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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 .  ΓΕΝΙΚΑ

Η  σύμβαση  έχει  σκοπό  να  καλύψει  ανάγκες  συντήρησης  της  Περιφερειακής  Οδού
Θεσσαλονίκης,  αρμοδιότητας  της  Υποδιεύθυνσης  Συγκοινωνιακών  Έργων  της  Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το  εκτιμώμενο  οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης  ανέρχεται  σε  8.000.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.) Η χρηματοδότηση γίνεται σε βάρος του εναρίθμου έργου
2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ 008 του ΠΔΕ 2019, με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  ΕΘΝΙΚΟΥ  &  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΤΗΣ
ΠΚΜ», συνολικού προϋπολογισμού 40.182.586,45 € και το συγκεκριμένο έργο είναι υποέργο
του  ως  άνω  με  τίτλο:  «Βελτίωση,  αναβάθμιση,  επισκευή  της  Περιφερειακής  Οδού
Θεσσαλονίκης».

Με το παρόν έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης και επισκευής
υφισταμένων  οδοστρωμάτων,  εργασίες  αναβάθμισης  και  συμπλήρωσης  του  εξοπλισμού
σήμανσης - ασφάλειας της εθνικής οδού και εργασίες καθαρισμού.

Οι  εργασίες  θα  υλοποιηθούν  επί  της  Εσωτερικής  και  Ανατολικής  Περιφερειακής  Οδού
Θεσσαλονίκης  από τον  κόμβο  Κ16  (ανισόπεδος  κόμβος  με  αυτοκινητόδρομο  ΠΑΘΕ)  μέχρι
κόμβο  Κ13  (ισόπεδος  κόμβος  με  Εθνική  Οδό  67  Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο).  Εργασίες
προβλέπονται  και στο παράπλευρο δίκτυο,  σε κάθετες οδούς σύνδεσης με το τοπικό οδικό
δίκτυο, καθώς και σε κλάδους των κόμβων. 

2 .  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ

Μέσα στα πλαίσια της σύμβασης προβλέπεται η εκτέλεση κάθε είδους εργασίας αναγκαίας
για τη συντήρηση των οδών. Οι εργασίες διακρίνονται στις εξής ομάδες:
• χωματουργικές εργασίες,
• τεχνικά έργα,
• ασφαλτικές εργασίες, 
• σήμανση – ασφάλεια, 
• εργασίες πρασίνου.

2.1 Χωματουργικές εργασίες

Κατά  μήκος  της  οδού  προβλέπονται  χωματουργικές  εργασίες  για  τον  καθαρισμό
οδοστρώματος,  ερεισμάτων,  τμημάτων πρανών και φρεατίων,  καθώς και των αγωγών τους.
Συγκεκριμένα:

• Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-1): Η εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί τοπικά σε
θέσεις, όπου πρέπει να απομακρυνθεί εδαφικό υλικό που έχει εναποτεθεί με την πάροδο
του χρόνου, στους πόδες των πρανών.
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• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2):  Η εκσκαφή θα
πραγματοποιηθεί τοπικά σε θέσεις, όπου πρέπει να απομακρυνθεί εδαφικό υλικό (γαιώδες-
ημιβραχώδες), που έχει εναποτεθεί με την πάροδο του χρόνου, στα χαμηλά τμήματα και
στους πόδες των πρανών.

• Καθαίρεση  άοπλων  σκυροδεμάτων  (σχετ.  ΝΕΤ  ΟΔΟ  Α-12):  Καθαίρεση  άοπλων
σκυροδεμάτων  (π.χ. πεζοδρόμια γεφυρών)

• Καθαρισμός ερείσματος  ή ρείθρων από χαλαρά υλικά και αυτοφυή βλάστηση (σχετ.
ΝΕΤ ΟΔΟ Α-14): Κατά μήκος των ερεισμάτων, αλλά κυρίως των ρείθρων της διαχωριστικής
κεντρικής και πλευρικών νησίδων,  όπου έχουν συγκεντρωθεί  φερτά υλικά, σκουπίδια και
έχει  αναπτυχθεί  χαμηλή  αυτοφυής  βλάστηση,  θα  εκτελεστούν  εργασίες  απόξεσης  και
απομάκρυνσης αυτών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η  απορροή των επιφανειακών νερών
από το οδόστρωμα προς τα φρεάτια απορροής ομβρίων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν:σε
πλάτος έως 50cm από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώματος. Φερτά υλικά, σκουπίδια και
χαμηλή αυτοφυή βλάστηση, θα απομακρυνθούν και από την επιφάνεια των φρεατίων της
διαχωριστικής κεντρικής νησίδας, καθώς και των πλευρικών νησίδων. 

• Καθαρισμός διαχωριστικής κεντρικής ή πλευρικής νησίδας από χαλαρά υλικά και
αυτοφυή  βλάστηση  (σχετ.ΝΕΤ  ΟΔΟ  Α-14):  Κατά  μήκος  της  διαχωριστικής  κεντρικής
νησίδας, καθώς και των πλευρικών νησίδων, σε πλάτος 1,50m. πίσω από τα κράσπεδα των
νησίδων, όπου έχουν συγκεντρωθεί φερτά και χαλαρά υλικά, εδαφικό υλικό, απορρίμματα,
και έχει αναπτυχθεί χαμηλή αυτοφυής βλάστηση, θα εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού και
απομάκρυνσης αυτών, καθώς και εργασίες μόρφωσης και υποβιβασμού της επιφάνειας των
νησίδων  σε  βάθος  5cm  από  το  άνω  όριο  του  κρασπέδου  ή  της  πλακόστρωσης  ανά
περίπτωση.

• Πρόσθετη αποζημίωση για τοπικό χειρονακτικό καθαρισμό διαχωριστικής νησίδας
(σχετ. ΝΕΤ ΟΔΟ Α- 14)  Μετά τον καθαρισμό της διαχωριστικής κεντρικής και πλευρικών
νησίδων,  με  μηχανικά  μέσα  και  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  στη  νησίδα  παραμένουν,  κατά
τόπους, αυτοφυής βλάστηση και σωροί συμπιεσμένου εδαφικού υλικού, τα οποία δεν είναι
εφικτό  να καθαριστούν με  μηχανικά μέσα,  η  Υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα να ζητήσει  την
απομάκρυνσή αυτών με χειρονακτικά μέσα.

• Καθαρισμός τριγωνικής επενδεδυμένης τάφρου (σχετ.  ΝΕΤ ΟΔΟ Α-14):  Κατά μήκος
της οδού σε τμήματα που στην άκρη της διατομής υπάρχει διαμορφωμένη επενδεδυμένη
τριγωνική τάφρος και έχουν συγκεντρωθεί φερτά υλικά θα εκτελεστούν εργασίες απόξεσης
και  απομάκρυνσης  αυτών,  ώστε  να  μην  παρεμποδίζεται  η  απορροή των  επιφανειακών
νερών.  Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  και  στις  απολήξεις  απορροής  των
τριγωνικών τάφρων. 

• Καθαρισμός οδοστρώματος με μηχανικά μέσα (σχετ. ΝΕΤ ΟΔΟ Α-14): Κατά μήκος των
κεντρικών  ή  πλευρικών  νησίδων,  που  οριοθετούνται  με  κράσπεδα  ή  με  στηθαία
σκυροδέματος,  θα  πραγματοποιηθεί  καθαρισμός  της  επιφάνειας  του  οδοστρώματος  με
αυτοκινούμενο  σάρωθρο.  Το  μηχάνημα  πρέπει  να  διαθέτει  διάταξη  αναρρόφησης  και
δεξαμενή  υποδοχής  των  φερτών  υλών,  καθώς  επίσης  και  βυτίο  νερού  με  διάταξη
καταιονισμού  με  νερό  υπό  πίεση.  Η  εργασία  περιλαμβάνει  και  την  αφαίρεση  χαμηλής
αυτοφυούς βλάστησης με οποιαδήποτε μέσα, που ενδεχόμενα έχει αναπτυχθεί στα άκρα
των κρασπέδων.

