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ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ  
 

A. ΘΥΤΟΤΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΤΛΘΚΩΝ - ΕΡΓΑΘΩΝ 
 

1.1 ΤΠΟΥΡΕΩΣΘΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΣΕΠ, ΠΕΣΕΠ, ΚΜΕ, ΣΤ, ΕΤ, ΠΣΠ κλπ 

1.1.1 Ζ παξνχζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) πεξηιακβάλεη ηνπο 
ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 
φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ 
έξγνπ. 

1.1.2 Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε ην παξφλ έξγν, ηζρχνπλ νη 
θαησηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

 Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. ΓΜΔΟ/ν/612/16-02-11 ΦΔΚ 2221 η. Β/30-07-2012), 
«Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» 

 Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ Αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 ΦΔΚ 702 η. Β/29-04-
2011) «Έγθξηζε Οδεγηψλ Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ γηα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο 
Ορεκάησλ ζε Οδνχο (ΟΜΟΔ−ΑΟ)»  

 Ζ ππ’ αξ. ΓΜΔΟ/ν/4063/01-11-12 (ΦΔΚ 3154η.Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε έγθξηζεο 
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο Φσηεηλψλ εκαηνδνηψλ Ρχζκηζεο Κπθινθνξίαο Ορεκάησλ 
θαη Πεδψλ. 

 Ζ ππ’ αξηζκ 6690 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1914/15-06-2012) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: 
ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη 
ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE». 
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 Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. ΓΜΔΟ/ν/612/16-02-11 ΦΔΚ 2221 η. Β/30-07-2012), 
«Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» 

 Ζ Δγθχθιηνο 17/2016 (αξ.πξση.ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: «Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – 
ΔΣΔΠ)».  

  

1.2 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

1.2.1 ΓΘΑ ΟΠΟΘΟΔΗΠΟΣΕ ΤΛΘΚΟ, ΚΑΣΑΚΕΤΗ, ΠΟΘΟΣΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟ (ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ / 

ΜΕΘΟΔΟΤ / ΔΟΚΘΜΕ ΚΛΠ) ΠΟΤ ΔΕΝ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΘ ΑΠΟ: 

 ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ 

 ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ, ησλ ΠΣΠ, ηεο 

ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

θιπ). 

ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο 

«Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 

Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο ΔΖ1/01/481/02-08-86 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 

ΔΖ1/0/123/08-03-88 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ινηπά εζληθά 

θαλνληζηηθά θείκελα (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Πξνδηαγξαθέο θιπ) 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληίθεηληαη ζηηο ΔΣΔΠ ή 

ΠΔΣΔΠ θαη ζηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα (hEN) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε 

ζρεηηθέο ΚΤΑ. 

 

1.2.2 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΘΚΑ ΠΡΟ ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΚΑΘ ΚΑΣΑ ΕΘΡΑΝ ΘΥΤΟ ΘΑ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΣΑΘ: 

α.  Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

β.  Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο 

εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο 

ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 
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γ.  Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ 

πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) θαζ' ν κέξνο απηέο δελ 

αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο ΣΤ. 

 

 

1.2.3 ΜΕΣΑΛΛΘΚΑ ΣΗΘΑΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ 

 

Δ ΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Γεληθψο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ νδηθψλ έξγσλ ηζρχνπλ νη Πξνδηαγξαθέο Μεηαιιηθψλ ηεζαίσλ 

Αζθαιείαο (ΦΔΚ 189Β’/6-4-88), νη Πξνδηαγξαθέο γηα ηα ηεζαία Αζθαιείαο New Jersey 

(Γ3γ/Ο/5/43-2/10- 5-91), ε Σερληθή Οδεγία ηνπνζέηεζεο ζηεζαίσλ αζθαιείαο (Γ3γ/Ο/5/13-2/18-2-

92), ε Πξνδηαγξαθή γηα ηα αλαθιαζηηθά ζηνηρεία ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο (Γ3γ/Ο/6/181-2/27-8-90) 

θαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΚΜΔ. θαη ζηα αληίζηνηρα Π.Κ.Δ. 

