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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Γενικά – Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης: 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του Έργου: 

«Υπολειπόμενες Εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης». 

Με το εν λόγω Έργο, θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Α/Κ Κ16, που 

περιλαμβάνει την κατασκευή ακόμη έξι (06) Κλάδων (I, J, K, L, M, N) και δώδεκα (12) 

Παράπλευρων Οδών Εξυπηρέτησης (SR1, SR2, SR3, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR14, SR15, 

SR18, SR19), στην περιοχή πέριξ της συμβολής του ΠΑΘΕ και της Εσωτερικής Περιφερειακής 

Οδού Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΘ). 

Ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος του Α/Κ Κ16 είναι ιδιαίτερα υψηλός, λόγω της 

γειτνίασης πλήθους εγκαταστάσεων καθημερινής προσέλκυσης μεγάλου αριθμού μετακινήσεων 

και βαρέων οχημάτων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: 

i. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, 

ii. Κτίριο Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης ΠΚΜ, 

iii. 6ος Προβλήτας Λιμένα Θεσσαλονίκης, 

iv. ΒΙΠΕ Καλοχωρίου, 

v. Παραγωγικές Επιχειρήσεις πέριξ της οδού Πόντου. 

Πέραν των προαναφερθέντων, ο Α/Κ Κ16 εξυπηρετεί τη σύνδεση της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

με την Αθήνα δια μέσω του ΠΑΘΕ, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι την οριστική 

ολοκλήρωση του Έργου της απευθείας σύνδεσης του 6ου Προβλήτα με τον ΠΑΘΕ, θα επιβαρύνεται 

με την παραλαβή του συνόλου σχεδόν της βαριάς κυκλοφορίας από και προς τον 6ο Προβλήτα του 

Λιμένα Θεσσαλονίκης. 

 

2. Περιγραφή Προτεινόμενων Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων: 
Για τη διευθέτηση των ιδιαίτερα σύνθετων κυκλοφοριακών συνθηκών που διαμορφώνονται, 

θα υλοποιηθούν ευρύτερες παρεμβάσεις πέριξ του Α/Κ Κ16, σύμφωνα με την αρχική μελέτη. 

Συγκεκριμένα: 

i. Η κίνηση μεταξύ των περιοχών που διαχωρίζει η ΕΠΟΘ, θα διεξάγεται πλέον ανισόπεδα με 

γέφυρα άνωθεν της οδού Πόντου, ο φορέας της οποίας έχει ήδη κατασκευασθεί με την αρχική 
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Δημοπράτηση και με την παρούσα εργολαβία ολοκληρώνονται τα μεταβατικά επιχώματα και οι 

κλάδοι ανόδου – καθόδου, μετά των λοιπών απαιτούμενων εργασιών. Η λειτουργία της εν λόγω 

γέφυρας, διασφαλίζει την ανεμπόδιστη σύνδεση της οδού Πόντου με την οδό Βενιζέλου (επέκταση 

οδού Πόντου). 

ii. Για την απορρόφηση και διανομή της κυκλοφορίας, θα κατασκευαστούν δύο (02) νέοι 

επιμέρους Ισόπεδοι Κόμβοι και στους δύο κλάδους της ΕΠΟΘ, διοχετεύοντας την κίνηση από και 

προς τους ανωτέρω προορισμούς, ως εξής: 

1. απόληξη κλάδου I: σχάση σε κλάδους J - K και 

2. απόληξη κλάδου L: σχάση σε κλάδους M - N. 

Σημαντικό στοιχείο της περιοχής είναι και ο σωληνοδιάδρομος των ΕΛΠΕ, που διασχίζει το 

ΝΔ και το ΒΔ τεταρτημόριο διαγωνίως, δημιουργώντας απαίτηση για την κατασκευή 3 γεφυρών 

άνωθεν αυτού. 

Η κίνηση μεταξύ των περιοχών εκατέρωθεν της ΕΠΟΘ γίνεται με τη διαμόρφωση των 

υπαρχουσών οδών και την αναβάθμισή τους. 

 

3. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του Έργου: 
Οι βασικές Τεχνικές επεμβάσεις από τις οποίες συναποτελείται το σύνολο του Έργου, 

αποτυπώνονται κάτωθι: 

 

Α. Περιγραφή θέσεων υλοποίησης του Έργου: 
i. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ: 
Το επηρεαζόμενο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Α/Κ 

Κ16, ανέρχεται σε ~1.400,00m, διαμοιρασμένα προ και μετά τη συμβολή της ΕΠΟΘ, όπου 

διαμορφώνεται η τυπική διατομή της Οδού. 

