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Στοιχεία μελέτης 

Τίτλος: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Γενικά Δεδομένα 

Έτος αναφοράς τιμών γενικού δείκτη καταναλωτών 2019 

 
 

Δεδομένα 

Υποέργο: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ JUMBO 

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 
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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 (ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ), ως ακολούθως: 

 
αα) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVIκαι 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 αυτοκινητοδρόμους 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 
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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.  
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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.iiτου παρόντοςάρθρου και κατανέμεται κατά στάδια σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.Βτου 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.  
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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.). 
 

 
 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.1 

Αριθμός τμημάτων 1 

Τύπος τμήματος οδού Αστική 

Μήκος τμήματος (km) 0.360 

Συντελεστής κατηγορίας οδού π 1.30 

Συντελεστής γεωμορφολογίας σ 1.00 

Συντελεστής μήκους ρ 1.5000 

Αμοιβή μελέτης τμήματος (€) 3445.42 

Αμοιβή υποέργου (€) 3445.42 

Ποσοστό αμοιβής λόγω τροποποίησης, επικαιροποίησης 
ή συμπλήρωσης μελέτης (%) 

50.000 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 1722.71 

Υποέργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ JUMBO 

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 τηςσηματοδότησης. 

 
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)]. 
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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 (LaneControlSigns –  

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 (inductiveloops) 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.  
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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 στηθαία ασφάλειας (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 
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ii.  Κόμβων και σηράγγων: Αολ = ( 2700.π.σ). τκ 
 

 όπου : 
 
 π, σ= οι συντελεστές των άρθρωνΟΔΟ.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 χιλιόμετρα για σήραγγα μονής κατεύθυνσης και κατά 2,0 
χιλιόμετρα για σήραγγα διπλής κατεύθυνσης. 
 

 Η συνολική αμοιβή για τις παραπάνωεπιμέρους 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. 

 
 

 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.4 

Τύπος οδικού έργου Κόμβοι 

Μήκος οδικού έργου (km) 0.360 

Συντελεστής κατηγορίας οδού π 1.30 

Συντελεστής γεωμορφολογίας σ 1.00 

Αμοιβή μελέτης κατακόρυφης σήμανσης (€) 852.74 

Αμοιβή μελέτης οριζόντιας σήμανσης (€) 232.57 
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Αμοιβή μελέτης ασφάλισης (€) 465.13 

Αμοιβή υποέργου (€) 1550.44 

Ποσοστό αμοιβής λόγω τροποποίησης, επικαιροποίησης 
ή συμπλήρωσης μελέτης (%) 

50.000 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 775.22 

 

Υποέργο: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ 

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 (ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ), ως ακολούθως: 

 
αα) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVIκαι 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 
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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 αυτοκινητοδρόμους 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 
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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 
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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.iiτου παρόντοςάρθρου και κατανέμεται κατά στάδια σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.Βτου 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. 

 
7.3. 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.). 
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Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.1 

Αριθμός τμημάτων 1 

Τύπος τμήματος οδού Αστική 

Μήκος τμήματος (km) 1.200 

Συντελεστής κατηγορίας οδού π 1.30 

Συντελεστής γεωμορφολογίας σ 1.00 

Συντελεστής μήκους ρ 1.4750 

Αμοιβή μελέτης τμήματος (€) 11293.31 

Αμοιβή υποέργου (€) 11293.31 

Ποσοστό αμοιβής λόγω τροποποίησης, επικαιροποίησης 
ή συμπλήρωσης μελέτης (%) 

50.000 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 5646.65 

Υποέργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ 

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 τηςσηματοδότησης. 

 
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). 
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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 (LaneControlSigns –  

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 (inductiveloops) 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 
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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 στηθαία ασφάλειας (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 άρθρωνΟΔΟ.1 και ΟΔΟ.2.  
 
 τκ = Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισμού. 
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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 χιλιόμετρα για σήραγγα μονής κατεύθυνσης και κατά 2,0 
χιλιόμετρα για σήραγγα διπλής κατεύθυνσης. 
 

