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1. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: 

«Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό 

Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου». 

Η σύμβαση συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Ιωάννη Αρβανίτη Αγρ. - 

Τοπογράφο Μηχανικό. 

Η μελέτη συντάχθηκε από τους: 

Ιωάννη Αρβανίτη Αγρ. - Τοπογράφο Μηχανικό  

Βησσαρίωνα Γιωρσπύρο Αγρ. - Τοπογράφο Μηχανικό 

Πιπεράγκα Αποστόλη Πολιτικό Μηχανικό 

Ο Ιωάννης Αρβανίτης επικεφαλής της ομάδας σύνταξης της μελέτης, είναι υπεύθυνος για 

τον έλεγχο και την έγκρισή της. 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η σήμανση και ασφάλιση του οδικού δακτυλίου της 

πόλης των Ιωαννίνων που ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο στην 

συμβολή της λεωφόρου Γεννηματά με την οδό Βογιάνου και καταλήγει στην συμβολή της οδού 

πρόσβασης προς το Πανηπειρωτικό στάδιο με την οδό Ιωαννίνων του Δημοτικού διαμερίσματος 

Ανατολής με συνολικό μήκος 4.360,00m περίπου. 

Στο οδικό δίκτυο, εκτός της Αρτηρίας, περιλαμβάνονται παράπλευροι και κάθετοι οδοί, και 

επτά (7) σύγχρονοι ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι (Round About), μέσω των οποίων διασφαλίζεται η 

ασφαλής σύνδεση και εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών. 

2. Κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω κανονισμοί - 

προδιαγραφές :  

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 1 – Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-

ΛΚΟΔ/2001) 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 3 - Χαράξεις (ΟΜΟΕ- Χ/2001). 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 4 - Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ/2001). 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Τεύχος 6 - Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων 

(ΟΜΟΕ – ΚΣΑ/2003) 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) – 

Φεβρουάριος 2011 

• ΠΔ 696/74 - Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών. 

• Ο Νόμος 2696/23-3-1999 (ΦΕΚ 57Α/23-3-1999) «Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’). 
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• Η Κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Δημοσίων Έργων Μεταφορών και Επικοινωνιών 

περί Πινακίδων σήμανσης Οδών (Α6/ο/1/118/27-6-1974/ΦΕΚ 676 Τεύχος Β, 06-07-1974) . 

• Οι «Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» που συνοδεύουν την 

Εγκύκλιο (1/92), ΔΜΕΟ/ε/ΟΙΚ/720/13-11-1992. 

• Η προσωρινή τεχνική προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών 

ΦΕΚ953Β/24-10-1997) 

• H ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης” 

• Manual of Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways. FHWA, Washington, D.C., 

2009. 

• Οι Γερμανικοί κανονισμοί διαγράμμισης οδών RMS-1/93 & RMS-2/80  

3. Περιγραφή Του Έργου 

3.1 Περιγραφή του έργου 

Η αρχή του έργου τοποθετείται στο νότιο άκρο της συμβολής της Λεωφόρου Γεννηματά με 

την οδό Βογιάνου όπου έχει ήδη κατασκευασθεί κυκλικός κόμβος (ΚΚ1) και κινείται στην διεύθυνση 

Βορρά-Νότου για μήκος 2.560,00m περίπου.  

Από το σημείο έναρξης του έργου και μέχρι την διέλευση της Λεωφόρου Ιωνίας (συνέχεια της 

Λεωφόρου Γεννηματά) πάνω από την τάφρο αποστράγγισης της λεκάνης της Λαγκάτσας του 

λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, παράλληλα με την κύρια αρτηρία διάγουν παράπλευροι οδοί. Η σύνδεση 

του οδικού δικτύου των οικισμών και των παράπλευρων γίνεται μέσω τριών (3) σύγχρονων 

ισόπεδων κυκλικών κόμβων (Round About), στο ύψος των οδών Ιπποκράτους (ΚΚ2), Εθνικής 

Ανεξαρτησίας (ΚΚ3), και Αβέρωφ (ΚΚ4). 

Αμέσως μετά την τάφρο της Λαγκάτσας διατάσσεται ο κυκλικός κόμβος (Round About) (ΚΚ5) 

στην συμβολή των Λεωφόρων Ιωνίας και Ειρήνης. Η συμβολή των δύο Λεωφόρων γίνεται με σχεδόν 

ορθή γωνία σε αυτό το σημείο με αποτέλεσμα το επόμενο τμήμα του οδικού δικτύου να κινείται 

πλέον στην διεύθυνση Ανατολής-Δύσης. Από τον κυκλικό αυτό κόμβο ξεκινά επίσης το επόμενο 

τμήμα της Λεωφόρου Ιωνίας το οποίο κατευθύνεται προς την Εγνατία Οδό. 

Σε όλο το μήκος των παραπάνω τμημάτων το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από ήπιες κλίσεις 

τόσο κατά μήκος όσο και εγκάρσια του άξονα της αρτηρίας με αποτέλεσμα και το οδικό δίκτυο να 

έχει μικρές κατά μήκος κλίσεις και να κινείται σχεδόν ισόπεδα με το φυσικό έδαφος. 

Σε μικρή απόσταση από την συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με της Λεωφόρο Ειρήνης, 

βρίσκεται η συμβολή της Λεωφόρου Ειρήνης με τις οδούς 3η Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αντίστασης, 

οι οποίες αποτελούν και το κύριο οδικό άξονα του Δημοτικού Διαμερίσματος Κατσικά. Στην 

συμβολή αυτή διατάσσεται ο επόμενος σύγχρονος ισόπεδος κυκλικός κόμβος (Round About) (ΚΚ6). 

Από το τελευταίο ισόπεδο κυκλικό κόμβο και σε όλο σχεδόν το μήκος, της Λεωφόρου Ειρήνης 

το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από έντονες κλίσεις τόσο κατά μήκος όσο και εγκάρσια του άξονα της 
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αρτηρίας. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο οι παράπλευροι οδοί, στο βόρειο και στο νότιο άκρο 

της αρτηρίας να κινούνται ανισόπεδα με την αρτηρία, προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση 

στις ήδη κατασκευασμένες οικοδομές. Η ανάγκη συναρμογής της μηκοτομής των παράπλευρων με 

τα κατώφλια των υπαρχουσών οικοδομών και των κάθετων οδών του παρόδιου οδικού δικτύου, 

δημιουργεί πλήθος δεσμεύσεων που καθορίζουν ουσιωδώς την μηκοτομή των παράπλευρων, ενώ 

απαιτείται και η αναμόρφωση των μηκοτομών των καθέτων οδών. Αντιθέτως η μηκοτομή της 

αρτηρίας καθορίζεται αφενός μεν από την ανάγκη προσαρμογής στο φυσικό έδαφος, αφετέρου από 

την ανάγκη συναρμογής με το υπάρχον οδικό δίκτυο στα άκρα του τμήματος (οδοί 3ης Σεπτεμβρίου 

και Εθνικής Ανεξαρτησίας στην αρχή και Δεξαμενής στο τέλος του τμήματος). Η ανισόπεδη διάταξη 

της αρτηρίας και των παράπλευρων δημιουργεί την ανάγκη κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, 

μεγίστου ελευθέρου ύψους 3.35m, μεταξύ του βόρειου παράπλευρου και της αρτηρίας και 

συνδυασμού τοίχων αντιστήριξης και πασαλότοιχου μεγίστου ελευθέρου ύψους 7.35m, μεταξύ του 

νότιου παράπλευρου και της αρτηρίας. Η κατά μήκος κλίση της αρτηρίας στο τμήμα αυτό είναι 5% 

για τμήμα 330.0m περίπου, 2.2% για μήκος 90.0m περίπου και 6.7% για μήκος 85.0m περίπου. Η 

περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή στο τμήμα αυτό διατάσσεται ισόπεδα με την αρτηρία με 

αποτέλεσμα για μήκος 85.0m περίπου η κατά μήκος κλίση του ποδηλατόδρομου να υπερβαίνει την 

μέγιστη επιτρεπόμενη (5%). 

Στο τέλος αυτού του τμήματος και στην συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με τις οδούς Αγίας 

Σοφίας, Δεξαμενής και Αλ. Παπαναστασίου διαμορφώνεται ο επόμενος σύγχρονος ισόπεδος 

κυκλικός κόμβος (Round About) (ΚΚ7). 

