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Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη : 

Η βειηίωζε ηεο αζθάιεηαο ζε δηαθνξέο ζέζεηο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

A. ήκαλζε – Αζθάιεηα (ζηεζαία αζθαιείαο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, δηαγξάκκηζε 

νδνζηξώκαηνο) 

B. Η ζπληήξεζε, ε βειηίωζε θαη ε θαηαζθεπή λένπ ειεθηξνθωηηζκνύ ζε ζέζεηο θπξίωο 

ηνπ εζληθνύ νδηθνύ δηθηύνπ (ΔΟΓ) αιιά θαη ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ (ΔπΟΓ) 

αξκνδηόηεηαο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, όπωο απηό θαζνξίδεηαη κε ηελ ππ’ αξ. 

πξωη.  45088/14905/ 12-10-2011 Απόθαζε  ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ΦΔΚ 

2517/Β/2011).  

Γ.   Βειηίωζε ηεο γεωκεηξίαο θαη ηειηθή δηακόξθωζε δηάθνξωλ θόκβωλ. 

 

 

Α. ΗΜΑΝΗ – ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

 πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) 

 Πηλαθίδεο (Καηαθόξπθε  ζήκαλζε) 

 Λνηπέο εξγαζίεο ζήκαλζεο (Οξηδόληηα ζήκαλζε) - Γηαγξάκκηζε 

 



 

ΥΑΛΤΒΓΙΝΑ ΣΗΘΑΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Θα ηνπνζεηεζνύλ κεηαιιηθά ζηεζαία αζθάιεηαο κε ηηο πξνβιεπόκελεο θαηά πεξίπησζε 

επηδόζεηο (ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο θαη ιεηηνπξγηθό πιάηνο) ζύκθσλα κε ηελ ΟΜΟΔ-ΑΟ. Κπξίσο 

πξνβιέπεηαη ε ρξήζε κνλόπιεπξσλ ζηεζαίσλ κε θαηεγνξίεο επίδνζεο Ν2-W2 αιιά θαη H1-W3 

Σα κεηαιιηθά ζηεζαία αζθάιεηαο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε λέεο ζέζεηο αιιά θαη απηά πξνο 

αληηθαηάζηαζε θαηαζηξαθέλησλ, πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ απόιπηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ επξσπατθνύ 

πξνηύπνπ ΔΛΟΣ EN1317 θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο CЄ. Όζνλ αθνξά ζηηο 

επηδόζεηο ηνπο (ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο θαη ιεηηνπξγηθό πιάηνο) απηέο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα νξηδόκελα ζηελ ΟΜΟΔ-ΑΟ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ νδό (έξεηζκα 

νδνύ, θεληξηθή δηαρσξηζηηθή ή πιεπξηθή λεζίδα, ηερληθά έξγα) θαη ην είδνο ηνπ παξόδηνπ εκπνδίνπ 

ή ηεο επηθίλδπλεο ζέζεο.  

Σα κεηαιιηθά ζηεζαία θέξνπλ αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ζηεξεσκέλα ζηελ απιαθσηή ιεπίδα. 

Σα αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία έρνπλ ρξώκα θόθθηλν θαη αξγπξόιεπθν. Έρνπλ κνξθή θπθιηθή, 

νξζνγσληθή ή ηξαπεδνεηδή κε ειάρηζηε αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα 50cm2 . Η αληαλαθιαζηηθή 

επηθάλεηα δηακνξθώλεηαη από γπάιηλα θαθίδηα ζηεγαλνπνηεκέλα θαη ελζσκαησκέλα ζε πιαζηηθή 

βάζε ή από αθξπιηθνύο πξηζκαηηθνύο θξπζηάιινπο εξκεηηθά ζηεγαλνπνηεκέλνπο ζε πιαζηηθή 

βάζε ή από νπηζζαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηύπνπ ΙΙΙ (ππέξ-πςειή αληαλαθιαζηηθόηαηα). Η 

αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα πξνζαξκόδεηαη ζηεξεά πάλσ ζε βάζε αινπκηλίνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή 

ε ζηεξέσζή πάλσ ζηελ απιαθσηή ιεπίδα. ε νδνύο δηπιήο θαηεύζπλζεο ηνπνζεηνύληαη ελαιιάμ 

ζηνηρεία θόθθηλνπ θαη αξγπξόιεπθνπ ρξώκαηνο, ώζηε από ηνπο νδεγνύο ησλ νρεκάησλ λα είλαη 

νξαηά ζην δεμηό άθξν ηεο νδνύ θόθθηλα ζηνηρεία αλά 8,00m θαη ζην αξηζηεξό άθξν ηεο νδνύ 

αξγπξόιεπθα ζηνηρεία επίζεο αλά 8,00m.  

