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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟ: «Ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας 

και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού 

και των υδατορεμάτων που συμβάλουν έτους 2018-2019» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΕΠ50800013  της ΣΑΕΠ 508 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000,00 € 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 Το έργο «Ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των 
αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν έτους 2018-2019» 
αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και την αποκατάσταση των υφιστάμενων 
αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν σε αυτόν, 
προκειμένου να διατηρούνται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά τους. 

 
 Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά μήκος του ποταμού Αξιού, σε 
περιοχές όπου η κοίτη του ποταμού έχει εκτραπεί από την αρχική της θέση δημιουργώντας 
μαιανδρισμούς με αποτέλεσμα τη διάβρωση των οχθών. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του 
φαινομένου προκαλεί τη  ραγδαία εξέλιξη της διάβρωσης της κοίτης η οποία  προσεγγίζει συνεχώς 
τα αντιπλημμυρικά αναχώματα με άμεσο κίνδυνο καταστροφής αυτών. Επιπλέον η συνεχής 
διάβρωση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια καλλιεργήσιμων εκτάσεων εντός της ευρείας κοίτης. Οι 
επεμβάσεις θα γίνουν κυρίως στις ακόλουθες περιοχές: κατάντη της οδικής γέφυρας Πολυκάστρου 
– Αξιούπολης, στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του χειμάρρου Γοργόπης και του 
οικισμού Άσπρου καθώς και στην περιοχή του φράγματος της Έλλης, πλησίον του οικισμού της 
Ελεούσας. 
 

 Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών θα εκτελεστούν εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας 
και σε άλλες θέσεις του ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν σε αυτόν.  

 
 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση γίνεται από τη ΣΑΕΠ 508, ενάριθμο 2014 ΕΠ 50800013. 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Μέσα στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών: 

• αποκατάσταση προβόλων κατά μήκος της ανατολικής όχθης, 
• προστασία οχθών από διάβρωση με την τοπική ανακατασκευή - συμπλήρωση  λιθορριπής, 
• τοπική εκβάθυνση και καθαρισμό της κοίτης με την απομάκρυνση ξένων υλών (απορριμμάτων, 

μπαζών, κορμών κλπ ή βλάστησης) για τη δημιουργία διαύλων προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η διοχετευτικότητα του ποταμού 

• αποκατάσταση της λειτουργίας του υπερχειλιστή στο φράγμα της Έλλης με την απομάκρυνση 
των επιχώσεων κατάντη αυτού. 
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Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ, που εγκρίθηκαν με την 

υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας 
– Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30.7.2012) και ειδικότερα: 
• ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-04-00-00:2009 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων», 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00:2009 «Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων», 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00:2009 «Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και 

αποχετευτικών τάφρων», 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009 «Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 

επιχωμάτων», 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 «Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης 

και πρανών». 
 
 

2.1 Ανακατασκευή προβόλων  
 
Κατά μήκος της ανατολικής όχθης του ποταμού Αξιού στην περιοχή του οικισμού Άσπρου 

υπάρχουν ήδη πρόβολοι από συρματοκιβώτια, ένα μέρος των οποίων έχει καταστραφεί και 
παρασυρθεί από τον ποταμό. Στα πλαίσια του έργου θα γίνει ανακατασκευή των κατεστραμμένων 
προβόλων. 

 
Τα συρματοκιβώτια των προβόλων θα είναι συνήθους μορφής (gabions) με μέγιστες διαστάσεις 

ύψους 1,00m, πλάτους 1,00m και μήκους 4,00m. Εσωτερικά θα φέρουν  διαφράγματα, ώστε το 
μέγιστο μήκος των φατνωμάτων στις φάτνες να μην υπερβαίνει το 1,00m. Για την αποτροπή 
μελλοντικής υποσκαφής του πυθμένα η λιθορριπή θεμελίωσης των προβόλων θα  επενδυθεί 
περιμετρικά με ποδιές από συρματοκιβώτια.  

 
Για την ανακατασκευή των προβόλων θα εκτελεστούν οι εξής επιμέρους εργασίες: 

• Εκσκαφή τεχνικών έργων (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.17): Για την έδραση των νέων προβόλων θα γίνει 
εκσκαφή του πυθμένα σε βάθος περίπου 1,00m. Το υλικό της εκσκαφής θα αποτεθεί στα 
πρανή της όχθης.    

• Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-65.1): Για την 
κατασκευή των φατνών θα χρησιμοποιηθούν συρματόπλεγμα και σύρματα με τα εξής 
χαρακτηριστικά (ενδεικτικά μεγέθη): 
 άνοιγμα βρόχου συρματοπλέγματος διπλής πλέξης: 80x100mm, 
 διάμετρος σύρματος συρματοπλέγματος: 3,00mm, 
 διάμετρος σύρματος ενίσχυσης: 3,90mm, 
 διάμετρος σύρματος ραφής: 3,00mm, 
 ποσότητα ψευδαργύρου για σύρματα διαμέτρου 3,00mm: 275g/m

2
, 

 ποσότητα ψευδαργύρου για σύρματα διαμέτρου 3,90mm: 290g/m
2
.  