Μετά το κόμβο αυτό η αρτηρία κινείται μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 

Ανατολής και του εκτός σχεδίου τμήματός της. Σε μήκος 400m περίπου επικρατούν έντονες κατά 

μήκος του άξονα της αρτηρίας κλίσεις του φυσικού εδάφους ενώ στην συνέχεια για μήκος 500m 

περίπου και μέχρι την συμβολή της αρτηρίας με την οδό Ιωαννίνων στο ύψος του Πανηπειρωτικού 

Σταδίου επικρατούν ήπιες κλίσεις. Η κατά μήκος κλίση της αρτηρίας διαμορφώνεται επομένως σε 

6.7% στην αρχή του τμήματος και για μήκος 400m περίπου και σε 0.5%-1.0% για τα επόμενα 500m 

περίπου. Στο τμήμα αυτό δεν προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρων οδών. Η περιπατητική και 

ποδηλατική διαδρομή και στο τμήμα αυτό διατάσσεται ισόπεδα με την αρτηρία με αποτέλεσμα για 

μήκος 400.0m περίπου η κατά μήκος κλίση του ποδηλατόδρομου να υπερβαίνει την μέγιστη 

επιτρεπόμενη (5%). Μεταξύ των Χ.Θ. 0+038,62 και 0+180,00 και στην δεξιά πλευρά της αρτηρίας 

(A7) κατασκευάζεται Τοίχος Οπλισμένης Γής μεγίστου ύψους 7.90m προκειμένου να διασφαλισθεί ο 

απαραίτητος χώρος για την κατασκευή του προβλεπόμενου στο ρυμοτομικό σχέδιο της Ανατολής 

οδικού δικτύου. 

Στο τέλος αυτού του τμήματος και στην συμβολή της αρτηρίας με την οδό Ιωαννίνων 

διαμορφώνεται ο επόμενος σύγχρονος ισόπεδος κυκλικός κόμβος (Round About) (KK8), ο οποίος 

εξυπηρετεί και την σύνδεση με το Πανηπειρωτικό Στάδιο. Στο ανατολικό άκρο του κόμβου και από 

τις δύο πλευρές της αρτηρίας διαμορφώνονται επιφάνειες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

στάθμευση ποδηλάτων, και ανάπαυση πεζών. 
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Στους επόμενους πίνακες εμφανίζονται λεπτομερώς τα επιμέρους τμήματα της αρτηρίας, των 

ισόπεδων κυκλικών κόμβων, και των παράπλευρων και κάθετων οδών. 

 

Τμήματα Αρτηρίας Βογιάνου – Πανηπειρωτικό Στάδιο 

α/α Όνομα Από Έως Μήκος (m) 

1 A1 Βογιάνου Ιπποκράτους 689.613 

2 A2 Ιπποκράτους Εθνικής Ανεξαρτησίας 509.256 

3 A3 Εθνικής Ανεξαρτησίας Αβέρωφ 643.452 

4 A4 Αβέρωφ Ειρήνης / Ιωνίας 587.627 

5 Α4α Σύνδεση με Εγνατία Οδό 42.111 

6 A5 Ειρήνης / Ιωνίας Ειρήνης / 3ης Σεπτεμβρίου 166.445 

7 A6 Ειρήνης / 3ης Σεπτεμβρίου Ειρήνης / Δεξαμενής 537.823 

8 A7 Ειρήνης / Δεξαμενής Ιωαννίνων 914.518 

9 A8 Σύνδεση με Εθνική Οδό Άρτας - Ιωαννίνων 98.359 

 

Σύγχρονοι Ισόπεδοι Κυκλικοί Κόμβοι (Round About) 

α/α Όνομα Διάμετρος Συμβάλλοντες Κλάδοι 

1 ΚΚ1  Βογιάνου Α1    

2 ΚΚ2 42 Α1 ΔΚ9 Α2 ΑΚ1  

3 ΚΚ3 47 Α2 ΔΚ15 Α3 ΑΚ2  

4 ΚΚ4 38 Α3 ΔΚ22 Α4 ΑΚ3  

5 ΚΚ5 46 Α4 Α5 Α4α   

6 ΚΚ6 36 Α5 ΔΚ30  Α6 ΑΚ4  

7 ΚΚ7 42 Α6 ΔΚ38 ΔΚ39 Α7 ΑΚ11 

8 ΚΚ8 60 Α7 ΔΚ40 Α8 ΑΚ13  
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Παράπλευροι Οδοί Αριστερά 

α/α Κωδικός Περιγραφή Μήκος (m) 

1 AΠ1 Αριστερή παράπλευρη οδός ΑΠ1 622.762 

2 ΑΠ1-ΑΠ2 Σύνδεση ΑΠ1-ΑΠ2 210.181 

3 AΠ2 Αριστερή παράπλευρη οδός ΑΠ2 405.195 

4 ΑΠ2-ΑΠ3 Σύνδεση ΑΠ2-ΑΠ3 168.411 

5 AΠ3 Αριστερή παράπλευρη οδός ΑΠ3 547.778 

6 ΑΠ3-ΑΠ4 Σύνδεση ΑΠ3-ΑΠ4 193.478 

7 AΠ4 Αριστερή παράπλευρη οδός ΑΠ4 285.070 

8 AΠ6 Αριστερή παράπλευρη οδός ΑΠ6 485.823 

 

Παράπλευροι Οδοί Δεξιά 

α/α Κωδικός Περιγραφή Μήκος (m) 

1 ΔΠ1 Δεξιά παράπλευρη οδός ΔΠ1 664,749 

2 ΔΠ2 Δεξιά παράπλευρη οδός ΔΠ2 536.501 

3 ΔΠ3 Δεξιά παράπλευρη οδός ΔΠ3 680.858 

4 ΔΠ4 Δεξιά παράπλευρη οδός ΔΠ4 564.519 

5 ΔΠ5 Δεξιά παράπλευρη οδός ΔΠ5 132.227 

6 ΔΠ6 Δεξιά παράπλευρη οδός ΔΠ6 525.930 

 

Κάθετοι Οδοί Αριστερά 

α/α Κωδικός Όνομα / Περιγραφή Μήκος (m) 

1 ΑΚ1 Κλάδος ΚΚ2 προς Μητροπολιτικό Πάρκο 56.365 

2 ΑΚ2 Κλάδος ΚΚ3 προς Μητροπολιτικό Πάρκο 53.721 

3 ΑΚ3 Κλάδος ΚΚ4 προς Μητροπολιτικό Πάρκο 210.104 

4 ΑΚ4 Εθνικής Αντιστάσεως 54.656 

5 ΑΚ5 Οδός Μιχαλιτσίου 20.000 

6 ΑΚ6 Οδός Αθηναγόρα 20.000 

7 ΑΚ7 Οδός Παλαμά 20.000 

8 ΑΚ8 Οδός Μπουμπουλίνας 20.000 

9 ΑΚ9 Αριστερή Κάθετη Οδός 9 20.000 

10 ΑΚ10 Οδός Ευξείνου Πόντου 20.000 

11 ΑΚ11 Οδός Αλ. Παπαναστασίου 37.376 

12 ΑΚ12 Κλάδου ΚΚ8 προς Πανηπειρωτικό Στάδιο 41.500 

13 ΑΚ13 
Πρόσβαση χώρου στάθμευσης 
Πανηπειρωτικού Σταδίου 

20.857 
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Κάθετοι Οδοί Δεξιά 

α/α Κωδικός Όνομα / Περιγραφή Μήκος (m) 

