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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 8 του ν. 4412/2016 
 

Α.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης 

Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας πέντε (5) οδικών αξόνων 

του εθνικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με γνώμονα την οδική ασφάλεια. Οι 

οδικοί άξονες που περιλαμβάνονται στη μελέτη κατασκευάστηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους, 

από τη δεκαετία του 1950 οι παλαιότεροι, μέχρι τη δεκαετία του 1980 οι νεότεροι. Ορισμένα τμήματα 

των οδικών αξόνων κατασκευάστηκαν πιο πρόσφατα (μετά το 2000). 

Οι υπό μελέτη οδικοί άξονες κατατάσσονται στο βασικό, δευτερεύον και τριτεύον εθνικό οδικό δίκτυο 

με την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθ. 

ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/ 15.12.1995 (ΦΕΚ 30 Β), και είναι οι εξής: 

α. Εθνική Οδός (ΕΟ) Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η οδός 

«Νέα Διαγώνιος» και η επέκτασή της (Θεσσαλονίκη-Ν. Καλλικράτεια-Ν. Μουδανιά) 

κατατάσσεται στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο. Το υπό μελέτη τμήμα έχει αρχή στον 

ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Κ12, πέρας στον Α/Κ των Ν. Μουδανιών, και συνολικό μήκος 52 χλμ. 
β. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας: Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το τμήμα της εθνικής οδού 2 από 

Θεσσαλονίκη μέχρι Έδεσσα, μέσω Γέφυρας, Χαλκηδόνας και Γιαννιτσών, κατατάσσεται στο 

δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο. Το υπό μελέτη τμήμα έχει αρχή στον Α/Κ Κ2 (Νέα Μαγνησία), 

πέρας στην Έδεσσα, και συνολικό μήκος 93 περίπου χλμ. Στο μήκος αυτό περιλαμβάνονται 

παλαιές και νεότερες χαράξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Α.2.1. 

γ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου-Αρναίας: Το τμήμα της εθνικής οδού 16, από Θεσσαλονίκη μέχρι 

Αρναία, μέσω Γαλάτιστας και Αγίου Προδρόμου, καθώς και η εθνική οδός 16α «Άγιος 

Πρόδρομος-Πολύγυρος» κατατάσσονται με την προαναφερθείσα απόφαση στο δευτερεύον 

εθνικό οδικό δίκτυο. Τα υπό μελέτη τμήματα έχουν συνολικό μήκος 76 περίπου χλμ. και αρχίζουν 

από τη διασταύρωση με την οδό Γεωργικής Σχολής (Θεσσαλονίκη, «Πράσινα φανάρια») και 

καταλήγουν στην Αρναία και τον Πολύγυρο. 

δ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας: Το τμήμα τη ΕΟ 2 από την έξοδο της Εγνατίας οδού προς Λαγυνά 

μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα, συνολικού μήκους 82 περίπου χλμ. κατατάσσεται με την 

παραπάνω απόφαση στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο. 
ε. Παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς: Η παλαιά εθνική οδός 65 «από ΕΟ 2-Θεσσαλονίκη-Κιλκίς από 

κόμβο Διαβατών» έχει συνολικό μήκος 23 περίπου χλμ. και κατατάσσεται στο τριτεύον εθνικό 

οδικό δίκτυο. 

Στους παραπάνω οδικούς άξονες απαιτείται έλεγχος, συντήρηση και συμπλήρωση ή διόρθωση της 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, είτε λόγω έλλειψης επαρκούς τακτικής συντήρησης είτε λόγω 

τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών ή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Σε ορισμένα τμήματα των υπό μελέτη αξόνων πολύ σημαντικό πρόβλημα από άποψη οδικής 

ασφάλειας αποτελούν οι πολυάριθμες αυθαίρετες συνδέσεις παρόδιων χρήσεων και παράπλευρων, 

αγροτικών ή αστικών οδών απευθείας με την αρτηρία, χωρίς τήρηση προδιαγραφών. 

