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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ζευγολατιό: 21-Φεβρουαρίου-2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        Αριθμός Μελέτης : 04/2020 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Σπ. Κοκκώνη 2       
Τ.Κ.: 20001 Ζευγολατιό  
Πληρ.: Δ. Πολίτης   
Τηλέφωνο: 27410-55274     
                     
 

ΤΙΤΛΟΣ: «Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας» 

 

Προϋπολογισμός δέκα πέντε χιλιάδων τετρακόσια πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτών (15.405,88 

€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (19.103,29 € με τον ΦΠΑ 24%) 

Για το ανωτέρω αναγραφόμενο έργο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Βέλου-Βόχας με Κ.Α. 02.70.7413.02  

CPV: 71320000-7 / Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 

CPV: 71334000-8 / Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες και  

CPV: 71351810-4 / Τοπογραφικές υπηρεσίες  

NUTS:EL652 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 

2. Προϋπολογισμός Συγγραφή υποχρεώσεων 

3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

 

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Γενική περιγραφή 

Η Μελέτη αφορά την λειτουργία και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας στους  κόμβους 

της α) Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και οδού Νικηταρά, β) Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και οδού Θ. 

Βασιλείου στο Βραχάτι Κορινθίας  

         Β 

 

                                              Οδός Θ. Βασιλείου 

 

 

 

                                                      ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών 

 

  

 Οδός Νικηταρά 

  

                                     ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών 

 

 

και κόμβοι  γ) οδού Αγ. Μαρίνας και οδού Κρηνών-Μουλκίου στο ύψος του Ι.Ν. Αγ.Τρύφωνα και 
δ) οδού Αγ. Μαρίνας και Κρηνών στο ύψος του Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας στο Βέλο Κορινθίας. 
 
 
       Β                                   Αγίας Μαρίνας 
                                                                                                                       

 Κρηνών 

 

                                                                      

 Κρηνών-Μουλκίου                  Αγίας Μαρίνας 
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1.2. Κυκλοφοριακά στοιχεία κόμβων 

 

Σύμφωνα με την «Μελέτη Κυκλοφορικών ρυθμίσεων περιοχής Βραχατίου» και την «Μελέτη 

Κυκλοφορικών ρυθμίσεων περιοχής Βέλου» που έχουν ήδη εκπονηθεί, για τον προτεινόμενους 

κόμβους έχουμε τα κάτωθι στοιχεία : 

 

Α. Κόμβος ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών και Νικηταρά 

Σύμφωνα και με την ανάλυση κατά την Α’ Φάση, η οδός Νικηταρά αποτελεί μία από τις κύριες 

πύλες εξόδου στην περιοχή του Βραχατίου από το παραλιακό μέτωπο, ήτοι από την οδό 

Α.Λαζανά. Ο κόμβος με την ΠΕΟ εξυπηρετεί περί τα ~1.350 ΜΕΑ κατά την ώρα αιχμής, 

παρουσιάζοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην δευτερεύουσα οδό (ήτοι Νικηταρά και κυρίως 

στην πρόσβαση από βορρά). Η σύνθεση της κυκλοφορίας στον κόμβο ποικίλει, ενώ 

παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό βαρέων οχημάτωνi, της τάξεως του 6,2%. Επιπλέον όπως ήδη 

έχει επισημανθεί, η έξοδος των οχημάτων στην ΠΕΟ από την Νικηταρά γίνεται με δυσκολία λόγω 

έλλειψης ορατότητας. 

Συνολικά, η λειτουργία του κόμβου κρίνεται προβληματική. Εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις 

σηματοδότησης στο κόμβο και συγκεκριμένα: 

α) Προϋπόθεση 1: Κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων 8ώρου (Συνθήκη Β: Διακοπή Συνεχούς 

Κυκλοφορίας) 

Η παραπάνω προϋπόθεση ικανοποιείται όταν ο ελάχιστος κυκλοφοριακός φόρτος στην κύρια 

οδό (για 1 λωρίδα) για το σύνολο των δυο κατεύθυνσεων είναι 750 οχήματα/ώρα και αντίστοιχα 

στηνδευτερεύουσα οδό (για 1 λωρίδα) για την μία κατεύθυνση μόνο, με τον μεγαλύτερο φόρτο, 

είναι 75 οχήματα/ώρα. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών (κύρια οδός) 

 

897 1096 1041 1129 876 1021 961 919 

 

Θ. Βασιλείου (δευτερεύουσα 

οδός) 

178 170 158 142 106 150 122 129 

 

Η προϋπόθεση ικανοποιείται. 

Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση ικανοποιείται ακόμα και στην περίπτωση που απαιτούνται και 

οι δυο συνθήκες, όπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην βιβλιογραφία (βλ.Α’ Φάση) θα έπρεπε: 

ΣΥΝΘΗΚΗ Α: Ελάχιστος Κυκλοφοριακός φόρτος (ΣΤΗΛΗ 80%): 
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- 400οχ/ώρα στην κύρια οδό – Σύνολο 2 κατευθύνσεων 

- 120οχ/ώρα στην δευτερεύουσα οδό – Μία κατεύθυνση ΜΟΝΟ 

ΣΥΝΘΗΚΗ Β: Διακοπή Συνεχούς Κυκλοφορίας (ΣΤΗΛΗ 80%): 

- 600οχ/ώρα στην κύρια οδό – Σύνολο 2 κατευθύνσεων 

- 60οχ/ώρα στην δευτερεύουσα οδό – Μία κατεύθυνση ΜΟΝΟ 

Κατά συνέπεια, προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο ΠΕΟ Κορίνθου - 

Πατρών και Νικηταρά. Η σχετική πρόταση διατυπώνεται με γνώμονα την ικανοποίηση των εξής 

απαιτήσεων: 

> την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων στον κόμβο, 

> την διασφάλιση της ικανοποίησης του υφιστάμενου αλλά και μακροπρόθεσμου όγκου 

κυκλοφορίας, 

> την, όσο τον δυνατόν, βελτίωση των καθυστερήσεων στο σηματοδοτούμενο κόμβο (που 

πρόκειται να εγκατασταθεί) σε σύγκριση με τις υφιστάμενες καθώς και το επίπεδο ασφάλειας 

και τέλος, 

> την διασφάλιση της υφιστάμενης λειτουργικής δομής του κύριου οδικού δικτύου του 

Βραχατίου, έχοντας ως κύρια είσοδο τον κόμβο ΠΕΟ-Ελ.Βενιζέλου και ως κύρια έξοδο 

τον κόμβο ΠΕΟ-Νικηταρά. 

 

Β. Κόμβος ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών και Θ.Βασιλείου 

α) Προϋπόθεση 1: Κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων 8ώρου (Συνθήκη Β: Διακοπή Συνεχούς 

Κυκλοφορίας) 

Η παραπάνω προϋπόθεση ικανοποιείται όταν ο ελάχιστος κυκλοφοριακός φόρτος στην κύρια 

οδό (για 1 λωρίδα) για το σύνολο των δυο κατεύθυνσεων είναι 750 οχήματα/ώρα και αντίστοιχα 

στην δευτερεύουσα οδό (για 1 λωρίδα) για την μία κατεύθυνση μόνο, με τον μεγαλύτερο φόρτο, 

είναι 75οχήματα/ώρα.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών (κύρια οδός) 

 

969 1031 1147 1210 1012 1027 1150 970 

 

Θ. Βασιλείου (δευτερεύουσα 

οδός) 

75 97 87 104 114 130 142 11 

 

Η προϋπόθεση ικανοποιείται. 
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Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο 

συγκεκριμένο κόμβο, η οποία θα επηρρεάσει θετικά και την προοδευτική κίνηση των οχημάτων 

πάντα σε συνδυασμό Εκπόνηση μελέτης και με την μονοδρόμηση της οδού Θ.Βασιλείου, η οποία 

θα την καθιστά πλέον και κύρια έξοδο της περιοχής μελέτης για τις προελεύσεις από την 

παραλία. Επίσης, κρίνεται σκόπιμη και η εφαρμογή συντονισμού του παραπάνω κόμβου με τον 

κόμβο ΠΕΟ-Νικηταρά (απόσταση ~340μ.) και άρα επιβάλλεται να εφαρμοστεί η προσαρμογή 

προγραμμάτων σηματοδότησης, προκειμένου οι δυο κόμβοι να λειτουργούν με κοινή περίοδο 

(κύκλο σηματοδότησης). 

