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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ

Η σύμβαση έχει σκοπό τη συντήρηση στην ευρύτερη περιοχή του παράπλευρου  Οδικού δικτύου
της  εσωτερικής  Περιφερειακής  Οδού  Θεσσαλονίκης  ,στο  ύψος  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου  και  του   424  Γ.Σ.Ν  ,αρμοδιότητας  της  Υποδιεύθυνσης  Συγκοινωνιακών  Έργων
/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το  εκτιμώμενο  οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης  ανέρχεται  σε  700.000  ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου  του  Φ.Π.Α.  Η  χρηματοδότηση  γίνεται  σε  βάρος  του  προγράμματος
επενδυτικών δαπανών,,ιδίων Πόρων,  ΜΕ Θεσσαλονίκης με τίτλο “Συντήρηση οδοστρώματος στην
παράπλευρη οδό της Περιφερειακής στην περιοχή Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου” ,με κωδικό
2131ΘΕΣ006ΙΔΠ17(Απόφαση 38/2019 Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ,ΑΔΑ: ΩΩΚΚ7ΛΛ-ΨΛΧ)

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Μέσα  στα  πλαίσια  της  σύμβασης  προβλέπεται   η  εκτέλεση  εργασιών συντήρησης  στην
παράπλευρη  Οδό  της  εσωτερικής  Περιφερειακής  Οδού  Θεσσαλονίκης στο  ύψος  του
Γεν.Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του 424 Γ.Σ.Ν , στην ευρύτερη περιοχή.

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 6  μήνες .   Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος
οφείλει  να  διαθέτει  κατάλληλα  εξειδικευμένα  συνεργεία,  κατάλληλο  μηχανολογικό  εξοπλισμό,
κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, για την άμεση και έντεχνη εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εν
λόγω οδικού δικτύου.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει :

3.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η  επισκευή  βλαβών  του  οδοστρώματος  περιλαμβάνει  επεμβάσεις   για  την  αποκατάσταση
οδοστρώματος, που παρουσιάζουν φθορές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος,
2. ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη,
3. ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5 cm
4. ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm,
5. ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους όπου απαιτηθεί.
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3.1.1 Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος

Προβλέπεται η  πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών:

Απόξεση  ασφαλτικού  οδοστρώματος: Αφαίρεση  των  επιφανειακών  ασφαλτικών
στρώσεων  με  φρεζάρισμα  σε  βάθος  μέχρι  8cm προβλέπεται  κατά  την  ανακατασκευή
ασφαλτικών  στρώσεων.  Εκτός  της  περίπτωσης  αποκατάστασης  του  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 1501-05-03-14-00:2009 «Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος»,
Ασφαλτική  συγκολλητική  επάλειψη: Για  τη  σύνδεση  διαδοχικών  ασφαλτικών
στρώσεων  χρησιμοποιείται  όξινο  ασφαλτικό  γαλάκτωμα  (κατιονικό)  ΚΕ-1.  Ασφαλτική
προεπάλειψη  εφαρμόζεται  σε  περίπτωση  διάστρωσης  ασφαλτομίγματος  επί  υλικού
οδοστρωσίας. Η ασφαλτική προεπάλειψη πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-
05—03-11-01:2009.
Ασφαλτική στρώση βάσης Στρώσεις βάσης κατασκευάζονται με συμπυκνωμένο πάχος
5cm σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 .
Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας: Στρώσεις  κυκλοφορίας  κατασκευάζονται  με
συμπυκνωμένο πάχος 5cm σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου» με πάχος 5cm.
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους :Πραγματοποιούνται για την εξομάλυνση
της  επιφάνειας  ή  για  την  ενίσχυση  ασφαλτικών  οδοστρωμάτων  σε  τμήματα  του
οδοστρώματος που παρουσιάζουν έντονες παραμορφώσεις σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-04:2009 .«Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». 

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  ΑΣ 20 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 ΑΣ 31,5.

3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3.2.1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ)

Για  την  προμήθεια  και  την  τοποθέτηση  πινακίδων  σήμανσης  οδών  ρυθμιστικών  ισχύουν  οι
Τεχνικές  οδηγίες  και  προδιαγραφές  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  (Π.Τ.Π.  Σ-301,  Σ-304,  Σ-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. 

Οι  στύλοι  στήριξης  των  πινακίδων  θα  είναι  κατασκευασμένοι  από  επιψευδαργυρωμένο
χαλυβδοσωλήνα  με  ραφή  κατά  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ10255  από  χάλυβα  κατηγορίας  S195T
(πράσινη ετικέτα). ΟΙ διαστάσεις τους ανέρχονται σε:dn 40mm (1 1/2’’)
Η κεφαλή των στύλων διαμορφώνεται κλειστή με μορφή ημισφαιρική ή επίπεδη.