 Η συνολική αμοιβή για τις παραπάνωεπιμέρους 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. 

 
 

 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.4 

Τύπος οδικού έργου Κόμβοι 

Μήκος οδικού έργου (km) 1.200 

Συντελεστής κατηγορίας οδού π 1.30 

Συντελεστής γεωμορφολογίας σ 1.00 

Αμοιβή μελέτης κατακόρυφης σήμανσης (€) 2842.47 

Αμοιβή μελέτης οριζόντιας σήμανσης (€) 775.22 

Αμοιβή μελέτης ασφάλισης (€) 1550.44 

Αμοιβή υποέργου (€) 5168.12 

Ποσοστό αμοιβής λόγω τροποποίησης, επικαιροποίησης 
ή συμπλήρωσης μελέτης (%) 

50.000 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 2584.06 
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Υποέργο: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΑΒΟΛΑ 

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 (ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ), ως ακολούθως: 

 
αα) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVIκαι 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 
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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 αυτοκινητοδρόμους 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. 
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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.iiτου παρόντοςάρθρου και κατανέμεται κατά στάδια σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.Βτου 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. 
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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. 

 
7.4. 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.). 
 

 
 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.1 

Αριθμός τμημάτων 1 

Τύπος τμήματος οδού Αστική 

Μήκος τμήματος (km) 0.500 

Συντελεστής κατηγορίας οδού π 1.30 
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Συντελεστής γεωμορφολογίας σ 1.00 

Συντελεστής μήκους ρ 1.5000 

Αμοιβή μελέτης τμήματος (€) 4785.30 

Αμοιβή υποέργου (€) 4785.30 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 4785.30 

 

Υποέργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑ 

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 τηςσηματοδότησης. 

 
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 (LaneControlSigns –  

LCS). 
 
δ.  Ηλεκτρονικές πινακίδες προσχηματισμένων συμβόλων αναγγελίας κινδύνου 

(τρίγωνα κινδύνου, τρίγωνα κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων κλπ.) με τυχόν 
αναγκαία πρόσθετη αναγραφή της απόστασης.  
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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 (inductiveloops) 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. 
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γ. Ενδείξεις και βέλη οδοστρωμάτων. 
 
δ. Ανακλαστήρες επιφανείας οδοστρώματος («μάτια γάτας»). 
 

4.  Στην κατηγορία των εργασιών ασφάλισης περιλαμβάνονται : 
 

α. Τα κάθε είδους στηθαία ασφάλειας (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 άρθρωνΟΔΟ.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.  
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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 χιλιόμετρα για σήραγγα μονής κατεύθυνσης και κατά 2,0 
χιλιόμετρα για σήραγγα διπλής κατεύθυνσης. 
 

 Η συνολική αμοιβή για τις παραπάνωεπιμέρους 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. 

 
 

 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.4 

Τύπος οδικού έργου Κόμβοι 

Μήκος οδικού έργου (km) 0.500 

Συντελεστής κατηγορίας οδού π 1.30 

Συντελεστής γεωμορφολογίας σ 1.00 

Αμοιβή μελέτης κατακόρυφης σήμανσης (€) 1184.36 

Αμοιβή μελέτης οριζόντιας σήμανσης (€) 323.01 

Αμοιβή μελέτης ασφάλισης (€) 646.02 

Αμοιβή υποέργου (€) 2153.39 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 2153.39 

 

Υποέργο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΧΩΣ 

Άρθρο ΓΕΝ.4 - Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 
προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 
κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 
 α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 
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 β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
 
 γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 
 
 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 
 
2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για 
απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η 
ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων 
με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι 
περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών 
και λειτουργικών δαπανών του. 

 
3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.  
 
4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου  επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην 
οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να 
εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1,  
πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι 
περιορισμένης διάρκειας. 

 
Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και 
σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, 
γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, 
καλωδιωτές, προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα 
έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα,  
διάδρομοι, τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες 
εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα 
νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. 
 

 Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών, .των προεκτιμώμενων αμοιβών της 
παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Εργων (Τμ. Μελετών) 
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΓΕΝ.4 

Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας μέχρι 10 έτη (€) (25 day x 300 x τκ) = 9.202.50 

Αμοιβή υποέργου (€) 9.202.50 
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Υποέργο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΧΩΣ 

Άρθρο ΓΕΝ.4 - Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

 
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 
προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 
κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 
 α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 
 
 β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
 
 γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 
 
 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 
 
2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για 
απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η 
ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων 
με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι 
περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών 
και λειτουργικών δαπανών του. 

 
3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.  
 
5. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου  επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην 
οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να 
εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στη παραγρ. 1,  
πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι 
περιορισμένης διάρκειας. 

 
Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και 
σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομημένες περιοχές, 
γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, 
καλωδιωτές, προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με προβλήματα 
έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα,  
διάδρομοι, τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες 
εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως διατηρητέα 
νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. 
 

 Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών, .των προεκτιμώμενων αμοιβών της 
παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Εργων (Τμ. Μελετών) 
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΓΕΝ.4 

Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας μέχρι 10 έτη (€) (48day x 300 x τκ) = 17668.80 

Αμοιβή υποέργου (€) 17668.80 

 

Υποέργο: ΦΩΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 

Άρθρο ΤΟΠ.10 - Φωτοπροσδιορισμοί  
 
1. Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σημείων, 

σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό συντεταγμένων και 
υψομέτρων για κάθε σημείο,  ορίζεται  τιμή  σε Ευρώ, σύμφωνα με τον  παρακάτω πίνακα: 

 
 α/α            Κλίμακα απόδοσης 
                  του διαγράμματος 

Με τομές Ταχυμετρικά 

   1                     Μέχρι    1:2.000     400 26 

   2                 Από 1:5.000 -  1:20.000    490 26 

 
2. Σε περίπτωση μόνιμης  σήμανσης των φωτοσταθερών σημείων προστίθεται η τιμή της 

αντίστοιχης σήμανσης, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου ΤΟΠ.2 ή 
2 του άρθρου ΤΟΠ.3. 

 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.10 

Φωτοπροσδιορισμοί ταχυμετρικά (πλήθος σημείων) 30 

Αμοιβή υποέργου (€) 957.06 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 957.06 

 

Υποέργο: ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ 3 ΚΟΜΒΟΥΣ 

Άρθρο ΤΟΠ.11 - Φωτογραμμετρικά διαγράμματα 
 
1. Για το σύνολο των εργασιών δημιουργίας ψηφιακών φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων με 

κατάλληλα όργανα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υπολογισμού 
φωτοσταθερών, αεροτριγωνισμού, χρήσης υπαρχόντων και εγκατάστασης 
συμπληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων, (μη περιλαμβανομένης της φωτοληψίας) 
ανάλογα με τη δόμηση και την κλίση των εδαφών οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
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1.1 Αδόμητες εκτάσεις: 
 

α/α    Μορφολογία εδάφους 
Τιμή ( € / στρέμμα) για κλίμακα : 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

 1      Α. (κλίση εδάφους 0-10%) 18 12 6 2,5 

 2      Β. (κλίση εδάφους 10-40%) 21 15 7 3,5 

 3      Γ. (κλίση εδάφους >40%)) 24 17 8 5 

 
Για αδόμητες εκτάσεις ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου ΤΟΠ.5. 
 