Δ ΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Αλάινγα κε ηελ θαηά πεξίπησζε δηαηνκή ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα 

κέηξα αζθάιηζεο. Ωο πξνο ηα «εκπφδηα» ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ εμ απηψλ θηλδχλσλ 

πεξηγξάθνληαη, γεληθψο ζηνλ ΚΜΔ.  

 

Κ ΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

Ζ νξηδνληηνγξαθηθή ηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηεζαίσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

αληίζηνηρα ΠΚΔ αλάινγα κε ην ππφςε νδηθφ έξγν (απηνθηλεηφδξνκνο, θιάδνη θφκβσλ, 

δεπηεξεχνπζεο νδνί θιπ) θαη ηελ ζέζε ηνπ νδηθνχ έξγνπ ζε δηαηνκή (δηαηνκή ζε φξπγκα, 

δηαηνκή ζε επίρσκα, κε ή ρσξίο πιεπξηθή ηάθξν θ.ι.π.) θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Σα κεηαιιηθά ζηεζαία κε ραιπβδνζσιήλα ζα ηνπνζεηνχληαη πςνκεηξηθά έηζη ψζηε ε άλσ 

ζηάζκε ηεο ραιπβδνζσιήλαο λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,75κ πάλσ απφ ηελ πξνζθείκελε 

επηθάλεηα ρξήζεο. 

ε ζηεζαία κε ρεηξνιηζζήξα, ε άλσ ζηάζκε ηνπ ρεηξνιηζζήξα ζα βξίζθεηαη ζε χςνο 1,10κ 

πάλσ απφ ηελ παξαθείκελε επηθάλεηα ρξήζεο. Γηα γέθπξεο πνιχ κεγάινπ χςνπο, ζα γίλεηαη 

ππεξχςσζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ρεηξνιηζζήξα - 

θηγθιηδψκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ην αίζζεκα θφβνπ θαη ηιίγγνπ πνπ πξνθαιείηαη 

ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο ζηα κεγάια χςε. 

Γηα ηα κεηαιιηθά ζηεζαία, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξζνζηαηψλ, ζα γίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο 

ραιπβδνζσιήλαο θαη ησλ παξεκβιεκάησλ κε ηνπο νξζνζηάηεο κε ηνπο θαηάιιεινπο θνριίεο. 

Ζ θνριίσζε ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο NF 27-113, 27-311 θαη 27-

350, θιάζεο 5,8 (ή αλάινγεο πξνδηαγξαθέο ρψξσλ Κνηλήο Αγνξάο ή ΖΠΑ). Οη θνριίεο ζα 
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ζθίγγνληαη κε κία ξνπή 150Νκ. Ο έιεγρνο ηεο θνριίσζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3.3.3.6 ηνπ άξζξνπ Ε-3 ηεο ΣΤ. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ραιπβδνζαλίδαο ζα γίλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

αληαλαθιαζηηθψλ γηα ηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζπλέρεηα. 

Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ηεκαρίσλ ηεο ραιπβδνζαλίδαο ζα γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

νξζνζηάηε, έηζη ψζηε ν νξζνζηάηεο λα απνηειεί θαη άμνλα ηνπ επηθαιππηφκελνπ ηκήκαηνο 

ησλ δχν ηεκαρίσλ. Όιεο νη θεθαιέο ησλ θνριίσλ ζηεξέσζεο ζα ηνπνζεηνχληαη πξνο ηελ 

πιεπξά ηεο πξφζνςεο ησλ ζηεζαίσλ. Ζ ηειηθή ξχζκηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλαξκνγήο ζα γίλεη κε ραιάξσζε, ππνζηήξημε θαη ζθίμηκν ησλ θνριηψλ ζηεξέσζεο, 

απαγνξεπφκελνπ άιινπ ηξφπνπ ξχζκηζεο. πκπιεξσκαηηθά γηα ηηο θνριηψζεηο ηζρχνπλ φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ παξάγξαθν 2.5.3.3.9.5. 

