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1. Εισαγωγή - Ιστορικό

Η  Επαρχιακή  Οδός  Πεύκων  –  Ασβεστοχωρίου  –  Χορτιάτη  ΕΠ.Ο.  2 εξυπηρετεί  σημαντικό
κυκλοφοριακό έργο καθώς ικανοποιεί  τις  ανάγκες συγκοινωνίας  των τοπικών πληθυσμών των
οικισμών  Πεύκων,  Ασβεστοχωρίου  και  Εξοχής,  δηλ.  μιας  μεγάλης  πληθυσμιακής  ομάδας  της
δυτικής  περιοχής  του  Πολεοδομικού  Συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης.  Επίσης  εξυπηρετεί  την
πρόσβαση  προς  το  Νοσοκομείο  Γεώργιος  Παπανικολάου,  δηλ.  ένα  από  τα  μεγάλα  δημόσια
νοσοκομειακά  συγκροτήματα  του  Νομού  Θεσσαλονίκης.  Ακόμη,  η  οδός  εξυπηρετεί  άλλες
εναλλακτικές διαδρομές, όπως την πρόσβαση των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης προς την
Καβάλα, δια της επαρχιακής οδού Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου.
Η  οδός  έχει  κατασκευασθεί  πριν  από  πάρα  πολλά  χρόνια,  με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  της
πρόσβασης  των  κατοίκων  της  Θεσσαλονίκης  προς  το  Νοσοκομείο.  Πιθανώς  για  λόγους
οικονομικούς  αλλά  και  οικολογικούς,  προτιμήθηκε  η  κατασκευή  μικτής  διατομής  (όρυγμα  –
επίχωμα) με τέτοια διαμόρφωση που θα έθιγε κατά το δυνατό λιγότερο το δάσος, μέσα από το
οποίο διερχόταν. 
Οι  συνθήκες  χρήσης  της  οδού  κατά  την  περίοδο  του  σχεδιασμού  της,  δηλ.  ο  αριθμός  και  οι
κατηγορίες  των  διερχόμενων αυτοκινήτων  έχουν διαφοροποιηθεί  ριζικά  στα  τελευταία  χρόνια  :
μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων, διέλευση οχημάτων με μεγαλύτερο βάρος, ταχύτητες οχημάτων
και συνακόλουθες επιπονήσεις κατά την πέδησή τους.



Σαν φυσικό επακόλουθο,  αναπτύχθηκαν τοπικές  αστοχίες  της οδού,  σε κάποιες θέσεις  σε πιο
προχωρημένο στάδιο, σε άλλες σε αρχική μορφή. Επομένως, αναδεικνύεται η ανάγκη για τεχνικές
παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποκατάσταση και, τελικώς, την ασφαλή χρήση της οδού.

Θέσεις  όπου  έχουν  αναπτυχθεί  αστοχίες  σε  προχωρημένο  στάδιο,  είναι  α)  στην  περιοχή  της
περίφραξης  των  εγκαταστάσεων  του  Νοσοκομείου  Γ.  Παπανικολάου  στην  διασταύρωση  της
επαρχιακής  οδού  με  την  οδό  Αγίας  Λαύρας  και  β)  στην  περιοχή  των  εγκαταστάσεων  της
αντιπροσωπείας SUZUKI στα Πεύκα. Επίσης, σε κάποιες θέσεις, υπάρχουν τοπικές αστοχίες του
ασφαλτικού τάπητα από την πολύχρονη χρήση της οδού, καθώς και κατεστραμμένα στηθαία, όπου
θα  εκτελεσθούν  εργασίες  αποκατάστασης.  Τέλος,  θα  γίνει  αντικατάσταση  φθαρμένων  ή  /  και
κατεστραμμένων πινακίδων. 

