
 ΕΡΓΟ:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Τ.Σ.Ε. / Υ.Δ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

Θεσσαλονίκη, 25 /05/ 2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

2016ΕΠ80800000ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 
808)

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης 

Μαρία Σαραφείδου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

Κονδυλένια Σαφλέκου Δημήτριος Αγγελίδης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θεσσαλονίκη, 25/ 05/ 2018 Θεσσαλονίκη, 25 / 05 / 2018
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τεχνικών Έργων Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με A' β

1.000.000,00 €ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σύμφωνα με την αριθ. οικ 255944 (7587)

    25-05- 2018 Απόφαση



                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ          ΕΡΓΟ: 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Ν. 
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 € 
  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ/ (ΣΑΕΠ 808) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2016ΕΠ80800000 
  
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την διάθεση πίστωσης 1.000.000,00€, θα εκτελεστεί το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ». 

Σύμφωνα με το έργο προβλέπεται να αποκατασταθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις, μεγάλης έντασης και διάρκειας, της 6ης έως 8ης Σεπτεμβρίου 2016 τόσο στο 
παραλιακό μέτωπο πλησίον του λιμανιού της Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου, όσο και στο 
οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Επανομής, Μεσημερίου και Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού. 

Με τη θεομηνία που έπληξε το Δήμο Θερμαϊκού έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένες καταστροφές επί 
του οδοστρώματος (υποχωρήσεις δρόμων λόγω διάβρωσης, υποσκαφή του υπεδάφους με 
εμφάνιση ρηγματώσεων και λάκκων) τόσο σε οδούς εντός των Δημοτικών Ενοτήτων όσο και επί 
του παραλιακού μετώπου της Νέας Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου και Επανομής. 

Ο Δήμος Θερμαϊκού της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει κηρυχτεί σε 
κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης σύμφωνα με την από αρ. πρωτ. 6346 / 07.09.2016 απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών. 

Το εν λόγω έργο προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%) χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/(ΣΑΕΠ 808) ως υποέργο 3 του έργου «Αποκαταστάσεις από 
τη θεομηνία της 6ης έως 8ης Σεπτεμβρίου 2016 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης & Π.Ε. Πέλλας » 
συνολικού προϋπολογισμού 16.750.000,00€ (κωδικό έργου 2016ΕΠ80800000). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (240) ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος  
του οδικού δικτύου του δήμου Θερμαϊκού και κατεστραμμένων τμημάτων  
οδοστρώματος στο παραλιακό μέτωπο της Ν. Μηχανιώνας                                                                           Σελίδα 2 από 5 

Οι εργασίες θα εκτελούνται επί του οδοστρώματος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των 
ερεισμάτων της οδού, σε κόμβους, σε κάθετες οδούς διασύνδεσης και γενικά σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία και παρατηρούνται φθορές σε στοιχεία του Οδικού δικτύου, 
προκειμένου να αποκαθιστάται η ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. 

Επειδή το έργο αφορά αντιμετώπιση υφιστάμενων αλλά και απρόβλεπτων αναγκών όπως αυτές 
θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
λαμβάνει όλα τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης 
ατυχημάτων. 

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε προθεσμία 10 ημερολογιακών 
ημερών και με τη συνδρομή της Υπηρεσίας θα προβεί σε συστηματική καταγραφή των θέσεων 
που χρήζουν επέμβασης. 

Η Υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των καταγραφών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων ανάλογα με 
το βαθμό κινδύνου θα προσδιορίσει τα προς συντήρηση τμήματα του οδικού δικτύου και θα 
κοινοποιήσει προς τον Ανάδοχο πίνακα εργασιών για εκτέλεση και άμεση επέμβαση.  

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 οποιανδήποτε 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.  

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η επισκευή των φθαρμένων οδικών τμημάτων, σύμφωνα με το μέγεθος της διάβρωσης (τοπικές 
φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων κτλ), θα γίνεται ως 
ακολούθως: 

α. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λάκκοι μικρής έκτασης) προετοιμασία του σκάμματος με 
καθαρισμό, ορθογωνισμό και κατακορύφωση των παρειών για τη διάστρωση - πλήρη κατασκευή 
βάσης από θραυστό υλικό σε στρώσεις πάχους 10εκ. (όπου απαιτείται πλήρωση με θραυστό υλικό 
καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας) - ασφαλτική προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα, τάπητα 
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, τύπου ΑΣ 31,5 συμπυκνωμένου πάχους της τάξης των 5εκ. 
ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

β. Εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων με φρεζάρισμα του ασφαλτικού, μεταφορά των 
άχρηστων υλικών, κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό με στρώση πάχους 10εκ όπου απαιτείται, 
προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα, τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, τύπου 
ΑΣ 31,5, συμπυκνωμένου πάχους της τάξης των 5εκ. ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του 
οδοστρώματος και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος  
του οδικού δικτύου του δήμου Θερμαϊκού και κατεστραμμένων τμημάτων  
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Τονίζεται ότι το έργο αφορά αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος και επομένως η προµέτρηση 
και ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών του έργου έγινε με εκτίμηση της υφιστάμενης 
κατάστασης των οδών. 

