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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ 
             
  

ΑΡ. ΜΕΛ.    : 85/2019 

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 3/2019 
CPV: 45233222-1 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ»  και συγκεκριμένα την 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου και ασφαλτοστρωμένων ή 
τσιμεντοστρωμένων δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας  που έχει 
υποστεί φθορές από τις συχνές βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις και την 
παγωνιά, καθώς και τη συντήρηση κοινωφελών χώρων της Δ.Ε. Βέροιας. 

 
Θα φρεζαριστούν και θα ασφαλτοστρωθούν τμήματα οδών που έχουν 

υποστεί εκτεταμένες φθορές, όπως οι οδοί Πιερίων, Βενιζέλου, Πίνδου, Ευθ. 
Βαρλάμη, καθώς και άλλα μικρά τμήματα οδών που θα προκύψει 
αναγκαιότητα συντήρησής τους κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
Θα συντηρηθούν αυλές κοινωφελών χώρων, όπως σχολεία αθλητικοί 

χώροι κλπ, που θα προκύψει ανάγκη επισκευής.. 
 

Θα αποκατασταθούν φθορές (λακκούβες) σε οδούς του οδικού δικτύου 
της πόλης αλλά και των τοπικών κοινοτήτων στη Δ.Ε. Βέροιας. 

 
Η αποκατάσταση των τσιμεντοστρωμένων οδών θα γίνει με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20, ενώ οι φθορές των ασφαλτοστρωμένων οδών θα γίνουν 
με ασφαλτόμιγμα. 

 
Για τη διαχείριση των αποβλήτων,  εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου με Γ.Ε. και Ο.Ε. είναι 480.000,00 €, ενώ 

προβλέπονται 50.0498,83 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 2.772,980 € για 
απολογιστικές δαπάνες και 109,51 € για αναθεωρήσεις. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 240.000,00 €   στον Κ. Α. 

30/7333.004 του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους που 
προέρχεται από ΣΑΤΑ και με πίστωση 240.000,00 € στον Κ.Α. 64/7333.005 
που προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II». 

 



  
Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τ. Τ. Δ. Β., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Κώδικας Δημοσίων Έργων). 
 
 

 
Βέροια 26-6-2019 

                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
       Ο Συντάξας                                                        Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.   
                                                                                                             α/α 
 
 
   Σάββας Θεοδωρίδης                                            Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος 
Μηχ/κος έργων Υποδομής                                     Αρχ/των Μηχ/κος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

 
 
 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλ/γος Μηχ/κος 
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