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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο αφορά την συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων σε οδούς κυρίως του Βασικού Οδικού 
∆ικτύου (Β.Ο.∆.) της πόλης όπως αυτό καθορίστηκε από την υπ' αριθµ. 62555/5072 Υ.Α. (ΦΕΚ 561∆'/12-10-
1990), που έχουν ιδιαίτερα επιβαρυµένο κυκλοφοριακό φόρτο και καταπονήσεις, όπως επίσης και άλλες 
οδούς που χρήζουν άµεσης επέµβασης και αποκατάστασης λόγω της επικινδυνότητας, ειδικά όπου 
διέρχονται µέσα µαζικής µεταφοράς και  λόγω παλαιότητας ή βαριάς κυκλοφορίας ή επανειληµµένων 
εκσκαφών ΟΚΩ και ελλιπών αποκαταστάσεων  δηµιουργήθηκαν φθορές, ανωµαλίες και καθιζήσεις, όπως 
εγκάρσιες αυλακώσεις, λακκούβες σε οδόστρωµα, τροχαυλακώσεις κ.λ.π. .  
 Σκοπός του έργου είναι κυρίως η άρση επικινδυνότητας, η οµαλή και ασφαλής λειτουργία των 
οδοστρωµάτων σε οδικούς άξονες και η επισκευή επικίνδυνων σηµείων που θα υποδειχθούν κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου. ∆ηλαδή θα γίνουν οι απαραίτητες επεµβάσεις σε σηµεία και οδούς όπου έχουν 
ήδη διαπιστωθεί προβλήµατα και επικινδυνότητα αλλά και θα υπάρχει η δυνατότητα άµεσης επέµβασης και 
αποκατάστασης -µε το ίδιο αντικείµενο του έργου (ασφαλτικά οδοστρώµατα)- στα  επικίνδυνα σηµεία που θα 
προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια 
των οχηµάτων και των πολιτών και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της µελέτης. 
Για τον λόγο αυτό προβλέπεται αύξηση των ποσοτήτων κατά 10% στον συνολικό προϋπολογισµό. Οι 
επεµβάσεις στα σηµεία που δεν προβλέφθηκαν  θα γίνονται µε υπόδειξη της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

 Εκ του συνόλου των καταγεγραµµένων αναγκών θα αντιµετωπισθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον 
επείγουσες αποκαταστάσεις, µε κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, 
µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.   

 Στο έργο περιλαµβάνονται ενδεικτικά και µη περιοριστικά οι παρακάτω οδοί ή τµήµατα οδών. Η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και ανάλογα µε την 
τρέχουσα κατάσταση του οδικού δικτύου να προβαίνει κατά την κρίση της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο νόµο, σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την υπόδειξη τυχόν πρόσθετων σηµείων επέµβασης χωρίς 
υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου. 

 

Α. Ο∆ΟΙ  Β.Ο.∆. : 

 

1) Λεωφόρος Στρατού 

2) 26ης Οκτωβρίου  

3) 25ης Μαρτίου 

4) Αγίων Πάντων  

5) Βενιζέλου 

6) Ίωνος ∆ραγούµη 

7) Λαγκαδά (από Ειρήνης 
έως Αγ.∆ηµητρίου ρεύµα 
εξόδου) 

8)  Αιγαίου 
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9) Κατσιµίδη 

10) Εγνατία  

11) Κόµβοι Παπανδρέου µε 
Γραβιάς,25ης Μαρτιου,και 
Λασκαράτου 

12) Κωνσταντινουπόλεως 

13) Κόµβος Καραµανλή από 
Λαµπράκη έως ∆οϊράνης 
(προς το κέντρο). 

