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Έργο: 
 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ 

Π. ΚΟΥΦΟ 

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

                   ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

                Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Παπαγεωργάκη)   

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

  

 
Χρηματοδότηση ΠΔΕ      2019 EΠ00800002 

 Προϋπολογισμός 2.000.000,00 € 

      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Γενικά 

 

Το προτεινόμενο έργο µε τον τίτλο  « Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδή οχετού επί της 

επαρχιακής οδού στο ύψος του Π. Κουφό » αφορά  σε καθαίρεση υφιστάμενου δίδυμου  κιβωτοειδών 

οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα επί της Ε.Ο. του κυκλώματος Σιθωνίας στο ύψος  του  Π. Κουφό και την 

κατασκευή ενός  νέου κιβωτοειδούς οχετού με συνοδά έργα προστασίας των πρανών του ρέματος και του 

τεχνικού καθώς επίσης και κατασκευή τάφρων αποστράγγισης των παρακείμενων περιοχών. 

 

Καθώς το έργο αφορά αποκατάσταση η προµέτρηση των επιμέρους εργασιών έγινε με εκτίμηση της 

υφιστάμενης αλλά και της προβλεπόμενης κατάστασης  που θα επέλθει καθώς οι οδοί είναι σε χρήση. Οι 

φθορές στα στοιχεία των οδών είναι ένα μέγεθος δυναμικό το οποίο μεταβάλλεται και επιδεινώνεται 

καθημερινά με την επίδραση των φορτίων κυκλοφορίας, αλλά και λόγω παλαιότητας των υλικών. 

 

2. Περιοχή εκτέλεσης εργασιών, και διάρκεια. 

 

Οι εργασίες αφορούν την Ε.Ο του κυκλώματος Σιθωνίας στο ύψος του Π. Κουφό που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της Π.Ε. Χαλκιδικής.     

  

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης μετά από εντολή της 

Υπηρεσίας. 

 

3. Αντικείμενο του έργου 
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Καθαίρεση των υφιστάμενων δίδυμων κιβωτοειδών οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα , επί της Ε.Ο 

του κυκλώματος Σιθωνίας στο ύψος του Π.Κουφό, το οποίο συγκρατεί ογκώδη φερτά υλικά, με συνέπεια 

να μειώνεται ραγδαία η παροχετευτική του ικανότητα, καθώς και η εν νέου κατασκευή ενός κιβωτοειδούς 

οχετού με συνοδά έργα προστασίας των πρανών του ρέματος και του τεχνικού και κατασκευή τάφρων 

αποστράγγισης των παρακείμενων περιοχών. 

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση των ομαλών και ασφαλών συνθηκών χρήσης των οδών. 

 

4. Προτεινόμενες εργασίες 

 

Οι εργασίες  που προτείνονται να κατασκευασθούν, έχουν σκοπό την εξασφάλιση των ομαλών και 

ασφαλών συνθηκών χρήσης της οδού με στόχο την επαναφορά του οδοστρώματος στο αρχικό  κατά το 

δυνατό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας των 

οχημάτων.  

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεσθούν οι εξής εργασίες :   

Τεχνικό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. 

•Ανάντη του τεχνικού και για μήκος 4,00 m κατασκευάζονται πτερυγότοιχοι εισόδου από Ο/Σ με  κοινή 

θεμελίωση επίσης από Ο/Σ, εν είδει διατομής ανεστραμμένου Π. Το πλάτος πυθμένα  μειώνεται γραμμικά 

από 9,95 m στην αφετηρία τω ν πτερυγοτοίχων σε 8,00 m στην επαφή τους με το  νέο τεχνικό. Το ύψος 

των πτερυγοτοίχων είναι ίσο με 3,40 m σε όλο το μήκος τους. 

• Κατάντη του τεχνικού και για μήκος 9,98 m κατασκευάζονται πτερυγότοιχοι εξόδου από Ο/Σ με κοινή  

θεμελίωση επίσης από Ο/Σ, εν είδει διατομής ανεστραμμένου Π. Το πλάτος πυθμένα αυξάνεται  γραμμικά 

από 8,00 m στην επαφή τους με το νέο τεχνικό σε 12,38 m στην επαφή τους με τη  διαμόρφωση των 

κατάντη διατομών. Το ύψος των πτερυγοτοίχων διατηρείται ίσο με 3,80 m για ένα  μήκος 1,00 m κατάντη 

της  εξόδου του τεχνικού και στη συνέχεια (στα υπόλοιπα 8,98 m ) μειώνεται  γραμμικά από 3,80 m σε 

2,50 m αντίστοιχα.  

• Ανάντη των πτερυγοτοίχων εισόδου του τεχνικού κατασκευή τυπικής διατομής ανεστραμμένου Π  από 

Ο/Σ πλάτους πυθμένα 8,00 m και ύψους αντικριστών τοιχίων ίσο με 2,00 m 

• Κατάντη των πτερυγοτοίχων εξόδου του τεχνικού κατασκευή τυπικής διατομής πλάτους πυθμένα  10,00 

m , επενδυμένου με πλάκα Ο/Σ με τοιχίο από Ο/Σ ύψους 1,70 m στο δεξιό κατά τη φορά ροής  του 

πρανούς. Στη συνέχεια με  ίδιες πλευρικές διαμορφώσεις διαμορφώνεται το  πλάτος πυθμένα στα  11,00 μ 

με τελική διαμόρφωση στα 21.00 μ και γραμμική μείωση πλευρικών διαμορφώσεων από  1.70 σε 0.60..  