 

1.2 Δομημένες εκτάσεις: 
 

 
Για δομημένες εκτάσεις, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το συμβατικό πλάτος (ΠΣ) της 
παραγράφου 4 του άρθρου Τ5, για έδαφος σύνηθες. Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου 
πλάτους, οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης του συμβατικού 
πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 

 
2. Για εγκάρσιες κλίσεις εδάφους μεγαλύτερες από 10% σε δομημένες περιοχές, 

εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου ΤΟΠ.6. 
 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.11 

Τύπος εδάφους 
Έδαφος σύνηθες - 

πυκνοδομημένο 

Κλίμακα τοπογραφικής αποτύπωσης 1:500 

Βασική τιμή αποτύπωσης ανά στρέμμα (€) 58.90 

Εμβαδόν φωτογραμμετρικού διαγράμματος (στρέμματα) 60.0000 

Αμοιβή υποέργου (€) 3.534.00 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 3.534.00 

Υποέργο: ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ ΣΕ 3 ΚΟΜΒΟΥΣ 

Άρθρο ΤΟΠ.12 - Ορθοφωτοχάρτες 

 
1. Για το σύνολο των εργασιών δημιουργίας ασπρόμαυρων ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών με 

κατάλληλα όργανα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υπολογισμού 
φωτοσταθερών, αεροτριγωνισμού, χρήσης υπαρχόντων και εγκατάστασης 
συμπληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων, ανάλογα με την κλίση των εδαφών και 

α/α               Κατηγορία κάλυψης 
(πυκνότητα σημείων που περιγράφουνκατασκευές 

κάθε είδους) 

Τιμή ( € / στρέμμα) για κλίμακα : 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1.     Ι      (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 48 36 24 12 

2.    ΙΙ  (αραιοδομημένη, από  60 έως 200 σημεία) 24 18 12 6 
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ανεξάρτητα από την ύπαρξη δόμησης, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ  ανά στρέμμα σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα  

 

 α/α        Μορφολογία εδάφους 
(εγκάρσιες κλίσεις) 

Τιμή ( € / στρέμμα) για κλίμακα : 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 

 1        Α. (κλίση εδάφους 0-10%) 12 6 3,6 1,8 0,9 

2        Β. (κλίση εδάφους 10-40%) 18 8,5 4,8 2,4 1,2 

 3        Γ. (κλίση εδάφους >40%) 22 11 6 3,6 1,4 
 

 
Οι παραπάνω τιμές αφορούν την υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία 
(CD, DVD) και αναλογικά στοιχεία, τα οποία θα υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε 
δύο  αντίγραφα αυτών. 
 

2. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το συμβατικό πλάτος που δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Ενδείξεις 
Κλίμακα : 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

Συμβατικό Πλάτος (m) 200 300 600 1.000 

 
Για ορθοφωτοχάρτες ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 
5%, ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους.  Ως ελάχιστη οριζόμενη τιμή 
ορθοφωτοχάρτη, λωρίδας, θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, 
για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 
 

3. Για έγχρωμους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες οι τιμές προσαυξάνονται  κατά 15%. 
 
4. Οι ορθοφωτοχάρτες που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη έργων θα προέρχονται από 

αεροφωτογραφίες κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με την κλίμακα του προς παραγωγή 
ορθοφωτοχάρτη, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 

 

 

5. Η διακριτική ικανότητα των ορθοφωτοχαρτών που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη έργων 
θα αντιστοιχεί σε ψηφιακές πληροφορίες εικονοστοιχείου (pixel) μεγέθους, ανάλογα με την 
κλίμακα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

Ενδείξεις 
Κλίμακα ορθοφωτοχάρτη : 

1:500 1:1000 1:2000 1: 5000 

Διαστάσεις εικονοστοιχείου στο έδαφος (m) 0,10 0,20 0,25 0,50 

 

Ενδείξεις 
Κλίμακα ορθοφωτοχάρτη: 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

Ελάχιστη κλίμακα αεροφωτογραφιών 1:4.500 1:8.000 1:14.000 1:20.000 

Επιθυμητή κλίμακα αεροφωτογραφιών 1:4.000 1:7.000 1:12.000 1:15.000 
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6. Εφόσον ο ορθοφωτοχάρτης συντάσσεται ταυτόχρονα με φωτογραμμετρικό διάγραμμα, οι 
εφαρμοζόμενες τιμές του ορθοφωτοχάρτη θα περιορίζονται στο 30% των τιμών που 
προκύπτουν σύμφωνα με τη παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

 
7. Σε περίπτωση παραγωγής ορθοφωτοχαρτών σε κλίμακα 1:5.000, σε ενιαίες μεγάλες 

εκτάσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι 
τιμές  ορίζονται ίσες προς 1,0 €/στρέμμα. 
 