εκεηψλεηαη εηδηθά φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηεκαρίσλ ηεο ραιπβδνζαλίδαο ζα γίλεηαη έηζη ψζηε 

ζην ηκήκα επηθάιπςεο ησλ δχν ηεκαρίσλ λα βξίζθεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνχ 

(επηθαιχπηνπζα ραιπβδνζαλίδα) ην ηεκάρην ηεο ραιπβδνζαλίδαο πνπ ζπλαληάηαη πξψην 

θαηά ηελ θνξά ηεο θπθινθνξίαο. 

Όιεο νη απαηηνχκελεο ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηεχρνπο 

66 ηνπ CPC θεθάιαην ΗΗ (ή αλάινγεο πξνδηαγξαθέο ρσξψλ ΔΟΚ ή ΖΠΑ). 

Οη επηθάλεηεο πνπ πξέπεη λα ηχρνπλ ηειηθήο επεμεξγαζίαο ιφγσ ηξαπκάησλ, ρηππεκάησλ ή 

ιφγσ ζπγθνιιήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην εξγνηάμην ζα θαζαξηζηνχλ θαιά απφ ιίπε, απφ 

ζθνπξηέο θιπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα βαθνχλ ζε μεξφ πεξηβάιινλ, κε βαθή πινχζηα ζε 

ςεπδάξγπξν. Σν πάρνο ηεο παξαπάλσ βαθήο ζα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε ην πάρνο ηεο 

βαθήο ηεο ζπλερφκελεο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν Γ-17 ηεο ΣΤ θαη ησλ ινηπψλ 

φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

ηελ θαηαζθεπή ζηεζαίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αληαλαθιαζηηθψλ 

νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο εκβαδνχ πεξίπνπ 50 cm2 ηα νπνία (αλ δελ πξνδηαγξάθνληαη 

δηαθνξεηηθά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο) ζα απνηεινχληαη απφ πάιηλα θαθίδηα 

ζηεγαλνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζε πιαζηηθή βάζε. 

ε θάζε φςε ζηεζαίνπ αζθαιείαο ζα πξνβιέπεηαη (εθηφο αλ γίλεηαη δηαθνξεηηθή αλαθνξά 

ζηνπο εηδηθνχο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο) έλα δηπιφ αληαλαθιαζηηθφ (κία φςε εξπζξά θαη κία αξγπξφιεπθε) 

 

Οη δχν αληαλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο ζα ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία 30ν πεξίπνπ. 

Σα αληαλαθιαζηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη αλά 8 κέηξα κήθνπο ζηεζαίνπ θαη θαηά κέγηζην αλά 

12κ κήθνπο ζηεζαίνπ. 

Ζ ζηεξέσζε ηνπ θάζε αληαλαθιαζηηθνχ ζηνηρείνπ ζην ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ 

θνριίεο. 
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Δλαιιαθηηθά, θαη εθφζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, ζα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο απφ 

πξηζκαηηθνχο αληαλαθιαζηηθνχο θξπζηάιινπο αθξπιηθνχ πιηθνχ εξκεηηθά 

ζηεγαλνπνηεκέλνπο, ή απφ εηδηθέο κεκβξάλεο κε κηθξνπξνζκαηηθή δνκή (π.ρ. ηχπνπ 

DIAMOND GRADE ηεο 3Μ). 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ παξάγξαθν 2.5.2.3.(2).β 

 ΑΝΟΥΔ 

Ζ αλνρέο ζηε γεσκεηξία ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζηεζαίσλ, νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά 

είλαη ην  πνιχ 1 εθ. απφ ηηο ζεσξεηηθέο γξακκέο ράξαμεο (πςνκεηξηθά θαη νξηδνληηνγξαθηθά) 

ζε φιν ην κήθνο θάζε εληαίνπ ηκήκαηνο, άζρεηα κε ηπρφλ αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο. 

