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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου όπου αυτό κριθεί 

αναγκαίο, στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ευθύνης της Π.Ε. Χαλκιδικής. 

Ειδικά στις περιπτώσεις που θα εκτελούνται οι εργασίες αντικατάστασης των στηθαίων, θα 

αποµακρύνεται µόνο το τµήµα του κατεστραµµένου στηθαίου και θα αντικαθίσταται µε τα νέου 

τύπου στηθαία. 

Το εκτιµώµενο οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης ανέρχεται σε 2.160.000 ευρώ 

συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.. Η χρηµατοδότηση γίνεται σε βάρος του έργου µε κωδικό 

αριθµό έργου: 2131ΧΑΛ004ΚΑΠ21 του Τεχνικού Προγράµµατος Κ.Α.Π. Επενδυτικών ∆απανών 

της Π.Ε.Χ. (Α∆ΑΜ: 21REQ009588507) «Έκτακτη Συµπληρωµατική Συντήρηση Εθνικού και 

Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Χαλκιδικής για τα έτη 2022-2023». 

 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Οι εργασίες αφορούν το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ευθύνης 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 
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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, κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης, για την άµεση και έντεχνη 

εκτέλεση παροχής Υπηρεσιών και εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείµενο της σύµβασης περιλαµβάνει: 

- Την εκτέλεση εργασιών άµεσης επέµβασης για την αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων της  

οδού. Οι άµεσες επεµβάσεις αφορούν περιπτώσεις όπου δηµιουργείται κατάσταση επικίνδυνη 

για την οδική ασφάλεια, κυρίως καταστάσεις, που περιορίζουν το κυκλοφορούµενο οδόστρωµα 

ή το καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία.  

- Την τακτική επιθεώρηση της οδού και την καταγραφή των προβληµάτων, µε σκοπό τον έγκαιρο 

εντοπισµό των επικίνδυνων καταστάσεων και τον αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό των 

επεµβάσεων.  

- Την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, δηλαδή την αποκατάσταση προβληµάτων που προκαλούν 

δυσχέρειες στην οµαλή και ασφαλή λειτουργία της οδού όπως:  

o καθαρισµός οδών και των νησίδων,  

o καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα τάφρων και ερεισµάτων, 

o κατασκευή ή συµπλήρωση ερεισµάτων που παρουσιάζουν φθορές ή µεγάλη υψοµετρική 

διαφορά από το οδόστρωµα. 

o καθαρισµός οχετών και εκσκαφή και αποµάκρυνση τυχόν προσχώσεων, 

o αποκατάσταση δοµικών στοιχείων,  

o επισκευή βλαβών του οδοστρώµατος,  

o επισκευή, αναβάθµιση ή αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων όπου 

αυτά κρίνονται αναγκαία. 

o επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων και τοποθέτηση νέων όπου αυτά κρίνονται 

απαραίτητα,  

o τοποθέτηση οριοδεικτών,  

o επισκευή ή αντικατάσταση πινακίδων σήµανσης,  

o διαγράµµιση οδοστρώµατος,  

o κοπή κλαδιών και δένδρων και αυτοφυούς βλάστησης και διαµόρφωση υφιστάµενων 

θάµνων και αποµάκρυνση απορριµµάτων.  

- Πραγµατοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων. 
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o Επίσης στα οδικά τµήµατα που κατασκευάζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων (Υ.Τ.Ε.) 

της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Π.Ε.Χ.) και θα παραδοθούν προς χρήση κατά 

τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί, ύστερα από 

γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, εργασίες αποκατάστασης βλαβών που δεν οφείλονται σε 

κατασκευαστικές αστοχίες αλλά σε έκτακτα συµβάντα (π.χ. φθορές από προσκρούσεις 

οχηµάτων κλπ). 

- Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης λειτουργίας  Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 

Οι εργασίες άµεσης επέµβασης και η επιθεώρηση της Οδού, περιλαµβάνουν το σύνολο των 

ενεργειών µε στόχο την αποκατάσταση βλαβών του οδικού δικτύου µε επικείµενο κίνδυνο για τους 

χρήστες. 

Αναλυτικά οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν: 

- Την εκτέλεση εργασιών άµεσης επέµβασης για την αποκατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνων 

βλαβών ή την άρση επικίνδυνων καταστάσεων στην οδό, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω 

στην ενότητα 4.1.3 και περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 4.4..  

- Καθηµερινή επιθεώρηση των τµηµάτων των οδών του δικτύου που θα ορίσει η Υπηρεσία 

και άµεση επέµβαση αποκατάστασης βλαβών και άρση επικίνδυνων καταστάσεων. 

- ∆εκαπενθήµερη επιθεώρηση όλων των οδών του δικτύου συµπεριλαµβανοµένων και των 

παράπλευρων οδών εξυπηρέτησης. 

- Την πραγµατοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. 

Οι βλάβες αυτές θα πρέπει να αποκαθίστανται αµέσως εάν είναι πρακτικά εφικτό. Αν δεν 

είναι δυνατή ή άµεση αποκατάστασή τους, τότε θα πρέπει να σηµαίνονται αµέσως, να 

επισκευάζονται προσωρινά εντός 24 ωρών και να επιθεωρούνται µέχρι τη µόνιµη επισκευή τους. 

Οι µόνιµες επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται το συντοµότερο δυνατό. Ο χρόνος εκτέλεσης 

των µόνιµων επισκευών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 10 ηµέρες (Ν.3481/2006.αρ.7). 

 

4.1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ 

Στα πλαίσια της σύµβασης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συγκροτήσει και να διαθέσει Τεχνικά 

συνεργεία, για την άµεση επέµβαση και αποκατάσταση των βλαβών της Οδού. Για τον σκοπό αυτόν 

επιβάλλεται η άρτια οργάνωση και διαχείριση των αντίστοιχων διαδικασιών. 

Στον ανάδοχο του έργου ανατίθεται η συντήρηση του οδικού δικτύου που περιγράφεται στην 

ενότητα 4.1.3 της παρούσας, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.3481/2006 και ανατίθεται στον 

Ανάδοχο ο έλεγχος του δικτύου (Εν. 2), η διαπίστωση βλαβών και η καταγραφή τους σύµφωνα µε 
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την παράγραφο 5, του άρθρου 7 του Ν.3481/2006, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Ενότητες 

4.1.3 και 4.2 της παρούσης. Στον ανάδοχο ανατίθεται η υποχρέωση αυτοψίας και διαπίστωσης της 

επικινδυνότητας της κάθε βλάβης για την οδική ασφάλεια, καθώς και των ενεργειών 

αποκατάστασης των επικίνδυνων βλαβών, εντός των οικονοµικών δυνατοτήτων της παρούσας 

σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν.3481/2006, όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Τον ανάδοχο βαρύνουν πλήρως και αποκλειστικώς, οι τυχόν 

ευθύνες (ποινικές και αστικές) που απορρέουν από τη µη τήρηση όσων ορίζονται στο άρθρο 8 του 

Ν.3481/2006.   

Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε προσωπικό, µηχανικό εξοπλισµό και οργάνωση του Αναδόχου  

περιγράφονται παρακάτω. 

 

4.1.1 Κεντρικός σταθµός διοίκησης  

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κεντρικό σταθµό διοίκησης µε τον κατάλληλο µηχανικό 

εξοπλισµό, από τον οποίο/τους οποίους θα τροφοδοτείται µε τον απαραίτητο εξοπλισµό το 

συνεργείο άµεσης επέµβασης το οποίο θα ξενικά και θα ολοκληρώνει το ωράριό του από τον 

Πολύγυρο και συγκεκριµένα από τις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η 

προσέλευση και αποχώρηση του συνεργείου θα αναγράφεται καθηµερινά σε ειδικό βιβλίο και θα 

βεβαιώνεται από την Υ.Τ.Ε. της Π.Ε.Χ. στο οποίο και θα καταγράφονται καθηµερινά οι προς 

εκτέλεση εργασίες.   

Ο σταθµός αυτός θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα µέσα επικοινωνίας τόσο µε το συνεργείο 

επιθεώρησης οδών – άµεσων επεµβάσεων όσο και µε την Υπηρεσία και άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες 

(Τροχαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ.). Η επικοινωνία θα είναι δυνατή µε όλα τα παρακάτω µέσα, 

δηλαδή τηλέφωνο, fax και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όλες τις ώρες και µέρες.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την έδρα του κεντρικού σταθµού 

διοίκησης και τους τρόπους επικοινωνίας (αριθµούς τηλεφώνων και fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου κλπ.). Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας µε τον κεντρικό σταθµό διοίκησης του Αναδόχου 

θα είναι διαθέσιµοι καθ’ όλη τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου του συνεργείου άµεσης επέµβασης 

(βλ. Ε. 4.1.2). Θα υπάρχει δυνατότητα συνεχούς τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον Ανάδοχο καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 24ώρου και όλες τις µέρες συµπεριλαµβανοµένων αργιών, Σαββάτων και 

Κυριακών.  

 

4.1.2 Συγκρότηση / Στελέχωση και Λειτουργία  συνεργείου άµεσης επέµβασης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συγκροτήσει Τεχνικό συνεργείο άµεσης επέµβασης, το οποίο 

θα καλύπτει όλες τις οδούς αρµοδιότητας της Υ.Τ.Ε.  της Π.Ε.Χ., στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής σε 

όλο το µήκος τους (βλ. Ενότητα 2). Το προσωπικό του συνεργείου θα µετακινείται προς εκτέλεση 

εργασιών αποκατάστασης βλαβών της οδού κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας αλλά και όταν 
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διαπιστώνεται µε οποιοδήποτε τρόπο ανάγκη άµεσης επέµβασης. Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση 

υποχρεούται να ενηµερώσει την Υπηρεσία προτού προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Επίσης 

υποχρεούται να ελέγχει σε καθηµερινή βάση το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Υ.Τ.Ε. της Π.Ε.Χ. προς 

αποφυγή και πρόληψη επικινδύνων καταστάσεων για τους διερχόµενους. 

Η εργασία του συνεργείου άµεσης επέµβασης θα αρχίζει καθηµερινά από τις εγκαταστάσεις της 

Π.Ε.Χ. στον Πολύγυρο στις 08:00, θα λήγει στις 16:00 στις ίδιες εγκαταστάσεις και θα λειτουργεί 

καθηµερινά (∆ευτέρα έως Παρασκευή) σε 8ώρη και πενθήµερη βάση.  

Εκτός του κανονικού ωραρίου ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συγκροτήσει και να διαθέσει 

συνεργεία, όλο το 24ωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα χωρίς να εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές 

και αργίες και θα εκτελεί εργασίες άµεσης επέµβασης µετά από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Οι 

εργασίες αυτές πληρώνονται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο περιγραφικό Τιµολόγιο 

της µελέτης. 

Το συνεργείο άµεσης επέµβασης θα συγκροτείται από έξι υπαλλήλους σύµφωνα µε το άρθρο 

12 παρ. 18.3 της Ε.Σ.Υ. το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας 

ή διακοπής εργασίας για οποιοδήποτε λόγο οποιουδήποτε υπαλλήλου του εγκεκριµένου συνεργείου 

άµεσης επέµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει µε άλλο τεχνικό υπάλληλο 

οµοίων προσόντων ο οποίος θα εγκριθεί εκ νέου από την Υπηρεσία.   

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται, να ανταποκριθεί σε όλες τις αναγγελίες που 

αφορούν άµεση επέµβαση για αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών ή άρση επικίνδυνων 

καταστάσεων στην οδό, όπως περιγράφεται στο παρακάτω κεφάλαιο, εντός των προθεσµιών του 

οικείου άρθρου της ΕΣΥ, ανεξάρτητα από το πλήθος και τη θέση των βλαβών. 

Με την κατάθεση του οργανογράµµατος ο Ανάδοχος προτείνει συγκεκριµένους τεχνικούς 

υπαλλήλους καταθέτοντας στοιχεία για τις γνώσεις και εµπειρία αυτών στον συγκεκριµένο τοµέα. Η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχθεί συγκεκριµένους υπαλλήλους, εφόσον κρίνει ότι τα 

προσόντα τους δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Αλλαγές στην στελέχωση των συνεργείου 

επιτρέπεται µόνο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τα µέλη του συνεργείου θα διαθέτουν τα προβλεπόµενα µέσα επικοινωνίας, ώστε να είναι ανά 

πάσα στιγµή δυνατή η επικοινωνία αυτών µε το κεντρικό εργοτάξιο του Αναδόχου και την Υπηρεσία. 

 

4.1.3 Αρµοδιότητες Τεχνικού Συνεργείου Άµεσης Επέµβασης 

Το συνεργείο άµεσης επέµβασης θα αποτελείται από εκπαιδευµένο προσωπικό και θα έχει τις 

παρακάτω αρµοδιότητες: 

- ∆ιενέργεια Ελέγχων της Οδού και Άµεση επέµβαση για την αποκατάσταση 

βλαβών (οδοστρώµατος και στοιχείων ασφαλείας της οδού) µε επικείµενο 

κίνδυνο για τους χρήστες της οδού. 
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- Σήµανση βλαβών όταν δεν µπορούν να αποκατασταθούν άµεσα. 

- Εντοπισµός, σήµανση και αποκατάσταση  βλαβών της Οδού που προκύπτουν 

µετά από έκτακτα περιστατικά. 

- Συνεργασία µε υπηρεσίες αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών (Τροχαία, 

Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κ.τ.λ.). 