Οι προς αποκατάσταση οδοί βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του συνόλου του οδικού 
δικτύου του Δήμου Θερμαϊκού καθώς και του παραλιακού μετώπου.  

Ενδεικτικά οι θέσεις - οδοί που χρήζουν συντήρησης είναι:  

   
1 ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
2 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
3 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ) ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 
4 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
5 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΝΤΑΝΙΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
6 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ  Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
7 ΔΗΜ. ΔΗΜΑΡΑΚΗ (ΔΡΟΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ) Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
8 ΑΥΔΗΜΙΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
9 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 

10 ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
11 ΟΔΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 

12 
ΠΛΑΤΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΛΕΥΚΕΣ  
(ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ) Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 

13 ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΑΡΛΗ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
14 ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 
15 ΟΙΚ. ΕΚΑΛΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 

 ΟΔΟΣ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ Ο.Τ. 1, Ο.Τ. 13 και Ο.Τ. 20 Ν. ΚΕΡΑΣΙΑ 
16 ΓΕΦΥΡΑ Ν. ΚΕΡΑΣΙΑΣ Ν. ΚΕΡΑΣΙΑ 
17 ΕΠΑΝΟΜΗ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΠΑΝΟΜΗ 
18 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 
19 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΧΑΡ. ΤΡΥΚΟΥΠΗ ΕΠΑΝΟΜΗ 
20 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 
21 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 
22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 
23 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ 
24 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 
25 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗ 
26 ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ 
27 ΟΔΟΣ ΔΥΤΙΚΑ Ο.Τ. 12 ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
28 ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 57 & 63 ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
29 ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 38 & 46 ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
30 ΟΔΟΣ ΒΛ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ 

 

Επιπρόσθετες εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω εργολαβίας 
είναι:  

 Εργασίες εξυγίανσης των υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης-υπόβασης). Στην 
περίπτωση που απαιτείται εξυγίανση θα εκτελούνται εκσκαφές και απομάκρυνση με κάθε 
πρόσφορο μέσο των μη υγειών ασφαλτικών στρώσεων των όποιων υφιστάμενων 
ανεπαρκών στρώσεων βάσης και υπόβασης καθώς και ανεπαρκούς εδάφους μέχρι την 
εξεύρεση υγιούς στάθμης έδρασης  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος  
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 Εργασίες οδοστρωσίας για την τελική αποκατάσταση σε κάθε θέση επέμβασης. Θα γίνεται 
σταδιακά νέα διάστρωση θραυστού υλικού βάσης-υπόβασης  (3Α) αρίστης ποιότητας  όπου  
απαιτείται κατά στρώσεις στον προβλεπόμενο βαθμό συμπύκνωσης κατά τα οριζόμενα της 
Π.Τ.Π. Ο-155 .  

 Η αντικατάσταση κατεστραμμένων και η τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης 

 Η επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου όπου η οριζόντια σήμανση έχει 
αποχρωματιστεί και η εκ νέου διαγράμμιση στα σημεία των νέων ασφαλτικών στρώσεων.  

Οι εργασίες μπορεί να τροποποιηθούν ως προς το είδος, την ποσότητα και τη θέση κατόπιν 
εντολών της Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μέχρι το πέρας της 
Συμβατικής προθεσμίας του έργου. 

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 και αφορούν: 
χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλεια. 

Το έργο κρίνεται απαραίτητο λόγω των εκτεταμένων φθορών που έχουν παρουσιαστεί και 
συνεχίζουν να παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Θερμαϊκού τις οποίες λόγω της 
μεγάλης έκτασης αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα συνεργεία του Δήμου και οι οποίες αποτελούν 
κίνδυνο τόσο για τα οχήματα όσο και για τους χρήστες τους. 

Γ. 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. 

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. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος  
του οδικού δικτύου του δήμου Θερμαϊκού και κατεστραμμένων τμημάτων  
οδοστρώματος στο παραλιακό μέτωπο της Ν. Μηχανιώνας                                                                           Σελίδα 5 από 5 

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. 

Δ. 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. 

Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών, πραγματοποιούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 
και βάσει του άρθρου 34 της Ε.ΣΥ. 
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