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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

     

 Τα παρακάτω προϊόντα που αφορούν στηθαία και κιγκλιδώµατα ασφαλείας 

οδών και γεφυρών (Σ.Α.Ο.) οφείλουν να συµµορφώνονται ανάλογα µε το αντικείµενο 

που αφορούν στις παρακάτω προδιαγραφές και πρότυπα: 
 
 
Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε 
βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

- Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 
 
- Λειτουργικό πλάτος: 
 
  * κατηγορία W1:   0,60 m 
 
  * κατηγορία W2:   0,80 m 
 
  * κατηγορία W3:   1,00 m 
 
  * κατηγορία W4:   1,30 m 
 
  * κατηγορία W5:   1,70 m 
 
  * κατηγορία W6:   2,10 m 
 
  * κατηγορία W7:   2,50 m 
 
  * κατηγορία W8:   3,50 m 
 
- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 
 
- ∆ιαµόρφωση: Mονόπλευρα,αµφίπλευρα 
 
Τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν 
τις ακόλουθες απαιτήσεις των ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης: 
 

- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 
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- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 
 
-Κανονισµοί Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, 
σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη σήµανσης-ασφάλισης της 
οδού.  
Επίσης: 

 
 
 
 Επιπλέον για τον χειρολισθήρα αφορά το άνω µεταλλικό τµήµα των 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για τα Μονόπλευρα Στηθαία Οδού (Μ.Σ.Ο.) 11, θα 
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αποτελείται από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ21/2" που θα διέρχεται µέσα από 
κατάλληλες οπές των ορθοστατών. Οι ορθοστάτες θα έχουν διατοµή U 120x55x5 
χλστ., µήκος 345 χλστ. και θα τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους περίπου 
ίσες προς 2,0 µ. Οι ορθοστάτες θα έχουν στο κάτω µέρους τους 
ηλεκτροσυγκολληµένες χαλύβδινες πλάκες έδρασης διαστάσεων 140x140x5 χλστ. οι 
οποίες θα πακτωθούν µε τα κατάλληλα βύσµατα και βίδες. 
 
 
Μ.Σ.Ο. 11 

 
 
 
 
 Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε όλα τα απαραίτητα υλικά - πλην εργασιών 
τοποθέτησης- πλήρως εγκατεστηµένων συστηµάτων σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του 
κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την 
µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα) όπου χρειαστεί.  
Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά 
τρέχον µέτρο τιµές µονάδος. 
  

 Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και 
η δαπάνη της αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 
  

 Προς εξακρίβωση της καλής κατασκευής των στηθαίων και κιγκλιδωµάτων η 
τεχνική υπηρεσία και οι επιβλέποντες των έργων του ∆ήµου έχουν δικαίωµα να 
ζητήσουν την εξέταση των υλικών στο εργαστήρια ελέγχου υλικών της ∆/νσης 
∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή του Πανεπιστηµίου. Η 
δειγµατοληψία όταν απαιτηθεί θα γίνεται δια λήψεως δύο (2) τεµαχίων ανά είδος 
ΣΑΟ. Η δαπάνη των ελέγχων αυτών θα βαρύνει τον προµηθευτή. 

 

Επίσης η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παρακολουθήσει µε όργανά της την  

ακριβή διαδικασία παραγωγής καθώς των παραγγελµένων υλικών κλπ. 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να  ζητήσει και να πάρει δείγµατα (σε ανύποπτο 

χρόνο και µε µέσο της υπηρεσίας) από τον χώρο παραγωγής ή αποθήκευσης των 

ειδών που προορίζονται γι' αυτήν, προκειµένου να διενεργήσει µακροσκοπικό και 
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εργαστηριακό έλεγχο σ' αυτά.  

 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό καλούνται να υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά τους και πιστοποιητικά αντοχών που έχουν για τα προϊόντα τους, καθώς 

και πιστοποιητικά I.S.O., T.U.V., C.E. κ.τ.λ., τα οποία θεωρούνται απαραίτητα.  
 
                                                                                       Θεσσαλονίκη  20 - 4 - 2015 
 
   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                                              
 
 
 
 

  
Βασ. Μπάγας   Αθ. Σιώζος                             Μ. Ζουρνά 

 


