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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο παλαιό
Εθνικό Οδικό Δίκτυο Στρυμονικού – Όρια Ν. Θεσσαλονίκης και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Θερμών – όρια Ν. Θεσσαλονίκης.

Τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις έχουν συνολικό
μήκος περίπου 28,80 χλμ. Συγκεκριμένα:

α) Στρυμονικό – Όρια Ν. Θεσσαλονίκης: 17,40χλμ. μήκος επέμβασης

β) Θερμά - Όρια Ν. Θεσσαλονίκης: 11,40χλμ. μήκος επέμβασης

Σε αυτή τη φάση, όπου απαιτείται, για την βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας θα
γίνουν έργα τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά. Θα κατασκευαστούν οριζόντια και κατακόρυφη
σήμανση και τέλος θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης στο παλαιό
Εθνικό Οδικό Δίκτυο Στρυμονικού – όρια Ν. Θεσσαλονίκης και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Θερμών – όρια Ν. Θεσσαλονίκης.

Τα συγκεκριμένα οδικά δίκτυα είναι παλαιάς χάραξης, αμετάβλητα, και παρουσιάζουν
μεγάλες φθορές, οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας που
εμφανίζουν, τον χαρακτηρισμό της οδού, τη θέση της οδού μέσα στο οδικό δίκτυο και τις
κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετούν.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε τμήματα
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και αποδιοργάνωση
του οδοστρώματος, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο,
ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.

Προβλέπεται να αποκατασταθούν οι πλέον φθαρμένες περιοχές, ειδικά σε θέσεις όπου
οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος, λόγω των φορτίων πέδησης των βαρέων οχημάτων,
είναι έντονες. Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και
ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα κατασκευαστεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και στη
συνέχεια κάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ταπητίδια). Οι εργασίες
αποκατάστασης θα γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική επιφάνεια και μόνο, με
δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς πρόκληση άσκοπων
ζημιών σε υγιή τμήματα.

Οι εργασίες συντήρησης θα αρχίσουν με επούλωση λάκκων σε ολόκληρο το οδικό
δίκτυο, ορθογωνισμός, κατακορύφωση  των παρειών, καθαρισμός λάκκων και εν συνεχεία
στρώση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν θερμώ.

 Τμήματα του δικτύου, που θα αξιολογηθούν ως επικίνδυνα αφού φρεζαριστούν θα
ελεγχθεί η βάση οδοστρωσίας, και μετά θα προβούμε σε εργασίες συντήρησης.

Όπου απαιτείται θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας ώστε η αποκατάσταση του οδικού
δικτύου να γίνεται έντεχνα σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και να διασφαλίζει
την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
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Θα ελεγχθούν τα φρεάτια και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και θα γίνει
καθαρισμός αυτών όπου απαιτείται. Επίσης θα γίνει καθαρισμός των ρείθρων και
αποκατάσταση αυτών όπου κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης και θα
τοποθετηθούν νέες όπου δεν υπάρχουν. Επίσης θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα
στηθαία ασφάλειας και η αποχρωματισμένη διαγράμμιση.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

 Επισκευή συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές,
η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων & καθιζήσεων.

 Αποκατάσταση ερεισμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

 Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών και τάφρων, όπου κρίνεται απαραίτητο

 Καθαρισμός των ερεισμάτων, των οχετών και των τάφρων (κοπή αυτοφυών δέντρων,
χόρτων κ.λπ.).

 Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, όπου κρίνεται απαραίτητο.

 Επισκευή, τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων τεχνικών, όπου έχουν καταστραφεί.

 Οριζόντια (διαγράμμιση) και κατακόρυφη (πινακίδες επί στύλων) σήμανση της οδού.

4. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υπάρχει η εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας για την βελτίωση της ασφάλειας της
κυκλοφορίας.

Επειδή το έργο αφορά συντήρηση και αντιμετώπιση υφιστάμενων αναγκών ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα προστατευτικά κ.λπ. μέτρα,
ώστε η παρακώλυση της κίνησης των οχημάτων να είναι η ελάχιστη, ακολουθώντας τις
διαταγές των Αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να
προβαίνει με δαπάνες του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, στην προσωρινή
σήμανση και φωτοσήμανσή τους. Έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της
εργατικής Νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για
την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας
είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων,
μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο
ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς
οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων,
και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.