14) Κόµβος Καραµανλή µε 
Βούλγαρη 

 

 

 

Β. Ο∆ΟΙ µη Β.Ο.∆. που χρήζουν άµεσης επέµβασης : 

1. Κρήτης 

2. Ολυµπιάδος 

3. Αγάθωνος 

4. Κύθνου 

5. Παρασκευοπούλου 

 6.   Μερκουρίου 

 7.   Στρ.∆ουµπιώτου 

 

 

 

 

Αναλυτικότερα ανά οδό, οι απαιτούµενες επεµβάσεις περιλαµβάνουν τα εξής : 

 

 

 

1) ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ (από Κωνσταντινουπόλεως έως Καυτατζόγλου):  ∆ιαπιστώθηκαν τοπικές 
επιφανειακές φθορές, παραµορφώσεις, ρωγµές και καθιζήσεις σε όλο σχεδόν το µήκος και πλάτος της οδού 
εκτός των λεωφορειολωρίδων που συντηρήθηκαν πρόσφατα (από Κωνσταντινουπόλεως έως Καυτατζόγλου). 
Προβλέπεται φρεζάρισµα σε όλο το µήκος της οδού και ασφαλτόστρωση µε τις απαραίτητες ασφαλτικές 
στρώσεις (στρώση κυκλοφορίας µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου πάχους 5 εκ. ή και δεύτερη στρώση 
µεταβλητού πάχους εκτός από τις λεωφορειολωρίδες από Κωνσταντινουπόλεως  έως Καυτατζόγλου.  
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2) 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ :  Στο ρεύµα 
εξόδου από την πόλη από τον κόµβο 
∆ικαστηρίων έως και τον κόµβο µε 
την Ανδρέου Γεωργίου (είσοδος για 
Λιµάνι) χρειάζεται φρεζάρισµα και 
ασφαλτόστρωση όλης της δεξιάς 
λωρίδας λόγω φθορών , 
ρηγµατώσεων, παραµορφώσεων 
και κακών αποκαταστάσεων ΟΚΩ 
στο οδόστρωµα µε χρήση 
τροποποιηµένης ασφάλτου στην 
στρώση κυκλοφορίας.  

Από το κόµβο µε 
Κεφαλληνίας έως την διασταύρωση 

µε την οδό Φρίξου επίσης λόγω έντονων παραµορφώσεων και ρηγµατώσεων του οδοστρώµατος, θα γίνει 
επέµβαση σε όλο το πλάτος του ρεύµατος εξόδου µε φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση. Στο ενδιάµεσο τµήµα 
από Φρίξου µέχρι και τον κόµβο του Porto Palace απαιτούνται τοπικές παρεµβάσεις.  

Στο ρεύµα εισόδου στην πόλη από τα όρια του ∆ήµου και µέχρι τον κόµβο µε την Ανδρέου Γεωργίου (είσοδο 
Λιµάνι) λόγω έντονων 
παραµορφώσεων και ρηγµατώσεων 
του οδοστρώµατος, απαιτείται  
επέµβαση µε φρεζάρισµα και 
ασφαλτόστρωση, καθώς θα γίνει 
και χρήση τροποποιηµένης 
ασφάλτου όπου απαιτείται κυρίως 
σε  κόµβους και λωρίδες 
κυκλοφορίας λεωφορείων. Τα 
σηµεία επεµβάσεων στα τµήµατα 
αυτά θα γίνουν τµηµατικά λόγο του 
µεγάλου µήκους και µετά  από 
υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

3) 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ : Στα τµήµατα της οδού (από Σόλωνος έως ∆ελφών,  από Αλκµήνης έως Κ.Καραµανλή 
και από Παπαντωνίου έως Β.Όλγας) απαιτείται  αποκατάσταση στρώσης κυκλοφορίας µε φρεζάρισµα και 
στρώση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 5cm µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου.  

 

4) ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ : Πλήρης αποκατάσταση στην στρώση κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος απαιτείται επί της 
Αγ. Πάντων από τον κόµβο µε Μαργαροπούλου ως στην διασταύρωση µε την οδό Σελίτσης (πίσω πλευρά 
Ι.Ν.Αγίων Πάντων) (κυρίως λόγω πολλαπλών έργων ΟΚΩ, καθιζήσεων και φθορών από την συγκέντρωση 
οµβρίων κάτω από την γέφυρα).  
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Στην οδό Αγίων Πάντων από την διασταύρωση της µε την οδό Σελίτσης έως την διασταύρωσή της µε την οδό 
Μοναστηρίου στο ρεύµα προς την Μοναστηρίου απαιτούνται τοπικές παρεµβάσεις µε φρεζάρισµα 4 εως 8 εκ. 
και ασφαλτική στρώση. Τοπικές παρεµβάσεις απαιτούνται και στο τµήµα της Αγ.Πάντων µετά την 
Μοναστηρίου και ως την συµβολή της µε την οδό Γιαννιτσών όπως και στο τµήµα από την συµβολή της µε 
την Μαργαροπούλου µέχρι την συµβολή της µε την οδό  Αγάθωνος .   
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        5) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: το τµήµα από τον κόµβο µε την οδό Ολύµπου έως τον κόµβο µε την  Αγίου 
∆ηµητρίου χρειάζεται φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος µε αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου.  
6) ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ:  Στο τµήµα από την διασταύρωση µε την οδό Ολύµπου έως την διασταύρωση µε την 
οδό Εγνατία θα γίνει φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος του οδοστρώµατος εκτός από το 
πλάτος της λωρίδας στάθµευσης όπου εντός αυτής θα γίνουν επεµβάσεις µόνο όπου απαιτείται. 

