

τκ= 1,218  (τιμή Ιούλιος 2019)

Α9
κ + μ / [ΣAi / (175 * τκ) 1/3 ]

587,32  ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ-
ΦΑΥ

1.756,80 €



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΑΡΘΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΑΥ - ΦΑΥ  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 

1
ΟΔΟ. 1,
4  & 5

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10
ΤΑΞΗ

47676,48€ 948,90€  48.625,37 €

2 ΟΔΟ.9
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9

6462,71€ 220,59€  6.683,29 €

3 ΥΔΡ.2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13
24972,81€ 587,32€  27.557,95 €

4
ΠΕΡ.2

&3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27
17928,96€  17.928,96 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 98.797,75 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 14.819,66 €

ΣΥΝΟΛΟ 113.617,42 €

ΦΠΑ 24% 27.268,18 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.885,60 €

Υπολογισμός αμοιβών για τον καθορισμό ελαχίστων επιπέδων τεχνικής καταλληλότητας και 
γενικής εμπειρίας άρθρο 77 παρ 2β Ν.4412/16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΡΙΑΣ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1 ΟΔΟ. 1, 4  & 5 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 129.304,10 €

2 ΟΔΟ.9 ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 12.301,80€

3 ΥΔΡ.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  13 33.297,08 €

4 ΠΕΡ.2 &3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 17.928,96 €



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 

Προϋπολογισμός : 140.885,60 € με ΦΠΑ

4.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ο καθαρός  χρόνος για  την  εκπόνηση της  μελέτης  ανέρχεται  σε έξι  (6)  μήνες  όπως και  ο προβλεπόμενος  χρόνος
εγκρίσεων άρα ο συνολικός χρόνος 12 μήνες.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της μελέτης:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΗΝΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ       

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ       

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ       

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Η/Μ        

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ       

Χρόνος εγκρισεων μελέτων 

Καθαρός χρόνος εκπόνησης μελέτης


	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	Κατηγορία
	διασταυρούμενων οδών:
	Εγκάρσια οδός
	Μελετώμενη οδός
	Οδοί διαχωρισμένης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- ΓΙΙΙ
	Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙV-AV και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- BIV- ΓIII-ΓΙV- ΔΙV
	Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑVΙ και αστικές ΔV-ΕV- EVI
	Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης/ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ και αστικές διαχωρισμένης/ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ
	1,2 χλμ.
	1,0 χλμ.
	Οδοί διαχωρισμένης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- ΓΙΙΙ
	1,2 χλμ.
	1,0 χλμ.
	(0,4 χλμ.)
	0,8 χλμ.
	(0,4 χλμ.)
	0,5 χλμ
	(0,3 χλμ.)
	[0,15 χλμ]
	Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑIV-AV και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ-ΒIV- ΓΙΙΙ- ΓΙV, ΔΙV
	0,8 χλμ.
	0 ,6 χλμ.
	0,35 χλμ.
	Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑVΙ και αστικές ΔV- EV- ΕVI
	0,5 χλμ.
	0, 35 χλμ.
	0,2χλμ.

		2020-01-30T12:48:33+0200