Στο τμήμα αυτό εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες: 

 Κατασκευή νέου εγκάρσιου κιβωτοειδούς Τεχνικού (Ο1) διέλευσης ομβρίων προς τα 

κατάντη στη νοητή συμβολή της ΕΠΟΘ, 

 Κατασκευή προβλεπόμενων ανοικτών τάφρων συλλογής ομβρίων τραπεζοειδούς διατομής 

στα όρια του ΠΑΘΕ, 

 Ασφαλτικές ισοπεδωτικές εργασίες για την υψομετρική αποκατάσταση των εγκάρσιων 

επικλίσεων και ανακατασκευή οδοστρώματος, 

 Διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης, 

 Μείωση του εύρους της μεσαίας νησίδας και αντίστοιχη αύξηση του πλάτους του ΠΑΘΕ, 

 Τοποθέτηση ΣΑΟ, 

 Πλήρωση με φυτική γη και εργασίες φύτευσης, 

 Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος, 

 Ολοκλήρωση εργασιών ηλεκτροφωτισμού. 
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ii. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΟΘ): 
Το επηρεαζόμενο τμήμα ανέρχεται σε ~800,00m, από το ύψος της γέφυρας της οδού 

Πόντου, έως τη συμβολή της ΕΠΟΘ με τη Συμμαχική Οδό. Στο τμήμα αυτό, παραμένει η τυπική 

διατομή και οι προς εκτέλεση εργασίες είναι οι εξής: 

 Τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωσίας σε σημεία που εμφανίζουν μειωμένη φέρουσα ικανότητα 

και εμφανείς ρηγματώσεις ή βυθίσεις, 

 Ασφαλτικές ισοπεδωτικές εργασίες για την υψομετρική αποκατάσταση των εγκάρσιων 

επικλίσεων και ανακατασκευή οδοστρώματος, 

 Διάστρωση αντιολισθηρής στρώσης, 

 Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου μορφής Τ (κλάδοι J και Κ) για την επικοινωνία της ΕΠΟΘ με 

το εσωτερικό δίκτυο οδών της δυτικής παρειάς της, 

 Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου μορφής Τ (κλάδοι Μ και Ν) για την επικοινωνία της ΕΠΟΘ με 

το εσωτερικό δίκτυο οδών της ανατολικής παρειάς της, 

 Διαμόρφωση του Παράπλευρου Δικτύου Εξυπηρέτησης (SR) των παρόδιων 

εγκαταστάσεων, 

 Ολοκλήρωση κατασκευής κρασπέδων, 

 Τοποθέτηση ΣΑΟ, 

 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη και εργασίες φύτευσης, 

 Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – Κατακόρυφη Σήμανση, 

 Ολοκλήρωση εργασιών Ηλεκτροφωτισμού. 

 

iii. ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ Α/Κ Κ16: 
Οι κλάδοι του Α/Κ Κ16 διανέμουν ισόπεδα τις κινήσεις, ως ακολούθως: 

 Ο κλάδος I, μήκους ~725,00m, συνδέει τον κλάδο της ΕΠΟΘ με κατεύθυνση προς τα 

Δυτικά, με τη δυτική περιοχή έως την οδό Πόντου, 

 Ο κλάδος J, μήκους ~125,00m, ως έξοδος του Ισόπεδου Κόμβου του κλάδου της ΕΠΟΘ με 

κατεύθυνση προς τα Δυτικά, προς ΒΔ τεταρτημόριο έως την οδό Πόντου, διαμέσου του κλάδου Ι, 
 Ο κλάδος Κ, μήκους ~125,00m, ως είσοδος του Ισόπεδου Κόμβου στον κλάδο της ΕΠΟΘ 

με κατεύθυνση προς τα Δυτικά, από ΒΔ τεταρτημόριο και την οδό Πόντου, διαμέσου του κλάδου Ι, 
 Ο κλάδος L, μήκους ~235,00m, συνδέει τον κλάδο της ΕΠΟΘ με κατεύθυνση προς τα 