Η αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317) ως προς την 

επιλογή του κατάλληλου στηθαίου ασφαλείας, της θέσης σε σχέση με τα παράπλευρα εμπόδια και 

άλλα κριτήρια επιλογής, κάνουν επιτακτική την ανάγκη μελέτης ασφάλισης. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μελέτης θα διεξαχθεί μακροσκοπικός οπτικός έλεγχος όλων των τμημάτων 

των γεφυρών, χωρίς τη χρήση ειδικών μέσων προσέγγισης, προεχόντων των φερόντων στοιχείων των 

γεφυρών των οδικών αξόνων, για την καταγραφή τυχόν αστοχιών του σκυροδέματος και του οπλισμού. 
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Ο έλεγχος θα γίνει με τη χρήση και του Σχεδίου ή Εγκεκριμένου Εθνικού Εγχειριδίου Επιθεώρησης και 

Αξιολόγησης Γεφυρών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί από 

τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών. Επίσης, στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί, θα συνταχθεί πρόγραμμα 

υλοποίησης επεμβάσεων αποκατάστασης. 

Τέλος, θα γίνει έλεγχος για την κάλυψη των προϋποθέσεων αναγκαιότητας εγκατάστασης φωτεινής 

σηματοδότησης σε τριάντα (30) θέσεις των υπό μελέτη οδικών αξόνων, που θα επιλεγούν μετά από 

συνεργασία του αναδόχου οικονομικού φορέα με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το αντίστοιχο Τμήμα 

Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων, καθώς και μελέτη εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης σε 

περίπτωση που προκύψει αναγκαιότητα, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

Η ολοκλήρωση του έργου είναι κρίσιμη γιατί θα έχει ως αποτέλεσμα: 

α. τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στους υπό μελέτη οδικούς άξονες, 
β. τη βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και την αύξηση της άνεσης στην οδήγηση, 

και 
γ. τον εντοπισμό τυχόν αστοχιών του φέροντα οργανισμού των μεγάλων τεχνικών (γεφυρών) και τη 

σύνταξη προγράμματος υλοποίησης επεμβάσεων αποκατάστασης. 

Η σκοπιμότητα για την εκπόνηση της μελέτης τεκμηριώνεται από την αναγκαιότητα: 
α. απεικόνισης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και των συστημάτων αναχαίτισης 

οχημάτων, με στόχο αφενός τη λήψη μέτρων αύξησης της οδικής ασφάλειας στην παρούσα 

φάση, εν όψει της έλλειψης σχεδίων «ως κατεσκευάσθη», και αφετέρου για μελλοντική 

δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση του οδικού 

δικτύου, και 

β. επικαιροποίησης των υφιστάμενων συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, με βάση τις νέες 

τεχνικές προδιαγραφές (ΕΝ 1317). 
 

Α.2 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

Α.2.1 Τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 

Α.2.1.1 Περιγραφή εργασιών 

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας πέντε (5) οδικών αξόνων του 

εθνικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και 

τη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτών. Για την προώθηση του έργου συντάχθηκε τεχνικό δελτίο για 

εξεύρεση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στο τεχνικό δελτίο περιλαμβάνεται 

και η Εσωτερική Περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν θα συμπεριληφθεί στο έργο, επειδή 

ως αντικείμενο ανατέθηκε στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (βλ. το με αριθ. πρωτ. 90699/29.9.2020 έγγραφο της 

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»). 

Οι μελέτες οδικής ασφάλειας μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας ως προς τις καταγραφές 

των χαρακτηριστικών των υπό μελέτη οδικών αξόνων, το αντικείμενο του ελέγχου, το κόστος και τον χρόνο 

υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του π.δ. 

104/2011 (ΦΕΚ 237 Α) και της εκτελεστικής υπουργικής απόφασης ΔΜΕΟ/ο/3616/28.9.2012 (ΦΕΚ 3134 Β). 