 

 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2017 

Συντελεστής Tk 1.227 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.12 

Κλίμακα ορθοφωτοχάρτη 1:500 

Ελάχιστη κλίμακα αεροφωτογραφιών 1:4500 

Επιθυμητή κλίμακα αεροφωτογραφιών 1:4000 

Διαστάσεις εικονοστοιχείου στο έδαφος (m) 0.10 

Εμβαδόν εδάφους με κλίσεις 0-10% (στρέμματα) 0.0000 

Αύξηση τιμών λόγω μικρότερης λωρίδας 75% 

Προσαύξηση τιμών λόγω έγχρωμου ψηφιακού 
ορθοφωτοχάρτη 

15% 

Μείωση τιμών λόγω ταυτόχρονης σύνταξης με 
φωτογραμμετικό διάγραμμα 

70% 

Αμοιβή υποέργου (€) 811.66 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 811.66 

Αποτελέσματα 

Αμοιβές υποέργων Αμοιβές υποέργων 

Αμοιβή υποέργου ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ JUMBO 
(€) 

1722.71 

Αμοιβή υποέργου ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
JUMBO (€) 

775.22 

Αμοιβή υποέργου ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓ 
ΙΩΑΝΝΗ (€) 

5646.65 

Αμοιβή υποέργου ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓ 
ΙΩΑΝΝΗ (€) 

2584.06 

Αμοιβή υποέργου ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΡΑΒΟΛΑ (€) 

4785.3 

Αμοιβή υποέργου ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΡΑΒΟΛΑ (€) 

2153.39 

Αμοιβή υποέργου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ-
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΧΩΣ (€) 
9.202.50 

Αμοιβή υποέργου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 17668.80 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΧΩΣ 

Αμοιβή υποέργου ΦΩΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 
ΚΟΜΒΟΥΣ (€) 

957.06 

Αμοιβή υποέργου ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΕ 3 ΚΟΜΒΟΥΣ (€) 

3.534.00 

Αμοιβή υποέργου ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ ΣΕ 3 ΚΟΜΒΟΥΣ 
(€) 

811.66 

Κόστος μελέτης υποέργων (€) 49841.35 

  

ΑμοιβήΦ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. ΑμοιβήΦ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. 

Αμοιβή σύνταξης Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. (€) 703.39 

  

Τεύχη Δημοπράτησης Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεχνική περιγραφή (€) 227.17 

Τεχνικές προδιαγραφές (€) 681.50 

Τιμολόγιο μελέτης (€) 295.32 

Προϋπολογισμός μελέτης (€) 113.58 

Κόστος σύνταξης τευχών δημοπράτησης (€) 1317.57 

  

Αμοιβή μελέτης Αμοιβή μελέτης 

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (€) 51.862,31 

Απρόβλεπτα 15% (€) 7.779,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 59.641,66 

Φ.Π.Α 24% (€) 14.313,00 

Τελική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (με Φ.Π.Α 24%) 
(€) 

73.955,66 

 
 
Κατανομή αμοιβής ανά μελετητικό πτυχίο: 
 

 

 10.  Μελέτες 
Συγκοινωνιακών Έργων 
και Κυκλοφοριακές Μελέτες 19.688,29 Α και άνω 

 
 16. ΜελέτεςΤοπογραφίας. 14.505,22 Α και άνω 

 
 27. Περιβαλλοντικές 

Μελέτες 17.668,80 Α και άνω 

 
51.862,31 

  
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Ηράκλειο, 18-11-2020 
ΕΛΕΓΘΗΚΕ 

 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κυκλοφορίας και 

Συγκοινωνιών 
 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ 
      Msc Πολιτικός Μηχανικός τ.ε. 
 
 
 

 
 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων και Μελετών 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Εγκρίθηκε Με την υττ' αρ. 955/24-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμου Ηρακλείου 
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