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1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

 Η παρούσα προετοιμασία φακέλου έργου αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την ενίσχυση της 

οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα «Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς (δια Κορυδαλλού και Νικαίας) από όρια 

Ν. Πειραιά», αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτού που περιλαμβάνει τη  Λ . 

Δημοκρατίας (από τη διασταύρωση με τη Γρ. Λαμπράκη) μέχρι το Πορθμείο Περάματος.  

  Ο ανωτέρω οδικός άξονας ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο του Ν. Αττικής ( Υ.Α. 62556/5073 ΦΕΚ 

561/Δ/18.10.1990) και η αρμοδιότητα συντήρησής του ανήκει στην Περιφερεια Αττικής, Π.Ε. Πειραιά 

(Αριθμ. 4422/Ε.Ο./30-8-2007 (ΦΕΚ 1787/Β/06-09-2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής) 
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Α.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Μελέτης «Μελέτη οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Ρουφ-Πέραμα-

Σκαραμαγκάς» αφορά στην τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου κάνοντας αναφορά στα κύρια 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του, στα διαθέσιμα στοιχεία και σε προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με 

την υπό ανάθεση μελέτη.  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η «Μελέτη οδικής ασφάλειας οδικού άξονα Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς», αφορά στον προσδιορισμό έως 

δέκα πέντε (15) θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), στον καθορισμό των Βραχυπρόθεσμων 

Επεμβάσεων Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε αυτές, καθώς και στην πρόταση των απαιτούμενων 

Μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας, στο τμήμα από τον Α.Κ. Νικολαϊδη μέχρι 

την πύλη του πορθμείου στο Πέραμα, που αναλυτικότερα συντίθεται από τις κάτωθι οδούς : 

A) Λ. Δημοκρατίας - Λ. Ειρήνης - Καραολή και Δημητρίου - Λ. Δημοκρατίας, στο ρεύμα από Κερατσίνι 

προς Πορθμείο, μήκους 4,65 χλμ περίπου . 

B) Λ. Δημοκρατίας, στο ρεύμα από πορθμείο προς Κερατσίνι, μήκους 4,6 χλμ περίπου. 

 

Στο υπόψη τμήμα και για τις δύο κατευθύνσεις προβληματίζει την υπηρεσία μας καθώς παρατηρούνται 

κατά παράβαση μεγάλες ταχύτητες οχημάτων και σημειώνονται πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα και 

έχει διατυπωθεί αίτημα από πολίτες του Δ. Περάματος για την εξέταση και λήψη ενδεδειγμένων μέτρων 

για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 

 

Η παρούσα Μελέτη θα συνταχθεί βάσει του Άρθρου 3 των «Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση 

της ασφάλειας των οδικών υποδομών» (ΦΕΚ 3134Β/27-11-2012), με τις εργασίες όπως εξειδικεύονται για 

τους συγκεκριμένους άξονες στη συνέχεια του παρόντος. Η Μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) 

Στάδια εργασιών: 

 
 1ο Στάδιο : Αφορά στην κωδικοποίηση ατυχημάτων που χορηγούνται στον Ανάδοχο μέσω Δελτίων 

Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων(ΔΟΤΑ) ή εναλλακτικά μέσω πίνακα ατυχημάτων που δεν περιλαμβάνει 

τα ατυχήματα που έχουν μόνο υλικές ζημιές, στην επεξεργασία κυκλοφοριακών στοιχείων που 

χορηγούνται στον Ανάδοχο, στην προετοιμασία των υποβάθρων μελέτης, στον καθορισμό των 

ομοιογενών τμημάτων καθώς και των θέσεων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων (θέσεις 

Αποδεδειγμένα Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας / ΜΟΑ-Α). 