• Καθαρισμός οδοστρώματος σε τμήματα κάτωθεν μεταλλικών στηθαίων (σχετ.  ΝΕΤ
ΟΔΟ Α-14): Επιμελημένος καθαρισμός του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί σε τμήματα
διαχωριστικής κεντρικής ή πλευρικής νησίδας, η οποία έχει διαμορφωθεί με  την τοποθέτηση
αμφίπλευρων  στηθαίων (π.χ. τμήμα στην έξοδο από Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση
δυτικά). Οι εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα ή και χειρονακτικά.

• Καθαρισμός  φρεατίων  (σχετ.  ΝΕΤ  ΥΔΡ  16.30.01):  Καθαρισμός  φρεατίων  από  φερτά
υλικά  και  αυτοφυή  βλάστηση  θα  πραγματοποιηθεί  σε  όλα  τα  φρεάτια  κατά  μήκος  της
Περιφερειακής οδού, καθώς και του παράπλευρου οδικού δικτύου αυτής. 

• Καθαρισμός  αγωγών (ΝΕΤ ΥΔΡ 16.40.01,  16.40.02,  16.40.03):  Θα πραγματοποιηθεί
καθαρισμός  των  αγωγών  αποχέτευσης,   που  συνδέουν  τα  φρεάτια,  κατά  μήκος  της
Περιφερειακής οδού, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος.
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2.2 Τεχνικά έργα

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες τεχνικών έργων:

• Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25  (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.4.4)  :  Αφορά
εργασίες  για  την  αποκατάσταση βλαβών  περιορισμένης  έκτασης  για  την  αποκατάσταση
παρόδιων  κατασκευών,  όπως  κρασπεδόρειθρα,  απολήξεις  απορροής  ομβρίων,  καθώς
επίσης για την κατασκευή πρόσθετων φρεατίων αποχέτευσης, εφόσον απαιτείται. 

• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C  εκτός υπογείων έργων (ΝΕΤ
ΟΔΟ  Β-30.2):  Αφορά  τον  οπλισμό  μικροκατασκευών,  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα.  Η
εργασία  εκτελείται  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00  «Χαλύβδινος  οπλισμός
σκυροδεμάτων». 

• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-
30.3:  Αφορά  επίσης  τον  οπλισμό  μικροκατασκευών,  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  όπου
απαιτείται η τοποθέτηση δομικού πλέγματος. Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τη ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-02-01-00 «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος».

• Γαλβανισμένα  σιδηρά  εξαρτήματα  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Β-48):  Αφορά  την  κατασκευή   ή
αντικατάσταση πλαισίων και λοιπών εξαρτημάτων φρεατίων, όπου αυτό απαιτείται. 

• Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-49):  Αφορά την
τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων σε φρεάτια που αυτά λείπουν
ή και σε άλλα που χρήζουν αντικατάστασης.

• Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-51):  Αφορά εργασίες τοποθέτησης
κρασπέδων σε τμήματα που λείπουν ή έχουν καταστραφεί κατά μήκος της Περιφερειακής
οδού.

• Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-52): Αφορά εργασίες τοποθέτησης
ή αντικατάστασης φθαρμένων πλακών πεζοδρομίων, κατά μήκος της κεντρικής νησίδας της
Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.

• Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-93, σχετ.ΝΕΤ
ΟΔΟ Β-93):  Αφορά επεμβάσεις  για την αποκατάσταση αρμών συστολής – διαστολής των
γεφυρών  της   Περιφερειακής  Οδού  Θεσσαλονίκης.  Ειδικότερα  προβλέπεται  η  εκτέλεση
εργασιών  στους  αρμούς   που  βρίσκονται  στη  γέφυρα   άνωθεν  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης-
Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις, στη γέφυρα που βρίσκεται στη χ.θ. 12+000 περίπου,
καθώς επίσης στους αρμούς του κόμβου Κ6 (Νεαπόλεως). Κατά τη διάρκεια της σύμβασης
και εφόσον προκύψουν ανάγκες επισκευής αρμών γεφυρών και άλλων τεχνικών, θα δοθεί
σχετική  εντολή  από  την  Υπηρεσία.  Αρμοί  συστολής  –  διαστολής  γεφυρών,  που
παρουσιάζουν βλάβη επισκευάζονται με αφαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος αυτών και
την  κατασκευή  νέου  είτε  με  την  τοποθέτηση  νέου  αρμοκάλυπτρου,  ενδεικτικού  τύπου
ALGAFLEX, είτε με τη χρήση ελαστομερούς υλικού ασφαλτικής βάσης τύπου Thorma-Joint,
ανάλογα με την περίπτωση και την κρίση της Υπηρεσίας. 

• Επισκευή δομικών στοιχείων με οπλισμένο κονίαμα (σχετ.ΝΕΤ ΟΔΟ Β-95.1):  Αφορά
εργασίες αποκατάστασης δομικών στοιχείων με οπλισμένο κονίαμα σε περίπτωση τοπικής
καταστροφής τεχνικών έργων. Η δαπάνη του χαλύβδινου οπλισμού πληρώνεται ιδιαίτερα.

• Επισκευή δομικών στοιχείων με εποξειδικές ρητίνες (σχετ.ΝΕΤ ΥΔΡ-10.23):  Αφορά
εργασίες  αποκατάστασης  δομικών  στοιχείων  με  εποξειδικές  ρητίνες  για  την  επούλωση
ρηγματώσεων σε τεχνικά έργα. Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-
01:2009 «Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-01-07-02:2009 «Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους».

• Επισκευή  δομικών  στοιχείων  με  εκτοξευόμενο  σκυρόδεμα  (σχετ.ΝΕΤ  ΥΔΡ  ΥΣΦ
4.20.01: Αφορά εργασίες αποκατάστασης δομικών στοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
προβλέπονται σε περίπτωση τοπικής καταστροφής τεχνικών έργων. Εφαρμόζεται η ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-14-01-14-00:2009 «Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με
μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος».
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2.3 Ασφαλτικές εργασίες

2.3.1 Περιγραφή εργασιών 

Με σκοπό τη βελτίωση – αναβάθμιση της οδού θα γίνει επισκευή βλαβών του οδοστρώματος
η  οποία  περιλαμβάνει  επεμβάσεις  για  την  αποκατάσταση  τμημάτων  οδοστρώματος,  που
παρουσιάζουν βλάβες (παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις, τροχαυλακώσεις, λάκκους)
είτε εκτεταμένες, είτε περιορισμένης έκτασης.  Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

• Τομή  ασφαλτικού  οδοστρώματος  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Δ-1):  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  (σχετ.  ΝΕΤ  ΟΔΟ  Δ-2.1,  Δ-2.2  και  Δ-2.3):
Αφαίρεση των επιφανειακών ασφαλτικών στρώσεων με φρεζάρισμα σε βάθος μέχρι 4cm, 6
cm ή 10cm (κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης) 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». Στην τιμή
περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόθεση των προϊόντων απόξεσης σε αδειοδοτημένο χώρο
εναλλακτικής διαχείρισης αλλά όχι και το «κόστος υποδοχής».

• Ασφαλτική  συγκολλητική  επάλειψη  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Δ-4):  Για  τη  σύνδεση  διαδοχικών
ασφαλτικών στρώσεων διαστρώνεται συγκολλητική επάλειψη. Επισημαίνεται ότι η επάλειψη
συγκολλητικής  θα  γίνεται  μόνο  σε  περίπτωση που δεν  διαστρωθούν  οι  δύο  ασφαλτικές
στρώσεις την ίδια μέρα.

• Ασφαλτική  ισοπεδωτική  στρώση  μεταβλητού  πάχους  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Δ-6):
Πραγματοποιείται  για  την  εξομάλυνση  της  επιφάνειας  ή  για  την  ενίσχυση  ασφαλτικών
οδοστρωμάτων, σε τμήματα του οδοστρώματος που παρουσιάζονται ανωμαλίες σύμφωνα
με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». 

• Ασφαλτική  ισοπεδωτική  στρώση  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Δ-7):
Πραγματοποιείται  για  την  ενίσχυση  ασφαλτικών  οδοστρωμάτων.  Η  εργασία  θα
πραγματοποιηθεί στα τμήματα του οδοστρώματος που θα απαιτηθεί απόξεση μεγαλύτερη
των  5cm,  λόγω εκτεταμένων  σε  βάθος  φθορών.  Η εργασία  εκτελείται  σύμφωνα  με  την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου».

• Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm με  χρήση  κοινής
ασφάλτου (ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-8.1): Στρώσεις κυκλοφορίας κατασκευάζονται με συμπυκνωμένο
πάχος  5cm σύμφωνα  με  την  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-05-03-11-04:2009  «Ασφαλτικές  στρώσεις
κλειστού τύπου». 

• Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm με  χρήση
τροποποιημένης ασφάλτου (ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-8.2): Στρώσεις κυκλοφορίας κατασκευάζονται
με  συμπυκνωμένο  πάχος  5cm σύμφωνα  με  την  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-05-03-11-04:2009
«Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». 

• Αντιολισθηρή  ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  με  χρήση  κοινής  ασφάλτου
συμπυκνωμένου πάχους 4cm (ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-9.1) : Πραγματοποιείται για την αναβάθμιση
της ποιότητας του οδοστρώματος πάνω από την στρώση κυκλοφορίας. Θα κατασκευαστεί
σύμφωνα  με  την  με  την  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-05-03-12-01:2009  «Αντιολισθηρή  στρώση
ασφαλτικού σκυροδέματος».

• Επούλωση λάκκων με  θερμό  ασφαλτόμιγμα  (σχετ.  ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-8.1):  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,
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o αφαίρεση των κατεστραμμένων 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 ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009),
o ισοπέδωση της επιφάνειας του διαστρωμένου ασφαλτομίγματος,
o συμπύκνωση του διαστρωμένου ασφαλτομίγματος με χειροκίνητη δονητική πλάκα.

• Σφράγιση  μεμονωμένων ρωγμών ασφαλτικού  οδοστρώματος  (σχετ.  ΝΕΤ  ΟΔΟ  Β-
43.1):  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,
o χειρονακτική  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 1/3mm στο νωπό υλικό.

Για  την  παρασκευή  του  ασφαλτικού  σκυροδέματος  θα  χρησιμοποιηθεί  κοινή  άσφαλτος
οδοστρωσίας  τύπου  50/70  ή  τροποποιημένη.  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.

2.3.2 Τόπος εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών 

Οι  εργασίες  βελτίωσης  –  αναβάθμισης  –  επισκευής  του  ασφαλτικού  οδοστρώματος
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κυρίως στις ακόλουθες θέσεις:

 ΚΛΑΔΟΣ  ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ (Κ13 έως κυκλικό κόμβο συμβολής οδού 
Πόντου) 

• Τμήμα από ισόπεδο κόμβο με Ε.Ο.67 Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου (Κ13) έως και  τον
ανισόπεδο  κόμβο  με  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης-Μουδανιών  (K12):  Θα  πραγματοποιηθεί
απόξεση ασφαλτικού σε όλο το πλάτος της διατομής,  στην κατεύθυνση προς δυτικά  και
κατασκευή δύο στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος, συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε
μία (συνδετική και κυκλοφορίας). Η στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με χρήση τροποποιημένης
ασφάλτου.

• Τμήμα  από  συμβολή  εισόδου  Ε.Ο.Θεσσαλονίκης-Μουδανιών  έως  και  πριν  την
είσοδο  τούνελ:  Θα  πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  μεσαίας
λωρίδας  κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού   σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και  κυκλοφορίας).  Η   στρώση
κυκλοφορίας  θα  γίνει  με  χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.  Ανάλογες  εργασίες  θα
πραγματοποιηθούν και στην αριστερή λωρίδα σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία.  Δηλ.  θα  πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  μεσαίας
λωρίδας  κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).

• Τμήμα  από  κόμβο  Κ10  (Κωνσταντινοπολίτικων),  από  έξοδο  για
Κωνσταντινοπολίτικα (χ.θ.17+200) έως και έξοδο για Τούμπα-Τριανδρία (χ.θ.16+300):
Θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού σε όλο το πλάτος της οδού και κατασκευή μίας
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στρώσης  ασφαλτικού   σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm και  δεύτερης
αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 4cm.

• Τμήμα από κόμβο Κ9 (Τούμπας), από έξοδο για Τούμπα-Τριανδρία (χ.θ.16+300) έως
και γέφυρα Τούμπας (χ.θ.15+600):  Θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού σε όλο το
πλάτος  της  διατομής  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και  κυκλοφορίας).  Η  στρώση
κυκλοφορίας θα γίνει με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.

• Τμήμα από γέφυρα Τούμπας (χ.θ.15+600) έως και περίπου πριν την έξοδο για Άγιο
Παύλο (χ.θ.14+850):Θα πραγματοποιηθεί  απόξεση ασφαλτικού στο πλάτος της  μεσαίας
λωρίδας  κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού   σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και  κυκλοφορίας).  Η   στρώση
κυκλοφορίας  θα  γίνει  με  χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.  Ανάλογες  εργασίες  θα
πραγματοποιηθούν και  στην  αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας  με  απόξεση ασφαλτικού  στο
πλάτος  της   λωρίδας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).

• Τμήμα από έξοδο για ΄Αγιο Παύλο (περίπου χ.θ.14+850) έως και Α/Κ Κ6 Νεαπόλεως
(χ.θ.  11+000):  Θα  πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  δεξιάς  και
μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας και κατασκευή δύο στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και  κυκλοφορίας).  Η   τρώση
κυκλοφορίας  θα  γίνει  με  χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.  Ανάλογες  εργασίες  θα
πραγματοποιηθούν  και στην αριστερή λωρίδα σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία. Δηλ. θα πραγματοποιηθεί  απόξεση ασφαλτικού στο  πλάτος της  λωρίδας και
κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,   συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η
κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).

• Τμήμα μετά από Α/Κ  Κ6 (χ.θ.11+000) έως και έξοδο προς νοσοκομεία Παπαγεωργίου
και Γ.Σ.Ν.  424 (χ.θ.10+000):  Θα πραγματοποιηθεί  απόξεση ασφαλτικού στο πλάτος της
δεξιάς  και  μεσαίας  λωρίδας  κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού
σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).  Η
στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Ανάλογες εργασίες θα
πραγματοποιηθούν  και στην αριστερή λωρίδα σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία. Δηλ. θα πραγματοποιηθεί  απόξεση ασφαλτικού στο  πλάτος της  λωρίδας και
κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,   συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η
κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).

• Τμήμα από χ.θ.10+000 έως συμβολή με Εξωτερική Περιφερειακή οδό (χ.θ.9+300): Θα
πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  δεξιάς  και  μεσαίας  λωρίδας
κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου
πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας). Η  στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με
χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.Ανάλογες  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  και  στην
αριστερή  λωρίδα  σε  τμήματα  που  θα  υποδειχθούν  από  την    Υπηρεσία.  Δηλ. θα
πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο   πλάτος  της   λωρίδας  και  κατασκευή  δύο
στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική
και κυκλοφορίας).

 ΚΛΑΔΟΣ  ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (Κυκλικό κόμβο οδού Πόντου έως Κ13) 

• Τμήμα στο ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και Γ.Σ.Ν.424 (χ.θ.9+000) έως και
χ.θ. 10+000: Θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού στο πλάτος της δεξιάς και μεσαίας
λωρίδας  κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και  κυκλοφορίας).  Η   στρώση
κυκλοφορίας  θα  γίνει  με  χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.  Ανάλογες  εργασίες  θα
πραγματοποιηθούν  και στην αριστερή λωρίδα σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία. Δηλ. θα πραγματοποιηθεί  απόξεση ασφαλτικού στο  πλάτος της  λωρίδας και
κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,   συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η
κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).
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• Τμήμα από χ.θ.10+000 έως και Α/Κ Κ6 (Νεαπόλεως) χ.θ. 11+400: Θα πραγματοποιηθεί
απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  μεσαίας  λωρίδας  κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο
στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος, συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική
και κυκλοφορίας). Η  στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με χρήση τροποποιημένης  ασφάλτου.
Ανάλογες εργασίες θα πραγματοποιηθούν  και στην αριστερή λωρίδα σε τμήματα που θα
υποδειχθούν  από την    Υπηρεσία.  Δηλ. θα  πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο
πλάτος  της   λωρίδας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας). 

