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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Τ.Π.1 Εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας   

Τ.Π.2 Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)   

Τ.Π.3 Αποσύνθεση και αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος  

Τ.Π.4 Αποτύπωση και μητρώο έργου  

Τ.Π.5 Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών  

Τ.Π.6 Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών 
σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για τηνκυκλοφορία 
πεζών  

Τ.Π.7 Ξυλοζεύγματα αντιστήριξης πρανών  

Τ.Π.8 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλενίου  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 
 

Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά 
Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους του τροποποιητικού κειμένου τους (7024σελίδες), 
στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ.ΔΙΠΑΔ/οικ/273Απόφαση). Όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση με τις Ε.ΤΕ.Π.  θα 
χρησιμοποιηθούν οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.). 

Στον παρακάτω πίνακα σημειώνονται οι Ε.ΤΕ.Π. που θα χρησιμοποιηθούν, όπως προκύπτουν από τα άρθρα 
τιμολογίου του προϋπολογισμού του Έργου. 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  
Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+  

 
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, 
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m 

1  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.2.1  08-01-03-01 

2  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.   2  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.4   

3  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   3  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.5   

4  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων   4  ΝΤ.7   

5  
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   

5  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.10  08-06-08-03 

6  
Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   6  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.11   

7  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   7  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.13   

8  
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης   8  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.3   

9  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

9  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.1  08-01-03-02 

10  
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή 
χειμάρρου.   

10  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.8  08-01-03-02 

 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

11  
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

11  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  9.10.3  

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  
Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+  

 
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
(ΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΠ)  
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12  
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN125 mm 

12  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.10.2  08-06-02-02 

13  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm 

13  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.30.2.22   

14  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm 

14  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.30.2.23   

15  

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 
δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτά συστολικά ημι-
ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την 
εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό συστολικό ημι-ταυPE ή ΡP, DN/OD 
200/200/160 mm  

15  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.35.7.1   

16  Φρεάτια επίσκεψης αγωγών τριτεύοντος δικτύου   16  ΝΤ.6   

17  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron)  17  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.1.2   

     

18  

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 
δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Συγκολλητές (μη χυτές) 
γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, από σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο 
(DN/OD). Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 160 mm 

18  ΝΤ.1   

19  Προκατασκευασμένα φρεάτια από ινοπλιμένο σκυρόδεμα C30/37, 
διαστάσεων 665mmx590mm. Επέκταση φρεάτιου.   

19  ΝΤ.2.1   

20  
Προκατασκευασμένα φρεάτια από ινοπλιμένο σκυρόδεμα C30/37, 
διαστάσεων 465mmx465mm. Βασικό φρεάτιο.   

20  ΝΤ.3.1   

21  
Προκατασκευασμένα φρεάτια από ινοπλιμένο σκυρόδεμα C30/37, 
διαστάσεων 465mmx465mm. Επέκταση φρεάτιου.   

21  ΝΤ.3.2   

22  Μηχανοσίφωνας από PVC, DN125mm   22  ΝΤ.4   

23  Γαλβανισμένες σχάρες διακένου 10mm, διαστάσεων 500x380x5mm 23  ΝΤ.5   
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TEXNIKHΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦH1 (TΠ1) 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΥΛΙΚΩΝΚΑΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΕΦΑΡΜΟΓΗΤΩΝΚΜΕ,ΤΣΥ,ΕΣΥ,ΕΤΕΠκλπ 
 

1.1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 
Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

 
1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο,στην οποία μνημονεύονται οι 
εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΕΤΕΠ.ΚΤΣκλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε 
άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

 
1.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική 
Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την 
ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 
Στην αντίθετη περίπτωση: 

 
α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην 
εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική 
του επιβάρυνση, επειδή αυτή( αν υπάρχει)νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

 
1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή,ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες /μεθόδους/ δοκιμές κλπ) που δεν 
καλύπτονται από: 
- τους κανονισμούς/ προδιαγραφές/ κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ 

θα εφαρμόζονται: 

 
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
CEN» ή ως « Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 
1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη 
από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα 
κράτη-μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις » (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλόλητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 
κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και 
χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό 
από το εκάστοτε κράτος-μέλος. 

 
γ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
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Οργανισμού Τυποποίησης ) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 
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1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Εφίσταταιηπροσοχήστουςπαρακάτωόρους: 

 
1.3.1 Μετηνεπιφύλαξηισχύοςτωνόρωντωνπαραγρ.1.1και1.2οΑνάδοχοςθακαθορίζειμελεπτομέρεια,σεκάθεμε
λέτηόλεςτιςεφαρμοστέεςπροδιαγραφές.Τούτοθαγίνεταιόχιαργότερααπότηνυποβολήτηςσυναφούςμελέτης. 

 
1.3.2 ΚάθεδιαγωνιζόμενοςκαισυνεπώςοΑνάδοχοςμεμόνητηνυποβολήτηςΠροσφοράςτουαναγνωρίζειότι
οιπροαναφερθείσεςπροδιαγραφέςείναικατάλληλεςκαιεπαρκείςγιατηνεκτέλεσητουΈργουκαιότιαναλαμβάν
εικάθευποχρέωση,κίνδυνοήσυνέπειαπουαπορρέειαπότηνεφαρμογήτων. 

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕΣΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΌλεςοιδαπάνεςγιατηνεφαρμογήτωνόρωντηςπαρούσαςΤΣΥκαιτωνσχετικώνκαι/ήαναφερομένωνκωδίκω
ν/προδιαγραφών/κανονισμώνθαβαρύνουντονΑνάδοχοασχέτωςανγίνεταιρητήσχετικήαναφοράτούτουήόχι.ΟΑν
άδοχοςδενθαεπιβαρυνθείτιςδαπάνεςγιαμίασυγκεκριμένηδραστηριότηταμόνονανγίνεταιρητήκαιαδιαμφισβήτητη
αναφοράσεσχετικόάρθροτηςΤΣΥπερίτουαντιθέτου. 

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗΥΛΙΚΩΝΜΕΖΥΓΙΣΗ 

 

1.5.1 Γιατηνπαραλαβήυλικώνπουγίνεταιμεζύγιση,εφόσονστοαντικείμενοτηςεργολαβίαςπεριλαμβάνεταιεκτ
έλεσητέτοιωνεργασιών(χυτοσιδηράείδη,σιδηράείδηκλπ)οανάδοχοςθαφροντίζειναεκδίδειτριπλότυποζύγισης
καιπαραλαβήςστοοποίοθααναγράφεται: 
1. Τοείδοςτουυλικού(προεπαλειμμένεςαντιολισθηρέςψηφίδες,χυτοσιδηράυλικάκλπ) 
2. Οιδιαστάσειςκαρότσαςαυτοκινήτου 
3. Οαριθμόςκυκλοφορίαςτουαυτοκινήτου 
4. Ηθέσηλήψης 
5. Ηθέσηαπόθεσης 
6. Ηώραφόρτωσης 
7. Ηώρακαιηθέσηεκφόρτωσης 
8. Τοκαθαρόβάρος,και 
9. Τοαπόβαροαυτοκινήτουκλπ 

 
1.5.2 Τοπαραπάνωτριπλότυποθαυπογράφεται,κατάτηνεκφόρτωσηστοέργο,απότονήτουςυπαλλή
λουςτηςΥπηρεσίαςκαιτονΑνάδοχοήτοναντιπρόσωπότου. 

 
1.5.3 Κάθεφορτίοαυτοκινήτουπρέπειαπαραίτητανασυνοδεύεταιαπότοπαραπάνωδελτίοζύγισήςτου. 

 
1.5.4 Ταπαραπάνωδελτίαζύγισηςκαιπαραλαβήςυλικών,θαπρέπεινασυνοδευτούνστησυνέχειααπόαναλυτι
κήεπιμέτρησηκαισχέδιατοποθέτησηςτουυλικού(πχγιαχυτοσιδηράείδηοιθέσειςτοποθέτησηςαυτών,κλπ) 

 
ΤαπαραπάνωσχέδιατοποθέτησηςθαείναιταεγκεκριμένασχέδιαεφαρμογήςτηςΥπηρεσίας. 

 
1.5.5 Βάσειτωνπαραπάνωδελτίωνζύγισηςκαιπαραλαβήςυλικών,τωναναλυτικώνεπιμετρήσεωνκαιτωνσχεδίω
νεφαρμογής,θασυντάσσεταιαπότηνΥπηρεσίαπρωτόκολλοπαραλαβήςτουυλικού. 
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ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ2 (Τ.Π.2) 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΣΤΑΘΕΡΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντικείμενο της παρούσας ΤΠ είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τις Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου 
(ΠΣΠ). 
Ως προς το περιεχόμενό τους οι ΠΣΠ χαρακτηρίζονται ως εξής: 
α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου(Κ). 
β. Ρυθμιστικές πινακίδες(Ρ). 
γ. Πληροφοριακές  πινακίδες(Π).δ.
 Πρόσθετες πινακίδες(Πρ.) 
Ωςπροςτομέγεθόςτουςχαρακτηρίζονταιωςμικρές/μεσαίες/μεγάλες.Βασικόχ
αρακτηριστικότωνπινακίδωνείναιηανακλαστικότητα. 
Οιελάχιστεςφωτοτεχνικέςαπαιτήσειςσταανακλαστικάυλικάγιαπινακίδεςσήμανσηςαυτοκινητοδρόμων 
καθορίζονταιαπότηνελάχιστητιμήτουειδικούσυντελεστήοπισθοανάκλασηςR(retroreflection)1 

Οιπινακίδεςδιαμορφώνονταιμεεπικόλλησημεμβρανώναντανακλαστικώνκαιμηή/καιαντιρρυπαντικώνεπίφύλλου
αλουμινίου. 
ΟιΟδηγίεςΟΜΟΕ-
ΚΣΑτουΥΠΕΧΩΔΕ,επίτωνοποίωνβασίζεταιηπαρούσααποσκοπούνστηνομοιομορφίατηςσήμανσηςτωνΕλληνικ
ώνΑυτοκινητοδρόμωνμετιςυπόλοιπεςχώρεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.Στηνέκδοσητου2003καθορίζουνσυντοιςά
λλοιςτιςαπαιτήσειςμεπεζάγράμματα,ταοποίαείναιπιοφιλικάστονχρήστηκαιδιαβάλλονταιευκολότερα. 

 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΠΟΔΟΧΗΣΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑΠΡΟΤΥΠΑ–ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Εν12899-1:2001

 Fixedverticalroadtrafficsigns.Part1:Fixedsigns.Σταθερέςπινακίδεςκατακ

όρυφηςοδικήςσήμανσης.Μέρος1:Πινακίδεςσταθερούπεριεχομένου. 

ΤομέροςαυτούτουΕΝ12899καθορίζειτιςαπαιτήσειςγιατιςνέεςπινακίδες:μηανακλαστικέςκ

αιανακλαστικέςπινακίδεςσταθερούπεριεχομένου,πινακίδεςφωτιζόμενεςτηννύκταμεεξωτ

ερικάφωτιστικάσώματα,διαφωτιστέςπινακίδες.Καθορίζειεπίσηςταόριαεπιδόσεωνκαθώς

καικατηγορίεςεπιδόσεωςτηςτελικήςεπίστρωσηςκαιτωνυποκείμενωναυτήςστρώσεων. 

prΕΝ12899-4:2002Fixedverticalroadtrafficsigns. Part14:Factory productioncontrol. 

Σταθερέςπινακίδεςκατακόρυφηςοδικήςσήμανσης.Μέρος4:Έλεγχοςεργοστασι

ακήςπαραγωγής. 

Προδιαγράφονταιοιαπαιτούμενεςδοκιμέςπριναπότηνέναρξητηςβιομηχανικήςπαραγωγή

ςγιατηνδιασφάλισητηςσυμμόρφωσηςπροςτιςαπαιτήσειςτουΕΝ12899-1. 

prΕΝ12899-

5:2002Fixedverticalroadtrafficsigns.Part5:Initialtypetesting.Σταθερέςπινακίδες

κατακόρυφηςοδικήςσήμανσης.Μέρος5:Αρχικέςδοκιμέςτύπου. 

DIN67520-1 Retro-

reflectingmaterialsfortrafficsafety.Part1.Photometricevaluation,measurementa

ndcharacterizationofretroflectorsandretroflectingsheetings. 

Οπισθοανακλαστικάυλικάοδικήςασφάλειας.Μέρος1:φωτομετρικήαξιολόγηση,

μέτρησηκαικατηγοριοποίησητωνοπισθανακλαστικώνκαιοπισθανακλαστικώνμ

εμβρανών. 

Part2.Photometricminimumrequirementsforretroflectivesheetingsfortrafficsign

s.Μέρος2:Ελάχιστεςφωτομετρικέςαπαιτήσειςοπισθανακλαστικώνμεμβρανών

πινακίδωνοδοσήμανσης. 
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Part4. Photometricminimum requirementsfor 

retroflectivesheetingsofmicroprismaticconstructions.Μέρος4:Ελάχιστεςφωτομ

ετρικέςαπαιτήσεις 

μικροπρισματικώνοπισθανακλαστικώνμεμβρανών.Ο

ΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 Τεύχος6:ΚατακόρυφηΣήμανσηΑυτοκινητοδρόμων. 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ:2002

 Τεύχος7:Προδιαγραφέςκαιοδηγίεςσήμανσηςεκτελούμενωνέργων.Κ.Ο.

Κ Κώδικαςοδικήςκυκλοφορίας:Ν2696/1999 

ΓΕΝΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
Οιπινακίδεςωςπροςτηνκατασκευαστικήςτουςδιαμόρφωση,τοπεριεχόμενοκαιτηνανακλαστικότητα,πρέπεινασυμ
μορφώνονταιμετιςαπαιτήσειςτουπροτύπουΕΝ12899-1:2001καιτιςοδηγίεςΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003τουΥΠΕΧΩΔΕ. 
α.        Έλασμαπινακίδων 

ΓιατηνκατασκευήτωνπινακίδωνθαχρησιμοποιούνταιαποκλειστικάκράματααλουμινίουτύπουAlMg2ήAl
MgSI(alloy6082),κατηγορίας«ανθεκτικάκράματαστοθαλάσσιονερό»κατάDIN1725, 2 
Μέρος1. Τοόριοαντοχήςσεεφελκυσμόθα  είναιτουλάχιστον155Ν/mm 

2 γιαπινακίδεςμε 
διαμορφωμέναάκραήενισχυμένοπλαίσιοκαιτουλάχιστον200N/mm γιαεπίπεδεςπινακίδες. 
Το πάχοςτου ελάσματοςθαείναιενγένει3,0mmγια τις 
επίπεδεςπινακίδες.ΟιδιαστάσειςθαείναιοικαθοριζόμενεςαπότηνΜελέτη,σύμφωναμεταπροβλεπόμενα
στιςΟΜΟΕ-ΚΣΑ(τυποποιημένεςδιαστάσεις). 

β. Οπισθοανακλαστικέςμεμβράνες 
Οιπροσκομιζόμενεςπινακίδεςπροςτοποθέτησηστοέργοθασυνοδεύονταιαπόπρόσφατα(τελευταίου6μ
ήνου)πιστοποιητικάδοκιμήςτουελάσματοςκαιτωνανακλαστικώνμεμβρανών,εκδόσεωςαναγνωρισμένο
υεργαστηρίου. 
ΗΥπηρεσίαθααξιολογείταπροσκομιζόμεναπιστοποιητικάπροκειμένουναεγκρίνειτηντοποθέτησητωνπ
ροτεινόμενωνπινακίδωνστοέργο. 
Ηανακλαστικότητατωνπινακίδωνθαείναιηπροβλεπόμενηαπότηνμελέτησήμανσητηςοδού(ανάθέσηκατ
ακόρυφηςσήμανσης). 
Ειδικώςγιατιςπινακίδεςεργοταξιακήςσήμανσηςκαθορίζεταιότιπρέπειναείναιυπέρυψηλήςανακλαστικότ
ητας(τύπουII). 
Εάνπροβλέπεταιηεφαρμογήαντιρρυπαντικήςμεμβράνηςεπίτωνπινακίδων(γιαπροστασίαέναντιgraffiti
ή/καιεύκοληαφαίρεσηαυτών)δενθαπρέπειναμειώνεταιηονομαστικήανακλαστικότητάτων. 
ΣτηνπερίπτωσηαυτήοΑνάδοχοςθαπροσκομίζεισχετικόπιστοποιητικόαπότοοποίοθαπροκύπτουνταχα
ρακτηριστικάτηςαντιρρυπαντικήςμεμβράνης. 

γ. Εγγυήσειςμεμβρανών 
Οι χρησιμοποιούμενεςμεμβράνεςγια την κατασκευή των πινακίδων θασυνοδεύονται 
απόεγγύησητουκατασκευαστήγιατηνεναπομένουσαανακλαστικότητάτουςέναντιτηςαρχικής(τωνκαινο
ύργιωνμεμβρανών),ηοποία(εάνδενκαθορίζεταιδιαφορετικάστατεύχηδημοπράτησηςτουέργου),ηοποί
αθαείναικατ’ελάχιστον: 

– ΓιαμεμβράνεςτύπουI:≥50%στα7χρόνια 

– ΓιαμεμβράνεςτύπουII:≥80%στα7χρόνια 
≥60%στα10χρόνια 

– ΓιαμεμβράνεςτύπουIII:≥80%στα7χρόνια 
≥60%στα12χρόνια 

δ. Εξαρτήματαστερέωσης 

Τα εξαρτήματαστήριξηςτων πινακίδων θαείναιχαλύβδινα ήαπό 

κράμααλουμινίου.Ταχαλύβδιναεξαρτήματα,οικοχλίες,ταπερικόχλιακαιοιροδέλεςθαείναιγαλβανισμέν

ακατάΕΝISO1461. 
ε. Αναγραφές 

Στηνοπίσθιαόψητωνπινακίδων,ηοποίαθαείναιβαμμένημεχρώμαγκριυψηλήςαντοχήςστιςκαιρικέςσυνθ
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ήκες,θααναγράφεταιφράσηπουσχετίζεταιμετηνπροστασίατους,σύμφωναμετιςοδηγίεςτηςΥπηρεσίας(ε

πισήμανσητωνπροβλεπομένωνκυρώσεωνγιαπρόκλησηβλάβηςκ.λ.π.). 

Θααναγράφεταιεπίσηςοκωδικόςτηςπινακίδας,τοόνοματουκατασκευαστήκαιτοτρίμηνοκαιέτοςτηςπρομ

ήθειας. 
στ. Λοιπέςαποστάσεις 

Ωςπροςτιςγραμματοσειρές,ταχρώματαυποβάθρουκαιοπισθοανακλαστικώνεπιφανειών,τασχήματακαι

τιςανοχέςσχεδιασμού/υλοποίησηςέχουνεφαρμογήτακαθοριζόμεναστιςΟΜΟΕ-

ΚΣΕκαιτοπρότυποΕΝ12899. 
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3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
Οιπινακίδες,μέχριτηντοποθέτησήτουςθαφέρουντιςαυτοκόλλητεςπροστατευτικέςμεμβράνεςήθαδιατηρούνταιστη
νεργοστασιακήσυσκευασίατους. 
Κατάτονχειρισμότουςπροςτοποθέτησηθαδίδεταιιδιαίτερηπροσοχήγιατηναποφυγήεκδορώντηςανακλαστικήςμε
μβράνηςή/καιρύπανσητηςπινακίδας. 
Οιπάσηςφύσεωςπινακίδεςθατοποθετούνταιστιςπροβλεπόμενεςαπότηνμελέτηθέσειςεπίτωνδιατάξεωνστήριξης
πουπροβλέπονταικατάπερίπτωση(ηκατασκευή/διαμόρφωσηαυτώναποτελείαντικείμενοάλλωνΤΠ). 
Ηστήριξηθαγίνεταιμεταπροβλεπόμενακατάτύποπινακίδεςγαλβανισμέναήαπόκράμααλουμινίουεξαρτήματαμεκο
χλίωση. 
Απαγορεύεταιηδιάτρησητωνπινακίδωνεπίτόπουτουέργουγιατηνδιέλευσηκοχλιώνστερέωσης. Σε 
κάθεπερίπτωση θα χρησιμοποιούνταιμόνοντα τυποποιημέναεξαρτήματαστήριξηςπουπαραδίδει 
τοεργοστάσιοκατασκευής. 
Ησύσφιξητωνπερικοχλίωνθαγίνεταιμεδυναμόκλειδο,σύμφωναμετιςοδηγίεςτουεργοστασίουκατασκευής,γιατηνε
ξασφάλισηαφ’ενόςμενσταθερότηταςκαιαφετέρουευχερούςαποσυναρμολόγησης(όταναπαιτηθεί). 
Ότανσυντρέχουνλόγοιαπόκρυψηςτουπεριεχομένουτηςπινακίδας,θαχρησιμοποιείταιφύλλοπολυαιθυλενίουμαύρ
ουχρώματος,πάχουςτουλάχιστον0,1mm(100μm),τοοποίοθαστερεώνεταιμεκολλητικήταινίαστην πίσω πλευρά 
της πινακίδας. Η κολλητική ταινίαθα πρέπεινα αφαιρείται 
ευχερήςχωρίςνααφήνειίχνηστηνεπιφάνειατηςπινακίδας. 