2.Εργασίες αποκατάστασης της οδού στην περιοχή του Νοσοκομείου Γ.  Παπανικολάου
(διασταύρωση της ΕΠ.Ο. 2 με την οδό Αγίας Λαύρας)

Ευρήματα Αυτοψίας
Η επαρχιακή οδός Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής, στην διασταύρωσή της με την οδό Αγίας
Λαύρας (που αποτελεί το βορειοδυτικό όριο του οικοπέδου του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου,
παρουσιάζει  καθιζήσεις,  οι  οποίες  είναι  ιδιαίτερα  έντονες  σε δύο θέσεις  του πεζοδρομίου  που
βρίσκεται  στην  απέναντι  του  Νοσοκομείου  οριογραμμή  της  οδού,  δηλ.  νότια  της  οδού.  Οι
καθιζήσεις αυτές – που προφανώς οφείλονται στις παραμορφώσεις των επιχωμάτων της οδού
(οδός εν μέρει σε όρυγμα και εν μέρει σε επίχωμα) – χρονολογικά, ίσως και πολύ σύντομα, θα
επεκταθούν και προς το οδόστρωμα της οδού, σχηματοποιώντας μια ελεύθερη επιφάνεια της οδού
με  έντονους  κυματισμούς,  ανασφαλή και  επικίνδυνη για χρήση από τους  χρήστες  οδηγούς
οχημάτων. Στην περιοχή των καθιζήσεων έχουν τοποθετηθεί πλαστικοί κώνοι από την αρμόδια
Υπηρεσία συντήρησης της οδού για ενημέρωση των εποχούμενων οδηγών. 
Στην θέση που παρατηρούνται οι καθιζήσεις του οδοστρώματος, διέρχεται αγωγός αποχέτευσης
των ομβρίων υδάτων του αυλείου χώρου του Νοσοκομείου. Ο αγωγός είναι πολύ παλαιός, όπως
εξ  άλλου  φαίνεται  κι  από  τον  τρόπο  και  τα  υλικά  κατασκευής  του  (Θολωτή  κατασκευή  από
συμπαγείς οπτόπλινθους).
Παρατηρείται ακόμη χαρακτηριστική ρηγμάτωση στον ασφαλτικό τάπητα τόσο στην περιοχή του
αγωγού αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του αυλείου χώρου του Νοσοκομείου, όσο και κατά
μήκος της οδού, πλησίον και παραλλήλως του πεζοδρομίου στα νότια της οδού. Επί του ιδίου
πεζοδρομίου, στην υπό έρευνα περιοχή βρίσκονται τρεις ιστοί φωτισμού της επαρχιακής οδού μαζί
με φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι ιστοί αυτοί και τα φρεάτιά τους δεν φαίνεται να έχουν
υποστεί  κάποια ιδιαίτερη ζημία.  Όμως, η μετατόπιση των πλακών του πεζοδρομίου καθίσταται
ακόμη πιο έντονη, καθώς διαπιστώνεται ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη απόσταση των πλακών του
πεζοδρομίου από τα φρεάτια. 
Ακόμη,  έχει  αναπτυχθεί  σημαντική  βλάστηση  μέσα  από  τους  αρμούς  των  πλακών  του
πεζοδρομίου, αφού η διεύρυνση των αρμών επέτρεψε την πλήρωσή τους με μεγάλες (σχετικά με
το μέγεθός τους) ποσότητες σκόνης και μεταφερόμενων σπόρων και την κατείσδυση μεγαλύτερων
ποσοτήτων  ύδατος,  που  συνέβαλαν  στην  γονιμοποίηση  των  σπόρων  και  την  ανάπτυξη  της
βλάστησης. Επίσης παρατηρούνται – εξ αιτίας των παραμορφώσεων της υποκείμενης υποδομής –
κυματισμοί της ελεύθερης επιφάνειας των πλακών του πεζοδρομίου.  
Τέλος, υπάρχουν θέσεις που δεν είναι ιδιαίτερα καλυμένες από βλάστηση, στις οποίες είναι ορατές
οι επιφάνειες του επιχώματος της οδού και οι οποίες είναι σχεδόν κατακόρυφες.
Από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, υπάρχουν δένδρα των οποίων το ριζικό σύστημα είναι
εκτεθειμένο, που σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα κάποιες από τις ρίζες να ξηρανθούν
και να καταστραφούν, καθιστώντας ελλειμματική την έδραση των δένδρων, τα οποία κάποια στιγμή
θα ξεριζωθούν και θα καταρρεύσουν.  
Ενώ η εποχική βλάστηση είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, στην περιοχή όπου έχει παρουσιασθεί το
πρόβλημα δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη από δένδρα, με αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικών
κενών, που επιτρέπουν την κατόπτευση του χώρου όπου θα γίνουν οι εργασίες σταθεροποίησης
της οδού.