Γ. Τοποθέτηση δύο φωτεινών σηματοδοτών με κίτρινο παλλόμενο – αναλάμπον φως στους 

κόμβους των οδών Αγ. Μαρίνας και Οδού Κρηνών-Μουλκίου στο ύψος του Αγ.Τρύφωνα και στον 

κόμβων των οδών Αγ. Μαρίνας και Κρηνών, Αναπαύσεως στο ύψος της Αγ.Μαρίνας 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.12/05-06-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.Βέλου είχε 

αποφασιστεί «...η άμεση τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη με πορτοκαλί ένδειξη για την 

προειδοποίηση κινδύνου και μείωση της ταχύτητας των οχημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων, 

έμπροσθεν του Ι.Ναού Αγ.Τρύφωνα και έναντι Ι.Ναού Αγ.Μαρίνας». Οι παραπάνω φωτεινοί 

σηματοδότες δεν έχουν εγκατασταθεί έως και σήμερα. 

Γενικά, σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ.1.δ του ΚΟΚ (στο κίτρινο παλλόμενο απλό ή διπλό φως 

κυκλικής μορφής) ο οδηγός υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη 

προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα. Εκ της ανωτέρω 

διατάξεως, προκύπτει η υποχρέωση των οδηγών να ανακόπτουν την ταχύτητά τους αλλά όχι και 

να σταματούν. Με την ίδια ως άνω διάταξη όμως σαφώς προκύπτει η υποχρέωση των οδηγών να 

παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς αλλά και στα οχήματα που κινούνται επί της άλλης 

διασταυρούμενης οδού. Συνεπώς, το κίτρινο παλλόμενο – αναλάμπον φως δηλώνει επικίνδυνη 

διασταύρωση ή/καιτμήμα οδού. 

Οι παραπάνω φωτεινοί σηματοδότες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν λαμβάνοντας υπόψη την 

υψηλή παραβατικότητα των οχημάτων (και ειδικά και των φορτηγών) που χρησιμοποιούν το εν 

λόγω τμήμα της Αγ.Μαρίνας (μεταξύ των δυο εκκλησιών) προς τη ΝΕΟ Αθηνών – Πατρών, 

αποφεύγοντας την παράκαμψη μέσω της περιφερειακής οδού Βέλου. 

 

1.3. Συγκρότηση μελέτης και Παραδοτέα 

 
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:  
 
1. Εισαγωγή με την περιγραφή του αντικειμένου και της σκοπιμότητας της μελέτης 
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2. Περιγραφή του υπό μελέτη έργου με τα γεωμετρικά του στοιχεία, τις κατευθύνσεις και λοιπά 
συγκοινωνιακά στοιχεία 
3. Περιγραφή όλων των απαιτούμενων μετρήσεων και εργασιών, την ανάλυσή τους και των 
συμπερασμάτων.  
4. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές επι τοπογραφικού υποβάθρου 
5. Περιγραφή προτεινόμενων έργων 
6. Προϋπολογισμός έργων, τιμολόγιο εργασιών, τεύχη δημοπράτησης κλπ 
 
Τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ θα περιλαμβάνουν: 

α) τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον  τα περιεχόμενα των παραπάνω 

παραγράφων 1 έως 6, 

β) Σχέδιο υφιστάμενης κατάστασης σε ανάλογη κλίμακα  

γ) Σχέδιο προτεινόμενων έργων σε ανάλογη κλίμακα 

δ) σε ψηφιακή μορφή το α) σε αρχείο μορφής *.doc και *.pdf και τα β) και γ) σε αρχεία μορφής 

*.pdf και *.dwg (αρχεία τύπου Autocad) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/2016 

 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),  

 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Απαιτούμενη κατηγορία μελέτης 10 της ΓΕΜ «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και 

Κυκλοφοριακές» και κατηγορίας 9 της ΓΕΜ «Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-

Ηλεκτρονικές» και κατηγορίας 16 της ΓΕΜ "Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, 

Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)". 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας θα παρέχει το χώρο και τα δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου η 

Ομάδα Έργου του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες της.   