 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΟΙΟΤΙΚΩΝΕΛΕΓΧΩΝΓΙΑΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχοςτωνπιστοποιητικώνκαιλοιπώνστοιχείωντεκμηρίωσηςπουσυνοδεύουντιςπαραληφθείσεςστοε
ργοτάξιοπινακίδας/ανακλαστικότητα,χαρακτηριστικάμεμβρανών,υλικόκατασκευής,ποιότηταγαλβανίσ
ματοςεξαρτημάτωνκ.λ.π.). 

• Έλεγχοςπροκειμένου  να  διαπιστωθείότι  οι  πινακίδεςδενέχουνυποστείκακώσειςκατά  την 
μεταφοράήφορτοεκφόρτωση(στρέβλωση,αποκόλληση,κ.λ.π.). 

• Έλεγχοςεάνταπεριεχόμενακαιοιδιαστάσειςτωνπινακίδωνσυμμορφώνονταιμεταπροβλεπόμεναστημελ
έτη. 

• Έλεγχοςτουπάχουςτουφύλλουαλουμινίουτωνπινακίδωνμεπαχύμετρο. 

• Έλεγχοςτηςαναγραφήςτουκωδικούαριθμούτηςπινακίδας,τουονόματοςτουκατασκευαστήκαιτουέτουςκ
ατασκευήςστηνπίσωπλευράτηςπινακίδας. 

• Έλεγχοςτηςθέσηςτοποθέτησηςτωνπινακίδωνσύμφωναμετασχέδιακαιτιςπροβλεπόμενεςοριζοντιογρα
φικέςανοχέςαπότηνεγκεκριμένημελέτη. 

• Έλεγχοςεξασφάλισηςτουκατάπερίπτωσηελαχίστουπεριτυπώματοςοδικήςκυκλοφορίαςκαιπεζώνστιςθ
έσειςτοποθέτησηςτωνπινακίδων. 

 
5. ΟΡΟΙΥΓΙΕΙΝΗΣ&ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΤΑΤΗΝΕΚΤΕΛΕΣΗΤΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εφιστάταιηπροσοχήκατάτηνεκτέλεσητωνεργασιώντοποθέτησηςτωνπινακίδωνυπόκυκλοφορία: 

– ΕφαρμογήεργοταξιακήςσήμανσηςσύμφωναμετιςσχετικέςδιατάξειςτουΥΠΕΧΩΔΕγιατηνπροστασίατου
προσωπικούτοποθέτησηςτωνπινακίδωνκαιτηνελαχιστοποίησητωνοχλήσεωντηςδιερχόμενηςκυκλοφ
ορίας. 

– Υποχρεωτικήχρήσηαπότοπροσωπικόανακλαστικώνγιλέκων. 

– Υποχρεωτικήκάλυψητωνπινακίδωνμεαδιαφανήμεμβράνη(π.χ.φύλλοπολυαιθυλενίου)μέχριτηνολοκλή
ρωσητηςτοποθέτησηςτωνπινακίδων(ή/καιτηςοριζόντιαςσήμανσηςανυλοποιείταιεκπαραλλήλου)ανά
αυτοτελέςτμήματουέργου.Ημεμβράνηθααφαιρείταισυγχρόνωςαπόόλεςτιςπινακίδεςανάτμήματηςοδο
ύ.Ηαπαίτησηαυτήέχειβαρύνουσασημασίαστιςπεριπτώσειςαλλαγήςυφιστάμενηςκατακόρυφηςσήμαν
σης. 
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ΣχήµαΠιν 

 

Εφιστάταιεπίσηςηπροσοχήστονχειρισμόευμεγέθωνπληροφοριακώνπινακίδωνυπόσυνθήκεςκυκλοφορίας.Ηδιέ
λευσημεγάλωνοχημάτωνμπορείναπροκαλέσεισημαντικέςταλαντώσειςτηςπινακίδαςπουδενέχειακόμηστερεωθεί
πουσυνεπάγονταιαυξημένουςκινδύνουςατυχήματος. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

– Οιπληροφοριακέςπινακίδες(ΠκαιΠρ)επιμετρώνταισετετραγωνικάμέτρα(m2)καιδιακρίνονταιωςπροςτη
νανακλαστικότητατηςμεμβράνηςκαιτηνθέσητοποθέτησης(σεγέφυρεςσήμανσηςήπλευρικώςστηνοδό)
. 

– Οιρυθμιστικέςπινακίδες(Ρ)καιοιπινακίδεςένδειξηςεπικίνδυνωνθέσεων(Κ)επιμετρώνταισετεμάχιακαιδι
ακρίνονταιωςπροςτομέγεθος,σύμφωναμετονακόλουθοπίνακα. 

 

Μεγέθη[mm] 
ακίδας 

Μικρό Μεσαίο Μεγάλο 

Μήκοςπλευράς 600 900 1200 

Διάμετρος 450 650 900 

Μήκοςπλευράς 450 650 900 

Μήκοςπλευράς 400 600 800 

Μήκοςπλευράς 247 370 494 

 

2 
Στιςμονάδεςεπιμέτρησης(m ήτεμ)περιλαμβάνονται: 

α.Ηπρομήθειατωνπινακίδωνκαιτωνεξαρτημάτωνστήριξηςαυτών,σύμφωναμετακαθοριζόμεναστηνπαρο
ύσακαιτηνεγκεκριμένημελέτησήμανσης. 
Οι 
φορείςστήριξης/ανάρτησης(ιστοί,δικτυώματα,γέφυρεςσήμανσης)επιμετρώνταικατάπερίπτωσηωςιδια
ίτερακατασκευαστικάαντικείμενα. 

β.Ημεταφοράκαιφύλαξηστοεργοτάξιοκαιστηνσυνέχειαηπροώθησήτουςστιςπροβλεπόμενεςθέσειςτοποθ
έτησης. 

γ.Οιεργασίεςανύψωσης,σύνδεσηςκαιστερέωσηςτωνπινακίδωνστιςδιατάξειςστήριξης. 
δ.Ηλήψημέτρωνασφαλούςδιευθέτησηςτηςκυκλοφορίας(συμπεριλαμβανομένηςτηςδιάθεσηςτωναπαιτου

μένωνμέσωνεργοταξιακήςσήμανσης)κατάτηνδιάρκειατωνεργασιώντοποθέτησης. 
ε.Ηκάλυψητωνπινακίδωνμεαδιαφανήπλαστικάφύλλα(εφόσονπροβλέπεταιαπότηνμελέτη)καιηαφαίρεση

αυτώνότανηνέασήμανσητεθείσεεφαρμογή. 
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ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ3 (Τ.Π.3) 
 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΚΑΙΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Πρόκειταιγιατηνανακατασκευήτουασφαλτικούτάπητασεόσηέκτασηχρειασθείγιατηνκατασκευήτωνσυνδέσεωνήτ
ωνσχετικώντεχνικώνέργων. 

 

 
2. ΠΡΟΤΥΠΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Εκτόςαναναφέρεταιδιαφορετικάπαραπάνω,ισχύουνοιΠ.Τ.Π.Α260,Π.Τ.Π.Α265. 
 
 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Γιατηνκοπήκαιαποσύνθεσητουασφαλτικούχρωματίζονταιπρώταταακραίαόριακοπήςστοπλάτοςτουορύγματος.
Ταόριααυτάκόβονταιμεειδικόασφαλτοκόπτημετροχόσεόλοτοβάθοςτουασφαλτικούοδοστρώματος. 

Εάνχρειασθείγίνονταικαιενδιάμεσες τομέςμε αεροσυμπιεστή. Η όληεργασία θα γίνειμε τέτοιο τρόπο 
ώστεηγραμμήκοπήςτηςασφάλτουναείναιαπολύτωςευθύγραμμη. 

Ενσυνεχείακαιαφούκατασκευασθείτοέργοκαιγίνεισυμπύκνωσητηςεπιχώσεωςσύμφωναμετιςαντίστοιχεςπροδια
γραφέςχρωματίζεταικαικόβεταιξανάμεασφαλτοκόπτημεευθύγραμμηκαιβαθειάκοπή,λωρίδαπλάτους30εκατ.εκα
τέρωθεντωνχειλέωντουορύγματος.Ηεργασίααυτήθαγίνειμόνο 
εφόσονδεναναφέρεταιδιαφορετικάστασχέδιαήστηΤεχνικήΠεριγραφήτηςμελέτης. 

Σεπερίπτωσηαστοχίαςκατάτηνκοπήήμηκαλήςπεριφράξεωςτουέργουμεαποτέλεσματηνκαταστροφήτωνχειλέων
τηςαποσυνθέσεως,οΑνάδοχοςείναι 
υποχρεωμένοςναεπαναλάβειτηνκοπήκατασκευάζονταςτιςεπιπλέονποσότητεςμεδικέςτουδαπάνες.Πριναπότην
κατασκευήτουασφαλτικούτάπηταθαγίνεισχολαστικόςκαθαρισμόςμεσάρωθροτωνπαρειώντωντομώντουυπάρχο
ντοςασφαλτοτάπητακαθώςκαιόλουτουυπάρχοντοςασφαλτικούοδοστρώματος.Ομοίωςαπομακρύνεταιαπότηβά
σηκάθεχαλαρόυλικό. 

Ηβάσητουοδοστρώματος,ηοποίαθαέχεισυμπυκνωθείμεκατάλληληδιαβροχήμέχριςαρνήσεως,θααφεθείναστεγν
ώσεικαιμετάθαγίνειπροεπάλειψημεκατάλληλοασφαλτικόδιάλυμαμε ποσότητα 1,50χλγ.ανάμ2επιφανείας. 

ΤοδιάλυμαθαείναιτύπουΜΕ-
0τηςΠ.Τ.Π.Α201παρασκευαζόμενομεαναλογίακαθαρήςασφάλτου80/100προςφωτιστικόπετρέλαιο60%προς40
%. 

ΕπίσηςθαεπαλειφθούνκαιταχείλητουτμηθέντοςοδοστρώματοςμεασφαλτικόγαλάκτωμαΑΕ-
1τηςΠ.Τ.Π.Α202γιατηνκαλύτερηπρόσφυσητουνέουασφαλτικούμετοπαλαιό. 

Εφόσονπρόκειταιγιακατασκευήασφαλτικούτάπηταπάνωαπόάλλοντάπητα,θαπροηγηθείκατασκευήσυγκολλητικ
ής επαλείψεως της υφισταμένης ασφαλτικής επιστρώσεως με ασφαλτικό γαλάκτωμα ΑΕ-1 της Π.Τ.Π. Α202 
σε ποσότητα 300 γρ. ασφαλτικού γαλακτώματος ανά μ2 . 

ΕνσυνεχείαθακατασκευασθείοασφαλτικόςτάπηταςμεασφαλτικόμίγματηςΠ.Τ.Π.Α265βαρειάςκυκλοφορίας. 

ΘαχρησιμοποιηθούντααναγκαίαμηχανήματακαιλοιπάυλικάκαιεργαλείασύμφωναμετηνΠ.Τ.Π.Α265,ηδεσυμπύκ
νωσηθαγίνειμέχριπλήρουςαρνήσεωςμετελικόπεπιεσμένοπάχος5εκατ. 

ΔιευκρινίζεταιότιηκατασκευήτωνασφαλτικώνθαγίνεταιυποχρεωτικάμεΦΙΝΙΣΕΡκαιμόνοόπουδενχωράειναγίνειη
κατασκευήμεΦΙΝΙΣΕΡ,αυτήγίνεταιμεΓΚΡΕΙΝΤΕΡ(όχιδιαχειρών),καιθαχρησιμοποιείταιοκατάλληλοςοδοστρωτή
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ρας. 

Προκειμένουπερίπερισσοτέρωναπόμίαστρώσεωνασφαλτικούτάπητα,ηκάθεστρώσηθακατασκευάζεται  

καιθασυμπυκνώνεταιχωριστά. 

Κατάτηναποκατάστασητηςανώτατηςστρώσεωςθαδοθείιδιαίτερηπροσοχήώστεναβρίσκεταιαυτήστοίδιοαπολύτ
ωςεπίπεδομετουπάρχονασφαλτικόκαθώςκαιειδικήεπιμέλειαασφαλτεργάτουκατάτηδιάρκειατης κατασκευής του 
νέου ασφαλτικού τάπηταώστεοαρμόςμεταξύπαλαιούκαινέουασφαλτικούνα 
μηπαρουσιάζεικαμίαανωμαλίαστηνεπιφάνειακαιναείναιδυσδιάκριτοςανόχιαόρατος. 
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ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ4 (ΤΠ.4) 
 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΚΑΙΜΗΤΡΩΟΤΟΥΕΡΓΟΥ 
 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

1.1 Πριν την έναρξη των εργασιών: Θα γίνει με ηλεκτρονικό όργανο ταχυμετρική και υψομετρική αποτύπωση 
στην περιοχή των συνδέσεων (διακλαδώσεων) που θα  κατασκευασθούν, σε όλο το μήκος αυτών και  σε 

πλάτος ικανό ώστε να αποτυπώνονται οι προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχόντων 
οικοδομών, στην οποία θα υπάρχουν επίσης οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές καθώς και λοιπές 
λεπτομέρειες, όπως τα κράσπεδα, οι σχάρες υδροσυλλογής, τα φρεάτια αποχέτευσης και τα τυχόν 
υπάρχοντα φρεάτια ύδρευσης, οι δικλείδες διανομής και εκκενώσεων (του δικτύου ύδρευσης), οι 
πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά. καθώς και όλα τα εμφανή στοιχεία των δικτύων των άλλων ΟΚΩ (καπάκια 
φρεατίων, δικλείδες, στύλοι κ.ά.). Η αποτύπωση θα είναι εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 
87 τα δε υψόμετρα θα είναι απόλυτα (από REPER των δήμων). Λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με τη 
μορφή των ψηφιακών δεδομένων, τα επίπεδα καταχώρησης, τους συμβολισμούς κ.ά., αναφέρονται στην 
παρακάτω ενότητα 4 του παρόντος άρθρου. 

1.2 Επίσης,θασυνταχθούν οικατασκευαστικέςμηκοτομέςτωνέργωνστις 
οποίεςθαληφθούνυπόψη,εκτόςαπότατοπογραφικάστοιχεία,καιόλαταστοιχείαπουθαπροκύψουναπότιςλοιπ
έςέρευνες,όπωςταστοιχείατωνάλλωνΟΚΩ. 

2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετάτοπέραςτωνεργασιώνθααποτυπωθούνοιάξονεςόλωντωνσυνδέσεων(διακλαδώσεων)τουέργου(και 
υψομετρικά)μεόλα τα στοιχείααυτώνκαθώςκαι οι 
εγκαταστάσειςκαιταυπόγειαεμπόδια(δίκτυαάλλωνΟΚΩ)πουθαέχουνεντοπισθεί. 

Ειδικά 
στιςιδιωτικέςσυνδέσεις(διακλαδώσεις)θαλαμβάνονταιταστοιχείαόπωςτοβάθοςροήςτηςιδιωτικήςδιακλάδωσης,η
απόστασηαυτήςαπότοπλησιέστεροφρεάτιοκαιουσιώδηενδιάμεσαμήκη(π.χ.μεταξύφρεατίων),τουλικόκαιηδιάμετ
ροςαγωγούκλπ,όπωςαναφέρονταιστηνπαρακάτωενότητα4τουπαρόντοςάρθρου. 

3. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετάτοπέραςτωνεργασιώνθακαταρτισθούνψηφιακάαρχείασχεδίωνπουθαδίνουνπλήρηεικόνατωνσυνδέσεων(δ
ιακλαδώσεων)καιόλατατεχνικάέργα,βασιζόμεναστηναρχικήαποτύπωσητουαναδόχου,στηναποτύπωσητωνκατ
ασκευασθέντωνέργωνκαισταλεπτομερειακάσχέδιαπουθασυνοδεύουντιςεπί 
μέρουςεπιμετρήσειςήτακατάκαιρούςσυνταχθένταΠΠΑΕ.Ειδικότερα,σταπαραπάνωψηφιακάαρχείαθαπεριλαμβ
άνονται: 

3.1 Οριζοντιογραφίατουέργου(ψηφιακή),πάνωστοτοπογραφικόσχέδιοτηςαποτύπωσηςτουαναδόχου,στ
ηνοποίαθαφαίνονται: 

3.1.1 Οιπροσόψειςτόσοτωνοικοπέδωνόσοκαιτωνυπαρχόντωνοικοδομώνστουςδρόμουςόπουκατασ
κευάζονταιταέργακαιθαυπάρχουνεπίσηςοιρυμοτομικέςκαιοικοδομικέςγραμμέςκαθώςκαιοιλοιπ
έςλεπτομέρειεςόπωςαποτυπώθηκανστοσχέδιοτουαναδόχουαλλάδενθασυμπεριλαμβάνεταιηα
ρχικήπασσάλωσητουέργου. 

3.1.2 Οιάξονες(x,y,z)όλωντωνσυνδέσεωντουέργουμεόλαταστοιχείακαιτεχνικάέργααυτών.Επίσηςστι
ςιδιωτικέςσυνδέσεις(διακλαδώσεις)θαλαμβάνονταιταστοιχείαόπωςβάθοςροήςιδιωτικήςδιακλά
δωσηςστησύνδεσημετοσπίτι,απόστασηαυτήςαπότοπλησιέστεροφρεάτιο,ουσιώδηενδιάμεσαμ
ήκη(π.χ.μεταξύφρεατίων),υλικό,διάμετροςκαικλίσητουαγωγού,ταοποίααναφέρονταισεπαρακά
τωενότητατουπαρόντοςάρθρου(στασχετικάμεταεπίπεδακαταχώρησης,τουςσυμβολισμούςκλπ)
.Επιπρόσθετα,στηνεξαιρετικάσπάνιαπερίπτωσηπουκάποιασύνδεση(διακλάδωση)δενκατασκε
υασθείκάθεταπροςτονκύριοαγωγό,τότεεκτόςαπότηναπόσταση 
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αυτήςαπότοπλησιέστεροφρεάτιο,θαλαμβάνονταικαιοιεξασφαλίσειςτουσημείουσύνδεσήςτηςμετ
ηνοικοδομήαπόσταθεράσημείατηςοικοδομήςκαιθασημειώνονταιστηνοριζοντιογραφία. 

 

Είναιαυτονόητοότιαπόταπαραπάνωψηφιακάαρχείαθαμπορείοποτεδήποτεναεπισημανθείηακριβήςθέσ
η,οριζοντιογραφικάκαιυψομετρικά,τωνσυνδέσεων. 

3.2 Γενικήοριζοντιογραφίατουέργου(ψηφιακή),τηςοποίαςψηφιακότοπογραφικόυπόβαθρο,ότανείναιδυνατόν
,θαδίδεταιαπότηνεπίβλεψη. 

3.3 Μηκοτομές των αγωγών του έργου (ψηφιακές) με την κλίμακα της μελέτης όπου θα σχεδιάζονται και θα 
αναγράφονται απαραίτητα: 

α)ταυψόμετραεδάφουςκαιερυθράς 

β)ταυψόμετραροήςτηςσύνδεσηςκαιεκσκαφής 

γ)ηχιλιομέτρησητηςθέσηςτωνφρεατίων,τωνειδικώντεμαχίωνκαιλοιπώνεξαρτημάτων.δ)ταυλικ

ά,διάμετροι,μήκη,κλίσειςκλπ 

ε)ταονόματατωνοδώνκατάμήκοςκαιεγκαρσίωςτουαγωγού.στ)οιαγ

ωγοίΟ.Κ.Ω.πουσυναντήθηκαν 

3.4 Διατομές των σκαμμάτων (με ανάλυση της διαμόρφωσης κάθε στρώσης, καθώς και των στρώσεων 
κατά τμήματα οδοστρωμάτων), 

3.5 Σχέδια λεπτομερειών των συνδέσεων και των άλλων τεχνικών έργων (ψηφιακά) όπως αυτά 
κατασκευάσθηκαν με τις κλίμακες αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η επίβλεψη ορίσει άλλες. 
Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του σκυροδέματος, χαρακτηριστικά υψόμετρα 
ροής. 

4. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

ΠροδιαγραφέςΨηφιακώνΑρχείων 

Αναφορικάμετησύνταξητωνψηφιακώναρχείων,σημειώνουμεότιηκαταλληλότερημορφήψηφιακώνδεδομένων,σύ
μφωναμετονεξοπλισμότηςΕΥΑΘΑΕ,είναιαυτήτωνσχεδιαστικώναρχείωντύπουDXFήDWGπουμπορείναπροέλθ
ειαπόλογισμικάσχεδιαστικάπρογράμματαόπωςείναιτοAUTOCAD,τοGEOCALC,ήάλλαπαρόμοιαπρογράμματα. 

Σχετικάμεταεπίπεδακαταχώρισηςτωνστοιχείων,όπωςκαιτουςσυμβολισμούς,ισχύουνταπαρακάτω: 

• ΠροβολικόΣύστημα:ΕΓΣΑ’87 

• FormatΑρχείων:Autocad(dxfήdwg) 

Layersηλεκτρονικούαρχείου: 
 

Α.ΔικτύουΑποχέτευσης 
• Αgogoi:Αγωγοί 

• FreatiaApo:ΦρεάτιαΑποχέτευσης 

• SxaresApo:ΣχάρεςΑποχέτευσης 

Β.ΔικτύουΎδρευσης 
• FreatiaYdr:ΦρεάτιαΎδρευσης 

• DikleidesDian:ΣτόμιαΔικλείδωνΔιανομής 

• DikleidesId:ΦρεάτιαΔικλείδωνΙδιωτικώνΣυνδέσεων 

• DikleidesEk:ΣτόμιαΔικλείδωνΕκκενώσεων 
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• Ekkenoseis:Σημείαεκροήςεκκενώσεων 

• Krounoi:ΠυροσβεστικοίΚρουνοί 
 

 
Γ.ΤοπογραφικώνΣτοιχείων 

 

• Annotation:Ονοματολογίαδρόμων,περιγραφικάστοιχείαδικτύου. 

• Oikodomika:Οικοδομικέςκαιρυμοτομικέςγραμμές. 

• Ktismata:Προσόψειςκτιρίωνεκατέρωθεντουαγωγού 
 

ΠεριγραφήΣτοιχείωνΗλεκτρονικούΑρχείου: 
 

ΑΓΩΓΟΙ 
 

Α.ΔίκτυοΑποχέτευσης 

1. Νααναγράφεταιηφοράροήςτουκάθεαγωγού. 

2. ΟιαγωγοίνασυμβολίζονταιμεμίαγραμμήκαιΟΧΙμεδύο. 

3. ΝααναγράφεταιανοαγωγόςείναιΟΜΒΡΙΩΝήΑΚΑΘΑΡΤΩΝήΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΣ 

4. Νααναγράφονταιταεξήςστοιχεία: 

1. Υλικόαγωγού 

2. Διάμετροςαγωγού(D=…)ήδιατομή(π.χ.πλαισιωτόςPL=2,00mΧ2,50mήωοειδήςW 
=1,80mX1,20m) 

3. Κλίσηαγωγού(i=…%) 

4. Μήκοςαγωγού(L=…)` 

5. Ανοαγωγός 

i. είναιυπόπίεση(P=Y) 

ii. δενείναιυπόπίεση(P=Ν) 

Β. Ιδιωτικές Διακλαδώσεις- Αναμονές 

Νααναγράφονταιταεξήςστοιχεία: 

1. Υλικόιδιωτικήςδιακλάδωσης–αναμονής 

2. Διάμετροςδιακλάδωσης–αναμονής(D=…) 

3. Κλίσηδιακλάδωσης(i=…%) 

5. Μήκοςδιακλάδωσης–αναμονής(L=…) 

6. ΒάθοςΡοήςδιακλάδωσηςστησύνδεσημετηνοικοδομήήτουπέρατοςτηςαναμονής(ΒΡ=...) 

7. Απόστασηδιακλάδωσης–αναμονήςαπότοπλησιέστεροφρεάτιο 
 

ΦΡΕΑΤΙΑΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

A.ΦρεάτιαΑκαθάρτων 

1. Ανείναιυπάρχονταφρεάτια,νασυμβολίζονταιμεΦΥ1,ΦΥ2,ΦΥ3..... 

2. καιτανέαφρεάτιανασυμβολίζονταιμεΦ1,Φ2,Φ3..... 

3. Νααναγράφονταιταεξήςστοιχεία: 
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a. ΥψόμετροΡοής ξεχωριστάγιακάθεαγωγόπου συμβάλλεισε 
κάθεφρεάτιο(ΥΡ1=...,ΥΡ2=…..,ΥΡ3=…….) 

b.  ΒάθοςΡοής(ΒΡ1=.....,ΒΡ2=...,) 
 

c. Υψόμετροκαπακιού(Η1=...,Η2=….,Η3=……) 

 
Β.ΦρεάτιαΟμβρίων 

1. Ανείναιυπάρχονταφρεάτια,νασυμβολίζονταιμεΟΥ1,ΟΥ2,ΟΥ3..... 

2. καιτανέαφρεάτιανασυμβολίζονταιμεΟ1,Ο2,Ο3..... 

3. Νααναγράφονταιταεξήςστοιχεία: 

d. ΥψόμετροΡοής ξεχωριστάγιακάθεαγωγόπου συμβάλλεισε 
κάθεφρεάτιο(ΥΡ1=...,ΥΡ2=…..,ΥΡ3=…….) 

e.  ΒάθοςΡοής(ΒΡ1=.....,ΒΡ2=...,) 

f. Υψόμετροκαπακιού(Η1=...,Η2=….,Η3=……) 

 
Γ.ΦρεάτιαΠαντορροϊκά 

1. Ανείναιυπάρχονταφρεάτια,νασυμβολίζονταιμεΠΥ1,ΠΥ2,ΠΥ3..... 

2. καιτανέαφρεάτιανασυμβολίζονταιμεΠ1,Π2,Π3..... 

3. Νααναγράφονταιταεξήςστοιχεία: 

g. ΥψόμετροΡοής ξεχωριστάγιακάθεαγωγόπου συμβάλλεισε 
κάθεφρεάτιο(ΥΡ1=...,ΥΡ2=…..,ΥΡ3=…….) 

h.  ΒάθοςΡοής(ΒΡ1=.....,ΒΡ2=...,) 

i. Υψόμετροκαπακιού(Η1=...,Η2=….,Η3=……) 

 
ΣΧΑΡΕΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1. Οισχάρες,ανείναιυπάρχουσες,νασυμβολίζονταιμεΣΥ1,ΣΥ2,ΣΥ3..... 

2. καιοινέεςσχάρεςνασυμβολίζονταιμεΣ1,Σ2,Σ3..... 

 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣΔΙΚΤΥΟΥΥΔΡΕΥΣΗΣ 

1. ΑποτυπώνονταιοιυπάρχουσεςδικλείδεςδιανομήςκαισυμβολίζονταιμεΔΔ1,ΔΔ2,ΔΔ3..... 

2. ΑποτυπώνονταιοιυπάρχουσεςδικλείδεςεκκενώσεωνκαισυμβολίζονταιμεΔΕ1,ΔΕ2,....,ΔΕ3....... 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙΚΡΟΥΝΟΙ 

1. ΑποτυπώνονταιοιυπάρχοντεςπυροσβεστικοίκρουνοίκαισυμβολίζονταιμεΚΥ1,ΚΥ2,ΚΥ3..... 
 

ΦΡΕΑΤΙΑΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Αποτυπώνονταιταφρεάτιαύδρευσηςπουυπάρχουνστηνπεριοχή του έργουκαι συμβολίζονται 
ωςΦΥΥ1,ΦΥΥ2,ΦΥΥ3..... 

5. ΤΕΥΧΟΣ 

Μετάτοπέραςτωνεργασιώνθακαταρτισθείκαιτεύχοςόπου: 

• Θαπεριγράφεταισυνοπτικάτοτεχνικόιστορικότουέργουανάδρόμοκαιοιμέθοδοικατασκευής. 

• Θαδίνεταιπίνακαςκατασκευασθέντωνέργωνσεκάθεδρόμο,ανάδήμοήδημοτικόδιαμέρισμα,όπουθαφαίν
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ονταιοιαγωγοίήταάλλαέργαπουκατασκευάσθηκαν,περιγραφήτηςαρχήςκαιτου 
 

πέρατοςτουκάθεέργου,τουλικό,ηδιάμετροςκλπκαιτοκόστοςκατάπροσέγγιση,και 

• Θαεξηγείταισύντομαηλειτουργίατουέργουανάτμήματα.Επίσ

ηςτοΜητρώοτουέργουθαπεριλαμβάνεικαιταεξήςτεύχη: 

• Τεύχοςστοιχείωνυψομετρικώναφετηριώνμεενδεικτικάσχέδιατηςθέσηςτους. 

• Τεύχοςσυνοπτικήςπαρουσίασηςόλωντωνερευνώνπεδίουκαιεργαστηρίων(γεωτεχνικέςέρευνες,γεωλογ
ικέςέρευνεςκαιμελέτες,κλπ.)κλπ. 

• ΤεύχοςγιαόλεςτιςδοκιμέςκαιδιαδικασίεςΠοιοτικούΕλέγχουμεαντίγραφαόλωντωναντίστοιχωνπιστοποιητ
ικώνπουέχουνεκδοθεί(ΟίκωνΠοιοτικούΕλέγχουεξωτερικού,ΟΠΕτουέργου,άλλωνεργαστηρίων,κλπ.)σύ
μφωναμετουςΕιδικούςΌρουςΔημοπράτησης.Ειδικότεραθαπεριλαμβάνονταικαιόλοιοιέλεγχοιλειτουργία
ςτωνδικτύωνκαιΗ/Μεγκαταστάσεων. 

• ΣΑΥ–ΦΑΥ 

• Φάκελοεγγυήσεωνεξοπλισμούκαιεργασιών. 

• ΣύνολοαδειώνπουτυχόνεκδόθηκανκατάτηΣύμβασηκαιτηνκείμενηΝομοθεσία:Π.χ.Δήμοι,Πολεοδομίας,
ΔΕΗ,ΟΤΕ,Νομαρχία,Αστυνομίακλπ. 

 
6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

6.1. ΠριντηνέναρξητωνεργασιώνθαπαραδοθούνστηνΥπηρεσίαγιαέγκρισηόλαταψηφιακάαρχείατωνσχεδίω

νπουαναφέρονταιστηνενότητα1.Προκαταρκτικά(εδάφια1.1,1.2)τουπαρόντοςάρθρου,καθώςκαιτρειςέγχ

ρωμεςεκτυπώσειςσεκλίμακα1:1000 

6.2 ΠέραντωνόσωνχρειάζονταιγιαταΠΠΑΕ,μετάτοτέλοςτωνκατασκευώνκαιπροτηςπροθεσμίαςπεραιώσεω
ςτουέργου,θαπαραδοθούνστηνεπίβλεψη,σετρειςσειρές(σεξεχωριστούςφακέλους),καιταπαρακάτω: 

6.2.1 ΈγχρωμεςεκτυπώσειςτηςΟριζοντιογραφίαςτουέργου,(εδάφια3.1και3.2)σεκλίμακα1:1000 

6.2.2 ΈγχρωμεςεκτυπώσειςτηςΓενικήςΟριζοντιογραφίαςτουέργου,(εδάφιο3.2)σεκλίμακα1:5000 

6.2.3 ΈγχρωμεςεκτυπώσειςτωνΜηκοτομώντωναγωγώντουέργου,(εδάφιο3.3)στηνκλίμακατης 

μελέτης. 

6.2.4 ΈγχρωμεςεκτυπώσειςτωνΔιατομώντωνσκαμμάτωντουέργου,(εδάφιο3.4)στηνκλίμακατης 

μελέτης. 

6.2.5 ΈγχρωμεςεκτυπώσειςτωνΣυνδέσεων(διακλαδώσεων)(εδάφιο3.5)όπωςαυτάκατασκευάσθηκανστιςκλίμ
ακεςτωναντίστοιχωνσχεδίωντηςμελέτης,εκτόςανηεπίβλεψηορίσειάλλες. 

6.2.6 Τατεύχη(ενότητα5) 

6.3 Επίσης,θαπαραδοθούνσεCD(σεμίαμόνονσειρά)ταψηφιακάαρχείαόλωντωνπαραπάνω(εδάφια6.1ωςκα
ι6.2.5). 

6.4 Επίσηςθα παραδοθούνστατιστικάστοιχεία κατάΔήμουςκαθώςκαι τοκόστοςαναλυτικά 
τωνεργασιώντουκάθεέργουτουπίνακατοαργότεροεντόςμήνααπότηναποπεράτωσητωνεργασιώντουπίν
ακα.Τέλος,θαυποβληθείκαιτοεποπτικόυλικότεκμηρίωσηςτηςπροόδουκαιπροβολήςτουέργου(φωτογρα
φίες,διαφάνειες,βίντεο,ταινίες,ψηφιοποιημέvοοπτικοακουστικόυλικό,κλπ.),τοεγχειρίδιοεπιθεώρησηςκαι
συντήρησηςκαθώςκαιεγχειρίδιολειτουργίαςτουέργουκαιτουεγκατεστημένουεξοπλισμού. 
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ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ5(Τ.Π.5) 

 

ΣΗΜΑΝΣΗΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝΟΔΙΚΩΝΕΡΓΩΝΕΝΤΟΣΚΑΙΕΚΤΟΣΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003(ΦΕΚ946Β’/09-07-2003) 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΚΑΙΠΕΔΙΟΕΦΑΡΜΟΓΗΣΤΗΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Αντικείμενοτηςπροδιαγραφήςαυτήςείναιηκατάλληλησημανσητωνεκτελουμένωνέργωνστοοδικόδίκτυοτόσοστο
αστικόόσοκαιστοπεριαστικόκαιυπεραστικό,ώστεναπαρέχεταιστουςοδηγούςτωνοχημάτωνέγκαιρηκαιεπαρκής
πληροφόρησηγιατηνμεταβολήτωνκανονικώνσυνθηκώνκυκλοφορίας,μεσκοπότηνασφαλήδιέλευσητωνοχημάτ
ωναπότηνπεριοχήτηςεργοταξιακήςζώνης. 

 
Μετονόρο"εργοταξιακήζώνη"νοείταικάθεπεριοχήτουοδικούδικτύουπουάμεσαήέμμεσαεπηρεάζεταιαπόεκτελού
μεναέργαεπίτηςοδούήστηνάμεσηγειτνίασηαυτής,κατάτρόποπουαυτάναπροξενούν,μεοποιαδήποτεμορφή,μετ
αβολήτωνκανονικώνσυνθηκώνκυκλοφορίας.Ηεργοταξιακήζώνηείναιέννοιαευρύτερηαπότην"περιοχήέργων"κα
θ`όσονεκτείνεταικαιπέραναυτής,λόγωτηςαναγκαίαςτοποθέτησηςσυστημάτωνελέγχου(πινακίδωνκαιδιαγραμμί
σεωνσήμανσηςκαιάλλωνσχετικώνστοιχείωνπροειδοποίησης)καιεκτόςτηςπεριοχήςέργων,μεσκοπότηνέγκαιρηε
νημέρωσηκαιπροειδοποίησητωνοδηγώνγιατουςεπερχόμενουςκινδύνους/αλλαγέςτωνσυνθηκώνκυκλοφορίας. 

 
Οιεργοταξιακέςζώνεςστοοδικόδίκτυοτόσοστοαστικόόσοκαιστοπεριαστικόκαιυπεραστικόδιαφοροποιούνταιση
μαντικάαναλόγωςτηςδιάρκειαςκαιτουτύπουτωνεκτελουμένωνστηνπεριοχήτουςέργων. 

 
Στηνσυνέχειατηςπαρούσαςθαεξετασθούνοιεργοταξιακέςζώνεςχωρισμένεςσετρειςβασικούςτύπους: 

 
o Μεγάληςδιάρκειαςέργων(πουείναιπάντοτεσταθερές). 

 
o Μικρήςδιάρκειαςέργων-σταθερές. 

 
o Μικρήςδιάρκειαςέργων-κινητές. 

 
2. ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣΣΗΜΑΝΣΕΩΣΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝΕΡΓΩΝ 

 
Ησήμανσητωνεκτελουμένωνέργωνπρέπειναακολουθείτιςγενικέςαρχέςορθήςσήμανσης,δηλαδήπρέπειναπαρ
έχειέγκαιρηκαισταδιακήενημέρωσητωνκινουμένωνστιςοδούς,τηνπροειδοποίησήτουςγια τημορφήκαιτο 
είδοςτουεμποδίουκαι 
τέλοςτηρύθμισητηςκινήσεώςτους,ώστεηδιέλευσήτουςαπότηνπεριοχήεκτελέσεωςτωνέργωνναπραγματοποιείτ
αιμεασφάλεια.Επίπλέονησήμανσηθαπρέπειναείναισυνεπήςκαικατανοητήαλλάκαικοινήγιαόλαταεργοτάξιακατ
άμήκοςενόςοδικούάξονα. 

 
Σεκαμιάπερίπτωσηοιοδηγοίτωνοχημάτωνδενπρέπεινααιφνιδιάζονταιαπό 
ανωμαλίεςστηνκανονικήδιεξαγωγήτηςκυκλοφορίας,λόγωεκτελουμένωνέργων. 

 
Ηπληροφόρησηπουτουςπαρέχεταιπρέπειναείναιέγκαιρηκαιεπαρκής. 
ντούτοιςηπληροφόρησηδενπρέπειναδίνεταιπολύπριναπότηνθέσηεκτελέσεωςτωνέργων,επειδή,σ`αυτήτηνπε
ρίπτωση,οιοδηγοίτείνουνναξεχάσουντηνπληροφόρησηήναδυσπιστούνπροςαυτήν. 
Σεπερίπτωσησημαντικούμήκουςεργοταξιακήςζώνηςηαναγκαίαπληροφόρησηθαπρέπειναδίνεταικαι 
μεεπαναληπτικέςπινακίδεςσεαποστάσειςπουδενθαυπερβαίνουνσεκαμιάπερίπτωσητα1.000μέτρα. 
Ηβασικήαρχήπουθαπρέπειναεφαρμόζεται,πάντως,είναιότιδενπρέπειναλείπειούτεμίαπινακίδααπόαυτέςπουεί
ναιαπολύτωςαναγκαίεςαλλάκαιναμηνυπάρχειούτεμίαπαραπάνωαπόαυτέςπουείναιαπαραίτητες. 
Ηευθύνηγιατηνασφάλειατηςκάθεεργοταξιακήςζώνηςπρέπειναανατίθεταιαπότονανάδοχοσεένανσυγκεκριμένο
μηχανικό. 
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Τέλος,θαπρέπει,γιακάθεπερίπτωση,ναυπάρχειπρόβλεψηγιατηνταχείακαιασφαλήδιέλευσηοχημάτωνέκτακτης
ανάγκης(ασθενοφόρα,πυροσβεστικά,περιπολικάαστυνομίας.) 

 
3. ΖΩΝΕΣΠΕΡΙΟΧΗΣΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
3.1. ΖΩΝΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Είναιηπεριοχήστηνοποία,χωρίςνααλλάζουνταγεωμετρικάχαρακτηριστικά  τηςοδού,φέρει  

τηνπροειδοποιητικήσήμανσηπουπροετοιμάζειτουοδηγούςγιατηνεπερχόμενηαλλαγήδιατομής,γεωμετρικώνχα

ρακτηριστικώνκαισυνθηκώνκυκλοφοριακήςροήςπουθαεπέλθειλόγωτουεργοταξίου. 

 
Αναλόγωςτηςσοβαρότηταςτηςεκτροπήςκαιτωνκυκλοφοριακώνφόρτωντηςσυγκεκριμένηςοδούπρέπει,προκειμ

ένουπερίυπεραστικήςήπεριαστικήςοδού,να έχειμήκος 800 -2.000 μέτρα. Στη ζώνη 

αυτήγίνεταικαιηπροσαρμογήτουορίουταχύτηταςστιςσυνθήκεςπουδιαμορφωθούν.Ημείωσητουορίουταχύτητα

ςγίνεται 

μεβήματατων20χλμ/ώραστιςυπεραστικέςκαιπεριαστικέςοδούςκαιμεβήματατων1Οχλμ/ώραστιςαστικές.Σεαστι

κέςοδούςτομήκοςτηςενλόγωζώνηςθακαθορίζεται,αναλόγωςτωνγενικώνκυκλοφοριακώνσυνθηκώντηςευρύτερ

ηςπεριοχής,απότονυπεύθυνομηχανικόασφαλείαςτουεργοταξίου. 