 2ο Στάδιο : Αφορά στον καθορισμό θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας βάσει Μαρτυριών (ΜΟΑ-

Μ), στην ιεράρχησή τους, ώστε συνολικά να προσδιοριστούν έως δεκαπέντε (15) θέσεις ΜΟΑ (ΜΟΑ-Α 

& ΜΟΑ-Μ) κατά το μέγιστο αριθμό στις οποίες θα υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις και στην 

αξιολόγηση της ασφάλειας των συγκεκριμένων θέσεων. 
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 3ο Στάδιο : Αφορά στο σχεδιασμό των Βραχυπρόθεσμων Επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε 

θέσεις ΜΟΑ που δεν εντάσσονται σε εν εξελίξει εργολαβίες, στον προσδιορισμό του προϋπολογισμού 

των συγκεκριμένων επεμβάσεων και στην περιγραφή των Μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης 

οδικής ασφάλειας. 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Μελέτη με τίτλο «Μελέτη Οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου Νομαρχίας Πειραιά 

στα όρια της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης»που εκπονήθηκε από τον μελετητή Ν. Ποριώτη και εγκρίθηκε 

με την αρ. πρωτ. 141082/21-07-2018 Απόφαση του Τμ. Οδοποιίας & Μ.Ε. Π.Ε. Πειραιά. 

 
3. ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 

Τρέχουσα εργολαβία συντήρησης οδικού άξονα «Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς» με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ», ΕΤΟΥΣ 2018-2019», με σύμβαση ποσού  

1.027.210,41 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.  

 
4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
4.1 Εργασίες 1ου Σταδίου  

 

Στο 1ο Στάδιο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες : 

 Αφορά στην κωδικοποίηση ατυχημάτων που χορηγούνται στον Ανάδοχο μέσω Δελτίων Οδικών 

Τροχαίων Ατυχημάτων (ΔΟΤΑ) ή εναλλακτικά μέσω πίνακα ατυχημάτων οποίος δεν περιλαμβάνει τα 

ατυχήματα που έχουν μόνο υλικές ζημιές. Τα ατυχήματα θα συλλεχθούν από την Υπηρεσία και ο 

Ανάδοχος θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία στην σύνταξη της αλληλογραφίας της με τις αρμόδιες 

αστυνομικές αρχές. 

 Επεξεργασία υφιστάμενων διαθέσιμων κυκλοφοριακών στοιχείων που τυχόν θα χορηγήσει η Υπηρεσία 

στον Ανάδοχο. 

 Προετοιμασία ψηφιακών υποβάθρων και καθορισμός χιλιομέτρησης μελέτης ανά άξονα 

 Υποβοήθηση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον προσδιορισμό της θέσης των ατυχημάτων επί 

των υποβάθρων της μελέτης. 

 Επικοινωνίες και συσκέψεις με τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. 

 Κατάταξη οδικών τμημάτων σε κατηγορίες (ομοιογενή) 

 Προσδιορισμός θέσεων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων (Θέσεις ΜΟΑ-Α).  

Αναλυτικότερα : 

 Κωδικοποίηση ατυχημάτων που χορηγούνται στον Ανάδοχο μέσω Δελτίων Οδικών Τροχαίων 

Ατυχημάτων (ΔΟΤΑ) ή εναλλακτικά μέσω πίνακα ατυχημάτων που δεν περιλαμβάνει τα ατυχήματα 

που έχουν μόνο υλικές ζημιές, του οδικού δικτύου του αντικειμένου μελέτης για τα τρία (3) τελευταία 

έτη (έτη 2018, 2019, 2020) ή για τα πέντε (5) τελευταία, στην περίπτωση που στα τρία τελευταία 
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περιλαμβάνεται αριθμός ατυχημάτων μικρότερος από 20. Η εργασία περιλαμβάνει την υποβοήθηση 

της Υπηρεσίας στην σύνταξη της απαιτούμενης αλληλογραφίας προκειμένου να επιτευχθεί η συλλογή 

των ΔΟΤΑ ή εναλλακτικά της σύνταξης πίνακα ατυχημάτων από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Η 

μορφή κωδικοποίησης των ατυχημάτων θα διασφαλίζει ότι κάθε κωδικός θα αντιστοιχίζεται 

μονοσήμαντα με τροχαίο ατύχημα.  

 Επεξεργασία υφιστάμενων διαθέσιμων κυκλοφοριακών στοιχείων (φόρτοι και σύνθεση της 

κυκλοφορίας) για το οδικό δίκτυο του αντικειμένου μελέτης, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, 

εφόσον αυτά διατίθενται, ώστε στην περίπτωση αυτή να είναι δυνατή η διεξαγωγή ανάλυσης 

ατυχημάτων βάσει και του όγκου κυκλοφορίας. Η συγκεκριμένη ανάλυση θα παραλειφθεί στην 

περίπτωση μη διάθεσης κυκλοφοριακών στοιχείων.  