Εκτίμηση των παραγόντων που προκάλεσαν τις παραμορφώσεις της οδού
Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη ενότητα,  η εκδήλωση και ανάπτυξη των επικίνδυνων
παραμορφώσεων της επαρχιακής οδού Πεύκων – Ασβεστοχωρίου - Εξοχής, είναι η κατασκευή του
επιχώματος της οδού με σχεδόν κατακόρυφη κλίση. Επίσης η αλλαγή των συνθηκών κυκλοφορίας
της  οδού,  η  οποία  επιβαρύνθηκε  τόσο  από πολύ  μεγαλύτερο  αριθμό  διερχόμενων  οχημάτων
(κυκλοφοριακό φορτίο) όσο και από οχήματα με πολύ μεγαλύτερο μικτό βάρος (κυκλοφοριακός
φόρτος, βλ. βαρέα οχήματα όπως οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος, αδρανών υλικών από τις
όμορες λατομικές εγκαταστάσεις κλπ). Επομένως, απαιτείται η εκτέλεση των έργων εκείνων με τα
οποία  θα  αποκατασταθούν  οι  συνθήκες  ευστάθειας  του  επιχώματος  και,  συνακόλουθα,  του
οδοστρώματος, το οποίο θα έχει την ικανότητα και δυνατότητα της παραλαβής των φορτίων και
φόρτων της τρέχουσας κυκλοφορίας.

Σκοπός
Τα  έργα  που  προτείνονται  στην  εργολαβία,  έχουν  σκοπό  την  αποκατάσταση  των  συνθηκών
ευστάθειας του επιχώματος και, συνακόλουθα, του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Πεύκων –
Ασβεστοχωρίου -  Εξοχής,  το οποίο θα έχει  την ικανότητα και  δυνατότητα της παραλαβής των
φορτίων  και  φόρτων της  τρέχουσας κυκλοφορίας.  Με τις  εργασίες  θα ληφθεί  πρόνοια  για  την
ελαχίστη διατάραξη των ισορροπιών του τοπικού οικοσυστήματος,  όχι  μόνον με την κοπή του
ελαχίστου αριθμού δένδρων (προσδιορίζονται το πολύ σε δύο καραγάτσια και μια αγριοσυκιά),
αλλά και την προστασία των εκτεθειμένων πλατανιών και καραγατσιών. Επίσης, η παρέμβαση θα
είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς θα κατασκευασθεί βαθμιδωτή διάταξη από λιθοπλήρωτα
συρματοκιβώτια (σαραζανέτια) τα οποία από την φύση τους, με το μεγάλο ποσοστό κενών της
δομής τους, επιτρέπουν τόσο τον αερισμό όσο και την κατείσδυση υγρασίας, συντηρώντας και το
οικοσύστημα  που  βρίσκεται  κάτω  απ’  αυτά.  Επί  πλέον,  με  την  πάροδο  του  χρόνου,  κι  όχι
περισσότερο  από  ένα  έτος,  θα  αναπτυχθεί  βλάστηση  που  θα  καλύψει  την  επιφάνεια  των
σαραζανετιών. Αυτή η παρέμβαση θα έχει αποτέλεσμα την επέκταση του χώρου του πεζοδρομίου
στα  νότια  της  οδού,  δημιουργώντας  ταυτογχρόνως  μια  υπολογίσιμη  επιφάνεια  οικολογικής
διαδρομής,  τέτοιας  που  θα  είναι  δυνατή  η  τοποθέτηση  ξύλινων  κατασκευών  (παγκάκια,
τραπεζάκια, κιόσκια κλπ) και θα δίνουν μια επί πλέον δυνατότητα στους φυσιολάτρες διαδρομιστές
να απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές του τοπίου.

Προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης 
Οι  εργασίες  που  προτείνονται  στην  εργολαβία,  αφορούν  την  αποκατάσταση  των  συνθηκών
ευστάθειας του επιχώματος και, συνακόλουθα, του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Πεύκων –
Ασβεστοχωρίου -  Εξοχής,  το οποίο θα έχει  την ικανότητα και  δυνατότητα της παραλαβής των
φορτίων  και  φόρτων της  τρέχουσας κυκλοφορίας.  Με τις  εργασίες  θα ληφθεί  πρόνοια  για  την
ελαχίστη διατάραξη των ισορροπιών του τοπικού οικοσυστήματος,  όχι  μόνον με την κοπή του
ελαχίστου αριθμού δένδρων (προσδιορίζονται το πολύ σε δύο καραγάτσια και μια αγριοσυκιά),
αλλά και την προστασία των εκτεθειμένων πλατανιών και καραγατσιών. Επίσης, η παρέμβαση θα
είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς θα κατασκευασθεί βαθμιδωτή διάταξη από λιθοπλήρωτα
συρματοκιβώτια (σαραζανέτια) τα οποία από την φύση τους, με το μεγάλο ποσοστό κενών της
δομής τους, επιτρέπουν τόσο τον αερισμό όσο και την κατείσδυση υγρασίας, συντηρώντας και το
οικοσύστημα που βρίσκεται κάτω απ’ αυτά. 
Ειδικότερα :
1)Καθαρισμός  της  περιοχής  επέμβασης  από  βλάστηση  και  αποκοπή  όσων  δένδρων  είναι
απαραίτητα (δύο καραγάτσια και μια αγριοσυκιά)  2)Καθαίρεση των πλακών πεζοδρομίου και των
κρασπέδων (τα κράσπεδα θα αφαιρεθούν με προσοχή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο μέγιστος
αριθμός  απ’  αυτά)  3)Κατασκευή  βαθμιδωτής  διάταξης  από   λιθοπλήρωτα  συρματοκιβώτια
(σαραζανέτια)  που  θα  αποτελούν  την  επένδυση  των  πρανών  της  επαρχιακής  οδού  σε  ύψος
περίπου 5,00 m. Το μήκος της επέμβασης θα είναι 80,00 m. Προβλέπεται θεμελίωση βάθους 2,50
m. Τα στοιχεία των συρματοκιβωτίων θα είναι 1,00 x 1,00 m 4)Ταυτογχρόνως με την κατασκευή
των  λιθοπλήρωτων  συρματοκιβωτίων  (σαραζανέτια)  θα  γίνεται  διάστρωση  των  στρώσεων
επιχώματος και της εξυγιαντικής στρώσης με λιθορριπή 5 έως 20 kg δηλ. διαστάσεων από 0,14
έως 0,21 m Για τα επιχώματα θα χρησιμοποιηθούν όλα τα κατάλληλα εδάφη από τα προϊόντα των
εκσκαφών, ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 5)Κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων της οδού
6)Κατασκευή  εξυγιαντικών  στρώσεων  με  αμμοχαλικώδη  υλικά  7)Επιστρώσεις  με  ακανόνιστες



