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ΕΡΓΟ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Μ.Ε. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την διάθεση πίστωσης ύψους  500.000,00€, θα εκτελεστεί το έργο:  «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018-2019 »

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  του  Προγράμματος  Επενδυτικών Δαπανών της  ΜΕΘ
Θεσσαλονίκης  χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2018  (αρ. αποφ. 61, αριθ. Συνεδρίασης
6η/2-4-2018 - ΑΔΑ: Ω96Ω7ΛΛ-Τ66), με κωδικό έργου 2131 ΘΕΣ009ΙΔΠ17.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

Οι  εργασίες  της  εργολαβίας  θα  εκτελεστούν  στο  Επαρχιακό  και  Εθνικό  δίκτυο   της  Π.Ε.
Θεσσαλονίκης και αφορούν στην αποκατάσταση  οριζόντιας σήμανσης. 

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στο να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο, τις απαιτούμενες  ανάγκες
σε εργασίες οριζόντιας σήμανσης του Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών οδηγιών σήμανσης του οδικού δικτύου της
χώρας, κατά σειρά σπουδαιότητας και επικινδυνότητας κάθε οδού.

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

Η  Υπηρεσία  ύστερα  από  αξιολόγηση  των  καταγραφών  και  ιεράρχηση  των  προτεραιοτήτων
ανάλογα με το βαθμό κινδύνου και λαμβάνοντας τις δικές της καταγραφές από τα Δελτία 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, πλαστικές ταινίες (ζέμπρες), αναλάμποντες φανοί κτ.λ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών και βιβλίο καταμέτρησης για τις θέσεις
που εγκαθίσταται.
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3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα  με  τις  διαπιστωθείσες  ανάγκες  και  κατά  το  εφικτό  της  επάρκειας  των  πιστώσεων,
προβλέπεται  να  γίνουν  επαναδιαγραμμίσεις  των  υφιστάμενων  ασφαλτικών  οδοστρωμάτων  σε
τμήματα  του  Επαρχιακού  και  Εθνικού  οδικού  δικτύου  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης  ,   κατά  σειρά
προτεραιότητας,  και  επικινδυνότητας  οδού,     με  χρήση  ανακλαστικής  βαφής οποιουδήποτε
σχήματος,  μορφής  και  διαστάσεων  (διαμήκης,  εγκάρσια  ειδικά  γράμματα  ή  σύμβολα,  π.χ.
διαβάσεις πεζών, ζέμπρες κλπ.) καθώς και εργασίες τοποθέτησης   πλαστικών ανακλαστήρων
οδοστρώματος.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 αναδιαγράμμιση  ασφαλτικού  οδοστρώματος  του  οδικού  δικτύου  σε  τμήματα  που  έχει
φθαρεί  ή  αποχρωματιστεί,  όπως  και  νέα  διαγράμμιση  ασφαλτικού  οδοστρώματος σε
τμήματα  όπου  απαιτείται,  οποιουδήποτε  σχήματος,  μορφής  και  διαστάσεων  (διαμήκης,
εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα,  π.χ.  διαβάσεις  πεζών, ζέμπρες κλπ.)   με  χρήση
ανακλαστικής βαφής,   ή σε ειδικές περιπτώσεις που η Υπηρεσία κρίνει ότι απαιτείται και
έπειτα από έγγραφη εντολή της, με τη χρήση θερμοπλαστικού ή ψυχροπλαστικού υλικού. 

  τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώματος (προσωρινούς ή/και μόνιμους), με
λεία την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών
στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών
στοιχείων, όπου απαιτηθούν και κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη 

Οι  εργασίες,  που θα εκτελεστούν  κατά  προτεραιότητα,  είναι  αυτές  οι  οποίες  αναφέρονται  στα
έγγραφα των αρμοδίων Τμημάτων Τροχαίας. Αμέσως μετά προτεραιότητα έχουν οι τοπικές Αρχές
(Δήμοι,  Δημοτικά   Συμβούλια,  κ.λ.π.)  και  στη συνέχεια  τα τμήματα  που έχουν καταγραφεί  στα
Δελτία Τεχνικής Αστυνόμευσης των αρμόδιων Τεχνικών  υπαλλήλων της Υ.Τ.Ε ./ Μ.Ε.Θ.

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

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ , ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε ετοιμότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια των τριακοσίων εξήντα
πέντε (365) ημερών (προθεσμία εκτέλεσης του έργου) και να έχει το κατάλληλο προσωπικό και τον
κατάλληλο εξοπλισμό (συνεργεία διαγράμμισης κ.τ.λ.) προκειμένου να εκτελέσει τις εργασίες που
θα απαιτηθούν.

Στις υποχρεώσεις των συνεργείων του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται 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,

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. 
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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 Π.Τ.Π. 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. 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το 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. 

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 ακέραια 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 Π.Τ.Π.) 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
Π.Τ.Π., τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της Ε.Σ.Υ. και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος τόσο για την ποιότητα των υλικών  που θα ενσωματώσει στο   έργο,
όσο και για την επιμελημένη και σωστή εφαρμογή των εργασιών.

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 .

6. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δική  του  μέριμνα  και  ευθύνη,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  να
λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται :

Οριζόντια σήμανση Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου ΠΕ Θεσσαλονίκης 2018-2019 Σελίδα 3 από 4



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 στην  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 , 

 στην 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 (Κ.Ο.Κ.), 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 ιδιαίτερης αποζημίωσης.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι απαιτούμενοι  εργαστηριακοί  έλεγχοι  υλικών (σύμφωνα με  τα  άρθρα 17 και  34 της  Ε.Σ.Υ.),
πραγματοποιούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 33 της Ε.Σ.Υ.
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