 Προετοιμασία ψηφιακών υποβάθρων και καθορισμός χιλιομέτρησης των προς μελέτη οδικών 

τμημάτων. Η εν λόγω εργασία περιλαμβάνει την προετοιμασία του ψηφιακού υποβάθρου που θα 

χρησιμοποιηθεί στη μελέτη και την απόδοση της γεωμετρίας των αξόνων τόσο οριζοντιογραφικά όσο 

και μηκοτομικά. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επί μέρος εργασίες: 

o Προσδιορισμός της χιλιομέτρησης των αξόνων. 

o Βιντεοσκόπηση κάθε κατεύθυνσης κυκλοφορίας. 

o Επεξεργασία υποβάθρων μελέτης. Το υπόβαθρο εκπόνησης της μελέτης θα αποτελέσουν 

ορθοφωτοχάρτες που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία με την συνεργασία της ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

o Προσδιορισμός της γεωμετρίας του οριζοντιογραφικού άξονα των οδικών τμημάτων με αλληλουχία 

ευθύγραμμων και καμπύλων στοιχείων.  

Η οριζοντιογραφική χάραξη του άξονα με τη χιλιομέτρηση θα απεικονιστεί στο υπόβαθρο της 

μελέτης.  

o Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) και προσδιορισμός της κατά μήκος (μηκοτομή) 

γεωμετρίας του άξονα των οδικών τμημάτων με αλληλουχία ευθύγραμμων και καμπύλων 

στοιχείων. Η συγκεκριμένη εργασία θα γίνει με την χρήση των ορθοφωτοχαρτών που θα 

χορηγηθούν από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μόνο εάν από τα στοιχεία που θα χορηγηθούν 

θα είναι εφικτή η δημιουργία DTM.  Στην περίπτωση που δεν χορηγηθούν υψομετρικά στοιχεία 

θα παραληφθεί η εργασία σύνταξης DTMκαι μηκοτομής. 

 Εντοπισμός και επισήμανση της θέσης των ατυχημάτων επί των υποβάθρων της μελέτης. Ο Ανάδοχος 

θα υποβοηθήσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να υποδείξουν την θέση εκάστου 

ατυχήματος επί των υποβάθρων της μελέτης. 

 Επικοινωνίες και συσκέψεις με τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχέςγια την επισήμανση από αυτές 

θεμάτων οδικής ασφάλειας που διαπιστώνονται στους άξονες της μελέτης 

 Κατάταξη οδικών τμημάτων σε κατηγορίες (ομοιογενή), βάσει της ομοιογένειάς τους, η οποία 

καθορίζεται από τα γεωμετρικά και λοιπά χαρακτηριστικά της οδού (πχ διατομή, αριθμό λωρίδων 

κλπ), το περιβάλλον αυτής και τον κυκλοφοριακό της φόρτο. Τέτοια χαρακτηριστικά, ενδεικτικά και μη 



 6 

περιοριστικά μπορεί να είναι, η διατομή, ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας, το πλάτος της/των 

λωρίδας/ων κυκλοφορίας, το είδος και το πλάτος της πλευρικής διαμόρφωσης, η κατά μήκος κλίση, το 

παρόδιο περιβάλλον, το πλήθος των προσβάσεων ανά χλμ οδικού τμήματος, η ύπαρξη πρόσθετων 

λωρίδων, η ύπαρξη οδοφωτισμού κλπ. Οι κόμβοι θα αποτελέσουν ιδιαίτερη κατηγορία οδικών 

τμημάτων προς αξιολόγηση και για αυτούς θα καταγραφούν ανάλογα χαρακτηριστικά.  

 Προσδιορισμός θέσεων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων (θέσεις Αποδεδειγμένα Μειωμένης 

Οδικής Ασφάλειας / ΜΟΑ-Α). Καταρχήν θα προσδιοριστούν αριθμητικοί δείκτες επικινδυνότητας 

(ανάλυση βάσει φόρτων μόνο εφόσον διατεθούν) για κάθε ομοιογενές τμήμα. Επειδή το δείγμα για 

τον προσδιορισμό της μέσης συχνότητας των ατυχημάτων για χρήση στην μέθοδο Bayes είναι 

περιορισμένο, ο προσδιορισμός των ατυχημάτων θα γίνει βάσει στατιστικής επεξεργασίας με την 

