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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: «Στοιχειώδης συντήρηση στο παράπλευρο 

οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των 

διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%) 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την διάθεση πίστωσης 2.000.000,00 €, θα εκτελεστεί το έργο: «Στοιχειώδης συντήρηση στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερείας Κεντρικής 

Μακεδονίας». 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν επί των τµηµάτων του παράπλευρου οδικού δικτύου του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ 

εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα στις Περιφερειακές Ενότητες 

Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. 

Β. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

Το παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας  

διαχωρίζεται σε Νότιο (από νότιο κόµβο Κατερίνης προς Αθήνα),  Βόρειο (από τη διασταύρωση µε την έξοδο 

και είσοδο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ προς Θεσσαλονίκη) και Κεντρικό τµήµα (το τµήµα του παράπλευρου 

[SR] µεταξύ νότιου και βόρειου κόµβου Κατερίνης).  Να σηµειωθεί ότι υφίστανται ενδιάµεσα τµήµατα που είτε 

καταλήγουν σε αδιέξοδο, είτε σε ρέµατα όπου δεν έχουν υλοποιηθεί τα τεχνικά γεφύρωσης, είτε σε παλαιό 

οδικό δίκτυο, µη χαρακτηρισµένο. Αναλυτικότερα το δίκτυο περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους τµήµατα: 

 ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ:  ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ  ΑΠΟ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΡΟΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΜΗΚΟΣ 

1 Ανατολικός κλάδος   

1.1 Από την υπόγεια διάβαση Κατερίνης έως τάφρο Βυθίσµατος 4,61 km 

1.2 
Από τον Α/Κ Κορινού έως την υπέργεια διάβαση της ΠΑΘΕ προς Αρχαία Πύδνα 
νότια του ρέµατος Παλιοπύδνας 

9,38 km 

1.3 Από Μακρύγιαλο έως Μεθώνη 2,15 km 

1.4 Από Ν. Αγαθούπολη έως σταθµό διοδίων Αιγινίου 7,45 km 

 ΣΥΝΟΛΟ 23,59 km 

2 ∆υτικός κλάδος   

2.1 Από Lidl έως την τάφρο Βυθίσµατος 3,18 km 

2.2 Από τάφρο Βυθίσµατος έως τάφρο Κορινού 1,91 km 

2.3 Από Α/Κ Κορινού έως Μακρύγιαλο βόρεια του ρέµατος Παλιοπύδνας 10,76 km 

2.4 Τµήµα βόρεια του Α/Κ Μακρυγιάλου 0,70 km 

2.5 Τµήµα ανατολικά από Παλιό Ελευθεροχώρι 1,05 km 

2.6 Τµήµα βόρεια της Ν. Αγαθούπολης 0,82 km 

 ΣΥΝΟΛΟ  18,42 km 

    

 ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ  ΑΠΟ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ   

1 Νότιος Ανατολικός κλάδος   

1.1 Aπό την γέφυρα της περιµετρικής οδού Κατερίνης επί του ΑΘΕ έως το βόρειο 24,4 km 
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όριο του οικισµού της Λεπτοκαρυάς 

 ΣΥΝΟΛΟ 24,40 km 

2 Νότιος ∆υτικός κλάδος   

2.1 

Aπό την γέφυρα της περιµετρικής οδού Κατερίνης επί του ΑΘΕ έως την βόρεια 
όχθη του ρέµατος Τοπόλιανη 

19,7 km 

2.2 

Από τη νότια όχθη του ρέµατος Τοπόλιανη έως τη βόρεια όχθη του ρέµατος 
Ζηλιάνα  

7,2 km 

2.3 

Από τη νότια όχθη του ρέµατος Ζηλιάνα  έως την υπόγεια διάβαση προς 
Παραλία Σκοτίνας 

1,3 km 

 ΣΥΝΟΛΟ 28,20 km 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρικός αστικός κλάδος   

3.1 Ανατολικός κλάδος 2,8 km 

3.2 ∆υτικός κλάδος 2,9 km 

 ΣΥΝΟΛΟ 5,70 km 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100,31 km 

 

Ενδεικτικά τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στα τµήµατα του παράπλευρου δικτύου είναι : 

Β1. Βόρειο παράπλευρο δίκτυο :  

Το Βόρειο τµήµα δεν παρουσιάζει υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο ενώ παράλληλα εµφανίζει ασυνέχειες 

περιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης του στις τοπικές επιχειρήσεις και τις καλλιέργειες της περιοχής. Για το 

λόγο αυτό οι προβλεπόµενες εργασίες περιλαµβάνουν κυρίως τοπικές αποκαταστάσεις του ασφαλτικού 

οδοστρώµατος και της σήµανσης καθώς επίσης και την κοπή αυτοφυούς βλάστησης και γερµένων 

επικίνδυνων δέντρων. 

 

Β2. Νότιο παράπλευρο δίκτυο - Ανατολικός κλάδος 

Ο νότιος ανατολικός κλάδος ξεκινά από τη γέφυρα της περιµετρικής οδού Κατερίνης επί του 

αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ και είναι παρακείµενος αυτού. Στη συνέχεια λόγω της εγγύτητας της σιδηροδροµικής 

γραµµής µε τον αυτοκινητόδροµο, ακολουθεί την υπάρχουσα δηµοτική οδό από τον λιµένα Λιτοχώρου  και 

ακολούθως πλησιάζει εκ νέου προς τον ΑΘΕ µέχρι το βόρειο όριο του οικισµού της Λεπτοκαρυάς, όπου 

προβλέπεται εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού καθώς επίσης κατάλληλη σήµανση και διαγράµµιση της 

περιοχής, λόγω του µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου και της επικινδυνότητας  της διασταύρωσης.   

 

Οι εργασίες που προβλέπονται στον κλάδο αυτό  κυρίως είναι: 

• Κοπή της αυτοφυούς βλάστησης στο έρεισµα και των δύο ρευµάτων της οδού η οποία καλύπτει σε 

µεγάλο βαθµό τα στηθαία και περιορίζει την ορατότατα. Το συνολικό µήκος της συγκεκριµένης 

επέµβασης ανέρχεται σε περίπου 30 km. Σε ορισµένα τµήµατα η βλάστηση εκτείνεται µέχρι το 

συρµατόπλεγµα της περίφραξης ή µέχρι τα µεταλλικά στηθαία ασφάλειας. Η εργασία θα 

πραγµατοποιηθεί µε µηχανικά µέσα ή και χειρονακτικά. 

• Καθαρισµός επενδεδυµένων τάφρων σε µήκος περίπου 15 km 

• Κοπή κλαδιών δέντρων µε συνολικό µήκος επέµβασης περίπου 5,5 km 

• Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης σε τεχνικά έργα και σε κάθετες οδούς.  Απαιτείται η τοποθέτηση 6 

πινακίδων Π-78 προ τεχνικών έργων καθώς επίσης δύο πινακίδων Ρ-2 (STOP) µεσαίου µεγέθους σε 

κάθετες οδούς. 

• ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος. Προβλέπεται η αναδιαγράµµιση της αξονικής γραµµής αλλά και των 

οριογραµµών του οδοστρώµατος κατά τµήµατα σε µήκος περίπου 20 km. 
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• Αντικατάσταση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κατά τµήµατα συνολικού µήκους περίπου 300 m καθώς 

επίσης και η τοποθέτηση νέων µεταλλικών στηθαίων σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία. 

• Αποκατάσταση τοµών οδοστρώµατος σε τρεις θέσεις µε την τοπική κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας. 

• Αποκατάσταση αρµών συστολής- διαστολής γεφυρών. 

• Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος στο µεταβατικό επίχωµα του τεχνικού της τάφρου Βορικού. 

• Κατασκευή τεχνικού έργου για την απορροή των οµβρίων και την παροχέτευση των νερών σε 

παρακείµενο φυσικό ρέµα σε θέση µεταξύ της Λεπτοκαρυάς και της Πλάκας Λιτοχώρου. 

Θα ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος συγκέντρωσης επιφανειακών νερών κάτω από 

τον ανισόπεδο κόµβο Εφέσου. 

