
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι 

ΜΕΛΕΣΕ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο § 1 θαη αθνινύζσο ηεο § 5β ηνπ άξζξνπ 5 θαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3316/2005 

Οη κειέηεο νδνπνηίαο ζηε πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλνπλ ηηο  αθόινπζεο πέληε  

θάζεηο: 

 

Φάζη  1η:  Προγραμμαηιζμός  και Προεηοιμαζία ηοσ Έργοσ 

Αλαθέξεηαη ζε όια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3316/2005 

θαη ζπληάζζεηαη είηε από ηελ Υπεξεζία, είηε κέζσ ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

θαη ζπληίζεηαη από: 

1.1.   Τεύρνο  Τερληθώλ  Γεδνκέλσλ   πνπ  ζα πεξηιακβάλεη : 

α.   Τν ηζηνξηθό, ηηο πθηζηάκελεο ζρεηηθέο κειέηεο. 

β.  Τελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο κειέηε έξγνπ κε ηα επηζπκεηά 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 

Η θαηεγνξία ηεο νδνύ θαη ν (θαη’ αξρήλ) πξνηεηλόκελνο αξηζκόο ισξίδσλ 

θπθινθνξίαο. 

Τν κήθνο ηεο νδνύ θαη ηεο επηιεγείζαο δώλεο δηέιεπζεο. 

Οη ζέζεηο θαη ν ηύπνο ησλ θόκβσλ θαη ησλ κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ. 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο από ην έξγν θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(π.ρ. δηαηήξεζε θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζηαδηαθή πινπνίεζε θ.ιπ.). 

γ.  Τηο δηαζέζηκεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο.  

δ.    Τα πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ Πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ. 

1.2.   Τεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηνπ έξγνπ. 

1.3.   Τνλ θαηάινγν ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ (κε αλαθνξά ζε  επί κέξνπο 

ζηάδηα, ζε θιίκαθεο, ζε πξνδηαγξαθέο θαη  ηπρόλ εηδηθόηεξεο απαηηήζεηο). 

1.4.   Τελ εθηηκώκελε δαπάλε: 

η) γηα ακνηβέο κειεηώλ θαη ηπρόλ εξεπλώλ ή ππεξεζηώλ θαη 

ηη) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.     

Αθνινπζνύλ νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ ηεπρώλ,  πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο θαη 

ππνγξαθή ζύκβαζεο κε 3~5 αλαδόρνπο.  

 

Φάζη 2η:    Λειηοσργικός τεδιαζμός ηοσ Έργοσ 

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο θαη δηαδηθαζίεο: 

2.1.  Δλεκέξσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ηνπνγξαθηθώλ ππνβάζξσλ . 

2.2α. Σύληαμε αλαγλσξηζηηθήο – πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

νδηθώλ έξγσλ (θύξηνη άμνλεο, θόκβνη, δεπηεξεύνπζεο νδνί, κε επηζήκαλζε ησλ 

ζέζεσλ θαη ησλ θαηά πξνζέγγηζε αλνηγκάησλ ησλ κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ  

Πξόζθνξεο θιίκαθεο  (ν αθξηβήο θαζνξηζκόο ζα πξέπεη  λα αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνθήξπμε): 

γηα ππεξαζηηθέο νδνύο  1:5.000 

γηα θόκβνπο/ αζηηθέο νδνύο  1:1.000 ~ 1:2.000  

2.2β. Γεσινγηθή αλαγλώξηζε (ή ‘ζηνηρεία’ απηήο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο) 

Δπηζήκαλζε: ζε πεξίπησζε εθπόλεζεο ‘ζηνηρείσλ’ κόλν ηεο γεσινγηθήο 

αλαγλώξηζεο, ε πιήξεο κειέηε ζα εθπνλείηαη καδί  κε ηελ Π.Π.Δ. (εδάθην 2.3α). 

