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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Παπαγεωργάκη)  63100 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Έργο: Σήµανση και ασφάλεια οδ. ∆ικτύου ευθύνης 
Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022 

  

 

Χρηµατοδότηση ΚΑΠ Π.Ε.Χ. µε κωδ. 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20 

 Προϋπολογισµός 1.800.000,00€ 

      

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Γενικά 

Με την διάθεση πίστωσης ύψους 1.800.000,00 € θα εκτελεστεί το έργο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022 » 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραµµα ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών της Π.Ε.Χ. 
µε Κωδικό Έργου 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20. Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 
1.800.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες της εργολαβίας θα εκτελεστούν 
στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και αφορούν στην 
αποκατάσταση της σήµανσης και ασφάλειας.  

 

 

2. Σκοπός  

Η µελέτη αυτή αποσκοπεί στο να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο, τις 

απαιτούµενες ανάγκες σε εργασίες σήµανσης και ασφάλειας του οδικού δικτύου Π.Ε.Χ. 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών οδηγιών σήµανσης και ασφάλειας του 

οδικού δικτύου της χώρας. Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε 

προθεσµία 15 ηµερολογιακών ηµερών και µε τη συνδροµή της Υπηρεσίας θα προβεί σε 

συστηµατική καταγραφή των σηµείων που χρήζουν άµεσης επέµβασης.  

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των καταγραφών και ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου και λαµβάνοντας υπόψη τις καταγραφές από 

τα ∆ελτία Τεχνικής Αστυνόµευσης αλλά και από σχετική αλληλογραφία µε Τµήµατα Τροχαίας, 

δήµους και πολίτες θα προσδιορίσει τα προς συντήρηση τµήµατα του οδικού δικτύου και θα 

κοινοποιήσει προς τον ανάδοχο πίνακα εργασιών για εκτέλεση και άµεση επέµβαση για την 

ασφάλεια της κυκλοφορίας.   

Στις υποχρεώσεις Αναδόχου, περιλαµβάνεται και η λήψη των αναγκαίων 

προληπτικών µέτρων για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχηµάτων, όπως για 

παράδειγµα η σήµανση των επικίνδυνων σηµείων µε κώνους.   
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Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ηµερολόγιο και βιβλίο καταµέτρησης για τις θέσεις που 

εγκαθίσταται καθώς και για τις ποσότητες των κατεστραµµένων υλικών, που µεταφέρονται 

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

στην θέση εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση και η αποκοµιδή των κατεστραµµένων 

καθώς και οι σταλίες κλπ. περιλαµβάνονται ανηγµένες στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης και κατά συνέπεια στην προσφορά του Αναδόχου.   

 

 

3. Προβλεπόµενες εργασίες της σήµανσης  

Το αντικείµενο της σύµβασης περιλαµβάνει: 

o Την επισκευή, αναβάθµιση ή αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας και 

τοποθέτηση νέων όπου αυτά κρίνονται αναγκαία. 

o Την επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων και τοποθέτηση νέων όπου αυτά 

κρίνονται απαραίτητα. 

o Την τοποθέτηση οριοδεικτών και χιλιοµετρικών δεικτών. 

o Την επισκευή ή αντικατάσταση πινακίδων σήµανσης και τοποθέτηση νέων όπου 

αυτές κρίνονται αναγκαίες.  

o Τη διαγράµµιση οδοστρώµατος,  

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. 

 

 

4. Περιοχή εκτέλεσης εργασιών, και διάρκεια. 

Οι εργασίες αφορούν στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Π.Ε. Χαλκιδικής. Η προθεσµία 

εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 µήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να εκτελεί άµεσα τις εργασίες αποκατάστασης των κατεστραµµένων στηθαίων 

ασφαλείας, κιγκλιδωµάτων και πινακίδων, ή την τοποθέτηση νέων καθώς και την εκτέλεση 

της διαγράµµισης µετά από εντολή της Υπηρεσίας, στις οποίες κάθε φορά θα καθορίζονται 

οι οδοί, οι χιλιοµετρικές θέσεις και το είδος των εργασιών. 

 

 

5. ∆ίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από του ς διάφορους οργανισµούς ενηµέρωση για 

τις θέσεις των τροφοδοτικών γραµµών δικτύων Ο.Κ.Ω. στην περιοχή του έργου, προκειµένου 

να φροντίσει για την µετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης οφείλει να επιβεβαιώσει τις 

οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή 

κατά την κατασκευή. 
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6. Σύνταξη λογαριασµών 

Για την πιστοποίηση των ποσοτήτων µε τα αντίστοιχα επιµετρητικά σχέδια θα 

υποβάλλονται και οι αντίστοιχες γραπτές εντολές που έχουν δοθεί από την Υπηρεσία για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

 

 

7.  Σύνταξη χρονοδιαγράµµατος σχεδίου και φακέλου ασφαλείας – υγείας  

Λόγω του αντικειµένου του έργου δεν απαιτείται η σύνταξη και υποβολή 

χρονοδιαγράµµατος. Ο προγραµµατισµός και η εξέλιξη των εργασιών θα διαµορφώνεται 

βάσει των τρεχουσών αναγκών συντήρησης του οδικού δικτύου. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.) 