 
Πάντωςσεκαμμίαπερίπτωσηδενθαείναιμικρότερητουμήκουςτηςπαρειάςενόςοικοδομικούτετραγώνουπροτουσ

ημείουέναρξηςτωνεργασιών. 

 
3.2. ΖΩΝΗΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣΕΙΣΟΔΟΥ 

 
Σεαυτήνγίνεταιημείωσητουαριθμούή/καιτουπλάτουςτωνλωρίδωνκυκλοφορίαςή/καιημετάβασησεάλλον,εκτόςτ

ηςκυρίαςκατευθύνσεωςκυκλοφορίας,διάδρομο(π.χ.παλαιάοδό,παράπλευρηοδό).Αναλόγωςτηςδυσχέρειαςτη

ςσυναρμογήςτομήκοςαυτήςθακυμαίνεταιαπό100-

300μέτραηδεοριζοντιογραφικήκλίσηδενθαπρέπειναείναιμικρότερητου1:25μειδανικήτιμή1:50. 

 
Ηελάχιστηακτίνασεοριζοντιογραφίαθαείναι240μέτραστιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαι75 

μέτραστιςαστικές. 

Τοελάχιστομήκοςευθυγράμμουτμήματοςμεταξύαντιρρόπωνκαμπυλών,σεπερίπτωσηύπαρξηςτέτοιαςοριζοντι

ογραφικήςλύσης(τύπουS),θαείναι20μέτραστιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςενώμπορείκαιναμηδενίζεται,ε

φόσονδενυπάρχειεπάρκειαχώρου,στιςαστικές. 

 
Οιελάχιστεςκαμπύλεςσυναρμογήςσεμηκοτομήείναιγιάμεντιςκυρτέςκαμπύλες5.000μέτραγιάδετιςκοίλες2.500μ

έτραστιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαι2.000και1.000μέτρααντιστοίχωςστιςαστικές. 

 
3.3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΖΩΝΗΕΙΣΟΔΟΥ 

 
Αυτήχρησιμοποιείταιγιατηνπροστασίατωνεργαζομένωνστηνκύριαεργοταξιακήζώνη.`Εχειτηθέσηκαιτηδιατομήσ

τηνοποίαέχειοδηγήσειηζώνησυναρμογήςκαιείναιαυτήτηςκύριαςεργοταξιακήςζώνης.Το 

μήκοςτηςορίζεταισε100μέτραστιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαισε30μέτραστιςαστικές. 
 

3.4. ΖΩΝΗΕΡΓΩΝ 
 

Σεαυτήνηκυκλοφορίακινείταιπαραπλεύρωςτωνεκτελουμένωνέργων. 
 

Τομήκοςτηςζώνηςείναιίσομεαυτότωνεκτελουμένωνέργων.Ηδιατομήαυτήςείναιημέγιστηδυνατή.Ηαπόστασητης
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περιοχήςεκτελουμένωνέργωναπότοδιάδρομοκυκλοφορίαςπρέπειναείναιτόσηώστεναδιασφαλίζεταιησωματική

ακεραιότητατωνεργαζομένωναπότηδιερχόμενη,δίπλααπότοεργοτάξιο,κυκλοφορίακαιπάντως,όχιμικρότερητων

1.20μέτρων.Εφόσονηαπόστασηαυτήδενείναιδυνατόνναείναιεπαρκήςπρέπειναπροβλέπονταιπρόσθεταμέτραπ

ροστασίας(προστατευτικάκιγκλιδώματα,κ.λπ.). 

 
Σε 

περιπτώσειςζωνώνέργωνπουσεκάποιααπότιςκατευθύνσειςκυκλοφορίαςδενείναιδυνατήηπαραχώρησηπερισσ

οτέρωντηςμιαςλωρίδωνκυκλοφορίας,τομήκοςτηςζώνηςαυτήςδενπρέπειναυπερβαίνειτα2.000μέτρα. 

 
Στιςαστικέςπεριοχέςθαπρέπει,επίπλέον,ναπροβλέπεταιπροστατευόμενοςδιάδρομοςκίνησηςπεζώνπλάτουςτο

υλάχιστον1.20μέτρωνκαι,ειδυνατόν,αμφίπλευρος. 

 
3.5. ΖΩΝΗΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣΕΞΟΔΟΥ 

 
Σεαυτήνγίνεταιημετάβασηαπότηνεργοταξιακήδιατομήστηνκανονική. 

 

Τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά(μήκος,οριζοντιογραφικήκαιμηκοτομικήκλίση)πρέπειναείναι 

ταίδιαμεαυτάτηςζώνηςσυναρμογήςεισόδου. 

 
3.6. ΖΩΝΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Σεαυτήνέχειπλέοναποκατασταθείηκανονικήδιατομήκαιοδιάδρομοςκυκλοφορίαςκαιτωνδύοκατευθύνσεων. 

 
Τοποθετείταιηκατάλληλησήμανση,πουενημερώνειτουςοδηγούςγιατοπέραςτηςεργοταξιακήςζώνης.Τομήκος

αυτήςθαείναι50μέτραστιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαι20μέτραστιςαστικές. 

3.7. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

α.Ελάχιστοπλάτοςλωρίδαςκυκλοφορίας: 
 

Σεόλεςτιςζώνεςμιαςεργοταξιακήςπεριοχήςτοελάχιστοπλάτοςλωρίδαςκυκλοφορίας θα 

είναι3.25μέτραστιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαισεπερίπτωσηύπαρξηςπερισσοτέρωντηςμιαςλωρίδεςαν

άκατεύθυνσητοπλάτοςτων3,25μέτρωνείναιτοελάχιστογιατηνδεξιάκατάτηφοράτηςκυκλοφορίαςλωρίδακαι2.75μ

έτραστιςαστικές. 

 
β.Ελάχιστοελεύθερούψοςκυκλοφορίας: 

 

Σεπερίπτωσηύπαρξηςτεχνικούστηνπεριοχήεκτροπήςτηςκυκλοφορίαςήκατασκευήςτεχνικούάνωδιάβασηςτοελ

άχιστοελεύθερούψος4.40μέτρα,στιςυπεραστικέςοδούςκαι3,80μέτραστιςπεριαστικέςκαιαστικές. 

 
γ.Μέγιστηκατάμήκοςκλίση: 

Σεπερίπτωσηκατασκευήςνέωνοδικώντμημάτωνήστιςπεριοχέςσυναρμογών,ημέγιστηκατάμήκοςκλίσηείναι6.0

%(κατ`εξαίρεσηκαιμέχρι7.0%)στιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαι10.0%στιςαστικές. 
 

δ.Ελάχιστεςπλευρικέςαποστάσεις: 
 

Τοελάχιστοπεριθώριομεταξύπροστατευτικώνστηθαίωνκαιτηςόψηςβάθρουικριωμάτων0.75μέτρο: 
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4. ΤΥΠΟΙΠΙΝΑΚΙΔΩΝΑΝΑΖΩΝΗ 
 

4.1. ΖΩΝΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Χρησιμοποιούνταιοιπινακίδεςπροειδοποίησηςέργωνεπίτηςοδού(Κ-

20),αυτέςτηςσταδιακήςμείωσηςτηςταχύτητος(Ρ-

32)μεβήματατων20χλμ./ώραστιςπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαιτων10χλμ./ώραστιςαστικές,οιπληροφορι

ακέςπινακίδεςαλλαγήςτηςδιατομήςκαιτηςροήςτηςκυκλοφορίας(Π-

69,69α,70και70α)καιτυχόνάλλεςρυθμιστικέςπουαπαιτούνταιλόγωτηςμορφήςτηςεργοταξιακήςζώνης(π.χ.απαγ

όρευσηπροσπεράσματοςσεπερίπτωσημείωσηςτουδιαδρόμουκυκλοφορίαςσε  

1λωρίδαανάκατεύθυνση),συνοδευόμενεςαπότιςαπαραίτητεςπρόσθετες(Πρ-

1)πουκαθορίζουντηναπόστασηπουαρχίζουνταέργαή/καιέχουνεφαρμογήοιρυθμίσεις. 

 
4.2. ΖΩΝΗΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣΕΙΣΟΔΟΥ 

 
Σε αυτήν τοποθετούνταιοι πινακίδες έργων επίτηςοδού (Κ-20) καιορίουταχύτητας(Ρ-32)πουισχύεικατά 

μήκοςτηςζώνηςεργοταξίου,καθώςκαιοιπληροφοριακέςκαιρυθμιστικέςπινακίδεςκατευθύνσεωςπροςτονεργοταξι

ακόδιάδρομοκίνησης(Ρ-52καιΠ-74,75,76,77,78και79). 

 
Στηζώνησυναρμογήςεισόδουοιπινακίδεςοριοθέτησηςτηςσυναρμογής(μείωσητουαριθμούήτουπλάτουςήτουδι

αδρόμουτωνλωρίδωνκυκλοφορίας)Π-77ήΠ-

78μετουςαναλάμποντεςφανούςτοποθετούνταισεαπόστασημεταξύτουςίσημε10μέτρα. 

 
Σειδιαιτέρωςδυσχερήσυναρμογήείναιδυνατόννατοποθετείταιμικρότεροόριοταχύτηταςμόνοκατάμήκοςτηςζώνη

ςσυναρμογής. 

 
4.3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΖΩΝΗΕΙΣΟΔΟΥ 

 
Τοποθετούνταιίδιεςπινακίδεςμετηςζώνηςσυναρμογήςεισόδου. 

 
Ηπινακίδαορίουταχύτητας(Ρ-32)έχειένδειξηίσημετηνταχύτητακίνησηςτηςεργοταξιακήςζώνης. 

 
4.4. ΖΩΝΗΕΡΓΩΝ 

 
Τοποθετούνταιεπαναληπτικέςπινακίδεςορίουταχύτητος(Ρ-

32)σεαποστάσεις500μέτρωνμεταξύτους(και,κατ`εξαίρεση,μέχριτοπολύ1.000),εφόσοντομήκοςτηςζώνηςέργω

νυπερβαίνειτα500μέτρασεπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούςκαιανάπαρειάοικοδομικούτετραγώνουσεαστικές,ε

φόσοντομήκοςτουεργοταξίουυπερβαίνειτοέναοικοδομικότετράγωνο. 

 
ΓιατηνοριοθέτησητωνέργωνχρησιμοποιούνταιπινακίδεςτύπουΠ-

77ήΠ78οιοποίεςτοποθετούνταιανά20μέτρακαιηπρώτηπινακίδακαθώςκαιητελευταίαθασυνοδεύονταιαπόαναλά

μπονταφανό. 

 
4.5. ΖΩΝΗΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣΕΞΟΔΟΥ 

 
Τοποθετούνταιπινακίδεςαντίστοιχεςτηςζώνηςσυναρμογήςεισόδουοιοποίεςκατευθύνουντουςοδηγούςπροςτονκ

ανονικόδιάδρομοκίνησης. 
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Δεντοποθετούνταιπινακίδεςέργωνεπίτηςοδού(Κ-20). 

 
Καιστηνπερίπτωσηαυτή,όπωςκαικατάτηνείσοδο,είναιδυνατή,σειδιαιτέρωςδυσμενείςσυναρμογές,οκαθορισμό

ςχαμηλότερουορίουταχύτηταςαπόαυτότηςζώνηςέργων. 

 
4.6. ΖΩΝΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Τοποθετούνταιοιπινακίδεςτέλουςορίουταχύτητος(Ρ37)καιάρσηςτωνλοιπώνρυθμίσεων,πουέχουνεπιβληθείγια

τηνπεριοχήτουεργοταξίου(Ρ-36). 

 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 
5.1. ΜΕΓΕΘΟΣ 

 
Οιπινακίδεςσήμανσηςπουθαχρησιμοποιούνταιστηνεργοταξιακήσήμανσηθαείναιτουιδίουμεγέθουςμεαυτέςτης

μόνιμηςσήμανσηςτουοδικούτμήματοςστοοποίοτοποθετούνται. 

 
Κατ`εξαίρεσηκαιμόνοσεπερίπτωσηζωνώνιδιαίτεραδυσχερώνήυψηλούβαθμούκινδύνου,μπορείναχρησιμοποι

ούνταιπινακίδεςδιαφορετικούμεγέθουςαπόαυτέςτηςμόνιμηςσήμανσης,μεεφαρμογήτηςδιαδικασίαςπουπεριγρ

άφεταιστοΚεφάλαιο6τηςπαρούσαςπροδιαγραφής. 

 
5.2. ΧΡΩΜΑ 

 
Βασικόστοιχείοτηςχρωματικήςδιαφοροποίησηςτηςεργοταξιακήςαπότηνμόνιμησήμανσηαποτελείτοεξωτερικόπ

ερίγραμμα-

υπόβαθροτωνπινακίδων,χρώματοςκιτρίνου,ορθογώνιουσχήματος,όπωςστασυνημμένασεπαράρτημασκαριφή

ματαφαίνεται.Οιπληροφοριακέςκαιοιρυθμιστικέςπινακίδεςθαέχουνακριβώςίδιαχρωματικάχαρακτηριστικάμεαυτ

άτηςμόνιμηςσήμανσης,μεεξαίρεσητιςπινακίδεςΠ-69,Π-70καιΠρ-

1,πουθαέχουνκίτρινουπόβαθροαντίτουλευκούτηςμόνιμηςσήμανσηςκαιδενθαέχουνκίτρινοεξωτερικόυπόβαθρο

όπωςόλεςοιάλλεςπινακίδες. 

 
Οι πινακίδεςαναγγελίαςκινδύνουθαέχουντο εσωτερικόυπόβαθρολευκό(αντίτουκίτρινου πουισχύει 

γιατηνμόνιμησήμανση)ώστεναέχουνκαλήχρωματικήαντίθεσημετοκίτρινοεξωτερικόυπόβαθρο. 

 
ΟιοριοδείκτεςτηςκυρίαςζώνηςεργοταξίουκαθώςκαιοιπινακίδεςπουενσωματώνουντηνπινακίδαΡ-

52καιτουςαναλάμποντεςφανούςστηζώνησυναρμογήςεισόδουθααποτελούνταιαπόκόκκινεςκαιλευκέςαντανακλ

αστικέςλωρίδεςεναλλάξ,μευλικόπουθαδιαθέτειχαρακτηριστικάαντανακλαστικότηταςτουλάχιστοντύπου11. 

 
5.3. ΥΛΙΚΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Τοσώματωνπινακίδωνθακατασκευάζεταιαπότοίδιουλικόμεαυτότωνπινακίδωνμόνιμηςσήμανσηςτουτμήματος. 

Τοοπισθαντανακλαστικόυλικότηςπρόσθιαςεπιφάνειαςτωνπινακίδωνθαείναιμιαςκατηγορίαςανώτεροαπόαυτότ

ηςμόνιμηςσήμανσηςτουοδικούτμήματος(δηλαδήτύπουΙΙανηοδόςείναισημασμένημεπινακίδεςμόνιμηςσήμανσ

ηςαντανακλαστικότηταςτύπουΙκαιτύπουΙΙΙ(υπερυψηλήςαντανακλαστικότητος)ανηοδόςείναισημασμένημεπινα

κίδεςμόνιμηςσήμανσηςαντανακλαστικότηταςτύπουΙΙ). 

 
Τουλικότουκίτρινουεξωτερικούυποβάθρουθαείναιφθορίζοναντανακλαστικόυλικόυψηλήςήυπερυψηλήςαντανα
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κλαστικότηταςόπωςεπίσηςκαιτοκανονικόυπόβαθροστιςπινακίδεςΠ-69καιΠ-

70πουδενέχουνεξωτερικόυπόβαθρο. 

 
5.4. ΣΤΗΡΙΞΗΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 
Προκειμένουπερίεργοταξιώνμακράςδιάρκειαςηστήριξητωνπινακίδωνθαγίνεται,ενγένει,μετονίδιοτρόπομετιςπι

νακίδεςμόνιμηςσήμανσης(πάκτωσηστοέδαφος). 

 
Στιςθέσεις,όπουμεεπαρκήαιτιολόγηση,δενείναιδυνατήητοποθέτησηπινακίδωνμεμόνιμηστήριξη,καθώςκαισεπ

εριπτώσειςεκτελουμένωνέργωνμικρήςχρονικήςδιάρκειαςπουχρησιμοποιούνταικινητέςπινακίδες,θαπρέπειοιχ

ρησιμοποιούμενεςβάσειςναείναιαρκούντωςσταθερές,ώστεναμηνδημιουργείταιπρόβλημασταθερότητοςλόγωα

νεμοπίεσης,ναπληρούντιςαπαιτήσειςγιαπαθητικήασφάλειακατάτηνπρόσκρουσηοχήματοςεπίαυτώνκαινατοπ

οθετούνταιεύκολα.Οιβάσειςστήριξηςθαέχουνσχήμαορθογωνικόήκυκλικόκαιοιδιαστάσειςτουςθαεπιλέγονταιώ

στεναπληρούνταιοιαπαιτήσειςευστάθειαςχωρίςπρόσθεταφορτίαήμεταγενέστερητοποθέτησηαντίβαρων.Τούψ

οςτηςβάσηςστήριξηςδενπρέπειναυπερβαίνειτα120mm,οιδεγωνίεςκαιακμέςπρέπειναεξομαλύνονταιήναστρογ

γυλεύονταιΟιβάσειςστήριξηςπρέπεινακατασκευάζονταιαπόσκυρόδεμα,χάλυβα,καουτσούκήάλλοσκληρόυλικό 

 
Οιπινακίδεςσήμανσηςθαπρέπειναείναιτοποθετημένεςσεεπαρκέςύψος,ώστεναγίνονταιεγκαίρωςαντιληπτέςαπ

ότουςοδηγούς.Τοελάχιστούψοςκάτωάκρουπινακίδοςορίζεταισε1,20μέτρασεπεριαστικέςκαιυπεραστικέςοδούς

και2.30μέτρασεαστικές,εφόσονυπάρχεικίνησηπεζώνσταπεζοδρόμια. 

 
Τοποθέτησηπινακίδωνσεμικρότερούψος(π.χ.σετριγωνικέςβάσεις)καιπάντωςόχιμικρότεροτου1,00 

μέτρου,τηςαποστάσεωςμετρουμένηςαπότοκάτωάκροτηςπινακίδας,επιτρέπεταιμόνοσεεργοτάξια 

μικρήςδιάρκειας(κάτωτων48ωρών),σεκαμιάόμωςπερίπτωσηδενεπιτρέπεταιηχρησιμοποίησηπρόσθετωνστοι

χείων(πρόσθεταφορτίαήμεταγενέστερητοποθέτησηαντίβαρων)γιατηναύξησητηςευστάθειαςκαιτηναποφυγήαν

ατροπήςλόγωανεμοπίεσης.Ηελάχιστηπλευρικήαπόστασηαπότηνοριογραμμήτουοδοστρώματοςήαπότοόριοτ

ουδιάδρομουκυκλοφορίαςοχημάτωνείναι0,50μ.καιτο 

μέγιστοαντίστοιχο1,50μ. 
 

Οιπινακίδεςοριοθέτησηςτωνέργων(Π-77,Π-

78)τοποθετούνταιαπευθείαςστηβάσηστηριξηςμεαπόστασητηςκάτωακμήςαπότηνεπιφάνειακυκλοφορίαςπερί

που20εκατοστά(αποδεκτόμέχρι60εκατοστάδιατηρούμενοσταθερόσεόλοτωνμήκοςτηςζώνηςέργων). 

 
Επίσηςείναιδυνατηηχρησιμοποίησητωννέαςτεχνολογίας,αναδιπλούμενωνπινακίδων(ΓοIΙ-υρsigns). 

 

5.5. ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οιπρόσθετεςπινακίδες(π.χ.Πρ.1)πουσυνοδεύουντιςκύριεςπινακίδεςσήμανσηςκατασκευάζονταιαπότοίδιουλικ

όκαιμεμέγεθοςμεανάλογοαυτές. 

 
6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΗΜΑΝΣΗ 

 
6.1. ΧΡΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
Ηοριζόντιαπροσωρινήεργοταξιακησήμανση,ανεξαρτήτωςυλικούκαιτύπου(γραμμησυνεχής,απλήήδιπλή,διακε

κομμένηκαι λοιπάσύμβολα)θαγίνεται 

μεκίτρινοχρώμαδιαγράμμισηςώστεναγίνεταιαμέσωςαντιληπτήηδιαφοροποίησητηςαπότηνμόνιμη,τηςοποίας,
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βεβαίως,επικρατεί. 

