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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το προτεινόµενο έργο µε τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ – 

ΤΡΟΧΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Χ.» αφορά την εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης - αποκατάστασης του οδικού δικτύου όπου αυτό κριθεί αναγκαίο στο Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π. Ε. 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ευθύνης της Π.Ε. Χαλκιδικής. 

 

Οι θέσεις επέµβασης θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και οι αποκαταστάσεις θα γίνονται κατά προτεραιότητα & αξιολόγηση της Υπηρεσίας. Οι προς 

αποκατάσταση οδοί βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία του συνόλου του οδικού δικτύου Π.Ε.Χ.  

 

Καθώς το έργο αφορά αποκατάσταση, η προµέτρηση των επιµέρους εργασιών έγινε µε εκτίµηση της 

υφιστάµενης αλλά και της προβλεπόµενης κατάστασης  που θα επέλθει καθώς οι οδοί είναι σε χρήση. Οι 

φθορές στα στοιχεία των οδών είναι ένα µέγεθος δυναµικό το οποίο µεταβάλλεται και επιδεινώνεται 

καθηµερινά µε την επίδραση των φορτίων κυκλοφορίας, αλλά και λόγω παλαιότητας των υλικών. 

 

 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. 

 

Οι εργασίες αφορούν ΤΜΗΜΑΤΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ που 

ανήκουν στην αρµοδιότητα  της Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής. 

  

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Είκοσι Τέσσερις (24) µήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα 

ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να  εκτελεί άµεσα  (εντός χρονικής προθεσµίας που θα ορίζεται από την 

Υπηρεσία) τις εργασίες αποκατάστασης µετά από εντολή της Υπηρεσίας, στις οποίες κάθε φορά θα 

καθορίζονται οι οδοί, οι χιλιοµετρικές θέσεις και το είδος των εργασιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο 

Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλα εξειδικευµένα συνεργεία, κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό, 
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κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης, για την άµεση και έντεχνη εκτέλεση παροχής υπηρεσιών και εργασιών 

συντήρησης του οδικού δικτύου. 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται επί του οδοστρώµατος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των 

ερεισµάτων της οδού, επί των διαχωριστικών νησίδων, σε κόµβους, σε κάθετες οδούς διασύνδεσης και 

γενικά σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και παρατηρούνται φθορές σε στοιχεία του 

Οδικού δικτύου, προκειµένου να αποκαθιστάται η οµαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων. 

 

Επειδή το έργο αφορά αποκατάσταση και αντιµετώπιση υφιστάµενων αλλά και απρόβλεπτων  

αναγκών όπως αυτές θα εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα προληπτικά µέτρα για την αποτροπή κινδύνων 

πρόκλησης ατυχηµάτων. 

 

Ο ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε προθεσµία 10 ηµερολογιακών ηµερών 

και µε τη συνδροµή της Υπηρεσίας θα προβεί σε συστηµατική καταγραφή των σηµείων που χρήζουν 

άµεσης επέµβασης. 

 

Η υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των καταγραφών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων ανάλογα µε το 

βαθµό κινδύνου και λαµβάνοντας τις δικές της καταγραφές από τα ∆ελτία Τεχνικής Αστυνόµευσης αλλά και 

από σχετική αλληλογραφία µε Τµήµατα Τροχαίας, δήµους και πολίτες θα προσδιορίσει τα προς συντήρηση 

τµήµατα του οδικού δικτύου και θα κοινοποιήσει προς τον ανάδοχο πίνακα εργασιών για εκτέλεση και 

άµεση επέµβαση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

 

Στις υποχρεώσεις αναδόχου, περιλαµβάνεται και η λήψη των αναγκαίων προληπτικών µέτρων για την 

αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχηµάτων, όπως για παράδειγµα η σήµανση των επικίνδυνων σηµείων 

µε κώνους. 

 

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 οιανδήποτε 

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

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

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Οι προς εκτέλεση εργασίες για την συντήρηση του οδικού δικτύου προσδιορίζονται ως εργασίες  

αποκατάστασης των ζηµιών που προκλήθηκαν από πάροδο του χρόνου. Σκοπός του έργου είναι η 

εξασφάλιση των οµαλών και ασφαλών συνθηκών χρήσης των οδών. 
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4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Οι εργασίες  που προτείνονται να κατασκευασθούν, έχουν σκοπό την εξασφάλιση των οµαλών και 

ασφαλών συνθηκών χρήσης της οδού µε στόχο την επαναφορά του οδοστρώµατος στο αρχικό  κατά το 

δυνατό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας των οχηµάτων.  