Η άµεση επέµβαση για την αποκατάσταση βλαβών ή την άρση επικίνδυνων καταστάσεων στην 

οδό, περιλαµβάνει  περιπτώσεις που θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού 

όπως π.χ: 

- ύπαρξη ογκωδών ή βαρέων αντικειµένων στο οδόστρωµα, 

- νεκρά ή τραυµατισµένα ζώα στο οδόστρωµα (η διαχείριση σε αυτές τις 

περιπτώσεις γίνεται πάντα σε συνεργασία και σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 

αρµοδίων κτηνιατρικών Υπηρεσιών), 

- πτώση δένδρων ή ιστών στο οδόστρωµα, 

- ύπαρξη λάκκων ή παρόµοιων σηµειακών βλαβών στο ασφαλτικό οδόστρωµα, 

- ρύπανση οδοστρώµατος από επικίνδυνες λόγω ολισθηρότητας ουσίες (π.χ. 

καύσιµα ή λιπαντικά), 

- συσσώρευση φερτών υλών ή λίθων στο οδόστρωµα από καταπτώσεις πρανών, 

- κατεστραµµένα µεταλλικά στηθαία ασφάλειας και µέσα σήµανσης, τα οποία 

καταλαµβάνουν µέρος του οδοστρώµατος, 

- καλύµµατα φρεατίων που έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί, 

- τοπική συγκέντρωση επιφανειακού νερού ύστερα από έντονη βροχόπτωση ή 

καταστροφή υπογείου δικτύου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το συγκεκριµένο συνεργείο δεν έχει τα κατάλληλα µέσα ή τη 

δυνατότητα άµεσης αποκατάστασης της συγκεκριµένης βλάβης ή άρσης της επικίνδυνης 

κατάστασης, τότε προχωρά στον αποκλεισµό της περιοχής τοποθετώντας την κατάλληλη σήµανση 

της περιοχής. Παράλληλα ενηµερώνει τον κεντρικό σταθµό διοίκησης του Αναδόχου, ώστε να 

αποσταλεί άµεσα άλλο συνεργείο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την επίλυση του προβλήµατος. 

Για την εκτέλεση εργασιών άµεσης επέµβασης είναι δυνατή η χρήση µηχανηµάτων έργων, η 

δαπάνη της οποίας πληρώνεται µε ωριαία αποζηµίωση ανάλογα µε το είδος του µηχανήµατος. Η 

ωριαία αποζηµίωση των µηχανηµάτων υπολογίζεται µε βάση τις ώρες λειτουργίας αυτών χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος µετακίνησης αυτών από την έδρα τους προς τον τόπο εργασίας και 

αντίστροφα.   
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Σε περίπτωση τροχαίων ατυχηµάτων ή άλλων έκτακτων γεγονότων το συνεργείο επεµβαίνει, 

εφόσον κληθεί, κατόπιν συνεννόησης µε τα αρµόδια όργανα (π.χ. Τροχαία, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία κλπ.) όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των αρµόδιων οργάνων και λάβουν άδεια από αυτά. 

Η εκτέλεση εργασιών από το προσωπικό του συνεργείου άµεσης επέµβασης δεν 

πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσονται και αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο τα έντυπα δελτία µε αναφορά της οδού, της ακριβούς θέσης (χιλιοµετρική θέση και 

περιγραφή θέσης), του προβλήµατος, των εργασιών που εκτελέστηκαν προς άρση του 

προβλήµατος καθώς επίσης πιθανές πρόσθετες απαιτούµενες εργασίες. 

 

4.1.4 Άµεσες επεµβάσεις εκτός κανονικού ωραρίου 

Σε περίπτωση εµφάνισης έκτακτων περιστατικών κατά το χρονικό διάστηµα εκτός του κανονικού 

ωραρίου λειτουργίας του συνεργείου, δηλαδή για το χρονικό διάστηµα από 16:00 µέχρι τις 08:00 της 

επόµενης ηµέρας, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση επέµβαση συνεργείου και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί. 

Η επέµβαση συνεργείου άµεσης επέµβασης, εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του 

σταθµού διοίκησης του Αναδόχου για την αποκατάσταση άκρως επικίνδυνων βλαβών ή άρσης 

επικίνδυνων καταστάσεων πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο περιγραφικό 

τιµολόγιο µελέτης. 

Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση εφόσον έχει κληθεί µέσα στα πλαίσια του 

κανονικού ωραρίου έστω και αν η επέµβαση συνεχίζεται και πέραν του κανονικού ωραρίου. 

Η χρήση µηχανηµάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών άµεσης επέµβασης σε ώρες εκτός 

κανονικού ωραρίου δεν επιβαρύνεται µε πρόσθετη αποζηµίωση. 

 

4.1.5 Εξοπλισµός οχήµατος Άµεσης Επέµβασης και αποκατάστασης βλαβών της οδού 

Το συνεργείο θα διαθέτει για την κίνησή του ένα ελαφρύ φορτηγό 4x4 όχηµα µικτού βάρους έως 

3,5t µε καµπίνα τουλάχιστον έξι ατόµων και ανοιχτό ή κλειστό αποθηκευτικό χώρο µε ηµεροµηνία 

πρώτης άδειας κυκλοφορίας της τελευταίας πενταετίας. Οι διαστάσεις και η διαµόρφωση του 

οχήµατος που θα χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το όχηµα να µπορεί να µεταφέρει 

τα απαιτούµενα µέσα και προσωπικό, να φέρει εξωτερικά τον πρόσθετο εξοπλισµό ασφαλείας και 

να διευκολύνεται η εγκατάσταση και απόσυρση των µέσων σήµανσης και ασφάλισης. 

Το όχηµα φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό ασφάλειας που περιλαµβάνει: 

- στην οροφή δυο κίτρινους περιστρεφόµενους φάρους ορατούς από όλες τις πλευρές του 

οχήµατος, 
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- δύο προβολείς µε δυνατότητα περιστροφής σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 

- στην οπίσθια όψη του οχήµατος θα επικολλούνται λωρίδες από υπερυψηλής 

αντανακλαστικότητας (τύπου Ill) ερυθρού χρώµατος, πλάτους 250 χιλιοστών, υπό γωνία 

περίπου 60 µοιρών έτσι ώστε να δηµιουργούν το σχήµα Λ. 

- Σύστηµα ανοιχτής ακρόασης για  το ”επιχειρησιακό“ τηλέφωνο. 

- Στο πίσω µέρος του οχήµατος σύστηµα που συνδυάζει Πινακίδα Μεταβλητών 

Μηνυµάτων (ΠΜΜ) και Φωτεινού Καθοδηγητικού Βέλους όπως περιγράφεται 

παρακάτω. Το σύστηµα θα τροφοδοτείται από την µπαταρία του οχήµατος. Για τη 

στερέωση του συστήµατος επί του οχήµατος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανεµοπίεση 

κατά την κίνηση του οχήµατος. 

- Η ηλεκτρονική ΠΜΜ θα καταλαµβάνει το πλήρες πλάτος του οχήµατος και θα έχει 

διαστάσεις οθόνης τουλάχιστον 2000x280 mm (π x υ). Η πινακίδα θα είναι µίας γραµµής, 

12 χαρακτήρων, µε led κίτρινου χρώµατος, ρυθµιζόµενης φωτεινότητας µέχρι 6.000 

cd/m2, µε ενσωµατωµένη µνήµη για αποθήκευση µηνυµάτων και µε ειδικό 

ελεγκτή/χειριστήριο για την τροποποίηση των µηνυµάτων που θα βρίσκεται στο θάλαµο 

του οδηγού. Το πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από αλουµίνιο και η πρόσοψη από 

άθραυστο υλικό το οποίο θα προστατεύει την πινακίδα από την υπεριώδη ακτινοβολία. 

- Το Φωτεινό Καθοδηγητικό Βέλος θα είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη αναδιπλούµενη 

κατασκευή επί της οροφής η οποία θα ανυψώνεται και καθηλώνεται στην κατακόρυφη ή 

οριζόντια θέση. Το φωτεινό καθοδηγητικό βέλος πρέπει να είναι ορατό από απόσταση 

τουλάχιστον 500 µέτρων και θα αποτελείται από τουλάχιστον 17 φανούς διαµέτρου 

Φ250, που ο καθένας αποτελείται από συστοιχίες led υπερυψυλής φωτεινότητας, έτσι 

ώστε να µπορεί να σχηµατίζεται αριστερόστροφο και δεξιόστροφο βέλος καθώς και το 

σχήµα Χ, µε σταθερό ή αναλάµποντα φωτισµό µε ρυθµιζόµενη συχνότητα αναλαµπών. 

Το ελάχιστο πλάτος και ύψος του φωτεινού βέλους είναι 1,75 µέτρα. Η ανύψωση / 

καθήλωση του συστήµατος καθώς και η ενεργοποίηση των φανών θα γίνεται µε 

ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου (χειριστήριο) που θα βρίσκεται στο θάλαµο του οδηγού. 

Είναι επιθυµητό το χειριστήριο να είναι κοινό µε την ηλεκτρονική Πινακίδα Μεταβλητών 

Μηνυµάτων. 

Ενδεικτική διαµόρφωση της ΠΜΜ και του Φωτεινού Καθοδηγητικού Βέλους φαίνεται στο σχήµα: 
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Οι περιστρεφόµενοι φανοί, η πινακίδα µεταβλητών µηνυµάτων και το φωτεινό καθοδηγητικό 

βέλος επιτρέπεται να βρίσκονται σε λειτουργία µόνο όταν απαιτηθεί και όχι κατά την διεξαγωγή των 

συνήθων περιπολιών ή κατά τις άλλες µετακινήσεις των οχηµάτων. 

Πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η χρήση αναλαµπόντων φανών που είναι ορατοί και 

από το αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας καθώς και οποιαδήποτε µη απαραίτητα φώτα ή πηγές ήχου 

που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών του αντιθέτου ρεύµατος κυκλοφορίας. 

Πλευρικά τα οχήµατα φέρουν σε τρεις γραµµές µε γράµµατα ύψους 150 χιλιοστών την 

αναγραφή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ – ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ» και από κάτω µε 

γράµµατα ύψους 100 χιλιοστών την ονοµασία του Αναδόχου Συντήρησης. Όλες οι αναγραφές θα 

είναι µαύρου χρώµατος. 

Κάθε όχηµα φέρει τον αναγκαίο εξοπλισµό σε εργαλεία καθώς και µέσα για την εκτέλεση 

συγκεκριµένων εργασιών κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας για άµεση επέµβαση προς άρση 

επικίνδυνων καταστάσεων επί της οδού. Σε αυτόν περιλαµβάνονται: 

- Πλήρης σειρά εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών άµεσης επέµβασης, 

- (π.χ σκεπάρνι, πριόνι, συρµατόβουρτσα, λοστό, φτυάρι, σκούπα), 

- αντιολισθητικές αλυσίδες, 

- εργαλειοθήκη µε πλήρες σετ εργαλείων και µπαλαντέζες ρεύµατος, 

- διατάξεις και εργαλεία ρυµούλκησης οχηµάτων, 

- πριονίδι, 

- πλαστικοί σάκοι για τη συλλογή απορριµµάτων και σάκοι συλλογής νεκρών ζώων, 

- ταινία οριοθέτησης χώρων µε άσπρες - λευκές λωρίδες (ρολό), 

- φακός, 

- γάντια ασφαλείας και γάντια µιας χρήσης, 

- µάσκες υγιεινής, 

- κουτί πρώτων βοηθειών, 
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- υδραυλικός γρύλος και σταυρός, 

- φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 9 kg, 

- µεγάφωνο χειρός, 

- πλαστικά κράνη για οδηγό και συνοδηγό, 

- επενδύτες ασφαλείας για το προσωπικό του οχήµατος που έχουν χρώµα φθορίζον 

κόκκινο-πορτοκαλί ή φθορίζον κίτρινο και φέρουν µια ή δυο οριζόντιες λωρίδες 

συνολικού πλάτους τουλάχιστον 100mm, 

- δυο σηµαίες έργων διαστάσεων 500x500mm από αδιάβροχο ύφασµα σε χρώµα 

φθορίζον κόκκινο µε λευκές λωρίδες στο άνω και κάτω άκρο πλάτους 100mm, 

- ικανό αριθµό πλαστικών κώνων κυκλοφορίας µε αντανακλαστική επιφάνεια, ύψους 

τουλάχιστον 0,50m, 

- περιστρεφόµενος δίσκος τοµής ασφαλτικού σκυροδέµατος, 

- αλυσοπρίονο, 

- κονταροπρίονο, 

- αρίδα για τη διάνοιξη οπών στο έδαφος, 

- γωνιακός τροχός κοπής µετάλλων, 

- αριθµός στύλων στήριξης πινακίδων, 

- αριθµός πινακίδων σήµανσης κινδύνου µεσαίου µεγέθους, κυρίως: 

o Κ-1α, Κ1-δ, Κ-2α, Κ-2δ, Κ-5, Κ-6α, Κ-6δ, Κ-9, Κ-12, Κ-14, Κ-15, Κ-16, Κ-18, Κ-20, 

Κ-21, Κ-25, Κ-26, Κ-27, Κ-28α, Κ-28δ, Κ-29α, Κ-29-δ, Κ-30, Κ-31, Κ-32, Κ-33, Κ-

34, Κ-35, Κ-36, Κ-37, 

- αριθµός ρυθµιστικών πινακίδων µεσαίου µεγέθους και κυρίως: 

o Ρ-1, Ρ-2, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-30, Ρ-36, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-52, Ρ-52α, 

Ρ-52δ, Ρ-53, 

- πινακίδες πληροφοριακές και κυρίως: 

o Π-21, Π-75 (διαστάσεων 0,90x0,90m), Π-77 (διαστάσεων 0,25x1,00m), Π-78 

(διαστάσεων 0,25x1,00m), Π-79 (διαστάσεων 0,50x1,00m), 

- ράβδος χειρός προειδοποίησης µε αναλάµπουσες λάµπες led, 

- φανοί αναλάµποντες φωτός (µε µπαταρίες και κλειδί), 

- βάσεις και στύλοι στήριξης για πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης, 

- αριθµός πλαστικών οριοδεικτών, 

- σάκοι ή δοχεία µε ψυχρό ασφαλτόµιγµα, 
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- χειροκίνητη δονητική πλάκα, 

- αντλητικό συγκρότηµα πετρελαίου ή βενζίνης ισχύος τουλάχιστον 5,0HP, 

- πιεστικό συγκρότηµα νερού 

- χορτοκοπτικό µηχάνηµα βενζίνης  

- υλικά απορρόφησης καυσίµων και λιπαντικών ουσιών. 