 
Γιατηνοριζόντιασήμανσηθαχρησιμοποιείταια)ειδικόχρώμαδιαγράμμισηςήβ)αυτοκόλλητεςταινίεςάριστηςποιότ

ηταςκαιαντανακλαστικότητας,τουλάχιστονίσηςμετηναντίστοιχητουχρώματοςδιαγράμμισης,οιοποίεςθαπρέπει

μετάτοπέραςτωνεργασιώντουεργοταξίουναμπορούννααφαιρούνταιπλήρωςκαιευχερώς,χωρίςυπολείμματαστ

οοδόστρωμα.Ταχαρακτηριστικάκαιοιφωτοτεχνικέςκαιλοιπέςιδιότητεςτωνυλικώνοριζόντιαςσήμανσης-

διαγράμμισηςακολουθούντιςπροδιαγραφέςκαιταΕυρωπαϊκάΠρότυπα(ΕΝ1436,ΕΝ1790κα). 

 
Οιδιαστάσειςαυτώνθαείναιωςπροςταπλάτη,ταμήκητιςαποστάσειςτωνγραμμώνταίδιαμεαυτάτης 

μόνιμηςσήμανσης. 
 

Ηυφιστάμενηοριζόντιασήμανσηστιςπεριοχέςτωνέργωνθαπρέπεινααπομακρύνεται,απαλείφεταιήκαλύπτεται,

προςαποφυγήδημιουργίαςπαρανοησεωνμεδυσμενείςεπιmώσειςστηνοδικηασφάλεια. 

 
6.2. ΠΕΔΙΟΕΦΑΡΜΟΓΗΣΧΡΩΜΑΤΩΝΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ/ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝΤΑΙΝΙΩΝ 

 
Χρώμαδιαγράμμισηςθαχρησιμοποιείταιστιςπεριπτώσειςπουδενθαυπάρχειπρόβλημααπότηνπαραμονήτηςορι

ζόντιαςσήμανσηςμετάτηναποπεράτωσητωνέργων.Ενδεικτικά,γιατοπεδίοεφαρμογήςχρώματοςδιαγράμμισηςα

ναφέρονταιοιπεριπτώσεις: 

 
o Στις περιοχέςπουη κυκλοφορίακατάτηδιάρκεια 

τωνέργωνδιεξάγεταιστοοδικόδίκτυοαστικόκαιυπεραστικό ή περιαστικό,παράπλευρα από τον εργοταξιακό 

χώρο(παράλληλα προς τηνΖώνη `Εργωνκαισεόλοτομήκοςαυτής). 

 
o Στοπαράπλευροδίκτυοότανδιοχετεύεταισ`αυτόηκυκλοφορίατουοδικούδικτύουαστικούκαιυπεραστικο

ύήπεριαστικού,στοοποίοεκτελούνταιέργα. 

 
Αυτοκόλλητηταινίαδιαγράμμισηςχρησιμοποιείταιστιςπεριπτώσειςόπουμετάτηναποπεράτωσητωνέργωνδιαφο

ροποιείταικαθ`οιονδήποτετρόποοδιάδρομοςκυκλοφορίαςτωνοχημάτωνκαιηεπόμενηστρώσηασφαλτικούοδοσ

τρώματοςμετηναντίστοιχηδιαγράμμισηδενπροβλέπεταιναγίνειάμεσα(ταυτόχροναμετηναποπεράτωσητωνέργ

ων).Στηνπερίπτωσηαυτήηχρησιμοποίησηαυτοκόλλητηςταινίας,ηοποίαθααφαιρείταιαμέσωςμετάτηναποπερά

τωσητωνέργων,συμβάλλειστηνσαφήκαθοδήγησητωνοδηγώνενώαντίθεταηδιαγράμμισημεχρώμαδημιουργείσ

ύγχυσηωςπροςτηνακολουθητέαπορεία,εξαιτίαςτηςαδυναμίαςπλήρουςαποξήλωσης/απάλειψηςτης.Ενδεικτικά

,γιατοπεδίοεφαρμογήςτωναυτοκόλλητωνταινιώνδιαγράμμισηςαναφέρονταιοιπεριοχές: 

 
o Ζώνησυναρμογήςεισόδου 

 
o Ζώνησυναρμογήςεξόδου 
 
6.3. ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Γιατην καλύτερη αντίληψη τωνδιαγραμμίσεων από 

τουςοδηγούς,σεκρίσιμεςκυκλοφοριακέςκαταστάσεις,επιβάλλεταιηχρήσηπρόσθετωνστοιχείωντονισμούτηςορι

ζόντιαςσήμανσηςμε: 

 
o "μάτιαγάτας" 

 
o ειδικούςτριγωνικούςοριοδείκτες("φτεράκαρχαρία"). 
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Οι ανακλαστήρες οδοστρώματος 

θαείναικίτρινουχρώματοςστοσώμακαιστααντανακλαστικάστοιχείακαιθαπληρούντιςαπαιτήσειςτωνσχετικώνΕυ

ρωπαϊκώνΠροτύπων(ΕΝ1463-

1),ενώοιειδικοίοριοδείκτεςθαείναιεπαναφερόμενοι(ανακλινόμενοι)καιθαφέρουνσεόλοτούψοςτουςαντανακλασ

τικάστοιχείαλευκούχρώματος,μεδείκτηαντανακλαστικότηταςτουλάχιστονίσομετουΤύπουΙΙτηςσχετικήςΠροδιαγ

ραφήςΣ311. 

 
Ωςπεδίοεφαρμογήςτωνστοιχείωναυτώναναφέρονταιενδεικτικά: 

 

o Στιςζώνεςσυναρμογής 
 
o Σεδιατομέςπεριορισμένουπλάτους(κάτωτων7,50μέτρωνσευπεραστικέςκαι6.50μέτρωνσεαστικέςοδού

ς)μεδιεξαγωγήκαιτωνδύοκατευθύνσεωνκυκλοφορίαςαπόένανκλάδοοδού. 

 
o Σεθέσειςόπουηοριογραμμήτης οδού δεναπέχειικανή απόσταση (κάτω του 1,00μέτρου) από 

τοάκροτουοδοστρώματοςή/καιστηνπερίπτωσηύπαρξηςεμποδίωνπλησίοντηςοριογραμμης. 

 
Ηδιάταξητωνανακλαστήρωνοδοστρώματος(πουακολουθείτιςπροσωρινέςτεχνικέςπροδιαγραφές),απεικονίζε

ταιστοσχετικόσχέδιοτουπαραρτήματος. 

 
7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
7.1. ΦΩΤΕΙΝΗΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Γενικάπρέπεινααποφεύγεταιναχρησιμοποιείταιπροσωρινήφωτεινήσηματοδότησηγιατηρύθμισητηςκυκλοφορί

αςστιςπεριοχέςτωνέργωνστουπεραστικόκαιπεριαστικόοδικόδίκτυο,ενώστοαστικόδίκτυοεπιτρέπεταιμόνοεάνκ

υκλοφοριακοίλόγοιτηςπεριοχήςτοαπαιτούν.Υποχρεωτικάτοποθετείταιφωτεινήσηματοδότησηστηνπερίπτωση

αντιστρεπτήςροήςτηςκυκλοφορίας,ηοποίαθαπρέπεινααποφεύγεται. 

 
Φωτεινήσηματοδότησηεπιτρέπεταιναχρησιμοποιείταιμεχειροκίνητοέλεγχο,μόνο,στιςεισόδους.εξόδουςτωνερ

γοταξίωναπόκαιπροςτοοδικόδίκτυοαστικόκαιυπεραστικό,γιαναεξασφαλίζεταιηασφαλήςείσοδοςκαιέξοδοςτων

οχημάτωντουεργοταξίου. 

 
Η ύπαρξη της φωτεινής σηματοδότησης γνωστοποιείταιμε την τοποθέτηση τωνσχετικώνπινακίδων(Κ-

21,Πρ-1). 

 
Σεειδικέςπεριπτώσεις(Kυρίωςσεαυτοκινητόδρομουςμευψηλούςφόρτους)είναιδυνατόνναεπιβάλλεταιηχρήσηπ

ινακίδωνμεταβλητώνμηνυμότων(variablemessagesignsVMS),οιοποίεςδενυποκαθιστούντηναπαιτούμενηεργο

ταξιακήσήμανση,αλλάλειτουργούνσυμπληρωματικάπροςαυτή. 

 
Ηφωτεινή  σηματοδότηση,  καθώςκαιοι  πινακίδεςμεταβλητούμηνύματοςακολουθούντις  

ισχύουσεςπροδιαγραφέςκαιταΕυρωπαϊκόΠρότυπα. 

 
7.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥΔΙΑΔΡΟΜΩΝΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
o ΚυκλοφοριακοίΚώνοι 
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Οικυκλοφοριακοίκώνοικατασκευάζονταιαπόπολυαιθυλαίνιο,Ρ.V.C.,κ.λπ.,έχονταςολόκληρητηνεπιφάνειατους

αντανακλαστική,μεαντανακλαστικέςλευκέςλωρίδες,όπωςορίζουνοιεθνικέςπροδιαγραφέςπουισχύουν,καιέχου

νύψοςτουλάχιστον750mm.Ηπλήρωςαντανακλαστικήεπιφάνειατουςεξασφαλίζειυψηλήευκρίνειακαιορατότηταα

πόμεγόληαπόστασηκαιαντοχήσεβανδαλισμούςκαιρύπους,στοιχείασυνήθησταεργοτάξια. 

 
Μπορείναχρησιμοποιούνταιστηθέσηφανώνκινδύνου,(πινακίδων,επίπεδωνδιαγραμμίσεωνκαιγιαναυποδεικνύ

ουνταόρια 

ενόςβραχυπρόθεσμαπροσπελάσιμουκαταστρώματοςμέσααπόπεριοχέςέργωνκαικινητώνζωνώνεργασίαςστοι

χείακαιθαπληρούντιςαπαιτήσειςτωνσχετικώνΕυρωπαϊκώνΠροτύπων(ΡΓΕΝ13422). 

 
o ΠινακίδεςΟριοθέτησης`Εργων(Π-77καιΠ-78) 

 
Τοποθετούνταιμεμέγιστηαπόστασημεταξύτους20μέτραστηζώνηέργωνκαι10μέτρωνστηνζώνησυναρμογής:Εχ

ουνεγκάρσιεςδιαγώνιεςραβδώσειςκόκκινουκαιάσπρουχρώματοςαπόαντανακλαστικόυλικότουλάχιστοντύπουΙ

Lκαικαθοδηγούντηνκυκλοφορίαπροςστηκατεύθυνσητωνραβδώσεων.Οιδιαστάσειςτωνπινακίδωνοριοθέτησης

έργωνπρέπειναείναι:πλάτος200,250,300καιύψοςαντίστοιχα800,1000,1.200σεmm. 

 
o ΕξοπλισμόςΑποκλεισμούΛωρίδων 

 
Οι λωρίδες κυκλοφορίας ή τα ερείσματα μπορεί 

νααποκλείονταιμεχρήσηοχήματοςαποκλεισμούλωρίδωνήενόςρυμουλκούμενουφορείου(trailer)(κινητήμονόδα

σήμανσης),κυρίωςσεπεριπτώσειςεργοταξίων 

μικρήςχρονικήςδιάρκειας 

(σταθερώνήκινητών).Οεξοπλισμόςαποκλεισμούλωρίδωναποτελείταιαπόμίατυποποιημένη φωτεινήδιάταξη, 

που ενσωματώνει την πινακίδαΡ-52αή 

Ρ.52δ,ανάλογαμετηνπερίσταση,καιφωτεινόαναλάμπονσήμα(βέλος)σεσχήματόξου,ώστενακαθοδηγείτηνκυκλ

οφορίαπροςτααριστεράήπροςταδεξιό(όπωςφαίνεταισεσκαρίφημα). 

 
Ηαπόστασημεταξύ τουεξοπλισμούαποκλεισμούλωρίδων(οχήματος ή ρυμουλκουμένουφορείου)και 

τηςζώνηςέργων,εξαρτόταιαπότηνταχύτητακυκλοφορίαςτωνοχημάτωνκαιείναικατ`ελόχιστον30μ.(γιαταχύτητα

90χλμ/ώραείναι45μ.). 

 
o ΦανοίΚινδύνου 

 
Οιφανοίκινδύνουείναιφορητέςσυσκευέςπουαποτελούνταιαπόαναλάμπουσεςλυχνίες(λόμπες),χαμηλήςεντάσε

ωςκίτρινουχρώματοςκαιλειτουργούνμεσυσσωρευτέςενέργειας.Οιαναλάμποντεςφανοίχρησιμοποιούνταιγιατη

νεπισήμανσηκινδύνουκαιτην οπτικήκαθοδήγησητων οδηγώνκαιτοποθετούνταιπάνωαπότιςπινακίδεςπ-77,π-

78στηνζώνησυναρμογής,σεκάθεπινακίδακαιστηζώνηέργωνστηνπρώτηκαιστηντελευταίαπινακίδα. 

 
Οιφανοίκινδύνουτοποθετούνταισεελάχιστηαπόστασηαπότηνεπιφάνειακύλισης0,90μ.Οιαναλά

μποντεςφανοίπρέπειναακολουθούνταΕυρωπαϊκάΠρότυπα(ρΓΕΝ12352) 

7.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣΚΑΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
o ΦορητάΣτηθαίαΑσφαλείαςαπόΣκυρόδεμαήΑλλοΥλικό 
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Φορητάστηθαίαασφαλείαςαπόσκυρόδεμαχρησιμοποιούνταιμεταξύτωνλωρίδωνκυκλοφορίαςγιαναπροστατεύ

σουνταοχήματαπουεκτρέπονταιαπότοναεισχωρήσουνσεπεριοχήέργωνήγιαναδιαχωρίσουναντίθεταρεύματακ

υκλοφορίας,όπουείναιαπαραίτητεςοιεργασίεςκαιστις2λωρίδες. 

 
Οτύποςτωνστηθαίωνπουχρησιμοποιούνταικαθορίζεταιαπόμελέτημεβάσητοεπιθυμητόεπίπεδοσυγκράτησηςτ

ουΕυρωπαϊκούΠροτύπουΕΝ1317μέρος2. 

 
o ΑνακλαστήρεςοδοστρώματοςκαιΠρόσθεταΑντανακλαστικάΣτοιχείαΣήμανσης 

 
Προσωρινάαντανακλαστικάστοιχείαπροσαρμόζονταιμεεπικόλλησηαλλάχωρίςκαρφιάκαιαφαιρούνταιεύκολαχ

ωρίςνακαταστρέφουντηνεπιφάνειατουδρόμου.Πρέπειναχρησιμοποιούνταισεσυνδυασμόμετηνοριζόντιασήμα

νσηκαιτοσώμακαιτααντανακλαστικάστοιχείατους,προκειμένουπερίεργοταξιακήςσήμανσης,ναείναικίτρινουχρ

ώματος. 

 
o ΤαινίεςΑκουστικήςΠροειδοποίησης 

 
Aυτοκόλλητεςταινίεςπου τοποθετούνταιστοοδόστρωμακάθεταπροςτον 

άξονατηςοδού.Ηδιαμόρφωσητηςάνωεπιφάνειαςτουςείναιτέτοιαπουκατάτηνδιέλευσητωνοχημάτωνπάνωαπό

αυτήνακούγεταιέναςαρκετάέντονοςθόρυβοςμέσαστοόχημαπουεντείνειτηνεγρήγορσητωνοδηγώνπουδιέρχοντ

αιπάνωαπόαυτές. 

 
Συνιστάταιηχρήσητουςσεπεριπτώσειςεργοταξίωνπουβρίσκονταισετμήματαοδούμεπολύμεγάλεςευθυγραμμίε

ςκαιτεταμένεςκαμπύλεςπουσυντείνουνστηνχαλάρωσητηςπροσοχήςτωνοδηγών. 

 
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΕΙΔΙΚΩΝΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 
Στιςπεριπτώσεις,όπουοσχεδιασμόςτηςεκτροπήςτηςκυκλοφορίας,δενεμπίπτεισεκαμίααπότιςτυπικέςκατηγορί

εςπουαναφέρονταιστοπαρόνκείμενο,εάνδηλαδήυπάρχειαντικειμενικήδυσκολίαεφαρμογήςτωνγεωμετρικώνστ

οιχείωνκαιτωνπροδιαγραφών,οανάδοχοςυποχρεούταιναακολουθήσειτηνπαρακάτωδιαδικασία: 

 
Ι.Κατάτηνπροετοιμασίατουχρονοδιαγράμματοςεργασιών,ναεντοπίσειτιςπεριοχέςστιςοποίεςδενυπάρχειηδυ

νατότηταεφαρμογήςκάποιουαπότατυπικάσκαριφήματατουκεφαλαίου10. 

 
ΙΙ.Γιακάθεμίααπόαυτέςτιςπεριπτώσειςναετοιμάσειμίαπρότασηεκτροπής,στηνοποίαθαπεριλαμβάνονταιόλατ

ααπαραίτηταστοιχείασχεδιασμού(γεωμετρικάχαρακτηριστικά,όριαταχύτητας,οριζόντιακαικάθετησήμανσηκα

ιστοιχεία ασφάλισης) και νατην υποβάλλειστην επιβλέπουσα υπηρεσίαγιαέγκριση. 

 
Οανάδοχοςυποχρεούταιναπροβείστιςπαραπάνωενέργειεςτοελάχιστοδύομήνεςπριντηνπρογραμματισμένηημ

ερομηνίαέναρξηςτωνεργασιώνσεκάθεένααπότατμήματαπουέχειεντοπίσειωςπροβληματικάόσοναφορότιςεκτ

ροπέςκυκλοφορίας. 

 
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
9.1. ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ 

 
Ησυντήρηση της εργοταξιακής σήμανσης -ασφάλισηςπρέπεινα γίνεται κατά 

τρόποπουναεξασφαλίζειότιαυτήθαπαραμένειστηνορθήθέση,σεκαλήκατάστασηκαιμεσυνθήκεςπουθατηνκάνο

υνάμεσακαιξεκάθαρααντιληπτήαπότουςεπερχόμενουςοδηγούςόλεςτιςώρεςτηςημέραςκαιτηςνύκταςκαικάτωα
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πόοποιεσδήποτεκλιματολογικέςσυνθήκες. 

 
Προςτοσκοπόαυτόνπρέπειναυπάρχει,απότηντοποθέτησηαυτήςκαιμέχριτηντελικήαποξήλωσήτης,πρόγραμμα

τακτικήςσυντήρησηςκαιπρόβλεψηδιαδικασίαςέκτακτηςσυντήρησης,γιαειδικέςπεριπτώσειςπιθανήςφθοράςστο

ιχείωναυτής. 

 
9.2. ΤΑΚΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Ητακτικήσυντήρησητηςεργοταξιακήςσήμανσης-

ασφάλισηςθαδιενεργείταισεσυγκεκριμένεςχρονικέςστιγμέςπουθακαθορισθούνμεειδικόπρόγραμμαπουθα  

υποβάλειοανάδοχοςκαι  θα  εγκρίνειηεπιβλέπουσαυπηρεσίαταυτοχρόνωςμετημελέτητηςενλόγωσήμανσης-

ασφάλισης. 

 
Ητακτικήσυντήρησηπεριλαμβάνει: 

 

o Τοντακτικόέλεγχοπουδιενεργείταιγιαναδιαπιστωθείκατάπόσοησήμανσηκαιταστοιχείαασφάλισηςείν

αισεκαλήκατάστασηκαιναεντοπισθούναυτάπουχρειάζονταισυντήρησηήαντικατάσταση. 

 
o Τοπρόγραμμασυντήρησης/αντικατάστασηςσήμανσηςή/καιστοιχείωνασφάλισηςπουστηρίζεταιστιςε

κθέσειςτακτικούελέγχουκαιδιενεργείταιμέσασε24ώρεςαπότοπέραςτουελέγχου. 

Τόσοτοπόρισματουελέγχου,όσοκαιοιδραστηριότητεςσυντήρησης/αντικατάστασηςθαγίνονταισεειδικάφυλλάδι

απουθαυποβάλλονταιστηνεπιβλέπουσαυπηρεσία(βλ.Κεφ.8.3"Διαρκήςδιαδικασίαελέγχου"). 

 
9.3. ΕΚΤΑΚΤΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Πέραντηςτακτικήςσυντήρησηςτηςεργοταξιακήςσήμανσης-ασφάλισης,είναιαναγκαίακαιηύπαρξη 

μηχανισμούαντιμετώπισηςέκτακτωνπεριστατικών(ατυχήματα,ακραίεςκαιρικέςσυνθήκες,κλοπές,βανδαλισμοίκ

.λπ.)πουείναιδυνατόνναπροκαλέσουνφθορέςστηνεργοταξιακήσήμανση/ασφάλιση. 