3.2.2 ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
Θα τοποθετηθούν :

• σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας  S235J  κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10025-1 ,σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο περιγραφικό τιμολόγιο.
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• Σιδηροσωλήνες  κιγκλιδωμάτων  γεφυρών,γαλβανισμένοι  με  ραφή  κατά  ΕΛΟΤ
ΕΝ10256, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο περιγραφικό τιμολόγιο.

3.2.3ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

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 – σύμβολά.

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:

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),
Ευκρίνεια  κατά  τη  νύχτα:  κατηγορία  R2  για  στεγνό  οδόστρωμα  (τιμή  συντελεστή
οπισθανάκλασης RL ≥ 100mcd m-2 lx-1),
Αντιολισθηρότητα: κατηγορία S2 (τιμή SRT ≥ 50),
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 :

«Σήμανσις  οδών  –  Προδιαγραφαί  διαγραμμίσεων  οδοστρωμάτων  Σ  308-75»,  Υ.Δ.Ε.
Δεκέμβριος 1975,
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 θα διαγραμμίσει εκ νέου το οδόστρωμα.

Η ποιότητα της έτοιμης διαγράμμισης (εργασία και υλικά) ελέγχεται επιτόπου του έργου με την
παρακάτω διαδικασία: Μετά την ολοκλήρωση της διαγράμμισης ενός οδικού τμήματος ο ανάδοχος
ενημερώνει γραπτά την Υπηρεσία. Μέσα σε χρονικό διάστημα 6 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:

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),
συντελεστής οπισθανάκλασης  RL (ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή συντελεστή οπισθανάκλασης
RL = 100 mcd.m-2. lx-1),
συντελεστής πρόσφυσης (ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή SRT = 50),
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
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3.2.4  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  –  ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Θα τοποθετηθούν:

1. πλαστικά κολωνάκια σήμανσης για ρύθμιση και έλεγχο της Οδικής κυκλοφορίας,σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται στο περιγραφικό τιμολόγιο.

2. Ελαστικοί  διαχωριστές  λωρίδων κυκλοφορίας  διπλής  όψεως  σε  σχήμα  πτερυγίου  με  τρεις
αντανακλαστικές λωρίδες λευκού χρώματος,σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο περιγραφικό
τιμολόγιο.

3.3   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  (  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ)

Θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  καθαρισμού  φρεατίων  υδροσυλλογής,από  φερτά  υλικά,
προσχώσεις και θα ελεγχθεί η λειτουργία αυτών σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο περιγραφικό
τιμολόγιο.

4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 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  Διαχείρισης  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
Διαχείρισης 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,  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.

  Επίσης 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.
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5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Οι  πηγές  Απόθεσης  και  λήψης  των  υλικών,  που  θα  χρησιμοποιήσει,  ο  ανάδοχος  πρέπει  να
διαθέτουν σχετική αδειοδότηση. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς των υλικών για τις εργασίες, στις
τιμές των οποίων ενσωματώνεται και η δαπάνη μεταφοράς (ασφαλτικές εργασίες ), εκτιμήθηκαν  σε
30km και 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:

1. ασφαλτικά γαλακτώματα,
2. ασφαλτομίγματα,
3. οριοδείκτες,
4. πινακίδες σήμανσης,
5. υλικά διαγράμμισης.

6.ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να συντάξει σχέδια εργοταξιακής σήμανσης,
προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας
από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Τροχαίας.
Για τη σήμανση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης της οδού ισχύουν:

1. Ο Ν. 2696/1999 αρ.9 και 10 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), όπως ισχύει σήμερα
2. Η  Τεχνική  Προδιαγραφή  «Σήμανση  εκτελούμενων  οδικών  έργων  εντός  και  εκτός

κατοικημένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003),
3. Οι  ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ  Σήμανση  Εκτελούμενων  Έργων  σε  Οδούς  όπως  εγκρίθηκε  με  τη

ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφαση Υφ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 905Β’/20-05-2011)

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.
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Για  την  σήμανση  περιοχών  εκτελούμενων  έργων,  χρησιμοποιούνται  πινακίδες  κινδύνου  και
ρυθμιστικές  που  φέρουν  επικάλυψη  από  οπισθανακλαστική  μεμβράνη  τύπου  ΙΙ  (υψηλή
αντανακλαστικότητα) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1.

 Οι  πινακίδες  προσωρινής  σήμανσης  στηρίζονται  σε  βάσεις  από  χυτό  συνθετικό  υλικό  (μη
μεταλλικό), που φέρει τις κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση των στύλων στήριξης.
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Με την αριθμό πρωτ.296593(4474)/10 -6-2019. απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
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