Αθνινπζνύλ νη δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ηνπ αλαδόρνπ εθπόλεζεο ηεο πξνκειέηεο θαη 

ηαπηόρξνλα ε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ε έγθξηζε ησλ 

κειεηώλ 2.2α~2.2β. 

Υπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εθπόλεζεο ηεο πξνκειέηεο. 

2.3α. Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.), εθόζνλ απαηηείηαη από 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Η ζεηηθή γλσκνδόηεζε επί ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ δελ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη «επηθπιάμεηο» επί ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ έξγνπ, πιελ ίζσο 

ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ επί ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ επηκέξνπο έξγσλ.  



2.3β. Έγθξηζε ηεο Π.Π.Δ. (ζεηηθή γλσκνδόηεζε επί ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο). 

2.3γ. Μειέηε νηθνλνκηθήο ζθνπηκόηεηαο (εθόζνλ απαηηείηαη) θαη έγθξηζε απηήο. 

 

Φάζη 3η:   Γεωμεηρικός τεδιαζμός ηοσ Έργοσ  

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο  θαη δηαδηθαζίεο: 

Τνπνγξαθηθή θαη θηεκαηνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ δσλώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ 

(θύξηνη άμνλεο, θόκβνη, δεπηεξεύνπζεο νδνί. Η θηεκαηνγξαθηθή απνηύπσζε ζα 

δηελεξγείηαη κόλν εθόζνλ απαηηνύληαη απαιινηξηώζεηο. 

3.2α. Πξνκειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νδηθώλ έξγσλ    (θύξηνη άμνλεο, θόκβνη, 

δεπηεξεύνπζεο νδνί). Πξόζθνξεο θιίκαθεο (ν αθξηβήο θαζνξηζκόο ζα πξέπεη  λα 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε): 

γηα ππεξαζηηθέο νδνύο 1:1.000 ~ 1:2.000 

γηα θόκβνπο/ αζηηθέο νδνύο 1:500 ~ 1:1.000  

3.2β. Οξηζηηθή γεσινγηθή κειέηε, πξόγξακκα γεσηερληθώλ εξεπλώλ νδνπνηίαο.  

3.2γ. Πξνκειέηε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ γηα απνρέηεπζε – απνζηξάγγηζε 

νκβξίσλ. 

3.2δ. Πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία (κειέηε) ηερληθώλ έξγσλ (γεθπξώλ, 

αληζόπεδσλ δηαβάζεσλ) θαη  πξόγξακκα ησλ απαξαίηεησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ. 

3.2ε. Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. 

3.3.   Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ. 

Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 3.2α~ 3.2δ. 

3.5. Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο  γεσηερληθώλ εξεπλώλ γηα ηελ νδό θαη ηα ηερληθά 

έξγα  (νη νπνίεο εθηεινύληαη θαηά θαλόλα ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ–‘πιαίζην’, εθηόο 

αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε πξνθήξπμε). 

3.6α. Αμηνιόγεζε  γεσηερληθώλ εξεπλώλ  γηα ηελ νδό θαη ηα ηερληθά έξγα.  

3.6β. Πξνκειέηε ηερληθώλ έξγσλ (γεθπξώλ – αληζόπεδσλ δηαβάζεσλ θ.ιπ) θαη 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε ππνγείσλ έξγσλ. 

3.6γ. Πξνκειέηε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

3.7.   Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 3.6α~ 3.6γ. 

Αθνινπζνύλ νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ζε ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα θαηαζθεπήο – 

ζπγρξεκαηνδόηεζεο γηα ην έξγν.( §3, άξζξν 4,  Ν.3316/2005). 