 
Προςτοσκοπόαυτόνουπεύθυνοςκάθεεργοταξιακήςζώνηςοφείλειναενημερώνειάμεσατονυπεύθυνοασφαλείαςτ

ουεργοταξίουγιαοποιοδήποτεπεριστατικόσυμβείκαιπουτυχόνθαπροκαλέσειφθοράστησήμανση/ασφάλιση 

τηςζώνηςτηνοποίαελέγχειΕπίπλέονουπεύθυνοςασφαλείαςτουεργοταξίουοφείλειναενημερώνεταιαπότοντοπικ

όΣταθμόΤροχαίας,γιατυχόνύπαρξηπεριστατικούπουέχειπροκαλέσειφθοράστησήμανση/ασφάλισηεκτόςτηςκυ

ρίαςζώνηςτουεργοταξίουτηνοποίαμπορείναελέγξειάμεσαουπεύθυνοςτηςεργοταξιακήςζώνης. 

Στιςπεριπτώσειςπουπαρουσιασθείοποιαδήποτεφθορά,οανάδοχοςοφείλειναενεργείάμεσαγιατησυντήρηση/αντικ
ατάστασητωνφθαρμένωνστοιχείων(βλ.Κεφ.8.3"Διαρκήςδιαδικασίαελέγχου"). 

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛΕΓΧΟΥ 
 

10.1. ΜΕΛΕΤΗΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣΣΗΜΑΝΣΗΣΚΑΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Ημελέτηεργοταξιακήςσήμανσηςκαιασφάλισηςθαπρέπειναγίνεταιαπόμηχανικόκάτοχομελετητικούπτυχίουστην

κατηγορίατωνσυγκοινωνιακώνέργων,μεμέριμνακαιευθύνητουαναδόχουτουέργουκαιναεγκρίνεταιαπότηνεπιβ

λέπουσαυπηρεσία. Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεταικάποια 

ιδιαίτερηδυσχέρειαγιατηνεκπόνησητηςμελέτηςεργοταξιακήςσήμανσης,οανάδοχοςοφείλειναζητήσειτηβοήθεια

τηςεπιβλέπουσαςυπηρεσίαςγιατησύνταξηαυτής(βλ.κεφ.6τηςπαρούσας).Επίσης,όπουκριθείαναγκαίο,είναιδυ

νατόνναζητείταικαιηγνώμη/συνδρομήτουοικείουτμήματοςΤροχαίαςπουελέγχειτηνπεριοχήτουεργοταξίου. 
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Όλεςοιμελέτεςοφείλουννασυμμορφώνονταιμεα)τιςδιατάξειςτουΚώδικαΟδικήςΚυκλοφορίαςκαιτωννόμωνπερί

εκτέλεσηςέργωνκαιβ)μετιςαπαιτήσειςτηςπαρούσαςπροδιαγραφής. 

Στηνυπόψημελέτηκαιανάλογαμετιςτοπικέςσυνθήκες,θαπρέπειναυπάρχειπρόβλεψηγιαταχείακαιασφαλήδιέλε

υσηοχημάτωνέκτακτηςανάγκης 

 
10.2. ΈΛΕΓΧΟΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΗΝΠΡΑΞΗ 

 
Μόλιςτοεργοτάξιοείναιέτοιμογιανατεθείσελειτουργία,οανάδοχοςοφείλειναενημερώσειτηδιευθύνουσαυπηρεσία

ώστενατοεπισκεφθείεπίτόπουοεπιβλέπωνμηχανικόςκαιναελέγξειλεπτομερώςτηνεφαρμογήτωνδιαλαμβανομέ

νωνστημελέτηεργοταξιακήςσήμανσηςπουέχειυποβληθείκαιεγκριθεί. 

 
10.3. ΔΙΑΡΚΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Οανάδοχος,σεόλητηνδιάρκειαλειτουργίαςτουεργοταξίου,οφείλειναπροβαίνεισετακτικούςελέγχους,σεχρονικάδ

ιαστήματαόχιαραιότερατωντριώνημερώνγιαναδιαπιστώνειότιόλαταστοιχείασήμανσηςκαιασφάλισηςείναιστησ

ωστήθέσηκαιβρίσκονταισεκαλήκατάστασηκαιόπουτούτοδενσυμβαίνει,ναπροβαίνειστηνέγκαιρησυντήρηση/αν

τικατάστασητωνελλειπόντωνστοιχείων. 

 
Σεπεριπτώσειςκαταστροφήςτωνστοιχείωνσήμανσης-

ασφάλισηςλόγωεκτάκτουπεριστατικού(ατύχημα,ακραίεςκαιρικέςσυνθήκες),οεργοταξιάρχηςοφείλειναελέγχειτ

αστοιχείαπουκατεστράφησανκαιναπροβαίνειστηνεντός24ωρώναντικατάστασήτους,μεκοινοποίησητηςενέργει

άςτουπροςτηνεπιβλέπουσαυπηρεσία. 

 
Ηεπιβλέπουσαυπηρεσίαοφείλειναπροβαίνει,επίσηςσετακτικούςελέγχους,σεχρονικάδιαστήματαόχιαραιότερατ

ων10ημερών,γιαναεξακριβώνειτησυμμόρφωσητουαναδόχουμεταπαραπάνω. 

 
10.4. ΕΛΕΓΧΟΣΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ 

 
Μετάτοπέραςτωνεργασιώντουκάθεεργοταξίου,οανάδοχοςσεσυνεργασίαμετηνεπιβλέπουσαυπηρεσίαοφείλειν

απροβαίνεισεέλεγχογιαναδιαπιστωθείανόλαταστοιχείατηςεργοταξιακήςσήμανσης 

- ασφάλισηςέχουναποξηλωθεί,ώστεναμηδημιουργείταισύγχυσηστουςκινούμενους,στοοδικότμήμα,οδηγούς

καιεάνέχειαποκατασταθείηκανονικήκατακόρυφηκαιοριζόντιασήμανσηκαθώςκαιηασφάλιση. 

 
10.5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Γιατονέλεγχοτηςορθήςεφαρμογήςτωναρχώντηςδιαδικασίαςελεγχουπουπεριγράφηκε,θαυπάρχει,γιακάθεεργοτ

αξιακήζώνη,ειδικόέντυποστοοποίοθααναγράφονταιτουλάχιστονταακόλουθαστοιχεία: 

o Αριθμόςκαιείδοςπινακίδωνπουπρέπειναέχουντοποθετηθεί.-`Ελεγχοςορθήςτοποθέτησήςτους. 

 
o Οριζόντιασήμανση.Διαγραμμίσειςκαιπρόσθεταστοιχεία.`Ελεγχοςορθήςτοποθέτησήςτους. 

 
o Περιπολίαγιατοντακτικόέλεγχοτηςεργοταξιακήςσήμανσηςαπότονανάδοχο.-Διαδικασίασυντήρησης. 

 
o ΠεριπολίαγιατοντακτικόέλεγχοαπότηνΥπηρεσία. 

 
o `Εκτακτοιέλεγχοι-περιστατικά. 

 
Σε όλατα ως άνω στοιχείαθα υπάρχειτο όνομα καιη υπογραφήαυτούπου 
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διενήργησετουςπροβλεπόμενουςελέγχους,ηημερομηνίατουκάθεελέγχουκαιηώρααυτού. 

Σεπαράρτημαεμφανίζεταιμίατυπικήμορφήκαταλόγουελέγχου. 
 

Οκάθευπεύθυνοςεργοταξίουμπορείναχρησιμοποιείαυτήτημορφήήοποιαδήποτεάλληπαρόμοιακρίνειπλέοναπο

τελεσματική,εφόσοναυτήεγκριθείκαιαπότηνεπιβλέπουσαυπηρεσία. 

 
Επίπλέοντωνπαραπάνω,θαπρέπεικατάτηφόρτωσητωνπινακίδωνσήμανσηςκαιτωνστοιχείωνασφάλισηςσταοχ

ήματαναγίνεταιλεπτομερήςέλεγχοςτωνπινακίδωνκαιστοιχείωνασφάλισηςώστενα 

μήνπαρουσιάζεταιοποιαδήποτεέλλειψηκατάτηντοποθέτησηαυτών. 
 

11. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΚΑΙΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 
 

11.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Κατάτοστάδιοπρογραμματισμούτωνενεργειώνσύνταξητωνδιαδικασιώνπουαφορούνστοκλείσιμολωρίδωνκυκλ

οφορίας,θαπρέπει: 

 
o Ναπροετοιμάζεταιένασχέδιοκυκλοφοριακούελέγχουπουθαεξυπηρετείτηκυκλοφορίαμεελάχιστηκαθ

υστέρηση. 

 
o Νακαθορίζονταιασφαλείςπεριοχέςέργων. 

 
o Νακαθορίζονταισαφείςζώνεςασφάλειας,παρακείμενεςστιςπεριοχέςέργων. 

 
o Προκειμένουπερίαστικώνπεριοχώνναγίνεταιοσχεδιασμόςασφαλώνδιαδρόμωνκίνησηςπεζών,μεγε

ωμετρικάχαρακτηριστικά(πλάτοςδιαδρόμου,εξασφάλισησυνέχειας,αντιστοίχισημεδιαβάσειςοδού)ικανάναεξυ

πηρετήσουντουςυπάρχοντεςφόρτουςπεζών. 

 
o Ναπαρέχεταιασφαλήςπρόσβασηπροςκαιαπότουςχώρουςεργασιών,γιατουςεργαζόμενουςκαιταεργ

οταξιακάοχήματα. 
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o Ναυιοθετηθούνασφαλείςδιαδικασίεςγιατηντοποθέτησηκαιτηναφαίρεσητωνσημάνσεων,ενγένει. 

 
Οιδιατάξειςρυθμίσεων/ελέγχουτηςκυκλοφορίαςθαπρέπεινασυμμορφώνονταιμεένααπότατυπικάσκαριφήματα

εργοταξιακήςδιαμόρφωσηςπουδίνονταιστοΚεφ.10 

 
Οιμόνιμες πινακίδες καιη οριζόντια σήμανση,δεν θα πρέπεινα βρίσκονταισεαντίφασημε την 

προσωρινήσήμανση,καιθαπρέπειείτενακαλύπτονταιμεαδιαφανέςανθεκτικόυλικό(π.χ.μελανόφύλλοπολυαιθυλ

ενίουπάχουςτουλάχιστονΟ,10mm),είτενααφαιρούνταιΗεγκατάστασητηςσήμανσηςτωνεκτροπώνκυκλοφορίας

θαπρέπειναπροηγείταιτουκλεισίματοςοποιασδήποτελωρίδαςήκαταστρώματος.Το 

σχέδιοκυκλοφοριακώνρυθμίσεωνθαπρέπειναδιασφαλίζειτοναποκλεισμόεμπλοκήςτωνεργαζομένωνμετηνδιερ

χόμενηκυκλοφορίακαθώςκαιτηνασφαλήκίνησηπεζών,σεαστικέςπεριοχές. 

 
Ηεγκατάστασηκαιηαφαίρεσητηςσήμανσηςθαπρέπεινασχεδιάζεταιπροσεκτικά,καιναδιενεργείταισεώρεςμειωμ

ένουκυκλοφοριακούφόρτου. 

 
Ο ανάδοχος, θα πρέπεινα ετοιμάσει ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα ενεργειών καθώς και οδηγίες για 

τηνεκτέλεσητωνεργασιών,λαμβάνονταςπάνταυπ`όψητηπολυπλοκότητατωνέργωνκαιτουκλεισίματοςτωνλωρί

δων. 

 
11.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Κατάτονπρογραμματισμόκαιτηνπροετοιμασίατωνλεπτομερώνδιαδικασιώνγιακάθεδιάταξη,οιαπαιτήσειςπουπ

ρέπειναικανοποιηθούνείναι: 

 
α)Ορισμόςενόςατόμουυπεύθυνουγιατοκλείσιμο/άνοιγματωνλωρίδων/καταστρωμάτων.Το 

άτομοαυτόθαπρέπειναείναιγνωστόσεόλοτοπροσωπικό. 

 
β)ΧρήσηαπότουςεργαζόμενουςιματισμούυψηλήςαντανακλαστικότηταςσύμφωναμετοευρωπαϊκόπρότυποΕΝ

471.Αυτόείναιέναθέμαπουαφοράτηνασφάλειαόχιμόνοτουεργαζόμενου,αλλάκαιτωνάλλων. 

 
γ)Ταοχήματα,ναφέρουντηνκατάλληλησήμανση,συμπεριλαμβανομένωνκαιαναλαμπόντωνκίτρινωνφανώνμεο

δηγίεςγιατηχρήσητους. 

 
δ)Γνωστοποίησησεόλοτοπροσωπικότουχρονικούπρογραμματισμούτωνεργασιών.Θαπρέπεινακαταβάλλεται

κάθεδυνατήπροσπάθειαγιατηναποφυγήτωνωρώνυψηλούκυκλοφοριακούφόρτου. 

 
ε)Εκπαίδευσητουπροσωπικού,γιατηνεξοικείωσήτουμετησειράτουκάθεεγχειρήματος.στ)Διασα

φήνισητωνκαθηκόντωνκαιυποχρεώσεωντουκάθεατόμου. 

ζ)Ηφόρτωσηκαιεκφόρτωσητωνπινακίδωνθαπρέπειναγίνειαπότηνπλευράτουοχήματοςπουδεσυνορεύειμετηκ

υκλοφορία. 

 
η)Προστασίατουπροσωπικούμεόχημααποκλεισμούλωρίδας,κατάτηνεγκατάστασηκαιαπομάκρυνσητωνπινακίδω
νκαιτωνάλλωνμέσωνσήμανσηςπουέχουντοποθετηθείστηκεντρικήνησίδα,καθώςκαιόπουαλλούαυτόκρίνεταιαναγ
καίογιαλόγουςασφαλείας. 
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θ)Σαφήςορισμόςκαιεπισήμανσητωνεισόδων-εξόδωντωνεργοταξιακώνοχημάτων. 
 

ι)Πρόβλεψηγιατηδιέλευσητωνοχημάτωνάμεσηςανάγκης,μεκατάλληλησήμανσηώστεναδιέρχονταιανενόχληταυ

πόοποιεσδήποτεσυνθήκες. 

 
ια)Καθορισμόςσυγκεκριμένωνδιαδικασιώνγιατηναπομάκρυνσηήκάλυψητωνπροσωρινώνπινακίδωνότανδενισ

χύουν(π.χ.εκτόςωρώνεργασίαςκατάτηννύκτα). 

 
ιβ)Ηαπόδοσηστηνκυκλοφορία(μετάτοπέραςτωνεργασιών)τωνλωρίδωνκαικαταστρωμάτων,γιατησυνήθηχρήσ

η,θαπρέπειναακολουθείπαρόμοιεςδιαδικασίες. 

 
Μετοπέραςτωνεργασιών,δενθαπρέπειναπαραμένουνπινακίδεςκυκλοφορίαςήάλλαμέσασήμανσηςστηνπεριοχ

ήέργων. 

 
11.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 
Οανάδοχοςπρέπει,πριντηνέναρξητηςεργασίαςναέχειεπιτελέσειταεπόμενακαθήκοντα:α)Ελεγχ

οκαι,όπουείναιαπαραίτητο,επισκευή,αντικατάστασηήπρομήθεια: 

o Σημάνσεων,στηριγμάτωνσημάνσεων,κώνων,πινακίδωνοριοθέτησηςέργων,φραγμάτων,προειδοποι

ητικώναναλαμπόντων φανών κλπ. τα οποία είναι απαραίτηταγιατον 

αποκλεισμότουτμήματοςτουοδοστρώματος. 

 
o Οποιωνδήποτεαναγκαίωνμητυποποιημένωνσημάτωνέχουνεγκριθείαπότηνυπηρεσία. 

 
o Εξοπλισμούασφάλειας,συμπεριλαμβανομένωνκαιδιακριτικώνοριζοντίωνσημάνσεωνκαικίτρινωνφα

νώνκινδύνου. 

 
o Υψηλήςευκρίνειαςιματισμούγιαόλοτοπροσωπικό. 

 
o Προμήθειαειδικώνοχημάτωνγιακινητάφράγματαεμπόδιαλωρίδων 

 
β)Διευθέτησημεταφοράςσημάνσεων,στηρίγματασημάνσεωνκλπ.επίτωνοχημάτωνστησωστήσειράκαιστιςκα

λύτερεςδυνατέςθέσειςώστεναδιευκολύνεταιηαπόσυρσηαυτώντωνσημάνσεωνμετάτοτέλοςτηςδραστηριότητ

ας. 

 
γ)Ναδίδονταιεντολέςσεόλοτοπροσωπικόσχετικάμετησυχνότητατωνδραστηριοτήτωνκαιταπροσωπικάτουςκ

αθήκοντακαιτιςυποχρεώσειςτους. 

 
δ)Πριναπότηνέναρξητηςδραστηριότητας,ναελέγχονταιταοχήματα,οεξοπλισμόςκαιτοπροσωπικόώστεόλανα

βρίσκονταιστησωστήθέση. 

 
11.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΓΙΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΚΑΙΑΠΟΣΥΡΣΗΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
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Ουπεύθυνοςπρέπειναεκτιμάτηνκαταλληλότητατηςπεριγραφόμενηςμεθόδουλαμβάνονταςυπ`όψητηχάραξητη

ςοδού,τονφόρτο,τησύνθεσηκαιτηνταχύτητατηςκυκλοφορίαςκαιάλλουςσυντελεστέςπου 

μπορείναεπηρεάσουντηνασφάλειατωνχρηστώνκαιτωνεργαζομένωνσταεργοτάξια.`Εχονταςεκτιμήσειπλήρως

τουςκινδύνουςπρέπεινακαταβληθείπροσπάθειαγιατηνελαχιστοποίησήτους. 

 
Οιβασικέςαρχέςεγκατάστασης/τοποθέτησηςσημάνσεωςπεριλαμβάνουνταεξής: 

 

o Οισημάνσειςμπορείνατοποθετούνταισεέναήδύοστάδια.Αντοποθετούνταισεδύο,κατάτοπρώτοστάδι

οτοποθετούνταιόσοτοδυνατόπλησιέστεραστοσημείοοριστικήςτοποθέτησηςτους,σαφώςεκτόςοδοστρώματος. 

Το εμπρόσθιο μέρος τηςσήμανσης δεν πρέπει να είναι ορατό από τουςοδηγούς 

και,ανείναιαπαραίτητο,πρέπειναείιναικαλυμμένη.Κατάτοδεύτεροστάδιοοισημάνσειςπρέπειναεγκαθίστανταιστ

ησωστήθέσηκαιτακαλύμματάτουςνααπομακρύνονται. 

 
o Ητοποθέτησητωνσημάνσεωνπρέπεινααρχίζειμετοπροειδοποιητικόσήμα(Κ-

20)όσοτοδυνατόνμακρύτερααπότοεργοτάξιο. 

 
o Τοόχημαπουφέρειτηνσήμανσηπρέπειναπλησιάσειτοεργοτάξιομέσωτηςκυκλοφορίαςκαινασταθμεύ

σειασφαλώςέτσιώστεναμειωθείόσοτοδυνατόνηεμπλοκήτουμετηνκανονικήκυκλοφορία,έχονταςθέσεισελειτουρ

γίατουςκίτρινουςπροειδοποιητικούςφανούς. 

 
o Αφούσταθμεύσειτοόχημα,πρέπειναπροστατεύεταιτοποθετώντας,όσοπλησιέστεραγίνεται,τιςσημάν

σειςΡ-52αήΡ-

52δ.Ανουπεύθυνοςτοθεωρείαπαραίτητοπρέπεινατοποθετείταιέναόχημααποκλεισμούλωρίδαςνή 

ερείσματοςγιανα προστατεύει τοόχημαπουφέρει τηνσήμανσηκαι διατηρώντας 

μίααπόσταση25μέτρωνπίσωαπόαυτό. 
 

o 'Οποτεείναιδυνατόπρέπειοιπινακίδεςκαιταλοιπάστοιχείαναεκφορτώνονταιαπότηνδεξιάπλευράήπίσ

ωαπότοόχημα. 

 
o Τοόχημαπουφέρειτηνσήμανσηθαμετακινηθείπροςτοεπόμενοσημείοσήμανσηςακολουθούμενοαπό

έναόχημααποκλεισμούλωρίδας(ανδιατίθεται)καιθαακολουθήσειτιςδιαδικασίεςπουπεριγράφονταιμέχρινατοπο

θετηθούνόλατασήματα. 

 
o Κώνοιήπινακίδεςοριοθέτησηςέργωντοποθετούνταισεπερίπτωσηεργασίαςεκτόςτωνπαρυφώντουοδ

οστρώματος,κατάτηνροήτηςκυκλοφορίας,μαζίμεέναόχημαπουφέρεισήμανσηκαιέναόχημααποκλεισμούλωρίδ

ας(ανδιατίθεται)προκειμένουναυπάρχειασφάλεια. 

 
o Κατάτηνολοκλήρωσητηςτοποθέτησηςτηςσήμανσηςτοόχημαπουφέρεισήμανσηκαιτοόχημααποκλει

σμούλωρίδαςπρέπεινασβήσουντουςπροειδοποιητικούςφανούςτους,ναεισέλθουνστηνκανονικήκυκλοφορίακαι

ναεγκαταλείψουντοεργοτάξιο. 