 

Β3. Νότιο παράπλευρο δίκτυο - ∆υτικός κλάδος 

Ο νότιος δυτικός κλάδος ξεκινά από τη γέφυρα της περιµετρικής οδού Κατερίνης µέχρι το ρέµα Τοπόλιανης 

για τη διέλευση του οποίου δεν έχει κατασκευαστεί τεχνικό έργο (η διέλευση πραγµατοποιείται µέσα από το 

ρέµα µε χωµατόδροµο κακής βατότητας, που δεν εντάσσεται στην παράπλευρη οδό) και περατούται  στην 

υπόγεια διάβαση Σκοτίνας. Τεχνικό δεν έχει κατασκευαστεί επίσης για τη διέλευση του ρέµατος Ζηλιάνας. 

Οι εργασίες που προβλέπονται στον κλάδο αυτό κυρίως είναι: 

• Κοπή της αυτοφυούς βλάστησης στο έρεισµα και των δύο ρευµάτων της οδού η οποία καλύπτει σε 

µεγάλο βαθµό τα στηθαία και περιορίζει την ορατότατα. Το συνολικό µήκος της συγκεκριµένης 

επέµβασης ανέρχεται σε περίπου 25 km. Σε ορισµένα τµήµατα η βλάστηση εκτείνεται µέχρι το 

συρµατόπλεγµα της περίφραξης. Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί µε µηχανικά µέσα ή και χειρονακτικά. 

• Καθαρισµός τάφρων σε µήκος περίπου 18 km. 

• Καθαρισµός ερεισµάτων σε όλο το µήκος της παράπλευρης οδού. 

• Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης σε τεχνικά έργα και σε κάθετες οδούς.  Απαιτείται η τοποθέτηση 14 

πινακίδων Π-78 προ τεχνικών έργων, 6 πινακίδων Π-77 καθώς επίσης 9 πινακίδων Ρ-2 (STOP) µεσαίου 

µεγέθους σε κάθετες οδούς. 

• ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος. Προβλέπεται η αναδιαγράµµιση της αξονικής γραµµής αλλά και των 

οριογραµµών του οδοστρώµατος κατά τµήµατα σε µήκος περίπου 45 km. 

• Αντικατάσταση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κατά τµήµατα συνολικού µήκους περίπου 250 m καθώς 

επίσης και η τοποθέτηση νέων µεταλλικών στηθαίων σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία. 

• Αποκατάσταση αρµών συστολής- διαστολής γεφυρών σε 6 θέσεις. 

• Κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικού οδοστρώµατος 12 κάθετων οδών στην περιοχή του ρέµατος 

Λεπτοκαρυάς σε µήκος περίπου 10 m από τη συµβολή αυτών στην παράπλευρη οδό. 

 

Β4. Κεντρικός αστικός κλάδος  

Η ιδιαιτερότητα του κλάδου αυτού είναι ότι βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Κατερίνης, από 

τον νότιο Α/Κ Κατερίνης έως τη διασταύρωση µε τη έξοδο και είσοδο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ, µε µεγάλο 

κυκλοφοριακό φόρτο και κίνηση βαρέων και υπερµεγεθών οχηµάτων.   

Οι εργασίες που προβλέπονται στον κλάδο αυτό κυρίως είναι: 

• Κοπή της αυτοφυούς βλάστησης σε µήκος περίπου 5 km. Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί µε µηχανικά 

µέσα ή και χειρονακτικά. 

• Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος: Αφαίρεση των ασφαλτικών στρώσεων και ανακατασκευή 

αυτών που περιλαµβάνει φρεζάρισµα σε επαρκές βάθος ανάλογα µε την έκταση των βλαβών, κατασκευή 

ασφαλτικής στρώσης βάσης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
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βλάβες στην υποκείµενη οδοστρωσία θα πραγµατοποιηθεί εξυγίανση αυτής µε αφαίρεση στρώσεων 

βάσης και υπόβασης και κατασκευή νέων. Το συνολικό µήκος της επέµβασης ανέρχεται σε µήκος 

περίπου 1,6 km σε κάθε κλάδο και σε όλο το πλάτος του οδοστρώµατος. 

• Ανύψωση ή υποβιβασµός φρεατίων. Θα πραγµατοποιηθεί διευθέτηση (υποβιβασµός ή ανύψωση κατά 

περίπτωση) των υπαρχόντων φρεατίων, ώστε η στάθµη τους να ταυτιστεί µε τα υψόµετρα του 

ασφαλτικού οδοστρώµατος. 

• ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος. Προβλέπεται η αναδιαγράµµιση του οδοστρώµατος σε όλο το µήκος του 

αστικού κλάδου που ανέρχεται περίπου σε 5,7 km. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δώσει εντολή στον ανάδοχο για την εκτέλεση και άλλων εργασιών στο 

οδικό δίκτυο ΠΕ Πιερίας, όπως περιγράφονται στην ενότητα Ε. 

 

Γ. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το παράπλευρο δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Μ.Ε.Θ. ανέρχεται σε 19,9 km εκ 

των οποίων τα τελευταία 5,356 km στο νότιο τµήµα από Παλαιά Γέφυρα Σίνδου µέχρι τη Γέφυρα Χαλάστρας 

είναι χωµατόδροµος κακής βατότητας. 

Το παραπάνω οδικό δίκτυο αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα : 

 

α/α ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ  ΑΠΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ ΜΗΚΟΣ 

1 Αριστερός και ∆εξιός S.R. από Κ.∆. ΑΘΕ περιοχής οδού ∆άφνης µέχρι ΚΤΕΛ και 
οδό 26ης Οκτωβρίου 

1,810 km 

2 Αριστερός S.R. από κόµβο ΚΤΕΛ µέχρι είσοδο Λαχαναγοράς 0,970 km 

3 ∆εξιός SR από περιοχή Α/Κ Κ16 µέχρι αδιέξοδο (µετά το ρέµα Χάρµπαλη) 1,025 km 

4 ∆εξιός SR από Α/Κ Κ1 µέχρι Α/Κ Κ16 (οδός Αν. Ρωµυλίας µέχρι τη ζώνη έργων 
του Κ16, στην εγκατάσταση ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ NISSAN) 

2,785 km 

5 Αριστερός S.R. από οδό Πόντου (περιοχή Λαχαναγοράς) µέχρι το αδιέξοδο µετά 
την Α.∆. Καλοχωρίου 

3,337 km 

6 Άνω διάβαση Καλοχωρίου. 0,811 km 

7 Τµήµα δεξιού S.R. από Parking Γαλλικού µέχρι Παλαιά Γέφυρα Σίνδου      2,467 km 

8 Αριστερός S.R. από Parking Γαλλικού προς Κατερίνη   0,575 km 

9 Τµήµα δεξιού S.R.από Παλαιά Γέφυρα Σίνδου µέχρι Γέφυρα Χαλάστρας   6,121 km 

  ΣΥΝΟΛΟ 19,901 km 

 

 Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν κυρίως είναι: 

• Κοπή αυτοφυούς βλάστησης  

• Καθαρισµός ερεισµάτων από φερτά υλικά 

• ∆ιαγράµµιση του οδοστρώµατος 

σε όλο το µήκος των παράπλευρων οδών. Ειδικότερα σε κάθε κλάδο θα πραγµατοποιηθούν οι εξής 

πρόσθετες εργασίες: 

Γ1.  Αριστερός και ∆εξιός S.R. από Κ.∆. ΑΘΕ περιοχής οδού ∆άφνης µέχρι ΚΤΕΛ και οδό 26ης 

Οκτωβρίου 
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Τµήµα µήκους 1.810 m συνδέει τον σταθµό ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» µε την οδό 26
ης

 Οκτωβρίου (στο ύψος του 

στρατοπέδου ΚΑΚΙΟΥΣΗ). 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

• Καθαρισµός επενδεδυµένων τάφρων 

• Καθαρισµός ερείσµατος από απορρίµµατα και ξένα υλικά στην περιοχή της Κάτω ∆ιάβασης του 

αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ 

• Τοποθέτηση χυτοσιδήρων καλυµµάτων και εσχαρών.   

 

Γ2.  Αριστερός S.R. από κόµβο ΚΤΕΛ µέχρι είσοδο Λαχαναγοράς 

Τµήµα µήκους 970 m περίπου  οδεύει µε αρχή τον κυκλικό κόµβο της περιοχής του ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 

µέχρι την είσοδο της Λαχαναγοράς. 

Οι εργασίες που προβλέπονται κυρίως είναι: 

• Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης 

• Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάµενο τεχνικό έργο. 