1 ΔΚ1 Οδός Αίγηνας 20.000 

2 ΔΚ1α Οδός Σαλαμίνας 20.000 

3 ΔΚ2 Οδός Μάξιμου Γραικού 20.000 

4 ΔΚ3 Οδός Μαρίας Κάλλας 20.000 

5 ΔΚ4 Δεξιά Κάθετη Οδός 4 20.000 

6 ΔΚ5 Δεξιά Κάθετη Οδός 5 20.000 

7 ΔΚ6 Δεξιά Κάθετη Οδός 6 20.000 

8 ΔΚ7 Δεξιά Κάθετη Οδός 7 20.000 

9 ΔΚ8 Δεξιά Κάθετη Οδός 8 20.000 

10 ΔΚ9 Οδός Ιπποκράτους 20.000 

11 ΔΚ10 Δεξιά Κάθετη Οδός 10 20.000 

12 ΔΚ11 Δεξιά Κάθετη Οδός 11 20.000 

13 ΔΚ12 Δεξιά Κάθετη Οδός 12 20.000 

14 ΔΚ13 Οδός Εμμανουήλ Παπά 20.000 

15 ΔΚ14 Οδός Αώου 20.000 

16 ΔΚ15 Οδός Εθνικής Ανεξαρτησίας 20.000 

17 ΔΚ15α Οδός Κοττίκα  

18 ΔΚ16 Οδός Νηρηίδων 20.000 

19 ΔΚ17 Οδός Νυμφών 20.000 

20 ΔΚ18 Οδός Ραφταναίων 20.000 

21 ΔΚ19 Οδός Παμβώτιδας 20.000 

22 ΔΚ20 Οδός Ζάγκλη 20.000 

23 ΔΚ21 Οδός Εθνικής Συμφιλίωσης 20.000 

24 ΔΚ22 Οδός Αβέρωφ 20.000 

25 ΔΚ23 Οδός Αγίου Ευγενίου 20.000 

26 ΔΚ24 Οδός Κυριακίδη 20.000 

27 ΔΚ25 Οδός Κων/νου Καραμανλή 20.000 

28 ΔΚ26 Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 20.000 

29 ΔΚ27 Οδός Στασινόπουλου 20.000 

30 ΔΚ28 Οδός Λεύκας 20.000 

31 ΔΚ29 Οδός Μυλωνά 20.000 

32 ΔΚ30 Οδός 3ης Σεπτεμβρίου 35.460 

33 ΔΚ31 Οδός Δημοκρατίας 20.000 

34 ΔΚ32 Οδός Αθηναγόρα 20.000 

35 ΔΚ33 Οδός Κωνσταντινουπόλεως 20.000 

36 ΔΚ34 Οδός Πηγών 20.000 

37 ΔΚ35 Οδός Κοσμά Αιτωλού 20.000 

38 ΔΚ36 Οδός Ευξείνου Πόντου 20.000 

39 ΔΚ37 Οδός Καποδίστρια 20.000 

40 ΔΚ38 Οδός Αγίας Σοφίας 29.443 

41 ΔΚ39 Οδός Δεξαμενής 30.021 
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41 ΔΚ40 Οδός Ιωαννίνων 105.815 

 

3.2 Κατάταξη οδικού δικτύου. 

Το οδικό δίκτυο αποτελείται από: 

Την αστική αρτηρία η οποία κατατάσσεται στην ομάδα οδών Γ και στην λειτουργική 

κατηγορία ΙΙΙ, τόσο για το εντός σχεδίου, όσο και για το περιαστικό τμήμα του. Η ταχύτητα μελέτης 

της αστικής αρτηρίας, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, είναι Ve = 50Km/h, η 

επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι Vεπιτρ. = Ve = 50Km/h και η λειτουργική ταχύτητα είναι V85 = Vεπιτρ. + 

10Km/h = 60Km/h. 

 
Τις παράπλευρες και κάθετες οδούς προκειμένου να εξυπηρετείται η λειτουργία της 

πρόσβασης στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Η σύνδεση των παράπλευρων οδών με την αρτηρία γίνεται 

μέσω των υπαρχουσών συλλεκτήριων οδών του οδικού δικτύου των οικισμών στις θέσεις των 

ισόπεδων κόμβων. Οι παράπλευρες οδοί κατατάσσονται στην ομάδα οδών Δ και στην λειτουργική 

κατηγορία V (τοπικές οδοί) και αποτελούν ουσιαστικά τμήμα του οδικού δικτύου των παρόδιων της 

αρτηρίας οικισμών με το οποίο συνδέονται μέσω των καθέτων οδών. Οι κάθετες οδοί 

κατατάσσονται επίσης στην ομάδα οδών Δ και στην λειτουργική κατηγορία V (τοπικές οδοί). 

Απαιτείται να γίνει αναπροσαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδικών δικτύων των 

οικισμών, ώστε αφενός μεν να εξυπηρετούνται οι παρόδιοι αλλά και να διασφαλισθεί υψηλό 

επίπεδο κυκλοφοριακής ποιότητας και οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου. 

3.3 Ταχύτητες Μελέτης. 

3.3.1 Αρτηρία. 

Σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) για τις οδούς κατηγορίας ΓΙΙΙ το 

μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι κατά κανόνα 50Km/h, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

μπορεί να γίνουν αποδεκτά ως όρια ταχύτητας τα 60Km/h ή ακόμη και τα 70Km/h. 

Σύμφωνα με την οριστική μελέτη Οδοποιίας για το έργο ισχύουν τα εξής: 

• Η επιτρεπόμενη ταχύτητα ορίζεται σε όλο το μήκος της αρτηρίας στα 50Km/h. 

• Κατά μήκος της αρτηρίας να αναπτυχθούν διατάξεις καθοδήγησης και μέτρα 

αποτροπής υπέρβασης της ταχύτητας. 

• Κατασκευάζονται κυκλικοί κόμβοι σε αποστάσεις της τάξης των 500 – 600 μέτρων 

μεταξύ τους. 

3.3.2  Παράπλευρες οδοί. 

Με βάση την οριστική μελέτη οδοποιίας για το παράπλευρο οδικό δίκτυο προτείνεται η 

επιτρεπόμενη ταχύτητα να οριστεί στα 30Km/h, γεγονός που θα επιτρέψει και την λήψη μέτρων 

ήπιας κυκλοφορίας, αν απαιτηθεί. 
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3.4 Τυπική Διατομή. 

Η αρτηρία σε όλα τα τμήματά της αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση. Το πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας ανέρχεται σε 3.25m.  

Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας διαχωρίζονται από κεντρική νησίδα πλάτους 2.50m κατά 

κανόνα. Και στα δύο άκρα κάθε κατεύθυνσης κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 

40cm. Το πλάτος του ρείθρου είναι 25cm και η εγκάρσια κλίση του 8% ανεξάρτητα από την επίκλιση 

της αρτηρίας. Το πλάτος του κρασπέδου είναι 15cm και το ύψος του 15cm μετρούμενου από το 

βαθύ σημείο του ρείθρου. 

Με βάση τα ανωτέρω η επιφάνεια κυκλοφορίας κάθε κατεύθυνσης είναι 6.50m, και το εύρος 

οδοστρώματος είναι 15.5m. 

Η αρτηρία διαχωρίζεται από τους παράπλευρους, όπου αυτοί υπάρχουν και διατάσσονται 

σχεδόν ισόπεδα με την αρτηρία, από πλευρικές νησίδες πλάτους 2.50m κατά κανόνα. Το μεταξύ των 

κρασπέδων τμήμα των πλευρικών νησίδων βοηθά στην διαχείριση της (τάξης μερικών εκατοστών) 

ανισοσταθμίας μεταξύ των άκρων των παράπλευρων και της αρτηρίας. 

Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας των παράπλευρων είναι 3.0m. Όπου η απόσταση μεταξύ 

των ρυμοτομικών γραμμών το επιτρέπει κατασκευάζονται περιοχές στάθμευσης πλάτους 2.0m. Και 

στα δύο άκρα των παράπλευρων οδών κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 40cm 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Στα άκρα των παράπλευρων οδών 

κατασκευάζονται πεζοδρόμια, μέχρι την ρυμοτομική γραμμή. 

Τόσο στη κεντρική όσο και στις πλευρικές νησίδες διαμορφώνονται χώροι πρασίνου σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της φυτοτεχνικής μελέτης. Χώροι πρασίνου διαμορφώνονται επίσης στις 

κεντρικές νησίδες των κυκλικών κόμβων, και στις οριογραμμές των κυκλικών κόμβων όπου αυτό 

είναι εφικτό. 

Η περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή έχει συνολικό πλάτος 6.30m μετρούμενη από το 

κράσπεδο της αρτηρίας, και αποτελείται από:  

• Τμήμα πλάτους 1.75m το οποίο διατίθεται για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, 

πρασίνου κ.λπ. 

• Τμήμα πλάτους 2.00m το οποίο διατίθεται για τον ποδηλατόδρομο και 

• Τμήμα πλάτους 2.55m το οποίο διατίθεται για την εξυπηρέτηση δύο ενηλίκων, ο ένας 

εκ των οποίων τυφλός (οι διαστάσεις για την εξυπηρέτηση των τυφλών είναι οι 

μεγαλύτερες προβλεπόμενες από τους κανονισμούς) 

Ο ποδηλατόδρομος, στο εσωτερικό (προς την αρτηρία) άκρο του, τοποθετείται , για λόγους 

οικονομίας και αποφυγής κατασκευής διατάξεων υδροσυλλογής, ισόπεδα με το πεζοδρόμιο και με 

ίδια με αυτό εγκάρσια κλίση (2%). Στο άκρο αυτό προβλέπεται ο διαχωρισμός του με το πεζοδρόμιο 
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μέσω έγχρωμης λωρίδας. Στο εξωτερικό άκρο του ποδηλατόδρομου το πεζοδρόμιο τοποθετείται σε 

ανισοσταθμία με αυτόν μέσω της κατασκευής κεκλιμένου κρασπέδου 45ο και πλάτους 5cm για τον 

ασφαλή διαχωρισμό μεταξύ τους. Και αυτό το τμήμα του πεζοδρομίου διαμορφώνεται με επίκλιση 

2%. 