- εφεδρικός τροχός οχήµατος 

και οτιδήποτε άλλο απαιτείται  ακόµα και αν δεν αναφέρεται. 

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση και ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα υλικά καταστράφηκαν λόγω χρήσης ή έχουν φθαρεί. 

Ο εξοπλισµός θα αποθηκεύεται µε εργονοµικό και συστηµατικό τρόπο, ώστε να αξιοποιείται 

πλήρως ο ωφέλιµος χώρος. Επίσης θα στερεώνεται κατά τρόπο που το φορτίο διασφαλίζεται έναντι 

ολίσθησης/ πτώσης, ώστε  να µην δηµιουργείται κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης να διατηρεί το όχηµα σε άριστη 

λειτουργική κατάσταση αλλά και εξωτερική εµφάνιση. Θα πρέπει ακόµη να ληφθεί µέριµνα ώστε 

να υπάρχει πάντα διαθέσιµο παρόµοιο εφεδρικό όχηµα (π.χ. σε περίπτωση βλάβης του 

υπάρχοντος). 

Λεπτοµερής περιγραφή του οχήµατος άµεσης Επέµβασης που θα χρησιµοποιηθεί, θα 

υποβληθεί από τον Ανάδοχο µε την έναρξη της σύµβασης και θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. Θα πρέπει να υποβληθούν µαζί, για κάθε όχηµα και φωτοτυπία της άδειας 

κυκλοφορίας, δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 

4.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ο∆ΩΝ 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύµβασης θα προβαίνει σε Επιθεώρηση του Οδικού δικτύου 

Χαλκιδικής, αρµοδιότητας της Υ.Τ.Ε. / Π.Ε.Χ., όπως αναφέρεται την Ενότητα 3. Η επιθεώρηση θα 

πραγµατοποιείται από το συνεργείο άµεσης επέµβασης. Οι Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι (βλ. Ε. 4.3) θα 

διενεργούνται από  Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ µε την ανάλογη εµπειρία όπως 

αναφέρεται στη συνέχεια. 

Κάθε οδός επιθεωρείται τουλάχιστον 1 φορά το δεκαπενθήµερο, ειδικά όµως µε σκοπό την 

καταγραφή της κατάστασης του οδικού δικτύου και τη διαπίστωση τυχόν βλαβών, ελλείψεων ή 

επικίνδυνων καταστάσεων. 

Η επιθεώρηση των οδικών τµηµάτων πραγµατοποιείται από το συνεργείο άµεσης επέµβασης µε 

το όχηµα άµεσης επέµβασης, το οποίο κινείται µε κανονική ταχύτητα, κατά προτίµηση σε ηµέρες και 

ώρες µε χαµηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους και καλή ορατότητα. ∆εν αποκλείεται όµως η 

διενέργεια επιθεώρησης κατά τη διάρκεια δυσµενών καιρικών συνθηκών (π.χ. βροχόπτωση, 



 
  Σελίδα 12 από 42 

χιονόπτωση). Η επιθεώρηση διακόπτεται προσωρινά για την άµεση επέµβαση προς άρση των 

επικίνδυνων καταστάσεων που περιγράφονται σε προηγούµενη παράγραφο. Όποτε η Υπηρεσία 

κρίνει σκόπιµο ο έλεγχος της οδού θα διενεργείται µαζί µε αρµόδιο για την οδό προσωπικό της 

Υ.Τ.Ε. της Π.Ε.Χ.. Η επιθεώρηση όλων των οδικών τµηµάτων µιας οδού πραγµατοποιείται και 

ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα. 

Οι κατηγορίες στοιχείων της Οδού που ελέγχονται καθώς και η διαπίστωση βλαβών της Οδού 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο∆ΟΥ - 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο∆ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Οδοστρώµατα και 

ερείσµατα 

• Λάκκοι 

• Λιµνάζοντα ύδατα στην Επιφάνεια του οδοστρώµατος ή ροή εγκάρσια 

αυτού 

• Ύπαρξη φερτών υλικών στο Οδόστρωµα που µπορεί να προκαλέσει 

βλάβη στα οχήµατα ή ελιγµό για την αποφυγή τους. 

• Αποκόλληση Αδρανών 

• Τροχοαυλακώσεις 

• Καθιζήσεις - παραµορφώσεις 

• Ρηγµατώσεις 

Κρασπεδόρειθρα • Μετατόπιση, Απώλεια /καταστροφή 

Καλύµµατα, σχάρες 

και πλαίσια φρεατίων 

• Απώλεια -Καταστροφή 

• ∆ιαφορά Επιπέδου 

• Φραγή (παρεµπόδιση ροής, καταστροφή, παρουσία λάσπης) 

Αποχέτευση (οχετοί, 

τάφροι, φρεάτια) 

• Απόθεση Απορριµµάτων/φερτών υλικών 

Στηθαία Ασφαλείας 

• Ελλείψεις ή φθορές εξοπλισµού (διαµήκης αυλακωτή λαµαρίνα, 

κοιλοδοκοί, ορθοστάτες, παρεµβλήµατα) που το καθιστούν µη 

λειτουργικά. 

• Βλάβη/ Καταστροφή/ Παραµόρφωση από οποιαδήποτε αιτία (Κάµψη 

των ορθοστατών, αποσύνδεση από τα διαµήκη στοιχεία του στηθαίου) 

• Εσφαλµένες απολήξεις – συναρµογές 

Περιφράξεις • Φθορά - Καταστροφή – ανοίγµατα 
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Επιχώµατα και 

Ορύγµατα 

• Κατολισθήσεις-Καθιζήσεις 

• Καταπτώσεις-Φερτά Υλικά 

• Επικίνδυνη φθορά µέτρων αντιστήριξης πρανών 

∆ιαγραµµίσεις 

• Φθορά /Απώλεια λειτουργικών χαρακτηριστικών 

• Ύπαρξη λανθασµένων συµβόλων 

• Κάλυψη από φερτές ύλες 

Πινακίδες Οδικής 

Σήµανσης 

• Απόκρυψη, αναγραφές ρύπανση 

• ∆οµική κατάσταση (Φθορά στη Θεµελίωση ή και στο σύστηµα στήριξης 

που µπορεί να προκαλέσει κατάρρευση της Πινακίδας. 

• Ζηµιά /Καταστροφή ιστού (οποιαδήποτε ζηµιά ή καταστροφή του ιστού 

µε αποτέλεσµα να προβάλλει /υψώνεται πάνω από το οδόστρωµα) 

• Λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ ανεπαρκής αντανακλαστικότητα) 

• Παράνοµη διαφηµιστική Πινακίδα. 

Πράσινο -∆έντρα 

• Παρεµπόδιση ορατότητας/Ανεπαρκής Ορατότητα 

• (∆έντρα ή βλάστηση που εµποδίζουν την ορατότητα ειδικά σε κόµβους, 

καµπύλες, προσβάσεις και πινακίδες σήµανσης) 

• ∆έντρα ξερά ή δέντρα που γέρνουν επικίνδυνα ή δέντρα που έχουν 

κλαδιά που προβάλλουν στην Οδό (σηµεία όπου το ελεύθερο ύψος 

µεταξύ των δέντρων και του οδοστρώµατος είναι µικρό) 

Γέφυρες 

(Στοιχειώδης 

Συντήρηση) 

• Βλάβη αρµού συστολής – διαστολής, ζηµία/καταστροφή πεζοδροµίων 

γεφυρών και κιγκλιδωµάτων, βλάβη οδοστρώµατος γεφυρών, 

ζηµία/καταστροφή στοιχείων αποχέτευσης, επιπεδότητα µεταβατικών 

επιχωµάτων 

Εγκαταστάσεις Η/Φ 

και σηµατοδότησης 

• Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης (σκαρίφηµα) εγκαταστάσεων 

Η/Φ και σηµατοδότησης (ιστοί, βραχίονες, φωτιστικά σώµατα, 

λαµπτήρες, µεταλλικοί πίνακες, φρεάτια) 

• Αποτύπωση κατάστασης λειτουργίας  

 

Μετά από κάθε επιθεώρηση συντάσσεται ειδικό έντυπο, στο οποίο αποτυπώνεται η κατάσταση 

κάθε οδού του δικτύου, όπως αυτή εµφανίζεται κατά την επιθεώρηση της συγκεκριµένης ηµέρας και 

καταγράφονται όλες οι βλάβες και οι ελλείψεις της οδού, που αφορούν: 
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- το οδόστρωµα, 

- τα ερείσµατα, 

- τις νησίδες (πλευρικές και κεντρικές διαχωριστικές), 

- τη σήµανση (πινακίδες, οριοδείκτες και διαγράµµιση), 

- τον εξοπλισµό ασφάλειας (π.χ. στηθαία ασφάλειας, περιφράξεις, κιγκλιδώµατα), 

- την βλάστηση/δέντρα 

- την καθαριότητα, 

- τις διατάξεις αποχέτευσης, 

- τα πρανή επιχωµάτων και ορυγµάτων, 

- τυχόν επεµβάσεις τρίτων εντός της απαλλοτριωµένης έκτασης, όπως αυθαίρετες 

καταλήψεις εκτάσεων, τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων κλπ.    

- τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού & σηµατοδότησης 

Επίσης σε αυτό θα διατυπώνονται και προτάσεις για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Το έντυπο 

διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή 

τηλεοµοιοτυπίας (fax) και τις επόµενες ηµέρες κατατίθεται το σώµα του εντύπου.   

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αν διαπιστωθούν βλάβες, ελλείψεις και γενικά καταστάσεις 

δυσµενείς για την οδική ασφάλεια καταγράφεται το συγκεκριµένο πρόβληµα και ενηµερώνεται 

άµεσα τόσο ο κεντρικός σταθµός διοίκησης του Αναδόχου όσο και η Υπηρεσία, έτσι ώστε να 

καθοριστούν, εφόσον απαιτείται, οι ενέργειες του συνεργείου άµεσης επέµβασης. 

 

4.3 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Μέσα στα πλαίσια της Σύµβασης και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα πραγµατοποιούνται 

ειδικοί λεπτοµερείς τεχνικοί έλεγχοι σε στοιχεία της Οδού. 

Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται µόνο ύστερα από γραπτή εντολή της υπηρεσίας, στην 

οποία καθορίζεται το οδικό τµήµα, η χιλιοµετρική θέση, το ακριβές αντικείµενο του ελέγχου καθώς 

επίσης το χρονικό περιθώριο, µέσα στο οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο και 

να υποβάλλει την σχετική αναφορά. Οι ειδικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται από τεχνικό προσωπικό 

του Αναδόχου ανάλογα µε το αντικείµενο αυτών.  

Στους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους περιλαµβάνονται κυρίως: 

- έλεγχοι φρεατίων 

- έλεγχοι τεχνικών έργων 

- έλεγχοι γεφυρών 
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- έλεγχοι γεφυρών σήµανσης  

- έλεγχοι στοιχείων εξοπλισµού ασφαλείας της οδού 

Με την κατάθεση του οργανογράµµατος ο Ανάδοχος προτείνει συγκεκριµένους τεχνικούς 

υπαλλήλους καταθέτοντας στοιχεία για τις γνώσεις και εµπειρία αυτών στον συγκεκριµένο τοµέα. Η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχθεί συγκεκριµένους υπαλλήλους, εφόσον κρίνει ότι τα 

προσόντα τους δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Αλλαγές στην στελέχωση του συνεργείου 

επιτρέπεται µόνο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

4.3.1 Έλεγχοι φρεατίων 

  Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να διαπιστωθεί η δυνατότητα απορροής των επιφανειακών 

νερών από το υπάρχον υπόγειο σύστηµα αποχέτευσης των επιφανειακών νερών της οδού. Σε κάθε 

φρεάτιο ελέγχονται: 

- η κατάσταση των εσχαρών ή καλυµµάτων, 

- η ύπαρξη τυχόν ρωγµών στο σκυρόδεµα, 

- ο βαθµός πλήρωσης από φερτές ύλες, απορρίµµατα και γενικά ξένα σώµατα, που 

παρεµποδίζουν την οµαλή απορροή των επιφανειακών νερών, η φραγή των εισόδων και 

εξόδων των αγωγών, που συµβάλλουν στο φρεάτιο. 

Οι έλεγχοι των φρεατίων πραγµατοποιούνται από έναν Τεχνικό µε πενταετή εµπειρία. 

