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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά:

Το αντικείμενο του Έργου του θέματος, έχει σκοπό να καλύψει επείγουσες ανάγκες για την

επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών που υπάρχουν στο Οδικό Δίκτυο πέριξ της

περιοχής Καλοχωρίου, πλησίον του Α/Κ Κ16. Οι οδοί της περιοχής υπέστησαν χρόνια κόπωση,

λόγω της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του Α/Κ Κ16, δεδομένου

ότι  είχε  αποκοπεί  το τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ της ΠΑΘΕ και  της

Επαρχιακής  Οδού  Θεσσαλονίκης  –  Καλοχωρίου,  ενώ  κατά  διαστήματα  εφαρμόζονταν

εναλλασσόμενες  προσωρινές  εργοταξιακές  ρυθμίσεις,  οι  οποίες  εξέτρεπαν  την  κυκλοφορία  σε

εναλλακτικές οδεύσεις. Σημειώνεται ότι από την περιοχή διέρχεται το σύνολο της κυκλοφορίας του

Λιμένα  Θεσσαλονίκης,  της  ΒΙΠΕ  Καλοχωρίου,  της  Κεντρικής  Αγοράς  αλλά  και  όλων  των

παραγωγικών επιχειρήσεων της οδού Πόντου.

Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή εντοπίζεται το οξύ πρόβλημα της έντονης φθοράς του

ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήματα επί της οδού Πόντου, της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης

–  Καλοχωρίου,  της  Γέφυρας  σύνδεσης  του  6ου Προβλήτα  του  Λιμένα  Θεσσαλονίκης  και  της

Παράπλευρης Οδού της ΠΑΘΕ, στα οποία δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν σοβαρά προβλήματα

όπως πυκνές ρωγμές και τροχαυλακώσεις,  σε όλο το πλάτος κυκλοφορίας, όπου κατά κανόνα

κινούνται βαρέα οχήματα και λεωφορεία.

Η αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  κρίνεται  εξαιρετικά  επείγουσα  καθώς  πρόκειται  για

Οδούς με ιδιαίτερα βαριά και πυκνή κυκλοφορία και η καταστροφή του οδοστρώματος εξελίσσεται

ραγδαία.

Συγκεκριμένα:

α) η  Οδός  Πόντου προσελκύει  μετακινήσεις  βαρέων οχημάτων λόγω των υφιστάμενων

βιομηχανικών  και  εμπορικών  εγκαταστάσεων,  καθώς  επίσης  από  και  προς  τη  γειτνιάζουσα

Κεντρική  Αγορά  Θεσσαλονίκης.  Συνδέεται  με  την  Παράπλευρη  Οδό  της  ΠΑΘΕ,  η  οποία

προσελκύει μετακινήσεις βαρέων και επιβατικών οχημάτων από και προς τη Σίνδο, ενώ οδηγεί στις

εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΠΚΜ, όπου προσελκύεται καθημερινά μεγάλος αριθμός μετακινήσεων.
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β) η  Επαρχιακή  Οδός  Θεσσαλονίκης  –  Καλοχωρίου,  η  Γέφυρα  σύνδεσης  του  6ου

Προβλήτα  του  Λιμένα  Θεσσαλονίκης καθώς  και  η  κάθετη  οδός  προς  τα  Διυλιστήρια

Καλοχωρίου (παράλληλη  Δενδροποτάμου),  χρησιμοποιούνται  κυρίως  από  βαρέα  οχήματα,

εξυπηρετώντας τις μεταφορικές ανάγκες όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της ΠΚΜ, αλλά και μέρους

της Βαλκανικής ενδοχώρας.

Ο  Προϋπολογισμός  του  Έργου  ανέρχεται  σε  1.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  του

ΦΠΑ 24%) και η χρονική διάρκεια εκτέλεσής του,  ορίζεται  σε ΔΩΔΕΚΑ (12)  ΜΗΝΕΣ από την

υπογραφή της Σύμβασης.

