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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η       Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

          Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 500.000,00€ €  προβλέπονται σποραδικές εργασίες  

αποκατάστασης οδοστρώµατος της 5ης Επαρχιακής οδού, τµήµα Βεργίνα-Κυψέλη και της 6ης Επαρχιακής 

Οδού. 

        Το έργο χρηµατοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ) µε κωδικό 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ17, 

που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρίθµ. 59/10-04-2017(Α∆Α:ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.  

      Συνοπτικά προβλέπονται εργασίες χωµατουργικών,  οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης  για τη 

βελτίωση των εν λόγω οδών. Αναλυτικότερα: 

• Στην 6η  Επαρχιακή Οδό από την έξοδο ∆.∆.Νεοκάστρου  έως τη διασταύρωση για την Ι.Μ.  

Προφήτη Ηλία, θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης και οδοστρωσίας όπου κριθεί απαραίτητο. Λόγω της 

εκτεταµένης φθοράς θα γίνει διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης συµπυκνωµένου µεταβλητού 

πάχους επιµετρούµενη σε τόννους επ’αυτοκινήτου και διάστρωση των τµηµάτων µε ασφαλτική στρώση  

πάχους 0,05µ. επιµετρούµενη σε τ.µ. Όπου κριθεί απαραίτητο θα γίνει καθαρισµός από την παρόδια 

βλάστηση και κατασκευή στρώσεων ερείσµατος. 

Οι εργασίες σήµανσης που θα γίνουν σε όλο το µήκος της οδού περιλαµβάνουν κατακόρυφη σήµανση µε 

τριγωνικές πινακίδες επικινδύνων θέσεων διάστασης πλευράς 0,90µ., ρυθµιστικές πινακίδες µεσαίου 

µεγέθους και πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από µικροπρισµατική αντανακλαστική 

µεµβράνη τύπου 2, και οριζόντια σήµανση µε 

διαγράµµιση του οδοστρώµατος µε ανακλαστική 

βαφή σύµφωνα µε τη µελέτη σήµανσης της οδού 

και την Ε.Τ.Ε.Π. Στηθαία ασφαλείας ικανότητας 

συγράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 θα 

τοποθετηθούν στην στροφή από τη Μελίκη για 

Νεόκαστρο και πριν την είσοδο ∆.∆. Νεοκάστρου 

καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

 
 

 

Εργασίες ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα µε απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού 

οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6εκ. ή ως 8εκ., ασφαλτική προεπάλειψη ή 

συγκολλητική επάλειψη, διάστρωση ασφαλτικής, ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους 

όπου απαιτηθεί  και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 



0,05µ., όπου παρατηρήθηκαν εκτεταµένες φθορές στο οδόστρωµα, ενδεικτικά προβλέπονται στα εξής 

τµήµατα της 5ης Επαρχιακής οδού Βέροιας-Κυψέλης. 

 

• Από το ∆.∆. Κυψέλης έως το ∆.∆. Αγκαθιάς σε τµήµατα της οδού συνολικού µήκους 600µ.  

• Από το ∆.∆. Αγκαθιάς έως το ∆.∆. Τριλοφιάς σε τµήµα µήκους περίπου 200µ.  

• Από το ∆.∆. Μελίκης έως το ∆.∆. Παλατίτσια σε τµήµατα της οδού συνολικού µήκους περίπου 

1200µ. 

• Από το ∆.∆. Τριλοφιάς έως το ∆.∆. αγ. Τριάδος σε τµήµατα της οδού, συνολικού µήκους περίπου 

700µ.  

• Από την έξοδο ∆.∆. Βεργίνας προς το ∆.∆. Παλατίτσια σε τµήµα µήκους περίπου 200µ. 

 

Το έργο αφορά εξ’ ολοκλήρου εργασίες συντήρησης-βελτίωσης τµηµάτων συνολικής επιφάνειας 20.800 

τ.µ. σε υφιστάµενο Επαρχιακό οδικό δίκτυο και σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία δεν απαιτείται η 

περιβαλλοντική αδειοδότησή του. 

Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα άρθρα του Τιµολογίου της µελέτης και τις οδηγίες τις 

Υπηρεσίας. 

  

ΒΕΡΟΙΑ  7 / 12  /2017 

                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξας                                                                                 Η Αναπλ. Προϊσταµένη Τ.Σ.Ε. 

                                    ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΥΓΚΩΝΗ                                                                               ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ           

 

 

            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε ∆’β                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  µε Α’ β 

 

                                                                                             ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

                                                    Το παρόν τεύχος,  όπως συντάχθηκε από το τµήµα Σ.Ε. µε την υπ’ αριθµ.  Φ2.4.3/42/2647 /520541                                        

                                                                                  Απόφαση της ΥΠΟ∆. ΤΕ. Π.Ε. Ηµαθίας 

 

 

 

 

                                                                                             ΒΕΡΟΙΑ       7/ 12 /2017  

                                                                  Ο Προϊστάµενος  της ΥΠΟ∆. ΤΕ.Π.Ε.    ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ  µε Α’β 
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