Έπνληαη  νη δηαδηθαζίεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ  ηερληθώλ δεδνκέλσλ θαζώο 

θαη νη δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο θαη αλάζεζεο ησλ κειεηώλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο  

νξηζηηθήο κειέηεο 

Υπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εθπόλεζεο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο  

 

Φάζη 4η:   Καηαζκεσαζηικός τεδιαζμός ηοσ Έργοσ    

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο θαη δηαδηθαζίεο: 

4.1α. Οξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νδηθώλ έξγσλ, κε 

ελζσκαησκέλεο ηηο  ηξνπνπνηήζεηο πνπ πηζαλά πξνθύςνπλ από ηηο ήδε 

εθπνλεκέλεο ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο. Φξεζηκνπνηνύκελεο θαηά θαλόλα 

θιίκαθεο  1:500 (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε 

πξνθήξπμε). 

4.1β. Οξηζηηθή κειέηε έξγσλ απνρέηεπζεο–απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ. 

4.1γ. Μειέηεο Σ.Α.Υ. θαη Φ.Α.Υ. 

4.1δ. Σύληαμε θηεκαηνινγίνπ θαη πξάμεσλ αλαινγηζκνύ. 

Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 4.1α ~ 4.1γ θαη αθνινύζσο ηεο κειέηεο 4.1δ. 

 

Σην ζηάδην απηό είλαη δπλαηό λα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ζύληαμεο ησλ ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, εθόζνλ πθίζηαληαη ρξνληθέο 

δεζκεύζεηο ή εθόζνλ πξόθεηηαη πεξί απινύ έξγνπ ρσξίο αβεβαηόηεηεο θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Υπεξεζίαο. 

 



4.3.  Οξηζηηθή κειέηε ηερληθώλ έξγσλ (γεθπξώλ, ππόγεησλ έξγσλ, αληζόπεδσλ 

δηαβάζεσλ, θ.ιπ.). 

4.4.   Έγθξηζε ηεο  κειέηεο 4.3. 

 

Αθνινπζνύλ (εθόζνλ δελ έρνπλ ήδε πξνεγεζεί κεηά ην ζηάδην 4.2) ελέξγεηεο ησλ 

αξκόδησλ Υπεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ σξηκόηεηα ηνπ έξγνπ πξνο 

πινπνίεζε. 

   (Α).  Γηαδηθαζίεο απόθηεζεο δώλεο θαηάιεςεο έξγσλ (απαιινηξηώζεηο). 

   (Β).  Γηαδηθαζίεο ζύληαμεο ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Φάζη 5η:   Καηαζκεσαζηικός τεδιαζμός Εθαρμογής ηοσ Έργοσ    

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο θαη ζπληάζζνληαη θαηά θαλόλα από ηνλ αλάδνρν 

θαηαζθεπήο : 

5.1α. Οξηζηηθή κειέηε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

5.1β. Μειέηεο εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. ζηαζκνί δηνδίσλ, ΣΔΑ θ.ιπ.). 

5.1γ. Μειέηε ζήκαλζεο–αζθάιηζεο–θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο(εθόζνλ 

απαηηείηαη) θ.ιπ. 

5.1δ. Μειέηε πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο: θύηεπζε, άξδεπζε, πξνζηαζία 

από επηθίλδπλα απόβιεηα (εθόζνλ απαηηείηαη από ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη 

ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε). 

5.1ε. Μειέηε ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ιεηηνπξγηώλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζβάζεσλ ησλ παξνδίσλ). 

5.2.  Μειέηεο εθαξκνγήο (εθόζνλ απαηηνύληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) θαη 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηππνπνηεκέλσλ έξγσλ (νρεηνί, ηνίρνη κηθξνύ ύςνπο θ.ιπ.). 

5.3.   Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 5.1α ~ 5.1ε θαη 5.2.   



Γεληθέο  Παξαηεξήζεηο: 

Σε πεξίπησζε πθηζηακέλσλ ρξνληθώλ δεζκεύζεσλ ππάξρεη δπλαηόηεηα 

δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εδαθίνπ 4.2. 

