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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΆ

Το προτεινόμενο υποέργο µε τίτλο «Συντήρηση Τμημάτων του Οδικού Δικτύου ΠΕΧ» του έργου

«Συντήρηση  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής»  αφορά την

εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου όπου αυτό κριθεί αναγκαίο στο ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π. Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ευθύνης της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Οι  θέσεις  επέμβασης  θα  υποδεικνύονται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών

Έργων και  οι  αποκαταστάσεις  θα  γίνονται  κατά  προτεραιότητα  &  αξιολόγηση  της  Υπηρεσίας.  Οι  προς

αποκατάσταση οδοί βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του συνόλου του οδικού δικτύου Π.Ε.Χ. 

Καθώς  το  έργο  αφορά  συντήρηση,  η  προµέτρηση  των  επιμέρους  εργασιών  έγινε  με  εκτίμηση  της

υφιστάμενης αλλά και της προβλεπόμενης κατάστασης  που θα επέλθει καθώς οι οδοί είναι σε χρήση. Οι

φθορές  στα  στοιχεία  των  οδών  είναι  ένα  μέγεθος  δυναμικό  το  οποίο  μεταβάλλεται  και  επιδεινώνεται

καθημερινά με την επίδραση των φορτίων κυκλοφορίας, αλλά και λόγω παλαιότητας των υλικών.

2. ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ, ΚΑΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ.

Οι  εργασίες  αφορούν  ΤΜΗΜΑΤΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  που

ανήκουν στην αρμοδιότητα  της Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής.

 

Η  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται  σε  Εννέα  (9) 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  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,
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κατάλληλο σύστημα διαχείρισης,  για την άμεση και  έντεχνη εκτέλεση παροχής υπηρεσιών και  εργασιών

συντήρησης του οδικού δικτύου.

Οι εργασίες θα εκτελούνται επί του οδοστρώματος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των

ερεισμάτων της οδού, επί των διαχωριστικών νησίδων, 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 συντήρηση και 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 σημείων που χρήζουν

άμεσης επέμβασης.

Η υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των καταγραφών και ιεράρχηση 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.

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. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Οι  προς  εκτέλεση  εργασίες  για  την  συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  προσδιορίζονται  ως  εργασίες

αποκατάστασης  των  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  πάροδο  του  χρόνου.  Σκοπός  του  έργου  είναι  η

εξασφάλιση των ομαλών και ασφαλών συνθηκών χρήσης των οδών.

4. ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ

______________________________________________________________________________________
Σελίδα 2 από 7



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ 

Οι  εργασίες   που προτείνονται  να  κατασκευασθούν,  έχουν  σκοπό την εξασφάλιση των ομαλών και

ασφαλών συνθηκών χρήσης της οδού με στόχο την επαναφορά του οδοστρώματος στο αρχικό  κατά το

δυνατό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

i. αποκατάσταση  της  επιφανείας  του  οδοστρώματος  στις  θέσεις  που  εκδηλώθηκαν  αστοχίες

(καθιζήσεις-αποκολλήσεις  –  πτυχώσεις  –  υποσκαφή  )  με  απομάκρυνση  των  αποκοπτώμενων

τμημάτων

ii. κατασκευή απαραίτητων αποστραγγιστικών έργων (τσιμενταυλάκων ) για την συλλογή και απαγωγή

επιφανειακών και υπογείων ροών,

iii. καθαρισμός  ερεισμάτων του οδικού δικτύου από συσσωρευμένα χόρτα και κλαδιά και απομάκρυνση

αυτών,

iv. καθαρισμός  και  άρση  καταπτώσεων  από  φερτά  υλικά  πρανών,   ρείθρων,  φρεατίων  ,  τεχνικών

οχετών,  

v. καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου

ερείσματος,

vi. εργασίες  εξυγίανσης  των  υποκείμενων  στρώσεων  οδοστρωσίας  (βάσης-υπόβασης)  όπου  έχουν

