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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Βελτίωση – Αναβάθµιση ∆υτικής Περιφερειακής από πέρας Α/Κ
Μακρυγιάννη (Χ.Θ.3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε
Συµµαχική οδό (περιοχή Α/Κ Κ16, Χ.Θ.6+765) αποτελεί µέρος του συνόλου της προς
αναβάθµιση ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης.
Η υφιστάµενη ∆υτική Εσωτερική Περιφερειακή (∆ΕσΠερ) από τον κόµβο Κ16
(Λαχαναγορά) έως τον κόµβο Κ5 (Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου), µήκους 8,5χλµ.
περίπου συνδέει τον άξονα της Εγνατίας οδού και του αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. µε
την Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλονίκη και µε το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ». Η
οδός κατασκευάσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, είναι εξάιχνης διατοµής µε
κεντρική νησίδα, µε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, χωρίς ΛΕΑ και όριο
ταχύτητας 80χλµ/ώρα. Σήµερα η διασταύρωση της ∆ΕσΠερ µε τις κάθετες οδούς
πραγµατοποιείται µέσω ισόπεδων κόµβων µε φωτεινή σηµατοδότηση, γεγονός που
δηµιουργεί σηµαντικές καθυστερήσεις στη διαµπερή διέλευση των οχηµάτων, ενώ
παράλληλα καθιστά την κυκλοφορία της οδού από τους πεζούς επικίνδυνη και
ανασφαλή.
Η βελτίωση - αναβάθµιση της ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού
Θεσσαλονίκης (∆ΕσΠερ) από πέρας Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) έως τη
συναρµογή της µε το υπό κατασκευή έργο του ανισόπεδου κόµβου Κ16 (Χ.Θ.6+765)
γίνεται µε την κατάργηση των σηµατοδοτούµενων και µη ισόπεδων κόµβων, µε τη
δηµιουργία δύο νέων (2) ανισόπεδων κόµβων,µε την αντικατάσταση των στηθαίων
ασφαλείας, της κεντρικής νησίδας (βάσει νέων προδιαγραφών), µε τη βελτίωση του
ασφαλτοτάπητα σε όλο το µήκος του τµήµατος καθώς και µε παρεµβάσεις στο
παράπλευρο και λοιπό τοπικό οδικό δίκτυο.
2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι κατασκευαστικές παρεµβάσεις επί της ∆ΕσΠερ µε σκοπό την κατάργηση των
υφισταµένων ισόπεδων κόµβων και την ανεµπόδιστη διαµπερή κυκλοφορία,
προβλέπονται, από το ύψος του πέρατος του Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) έως τη
συναρµογή της µε το υπό κατασκευή έργο του ανισόπεδου κόµβου Κ16
(Λαχαναγορά) (Χ.Θ.6+765).
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Αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας αποτελεί η πλήρης κατασκευή:
α)
των ανισόπεδων κόµβων:
• Α/Κ Μαιάνδρου
• Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου (επί της οδού Βέµπο)
• ∆ηµιουργία νέων και αναδιαµόρφωση υφιστάµενων κλάδων εισόδου και
εξόδου στην αρτηρία πριν την οδό Μοναστηρίου
β)
η κατασκευή τεχνικού Άνω ∆ιάβασης µετά των προσβάσεων αυτής στην οδό
3ης Σεπτεµβρίου
γ)
Η βελτίωση της αρτηρίας στα ενδιάµεσα σε αυτούς τµήµατα καθώς και στο
τµήµα από την οδό Μοναστηρίου έως την περιοχή διαµόρφωσης του Α/Κ Κ16
(Λαχαναγορά) (X.Θ.6+765) (αντικατάσταση ασφαλτικών & στηθαίων
ασφαλείας).
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3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