Ο ΡΘΟΣΑΣΔ 

Οη νξζνζηάηεο ζηήξημεο ησλ κεηαιιηθψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζα είλαη ραιχβδηλνη, δηαηνκήο 

U 120Υ55Υ5 ριζη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο ζηεζαίσλ ζηηο 

παξαθάησ ππνπαξαγξάθνπο) θαη κήθνπο αλαιφγνπ πξνο ην θάζε ηχπν ζηεζαίνπ,  φπσο 

αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηχπσλ ζηεζαίσλ παξαθάησ. Ζ πξνζηαζία ησλ 

νξζνζηαηψλ απφ ηε δηάβξσζε ζα γίλεη κε ΘΔΡΜΟ ΒΑΘΤ ΓΑΛΒΑΝΗΜΑ. ηελ πξνκήζεηα 

ησλ νξζνζηαηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαηάιιεινη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηήξημεο ηνπ 

παξεκβιήκαηνο. 

ηα ζηεζαία κε ρεηξνιηζζήξα ζηα νπνία πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ησλ 

νξζνζηαηψλ (κε ειεθηξνζπγθφιιεζε), ε επηκήθπλζε ηνπ νξζνζηάηε γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

ρεηξνιηζζήξα ζα είλαη πξνζηαηεπκέλε κε ΘΔΡΜΟ ΒΑΘΤ ΓΑΛΒΑΝΗΜΑ, φπσο θαη ν 

ππφινηπνο νξζνζηάηεο, ε δε εξγαζία ειεθηξνζπγθφιιεζεο ηνπ νξζνζηάηε ζα έρεη γίλεη πξηλ 

απφ ην γαιβάληζκα. 

 

 

Π ΑΡΔΜΒΛΖΜΑΣΑ (SPACERS) 

 ηα ζηεζαία αζθαιείαο ηχπνπ ΜΟ-1 κέρξη ΜΟ-7, ΜΟ-9, ΜΟ-12, ΑΟ-1, ΑΟ-2 

θαη ΣΔ-2 κέρξη θαη ΣΔ-7 ζα πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή παξεκβιεκάησλ. Σα 

παξεκβιήκαηα ζα είλαη ραιχβδηλα, γαιβαληζκέλα κε ΘΔΡΜΟ ΒΑΘΤ ΓΑΛΒΑΝΗΜΑ 

 ηα κνλφπιεπξα ζηεζαία αζθαιείαο (ηχπνη ζηεζαίσλ ΜΟ-1 κέρξη θαη ΜΟ-71 ΜΟ-

9, ΜΟ-12, ΣΔ-2,3,4,6 θαη 7) ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξφηππα «παξεκβιήκαηα 

εηδηθνχ ηχπνπ» (STANDARD LIGHT TYPE SPACERS). Σα παξεκβιήκαηα απηά ζα 

έρνπλ δηαηνκή U 50Υ65Υ3 ριζη. Σν κήθνο ησλ παξεκβιεκάησλ ζα είλαη ίζν πξνο 

306 ριζη (φζν ην νιηθφ χςνο ηεο απιαθσηήο ιακαξίλαο ηνπ ζηεζαίνπ) ζα γίλνληαη 

φκσο δεθηά θαη παξεκβιήκαηα κε κήθνο ίζν κέρξη 320 ριζη. 
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ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη κειέηε εθαξκνγήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

επηιερζέληα απφ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. Ζ κειέηε ζα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 

Μειεηψλ Οδηθψλ έξγσλ «πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ» (ΟΜΟΔ-ΑΟ) απφ ηνπο 

έρνληεο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Ζ ππνβνιή ησλ κειεηψλ απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε. Γηα ηε κειέηε εθαξκνγήο αζθάιηζεο δεν 

θα καηαβληθεί ζηον Ανάδοτο αμοιβή, δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα πξέπεη λα 

πεξηιεθζεί αλεγκέλα, θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο εθαξκνγήο αζθάιηζεο, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηειηθψλ πξνο 

εθαξκνγή πηζηνπνηεκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317 ζπζηεκάησλ αλαραίηηζεο νρεκάησλ 

(ζηεζαίσλ αζθαιείαο, κεηαβαηηθψλ ηκεκάησλ, ζπλδεηήξησλ ηκεκάησλ, ζπζηεκάησλ 

απνξξφθεζεο ελέξγεηαο, απνιήμεηο ζηεζαίσλ). 