 

4.3.2 Έλεγχοι  τεχνικών έργων 

Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να διαπιστωθεί η κατάσταση π.χ. σωληνωτών και κιβωτοειδών (ή 

παλαιότερων πλακοσκεπών) οχετών όσον αφορά την στατική επάρκεια και την ανάγκη καθαρισµού, 

καθώς επίσης σε τοίχους αντιστήριξης όσον αφορά την στατική επάρκεια αυτών. 

Πραγµατοποιούνται  κυρίως έλεγχοι για : 

- ύπαρξη τυχόν θραύσεων ή ρωγµών στο σκυρόδεµα µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

κοιτόστρωση, 

- αποκάλυψη οπλισµών, 

- ανάγκη εργασιών αποκατάστασης της µόνωσης 

- ύπαρξη υποσκαφών στην είσοδο και κυρίως στην έξοδο του τεχνικού. 

- πλήρωση από φερτές ύλες, απορρίµµατα και γενικά ξένα σώµατα, που παρεµποδίζουν 

την οµαλή απορροή των νερών 

- καταστροφή δοµικών στοιχείων που πιθανόν να επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα, 
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- ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης, η συσσώρευση απορριµµάτων και φερτών υλών στην 

είσοδο και κυρίως στην έξοδο του τεχνικού, που παρεµποδίζουν την οµαλή απορροή 

των νερών, 

- την κατάσταση των πρανών στην είσοδο και την έξοδο του τεχνικού, 

- την κατάσταση των στηθαίων ασφάλειας και των κιγκλιδωµάτων. 

Οι έλεγχοι των τεχνικών έργων πραγµατοποιούνται από Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης µε πενταετή εµπειρία. 

 

4.3.3 Έλεγχοι γεφυρών 

Οι έλεγχοι γεφυρών γίνονται για να διαπιστωθούν εµφανείς βλάβες στα βάθρα, τον φορέα και τις 

διάφορες διατάξεις αυτών ή για τη διαπίστωση ανάγκης για περαιτέρω έλεγχο στατικής επάρκειας 

αυτών. 

- Ο έλεγχος συνίσταται στην επισήµανση φθορών όπως: 

- ύπαρξη τυχόν θραύσεων ή ρωγµών στο σκυρόδεµα, 

- αποκάλυψη οπλισµών, 

- ανάγκη εργασιών αποκατάστασης της µόνωσης, 

- ύπαρξη υποσκαφών στα βάθρα, 

- λειτουργία διατάξεων αποχέτευσης, 

- εφέδρανα, 

Οι έλεγχοι των γεφυρών πραγµατοποιούνται από Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης µε δεκαπενταετή εµπειρία 

. 

4.3.4 Έλεγχοι γεφυρών σήµανσης 

Οι γέφυρες σήµανσης ελέγχονται, για να διαπιστωθεί η ευστάθεια της κατασκευής. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τους παρακάτω επιµέρους ελέγχους για: 

- ύπαρξη τυχόν θραύσεων ή ρωγµών στο σκυρόδεµα των θεµελίων, 

- κατάσταση αγκυρίων στήριξης της µεταλλικής κατασκευής στο θεµέλιο, 

- εντοπισµός τυχόν διαβρώσεων στα µεταλλικά στοιχεία, 

- έλεγχος ηλώσεων – κοχλιώσεων ή συγκολλήσεων των µεταλλικών στοιχείων, 

- έλεγχος στερέωσης των πινακίδων στη γέφυρα σήµανσης, 

- τυχόν βλάβες των πινακίδων (πληροφοριακών ή µεταβαλλόµενων ενδείξεων), 
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Οι έλεγχοι των γεφυρών σήµανσης πραγµατοποιούνται από Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε πενταετή εµπειρία. 

 

4.3.5 Έλεγχοι στον εξοπλισµό ασφαλείας της Οδού. 

Ο έλεγχος σε στοιχεία εξοπλισµού ασφαλείας της οδού (π.χ στηθαία), συνίσταται στην επισήµανση 

φθορών - ελλείψεων που δεν περιλαµβάνονται στην τακτική επιθεώρηση, όπως: 

- µέσα σύνδεσης των επιµέρους τµηµάτων (π.χ απώλεια κοχλιών/χαλαροί κοχλίες) 

- λανθασµένος τρόπος σύνδεσης των επιµέρους τµηµάτων (επικάλυψη) 

- ανεπαρκής πάκτωση ορθοστατών (συµπύκνωση εδάφους, χαλαρή αγκύρωση σε τεχνικά 

έργα). 

Οι έλεγχοι στον εξοπλισµό ασφαλείας πραγµατοποιούνται από Πολιτικό Μηχανικό 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε πενταετή εµπειρία. 

 

4.4  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύµβασης έχει υποχρέωση να εκτελεί άµεσα εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών της Οδού µε τα κατάλληλα συνεργεία όπως περιγράφονται παρακάτω 

ενδεικτικά: 

- Αποµάκρυνση από την επιφάνεια του οδοστρώµατος ή καταστρωµάτων γεφυρών 

κάθε είδους ξένων αντικειµένων   

o Αποµακρύνονται άµεσα αντικείµενα όπως: απορρίµµατα/απόβλητα, προϊόντα 

καταπτώσεων, φερτά υλικά, κλαδιά /δέντρα, ιστοί, νεκρά ή τραυµατισµένα ζώα 

κ.τ.λ. ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, µε τα κατάλληλα 

µέσα, σύµφωνα µε τους όρους ∆ιαχείρισης και ∆ιάθεσης απορριµµάτων - 

αποβλήτων (Ενότητα 6). Η εργασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. 

- Καθαρισµός οδοστρώµατος από λιµνάζοντα ύδατα από οποιαδήποτε αιτία (π.χ 

έµφραξη/βλάβη συστηµάτων αποχέτευσης της Οδού, έντονη βροχόπτωση ) 

o Ο καθαρισµός του οδοστρώµατος αναλόγως µε την έκταση της βλάβης θα γίνεται 

ή χειρωνακτικά, µε την ρίψη κατάλληλων υλικών απορρόφησης υγρών ουσιών ή 

µε κατάλληλα µηχανικά µέσα π.χ. µε άντληση υδάτων. Η εργασία αυτή δεν 

πληρώνεται ιδιαίτερα, εκτός αν απαιτηθεί η χρήση µηχανηµάτων έργου. 

- Τοπικός καθαρισµός οδοστρώµατος από υγρές ουσίες 

o Ο καθαρισµός του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοπικής ρύπανσης από καύσιµα 

και λιπαντικές ουσίες θα γίνεται χειρωνακτικά από συνεργείο µε την ρίψη 

κατάλληλων υλικών απορρόφησης των υγρών ουσιών. Στη συνέχεια η περιοχή 
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καθαρίζεται µε σάρωση των υλικών και την πλύση του οδοστρώµατος. Η εργασία 

αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα Αν απαιτηθεί χρήση µηχανηµάτων, αυτή 

πληρώνεται ιδιαίτερα. 

- Άρση καταπτώσεων 

o Φερτές ύλες και λίθοι στο οδόστρωµα από καταπτώσεις πρανών, που 

περιορίζουν το πλάτος του οδοστρώµατος και είναι επικίνδυνοι για την 

κυκλοφορία, αποµακρύνονται ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο για την οδική 

ασφάλεια. Η εργασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, εκτός αν απαιτηθεί η χρήση 

µηχανηµάτων έργου. Η δαπάνη προκύπτει από το είδος και τον αριθµό των 

µηχανηµάτων καθώς επίσης τον χρόνο απασχόλησής τους. 

- Αποξήλωση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 

o Μεταλλικά στηθαία, τα οποία ύστερα από πρόσκρουση οχήµατος εξέχουν στο 

οδόστρωµα και περιορίζουν το πλάτος αυτού, αποµακρύνονται άµεσα, ώστε να 

µην αποτελούν κίνδυνο για την κυκλοφορία των χρηστών της οδού. Η εργασία 

αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. Η αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας γίνεται 

µε κατάλληλο συνεργείο και πληρώνεται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο 

περιγραφικό τιµολόγιο. 

- Καθαρισµός των πινακίδων σήµανσης από αναγραφές 

o Οι πινακίδες καθαρίζονται άµεσα, όταν δεν υπάρχει ευκρίνεια στα 

αναγραφόµενα, µε τα κατάλληλα µέσα. Η εργασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. 

- Εργασίες καθαρισµού από ανεπιθύµητη βλάστηση σε οποιοδήποτε σηµείο της 

Οδού όταν εµποδίζεται η ορατότητα και η βατότητα της Οδού ή όταν εµποδίζεται 

ή ορατότητα π.χ. µιας πινακίδας. 

o Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι εργασίες καθαρισµού των νησίδων, 

ερεισµάτων, πρανών, σε θέσεις πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και γενικά 

οποιαδήποτε θέσης της Οδού, από ανεπιθύµητη βλάστηση, ιδιαίτερα σε περιοχές 

όπου εµποδίζεται η ορατότητα ή η βατότητα της οδού από τους χρήστες, µε 

χρήση κατάλληλου χλοοκοπτικού µηχανήµατος ή µε τα χέρια όπου απαιτείται. Η 

εργασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. 

- Αντικατάσταση καλυµµάτων φρεατίων. 

o Καλύµµατα και σχάρες φρεατίων, τα οποία έχουν καταστραφεί ή κλαπεί θα 

πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα, ώστε να αποτραπεί η πτώση πεζών ή 

οχηµάτων στο ακάλυπτο φρεάτιο. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει το 

συνεργείο άµεσης επέµβασης να προβαίνει σε κατάλληλη σήµανση και 

προσωρινή κάλυψη του φρεατίου. Η αντικατάσταση των καλυµµάτων – σχαρών 
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πληρώνεται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο περιγραφικό τιµολόγιο. Οι 

λοιπές εργασίες δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.  

- Πλήρωση λάκκων  επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια 

o Η πλήρωση επικίνδυνων λάκκων γίνεται άµεσα µε χρήση ψυχρού 

ασφαλτοµίγµατος και πληρώνεται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο 

περιγραφικό τιµολόγιο. 

- Αποξήλωση παράνοµων διαφηµιστικών αφισών και αεροπανό. 

o Η εργασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαίτερα εκτός αν απαιτηθεί χρήση µηχανήµατος 

ή πραγµατοποιηθεί εκτεταµένα σε µεγάλο µήκος οδού.  

- Σήµανση βλαβών όταν δεν µπορούν να αποκατασταθούν άµεσα. Η εργασία αυτή 

δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. 

- Εντοπισµός, σήµανση και αποκατάσταση βλαβών της Οδού που προκύπτουν 

µετά από έκτακτα περιστατικά. (παρ.4.6). 

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να πραγµατοποιούνται άµεσα, καθώς επίσης και 

οποιαδήποτε άλλη αποκατάσταση βλάβης της Οδού χρήζει άµεσης επέµβασης, ακόµα κι αν δεν 

αναφέρεται. Οι παραπάνω εργασίες, όταν δεν απαιτείται χρήση µηχανηµάτων ή άλλων 

εξειδικευµένων συνεργείων, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα. 

Εργασίες Καθαρισµού της Οδού και εργασίες καθαρισµού από ανεπιθύµητη βλάστηση, όπως 

προαναφέρθηκε, περιλαµβάνονται στις εργασίες άµεσης επέµβασης και εκτελούνται από τα 

αντίστοιχα συνεργεία. Οι λοιπές εργασίες καθαρισµού της Οδού και εργασίες συντήρησης περιοχών 

πρασίνου πραγµατοποιούνται µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού και περιγράφονται παρακάτω. 

 

4.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ -∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

4.5.1  Τήρηση ψηφιακής Βάσης δεδοµένων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ψηφιακή βάση δεδοµένων στην οποία να περιλαµβάνονται 

όλα τα στοιχεία των ∆ελτίων Αναφορών των Επιθεωρήσεων και /είτε των Βλαβών/Ζηµιών, τα οποία 

τούτος πρέπει ανελλιπώς να συντάσσει κατά τους όρους της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης και να 

παρέχει µε κατάλληλο τρόπο πρόσβαση στην Υπηρεσία για αυτά µέσω του διαδικτύου, µε σκοπό 

την άµεση ενηµέρωσή της. 

 

4.5.2  Τύπος Αναφορών 

Οι πληροφορίες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί στην παραπάνω αναφερόµενη 

βάση δεδοµένων µαζί µε το «ιστορικό» των ενεργειών του αρµόδιου προσωπικού για τη συντήρηση 

των εγκαταστάσεων, θα περιλαµβάνονται στις ακόλουθες Αναφορές: 
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α. Αναφορές Βλαβών/Ζηµιών 

β. Αναφορές Επιθεωρήσεων 

Στη βάση αυτή των δεδοµένων θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα 

προαναφερόµενα δελτία, η τήρηση των οποίων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα πρότυπα που 

θα συµφωνηθούν µε την Υπηρεσία. Η ενηµέρωση των στοιχείων θα γίνεται το αργότερο µέσα σε 

χρονικό διάστηµα 5 εργάσιµων ηµερών από την πραγµατοποίηση της εκάστοτε επιθεώρησης ή 

παρέµβασης στα οδικά τµήµατα που είναι ενταγµένα στο αντικείµενο της Μελέτης. Τα στοιχεία αυτά 

θα είναι – όπως προαναφέρθηκε – συνεχώς διαθέσιµα από τον Ανάδοχο και προσβάσιµα στην 

πλευρά της Υπηρεσίας µέσω ειδικά διαµορφωµένης απ’ αυτόν ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύµβασης. Μετά το πέρας της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 

στην Υπηρεσία αντίγραφα όλων των ψηφιακών αρχείων που δηµιουργήθηκαν κατά τη σύνταξη των 

Αναφορών προς την Υπηρεσία, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της παροχής των 

υπηρεσιών του, σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία µορφής pdf ή doc ή excel κλπ.). 