Ανατολικά, με ΒΑ τεταρτημόριο έως την οδό Πόντου, 

 Ο κλάδος Μ, μήκους ~270,00m, ως είσοδος του Ισόπεδου Κόμβου στον κλάδο της ΕΠΟΘ 

με κατεύθυνση προς τα Ανατολικά, από ΒΑ τεταρτημόριο και την οδό Βενιζέλου (επέκταση οδού 

Πόντου), διαμέσου του κλάδου L, 

 Ο κλάδος N, μήκους ~260,00m, ως έξοδος του Ισόπεδου Κόμβου του κλάδου της ΕΠΟΘ με 

κατεύθυνση προς τα Ανατολικά, προς ΒΑ τεταρτημόριο έως την οδό Βενιζέλου (επέκταση οδού 

Πόντου), διαμέσου του κλάδου L, 
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iv. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΞ Α/Κ Κ16: 
Με τον όρο Εσωτερικό Δίκτυο πέριξ Α/Κ Κ16, εννοείται η αποκατάσταση της πρόσβασης, 

είτε με κατασκευή νέων οδών είτε με ανακατασκευή υπαρχόντων οδών, από και προς όλους τους 

προορισμούς, οι οποίοι εξυπηρετούνταν από οδικό δίκτυο του οποίου πλέον αποκλείεται η 

πρόσβαση. 

Η παρούσα εργολαβία επιφέρει αλλαγές στην κίνηση από τις περιοχές που διαχωρίζονται 

από την ΕΠΟΘ και στην προγενέστερη κατάσταση είχαν πρόσβαση σε αυτήν από τη συμβολή της 

οδού Πόντου με φωτεινή σηματοδότηση. 

Με τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τη Μελέτη, διαμορφώνεται μία Ισόπεδη πρόσβαση ανά 

κλάδο κίνησης της ΕΠΟΘ, μία για το ΒΔ και μία για το ΒΑ τεταρτημόριο αντίστοιχα, και μέσω της 

Γέφυρας της οδού Πόντου, εξασφαλίζεται η ανισόπεδη επικοινωνία μεταξύ τους. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο για τις δυνατότητες πρόσβασης σε τμήματα του ΒΔ τεταρτημορίου 

είναι ο σωληνοδιάδρομος, ο οποίος το διαχωρίζει σε δύο μέρη, με δυνατότητα κίνησης μόνον μέσω 

του κλάδου Ι, όπου κατασκευάζεται Γέφυρα στη θέση υποτυπώδους διάβασης. 

Αναλυτικότερα, αναβαθμίζεται η οδός Πόντου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με δύο λωρίδες 

ανά κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ με μεσαία νησίδα για μήκος ~1.600,00m με τέσσερεις (04) Ισόπεδους 

Κόμβους όλων των κινήσεων με φωτεινή σηματοδότηση. Η οδός Πόντου συνδέεται στη χ.θ. 0+140 

με τον κλάδο I (1ος κόμβος), στη χ.θ. 0+350 με την SR11 (2ος κόμβος), στη χ.θ. 1+210 με τον κλάδο 

L (3ος κόμβος) και στη χ.θ. 1+585 με την SR13 (4ος κόμβος). 

Με τον Κλάδο I, μήκους ~725,00m, διατομής από την αρχή έως τη χ.θ. 0+300 δύο λωρίδων 

ανά κατεύθυνση με μεσαία νησίδα, και από τη χ.θ. 0+350 έως τη χ.θ. 0+725 μίας λωρίδας ανά 

κατεύθυνση, συνδέεται ο κλάδος της ΕΠΟΘ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, με την οδό Πόντου και 

γενικότερα με το ΒΔ τεταρτημόριο (SR9, SR10, SR14, SR15, SR3, SR2, SR8). Ειδικότερα οι SR2 

και SR8 δημιουργούν κύκλωμα οδών πρόσβασης με το Παράπλευρο Δίκτυο Εξυπηρέτησης (SR) 

της ΕΠΟΘ. 

