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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την διάθεση πίστωσης 2.000.000,00 €, θα εκτελεστεί το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2016-2017-
2018». 

O χρόνος περαίωσης του έργου είναι ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (730) ΗΜΕΡΕΣ και πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2018 Θεσσαλονίκης (αρ. αποφ. 5, αριθ. 
Συνεδρίασης 1η/26-01-2018 - ΑΔΑ: ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ), με Κωδ. Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ018ΙΔΠ16. 

Οι εργασίες αφορούν στην αντιμετώπιση των βλαβών στην παθητική ασφάλεια των οδών αλλά 
και απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών, που εμφανίζονται σε τμήματα του Εθνικού και του 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Ν. Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας ΥΤΕ - ΜΕΘ.  

Οι εργασίες αυτές αφ’ ενός μεν ζητήθηκαν από τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, ως απαραίτητες 
για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, ή από τις τοπικές Αρχές (Δήμοι, κ.λ.π.), αφ’ ετέρου 
διαπιστώθηκαν και από τους αρμόδιους για την συντήρηση των οδών, υπαλλήλους της 
ΥΤΕ/ΜΕΘ. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής θεωρούνται όλα τα σχετικά 
εισερχόμενα στην Υπηρεσία μας έγγραφα και πίνακες, φωτοαντίγραφα των οποίων θα βρίσκονται 
στην διάθεση του αναδόχου σε πρώτη ζήτηση. 
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2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες, και ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης, προβλέπεται 
να γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 

- αποξήλωση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και συγκέντρωση των στις εγκαταστάσεις 
της Υπηρεσίας, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από αυτήν 

- αντικατάσταση των κατεστραμμένων από προσκρούσεις μεταλλικών στηθαίων 
ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων γεφυρών  

- τοποθέτηση νέων μεταλλικών στηθαίων  
- αντικατάσταση ανακλαστήρων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 
- αντικατάσταση των κατεστραμμένων από προσκρούσεις στηθαίων ασφαλείας από 

σκυρόδεμα 
Οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΤΠ και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας  
 

2.1 Εκπόνηση μελέτης ασφάλισης 

Ο ανάδοχος αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης και σε αποκλειστική προθεσμία 20 
ημερολογιακών ημερών θα προβεί σε συστηματική καταγραφή των σημείων που χρήζουν 
επέμβασης. Η εν λόγω καταγραφή θα ελεγχθεί από την επίβλεψη και ύστερα από αξιολόγηση και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ανάλογα με το βαθμό κινδύνου και τις διατιθέμενες πιστώσεις, θα 
προσδιοριστούν τα προς συντήρηση τμήματα του οδικού δικτύου και θα κοινοποιηθεί στον 
ανάδοχο πίνακας εργασιών για εκτέλεση και άμεση επέμβαση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.  

Στη συνέχεια, και εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προχωρήσει στην υποβολή μελέτης ασφάλισης των θέσεων που του υποδείχθηκαν, σύμφωνα με 
τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. 

Η εν λόγω μελέτη θα εξετάζει κατά περίπτωση, την εξωτερική οριογραμμή του οδοστρώματος (σε 
θέσεις με ή χωρίς υφιστάμενα στηθαία) των εθνικών και επαρχιακών οδών, τις πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες (π.χ. κλάδοι κόμβων), την κεντρική νησίδα, εφόσον τα υφιστάμενα στηθαία 
είναι μεταλλικού τύπου, καθώς και τα τεχνικά έργα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΥΤΕ 
ΜΕΘ. Επίσης θα καταγράφονται τα υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας που πιθανά να βρίσκονται 
στις ίδιες θέσεις. 

Στη μελέτη θα προσδιορίζεται και θα αιτιολογείται η επιλογή του ΣΑΟ για κάθε θέση, σύμφωνα με 
τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, το απαιτούμενο λειτουργικό πλάτος βάσει των τοπικών συνθηκών (π.χ. 
γεωμετρία οδού, κλίση πρανών ορυγμάτων, κλίση και ύψος επιχωμάτων, δέντρα, ιστοί, πινακίδες, 
οχετοί, ρέματα, παράπλευρες οδοί και εγκαταστάσεις κτλ.) και το μήκος εφαρμογής τους.  

Βασικός στόχος της μελέτης πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση διαφορετικών 
ΣΑΟ κατά μήκος της οδού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση των ΣΑΟ, να διατηρείται η 
ομοιομορφία τους και να απαιτούνται οι λιγότερες δυνατές συναρμογές μεταξύ τους. 

Η παραπάνω καταγραφή θα γίνεται από τον Ανάδοχο και οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου  
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2.2 Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας 

Τα νέα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) που θα εγκαθίστανται από τον ανάδοχο προς 
αντικατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, θα φέρουν σήμανση CE 
σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων 
(ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), οι οποίες εγκρίθηκαν με την ΔΜΕΟ/ο/612/16-02-2011 (Φ.Ε.Κ. 702 Β'/29-04-2011) 
απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.  