υποστεί  βλάβη, διάβρωση ή έχει  κουφώσει  το ασφαλτικό  καθώς  τα υλικά οδοστρωσίας έχουν

παρασυρθεί  από την έντονη ροή του νερού των ακραίων βροχοπτώσεων,

vii. εγκιβωτισμός της οδού όπου επιβάλλεται με κατασκευή τσιμεντένιου ρείθρου,  

viii. εργασίες  αποξήλωσης του υφιστάμενου φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος όπου απαιτείται 

ix.  εργασίες  οδοστρωσίας   όπου απαιτείται  ανακατασκευή   και  ασφαλτόστρωσης ανάλογα με  την

επιτόπου διαπιστωμένη φθορά,

x. εργασίες σήμανσης ασφάλειας οδού,

xi. εκσκαφές για την εξυγίανση των κατεστραμμένων οδοστρωμάτων,

xii. εκσκαφές για την κατασκευή των ρείθρων ή τριγωνικής τσιμεντένιας τάφρου όπου απαιτείται, 

xiii. διάνοιξη τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής,

xiv. κατασκευή υπόβασης και βάσης υλικού οδοστρωσίας σε τμήματα που έχουν υποστεί υποσκαφή,

xv. κατασκευή  στερεών  έδρασης  ρείθρων,  επενδυμένων  τραπεζοειδών  και  τριγωνικών  τάφρων,

επένδυσης κοίτης ρεμάτων,

xvi. στις θέσεις που έχει εκδηλωθεί κατολίσθηση-υποσκαφή του οδοστρώματος θα γίνει αποξήλωση του

ασφαλτικού τάπητα και  θα επιχειρηθεί  η αποκατάσταση της μορφής της οδού με την κατασκευή

συμπληρωματικού επιχώματος,

xvii. εργασίες οδοστρωσίας για την τελική αποκατάσταση σε κάθε είδους επέμβαση,

xviii. εργασίες ασφαλτικής ή συγκολλητικής επάλειψης και  ασφαλτόστρωσης στα προς αποκατάσταση

τμήματα,

xix. διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, με νέα ή αναδιαγράμμιση, και τοποθέτηση πληροφοριακών

και ρυθμιστικών πινακίδων (οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση),

xx. τοποθέτηση  ενημερωτικών  και  προειδοποιητικών  πινακίδων  χρήσης  της  οδού  με  περιεχόμενο

σχετικά  με  το  όριο  ταχύτητας,  την  επικινδυνότητα  αυτής,  ανωμαλία  της  επιφανείας  του

οδοστρώματος. 
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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. 

5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, και με τη συνδρομή της Υπηρεσίας, θα προβεί

σε καταγραφή των σημείων (θέσεων βλάβης) που χρήζουν άμεσης επέμβασης καθώς και των τμημάτων

όπου τα υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας θα πρέπει να αντικατασταθούν με πιστοποιημένα κατά το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Η παραπάνω καταγραφή θα γίνεται από τον Ανάδοχο και οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από

την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  Επίσης θα καταγράφονται  τα υφιστάμενα στηθαία

ασφαλείας που πιθανά να βρίσκονται στις ίδιες θέσεις.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην σύνταξη και την υποβολή μελέτης ασφάλισης των εν λόγω

θέσεων,  σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  και  τις  απαιτήσεις  των  ΟΜΟΕ-ΣΑΟ κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.  Η  μελέτη

ασφάλισης  θα  πρέπει  να  εκπονείται  από  μηχανικό,  κάτοχο  μελετητικού  πτυχίου  στην  κατηγορία  των

συγκοινωνιακών έργων. Το κόστος σύνταξης της μελέτης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η μελέτη ασφάλισης θα εξετάζει κατά περίπτωση, την εξωτερική οριογραμμή του οδοστρώματος (σε

θέσεις  με  ή  χωρίς  υφιστάμενα στηθαία),  τις  πλευρικές διαχωριστικές νησίδες (π.χ.  κλάδοι  κόμβων),  την

κεντρική νησίδα καθώς και τα υφιστάμενα τεχνικά έργα.