Στα τμήματα (υποτμήματα του Α6) όπου η αρτηρία και οι παράπλευροι βρίσκονται σε 

ανισοσταθμία, έχει προβλεφθεί ικανή απόσταση μεταξύ της αρτηρίας και των παράπλευρων, για 

την κατασκευή κατάλληλου ύψους τοίχων αντιστήριξης ή/και πασσαλότοιχου. Στα υπόλοιπα 

υποτμήματα του Α6 όπου η αρτηρία και οι παράπλευροι βρίσκονται σε ισοσταθμία, ο ίδιος χώρος 

χρησιμοποιείται για την διαχείριση της (τάξης μερικών εκατοστών) ανισοσταθμίας μεταξύ των 

άκρων των παράπλευρων και της αρτηρίας. Σε αυτές τις περιοχές, όπου η αρτηρία (Α6) και ο δεξιός 

παράπλευρος (ΔΠ6) διαμορφώνονται χωρίς τοίχο αντιστήριξης μεταξύ τους, είναι δυνατή η 

πρόσβαση πεζών στον πεζόδρομο από την πλευρά του οικισμού της Ανατολής. 

Οι τυπικές διατομές όλων των οδών παρουσιάζονται στο σχέδιο ΙΒΠ-Σ-ΤΔ-001-004-Α της 

μελέτης οδοποιίας, όπου και δίδονται λεπτομερείς διαστάσεις, χαρακτηριστικά και υλικά 

κατασκευής. 

4. Κατακόρυφη σήμανση 

4.1 Γενικά 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη σήμανσης ασφάλισης αφορούν στην επιλογή 

και τοποθέτηση των στοιχείων σήμανσης και ασφάλισης στο υπό μελέτη έργο. Επισημαίνεται πως 

για τις κάθετες οδούς υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες πινακίδες στα πλαίσια της υλοποίησης των 

κυκλοφοριακών μελετών κατά συνέπεια στην παρούσα μελέτη δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη 

τροποποίησης τους. Ωστόσο λόγω παλαιότητας της ανακλαστικής μεμβράνης κατά την κατασκευή 

θα κριθεί ποιες από αυτές δύναται να διατηρηθούν ή να αντικατασταθούν. 

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και εγκατάστασης των κυκλοφοριακών πινακίδων και διατάξεων 

σήμανσης είναι: 

1. Η κατάλληλη εφαρμογή των αναγκαίων κυκλοφοριακών διατάξεων και πινακίδων, ώστε να είναι 

λογικές, κυκλοφοριακά σκόπιμες και να συμβάλουν θετικά στην οδική ασφάλεια. 

2. Τυποποίηση διατάξεων σήμανσης. Οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές πινακίδες και διατάξεις 

πρέπει να έχουν επιλεγεί με ιδιαίτερη επιμέλεια και καθορισθεί σε συμφωνία με αντίστοιχες 

διεθνείς συμφωνίες και τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Η εγκατάσταση και συντήρηση των κυκλοφοριακών πινακίδων και διατάξεων πρέπει να γίνεται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεταφέρουν έγκαιρα κι αποτελεσματικά το σχετικό μήνυμα τους στους 

επιμέρους διακινούμενους (οδηγούς και πεζούς) στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. 

4. Τη σήμανση πρέπει να διέπει η λιτότητα, ήτοι να πραγματοποιείται μόνο εφόσον τούτο είναι 

επιβεβλημένο για τη διευκόλυνση και ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας. 
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5. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και η βελτίωση των επιθυμητών μηνυμάτων προς τους 

χρήστες. 

4.2 Στοιχεία Κατακόρυφης Σήμανσης 

4.2.1  Γενικά 

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, οι πινακίδες για τη σήμανση των οδών είναι οι εξής: 

α) Αναγγελίας κινδύνου (K), δηλωτικές. 

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) τοποθετούνται για να εφιστούν την 

προσοχή αυτών πoυ χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους πoυ υπάρχουν στην οδό προς την 

κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση 

ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. 

αα) Επικίνδυνων θέσεων. 

ββ) Προσβάσεων οδικών κόμβων. 

γγ) Προσβάσεων ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόμου. 

β) Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (P), δηλωτικές. 

Oι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (P-1 μέχρι P-77) τοποθετούνται για να 

πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή 

απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται. 

αα) Προτεραιότητας. 

ββ) Απαγορεύσεων ή περιορισμών. 

γγ) Υποχρεώσεων. 

γ) Πληροφοριακές (Π), δηλωτικές. 

Oι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-95) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, 

χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

αα) Προειδοποιήσεως κατευθύνσεων. 

ββ) Κατευθύνσεων. 

γγ) Αριθμήσεις οδών και χιλιομετρήσεων. 

δδ) Τοπωνυμιών. 

εε) Επιβεβαιώσεων. 

στστ) Χρήσιμων πληροφοριών για τους οδηγούς οχημάτων και 

ζζ) Εγκαταστάσεων. 

δ) Πρόσθετες (Πρ). 

Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με 

άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση, μήκος και λοιπά διευκρινιστικά 

στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων. 
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4.2.2  Τεχνικές Προδιαγραφές 

Το σχήμα, η μορφή, τα χρώματα των πινακίδων σήμανσης οδών που αναφέρονται ποιο 

πάνω, παρουσιάζονται στον πίνακα σχεδίων του ΚΟΚ (ΦΕΚ 57Α/23-3-1999). 

Το μέγεθος των πινακίδων σήμανσης οδών προκύπτει από τις Τεχνικές Οδηγίες 

Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου (Εγκύκλιος (1/92), ΔΜΕΟ/ε/ΟΙΚ/720/13-11-1992) 

σε συνδυασμό με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων 

(ΟΜΟΕ – ΚΣΑ/2003) και της ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 (Πινακίδες σταθερού περιεχομένου ΠΣΠ ). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύουν οι ακόλουθοι πίνακες: 

 

Μέγεθος Πινακίδων Υπεραστικό δίκτυο Αστικό δίκτυο 

Μεγάλο Στους Αυτοκινητόδρομους (νέες 
Εθνικές οδούς) 

Στους αυτοκινητόδρομους & 
ελεύθερες λεωφόρους 

Μεσαίο Σε οδούς κατηγορίας Γ,Δ,Ε 
(λοιπές Εθνικές και βασικές 
Επαρχιακές οδούς) 

Σε πρωτεύουσες αρτηρίες 

Μικρό Σε οδούς κατηγορίας Ζ,Η (λοιπές 
Επαρχιακές και 
Δημοτικές/κοινοτικές οδούς) 

Στις λοιπές οδούς 

Πίνακας 4.1: Μεγέθη πινακίδων (Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού 

Δικτύου). 

 

 Μέγεθος ανάλογο της ταχύτητας (mm) 

Ταχύτητα Οδού V [Km/h] V ≤ 50 50 < V ≤ 80 V > 80 

Σχήμα Πινακίδας Μικρό 

(70%) 

Μεσαίο 

(100%) 

Μεγάλο 

(125%) 

Τριγωνικό [μήκος πλευράς]  600 900 1200 

Κυκλικό [μήκος διαμέτρου]  450 650 900 

Τετραγωνικό [μήκος πλευράς]  450 650 900 

Ρομβοειδές [μήκος πλευράς]  400 600 800 

Οκταγωνικό [μήκος πλευράς] 247 370 494 

Ορθογωνικό [βάση x ύψος] 600 x 450 800 x 600 

Πίνακας 4.2: Μεγέθη πινακίδων (ΟΜΟΕ – ΚΣΑ/2003 - Μέρος 2ο ) 

 

Με βάση τα παραπάνω, οι πινακίδες που αφορούν στην αρτηρία (τμήματα από Α1 έως Α8), 

τους κυκλικούς κόμβους ΚΚ1 έως ΚΚ8 και την ΔΚ40 θα είναι μεσαίου μεγέθους (πρωτεύουσα 

αρτηρία αστικού δικτύου με V = 50 km/h). Αντίστοιχα οι πινακίδες που αφορούν το παράπλευρο 

δίκτυο (ΑΠ1 έως ΑΠ6 και ΔΠ1 έως ΔΠ6) και τις κάθετες οδούς (ΑΚ1 έως ΑΚ13 και ΔΚ1 έως ΔΚ39) θα 

είναι μικρού μεγέθους (αστικό δίκτυο – λοιπές οδοί με V = 30 Km/h). 
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Για τις πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης οι διαστάσεις των πινακίδων (ύψος και πλάτος) 

καθορίζονται από το πλήθος και το μέγεθος των μεμονωμένων στοιχείων. Οι εξωτερικές διαστάσεις 

των πινακίδων στρογγυλοποιούνται ανά 250 mm. Οι διαστάσεις των πινακίδων κάθε ομάδας 

καθορίζονται από το πλήθος των προορισμών και από το μήκος των λέξεών τους. Ο 

χρησιμοποιούμενος τύπος γραμμάτων είναι η DIN 1451 Mittelschrift Greek. Το ύψος των 

γραμμάτων για την αρτηρία (ταχύτητα μελέτης V = 50 Km/h) θα είναι 126 mm για πλευρική 

τοποθέτηση και 175 mm για τοποθέτηση σε πρόβολο ή γέφυρα σήμανσης (ΟΜΟΕ – ΚΣΑ - Μέρος 1ο -

Κεφάλαιο 7). Πριν την οριστική εκτύπωση των πινακίδων θα γίνουν δοκιμαστικές εκτυπώσεις σε 

χαρτί προκειμένου να ελεγχθούν τα μεγέθη και η γραμματοσειρά από την Υπηρεσία. 