• Κάτωθεν της πλάκας θεμελίωσης από Ο/Σ του τεχνικού κατασκευή καννάβου από χαλικοπασσάλους  

διαμέτρου Φ0,80m και μήκους 18,00m έκαστος.  

• Κάτωθεν της πλάκας από Ο/Σ του πυθμένα του ρέματος στο τελευταίο τμήμα αυτού, δηλαδή από το 

πέρας των πτερυγοτοίχων εξόδου του τεχνικού μέχρι και το πέρας των έργων επί του ρέματος κατασκευή 

καννάβου από μικροπάσσαλους από Ο/Σ διαμέτρου Φ0,30m και μήκους 12,00m έκαστος.  

•Στην διερχόμενη άνωθεν του τεχνικού οδό (Επαρχιακή οδός Σάρτης-Τορώνης), κατασκευή 2 καναλιών  

αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, διατομής ανεστραμμένου Π από Ο/Σ, τα οποία στη στέψη τους  φέρουν 
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χυτοσιδηρή εσχάρα. Τα φρεάτια εκβάλλουν τις παροχές τους στο υπό μελέτη ρέμα μέσω  αγωγών από 

σκυρόδεμα (τσιμεντοσωλήνες) διαμέτρου Φ400.  

Μετά από την μελέτη που εκπονήθηκε, προέκυψε η ανάγκη καθαίρεσης των υφιστάμενων δίδυμων  

κιβωτοειδών οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα ,επί της Ε.Ο του κυκλώματος Σιθωνίας στο ύψος του 

Π.Κουφό, το οποίο συγκρατεί ογκώδη φερτά υλικά, με συνέπεια να μειώνεται ραγδαία η παροχετευτική 

του ικανότητα, καθώς και η εν νέου κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού με συνοδά έργα προστασίας 

των πρανών του ρέματος και του τεχνικού και κατασκευή τάφρων αποστράγγισης των παρακείμενων 

περιοχών 

 

Οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του Περιγραφικού Τιμολογίου και θα 

εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.  

 

5. Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διάφορους οργανισμούς ενημέρωση για τις θέσεις των 

τροφοδοτικών γραμμών δικτύων Ο.Κ.Ω. στην περιοχή του έργου, προκειμένου να φροντίσει για την 

μετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση 

με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή 

 

6. Χρηματοδότηση 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 008 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι του έργου  «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΥΦΟ», σύμφωνα με την 

αρ. πρ. 59917/05.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 008 του έργου με 

κωδικό 2019ΕΠ00800002. 

 

 

7. Σήμανση εκτέλεσης εργασιών 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να λαμβάνει όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται 

 

• στη με αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/2003) υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής 

προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 

ελάχιστα όρια στην ισχύουσα Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων (ΦΕΚ 946 Β/09-07-03) 

καθώς και στο τεύχος 7 της ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ της ΓΓΔΕ , 

• στη με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β΄/2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και 

οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ−ΣΕΕΟ)» 
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• στη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15−01−2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας 

για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας− Εφαρμογή των διατάξεων του αριθ. 52 του 

Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθ. 48 του Ν.4313/2014». 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση προειδοποιητικής σήμανσης, 

καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, την οποία θα προσαρμόζει κάθε φορά στις ανάγκες του 

έργου και στις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης 

ασφάλεια διέλευσης οχημάτων και πεζών, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας με τη μικρότερη δυνατή 

όχληση στους χρήστες, από την εκτέλεση των εργασιών. 

Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης και ρύθμισης της κυκλοφορίας εμπεριέχεται ανηγμένη στις τιμές 

μονάδος του τιμολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερη αποζημίωσης. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών σε κάθε θέση ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στη σύνταξη 

σχεδίων σήμανσης για έγκριση και εφαρμογή. Τα σχέδια αυτά βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν 

πληρώνονται ιδιαίτερα. 

Η προμήθεια, η τοποθέτηση και η συντήρηση των μέσων 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 ανάδοχο και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Όλα τα μέσα 

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.  

 

Πολύγυρος, Ιούλιος 2021 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμητρα Καραδήμου 

Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Δήμου Σιθωνίας 

Πολιτικός Μηχ/κος TE με Α’ β 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Τμ. 

Συγκοινωνιακών Έργων (κ.α.α.) 

 

 

 

Μαναζής Αθανάσιος 

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Α’ β 

Σύμφωνα με την αριθ. 

408811/1476 οικ 02-07-2021 

απόφαση  

Ο αν. Προϊστάμενος 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕΧ 

 

 

Μιγδάνης Βαλσάμης 

Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ με Α’ β 

                                    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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