 

Η Τπεξεζία έρεη δηθαίωκα λα κελ απνδερζεί ηελ ρξήζε πξνηεηλόκελωλ ζπζηεκάηωλ 

ζηεζαίωλ αζθάιεηαο. Δλδερόκελνη ιόγνη κε απνδνρήο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ:  

• ε ύπαξμε δηαηάμεσλ ή ζηνηρείσλ δεζκεπκέλσλ κε δίπισκα επξεζηηερλίαο,  

• ε απαίηεζε νκνηνκνξθίαο κε ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζην νδηθό δίθηπν,  

• ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πάρνπο ησλ απιαθσηώλ ιεπίδσλ ζηα πξνηεηλόκελα πξνο 

ηνπνζέηεζε λέα ζηεζαία, ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο έξγνπ,  

• ε δηαθνξνπνίεζε ζηε κνξθή θαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ νξζνζηαηώλ,  

• δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ράιπβα, ζηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία (ιεπίδεο, 

νξζνζηάηεο),  

• ε αδπλακία θαηαζθεπαζηηθήο ή αθόκα θαη ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηα γεηηνληθά ζηεζαία 

αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο ζπλαξκνγήο ζε ζηεζαία ηερληθώλ έξγσλ  

• ζεκείσζε γηα ην ειάρηζην δπλαηό κήθνο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα ζε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο ζηεζαίσλ  

 

ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο ζε έξεηζκα νδνύ, θεληξηθέο 

δηαρσξηζηηθέο ή πιεπξηθέο λεζίδεο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ όια ηα επηκέξνπο ηεκάρηα ησλ 

παιηώλ ζηεζαίσλ (απιαθσηέο ιεπίδεο, νξζνζηάηεο, παξεκβιήκαηα θιπ.), λα πιεξσζνύλ νη νπέο 

κε εδαθηθό πιηθό θαη λα αθνινπζήζεη ζπκπύθλσζε, ώζηε ε έκπεμε ησλ λέσλ νξζνζηαηώλ λα γίλεη 

ζε ζηεξεό θαη απόιπηα ζπκππθλσκέλν έδαθνο.  

ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ ζε ηερληθά έξγα ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί 

ην ελδερόκελν απνθαηάζηαζεο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ έδξαζεο θαη ελδερόκελα ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ θισβνύ αγθύξσζεο. 

 



Οι ακπιβείρ θέζειρ ηων ζηηθαίων θα ςποδεικνύονηαι από ηην Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία καηά ηην 

διάπκεια εκηέλεζηρ ηων επγαζιών. 

 

ΠΙΝΑΚΙΓΔ 

Πξνβιέπεηαη ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο άκεζεο βειηίσζεο ηνπ 

επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο. 

   ρεηηθά κε ηε Καηαθόξπθε ζήκαλζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο 

 ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο 

 πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ 

 ζηύινη πηλαθίδσλ  

 

ρεηηθά κε ηε Οξηδόληηα ζήκαλζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη ηα εμήο:  

 Καηά κήθνο δηαγξακκίζεηο θαη βέιε θαηεύζπλζεο 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο νξηδόληηαο ζήκαλζεο (δηαγξακκίζεηο) βαζίζζεθε ζηηο Οδεγίεο ύληαμεο 

Μειεηώλ Έξγσλ Οδνπνηίαο (ΟΜΔΟ – Αλαζεώξεζε Α3) ηεο Δγλαηίαο Οδνύ Α.Δ., ζηηο ΠΣΠ 

307/75 θαη 308/75 θαη ζηηο Γεξκαληθέο Οδεγίεο δηαγξάκκηζεο νδώλ «Richtlinien fur die 

Markierung von straβen” RMS-1/93, RMS-2/80. Δπίζεο, έρεη ιεθζεί  ππόςε θαη ν λένο Κ.Ο.Κ. 