 

Γ3.  ∆εξιός SR από περιοχή Α/Κ Κ16 µέχρι αδιέξοδο (µετά το ρέµα Χάρµπαλη) 

Τµήµα µήκους 1.000 m περίπου αρχίζει από τη ζώνη των έργων του Κ16 µε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη 

και καταλήγει σε αδιέξοδο. 

Προ  του διαχωρισµού της ∆υτικής Εισόδου και της 26
ης

 Οκτωβρίου υφίσταται είσοδος – έξοδος στον κλάδο 

του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ (µε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη).  

Οι εργασίες που προβλέπονται  κυρίως είναι: 

• Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης 

• Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος. 

 

Γ4.  ∆εξιός SR από Α/Κ Κ1 µέχρι Α/Κ Κ16 (οδός Αν. Ρωµυλίας µέχρι τη ζώνη έργων του Κ16, στην 

εγκατάσταση ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ NISSAN) 

Τµήµα µήκους 2.785 m (οδός Ανατολικής Ρωµυλίας) αρχίζει από την περιοχή του Κόµβου Κ1 και καταλήγει  

στη ζώνη των έργων κατασκευής του Α/Κ Κ16 (εγκατάσταση ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ NISSAN) 

Οι εργασίες που προβλέπονται κυρίως είναι: 

• Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην πλευρά της υπάρχουσας τάφρου 

• Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και ειδικότερα Κ28 στις διασταυρώσεις µε κάθετες οδούς. 

 

Γ5.  Αριστερός S.R. από οδό Πόντου (περιοχή Λαχαναγοράς) µέχρι το αδιέξοδο µετά την Α.∆. 

Καλοχωρίου 

Τµήµα µήκους 3.337 m µε αρχή την οδό Πόντου καταλήγει σε αδιέξοδο στην περιοχή του κόµβου Κ1.  

Η αρχή του τµήµατος από την οδό Πόντου και για µήκος 300 m περίπου αποτελεί παραλλαγή, που 

κατασκευάστηκε στα πλαίσια των έργων κατασκευής του Α/Κ Κ16, του προϋπάρχοντος δρόµου. 

Οι εργασίες που προβλέπονται κυρίως είναι: 

• Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώµατος σε µήκος 200 m προ της ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιών. 

• Τοπική αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος 

• Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και ειδικότερα Κ28 στις διασταυρώσεις µε κάθετες οδούς 

 

Γ6.  Άνω διάβαση Καλοχωρίου   
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Το συνολικό µήκος του τµήµατος ανέρχεται σε 800 m περίπου και συνδέει την αριστερή µε την δεξιά  

παράπλευρη οδό του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ µέσω Άνω ∆ιάβασης. 

Οι εργασίες που προβλέπονται κυρίως είναι: 

• Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώµατος σε µήκος 200 m 

• Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης 

• Επισκευή των αρµών συστολής – διαστολής του τεχνικού 

 

Γ7.  Τµήµα δεξιού S.R. από Parking Γαλλικού µέχρι Παλαιά Γέφυρα Σίνδου 

Τµήµα µήκους 2.467 m οδεύει από το Parking του Γαλλικού επί του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ µέχρι την 

Παλαιά Γέφυρα (Άνω ∆ιάβαση) της Σίνδου. 

Οι εργασίες που προβλέπονται κυρίως είναι: 

• Τοπική αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος  

• Συµπλήρωση – αντικατάσταση πινακίδων σήµανσης κυρίως στην περιοχή της Παλαιάς Γέφυρας Σίνδου 

•  Επισκευή και συντήρηση των κιγκλιδωµάτων στα τεχνικά της αποχετευτικής τάφρου και του αρδευτικού 

καναλιού Σίνδου 

• Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδού στα τεχνικά έργα της αποχετευτικής τάφρου και του 

αρδευτικού καναλιού Σίνδου και παραπλεύρως του αρδευτικού καναλιού. 

 

Γ8.  Αριστερός S.R. από Parking Γαλλικού προς Κατερίνη  

Τµήµα µήκους 575 m οδεύει από το Parking Γαλλικού παράλληλα µε την αρτηρία του αυτοκινητοδρόµου µε 

κατεύθυνση προς Κατερίνη. 

Οι εργασίες που προβλέπονται κυρίως είναι: 

• Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης 

• Kαθαρισµός του δίδυµου σωληνωτού οχετού που παροχετεύει τα νερά στην περιοχή της κάτω διάβασης 

προς την παρακείµενη τάφρο. 

• Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος στην περιοχή της κάτω διάβασης. 

 

Γ9.  Τµήµα δεξιού S.R. από Παλαιά Γέφυρα Σίνδου µέχρι Γέφυρα Χαλάστρας  

Τµήµα µήκους 6.121 m οδεύει από την Παλαιά Γέφυρα της Σίνδου µέχρι τον ηµικόµβο της Χαλάστρας. Στην 

αρχή και σε µήκος 765 m ο δρόµος είναι ασφαλτοστρωµένος, στη συνέχεια είναι χωµατόδροµος κακής 

βατότητας σε επιµέρους τµήµατα.  

Οι εργασίες που προβλέπονται  κυρίως είναι: 

• Kατασκευή οδοστρωσίας µε υλικό υπόβασης στο τµήµα της οδού που δεν φέρει ασφαλτικό οδόστρωµα 

(χωµατόδροµος) 

• Τοπική  αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος 

• Συµπλήρωση- αντικατάσταση πινακίδων σήµανσης 

• Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδού παραπλεύρως του αρδευτικού καναλιού. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δώσει εντολή στον ανάδοχο για την εκτέλεση και άλλων εργασιών στο 

οδικό δίκτυο ΠΕ Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφονται στην ενότητα Ε. 
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∆. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

Το παράπλευρο δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Κιλκίς ανέρχεται σε 3,1 km. 

Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και περιλαµβάνουν 

κυρίως : 

• Καθαρισµό ερεισµάτων νησίδων και  περιβάλλοντα χώρου από φερτά υλικά 

• Φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος κατά τµήµατα 

• Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης µεταβλητού πάχους 

• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας κατά τµήµατα 

• ∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος στα τµήµατα που θα πραγµατοποιηθούν ασφαλτικές εργασίες. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δώσει εντολή στον ανάδοχο για την εκτέλεση και άλλων εργασιών στο 

οδικό δίκτυο ΠΕ Κιλκίς, όπως περιγράφονται στην ενότητα Ε. 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ε1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες (ΝΕΤ Ο∆Ο Α-2): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο 

εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (ΝΕΤ Ο∆Ο Α-2.1): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας στα τµήµατα στα οποία προβλέπεται εξυγίανση του οδοστρώµατος. 

• ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες (ΝΕΤ Ο∆Ο Α-4.1) : Οι εργασίες προβλέπονται 

να πραγµατοποιηθούν  στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της 

Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη διάνοιξη νέων σε τµήµατα στα οποία δεν έχουν διανοιχθεί 

τάφροι.  

• Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους 

έδαφος (ΝΕΤ Ο∆Ο Α-14): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό 

δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τον 

καθαρισµό υφιστάµενων τάφρων (επενδεδυµένων µε σκυρόδεµα ή µη) από φερτά υλικά και 

απορρίµµατα. 

• Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0 m (ΝΕΤ Ο∆Ο Α-15): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τον καθαρισµό οχετών από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά και 

απορρίµµατα. 

• Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος (ΝΕΤ Ο∆Ο Α-16): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας. 

• Καθαρισµός φρεατίων (σχετ. ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.30.01): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν 

στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 
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• Καθαρισµός ερείσµατος από χαλαρά υλικά και αυτοφυή βλάστηση (σχετ. ΝΕΤ Ο∆Ο Α-14): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. Έχει σκοπό να αποµακρυνθούν τα φερτά υλικά που έχουν 

συγκεντρωθεί και η χαµηλή αυτοφυής βλάστηση που έχει αναπτυχθεί κατά µήκος των ερεισµάτων και 

παρεµποδίζουν την οµαλή απορροή των επιφανειακών νερών από το οδόστρωµα προς το έρεισµα. Οι 

εργασίες θα εκτελεστούν σε πλάτος 50 cm από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος και µε επιµέλεια 

ώστε να µην προκληθούν βλάβες στα υφιστάµενα στηθαία ασφαλείας. 

