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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αναφέρεται στnν τοποθέτηση, Στηθαίων ΑσφαλείαςΣυστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό

Δίκτυο

αρμοδιότητας της Π.Ε. Φωκίδας.
Προβλέπεται να γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων από ατυχήματα στηθαίων του
οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της Υπηρεσίας μας, καθώς και τοποθέτηση νέων με γνώμονα την
αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας θέσεων ή τμημάτων και γενικότερα την βελτίωση της
οδικής ασφάλειας.
Τα στηθαία ασφαλείας θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή της οδού
συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων που υφίστανται οδικά τεχνικά έργα (γέφυρα, τοιχείο)
με τις αντίστοιχες συναρμογές και απολήξεις και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 «οδικά συστήματα αναχαίτισης», των ισχυουσών προδιαγραφών ΟΜΟΕ.
Θα τοποθετηθούν και θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας σε
διάφορες χιλιομετρικές θέσεις επί του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας με
μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με
έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 ,
λειτουργικού πλάτους W2 σε μήκος 500μ. περίπου.
Θα τοποθετηθούν σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις επί του Εθνικού και Επαρχιακού
Δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας, μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,

ικανότητας

συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α σε
μήκος 815μ περίπου

και στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού

πλάτους W4, με έμπηξη σε μήκος 620 μ περίπου.
Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας καθώς
και των στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες
προκειμένου να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα σιδηρά κιγκλιδώματα με νέου τύπου
στηθαία.
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Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου του Ν.
Φωκίδας σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και τα οποία χρήζουν άμεση συντήρηση –
αποκατάσταση για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία.
Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας χωρίς να γίνεται
επέμβαση και τροποποίηση των χαρακτηριστικών της οδού.
Τέλος θα γίνει κάθε εργασία η οποία θα προκύψει και θα κριθεί αναγκαία από την
υπηρεσία κατασκευής του έργου. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές
όπως αναγράφονται στην Ε.Σ.Υ. και τις υποδείξεις τις Υπηρεσίας μας. Όλα τα υλικά θα είναι
αρίστης ποιότητος, θα συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και θα
εγκρίνονται από την Υπηρεσία μας.
Ο ανάδοχος θα συντάξει επίσης με δαπάνες του εντός προθεσμίας το Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ). Θα τηρεί στο εργοτάξιο και θα ενημερώνει διαρκώς τον Φάκελο Ασφάλειας
και Υγείας (ΦΑΥ), και θα εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την Ασφάλεια και Υγεία,
όπως ειδικότερα αναφέρεται στο στην ΕΣΥ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ566. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου με τη δαπάνη για το Φ.Π.Α. που αναλογεί, ανέρχεται στο ποσό των
300.000,00 ΕΥΡΩ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/νΤης Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Φωκίδας

Digitally signed by

ANNA
ANNA BECHLIVANIDI
2020.09.30
BECHLIVANIDI Date:
13:25:05 +03'00'

2

Χρήστος Δημητρέλος
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