Συγκεκριµένα προβλέπεται να εκτελεσθούν οι εξής εργασίες: 

i. αποκατάσταση της επιφανείας του οδοστρώµατος στις θέσεις που εκδηλώθηκαν αστοχίες 

(καθιζήσεις-αποκολλήσεις – πτυχώσεις – υποσκαφή ) µε αποµάκρυνση των αποκοπτώµενων 

τµηµάτων 

ii. κατασκευή απαραίτητων αποστραγγιστικών έργων (τσιµενταυλάκων ) για την συλλογή και απαγωγή 

επιφανειακών και υπογείων ροών, 

iii. καθαρισµός  ερεισµάτων του οδικού δικτύου από συσσωρευµένα χόρτα και κλαδιά και αποµάκρυνση 

αυτών, 

iv. καθαρισµός και άρση καταπτώσεων από φερτά υλικά πρανών,  ρείθρων, φρεατίων , τεχνικών  

οχετών,   

v. καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου 

ερείσµατος, 

vi. εργασίες εξυγίανσης των υποκείµενων στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης-υπόβασης) όπου έχουν 

υποστεί βλάβη, διάβρωση ή έχει κουφώσει το ασφαλτικό  καθώς  τα υλικά οδοστρωσίας έχουν 

παρασυρθεί  από την έντονη ροή του νερού των ακραίων βροχοπτώσεων, 

vii. εγκιβωτισµός της οδού όπου επιβάλλεται µε κατασκευή τσιµεντένιου ρείθρου,   

viii. εργασίες  αποξήλωσης του υφιστάµενου φθαρµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος όπου απαιτείται  

ix.  εργασίες οδοστρωσίας  όπου απαιτείται ανακατασκευή  και ασφαλτόστρωσης ανάλογα µε την 

επιτόπου διαπιστωµένη φθορά, 

x. εργασίες σήµανσης ασφάλειας οδού, 

xi. εκσκαφές για την εξυγίανση των κατεστραµµένων οδοστρωµάτων, 

xii. εκσκαφές για την κατασκευή των ρείθρων ή τριγωνικής τσιµεντένιας τάφρου όπου απαιτείται,  

xiii. διάνοιξη τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, 

xiv. κατασκευή υπόβασης και βάσης υλικού οδοστρωσίας σε τµήµατα που έχουν υποστεί υποσκαφή, 

xv. κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων, επενδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 

επένδυσης κοίτης ρεµάτων, 

xvi. στις θέσεις που έχει εκδηλωθεί κατολίσθηση-υποσκαφή του οδοστρώµατος θα γίνει αποξήλωση του 

ασφαλτικού τάπητα και θα επιχειρηθεί η αποκατάσταση της µορφής της οδού µε την κατασκευή 

συµπληρωµατικού επιχώµατος, 

xvii. εργασίες οδοστρωσίας για την τελική αποκατάσταση σε κάθε είδους επέµβαση, 

xviii. εργασίες ασφαλτικής ή συγκολλητικής επάλειψης και ασφαλτόστρωσης στα προς αποκατάσταση 

τµήµατα, 

xix. τοποθέτηση  στηθαίων ασφαλείας 

xx. διαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, µε νέα ή αναδιαγράµµιση.  
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xxi. τοποθέτηση ενηµερωτικών και προειδοποιητικών πινακίδων χρήσης της οδού µε περιεχόµενο 

σχετικά µε το όριο ταχύτητας, την επικινδυνότητα αυτής, ανωµαλία της επιφανείας του 

οδοστρώµατος.  

 

Οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του Περιγραφικού Τιµολογίου και θα 

εκτελούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.  

 

5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, και µε τη συνδροµή της Υπηρεσίας, θα προβεί 

σε καταγραφή των σηµείων (θέσεων βλάβης) που χρήζουν άµεσης επέµβασης καθώς και των τµηµάτων 

όπου τα υφιστάµενα στηθαία ασφαλείας θα πρέπει να αντικατασταθούν µε πιστοποιηµένα κατά το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Η παραπάνω καταγραφή θα γίνεται από τον Ανάδοχο και οποιαδήποτε στιγµή ζητηθεί από 

την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επίσης θα καταγράφονται τα υφιστάµενα στηθαία 

ασφαλείας που πιθανά να βρίσκονται στις ίδιες θέσεις. 