 

ΑΡΘΡΟ 4ο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ  

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αυτών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής.  
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ΑΡΘΡΟ 5ο. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αυτό από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέλου-Βόχας από ΣΑΤΑ 2020 . 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτούνται μελετητές μηχανικοί με την απαιτούμενη ειδικότητα 

της κατηγορίας 10 της ΓΕΜ «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές» και 

κατηγορίας 9 της ΓΕΜ «Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές» και κατηγορίας 

16 της ΓΕΜ "Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 

Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)".  

Ο υπολογισμός της αμοιβής μελέτης φωτεινής σηματοδότησης των κυκλοφοριακών κόμβων                                                                                                                                                                                              

θα γίνει σύμφωνα με άρθρα ΓΕΝ.4, ΟΔΟ.5 και ΤΟΠ.6 της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005                                                                               

Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. 

 

Υπολογισμός αμοιβής μελέτης φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακού κόμβου 
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και Νικηταρά στο ΒΡΑΧΑΤΙ Κορινθίας                                                                                                   

σύμφωνα με άρθρα ΓΕΝ.4, ΟΔΟ.5 και ΤΟΠ.6 της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-
2005 Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

Αμοιβή μελέτης φωτεινής σηματοδότησης ανά κόμβο ορίζεται σε ευρώ (€/κόμβο ) σύμφωνα με 
τον τύπο: 

Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ, υπολογισμός αμοιβής: 

  180 

κ = Ο συνολικός αριθμός των κινήσεων οχημάτων και πεζών (αριθμός ρευμάτων 
κυκλοφορίας)  

12 

ε = Ο αριθμός των θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές οχημάτων, πεζών) (τεμ). 0 

β = Συντελεστής εξαρτώμενος από τον αριθμό των προγραμμάτων λειτουργίας της 
φωτεινής σηματοδότησης, του κόμβου, που λαμβάνει τις τιμές : 

1 - Για εκπόνηση μέχρι τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας :         β = 1,00 

- Για εκπόνηση 5 έως και 8 προγραμμάτων λειτουργίας:                   β = 1,25 

- Για εκπόνηση 9 και περισσοτέρων προγραμμάτων λειτουργίας:   β = 1,50 

γ = Συντελεστής εξαρτώμενος από την ένταξη ή μη ένταξη του/των προς μελέτη 
κόμβου/ων   σε  σύστημα συντονισμού, που λαμβάνει τις τιμές:                                                                                                                                                                   
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων δεν εντάσσεται σε σύστημα  συντονισμού:    
γ=1,00                                                                                                                            
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μέχρι 20:      γ=1,25                                                                                                                                                                                          
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μεγαλύτερος του 20:     γ=1,50  

1,25 

τκ=  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 για το έτος 2020 (εγκ.3/2019  Αρ.Πρωτ. (Αρ. 
Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019) 

1,218 

Προκαταρκτική μελέτη 15% και Οριστική μελέτη 85% ==> 100% 1 
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A= 3.288,60 

Απασχόληση ειδικού συγκοινωνιολόγου με εμπειρία 0-10 ετών:  1ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

365,40 

Δαπάνη παραγωγής ψηφιακών σχεδίων και τευχών μελέτης 100 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 
μελέτης 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές»  3.754,00 

Απασχόληση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εμπειρία 0-10 ετών:  3ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

1.096,20 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 9 
«Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές» 1.096,20 

 Υπολογισμός Αμοιβών Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, Άρθρο ΤΟΠ.6  

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων   

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα 1:200 : 160   

Επιφάνεια αποτύπωσης : 2 στρέματα   

Αμοιβή μελέτης : τκ x Σ(φ) = 1,218 X (160€*2 στρ) = 1,218 Χ 320 € 389,79 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 16 
"Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)" 389,79 

  
Υπολογισμός αμοιβής μελέτης φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακού κόμβου 

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και Θ. Βασιλείου στο ΒΡΑΧΑΤΙ Κορινθίας                                                                                                   
σύμφωνα με άρθρα ΓΕΝ.4, ΟΔΟ.5 και ΤΟΠ.6 της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-