 

4.5.3  Αναζήτηση δεδοµένων – Πληροφόρηση της Υπηρεσίας. 

Προκειµένου να διευκολύνεται η αναζήτηση των δεδοµένων της αντίστοιχης βάσης από την 

ιστοσελίδα του Ηµερολογίου Συντήρησης για την εξακρίβωση των συµβάντων, θα πρέπει να 

προβλεφθούν οπωσδήποτε οι παρακάτω τρόποι αναζήτησης και εµφάνισης των δεδοµένων:   

1. Κατάλογος όλων των Συµβάντων εν γένει. 

2. Κατάλογος των ∆ελτίων Αναφορών Επιθεωρήσεων και/είτε ∆ελτίων Αναφορών 

Βλαβών/Ζηµιών, 

Η αναζήτηση των δεδοµένων από τους παραπάνω καταλόγους θα πρέπει να γίνεται µε τη 

βοήθεια σύνθετων φίλτρων µε αναφορά στα πεδία της υφιστάµενης αντίστοιχης βάσης. Για τη 

διαµόρφωση των φίλτρων, θα υπάρχει η δυνατότητα της κατά περίπτωση εφαρµογής τους σε όλα 

τα αντίστοιχα πεδία της βάσης και µε οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών. Για παράδειγµα, θα πρέπει 

να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των ∆ελτίων Αναφορών Βλαβών/Ζηµιών εφαρµόζοντας 

φίλτρο στα πεδία µε την χιλιοµετρική θέση και/είτε της ηµεροµηνίας επέµβασης και/είτε της 

ηµεροµηνίας πληροφόρησης ή του ονοµατεπώνυµου του τεχνικού ή της κατηγορίας της επέµβασης 

ή της βλάβης κ.ο.κ., ορίζοντας για κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία την επιθυµητή τιµή του ή το 

εύρος των τιµών του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί την πλήρη λειτουργία της βάσης δεδοµένων και να 

εξασφαλίζει την πρόσβαση της από την Υπηρεσία µέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου. 

Τέλος, η ιστοσελίδα του Ηµερολογίου Συντήρησης θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 

εκτύπωσης των παραπάνω αναφορών ή εξαγωγής αυτών σε ηλεκτρονικό αρχείο (πχ τύπου 

pdf, τύπου doc, τύπου excel). 
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4.5.4 Καταγραφή οδικών τµηµάτων µε  ψηφιακά οπτικά µέσα 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει την βιντεοσκόπηση οδού ή οδικού τµήµατος. Η 

καταγραφή θα γίνεται κατά την κίνηση οχήµατος από φορητή κάµερα µε ανάλυση τουλάχιστον 

1920x1080. Η παρεχόµενη Υπηρεσία αφορά τη βιντεοκαταγραφή, από το όχηµα του συνεργείου 

άµεσης επέµβασης ή άλλα οχήµατα, ή πεζή, ή κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων καθώς και κατά 

περίπτωση τυχόν άλλων δραστηριοτήτων (εντοπισµό βλάβης και πιστοποίηση αποκατάστασης 

βλάβης) κλπ.. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ψηφιακών αρχείων που 

δηµιουργήθηκαν κατά τη βιντεοσκόπηση σε ευρέως διαδεδοµένη µορφή (π.χ. αρχεία µορφής avi, 

mpeg κλπ.). 

 

4.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ   

Ως έκτακτο περιστατικό ορίζεται οποιοδήποτε συµβάν λαµβάνει χώρα και το οποίο δεν θα 

µπορούσε να προβλεφθεί ή να προληφθεί και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της 

κυκλοφορίας για παράδειγµα: 

- Ακινητοποιηµένα οχήµατα (λόγω βλάβης, ασθένειας κλπ.) 

- Ατυχήµατα (µε υλικές ζηµιές ή και µε παθόντες) 

- Φυσικά φαινόµενα (ακραία καιρικά φαινόµενα, πληµµύρες, σεισµοί, κλπ.) 

- Εµπόδια ή ρύποι στην οδό από οποιαδήποτε αιτία 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως πληµµύρες, ατυχήµατα µε επικίνδυνα φορτία κτλ) και 

για την αποκατάσταση βλαβών της οδού που οφείλονται σε αυτά ο Ανάδοχος θα διαθέτει 

κατάλληλα µηχανήµατα και συνεργεία για την αντιµετώπισή τους. Το συνεργείο άµεσης 

επέµβασης αποκατάστασης βλαβών της Οδού σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προβαίνει 

στην κατάλληλη σήµανση και αποκλεισµό της περιοχής. Οι εργασίες αυτές και η σήµανση της 

περιοχής δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός αν η απαιτούµενη διάρκειά της σήµανσης υπερβαίνει τη 

µία συνεχόµενη ηµερολογιακή ηµέρα, οπότε πληρώνεται σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο 

περιγραφικό τιµολόγιο. 

Παράλληλα ενηµερώνει τον κεντρικό σταθµό διοίκησης του Αναδόχου, ώστε να αποσταλεί 

άµεσα άλλο συνεργείο, αν αυτό απαιτείται, µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την επίλυση του 

προβλήµατος. Για την εκτέλεση εργασιών άµεσης επέµβασης σε έκτακτα περιστατικά η δαπάνη της 

χρήσης µηχανηµάτων έργων προκύπτει µε ωριαία αποζηµίωση, ανάλογα µε το είδος του 

µηχανήµατος. Η ωριαία αποζηµίωση των µηχανηµάτων υπολογίζεται µε βάση τις ώρες λειτουργίας 

αυτών χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος µετακίνησης αυτών από την έδρα τους προς τον τόπο 

εργασίας και αντίστροφα. Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις περιπτώσεις αυτές θα 
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εκτελούνται έπειτα από εντολή της Υπηρεσίας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και αφού 

ολοκληρωθεί η αποστολή των αρµοδίων οργάνων (π.χ. Τροχαία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.) και 

λάβουν άδεια από αυτά. Το είδος και ο αριθµός των µηχανηµάτων και του προσωπικού που θα 

χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις εργασιών αποκατάστασης µετά από έκτακτα περιστατικά θα 

αποφασίζεται από την Υπηρεσία. 

Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών θα απασχολούνται µηχανήµατα έργου/ώρα 

εργασίας, που απαιτούνται  για την αντιµετώπιση του έκτακτου περιστατικού, σύµφωνα µε τα 

όσα περιγράφονται στο περιγραφικό τιµολόγιο µελέτης για τα κατά περίπτωση µηχανήµατα που 

τυχόν θα απαιτηθούν. 

Το προσωπικό, ο τύπος και ο εξοπλισµός των οχηµάτων – µηχανηµάτων θα υποβληθούν από 

τον Ανάδοχο µε την έναρξη της σύµβασης και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που συµβούν έκτακτα περιστατικά - ατυχήµατα τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα 

την απόρριψη επικινδύνων ρυπαντικών φορτίων (λάδια, πετρέλαια, βενζίνες κλπ.) ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να διαθέτει κατάλληλο συνεργείο καθώς και κατάλληλα εξοπλισµένο όχηµα (µηχανήµατα, 

εργαλεία, υλικά) προκειµένου να αποκρίνεται άµεσα σε περιπτώσεις ατυχηµάτων επί της οδού, που 

αφορούν στον καθαρισµό του οδοστρώµατος από µεταφερόµενα φορτία όπως λάδια, πετρελαιοειδή 

και άλλα επικίνδυνα φορτία.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, µε το πέρας του εκτάκτου περιστατικού, να συντάξει και να υποβάλλει 

στην Υπηρεσία Τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα: 

- Περιοχή ατυχήµατος ή εκτάκτου περιστατικού 

- Περιγραφή ατυχήµατος ή εκτάκτου περιστατικού 

- Περιγραφή των ενεργειών που έγιναν για την αντιµετώπιση του περιστατικού 

- Προσωπικό εξοπλισµός και υλικά που χρησιµοποιήθηκαν. 

- Φωτογραφική Τεκµηρίωση  

 

4.7  ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Στο πλαίσιο των εργασιών άµεσης επέµβασης αλλά και των εργασιών στοιχειώδους 

συντήρησης προβλέπεται η χρήση συγκεκριµένων µηχανηµάτων για την εκτέλεση τους. Εργασίες 

µε χρήση µηχανηµάτων µπορεί να είναι: 

- η απόξεση και αποµάκρυνση εδαφικού υλικού, που συγκεντρώνεται στα άκρα του 

ασφαλτικού οδοστρώµατος και παρεµποδίζει την απορροή των επιφανειακών νερών, 

- ο καθαρισµός επενδεδυµένων τάφρων, που βρίσκονται κατά µήκος των οδικών 

τµηµάτων, από κάθε είδους φερτά υλικά και απορρίµµατα, 
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- η αποκατάσταση της διατοµής χωµάτινων τριγωνικών τάφρων κατά µήκος των οδικών 

τµηµάτων, από εδαφικό υλικό και ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης (η τελευταία 

πληρώνεται ιδιαίτερα), 

- η άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων. 

- Οποιαδήποτε αποκατάσταση βλάβης µετά από ένα έκτακτο συµβάν που θα 

αντιµετωπισθεί µε χρήση µηχανηµάτων έργου 

 

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΟΥ 

 Εκτός από το συνεργείο και τον εξοπλισµό για τον έλεγχο της κατάστασης του οδικού δικτύου 

και για την άµεση επέµβαση προς άρση επικινδύνων καταστάσεων ο Ανάδοχος οφείλει σε όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης να διαθέτει κατάλληλα συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών 

αποκατάστασης βλαβών ή ελλείψεων που προκαλούν δυσχέρειες στην οµαλή και ασφαλή 

λειτουργία της οδού, ύστερα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των αναφορών των επιθεωρήσεων που θα διενεργεί ο 

Ανάδοχος σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων µε κριτήριο το βαθµό 

επικινδυνότητας και τις οικονοµικές δυνατότητες της σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη τις δικές της 

καταγραφές στις αναφορές τεχνικής αστυνόµευσης και τη σχετική αλληλογραφία κυρίως µε την 

Τροχαία, ∆ήµους και πολίτες, θα προσδιορίζει τα σηµεία του οδικού δικτύου και τις αντίστοιχες 

εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. 

Οι εντολές της Υπηρεσίας είναι γραπτές και διαβιβάζονται στον ανάδοχο µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή τηλεοµοιοτυπίας (fax). Στις γραπτές εντολές 

καθορίζονται οι οδοί, οι ακριβείς θέσεις, το είδος και η έκταση των εργασιών καθώς επίσης 

το χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο πρέπει να αρχίσουν ή να ολοκληρωθούν οι εργασίες. 

Μέσα στα πλαίσια της σύµβασης προβλέπεται η εκτέλεση κάθε είδους εργασίας αναγκαίας για 

τη συντήρηση των οδών. 

Οι εργασίες διακρίνονται στις εξής οµάδες: 

- καθαρισµός της οδού 

- τεχνικά έργα 

- ασφαλτικές εργασίες 

- αντικατάσταση – αναβάθµιση µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας  

- επισκευή στηθαίων από σκυρόδεµα 

- επισκευή κιγκλιδωµάτων γεφυρών 

- τοποθέτηση οριοδεικτών 



 
  Σελίδα 24 από 42 

- αντικατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και λοιπών πινακίδων σήµανσης (κινδύνου 

και ρυθµιστικές) 

- διαγράµµιση οδοστρώµατος (οριστική, προσωρινή και ανακλαστήρες) 

- κοπή κλαδιών, δένδρων και αυτοφυούς βλάστησης 

- συντήρηση εγκαταστάσεων Η/Φ  και σηµατοδότησης 

 

5.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 

Στις εργασίες καθαρισµού  των οδών, περιλαµβάνονται καθαρισµοί κυρίως µε  µηχανικά µέσα 

όπως: 

- Καθαρισµός Οδοστρώµατος 

Ο καθαρισµός της επιφάνειας του οδοστρώµατος πραγµατοποιείται µε αυτοκινούµενο 

σάρωθρο, το οποίο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισµό: 

o δυνατότητα σάρωσης στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά του οχήµατος, 

o διάταξη αναρρόφησης των φερτών υλών, 

o δεξαµενή υποδοχής των φερτών υλών, 

o βυτίο νερού, 

o διάταξη καταιονισµού του οδοστρώµατος. 

- Το πλάτος του καθαρισµού ανά διέλευση οχήµατος ανέρχεται τουλάχιστον σε 0,50m. 

- Σε περίπτωση συσσώρευσης µεγάλου όγκου ξένων υλών, ύστερα από εντολή της 

Υπηρεσίας, θα προηγείται απόξεση, φόρτωση και αποµάκρυνση αυτών, που θα 

πληρώνεται ιδιαίτερα ανάλογα µε την χρήση των κατάλληλων µηχανηµάτων. 

- Ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από φερτές ύλες είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί 

χειρωνακτικά από συνεργεία, εφόσον η έκταση της επέµβασης είναι τοπικά 

περιορισµένη. Η εργασία αυτή δεν αφορά την περίπτωση της άµεσης επέµβασης λόγω 

διαρροής υγρών ουσιών (καύσιµα και λιπαντικές ουσίες). 

- Καθαρισµός νησίδων και ερεισµάτων από απορρίµµατα. 