Με τον κλάδο L, μήκους ~235,00m συνδέεται ο κλάδος της ΕΠΟΘ με κατεύθυνση προς τα 

δυτικά, με την οδό Βενιζέλου (επέκταση οδού Πόντου), στη χ.θ. 1+210 (3ος κόμβος). Η διατομή του 

είναι δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση με μεσαία νησίδα εκτός της περιοχής του κόμβου που 

συνδέεται με την SR6, όπου το αριστερό ρεύμα του γίνεται μίας λωρίδας. Η SR6, μήκους 

~1.040,00m, δημιουργεί κύκλωμα με τις παρόδιες Παράπλευρες Οδούς Εξυπηρέτησης (SR), όπως 

και η SR7 μήκους ~390,00m, που συνδέει υφιστάμενες οδούς. 

Η SR1, εναπομένοντος μήκους ~210,00m (από τη συμβολή της με την SR3 και παράλληλα 

προς την ΕΠΟΘ), συνδέει το Παράπλευρο Δίκτυο Εξυπηρέτησης της ΕΠΟΘ με το Παράπλευρο 

Δίκτυο Εξυπηρέτησης του ΠΑΘΕ, καταλήγοντας στην οδό Πόντου δια μέσου της SR11, 

υπολειπόμενου μήκους ~80,00m. 

Τέλος, η δημιουργία ενός Κυκλικού Κόμβου (Roundabout) με 4 νέες συμβάλλουσες οδούς, 

συνολικού μήκους ~425,00m, αποκαθιστά το υφιστάμενο δίκτυο συνδέοντάς το με την SR3. 
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Β. Περιγραφή τεχνικών στοιχείων του Έργου: 
i. Γεωτεχνικές Εργασίες: 
Σύμφωνα με τη Γεωτεχνική Μελέτη απαιτείται βελτίωση του εδάφους κυρίως σε θέσεις 

μεταβατικών επιχωμάτων (σχετικά υψηλά επιχώματα). Η βελτίωση του εδάφους επιτυγχάνεται με 

κατασκευή χαλικοπασσάλων Φ800, βάθους έως 25,00m. 

Με την κατασκευή των χαλικοπασσάλων στα μεταβατικά επιχώματα επιτυγχάνεται η 

συνίζηση (συρρίκνωση και ταπείνωση της επιφάνειας) των εδαφικών στρωμάτων του υπεδάφους 

σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και δεν απαιτείται προφόρτισή τους. Στη διάρκεια 

κατασκευής θα επιβεβαιωθεί η αναμενόμενη συνίζηση, και γενικότερα η καθίζηση, με μάρτυρες 

ελέγχου υποχωρήσεων πριν από την κατασκευή της οδοστρωσίας. 

Οι ανωτέρω Εργασίες υπολείπονται να εκτελεστούν στα Τεχνικά άνωθεν του 

σωληνοδιαδρόμου των ΕΛΠΕ: 

α. στη Γέφυρα της οδού Πόντου (ΒΔ τεταρτημόριο) και 

β. στη Γέφυρα της λοξής συμβολής της SR4 (NΔ τεταρτημόριο). 

 

ii. Τεχνικά Έργα: 
Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζονται τα ακόλουθα Τεχνικά Έργα εγκάρσιας 

διέλευσης άνωθεν του σωληνοδιαδρόμου των ΕΛΠΕ, με τα αντίστοιχα γεωμετρικά χαρακτηριστικά: 

α. η Γέφυρα της οδού Πόντου (ΒΔ τεταρτημόριο): Πλάτος 8,00μ ανά κατεύθυνση με 

διαχωριστική νησίδα μεταβλητού πλάτους και μήκος 42,60m. 

β. η Γέφυρα της λοξής συμβολής της SR4 (NΔ τεταρτημόριο): Πλάτος κυκλοφορίας 8,00m 

και μήκος 36,05m. 

γ. η Γέφυρα επί του κλάδου I (ΒΔ τεταρτημόριο): Πλάτος κυκλοφορίας 8,00m και μήκος 

36,05m. 

 

Στη νοητή συμβολή της ΕΠΟΘ κατασκευάζεται νέο εγκάρσιο κιβωτοειδές Τεχνικό (Ο1) 

διέλευσης ομβρίων προς τα κατάντη μήκους 45,00m. Με την κατασκευή του ολοκληρώνεται η 

αποκατάσταση της υδραυλικής συνέχειας του Α/Κ Κ16, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 

συλλογής και απαγωγής ομβρίων υδάτων προς τα κατάντη. 