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 Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ανάλογα με το

βαθμό κινδύνου και τις διατιθέμενες πιστώσεις, θα προσδιορίσει τα προς συντήρηση τμήματα του οδικού

δικτύου και θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πίνακα εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία την

μελέτη  εφαρμογής με  τις  ακριβείς  θέσεις  τοποθέτησης  ΣΑΟ,  τον  τύπο και  τα  χαρακτηριστηριστικά  των

συστημάτων ανά θέση (λειτουργικά μήκη κτλ), καθώς και βεβαίωση ορθής τοποθέτησης των ΣΑΟ σύμφωνα

με τα εγχειρίδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές και τις εγκεκριμένες τεχνικές λύσεις. Τα στοιχεία αυτά θα

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μητρώου του έργου.

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
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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  μη  πιστοποιημένων  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»).

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.

Όσον  αφορά  στην  αντικατάσταση  λόγω  φθοράς  τμήματος  ήδη  εγκατεστημένου  πιστοποιημένου

συστήματος ΣΑΟ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει  με τρόπο τέτοιο που να διατηρείται  η

πιστοποίηση  του  ήδη  εγκατεστημένου  συστήματος  χωρίς  να  προκαλείται  επιπρόσθετη  οικονομική

επιβάρυνση στην Υπηρεσία πέραν του κόστους της αντικατάστασης.

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.

Τα μεταλλικά στηθαία θα φέρουν αντανακλαστικά στοιχεία στερεωμένα στην αυλακωτή λεπίδα. Τα

αντανακλαστικά  στοιχεία  έχουν  χρώμα  κόκκινο  και  αργυρόλευκο.  Έχουν  μορφή  κυκλική,  ορθογωνική  ή

τραπεζοειδή. 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.

6. ΔΊΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διάφορους οργανισμούς ενημέρωση για τις θέσεις των

τροφοδοτικών  γραμμών  δικτύων  Ο.Κ.Ω.  στην  περιοχή  του  έργου,  προκειμένου  να  φροντίσει  για  την
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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. Οι ορθοστάτες δεν πρέπει

να οδηγούνται  σε περιοχές με υπόγειες γραμμές.  Πρέπει να τηρούνται οι  οδηγίες των ιδιοκτητών των

αντίστοιχων γραμμών των καλωδίων, αγωγών κ.λπ.

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

Το  εκτιμώμενο  οικονομικό  αντικείμενο  της   σύμβασης  ανέρχεται  σε  1.200.000,00  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η έγκριση δέσμευσης του ποσού γίνεται σε βάρος του προϋπολογισμού

του  ενάριθμου  έργου  2015ΣΕ57100001  της  ΣΑΕ  571  του  Π.Δ.Ε.,  διάθεσης  ισόποσης  πίστωσης  και

μεταβίβασης της στην  Περιφερειακής Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την

συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της. Πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Συντήρηση

τμημάτων  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας  ΠΕΧ»  του  έργου  «Συντήρηση  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής».

8. ΣΉΜΑΝΣΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 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.  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».

Συγχρόνως με την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει μελέτη

εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΧ

με  σχέδια  προσωρινής  εργοταξιακής  σήμανσης  προσαρμοσμένα  στην  ισχύουσα  Τεχνική  Προδιαγραφή

«Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003)

και  τη  ΔΜΕΟ/Ο/613  (ΦΕΚ  905/Β/20-05-2011)  που  εγκρίνει  τις  Προδιαγραφές  και  Οδηγίες  Σήμανσης

Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) καθώς και 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 φέρει  την αποκλειστική ευθύνη  για  την  πιστή εφαρμογή των περιοριστικών

μέτρων κυκλοφορίας στα τμήματα του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΥΤΕ-ΠΕΧ στα οποία θα εκτελεστούν

εργασίες συντήρησης στα πλαίσια του έργου του θέματος.

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
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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.

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 σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εμφάνισή τους,

ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς.

9. 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 33 της Ε.ΣΥ.
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