3.1

Αρτηρία

Η εφαρµοσθείσα τυπική διατοµή της αρτηρίας από τη Χ.Θ. 3+200 έως και την
περιοχή διαµόρφωσης του ανισόπεδου κόµβου Μαιάνδρου είναι τετράιχνη οδός
τύπου γ4ν*, συνολικού πλάτους οδοστρώµατος 16,0µ (από οριογραµµή σε
οριογραµµή), µε κεντρική νησίδα από αµφίπλευρο στηθαίο σκυροδέµατος, πλάτους
2,10µ., περιλαµβανοµένων και των κεντρικών λωρίδων καθοδήγησης.
Στο τµήµα µετά τον Α/Κ Μαιάνδρου η οδός γίνεται εξάιχνη, ως η υφιστάµενη,
συνολικού πλάτους οδοστρώµατος 27,0µ, µε κεντρική νησίδα µε µονόπλευρα
µεταλλικά στηθαία, πλάτους 5,00µ, περιλαµβανοµένων και των κεντρικών λωρίδων
καθοδήγησης.
Το τµήµα της αρτηρίας που µετέχει στην παρούσα εργολαβία έχει µήκος 3.565µ.
περίπου.
3.2

Α/Κ Μαιάνδρου

Η διαµόρφωση του Ανισόπεδου Κόµβου Μαιάνδρου είναι µορφής ρόµβου µε κυκλικό
κόµβο (roundabout) διαµέτρου 55µ., στο επίπεδο περίπου της ∆ΕσΠερ. Στη
διαµόρφωση του Ανισόπεδου Κόµβου Μαιάνδρου, που επιτυγχάνεται κατασκευή
τεχνικού Cover&Cut µήκους 70,5µ., µετέχουν τέσσερις (4) µονόιχνοι κλάδοι και τρεις
(3) συνδετήριοι κλάδοι. Οι κλάδοι 1,2,3 και 4 είναι µονόιχνοι κλάδοι που συνδέουν το
roundabout µε την αρτηρία µε πλάτος οδοστρώµατος 5.5µ.. Η οριζοντιογραφική τους
χάραξη χαρακτηρίζεται ευθυτενής. Οι τρεις (3) συνδετήριοι κλάδοι (1, 2 και 3) είναι
µονόιχνοι κλάδοι και αφορoύν τους απ’ ευθείας δεξιά στρέφοντες, χωρίς να
εµπλέκονται στο roundabout. Οι συνδετήριοι κλάδοι, παρακάµπτουν το roundabout
ανακουφίζοντάς το από επιπλέον κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Οι τρεις (1, 2 και 3)
συνδετήριοι µονόιχνοι κλάδοι είναι πλάτους οδοστρώµατος 5,0µ. Ο κάθετος κλάδος
προς την οδό Μαιάνδρου, είναι δίιχνη οδός, διπλής κατεύθυνσης, πλάτους
οδοστρώµατος 8,0µ., ενώ προς τα κοιµητήρια Ευόσµου το πλάτος οδοστρώµατος
είναι 6,5µ. και αποτελεί τον εγκάρσιο διάδροµο διασύνδεσης των εκατέρωθεν
περιοχών της ∆ΕσΠερ. Η οδός, πέραν της περιοχής διαµόρφωσης του roundabout,
οδηγεί σε τοπικές προσβάσεις.
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των κλάδων των συνδετήριων κλάδων καθώς και της
κάθετης οδού παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά κλάδων, συνδετηρίων κλάδων και κυκλικού
κόµβου Α/Κ Μαιάνδρου
α/α

Οδός

1
2
3
4
5

Kλάδος 1, µονόιχνος
Κλάδος 2, µονόιχνος
Κλάδος 3, µονόιχνος
Κλάδος 4, µονόιχνος
Συνδετήριος κλάδος
1,
µονόιχνος
Συνδετήριος κλάδος
2,
µονόιχνος
Συνδετήριος κλάδος
3,
µονόιχνος
Κάθετος κλάδος προς οδό
Μαιάνδρου, δίιχνος
Κυκλικός
κόµβος
(roundabout)