 

iii. Οδοποιία: 
α. Κύρια Αρτηρία (ΠΑΘΕ + ΕΠΟΘ + οδός Πόντου + κλάδοι I, J, K, L, M, N): 
Το οδόστρωμα της Κύριας Αρτηρίας που θα κατασκευασθεί, έχει συνολικό πάχος 0,59m και 

αποτελείται από: 

 Μία αντιολισθηρή στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04m, με τροποποιημένη άσφαλτο 

σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 «Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 

σκυροδέματος», 



"Υπολειπόμενες Εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης" 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 6 από 10 

 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση 

τροποποιημένης ασφάλτου, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου», 

 Μία ασφαλτική συνδετική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου», 

 Μία ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου», 

 Δύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m έκαστη, σύμφωνα με 

την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά», 

 Δύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m έκαστη, σύμφωνα 

με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά». 

 

β. Παράπλευρες Οδοί Εξυπηρέτησης (SR): 
Το οδόστρωμα του δικτύου των SR που θα κατασκευασθεί, έχει συνολικό πάχος 0,50m και 

αποτελείται από: 

 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση 

τροποποιημένης ασφάλτου, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου», 

 Μία ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-11-04:2009 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου», 

 Δύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m έκαστη, σύμφωνα με 

την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά», 

 Δύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m έκαστη, σύμφωνα 

με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά». 

 

iv. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλειας: 
α. Κατακόρυφη Σήμανση: 
Θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες (πληροφοριακές, ρυθμιστικές, 

προειδοποιητικές επικίνδυνων θέσεων) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. Οι πληροφοριακές 

πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης θα κατασκευασθούν ως πινακίδες υπερυψηλής 

αντανακλαστικότητας με γραφή από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ και υπόβαθρο από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ. 

Οι προβλεπόμενες γέφυρες σήμανσης κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας 

οδών και τα πρότυπα κατασκευής. 

 

β. Οριζόντια Σήμανση: 
Η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και με υλικό αντοχής και 

αντανακλαστικότητας χρώματος λευκού σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ειδικότερα όπως 

αναφέρεται στις τυπικές διατομές οι οριογραμμές σε κάθε κλάδο του αυτοκινητοδρόμου 
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διαμορφώνονται ως συνεχείς γραμμές πλάτους 0,25m, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ 

λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας διαμορφώνονται ως διακεκομμένες πλάτους 0,15m. 

Σαν υλικό οριστικής διαγράμμισης θα χρησιμοποιηθεί λευκό χρώμα ακρυλικής βάσης, ενώ 

τμήματα του Έργου που αποδίδονται στην κυκλοφορία σε προσωρινή μορφή ή αναγκαίες 

εργοταξιακές κυκλοφοριακές εκτροπές, διαγραμμίζονται με υλικό κίτρινου χρώματος. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου, θα γίνονται όλες οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις με αντίστοιχες εργοταξιακές σημάνσεις, κατόπιν εγκρίσεων που θα χορηγούνται από τις 

αρμόδιες Αρχές. 

 

γ. ΣΑΟ: 
Προβλέπεται η τοποθέτηση ΣΑΟ με τις παρακάτω ικανότητες συγκράτησης: 

 ΠΑΘΕ: Η2 επί της διαχωριστικής νησίδας και Ν2 πλευρικά με έμπηξη ορθοστατών, 

 ΕΠΟΘ: H2 επί της διαχωριστικής νησίδας και πλευρικά με έμπηξη ορθοστατών, 

 οδός Πόντου: H2 προ του τεχνικού σωληνοδιαδρόμου και στα μεταβατικά επιχώματα της 

γέφυρας της οδού Πόντου και Ν2 πλευρικά σε διάφορες θέσεις, 

 κλάδος Ι: Η2 εκατέρωθεν προ του Τεχνικού του σωληνοδιαδρόμου των ΕΛΠΕ, 

 SR4: Η2 εκατέρωθεν προ του Τεχνικού του σωληνοδιαδρόμου των ΕΛΠΕ. 

Ειδικά επί των τριών (03) Τεχνικών άνωθεν του σωληνοδιαδρόμου των ΕΛΠΕ, θα 

κατασκευασθεί στηθαίο σκυροδέματος με πρόσθετο οπλισμό και με μονόπλευρη διατομή New 

Jersey κατά απαίτηση ασφαλείας των ΕΛΠΕ. 