 

Ε2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

• Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-1): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός 

των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-4.2): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15 

(ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.2.2): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο 

του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας κυρίως σε τµήµατα όπου θα 

κατασκευαστούν υπόγειοι αγωγοί. 

• Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 

µε σκυρόδεµα C16/20 (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.3.1): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. 

• Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20 (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.3.4): 

Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25 (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.4.4):  Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 (ΝΕΤ 

Ο∆Ο Β-29.4.5): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του  

αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-30.2): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός 

των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-30.3): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός 

των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  
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• Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-49): Οι εργασίες προβλέπονται 

να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της 

Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης για την αντικατάσταση κατεστραµµένων καλυµµάτων και σχαρών. 

Με το ίδιο άρθρο θα πληρωθούν και χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων ηλεκτροφωτισµού.  

• Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (ΝΕΤ Ο∆Ο Β-51): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  

• ∆ίκτυα αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, 

µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 ∆ίκτυα 

µε σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm (ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.30.02.30): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας για την κατασκευή υπόγειου δικτύου αποχέτευσης των επιφανειακών νερών της οδού. 

• Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής - Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 

γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές (ΝΕΤ Υ∆Ρ 11.02.03): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του  αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της 

Π.Ε. Πιερίας. 

• Χαλύβδινες βαθµίδες µε επένδυση από συνθετικά υλικά (ΝΕΤ Υ∆Ρ 11.04): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός 

των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Ανακατασκευή αρµών συστολής-διαστολής γεφυρών µε ελαστοµερές υλικό ασφαλτικής βάσης 

(σχετ. ΝΕΤ Ο∆Ο Β-93): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό 

δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Αρµοί 

συστολής-διαστολής γεφυρών, που παρουσιάζουν βλάβη επισκευάζονται µε αφαίρεση του 

καταστραµµένου τµήµατος αυτών και την κατασκευή νέου µε τη χρήση ελαστοµερούς υλικού ασφαλτικής 

βάσης τύπου Thorma-Joint. Η ικανότητα οριζόντιας µετακίνησης του αρµού θα ανέρχεται σε ±25 mm 

(συνολικά 50 mm). Οι αρµοί θα κατασκευαστούν σε πλάτος 55cm, ενώ το βάθος τους εκτιµάται σε 11cm. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-06-00:2009 «Αρµοί συστολής-διαστολής γεφυρών». 

• Ανακατασκευή αρµών συστολής-διαστολής γεφυρών µε ελαστοµερές υλικό ασφαλτικής βάσης - 

Προσαύξηση τιµής για τµήµατα αρµών µε διατοµή µεγαλύτερη της προβλεπόµενης (σχετ. ΝΕΤ 

Ο∆Ο Β-93): Η εργασία αφορά την περίπτωση ανακατασκευής αρµού µε πλάτος µεγαλύτερο των 55cm 

ή/και βάθος µεγαλύτερο των 11cm (διατοµή µεγαλύτερη των 605 cm
2
) που πληρώνεται ιδιαίτερα µε 

βάση τον όγκο που προκύπτει. 

 

Ε3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

• Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-1.1): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
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• Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10m (ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-1.2): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός 

των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-2.1):  Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας. 

• Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-2.2): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης.  

• Κατασκευή ερεισµάτων (ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-5): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Ε4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

• Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη (ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-1): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Σε περιοχές που πρόκειται να αφαιρεθεί το ασφαλτικό οδόστρωµα (π.χ. 

µε απόξεση) προηγείται η κοπή αυτού µε περιστρεφόµενο δίσκο, ώστε να προκύψουν κατακόρυφες 

παρειές. Σε περίπτωση επούλωσης λάκκων η εργασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, επειδή 

περιλαµβάνεται στην τιµή. 

• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm (ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-2.1): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  Αφαίρεση των επιφανειακών ασφαλτικών στρώσεων µε 

φρεζάρισµα σε βάθος µέχρι 4cm προβλέπεται κατά την ανακατασκευή ασφαλτικών στρώσεων. Εκτός 

της περίπτωσης αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώµατος, φρεζάρισµα είναι δυνατόν να ζητηθεί για 

την αποκατάσταση της επιπεδότητας οδοστρώµατος σε οδικά τµήµατα που παρουσιάζουν 

τροχαυλακώσεις ή λεία και ολισθηρή επιφάνεια (εκτράχυνση). Η εργασία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14:2009 «Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος». Στην τιµή 

περιλαµβάνεται η µεταφορά των προϊόντων της απόξεσης σε αδειοδοτηµένο χώρο εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 cm (ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-2.2): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και  Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα 

για το φρεζάρισµα σε βάθος µέχρι 4cm. 

• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 8 cm (ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-2.3): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε.Κιλκίς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα για 

το φρεζάρισµα σε βάθος µέχρι 4cm. 

• Ασφαλτική προεπάλειψη (ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-3): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. 
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Θεσσαλονίκης. Για τη σύνδεση στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών στρώσεων διαστρώνεται υλικό 

προεπάλειψης σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-01:2009 «Ασφαλτική προεπάλειψη».  

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-4):: Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Κιλκίς. Για τη σύνδεση διαδοχικών ασφαλτικών στρώσεων 

διαστρώνεται συγκολλητική επάλειψη.  

• Επούλωση λάκκων µε θερµό ασφαλτόµιγµα (σχετ. ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-8.1): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Μεµονωµένοι λάκκοι στο οδόστρωµα έκτασης έως 10m2 ο καθένας αποκαθίστανται µε 

τοπική επούλωση που περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους εργασίες: 

o Τοµή του ασφαλτικού οδοστρώµατος περιµετρικά του λάκκου 

o Αφαίρεση των καταστραµµένων ασφαλτικών στρώσεων στην περιοχή της βλάβης και σε ικανό 

βάθος (ανάλογα µε το βάθος του λάκκου) 

o Καθαρισµό από εναποµείναντα χαλαρά υλικά 

o Συγκολλητική επάλειψη µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα (κατιονικό) ΚΕ-1 

o Πλήρωση λάκκου µε έτοιµο θερµό ασφαλτόµιγµα (ασφαλτικό σκυρόδεµα σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-05-03-11-04:2009) 

o Iσοπέδωση της επιφάνειας του διαστρωµένου ασφαλτοµίγµατος 

o Συµπύκνωση του διαστρωµένου ασφαλτοµίγµατος µε χειροκίνητη δονητική πλάκα 

• Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος (ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-6): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Κιλκίς. Πραγµατοποιούνται για την 

εξοµάλυνση της επιφάνειας ή για την ενίσχυση ασφαλτικών οδοστρωµάτων, σε τµήµατα του 

οδοστρώµατος που παρουσιάζουν έντονες παραµορφώσεις (π.χ. µεταβατικά επιχώµατα τεχνικών 

έργων). Η εργασία εκτελείται σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου» 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 

(ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-8.1): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του 

αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Κιλκίς. Η εργασία 

εκτελείται σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου» 

• Σφράγιση µεµονωµένων ρωγµών ασφαλτικού οδοστρώµατος µε υλικό εφαρµοζόµενο εν θερµώ 

(σχετ. ΝΕΤ Ο∆Ο Β-43.1): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό 

δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Μεµονωµένες διαµήκεις ή εγκάρσιες ρωγµές στο ασφαλτικό οδόστρωµα αποκαθίστανται µε τοπική 

επούλωση, η οποία πραγµατοποιείται µε την χρήση θερµών ή ψυχρών ασφαλτικών υλικών σφράγισης 

και περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους εργασίες: 

o Αποκάλυψη και διεύρυνση της ρωγµής, 

o καθαρισµό της ρωγµής από χαλαρά υλικά µε τη διοχέτευση αέρα υπό πίεση, 

o ενδεχόµενη επάλειψη της ρωγµής µε κατάλληλο υλικό ασταρώµατος, 
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o χειρωνακτική διάστρωση θερµού ή ψυχρού ασφαλτικού υλικού σφράγισης ρωγµών (µίγµα 

ελαστοµερούς ασφαλτικού γαλακτώµατος και συνθετικών ρητινών) κατά µήκος της ρωγµής µε 

συρόµενο κάδο,  

o διάστρωση θραυστής άµµου µε µέγεθος κόκκων 1/3 mm στο νωπό υλικό 

Για την παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθεί κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας 

τύπου 50/70. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος αδρανών θα ανταποκρίνεται στους τύπους 

ασφαλτοµιγµάτων ΑΣ20 ή ΑΣ 12,5.. Σε περίπτωση κατά την οποία η επέµβαση εκτείνεται σε βάθος 

µεγαλύτερο µιας στρώσης, τότε κατασκευάζονται διαδοχικά περισσότερες ασφαλτικές στρώσεις, που 

επιµετρώνται επιπλέον. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται για τις υποκείµενες ασφαλτικές στρώσεις να γίνει 

χρήση ασφαλτοµίγµατος τύπου ΑΣ31,5.  