7) ΛΑΓΚΑ∆Α: (από Ειρήνης έως Αγ.∆ηµητρίου). Στο ρεύµα εξόδου της πόλης χρειάζεται αποκατάσταση σε 
όλο το πλάτος  µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου. 

8) ΑΙΓΑΙΟΥ: στο τµήµα από Β.Κορνάρου έως Β.Όλγας απαιτείται φρεζάρισµα και ασφαλτική στρώση µε 
τροποποιηµένη άσφαλτο σε όλο το πλάτος της οδού.  

        9) ΚΑΤΣΙΜΙ∆Η: Από Αγ.∆ηµητρίου έως Γρ.Λαµπράκη (ρεύµα καθόδου) χρειάζεται φρεζάρισµα και 
ασφαλτόστρωση σε ολόκληρη τη λωρίδα κυκλοφορίας µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου. Παράλληλα θα 
γίνει επέµβαση σε τµήµατα της οδού Γρ.Λαµπράκη από την συµβολή της µε την Λεωφ.Κ.Καραµανλή έως 
Κατσιµίδη. 

         Στο τµήµα από την συµβολή της µε την Λεωφ.Κ.Καραµανλή έως την συµβολή της µε την οδό 
Αλ.Παπαναστασίου θα γίνει επέµβαση και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.  

         Ειδική µέριµνα προβλέπεται 50 µετρα πρίν την συµβολή της µε την Λεωφ.Κ.Καραµανλή ρεύµα ανόδου να 
γίνει χρήση αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου. 

        10) Εγνατία: τµηµατική συντήρηση του οδοστρώµατος σε σηµεία που είναι φθαρµένο ή παρουσιάζει 
ανωµαλίες και καθιζήσεις, όπως τροχοαυλακώσεις, λακκούβες στο οδόστρωµα, εγκαρσιες αυλακώσεις κ.λ.π.  

        11) Κόµβοι Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ:  Στους κόµβους της Γ.Παπανδρέου µε την Γραβιάς ,25ης Μαρτίου και 
Λασκαράτου θα γίνει φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου σε όλο το 
πλάτος του οδοστρώµατος. 
12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: (από Τοµπάζη έως Παρασκευοπούλου). Τοπικές επεµβάσεις όπου 
χρειάζεται µε υπόδειξη της Υπηρεσίας µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου. 

Στο τµήµα της οδού Κωνσταντινουπόλεως (από Βαλαγιάννη έως ∆ελφών) θα γίνει φρεζάρισµα και 
ασφαλτόστρωση µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου σε όλο το πλάτος του οδοστρώµατος. 

13) Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ : το τµήµα από την διασταύρωση της µε την οδό Γ.Λαµπράκη έως την διασταύρωση της 
µε την οδό ∆οϊράνης µε κατεύθυνση προς το κέντρο θα γίνει φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση µε χρήση 
τροποποιηµένης ασφάλτου σε όλο το πλάτος του οδοστρώµατος. 

14) Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΒΟΥΛΓΑΡΗ: στον κόµβος Καραµανλή µε Βούλγαρη θα γίνει φρεζάρισµα και 
ασφαλτόστρωση µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου σε όλη την επιφάνεια του οδοστρώµατος του κόµβου. 