 

Γηα κειέηεο πνπ αθνξνύλ αζηηθέο-αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο είλαη δπλαηόλ, πάληα 

ζύκθσλα κε ηνπ όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, λα δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζε 

εηδηθόηεξα ζέκαηα (π.ρ. γεληθόο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο, αθξηβέζηεξα ζηνηρεία 

δηθηύσλ Ο.Κ.Ω.) θαη κηθξόηεξε έκθαζε ζε άιια (π.ρ. ιεπηνκεξή γεσινγηθά 

ζηνηρεία σο ηα εδάθηα  2.2β θαη  3.2β ηεο παξνύζεο). 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη αιιεινπρία ησλ επί κέξνπο ζηαδίσλ αθνξά ζε έξγα 

νδνπνηίαο κεγάιεο ζεκαζίαο θαη πνιππινθόηεηαο ζεκάησλ, πνπ ελππάξρνπλ θαηά 

ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο (π.ρ. δίθηπν απηνθηλεηόδξνκσλ, πξσηεύνλ εζληθό 

δίθηπν,  ειεύζεξεο θαη ηαρείεο ιεσθόξνη). Γηα έξγα απινύζηεξα θαη κηθξόηεξεο 

ζεκαζίαο (π.ρ. δεπηεξεύνλ εζληθό δίθηπν, επαξρηαθό δίθηπν, νδνί ηνπηθήο 

ζεκαζίαο, αζηηθέο νδνί, ή έξγα ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο §5γ ηνπ αξζ.5 ηνπ 

Ν.3316/05), είλαη δπλαηή ε παξάιεηςε επί κέξνπο ζηαδίσλ, ζύκθσλα πάληα κε 

ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο.    

Αθόκε θαη ζε έξγα νδνπνηίαο κεγάιεο ζεκαζίαο θαη πνιππινθόηεηαο είλαη δπλαηό, 

ζύκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο δεζκεύζεηο ηνπ Ν.3316/05, λα 

παξαιεηθζνύλ θάπνηα ελδηάκεζα ζηάδηα κειεηώλ ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο 

πιεξόηεηαο ησλ ηπρόλ πθηζηακέλσλ κειεηώλ ζύκθσλα πάληα κε ηνπο όξνπο  ηεο 

πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο. 

 

2ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 5  ηνπ Νόκνπ 3316/2005 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα γηα ηελ 1ε πεξίπησζε κέρξη θαη ην εδάθην  2.3γ (ρσξίο 

λα παξεκβιεζνύλ νη δηαδηθαζίεο αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκειέηε). 

Δπηζεκαίλεηαη όηη εθόζνλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πεξηιεθζεί θαη ε 

ζύληαμε Π.Π.Δ. ή θαη Μειέηε Οηθνλνκηθήο Σθνπηκόηεηαο από ηνλ αλάδνρν κε ηε 

κεγαιύηεξε βαζκνινγία, ηόηε ζα πξνβιέπεηαη κε ηελ πξνθήξπμε ε πξνο ηνύην 

πξόζζεηε ακνηβή ηνπ. 

 

3ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο § 3 ηνπ άξζξνπ 5  ηνπ Νόκνπ  3316/2005 

Ιζρύνπλ όια ηα αλαθεξόκελα γηα ηελ 1ε πεξίπησζε (ρσξίο λα παξεκβιεζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ νξηζηηθή κειέηε). 

 

4ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο § 4 ηνπ άξζξνπ 5  ηνπ Νόκνπ  3316/2005 

Ιζρύνπλ όια ηα αλαθεξόκελα γηα ηελ 1ε πεξίπησζε κε ηελ επηζήκαλζε όηη:  

όπνπ ζηε 3ε θάζε αλαθέξεηαη πξνκειέηε νδηθώλ έξγσλ θαη πξνκειέηε 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ, λνείηαη ην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο 

όπνπ αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάδεημε αλάδόρνπ εθπόλεζεο ηεο 

πξνκειέηεο λννύληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξηζηηθή κειέηε. 