κατανομή Poisson, όπως αντίστοιχα αναφέρονται στις παραγράφους Α4.1 και Α4.3 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών (για την Εκπόνηση Μελέτης προσδιορισμού της Επικινδυνότητας οδικού άξονα και 

εντοπισμού τμημάτων και θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας κλπ). Τα μετακινούμενα τμήματα 

(παράθυρο) που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των ατυχημάτων θα έχουν μήκος 500μ. Ως 

θέσεις ΜΟΑ-Α νοούνται οι θέσεις συγκέντρωσης των ατυχημάτων, οι οποίες δεν δύναται να ξεπερνούν 

εκάστη σε μήκος τα 500μ. Θέσεις συνεχόμενες με μήκος μεγαλύτερο των 500μ θα νοούνται ως  

διαφορετικές θέσεις ΜΟΑ-Α. 

 

4.2  Εργασίες 2ου Σταδίου  

 
Στο 2ο Στάδιο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες : 

 Ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων. 

 Συλλογή απόψεων τοπικών φορέων Αστυνόμευσης και Λειτουργίας και Συντήρησης, που αφορούν 

στην υπόδειξη και ιεράρχηση θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας – Μαρτυρίες (ΜΟΑ-Μ). 

 Επιτόπου επισκόπηση και Αξιολόγηση Ασφάλειας στις προκριθείσες θέσεις ΜΟΑ, προς υλοποίηση 

βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων. 

 

Αναλυτικότερα : 

 Ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων (στοιχεία ΔΟΤΑ) ανά θέση Μειωμένης Οδικής 

Ασφάλειας, όπου βάσει της συχνότητας θα εξετασθεί το είδος και η σφοδρότητα των ατυχημάτων, το 

είδος σύγκρουσης, η κατεύθυνση, οι συνθήκες φωτισμού κλπ και θα προσδιοριστούν οι πλέον πιθανές 

αιτίες πρόκλησης των ατυχημάτων ανά θέση ΜΟΑ-Α.   

 Συλλογή απόψεων τοπικών φορέων Αστυνόμευσης και Λειτουργίας και Συντήρησης, που αφορούν 

στην υπόδειξη και ιεράρχηση θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας – Μαρτυρίες (ΜΟΑ-Μ). 

Ουσιαστικά, αφορά σε υπόδειξη και ιεράρχηση θέσεων συγκέντρωσης ατυχημάτων, με θανάτους ή 

βαριά ατυχήματα ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες που συχνά επικρατούν και αιτιολογημένα 

χαρακτηρίζονται ως Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας. Η Συλλογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
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Αστυνόμευσης και Λειτουργίας και Συντήρησης καθώς και η ιεράρχηση των θέσεων θα γίνει βάσει 

αλληλογραφίας της Υπηρεσίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συσκέψεις για καθορισμό των 

αιτιών πρόκλησης των ατυχημάτων. Ως θέσεις ΜΟΑ-Μ εννοούνται οι θέσεις συγκέντρωσης των 

ατυχημάτων κατά τις Μαρτυρίες των αρμόδιων αρχών και δεν δύναται να ξεπερνούν σε μήκος τα 

500μ. Θέσεις με μήκος μεγαλύτερο των 500μ θα νοούνται ως  διαφορετικές μεταξύ τους θέσεις ΜΟΑ-

Μ. Θέσεις ΜΟΑ-Μ που ταυτίζονται με θέσεις ΜΟΑ-Α, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως θέσεις ΜΟΑ-Μ, 

δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση οι θέσεις ΜΟΑ-Α υπερτερούν των θέσεων ΜΟΑ-Μ. Επίσης, θα 

συλλεχθούν πληροφορίες για τυχόν θέσεις ή τμήματα όπου έχουν γίνει επεμβάσεις ειδικά για τοπική 

βελτίωση λόγω παρουσιαζόμενων ατυχημάτων, για προγραμματισμένα έργα που θα κατασκευαστούν 

με βάση εγκεκριμένες μελέτες και για τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία εκπονούνται μελέτες με 

στόχο τη δημοπράτηση έργων κατασκευής. Εφόσον ανακύψει, οι θέσεις ΜΟΑ-Μ θα περιοριστούν 

βάσει της υποδεικνυόμενης ιεράρχησής τους, προκειμένου οι συνολικές θέσεις ΜΟΑ στις οποίες θα 

σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις να μην ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15). 

