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Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο είλαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη  
βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο ηνπ  Δζληθνύ & Δπαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Αγξάθσλ 
ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε  νδηθή αζθάιεηα ησλ ζπγθνηλσληώλ. 
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνύλ πεξηγξάθνληαη ζην αλαιπηηθό ηηκνιόγην θαη  αθνξνύλ: 
εμπγίαλζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ νδνζηξσκάησλ (δπκώκαηα), αλαθαηαζθεπή ή επέθηαζε 
πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ, εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο νδνζηξσζίαο, επνύισζε ιάθθσλ, ηνπνζέηεζε 
ηκεκάησλ αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαζώο θαη  
αληηκεηώπηζε ειιείςεσλ ζηελ θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
θαηεζηξακκέλσλ κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ θαη θηγθιηδσκάησλ γεθπξώλ θαη ην ινηπό εμνπιηζκό αζθαιείαο 
ηεο νδνύ. 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ησλ απνρεηεπηηθώλ ζπζηεκάησλ  ηνπ νδηθνύ 
δηθηύνπ (θξεάηηα, ηάθξνη νκβξίσλ, νρεηνί θιπ)  θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη είλαη θξαγκέλα, ν 
θαζαξηζκόο απηώλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζώο θαη ν θαζαξηζκόο ησλ εξεηζκάησλ, 
ξείζξσλ,  ε αθαίξεζε ηεο αλεπηζύκεηεο απηνθπνύο βιάζηεζεο θιπ. 

Δπεηδή ην πξνο εθηέιεζε έξγν είλαη έξγν ζπληήξεζεο νη άκεζεο αλάγθεο ησλ νδώλ πξνο 
απνθαηάζηαζε παξνπζηάδνπλ ξεπζηόηεηα σο πξνο ην ρξόλν. Με δεδνκέλε ηε ρξνληθή απόζηαζε ηεο 
ζύληαμεο ηνπ παξόληνο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο – εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ, είλαη δπλαηόλ λα 
αλαδεηρηνύλ θαη άιια πξνβιήκαηα (πέξαλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ) πξνο άκεζε αληηκεηώπηζε – 
απνθαηάζηαζε. 

Μεγάιν κέξνο ηνπ δηθηύνπ απηνύ είλαη ζε νξεηλή ράξαμε κε ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγία. Οη δπζκελείο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή, ε θπθινθνξία απιώλ & βαξέσλ 
νρεκάησλ θαη ε παιαηόηεηα ηνπ δηθηύνπ, δεκηνπξγνύλ  κεγάιεο αλάγθεο ζπληήξεζεο. 

Αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ νη αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ, νη νξηζηηθέο ζέζεηο ησλ πξνο ζπληήξεζε  ηκεκάησλ 
ζα θαζνξηζηνύλ κεηά από αμηνιόγεζε θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη κε πίλαθεο εξγαζηώλ πνπ ζα θνηλνπνηεί ε 
Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζηνλ αλάδνρν. 
Δηδηθόηεξα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνύλ κε ηελ παξνύζα εξγνιαβία είλαη νη εμήο: 
 