Γεληθά πξνβιέπνληαη νη εμήο γξακκέο (δηαγξακκίζεηο) : 

α) Οη εμσηεξηθέο νξηνγξακκέο είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο σο ζπλερείο γξακκέο  

    πιάηνπο 0,25 m.  

β) Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμύ ησλ ισξίδσλ δηεξρόκελεο θπθινθνξίαο ζε πεξηνρή θόκβνπ 

είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο θαη δηακνξθώλνληαη σο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο πιάηνπο 0,15 m κε κήθνο 

γξακκήο 2,0 m θαη κήθνο θελνύ 1,0 m (S1-2/1). 

γ)Γηα ηνλ δηαρσξηζκό αληίζεησλ ξεπκάησλ θπθινθνξίαο (όηαλ δελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε) 

εθαξκόδνληαη 2 ζπλερείο γξακκέο πιάηνπο 0,15m.εθάζηε. 

δ) Καηά πιάηνο (εγθάξζηα) ηεο νδνύ, ζηηο ζέζεηο όπνπ απαηηείηαη, ην θαηαθόξπθν ζήκα «STOP» 

(Ρ-2, ππνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο) εληζρύεηαη από ιεπθή δηαγξάκκηζε πάρνπο 0,50 m. (Β1). 

ε) Αλαγξαθή επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ηεο αγγιηθήο ιέμεσο "STOP", κε γξάκκαηα ύςνπο 1,60 m θαη 

ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα ηεο ΠΣΠ  308-75. Η αλαγξαθή ηεο ιέμεσο γίλεηαη πξηλ από 

ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλερή γξακκή Β1 θαη πξνβιέπεηαη ζηηο δεπηεξεύνπζεο νδνύο ησλ θόκβσλ. 

-ΒΔΛΗ  

              ηηο ζέζεηο ησλ θόκβσλ, γηα ηελ πιήξε απνζαθήληζε ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, 

πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε βειώλ θαηεύζπλζεο ιεπθνύ ρξώκαηνο.    

 ηελ δηεξρόκελε θπθινθνξία ηνπνζεηνύληαη βέιε επζείαο πνξείαο, ελώ βέιε αξηζηεξήο ή 

δεμηάο ζηξνθήο ηνπνζεηνύληαη ζηηο ισξίδεο απνθιεηζηηθήο ζηξνθήο.     

         Καηά ηελ πξνζέγγηζε θόκβνπ κε γξακκέο ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο πνξείαο, ηνπνζεηνύληαη 



ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζεηξέο βειώλ. 

         Σα βέιε ζα έρνπλ ηηο αθόινπζεο δηαζηάζεηο: 

Ολνκαζία Βαζηθέο κνξθέο (κ) 

 

Βέιε θαηεπζύλζεσλ 

 

1  Δπζεία 

 

2  Δπζεία θαη πνξεία 

αξηζηεξά 

 

3  Δπζεία θαη πνξεία 

δεμηά 

 

4  πκβνιή αξηζηεξά 

 

 

 
 

5  πκβνιή δεμηά 

 

6  ηξνθή αξηζηεξά 

 

7  ηξνθή δεμηά 

 

8  ηξνθή  αξηζηεξά 

ή δεμηά 

 

 

 

 

-ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Οη επηθάλεηεο απνθιεηζκνύ έρνπλ ηηο αθόινπζεο δηαζηάζεηο : 

Ολνκαζία Βαζηθέο κνξθέο (κ) Δλδεημε δηαγξάκκηζεο 

 

 

 

ράξα ινμήο 

δηαγξάκκηζεο 

 

 

 

 

 

 

Δπηθάλεηα απνθιεηζκνύ 

(πεξηνρέο ρακειήο 

ηαρύηεηαο) 

 

 

 

 

 

ράξα ινμήο 

δηαγξάκκηζεο 

(ζρήκαηνο Λ) 

 

 
 

 

 

 

Δπηθάλεηα απνθιεηζκνύ 

(πεξηνρέο ρακειήο 

ηαρύηεηαο) 



 Οη ζράξεο θαηεπζύλνληαη ινμά κπξνζηά πξνο ηελ παξαθείκελε ισξίδα θπθινθνξίαο κε θιίζε 1:2 

έλαληη ηεο θνξάο ηεο θίλεζεο, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ εληύπσζε νπηηθνύ απνθιεηζκνύ.  