χονδρόπλακες 8)Κατασκευή ξύλινης περίφραξης 9) Ασφαλτικές εργασίες και διαγραμμίσεις επί του
οδοστρώματος της επαρχιακής οδού 10)Σήμανση με πινακίδες 
Αναλυτικά, οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται για την υλοποίηση της πρότασης είναι :
1)Καθαρισμός της περιοχής επέμβασης από αυτοφυή βλάστηση σε μήκος περίπου 100 m 
2)Αποκοπή και εκρίζωση τριών δένδρων (δύο καραγάτσια και μια αγριοσυκιά) που βρίσκονται 
στην ζώνη επέμβασης και παρεμποδίζουν την κατασκευή των έργων σταθεροποίησης της οδού     
3)Κατασκευή βαθμιδωτής διάταξης από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (σαραζανέτια) για την 
σταθεροποίηση των πρανών της επαρχιακής οδού σε μήκος 80,00 m, ύψους περίπου 5,00m          
4)Κατασκευή επιχωμάτων από τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και εξυγιαντικής στρώσης με 
λιθορριπή 5 έως 20 kg, συμπληρωματικών και κατ’ επέκταση της υφισταμένης οδού σε μήκος 
80,00 m                                                                                                                                                
5)Αποκατάσταση της οδού με την κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, ασφαλτικών εργασιών, 
διαγραμμίσεων πινακίδων και  πλακόστρωτου                                                      
6)Κατασκευή ξύλινης περίφραξης σε μήκος 80,00 m στις παρυφές της επέκτασης των επιχωμάτων
της οδού

3.Εργασίες  αποκατάστασης  της  οδού  στην  περιοχή  των  εγκαταστάσεων  της
αντιπροσωπείας   SUZUKI   στα Πεύκα  

Ευρήματα Αυτοψίας
Στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Υπεραγοράς  LIDL και  της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων
SUZUKI,  η  Επαρχιακή  Οδός  διέρχεται  από  μικρό  υδατόρεμα,  το  οποίο  είναι  αποδέκτης  των
επιφανειακών υδάτων της οδού.
Σε  ότι  αφορά  την  κατάσταση  της  Επαρχιακής  Οδού,  στην  κατεύθυνση  από  Πεύκα  προς
Ασβεστοχώρι,  έχει  καταστραφεί το έρεισμα της οδού,  ενώ στην κατεύθυνση από Ασβεστοχώρι
προς Πεύκα,  έχουν κατασκευασθεί (παρανόμως) ράμπες πρόσβασης προς ιδιοκτησίες  επί του
υφισταμένου ερείσματος της οδού. Από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα μ’ αυτά
που εκτέθηκαν παραπάνω, γίνεται ακανόνιστα η αποχέτευση των επιφανειακών ομβρίων υδάτων
της  επαρχιακής οδού,  τα  οποία όμως δεν  οδηγούνται  προς το  παρακείμενο  υδατόρεμα,  αλλά
διασκορπίζονται  τυχαία  στο  οδόστρωμα.  Ακόμη  στην  περιοχή  του  υφιστάμενου  οχετού
(τσιμεντοσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 1,00 m εγκιβωτισμένος με σκυρόδεμα)  η τοποθέτηση της
διάταξης  ασφαλείας  της  οδού  (κιγκλιδώματα  και  στηθαία  στο  ρεύμα  προς  Πεύκα,  μόνο
κιγκλιδώματα στο ρεύμα προς Ασβεστοχώρι) καταλαμβάνει ωφέλιμο λειτουργικό χώρο της οδού,
περιορίζοντας το πλάτος της. Επί πλέον, στον φυσικό υδραυλικό αποδέκτη δηλ. το υδατόρεμα,
υπάρχουν αρκετά δένδρα (κυρίως καραγάτσια) ενώ ο τσιμεντοσωλήνας έχει γεμίσει περίπου στο
μισό  από εδαφικό υλικό,  δημιουργώντας  και  σ’  αυτήν  την  περίπτωση συνθήκες  ενάντιες  στην
ομαλή κι ανεμπόδιστη παροχέτευση των επιφανειακών υδάτων. Το εδαφικό υλικό προέρχεται από
τοπικές αστοχίες των πρανών κυρίως στις θέσεις ανάντι και κατάντι του τεχνικού (εγκιβωτισμένου
με σκυρόδεμα τσιμεντοσωλήνα) καθώς δεν υπάρχει διάταξη για την συγκράτηση των χωμάτινων
και χωρίς επένδυση προστασίας πρανών.
 Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι αναπτύσσονται συνθήκες μη ασφαλούς χρήσης της οδού
κατά την εκδήλωση βροχοπτώσεων, καθώς τα ύδατα της βροχής δεν παροχετεύονται προς το
υδατόρεμα  αλλά  στο  οδόστρωμα,  καθιστώντας  επικίνδυνη  την  οδήγηση  –  ιδιαίτερα  στις
περιπτώσεις πέδησης. Επίσης, η μειωμένη ικανότητα παροχέτευσης των επιφανειακών υδάτων
δια  μέσου  του  υδατορέματος,  λόγω της  ύπαρξης  των  δένδρων στην  κοίτη  του  και  λόγω  της
μειωμένης παροχετευτικότητας του υφισταμένου οχετού (από το εδαφικό υλικό που καταλαμβάνει
περίπου το μισό του τσιμεντοσωλήνα) καθιστά αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να μην είναι δυνατή η
επαρκής παροχέτευση των υδάτων της λεκάνης απορροής που οδηγούνται στο υδατόρεμα, οπότε
θα υπάρχει υπερχείλιση και κατάκλυση του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού απ’ αυτά, κάτι
που καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση.   
Επομένως, γίνεται επιτακτική η αναγκαιότητα για την εκτέλεση εργασιών που θα αποκαταστήσουν
την  ομαλότητα  στην  αποχέτευση  των  επιφανειακών  ομβρίων  υδάτων  της  επαρχιακής  οδού
Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη, τόσο με κατασκευαστικές διατάξεις επί του οδοστρώματος
της  οδού,  όσο  και  στην  κοίτη  του υδατορέματος.  Επίσης,  για  την  ικανοποίηση  της  ασφαλούς
χρήσης  της  οδού  στην  θέση  του  οχετού  της  επαρχιακής  οδού,  θα  γίνει  επέκταση  του