• Τμήμα  από  χ.θ.  11+400  έως  Κ7  χ.θ.  12+800  (έξοδο  προς  Επταπύργιο):Θα
πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  δεξιάς  και  μεσαίας  λωρίδας
κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου
πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας). Η  στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με
χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.  Ανάλογες  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  και  στην
αριστερή  λωρίδα  σε  τμήματα  που  θα  υποδειχθούν  από  την  Υπηρεσία.  Δηλ. θα
πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο   πλάτος  της   λωρίδας  και  κατασκευή  δύο
στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική
και κυκλοφορίας).

• Τμήμα από Κ7 - έξοδος προς Επταπύργιο (χ.θ.12+800) έως είσοδο από Επταπύργιο
(χ.θ.13+300):  Θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού στο πλάτος της μεσαίας λωρίδας
κυκλοφορίας  και  κατασκευή δύο στρώσεων ασφαλτικού  σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου
πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας). Η  στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με
χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.  Ανάλογες  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  και  στην
αριστερή  λωρίδα  σε  τμήματα  που  θα  υποδειχθούν  από  την  Υπηρεσία.  Δηλ. θα
πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο   πλάτος  της   λωρίδας  και  κατασκευή  δύο
στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική
και κυκλοφορίας).

• Τμήμα κόμβων Κ 8 (Τριανδρίας) και Κ9 (Τούμπας),  από χ.θ. 14+200 έως χ.θ. 14+700:
Θα πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  δεξιάς  και  μεσαίας  λωρίδας
κυκλοφορίας  και  κατασκευή δύο στρώσεων ασφαλτικού  σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου
πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας). Η στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με
χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.   Ανάλογες  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  και  στην
αριστερή  λωρίδα,  με  απόξεση  ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  λωρίδας  και  κατασκευή  δύο
στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική
και κυκλοφορίας).

• Τμήμα κόμβων Κ 8 (Τριανδρίας) και Κ9 (Τούμπας), από  χ.θ.14+700 έως χ.θ.15+800:
Θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού στο πλάτος της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας
και κατασκευή δύο στρώσεων ασφαλτικού  σκυροδέματος, συμπυκνωμένου πάχους 5cm η
κάθε  μία  (συνδετική  και  κυκλοφορίας).  Η   στρώση  κυκλοφορίας  θα  γίνει  με  χρήση
τροποποιημένης  ασφάλτου.  Ανάλογες εργασίες θα πραγματοποιηθούν  και στην αριστερή
λωρίδα σε  τμήματα  που θα υποδειχθούν από την  Υπηρεσία.  Δηλ. θα  πραγματοποιηθεί
απόξεση ασφαλτικού στο  πλάτος της  λωρίδας και κατασκευή δύο στρώσεων ασφαλτικού
σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).

• Τμήμα  από  έξοδο  από  Τούμπα  χ.θ.15+800   έως  κόμβο  Κ10  έξοδο  προς
Κωνσταντινοπολίτικα χ.θ.16+800:  Θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού σε όλο το
πλάτος της οδού και κατασκευή μίας στρώσης (συνδετικής)  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου  πάχους  5cm και  δεύτερης  αντιολισθηρής  στρώσης  κυκλοφορίας,
συμπυκνωμένου πάχους 4cm.

• Τμήμα  κόμβου  Κ10,  από  χ.θ.16+800   έως  χ.θ.  17+500  (είσοδος  τούνελ):  Θα
πραγματοποιηθεί  απόξεση ασφαλτικού στη μεσαία και αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και
κατασκευή μίας στρώσης (συνδετικής) ασφαλτικού  σκυροδέματος, συμπυκνωμένου πάχους
5cm  και θα ακολουθήσει διάστρωση σε όλο το πλάτος της οδού δεύτερης αντιολισθηρής
στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 4cm.

• Τμήμα από χ.θ.17+500 (είσοδος τούνελ) έως χ.θ. 18+300:Θα πραγματοποιηθεί απόξεση
ασφαλτικού  σε  όλο  το  πλάτος  της  οδού  και  κατασκευή  μίας  στρώσης  (συνδετικής)
ασφαλτικού   σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm και  δεύτερης  αντιολισθηρής
στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 4cm. 

Τεχνική Περιγραφή Σελίδα 7



«ΒΕΛΤΙΩΣΗ , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

• Τμήμα από χ.θ.18+300 έως χ.θ.18+900:Θα πραγματοποιηθεί  απόξεση ασφαλτικού στο
πλάτος  της  δεξιάς  και  μεσαίας  λωρίδας  κυκλοφορίας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων
ασφαλτικού   σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και
κυκλοφορίας).  Η  στρώση  κυκλοφορίας  θα  γίνει  με  χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.
Ανάλογες  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  και  στην  αριστερή  λωρίδα,  με  απόξεση
ασφαλτικού  στο  πλάτος  της  λωρίδας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού
σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).

•  Τμήμα  από  χ.θ.18+900  έως  χ.θ.  έως  χ.θ.21+200:  Θα  πραγματοποιηθεί  απόξεση
ασφαλτικού στο πλάτος της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας  και  κατασκευή δύο στρώσεων
ασφαλτικού   σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και
κυκλοφορίας).  Η   στρώση  κυκλοφορίας  θα  γίνει  με  χρήση  τροποποιημένης  ασφάλτου.
Ανάλογες εργασίες θα πραγματοποιηθούν  και στην αριστερή λωρίδα σε τμήματα που θα
υποδειχθούν  από  την  Υπηρεσία.  Δηλ. θα  πραγματοποιηθεί  απόξεση  ασφαλτικού  στο
πλάτος  της   λωρίδας  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική και κυκλοφορίας).

• Τμήμα από χ.θ.21+200 έως χ.θ.22+500: Θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού σε όλο
το  πλάτος  της  διατομής,  και  κατασκευή  δύο  στρώσεων  ασφαλτικού  σκυροδέματος,
συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και  κυκλοφορίας).  Η  στρώση
κυκλοφορίας θα γίνει με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.

• Κλάδος  εξόδου  προς  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών,  με  κατεύθυνση  προς
Μουδανιά: Θα πραγματοποιηθεί απόξεση της δεξιά λωρίδας και κατασκευή  δύο στρώσεων
ασφαλτικού  σκυροδέματος,  συμπυκνωμένου  πάχους  5cm η  κάθε  μία  (συνδετική  και
κυκλοφορίας). Η στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.

• Κλάδος  εξόδου  προς  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών,  με  κατεύθυνση
Θεσσαλονίκη:  Θα  πραγματοποιηθεί  απόξεση  σε  όλο  το  πλάτος  και  κατασκευή   δύο
στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος, συμπυκνωμένου πάχους 5cm η κάθε μία (συνδετική
και κυκλοφορίας). Η στρώση κυκλοφορίας θα γίνει με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.

Δευτερεύοντος,  εργασίες  αποκατάστασης  του  οδοστρώματος  ενδέχεται  να
πραγματοποιηθούν και σε άλλες θέσεις, όπως:

Κλάδος από Ανατολικά προς Δυτικά 
- Παράπλευρο δίκτυο, τμηματικά, από ύψος κόμβου Κ12 έως και Πυλαία (κέντρο ΕΚΑΒ)
- Παράπλευρο δίκτυο στους κόμβους Κ9 (Τούμπας) και Κ8 (Τριανδρίας).
- Συνδετήριος κλάδος κόμβου Κ9 από Διαγόρα προς δυτικά
- Συνδετήριος κλάδος κόμβου Κ8 από Κατσιμίδη προς δυτικά
- Τμήμα από συμβολή με Εξωτερική Περιφερειακή προς Ευκαρπία.
- Τμήμα Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού αρμοδιότητας της Υπηρεσία μας
- Τμήμα Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού από ύψος Συμμαχικής οδού έως πριν κυκλικό

κόμβο οδού Πόντου
- Παράπλευρο  δίκτυο   στη  συμβολή  της  Συμμαχικής  οδού  και  τμηματικά  μεταξύ

Συμμαχικής οδού και οδού Πόντου

Κλάδος από Δυτικά προς Ανατολικά
- Τμήμα Εσωτερικής περιφερειακής Οδού από  κυκλικό κόμβο οδού Πόντου έως  ύψος

Συμμαχικής οδού
- Παράπλευρο δίκτυο στη  συμβολή  της Συμμαχικής  οδού και  σε  τμήματα  εκατέρωθεν

αυτής.
- Κλάδος εξόδου προς Κατσιμίδη
- Συνδετήριος κλάδος κόμβου Κ8 από Κατσιμίδη προς Ανατολικά
- Κλάδος εξόδου προς Διαγόρα
- Συνδετήριος κλάδος κόμβου Κ9 από Διαγόρα προς Ανατολικά
- Παράπλευρο δίκτυο, τμηματικά, από ύψος οδού Μπιζανίου έως κόμβο Κ12 
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Στις ως άνω θέσεις  θα γίνουν εργασίες είτε  τμηματικά είτε  σε συνέχεια,  σύμφωνα με τις
εντολές της υπηρεσίας.