 

Ε5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.1.5): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.1.6): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.2.3) : 

Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  

• Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.3.1): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν 

στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  

• Αντικατάσταση αντανακλαστικών στοιχείων σε στηθαία ασφάλειας οδών: Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός 

των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Πρόσθετη αποζηµίωση για την αποκατάσταση φθαρµένων ή κατεστραµµένων µεταλλικών 

στηθαίων ασφαλείας (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε.2): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες αφορούν στην αφαίρεση των κατεστραµµένων µεταλλικών στηθαίων 

ασφαλείας, προκειµένου να τοποθετηθούν νέα. Η αφαίρεση περιλαµβάνει την πλήρη αποµάκρυνση 

όλων των επιµέρους στοιχείων των καταστραµµένων στηθαίων (λεπίδες, παρεµβλήµατα, ορθοστάτες 

κλπ.). Σε περίπτωση αποξήλωσης αµφίπλευρων µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας κάθε πλευρά 

επιµετράται ιδιαίτερα. 

• Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε έµπηξη (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-3.1): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
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• Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-3.2): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες αφορούν στην αφαίρεση των κατεστραµµένων άκαµπτων 

στηθαίων τεχνικών έργων οποιουδήποτε τύπου, προκειµένου να τοποθετηθούν νέα. Η αφαίρεση 

περιλαµβάνει την πλήρη αποµάκρυνση όλων των επιµέρους στοιχείων των καταστραµµένων στηθαίων 

(λεπίδες, κοιλοδοκούς, παρεµβλήµατα, ορθοστάτες µε πλάκα έδρασης, κλωβούς αγκύρωσης κλπ.). 

 

Τα µεταλλικά στηθαία ασφάλειας που τοποθετούνται προς αντικατάσταση καταστραµµένων, πρέπει να 

ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN1317 και να φέρουν πιστοποίηση 

συµµόρφωσης CЄ. Όσον αφορά στις επιδόσεις τους (ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικό πλάτος) αυτές 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόµενα στην ΟΜΟΕ-ΣΑΟ ανάλογα µε τη θέση τους στην οδό (έρεισµα 

οδού, κεντρική διαχωριστική ή πλευρική νησίδα, τεχνικά έργα) και το είδος του παρόδιου εµποδίου ή της 

επικίνδυνης θέσης.  

 

Τα µεταλλικά στηθαία φέρουν αντανακλαστικά στοιχεία στερεωµένα στην αυλακωτή λεπίδα. Τα 

αντανακλαστικά στοιχεία έχουν χρώµα κόκκινο και αργυρόλευκο. Έχουν µορφή κυκλική, ορθογωνική ή 

τραπεζοειδή µε ελάχιστη αντανακλαστική επιφάνεια 50cm
2
. Η αντανακλαστική επιφάνεια διαµορφώνεται από 

γυάλινα φακίδια στεγανοποιηµένα και ενσωµατωµένα σε πλαστική βάση ή από ακρυλικούς πρισµατικούς 

κρυστάλλους ερµητικά στεγανοποιηµένους σε πλαστική βάση ή από οπισθανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙΙ 

(υπέρ-υψηλή αντανακλαστικότητα). Η αντανακλαστική επιφάνεια προσαρµόζεται στερεά πάνω σε βάση 

αλουµινίου, ώστε να είναι δυνατή η στερέωσή πάνω στην αυλακωτή λεπίδα. Σε οδούς διπλής κατεύθυνσης 

τοποθετούνται εναλλάξ στοιχεία κόκκινου και αργυρόλευκου χρώµατος, ώστε από τους οδηγούς των 

οχηµάτων να είναι ορατά στο δεξιό άκρο της οδού κόκκινα στοιχεία ανά 8,00m και στο αριστερό άκρο της 

οδού αργυρόλευκα στοιχεία επίσης ανά 8,00m. 

 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να µην αποδεχθεί την χρήση προτεινόµενων συστηµάτων στηθαίων ασφάλειας. 

Ενδεχόµενοι λόγοι µη αποδοχής µπορούν να αποτελέσουν: 

• η ύπαρξη διατάξεων ή στοιχείων δεσµευµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 

• η απαίτηση οµοιοµορφίας µε ήδη υπάρχοντα συστήµατα στο οδικό δίκτυο, 

• η διαφοροποίηση του πάχους των αυλακωτών λεπίδων στα προτεινόµενα προς τοποθέτηση νέα 

στηθαία, στα πλαίσια του παρόντος έργου,  

• η διαφοροποίηση στη µορφή και στις διαστάσεις των ορθοστατών, 

• διαφοροποιήσεις στην ποιότητα του χάλυβα, στα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία (λεπίδες, 

ορθοστάτες), 

• η αδυναµία κατασκευαστικής ή ακόµα και λειτουργικής συνεργασίας µε τα γειτονικά στηθαία ασφάλειας, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συναρµογής σε στηθαία τεχνικών έργων.   

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας σε έρεισµα οδού, κεντρικές διαχωριστικές ή 

πλευρικές νησίδες θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα επιµέρους τεµάχια των παλιών στηθαίων (αυλακωτές 

λεπίδες, ορθοστάτες, παρεµβλήµατα κλπ.), να πληρωθούν οι οπές µε εδαφικό υλικό και να ακολουθήσει 

συµπύκνωση, ώστε η έµπηξη των νέων ορθοστατών να γίνει σε στερεό και απόλυτα συµπυκνωµένο έδαφος. 

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης µεταλλικών στηθαίων σε τεχνικά έργα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο 

αποκατάστασης του δοµικού στοιχείου έδρασης και ενδεχόµενα η αντικατάσταση του κλωβού αγκύρωσης. 
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• Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-4.1): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν 

στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. 

• Σιδηρά κιγκλιδώµατα (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-4.2): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. 

• Αφαίρεση πινακίδων σήµανσης: Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο 

οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Αφαίρεση στύλων στήριξης πινακίδων: Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Πλαστικοί οριοδείκτες οδού (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-6): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00:2009 «Οριοδείκτες 

οδού». 

• Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  µε αναγραφές και σύµβολα από αντανακλαστική µεµβράνη 

τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-8.2.2): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι πληροφοριακές πινακίδες είναι πλήρως αντανακλαστικές και 

ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. Σ-

301, Σ-304, Σ-305, Σχέδια Κατασκευής του έτους 1974 και «Προσωρινή προδιαγραφή 

αντανακλαστικότητας πινακίδων σήµανσης οδών» του έτους 1997. Κατασκευάζονται από µεµονωµένα 

επίπεδα ελάσµατα σκληρού αλουµινίου (τύπος AlMg 2) πάχους 3 mm, τα οποία θα συνδέονται µεταξύ 

τους και µε τον κάναβο νευρώσεων µε τρόπο µη ορατό από την εµπρόσθια όψη τους. Η µπροστινή 

επιφάνειά τους καλύπτεται από οπισθανακλαστική µεµβράνη τύπου Ι (κανονικής αντανακλαστικότητας) 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1 και φέρουν αναγραφές και ενδείξεις από: 

o οπισθανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας) σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1 για πληροφοριακές πινακίδες, 

o µεµβράνη µαύρου χρώµατος για πρόσθετες πινακίδες. 

Το ύψος των πεζών γραµµάτων στις προειδοποιητικές πληροφοριακές και στις επιβεβαιωτικές πινακίδες 

ανέρχεται σε 150mm, ενώ για τις πινακίδες θέσης µορφής βέλους σε 100mm. Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα 

να ζητήσει µεταβολή (αύξηση ή µείωση) του ύψους πεζών γραµµάτων στις πληροφοριακές πινακίδες 

ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Όλες οι πληροφοριακές πινακίδες θέσης µορφής βέλους φέρουν 

αναγραφές σε ελληνική και λατινική γραφή. Σε περίπτωση ανάρτησης στους ίδιους στύλους 

περισσότερων πληροφοριακών πινακίδων θέσης µορφής βέλους, τότε όλες θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις, 

όπως αυτές θα προκύψουν από τη διαστασιολόγηση της µεγαλύτερης πινακίδας. 

• Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-9.1) και ρυθµιστικές 

µεσαίου µεγέθους (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-9.4): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Για την προµήθεια και την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης οδών κινδύνου και 

ρυθµιστικών ισχύουν οι Τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-
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305 «Σχέδια Κατασκευής» του έτους 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311 του έτους 1986 και «Προσωρινή 

προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήµανσης οδών» του έτους 1997). Κατασκευάζονται από 

επίπεδο έλασµα σκληρού αλουµινίου πάχους 3 mm, το οποίο καλύπτεται από οπισθανακλαστική 

µεµβράνη τύπου ΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1 µε 

εξαίρεση τα σύµβολα µαύρου χρώµατος. 

• Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-10.2): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου 

ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα 

είναι κατασκευασµένοι από επιψευδαργυρωµένο χαλυβδοσωλήνα µε ραφή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ10255 από χάλυβα κατηγορίας S195T (πράσινη ετικέτα). Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροσωλήνες DN 

80mm (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-10.2) µε εξωτερική διάµετρος 89,9mm, πάχος τοιχώµατος 4,0mm και µήκος 3,30m. 

Η κεφαλή των στύλων διαµορφώνεται κλειστή µε µορφή ηµισφαιρική ή επίπεδη. 

• ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή (ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-17.1): Οι εργασίες προβλέπονται 

να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της 

Π.Ε. Πιερίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Κιλκίς. Οι εργασίες οριστικής διαγράµµισης περιλαµβάνουν 

την κατασκευή νέας διαγράµµισης ή τη συντήρηση υπάρχουσας (αναδιαγράµµιση οδού) και αφορούν σε 

διαµήκεις (γραµµές καθοδήγησης ή οριογραµµές), εγκάρσιες (διαβάσεις πεζών κλπ.) και αναγραφές – 

σύµβολα. Σαν υλικό οριστικής διαγράµµισης θα χρησιµοποιηθεί λευκό χρώµα ακρυλικής βάσης, το οποίο 

φέρει  πιστοποίηση συµµόρφωσης κατά CЄ. Το χρώµα θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα υλικά 

για την κατασκευή λευκής οπισθανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από το συγκεκριµένο χρώµα 

διαγράµµισης (αραιωτικό – διαλυτικό, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές υλικό κλπ.), 

στις ποσότητες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας. Πριν από την έναρξη των 

εργασιών διαγράµµισης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό επιτυχούς 

ελέγχου σε πεδίο δοκιµών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN1436 και θα πρέπει να εκπληρώνει κατ΄ 

ελάχιστον τις εξής απαιτήσεις, όπως θα προκύπτει από το πιστοποιητικό: 

o Ευκρίνεια κατά την ηµέρα: κατηγορία B3 (τιµή συντελεστή φωτεινότητας β ≥ 0,40) ή κατηγορία Q2 

για στεγνό οδόστρωµα (τιµή συντελεστή φωτεινότητας Qd ≥ 100mcd
.
m

-2.
 lx

-1
), 

o Ευκρίνεια κατά τη νύχτα: κατηγορία R2 για στεγνό οδόστρωµα (τιµή συντελεστή οπισθανάκλασης RL 

≥ 100mcd m
-2

 lx
-1

), 

o Αντιολισθηρότητα: κατηγορία S2 (τιµή SRT ≥ 50), 

o Χρόνος στερεοποίησης: Κανονική στερεοποίηση, δηλαδή ≤ 20min. 

Για την επιβεβαίωση των τιµών αυτών στην έτοιµη διαγράµµιση η Υπηρεσία διενεργεί ελέγχους επιτόπου 

του έργου µε κατάλληλες συσκευές µέσα σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερολογιακών ηµερών από την 

εφαρµογή της διαγράµµισης. 

Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η χρήση κατάλληλου µηχανήµατος διαγράµµισης. Για τη 

γεωµετρία της διαγράµµισης (µορφή και διαστάσεις των γραµµών και συµβόλων) ισχύουν : 

o «Σήµανσις οδών – Προδιαγραφαί διαγραµµίσεων οδοστρωµάτων Σ 308-75», Υ.∆.Ε. ∆εκέµβριος 

1975, 

o οι γερµανικές οδηγίες RMS-1, RMS-2. 

Σε περίπτωση λαθών στη γεωµετρία της διαγράµµισης ο ανάδοχος έχει υποχρέωση µε δικές του 

δαπάνες να αφαιρέσει τις λανθασµένες γραµµές ή σύµβολα µε µέθοδο που θα του υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία και να διαγραµµίσει εκ νέου το οδόστρωµα µε δικές του δαπάνες. Η ποιότητα της έτοιµης 

διαγράµµισης (εργασία και υλικά) ελέγχεται επιτόπου του έργου µε την παρακάτω διαδικασία: Μετά την 
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ολοκλήρωση της διαγράµµισης ενός οδικού τµήµατος ο ανάδοχος ενηµερώνει γραπτά την Υπηρεσία. 

Μέσα σε χρονικό διάστηµα 15 µηνών η Υπηρεσία επιβεβαιώνει την ποιότητα των χρησιµοποιηµένων 

υλικών και της εργασίας ελέγχοντας στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα µε κατάλληλες συσκευές τις βασικές 

ιδιότητες της διαγράµµισης και συγκρίνοντας αυτές µε τις ελάχιστες επιτρεπόµενες τιµές: 

o συντελεστής φωτεινότητας β (ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή συντελεστή φωτεινότητας β = 0,40) ή 

συντελεστής φωτεινότητας Qd (ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή συντελεστή φωτεινότητας Qd = 100 

mcd
.
m

-2.
 lx

-1
), 

o συντελεστής οπισθανάκλασης RL (ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή συντελεστή οπισθανάκλασης RL = 

100 mcd
.
m

-2.
 lx

-1
), 

o συντελεστής πρόσφυσης (ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή SRT = 50), 

o αντοχή (ελάχιστο επιτρεπόµενο ποσοστό της παραµένουσας διαγράµµισης σε σχέση µε την αρχικά 

διαγραµµισµένη επιφάνεια 85%).  

Εφόσον από τον επιτόπιο έλεγχο προκύψει ότι η έτοιµη διαγράµµιση δεν ανταποκρίνεται στην 

προκαθορισµένη ποιότητα έστω σε µια από τις παραπάνω ιδιότητες, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 

επαναλάβει µε δικές του δαπάνες τη διαγράµµιση του συγκεκριµένου οδικού τµήµατος. Ειδικά για τη 

διαγράµµιση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει τµηµατικές παραλαβές ολοκληρωµένων 

οδικών τµηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 170, παρ. 6 του Ν. 4412/2016. 

 

Ε6. Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ 

εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

 

Ε7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

• ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m (ΠΡΣ ΣΤ4.1.1): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας. 

• Ανανέωση κόµης  δένδρων ύψους  µέχρι 4 m (ΠΡΣ ΣΤ4.1.2): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας. 

• Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους  µέχρι 4 m (ΠΡΣ ΣΤ 4.1.3) : Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Πιερίας. 

• Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m (ΠΡΣ ΣΤ4.2.1): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των 

ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. (ΠΡΣ 

ΣΤ4.3.2): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του 

Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. (ΠΡΣ 

ΣΤ4.3.4): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του 

Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους µέχρι 1,70 m (ΠΡΣ 

ΣΤ4.5.1): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του 

Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
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• Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m (ΠΡΣ ΣΤ4.5.2): Οι 

εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ 

εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

• Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες 

και ερείσµατα οδικών αξόνων (ΠΡΣ ΣΤ 6.3.3): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο 

παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες (ΠΡΣ ΣΤ 6.5): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των 

ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων (ΠΡΣ 

ΣΤ8.1.2): Οι εργασίες προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του 

Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές 

νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων (ΠΡΣ ΣΤ8.2.2): Οι εργασίες προβλέπονται να 

πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των ορίων της Π.Ε. 

Κιλκίς. 

• Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m (ΠΡΣ Ζ2.2): Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των 

ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

• Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 µέχρι 0,90 m (ΠΡΣ Ζ.2.3):: Οι εργασίες 

προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκ/δρόµου ΑΘΕ εντός των 

ορίων της Π.Ε. Πιερίας. 