οδοστρώματος από την λωρίδα της καθόδου από Χορτιάτη προς Θεσσαλονίκη, προκειμένου να
τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις κι αποστάσεις η ορθή διάταξη ασφαλείας από κιγλιδώματα και
στηθαία.

Εκτίμηση των παραγόντων που καθιστούν συνθήκες επικινδυνότητας της οδού
Οι  συνθήκες  που  καθιστούν  επικίνδυνη  την  οδό,  οφείλονται  1)στην  έλλειψη  εκτέλεσης  των
εργασιών συντήρησης της κοίτης του υδατορέματος με τον τακτικό καθαρισμό της κοίτης του, κάτι
που επέτρεψε την ανάπτυξη των πληθυσμών των δένδρων (καραγάτσια), καθώς και την απόθεση
εδαφικών υλικών μέσα στον τσιμεντοσωλήνα (με αποτέλεσμα την μείωση στο μισό της ωφέλιμης
διατομής  του)  2)στον  κακό  σχεδιασμό  της  διάταξης  αποχέτευσης  των  υδάτων  δια  μέσου  του
ρέματος, καθώς δεν προβλέφθηκε η κατασκευή πτερυγοτοίχων και ποδιάς από σκυρόδεμα τόσο
στην  είσοδο  όσο  και  στην  έξοδο  του  τσιμεντοσωλήνα.  Αυτό  είχε  συνέπεια  την  μείωση  της
παροχετευτικής  ικανότητας  του  τσιμεντοσωλήνα  στην  απαγωγή  και  παροχέτευση  του
παρασυρόμενου  εδαφικού  υλικού  και,  τελικά,  την  απόθεση  των  εδαφικών  υλικών  μέσα  στον
τσιμεντοσωλήνα  3)στον  κακό  σχεδιασμό  της  διάταξης  απαγωγής  και  αποχέτευσης  των
επιφανειακών υδάτων της οδού, καθώς δεν κατασκευάσθηκαν ρείθρα αποχέτευσης σε καμία από
τις δύο λωρίδες της οδού και 4)στην ανύπαρκτη πρόβλεψη επαρκούς λειτουργικού πλάτους της
οδού λόγω κακού σχεδιασμού τοποθέτησης της διάταξης ασφαλείας της (κιγκλιδώματα και στηθαία
στο ρεύμα προς Πεύκα, μόνο κιγκλιδώματα στο ρεύμα προς Ασβεστοχώρι). 
 