2.4 Εργασίες σήμανσης – ασφάλειας

Περιλαμβάνονται  εργασίες  αντικατάστασης  –  αναβάθμισης  υπαρχόντων  στηθαίων
ασφάλειας,  τοποθέτηση  –  αντικατάσταση  πληροφοριακών  πινακίδων  και  λοιπών πινακίδων
σήμανσης  (κινδύνου  και  ρυθμιστικές),  διαγράμμιση  οδοστρώματος  και  τοποθέτηση
ανακλαστήρων.

2.4.2 Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας

Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας προβλέπεται να αντικατασταθούν – αναβαθμιστούν σύμφωνα
με  την  οδηγία  ΟΜΟΕ-ΣΑΟ,  κυρίως  σε  γέφυρες-τεχνικά  κατά  μήκος  της  οδού,  σε  βάθρα
γεφυρών και σε τμήματα της οδού που τα υφιστάμενα στηθαία ασφάλειας είναι κατεστραμμένα. 

Θέσεις αναβάθμισης (αντικατάστασης) στηθαίων ασφαλείας :

Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας θα τοποθετηθούν στις παρακάτω θέσεις:
• Γέφυρα  μετά  τον  κόμβο  Κ6  (Νεάπολης),  χ.θ.  11+400:  Για  την  προστασία  των

εποχουμένων της οδού θα αντικατασταθούν τα στηθαία του τεχνικού δεξιά και αριστερά και
στις  δύο  κατευθύνσεις,  σε  μήκος  περίπου  200μ.  Θα  τοποθετηθούν   μεταλλικά  στηθαία
τεχνικών έργων με επιδόσεις Η2 W4 (ΝΕΤ ΟΔΟ E1.3.4).  

• Γέφυρα  στη  χ.θ.  12+200:  Για  την  προστασία  των  εποχουμένων  της  οδού  θα
αντικατασταθούν τα στηθαία του τεχνικού δεξιά και αριστερά και στις δύο κατευθύνσεις, σε
μήκος περίπου 200μ. Θα τοποθετηθούν  μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων με επιδόσεις
Η2 W4 (ΝΕΤ ΟΔΟ E1.3.4).  

• Γέφυρα  στη  χ.θ.  13+800:  Για  την  προστασία  των  εποχουμένων  της  οδού  θα
αντικατασταθούν  τα  στηθαία  του  τεχνικού  δεξιά  και  αριστερά  στην  κατεύθυνση  προς
ανατολικά,  και  δεξιά  στην  κατεύθυνση  προς  δυτικά,  σε  μήκος  περίπου  110μ.  Θα
τοποθετηθούν  μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων με επιδόσεις Η2 W4 (ΝΕΤ ΟΔΟ E1.3.4).  

• Γέφυρα στη χ.θ. 21+900 (έξοδος προς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με κατεύθυνση
προς Μουδανιά):  Για την προστασία των εποχουμένων της οδού θα αντικατασταθούν τα
στηθαία  του  τεχνικού  δεξιά  και  αριστερά,  σε  μήκος  περίπου  150μ.  Θα  τοποθετηθούν
μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων με επιδόσεις Η2 W4 (ΝΕΤ ΟΔΟ E1.3.4).  

Η τοποθέτηση ή η αντικατάσταση περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών, καθεμιά από τις οποίες
πληρώνεται ιδιαίτερα:  

• Πρόσθετη  αποζημίωση  για  την  αποκατάσταση  φθαρμένων  ή  κατεστραμμένων
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-2):  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 στηθαίων τεχνικών έργων (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-3.2): 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.).

• Τοποθέτηση μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας στο έρεισμα της οδού
(ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-1.1.4, Ε-1.2.3, Ε-1.6.9 ): Κατά μήκος των ερεισμάτων της οδού προβλέπεται η
τοποθέτηση μονόπλευρων στηθαίων με κατηγορίες επίδοσης συγκράτησης N2 ή H1 ή Η2).
Τα στηθαία θα έχουν λειτουργικό πλάτος κατηγορίας W4 και W3.

• Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας σε κεντρική διαχωριστική νησίδα οδού
(ΝΕΤ  ΟΔΟ  Ε-1.6.3,  Ε-1.5.3): Τοποθετούνται  μεταλλικά  στηθαία  ασφάλειας  με  τις
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προβλεπόμενες κατά περίπτωση επιδόσεις (ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικό πλάτος)
σύμφωνα  με  την  οδηγία  ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.  Κυρίως  προβλέπεται  η  χρήση  μονόπλευρων
στηθαίων  με  κατηγορίες  επίδοσης  συγκράτησης  H2  και  λειτουργικού  πλάτους  W4  σε
διαχωριστικές  νησίδες  μεγάλου  πλάτους  ή  αμφίπλευρα  στηθαία  με  κατηγορία  επίδοσης
συγκράτησης  H2 και λειτουργικού πλάτους  W2 σε κεντρικές διαχωριστικές νησίδες μικρού
πλάτους. 

• Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας σε τεχνικά έργα (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-1.3.4): Σε
τεχνικά  έργα  τοποθετούνται  μονόπλευρα  μεταλλικά  στηθαία  ασφάλειας  με  ικανότητα
συγκράτησης H2 και λειτουργικό πλάτος W4.

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
οδηγία 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 50cm2.  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
• σημείωση για το ελάχιστο δυνατό μήκος που θα λειτουργεί  το σύστημα σε περίπτωση

αντικατάστασης στηθαίων.
Ειδικότερα για λόγους τυποποίησης των συστημάτων καθώς επίσης και κατασκευαστικής

συνεργασίας  γειτονικών  στηθαίων,  με  περιορισμό  στο  ελάχιστο  δυνατόν  του  αριθμού  των
μεταβατικών τεμαχίων συναρμογής, επιβάλλεται ο καθορισμός των παρακάτω κριτηρίων:
• Μεταλλικά  στηθαία  κατηγοριών  συγκράτησης  N2  και  H1  θα  έχουν  λεπίδα  μονής

αυλάκωσης με ωφέλιμο μήκος 4,00m και ύψος ανώτατης ακμής 0,75m±0,05m.
• Μεταλλικά στηθαία κατηγορίας συγκράτησης H2 (πλευρικά και κεντρικής νησίδας) θα έχουν

λεπίδα  μονής  αυλάκωσης  με  ωφέλιμο  μήκος  4,00m και  ύψος  ανώτατης  ακμής
0,75m±0,05m. Εξαίρεση αποτελούν τα στηθαία που συνδέονται σε στηθαία τεχνικών έργων.

• Μεταλλικά  στηθαία τεχνικών έργων με  κατηγορία  συγκράτησης  H2 θα είναι  παρόμοιου
τύπου με τα ήδη τοποθετημένα πιστοποιημένα συστήματα σε άλλα τεχνικά έργα και  θα
φέρουν λεπίδα διπλής αυλάκωσης.  Τα πλευρικά  στηθαία  προ και  μετά  από τα  στηθαία
τεχνικών έργων που συνδέονται σε αυτά θα έχουν την ίδια ικανότητα συγκράτησης και θα
αποτελούνται από τα ίδια τεμάχια με τα στηθαία τεχνικών έργων (προφανώς με εξαίρεση το
μήκος των ορθοστατών).

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
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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.

2.4.2 Στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεμα

Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-1.30.3 και Ε-1.30.7): Τα νέα
στηθαία σκυροδέματος θα έχουν αμφίπλευρη διατομή New Jersey, ύψους 0,80m. Οι ελάχιστα
απαιτούμενες επιδόσεις είναι : 
• ικανότητα συγκράτησης H2,
• λειτουργικό πλάτος W2 και W4.

