
ΕΡΓΟ: «Εργασίες αποκατάστασης
οδοστρώματος της υπ.
αριθμ. (1) Επαρχιακής
οδού, Τμήμα Μαρίνα –
όρια Νομού προς Σκύδρα»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Επενδυτικών
Δαπανών Π.Ε. Ημαθίας
χρηματοδοτούμενο από  ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης
αυτοκινήτων)

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2131ΗΜΑ002IΔΠ17

Αριθμός Μελέτης: 2/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η       Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 322.582,65€ και με Φ.Π.Α. 400.000,00 €
προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος της υπ. αριθμ. (1) Επαρχιακής οδού,
Τμήμα Μαρίνα –  όρια Νομού προς Σκύδρα.

 Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ έτους 2017 με κωδικό έργου :
2131ΗΜΑ002IΔΠ17και ΚΑΕ : 02.02.721.9781.α.9

Οι  προβλεπόμενες εργασίες αναλυτικά είναι:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Θα γίνει  εκατέρωθεν του δρόμου καθαρισμός των φυτικών γαιών κατά την υπόδειξη της

Υπηρεσίας, εφόσον απαιτηθεί.
.

Β. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Μετά τον καθαρισμό των φυτικών και του οδοστρώματος θα ακολουθήσει σε όλο το μήκος

και πλάτος του τμήματος από διασταύρωση Μαρίνας μέχρι και τα Όρια του Νομού προς Σκύδρα,
κατά την υπόδειξη της Υπηρεσίας, επάλειψη με ασφαλτική συγκολλητική και στην συνέχεια θα
γίνουν ασφαλτικές εργασίες:

α) με διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους της τύπου ΑΣ 31,5 ή
ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04
επιμετρούμενη σε τόννους επ’αυτοκινήτου , επί του παλαιού τάπητα, για την επίτευξη
ομαλότητας του οδοστρώματος και των απαιτούμενων εγκάρσιων και διαμήκεις κλίσεων .

β) με διάστρωση με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση
κοινής ασφάλτου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 επιμετρούμενη σε τ.μ.

 Στις τιμές μονάδας των άρθρων που αφορούν ασφαλτικές εργασίες περιλαμβάνεται και η αξία
της ενσωματωμένης ασφάλτου σύμφωνα με την  υπ.’ αριθμ. Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 Απόφαση
του ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. περί αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων
Οδοποιϊας.



Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

         Με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών θα συμπληρωθούν τα υπάρχοντα
ερείσματα τμηματικά, εφόσον απαιτηθεί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ

Θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφοριακές πλήρως αντανακλαστικές, επικινδύνων
θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, ρυθμιστικές υψηλής αντανακλαστικότητας και πλαστικοί
οριοδείκτες όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας κατά την φάση
ολοκλήρωσης του έργου.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες νέες ή/και ανανέωσης διαγράμμισης του οδοστρώματος με
ανακλαστική βαφή λευκού χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Η οριζόντια
σήμανση θα αφορά τη διαγράμμιση:

- του άξονα της οδού και
- των οριογραμμών στα νέα ασφαλτοστρωμένα τμήματα,

όπου κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
Οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης του παρόντος έργου αφορούν διαγραμμίσεις οποιουδήποτε

σχήματος, μορφής και διαστάσεων, με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με
γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια
σήμανση οδών".

            Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες καθώς και όσες αναγράφονται στον προϋπολογισμό
της μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τα άρθρα αυτής και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Bέροια, 30 / 11 /2017

Η  Συντάξασα

Φωτεινή Νοβάκη
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ με Α΄β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
H Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Φανή Παναγιωτίδου
Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 400.000,00 €  εγκρίθηκε όπως  συντάχθηκε από τη Υ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ημαθίας με την Φ2.3.3/7/2654/522652/08-12-2017 Απόφαση της   Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας.

                                                Βέροια, 08 -12-2017
O Προϊστάμενος της Υ.Τ.Ε. ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αλέξανδρος Φωτόπουλος
Αγρ/μος Τοπο/φος Μηχ/κός με Α΄β
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