Για τα χρώματα των γενικών υποβάθρων, των ένθετων υποβάθρων και χαρακτήρων των 

πληροφοριακών πινακίδων εφαρμόζεται ο πίνακας του παραρτήματος ΙΙ ΟΜΟΕ – ΚΣΑ - Μέρος 1ο - 

Παράρτημα ΙΙ. 

Για τα υλικά κατασκευής και την στήριξη των πινακίδων σήμανσης εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ – ΚΣΑ - Μέρος 4ο (Στήριξη πινακίδων σήμανσης), καθώς και η ΕΤΕΠ 05-04-

07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης” 

Για την αντανακλαστικότητα των πινακίδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της προσωρινής 

τεχνικής προδιαγραφής αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών (ΦΕΚ953Β/24-10-1997). 

4.2.3  Εγκατάσταση πλευρικών πινακίδων σήμανσης 

Βασικό στοιχείο τοποθέτησης μιας πινακίδας αποτελεί η απόσταση που θα πρέπει να 

τοποθετηθεί σε σχέση με το σημείο αναφοράς της. Η απόσταση αυτή διαφέρει ανά κατηγορία 

πινακίδων. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΟΚ (ΦΕΚ 57Α/23-3-1999). 

Α. Προειδοποιητικές πινακίδες (αναγγελίας κινδύνου): Η απόσταση τοποθέτησης εξαρτάται από την 

ταχύτητα μελέτης της οδού καθώς και από το εάν τα οχήματα οφείλουν να σταματήσουν ή όχι προ 

του αναγγελλόμενου κινδύνου. Μέσα σε κατοικημένες περιοχές η απαιτούμενη απόσταση 

ασφαλούς διακοπής πορείας (ακινητοποίηση του οχήματος) κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 m. 

Β. Ρυθμιστικές πινακίδες: Τοποθετούνται για την παροχή υποδείξεων, περιορισμών ή 

απαγορεύσεων σχετικά με την κίνηση ή στάθμευση. Βασικό ζήτημα αποτελεί η λογική διάταξη τους 

ώστε να είναι εφικτή η συμμόρφωση των διακινούμενων με το αντίστοιχο μήνυμα τους. Οι 

ρυθμιστικές πινακίδες που δεν επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά (απαγόρευση στάθμευσης 

κλπ) πρέπει να τοποθετούνται εκεί και μόνο όπου επιζητείται η υλοποίηση της αντίστοιχης εντολής. 

Αντιθέτως, για τις πινακίδες που επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά (όριο ταχύτητας, 

απαγόρευση προσπεράσματος κλπ) η θέση τους θα πρέπει να επιλέγεται εξασφαλίζοντας επαρκών 

περιθωρίων για την προσαρμογή της συμπεριφοράς. Η ισχύς των πινακίδων αρχίζει από το σημείο 

τοποθέτησης τους. Πρακτικά, οι πινακίδες προτεραιότητας και οι πινακίδες STOP τοποθετούνται 

περίπου στο σημείο που αναφέρονται ή συνήθως 1,5-15 m από το σημείο αυτό. Σε διαβάσεις 

πεζών, η πινακίδα STOP τοποθετείται 1,0-1,5 m πριν από τη διάβαση.  

Γ. Πληροφοριακές πινακίδες:  Για να είναι η επιλογή τους η πλέον ενδεδειγμένη θα πρέπει να 

προηγηθεί μελέτη Προέλευσης – Προορισμού της περιοχής όπου θα τοποθετηθούν. Εν γένει εντός 
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του αστικού ιστού οι πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων τοποθετούνται σε απόσταση 

περίπου 60-100 m πριν από την διασταύρωση. 

Δ.Πρόσθετες πινακίδες: Τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πινακίδες 

σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση, μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων 

πινακίδων. 

Οι αποστάσεις των πινακίδων από το κράσπεδο της οδού προκύπτουν με βάση τον 

απαιτούμενο πλευρικό χώρο ασφαλείας ο οποίος εξαρτάται από την επιτρεπόμενη ταχύτητα 

μελέτης. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 των ΟΜΟΕ – Δ ισχύει: 

Vεπ [Km/h] ≤ 50 ≤ 70 >70 

SLV [m] ≥ 0.75 ≥1.00 ≥1.25 

Πίνακας 4.3: Πλευρικός χώρος ασφαλείας (ΟΜΟΕ – Δ) 

Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν δίπλα σε σταθεροποιημένα ερείσματα, 

κεντρικές νησίδες και κράσπεδα κατά 0,25 m. 

Επιπλέον σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού 

Δικτύου η άκρη της πινακίδας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 0,30 m (οριζόντια) από το κράσπεδο 

και 2,25 m από την επιφάνεια κυκλοφορίας. Συνοψίζοντας τους ποιο πάνω περιορισμούς 

προκύπτουν τα ακόλουθα σχήματα: 

 

 

Σχήμα 4.1: Τοποθέτηση πινακίδας σε αστική οδό σε πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο (Vep ≤ 50) 
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Σχήμα 4.2: Στήριξη πινακίδας σε τοίχο σε αστικές περιοχές (Vep ≤ 50) 

Για τη στήριξη των πινακίδων εφαρμόζεται η ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης 

πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης” σύμφωνα με την οποία οι μικρές πινακίδες (επιφάνειας ≤ 2 m2) 

στηρίζονται με απλούς σωληνωτούς ορθοστάτες ενώ για τις μεγαλύτερες (επιφάνειας  > 2 m2) η 

στήριξη γίνεται με δικτυωτούς ορθοστάτες σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα. 

 

 Σχήμα 4.3: Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πινακίδων. 

4.2.4 Πινακίδες σε γέφυρα πάνω από το οδόστρωµα 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 των ΟΜΟΕ – Δ το ύψος του άνω χώρου ασφαλείας 

ανέρχεται για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία σε 0,30 m. Έτσι το συνολικά απαιτούμενο ύψος 
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περιτυπώματος ανέρχεται σε 4,50 m. Συνιστάται το ελεύθερο ύψος κάτω από γέφυρες να είναι 5,00 

m, ώστε να είναι δυνατή η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα με διάστρωση νέων επιπλέον 

στρώσεων. Ειδικά σε γέφυρες σήμανσης εφαρμόζεται ελεύθερο ύψος 5,50 m. Ενδεικτικά 

παρουσιάζεται μια τομή συστήματος σήμανσης σε γέφυρα. 

 

 

Σχήμα 4.3: Αποστάσεις από το χώρο κυκλοφορίας γέφυρας σήμανσης (ΟΜΟΕ ΚΣΑ – μέρος 4ο)  

4.2.5 Κατηγορία αντανακλαστικότητας 

Όπως αναφέρθηκε σε σχέση με την αντανακλαστικότητα εφαρμόζεται το ΦΕΚ953Β/24-10-

1997 σύμφωνα με το οποίο η οδός είναι αστική και με χαμηλή περιβαλλοντική όχληση. Επομένως 

για τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και τις πληροφοριακές πινακίδες επιλέγεται κατηγορία 

αντανακλαστικότητας ΙΙ ενώ για τις ρυθμιστικές πινακίδες κατηγορία αντανακλαστικότητας Ι. 

4.2.6  Μελέτη Προέλευσης - Προορισμού 

Για την επιλογή των πληροφοριακών πινακίδων απαιτείται η διερεύνηση των προορισμών 

των διασταυρώσεων και η αξιολόγηση τους. Το έργο όπως αναφέρθηκε περιλαμβάνει οκτώ (8) 

κυκλικούς κόμβους που συνδέουν τις αρτηρίες και τις κάθετες οδούς του τοπικού οδικού δικτύου. 

Επιπλέον περιλαμβάνει παράπλευρες οδούς (service roads) για την εξυπηρέτηση του τοπικού 

οδικού δικτύου και τις κάθετες σε αυτές οδούς. 