Επισημαίνεται ότι η προτεραιότητα αντιμετώπισης των θέσεων ΜΟΑ ορίζεται με τη σειρά ΜΟΑ-Α και 

στην συνέχεια ΜΟΑ-Μ. Συνεπώς θα προκριθούν προς αντιμετώπιση θέσεις ΜΟΑ-Α και στη συνέχεια η 

Υπηρεσία σε συνέχεια συσκέψεων θα καθορίσει τις θέσεις ΜΟΑ-Μ που θα επιλεγούν προκειμένου να 

συμπληρωθεί ο αριθμός  των 15 θέσεων ΜΟΑ στις οποίες θα προβλεφθούν βραχυπρόθεσμες 

επεμβάσεις. 

 Επιτόπου επισκόπηση και Αξιολόγηση Ασφάλειας στις προκριθείσες, προς υλοποίηση 

βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, θέσεις ΜΟΑ.  

Στις δεκαπέντε (15) κατά το μέγιστο αριθμό θέσεων ΜΟΑ-Α και ΜΟΑ-Μ που θα προκριθούν για την 

υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, για την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης Ασφάλειας θα γίνει 

αυτοψία και θα συμπληρωθούν οι κατάλογοι Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας Υφιστάμενων Οδών του 

παραρτήματος των Κατευθυντήριων Γραμμών (ΦΕΚ3131/Β/2012). Οι ελλείψεις της υποδομής και τα 

διαπιστωμένα προβλήματα που εκτιμάται ότι μειώνουν την οδική ασφάλεια, θα αντιμετωπιστούν με 

στοχευμένες κατασκευαστικές βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 

Στο (επόμενο) Στάδιο Εργασιών 3, θα προσδιοριστούν οι τυχόν απαιτούμενες Μεσοπρόθεσμες 

Επεμβάσεις των θέσεων ΜΟΑ της παρούσας μελέτης. Στις Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις 

περιλαμβάνονται τοπικές ή/και εκτεταμένες επεμβάσεις μεσαίου και μεγάλου χρόνου και κόστους 

υλοποίησης. Αυτές μπορεί να απαιτούν τον επανασχεδιασμό και την ανακατασκευή οδικών τμημάτων 

ή/και την κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων έργων (π.χ. η ανακατασκευή οδικών τμημάτων, κόμβων κλπ). 

Ως εκ τούτου η υλοποίηση των Μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων μπορεί να προχωρήσει με τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

o Εκπόνηση μελετών, π.χ. μελέτες μιας ή περισσότερων κατηγοριών όπως τοπογραφικών, οδοποιίας, 

σήμανσης - ασφάλισης, φωτεινής σηματοδότησης, υδραυλικών, Η/Μ, γεωλογικών, γεωτεχνικών, 

στατικών κλπ. 
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o Η εξασφάλιση απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους φορείς. 

o Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

o Η απαλλοτρίωση της έκτασης που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των επεμβάσεων. 

 

Επισημαίνεται ότι ως Βραχυπρόθεσμη δεν καταγράφεται καμία επέμβαση για την οποία απαιτείται 

οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η υλοποίηση των Βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων δεν 

προϋποθέτει την εκπόνηση άλλων μελετών (περιλαμβανομένης της τοπογραφικής αποτύπωσης) ή/και 

απαλλοτριώσεις, ή/και εγκρίσεις ή/και αδειοδοτήσεις από άλλους Φορείς. Αφορούν εν γένει σε 

εργασίες μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μικρο-μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κόστος, οι 

οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα και αναμένεται να έχουν αξιόλογη επίπτωση 

στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

 

4.3 Παραδοτέα 1ου και 2ου Σταδίου Εργασιών 

 
Θα υποβληθούν σε έντυπη (τεύχη και σχέδια σε 2 αντίγραφα) και σε ψηφιακή μορφή:  

 Τεύχος 1.1: Στην Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνονται στοιχεία γεωμετρίας αξόνων, κυκλοφοριακά 

στοιχεία που θα χορηγηθούν, τα κριτήρια καθορισμού ομοιογενών οδικών τμημάτων και κόμβων, τα 

ομοιογενή τμήματα, οι σχετικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των θέσεων υψηλής συγκέντρωσης 

ατυχημάτων (ΜΟΑ-Α). 