- Ερείσµατα οδών καθώς επίσης κεντρικές διαχωριστικές ή πλευρικές νησίδες οδών 

καθαρίζονται από συνεργεία καθαρισµού. Τα απορρίµµατα συλλέγονται και 

µεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους προς απόρριψη. 

- Καθαρισµός οχετών. 

- Οχετοί σωληνωτοί ή πλακοσκεπείς – κιβωτοειδείς µε άνοιγµα ή πλάτος µέχρι 3,00m 

καθαρίζονται από φερτά υλικά µε µηχανικά µέσα ή χειρονακτικά.   
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- Καθαρισµός φρεατίων και λοιπών διατάξεων αποχέτευσης. 

 

5.2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Επεµβάσεις περιορισµένης έκτασης προβλέπονται για την αποκατάσταση τεχνικών δοµικών 

στοιχείων και κατασκευών, κυρίως σε τεχνικά έργα και διατάξεις αποχέτευσης. Οι προβλεπόµενες 

επεµβάσεις είναι: 

- Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µικροκατασκευών: Αφορά κυρίως την 

αποκατάσταση βλαβών περιορισµένης έκτασης για την αποκατάσταση παρόδιων 

κατασκευών, όπως κρασπεδόρειθρα καθώς επίσης για την κατασκευή 

πρόσθετων φρεατίων αποχέτευσης. Για την εκτέλεση των εργασιών 

εφαρµόζονται κατά περίπτωση  οι παρακάτω προδιαγραφές: 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 «∆ιάστρωση σκυροδέµατος», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009 «Συντήρηση σκυροδέµατος», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009 «∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009 «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 

(τύποι)», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01:2009 «Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από 

αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02:2009 «Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος για 

επεµβάσεις επισκευών - ενισχύσεων», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01:2009 «Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε 

διατήρηση του οπλισµού», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00:2009 «Πλήρης αποκατάσταση διατοµής στοιχείου 

από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά», 

o ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01:2009 «Καθαρισµός επιφανείας αποκαλυφθέντων 

χαλύβδινων οπλισµών». 

- Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος κατηγορίας B500C σε ράβδους: Αφορά τον 

οπλισµό µικροκατασκευών, από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η εργασία εκτελείται σύµφωνα 

µε τη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009 «Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος». 

- Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας B500C: Αφορά 

επίσης τον οπλισµό µικροκατασκευών, από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπου απαιτείται η 

τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος. Η εργασία εκτελείται σύµφωνα µε τη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-02-02-00:2009 «Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος». 
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- Επισκευή δοµικών στοιχείων µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα: 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». 

- Επισκευή δοµικών στοιχείων µε οπλισµένο κονίαµα: Εργασίες αποκατάστασης 

δοµικών στοιχείων µε οπλισµένο κονίαµα προβλέπονται σε περίπτωση τοπικής 

καταστροφής τεχνικών έργων. Η δαπάνη του χαλύβδινου οπλισµού πληρώνεται 

ιδιαίτερα. 

- Επισκευή δοµικών στοιχείων µε εποξειδικές ρητίνες: Εργασίες αποκατάστασης 

δοµικών στοιχείων µε εποξειδικές ρητίνες προβλέπονται 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». 

- Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων: Σχάρες και καλύµµατα 

υπαρχόντων φρεατίων, τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί για οποιονδήποτε λόγο 

αντικαθίστανται µε νέα. Εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-

01:2009 «Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-

04:2009 «Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο». 

- Επισκευή αρµών συστολής – διαστολής γεφυρών: Αρµοί συστολής – διαστολής 

γεφυρών, που παρουσιάζουν βλάβη επισκευάζονται µε αφαίρεση του κατεστραµµένου 

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

βάσης τύπου Thorma-Joint. Η ικανότητα οριζόντιας µετακίνησης του αρµού θα ανέρχεται 

σε 25 mm (συνολικά 50 mm). Οι αρµοί θα κατασκευαστούν σε πλάτος 55 cm, ενώ το 

βάθος τους εκτιµάται σε 11 cm. Μεγαλύτερα πλάτη ή βάθη αρµών θα πληρωθούν 

ιδιαίτερα µε βάση τον όγκο που προκύπτει για πλάτος µεγαλύτερο των 55 cm και βάθος 

µεγαλύτερο των 11 cm (διατοµή µεγαλύτερη των 605 cm2). Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-01-06-00:2009 «Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών». 

 

5.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η επισκευή βλαβών του οδοστρώµατος περιλαµβάνει επεµβάσεις περιορισµένης έκτασης για 

την άµεση αποκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος, που παρουσιάζουν τοπικές βλάβες. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: 

- τοπική αποκατάσταση οδοστρωσίας µε υλικό βάσης, 

- τοµή ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

- απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, 
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- ασφαλτική προεπάλειψη, 

- ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, 

- ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους, 

- ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5cm, 

- επούλωση λάκκων µε θερµό ασφαλτόµιγµα, 

- σφράγιση µεµονωµένων ρωγµών. 

5.3.1  Τοπική αποκατάσταση οδοστρωσίας µε υλικό βάσης 

Σε περίπτωση, όπου η αποκατάσταση της βλάβης οδοστρώµατος εκτείνεται σε µεγαλύτερο 

βάθος από εκείνο των ασφαλτικών στρώσεων (εξυγίανση), τότε θα αφαιρείται το υλικό της 

υποκείµενης οδοστρωσίας (βάση και υπόβαση), που έχει υποστεί αλλοίωση και θα αντικαθίσταται 

µε νέο θραυστό υλικό λατοµείου βάσης. 

Η εργασία και τα υλικά ανταποκρίνονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 «Στρώσεις 

οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά» και η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος αδρανών 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τύπου Ι. 

Με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν ενδεχόµενες εργασίες αποκατάστασης – συµπλήρωσης 

ερεισµάτων, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί τυχόν αυτοφυής βλάστηση. Η κοπή της βλάστησης 

πληρώνεται ιδιαίτερα. 

5.3.2  Τοµή ασφαλτικού οδοστρώµατος 

Σε περιοχές που πρόκειται να αφαιρεθεί το ασφαλτικό οδόστρωµα 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. 

5.3.3  Επούλωση λάκκων µε θερµό ασφαλτόµιγµα 

Μεµονωµένοι λάκκοι στο οδόστρωµα έκτασης έως 10m2 ο καθένας, αποκαθίστανται µε τοπική 

επούλωση που περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους εργασίες: 

- τοµή του ασφαλτικού οδοστρώµατος περιµετρικά του λάκκου, 

- αφαίρεση των κατεστραµµένων ασφαλτικών στρώσεων στην περιοχή της βλάβης και σε 

ικανό βάθος (ανάλογα µε το βάθος του λάκκου), 

- καθαρισµό από εναποµείναντα χαλαρά υλικά, 

- επάλειψη συγκολλητικής επάλειψης µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα (κατιονικό) ΚΕ-1, 

- πλήρωση λάκκου µε έτοιµο θερµό ασφαλτόµιγµα (ασφαλτικό σκυρόδεµα σύµφωνα µε 

την ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04:2009), 

- ισοπέδωση της επιφάνειας του διαστρωµένου ασφαλτοµίγµατος, 
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- συµπύκνωση του διαστρωµένου ασφαλτοµίγµατος µε χειροκίνητη δονητική πλάκα. 

Σε λάκκους µε βάθος µεγαλύτερο από το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων προηγείται τοπική 

αποκατάσταση µε υλικό βάσης, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα. 

5.3.4 Σφράγιση µεµονωµένων ρωγµών ασφαλτικού οδοστρώµατος 

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: 

- αποκάλυψη και διεύρυνση της ρωγµής, 

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

- ενδεχόµενη επάλειψη της ρωγµής µε κατάλληλο υλικό ασταρώµατος, 

- χειρωνακτική διάστρωση θερµού ή ψυχρού ασφαλτικού υλικού σφράγισης ρωγµών 

(µίγµα ελαστοµερούς ασφαλτικού γαλακτώµατος και συνθετικών ρητινών) κατά µήκος 

της ρωγµής µε συρόµενο κάδο, 

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

5.3.5 Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος 

Εκτεταµένες βλάβες στο οδόστρωµα αποκαθίστανται µε την κατασκευή νέων ασφαλτικών 

στρώσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης των παρακάτω 

εργασιών: 

- Αποκατάσταση της οδοστρωσίας: Τοπική αποκατάσταση της οδοστρωσίας 

προβλέπεται σε περίπτωση επέµβασης µε βάθος µεγαλύτερο από το πάχος των 

ασφαλτικών στρώσεων. Χρησιµοποιείται υλικό βάσης σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-

05-03-03-00:2009 «Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά». 

- Τοµή ασφαλτικού οδοστρώµατος: Τοµή του ασφαλτικού οδοστρώµατος 

πραγµατοποιείται περιµετρικά των προς αποξήλωση επιφανειών ασφαλτικών 

οδοστρωµάτων για τη διαµόρφωση κατακόρυφων παρειών. 

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος: Αφαίρεση των επιφανειακών ασφαλτικών 

στρώσεων µε φρεζάρισµα σε βάθος µέχρι 6cm προβλέπεται κατά την ανακατασκευή 

ασφαλτικών στρώσεων. Εκτός της περίπτωσης αποκατάστασης του ασφαλτικού 

οδοστρώµατος, φρεζάρισµα είναι δυνατόν να ζητηθεί για την αποκατάσταση της 

επιπεδότητας οδοστρώµατος σε οδικά τµήµατα που παρουσιάζουν τροχαυλακώσεις ή 

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009 «Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος», 

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη: Για τη σύνδεση διαδοχικών ασφαλτικών 

στρώσεων χρησιµοποιείται όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα (κατιονικό) ΚΕ-1. Ασφαλτική 
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προεπάλειψη εφαρµόζεται σε περίπτωση διάστρωσης ασφαλτοµίγµατος επί υλικού 

οδοστρωσίας. Η ασφαλτική προεπάλειψη πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-05—03-11-01:2009. 

- Ασφαλτική ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους: Πραγµατοποιείται για την 

εξοµάλυνση της επιφάνειας ή για την ενίσχυση ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Η εργασία 

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

κλειστού τύπου». 

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας: Στρώσεις κυκλοφορίας κατασκευάζονται µε 

συµπυκνωµένο πάχος 5cm σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 

«Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου» µε πάχος 5cm. 

Για την παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθεί κοινή άσφαλτος 

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

στους τύπους ασφαλτοµιγµάτων ΑΣ 20 ή ΑΣ 12,5. Σε περίπτωση κατά την οποία η επέµβαση 

εκτείνεται σε βάθος µεγαλύτερο µιας στρώσης, τότε κατασκευάζονται διαδοχικά περισσότερες 

ασφαλτικές στρώσεις, που επιµετρώνται επιπλέον. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται για τις υποκείµενες 

ασφαλτικές στρώσεις να γίνει χρήση ασφαλτοµίγµατος τύπου ΑΣ 31,5. 

 

5.4  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας προβλέπεται να τοποθετηθούν για την αντικατάσταση 

καταστραµµένων που έχουν καταστραφεί κυρίως µετά από πρόσκρουση οχηµάτων. Η τοποθέτηση 

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

- Αποξήλωση µονόπλευρων µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας: Οι εργασίες αφορούν 

στην αφαίρεση των κατεστραµµένων µονόπλευρων µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο 

έρεισµα της οδού, 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 µεταλλικών στηθαίων τεχνικών έργων: 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 µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας στο έρεισµα της οδού: 

Τοποθετούνται µεταλλικά στηθαία ασφάλειας µε τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση 

επιδόσεις (ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικό πλάτος) σύµφωνα µε την ΟΜΟΕ-
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ΣΑΟ. Κυρίως προβλέπεται η χρήση µονόπλευρων στηθαίων µε κατηγορίες επίδοσης 

συγκράτησης N2 ή H1 και σε λίγες περιπτώσεις µε κατηγορίες επίδοσης H2 ή H4b (σε 

τµήµατα πριν ή µετά από τεχνικά έργα). 

- Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας σε κεντρική διαχωριστική νησίδα 

οδού: Τοποθετούνται µεταλλικά στηθαία ασφάλειας µε τις προβλεπόµενες κατά 

περίπτωση επιδόσεις (ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικό πλάτος) σύµφωνα µε την 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. Κυρίως προβλέπεται η χρήση µονόπλευρων στηθαίων µε κατηγορίες 

επίδοσης συγκράτησης H2 σε διαχωριστικές νησίδες µεγάλου πλάτους ή αµφίπλευρα 

στηθαία µε κατηγορία επίδοσης συγκράτησης H2 σε κεντρικές διαχωριστικές νησίδες 

µικρού πλάτους. 

- Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας σε τεχνικά έργα: Τοποθετούνται 

µεταλλικά στηθαία ασφάλειας τεχνικών έργων µε τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση 

επιδόσεις (ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικό πλάτος) σύµφωνα µε την ΟΜΟΕ-

ΣΑΟ. Επιλέγονται κατηγορίες επίδοσης H2 και σε ειδικές περιπτώσεις H4b. 

- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση λεπίδων µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας: Σε 

θέσεις, όπου διαπιστώνεται λανθασµένη επικάλυψη των λεπίδων µεταλλικών στηθαίων 

ασφάλειας, θα γίνεται αποσυναρµολόγηση αυτών και επανατοποθέτησή τους µε σωστή 

επικάλυψη. Για την εκτέλεση της εργασίας δεν προβλέπεται χρήση νέων υλικών 

(λεπίδες, ορθοστάτες, παρεµβλήµατα, αντανακλαστικά στοιχεία) εκτός από τους κοχλίες. 