Μπνξνύλ λα ελώλνληαη κε ηηο γξακκέο ησλ άθξσλ ή λα αξρίδνπλ ακέζσο δίπια απ' απηέο. ηηο 

ζράξεο ινμήο δηαγξάκκηζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 γξακκέο. 

 

 

Β.  ΤΝΣΗΡΗΗ - ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

Δηδηθόηεξα κε ηελ εξγνιαβία απηή πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνύλ εξγαζίεο πνπ απνζθνπνύλ 

ζηελ ζπληήξεζε θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ειεθηξνθσηηζκνύ αιιά θαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε – επέθηαζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ζε δηάθνξεο ζέζεηο θπξίσο ηνπ Δζληθνύ (ΔΟΓ) 

αιιά θαη όπνπ απαηηείηαη ζην Δπαξρηαθό (ΔπΟΓ) Οδηθό Γίθηπν : 

Δλδεηθηηθά νξηζκέλεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ, όπσο: 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξντζηώλ ειεθηξνθσηηζκνύ ζε λέεο βάζεηο. 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξντζηώλ ειεθηξνθσηηζκνύ ζε ππάξρνπζεο βάζεηο. 

 Σνπνζέηεζε ζηδεξντζηώλ ειεθηξνθσηηζκνύ ζε λέεο βάζεηο θαη ζε ππάξρνπζεο βάζεηο. 

 Δθηνπνζέηεζε θαηεζηξακκέλσλ ηζηκεληντζηώλ (ή θνηζαληώλ) θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε 

απηώλ ζηδεξντζηώλ θπηεπηώλ (δει. κε πάθησζε). 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. 

 Σνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. 

 πληήξεζε ππαξρόλησλ Φσηηζηηθώλ σκάησλ. 

 Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ θαισδίνπ ή θαηαζθεπή δηαθιάδσζεο (κνύθαο) ζε 

πεξίπησζε θνπήο θαισδίνπ, πνπ δελ είλαη δπλαηή ε εθηνπνζέηεζε ηνπ. 

 Απνμήισζε θαηεζηξακκέλσλ ή δηαβξσκέλσλ πίιιαξο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε άιια, είηε 

ρνξεγνύκελα από ηελ Τπεξεζία είηε πξνκεζεπόκελα από ηνλ Αλάδνρν. 

 Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκνύ ζηδεξντζηώλ θαη πίιιαξο. 

 Δθηέιεζε γεληθά θάζε άιιεο εξγαζίαο πνπ ήζειε θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ ειεθηξηθώλ δηθηύσλ θαη δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ. 

 Μεηάβαζε ζπλεξγείνπ γηα ηελ άξζε θηλδύλσλ από έθηαθηα γεγνλόηα ζε όιν ην 

εηθνζηηεηξάσξν εξγαζίκσλ εκεξώλ αξγηώλ ενξηώλ. 

 Δπηηήξεζε-επηζεώξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ έξγνπ. 

 

 

Γ.  ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΜΒΩΝ 

Θα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο  ζε ηερληθά έξγα απνξξνήο ησλ πδάησλ ησλ νδώλ, 

θαηαζθεπή επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ, θαηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

θαη ζπξκαηνθηβώηηα, απαξαίηεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

νδνζηξσζίαο. 



     Σα πεξηζζόηεξα ηερληθά έξγα απνξξνήο ησλ πδάησλ ζηνπο θόκβνπο είλαη ήδε θαηαζθεπαζκέλα 

κε πξνεγνύκελεο εξγνιαβίεο. 

      Όπνπ απαηηείηαη ζα γίλνπλ  επεκβάζεηο ζηα ήδε πθηζηάκελα κε επέθηαζε θαη ζπκπιήξσζε 

(θπξίσο θαζ΄ ύςνο) ησλ θξεαηίσλ ώζηε απηά λα κελ απνηεινύλ εζηία θηλδύλνπ γηα ηνπο 

δηεξρόκελνπο νδεγνύο.  

      Σα ζπκπιεξσκαηηθά ηερληθά έξγα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο 

από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη ζπξκαηνθηβώηηα ζε ζέζεηο πνπ εμειίζζνληαη θαηλόκελα 

θαηαπηώζεσλ θαη ζε ζέζεηο πνπ ην πιάηνο ηεο νδνύ είλαη πεξηνξηζκέλν, ζηελ θαηαζθεπή 

επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ, ζηελ θαηαζθεπή κέζσλ πξόζβαζεο ζε παξαθείκελεο  ηδηνθηεζίεο θαη ζε 

ζπκβαιιόκελεο νδνύο. 