Αρχικά για την αρτηρία επιλέχθηκαν οι προορισμοί εισόδου και εξόδου. Έτσι, για τον κόμβο 

ΚΚ1 επιλέχθηκε προορισμός προς τα βόρεια το κέντρο της πόλης. Αντίστοιχα για τον Κόμβο ΚΚ8 

επιλέχθηκε προορισμός προς τα νότια, η Ε.Ο. Ιωαννίνων Αθηνών. Για τους ενδιάμεσους κόμβους και 

για τις εγκάρσιες οδούς κατά κύριο λόγο εμφανίζονται τα ονόματα των οδών του τοπικού δικτύου 

πλην του κόμβου ΚΚ6 στον οποίο η υπό μελέτη οδός διασταυρώνεται με την 3ης Σεπτεμβρίου η 
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οποία συνδέει τα Ιωάννινα με την Κατσικά. Στον κόμβο αυτό για τις οδούς της 3ης Σεπτεμβρίου και 

Εθνικής Αντιστάσεως έχουν επιλεγεί ως προορισμοί η Ανατολή και η Κατσικά που αποτελούν κέντρα 

του ενιαίου Δήμου Ιωαννιτών. Τέλος στους κόμβους ΚΚ1 έως ΚΚ4 οι αριστερές κάθετοι οδοί 

οδηγούν προς την λίμνη Παμβώτιδα και το μητροπολιτικό πάρκο του Δήμου Ιωαννιτών. 

Για όλες τις παραπάνω πληροφοριακές πινακίδες το γενικό υπόβαθρο θα είναι λευκό με 

μελανούς χαρακτήρες (Ελληνικούς και Λατινικούς). Οι διαστάσεις των πινακίδων προκύπτουν 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΟΜΟΕ – ΚΣΑ και των περιορισμών που απορρέουν από τη 

μελέτη της Οδοποιίας. 

Στις παράπλευρες οδούς και τις κάθετες του τοπικού δικτύου δεν απαιτείται η εγκατάσταση 

πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης αφού αυτές μέσω του τοπικού οδικού δικτύου οδηγούνται 

στους κυκλικούς κόμβους.  

Παρακάτω εμφανίζονται οι πινακίδες όπως αυτές προτείνονται να εγκατασταθούν στους 

κυκλικούς κόμβους (χωρίς κλίμακα). Η ακριβής θέση των πινακίδων φαίνεται στην οριζοντιογραφία 

σήμανσης – ασφάλισης. 
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Σχήμα 4.4: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ1 
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Σχήμα 4.5: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ2 
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Σχήμα 4.6: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ3 
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Σχήμα 4.7: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ4 
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Σχήμα 4.8: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ5 
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Σχήμα 4.9: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ6 
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Σχήμα 4.10: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ7 
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Σχήμα 4.11: Πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης ΚΚ8 
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Σχήμα 4.12: Ενδεικτικές πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης με τις προτεινόμενες διαστάσεις 

τους. 
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5. Στοιχεία Οριζόντιας Σήμανσης  

5.1 Γενικά 

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ η οριζόντια σήμανση των οδών με διαγραμμίσεις ή σύμβολα 

χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών 

που χρησιμοποιούν τις οδούς είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με την κατακόρυφη σήμανση. Τα 

είδη των σημάνσεων επί των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις είναι: 

• Οι κατά μήκος διαγραμμίσεις 

• Οι κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραμμίσεις 

• Οι ειδικές διαγραμμίσεις 

 

Η οριζόντια σήμανση του υπο μελέτη έργου εμφανίζεται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας  

5.2 Οι κατά μήκος διαγραμμίσεις 

Οι βασικές μορφές των κατά μήκος τύπων διαγράμμισης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ονομασία Βασική μορφή (μ) Ένδειξη διαγράμμισης 

 
 
Συνεχής στενή γραμμή (Σ) 
 

 

         

Οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας 
Οριοθέτηση πλάτους 
οδοστρώματος 

Διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 1 : 2 (εκτός 
θέσεων κόμβων)          

Γραμμή διαχωρισμού λωρίδων 

Διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 1 : 1 (σε 
περιοχές κόμβων) 

         

Γραμμή διαχωρισμού λωρίδων 

Διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 2 : 1 

         

Γραμμή προειδοποίησης 

Συνεχής πλατειά γραμμή 
(Π)         

Οριοθέτηση πλάτους 
οδοστρώματος 
Οριοθέτηση ειδικών λωρίδων 

Διακεκομμένη πλατειά 
γραμμή  (Π) 1 : 1 

       

 Διακεκομμένη οριοθέτηση 
λωρίδων επιτάχυνσης/ 
επιβράδυνσης 

Διακεκομμένη πλατειά 
γραμμή (Π) 2 : 1        

 Διακεκομμένη οριοθέτηση ειδικών 
λωρίδων 

Διπλή γραμμή από μία 
συνεχή και μία 
διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 1 : 2 

       

Μονόπλευρη οριοθέτηση λωρίδων 
κυκλοφορίας 
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Διπλή γραμμή από δύο 
συνεχής στενές γραμμές 
(Σ) 

     

 

Συνεχής διπλή γραμμή 

Διπλή γραμμή από δύο 
διακεκομμένες στενές 
γραμμές (Σ) 2 : 1       

Διαγράμμιση λωρίδων 
κυκλοφορίας για λει-τουργία 
εναλλασ. κατεύθυνσης (Λωρίδα 
εναλλασ. κατεύθ. κυκλοφορίας) 

Πίνακας 5.1: Βασικές μορφές κατά μήκος διαγραμμίσεων. 

Τα πλάτη των κατά μήκος γραμμών διαγράμμισης για τις αστικές οδούς είναι 0,12 m για τη 

στενή γραμμή και 0,25 m για την πλατειά γραμμή. 

Για τις διακεκομμένες κατά μήκος διαγραμμίσεις τα μήκη των γραμμών και των κενών 

Σε περιοχές εκτός κόμβων είναι: 

Γραμμή / Κενό (1 : 2) → 3 m / 6 m 

Σε περιοχές των κόμβων είναι: 

Γραμμή / Κενό (1 : 1) → 1,5 m / 1,5 m (Στενότερη περιοχή κόμβων) 

 

5.3 Οι κατά πλάτος (εγκάρσιες διαγραμμίσεις) 

Οι κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραμμίσεις είναι οι εξής: 

Ονομασία Βασικές μορφές (μ) Ενδειξη διαγράμμισης 

Εγκάρσια γραμμή 

 

Υποχρεωτική διακοπή πορείας 

Διακεκομμένη 
εγκάρσια γραμμή  2 : 1 

 

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας 

 
 
  

 
Διάβαση πεζών ή ποδηλατιστών 
ελεγχόμενη από σηματοδότη 

 
 
Ζέμπρα 
 
 
 
  

 
Διάβαση πεζών 
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Διακεκομμένη γραμμή 
με τρίγωνα 1:1 

 

Ορισμός θέση παραχώρησης 
προτεραιότητας 

Πίνακας 5.2: Βασικές μορφές κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραμμίσεων. 

 

 

Ονομασία Βασικές μορφές (μ) Ενδειξη διαγράμμισης 

Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης 
 

 

Επιφάνεια αποκλεισμού 
(περιοχές υψηλής ταχύτητας) 

Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης  
 
 
 

 

Επιφάνεια αποκλεισμού 
(περιοχές χαμηλής ταχύτητας) 
 
 

Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης 
(σχήματος Λ) 

 

Επιφάνεια αποκλεισμού 
(περιοχές υψηλής ταχύτητας) 

Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης 
(σχήματος Λ) 

 

Επιφάνεια αποκλεισμού 
(περιοχές χαμηλής ταχύτητας) 

Πίνακας 5.3: Βασικές μορφές επιφανειών αποκλεισμού. 
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5.4 Οι ειδικές διαγραμμίσεις 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα βέλη, ειδικά σύμβολα και τα γράμματα και οι 

αριθμοί: 

Ονομασία Βασικές μορφές (μ) Ενδειξη διαγράμμισης 

 
Βέλη κατευθύνσεων 
1  Ευθεία 
2  Ευθεία και πορεία 
   αριστερά 
3  Ευθεία και πορεία 
    δεξιά 
4  Συμβολή αριστερά 

 

 

 
 
Βέλη 

5  Συμβολή δεξιά 
6  Στροφή αριστερά 
7  Στροφή δεξιά 
8  Στροφή  αριστερά  
    ή δεξιά 

 

 
(1) Εχουν σχεδιασθεί 
τα βέλη μήκους 5 m 
Τα βέλη μήκους 7,50 μ 
προκύπτουν με επιμήκυνση κατά 
50% και διαπλάτυνση        κατά 
20% 

Βέλη προαναγγελίας 
(βέλη εκτροπής) 
 
 

 

 

Τρίγωνο παραχώρησης 
προτεραιότητας 
 

 

Η πινακίδα Ρ-1 θα εφαρμόζεται 
σε συνδυασμό με τη σχετική 
εγκάρσια διαγράμμιση 
παραχώρησης 
προτεραιότητας. Η τριγωνική 
διαγράμμιση Ρ-1 θα 
τοποθετείται πριν από τη 
σχετική γραμμή υποχρεωτικής 
παραχώρησης 
προτεραιότητας. 