Ε8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Περιλαµβάνει το κόστος υποδοχής σε ειδικά αδειοδοτηµένες µονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), της παρούσας εργολαβίας, όπως αυτά καθορίζονται στην 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-

2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το οποίο δεν περιλαµβάνεται στις 

αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από 

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Υπηρεσία αποδεικτικά παραστατικά ότι τα παραχθέντα 

απόβλητα παραδόθηκαν σε εγκεκριµένα Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.  

 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται, σύµφωνα µε το άρθρο 154, παρ.10 του Ν.4412/2016, η πραγµατική δαπάνη 

που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά, αυξηµένη κατά το εργολαβικό ποσοστό, στο οποίο 

εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας.  
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Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ζ1 .  ΧΡΟΝΟ∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής έργου, το οποίο περιέχει τις εργασίες κατασκευής έργου. Το χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνει: 

∆ιάγραµµα µε ποσοτική κατανοµή των εργασιών ανά µήνα 

Έκθεση που αναλύει και αιτιολογεί τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και το µηχανικό εξοπλισµό που θα 

χρησιµοποιηθεί. 

Η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων θα γίνει µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (άρθρο 145, παρ.3, 

Ν.4412/2016) 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης ορίζεται σε (12) ∆Ω∆ΕΚΑ µήνες. 

 
Ζ2 .  ΣΧΕ∆ ΙΟ  &  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΥΓΕ ΙΑΣ  –  ΑΣΦΑΛΕ ΙΑΣ  

 
Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

υποβάλει για έγκριση στη διευθύνουσα υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.) σύµφωνα 

µε την υπ΄ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14.3.2001). Οι ελάχιστες απαιτήσεις 

για το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής: 

• πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφέλειας, 

• πληροφορίες για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν, 

• εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για επικίνδυνες εργασίες που δεν µπορούν να αποφευχθούν, 

• συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης για τον εναποµείναντα εργασιακό κίνδυνο, 

• πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των 

εργαζοµένων, 

• µελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου και 

προκύπτουν από τις µελέτες (ειδικοί τύποι ικριωµάτων, διατάξεις πρόσδεσης για εργασία σε ύψος, 

µεγάλα ορύγµατα ή επιχώµατα κλπ.),  

• διαδικασίες για το χειρισµό θεµάτων ασφάλειας και υγείας για µελέτες που πραγµατοποιούνται, αφού 

έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

 

Εκτός από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.) ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να 

συντάξει και να τηρεί στο εργοτάξιο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου, που θα 

συµπληρώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια κατασκευής και θα παραδοθεί µε την παραλαβή του έργου 

στην Υπηρεσία. 

Στο Φ.Α.Υ. θα περιλαµβάνονται όλα τα επιµετρητικά στοιχεία του έργου σηµειωµένα πάνω σε χάρτη 

κλίµακας κατ’ έλάχιστον 1:5000, µε καταγραφή των θέσεων αποκατάστασης οδοστρωµάτων, των θέσεων 

τοποθέτησης ή αντικατάστασης στηθαίων και των πινακίδων σήµανσης, τα οποία θα παραδοθούν στην 

υπηρεσία ηλεκτρονικά. 

 

Ζ3 .  Π ΙΣΤΟΠΟ ΙΗΣΗ  ΥΛ ΙΚΩΝ  

Για τη µεταφορά των υλικών ισχύουν τα εξής: 

• Για τις χωµατουργικές εργασίες και τα τεχνικά έργα η µέση απόσταση µεταφοράς εκτιµάται σε 15 km. 

Ειδικά για τις εργασίες που προβλέπεται µεταφορά και απόθεση σε µονάδα ανακύκλωσης (άρθρο Α.2.1) 
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«Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του 

ορίου των γενικών εκσκαφών» η απόσταση µεταφοράς καθορίστηκε σε 25 km. 

• Για την οδοστρωσία η µέση απόσταση µεταφοράς καθορίστηκε σε 30 km.  Η απόσταση αυτή προκύπτει 

σαν µέσος όρος των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων λήψεως των υλικών (λατοµείων) και των θέσεων 

εκτέλεσης εργασιών για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

• Για τα ασφαλτικά έργα η µέση απόσταση µεταφοράς καθορίστηκε σε 30km. Η απόσταση αυτή προκύπτει 

σαν µέσος όρος των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων λήψεως των υλικών (ασφαλτικού 

συγκροτήµατος) και των θέσεων εκτέλεσης εργασιών για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.  

 

Οι πηγές απόθεσης και λήψης των υλικών, που θα χρησιµοποιήσει, ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτουν 

σχετική αδειοδότηση. Οι µέσες αποστάσεις µεταφοράς ισχύουν ανεξάρτητα από τη βατότητα 

(σταθεροποιηµένο ή µη οδόστρωµα) και την περιοχή (αστική ή υπεραστική) των οδών.  

 

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέτει στην Υπηρεσία έγκαιρα πριν την έναρξη κάθε εργασίας τα αντίστοιχα 

τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών, που πρόκειται να χρησιµοποιήσει, 

προκειµένου η Υπηρεσία να προχωρήσει σε έλεγχο και στη συνέχεια σε αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Σε 

περίπτωση απόρριψης ο ανάδοχος υποχρεούται να εξεύρει άλλα υλικά και να καταθέσει εκ νέου τα 

απαραίτητα στοιχεία αυτών. Κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων και πιστοποιητικών για έλεγχο και αποδοχή εκ 

µέρους της Υπηρεσίας απαιτούνται ειδικότερα για τα εξής υλικά:  

• αρµοί γεφυρών, 

• ασφαλτικά γαλακτώµατα, 

• ασφαλτοµίγµατα, 

• υλικά σφράγισης αρµών, 

• µεταλλικά στηθαία ασφάλειας,  

• οριοδείκτες, 

• πινακίδες σήµανσης, 

• υλικά διαγράµµισης.  

 

Ζ4 .  ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΑΣ ΙΩΝ  

 
Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ατύχηµα εργατικό ή µη 

που τυχόν θα συµβεί στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών του έργου εξαιτίας πληµµελούς εφαρµογής των 

διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας «περί προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων» και της απαιτούµενης 

σήµανσης, όπως αυτή προβλέπεται από την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή.  

 

Για τη σήµανση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης της οδού ισχύουν: 

• τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), 

• η Τεχνική Προδιαγραφή «Σήµανση εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 

περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003), 

• η µε αρ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β΄/2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και 

οδηγιών σήµανσης εκτελούµενων έργων (ΟΜΟΕ−ΣΕΕΟ)» 

• η µε αρ. πρωτ. ∆ΟΥ/οικ/220/15−01−2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕ∆Ι «Μέτρα ρύθµισης κυκλοφορίας για 

την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας − Εφαρµογή των διατάξεων του αριθ. 52 του 
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Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το αριθ. 48 του αριθ. 52 του Ν.2696/1999 

(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το αριθ. 48 του Ν.4313/2014». 

• τα τυπικά σχέδια που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει σχέδια εργοταξιακής σήµανσης, προκειµένου να ακολουθήσει η 

διαδικασία έκδοσης αποφάσεων περιοριστικών µέτρων κυκλοφορίας από τις αρµόδιες Γενικές ∆ιευθύνσεις 

Τροχαίας. 

 

Η προµήθεια, η τοποθέτηση και η συντήρηση των µέσων σήµανσης σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών µέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους καθώς επίσης η αφαίρεσή τους µετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Όλα τα µέσα σήµανσης, τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές, να είναι σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εµφάνισή τους, 

ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς.  