Α΄ Οκάδα εργαζηώλ:   Υφκαηοσργηθά – Σετληθά. 
Πξνβιέπνληαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ. 
Αληηθαηάζηαζε – επηζθεπή θζαξκέλσλ θξαζπεδόξεηζξσλ, ηάθξσλ θαη ζηεξεώλ εγθηβσηηζκνύ ηεο 
νδνύ.  
Η αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ζπξκαηνπιεγκάησλ ζπγθξάηεζεο βξνρνπηώζεσλ πξαλώλ. 
Η αληηθαηάζηαζε ηνίρσλ αληηζηήξημεο θαη ζπξκαηνθηβσηίσλ ζε ηκήκαηα παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ 
δηθηύνπ ην νπνίν γεηηληάδεη κε πνηακνύο, ξέκαηα θιπ., ηα νπνία ππέζηεζαλ δηάβξσζε – ππνζθαθή.  
Δπηζθεπή ηνηρνπνηίαο από ιηζνδνκή παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 
Καζαξηζκόο – απόθξαμε θξεαηίσλ ζπιινγήο όκβξησλ ηύπνπ ΄΄Σ΄΄ κε ζηόκην ή κε  απιή ζράξα.  
Καζαξηζκόο αλνηθηώλ ηάθξσλ όκβξησλ.  
Καζαξηζκόο νδνζηξώκαηνο κε κεραληθό ζάξσζξν γηα ηελ απνκάθξπλζε θεξηώλ κηθξνπιηθώλ. 
Δπηζθεπή - αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θξεαηίσλ θαη νρεηώλ. 
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Τπνβηβαζκόο ησλ ππεξπςσκέλσλ εξεηζκάησλ από ην αζθαιηηθό νδόζηξσκα γηα ηε δηεπθόιπλζε 
απνξξνήο ησλ νκβξίσλ. 
Καηαζθεπή – επηζθεπή θαη θαζαξηζκόο θξαρηώλ αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ. 
Αθαίξεζε επηζθαιώλ επηθξεκάκελσλ βξάρσλ πξαλώλ, κε ρξήζε θαιαζνθόξνπ κε αεξόζθπξα θαη 
αεξνζπκπηεζηή. 
Αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε επέλδπζεο πξαλνύο κε  ειεύζεξν πιέγκα γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ.   
Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ζραξώλ θξεαηίσλ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί. 
Απνκάθξπλζε πξντόλησλ εθζθαθήο πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί παξαλόκσο παξαπιεύξσο  ηνπ νδηθνύ 
δηθηύνπ, θαη εγθαηάζηαζε πεξίθξαμεο ζε ηκήκαηα γηα ηελ απνηξνπή απόζεζεο λέσλ όγθσλ. 
Ήπηεο δηαπιαηύλζεηο (ξηδόθνκαηα) – αθαηξέζεηο πξνεμερνπζώλ βξαρνκαδώλ επί ειηγκώλ  
παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 
Απνθαηάζηαζε δηάβξσζεο πξαλώλ παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζε ζέζεηο όπνπ δηαζρίδεηαη  από 
πδαηόξεπκα. 
Βαθή θηγθιηδσκάησλ θαη αληηθαηάζηαζε θαηαζηξσκάησλ γεθπξώλ. 
Γηακόξθσζε ηάθξσλ ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ.  
Δλίζρπζε επζηάζεηαο πξαλώλ κε ρξήζε εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 
Δξγαζίεο δηάηξεζεο απνζηξαγγηζηηθώλ νπώλ θαη ηνπνζέηεζε δηάηξεησλ ζσιήλσλ από PVC 
εληόο απηώλ. 
Μέξνο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ή θαηαπηώζεσλ  ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ρξήζε ζε έξγα 
ηεο Τπεξεζίαο κε κείσζε ηνπ αληηηίκνπ (πιήξσζε θαηλώλ ζπξκαηνθηβσηίσλ, επηρώζεηο ρσξίο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο, θ.ιπ) ή λα ελαπνηεζνύλ πξνζσξηλά παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ 
δηθηύνπ γηα ηελ βειηίσζε βαηόηεηαο νδώλ ζηα πιαίζηα παξεκβάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.   
Η δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο ησλ εθζθαθώλ ζα γίλεηαη κε νξζό πεξηβαιινληηθά ηξόπν, ζε αξκνλία κε ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θαλελόο είδνπο όριεζε ζε απηό. 
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ απνζθνπνύλ ζηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δηαπηζησζέλησλ βιαβώλ θαη θζνξώλ ζην Δζληθό & Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν ηνπ 
Γήκνπ Αγξάθσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, δελ πεξηιακβάλνπλ 
εξγαζίεο δηαπιάηπλζεο ή αιιαγήο ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ 
θαη δελ πξνβιέπεηαη λα επηθέξνπλ πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο. 