   

Πίνακας 5.4: Βασικές μορφές ειδικών διαγραμμίσεων. 
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Σχήμα 5.1: Βασικές μορφές ειδικών διαγραμμίσεων (Γράμματα και αριθμοί). 

 

5.5 Οριζόντια διαγράμμιση ποδηλατοδρόμου 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 των τεχνικών οδηγιών για υποδομές ποδηλατοδρόμων (ΦΕΚ 

1053 Β/ 14 Απριλίου 2016) η οριοθέτηση των λωρίδων ποδηλάτου και των γραμμών καθοδήγησης 

σε αμφίδρομο διάδρομο ποδηλάτων γίνεται με διακεκομμένη γραμμή με ελάχιστο πάχος 0,10 m, 

και Γραμμή / Κενό (2 : 1) → 2,0 m / 1,0 m. 

Η επισήμανση του ποδηλατοδρόμου γίνεται με το ακόλουθο σύμβολο ποδηλάτου το οποίο 

σχεδιάζεται με τις διαστάσεις που φαίνονται: 

 

5.6 Λοιπά στοιχεία 

Σχετικά με τις κατά πλάτος διαγραμμίσεις τις οδού και ειδικότερα με τις διαγραμμίσεις των 

διαβάσεων των πεζών αυτές υλοποιούνται περιμετρικά των κυκλικών κόμβων προκειμένου να 

διευκολυνθεί η κίνηση των πεζών η διάταξή τους φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της οριζοντιογραφίας. 

Εξαίρεση στον ποιο πάνω κανόνα αποτελεί η υλοποίηση κατά πλάτος διαγράμμισης διάβασης 

πεζών στο ύψος της οδού Παμβώτιδος προκειμένου να διευκολυνθεί η διάβαση κυρίως των 

μαθητών του σχολείου που βρίσκεται κατάντη του δρόμου. Η διαγράμμιση θα ενισχυθεί με ειδική 

σήμανση προειδοποίησης διέλευσης μαθητών, φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας 

με μπουτόν προτεραιότητας και ηχητικής σήμανσης για ΑΜΕΑ. Το σύστημα φωτεινής 

σηματοδότησης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον τεχνικό κανονισμό για φωτεινούς σηματοδότες 

(ΦΕΚ με Αρ Φύλλου 3007/26 Νοεμβρίου 2013). 
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6. Στοιχεία ασφάλισης  

6.1. Γενικά 

Με την έννοια ασφάλιση της οδού εννοείται ο σχεδιασμός των συστημάτων παθητικής 

προστασίας των οδών (Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων ΣΑΟ) και ο καθορισμός των απαιτήσεων 

και των κριτηρίων εφαρμογής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. 

Με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 η επιλογή και ο σχεδιασμός των συστημάτων παθητικής 

προστασίας στηρίζεται στη γνώση των πραγματικών χαρακτηριστικών λειτουργίας και 

συμπεριφοράς τους κατά την πρόσκρουση σε αυτά. Αυτά τα χαρακτηριστικά ή αλλιώς οι κατηγορίες 

επίδοσης πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

και ο φάκελος του συστήματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 συνοδεύουν τον φάκελο του έργου καθ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

Τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων περιλαμβάνουν 

1. Τα Στηθαία Ασφαλείας 

2. Τις Απολήξεις Αρχής και Πέρατος 

3. Τις Συναρμογές 

4. Τα Προσωρινά Στηθαία Ασφαλείας 

5. Τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 

Στο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων μιας οδού περιλαμβάνεται επίσης η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου (διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των 

συστημάτων), πρόσθετες κατασκευές οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν στα συστήματα 

αναχαίτισης (κιγκλιδώματα, αντιθαμβωτικά πετάσματα, ορθοστάτες, οριοδείκτες κλπ) και τέλος 

συστήματα για πρόσθετη προστασία δικυκλιστών και μοτοσυκλετιστών. 

6.2. Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων 

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων χαρακτηρίζονται από τις κατηγορίες επίδοσης 

ανάλογα με τα αποτελέσματα δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317: 

Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων 

Στηθαία ασφαλείας 
(μόνιμα και προσωρινά) 

Απολήξεις αρχής και πέρατος Συναρμογές 
Συστήματα Απορρόφησης 
Ενέργειας Πρόσκρουσης 

(ΣΑΕΠ) 

Σύμφωνα με το μέρος 2 
του ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 

• Ικανότητα συγκράτησης 

• Κατηγορία λειτουργικού 
πλάτους 

• Κατηγορία σφοδρότητας 
πρόσκρουσης 

Σύμφωνα με το μέρος 7 του 
prΕΝ 1317: 

• Κατηγορία επίδοσης 

• Κατηγορία της ζώνης 
απομάκρυνσης του 
οχήματος 

• Κατηγορία της μόνιμης 
πλευρικής μετατόπισης 

• Κατηγορία σφοδρότητας της 
πρόσκρουσης 

Σύμφωνα με το μέρος 4 
του prΕΝ 1317 

• Ικανότητα συγκράτησης 

• Κατηγορία λειτουργικού 
πλάτους 

• Κατηγορία σφοδρότητας 
πρόσκρουσης 

Σύμφωνα με το μέρος 3 
του ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 

• Κατηγορία επίδοσης / 
κατηγορία ταχύτητας 

• Κατηγορία της μόνιμης 
πλευρικής μετατόπισης 

• Κατηγορία της ζώνης 
επαναφοράς 

• Κατηγορία σφοδρότητας 
πρόσκρουσης 
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Πίνακας 6.1: Καθορισμός των κατηγοριών επίδοσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 

Πριν την τοποθέτηση των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων πρέπει να εξετάζεται αν είναι 

δυνατόν με τη λήψη μέτρων να απομακρυνθούν τα πλευρικά εμπόδια ή να βελτιωθεί η 

διαμόρφωση στην περιοχή των επικίνδυνων θέσεων. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι: 

• Η επαρκής απόσταση της οδού από την περιοχή που χρήζει προστασίας 

• Η απομάκρυνση των εμποδίων 

• Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού παράπλευρα στην οδό που μπορεί να παραμορφωθεί ή να 

ανατραπεί και τα συστατικά του μέρη να μπορούν να αποκολληθούν κατά την πρόσκρουση 

οχήματος. 

• Η κατασκευή αβαθών ρείθρων αντί τάφρων 

• Η διαμόρφωση επίπεδων πρανών κλπ. 

Σε περιοχές με μεμονωμένα εμπόδια πρέπει να εξετάζεται η εγκατάσταση συστημάτων 

απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ). 

Στη συνέχεια για την επιλογή των ΣΑΟ θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των επικίνδυνων 

θέσεων και των κατηγοριών επικινδυνότητα. Τα κριτήρια με βάση τα οποία τα πλευρικά εμπόδια 

και οι επικίνδυνες θέσεις κατατάσσονται σε κατηγορία κινδύνου, είναι συνάρτηση του αν η ύπαρξή 

τους συνεπάγεται κίνδυνο για τρίτους ή μόνον για τους επιβαίνοντες. Οι θέσεις στις οποίες 

επιβάλλεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας προκύπτουν από τη συχνότητα ή την πιθανότητα 

πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της εκτροπής οχημάτων από την πορεία τους. Αυτές οι 

θέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Κατηγορία κινδύνου 1: Περιοχές που χρήζουν προστασίας με ιδιαίτερο κίνδυνο για τρίτους 

• Κατηγορία κινδύνου 2: Περιοχές που χρήζουν προστασίας με κίνδυνο για τρίτους 

• Κατηγορία κινδύνου 3: Εμπόδια με ιδιαίτερο κίνδυνο για τους επιβαίνοντες σε όχημα 

• Κατηγορία κινδύνου 4: Εμπόδια με κίνδυνο για τους επιβαίνοντες σε όχημα 

6.3. Επιλογή κατηγοριών επίδοσης 

Οι απαιτήσεις για τα συστήματα αναχαίτισης  οχημάτων είναι συνάρτηση της θέσης τους: 

• Εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 

• Οριογραμμές σε γέφυρες και τοίχους αντιστήριξης 

• Κεντρική και πλευρική διαχωριστική νησίδα 

• Τοίχοι και μέτωπα σηρράγγων 

6.3.1 ΣΑΟ στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος 

Με το ακόλουθο διάγραμμα ροής επιλέγεται η ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα 

συγκράτησης σε συνάρτηση με τα εξής δεδομένα: 

− Το είδος του πλευρικού εμποδίου και την κατηγορία κινδύνου που ανήκει 

− Της επιτρεπόμενης ταχύτητας (Vεπιτρ) 

− Της γεωμετρίας της οδού 
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− Των κυκλοφοριακών παραμέτρων (Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία ΜΗΚ, φόρτος Βαρέων 

Οχημάτων ΒΟ).  
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Σχήμα 6.1: Διάγραμμα ροής επιλογής κατηγορίας επίδοσης ΣΑΟ για την εξωτερική 

οριογραμμή 

 

Αφού επιλεγεί η ικανότητα συγκράτησης, επιλέγονται: 

− το λειτουργικό πλάτος το οποίο είναι το άθροισμα της δυναμικής παραμόρφωσης και του 

κατασκευαστικού πλάτους του συστήματος και το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε σχέση 

με τη διαθέσιμη απόσταση ανάμεσα στο σύστημα και το εμπόδιο και  

− η σφοδρότητα πρόσκρουσης με την οποία προσδιορίζεται η φυσική καταπόνηση, η σοβαρότητα 

των τραυματισμών ή ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των επιβαινόντων σε επιβατικά οχήματα (Τα 

συστήματα με κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια από τα 

συστήματα κατηγορίας Β). 

6.3.2 ΣΑΟ στις οριογραμμές γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης 

Τα στηθαία ασφαλείας στην εξωτερική οριογραμμή γεφυρών και τοίχων ατιστήριξης πρέπει 

να επιλέγονται σε συνάρτηση με την κατηγορίας επικινδυνότητας στην οποία μπορεί να υπαχθεί η 

περιοχή κατάντη των τεχνικών. Στην εξωτερική οριογραμμή με επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ > 50 

Km/h ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Επικίνδυνη 
περιοχή κάτω 
από γέφυρα ή 
Τ.Α. 

Vεπιτρ > 100 Km/h 
και αυτοκινητόδρομοι 
και παράπλευρες 
οδοί  με Vεπιτρ < 100 
Km/h 

Vεπιτρ ≤ 100 Km/h 

Και ΜΗΚ (ΒΟ)>300 

Φορτηγά/24h 

Vεπιτρ ≤ 100 Km/h 

Και ΜΗΚ (ΒΟ) ≤300 

Φορτηγά/24h 

Vεπιτρ ≤ 50 Km/h 

 

Κατηγορία 
κινδύνου 1 

Η4b H2 H2 H1 

Κατηγορία 
κινδύνου 2 έως 
4 

H2 H2 H1 Κράσπεδο ύψους 
0,15m έως 0,20m 

και κιγκλίδωμα 

Πίνακας 6.2: Καθορισμός ικανότητας συγκράτησης σε γέφυρες και τοίχους αντιστήριξης. 

(*) Γέφυρες και ΤΑ με ύψος πτώσης μεγαλύτερο από 2m 

 

6.3.3 ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Στις κεντρικές και διαχωριστικές νησίδες οδών με διαχωρισμένα οδοστρώματα 

τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας με Vεπιτρ > 50 Km/h. Για αυτές τις περιοχές επιλέγεται η 

ικανότητα συγκράτησης συναρτήσει της επιτρεπόμενης ταχύτητας, της Μέσης Ημερήσιας 

Κυκλοφορίας των Βαρέων Οχημάτων και της αυξημένης πιθανότητας εκτροπής. 

Στη συνέχεια επιλέγεται το λειτουργικό πλάτος σε συνάρτηση με το πλάτος της κεντρικής ή 

διαχωριστικής νησίδας, και η σφοδρότητα πρόσκρουσης. Ειδικά στις κεντρικές και πλευρικές 
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διαχωριστικές νησίδες πρέπει να προτιμάται η εφαρμογή μονόπλευρων συστημάτων με χωριστή 

δράση και μικρή κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης, κατά το δυνατόν Α. 

Για την επιλογή της ικανότητας συγκράτησης εφαρμόζεται το ακόλουθο γράφημα:  

 

Σχήμα 6.2: Κριτήρια εφαρμογής των στηθαίων ασφαλείας σε κεντρικές και πλευρικές 

διαχωριστικές νησίδες. 

 

6.4. Έλεγχος επικίνδυνων θέσεων – Επιλογή ΣΑΟ 

Όπως έχει αναφερθεί, η αρτηρία έχει καταταχθεί στην ομάδα οδών Γ και στην λειτουργική 

κατηγορία ΙΙΙ και το παράπλευρο οδικό δίκτυο στην ομάδα οδών Δ και στην λειτουργική κατηγορία 

V. Σε όλα τα σημεία του έργου οι κατηγορίες κινδύνου που εμφανίζονται είναι κατηγορίας 2 και 

κατηγορίας 4. Με βάση τα ανωτέρω επειδή και για τα δύο τμήματα η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 

Vεπιτρ < 50 Km/h, τόσο για τις εξωτερικές οριογραμμές του οδοστρώματος όσο και για τις κεντρικές 

και πλευρικές νησίδες δεν απαιτούνται ΣΑΟ. Για τα ακόλουθα τμήματα του έργου προτείνονται τα 

κάτωθι ΣΑΟ.  

1. Για τις οριογραμμές του αριστερού και δεξιού παράπλευρου του τμήματος Α6 (στους 

τοίχους αντιστήριξης και του πασσαλότοιχου), εκτιμάται η παρουσία κινδύνου κατηγορίας 2 

και 4 επομένως από τον πίνακα 6.2 και για Vεπιτρ <= 50 Km/h απαιτείται κράσπεδο ύψους 

0,15m και κιγκλίδωμα. Ειδικά για τον αριστερό παράπλευρο στον οποίο υπάρχει και το 

μεγαλύτερο ύψος πτώσης (7,00 m) και αφορά περιοχή εντός κατοικημένης περιοχής 

προτείνεται η εφαρμογή στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H1, 

λειτουργικού πλάτους W5 και κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α. 

2. Στο τμήμα Α7 τόσο αριστερά όσο και δεξιά κατά μήκος του επιχώματος, του τοίχου 

οπλισμένης γης και των τοιχίων προστασίας του ελαφροβαρούς επιχώματος εκτιμάται η 

παρουσία κινδύνου κατηγορίας 2 και 4 με επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ. <= 50 Km/h. Από 
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ΧΘ 0+030,00 έως ΧΘ. 0+890,00 προτείνεται η κατασκευή κρασπέδου ύψους 0,15m στο άκρο 

της οδού και κιγκλίδωμα στο εξωτερικό άκρο του πεζοδρομίου για την προστασία τόσο των 

οχημάτων όσο και των διερχόμενων πεζών και ποδηλάτων. 

3. Στο τεχνικό Κ.Ο. 4.1 υπάρχει η παρουσία κινδύνου κατηγορίας 4 λόγω ύψους με 

επιτρεπόμενη ταχύτητα Vεπιτρ. <= 50 Km/h. Προτείνεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος στην 

κορωνίδα του τεχνικού τόσο ανάντη όσο και κατάντη. 

Το σχέδιο και η μορφή του κιγκλιδώματος προστασίας δεν αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσης μελέτης. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση το σχέδιο διαμόρφωσης 

του κιγκλιδώματος. Για προμετρητικούς σκοπούς θεωρείται βάρος κιγκλιδώματος 20 Kg/m. 

7. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός. 

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δομικής 

ανάλυσης του έργου με την οποία διασφαλίζεται η πλήρης καταγραφή των τεχνικών αντικειμένων 

του έργου, αλλά επίσης μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη βάση για τον χρονικό προγραμματισμό 

και την οικονομική και χρονική παρακολούθηση του έργου. Τα δεδομένα εισάχθηκαν στο MsProject 

της Microsoft. 

Τόσο τα άρθρα τιμολογίου όσο και οι τιμές μονάδος καθορίστηκαν με βάση τα προβλεπόμενα 

στην Ελληνική Νομοθεσία και ιδιαιτέρως την Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017. 

8. Παραδοτέα. 

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά τα παραδοτέα τεύχη της μελέτης. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

    

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΠΑΘ-Ε-ΤΕ-001-Α Α 

2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΘ-Σ-ΟΡΖ-001-Α Α 

3 ΣΧΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Στην τεχνική έκθεση  

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Στην τεχνική έκθεση  

5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην τεχνική έκθεση  
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