 

5ε Πεξίπησζε 

Όηαλ αθνινπζείηαη  ε δηαδηθαζία ηεο § 5γ ή  § 5δ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3316/2005 

Οη κειέηεο νδνπνηίαο ζηε πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλνπλ ηηο  αθόινπζεο πέληε  

θάζεηο   

 

Φάζη 1η:   Προγραμμαηιζμός και Προεηοιμαζία ηοσ Έργοσ 

Αλαθέξεηαη ζε όια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3316/2005 

θαη ζπληάζζεηαη είηε από ηελ Υπεξεζία, είηε κέζσ ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

θαη ζπληίζεηαη από: 

1.1.  Τεύρνο  Τερληθώλ  Γεδνκέλσλ (σο ηα αλαθεξόκελα ζηε 1ε πεξίπησζε). 

1.2.   Τεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηνπ έξγνπ. 



1.3.   Τνλ θαηάινγν ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ (κε αλαθνξά ζε  επί κέξνπο 

ζηάδηα, ζε θιίκαθεο,  ζε πξνδηαγξαθέο θαη  ηπρόλ εηδηθόηεξεο απαηηήζεηο). 

1.4.   Τελ εθηηκώκελε δαπάλε: 

η) γηα ακνηβέο κειεηώλ θαη ηπρόλ εξεπλώλ ή ππεξεζηώλ θαη 

ηη) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

Αθνινπζνύλ νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ ηεπρώλ,  πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο θαη 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Φάζη 2η:    Λειηοσργικός τεδιαζμός ηοσ Έργοσ 

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο θαη δηαδηθαζίεο: 

2.1.  Δλεκέξσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ηνπνγξαθηθώλ ππνβάζξσλ  

2.2α. Σύληαμε αλαγλσξηζηηθήο – πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

νδηθώλ έξγσλ (θύξηνη άμνλεο, θόκβνη, δεπηεξεύνπζεο νδνί,) κε επηζήκαλζε ησλ 

ζέζεσλ θαη ησλ θαηά πξνζέγγηζε αλνηγκάησλ ησλ κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ 

Πξόζθνξεο θιίκαθεο  (ν αθξηβήο θαζνξηζκόο ζα πξέπεη  λα αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνθήξπμε): 

γηα ππεξαζηηθέο νδνύο: 1:5.000 

γηα θόκβνπο/ αζηηθέο νδνύο: 1:1.000 ~ 1:2.000  

2.2β. Μειέηε νηθνλνκηθήο ζθνπηκόηεηαο (εθόζνλ απαηηείηαη). 

2.2γ. Γεσινγηθή αλαγλώξηζε  

2.2δ. Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ) εθόζνλ απαηηείηαη από ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Η ζεηηθή γλσκνδόηεζε επί ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ δελ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη «επηθπιάμεηο» επί ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ έξγνπ, πιελ ίζσο 

ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ επί ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ επηκέξνπο έξγσλ.  

2.3.  Έγθξηζε ηεο Π.Π.Δ. (ζεηηθή γλσκνδόηεζε επί ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο). 

2.4.  Αθνινπζεί ε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ε 

έγθξηζε ησλ κειεηώλ 2.2α~2.2γ.  

 

Φάζη 3η:   Γεωμεηρικός τεδιαζμός ηοσ Έργοσ  

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο θαη δηαδηθαζίεο: 

3.1.  Τνπνγξαθηθή θαη θηεκαηνγξαθηθή απνηύπσζε ησλ δσλώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έξγσλ (θύξηνη άμνλεο, θόκβνη, δεπηεξεύνπζεο νδνί). Η θηεκαηνγξαθηθή 

απνηύπσζε ζα δηελεξγείηαη κόλν εθόζνλ απαηηνύληαη απαιινηξηώζεηο. 

3.2α. Πξνκειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νδηθώλ έξγσλ (θύξηνη άμνλεο, θόκβνη, 

δεπηεξεύνπζεο νδνί). Πξόζθνξεο θιίκαθεο (ν αθξηβήο θαζνξηζκόο ζα πξέπεη  λα 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε): 

γηα ππεξαζηηθέο νδνύο: 1:1.000 ~ 1:2.000 

γηα θόκβνπο/ αζηηθέο νδνύο: 1:500 ~ 1:1.000  

3.2β. Οξηζηηθή γεσινγηθή κειέηε, πξόγξακκα γεσηερληθώλ εξεπλώλ νδνπνηίαο.  