2005 Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

Αμοιβή μελέτης φωτεινής σηματοδότησης ανά κόμβο ορίζεται σε ευρώ (€/κόμβο ) σύμφωνα με 
τον τύπο: 

Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ, υπολογισμός αμοιβής: 

  180 

κ = Ο συνολικός αριθμός των κινήσεων οχημάτων και πεζών (αριθμός ρευμάτων 
κυκλοφορίας)  

12 

ε = Ο αριθμός των θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές οχημάτων, πεζών) (τεμ). 0 

β = Συντελεστής εξαρτώμενος από τον αριθμό των προγραμμάτων λειτουργίας της 
φωτεινής σηματοδότησης, του κόμβου, που λαμβάνει τις τιμές : 

1 - Για εκπόνηση μέχρι τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας :         β = 1,00 

- Για εκπόνηση 5 έως και 8 προγραμμάτων λειτουργίας:                   β = 1,25 

- Για εκπόνηση 9 και περισσοτέρων προγραμμάτων λειτουργίας:   β = 1,50 

γ = Συντελεστής εξαρτώμενος από την ένταξη ή μη ένταξη του/των προς μελέτη 
κόμβου/ων   σε  σύστημα συντονισμού, που λαμβάνει τις τιμές:                                                                                                                                                                   
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων δεν εντάσσεται σε σύστημα  συντονισμού:    
γ=1,00                                                                                                                            
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μέχρι 20:      γ=1,25                                                                                                                                                                                          
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μεγαλύτερος του 20:     γ=1,50  

1,25 

τκ=  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 για το έτος 2020 (εγκ.3/2019  Αρ.Πρωτ. (Αρ. 
Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019) 

1,218 
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Προκαταρκτική μελέτη 15% και Οριστική μελέτη 85% ==> 100% 1 

A= 3.288,60 

Απασχόληση ειδικού συγκοινωνιολόγου με εμπειρία 0-10 ετών:  1ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

365,40 

Δαπάνη παραγωγής ψηφιακών σχεδίων και τευχών μελέτης 100 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 
μελέτης 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές»  3.754,00 

Απασχόληση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εμπειρία 0-10 ετών:  3ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

1.096,20 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 9 
«Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές» 1.096,20 

 Υπολογισμός Αμοιβών Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, Άρθρο ΤΟΠ.6  

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων   

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα 1:200 : 160   

Επιφάνεια αποτύπωσης : 2 στρέματα   

Αμοιβή μελέτης : τκ x Σ(φ) = 1,218 X (160€*2 στρ) = 1,218 Χ 320 € 389,79 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 16 
"Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)" 389,79 

  
Υπολογισμός αμοιβής μελέτης φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακού κόμβου 

Αγ. Μαρίνας και Οδός Κρηνών-Μουλκίου στο ΒΕΛΟ Κορινθίας                                                                                                   
σύμφωνα με άρθρα ΓΕΝ.4, ΟΔΟ.5 και ΤΟΠ.6 της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-

2005 Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

Αμοιβή μελέτης φωτεινής σηματοδότησης ανά κόμβο ορίζεται σε ευρώ (€/κόμβο ) σύμφωνα με 
τον τύπο: 

Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ, υπολογισμός αμοιβής: 

  180 

κ = Ο συνολικός αριθμός των κινήσεων οχημάτων και πεζών (αριθμός ρευμάτων 
κυκλοφορίας)  

4 

ε = Ο αριθμός των θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές οχημάτων, πεζών) (τεμ). 0 

β = Συντελεστής εξαρτώμενος από τον αριθμό των προγραμμάτων λειτουργίας της 
φωτεινής σηματοδότησης, του κόμβου, που λαμβάνει τις τιμές : 

1 - Για εκπόνηση μέχρι τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας :         β = 1,00 

- Για εκπόνηση 5 έως και 8 προγραμμάτων λειτουργίας:                   β = 1,25 

- Για εκπόνηση 9 και περισσοτέρων προγραμμάτων λειτουργίας:   β = 1,50 

γ = Συντελεστής εξαρτώμενος από την ένταξη ή μη ένταξη του/των προς μελέτη 
κόμβου/ων   σε  σύστημα συντονισμού, που λαμβάνει τις τιμές:                                                                                                                                                                   
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων δεν εντάσσεται σε σύστημα  συντονισμού:    
γ=1,00                                                                                                                            
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μέχρι 20:      γ=1,25                                                                                                                                                                                          
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μεγαλύτερος του 20:     γ=1,50  