2. Προβλεπόμενες Εργασίες:

Με το παρόν Έργο, προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

i. Επισκευή και  συντήρηση οδοστρώματος σε σημεία όπου εντοπίζονται  εκτεταμένες και

επικίνδυνες φθορές,

ii. Συντήρηση Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης (διαγράμμιση ανακατασκευασθέντων

οδοστρωμάτων, εμπλουτισμός και αντικατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης),

iii. Ανακατασκευή  αρμών  διαστολής  του  καταστρώματος  της  Γέφυρας  σύνδεσης  του  6ου

Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης,

iv. Διάφορες  τοπικές  επεμβάσεις  συντήρησης  (ανακατασκευή  κρασπέδων  και  πλακών

πεζοδρομίου,  καθαρισμός  τάφρων  και  οχετών,  αποφράξεις  φρεατίων  και  αγωγών

ομβρίων).

2.  i  .   Επισκευή και συντήρηση   οδοστρώματος:

Το μήκος του προς αποκατάσταση τμήματος επί της  οδού Πόντου (από τον υφιστάμενο

Κυκλικό Κόμβο του Α/Κ Κ16 και εκείθεν), είναι ~400,00m.

Το μήκος  του  προς αποκατάσταση τμήματος  επί  της  παράπλευρης  της  ΠΑΘΕ (τμήμα

έμπροσθεν  της  Διεύθυνσης  Μεταφορών  &  Επικοινωνιών  Δυτικής  Θεσσαλονίκης  ΠΚΜ),  είναι

~200,00m.

Το μήκος του προς αποκατάσταση τμήματος επί της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης –

Καλοχωρίου (με αρχή την απόληξη της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης), είναι ~600,00m.

Το μήκος του προς αποκατάσταση τμήματος της  Γέφυρας σύνδεσης του 6ου Προβλήτα

του Λιμένα Θεσσαλονίκης, είναι ~750,00m.

Το  μήκος  του  προς αποκατάσταση τμήματος  της  κάθετης  οδού  προς  τα  Διυλιστήρια

Καλοχωρίου (παράλληλη Δενδροποτάμου), είναι ~500,00m.

Για την επισκευή και συντήρηση του οδοστρώματος, θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
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 οδοστρωσία επί της οδού Πόντου, μήκους ~200,00m για την τοπική διαπλάτυνσή της,

 απόξεση ασφαλτικού σκυροδέματος σε βάθος έως 6cm στα σημεία με έντονες φθορές,

 διάστρωση ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης,

 διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται,

 διάστρωση  στρώσης  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05m,  με  χρήση

τροποποιημένης ασφάλτου (επί του καταστρώματος των οδών).

 διάστρωση  αντιολισθηρής  στρώσης  κυκλοφορίας  πάχους  0,04m,  με  χρήση

τροποποιημένης ασφάλτου, (επί του καταστρώματος της Γέφυρας).

Σημειώνεται ότι στα σημεία όπου το οδόστρωμα είναι έντονα αποσαθρωμένο, ενδέχεται να

επιλεγεί η λύση της ολικής αφαίρεσης και απομάκρυνσής του, καθώς απουσιάζει στρώση υγιούς

σταθεροποιημένου  ασφαλτικού  σκυροδέματος,  επί  του  οποίου  είναι  τεχνικά  επιτρεπτή  η

διάστρωση  τελικής  στρώσης  κυκλοφορίας.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  θα  προηγηθεί  ισοπεδωτική

στρώση προ της τελικής κυκλοφορίας.