 

-ΕΚΤΟΣ Β.Ο.∆.- 

Στις οδούς του µη βασικού δικτύου θα γίνουν επεµβάσεις στα τµήµατα η σε όλη την οδό και σε όλο το πλάτος 
της  µε απόξεση του παλαιού ασφαλτικού έως 6 εκ και απλής στρώσης κυκλοφορίας. Οι επεµβάσεις θα είναι: 

1.ΚΡΗΤΗΣ:   (από ∆ελφών έως 25ης Μαρτίου) 

2. Ολυµπιάδος: (από Ελένης Ζωγράφου έως Απ.Παύλου) 

3.ΑΓΑΘΩΝΟΣ:   (από Καλλιθέας έως Αγ.Πάντων) 

4.ΚΥΘΝΟΥ:   όλη 

5.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ:   (από Αλ.Παπαναστασίου  έως ∆ελφών) 

6.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ:  (από Βούλγαρη έως ∆ελφών) 

9.ΣΤΡ.∆ΟΥΜΠΙΩΤΟΥ: (από Αγ.∆ηµητρίου έως Κασσάνδρου) 
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Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 
 
1. Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού 
µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, έως 4 cm ή έως 6 cm η έως 8 cm και σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’.  
Η µεταφορά, απόρριψη και αποθήκευση του αποξεσθέντος υλικού θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ότι µέρος των προϊόντων απόξεσης, σε ποσοστό περίπου 30%, θα µεταφερθούν 
από τον ανάδοχο και θα αποτεθούν στις εγκαταστάσεις του ∆.Θ. στην περιοχή της Ν. Ελβετίας καθ' υπόδειξη 
της Υπηρεσίας. 
 
 
 
2. Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα, όπου απαιτείται, και αποκατάσταση απαραίτητων στρώσεων βάσης 
οδοποιίας ΠΤΠ Ο-155 ή και υπόβασης ΠΤΠ Ο-150. 
 
 
3.  Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης, µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της 
επιφάνειας. (Ο∆Ο-4120) 
 
 
4. Αποκατάσταση συνδετικής ασφαλτικής στρώσης, (σε οδούς όπου απαιτείται) ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,   σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
 
5. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση 
τροποποιηµένης ασφάλτου ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 
20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". Σε οδούς µε µεγάλες κλίσεις θα χρησιµοποιηθεί  αντιολισθηρή µε χρήση 
τροποποιηµένης ασφάλτου. 

 
 

6..  Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή 
µετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσµατος), µε ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος", συµπυκνωµένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, µε χρήση διαστρωτή 
ασφάλτου (finisher).  
 
 
7.  Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος δι ασφαλτικού µίγµατος σύµφωνα µε το άρθρο ΝΟ∆Ο 
4720 Α "Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος δι' ασφαλτικού µίγµατος χρήσις ασφαλτικού 
διαλύµατος ΜΕ 0" σε διάφορα σηµεία µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
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8.  Αποκαταστάσεις στοιχείων λειτουργίας και ασφαλείας οδού, όπως διαγράµµιση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος . 
 
 
9. Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων Ο.Κ.Ω. , ώστε η επιφάνειά τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το 
οδόστρωµα. 

 
 

10. Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρών υπονόµων, όπου και εφόσον 
απαιτηθεί. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. 

Οι επεµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν αποξηλώσεις ασφαλτοταπήτων ή φρεζάρισµα σε βάθος 4 ή 8 
εκ. και πάνω  και αποκατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων (βάσης ή στρώσης κυκλοφορίας) µε χρήση 
κοινής , τροποποιηµένης ασφάλτου ή ακόµη και αντιολισθηρής ή αντιολισθηρής µε τροποποιηµένη άσφαλτο 
όπου αυτό ενδείκνυται (οδοί µε µεγάλες κλίσεις) και µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας .  

Σηµειώνεται ότι όπου απαιτούνται τµηµατικές επεµβάσεις το φρεζάρισµα ή η εκσκαφή θα ξεκινάει 
από ικανό σηµείο ώστε η τελική αποκατάσταση και συναρµογή µε το υπόλοιπο υγιές οδόστρωµα, έπειτα από 
τις απαραίτητες συµπυκνώσεις των ασφαλτικών στρώσεων, να είναι άψογη και να µην δηµιουργούνται σε 
καµία περίπτωση ανισοσταθµίες ή αυλακώσεις. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο 
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να επέµβει εκ νέου για την επιδιόρθωση των αστοχιών. Η τήρηση της 
ερυθράς  και των αξονοδιασταυρώσεων είναι υποχρεωτική εκτός και αν µε υπόδειξη της Υπηρεσίας 
απαιτηθεί παρέµβαση για την βελτίωση κλίσεων απορροής οµβρίων κλπ. .   