Οη άθακπηνη ηζηνί νδνθσηηζκνχ αλήθνπλ ζηην καηηγορία κινδύνοσ 3 (εκπφδηα κε ηδηαίηεξν 

θίλδπλν γηα ηνπο επηβαίλνληεο ζε φρεκα). Ο ηχπνο ηνπ ζηεζαίνπ πξνθχπηεη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ ηαρχηεηα. Έηζη γηα ηαρχηεηα V>100 Km/hεπηβάιιεηαη ηνπνζέηεζε ζηεζαίνπ θαηεγνξίαο 

Ζ1, ελψ γηα ηαρχηεηεο κεηαμχ ησλ 60 – 100km/h επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηεζαίνπ 

αζθαιείαο θαηεγνξίαο Ν2. Καηά ηην μελέηη εθαρμογής αζθάλιζης πρέπει να δοθεί 

προζοτή αν θα σπάρτει έλεγτος ηων ζηηθαίων ως προς ηο Vi (Vehicleintrusion). Αν 

ιζτύει κάηι ηέηοιο θα πρέπει ζε κάθε περίπηωζη καηά ηην μελέηη εθαρμογής να 

επιλεγούν ζηηθαία καηηγορίας Η1 διόηι μόνο ασηά είναι ελεγμένα ως προς Vi από ηις 

εηαιρείες καηαζκεσής ζηηθαίων. 

 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο Αζθάιηζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζρέδηα θαη ηεχρε: 

α) Σερληθή Έθζεζε  

β) ρέδηα: 

β1. Οξηδνληηνγξαθίεο κειέηεο εθαξκνγήο αζθάιηζεο ζε θι.1:500 επί ησλ νπνίσλ ζα 

ζεκεηψλνληαη θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο κε αθξηβή ρηιηνκεηξηθή ζέζε ν ηχπνο ηνπ 

ζηεζαίνπ αζθαιείαο, ην είδνο θαη ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ ζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

λέσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο, ηα κήθε θαη ηα είδε ησλ απνιήμεσλ, ν ηχπνο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζπζηεκάησλ απνξξφθεζεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα κήθε θαζαίξεζεο 

πθηζηάκελσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη ην είδνο θαη ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ ζχλδεζεο ησλ 

λέσλ κε ηα πθηζηάκελα ζηεζαία αζθαιείαο. 

β2. Σππηθέο δηαηνκέο εθαξκνγήο ζηεζαίσλαζθαιείαο ζε θιίκαθα 1:100 γ) Σεχρνο: 

β3. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζπζηεκάησλ αλαραίηηζεο νρεκάησλ αλά νδηθφ άμνλα (αλαγξαθή 

άμνλα αλαθνξάο, είδνπο ζπζηήκαηνο αλαραίηηζεο θαη ρηιηνκεηξηθή ζέζε αξρήο / ηέινπο εάλ 

πξφθεηηαη γηα γξακκηθφ ζηνηρείν ή ρηιηνκεηξηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο γηα ζεκεηαθή ζέζε) 

β4.  Παξάξηεκα κε ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ επηιεγκέλσλ ζπζηεκάησλ αλαραίηηζεο νρεκάησλ. 
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1.3 ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1.3.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη 

κε ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο. 

1.3.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο 

ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΤ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη / ή 

αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ  ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ 

γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. O Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν 

ηεο ΣΤ ή ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 
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B. ΑΡΘΡΑ 1-10: ΘΥΤΟΤΕ ΕΘΝΘΚΕ ΣΕΥΝΘΚΕ 

ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ  

Οη ηζρχνπζεο εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ νη 
εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη απνηεινχλ ηα 
αληίζηνηρα άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ: 

 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΣΘΣΛΟ ΕΣΕΠ / ΠΕΣΕΠ ΚΩΔΘΚΟ 

1 1 ΔΚΚΑΦΔ ΣΑΦΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΩΡΤΓΩΝ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-01-00 