Σκοπός
Τα έργα που προτείνονται στην εργολαβία θα είναι μόνιμα και σταθερά θα εξασφαλίζουν α)την
ικανοποιητική  παροχέτευση  των  επιφανειακών  ομβρίων  υδάτων  της  οδού  προς  υδραυλικό
αποδέκτη (ρέμα) β)την ικανοποιητική παροχέτευση των υδάτων δια μέσου του υδατορέματος και
του τσιμεντοσωλήνα της επαρχιακής οδού και γ)την εξασφάλιση επαρκούς πλάτους της οδού με
την κατασκευή της ορθής διάταξης ασφαλείας (κιγκλιδώματα και στηθαία) στις κατάλληλες θέσεις κι
αποστάσεις. 

Προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης 
Οι εργασίες που προτείνονται στην εργολαβία περιλαμβάνουν α)την υλοτόμηση και εκρίζωση του
αναγκαίως απαιτούμενου αριθμού δένδρων (καραγάτσια) προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή
παροχέτευση των υδάτων δια μέσου του υδατορέματος. Εκτιμάται ότι θα υλοτομηθούν περίπου
δέκα δένδρα β)τον καθαρισμό της κοίτης τόσο ανάντι όσο και κατάντι του υφισταμένου οχετού σε
συνολικό μήκος περίπου 100  m (80  m περίπου ανάντι  και 20  m κατάντι)  γ)την καθαίρεση των
υφισταμένων ρείθρων της οδού – είτε των χωμάτινων είτε αυτών από σκυρόδεμα) δ)την κατασκευή
αποχετευτικών τάφρων επαρκούς διατομής κι από τις δύο πλευρές της επαρχιακής οδού ε)την
κατασκευή πτερυγοτοίχων ανάντι του τσιμεντοσωλήνα (σε μήκος 7,00 m ανάντι) στ)την επέκταση
του  οδοστρώματος  από  την  πλευρά  της  καθόδου  της  επαρχιακής  οδού  από  Χορτιάτη  προς
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση και απόσταση τα κιγκλιδώματα
και στηθαία της διάταξης ασφαλείας της οδού. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η κατασκευή των
πεζοδρομίων στην περιοχή του οχετού και η έδρασή τους επί των πτερυγοτοίχων, συμβάλει στην
αύξηση της στατικής επάρκειας και ευστάθειας των τελευταίων ζ)την κατασκευή νέων στηθαίων
ασφαλείας  και  κιγκλιδωμάτων   η)τις  απαραίτητες  ασφαλτικές  εργασίες  (διάστρωση  νέας
ασφαλτικής στρώσης και διαγράμμιση)

4. Τοποθέτηση Πινακίδας Ανακοίνωσης του έργου .

Η  πινακίδα  θα  τοποθετηθεί  σε  σημείο  που  θα  εξασφαλίζεται  η  ορατότητά  της  από  τους
διερχόμενους οδηγούς, δίπλα στο οδόστρωμα της Επαρχιακής Οδού Πεύκων – Ασβεστοχωρίου –
Χορτιάτη,  στο ύψος του πλακοσκεπούς οχετού της περιοχής των εγκαταστάσεων  SUZUKI στο
ρεύμα ανόδου από Θεσσαλονίκη προς Χορτιάτη .

