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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρ. Μελέτης: 1/2017 

ΕΡΓΟ: 
 

 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«Σήμανση - Προστατευτικά 
στηθαία - Κιγκλιδώματα 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» 
 
 
Ιδίοι Πόροι 
2131ΗΜΑ001IΔΠ17 
 
300.000,00€ 
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          Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού  300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%) προβλέπονται εργασίες για το έργο «Σήμανση - Προστατευτικά στηθαία - Κιγκλιδώματα 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» 
          Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), με κωδικό 
2131ΗΜΑ001IΔΠ17, προϋπολογισμού 300.000,00 € που εγκρίθηκε με την  υπ’ αρίθμ. 59/10-04-
2017(ΑΔΑ: ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα 
«Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως προς α) Κατάρτιση του 
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) 
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) β) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών 
χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους έτους 2017 (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και (γ) Κατάρτιση του 
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από ΟΣΚ και τόκους» 

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης ή/και τοποθέτησης νέων 
στηθαίων ασφαλείας οδού κατάλληλου τύπου, και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών οδού, σε 
θέσεις όπου θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητά, τον 
κυκλοφοριακό φόρτο, τις τοπικές συνθήκες στα δίκτυα του αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, καθώς και 
σε σημεία που προκύπτουν φθορές από την καθημερινή χρήση και αναφέρονται στην υπηρεσία 
είτε από τις επιτροπές διαπίστωσης βλαβών είτε από πολίτες ή άλλες υπηρεσίες καθώς και 
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων,  ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων αναγγελίας 
κινδύνου, σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ 
της παρούσας μελέτης καθώς επίσης και τις εγκριθείσες (440) ΕΤΕΠ (Αρ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-
2012 Απόφαση έγκρισης του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων-ΦΕΚ 2221Β΄/30-07-2012), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 
έργα, από 01-03-2013 (Αρ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/31-12-2012, ΦΕΚ 3582Β΄/31-12-2012) . Οι επεμβάσεις 
που προγραμματίζονται είναι σημειακές, και περιορίζονται στις θέσεις όπου εντοπίζονται φθορές ή 
και ελλείψεις στηθαίων ασφαλείας οδού. Η υλοποίησή τους κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την 
ασφαλέστερη διέλευση των χρηστών της οδού.  
Οι εργασίες αποξήλωσης ή/και τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφαλείας οδού κατάλληλου τύπου 
θα γίνουν στους παρακάτω άξονες – θέσεις:  

 Εθνική Οδό Ε.Ο.4 Βέροια Αλεξάνδρεια τμήμα Μακροχώρι – Σταυρός που προβλέπονται 
εργασίες αποξήλωσης ή/και τοποθέτησης νέων στηθαίων τύπου Ν2 W3 

 Διασταύρωση Ε.Ο.4 – Κουμαρία – Σέλι που προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης ή/και 
τοποθέτησης νέων στηθαίων τύπου Ν2 W3 

 Π.Ε.Ο. 1 όρια Ν Θεσσαλονίκης– Αλεξάνδρεια – Κυψέλη – όρια Ν Πιερίας θέση κόμβος 
Νισελίου που προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης νέων στηθαίων τύπου 
Ν2 W3 

 Π.Ε.Ο. 1 όρια Ν Θεσσαλονίκης– Αλεξάνδρεια – Κυψέλη – όρια Ν Πιερίας θέση γέφυρα 
Αλιάκμονα, που προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης ή/και τοποθέτησης νέων στηθαίων 
τύπων H2 W4 τεχνικών έργων και με έμπηξη και Η1 W3 με έμπηξη κατ’ εφαρμογή της με 
Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/612 Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε 
Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ). ΦΕΚ 702/29-4-11 που στην παρ.5,3 αναφέρεται ότι «……..Η τοποθέτηση στηθαίων 
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ασφαλείας που υπάγονται σε μεγαλύτερη κατηγορία λειτουργικού πλάτους επιτρέπεται, εφόσον προκύπτει από 
τις δοκιμές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ότι είναι δυνατή η συγκράτηση των οχημάτων.»  

 Εθνική Οδό Ε.Ο.4 Βέροια Καστανια σε θέσεις που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία  που 
προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης ή/και τοποθέτησης νέων στηθαίων τύπου Ν2 W3. 