Λόγω των ειδικών κυκλοφοριακών συνθηκών (ιδιαίτερα πυκνή και βαριά κυκλοφορία), της

Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, υποχρεούται ο Ανάδοχος προ της έναρξης των εργασιών, να

υποβάλει προς έγκριση στη ΔΔΕ/ΠΚΜ μελέτη σύνθεσης Α265 κυκλοφορίας, με τα κάτωθι τεχνικά

χαρακτηριστικά:

Λόγω των  ειδικών κυκλοφοριακών συνθηκών (ιδιαίτερα  πυκνή και  βαριά  κυκλοφορία  σε

συνδυασμό με προβληματική και ασταθή υποδομή), υποχρεούται ο/η Ανάδοχος προ της έναρξης

των  εργασιών,  να  υποβάλει  προς  έγκριση  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  μελέτες  σύνθεσης

ασφαλτικού σκυροδέματος, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά, εντός των Προδιαγραφών:

α/α Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις
1. Κοκκκομετρική διαβάθμιση Με το μέγιστο δυνατό κόκκο αδρανών και το μέγιστο

δυνατό ποσοστό χονδρόκοκκων
2. Ποσότητα κενών αδρανών Η μέγιστη δυνατή
3. Τύπος ασφάλτου Άσφαλτος  35/70  ή  Τροποποιημένη  στις  ανώτερες

στρώσεις

2.  ii  .   Συντήρηση Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης:

Οριζόντια Σήμανση: Οι ανακατασκευασμένες επιφάνειες των οδοστρωμάτων καθώς και τα

τμήματα πλησίον αυτών, θα (ανα)διαγραμμισθούν με ανακλαστική βαφή.

Κατακόρυφη  Σήμανση: Οι  φθαρμένες  ή  κατεστραμμένες  κατακόρυφες  σημάνσεις,  θα

αντικατασταθούν με πλήρως αντανακλαστικές, πληροφοριακές ή ρυθμιστικές πινακίδες, ενώ όπου

κριθεί  τεχνικά  σκόπιμο  για  λόγους  ασφαλείας  ή  διευκόλυνσης  της  κυκλοφορίας,  θα  γίνει

εμπλουτισμός  με  πρόσθετες  σε  κομβικά  σημεία,  για  την  πληρέστερη  ενημέρωση  των

εποχούμενων.
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2.  iii  .   Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος της Γέφυρας:

Οι αρμοί  διαστολής  της Γέφυρας σύνδεσης του 6ου Προβλήτα  του Λιμένα Θεσσαλονίκης,

λόγω της χρόνιας κόπωσης κατά τη διέλευση βαρέων οχημάτων, είναι κατεστραμμένοι και χρήζουν

άμεσης αποκατάστασης, καθώς συντρέχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.

Θα  προηγηθεί  συνεπώς  επιμελής  αφαίρεση  και  απομάκρυνση  των  υπαρχόντων

αρμοκαλύπτρων, με πλήρη καθαρισμό του διάκενου του αρμού από φερτά υλικά ή ασφαλτικά

σφραγιστικά  υλικά,  και  θα  ακολουθήσει  η  τοποθέτηση  –  στερέωση  νέου  αρμοκαλύπτρου,

ευθυγραμμισμένου με τη νέα τελική στάθμη των ασφαλτικών του καταστρώματος του φορέα.

Για στατικούς και λειτουργικούς λόγους προληπτικής προστασίας της Γέφυρας, παράλληλα

με  τις  ανωτέρω  εργασίες,  ο/η  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  σε  πλήρη  καθαρισμό  των

κατακόρυφων υδρορροών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιφανειακή απορροή και

απομάκρυνση  των  ομβρίων,  καθώς  και  η  αποφυγή  κατακράτησης  αυτών  στη  διεπιφάνεια

ασφαλτικού  σκυροδέματος  και  φέροντος  επιφανειακού  φορέα  του  καταστρώματος,  όπου  στη

διάρκεια  του  χρόνου  δημιουργούνται  επικίνδυνες  ανεπιθύμητες  θραύσεις  και  αποκολλήσεις

οδοστρώματος.

2.  iv  .   Διάφορες τοπικές επεμβάσεις συντήρησης:

Δεδομένου ότι οι περιοχές εκτέλεσης του Έργου είναι "χαμηλές" με προβληματική απορροή

ομβρίων, υπάρχουν εντοπισμένα σημεία όπου υπάρχουν κατεστραμμένα κράσπεδα και πλάκες

πεζοδρομίου,  συσσωματώσεις  φερτών  σε  ρείθρα,  τάφρους  και  οχετούς,  καθώς  και  φραγμένα

δίκτυα ομβρίων (φρεάτια και αγωγοί).

