
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΕΡΓΩΝ  ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩ-
ΣΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ – ΟΡΙΩΝ Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ 

ΧΡΗΣΗ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 150.000

                                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά  το  έτος  2016,  η  Δ.Τ.Ε.  /  Π.Ε.Θ.  με  την  εργολαβία  προσωρινής  αποκατάστασης  του
οδοστρώματος  της  ΕΠΟ  Μελισσουργού  –  Ορίων  Νομού  Χαλκιδικής,  δεν  συμπεριέλαβε  την
κατασκευή ασφαλτικού τάπητα. Έτσι, οι συνθήκες χρήσης της οδού δεν είναι απολύτως ασφαλείς,
καθώς υπάρχουν λακκούβες στο οδόστρωμα, δεν υπάρχει διαγράμμιση της οδού, δεν υπάρχουν
στηθαία ασφαλείας. Έτσι, καθίσταται σημαντική η διάστρωση της οδού με ασφαλτικό τάπητα και
την απαραίτητη σήμανση.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι εργασίες που προτείνονται στην εργολαβία, περιλαμβάνουν την κατασκευή διατάξεων που θα
ικανοποιήσουν  επαρκείς  και  ασφαλείς  συνθήκες  χρήσης  της  οδού  από  τους  εποχούμενους
οδηγούς. 

Αναλυτικά, οι προτεινόμενες εργασίες είναι :

o Κατασκευή  των  απαραίτητων  στρώσεων  βάσης  μεταβλητού  πάχους  και  ισοπεδωτικών
ασφαλτικών στρώσεων

o Διάστρωση  ασφαλτικού  τάπητα  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  5  cm στην
επαρχιακή οδό 32 Μελισσουργού – Ορίων Ν. Χαλκιδικής σε μήκος 250 m και πλάτος 8,00
m.

o Κατασκευή ερεισμάτων από σκυρόδεμα C16/20 σε όλο το μήκος της οδού όπου πρόκειται
να γίνουν οι εργασίες διάστρωσης ασφαλτικού τάπητα

o Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας συνολικού μήκους 200  m σε κατάλληλες
θέσεις, ικανότητες συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους  W5, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α.

o Τοποθέτηση 40 πινακίδων πληροφοριακών, ρυθμιστικών και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων.

o Διαγράμμιση οδοστρώματος

o Συμπλήρωση υφισταμένων επιχωμάτων

 Η δαπάνη των εργασιών υπολογίσθηκε σε € 150.000,00 μαζί με τον Φ.Π.Α.

6. Τοποθέτηση Πινακίδας Ανακοίνωσης του έργου .

Η πινακίδα θα τοποθετηθεί  σε σημείο που θα εξασφαλίζεται η ορατότητά της από τους
διερχόμενους οδηγούς, δίπλα στο οδόστρωμα της επαρχιακής οδού Μελισσουργού – Ορίων Ν.



Χαλκιδικής.

Κατασκευάζεται από μεταλλικά φύλλα (πλάκα),  με διαστάσεις (πλάτους/ύψους) (1,80Χ1,50μ) . Η πινακίδα θα έχει
κυανό βάθος (μπλέ φόντο) και με λευκά γράμματα κατάλληλων διαστάσεων θα αναγράφονται οι τίτλοι :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ – ΟΡΙΩΝ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   ΠΔΕ της ΠΚΜ, ΙΔΠ2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : (τίτλος Αναδόχου) 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η πινακίδα στερεώνεται σε δύο κατακόρυφους γαλβανισμένους σωλήνες διαμέτρου 2ins
που πακτώνονται μέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστο 0,50μ σε βάσεις από άοπλο σκυρόδεμα
C10/12 διαστάσεων (0,40Χ0,40Χ0,30)

Η  εργασία  αποτελεί  συμβατική  υποχρέωση  του  Αναδόχου  και  η  αποπληρωμή  της
συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα της εργολαβίας.

7.  Χρηματοδότηση και επίβλεψη
Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι € 150.000,00. Το έργο

χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  του Προγράμματος Ιδίων Πόρων της ΠΚΜ έτους 2018 στο
οποίο είναι ενταγμένο με κωδικό 2131ΘΕΣ019ΙΔΠ16.

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε έξη (6) αντίτυπα, υπογράφηκε και θεωρήθηκε ως ακολούθως:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη, 30-06-2018 Θεσσαλονίκη,   04     -   10    -2018

Ο Συντάκτης Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π./ΥΔ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Στυλιανός Ελπέκος Ελένη Διαμαντή
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την οικ. 446502(11691)/04-10-2018  Απόφασή μας

Θεσσαλονίκη,     04        -   10      -2018
Ο Αν. Προϊστάμενος ΥΔ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.
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