Η παρούσα μελέτη περιορίζεται σε επεμβάσεις χαμηλού κόστους και μικρής έκτασης, π.χ. δεν 

περιλαμβάνει εκτεταμένες απογραφές και συλλογή στοιχείων (π.χ. απογραφές με ειδικό εξοπλισμό, 

μετρήσεις κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, τοπογραφικές αποτυπώσεις), επεμβάσεις στο οδόστρωμα 

(π.χ. βελτίωση πρόσφυσης/τραχύτητας, αποκατάσταση/αντικατάσταση), βελτίωση γεωμετρικών 
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χαρακτηριστικών οδικών τμημάτων και κόμβων (π.χ. αλλαγή χάραξης, μεταβολή πλάτους οδοστρώματος), 

αφαίρεση σταθερών παράπλευρων εμποδίων κ.λπ. 

Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει: 

α. Απογραφές σε οδικά τμήματα και κόμβους, σε όλο το μήκος των υπό μελέτη οδών: 

- καταγραφή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (προειδοποιητικής, ρυθμιστικής και 

πληροφοριακής, συμπεριλαμβανομένων και των επισημάνσεων οριογραμμών (οριοδείκτες) 

και των χιλιομετρικών δεικτών 

- καταγραφή συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και παράπλευρων σταθερών εμποδίων 

- απογραφή χρήσεων γης και προσβάσεων/συνδέσεων (αυθαίρετων και μη) 

- συλλογή στοιχείων για τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγκατάστασης φωτεινής 

σηματοδότησης, σε 30 θέσεις κατά μέγιστο, που θα προσδιοριστούν μετά από συνεργασία 

του αναδόχου με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κ.α. (κυκλοφοριακοί φόρτοι, τροχαία ατυχήματα 

κ.λπ.) 

- οπτικός/μακροσκοπικός έλεγχος φέροντα οργανισμού μεγάλων τεχνικών έργων (γεφυρών) 

όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

β. Επεξεργασία στοιχείων, καταγραφή προβλημάτων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

(προειδοποιητικής, ρυθμιστικής και χιλιομετρικών δεικτών), συστημάτων ασφάλισης, οριοδεικτών, 

ρύθμισης κυκλοφορίας σε κόμβους, συνδέσεων παρόδιων χρήσεων, σε όλο το μήκος των υπό 

μελέτη οδών. Ιεράρχηση των προβλημάτων με κριτήρια που θα προτείνει ο ανάδοχος και θα 

εγκρίνει η Υπηρεσία και σχετίζονται, ενδεικτικά, με την επικινδυνότητα των οδών, το μέγεθος του 

κυκλοφοριακού φόρτου, το κόστος των επεμβάσεων κ.λπ. 

γ. Έλεγχο προϋποθέσεων για την αναγκαιότητα εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών. 

δ. Συμπλήρωση, επικαιροποίηση, τροποποίηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

(προειδοποιητικής, ρυθμιστικής και χιλιομετρικών δεικτών), σε όλο το μήκος των υπό μελέτη οδών. 

ε. Κυκλοφοριακή θεώρηση για αποκλεισμό παράνομων προσβάσεων: έλεγχος και υπόδειξη των 

δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των παρόδιων χρήσεων σε περίπτωση αποκλεισμού των αυθαίρετων 

συνδέσεων με την αρτηρία. 

στ. Μελέτη τοποθέτησης συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (στηθαίων ασφαλείας): αντικατάσταση 

υφιστάμενων και συμπλήρωση σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΝ 1317. 

ζ. Μελέτη εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών στις περιπτώσεις που προκύψει αναγκαιότητα. 

Επιπλέον, στη μελέτη περιλαμβάνεται και οπτικός έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν αστοχιών του φέροντα 

οργανισμού των μεγάλων τεχνικών (γεφυρών) με τη χρήση και του Σχεδίου ή Εγκεκριμένου Εθνικού 

Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως 

αυτό θα έχει διαμορφωθεί από τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών και τη σύνταξη προγράμματος υλοποίησης 

επεμβάσεων αποκατάστασης. 