Τα  προκατασκευασμένα  στηθαία  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.  Τα  στηθαία  σκυροδέματος  πρέπει  να
συνδέονται με τα ήδη τοποθετημένα πιστοποιημένα συστήματα σκυροδέματος χωρίς την χρήση
μεταβατικών τεμαχίων συναρμογής.   

Σε  περίπτωση  συναρμογής  μεταλλικών  στηθαίων  με  στηθαία  σκυροδέματος,  τα
επικαλυπτόμενα μήκη επιμετρούνται ξεχωριστά, με βάση τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου.

2.4.3 Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  ενδέχεται  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες  συντήρησης  –
αποκατάστασης  σιδηρών  κιγκλιδωμάτων  τεχνικών  έργων.  Στις  πιθανές  εργασίες
περιλαμβάνονται:

• Βαφή κιγκλιδωμάτων:  Η βαφή υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων θα ανανεωθεί με την πλήρη
απόξεση  όλων  των  παλαιών  στρώσεων  και  την  εκ  νέου  βαφή  με  δύο  στρώσεις
αντισκωριακής  προστασίας  διαφορετικής  απόχρωσης η  καθεμιά  και  εν  συνεχεία  με  δύο
στρώσεις ελαιοχρώματος επίσης διαφορετικής απόχρωσης η καθεμιά.

• Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων: Κατεστραμμένα κιγκλιδώματα αφαιρούνται προκειμένου να
αντικατασταθούν με νέα.

• Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-4.1):  Πρόκειται  για τους σιδηροσωλήνες
νέων κιγκλιδωμάτων γεφυρών, που τοποθετούνται σε αντικατάσταση κατεστραμμένων.

• Σιδηρά  κιγκλιδώματα  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Ε-4.2): Πρόκειται  για  τους  ορθοστάτες  νέων
κιγκλιδωμάτων γεφυρών, που τοποθετούνται σε αντικατάσταση κατεστραμμένων.

2.4.4 Πινακίδες σήμανσης

Στην Περιφερειακή Οδό  Θεσσαλονίκης προβλέπεται η αφαίρεση παλιών ή κατεστραμμένων
πινακίδων  και  η  αντικατάστασή  τους  με  νέες,  ενώ  θα  τοποθετηθούν  και  νέες  πινακίδες
πληροφοριακές, σήμανσης και οριοθέτησης. Προβλέπονται οι εξής εργασίες:

• Πινακίδες  οριοθέτησης  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Ε-8.2.2):  Για  την  προμήθεια  και  την  τοποθέτηση
πινακίδων σήμανσης οδών σε  νησίδες κόμβων ή σε στενώσεις τεχνικών Π-77, Π-78 ή Π-79
ισχύουν  οι  Τεχνικές  Οδηγίες  (ΒΣ4γ/0/3/28-2/15.3.1988)  και  οι  Προδιαγραφές  του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  (Π.Τ.Π.  Σ-301  του  έτους  1974  και  «Προσωρινή  προδιαγραφή
αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών» του έτους 1997.  Κατασκευάζονται από
ενιαίο  επίπεδο  έλασμα  σκληρού  αλουμινίου  πάχους  3  mm  με  στρογγυλεμένες  γωνίες
(r=40mm). Η μπροστινή τους επιφάνεια καλύπτεται από οπισθανακλαστική μεμβράνη τύπου
ΙΙ  (υψηλής  αντανακλαστικότητας),  οι  οποίες  φέρουν στην  ορατή επιφάνειά  τους εναλλάξ
λωρίδες  κόκκινου  (3  λωρίδες)  και  λευκού  χρώματος  (2  λωρίδες)  με  κλίση  45ο,  ύψους
250mm. Οι διαστάσεις των πινακίδων Π-77 και Π-78 ανέρχονται σε 1000x250 mm, ενώ των
πινακίδων Π-79 σε 1000x500 mm.
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• Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-8.3): Στο πλαίσιο
του έργου προβλέπεται η αναμόρφωση της πληροφοριακής σήμανσης  σε διάφορα σημεία
της οδού με αντικατάσταση των φθαρμένων, βαμμένων  πληροφοριακών πινακίδων
Οι  πληροφοριακές  πινακίδες  είναι  πλήρως  αντανακλαστικές  και  ανταποκρίνονται  στους
όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.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.

• Δικτυώματα  στήριξης  πληροφοριακών  πινακίδων  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Ε-14):  Για  τη  στήριξη
πλευρικών  πληροφοριακών  πινακίδων  μεγάλου  μεγέθους  χρησιμοποιούνται  δικτυώματα
ύψους  μέχρι  9,00m  από  επιψευδαργυρωμένους  χαλυβδοσωλήνες  με  ραφή  κατά  το
πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10255.  Όλα  τα  χαλύβδινα  στοιχεία  κατασκευάζονται  από  χάλυβα
ποιότητας S195T κλάσης L (πράσινη ετικέτα). Η στερέωση των πλαισίων γίνεται με εκσκαφή
σε  έδαφος  κάθε  είδους  στα  ακριβή  σημεία  τοποθέτησης  σε  βάθος  μέχρι  1,00m  και  σε
διαστάσεις κάτοψης 1,20x2,80m και την κατασκευή θεμελίου από σκυρόδεμα κατηγορίας C
12/15.  Μικρού  μεγέθους  πληροφοριακές  πινακίδες  στηρίζονται  σε  έναν  ή  δυο  στύλους
στήριξης  (βλ.  κεφάλαιο  2.4.5).  Για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  ισχύουν  οι  τεχνικές
προδιαγραφές  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-05-04-05-00:2009  «Αφαίρεση  πινακίδων  και  ιστών
κατακόρυφης σήμανσης, ή /και επανατοποθέτησης αυτών» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-
00:2009 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης».

• Πινακίδες σήμανσης (κινδύνου και ρυθμιστικές) (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-9.1 και Ε-9.4):  Για την
προμήθεια  και  την  τοποθέτηση  πινακίδων  σήμανσης  οδών  κινδύνου  και  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 

• Στύλοι  στήριξης  πινακίδων  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Ε-10.1  και  Ε-10.2):  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:
• Σιδηροσωλήνας  DN 40mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-10.1):  Εξωτερική διάμετρος 48,3mm, πάχος

τοιχώματος 3,2mm και μήκος 2,50m για στήριξη μιας πινακίδας. 
• Σιδηροσωλήνας  DN 80mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-10.2):  Εξωτερική διάμετρος 89,9mm, πάχος

τοιχώματος 4,0mm και μήκος 3,30m για στήριξη δυο πινακίδων.

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

• Χιλιομετρικοί  δείκτες  (ΝΕΤ  ΟΔΟ  Ε-11.1):   Οι  χιλιομετρικοί  δείκτες  θα  είναι  πλήρως
αντανακλαστικοί, με μικροπρισματικό υπόβαθρο (τύπου 3), με Ευρωπαϊκή Τεχνιή Έγκριση
(ΕΤΑ) και σήμανση CE, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις
ΟΜΟΕ-ΚΣΑ,  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  05-04-06-00  “Πινακίδες  σταθερού  περιεχομένου
(ΠΣΠ)”.
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2.4.5 Οριστική διαγράμμιση οδοστρώματος (ΝΕΤ ΟΔΟ 17.1, ΝΕΤ ΟΔΟ 17.2)

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. Οι
εργασίες  διαγράμμισης  προβλέπεται  να  πραγματοποιηθούν  στους  κύριους  κλάδους,  στους
συνδετήριους κλάδους των κόμβων καθώς επίσης και στις παράπλευρες οδούς.

Σαν  υλικό  οριστικής  διαγράμμισης  θα  χρησιμοποιηθεί  κυρίως  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,  για  κατηγορία  αντοχής  P6  (2.000.000  διελεύσεις  τροχών),  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: κατηγορία T3 κανονική στερεοποίηση, δηλαδή ≤ 20min.
Για  την  επιβεβαίωση  των  τιμών  αυτών  στην  έτοιμη  διαγράμμιση  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το
δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους επιτόπου του έργου με κατάλληλες συσκευές.