 
Β΄ Οκάδα εργαζηώλ:  Οδοζηρφζία – Αζθαιηηθά. 
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ: 
Η θαηαζθεπή νδνζηξσζίαο γηα ηελ εμπγίαλζε – ελίζρπζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζε ζεκεία  πνπ 
δηαπηζηώλνληαη ηνπηθέο βιάβεο θαη εθόζνλ ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θξίλεη ηελ ζθνπηκόηεηα ηεο 
εμπγίαλζεο. 
Οη  αζθαιηηθέο εξγαζίεο  αθνξνύλ θπξίσο, ηελ  απνθαηάζηαζε θζνξώλ ηνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 
θαη ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο. 
Mε ηελ παξνύζα εξγνιαβία ζα αληηκεησπηζζνύλ επίζεο θαη νη βιάβεο ηνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 
πνπ πξνθαινύληαη από ηνπηθέο θαζηδήζεηο/δηνγθώζεηο ζηα νδνζηξώκαηα θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 
θαη απαηηνύλ άκεζε πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε. 
Σν αζθαιηόκηγκα ζηηο εγθάξζηεο ή δηακήθεηο ελώζεηο ζα πξέπεη λα ζπκππθλώλεηαη πιήξσο θαη ε 
έλσζε λα ηζνπεδώλεηαη θαη λα κελ παξνπζηάδεη επηθαλεηαθή αλσκαιία. 
Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έλσζεο, πξηλ ηε δηάζηξσζε ηεο επόκελεο (γεηηληάδνπζαο) 
ισξίδαο, ζα γίλνληαη κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

i. θόβνληαο ηελ εθηεζεηκέλε πιεπξά ηεο έλσζεο ζε θάζεην κέησπν, κε θαηάιιειν αξκνθόθηε, ζε βάζνο 
όρη κηθξόηεξν από ην πξνθαζνξηζκέλν πάρνο ηεο ζηξώζεο, θαζαξίδνληαο όια ηα ραιαξά πιηθά θαη 
επηρξίνληαο ην θαηαθόξπθν κέησπν κε αζθαιηηθό γαιάθησκα ζπγθνιιεηηθήο, πξηλ ηε δηάζηξσζε ηεο 
επόκελεο ισξίδαο. 

ii. ρξεζηκνπνηώληαο δύν ή πεξηζζόηεξνπο δηαζηξσηήξεο ζε θιηκαθσηή δηάηαμε έηζη ώζηε ην ζπλνιηθό 
εύξνο δηάζηξσζεο λα ζπκππθλώλεηαη πιήξσο κε ηαπηόρξνλε ζπλερή θπιίλδξσζε. 

iii. ζεξκαίλνληαο ηελ έλσζε κε νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν ζεξκαληήξα ελώζεσλ ηελ ώξα πνπ 
δηαζηξώλεηαη ε επόκελε ισξίδα. Ο ζεξκαληήξαο ζα πξέπεη λα ζεξκαίλεη νιόθιεξν ην πάρνο ηεο 
δηαζηξσζείζεο ζηξώζεο ζε κία ηηκή κεηαμύ ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ ζεξκνθξαζίαο δηάζηξσζεο θαη 
ζε έλα πιάηνο όρη κηθξόηεξν από 75 mm. ε πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο ηνπ ζεξκαληήξα, ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκν εμνπιηζκό θαηάιιειν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεζόδνπ 
(i). 
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Όιεο νη ελώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη κεηαηνπηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 300 mm από ηελ παξάιιειε 
έλσζε ηεο ππνθείκελεο ζηξώζεο. 
Όιεο νη δηακήθεηο ελώζεηο ζηελ ισξίδα θπθινθνξίαο πξέπεη λα δηεπζεηνύληαη ώζηε λα βξίζθνληαη θαηά 
κήθνο ησλ δηαγξακκίζεσλ ηεο νδνύ. 
Δπίζεο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθαιηηθώλ εξγαζηώλ ζα εθηειεζζνύλ ακέζσο εξγαζίεο ζηίμεο θαη ζα 
αθνινπζνύλ νη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο.  
Ο Αλάδνρνο νθείιεη εληόο 2 εκεξώλ από ηελ λέα αζθαιηόζηξσζε θάζε ηκήκαηνο λα πξνρσξήζεη ζε 
πηθεηάξηζκα ηνπ νδηθνύ ηκήκαηνο, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιιεηαη ζ' απηόλ πνηληθή ξήηξα πεληαθνζίσλ 
(500) επξώ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 
 