6
7
8
9

3.3

Μήκος

Πλάτος

(µ)
306,9
306,9
288,0
289,3
70,2

(µ)
5,5
5,5
5,5
5,5
5,0

83,8

5,0

92,4

5,0

192,9

8,0/6,5

172.8

8.0

Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου

Η διαµόρφωση του Ανισόπεδου Κόµβου στην περιοχή της oδού Σοφίας Βέµπο
προσοµοιάζει µορφή ασύµµετρου µερικού τριφυλλιού µε αντικατάσταση των κλάδων
– ραµπών του νοτιοδυτικού τεταρτηµορίου από έναν κλάδο (1) ο οποίος αναλαµβάνει
το ρόλο επικοινωνίας της ∆ΕσΠερ µε την ευρύτερη περιοχή του Ευόσµου αλλά και
της ανάντη της ∆ΕσΠερ περιοχής µέσω της Άνω ∆ιάβασης της οδού Βέµπο. Οι
στρέφουσες κινήσεις βόρεια και νότια της ∆ΕσΠερ στο ύψος της οδού Βέµπο,
πραγµατοποιούνται µέσω διαµόρφωσης τριών (3) µονόιχνων κλάδων (1, 2, 4) και
ενός δίιχνου κλάδου διπλής κατεύθυνσης, (κλάδος 5) ο οποίος σε συνδυασµό µε τον
Κάθετο Κλάδο της οδου Βέµπο συνθέτουν τον ανισόπεδο κόµβο. Οι από και προς
ανατολικά κινήσεις πραγµατοποιούνται µέσω των κλάδων 2, 1 και 5 ενώ αντίστοιχα
οι από και προς δυτικά κινήσεις πραγµατοποιούνται µέσω των κλάδων 1, 4 και 5.
Επίσης µετέχει και ο Κλάδος 6 (δίιχνη οδός τοπικού χαρακτήρα) µε λειτουργικά
χαρακτηριστικά πρόσβασης και σύνδεσης, ο οποίος αποκαθιστά τη συνέχεια των
κινήσεων επί της υφιστάµενης οδού Ακαδήµου.
Η οδός Ακαδήµου προς τα δυτικά υπερυψώνεται, διέρχεται πάνω από την
Περιφερειακή οδό και συνδέεται µε την οδό 3ης Σεπτεµβρίου. Η οδός 3ης Σεπτεµβρίου
επίσης έχει υπερυψωθεί και καταλήγει Ν∆ σε ισόπεδο κυκλικό κόµβο για τη σύνδεσή
της µε τις τοπικές οδούς, διαµέτρου 16,0µ.
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των κλάδων και των συνδετήριων κλάδων και οδών
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 2.
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Πίνακας 2: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά κλάδων και συνδετηρίων κλάδων
Σύµπλεγµα 3ης Σεπτεµβρίου
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8

9

3.4

Οδός

Μήκος

Kλάδος 1, µονόιχνος
Κλάδος 2, µονόιχνος
Κλάδος 4, µονόιχνος
Συνδετήριος κλάδος
5,
δίιχνος, διπλής κατεύθυνσης
Κλάδος 6, δίιχνος, διπλής
κατεύθυνσης
Κάθετος κλάδος οδού Βέµπο,
δίιχνος, διπλής κατεύθυνσης
Οδός Ακαδήµου, δίιχνος,
διπλής κατεύθυνσης
Οδός Άνω ∆ιάβασης 3ης
Σεπτεµβρίου, δίιχνος, διπλής
κατεύθυνσης
Κλάδος 3, µονόιχνος

(µ)

Τυπική
διατοµή
(Πλάτος)