Τα µεταλλικά στηθαία ασφάλειας που τοποθετούνται προς αντικατάσταση κατεστραµµένων, 

πρέπει να ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN1317 και να 

φέρουν πιστοποίηση συµµόρφωσης CЄ. Όσον αφορά στις επιδόσεις τους (ικανότητα συγκράτησης 

και λειτουργικό πλάτος) αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόµενα στην ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 

ανάλογα µε τη θέση τους στην οδό (έρεισµα οδού, κεντρική διαχωριστική ή πλευρική νησίδα, 

τεχνικά έργα) και το είδος του παρόδιου εµποδίου ή της επικίνδυνης θέσης. Η Υπηρεσία έχει 

δικαίωµα να απορρίψει αιτιολογηµένα την χρήση προτεινόµενων συστηµάτων στηθαίων 

ασφάλειας. Λόγοι απόρριψης µπορούν να αποτελέσουν: 

- ύπαρξη διατάξεων ή στοιχείων δεσµευµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 

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

- δυνατότητα κατασκευαστικής ή ακόµα και λειτουργικής συνεργασίας µε τα 

γειτονικά στηθαία ασφάλειας.   

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 
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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. 

Σε απόσταση περίπου 1,00m από τα κεκλιµένα άκρα των µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας θα 

τοποθετηθεί πλαστικός οριοδείκτης. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας σε έρεισµα οδού, κεντρικές 

διαχωριστικές ή πλευρικές νησίδες θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα επιµέρους τεµάχια των παλιών 

στηθαίων (αυλακωτές λεπίδες, ορθοστάτες, παρεµβλήµατα κλπ.), να πληρωθούν οι οπές µε 

εδαφικό υλικό και να ακολουθήσει συµπύκνωση, ώστε η έµπηξη των νέων ορθοστατών να γίνει σε 

στερεό 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. 

 

5.5 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Αποκατάσταση στηθαίων σκυροδέµατος επιτόπιας διάστρωσης 

Στηθαία σκυροδέµατος, που έχουν κατασκευαστεί µε επιτόπια διάστρωση επισκευάζονται ως 

εξής: 

- καθαίρεση του σκυροδέµατος και την αφαίρεση του οπλισµού στο καταστραµµένο 

τµήµα, 

- καθαίρεση υγιούς σκυροδέµατος στη γειτονική περιοχή και σε µήκος 0,50m προς κάθε 

πλευρά µε διατήρηση του οπλισµού, 

- συγκόλληση νέου οπλισµού, 

- καθαρισµός των παρειών του παραµένοντος στηθαίου, 

- επάλειψη των παρειών µε εποξειδική ρητίνη, 

- τοποθέτηση µεταλλότυπου, 

- διάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C30/35,συµπύκνωση αυτού. 

Ο µεταλλότυπος και η υπάρχουσα σήµανση διατηρείται επί µερικές ηµέρες και στη συνέχεια 

αφαιρούνται. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών εφαρµόζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για τις 

κατασκευές από σκυρόδεµα (βλ. ενότητα 5.1). 
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5.6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 

Η επισκευή κιγκλιδωµάτων περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους εργασίες, που πληρώνονται 

ιδιαίτερα: 

- Αφαίρεση καταστραµµένων κιγκλιδωµάτων: Οι εργασίες αφορούν στην αποξήλωση 

των κατεστραµµένων σωλήνων και ορθοστατών από κιγκλιδώµατα γεφυρών. Σε 

περίπτωση αντικατάστασης κιγκλιδωµάτων σε τεχνικά έργα περιλαµβάνονται επίσης η 

εργασία και τα υλικά για την ενδεχόµενη αποκατάσταση του δοµικού στοιχείου στην 

περιοχή αγκύρωσης του κιγκλιδώµατος. 

- Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων: Τα κιγκλιδώµατα φέρουν οριζόντιους γαλβανισµένου 

σιδηροσωλήνες µε ραφή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ10255 από χάλυβα S195T (πράσινη ετικέτα). Η 

διάµετρος των σωλήνων ανέρχεται σε 50mm και το πάχος του τοιχώµατος σε 3,2mm. 

- Σιδηρά κιγκλιδώµατα: Τα κιγκλιδώµατα κατασκευάζονται από ορθοστάτες ποιότητας 

χάλυβα S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ10025-1  µε διατοµή IPE120 ύψους 1,00m που φέρουν 

στη στέψη τους ηµικυκλική διαµόρφωση του πέλµατος. Κάθε ορθοστάτης είναι 

συγκολληµένος σε χαλύβδινη πλάκα έδρασης διαστάσεων 300x250x10mm, που φέρει 4 

επιµήκεις οπές για την προσαρµογή των αγκυρίων. Για τη σύνδεση του ορθοστάτη στο 

σκυρόδεµα του τεχνικού έργου χρησιµοποιούνται 4 αγκύρια Μ16 µε ελάχιστη αντοχή σε 

εφελκυσµό 28kN και ελάχιστη αντοχή σε διάτµηση 41kN. 

- Βαφή κιγκλιδωµάτων γεφυρών: Αφορά στη βαφή υφιστάµενων κιγκλιδωµάτων 

γεφυρών. Περιλαµβάνεται επίσης ο καθαρισµός της επιφάνειας από σκωρία και κάθε 

είδους ξένα υλικά πριν από την εφαρµογή της βαφής. 

Τα κιγκλιδώµατα (ορθοστάτες µε πλάκα έδρασης και οριζόντιοι σωλήνες), νέα ή παλαιά, 

βάφονται µε δυο στρώσεις µίνιου διαφορετικής απόχρωσης η καθεµιά και δυο στρώσεις 

ελαιοχρώµατος. Η πρώτη στρώση ελαιοχρώµατος έχει λευκή ή ανοιχτόχρωµη κίτρινη απόχρωση, 

ενώ η δεύτερη (τελική) έχει κίτρινη απόχρωση. 

 

5.7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

Για την κατασκευαστική διαµόρφωσή των οριοδεικτών ισχύουν τα εξής : 

- Υλικό κατασκευής: Λευκό πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου 3523 κατά DIN 7748, οι οποίοι 

φέρουν ενσωµατωµένη µε γωνία 30ο στο πάνω µέρος και στο προβλεπόµενο ύψος 

µαύρη λωρίδα σχήµατος παραλληλογράµµου πλάτους 200 mm και µήκους ίσου µε το 

περίγραµµα του στύλου από πλαστικό υλικό. 

- ∆ιατοµή: Ισοσκελές τρίγωνο ύψους 120mm. 

- Ύψος: 1,50m. 

- Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος: 3mm. 
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- Αντανακλαστικά στοιχεία: Ένα λευκού και ένα κόκκινου χρώµατος µε διαστάσεις 80x120 

mm από γυάλινα φακίδια ενσωµατωµένα πάνω σε πλαστική βάση ή πρισµατικούς 

κρυστάλλους από ακρυλικό υλικό ή από οπισθανακλαστική µεβράνη τύπου ΙΙΙ (υπερ-

υψηλής αντανακλαστικότητας). 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00:2009 

«Οριοδείκτες οδού». 

Σε ευθυγραµµίες ή σε καµπύλες µεγάλης ακτίνας οι οριοδείκτες διατάσσονται ανά αποστάσεις 

50m. Σε καµπύλες ακτίνα µικρότερη των 200m διατάσσονται σε πυκνότερες αποστάσεις, ώστε στο 

εξωτερικό άκρο της καµπύλης να είναι ορατοί τουλάχιστον 5 διαδοχικοί οριοδείκτες. 

Η τοποθέτηση των οριοδεικτών πραγµατοποιείται µε περιστροφική διάτρηση του εδάφους, την 

τοποθέτηση τους στο σκάµµα, ώστε το ανώτατο σηµείο τους να βρίσκεται σε ύψος 1,05m από την 

επιφάνεια του ερείσµατος, και µε κατάλληλο προσανατολισµό των αντανακλαστικών στοιχείων, την 

κατακορύφωσή και πάκτωσή τους µε επιµεληµένη σφήνωση λιθορριπής γύρω από τη βάση, την 

έγχυση υδαρούς σκυροδέµατος για τη σταθεροποίηση της λιθορριπής, την επίχωση του σκάµµατος 

και τη συµπύκνωση του εδαφικού υλικού. Ακολουθεί ο καθαρισµός της επιφάνειας των οριοδεικτών.    

 

5.8  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

Προβλέπεται η τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών ή σήµανσης, προς αντικατάστασης 

αυτών που έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί. 

Οι πληροφοριακές πινακίδες είναι πλήρως αντανακλαστικές και ανταποκρίνονται στους όρους 

των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, Σχέδια 

Κατασκευής του έτους 1974 και «Προσωρινή προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων 

σήµανσης οδών» του έτους 1997. Κατασκευάζονται από µεµονωµένα επίπεδα ελάσµατα σκληρού 

αλουµινίου (τύπος AlMg 2) πάχους 3 mm, τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους και µε τον κάναβο 

νευρώσεων µε τρόπο µη ορατό από την εµπρόσθια όψη τους. Η µπροστινή επιφάνειά τους 

καλύπτεται από οπισθανακλαστική µεµβράνη τύπου Ι (κανονικής αντανακλαστικότητας) ή τύπου ΙΙ 

(υψηλής αντανακλατικότητας) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1 και φέρουν αναγραφές 

και ενδείξεις από: 

- οπισθανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ (υψηλής αντανακλατικότητας) σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1 για πληροφοριακές πινακίδες, 

- µεµβράνη µαύρου χρώµατος για πρόσθετες πινακίδες. 

Ειδικά για την αντικατάσταση πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης τόσο το 

υπόβαθρο, όσο και οι αναγραφές – σύµβολα είναι κατασκευασµένα από αντανακλαστική µεµβράνη 

τύπου ΙΙΙ (µικροπρισµατική µεµβράνη υπέρ-υψηλής αντανακλαστικότητας). 
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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. 

Για την προµήθεια και την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης οδών σε κρασπεδωµένες 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.∆.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. 

Για τη στήριξη µεγάλων πληροφοριακών πινακίδων µεγάλου µεγέθους χρησιµοποιούνται 

πλαίσια ύψους µέχρι 9,00m από επιψευδαργυρωµένους χαλυβδοσωλήνες µε ραφή κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ10255. Όλα τα χαλύβδινα στοιχεία κατασκευάζονται από χάλυβα ποιότητας χάλυβα 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 5.8). 

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι 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 «∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης». 

 

5.9 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ) 

Για την προµήθεια και την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης οδών κινδύνου και ρυθµιστικών 

ισχύουν οι Τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-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 



 
  Σελίδα 35 από 42 

ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1 µε εξαίρεση τα σύµβολα µαύρου χρώµατος. Έχουν τις παρακάτω µορφές και 

διαστάσεις : 

- αναγγελίας κινδύνου (Κ) µορφής ισόπλευρου τριγώνου µε µήκος πλευράς 0,90m ή 1,2m  

- ρυθµιστικές πινακίδες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους (Ρ1,Ρ2 ,Ρ3-Ρ4, Ρ-6,  κυκλικές) 

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: 

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

 

5.10 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Οι εργασίες διαγράµµισης του οδοστρώµατος περιλαµβάνουν µια σειρά από εργασίες, οι οποίες 

πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση: 

- οριστική διαγράµµιση, 

- προσωρινή διαγράµµιση, 

- αφαίρεση υπάρχουσας διαγράµµισης, 

- τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώµατος, 

- αφαίρεση ανακλαστήρων οδοστρώµατος. 

 

5.10.1 Οριστική διαγράµµιση οδοστρώµατος 

Οι εργασίες οριστικής διαγράµµισης περιλαµβάνουν την κατασκευή νέας διαγράµµισης ή τη 

συντήρηση υπάρχουσας (αναδιαγράµµιση οδού) και αφορούν σε διαµήκεις (γραµµές καθοδήγησης 

ή οριογραµµές), εγκάρσιες (διαβάσεις πεζών κλπ.) και αναγραφές – σύµβολά. 

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

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

υλικά για την κατασκευή λευκής οπισθανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από το 

συγκεκριµένο χρώµα διαγράµµισης (αραιωτικό – διαλυτικό, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό 

λεπτόκοκκο αδρανές υλικό κλπ.), στις ποσότητες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό 

καταλληλότητας. Πριν από την έναρξη των εργασιών διαγράµµισης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό επιτυχούς ελέγχου σε πεδίο δοκιµών σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ EN1436 και θα πρέπει να εκπληρώνει κατ΄ ελάχιστον τις εξής απαιτήσεις, όπως θα 

προκύπτει από το πιστοποιητικό: 
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- Ευκρίνεια κατά την ηµέρα: κατηγορία B3 (τιµή συντελεστή φωτεινότητας β ≥ 0,40) ή 

κατηγορία Q2 για στεγνό οδόστρωµα (τιµή συντελεστή φωτεινότητας Qd ≥ 100mcd.m-2. 

lx-1), 

- Ευκρίνεια κατά τη νύχτα: κατηγορία R2 για στεγνό οδόστρωµα (τιµή συντελεστή 

οπισθανάκλασης RL ≥ 100mcd m-2 lx-1), 

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

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

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

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

από την εφαρµογή της διαγράµµισης. 

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

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

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

∆εκέµβριος 1975, 

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

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

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

από την Υπηρεσία και θα διαγραµµίσει εκ νέου το οδόστρωµα. 