 

Z 5 .  ∆ ΙΑΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ∆ ΙΑΧΕ ΙΡ Ι ΣΗ  ΑΠΟΡΡ ΙΜΜΑΤΩΝ  –  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πρέπει να γίνονται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας περί διαχείρισης 

απορριµµάτων - αποβλήτων (κατοχή αδειών συλλογής και µεταφοράς απορριµµάτων - αποβλήτων), όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµβληθεί µε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης  απορριµµάτων - αποβλήτων οι 

οποίες θα αναλάβουν, τη µεταφορά των απορριµµάτων - αποβλήτων, τη διαλογή - διαχωρισµό των 

απορριµµάτων - αποβλήτων όπου απαιτείται, τη διάθεση των ανακυκλούµενων υλικών στις αντίστοιχες 

εταιρείες ανακύκλωσης και τη διάθεση των υπολοίπων απορριµµάτων - αποβλήτων σε νόµιµα 

αδειοδοτηµένους χώρους. Οι εταιρείες που θα αναλάβουν τη διαχείριση θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες 

κατά ISO 9000 και ISO 14000, να τηρούν όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και να είναι αδειοδοτηµένες 

βάσει της ισχύουσας Νοµοθεσίας περί ∆ιαχείρισης αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003 

/ΦΕΚ1909/22.12.2003 και KYA 36259/1757/E103- ΦΕΚ1312/24.08.2010) 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώσει  εκ των προτέρων την Υπηρεσία  για τις εταιρείες ∆ιαχείρισης 

απορριµµάτων - αποβλήτων µε τις οποίες προτίθεται να συνεργαστεί προκειµένου να ελεγχθεί η 

καταλληλότητα τους και να δοθεί η σχετική έγκριση. 

Οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων, υλικών κ.τ.λ θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις, που να 

µη δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον βάσει της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε 

την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από 

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

Η δαπάνη για την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων και απόξεσης οδοστρώµατος σε 

αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις διαχείρισης περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδος των αντίστοιχων 

εργασιών. Με τη δαπάνη των απολογιστικών θα πληρωθεί το κόστος παράδοσης και απόθεσης των 

αποβλήτων σε εγκεκριµένα Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

στην Υπηρεσία τα αποδεικτικά παράδοσης των παραπάνω υλικών. 

  

Περαιτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση των παρακάτω: 
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• Όσον αφορά τις εργασίες διαγράµµισης ισχύει ότι  κατά τη διάρκεια αυτών , δεν επιτρέπεται ρύπανση του 

οδοστρώµατος ή του περιβάλλοντα χώρου µε υλικά διαγράµµισης. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος 

υποχρεούται µε δική του δαπάνη να καθαρίσει την επιφάνεια, που έχει ρυπανθεί, µέσα σε 24 ώρες. 

• Ο Ανάδοχος έχει την αστική και ποινική ευθύνη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος εξαιτίας της 

απόρριψης των κενών δοχείων των υλικών διαγράµµισης. 

• Σε περίπτωση χρήσης εύφλεκτων υλών (χρώµα, διαλυτικό κλπ), ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη 

για πυρκαγιά και για οποιαδήποτε βλάβη των υλικών, των µηχανηµάτων, του προσωπικού ή τρίτων. 

Είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει σχετικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να τηρεί τους ισχύοντες 

κανονισµούς ασφάλειας. 

 

Ζ6 .  ΕΤΟ ΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ -ΑΝΤ ΙΜΕΤΩΠ ΙΣΗ  ΕΠΕ ΙΓΟΥΣΩΝ ,  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Επειδή το αντικείµενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση του οδοστρώµατος, της οδικής σήµανσης, η 

αποκατάσταση στοιχείων ασφαλείας της οδού που έχουν υποστεί βλάβη από χρήση και η άµεση επέµβαση 

για την αντιµετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών καταστάσεων που άπτονται της οδικής ασφάλειας κλπ ο 

ανάδοχος καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης έχει υποχρέωση να εκτελεί άµεσα τις εργασίες 

αποκατάστασης των βλαβών που θα προκύπτουν, ύστερα από την ειδοποίηση του, είτε τηλεφωνικά, είτε µε 

Φαξ, είτε µε γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, όπου θα καθορίζονται οι θέσεις και το είδος των εργασιών. 

Το προσωπικό του συνεργείου αυτού θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισµένο, άρτια εκπαιδευµένο τόσο 

τεχνικά όσο και υλικά για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστάσεων. 

Στις υποχρεώσεις του συνεργείου του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται επίσης η εφαρµογή των διατάξεων 

σήµανσης για εκτροπή της κυκλοφορίας και γενικά σήµανσης µε διάθεση καταλλήλων πινακίδων σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Τροχαίας, 

Όσο αφορά λοιπόν σε έκτακτες και επείγουσες επεµβάσεις, ως προθεσµία αποκατάστασης βλαβών ισχύουν 

τα διαλαµβανόµενα του άρθρου 7 παράγραφος 6 του Ν. 3481/2006, όπου ορίζεται ότι η υποχρεωτική 

(αποκλειστική) προθεσµία για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης δεν πρέπει να υπερβεί τις 10 ηµέρες 

από τη λήψη του παρόντος εγγράφου µε συσκευή τηλεοµοιοτυπίας. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται να 

προβαίνει αυθηµερόν στην οριοθέτηση της περιοχής της βλάβης και στην τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης 

προς αποφυγή ατυχηµάτων.  

Κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν θα εκτελεί από µόνος του καµία απολύτως εργασία χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και από λήψης της εντολής αυτής θα συµµορφώνεται στην ολοκλήρωση των 

εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Ν. 3481/2006. 

Ο ανάδοχος µετά την περαίωση των συγκεκριµένων εργασιών κάθε έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, 

οφείλει να αναφέρει εγγράφως στη υπηρεσία την ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών σε κάθε θέση και ότι 

οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης 

και να αποστέλλει φωτογραφίες.  

Η δαπάνη για τις ανωτέρω επεµβάσεις αντιµετώπισης επειγουσών αναγκών, περιλαµβάνονται ανηγµένες 

στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερης πρόσθετης αποζηµίωσης για 

την άµεση επέµβαση. 

Για την αποτελεσµατικότητα των επεµβάσεων και εµπρόθεσµη αποκατάσταση των βλαβών εντός της 

ταχθείσης προθεσµίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κατάλληλη στελέχωση, να διαθέτει µόνιµο 

συνεργείο επί τόπου του έργου µε κατάλληλο εξοπλισµό και εξειδικευµένο προσωπικό για την αντιµετώπιση 

βλαβών ασφαλτικών, οδοσήµανσης, αποκατάστασης συστηµάτων ασφάλισης.  



 

 Σελίδα 22 από 25 

 

Ζ7 .  ΛΟ ΙΠΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΙΣ  

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ηµερολόγιο και βιβλίο καταµέτρησης για τις θέσεις που εγκαθίσταται καθώς και 

για τις ποσότητες των κατεστραµµένων υλικών, που µεταφέρονται προς φύλαξη στις αποθήκες. 

Οι φορτοεκφορτώσεις, οι µεταφορές από τον τόπο προµήθειας στην θέση εγκατάστασης σε οποιανδήποτε 

απόσταση και η αποκοµιδή των κατεστραµµένων καθώς και οι σταλίες κλπ. περιλαµβάνονται ανηγµένες στα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης και κατά συνέπεια στην προσφορά του Αναδόχου. 

 



 

 Σελίδα 23 από 25 

 

 
 
 
 
 
Πινακίδα Κ-20 
 
 
 
 
 
Πινακίδα Κ-6α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλαστικοί κώνοι ύψους 0,50 
m 
 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµαιοφόρος 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 1: Σήµανση εκτελούµενων εργασιών µικρής διάρκειας  
σε οδό διπλής κατεύθυνσης µε µικρή κυκλοφορία (διαστάσεις σε m) 

 

 



 

 Σελίδα 24 από 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµαιοφόρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλαστικοί κώνοι ύψους 
0,50 m 
 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κινητή µονάδα σήµανσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµαιοφόρος 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 2: Σήµανση εκτελούµενων εργασιών µικρής διάρκειας  
σε οδό διπλής κατεύθυνσης µε σηµαντική κυκλοφορία (διαστάσεις σε m) 



 

 Σελίδα 25 από 25 

 

 
 
 
 
Πινακίδες Κ-20 και Ρ-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μηχάνηµα διαγράµµισης 
µε αναλάµπονα βέλη 
εµπρός και πίσω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλαστικοί κώνοι ύψους 
0,50 m 
 
 
 
 
 
 
 
Πινακίδες Κ-20 και Ρ-30 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 3: Σήµανση εργασιών διαγράµµισης αξονικής γραµµής 
(συνεχής ή διακεκοµµένη) σε οδό διπλής κατεύθυνσης (διαστάσεις σε m) 
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