 

Α.2.1.2 Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α.1, η μελέτη αφορά στους παρακάτω οδικούς άξονες, 
συνολικού μήκους 326 χλμ.: 

α. Εθνική Οδός (ΕΟ) Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: πρόκειται για το τμήμα από τον Α/Κ Κ12 με την 

Ανατολική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, μέχρι τον Α/Κ των Ν. Μουδανιών, συνολικού 

μήκους περίπου 52 χλμ. Χαρακτηριστικό της οδού αυτής είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

παράτυπων συνδέσεων, κυρίως στο τμήμα από τον Κ12 ως τον Α/Κ Καρδίας. Απαιτείται 
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ιδιαίτερος χειρισμός για τη διασφάλιση της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης των παρόδιων 

χρήσεων. 

β. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας: πρόκειται για το τμήμα της εθνικής οδού 2 από Θεσσαλονίκη μέχρι 

Έδεσσα, μέσω Γέφυρας, Χαλκηδόνας και Γιαννιτσών. Στο υπό μελέτη τμήμα περιλαμβάνονται 

παλαιές και νεώτερες χαράξεις και συγκεκριμένα: 
- εκτός από την παλαιά χάραξη, μεταξύ Χαλκηδόνας (δυτικά του οικισμού) και Μελισσίου, 

περιλαμβάνεται και η νέα χάραξη μέχρι την οδό προς τον οικισμό Παραλίμνη 
- εκτός από την παράκαμψη της Έδεσσας ως τη βόρεια είσοδο της πόλης, περιλαμβάνεται 

και η παλαιά χάραξη από την αρχή της παράκαμψης έως τη νότια είσοδο της πόλης. 
Έτσι, το συνολικό μήκος της υπό μελέτη οδού φθάνει στα περίπου 93 χλμ. 

γ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου-Αρναίας: πρόκειται για το τμήμα της ΕΟ 16, από Θεσσαλονίκη 

(«Πράσινα φανάρια») μέχρι Αρναία, μέσω Γαλάτιστας και Αγίου Προδρόμου, καθώς και της ΕΟ 

16α «Άγιος Πρόδρομος-Πολύγυρος» συνολικού μήκους 76 περίπου χλμ. 
δ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας: πρόκειται για το τμήμα τη ΕΟ 2 από την έξοδο της Εγνατίας οδού 

προς Λαγυνά μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα, συνολικού μήκους 82 περίπου χλμ. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της οδού είναι το μεγάλο μήκος των τμημάτων που διασχίζουν οικισμούς 

(ενδεικτικά: Λαγυνά, Άγιος Βασίλειος, Γερακαρού, Νέα Βρασνά, Ασπροβάλτα κ.λπ.). 
ε. Παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς: πρόκειται για την παλαιά ΕΟ 65 από την ΕΟ 2 (κόμβος 

Διαβατών) ως τη νέα ΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, μετά τον οικισμό Παντελεήμονα, με συνολικό 

μήκος 23 περίπου χλμ. 

Η κατηγοριοποίηση κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ των υπό μελέτη οδών, ο αριθμός των ισόπεδων και ανισόπεδων 

κόμβων, τα επιμέρους μήκη των οδικών τμημάτων προκειμένου να γίνει η προεκτίμηση αμοιβής των 

μελετών, φαίνονται στον πίνακα «Στοιχεία οδών» και στην αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής (Παράρτημα 

Ι). 

 

Α.2.2 Απαιτούμενες κατηγορίες μελετών και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου σύμβασης 

Από την περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης προκύπτει ότι η υπό ανάθεση σύνθετη μελέτη 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες μελετών: 

- Μελέτη συγκοινωνιακών έργων (κατηγορία 10): Η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

α. απογραφή και καταγραφή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, οριοδεικτών και 

συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (συνολικό μήκος οδικού δικτύου: 326 χλμ., 134  

ισόπεδοι κόμβοι και 15 ανισόπεδοι κόμβοι) 

β. κυκλοφοριακή μελέτη για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης εξαιτίας του αποκλεισμού των αυθαίρετων προσβάσεων και παροχή 

εναλλακτικών λύσεων, με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων απογραφών (π.χ. οδικό δίκτυο, 

χρήσεις γης) και κυκλοφοριακών μετρήσεων 

γ. μελέτη σήμανσης και ασφάλισης οχημάτων (συνολικό μήκος οδικού δικτύου: 326 χλμ., 134 

ισόπεδοι κόμβοι και 15 ανισόπεδοι κόμβοι) 

δ. έλεγχος προϋποθέσεων για την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών για τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας σε ισόπεδους κόμβους (30 κόμβοι) και μελέτη φωτεινής σηματοδότησης (το 

μέγιστο 30 κόμβοι) με τη διεξαγωγή των ανάλογων κυκλοφοριακών μετρήσεων. 