 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην σύνταξη και την υποβολή µελέτης ασφάλισης των εν λόγω 

θέσεων, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Η µελέτη 

ασφάλισης θα πρέπει να εκπονείται από µηχανικό, κάτοχο µελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των 

συγκοινωνιακών έργων. Το κόστος σύνταξης της µελέτης βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Η µελέτη ασφάλισης θα εξετάζει κατά περίπτωση, την εξωτερική οριογραµµή του οδοστρώµατος (σε 

θέσεις µε ή χωρίς υφιστάµενα στηθαία), τις πλευρικές διαχωριστικές νησίδες (π.χ. κλάδοι κόµβων), την 

κεντρική νησίδα καθώς και τα υφιστάµενα τεχνικά έργα. 

 

Στη µελέτη θα προσδιορίζεται και θα αιτιολογείται η επιλογή του ΣΑΟ για κάθε θέση, σύµφωνα µε τις 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, το απαιτούµενο λειτουργικό πλάτος βάσει των τοπικών συνθηκών (π.χ. γεωµετρία οδού, κλίση 

πρανών ορυγµάτων, κλίση και ύψος επιχωµάτων, δέντρα, ιστοί, πινακίδες, οχετοί, ρέµατα, παράπλευρες 

οδοί και εγκαταστάσεις κτλ.) και το µήκος εφαρµογής τους. 

 

Βασικός στόχος της µελέτης πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση διαφορετικών ΣΑΟ κατά 

µήκος της οδού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση των ΣΑΟ, να διατηρείται η οµοιοµορφία τους και να 

απαιτούνται οι λιγότερες δυνατές συναρµογές µεταξύ τους. 

 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ανάλογα µε το 

βαθµό κινδύνου και τις διατιθέµενες πιστώσεις, θα προσδιορίσει τα προς συντήρηση τµήµατα του οδικού 

δικτύου και θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πίνακα εργασιών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των επεµβάσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία την 

µελέτη εφαρµογής µε τις ακριβείς θέσεις τοποθέτησης ΣΑΟ, τον τύπο και τα χαρακτηριστικά των 

συστηµάτων ανά θέση (λειτουργικά µήκη κτλ), καθώς και βεβαίωση ορθής τοποθέτησης των ΣΑΟ σύµφωνα 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ  

______________________________________________________________________________________ 
Σελίδα 6 από 7 

 

µε τα εγχειρίδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές και τις εγκεκριµένες τεχνικές λύσεις. Τα στοιχεία αυτά θα 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του µητρώου του έργου. 

 

Τα νέα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ) που θα εγκαθίστανται από τον ανάδοχο προς 

αντικατάσταση υφιστάµενων κατεστραµµένων στηθαίων ασφαλείας, θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε τις 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), οι οποίες 

εγκρίθηκαν µε την ∆ΜΕΟ/ο/612/16-02-2011 (Φ.Ε.Κ. 702 Β'/29-04-2011) απόφαση του Υφυπουργού 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

 

Επιπλέον, όσον αφορά την αντικατάσταση των υφιστάµενων µη πιστοποιηµένων στηθαίων, 

επισηµαίνεται η ισχύς των διατάξεων της εγκυκλίου 17/2011 (∆ΜΕΟ/ο/3112/25.7.2011) της ΓΓ∆Ε του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε την οποία: 

• «στην περίπτωση αντικατάστασης παλιών στηθαίων ασφαλείας λόγω φθοράς συνεπεία 

πρόσκρουσης/ατυχήµατος µπορεί κατ' εξαίρεση να χρησιµοποιηθούν στηθαία ασφαλείας του ιδίου τύπου, 

εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άµεσης προµήθειας στηθαίων ασφαλείας κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και ΕΝ 1317. Σε 

περιπτώσεις ανακατασκευής/βελτίωσης υφισταµένων οδών θα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη για την επιλογή 

του ΣΑΟ το διαθέσιµο λειτουργικό πλάτος» (παράγραφος 7, σηµείο «νέα έργα υπό δηµοπράτηση»). 

• «τα µη πιστοποιηµένα συστήµατα αναχαίτισης που έχουν τοποθετηθεί στις υφιστάµενες οδούς θα 

πρέπει να αντικατασταθούν σταδιακά, αφού ιεραρχηθούν προσεκτικά οι προτεραιότητες λαµβάνοντας 

υπόψη τα τεχνικοοικονοµικά δεδοµένα και τα συµπεράσµατα των σχετικών περιοδικών ελέγχων οδικής 

ασφάλειας (safety audit)» (παράγραφος 7, σηµείο 

«κατασκευασµένα έργα»). 