Επίσης σε συγκεκριμένες θέσεις και για τη διαγράμμιση συγκεκριμένων συμβόλων εξαιτίας
των υψηλών καταπονήσεων από την  κυκλοφορία  θα χρησιμοποιηθούν  υλικά  με  αυξημένες
αντοχή και επιδόσεις. Θα γίνει χρήση θερμοπλαστικών ή ψυχροπλαστικών υλικών αυξημένου
πάχους, που εφαρμόζονται με επάλειψη (όχι με ψεκασμό) ή προδιαμορφωμένων μεμβρανών,
που  εφαρμόζονται  με  τήξη  ή  επικόλληση.  Τα  υλικά  αυτά  πρέπει  να  φέρουν  πιστοποίηση
συμμόρφωσης  κατά  CЄ.  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, για κατηγορία αντοχής P7 (4.000.000 διελεύσεις τροχών), όπως θα προκύπτει από
το πιστοποιητικό:
• Ευκρίνεια  κατά  την  ημέρα:  κατηγορία  B4  (τιμή  συντελεστή  φωτεινότητας  β  ≥  0,50)  ή

κατηγορία Q4 για στεγνό οδόστρωμα (τιμή συντελεστή φωτεινότητας Qd ≥ 160mcd.m-2. lx-1),
• Ευκρίνεια  κατά  τη  νύχτα:  κατηγορία  R4  για  στεγνό  οδόστρωμα  (τιμή  συντελεστή

οπισθανάκλασης RL ≥ 200mcd m-2 lx-1),
• Αντιολισθηρότητα: κατηγορία S2 (τιμή SRT ≥ 50),
• Χρόνος στερεοποίησης: κατηγορία T2 ταχεία στερεοποίηση, δηλαδή ≤ 10min.
Για  την  επιβεβαίωση  των  τιμών  αυτών  στην  έτοιμη  διαγράμμιση  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το
δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους επιτόπου του έργου με κατάλληλες συσκευές. Το πάχος της
διαγράμμισης  (συμπεριλαμβανόμενων  των  γυάλινων  σφαιριδίων  και  του  αντιολισθηρού
αδρανούς) πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2,5mm και να ανταποκρίνεται στο πιστοποιητικό
ελέγχου  στις  δοκιμές  ελέγχου.  Οι  θέσεις  και  τα  σύμβολα,  όπου  προβλέπεται  εφαρμογή
πλαστικών υλικών ή μεμβρανών είναι κυρίως οι εξής:
• διακεκομμένες οριογραμμές σε λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης κόμβων,
• βέλη κατεύθυνσης σε περιοχές κόμβων,
• διαγραμμισμένες νησίδες σε περιοχές κόμβων,
• εγκάρσιες διαγραμμίσεις, κυρίως διαβάσεις πεζών και γραμμές ανακοπής πορείας.

Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η χρήση κατάλληλου μηχανήματος διαγράμμισης.
Για  τη  γεωμετρία  της  διαγράμμισης  (μορφή  και  διαστάσεις  των  γραμμών  και  συμβόλων)
ισχύουν:
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• «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 να διαγραμμίσει εκ νέου το οδόστρωμα με δικές του δαπάνες.
Για τη γεωμετρία της διαγράμμισης ισχύουν τα εξής:
• πλάτος οριογραμμών στους κύριους κλάδους: 0,25m,
• πλάτος οριογραμμών στις παράπλευρες οδούς: 0,12m,
• πλάτος γραμμών καθοδήγησης (διακεκομμένων και συνεχών): 0,12m,
Για  την  επίτευξη  απολύτως  σωστών  μηκών  γραμμών  και  κενών  των  διακεκομμένων
διαγραμμίσεων ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτοκινούμενο μηχάνημα, που φέρει
κατάλληλη ηλεκτρονική  διάταξη επιλογής των μηκών αυτών.

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  8  μηνών  για  τις
διαγραμμίσεις χρώματος και 15 μηνών για τις διαγραμμίσεις πλαστικών υλικών ή μεμβρανών  η
Υπηρεσία έχει δικαίωμα να επιβεβαιώσει 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.

Εφόσον  η  Υπηρεσία  κρίνει  αναγκαίο  θα  πραγματοποιηθεί  αφαίρεση  της  υπάρχουσας
διαγράμμισης σε συγκεκριμένες θέσεις με την εφαρμογή μιας από τις παρακάτω μεθόδους, που
θα προτείνει ο ανάδοχος και θα αποδεχτεί η Υπηρεσία:
• σφαιριδιοβολή,
• αμμοβολή,
• υδροβολή,
• ελαφρά απόξεση.
Απαγορεύονται οι μέθοδοι αφαίρεσης διαγράμμισης με χρήση φλόγιστρου ή με βαφή με μαύρο
ή γκρι χρώμα.

Σε  περίπτωση  λαθών  στη  γεωμετρία  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  διαγράμμισης  ο
ανάδοχος  υποχρεούται  να  προχωρήσει  αμέσως  στην  αφαίρεση  αυτής  με  μια  από  τις
παραπάνω επιτρεπόμενες μεθόδους με δικές του δαπάνες. 

2.4.6   Ακουστική  Ταινία  Οδοστρώματος από  διπλή  οπισθανακλαστική  μεμβράνη
διαγράμμισης (σχετ.ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-17.1)

Οι ακουστικές ταινίες οδοστρώματος  είναι μεμβράνες διαγράμμισης, χρώματος λευκού,
οι  οποίες  είναι  αντανακλαστικές  και  αντιολισθηρές.   Τοποθετούνται  σε  σειρά,  κάθετα  στην
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κατεύθυνση της κίνησης.  Αποτελούνται από δύο μεμβράνες,  οι οποίες τοποθετούνται η μία
πάνω στην άλλη , έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα ενιαίο σώμα με πάχος έως 6,5 mm, επάνω
από την επιφάνεια της οδού, με σκοπό να έχουν ένα ακουστικό και κραδασμικό αποτέλεσμα,
αναγκάζοντας έτσι τον οδηγό να μειώσει την ταχύτητά του. 

Η  διπλή οπισθανακλαστική μεμβράνη διαγράμμισης θα  διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης
CЄ με τις παρακάτω ιδιότητες για κατηγορία αντοχής  P7 (4.000.000 διελεύσεις τροχών) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1436:

• ευκρίνεια κατά την ημέρα κατηγορία Q2 για στεγνό οδόστρωμα (τιμή συντελεστή
φωτεινότητας Qd ≥ 100mcd.m-2. lx-1),

• ευκρίνεια κατά τη νύχτα κατηγορία R5 για στεγνό οδόστρωμα (τιμή συντελεστή
οπισθανάκλασης RL ≥ 300mcd m-2 lx-1),

• αντιολισθηρότητα κατηγορία S1 (τιμή SRT ≥ 45), 
και θα έχει τις ακόλουθες διαστάσεις:

 πλάτος μεμβράνης βάσης από 12cm έως 15cm και πάχους από 1,2mm έως 1,8mm 

 πλάτος μεμβράνης στέψης από 8cm έως 12cm και πάχους από 3,5mm έως 4,7mm

Τρόπος Εφαρμογής

Πριν την εφαρμογή, θα πρέπει η επιφάνεια να είναι καθαρή και στεγνή (λάδι, λίπη, σκόνη και
γενικά κάθε τύπος ακαθαρσίας θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί). Επίσης δεν θα πρέπει να έχει
βρέξει  τις  τελευταίες  24 ώρες.  Η θερμοκρασία της επιφάνειας της οδού θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 15ο.

Η κόλλα θα πρέπει να τοποθετηθεί δύο φορές στην επιφάνεια της οδού, καθώς και μία φορά
στο  πίσω  μέρος  της  μεμβράνης  της  βάσης  και  θα  πρέπει  κάθε  φόρα  να  αφαιρείται  ο
προστατευτικός φορέας.

Είναι σημαντικό  να εφαρμοσθεί  η δεύτερη στρώση της κόλλας, όταν η πρώτη θα έχει ήδη
στεγνώσει.  ΄Οταν  και  η  δεύτερη  στρώση  έχει  μερικώς  στεγνώσει,  τότε  τοποθετούμε  την
μεμβράνη και την πιέζουμε με κατάλληλο κύλινδρο. 

Εφαρμόζουμε ένα στρώμα κόλλας, στη μεμβράνη βάσης, που έχουμε ήδη τοποθετήσει, καθώς
και  στο  κάτω  μέρος  της  μεμβράνης  στέψης.  Προτού  στεγνώσει  εντελώς,  τοποθετούμε  την
μεμβράνη στέψης και πιέζουμε επιμελώς.

Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση ικανοποιητικής πρόσφυσης είναι περίπου 30 λεπτά.

2.5 Εργασίες πρασίνου

Περιλαμβάνονται εργασίες αποψίλωσης και απομάκρυνσης της ανεπιθύμητης βλάστησης
και  διαμόρφωση  των  υφιστάμενων  θάμνων  που  βρίσκονται  στην  κεντρική  νησίδα  και
εκατέρωθεν του οδοστρώματος της οδού, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας της
οδού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
• ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m και μεγάλων δέντρων 8-12m

(ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ-4.2.1, ΣΤ-4.3.2), 
• κλάδεμα  θάμνων -  Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων,  ύψους μέχρι

1,70m και πάνω από 1,70 m (ΝΕΤ ΠΡΣ 4.5.1, ΣΤ-4.5.3),
• βοτάνισμα  με  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα  πεζού  χειριστή  σε  διαχωριστικές

νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων (ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ-6.3..3),
• κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες(ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ-6.5), 
• καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων (ΝΕΤ

ΠΡΣ ΣΤ-8.1.2).
• κόψιμο εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθοι κ.λ.π.) ύψους κορμού έως 3,0m (ΝΕΤ ΠΡΣ

Ζ-2.7)
• κόψιμο εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθοι κ.λ.π.) ύψους κορμού > 3,0m (ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-

2.8)

2.6 Απολογιστικά
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Περιλαμβάνουν 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 μετέπειτα 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. 
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3 .  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  μέσα  σε  προθεσμία  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:
• Διάγραμμα 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).

Επισημαίνεται  ότι  οι  χωματουργικές  εργασίες  (καθαρισμός  ερεισμάτων,  επενδεδυμένων
τάφρων, φρεατίων κλπ.), κοπής αυτοφυούς βλάστησης και τοποθέτησης στηθαίων ασφάλειας
επιβάλλεται να προηγηθούν των εργασιών διαγράμμισης στο αντίστοιχο οδικό τμήμα.

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

3 .2  ΣΧΕΔΙΟ  & ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ –  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.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’  ελάχιστον  1:5.000, με  καταγραφή  των  θέσεων  αποκατάστασης
οδοστρωμάτων,  των  θέσεων  τοποθέτησης  ή  αντικατάστασης  στηθαίων  και  των  πινακίδων
σήμανσης, τα οποία θα παραδοθούν στην υπηρεσία και ηλεκτρονικά.

3 .3  Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 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  η  δαπάνη  μεταφοράς,  εκτιμήθηκαν  σε  10km για
χωματουργικές  εργασίες  και  σε  30km για  εργασίες  οδοστρωσίας  –  ασφαλτικές.  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
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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,
• στηθαία  ασφάλειας  (μεταλλικά  και  σκυροδέματος  με  προκατασκευασμένα  στοιχεία),

συμπεριλαμβανόμενης  δήλωσης  του  προμηθευτή  ότι  τα  προτεινόμενα  συστήματα  δεν
περιλαμβάνουν τεμάχια δεσμευμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

• Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) .
• οριοδείκτες,
• πινακίδες σήμανσης,
• μεταλλικοί ανακλαστήρες,
• υλικά  διαγράμμισης  (οριστική  και  προσωρινή)  συμπεριλαμβανόμενης  δήλωσης  του

κατασκευαστή ότι διαθέτει αυτοκινούμενο μηχάνημα με ηλεκτρονική διάταξη επιλογής των
μηκών γραμμής και κενού των διακεκομμένων διαγραμμίσεων. 

3 .4  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. 

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),
• 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)
• τα τυπικά σχέδια του Παραρτήματος Α.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συντάξει  σχέδια  εργοταξιακής  σήμανσης,  προκειμένου  να
ακολουθήσει  η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας από τις
αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Τροχαίας. (Αστυνομικές Αρχές ) 

Επισημαίνεται ότι κατά την κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων επισημαίνονται τα εξής:
• Οι εργασίες προετοιμασίας της διαγράμμισης (χάραξη), θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά

την αποπεράτωση της επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης κάθε οδικού τμήματος και πριν
την απόδοση αυτού σε κυκλοφορία.

• Μετά την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών και τη χάραξη της νέας διαγράμμισης σε
κάθε οδικό τμήμα, θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν της οδού πινακίδες Κ-25 «Προσοχή, άλλοι
κίνδυνοι»,  συνοδευόμενες  από  πρόσθετες  πινακίδες  με  την  αναγραφή  «Οδός  χωρίς
διαγράμμιση σε μήκος ….m».

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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3 .5   Δ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗ  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,  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:
• 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.

3 .6  ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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. 

------------------------------------------------
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τυπικά σχέδια προσωρινής σήμανσης εκτέλεσης εργασιών

Πινακίδα Κ-20

Πινακίδα Κ-6α

Πλαστικοί κώνοι ύψους 0,50 m

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σημαιοφόρος

ΣΧΕΔΙΟ 1: Σήμανση εκτελούμενων εργασιών μικρής διάρκειας 
σε οδό διπλής κατεύθυνσης με μικρή κυκλοφορία (διαστάσεις σε m)
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Σημαιοφόρος

Πλαστικοί κώνοι ύψους 0,50 m

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κινητή μονάδα σήμανσης

Σημαιοφόρος

ΣΧΕΔΙΟ 2: Σήμανση εκτελούμενων εργασιών μικρής διάρκειας 
σε οδό διπλής κατεύθυνσης με σημαντική κυκλοφορία (διαστάσεις σε m)
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Όχημα εργασιών

Πλαστικοί κώνοι ύψους 0,50

Κινητή μονάδα σήμανσης

Σε  οδούς  με  λωρίδα  έκτακτης
ανάγκης:
Προειδοποιητική μονάδα σήμανσης
και πινακίδα Ρ-32 (70 km/h)
Σε οδούς χωρίς λωρίδα έκτακτης
ανάγκης:
Σημαιοφόρος και πινακίδα Ρ-32 (70
km/h)

Πινακίδα  Π-78  με  σημαία  και
αναλάμπον φως ή σημαιοφόρος

ΣΧΕΔΙΟ 3: Σήμανση εκτελούμενων εργασιών μικρής διάρκειας στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
σε οδό με διαχωριστική νησίδα (διαστάσεις σε m)
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Όχημα εργασιών

Πλαστικοί κώνοι ύψους 0,50

Κινητή μονάδα σήμανσης

Σε  οδούς  με  λωρίδα  έκτακτης
ανάγκης:
Προειδοποιητική μονάδα σήμανσης
και πινακίδα Ρ-32 (70 km/h)
Σε οδούς χωρίς λωρίδα έκτακτης
ανάγκης:
Σημαιοφόρος και πινακίδα Ρ-32 (70
km/h)

Πινακίδα  Π-77  με  σημαία  και
αναλάμπον φως ή σημαιοφόρος

ΣΧΕΔΙΟ 4: Σήμανση εκτελούμενων εργασιών μικρής διάρκειας στην αριστερή λωρίδα
κυκλοφορίας σε οδό με διαχωριστική νησίδα (διαστάσεις σε m)
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Όχημα εργασιών

Πλαστικοί κώνοι ύψους 0,50

Κινητή μονάδα σήμανσης

Πλαστικοί κώνοι ύψους 0,50

Κινητή μονάδα σήμανση

Σε  οδούς  με  λωρίδα  έκτακτης
ανάγκης:
Προειδοποιητική μονάδα σήμανσης
και πινακίδα Ρ-32 (70 km/h)
Σε οδούς χωρίς λωρίδα έκτακτης
ανάγκης:
Σημαιοφόρος και πινακίδα Ρ-32 (70
km/h)

ΣΧΕΔΙΟ 5: Σήμανση εκτελούμενων εργασιών μικρής διάρκειας στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας
σε οδό με διαχωριστική νησίδα (διαστάσεις σε m)
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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

ΣΧΕΔΙΟ 6: Σήμανση εργασιών διαγράμμισης αξονικής γραμμής
(συνεχής ή διακεκομμένη) σε οδό διπλής κατεύθυνσης (διαστάσεις σε m)
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