• Κατασκευή φατνών (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-65.2): Για την πλήρωσή των φατνών θα χρησιμοποιηθεί   
θραυστό υλικό λατομείου ή συλλεκτοί λίθοι (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-65.3).  
 
Επιπλέον για τις φάτνες που θα τοποθετηθούν κάτω από την στάθμη των νερών του ποταμού 

προβλέπεται προσαύξηση τιμής για τοποθέτηση εντός ύδατος (ΝΕΤ ΥΔΡ 8.03). 
  

 

2.2 Προστασία όχθης με λιθορριπή 
 
Στις περιοχές μεταξύ της εκβολής του χειμάρρου Γοργόπης και του οικισμού Άσπρου όπου ο 

ποταμός παρουσιάζει έντονους μαιανδρισμούς θα πραγματοποιηθούν εργασίες προστασίας των 
οχθών με ανακατασκευή – συντήρηση λιθορριπής, που περιλαμβάνουν: 
• Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος: Μέρος των προϊόντων καθαρισμού της κοίτης και της 

εκσκαφής για την έδραση των προβόλων θα αποτεθεί και θα διαστρωθεί στα πρανή της όχθης 
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προκειμένου να κατασκευαστεί συμπιεσμένο ανάχωμα για την προστασία της όχθης έναντι 
διάβρωσης.   

• Μόρφωση του πρανούς της όχθης: Τα πρανή του συμπιεσμένου αναχώματος θα 
διαμορφωθούν με κατάλληλη κλίση για την τοποθέτηση γεωυφάσματος (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.04).  

• Τοποθέτηση γεωυφάσματος (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-64.2): Στο ήδη διαμορφωμένο πρανές θα 
τοποθετηθεί μη υφαντό γεωύφασμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 11058 
«Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα – Προσδιορισμός υδροπερατότητας καθέτως προς την 
επιφάνεια». Το γεωύφασμα πρέπει να εκπληρώνει τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

 βάρος 280gr/m
2
, 

 εφελκυστική αντοχή 15kΝ/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, 

 επιμήκυνση σε θραύση 50% (20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, 

 αντοχή σε διάτρηση 3.000N κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236, 
 πάχος 1,25mm κατά ΕΝ ΙSO 9864. 

• Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης με φυσικά αμμοχάλικα (ΝΕΤ ΥΔΡ 5.09.01): Η στρώση θα 
κατασκευαστεί με πάχος περίπου 0,40m. Θα χρησιμοποιηθούν αμμοχαλικώδη υλικά φυσικής 
προέλευσης μεγέθους 40 έως 70mm (μήκος ακμής ισοδύναμου κύβου). Ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει βεβαίωση για την πηγή προέλευσης τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την 
Υπηρεσία η χρήση τους στο έργο.  

• Τοποθέτηση υλικών λιθορριπής (ΝΕΤ ΥΔΡ 8.04.03): Πάνω στην εξυγιαντική στρώση θα 
κατασκευαστεί λιθορριπή πάχους 0,60m (τύπος Α). Για τους ογκόλιθους ισχύει το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 13383-1 «Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή». Σαν υλικό λιθορριπής θα 
χρησιμοποιηθούν λίθοι κατάλληλου μεγέθους και σχήματος, το οποίο θα προέρχεται από 
προϊόντα λατομείου από καθαρά, υγιή και σκληρά πετρώματα. Το ειδικό βάρος των λίθων 
αυτών θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 2,3t/m

3
, ενώ η κοκκομετρική διαβάθμιση πρέπει να 

εκπληρώνει τις παρακάτω απαιτήσεις: 
 μέγιστο βάρος λίθων: 450kg, 
 ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 25% των λίθων: 140kg, 
 βάρος λίθων με ποσοστό μεταξύ 45% και 75%: 5–140kg, 
 ελάχιστο βάρος 75% των λίθων: 5kg, 
 ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 50% των λίθων: 100kg, 
 ελάχιστη διάσταση 50% των λίθων: 0,35m, 
 κατά βάρος ποσοστό λιθοσυντρίματος και άμμου στο συνολικό υλικό: ≤ 5%. 