 

v. Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού: 
Αναμορφώνεται ο Ηλεκτροφωτισμός στον ΠΑΘΕ και στην ΕΠΟΘ, ηλεκτροφωτίζονται οι 

κλάδοι του Α/Κ Κ16 και η οδός Πόντου, ενώ εγκαθίσταται φωτεινή σηματοδότηση σε τέσσερις (04) 

Ισόπεδους Κόμβους της οδού Πόντου και της οδού Βενιζέλου (επέκταση οδού Πόντου). 

Στο δίκτυο του οδικού ηλεκτροφωτισμού θα χρησιμοποιηθούν καλώδια αλουμινίου 

κατάλληλες διατομής. 

 

vi. Εργασίες Πρασίνου: 
Οι Εργασίες Πρασίνου που θα εκτελεσθούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας αφορούν 

προμήθεια φυτών και συνέχεια των εργασιών φύτευσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις 

περιοχές που δεν είχαν διαμορφωθεί και δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση φυτών με την αρχική 

εργολαβία. 

Στα πρανή, στις νησίδες και στις επιφάνειες του Έργου θα εγκατασταθούν φυτά σύμφωνα με 

τη μελέτη και τα πρότυπα φύτευσης, τα οποία θα προέρχονται από φυτώρια που λειτουργούν 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα φυτά (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα, κλπ) θα φυτευτούν 

και θα συντηρηθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου για συνολική χρονική διάρκεια δύο (02) 

ετών. 



"Υπολειπόμενες Εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης" 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 8 από 10 

Για την άρδευση των φυτών θα κατασκευασθεί τριτεύον αρδευτικό δίκτυο. Η προμήθεια 

φυτών, η χρονική διάρκεια των εργασιών πρασίνου, η άρδευση των φυτών και η συντήρηση τους 

θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προδιαγραφές ΕLOT, στην ΕΣΥ και στην ΤΣΥ. 

Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του Έργου κατά αριθμό, μέγεθος, 

κατηγορία και ποιότητα είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα φυτών: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ Διαστάσεις 

Φυτού 
κατά τη 
φύτευση 
ύψος (m) 

Μέγεθος 
Γλάστρας ή 
Σακούλας 

τουλάχιστον 
(lt) 

Αριθμός 
Κλάδων 

Περίμετρος 
Φυτών 

(cm) 

Μέγεθος 
Λάκκου 

Διάμετρος 
x 

ύψος 
(m x m) 

Μέγεθος 
Λεκάνης 

Άρδευσης 
Διάμετρος 

x 
ύψος 

(m x m) 
1 Δένδρα κατηγορίας Δ1       

 Tamarix sp 280,00 1,00/1,50 3,00  0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Cupressus sempervirens 20,00 1,25/1,50 3,00  0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Cercis siliquastrum 300,00 0,40/0,50 3,00  0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 

 ΣΥΝΟΛΟ 600,00      
2 Δένδρα κατηγορίας Δ2       

 Fraxinus ornus 20,00 1,25/1,50 3,00  0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Cercis siliquastrum 200,00 1,25/1,50 3,00  0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 

 ΣΥΝΟΛΟ 220,00      
3 Δένδρα κατηγορίας Δ4       

 Prunus cerasifera 'Pissardii' 50,00 2,50/3,00 10,00 12-14 0,50 x 0,50 0,60 x 0,15 
 Acer campestre 50,00 2,00/2,50 10,00 10-14 0,50 x 0,50 0,60 x 0,15 
 ΣΥΝΟΛΟ 100,00      

4 Θάμνοι κατηγορίας Θ1       
 Berberis thunbergii 1.500,00 0,40/0,50 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Nerium oleander 1.500,00 0,60/0,80 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Spartium junceum 500,00 0,60/0,80 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Rosmarinus officinalis 100,00 0,40/0,50 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Cotoneaster horizontalis 1.500,00 0,20/0,30 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Cotinus coggygria 1.500,00 0,30/0,40 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Lavandula angustifolia 200,00 0,40/0,50 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Syringa vulgaris 200,00 0,40/0,60 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Lonicera nitida 500,00 0,40/0,60 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Coronilla emerus 480,00 0,30/0,40 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 ΣΥΝΟΛΟ 7.980,00      

5 Θάμνοι κατηγορίας Θ2       
 Rosa canina 500,00 0,40/0,50 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Arbutus unedo 500,00 0,50/0,60 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00      

