
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:100.000,00€
Κωδ:  2131ΘΕΣ010ΙΔΠ20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι  αρμοδιότητες  συντήρησης και  νέων  κατασκευών  οδικού  ηλεκτροφωτισμού

ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Οικ. 490948 (1766) 15/2/2018 σχετικά

με “Αντικατάσταση της Απόφασης 2077/07-07-2011 (ΦΕΚ 1622/Τεύχος Β΄/18-07-2011) που

αφορά την «Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο ευθύνης

της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  και  εκ  νέου  επιμερισμός  των  αρμοδιοτήτων  των

Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ, επί των οδικών δικτύων αρμοδιότητας της ΠΚΜ σύμφωνα με

τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ.”

Το  έργο  αφορά  σε  επεμβάσεις  που  θα  βελτιώσουν  τις  κυκλοφοριακές  συνθήκες,

αναβαθμίζοντας  τις  αντίστοιχες  περιοχές.  Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια,

μεταφορά  και  εγκατάσταση  ηλεκτρονικών  πινακίδων  σήμανσης  (ορίου  ταχύτητας  Ρ32  &

STOP)  με  εικονοστοιχεία  (LED)  υπερυψηλής  φωτεινότητας  (superbright)  σε  σημεία  του

Εθνικού  και  Επαρχιακού  Οδικού  δικτύου  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης  τα  οποία  διέρχονται  από

κατοικημένες  περιοχές.  Πιο  συγκεκριμένα  περιλαμβάνει  την  τοποθέτηση  πινακίδων

σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο στα κάτωθι σημεία:
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ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οδός / οικισμός Θέση

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κατερίνης στη 

Χαλκηδόνα 
Πλησίον Ηρώου  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Ευζώνων / Πρόχωμα Πλησίον παιδικής χαράς/μνημείου  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Ευζώνων / Πρόχωμα Στροφή προς Αγιονέρι / σχολείο  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας / Γερακαρού Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας / Ασπροβάλτα Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας / Λαγυνά Είσοδος από Δερβένι  (Ρ32)

16η εθνική οδός / Βασιλικά Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας / Ζαγκλιβέρι Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Καβάλας / Απολλωνία Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Διασταύρωση Μ. Μοναστήρι – Άδενδρο 
(STOP)

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οδός / οικισμός Θέση

6η επαρχιακή οδός  / Μεσήμβρια Στο ύψος σχολείου και αθλητικών 
εγκαταστάσεων  (Ρ32)

6η επαρχιακή οδός  / Αγχίαλος Στο ύψος της εκκλησίας Αγ. Γεωργίου  (Ρ32)

30η επαρχιακή οδός / Ταγαράδες Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

30η επαρχιακή οδός / Ταγαράδες-Αγ. 
Παρασκευή

Στο ύψος της 14ης παρόδου  (Ρ32)

30η επαρχιακή οδός / Ταγαράδες-Αγ. 
Παρασκευή

Στο ύψος της 15ης παρόδου (Ρ32)

30η επαρχιακή οδός / Αγ. Παρασκευή Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

30η επαρχιακή οδός Στροφή προς μονή Αγ. Παϊσιου  Ρ32)

30η επαρχιακή οδός / Σουρωτή Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32)

25η επαρχιακή οδός / Σταυρός Είσοδος / Έξοδος  (Ρ32

25η επαρχιακή οδός / Σταυρός Πέταλο εισόδου από Ολυμπιάδα  (Ρ32)

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έργου απαιτηθεί, λόγω επικινδυνότητας οδού ή/και

λόγω  επισήμανσης  αρμόδιου  τμήματος  Τροχαίας,  ενδέχεται  να  γίνει  τροποποίηση  στον

παραπάνω  πίνακα  ή  να  προστεθούν  νέες  πινακίδες,  χωρίς  να  επιφέρεται  αλλαγή  στο

αντικείμενο του έργου.

Οι πινακίδες μπορεί να τροφοδοτούνται από το υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού

οδών  ή  σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  εγκατεστημένο  δίκτυο  ή  δεν  είναι  δυνατή  η

τροφοδοσία, θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό πάνελ.
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Επίσης μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και σε παρακείμενα σημεία δικτύων πλην

των αναφερομένων στην παρούσα τεχνική έκθεση, εφόσον υπάρξει ανάγκη κατά το χρόνο

υλοποίησης του έργου. Οι παρεμβάσεις θα συνοδεύονται από εντολή της Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €. Το έργο διέπεται από

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Θεσ/νίκη 17/5/2021
  Συντάχθηκε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσ/νίκη 18/5/2021

Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ/Υ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ.

Κονδυλένια Σαφλέκου

Πολ. Μηχ/κος με A΄β

Α. Σταθοπούλου
Μηχ. Μηχανικός με Α’β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Σύμφωνα με την οικ.285249(5152) Απόφαση

Θεσ/νικη 18/5/2021

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ A΄β
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