 Δρόμος Νάουσα Βέροια στην έξοδο Δήμου Νάουσας σε συνέχεια υφιστάμενων στηθαίων 
που προβλέπονται εργασίες τοποθέτησης νέων στηθαίων τύπου Ν2 W3 οι οποίες εφόσον 
δεν δύναται καταρχήν να τοποθετηθούν με έμπηξη και χρήση καροτιέρας χωρίς να 
προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση για αυτό.  

Οι εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων στηθαίων θα γίνει καταβάλλοντας ιδιαίτερη προσοχή 
αποκλειόμενης της χρήσης μηχανικών μέσων κοπής και η μεταφορά τους θα γίνει  στην αποθήκη 
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας  
Στους παραπάνω άξονες θα τοποθετηθούν και  πληροφοριακές πινακίδες,  ρυθμιστικές πινακίδες, 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και οριοδείκτες  σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες, που δεν οδηγούν σε μεταβολή 
οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών της οδού και συνεπώς σύμφωνα με το υπ.αρ. 100357/19-1-
2016 έγγραφο της Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτού.  
 Πέραν αυτών, με την παρούσα μελέτη, όπου αυτό απαιτηθεί, θα τηρηθούν οι πάγιες 
διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς 
και την διαθεση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων) σύμφωνα με την   
Αριθμ.36259/1757/Ε103 ΦΕΚ 1312/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).» 

Λόγω της φύσης και της θέσης των έργων θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα 
κυκλοφοριακής ρύθμισης, και θα πρέπει ο ανάδοχος να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 
μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, μελέτη σήμανσης-
κυκλοφοριακής ρύθμισης ανά φάση-τμήμα εργασιών χρονικά εξαρτημένο, προκειμένου να εγκριθεί 
από τους αρμόδιους φορείς, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς την 
διακοπή κυκλοφορίας της οδού. 
Η επιλογή της ικανότητας συγκράτησης έγινε βάση του πίνακα της παρ. 5.2.1 της με Αριθμ. 
ΔΜΕΟ/ο/612 Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε 
Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ). ΦΕΚ 702/29-4-11 και έχει ως εξής: 
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Σε περίπτωση που τροποποιηθούν τα στοιχεία σχεδιασμού της μελέτης, η υπηρεσία είναι δυνατόν 
να τροποποιήσει – προσαρμόσει την επιλογή ικανότητας συγκράτηση στη υφιστάμενη κατάσταση.  
Η επιλογή ικανότητας συγκράτησης- επιλογή στηθαίου γίνεται βάση του παρακάτω διαγράμματος 
ροής.  

 
 
Η προσαρμογή των στηθαίων από MSO1 (υφιστάμενα) σε νέα καθώς και σε προσαρμογή 
διαφορετικών τύπων στηθαίων, θα γίνει βάση του πίνακα της παρ. 3.4 της με Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/612 
Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς 
(ΟΜΟΕ−ΣΑΟ). ΦΕΚ 702/29-4-11 και έχει ως εξής:  
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Για την επιλογή στηθαίων ασφαλείας γεφυρών και τοίχων στέψης οδών ακολουθήθηκε ο πίνακας 4 
της παρ. 5.3 της ΟΜΟΕ-ΣΑΟ που προβλέπει  τα ακόλουθα: 

 
Ιδιαίτερα για την  τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας που υπάγονται σε μεγαλύτερη κατηγορία 
λειτουργικού πλάτους επιτρέπεται, εφόσον προκύπτει από τις δοκιμές, σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ότι είναι δυνατή η συγκράτηση των οχημάτων. 
 
 

 
                                                            

Βέροια 12 Ιουλίου 2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
 
 

 
 

Χατζηιωαννίδης Βασίλης 
Πολ.Μηχ. Τ.Ε. με Α’ βαθμό  

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Αναπλ. Προϊστάμενη 
Συγκοινωνιακών Έργων Υποδ/νσης 

Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 
 
 
 

Παναγιωτίδου Φανή 
Πολ. Μηχανικός με Α’ βαθμό 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμ. πρωτ 

Φ2.4.2/35/1438/286463/12-7-17  απόφαση 
Υποδ/ντη Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης  
 Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

 
 

Φωτόπουλος Αλέξανδρος 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος με Α’ βο. 
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