- Μηχανολογική, ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική μελέτη (κατηγορία 9): Αφορά στη μελέτη της 

εγκατάστασης των νέων φωτεινών σηματοδοτών, στην οποία περιέχεται ενδεικτικά η 

αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ (επίγειων και υπέργειων). 
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- Στατική μελέτη (κατηγορία 8): Η μελέτη θα περιλαμβάνει την οπτική (μακροσκοπική) 

επιθεώρηση γεφυρών για τον εντοπισμό τυχόν αστοχιών του φέροντα οργανισμού με τη χρήση 

και του Σχεδίου ή Εγκεκριμένου Εθνικού Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί από τη Διοικητική Αρχή 

Γεφυρών και τη σύνταξη προγράμματος υλοποίησης επεμβάσεων αποκατάστασης. 

Από τον μελετητή της κύριας κατηγορίας μελέτης (κατηγορία 10) θα συνταχθεί το σχέδιο ασφάλειας και 

υγείας (ΣΑΥ) και ο αντίστοιχος φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 

305/1996 και τις κείμενες διατάξεις. 

 

Α.2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών 

Η εκπόνηση των μελετών θα γίνει με βάση τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

α. Π.δ. 696/8.10.1974 (ΦΕΚ 301 Α) «Περί αμοιβών Μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 

παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών» 

β. Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ 1047 

Β) «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» 
δ. Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων: 

- Τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ), 2001 
- Τεύχος 2: Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ), 2001 

- Τεύχος 3: Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ), 2001 
- Τεύχος 5: Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ-ΠΛΚ), 2001 

- Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2010 
- Τεύχος 9: Κατακόρυφη Σήμανση Οδών (Σχέδιο) (ΟΜΟΕ-ΚΣΟ), 2012, και 

- Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), 2010 
ε. Εθνικό Εγχειρίδιο και Μεθοδολογία (απλή, οπτική) ετήσιας επιθεώρησης και αξιολόγησης γεφυρών, 

Τεύχος 2: Μεθοδολογία ετήσιας επιθεώρησης και αξιολόγησης γεφυρών, Υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Αθήνα 2020 (υπό έγκριση) 

στ. Απόφαση Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ΔΜΕΟ/ο/4319/26.11.2013 (ΦΕΚ 3007 Β) 

«Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για φωτεινούς 

σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών» 

ζ. Απόφαση Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254/2014 (ΦΕΚ 1321 Β) 

«Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές 

φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών» 

η. Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. ΔΟΥ/ο/1654/11.4.2017 (ΦΕΚ 1244 Β) 

«Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων 

αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών» 

θ. Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Δ13/ο/1372/23-1-2018 (ΦΕΚ 85Β/2018) «Έγκριση 

της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις 

πεζών» 

ι. Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΟΥ/οικ/2372/Φ.131/20.5.2019 (ΦΕΚ 1759 Β) 

«Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής 

πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες» 
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ια. Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθμό 

ΔΜΕΟ/ο/3616/28.9.2012 (ΦΕΚ 3134 Β) «Έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της 

ασφάλειας των οδικών υποδομών (άρθρο 8 του π.δ. 104/2011)» 
ιβ. Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 
ιγ. Π.δ. 104/2011 (ΦΕΚ 237 Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της 

ασφάλειας των οδικών υποδομών» 

ιδ.  ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ιε. Manual of Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways, US Department of 

Transportation, FHWA, 2009 (2012 revisions). 

 

Α.2.4 Διαθέσιμα στοιχεία από προηγούμενες Μελέτες 

Δεν διατίθενται οι μελέτες κατασκευής των υπό μελέτη οδικών αξόνων. 