Κατά  τη  διάρκεια  εξέλιξης  του  Έργου  θα  εκτελούνται  επικουρικές  εργασίες  τοπικών

αποκαταστάσεων και συντηρήσεων για τη βελτίωση των οδικών συνθηκών και τη διασφάλιση της

απορροής των ομβρίων όπου καθίσταται δυνατό με μικροπαρεμβάσεις.

3. Εργοταξιακή Σήμανση:

Η προμήθεια, η τοποθέτηση και η συντήρηση των μέσων εργοταξιακής σήμανσης σε όλη τη

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους, καθώς επίσης η αφαίρεσή

τους  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  βαρύνει  αποκλειστικά  τον/την  Ανάδοχο  και  δεν  θα

αποζημιωθεί ιδιαιτέρως.

Όλα τα μέσα εργοταξιακής σήμανσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του

Έργου  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  στις  σχετικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  να  είναι  σε  άριστη

κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εμφάνισή τους, ώστε να είναι ευδιάκριτα

από τους οδηγούς.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, και κατόπιν

συνεννόησης με τις τοπικές Αστυνομικές Αρχές, οι εργασίες ενδέχεται να εκτελεστούν κατά

τις νυκτερινές ώρες με στόχο τον περιορισμό της όχλησης των διερχομένων οχημάτων.
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Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί τοποθέτηση πρόσθετης πληροφοριακής σήμανσης σε

κομβικά σημεία των συμβαλλουσών οδών για την εκτροπή της κυκλοφορίας σύμφωνα με

τα  σχέδια  ρύθμισης  της  κυκλοφορίας  που θα  υποβληθούν από τον/την Ανάδοχο προς

έγκριση αρμοδίως.

Επίσης,  ειδικά  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  ανακατασκευής  των  αρμών

διαστολής  του  καταστρώματος  της  Γέφυρας,  ενδέχεται  είτε  η  εργοταξιακή  σήμανση να

παραμένει  κατά  τις  νυχτερινές  ώρες,  ενισχυμένη  με  πρόσθετα  μέτρα  κυκλοφοριακής

τεχνικής  (φωτεινοί  φανοί,  φωτεινά  βέλη,  φορητοί  φωτεινοί  σηματοδότες  κλπ),  είτε  οι

διανοιχθέντες αρμοί να καλύπτονται με χαλυβδόφυλλα επαρκούς πάχους για τη διέλευση

βαρέων  οχημάτων,  ώστε  η  πρόσβαση  από  και  προς  τον  Λιμένα  Θεσσαλονίκης  να

διεξάγεται αδιαλείπτως με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ενδέχεται  να  ζητηθεί  εμπλουτισμός  της  εργοταξιακής  σήμανσης  από  τον/την

Ανάδοχο,  σε  περίπτωση  που  κριθεί  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  την  Προϊσταμένη

Αρχή,  ή  τις  Αρμόδιες  Αστυνομικές  Αρχές  ότι  απαιτείται  η  λήψη  πρόσθετων  μέτρων

ασφαλείας, λόγω του ιδιαιτέρως υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής καθ’ όλη τη

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Οι  Διαγωνιζόμενοι,  σε  περίπτωση  που  κηρυχθούν  Ανάδοχοι,  αποδέχονται  ότι  οι

Τιμές Μονάδας όσων εργασιών εκτελεστούν δυνητικά  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  δεν θα

τροποποιηθούν  και  δεν  θα  υπάρξει  επίσης  καμία  πρόσθετη  αποζημίωση  για  την

εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση εκτροπών, όπου αυτή απαιτηθεί, καθώς το κόστος

όλων των ανωτέρω, έχει συνυπολογιστεί, τόσο στις Τιμές Μονάδας του Προϋπολογισμού

Μελέτης, όσο και στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης των Αναδόχων.
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