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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»  και συγκεκριμένα:  

 
 

1) Ασφαλτόστρωση της οδού Αναξαγόρα από τη συμβολή της με την οδό 
Ιανού, έως την είσοδο του Τεχνικού Λυκείου. Συγκεκριμένα θα γίνει 
εκσκαφή σε βάθος οδοστρωσίας θα κατασκευαστούν κράσπεδα, θα 
τσιμεντοστρωθούν τα πεζοδρόμια (ΕΤΕΠ 05-02-01-00), θα γίνει 
πλακόστρωση των πεζοδρομίων (ΕΤΕΠ 05-02-02-00) και στη συνέχεια 
εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου 
ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm.  

 
 

2) Ασφαλτόστρωση της οδού Υακίνθου από τη συμβολή της με την οδό 
Οιδίποδα, έως τη συμβολή της με την οδό Παρμενίδη. Συγκεκριμένα θα 
γίνει εκσκαφή σε βάθος οδοστρωσίας θα κατασκευαστούν κράσπεδα 
και θα γίνει επίχωση των πεζοδρομίων (ΕΤΕΠ 05-02-01-00) και στη 
συνέχεια εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm.  

 
 

3) Ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ρίτσου από τη συμβολή της με 
την οδό Στρατηγού Χανδρηνού και Ιωάννη Κατακουζηνού (ενδεικτικό 
μήκος περίπου 210,00 μ3). Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν 
κράσπεδα ΕΤΕΠ 05-02-01-00) και στη συνέχεια εργασίες κατασκευής 
υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 



σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-
11-04 πάχους 5 cm.  

 
4) Επειδή επίκειται τροποποίηση της ερυθράς στην οδό Αγ. Ιερουσαλήμ 

που θα επιφέρει αλλαγές και σε τμήμα της οδού Σαραντηνού, θα γίνει 
ασφαλτόστρωση του παραπάνω τμήματος της οδού Σαραντηνού από 
τη συμβολή της με την οδό Πατριάρχη Φωτίου Α’ ως τη συμβολή της με 
την οδό Μπεκελίδη διότι σ΄αυτό το τμήμα η σημερινή εγκεκριμένη 
ερυθρά ταυτίζεται μ’ αυτήν της πρότασης, θα κατασκευαστούν 
κράσπεδα (ΕΤΕΠ 05-02-01-00) στη συνέχεια εργασίες κατασκευής 
υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-
11-04 πάχους 5 cm.  
 

5) Ασφαλτόστρωση Δημοτικού – Αγροτικού δρόμου (μήκους περίπου 
400,00 μ) στο αγρόκτημα Βέροιας που διέρχεται από τα αγροτεμάχια 
301-302-305 και 316-315-314-312-311-310-309-308. Θα γίνουν 
εργασίες κατασκευής υπόβασης, βάσης και ασφαλτόστρωσης τύπου 
ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm. 
 

6) Ασφαλτόστρωση Δημοτικού – Αγροτικού δρόμου (μήκους περίπου 
300,00 μ.) στο αγρόκτημα Βέροιας που διέρχεται από τα αγροτεμάχια 
2822-2823-2824-2826 και 2862-2861-2859-2858-2857-2838. Θα 
γίνουν εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πάχους 5 cm. 
 

Σε περίπτωση που μετά τη ολοκλήρωση της κατασκευής των ανωτέρω 
τμημάτων δεν απορροφηθεί το ποσόν των απροβλέπτων ή των πιθανόν επί 
έλασσον δαπανών αυτά μπορούν να διατεθούν για την κατασκευή τμημάτων 
του οδικού δικτύου  που χρίζουν παρέμβασης, αλλά δεν αναγράφονται 
παραπάνω και θα κριθεί από την προϊσταμένη αρχή η αναγκαιότητα 
παρέμβασης.  

 
Για τις παραπάνω εργασίες όπου απαιτείται, οφείλει ο ανάδοχος να 

εκδώσει τις απαραίτητες άδειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη 
διακοπή της κυκλοφορίας. 
 

Ο προϋπολογισμός του έργου με Γ.Ε. + Ο.Ε. αλλά και  με τον Φ.Π.Α. 
ανέρχεται στο ποσό των 299.616,64 €  μέσα στο οποίο περιέχονται  
31.490,28 €   για απρόβλεπτες δαπάνες, 165,20 € για απολογιστικές δαπάνες 
και 35,61 € για αναθεωρήσεις. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 299.616,64 €   στον Κ. Α. 

30/7323.007   του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους που 
προέρχεται από ΣΑΤΑ. 
 
 
 



Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τ. Τ. Δ. Β., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΕΡΟΙΑ 12-7-2018 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Σ.Ε. 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Ε.Ε. 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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