1,00 

τκ=  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 για το έτος 2020 (εγκ.3/2019  Αρ.Πρωτ. (Αρ. 
Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019) 

1,218 
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Προκαταρκτική μελέτη 15% και Οριστική μελέτη 85% ==> 100% 1 

A= 876,96 

Απασχόληση ειδικού συγκοινωνιολόγου με εμπειρία 0-10 ετών:  1ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

365,40 

Δαπάνη παραγωγής ψηφιακών σχεδίων και τευχών μελέτης 100 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 
μελέτης 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές»  1.342,36 

Απασχόληση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εμπειρία 0-10 ετών:  2ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

730,80 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 9 
«Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές» 730,80 

 Υπολογισμός Αμοιβών Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, Άρθρο ΤΟΠ.6  

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων   

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα 1:200 : 160   

Επιφάνεια αποτύπωσης : 2 στρέματα   

Αμοιβή μελέτης : τκ x Σ(φ) = 1,218 X (160€*2 στρ) = 1,218 Χ 320 € 389,79 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 16 
"Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)" 389,79 

  
Υπολογισμός αμοιβής μελέτης φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακού κόμβου 

Αγ. Μαρίνας και Κρηνών στο ΒΕΛΟ Κορινθίας                                                                                                   
σύμφωνα με άρθρα ΓΕΝ.4, ΟΔΟ.5 και ΤΟΠ.6 της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-

2005 Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

Αμοιβή μελέτης φωτεινής σηματοδότησης ανά κόμβο ορίζεται σε ευρώ (€/κόμβο ) σύμφωνα με 
τον τύπο: 

Α = 180 * (κ + ε) * β * γ * τκ, υπολογισμός αμοιβής: 

  180 

κ = Ο συνολικός αριθμός των κινήσεων οχημάτων και πεζών (αριθμός ρευμάτων 
κυκλοφορίας)  

4 

ε = Ο αριθμός των θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές οχημάτων, πεζών) (τεμ). 0 

β = Συντελεστής εξαρτώμενος από τον αριθμό των προγραμμάτων λειτουργίας της 
φωτεινής σηματοδότησης, του κόμβου, που λαμβάνει τις τιμές : 

1 - Για εκπόνηση μέχρι τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας :         β = 1,00 

- Για εκπόνηση 5 έως και 8 προγραμμάτων λειτουργίας:                   β = 1,25 

- Για εκπόνηση 9 και περισσοτέρων προγραμμάτων λειτουργίας:   β = 1,50 

γ = Συντελεστής εξαρτώμενος από την ένταξη ή μη ένταξη του/των προς μελέτη 
κόμβου/ων   σε  σύστημα συντονισμού, που λαμβάνει τις τιμές:                                                                                                                                                                   
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων δεν εντάσσεται σε σύστημα  συντονισμού:    
γ=1,00                                                                                                                            
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μέχρι 20:      γ=1,25                                                                                                                                                                                          
Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο 
αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μεγαλύτερος του 20:     γ=1,50  

1,00 

τκ=  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 για το έτος 2020 (εγκ.3/2019  Αρ.Πρωτ. (Αρ. 
Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019) 

1,218 
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Προκαταρκτική μελέτη 15% και Οριστική μελέτη 85% ==> 100% 1 

A= 876,96 

Απασχόληση ειδικού συγκοινωνιολόγου με εμπειρία 0-10 ετών:  1ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

365,40 

Δαπάνη παραγωγής ψηφιακών σχεδίων και τευχών μελέτης 100 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 
μελέτης 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές»  1.342,36 

Απασχόληση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εμπειρία 0-10 ετών:  2ημέρες Χ 300€ X 
1,218 

730,80 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 9 
«Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές» 730,80 