Γ΄ Οκάδα εργαζηώλ:  ήκαλζε – Αζθάιεηα. 
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ: 
ηελ αλαβάζκηζε  θαη  ζηελ αληηθαηάζηαζε  ηνπ θζαξκέλνπ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο θαη  ζηε 
δηαγξάκκηζε ηνπ δηθηύνπ. 
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππαξρνπζώλ θαηεζηξακκέλσλ πηλαθίδσλ θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηεο 
ζήκαλζεο κε λέεο πηλαθίδεο (Κ), (Ρ)  θαη (Ρ-2). 
ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ Κ-27 ζε όιεο ηηο ηζόπεδεο δηαζηαπξώζεηο θαζώο θαη πηλαθίδεο Κ-28, Κ-29 
θαη πηλαθίδσλ Ρ-2 (STOP). 
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο. 
Υιννθνπή ηεο αλεπηζύκεηεο βιάζηεζεο εξεηζκάησλ ηεο νδνύ κε ρξήζε θαηάιιεινπ ρνξηνθνπηηθνύ 
κεραλήκαηνο  θαη κηθξώλ ζάκλσλ πνπ εκπνδίδνπλ  ηελ  νξαηόηεηα. 
Καζαξηζκόο εμσηεξηθνύ νξίνπ νδνζηξώκαηνο κε ζηεζαία αζθαιείαο απν θάζε είδνπο ζπζζσξεπκέλα 
θεξηά πιηθά. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη ηα θαηεζηξακκέλα ζηεζαία αζθαιείαο ζηηο απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο, 
κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο, δηαθνξεηηθά ζα πιεξώλεηαη κε ην 90% ηεο ηηκήο ηνπ 
άξζξνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο. 

 
Γ΄ Οκάδα εργαζηώλ:  σληήρεζε Η/Μ εγθαηαζηάζεφλ οδηθώλ έργφλ. 
Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ (ιακπηήξσλ νδνθσηηζκνύ – ζεκαηνδόηεζεο, θ.ιπ). 
 