     Σα ηερληθά έξγα ζπκπιεξώλνληαη από ηηο απαξαίηεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο νδνζηξσζίαο ελώ ζα αζθαιηνζηξσζνύλ ηκήκαηα ηεο νδνύ γηα ηα νπνία έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ησλ ηερληθώλ θαη παξνπζηάδνπλ θζνξέο.  

       ηα εθ λένπ αζθαιηνζηξσκέλα ηκήκαηα ζα αλαλεσζεί θαη ζα ζπκπιεξσζεί ε ζήκαλζε θαη 

αζθάιηζε ηεο νδνύ. 

        Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο, ζα γίλνπλ βάζεη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ 

ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

        ε όηη αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ή θαη ηε ζπληήξεζε πθηζηακέλσλ, ζε 

άιιεο επηθίλδπλεο ζέζεηο ηνπ  νδηθνύ δηθηύνπ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πέξαλ  ησλ θόκβσλ, 

απηό ζα γίλεη κε ππόδεημε ηεο Τπεξεζίαο θαη  ηεξάξρεζε ηεο θαηεγνξίαο θηλδύλνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

θπθινθνξηαθό θόξην θαη ηελ ζπρλόηεηα ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

 

     Όιεο νη αλσηέξσ γηα ην ζθνπό ηνπ έξγνπ  εξγαζίεο ηαμηλνκνύληαη όπσο παξαθάησ: 

 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο βειηίσζεο  γεσκεηξίαο ησλ θόκβσλ  

 Σερληθά έξγα απνξξνήο νκβξίσλ, θαηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο 

 Γίθηπα ηζηώλ θσηηζκνύ κε θσηηζηηθά LED   

 Καηαζθεπή λεζίδσλ κε θξάζπεδα θαηπιήξσζε κε θπηηθά  

 Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ-δηαβάζεσλ κε θξάζπεδα θαη πιαθόζηξσζε 

 Τπόβαζη και βάζη οδοζηπωζίαρ 

 Απόξεζη αζθαληικού οδοζηπώμαηορ και αζθαιηηθέο ζηξώζεηο 

 Πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο  

 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο 

 Τπόβαζη και βάζη οδοζηπωζίαρ 

 Σνπνζέηεζε λέσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη ζπληήξεζε πθηζηακέλσλ 

 νηηδήπνηε άιιν γηα ην ζθνπό ηνπ έξγνπ απαηηεζεί  θαηά  ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Ο Αλάδνρνο απαγνξεύεηαη λα θάλεη ππέξβαζε ηνπ πνζνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

2. Σν όξην πιεξσκώλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ πεξίνδν εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. 

3. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ λα κεξηκλά γηα ηελ εξγνηαμηαθή 

ζήκαλζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

εθηειέζεσο ησλ εξγαζηώλ θαη θαζίζηαηαη άκεζα ππεύζπλνο γηα θάζε αηύρεκα ή δεκία πνπ 

ήζειε ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ή ζην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεί. 

4. Σα ελζσκαηνύκελα πιηθά θαη νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ Σ..Τ., 

ζηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα θαη ζηηο 

ππνρξεώζεηο ζήκαλζεο CE πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξόηππα 

(hEN), ηελ ππ’ αξηζκ 6690 ΚΤΑ ΦΔΚ 1914/15-06-2012 (ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 

334/94 ) αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθώλ ΚΤΑ). 

 

Σξίπνιε, 16-04-2019 

 

             ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

 

Παπαπαλαγηώηνπ Αζαλάζηνο 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο κε Α΄β 

 

 

 

 

 

 

Ο Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο 

Σκήκαηνο 

πγθνηλωληαθώλ Έξγωλ 

 

 

 

κπξληώηεο Μηραήι 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε Α΄β 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Πξνϊζηάκελνο  

Γηεύζπλζεο Σερληθώλ  Έξγωλ 

 

 

Κωζηόγηαλλεο Γεώξγηνο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε Α΄β 

 

Δγθξίζεθε κε ηηο 957/2019 θαη 1459/2019  απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 
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