Στις υποχρεώσεις αναδόχου, περιλαμβάνεται και η τήρηση ημερολογίου και βιβλίου
καταμέτρησης για τις θέσεις που εγκαθίσταται καθώς και για τις ποσότητες των
κατεστραμμένων υλικών, που μεταφέρονται προς ανακύκλωση. Οι φορτοεκφορτώσεις, οι
μεταφορές από τον τόπο προμήθειας στην θέση εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση
και η αποκομιδή των κατεστραμμένων καθώς και οι σταλίες κ.λπ. περιλαμβάνονται
ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και κατά συνέπεια στην
προσφορά του Αναδόχου.
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Επιπλέον υποχρέωση του αναδόχου είναι να μεριμνήσει για όλες τις αδειοδοτήσεις
που θα απαιτηθούν για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ρυθμιστικές πινακίδες σήμανσης πρέπει να τυγχάνουν
αποδοχής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων –
Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.  Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα
σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας,
κώνους σήμανσης κ.τ.λ. που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του
άρθρου.

Επίσης κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο με
εντολή και έγκριση της Υπηρεσίας προσαρμοσμένη μελέτη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας
και Υγείας (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.)

Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας καθώς και
να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, όσο και κατά τη διάρκεια
του χρόνου εγγύησης. Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk)  και
«αστικής ευθύνης»  θα καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζημιές στο έργο από κάθε αιτία, ζημιές
στα μηχανήματα του έργου, ζημιές σε προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές
εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.τ.λ. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του ορισμού τεχνικού
ασφαλείας θα κατατεθεί στην υπηρεσία.

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – Α.ΕΚ.Κ.

Λόγω της φύσεως του έργω (αποκατάσταση των φθορών του οδικού δικτύου για
βελτίωση της οδικής ασφάλειας) απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής μελέτης, με την
προϋπόθεση να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, να έχουν
εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ο δε ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση του
έργου θα απομακρύνει κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση και θα καθαρίσει τον χώρο από
πάσης φύσεως υλικά.

Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει σύμβαση με μονάδα
ανακύκλωσης μπαζών και ογκωδών αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.). Η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις γενικές
κατευθύνσεις του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων,
που αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον
επιπτώσεων που προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των
ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους του  Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3854/2010, καθώς των άρθρων 16, 17,
18,19,20,21 και 24 του ν.2939/2001 και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 /23-8-2010.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών
από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2018 με κωδ. αριθ. 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ18 του
έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στα οδικά τμήματα Στρυμονικό – Όρια Ν.
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Θεσ/νίκης και Θερμών – όρια Ν. Θεσσαλονίκης», για την υλοποίηση του από τη
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Σερρών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προτείνεται
προϋπολογισμός 235.000,00€ με Φ.Π.Α., και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 137.170,70€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 24.690,73€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
24.279,21€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ.: 3.200,00€.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 175,49€ σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 45.483,87€

Αναλυτικά η δαπάνη κάθε ομάδας εργασίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α. Χωματουργικά / επιχώσεις– εγκιβωτισμοί– εξυγιάνσεις: 11.442,50€

Β. Τεχνικά έργα : 10.003,00€

Γ. Οδοστρωσία / σωληνώσεις – δίκτυα : 6.722,50€

Δ. Ασφαλτικά (με την αξία της ασφάλτου) : 99.769,80€

Ε. Σήμανση – ασφάλεια : 6.262,90€

ΣΤ. Πράσινο: 2.970,00€

Σέρρες 03 – 12 – 2018
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Οι συντάξαντες Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Χρυσούλα Μπακάλη
Πολιτικός Μηχανικός με Γ’ β

Έλλη Κιζλάρη Αλέξανδρος Τάτλης
Μηχανικός Περιβάλλοντος με Α’ β Τοπογράφος Μηχανικός   με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 613426 (4326) απόφαση  της ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε.  Σερρών

Σέρρες 03 – 12 – 2018
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Αναστασιάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β
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