Η ποιότητα της έτοιµης διαγράµµισης (εργασία και υλικά) ελέγχεται επιτόπου του έργου µε την 

παρακάτω διαδικασία: Μετά την ολοκλήρωση της διαγράµµισης ενός οδικού τµήµατος ο Ανάδοχος 

ενηµερώνει γραπτά την Υπηρεσία. Μέσα σε χρονικό διάστηµα 15 µηνών η Υπηρεσία επιβεβαιώνει 

την ποιότητα των χρησιµοποιηµένων υλικών και της εργασίας ελέγχοντας στο συγκεκριµένο οδικό 

τµήµα µε κατάλληλες συσκευές τις βασικές ιδιότητες της διαγράµµισης και συγκρίνοντας αυτές µε τις 

ελάχιστες επιτρεπόµενες τιµές: 

- 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%). 
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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. 

 

 

5.11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  Για την περιποίηση του πρασίνου και την κοπή της αυτοφυούς βλάστησης κατά µήκος των 

οδών του δικτύου προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

- Κοπή κλάδων: Κοπή κλάδων δένδρων προβλέπεται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

αυτά  βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το οδόστρωµα και αποτελούν παρόδια 

επικίνδυνα εµπόδια ή δυσχεραίνουν την ορατότητα. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την 

κοπή των δένδρων ή των κλάδων, τον τεµαχισµό αυτών, την φόρτωση και την µεταφορά 

τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόθεση. 

- Κοπή αυτοφυούς βλάστησης: Περιλαµβάνει τις εργασίες κοπής αυτοφυούς βλάστησης 

χωρίς ξυλώδη κορµό µε τη χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος ή µε χειροκίνητα 

χορτοκοπτικά µηχανήµατα σε διαχωριστικές νησίδες και στα ερείσµατα των οδών, 

εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος. Γενικά το πλάτος της 

κοπής ανέρχεται σε 2,00m από το άκρο του οδοστρώµατος. Κατά την εκτέλεση της 

εργασίας ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές ισόπεδων κόµβων, τµήµατα προ 

πινακίδων σήµανσης, καµπύλες οδών µε µειωµένη ορατότητα. 

- Κοπή ξυλωδών φυτών: Οι εργασίες περιλαµβάνουν την κοπή αυτοφυούς βλάστησης 

µε ξυλώδη κορµό και βάτων. Σκοπός της εργασίας είναι κυρίως η βελτίωση των 

συνθηκών ορατότητας, αλλά και η κοπή δένδρων ή κλαδιών, τα οποία βρίσκονται πολύ 

κοντά στο κυκλοφορούµενο οδόστρωµα και παρεµποδίζουν την κυκλοφορία των 

οχηµάτων. 

 

5.12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Φ  ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πρόκειται για τη συντήρηση, τροποποιήσεις και βελτιώσεις των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροφωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο που ορίζεται στην Ενότητα 2, 

(πως έχει οριστεί βάσει των ΦΕΚ 1866/14-09-07 και ΦΕΚ1622/18.07.2011). 

Ενδεικτικά, οι βασικότερες εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν µε την εργολαβία αυτή 

είναι οι ακόλουθες: 
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- Ηλεκτρική αποσύνδεση, αποµάκρυνση και αντικατάσταση σπασµένων ιστών 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού (τσιµεντοϊστών ή σιδηροϊστών) που έχουν 

καταστραφεί από πρόσκρουση οχήµατος συµπεριλαµβανοµένου του αντιστοίχου 

φωτιστικού σώµατος, καλωδίου κλπ.. 

- Συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση πινάκων ηλεκτροδότησης ή κιβωτίων µετρητών 

∆ΕΗ που έχουν φθορά ή ζηµιά από πρόσκρουση οχήµατος ή άλλης αιτίας. 

- Αναζήτηση εντοπισµός και αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος στα υπόγεια ηλεκτρικά 

δίκτυα µε τη χρησιµοποίηση µούφας ή αντικατάσταση του αντιστοίχου καλωδιακού 

τµήµατος, µε τρόπο που δεν θα διαταράσσει την συµµετρική φόρτιση των τριών φάσεων 

του δικτύου. 

- Μετατόπιση (αφαίρεση και επανατοποθέτηση) ιστών σε περίπτωση έργων 

κυκλοφοριακών αναδιαµορφώσεων οδών ή οδικών κόµβων, καθώς και αποκατάσταση  

βραχιόνων, φωτιστικών σωµάτων ή διόρθωσης εσφαλµένης στήριξης. 

- Επεκτάσεις και βελτιώσεις ήδη υφισταµένων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού. 

- Συµπλήρωση τµηµάτων ή εγκαταστάσεων που τυχόν θα προκύψουν.  

- Κλείσιµο θυρίδων ιστών και σφράγιση του διακένου µεταξύ της πλάκας έδρασης του 

ιστού ηλεκτροφωτισµού και του δαπέδου µε τσιµεντοκονία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εκτός από τις ανωτέρω αναφερόµενες εργασίες στις 

εγκαταστάσεις της περιοχής που ορίζονται µε τα ανωτέρω αναφερόµενα ΦΕΚ, να προβεί και σε 

ανάλογες εργασίες για όποια εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης εντός 

του Οδικού ∆ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα πάρει γραπτή εντολή από την 

Υπηρεσία.  

Επισηµαίνεται ότι η συντήρηση θα καλύψει όλες τις φθορές που θα εντοπιστούν και θα ξεκινήσει 

αφού έχουν αποκατασταθεί όλες οι βλάβες που απαιτούνται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

(φωτιστικά, βραχυκυκλώµατα κ.α.) και οι λοιπές φθορές (καπάκια ακροκιβωτίων, πίλλαρ, βαφές, 

κ.α.) που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

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. Για 

λόγους βελτίωσης της λειτουργικότητας της οδού, ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της 

σύµβασης και σε ενδεικτική προθεσµία 15 ηµερολογιακών ηµερών θα προβεί σε συστηµατική 

καταγραφή των σηµείων που χρήζουν άµεσης επέµβασης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κατάλληλη στελέχωση και να διαθέτει µονίµως συνεργείο επί 

τόπου του έργου, για την άµεση αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισµού και 

φωτεινής σηµατοδότησης, ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα στην υλοποίηση των εντολών της 

Υπηρεσίας. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ηµερολόγιο και βιβλίο καταµέτρησης για τις θέσεις που 

εγκαθίστανται καθώς και για τις ποσότητες των κατεστραµµένων υλικών που µεταφέρονται, εάν 

απαιτείται προς φύλαξη στις αποθήκες. Οι φορτοεκφορτώσεις, οι µεταφορές από τον τόπο 

προµήθειας στη θέση εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση και η αποκοµιδή των 

κατεστραµµένων καθώς και οι σταλίες περιλαµβάνονται ανηγµένες στα αντίστοιχα άρθρα του 

Περιγραφικού Τιµολογίου και κατά συνέπεια στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

6. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 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 ∆ιαχείρισης 

αποβλήτων  (ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003/ΦΕΚ1909/22.12.2003 .και KYA 36259/1757/E103- 

ΦΕΚ1312/24.08.2010) 

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

∆ιαχείρισης απορριµµάτων - αποβλήτων µε τις οποίες προτίθεται να συνεργαστεί προκειµένου να 

ελεγχθεί η καταλληλότητα τους και να δοθεί η σχετική έγκριση. 

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

θέσεις, που να µη δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον βάσει της ισχύουσας 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

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

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  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. 

Περαιτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση των παρακάτω: 

Σε περίπτωση νεκρών ή τραυµατισµένων ζώων ,ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει την 

αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία για τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης σε αυτές τις 
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περιπτώσεις(χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ,έτσι ώστε να 

αποµακρύνονται από το οδόστρωµα προκειµένου  να µην προκληθεί κίνδυνος για τους 

διερχόµενους οδηγούς. Θα πρέπει  επίσης να ληφθεί µέριµνα, ώστε να αποµακρύνονται µε ασφαλή 

τρόπο, σε συνεργασία και σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας, 

ώστε να µην υπάρξει οποιαδήποτε επικινδυνότητα για τα άτοµα των συνεργείων. ( π.χ. κίνδυνος 

µετάδοσης ασθένειας ). 

Το όχηµα που θα χρησιµοποιείται θα πρέπει να διαθέτει ειδικό χώρο συλλογής τοξικών και 

επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. λάδια ή άλλα απόβλητα ατυχηµάτων από διαρροές), τα οποία θα 

συλλέγονται µε χρήση στερεών µέσων όπως άµµου, πριονιδιού, κλπ. 

Επίσης όσον αφορά τις εργασίες διαγράµµισης ισχύει ότι κατά τη διάρκεια αυτών, δεν 

επιτρέπεται ρύπανση του οδοστρώµατος ή του περιβάλλοντα χώρου µε υλικά διαγράµµισης. Σε 

τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να καθαρίσει την επιφάνεια, που 

έχει ρυπανθεί, µέσα σε 24 ώρες. 

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

απόρριψης των κενών δοχείων των υλικών διαγράµµισης. 

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

ευθύνη για πυρκαγιά και για οποιαδήποτε βλάβη των υλικών, των µηχανηµάτων, του προσωπικού 

ή τρίτων. Είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει σχετικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να τηρεί 

τους ισχύοντες κανονισµούς ασφάλειας. 

 

7. 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 (εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικές), 

εκτιµήθηκαν σε 40km και ισχύουν ανεξάρτητα από τη βατότητα (σταθεροποιηµένο ή µη 

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

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

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

χρησιµοποιήσει, προκειµένου η Υπηρεσία να προχωρήσει σε έλεγχο και στη συνέχεια σε αποδοχή 

ή απόρριψη αυτών. Σε περίπτωση απόρριψης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξεύρει άλλα υλικά και 

να καταθέσει εκ νέου τα απαραίτητα στοιχεία αυτών. Κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων και 

πιστοποιητικών για έλεγχο και αποδοχή εκ µέρους της Υπηρεσίας απαιτούνται ειδικότερα για τα 

εξής υλικά: 

- σκυρόδεµα, 

- χαλύβδινοι οπλισµοί, 
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- επισκευαστικά κονιάµατα, 

- επισκευαστικές εποξειδικές ρητίνες, 

- αρµοί γεφυρών, 

- ασφαλτικά γαλακτώµατα, 

- ασφαλτοµίγµατα, 

- υλικά σφράγισης αρµών, 

- στηθαία ασφάλειας (µεταλλικά και σκυροδέµατος µε προκατασκευασµένα στοιχεία), 

- οριοδείκτες, 

- πινακίδες σήµανσης, 

- υλικά διαγράµµισης. 

- υλικό Η/Μ εργασιών (ενδεικτικά: ιστοί φωτισµού, φωτιστικά σώµατα, µικροϋλικά 

συντήρησης, καλωδιώσεις, υλικά φωτεινής σηµατοδότησης) 

 

8. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ατύχηµα 

εργατικό ή µη που τυχόν θα συµβεί στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών του έργου εξαιτίας 

πληµµελούς εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας «περί προλήψεως εργατικών 

ατυχηµάτων» και της απαιτούµενης σήµανσης, όπως αυτή προβλέπεται από την αντίστοιχη τεχνική 

προδιαγραφή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να συντάξει σχέδια εργοταξιακής 

σήµανσης, προκειµένου να ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων περιοριστικών µέτρων 

κυκλοφορίας από τις αρµόδιες Γενικές ∆ιευθύνσεις Τροχαίας. 

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

- Ο Ν. 2696/1999 αρ.9 και 10 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), όπως ισχύει σήµερα 

- 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 

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

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

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

την ολοκλήρωση των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. 

Όλα τα µέσα σήµανσης, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου πρέπει να 
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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. 

Για την σήµανση περιοχών εκτελούµενων έργων, χρησιµοποιούνται πινακίδες κινδύνου και 

ρυθµιστικές που φέρουν επικάλυψη από οπισθανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ (υψηλή 

αντανακλαστικότητα) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1. 

 Οι πινακίδες προσωρινής σήµανσης στηρίζονται σε βάσεις από χυτό συνθετικό υλικό (µη 

µεταλλικό), που φέρει τις κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση των στύλων στήριξης. 

Για την προσωρινή σήµανση και ασφάλιση των Εργοταξίων µεγάλης διάρκειας (π.χ. µετά από 

έκτακτα περιστατικά) ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί το σύνολο των απαιτούµενων πινακίδων 

εργοταξιακής και θα αποζηµιώνεται  µε το σχετικό άρθρο τιµολογίου µελέτης.  

 Η επιµέτρηση και πληρωµή εργοταξιακής σήµανσης, δεν αφορά τη σήµανση εργασιών 

συντήρησης της παρούσας σύµβασης, επειδή αυτή είναι ανηγµένη στις αντίστοιχες εργασίες, αλλά 

αφορά περιπτώσεις κατά της οποίες ο Ανάδοχος καλείται να σηµάνει περιοχές εκτελούµενων 

εργασιών άλλων συµβάσεων εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου αρµοδιότητας ΥΠ/ΝΣΗΣ 

ΤΕ/ΠΕΧ ,ή περιπτώσεις εργοταξιακής σήµανσης µεγάλης διάρκειας π.χ µετά από ένα έκτακτο 

περιστατικό. Η πληρωµή σε αυτές τις περιπτώσεις  είναι ανάλογη µε το χρονικό διάστηµα 

διατήρησής τους στην περιοχή του έργου. 

 

Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2022 
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