 
Οιβασικέςαρχέςγιααπόσυρσησημάνσεωνπεριλαμβάνουνταπαρακάτω: 

 

o Οιγενικέςτεχνικέςαφαίρεσηςείναιπαρεμφερείςμεαυτέςτηςτοποθέτησης.Ηκύριαδιαφοράσυνίσταταιστ

ησυχνότητατωνσταδίων. 
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o Πριναρχίσειη αφαίρεση,στο εργοτάξιοπρέπεινα γίνεταιεπισταμένοςέλεγχοςώστε να 
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εξακριβωθείμεβεβαιότηταότιδενυπάρχουνεργαζόμενοι,εργοταξιακάοχήματαή/καιμηχανήματα,υλ,ικάκαιμπάζα

. 

 
o Τα προειδοποιητικάσήματα έργων(Κ-20)παραμένουνμέχρι νααφαιρεθούνόλεςοι 

άλλεςσημάνσειςκαιστοιχείαεξοπλισμού. 

 
o `Εναόχημααποκλεισμούλωρίδαςπρέπειναχρησιμοποιείταιπροκειμένουναπροστατεύειτοόχημαπου

φέρειτησήμανσησεόλεςτιςπεριπτώσεις,τοοποίοδιατηρείμίακατάλληληθέση,συνήθως30έως45μέτρασευπερα

στικέςοδούςκαι15μέτρασεαστικές,απότοόχημαπουφέρειτηνσήμανση,εμπρόςήπίσωαπόαυτό,σεσχέσημετηνε

περχόμενηκυκλοφορία. 

 
o Οικώνοικαιοιπινακίδεςοριοθέτησηςέργωνθαείναιταπρώταπουθααφαιρούνταιενώτοόχημαπουφέρει

τησήμανσηθαλειτουργείεντόςτωνορίωντηςαποκλεισμένηςπεριοχής,όπουτο πλάτοςείναιαρκετό. 

 
o Μετάτηνολοκλήρωσητηςαφαίρεσηςτωνκώνωνκαιτωνπινακίδωνοριοθέτησηςέργωνκαιταδύοοχήματ

α θα πλησιάσουντην τελευταίατοποθετημένησήμανση,συνήθως τηνΡ-36, και θα 

αφαιρούνταιόλατασήματαμεαντίθετησειράαπόαυτήτηςδιαδικασίαςτοποθέτησης. 

Αυτόσυνήθωςαπαιτείτηχρήσηενός οχήματοςαποκλεισμούλωρίδαςμπρός απότοόχημαπου 

φέρειτησήμανσηέχονταςστοεμπρόσθιομέροςτησήμανσηΡ-52αήΡ-52δ. 

 
o Οιτελευταίεςσημάνσειςπουπρέπει νααφαιρεθούν είναι οιπροειδοποιητικέςσημάνσειςέργουΚ-20. 

 
o 'Οτανολοκληρωθείηδιαδικασίααφαίρεσηςτωνσημάνσεων,τοόχημαπουφέρειαυτέςκαιτοόχημααποκλ

εισμούτωνλωρίδωνσβήνουντουςπροειδοποιητικούςφανούςτους,εισέρχονταιστηνκυκλοφορίακαιεγκαταλείπου

ντοεργοτάξιο. 

 
12. ΤΥΠΙΚΑΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 

 
Στοκεφάλαιοαυτόεμφανίζονταιτατυπικάσκαριφήματατωνπλέονσυνήθωνπεριπτώσεωνεκτροπώνκυκλοφορίας

λόγωεργοταξίουπουσυναντώνταικάτάμήκοςτουελληνικούοδικούδικτύουτόσογιατοαστικόόσοκαιγιατουπεραστ

ικόκαιηαντίστοιχησήμανσηκαιασφάλισήτους. 

 
Στατυπικάαυτάσκαριφήματαεμφανίζονται,πέραντωνστοιχείωνσημάνσεωνκαιασφάλισης,καιορισμένεςπρόσθε

τεςοδηγίεςπουθαπρέπει,κατάπερίπτωση,ναακολουθούνταιΘαπρέπεινασημειωθείότιοιδιατάξειςελέγχουκυκλο

φορίαςθαπρέπεινασυμμορφώνονταιμεένααπότατυπικάαυτάσκαριφήματαενώ,στιςειδικέςπεριπτώσειςπουδεν

καλύπτονταιαπόαυτά,θαπρέπειναακολουθείταιηδιαδικασίατουΚεφ.6"κρίσιμεςπεριπτώσεις"τηςπαρούσαςπρο

διαγραφής. 

 
Οιδιατάξειςτουπαρόντοςκεφαλαίουαποτελούντητυπικήαλλάκαιτηνελάχιστησήμανσηκατάπερίπτωση.Ταεξατο

μικευμέναχαρακτηριστικάκάθεδιάταξηςκαιεργοταξίουθαπρέπειναλαμβάνονταιυπ`όψημεπροσοχή,ενώθαπρέ

πεινατοποθετούνταικάποιεςπρόσθετεςπινακίδεςμόνοστηνπερίπτωσηπουυπάρχουναμφιβολίεςγιατοεάνοιοδη

γοίαντιληφθούντιςπινακίδεςκαιαντιδράσουνέγκαιρα,σεσημείαόπουυπάρχειπεριορισμένηορατότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΕΛΕΓΧΩΝ 
 

1. Έργο: 
 

ΤμήμαΈργου.................................... 

 

 
Τυποποιημένοσχέδιο.................. 

 Συντάχθηκεαπό..............................- Ελέγχθηκε&Εγκρίθηκε 
 Ι1200... από...........................- Ι 1200... 

2. Υπεύθυνοιασφαλείας: 
Αναδόχου: 

 

 Επιβλέπουσας υπηρεσίας:  
 

 ΕίδοςΙΕργασία Ελέγχθηκεαπό
Ναι Όχι 

Παρατηρήσεις 

1 Έλεγχος 
έκδοσηςαπαιτούμενωναστυνομικώναποφάσεων 

  

2 Εξασφάλιση  επικοινωνίας με  την  
αρμόδιααστυνομικήαρχή 

  

3 Ύπαρξη ιματισμού εργαζομένων
 υψηλήςαντανακλαστικότητας 

  

4 Επισήμανσηοχημάτωνεργοταξίου   

5 Έλεγχος για θάμβωση του
 ειδικούεργοταξιακούφωτισμούνυκτε
ρινήςεργασίας 

  

6 ΤήρησηΧρονικούπρογραμματισμού   

7 Καθορισμός και
 τήρησηαρμοδιοτήτωνεργαζομέ
νων 

  

8 Απομάκρυνσηεμποδίωναπόταερείσματα   

9 Ορθήτοποθέτησηπινακίδων-διαγραμμίσεων-
πρόσθετωνστοιχείων 

  

10 Ύπαρξημέτρωνπροστασίαςεργαζομένων   

11 Καθορισμόςκαιεπισήμανσηεισόδων-εξόδων 
εργοταξιακώνοχημάτων 

  

12 Πρόβλεψη διαρκούς διέλευσης
 οχημάτωνέκτακτηςανάγκης 

  

13 Επιτόπουέλεγχοςμετάτηνεγκατάστασητουσυστή
ματοςσήμανσηςκαιασφάλισηςγια 
σωστήεφαρμογήμελέτης 

  

14 Τακτικοίέλεγχοι   

15 Έλεγχοςσωστήςεφαρμογήςτηςμελέτηςαλλαγών
λόγωαναδιάταξηςτωνχώρωντουεργοταξίου 

  

16 Έλεγχος επάρκειαςφωτισμού στην 
περιοχήτωνέργων 

  

17 Απομάκρυνση όλων των εμποδίων πριν 
τηναπόδοσητουτμήματοςστηνκυκλοφορία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ6(Τ.Π.6) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ. 
 

Άρθρο 1 

Ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών 

1. Κατά την εγκατάσταση εργοταξίου, οιασδήποτε διάρκειας, σεπεζοδρόμια και λοιπούς 
κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται γιατην κυκλοφορία πεζών (όπου στην 
παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «πεζοί»συμπεριλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρία), 
προβλέπονται ασφαλείς διάδρομοικίνησης πεζών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Πλάτος: Ο διάδρομος πρέπει να εξυπηρετεί τους υπάρχοντες φόρτουςπεζών και να έχει 
ελάχιστο πλάτος 1,20μ ελεύθερο από κάθε είδουςεμπόδια. Εφόσον τεχνικά δεν είναι εφικτό 
να προβλεφθεί το παραπάνωπλάτος, ορίζεται ελάχιστο πλάτος0,90μ ελεύθερο από κάθε 
είδουςεμπόδια για να επαρκεί για τη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου.Σεπεριοχές αλλαγών 
της πορείας του αναπηρικού αμαξιδίου απαιτείταιελεύθερος χώρος 1,50μ Χ 1,50 μ για την 
εκτέλεση ελιγμών από τον ίδιο τοχρήστη του αμαξιδίου. Μόνο εφόσον το υφιστάμενο 
πεζοδρόμιο έχει πλάτοςμικρότερο των 0,90, ο διάδρομος κίνησης περιορίζεται στο ίδιο 
πλάτος. 

β. Θέση: 

β.1 Εφόσον κατά την εκτέλεση έργωνκαταλαμβάνεται τμήμαμόνο του πεζοδρομίου ή/και των 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων κίνησης πεζών και 

β.1.1 το εναπομένον τμήμα έχει πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο με το 
παραπάνωπροβλεπόμενο ο διάδρομος δημιουργείται επί του πεζοδρομίου και 
είναισυνεχής και ισόπεδος (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 1). 

β.1.2. το εναπομένον τμήμα έχει πλάτος μικρότερο, τότε αυτό το τμήμαδιαπλατύνεται 
ανάλογα, σε βάρος του οδοστρώματος με κατασκευή νέουπρόσθετου τμήματος 
πεζοδρομίου μέχρις επιτεύξεως ελαχίστου πλάτους,όπως προβλέπεται στο εδάφιο 
(α) της παραγράφου αυτής. 

β.2 Εφόσον για την εκτέλεση των εργασιών καταλαμβάνεται όλο το πλάτος τουυφιστάμενου 
πεζοδρομίου, τότε δημιουργείται πρόσθετο πεζοδρόμιοελάχιστου πλάτους όπως 
προβλέπεται στο εδάφιο (α) της παραγράφουαυτής, σε βάρος του οδοστρώματος κατ’ 
επέκταση του υφιστάμενου (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 2). 

β.3. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα,αντί της δημιουργίαςπρόσθετουπεζοδρομίου, η 
όδευση των πεζών να πραγματοποιείται σε λωρίδα τουοδοστρώματος που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό. Για τη μετάβαση ατόμωνσε αμαξίδιο από το πεζοδρόμιο, επί του οποίου 
γίνονται οι εργασίες, στοοδόστρωμα και αντίστροφα κατασκευάζονται προσωρινές 
ράμπες, πλάτους0,90 έως1,50μ και μέγιστης κλίσης 5%, ή όταν τεχνικά αυτό δεν 
είναιδυνατόν να επιτευχθεί με κλίση μέχρι 8%, ή χρησιμοποιούνται οι μόνιμεςράμπες του 
πεζοδρομίου (όπως φαίνεται στο τυπικό σκαρίφημα 3). 

β.4. Εξασφάλιση της διέλευσης των πεζώνμε γέφυρα, σε περίπτωση μικρούπλάτους 
εγκάρσιας τομής του πεζοδρομίου ή /και των λοιπών κοινόχρηστωνχώρων κατά τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 

β.5. Εφόσον η κίνηση των πεζών δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με τους παραπάνωτρόπους, 
όπως σε περίπτωση μικρού πλάτους πεζοδρομίου καιοδοστρώματος, απαγορευτικές 
συνθήκες της οδικής κυκλοφορίας κλπ,κατευθύνεται στο απέναντι πεζοδρόμιο κυρίως 
εφόσον αυτό διαθέτειπλάτος όχι μικρότερο των 0,90μ (επιθυμητό πλάτος τουλάχιστον 
1,20μ).Στην περίπτωση αυτή η συνέχεια της πορείας πρέπει να εξασφαλιστεί 
σεαντιστοίχιση με τις υπάρχουσες διαβάσεις των πεζών. 
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γ. Δάπεδα: Το νέο δάπεδο του πρόσθετου τμήματος πεζοδρομίου, της γέφυραςκαι οι 
προσωρινές ράμπες είναι σταθερά και αντιολισθηρά. Το πρόσθετοπεζοδρόμιο βρίσκεται 
οπωσδήποτε στην ίδια στάθμη με το υπόλοιποπεζοδρόμιο, ιδιαίτερη δε προσοχή θα δίνεται 
στη συναρμογή παλαιού καινέου πεζοδρομίου ώστε να μην δημιουργούνται αρμοί και 
υψομετρικέςδιαφορές μεγαλύτερες του 0,01 μ. Στη θέση επαφής της γέφυρας με 
τοπεζοδρόμιο δεν πρέπει να δημιουργείται σκαλοπάτι, αλλά η υψομετρικήδιαφορά θα 
καλύπτεται με φαλτσογωνιά ή ράμπα κλίσης 5%-8% σε όλο τομήκος επαφής. Σε 
περιπτώσεις καταλήψεων υφιστάμενων οδηγών τυφλών,αυτοί θα διακόπτονται προσωρινά 
και μέχρι το πέρας των εργασιών μεεπισήμανση της περιοχής διακοπής τους περιμετρικά με 
επικολλημέναπλαστικά πλακίδια τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ». 

δ. Ύψος: Οποιαδήποτε νέα όδευση δημιουργηθεί με τροποποίηση ή επέκτασηυφιστάμενης 
επιβάλλεται σε όλο το μήκος της να διασφαλίζει ελεύθερούψος από κάθε εμπόδιο (πινακίδα, 
επιγραφή, κλαδιά δέντρων κλπ) 2,20 μ. 

2. Η υποχρέωση εξασφάλισης ασφαλούς διαδρόμου κίνησης πεζώνπεριλαμβάνει και την πρόσβαση 
στις εισόδους των παρακείμενων της εργοταξιακής ζώνης κτιρίων. 

3. Σε κάθε περίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος επιβάλλεται ναεξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος 
λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων 2,75μ,διαφορετικά επιβάλλεται να υποδεικνύεται η εκτροπή 
της κυκλοφορίας. 

4. Η προβλεπόμενη από το εδάφιο β .4 της παρ. 1 του παρόντος άρθρουγέφυρα, επιβάλλεται να 
είναι κατά προτίμηση μεταλλική, ελάχιστου ελεύθερουπλάτους 0,90 μ δυνάμενη να φέρει φορτίο 
5KN/ μ2. Η γέφυρα επιβάλλεται ναφέρει στα πλάγια κιγκλιδώματα προστασίας από οριζόντια και 
κατακόρυφα,στοιχεία σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους, με χειρολαβή κυκλικής 
διατομήςδιαμέτρου 0,045μ έως 0,05μ, σε ύψος 0,90μ., με περίζωμα στη βάση διέλευσης(λωρίδα - 
θωράκιο) ύψους 0,10-0,15μ. και μία τουλάχιστον ενδιάμεση συνεχήοριζόντια ράβδο κυκλικής 
επίσης διατομής στα 0,70μ από το δάπεδο, η οποίαχρησιμεύει ως δεύτερη χειρολαβή. Για λόγους 
ασφαλείας τα δημιουργούμενα κενά(οριζοντίως και καθέτως) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,15 
μ. Όλα τα μεταλλικάστοιχεία χρωματίζονται σε έντονο ευδιάκριτο φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση 
μετο περιβάλλον. 

 

Άρθρο 2 

Ασφάλιση εργοταξίου 

1. Για την ασφάλιση του εργοταξίου και της εργοταξιακής ζώνης ισχύουντα προβλεπόμενα από τη 
με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. «Έγκριση Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 
ωςελάχιστα όρια» ( Β'946). Σε περίπτωση που ο διάδρομος κίνησης πεζώνκαταλαμβάνει μέρος 
του οδοστρώματος, όπως στα τυπικά σκαριφήματα 2 και 3, ηπερίφραξη μεταξύ της οδικής 
κυκλοφορίας και του διαδρόμου κίνησης πεζώνεπιβάλλεται επίσης να πληροί τις ισχύουσες 
προδιαγραφές της προαναφερόμενηςαπόφασης που αφορούν την περίφραξη μεταξύ της οδικής 
κυκλοφορίας και τουεργοταξίου. 

2. Στις λοιπές θέσεις η περίφραξη των χώρων του εργοταξίου (χώρωνεκτέλεσης εργασιών, 
αποθήκευσης υλικών και συλλογής άχρηστων καιεγκατάστασης εξοπλισμού κλπ), επιβάλλεται να 
έχει φέρουσα ικανότητα σταπλευρικά φορτία τουλάχιστον 1Κ N ανά τρέχον μέτρο. 

3. Σε κάθε περίπτωση η περίφραξη του διαδρόμου κίνησης πεζώνεπιβάλλεται να έχει ελάχιστο ύψος 
1,20 μ και τα παρεμβαλλόμενα κενά(οριζόντια και κάθετα) μεταξύ των στοιχείων της να μην είναι 
μεγαλύτερα από 0,15μ. Όλα τα στοιχεία της περίφραξης, εφόσον τοποθετείται εκτός της 
ρυμοτομικής γραμμής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χρωματίζονται σεέντονο ευδιάκριτο 
φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση με το περιβάλλον. 

4. Η περίφραξη επιβάλλεται να διασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση προς καιαπό τους χώρους εργασιών 
για τους εργαζόμενους και εφόσον απαιτείται και γιατα εργοταξιακά οχήματα, και φυλάσσεται κατά 
το χρονικό διάστημα που παραμένειανοικτή. Η πρόσβαση αυτή διασφαλίζει τον αποκλεισμό της 
εμπλοκής τωνεργαζομένων και πεζών με τη διερχόμενη κυκλοφορία και 
συγχρόνωςπραγματοποιείται σε θέση που δεν δημιουργεί σύγχυση με την πορεία κίνησηςτων 
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πεζών στον διάδρομο κυκλοφορίας τους. 

5. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε μικρής διάρκειας έργα(σταθερά ήκινητά) αποκλείεται η 
χρησιμοποίηση εύκαμπτων ταινιών, πλαστικών δικτυωμάτωνή ελαφρών κινητών εμποδίων ως 
στοιχείων περίφραξης, χωρίς να αποκλείεται ηχρήση αυτών ως βοηθητικών στοιχείων σήμανσης. 

6. Εφόσον υπεράνω του διαδρόμου κίνησης πεζών πραγματοποιούνταιοικοδομικές εργασίες και 
υπάρχει κίνδυνος από πτώση αντικειμένων επιπλέοντων υμένων κάλυψης των ικριωμάτων 
δημιουργείται προστατευτική σταθερήεπικάλυψη (σκάφη περισυλλογής) με πλάτος και ελεύθερο 
ύψος όχι μικρότεροτων προβλεπόμενων από την παρ.1 εδαφ. (α) και (δ) του άρθρου 1 της 
παρούσαςαπόφασης. 

 

Άρθρο 3 

Σήμανση-φωτισμός -πληροφόρηση 

1. Για την οδική σήμανση και το φωτισμό στην περίπτωση πουκαταλαμβάνεται το οδόστρωμα 
εφαρμόζεται η με αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. 
«Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχώνως ελάχιστα όρια» ( 946 Β' ). 

2. Στα εργοτάξια μεγάλης διάρκειας έργων ελέγχεται η επάρκεια τουφωτισμού του διαδρόμου 
κίνησης πεζών κατά τις νυκτερινές ώρες και εφόσοναπαιτείται προβλέπεται επιπλέον φωτισμός 
του. 

3. Η αλλαγή κατεύθυνσης της πορείας των πεζών επί του χώρουσηματοδοτείται στην περίφραξη 
του εργοταξίου ή σε άλλη κατάλληλη θέση με τησήμανση υποχρεωτικής κατεύθυνσης που 
προβλέπεται από το Π.Δ. 105/1995(Α'67). 