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα χρησιμοποιήσει υπόβαθρα που διατίθενται μέσω του GoogleEarth 

Pro ή αντίστοιχου συστήματος. 

Επίσης, ο ανάδοχος θα πάρει υπόψη του και θα χρησιμοποιήσει τις μελέτες επεμβάσεων βελτίωσης 

οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα υπό μελέτη οδικά τμήματα, που 

διαβιβάστηκαν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, με το με αριθ. πρωτ. 

54654/13.3.2018 έγγραφο (ΚΕ:Ρ27/006.4/ΜΑΑ/ID78918/ΜΑΑ) και θα του χορηγηθούν. 

Τέλος, στον ανάδοχο θα δοθούν οι τεχνικές εκθέσεις αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, 

για τα οδικά τμήματα που έχουν συνταχθεί. 

 

 

Α.3 Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών και Χρονοδιάγραμμα 

Α.3.1 Απαιτούμενες μελέτες 

Η μελέτη θα εκπονηθεί από οικονομικούς φορείς που διαθέτουν πτυχίο μελετητή στις ακόλουθες 

κατηγορίες της περίπτωσης (15) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4412/2016: 

- 8: Στατικές μελέτες (φερουσών κατασκευών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) 

- 9: Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 

- 10: Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών και μικρών τεχνικών έργων). 

- Θα υπάρχει στην ομάδα και Πιστοποιημένος Ελεγκτής οδικής Ασφάλειας 
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Α.3.2 Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δέκα (10) μήνες, σύμφωνα με το παρακάτω 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 

 
α/α ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Διάρκεια εκπόνησης (μήνες) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Απογραφές        
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2 Επεξεργασία στοιχείων         

3 Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης         

4 Κυκλοφοριακή θεώρηση         

5 Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης         

6 Η/Μ μελέτες φωτεινής σηματοδότησης         

7 Οπτική επιθεώρηση γεφυρών         

8 ΣΑΥ-ΦΑΥ          

 

 

Α.4 Προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης – Τεκμηρίωση 

Η ανάλυση κόστους γίνεται με βάση την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (ΦΕΚ 2519 

Β/20.7.2017) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Λαμβάνεται συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 της άνω Απόφασης για το έτος 2020 (Εγκύκλιος 2, 

ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19.3.2020 (ορθή επανάληψη), ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) ίσος με τκ = 1,227. 

Αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής όλων των κατηγοριών μελετών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται οι αμοιβές κατά κατηγορία μελέτης του συνόλου των μελετών, 

καθώς και οι αμοιβές για τα στάδια που θα εκπονηθούν. 

 

 

Α.5 Εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης 

Η μελέτη του έργου είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

έτους 2020 και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΜΠ 908 (2019ΜΠ90800012). 
 
 

Α.6 Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης 

Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης είναι η ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016. 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης χωρίς ΦΠΑ €2.368.860,18, υπερβαίνει το όριο του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (€214.000,00), συνεπώς η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και στην επίσημη 

εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Πίνακας 1: Προεκτιμώμενες αμοιβές κατηγοριών μελετών για την πλήρη μελέτη και για τα στάδια που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της υπό ανάθεση σύμβασης 
 

 
Κατηγορία Μελέτης 

Αμοιβή πλήρους μελέτης (€) 
Αμοιβή των προς ανάθεση 

σταδίων μελέτης (€) 

 
Αμοιβή 
μελέτης 

ΦΠΑ (24%) 
Συνολική 
δαπάνη 

Αμοιβή 
μελέτης 

ΦΠΑ (24%) 
Συνολική 
δαπάνη 

1 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων (10) 

1.1 Αμοιβή μελέτης 1.892.190,78 

458.812,36 2.2.370.530,52 

1.191.918,19 

290.746,94 1.502.192,52 

1.2 Αμοιβή ΣΑΥ-ΦΑΥ 19.527,38 19.527,38 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.911.718,16 1.211.445,58 

2 Στατική Μελέτη (8) 

2.1 Αμοιβή μελέτης 115.031,25 

27.607,50 142.638,75 

115.031,25 

27.607,50 142.638,75  ΣΥΝΟΛΟ 115.031,25 115.031,25 

3 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (9) 