2 2 
ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ 

ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-15-02-01-01 

3 3 ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΚΑΦΔ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00 

4 4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00 

5 4.2 ΓΗΑΣΡΩΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 01-01-02-00 

6 4.3 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00 

7 4.4 
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00 

8 4.5 ΓΟΝΖΣΗΚΖ ΤΜΠΤΚΝΩΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-05-00 

9 4.6 ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ ΟΓΚΟΓΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-07-00 

10 4.7 ΗΚΡΗΩΜΑΣΑ ΠΔΣΔΠ 01-03-00-00 

11 4.8 ΚΑΛΟΤΠΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ(ΣΤΠΟΗ) ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00 

12 4.9 
ΚΑΛΟΤΠΗΑ ΔΜΦΑΝΟΤ (ΑΝΔΠΔΝΓΤΣΟΤ) ΔΓΥΤΣΟΤ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00 

13 5 
ΚΡΑΠΔΓΑ – ΡΔΗΘΡΑ - ΣΑΦΡΟΗ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΑ ΣΖ 
ΟΓΟΤ 

ΠΔΣΔΠ 05-02-01-00 

14 6 
ΠΛΑΚΟΣΡΩΔΗ-ΛΗΘΟΣΡΩΔΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ 
ΠΛΑΣΔΗΩΝ 

ΠΔΣΔΠ 05-02-02-00 

15 7 ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟ ΠΗΔΖ ΑΠΟ ΩΛΖΝΔ u-PVC ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01 

16 8 
ΣΡΩΔΗ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΤΝΔΥΟΤ 
ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ (ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) 

ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 

17 9 ΤΠΟΓΟΜΖ ΟΓΟΦΩΣΗΜΟΤ ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 

18 10 ΑΝΩΓΟΜΖ ΟΓΟΦΩΣΗΜΟΤ ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00 

19 11 ΣΖΘΑΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΟΓΟΤ ΟΜΟΔ-ΑΟ 

20 12 
ΣΖΡΗΞΖ ΣΖΘΑΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΗΣΩΝ 
ΟΓΟΦΩΣΗΜΟΤ ΔΠΗ ΓΔΦΤΡΩΝ Ή ΣΟΗΥΩΝ 

ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-01-09-02 
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Ο ανάδοτος σποτρεούηαι: 

 λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ 
άξζξα ησλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) ή Πξνζσξηλψλ Δζληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΠΔΣΔΠ) 

Οη ΔΣΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr) ππφ κνξθή αξρείσλ 
PDF θαη είλαη πξνζπειάζηκεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ, ν αλάδνρνο δελ 
κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα ησλ ΔΣΔΠ πνπ ηζρχνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ έξγνπ. 

 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα 
γηα θάζε πιηθφ Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ 
χζηεκα Σππνπνίεζεο και να θέροσν ηην ζήμανζη CE ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 
6690 ΚΤΑ ΦΔΚ 1914/15-06-2012 (ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 ) αιιά 
θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ), άιισο δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

 Να εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζχκθσλα ηα άξζξα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο 
απνηεινχλ ζπκβαηηθφ ηεχρνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ζε πεξίπησζε αληηθεηκέλσλ 
πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ ή ζε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθψλ φξσλ. 

 Γηα εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ηα παξαπάλσ, ηζρχνπλ νη 
ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1.2 ηεο Σ..Τ. 

 

 
Σρίπολη, 16 – 04 – 2019 

 

              ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

Παπαπαναγιώηοσ Αθανάζιος 

Μητανολόγος Μητανικός με Α΄β 

 

 

 

 

 

Ο Αναπλ. Προϊζηάμενος Σμήμαηος 

σγκοινωνιακών Έργων 

 

 

 

μσρνιώηης Μιταήλ 

Πολιηικός Μητανικός με Α΄β 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊζηάμενος  

Διεύθσνζης Σετνικών  Έργων 

 

 

Κωζηόγιαννης Γεώργιος 

Πολιηικός Μητανικός με Α΄β 

 

 

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