του έργου, να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης 

ατυχηµάτων και να λαµβάνει µέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Μέσα σε προθεσµία 

30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλει για 

έγκριση στη διευθύνουσα Υπηρεσία Σ.Α.Υ. σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./177/2001 

απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14.3.2001). Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το 

περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής: 

• πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισµών κοινής ωφέλειας, 

• πληροφορίες για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν, 

• εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για επικίνδυνες εργασίες που δεν µπορούν να 

αποφευχθούν, 

• συγκεκριµένα µέτρα πρόληψης για τον εναποµείναντα εργασιακό κίνδυνο, 

• πληροφορίες για υλικά κατασκευής που µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για 

την υγεία των εργαζοµένων, 

• µελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισµούς που απαιτούνται για εργασίες 

υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από τις µελέτες (ειδικοί τύποι ικριωµάτων, 

διατάξεις πρόσδεσης για εργασία σε ύψος, µεγάλα ορύγµατα ή επιχώµατα κλπ.),  

• διαδικασίες για το χειρισµό θεµάτων ασφάλειας και υγείας για µελέτες που 

πραγµατοποιούνται, αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

Εκτός από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.) ο Ανάδοχος έχει επίσης 

υποχρέωση να συντάξει και να τηρεί στο εργοτάξιο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

του έργου, που θα συµπληρώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια κατασκευής και θα 

παραδοθεί µε την παραλαβή του έργου στην Υπηρεσία.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη προµήθειας της απαιτουµένης 

σήµανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των 

οχηµάτων, µε διατήρηση πάντοτε µιας, τουλάχιστον, λωρίδας κυκλοφορίας καθ' όλη την 

διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα άρθρα του τιµολογίου της 

σύµβασης, τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων, τις αντίστοιχες 

κατά περίπτωση ΠΤΠ, τους ισχύοντες κανονισµούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της 

Υπηρεσίας.  
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Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 

κατασκευή του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική 

Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελείται µόνο µετά από 

έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και εντός του εγκεκριµένου συµβατικού οικονοµικού 

αντικείµενου αποκλειόµενης υπέρβασης. 

 

 

8. Σήµανση εκτελούµενων εργασιών  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση, να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα σήµανσης, που καθορίζονται  

 

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

«Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων 

εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια στην ισχύουσα 

Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (ΦΕΚ 946 Β/09-07-03) καθώς 

και στο τεύχος 7 της ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ της ΓΓ∆Ε ,   

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

«Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήµανσης εκτελούµενων έργων 

(ΟΜΟΕ−ΣΕΕΟ)»  

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

ρύθµισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της 

χώρας−Εφαρµογή των διατάξεων του αριθ. 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το αριθ. 48 του Ν.4313/2014».  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση 

προειδοποιητικής σήµανσης, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, την οποία θα 

προσαρµόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου και στις ανάγκες ρύθµισης της κυκλοφορίας, 

ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχηµάτων και πεζών, 

χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας µε τη µικρότερη δυνατή όχληση στους χρήστες, από την 

εκτέλεση των εργασιών.   

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο (εργαζόµενους και τρίτους) και φέρει 

αποκλειστικά και ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχηµα εργατικό ή µη, 

που τυχόν συµβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από υπαιτιότητα του λόγω πληµµελούς 

εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, από αµέλεια στην εφαρµογή της 

απαιτουµένης σήµανσης, (όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη εγκεκριµένη ΠΤΠ) και από 

καθυστέρηση επέµβασης εκ µέρους του για την έγκαιρη αντιµετώπιση βλαβών της οδού. 

 

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

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών µέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους καθώς επίσης η 

αφαίρεσή τους µετά την ολοκλήρωση των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και 

δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Όλα τα µέσα σήµανσης, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του έργου πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι 
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σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εµφάνισή τους, ώστε να 

είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς.  

 

Πολύγυρος – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021 

 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

 
 

Ο Προϊστάµενος Τ.Σ.Ε. (κ.α.α) 
 
 

Με την αριθµ. 590125/2112 οικ. 
 20-09-2021 απόφαση Έγκρισης Μελέτης 

 
Ο αν. Προϊστάµενος 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε.Χ. 

   

Βαλσάµης Μιγδάνης Αθανάσιος Μαναζής 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

Αθανάσιος Μαναζής 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Τοπογράφος Μηχ/κος  
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