 
 

2.3 Αποκατάσταση βαθείας κοίτης και λειτουργίας υπερχειλιστή φράγματος Έλλης 
 
Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της βαθείας κοίτης από αποθέσεις διάφορων 

ξένων υλών (μπαζών, βλάστησης, κλαδιών, απορριμμάτων κλπ) σε συγκεκριμένες θέσεις, που θα 
υποδειχθούν από τη υπηρεσία, ώστε να καθαριστεί η κοίτη και να δημιουργηθούν δίαυλοι για την 
ανεμπόδιστη ροή του ποταμού. Προτεραιότητα έχουν η περιοχή κατάντη της οδικής γέφυρας 
Πολυκάστρου – Αξιούπολης και η περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της εκβολής του χειμάρρου 
Γοργόπης και του οικισμού Άσπρου. Η εργασία θα επιμετρηθεί και θα πληρωθεί σαν εκβάθυνση – 
διαπλάτυνση κοίτης ποταμού (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.06.01). Περιλαμβάνει την εκσκαφή και απομάκρυνση 
των παραπάνω ακατάλληλων ξένων υλών και προϊόντων.  

 
Η απόθεση των υλικών θα γίνει αρχικά σε παρακείμενες θέσεις στις όχθες, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν για την προστασία αυτών έναντι διάβρωσης. Τα υπόλοιπα πλεονάζοντα ή 
ακατάλληλα προς χρήση υλικά θα μεταφερθούν προς απόθεση σε κατάλληλες θέσεις, που θα 
εξεύρει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας (Κτηματική Υπηρεσία). Τα απορρίμματα που θα καθαριστούν θα 
μεταφερθούν στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ). 
Τυχόν μπάζα που θα καθαριστούν θα μεταφερθούν σε πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ. Οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προς απόθεση των πλεοναζόντων και 
ακατάλληλων υλικών θα επιμετρηθούν και πληρωθούν ιδιαίτερα (ΝΕΤ ΥΔΡ 2.01). Στις περιοχές 
απόθεσης ενδέχεται να απαιτηθεί η διάστρωση των προϊόντων εκσκαφή (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.16).  
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Επίσης θα γίνει αποκατάσταση της λειτουργίας του υπερχειλιστή στο φράγμα της Έλλης με την 
απομάκρυνση των επιχώσεων κατάντη αυτού και τη δημιουργία τάφρου ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η λειτουργία του. Τα υλικά των εκσκαφών θα αποτεθούν σε παρακείμενες θέσεις 
(ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.01) και μέρος αυτών θα μεταφερθεί σε κατάλληλες θέσεις, που θα εξεύρει ο 
ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. 

 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 
Μέσα σε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής έργου, το οποίο περιλαμβάνει : 
• γραμμικό διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού, με ποσοτική κατανομή των εργασιών κατά 

κονδύλιο και δαπάνη κονδυλίου ανά μήνα, 
• έκθεση που θα αναλύει και θα αιτιολογεί κατά πλήρη τρόπο τον προτεινόμενο προγραμματισμό 

και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. 
 
Επίσης μέσα σε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια για την εκτέλεση του έργου. 
 
Μαζί με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, δηλαδή μέσα σε προθεσμία 15 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. 
 
 

4. 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 εκτιμήθηκαν ως εξής: 
• για τις αποθέσεις προϊόντων χωματουργικών εργασιών: 1km επί οδών κακής βατότητας (οδοί 

χωρίς σταθεροποιημένο οδόστρωμα, π.χ. αγροτικές οδοί),  
• για την κατασκευή αναχώματος (προστασία όχθης): 15km επί υπεραστικών οδών καλής 

βατότητας (οδοί με σταθεροποιημένο οδόστρωμα, π.χ. ασφαλτικό οδόστρωμα) και 3km επί 
οδών κακής βατότητας (οδοί χωρίς σταθεροποιημένο οδόστρωμα, π.χ. αγροτικές οδοί). 

• για υλικά λατομείου και φυσικό αμμοχάλικο (προστασία όχθης): 15km επί υπεραστικών οδών 
καλής βατότητας (οδοί με σταθεροποιημένο οδόστρωμα, π.χ. ασφαλτικό οδόστρωμα) και 5km 
επί οδών κακής βατότητας (οδοί χωρίς σταθεροποιημένο οδόστρωμα, π.χ. αγροτικές οδοί). 
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• 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:  

• γεωυφάσματα, 
• χαλύβδινα συρματοπλέγματα και σύρματα για κατασκευή φατνών, 
• φυσικοί λίθοι για πλήρωση φατνών, 
• φυσικοί ογκόλιθοι για κατασκευή λιθορριπών,  
 
Σε περίπτωση χρήσης συλλεκτών λίθων για την κατασκευή συρματοκιβωτίων θα πρέπει να 
προσκομιστεί βεβαίωση καταλληλότητας από διαπιστευμένο εργαστήριο δημοσίων έργων 
 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 
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 τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα 
που θα συμβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλο τρίτο και το 
οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται για 
κάθε ζημία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεομηνίας, 
έστω και αν η ζημία ή φθορά οφείλεται σε εσκεμμένη ή μη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην 
περιοχή του έργου. 

 
Η προμήθεια, η τοποθέτηση και η συντήρηση των μέσων ασφάλειας και 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 ασφάλειας και 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.  
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