3.2γ. Πξνκειέηε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ γηα απνρέηεπζε – απνζηξάγγηζε 

νκβξίσλ  

3.2δ. Πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία (κειέηε) ηερληθώλ έξγσλ (γεθπξώλ, 

αληζόπεδσλ δηαβάζεσλ) ησλ απαξαίηεησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ. 

3.2ε. Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. 

3.3.   Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ. 

3.4.   Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 3.2α~ 3.2δ. 

3.5.  Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο  γεσηερληθώλ εξεπλώλ  γηα ηελ νδό θαη ηα ηερληθά 

έξγα (νη νπνίεο εθηεινύληαη θαηά θαλόλα ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ –‘πιαίζην’, εθηόο 

αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε πξνθήξπμε). 

3.6α. Αμηνιόγεζε  γεσηερληθώλ εξεπλώλ νδνύ θαη  ηερληθώλ έξγσλ.  

3.6β. Πξνκειέηε ηερληθώλ έξγσλ (γεθπξώλ – αληζόπεδσλ δηαβάζεσλ θιπ) θαη 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε ππνγείσλ έξγσλ. 

3.6γ. Πξνκειέηε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

3.7.   Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 3.6α~ 3.6γ. 



Αθνινπζνύλ νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ζε ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα θαηαζθεπήο – 

ζπγρξεκαηνδόηεζεο γηα ην έξγν.( §3, άξζξν 4,  Ν.3316/2005). 

 

Φάζη 4η:   Καηαζκεσαζηικός τεδιαζμός ηοσ Έργοσ    

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο θαη δηαδηθαζίεο: 

4.1α. Οξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νδηθώλ έξγσλ, κε 

ελζσκαησκέλεο ηηο  ηξνπνπνηήζεηο πνπ πηζαλά πξνθύςνπλ από ηηο ήδε 

εθπνλεκέλεο ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο. Φξεζηκνπνηνύκελεο θαηά θαλόλα 

θιίκαθεο  1:500 (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε 

πξνθήξπμε). 

4.1β. Οξηζηηθή κειέηε έξγσλ απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ. 

4.1γ. Μειέηεο Σ.Α.Υ. θαη Φ.Α.Υ. 

4.1δ. Σύληαμε θηεκαηνινγίνπ θαη πξάμεσλ αλαινγηζκνύ. 

Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 4.1α ~ 4.1γ θαη αθνινύζσο ηεο κειέηεο 4.1δ. 

Σην ζηάδην απηό είλαη δπλαηό λα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ζύληαμεο ησλ ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, εθόζνλ πθίζηαληαη ρξνληθέο 

δεζκεύζεηο ή εθόζνλ πξόθεηηαη πεξί απινύ έξγνπ ρσξίο αβεβαηόηεηεο θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Υπεξεζίαο. 

Οξηζηηθή κειέηε ηερληθώλ έξγσλ (γεθπξώλ, ππόγεησλ έξγσλ, αληζόπεδσλ 

δηαβάζεσλ, θ.ιπ.). 

Έγθξηζε ηεο  κειέηεο 4.3 

Αθνινπζνύλ (εθόζνλ δελ έρνπλ ήδε πξνεγεζεί κεηά ην ζηάδην 4.2) ελέξγεηεο ησλ 

αξκόδησλ Υπεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ σξηκόηεηα ηνπ έξγνπ πξνο 

πινπνίεζε. 

   (Α).  Γηαδηθαζίεο απόθηεζεο δώλεο θαηάιεςεο έξγσλ (απαιινηξηώζεηο). 