 Υπολογισμός Αμοιβών Τοπογραφικών Αποτυπώσεων, Άρθρο ΤΟΠ.6  

Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων   

Τιμή αμοιβής ( € / στρέμμα) για κλίμακα 1:200 : 160   

Επιφάνεια αποτύπωσης : 2 στρέματα   

Αμοιβή μελέτης : τκ x Σ(φ) = 1,218 X (160€*2 στρ) = 1,218 Χ 320 € 389,79 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 16 
"Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)" 389,79 

  Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 
μελέτης 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές»  10.192,72 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 9 
«Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές» 3.654,00 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 16 
"Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)" 1.559,16 

Σύνολο : 15.405,88 

ΦΠΑ 24% : 3.697,41 

Γενικό Σύνολο : 19.103,29 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 4 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας και θα περιγράφεται αναλυτικά και στη σύμβαση που 

θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Δήμου Βέλου-Βόχας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία είναι το συμφωνητικό μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Βέλου-Βόχας. 

 

Ζευγολατιό 21-02-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 



 13 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
    

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση της: «Μελέτης λειτουργίας και διαχείρισης 

φαναριών οδικής κυκλοφορίας» 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 1 

Μελέτη λειτουργίας και 
διαχείρισης φαναριών οδικής 
κυκλοφορίας - Κατηγορία 
μελέτης 10 «Μελέτες 
Συγκοινωνιακών Έργων και 
Κυκλοφοριακές»  

Κατ’ 
αποκοπή 

1 10.192,72 10.192,72 

2 

Μελέτη λειτουργίας και 
διαχείρισης φαναριών οδικής 
κυκλοφορίας - Κατηγορία 9 
«Μελέτες Μηχανολογικές-
Ηλεκτρολογικές-
Ηλεκτρονικές» 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 3.654,00 3.654,00 

3 

Μελέτη λειτουργίας και 
διαχείρισης φαναριών οδικής 
κυκλοφορίας - Κατηγορία 16 
"Μελέτες Τοπογραφίας 
(Γεωδαιτικές, 
Φωτογραμμετρικές, 
Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και 
Τοπογραφικές)" 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 1.559,16 1.559,16 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.405,88 

Φ.Π.Α. 24% 3.697,41 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.103,29 

  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3  
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Μελέτη : «Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών 
οδικής κυκλοφορίας» 
Αριθμός Μελέτης : 04/2020 

Κ.Α. : 02.70.7413.02 

CPV: 71320000-7, 71334000-8 , 71351810-4 

NUTS: EL652 

    

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  ΣΑΤΑ 2020 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.103,29 € 

                 

 

 

       

  
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 1 από 3 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Ένδειξη εργασιών μελέτης 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 

ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης 
φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 
μελέτης 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 
και Κυκλοφοριακές»  

  

 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης 
φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 9 
«Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-
Ηλεκτρονικές» 

  

2 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης 
φαναριών οδικής κυκλοφορίας - Κατηγορία 
16 "Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, 
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)" 

  

 

 ..............................................................................................  

Οι Προσφέροντες 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

Ομάδα Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη ομάδας 

μετά την 
έκπτωση 

(Ευρώ) 

                       

1 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης 

φαναριών οδικής κυκλοφορίας - 

Κατηγορία μελέτης 10 «Μελέτες 

Συγκοινωνιακών Έργων και 

Κυκλοφοριακές»  

 
 
 

10.192,72 
  

 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης 

φαναριών οδικής κυκλοφορίας - 

Κατηγορία 9 «Μελέτες Μηχανολογικές-

Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές» 

 
 

3.654,00   

2 

Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης 

φαναριών οδικής κυκλοφορίας - 

Κατηγορία 16 "Μελέτες Τοπογραφίας 

(Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, 

Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και 

Τοπογραφικές)" 

 
 
 

1.559,16   

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά 

τη μελέτη Σσ= 15.405,88 

Κατά την 

προσφορά 

Σπ= 

 

ΦΠΑ 24,00% x Σσ = 3.697,41 24,00% x Σπ= 
 

Σύνολο Σ1 = 19.103,29 Π1 = 
 

 

Οι Προσφέροντες 

 

 

 

 

 

 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

 

 

 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 21-02-2020 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τ.Υ. & Πολεοδομίας 

 

 

 

Δημήτριος Πολίτης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 
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