
Κλάδος Αζηικών Δρόμων 

Ο Κιάδνο αζρνιείηαη κε ηελ εηνηκαζία θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ  (i) αζηηθώλ έξγσλ 

νδνπνηίαο,  (ii) νδηθώλ δηθηύσλ πνπ εμππεξεηνύλ Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο θαη (iii) νδηθώλ 

δηθηύσλ πεξηνρώλ απηνζηεγάζεσλ. 

 

Αθνύ πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ ξπζκηζηηθνύ ζρεδίνπ, ν Κιάδνο αλαιακβάλεη ηελ 

εηνηκαζία ηεο κειέηεο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ είηε απ΄ επζείαο από ιεηηνπξγνύο 

ηνπ Κιάδνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο Κιάδνπο ηνπ Τκήκαηνο, είηε κε αλάζεζε ζε ηδηώηεο 

κειεηεηέο κε ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζθνξώλ.  

 

Οη κειέηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: 

 

α)  Φσξνκεηξηθή εξγαζία γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ππόβαζξνπ ην νπνίν ζα έρεη 

εύξνο δώλεο ηέηνην πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο. 

β)  Καζνξηζκόο ηεο γεσκεηξίαο ηεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο νδνύ (πιάηνο θαη θαηά πιάηνο 

θιίζε ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο, πεδνδξνκίσλ θαη ησλ πνδειαηνδξόκσλ).  

γ)  Σρεδηαζκόο νξηδνληηνγξαθίαο ηεο νδνύ. 

δ)  Σρεδηαζκόο κεθνηνκήο 

ε)  Μειέηεο έξγσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ νκβξίσλ πδάησλ από ηε ισξίδα ηνπ 

δξόκνπ.  

ζη)  Μειέηεο ηνίρσλ αληηζηήξεμεο θαη νξζνγσληθώλ νρεηώλ εάλ θαη όπνπ απαηηνύληαη. 

δ)  Σρέδηα θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο ηεο ηξνραίαο θίλεζεο ηόζν θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαζθεπήο όζν θαη θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.  

ε)  Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., 

Σπκβνπιίσλ Υδαηνπξνκήζεηαο θαη Σπκβνύιηα Απνρέηεπζεο Λπκάησλ).  

ζ)  Δθπόλεζε Σρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΣΑΥ).  Τν ζρέδην απηό απνζθνπεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό, ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

η) Μειέηεο ππνινγηζκνύ ηνπ νδνζηξώκαηνο, νη νπνίεο εθηόο από ηα πάρε ησλ ζηξώζεσλ 

θαζνξίδνπλ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ. 

θ)  Έιεγρν ησλ θαθέισλ κε αηηήζεηο γηα έθδνζε Πνιενδνκηθώλ θαη Οηθνδνκηθώλ αδεηώλ ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο.  

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ν Κιάδνο αζρνιείηαη θαη κε ηνλ ζπληνληζκό ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ από ην Τακείν Σπλνρήο θαη ην Δπξσπατθό Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ι) Έργα ηοσ Ταμείοσ Σσνοτής 

 

Τν Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ έρεη θαζνξηζηεί σο ν Φνξέαο Υινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Τακείν Σπλνρήο, ηα νπνία αθνξνύλ ηνλ Τνκέα ησλ Μεηαθνξώλ. 



Σηα πιαίζηα απηά, γίλεηαη πξνγξακκαηηζκόο ησλ έξγσλ πνπ πξόθεηηαη λα πξνηαζνύλ, 

ππνβάιινληαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηόζν ηνπ 

θπζηθνύ όζν θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ έξγσλ απηώλ έρεη αλαπηπρζεί εηδηθή εθαξκνγή ηελ νπνία ρεηξίδεηαη ν 

Κιάδνο, εηνηκάδνληαη επίζεο νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηα θαζήθνληα 

όζσλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη. 

 