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι απόψεις των τοπικών φορέων αστυνόμευσης και συντήρησης και 

κυρίως της Υπηρεσίας για υπόδειξη και ιεράρχηση θέσεων ΜΟΑ-Μ, προκειμένου να προκύψουν οι 15 

(δεκαπέντε) σημαντικότερες θέσεις ΜΟΑ στις οποίες θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν 

βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις. Επίσης θα συμπεριληφθούν οι κατάλογοι Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας 

Υφιστάμενων Οδών  για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ασφάλειας των 15 (δεκαπέντε) θέσεων 

ΜΟΑ. 

 Τεύχος 1.2: Σχέδια 2ου Σταδίου 

o Σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας, όπου θα παρουσιάζεται σε ένα σχέδιο μεγέθους Α3 (με 

κατάλληλη προσαρμογή κλίμακας) το σύνολο του οδικού δικτύου του αντικειμένου Μελέτης.  

o Σχέδια οριζοντιογραφίας σε μέγεθος Α3, κλ. 1:5000, με υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών, στα οποία θα 

απεικονίζονται ο άξονας της οδού με τη χιλιομέτρησή του, οι θέσεις των ατυχημάτων (ΔΟΤΑ),  οι 

θέσεις ΜΟΑ-Α και ΜΟΑ-Μ στις οποίες προτείνεται να υλοποιηθούν επεμβάσεις, καθώς και τυχόν 

θέσεις ΜΟΑ στις οποίες ήδη υλοποιούνται βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις βελτίωσης οδικής 

ασφάλειας από άλλες εργολαβίες. 

o Σχέδια μηκοτομής σε μέγεθος Α3, κλ. 1:5.000 για τα μήκη και 1:500 (ή άλλης) για τα ύψη (μόνο 

στην περίπτωση που χορηγηθούν υψομετρικά στοιχεία). 
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Τα παραδοτέα του 1ου και του 2ου Σταδίου θα εξεταστούν από την Υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει 

τυχόν αλλαγές και θα οριστικοποιήσει τις τελικές προτάσεις. Στη συνέχεια το παραδοτέο, εφόσον 

απαιτείται, θα διορθωθεί από το Μελετητή και θα επανυποβληθεί στην Υπηρεσία για να Εγκριθεί. 

 

4.4 Εργασίες 3ου Σταδίου 

 
Το 3ο Στάδιο θα εκτελεστεί έπειτα από την Έγκριση των σταδίων 1 και 2 και την έκδοση Εντολής εκτέλεσης 

του σταδίου 3 από την Υπηρεσία. Στο 3ο Στάδιο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες : 

 Προετοιμασία σχεδίων και μέρους συμβατικών τευχών. 

 Προετοιμασία συνοπτικών προσχεδίων Μεσοπρόθεσμων Επεμβάσεων. 

Αναλυτικότερα : 

 Προετοιμασία σχεδίων και μέρους Συμβατικών τευχών Βραχυπρόθεσμων Επεμβάσεων. Για τις 15 

(δεκαπέντε)  κατά μέγιστο θέσεις ΜΟΑ που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, θα συνταχθούν σε 

υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών σχέδια σε κλ. 1:2.000, με παρουσίαση των προβλεπόμενων επεμβάσεων 

εκάστης θέσης ΜΟΑ. Σε περιορισμένες κρίσιμες θέσεις είναι δυνατόν να απαιτηθεί οι 

Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις, για λόγους ευκρίνειας, να παρουσιαστούν και σε σχέδια κλίμακας 

1:1000. Επίσης, θα συνταχθεί τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης και Τεχνικής Περιγραφής για την 

υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην Δημοπράτηση της κατασκευή του Έργου.   

 Προετοιμασία συνοπτικών προσχεδίων Μεσοπρόθεσμων Επεμβάσεων. Για τις Μεσοπρόθεσμες 

επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας θα συνταχθεί σκαριφηματικό προσχέδιο της 

προτεινόμενης αναμόρφωσης σε κλίμακα 1:5000. Οι προβλεπόμενες λύσεις θα πρέπει αιτιολογημένα 

να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας. 