Επιπλέον, όσον αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων στηθαίων, επισημαίνεται η ισχύς των 
διατάξεων της εγκυκλίου 17/2011 (ΔΜΕΟ/ο/3112/25.7.2011) της ΓΓΔΕ του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία:  

 «στην περίπτωση αντικατάστασης παλιών στηθαίων ασφαλείας λόγω φθοράς συνεπεία 
πρόσκρουσης/ατυχήματος μπορεί κατ' εξαίρεση να χρησιμοποιηθούν στηθαία ασφαλείας 
του ιδίου τύπου, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης προμήθειας στηθαίων 
ασφαλείας κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και ΕΝ 1317. Σε περιπτώσεις ανακατασκευής/βελτίωσης 
υφισταμένων οδών θα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη για την επιλογή του ΣΑΟ το διαθέσιμο 
λειτουργικό πλάτος» (παράγραφος 7, σημείο «νέα έργα υπό δημοπράτηση»). 

 «τα μη πιστοποιημένα συστήματα αναχαίτισης που έχουν τοποθετηθεί στις υφιστάμενες 
οδούς θα πρέπει να αντικατασταθούν σταδιακά, αφού ιεραρχηθούν προσεκτικά οι 
προτεραιότητες λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα και τα συμπεράσματα 
των σχετικών περιοδικών ελέγχων οδικής ασφάλειας (safety audit)» (παράγραφος 7, 
σημείο «κατασκευασμένα έργα»). 

Βάσει των παραπάνω, η Υπηρεσία διατηρεί τη δυνατότητα να δίνει εντολές στον ανάδοχο για την 
αντικατάσταση υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας που δεν έχουν υποστεί φθορές από 
πρόσκρουση, για λόγους αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας. 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ , ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Επειδή το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση ή η αποκατάσταση στοιχείων ασφαλείας 
της οδού που έχουν υποστεί βλάβη από χρήση και η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση 
απροβλέπτων και επειγουσών καταστάσεων που άπτονται της οδικής ασφάλειας κλπ ο ανάδοχος 
καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης έχει υποχρέωση να εκτελεί άμεσα τις εργασίες 
αποκατάστασης των βλαβών που θα προκύπτουν, ύστερα από την ειδοποίηση του, είτε 
τηλεφωνικά, είτε με Φαξ, είτε με γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, όπου θα καθορίζονται οι θέσεις 
και το είδος των εργασιών. 

Το προσωπικό του συνεργείου αυτού θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, άρτια 
εκπαιδευμένο τόσο τεχνικά όσο και υλικά για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων. 

Στις υποχρεώσεις του συνεργείου του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται επίσης η εφαρμογή των 
διατάξεων σήμανσης για εκτροπή της κυκλοφορίας και γενικά σήμανσης με διάθεση καταλλήλων 
πινακίδων σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Τροχαίας, 
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Όσο αφορά σε έκτακτες και επείγουσες επεμβάσεις, ως προθεσμία αποκατάστασης βλαβών 
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 7 παράγραφος 6 του Ν. 3481/2006, όπου ορίζεται ότι η 
υποχρεωτική (αποκλειστική) προθεσμία για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης δεν πρέπει να 
υπερβεί τις 10 ημέρες από τη λήψη του παρόντος εγγράφου με συσκευή τηλεομοιοτυπίας. Ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει αυθημερόν στην οριοθέτηση της περιοχής της βλάβης και 
στην τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης προς αποφυγή ατυχημάτων.  

Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος δεν θα εκτελεί από μόνος του καμία απολύτως εργασία χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και από λήψης της εντολής αυτής θα 
συμμορφώνεται στην ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Ν. 
3481/2006. 

Ο Ανάδοχος μετά την περαίωση των συγκεκριμένων εργασιών κάθε έγγραφης εντολής της 
υπηρεσίας, οφείλει να αναφέρει εγγράφως στη υπηρεσία την ημερομηνία περαίωσης των 
εργασιών σε κάθε θέση και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΤΠ και τις 
οδηγίες της επίβλεψης και να αποστέλλει φωτογραφίες.  

Η δαπάνη για τις ανωτέρω επεμβάσεις αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών, περιλαμβάνονται 
ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερης 
πρόσθετης αποζημίωσης για την άμεση επέμβαση και επιτήρηση του οδικού δικτύου.  

Για την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων και εμπρόθεσμη αποκατάσταση των βλαβών εντός 
της ταχθείσης προθεσμίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κατάλληλη στελέχωση, να διαθέτει 
μόνιμο συνεργείο επί τόπου του έργου με κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για 
την αντιμετώπιση βλαβών ασφαλτικών, οδοσήμανσης, αποκατάστασης συστημάτων ασφάλισης.  

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ΣΑΥ του έργου, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων και να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας.  

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. 

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. 
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Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της σύμβασης, τις 
ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, τις αντίστοιχες κατά περίπτωση ΠΤΠ, 
τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

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. 

5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

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

λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται  

 στη με αρ. ΔΙΠΑΔ/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 ΓΓΔΕ 

 στη με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β΄/2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση 

Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ−ΣΕΕΟ)» 

 στη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15−01−2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «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.  

Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης και ρύθμισης της κυκλοφορίας εμπεριέχεται ανηγμένη στις 
τιμές μονάδος του τιμολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερη αποζημίωσης. 
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