   (Β).  Γηαδηθαζίεο ζύληαμεο ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Φάζη 5η:   Καηαζκεσαζηικός τεδιαζμός Εθαρμογής ηοσ Έργοσ    

Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επί κέξνπο θύξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ζηάδηά ηνπο θαη ζπληάζζνληαη θαηά θαλόλα από ηνλ αλάδνρν 

θαηαζθεπήο: 

5.1α. Οξηζηηθή κειέηε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ. 

5.1β. Μειέηεο εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. ζηαζκνί δηνδίσλ, ΣΔΑ θ.ιπ.). 

5.1γ. Μειέηε ζήκαλζεο–αζθάιηζεο θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο(εθόζνλ απαηηείηαη)  

θ.ιπ. 

5.1δ. Μειέηε πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο: θύηεπζε, άξδεπζε, πξνζηαζία 

από επηθίλδπλα απόβιεηα (εθόζνλ απαηηείηαη από ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη 

ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε). 

5.1ε. Μειέηε ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ιεηηνπξγηώλ (πεξηιακβαλνκέλεο  ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζβάζεσλ ησλ παξνδίσλ).  

5.2.  Μειέηεο εθαξκνγήο (εθόζνλ απαηηνύληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) θαη 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηππνπνηεκέλσλ έξγσλ (νρεηνί, ηνίρνη κηθξνύ ύςνπο θ.ιπ.). 

5.3.   Έγθξηζε ησλ κειεηώλ 5.1α ~ 5.1ε θαη 5.2.   

 

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 

Σε πεξίπησζε πθηζηακέλσλ ρξνληθώλ δεζκεύζεσλ ππάξρεη δπλαηόηεηα 

δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εδαθίνπ 4.2. 

Γηα κειέηεο πνπ αθνξνύλ αζηηθέο-αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο είλαη δπλαηόλ, πάληα 

ζύκθσλα κε ηνπ όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, λα δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζε 

εηδηθόηεξα ζέκαηα (π.ρ. γεληθόο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο, αθξηβέζηεξα ζηνηρεία 

δηθηύσλ Ο.Κ.Ω.) θαη κηθξόηεξε έκθαζε ζε άιια (π.ρ. ιεπηνκεξή γεσινγηθά 

ζηνηρεία σο ηα εδάθηα  2.2β θαη  3.2β ηεο παξνύζεο). 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη αιιεινπρία ησλ επί κέξνπο ζηαδίσλ αθνξά ζε έξγα 

νδνπνηίαο κεγάιεο ζεκαζίαο θαη πνιππινθόηεηαο ζεκάησλ, πνπ ελππάξρνπλ θαηά 

ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο (π.ρ. δίθηπν απηνθηλεηόδξνκσλ, πξσηεύνλ εζληθό 

δίθηπν,  ειεύζεξεο θαη ηαρείεο ιεσθόξνη). Γηα έξγα απινύζηεξα θαη κηθξόηεξεο 



ζεκαζίαο (π.ρ. δεπηεξεύνλ εζληθό δίθηπν, επαξρηαθό δίθηπν, νδνί ηνπηθήο 

ζεκαζίαο, αζηηθέο νδνί, ή έξγα ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο §5γ ηνπ αξζ.5 ηνπ 

Ν.3316/05), είλαη δπλαηή ε παξάιεηςε επί κέξνπο ζηαδίσλ, ζύκθσλα πάληα κε 

ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο.    

Αθόκε θαη ζε έξγα νδνπνηίαο κεγάιεο ζεκαζίαο θαη πνιππινθόηεηαο είλαη δπλαηό, 

ζύκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο δεζκεύζεηο ηνπ Ν.3316/05, λα 

παξαιεηθζνύλ θάπνηα ελδηάκεζα ζηάδηα κειεηώλ ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο 

πιεξόηεηαο ησλ ηπρόλ πθηζηακέλσλ κειεηώλ ζύκθσλα πάληα κε ηνπο όξνπο  ηεο 

πξνθήξπμεο ηεο κειέηεο. 

 

 