 

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. 

 

Όσον αφορά στην αντικατάσταση λόγω φθοράς τµήµατος ήδη εγκατεστηµένου πιστοποιηµένου 

συστήµατος ΣΑΟ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε τρόπο τέτοιο που να διατηρείται η 

πιστοποίηση του ήδη εγκατεστηµένου συστήµατος χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη οικονοµική 

επιβάρυνση στην Υπηρεσία πέραν του κόστους της αντικατάστασης. 

 

Βάσει των παραπάνω, η Υπηρεσία διατηρεί τη δυνατότητα να δίνει εντολές στον ανάδοχο για την 

αντικατάσταση υφιστάµενων στηθαίων ασφαλείας που δεν έχουν υποστεί φθορές από πρόσκρουση, για 

λόγους αναβάθµισης της οδικής ασφάλειας. 

 

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

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

τραπεζοειδή. 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 
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δεξιό άκρο της οδού κόκκινα στοιχεία ανά 8,00m και στο αριστερό άκρο της οδού αργυρόλευκα στοιχεία 

επίσης ανά 8,00m. 

 

6. ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διάφορους οργανισµούς ενηµέρωση για τις θέσεις των 

τροφοδοτικών γραµµών δικτύων Ο.Κ.Ω. στην περιοχή του έργου, προκειµένου να φροντίσει για την 

µετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση µε 

τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή. Οι ορθοστάτες δεν πρέπει 

να οδηγούνται σε περιοχές µε υπόγειες γραµµές. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των ιδιοκτητών των 

αντίστοιχων γραµµών των καλωδίων, αγωγών κ.λπ. 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΌΤΗΣΗ 

 

Το εκτιµώµενο οικονοµικό αντικείµενο της  σύµβασης ανέρχεται σε 1.200.000,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η έγκριση δέσµευσης του ποσού γίνεται σε βάρος του προϋπολογισµού 

του ενάριθµου έργου 2131ΧΑΛ006ΚΑΠ21 της ΠΕ∆ ΚΑΠ ΠΕΧ 2021. Πρόκειται για το έργο µε τίτλο 

«Επισκευή Τεχνικών και Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τροχαυλακώσεων του Οδικού 

Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.». 

 

8. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να λαµβάνει όλα 

τα απαιτούµενα µέτρα σήµανσης, που καθορίζονται: 

• στη µε αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/2003) υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής 

προδιαγραφής σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα 

όρια στην ισχύουσα Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (ΦΕΚ 946 Β/09-07-03) καθώς και στο 

τεύχος 7 της ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ της ΓΓ∆Ε , 

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

και οδηγιών σήµανσης εκτελούµενων έργων (ΟΜΟΕ−ΣΕΕΟ)» 

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

για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας−Εφαρµογή των διατάξεων του αριθ. 52 του Ν.2696/1999 

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

 

Συγχρόνως µε την πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει µελέτη 

εργοταξιακής σήµανσης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στα τµήµατα του επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΧ 

µε σχέδια προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης προσαρµοσµένα στην ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή 

«Σήµανση εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003) 

και τη ∆ΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) που εγκρίνει τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) καθώς και στη µε αρ. πρωτ. ∆ΟΥ/οικ/220/15−01−2015 Εγκύκλιο του 

ΥΠΟΜΕ∆Ι «Μέτρα ρύθµισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρµογή 

των διατάξεων του αριθ. 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το αριθ. 48 του 
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Ν.4313/2014». Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πιστή εφαρµογή των περιοριστικών 

µέτρων κυκλοφορίας στα τµήµατα του Οδικού ∆ικτύου αρµοδιότητας ΥΤΕ-ΠΕΧ στα οποία θα εκτελεστούν 

εργασίες συντήρησης στα πλαίσια του έργου του θέµατος. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση προειδοποιητικής σήµανσης, 

καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, την οποία θα προσαρµόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου 

και στις ανάγκες ρύθµισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια 

διέλευσης οχηµάτων και πεζών, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας µε τη µικρότερη δυνατή όχληση στους 

χρήστες, από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Η δαπάνη της εργοταξιακής σήµανσης και ρύθµισης της κυκλοφορίας εµπεριέχεται ανηγµένη στις τιµές 

µονάδος του τιµολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερη αποζηµίωσης. 

 

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. 

 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

Οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών, πραγµατοποιούνται προκειµένου να διαπιστωθεί η 

καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και βάσει 

του άρθρου 22.2 της Ε.ΣΥ. 
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