6 Αναρριχώμενα κατηγορίας Α1       
 Lonicera etrusca 40,00 0,60/0,80 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Vinca major 5,00 0,60/0,80 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Lonicera caprifolium 5,00 0,60/0,80 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Clematis vitalba 5,00 0,60/0,80 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Parthenocissus 40,00 0,60/0,80 3,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 
 Bignonia tagliabuana"Madam 

Gallen 
5,00 0,40/0,60 2,00 3 0,30 x 0,30 0,50 x 0,15 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00      
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00      

 

vi. Δίκτυα ΟΚΩ: 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει ενημέρωση από τους διάφορους παρόχους, για τις οδεύσεις 

των τροφοδοτικών γραμμών των δικτύων ΟΚΩ στις περιοχές κατασκευής του Έργου προκειμένου 

να μετατοπιστούν ή να προστατευτούν. Επίσης, οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε 

συνεννόηση με τις παρόχους και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή. 

Η Υπηρεσία στα πλαίσια προετοιμασίας της Εργολαβίας έχει ενημερώσει εγκαίρως τους 

εμπλεκόμενους παρόχους ΟΚΩ για την πιθανή απαίτηση τοπικής μετατόπισης των δικτύων τους, 

εφόσον επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου. 

 

vii. Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ): 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται στη διαχείριση των 

προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων (μεταφορά και υποδοχή σε αποδεκτούς 

χώρους), σύμφωνα, με όσα καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/24.10.2010) και εξειδικεύονται με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.4834/25.01.2013 Εγκύκλιο του 

ΥπΠΕΚΑ. 

 

4. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - 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 θα 

αποζημιωθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα Άρθρα Τιμολογίου. 

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 και 

εύληπτα από τους οδηγούς. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, και κατόπιν 
συνεννόησης με τις αρμόδιες τοπικές Αστυνομικές Αρχές, ορισμένες εργασίες ενδέχεται να 
εκτελεστούν κατά τις νυκτερινές ώρες με στόχο τον περιορισμό της όχλησης των 
διερχομένων οχημάτων. 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. 

Ειδικά στις περιπτώσεις τομών για τη διέλευση υπόγειων εγκάρσιων ή επιμήκων 
δικτύων, η εργοταξιακή σήμανση θα παραμένει κατά τις νυχτερινές ώρες, ενισχυμένη με 
πρόσθετα μέτρα κυκλοφοριακής τεχνικής (φωτεινοί φανοί, φωτεινά βέλη, φορητοί φωτεινοί 
σηματοδότες κλπ) και οι διανοιχθείσες τομές θα καλύπτονται με χαλυβδόφυλλα επαρκούς 
πάχους για τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται αδιαλείπτως 
με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 
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Πέραν των εγκεκριμένων σχεδίων εργοταξιακών σημάνσεων, 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 
προσφερόμενες Τιμές Μονάδας όσων εργασιών εκτελεστούν δυνητικά κατά τις νυκτερινές 
ώρες δεν θα τροποποιηθούν και το κόστος της πρόσθετης εργοταξιακής πληροφοριακής 
σήμανση εκτροπών, θα καλυφθεί με τα αντίστοιχα Άρθρα Προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης των Αναδόχων. 

viii. Διατιθέμενες Μελέτες: 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 Έγκριση οριστικής μελέτης Πρασίνου 
 

Αρ. πρ. 9015/15.12.2008 ΔΔΕ/ΠΚΜ 
2 Έγκριση Τοπογραφικής μελέτης 

 
Αρ. πρ. 2150/11.12.2008 ΔΔΕ/ΠΚΜ 

3 Α) Έγκριση προκαταρκτικής & οριστικής συγκοινωνιακής  μελέτης 
Β) Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής Οδοποιίας 

Αρ. πρ. 8613(σχετ.2586)/11.12.2008 ΔΔΕ/ΠΚΜ 
Αρ. πρ.: 149370/3139/03.08.2012 ΔΤΕ/ΠΚΜ 

4 Έγκριση τροποποίησης οριστικής μελέτης οδοποιίας 
Παράπλευρης οδού 8 

Αρ. πρ.: 463834/7663/30.11.2017 ΔΤΕ/ΠΚΜ 

5 Έγκριση υδραυλικής μελέτης Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Αρ. πρ.: 2637/12.12.2008 ΔΔΕ/ΠΚΜ 
6 Έγκριση οριστικών στατικών μελετών τεχνικών έργων γεφύρωσης  