 

4.5 Παραδοτέα 3ου Σταδίου Εργασιών 

 
Το παραδοτέο του 3ου Σταδίου θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις έγγραφες απόψεις της Υπηρεσίας και 

θα εγκριθεί από αυτή. Θα υποβληθούν σε έντυπη (τεύχη και σχέδια σε 5 αντίγραφα) και σε ψηφιακή 

μορφή:  

 Τεύχος 2.1: Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Μελέτης Βραχυπρόθεσμων Επεμβάσεων.  

 Τεύχος 2.2: Σχέδια Βραχυπρόθεσμων Επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας.  

o Σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας, μεγέθους Α1, με κατάλληλη προσαρμογή κλίμακας, ώστε να 

παρουσιάζεται το σύνολο του μελετώμενου οδικού άξονα.  

o Σχέδια Βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων (οριζοντιογραφίες), σε μέγεθος Α3, κλ. 1:2.000, με 

υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών, στα οποία θα απεικονίζονται ο άξονας της οδού με τη χιλιομέτρησή 

του, καθώς και αναλυτικά όλες οι προτεινόμενες βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις. Σε περιορισμένες 

θέσεις, για λόγους αποσαφήνισης των προβλεπόμενων κατασκευαστικών εργασιών, οι 

βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις θα παρουσιαστούν και σε κλίμακα 1:1000.  
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o Τυπικά σχέδια επεμβάσεων σε κατάλληλη κλίμακα 

 Τεύχος 2.3: Τεχνική έκθεση και συνοπτικά προσχέδια προτεινόμενων Μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων 

σε σημαντικούς και σύνθετους κόμβους 

 

5. Χρονοδιάγραμμα 

 

o Η υποβολή του 1ου και του 2ου Σταδίου εργασιών θα είναι ενιαία και θα γίνει εντός δυόμιση (2,5) μηνών 

από την υπογραφή της Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότιοι ορθοφωτοχάρτες που θα αποτελέσουν το 

υπόβαθρο της μελέτης, όλα τα εξεταζόμενα ατυχήματα των οδικώναξόνων μελέτης, η αλληλογραφία 

με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την υπόδειξη και ιεράρχηση θέσεων ΜΟΑ-Μ και κυκλοφοριακά στοιχεία, 

θα έχουν χορηγηθεί στο Μελετητή τουλάχιστον 1,5 μήνα πριν από την υποβολή του  Σταδίου.  

o Η υποβολή του 3ου Σταδίου εργασιών θα γίνει μετά από τρείς (3,0) μήνες από την έγκριση των σταδίων 

1 & 2 και την εντολή εκπόνησης του 3ου Σταδίου.  

 

6. Σταδιακή Πληρωμή 

 

Η πληρωμή (των Εργασιών) της Μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

Προϋπόθεση  Ποσοστό Αμοιβής (%) 

1.Υποβολή 1ου και 2ου Σταδίου Εργασιών 55 

2.Υποβολή 3ου Σταδίου Εργασιών 35 

3.Εγκριση όλων των παραδοτέων 10 
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4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
βάσει του Κανονισμού Προεκτιμωμένων  Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016 

          
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

α/α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Μονάδα 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

              τκ= 1,199 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 
έτους 2021 

 
1ο Στάδιο Εργασιών 
 

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  1. ΓΕΝ.4Β 

Κωδικοποίηση 
ατυχημάτων  

ΤΕΜ. 2,00 719,40 € 1.438,80 € 

ΗΜ3= 2,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  2. ΓΕΝ.4Β 

Επεξεργασία 
υφιστάμενων 
διαθέσιμων 

κυκλοφοριακών 
στοιχείων 

ΤΕΜ. 2,00 719,40 € 1.438,80 € 

ΗΜ3= 2,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  3. ΓΕΝ.4Β 

Προετοιμασία 
ψηφιακών 

υποβάθρων και 
καθορισμός 

χιλιομέτρησης 

ΤΕΜ. 2,00 755,37 € 1.510,74 € 

ΗΜ3= 2,1 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  4. ΓΕΝ.4Β 

Προσδιορισμός 
οριζοντιογραφικού 

άξονα  οδικών 
τμημάτων 

ΤΕΜ. 2,00 899,25 € 1.798,50 € 

ΗΜ3= 2,5 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  5. ΓΕΝ.4Β 

Δημιουργία DTM 
και προσδιορισμός 

κατά μήκος 
(μηκοτομή) 

