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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την 

αντικατάσταση αλλά και για την τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας – 

προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των οδών του Δημοτικού Οδικού Δικτύου 

αρμοδιότητος του Δήμου Ρόδου. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση, σε πολλά τμήματα του Δημοτικού 

Οδικού δικτύου, τα υφιστάμενα κιγκλιδώματα ασφαλείας έχουν υποστεί 

φθορές ή καταστραφεί λόγω παλαιότητας ή ατυχημάτων που έχουν γίνει, ενώ 

σε άλλες θέσεις, δεν υπάρχουν τα κιγκλιδώματα που θα έπρεπε, και ως εκ 

τούτου ελλοχεύουν κίνδυνοι για τα διερχόμενα οχήματα. 

Η Μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων 

στηθαίων ασφαλείας: 

1. ικανότητας συγκράτησης Ν2 λειτουργικού πλάτους W2, καθώς και  

2. ικανότητας συγκράτησης Η2 λειτουργικού πλάτους W4 κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α 

σε σημεία που θα επιδείξει η υπηρεσία και αφού καλύπτουν τις συνθήκες και 

προδιαγραφές τοποθέτησης σύμφωνα με την ΟΜΟΕ ΣΑΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-

2 και σύμφωνα με το ελάχιστο μήκος τοποθέτησης, ώστε να ισχύουν τα 

πιστοποιητικά των στηθαίων. 

Επίσης, στις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τα προστατευτικά 

κιγκλιδώματα, προβλέπεται να  τοποθετηθούν αντίστοιχες ρυθμιστικές 

πινακίδες ορίου ταχύτητας, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας. 

Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια του 

δημοτικού οδικού δικτύου, η προστασία των διερχόμενων αυτοκινήτων για την 

ελαχιστοποίηση των θανατηφόρων ατυχημάτων. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις περιγραφές, τα τεύχη 

και τα σχέδια της παρούσας μελέτης καθώς και τα άρθρα του Τιμολογίου της 

μελέτης. Όλες οι εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα και στις 

Τ.Σ.Υ., κοστολογούνται πλήρως με τα άρθρα που περιέχονται στο Τιμολόγιο 

Μελέτης, και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση 



από την εκτέλεση αυτών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος 

έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για 

πρόληψη ζημιών προς τρίτους σε γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για την αποφυγή 

ατυχημάτων (σήμανση ημέρας - νύχτας απομάκρυνση υλικών κατεδαφίσεων, 

κάλυψη τάφρων κ.λπ.).  Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται 

μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν 

να προκαλέσουν τα συνεργία του κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε δίκτυα 

ή υποδομές άλλων φορέων ή οργανισμών (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Δ.Ε.Υ.Α.Π.) τους 

οποίους πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να ενημερώσει. Μετά το πέρας 

των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να τον παραδώσει 

έτοιμο προς χρήση.  

 

 Ρόδος,  Σεπτέμβριος 2020 
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