σωληνοδιαδρόμου ΕΛ.ΠΕ και γέφυρας οδού Πόντου  
Αρ. πρ.: 9686 (σχετ.3763,3821) /15.12.2008 
ΔΔΕ/ΠΚΜ 

7 Α) Έγκριση οριστικής γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης και σχεδίου 
ασφαλείας και υγείας της μελέτης 
Β) Έγκριση Γεωτεχνικής μελέτης εφαρμογής χαλικοπασσάλων 

Α) Αρ. πρ.: 1111/ΠΕ//28.01.2003 ΔΔΕ/ΠΚΜ 
 
Β) Αρ. πρ.: 278514/7587/30.07.2012 ΔΤΕ/ΠΚΜ 

8 Έγκριση μελέτης για τον έλεγχο γεωτεχνικών μελετών θεμελίωσης 
των γεφυρών του ανισόπεδου κόμβου Κ16 

Αρ. πρ.: 4649/24.06.2009 ΔΔΕ/ΠΚΜ 

9 Έγκριση μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών Αρ. πρ. 231/29.01.2010 ΔΔΕ/ΠΚΜ 
10 Έγκριση Α) οριστικής μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης και Β) 

Μελέτη κυκλοφορικαών ρυθμίσεων κατά τις φάσεις κατασκευής  
Αρ. πρ. 8925 Π.Ε. /02.02.2010 ΔΔΕ/ΠΚΜ 

11 1) Έγκριση κτηματολογίου (κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα) 
2) Έγκριση κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος  1η 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
3) Έγκριση κτηματολογικού πίνακα 2η ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
 
4) Έγκριση κτηματολογικού πίνακα 3η ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
 

5) Έγκριση κτηματολογικού πίνακα 4η ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Αρ. πρ.: 1036/18.02.2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΚΜ 
Αρ. πρ.: 120403/2000/11.03.2015 Απόφαση 
ΔΤΕ/ΠΚΜ 
Αρ. πρ.: 316402/5774/17.09.2015 Απόφαση 
ΔΤΕ/ΠΚΜ 
Αρ. πρ.: 367464/6887/08.09.2016 Απόφαση 
ΔΤΕ/ΠΚΜ 
Αρ. πρ.: 408761/6874/11.10.2017 Απόφαση 
ΔΤΕ/ΠΚΜ 

12 Α) ΕΠΟ για το Έργο Α/Κ Κ16 στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό 
και τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (ισχύουν μέχρι 31.12.2012) 
Β) Τροποποίηση της ανωτέρω έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του Έργου (ισχύουν μέχρι 31.12.2023) 
Γ) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για την κατασκευή του Τεχνικού 
στην παράπλευρο οδό 4 σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 
125184/1699οικ./12.03.2018 εγγράφου της ΔΤΕ/ΠΚΜ 

Α) ΚΥΑ οικ.130761/05.02.2003 
 
Β) Τροποποίηση ΚΥΑ με αρ. πρ. 
166769/08.10.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΡ0-ΡΩΒ) 
Γ) αρ. πρ. 6244/28.03.2018  
 

13 Έγκριση ΦΑΥ-ΣΑΥ  Αρ. πρ.: 9705/16.12.2008 ΔΔΕ/ΠΚΜ 
14 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 

ασφαλτόστρωση τμήματος του ΠΑΘΕ 
Αρ. πρ.: 3920/13.06.2017 Απόφαση ΑΔΜΘ 

15 Έγκριση μελέτης υδροδοτικού δικτύου για δυνατότητα 
πυρόσβεσης  

Αρ. πρ.: 8408/09.11.2010 ΔΔΕ/ΠΚΜ 

16 Έγκριση Οριστικής Μελέτης « Μελέτη μετακίνησης αγωγών 
Ε.Υ.Α.Θ.» και της Εναλλακτικής  

Αρ. πρ.: 506813/8378/08.12.2017 ΔΤΕ/ΠΚΜ 

Ακολουθεί Παράρτημα Ι των εγκριτικών αποφάσεων των ανωτέρω περιγραφόμενων μελετών. 