γεωμετρίας άξονα 
(ευθυγραμμίες - 

καμπύλες) 

ΤΕΜ. 2,00 899,25 € 1.798,50 € 

ΗΜ3= 2,5 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

6. ΓΕΝ.4Β 

Εντοπισμός και 
επισήμανση της 

θέσης των 
ατυχημάτων επί 
των υποβάθρων 

της μελέτης, 
Επικοινωνίες και 
συσκέψεις με τις 

αρμόδιες 
Αστυνομικές Αρχές  

ΤΕΜ. 2,00 1.079,12 € 2.158,20 € 

ΗΜ3= 3,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  7. ΓΕΝ.4Β 

Κατάταξη οδικών 
τμημάτων σε 
κατηγορίες 
(ομοιογενή) 

ΤΕΜ. 3,00 1.079,12 € 3.327,30 € 

ΗΜ3= 3,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ  

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

8. ΓΕΝ.4Β 

Προσδιορισμός 
θέσεων υψηλής 
συγκέντρωσης 
ατυχημάτων 

(θέσεις 
Αποδεδειγμένα 

Μειωμένης Οδικής 
Ασφάλειας / ΜΟΑ-

Α). 

ΤΕΜ. 3,00 1.798,50 € 5.395,50 € 

ΗΜ3= 5,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

 18.776,34 €       
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Άθροισμα Αμοιβών 1ου Σταδίου Εργασιών 
 

  
 
2ο Στάδιο Εργασιών 
 

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  9. ΓΕΝ.4Β 

Ανάλυση των 
χαρακτηριστικών 
των ατυχημάτων  

ΤΕΜ. 3,00 1.402,83€  4.208,49€ 

ΗΜ3= 3,9 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  10. ΓΕΝ.4Β 

Συλλογή απόψεων 
τοπικών φορέων 

Αστυνόμευσης και 
Λειτουργίας και 

Συντήρησης 

ΤΕΜ. 3,00 1.079,10€ 3.237,30 € 

ΗΜ3= 3,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

 
Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 
 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  11. ΓΕΝ.4Β 

Επιτόπου 
επισκόπηση, και 

αξιολόγηση 
Ασφάλειας, 

προσδιορισμός 
θέσεων Δυνητικά 

Μειωμένης Οδικής 
Ασφάλειας (ΜΟΑ-

Δ) και 
συμπλήρωση 
καταλόγων 

ΤΕΜ. 3,00 2.158,20 € 6.474,60 € 

ΗΜ3= 6,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Άθροισμα Αμοιβών 2ου Σταδίου Εργασιών 
 

13.920,39 €       

 
3ο Στάδιο Εργασιών 
   

      

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  12. ΓΕΝ.4Β 

Προετοιμασία 
σχεδίων και μέρους 
Συμβατικών τευχών 
Βραχυπρόθεσμων 

Επεμβάσεων 

ΤΕΜ. 3,00 3.597,00 € 10.791,00 € 

ΗΜ3= 10,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Τιμή μονάδας : Α = (Α3*ΗΜ3) * τκ 

Α3= 300 
Ημερήσια αμοιβή 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  13. ΓΕΝ.4Β 

Προετοιμασία 
συνοπτικών 
προσχεδίων 

Μεσοπρόθεσμων 
Επεμβάσεων σε 

θέσεις σημαντικών 
και σύνθετων 

κόμβων  

ΤΕΜ. 3,00 2.877,60 € 8.632,80 € 

ΗΜ3
= 

8,0 
Χρόνος απασχόλησης 
επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 
10 έτη  

Άθροισμα Αμοιβών 3ου Σταδίου Εργασιών 19.423,80 €    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 52.120,53 €    

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.818,08 €    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (€) 59.938,61 €    

Φ.Π.Α. 24% 14.385,27 €    

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
74.323,88 € 

    

 
Πειραιάς, 21-10-2021    Πειραιάς,  21-10-2021        Πειραιάς,  21-10-2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
     Η Προϊστ/νη Τμ. ΟΔΟ     με την ΑΠ 895584 Απόφαση 
           (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 
             ΑΠ 878388/19.10.21)  
 
 
 
Λ. Φουφρή    Αγγ. Κωνσταντάρα   Ευστρ. Παγωτέλης 
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