3.1 Αμοιβή μελέτης 33.129,00 

      7.950,96 41.079,96 

23.190,30 

5.565,67 28.755,97  ΣΥΝΟΛΟ 33.129,00 23.190,30 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 308.981,76 74.155,62 383137,38 202.450,07 48.588,02 251.038,09 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.368.860,18 568.526,44 2.937.386,62 1.552.117,20 372.508,13 1.924.625,33 
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Α.7 Τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης και επιλογής 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, η ανάθεση της σύμβασης θα 

γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της υπό ανάθεση κύριας μελέτης και των λοιπών μελετών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του νόμου, ως κριτήρια ανάθεσης λαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

α. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της υπό ανάθεση μελέτης, όπως 

προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 

4412/2016, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την 

εκπόνηση της μελέτης, των τυχόν προβλημάτων του φακέλου της δημόσιας σύμβασης και των 

τρόπων αντιμετώπισής τους. 
β. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των 

περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του νόμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μελέτη περιλαμβάνει εργασίες πεδίου σε μεγάλο μήκος του εθνικού οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή σε εκτεταμένη περιοχή, αλλά και με δεδομένη τη 

σοβαρότητα του αντικειμένου της, αφού πρόκειται για μελέτη οδικής ασφάλειας και ασφάλειας 

των κατασκευών, ιδιαίτερα θα βαθμολογηθεί η παράθεση των επιμέρους δραστηριοτήτων, των 

απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης και η μεθοδολογία που 

θα ακολουθηθεί κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων. Επίσης, με δεδομένο το 

αυστηρό χρονοδιάγραμμα που τίθεται, εφόσον πρόκειται για μελέτη ασφάλειας των 

μετακινήσεων, θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης του 

ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος του φακέλου της σύμβασης, σε συνδυασμό με τη στελέχωση 

της ομάδας μελέτης που προτείνει και την εμπειρία του συντονιστή. 
γ. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα, με βάση τα στοιχεία δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 

94 του νόμου, όπως προκύπτουν από το οργανόγραμμα της ομάδας μελέτης, την έκθεση 

τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης, 

καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνοχή της ομάδας μελέτης και τη δυνατότητα 

καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 75, για την εξασφάλιση 

ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία για να 

εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας απαιτείται να διαθέτουν στην ομάδα 

μελέτης έναν τουλάχιστον πιστοποιημένο ελεγκτή οδικής ασφάλειας, που περιλαμβάνεται στον 

σχετικό κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. 
 

 

Α.8 Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Η Διακήρυξη αποτελεί στοιχείο του φακέλου, ανεξάρτητο του παρόντος υποφακέλου. Η Συγγραφή 

Υποχρεώσεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

Α.9 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος & τις 
συνθήκες εργασίας 
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Δεν τίθενται πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης, πέραν αυτών της 

κείμενης νομοθεσίας. 
 

Α.10 Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων 

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και ειδικότερα: (α) για την 

αποτελεσματική πρόληψη, (β) τον εντοπισμό και (γ) την επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων 

συμφερόντων. 

Επισημαίνεται ότι η προετοιμασία της διαδικασίας για την ανάθεση της μελέτης έγινε από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, τα τεύχη του 

διαγωνισμού προετοιμάστηκαν από το Τμήμα Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων με την υποστήριξη της τεχνικής συμβούλου Μ. Γρηγοριάδου, Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα 

με τα εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των οικονομικών φορέων, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών. 

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της τεχνικής 

συμβούλου, των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και των αποφαινόμενων Οργάνων της αναθέτουσας 

Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με προσωπικά, 

οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων και των 

επαγγελματικών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση μέλους επιτροπής ή αποχή από την 

ψηφοφορία μέλους αποφαινομένου Οργάνου) για την επανόρθωση του ζητήματος. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, τότε θα 

αποκλεισθεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων που σχετίζεται με αυτή. 
Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η αναθέτουσα Αρχή θα 

συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν. 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23/12/2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 23/12/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 23/12.2020 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α/α 
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