Πριν από φωτεινό σηµατοδότη ή στάση ΟΑΣΘ που παρατηρούνται αυλακώσεις (υφιστάµενη 
κατάσταση) λόγω τροχοπέδησης βαρέων οχηµάτων, καθώς και σε επιβαρυµένους κόµβους οδών, η 
επέµβαση που θα γίνεται θα περιλαµβάνει τροποποιηµένη άσφαλτο για µεγαλύτερη αντοχή, σύµφωνα και µε 
την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 
 
Οι διαγραµµίσεις θα γίνονται σε λευκή ή κίτρινη απόχρωση και επιλογή κατάλληλου υλικού ακρυλικού 

χρώµατος, ανάλογα µε το είδος της σήµανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 
2696/1999 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3542/2007) και θα είναι επαναδιαγραµµίσεις παλαιού 
οδοστρώµατος ή διαγραµµίσεις νέων οδοστρωµάτων, κατά περίπτωση. Η εκτέλεση των εργασιών θα 
διενεργείται κατά τις νυχτερινές ώρες 00:00 έως 05:00 π.µ. τις καθηµερινές και 05:00 π.µ. έως 11:00 π.µ. τις 
Κυριακές και αργίες. 

Η ανακλαστική βαφή, µε υλικό ακρυλικής βάσης θα χρησιµοποιηθεί σε όλα τα είδη 
της διαγράµµισης (οριογραµµές, άξονας, διαβάσεις πεζών, λεωφορειόδροµοι, βέλη, ελεγχόµενη 

στάθµευση, θέσεις φορτοεκφόρτωσης, ΤΑΞΙ κ.λ.π.) 
Η διαγράµµιση λευκού χρώµατος, θα εφαρµοστεί στις εξής περιπτώσεις: 

• διαβάσεις πεζών 

• γραµµές υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) 

• βέλη επιλογής λωρίδων κυκλοφορίας 

• µία ή δύο συνεχείς γραµµές για το διαχωρισµό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων 

• διακεκοµµένες γραµµές για την οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας 
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• αναγραφή STOP ή άλλων σηµάτων ή συµβόλων και γενικά όλα τα είδη των σηµάνσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 4530/2018) 
Η διαγράµµιση κίτρινου χρώµατος, θα εφαρµοστεί στις εξής περιπτώσεις: 

• συνεχή γραµµή στο κράσπεδο για την απαγόρευση στάσης – στάθµευσης 

• συνεχή κατά µήκος διαγράµµιση για το διαχωρισµό της λεωφορειολωρίδας ή ειδική 
διαγράµµιση µε λοξές γραµµές πλαισιωµένες από συνεχή γραµµή επίσης στις λεωφορειολωρίδες 

• τεθλασµένη κίτρινη γραµµή (ζιγκ – ζαγκ) στην πλευρά του οδοστρώµατος, η οποία σηµαίνει 
ότι σε όλο το µήκος της απαγορεύεται η στάθµευση 

• πλέγµα κίτρινων γραµµών σε ισόπεδους κόµβους 

• στην αναγραφή BUS και TAXI και γενικά όλα τα είδη των σηµάνσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει  µε τον Ν. 4530/2018). 

Σε περίπτωση διαγράµµισης νέων οδοστρωµάτων, οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις 
παρακάτω τεχνικές οδηγίες: 

I. Προδιαγραφή Σ308-72 & Σ308-75 Σηµάνσεις οδών – Προδιαγραφές διαγραµµίσεων Υ∆Ε 
1978 
II. ZTV-Μ84 
III. ΕΝ1871/1997 

Η κατασκευή της διαγράµµισης θα έχει ελάχιστο χρόνο εγγύησης 12µήνες, ανεξάρτητα από το είδος του 
οδοστρώµατος και από το φόρτο κυκλοφορίας ή το είδος της γραµµής. 
  
       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
       Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα µήνες (12) µήνες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. 
 
 
 

Θεσσαλονίκη Μάιος 2018 

 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & 

Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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