 
ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ -  ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΠΔΙΓΟΤΩΝ , ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 
Δπεηδή ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, ηεο νδηθήο ζήκαλζεο, ε 
απνθαηάζηαζε ζηνηρείσλ αζθαιείαο ηεο νδνύ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε από ρξήζε θαη ε άκεζε 
επέκβαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξνβιέπησλ θαη επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο νδηθήο 
αζθάιεηαο θιπ ν αλάδνρνο θαζ' όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο έρεη ππνρξέσζε λα 
εθηειεί άκεζα ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ πνπ ζα πξνθύπηνπλ, ύζηεξα από ηελ 
εηδνπνίεζε ηνπ, είηε ηειεθσληθά, είηε κε Φαμ, είηε κε γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, όπνπ ζα 
θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο θαη ην είδνο ησλ εξγαζηώλ. 
Σν πξνζσπηθό ηνπ ζπλεξγείνπ απηνύ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν, άξηηα εθπαηδεπκέλν 
ηόζν ηερληθά όζν θαη πιηθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ.  
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδόρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ζήκαλζεο γηα εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη γεληθά ζήκαλζεο κε δηάζεζε θαηαιιήισλ 
πηλαθίδσλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο Σξνραίαο. 
Όζο αθορά ιοηπόλ ζε έθηαθηες θαη επείγοσζες επεκβάζεης, φς προζεζκία αποθαηάζηαζες 
βιαβώλ ηζτύοσλ ηα δηαιακβαλόκελα ηοσ άρζροσ 7 παράγραθος 6 ηοσ Ν. 3481/2006, όποσ 
ορίδεηαη όηη ε σποτρεφηηθή (αποθιεηζηηθή) προζεζκία γηα ηελ πιήρε αποθαηάζηαζε ηες βιάβες 
δελ πρέπεη λα σπερβεί ηης 10 εκέρες από ηε ιήυε ηοσ παρόληος εγγράθοσ κε ζσζθεσή 
ηειεοκοηοησπίας. Ο δε αλάδοτος σποτρεούηαη λα προβαίλεη ασζεκερόλ ζηελ ορηοζέηεζε ηες 
περηοτής ηες βιάβες θαη ζηελ ηοποζέηεζε θαηάιιειες ζήκαλζες προς αποθσγή αηστεκάηφλ. 
Καηά ζσλέπεηα ο αλάδοτος δελ ζα εθηειεί από κόλος ηοσ θακία αποιύηφς εργαζία τφρίς 
προεγούκελε έγγραθε εληοιή ηες σπερεζίας θαη από ιήυες ηες εληοιής ασηής ζα 
ζσκκορθώλεηαη ζηελ οιοθιήρφζε ηφλ εργαζηώλ ζύκθφλα κε ηο άρζρο 7 παράγραθος 6 ηοσ Ν. 
3481 / 2006. 
Ο αλάδοτος κεηά ηελ περαίφζε ηφλ ζσγθεθρηκέλφλ εργαζηώλ θάζε έγγραθες εληοιής ηες 
σπερεζίας, οθείιεη λα αλαθέρεη εγγράθφς ζηε σπερεζία ηελ εκεροκελία περαίφζες ηφλ 
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εργαζηώλ ζε θάζε ζέζε θαη όηη οη εργαζίες εθηειέζζεθαλ ζύκθφλα κε ηης ηζτύοσζες ΠΣΠ θαη ηης 
οδεγίες ηες επίβιευες θαη λα αποζηέιιεη θφηογραθίες. 
Η δαπάλε γηα ηηο αλσηέξσ επεκβάζεηο αληηκεηώπηζεο επεηγνπζώλ αλαγθώλ, πεξηιακβάλνληαη 
αλεγκέλεο ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο λα δηθαηνύηαη ν αλάδνρνο ηδηαίηεξεο πξόζζεηεο 
απνδεκίσζεο γηα ηελ άκεζε επέκβαζε θαη επηηήξεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επεκβάζεσλ θαη εκπξόζεζκε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ εληόο ηεο 
ηαρζείζεο πξνζεζκίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα έρεη θαηάιιειε ζηειέρσζε, λα δηαζέηεη κόληκν 
ζπλεξγείν επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ κε θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε βιαβώλ αζθαιηηθώλ, νδνζήκαλζεο, απνθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο. 
 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ην ΑΤ ηνπ έξγνπ, λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
απνηξνπή ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο αηπρεκάησλ θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
θπθινθνξίαο. 
Δθηόο από ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ (.Α.Τ.) ν αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα 
ζπληάμεη θαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) ηνπ έξγνπ, πνπ ζα 
ζπκπιεξώλεηαη πξννδεπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη ζα παξαδνζεί κε ηελ παξαιαβή ηνπ 
έξγνπ ζηελ Τπεξεζία. 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δαπάλε πξνκήζεηαο ηεο απαηηνπκέλεο ζήκαλζεο ζηηο ζέζεηο 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ αζθαιή θαη απξόζθνπηε δηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ, κε δηαηήξεζε πάληνηε 
κηαο, ηνπιάρηζηνλ, ισξίδαο θπθινθνξίαο θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην έξγν (εξγαδόκελνπο θαη ηξίηνπο) θαη θέξεη απνθιεηζηηθά θαη αθεξαία ηελ 
επζύλε, πνηληθή θαη αζηηθή, γηα θάζε αηύρεκα εξγαηηθό ή κε, πνπ ηπρόλ ζπκβεί ζηνλ ηόπν εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, από ππαηηηόηεηα ηνπ ιόγσ πιεκκεινύο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 
από ακέιεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο απαηηνπκέλεο ζήκαλζεο, (όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ αληίζηνηρε 
εγθεθξηκέλε ΠΣΠ) θαη από θαζπζηέξεζε επέκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε 
βιαβώλ ηεο νδνύ. 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζύκβαζεο, ηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηηο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε ΠΣΠ, ηνπο ηζρύνληεο 
θαλνληζκνύο, ηνπο όξνπο ηεο ΔΤ θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Η εθηέιεζε θάζε άιιεο εξγαζίαο, πνπ 
θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε θαη άξηηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ απηή δελ αλαθέξεηαη ξεηά 
ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζα εθηειείηαη κόλν κεηά 
από έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπκβαηηθνύ νηθνλνκηθνύ αληηθείκελνπ 
απνθιεηόκελεο ππέξβαζεο. 
Δηδηθή κλεία γίλεηαη ζηε θφηογραθηθή αποηύπφζε ηφλ ζέζεφλ εθηέιεζες εργαζηώλ πρηλ 
(θσρίφς) θαη κεηά ηελ αποθαηάζηαζε. Σο σιηθό ασηό ζα περηιεθζεί ζηο Μεηρώο ηοσ έργοσ. 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΡΓΟΤ. 
Σα απνινγηζηηθά ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ηπρόλ παξαιείςεηο ηεο κειέηεο πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηελ ελαξκόληζε ζε αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ζε κειέηεο, ΑΔΚΚ, δίθηπα 
ΟΚΩ, θιπ. 
 
ΗΜΑΝΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζύλε, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα ιακβάλεη όια 
ηα απαηηνύκελα κέηξα ζήκαλζεο, πνπ θαζνξίδνληαη: 

  ζηε κε αξ. ΓΙΠΑΓ / νηθ. / 502 / 2003 (ΦΔΚ 946 Β' / 2003) ππνπξγηθή απόθαζε «Έγθξηζε Σερληθήο 
πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο εθηεινύκελσλ νδηθώλ έξγσλ εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο 
ειάρηζηα όξηα ζηελ ηζρύνπζα Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ (ΦΔΚ 946 Β / 09-07-
2003) θαζώο θαη ζην ηεύρνο 7 ηεο ΟΜΟΔ-ΔΔΟ ηεο ΓΓΓΔ , 

 ζηε κε αξ. ΓΜΔΟ / Ο / 613 / 2011 (ΦΔΚ 905 Β' / 2011) ππνπξγηθή απόθαζε «Έγθξηζε 
Πξνδηαγξαθώλ θαη νδεγηώλ ζήκαλζεο εθηεινύκελσλ έξγσλ (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ)»,  

 ζηε κε αξ. πξση. ΓΤΟ / νηθ / 220 / 15-01-2015 Δγθύθιην ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ «Μέηξα ξύζκηζεο 
θπθινθνξίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζην νδηθό δίθηπν ηεο ρώξαο - Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αξηζ. 52 ηνπ Ν. 2696 / 1999 (ΚΟΚ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην αξηζ. 48 ηνπ Ν.4313 / 
2014». 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο, 
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ηελ νπνία ζα πξνζαξκόδεη θάζε θνξά ζηηο αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ θαη ζηηο αλάγθεο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ώζηε λα παξέρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξεο 
αζθάιεηα δηέιεπζεο νρεκάησλ θαη πεδώλ, ρσξίο δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή 
όριεζε ζηνπο ρξήζηεο, από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Η δαπάλε ηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη 
ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο εκπεξηέρεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο λα δηθαηνύηαη 
ν αλάδνρνο ηδηαίηεξε απνδεκίσζεο. 
 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 
Η  παξνύζα εξγνιαβία είλαη  δηάξθεηαο  εηθνζηηεζζάξσλ  κελώλ (24 κελώλ). 
 
 

Καρπελήζη, Νοέκβρηος 2021 
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