4. Οι πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να είναι ευδιάκριτες,να προειδοποιούν και να 
καθοδηγούνασφαλώςτους πεζούς,συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και να 
τοποθετούνται έτσι ώστενα μην εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία και να μην προκαλούν 
ατυχήματα.Τοποθετούνται επί της περίφραξης του εργοταξίου ή σε άλλη κατάλληλη 
θέση,αναγράφουν κατ' ελάχιστον το όνομα, τα στοιχεία του κυρίου του έργου και τουεργολάβου, 
τις πραγματοποιούμενες αλλαγές στην κίνηση των πεζών και το χρόνοέναρξης και λήξης των 
αλλαγών αυτών. Οι λεπτομέρειες διαμόρφωσής τους, όπως και των λοιπών μέσων σήμανσης, 
περιγράφονται αναλυτικά στις οδηγίεςσχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου 
Μελετών για ΑμεΑ τουΥΠΕΚΑ. 

 

Άρθρο 4 

Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών 

Μετά το πέρας των εργασιών απομάκρυνσης- αφαίρεσης της σήμανσης πουπροβλέπεται από την με 
αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 
ελάχιστα όρια» ( 946 Β') είναιυποχρεωτική η επαναφορά του κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται 
για τηνκυκλοφορία πεζών στην αρχική του μορφή, εφαρμόζοντας τους παρακάτωκανόνες: 

-  Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των προσωρινών στοιχείων πουχρησιμοποιήθηκαν 
(προσωρινά δάπεδα επεκτάσεων, προσωρινές ράμπες,κιγκλιδώματα, προσωρινή 
πληροφοριακή σήμανση κλπ). 

-  Αποκατάσταση, συμπίεση εδάφους, κατασκευή υπόβασης, αποκατάστασητελικής 
επιφάνειας, καθώς και αποκατάσταση προϋπάρχοντος οδηγού τυφλών μεχρήση πλακών με 
την ίδια ακριβώς υφή και χρώμα με τις προϋπάρχουσες. 

-  Αποκατάσταση κρασπέδων και ραμπών/σκαφών στα σημεία διαβάσεων. 

 

Άρθρο 5 
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Υπεύθυνοι - υποχρεώσεις -κυρώσεις στους παραβάτες 

1. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατάληψη τμήματος ή όλουπεζοδρομίου ή/και λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων κυκλοφορίας πεζών για τηνεκτέλεση έργων, εάν προηγουμένως δεν έχει 
διασφαλιστεί και διαμορφωθείκατάλληλος διάδρομος για την κίνηση των πεζών σύμφωνα με τα 
παραπάνωάρθρα. 

2. Οι εργασίες επιβάλλεται να γίνονται με αυστηρό συντονισμό τωνεργολαβιών και με 
προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα που τηρείται αυστηρά. 

3. Η άδεια κατάληψης πεζοδρομίου κλπ κοινοχρήστων χώρων οικισμών, πουπροορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, χορηγείται μόνο μετά την επί σχεδίουυπόδειξη της διαμόρφωσης και 
σήμανσης του διαδρόμου κίνησης πεζών. Σεπερίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος ή άδεια 
χορηγείται μετά τη σύμφωνηγνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού. Σε 
περίπτωσηεκτροπής της κυκλοφορίας απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση 
μελέτηςκυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία για τησυντήρηση 
της οδού. 

4. Υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων αυτών τόσο για τα ιδιωτικά έργαόσο και για τα δημόσια 
είναι οι υπόχρεοι οι προβλεπόμενοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την τήρηση των 
μέτρων ασφάλειας και υγείας τωνοικοδομών και λοιπών τεχνικών έργων. 

5. Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τα παραπάνω εφαρμόζονται ταπρόστιμα των άρθρων 47 και 
48 του Ν .2696/1999 (Α 57) όπως ισχύουν. 
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ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ7(Τ.Π.7) 

 

ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων στις παρειές 
των ορυγμάτων για την τοποθέτηση αγωγών ή την κατασκευή φρεατίων στις περιπτώσεις που 
υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών τουσκάμματος. 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ - ΥΛΙΚΑ 

Όταν η φύση των εργασιών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί κατάλληλη αντιστήριξη τωνπρανών του 
ορύγματος σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. Ο τρόπος και η πυκνότητατων ξυλοτύπων 
προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την ΕπιβλέπουσαΥπηρεσία, όπως και η ανάγκη 
για την αντιστήριξη των παρειών. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώνει άμεσο κίνδυνο καταπτώσεων προβαίνει 
σεαντιστηρίξεις και χωρίς προηγούμενη έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Στην περίπτωσηαυτή ο 
επιβλέπων μηχανικός θα κρίνει εκ των υστέρων αν είναι δικαιολογημένη ή όχι ηενέργεια του 
Αναδόχου και θα αποφασίσει για την καταβολή ή όχι της σχετικής δαπάνης. 

Η κατασκευή τους θα γίνει από ξύλινη επιφάνεια που θα ευρίσκεται σε επαφή με τηναντιστηριζόμενη 
επιφάνεια του εδάφους και θα αντιστηρίζεται στην ξύλινη επιφάνεια που θαευρίσκεται σε επαφή με 
την απέναντι επιφάνεια εκσκαφής του ορύγματος. Η επιφάνειαεπαφής με το έδαφος δεν θα αφήνει 
χαραμάδες ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα διαφυγήςτου εδάφους του πρανούς εκσκαφής και να 
μειώνεται η δυνατότητα διόδου υδάτων. 

Η αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά τρόπο ασφαλή, αποκλείοντας την δυνατότηταμετατοπίσεων, 
σύμφωνα με υπολογισμό για κάθε περίπτωση ανάλογα με τις διαστάσεις τουορύγματος την ποιότητα 
του εδάφους και την έκταση της ξύλινης αντιστήριξης. Στονυπολογισμό θα λαμβάνεται συντελεστής 
ασφαλείας ίσος προς 1,5 τουλάχιστον. Η διατομήτου αγωγού ο οποίος αποτελεί το εμπόδιο, εφόσον 
υπάρχει τέτοιο, θα περιβάλλεται από τηνεπιφάνεια της αντιστήριξης με τρόπο, που να μην 
παραμένουν κενά και θα λαμβάνεταιμέριμνα για την προστασία του. 

Η αντιστήριξη θα παραμένει άθικτη σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και θα αφαιρείταιτμηματικά 
μόνον μετά το πέρας των εργασιών προκειμένου να αρχίσει η επίχωση τουσκάμματος. Η εργασία θα 
γίνει σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό DIN4124 και τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισμούς. 

Σημειώνεται ότι γενικά ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για κάθε κατάπτωσηπαρειάς 
ορύγματος με ή χωρίς ξυλοζεύξεις αντιστήριξης, με οποιεσδήποτε συνέπειές της (εργατικά 
ατυχήματα, ζημιές σε τρίτους, κλπ). Είναι επίσης υποχρεωμένος να καταβάλει τις σχετικές 
αποζημιώσεις και να αποκαταστήσει τις βλάβες στα έργα αναλαμβάνοντας κάθεποινική και αστική 
ευθύνη. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να τοποθετήσειπρόσθετες 
ξυλοζεύξεις αντιστήριξης ή να ενισχύσει τις υπάρχουσες, εάν το κρίνειαπαραίτητο. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η διάθεση της απαιτούμενης ξυλείας κιάλλων υλικών 
(όπως σύνδεσμοι, ήλοι κλπ), η κατανομή των ξυλοζεύξεων μετά το τέλος τωνεργασιών. 

Οι ξυλοζεύξεις των αντιστηρίξεων θα βεβαιώνονται σαν αφανείς εργασίες από τηνεπιβλέπουσα 
Υπηρεσία κατά τη διάρκεια πραγματοποίησής τους με τη σύνταξη του σχετικούπρωτοκόλλου. Σε 
καμία περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές για επιμέτρηση ξυλοζεύξεις πουδεν έχουν έγκαιρα βεβαιωθεί 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστήριξης θα γίνεται σε m2 επιφάνειας που βρίσκεται σεεπαφή με 
τις παρειές του σκάμματος. Οι επιμετρήσεις των ξυλοζεύξεων θα γίνονται με βάσητα στοιχεία των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών. Η πληρωμή τουΑναδόχου θα γίνεται για 
τις επιμέρους ποσότητες με τη συμβατική τιμή του Τιμολογίου για«ξυλοζεύγματα αντιστήριξης 
πρανών». Η τιμή αυτή και η πληρωμή αποτελούν την πλήρηαποζημίωση του Αναδόχου για την 
παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων,μεταφορικών μέσων, εφοδίων, υλικών και 
εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη καιέντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα 
παραπάνω. Επίσης περιλαμβάνεται ηαποζημίωσή του για την τυχόν καθυστέρηση στην εργασία του 
εξαιτίας των εμποδίων πουθα έχουν συναντηθεί και της επιπλέον εργασίας που θα απαιτηθεί για την 
συνέχιση τωνεργασιών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ8(Τ.Π.8) 

 

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους αγωγούς και τα ειδικά τεμάχια αποχέτευσης 
ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE). 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων δομημένου τοιχώματος από 
πολυαιθυλένιο (HDPE), είναι συνοπτικά οι εξής: 

α. Η προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι κάθε είδους δοκιμές στο εργοστάσιο 
πριν την παραλαβή. 

β. Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από το εργοστάσιο 
κατασκευής στην θέση συγκέντρωσης και μετά από εκεί στη θέση τοποθέτησης. 

γ. Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων μέσα στο όρυγμα. 

δ. Η διαδικασία επίχωσης του σκάμματος του αγωγού. 

ε. Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των κατασκευασμένων αγωγών. 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στην 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, όπως 
εκσκαφές και επανεπιχώσεις ορυγμάτων, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, 
κατασκευή υποστρώματος άμμου, κατασκευή φρεατίων κ.λπ. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων 
και των ειδικών τεμαχίων της σειράς που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως 
με τα προδιαγραφόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β. Κατασκευαστής σύμφωνα με το υπόψη 
πρότυπο είναι το εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες. 

Σημειώνεται ότι, οι σωλήνες που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένες με πιστοποιητικό ποιότητος σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β 
από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέαπ.χ. ΕΛΟΤ, TUVκ.λπ. 

Πρότυπα δοκιμών 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9969 Thermoplasticspipes- Determinationofringstiffness - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - 
Προσδιορισμός της ακαμψίας δακτυλίου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 744 Plasticspipingandductingsystems - Thermoplasticspipes – 
Testmethodforresistancetoexternalblowsbytheround-the-clockmethod - Συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά κτυπήματα με 
τη μέθοδο του ρολογιού 

ΕΝ 9967 DeterminationofCreepratio 

ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Plasticspipingsystems - Plasticscomponents - Determinationofdimensions - 
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Πλαστικά εξαρτήματα - Προσδιορισμός διαστάσεων 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 Thermalinsulatingproductsforbuildingsapplication - Determinationoffreeze-
thawresistance - Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές - Προσδιορισμός της αντίστασης 
στη ψύξη-απόψυξη 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο εργοστάσιο, 
αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και οι τυχόν προαιρετικές δοκιμές αποδοχής, που 
έχουν κριθεί σκόπιμες, όπως αυτές καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
του έργου έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις δοκιμές ελέγχου των προϊόντων με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης στην διεξαγωγή των δοκιμών, ο κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωμένος να 
χορηγήσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι 
σωλήνες και τα εξαρτήματα έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις παραπάνω δοκιμασίες. 

Διευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Επίβλεψης στις δοκιμασίες παραλαβής 
των σωλήνων , και εξαρτημάτων ή η σύμφωνα με τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού 
πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστημένων 
σωληνώσεων επιτόπου των έργων από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 

4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476- 
3. 

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την 
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν 
από την καρότσα. 

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή 
αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες 
(σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε περιφραγμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη 
(π.χ. διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω 
υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν 
στα κιβώτια συσκευασίας τους. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να 
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

β) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της 
διαμέτρου. 

γ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 
συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στίβαξη). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στίβαξη σε ύψος έως 1,5 ιπ, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η 
κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ’όλο το μήκος των σωλήνων. 

Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα 
διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 
προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται 
από χτυπήματα. 
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Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με 
λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους 
σωλήνες. 

 

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Για την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα σε όρυγμα, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες: 

• Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την στρώση κατ’ελάχιστο 10 
cmάμμου στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των σωλήνων. 

• Πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές ή πολύ μεγάλες πέτρες από τον πυθμένα του 
ορύγματος. 

• Η επιλογή της κοκκομετρίας των υλικών θα πρέπει να γίνεται με το κριτήριο της εύκολης 
εισχώρησης στις αυλακώσεις του σωλήνα. Η βάση και η προστατευτική επίχωση πρέπει να 
αποτελούνται από τα προαναφερθέντα υλικά, τα οποία διαστρώνονται κατά διαδοχικά 
στρώματα και ακολουθεί συμπύκνωση μέχρι του ύψους των 30 cmπάνω από την στέψη του 
σωλήνα. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην συμπύκνωση της επίχωσης πλευρικά του 
αγωγού. Η συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού η επίχωση υπερβεί σε ύψος το 
ήμισυ της διαμέτρου του αγωγού για να αποτρέπεται η ανύψωσή του και ως εκ τούτου η αλλαγή 
της κλίσης του αγωγού και συνεχίζουμε την επίχωση και την συμπύκνωση όπως περιγράφεται 
στην προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια το σκάμμα δύναται να πληρωθεί με τα υλικά 
εκσκαφής, αφού έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές και οι πολύ μεγάλες πέτρες. Ο βαθμός 
συμπύκνωσης της επίχωσης που απαιτείται είναι ίσος ή ανώτερος με 90% κατά Proctor 
(Optimum). 

• Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα η τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μετά την απομάκρυνση των υδάτων και να γίνεται η επίχωσή τους για την 
αποφυγή του φαινομένου της άνωσης. 

• Συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων, όπως η τοποθέτηση μίας σανίδας κατάλληλων 
διαστάσεων για την ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή φθορών στα άκρα των 
σωλήνων. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της διαστολής των σωλήνων, όταν αυτοί 
τοποθετούνται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη 
η επικάλυψη των σωλήνων με μερική επίχωση. 

 

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. Στους σωλήνες από DN/OD 
250mmέως DN/OD 1200mmκαι από DN/ID300 έως 

DN/ID800mmο δακτύλιος τοποθετείται στην πρώτη αυλάκωση, στους δε σωλήνες από DN/OD 
160mmέως DN/OD 200mmο δακτύλιος τοποθετείται στην δεύτερη αυλάκωση. Μετά την τοποθέτηση 
του ελαστικού δακτυλίου προς διευκόλυνση της σύνδεσης επαλείφουμε εσωτερικά την προς σύνδεση 
μούφα με υγρό σαπούνι. Η επάλειψη του ελαστικού δακτυλίου με σαπούνι πρέπει να αποφεύγεται για 
να μη προκληθεί επικόλληση μικροσωματιδίων άμμου ή χώματος, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν 
την στεγανότητα της σύνδεσης. Κατά την ένωση των σωλήνων μεγάλων διαμέτρων συνιστάται η 
χρήση μηχανικών μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η προστασία του ελεύθερου άκρου 
του σωλήνα με την τοποθέτηση μίας σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για την ισοκατανομή των 
φορτίων και την αποφυγή τραυματισμού του σωλήνα. Οι μούφες πρέπει να τοποθετηθούν στην 
σωστή τους θέση για να εξασφαλίζουν την ομαλή ροή εσωτερικά του δικτύου (να τερματίσουν μέχρι 
τον εσωτερικό δακτύλιο που διαθέτουν). 

Σημείωση: Ειδικότερα νια τα δίκτυα ακαθάρτων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλός υδροφόρος 
ορίζοντας ή άλλα κοινόχρηστα δίκτυα, όπως δίκτυο ύδρευσης, συνιστάται η χρήση δεύτερου 
ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά υλικά τα οποία διογκώνονται 
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κατά την επαφή τους με το νερό (υδρόφιλα) με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της απόλυτης 
αμφίδρομης στεγανότητας του δικτύου. 

Ως γνωστό, το σύστημα σύνδεσης των σωλήνων δύναται να επηρεαστεί ή από ανθρώπινη αμέλεια ή 
από μη κατάλληλη επιλογή υλικών εγκιβωτισμού- επίχωσης ή από τις γενικότερες συνθήκες 
εγκιβωτισμού του σωλήνα (π.χ. ελλιπής συμπύκνωση). 

Εξαιτίας των παραπάνω το δίκτυο μπορεί να παρουσιάσει στη διάρκεια λειτουργίας του είτε διαρροές 
είτε εισροές υδάτων. Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις διαρροής λυμάτων μολύνεται το περιβάλλον 
ενώ σε περιπτώσεις εισροής υδάτων και ειδικότερα όταν υπάρχει θαλασσινό νερό στον υδροφόρο 
ορίζοντα, προκαλούνται ζημίες και κακή λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων. 

Έτσι, η χρήση του υδρόφιλου ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος τοποθετείται μετά τον κανονικό ελαστικό 
δακτύλιο EPDM, εξαλείφει τον κίνδυνο εκροής ή εισροής υδάτων. 

Ειδικότερα οι προαναφερθέντες ελαστικοί δακτύλιοι παράγονται για διαμέτρους από DN150 έως και 
DN800. 

Οι υδρόφιλοι αυτοί δακτύλιοι θα πρέπει να προστατεύονται πριν την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο 
προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη διόγκωσή τους από την παρουσία νερού. Επίσης, θα 
πρέπει ο σύνδεσμος σύνδεσης των σωλήνων να διαθέτει επαρκές μήκος ώστε να είναι εφικτή η 
τοποθέτηση των εν λόγω ελαστικών δακτυλίων. 

Σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου θα πρέπει να ενσωματώνονται γωνιές 
κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή 
καθώς και η στεγανότητα του συστήματος. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αλλαγής διατομών 
καθώς και διακλαδώσεων (συστολικές μούφες, ταύ, ημιταύ, συστολικά ημιταύ). Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες 
από αυτές των αντίστοιχων σωλήνων δικτύων. 

 

8. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Στον σωλήνα πραγματοποιούνται δοκιμές στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277 Plasticspipingsystems- 
Thermoplasticspipingsystemsforburiednon-pressureapplications - 
Testmethodsforleaktightnessofelastomericsealingringtypejoints - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων 
- Συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες εφαρμογές χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής 
στεγανότητας ελαστομερών συνδέσμων τύπου στεγανωτικού δακτυλίου 

 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας τους 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

• Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί 
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

• Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και 
θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

10. ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Πριν από την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία Επίβλεψης, το όλο σύστημα των αγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων και των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί για να απομακρυνθούν τα πιθανά 
φερτά υλικά που έχουν εισχωρήσει στο δίκτυο, έτσι ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και 
ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν την παραλαβή θα γίνεται επιθεώρηση του δικτύου από την Υπηρεσία 
Επίβλεψης. 
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11. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

• Εκφόρτωση υλικών δια χειρός ή μηχανικών μέσων. 

• Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός. 

• Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό. 

• Τραυματισμός περαστικών από πλημμελή μέτρα περίφραξης. 

11.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Επισημαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίστων απαιτήσεων Υγιεινής και 
Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί 
υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο 
Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία 
στις υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες. 

Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 

12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση των αγωγών για κάθε διάμετρο γίνεται με βάση τα τρέχοντα μέτρα (αξονικό μήκος) της 
σωλήνωσης, τα οποία κατασκευάσθηκαν ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους όρους αυτής της 
Τεχνικής Προδιαγραφής και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Το μήκος μετράται από 
την εσωτερική παρειά του ενός φρεατίου έως την εσωτερική παρειά του επομένου φρεατίου. 

Η πληρωμή θα γίνεται για τα μήκη του αγωγού ανά ονομαστική διάμετρο που επιμετρήθηκαν 
σύμφωνα με τα παραπάνω και με συμβατική τιμή μονάδας νου Τιμολογίου πού αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση του Αναδόχου για όλες τις δαπάνες προμήθειας των σωλήνων πολυαιθυλενίου, 
τοποθετήσεως και συνδέσεως των σωλήνων στην τάφρο (διευθέτηση της τάφρου, διάνοιξη φωλεών, 
διαπλάτυνση των παρειών της τάφρου για άμεση σύνδεση σωλήνων 
και ειδικών τεμαχίων), ως και οι δαπάνες για τις δοκιμές στεγανότητας των αγωγών, 
περιλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας του νερού. 

Στην τιμή των αγωγών δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός με άμμο, ο οποίος προσμετράτε και 
πληρώνεται ιδιαιτέρως βάσει του σχετικού άρθρου του Τιμολογίου. 
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