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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την ̟αρούσα µελέτη ̟ροϋ̟ολογισµού 165.322,58 EURO και µε Φ.Π.Α. 205.000,00 EURO
̟ροβλέ̟ονται σ̟οραδικές εργασίες α̟οκατάστασης οδοστρώµατος της υ̟. αριθµόν (4) Εθνικής
οδού, τµήµα α̟ό Μακροχώρι έως διασταύρωση Νέας Νικοµήδειας.
Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα Ε̟ενδυτικών δα̟ανών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας χρηµατοδοτούµενο α̟ό ΚΑΠ έτους 2017 µε κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ17 και
ΚΑΕ : 724.9781.α.24.
Οι ̟ροβλε̟όµενες εργασίες κατηγορίας Οδο̟οιίας αναλυτικά είναι:
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα πραγµατοποιηθεί εκατέρωθεν του δρόµου καθαρισµός των φυτικών γαιών κατά την
υπόδειξη της Υπηρεσίας, εφόσον απαιτηθεί.
Β. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Μετά τον καθαρισµό των φυτικών και του οδοστρώµατος σε τµήµατα ̟ου ̟αρουσιάζουν
̟ερισσότερες φθορές στο µεγαλύτερο µήκος τους θα γίνει α̟όξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων των
υφιστάµενων ασφαλτικών τµηµάτων (σε βάθος έως 6εκ. ή 8εκ.) µε χρήση α̟οξεστικού
µηχανήµατος (φρέζας), κατά την υ̟όδειξη της Υ̟ηρεσίας. Θα ακολουθήσει καθαρισµός των
̟ροϊόντων α̟όξεσης και των υ̟ολειµµάτων αυτών, µετά πλήρωση των τµηµάτων µε θραυστό
υλικό µεταβλητού πάχους αν απαιτείται, ασφαλτική προεπάλειψη, ε̟άλειψη ασφαλτικής
συγκολλητικής στρώσης σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές ενώ στην συνέχεια θα γίνουν ασφαλτικές
εργασίες:
α) µε διάστρωση ασφαλτικής ισο̟εδωτικής στρώσης συµ̟υκνωµένου µεταβλητού ̟άχους (µόνο
για τα τµήµατα ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟όξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος σε βάθος έως
8εκ.) τύ̟ου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 0503-11-04 ε̟ιµετρούµενη σε τόνους ε̟’ αυτοκινήτου και
β) µε διάστρωση όλων των τµηµάτων µε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµ̟υκνωµένου
̟άχους 0,05µ. µε χρήση κοινής ασφάλτου, τύ̟ου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ε̟ιµετρούµενη σε τ.µ.
Ο ̟ρώτος αρµός διαστολής του καταστρώµατος της γέφυρας µε κατεύθυνση Μακροχώρι – Ν.
Νικοµήδεια (τάφρος Τ66) θα αντικατασταθεί ̟λήρως µε αρµό σκυροδέµατος ασφαλτικής βάσης.
Στις τιµές µονάδας των άρθρων ̟ου αφορούν ασφαλτικές εργασίες ̟εριλαµβάνεται και η αξία της
ενσωµατωµένης ασφάλτου σύµφωνα µε την υ̟’ αριθ. ∆11γ/ο/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363Β’/2013)
Α̟όφαση του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕ∆Ι ̟ερί ανα̟ροσαρµογής και συµ̟λήρωσης των Ενιαίων
Τιµολογίων Έργων Οδο̟οιίας.

Γ. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

Με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών θα συµπληρωθούν τα υπάρχοντα ερείσµατα
κατά τµήµατα, εφόσον απαιτηθεί και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
∆. ΣΗΜΑΝΣΗ
Θα το̟οθετηθούν ̟ινακίδες ̟ληροφοριακές ̟λήρως αντανακλαστικές, ρυθµιστικές υψηλής
αντανακλαστικότητας και ̟λαστικοί οριοδείκτες ό̟ου α̟αιτείται σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις της
Υ̟ηρεσίας.
Θα ̟ραγµατο̟οιηθούν εργασίες νέες ή/και ανανέωσης διαγράµµισης του οδοστρώµατος µε
ανακλαστική βαφή λευκού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της ε̟ίβλεψης. Η οριζόντια
σήµανση θα αφορά τη διαγράµµιση:
των οριογραµµών στα νέα ασφαλτοστρωµένα τµήµατα, ό̟ου κριθεί α̟αραίτητο
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ε̟ίβλεψης,
στα νέα ασφαλτοστρωµένα τµήµατα του άξονα της οδού και
µε λοξές ̟αράλληλες συνεχείς γραµµές (τύ̟ου zebra) κεντρικά της οδού στο τµήµα της
γέφυρας.

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 ̟ροαναφερόµενες εργασίες καθώς και όσες αναγράφονται στον ̟ροϋ̟ολογισµό της
µελέτης θα γίνουν σύµφωνα µε τα άρθρα αυτής και τις οδηγίες της Υ̟ηρεσίας.

Βέροια, 08 ∆εκεµβρίου 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ανα̟λ. Προϊσταµένη
του Τ.Σ.Ε.

Ο Συντάξας

Σεϊτανίδης Κώστας
Πτ. Πολ. Μηχανικός µε Α’β

Παναγιωτίδου Φανή
∆ι̟λ. Πολ. Μηχανικός µε Α’β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Το ̟αρόν τεύχος ό̟ως συντάχθηκε α̟ό το Τµήµα
Σ.Ε. της ΥΠΟ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ηµαθίας µε την υ̟’ αριθ.
Οικ.Φ.2.3.3/44/2669/523728/08-12-17 Α̟όφαση της
ΥΠΟ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ηµαθίας.
Ο Προϊστάµενος ΥΠΟ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ηµαθίας

Φωτό̟ουλος Αλέξανδρος
Αγρ. Το̟ογράφος Μηχανικός µε Α’β
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