Κατασκευάζεται από μεταλλικά φύλλα (πλάκα), με διαστάσεις (πλάτους/ύψους) (1,80Χ1,50μ) . Η
πινακίδα θα έχει κυανό βάθος (μπλέ φόντο) και με λευκά γράμματα κατάλληλων διαστάσεων θα



αναγράφονται οι τίτλοι :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΡΓΟ:  Επαρχιακή Οδός 2 (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη - Κορυφής
Κισσού)  :     Σταθεροποίηση  πρανούς  και  αποκατάσταση  καθιζήσεων
οδοστρώματος στο ύψος του Νοσοκομείου  Γ.  Παπανικολάου.  Κατασκευή έργων
υποδομής  -  απορροής  επιφανειακών  υδάτων  του  οδοστρώματος  από  στροφή
Φιλύρου έως Ασβεστοχωρίου

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 350.000,00 
    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Μ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΕΤΟΥΣ 2019 
   ΚΩΔΙΚΟΣ 2131ΘΕΣ013ΙΔΠ18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ΑΝΑΔΟΧΟΣ : (τίτλος Αναδόχου) 
   ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΤΜΗΜΑ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η  πινακίδα  στερεώνεται  σε  δύο  κατακόρυφους  γαλβανισμένους  σωλήνες  διαμέτρου  2ins  που
πακτώνονται  μέσα στο έδαφος σε  βάθος τουλάχιστο  0,50μ σε  βάσεις  από άοπλο σκυρόδεμα
C10/12 διαστάσεων (0,40Χ0,40Χ0,30)

Η  εργασία  αποτελεί  συμβατική  υποχρέωση  του  Αναδόχου  και  η  αποπληρωμή  της
συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα της εργολαβίας .

7.  Περιβαλλοντικοί Όροι

Για τις επεμβάσεις σε κάθε θέση του έργου, εκδόθηκαν τα εξής έγγραφα περιβαλλοντικών απαλλα-
γών :

Για τις επεμβάσεις στην περιοχή του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου :  4664 / 29-6-2018 / ΔΙΠΕ-
ΧΩΣ / ΑΔΜΘ

Για τις επεμβάσεις στην περιοχή των εγκαταστάσεων SUZUKI στα Πεύκα : 10735 / 18 / 8-2-2019 /
σχετ. 10718 / 18 ΔΙΠΕΧΩΣ / ΑΔΜΘ

Επίσης εκδόθηκαν και τα έγγραφα  16516 / 19 – 3 – 2019 και  12728 / 6 -3- 2019 της Γενικής
Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων / Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, με τα οποία χορηγούνται
άδειες υλοτομίας δένδρων αντιστοίχως για τις θέσεις του Νοσοκομείου Παπανικολάου και εγκατα-
στάσεων SUZUKI. 

8.  Χρηματοδότηση και επίβλεψη

Η προβλεπόμενη  δαπάνη για  την  εκτέλεση αυτών των εργασιών είναι  € 350.000.  Το έργο
«Επαρχιακή Οδός 2 (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη - Κορυφής  Κισσού) :
Σταθεροποίηση πρανούς και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στο ύψος του
Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. Κατασκευή έργων υποδομής - απορροής επιφανειακών
υδάτων του οδοστρώματος από στροφή Φιλύρου έως Ασβεστοχωρίου» χρηματοδοτείται
από  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης
χρηματοδοτούμενων από α)τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  και το Πρόγραμμα Δημοσίων



Επενδύσεων β) Ίδιους Πόρους γ) Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών
Τελών) και δ) Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου
ΣΑΕ016, έτους 2019.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό 2131ΘΕΣ013ΙΔΠ18.
Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων της
Π.Κ.Μ., Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και η κατασκευή σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες μελέτες, τις οδηγίες της επίβλεψης, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της
τέχνης.

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίτυπα, υπογράφηκε και θεωρήθηκε ως ακολούθως:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη,  22 - 10  - 2019 Θεσσαλονίκη, 25    -   10  - 2019

Ο Συντάκτης Η Αν. Προϊσταμένη 
Τ.Σ.Ε./Υ/Δ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Στυλιανός Ελπέκος Κονδυλένια Σαφλέκου
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την 705289/οικ.13112/2019 Απόφασή μας

Θεσσαλονίκη,     11   -   11 - 2019
Ο Αν Προϊστάμενος Υ/Δ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β.








		2020-07-09T11:43:10+0300
	Θεσσαλονίκη