570,1
148,1
281,1
171,3

(µ)
5,50
5,50
5,50
6,50/8,00

125,1

6,00

355,3

7,50

216,2

7,00

248,7

8,00

262,0

5,50

Σύνδεση µε οδό Μοναστηρίου

Στην περιοχή της αρτηρίας πριν τη διασταύρωση της αρτηρίας µε την οδό
Μοναστηρίου, αναδιαµορφώνονται οι µεταξύ τους υπάρχουσες κινήσεις.
Συγκεκριµένα, καταργείται ο ισόπεδος κόµβος. Αναδιαµορφώνονται οι κλάδοι 4, 5
σύνδεσης της αρτηρίας µε την οδό Μάρκου Μπότσαρη που εξυπηρετούν τις κινήσεις
από ανατολικά προς οδό Μοναστηρίου και από οδό Μοναστηρίου προς τα δυτικά.
Επίσης, δηµιουργούνται τρεις νέοι κλάδοι. Ο κλάδος 1, ο οποίος είναι µονόιχνος,
συνδέει την αρτηρία για τους ερχόµενους από δυτικά προς την οδό Μοναστηρίου,
ενώ ο κλάδος 2, επίσης µονόιχνος, συνδέει την οδό Μοναστηρίου µε τους οδεύοντες
προς τα ανατολικά της αρτηρίας. Ο κλάδος 3 είναι δίιχνος κλάδος οδού διπλής
κατεύθυνσης και είναι ο συνδετήριος κλάδος της αρτηρίας µε την οδό Μοναστηρίου
(µέσω των κλάδων 1, 2). Στο µεγαλύτερο µήκος του είναι η υφιστάµενη οδός
Μιαούλη, η οποία συνδέεται µε έξι υφιστάµενες οδούς κάθετα σε αυτήν.
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των κλάδων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα
3.
Πίνακας 3: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά κλάδων και συνδετηρίων κλάδων
Κλάδοι σύνδεσης µε οδό Μοναστηρίου
α/α

1
2
3
4
5

Οδός

Kλάδος 1, µονόιχνος
Κλάδος 2, µονόιχνος
Κλάδος 3, δίιχνος, διπλής κατεύθυνσης
Κλάδος 4, µονόιχνος
Κλάδος 5
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Μήκος

Πλάτος

(µ)
141,2
125,8
446,9
148,9
70,0

(µ)
5,50
5,50
5,50/6,50
5,50
5,50

5740b/5210/B02

3.5

∆ευτερεύον οδικό δίκτυο

Προβλέπεται η αποκατάσταση τοπικών οδών που αποκόπτονται σύµφωνα µε τις
οριστικές µελέτες οδοποιίας, όπου δεν είναι εφικτή η σύνδεση µε υφιστάµενες οδούς.
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4.1 Χωµατουργικά – δάνεια – δοµικά υλικά
Γενικά η κατασκευή της αρτηρίας, των κλάδων, των παράπλευρων και εγκάρσιων
οδών, των πλατυσµάτων κ.λ.π., θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και
από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και δανείων στις θέσεις των επιχωµάτων.
Ειδικότερα :
α. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία σύµφωνα
µε την Κ.Υ.Α. έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
β. Γίνεται η µετακίνηση των τυχόν υπογείων και εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., που
εµποδίζουν την κατασκευή, από τους αρµόδιους φορείς, η καθαίρεση των
επικείµενων που τυχόν υπάρχουν στην απαλλοτριωµένη έκταση, η αποψίλωση της
περιοχής κατάληψης της οδού και η εκσκαφή φυτικών γαιών σε βάθος που
καθορίζει η επίβλεψη και σε απόσταση 2,00µ. από το πόδι του πρανούς
επιχώµατος. Τα προϊόντα εκσκαφής των φυτικών γαιών αποθηκεύονται για την
επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων.
γ.

Γενικά τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά, τα προϊόντα εκσκαφών που είναι
ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων
θα αποτεθούν µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες
θέσεις, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Απαγορεύονται αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους προστασίας
φυσικού περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως
εξειδικεύονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους. Σύµφωνα µε τους
Περιβαλλοντικούς Όρους έχουν εγκριθεί οι προτεινόµενες στη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θέσεις απόθεσης υλικών. Για τις θέσεις
αυτές θα πρέπει να υποβληθεί µελέτη προς έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία.

δ. Τα επιχώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τα Π.Κ.Ε.,
τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, κατά
προτεραιότητα, από τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. Στην αρτηρία και στους
κλάδους των κόµβων το θεµέλιο και η στέψη των επιχωµάτων κατασκευάζονται
µε υλικά κατηγορίας Ε3-Ε4.
ε. Επενδύονται τα πρανή των επιχωµάτων της αρτηρίας µε φυτική γη ελαχίστου
πάχους 0,30µ. Η επένδυση θα γίνεται συγχρόνως µε την ανύψωση των
επιχωµάτων και θα πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
στ. Στην περιοχή δεν αναµένεται η εµφάνιση καθιζήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του έργου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει η ανάγκη κατασκευής προφορτίσεων ή
κατακόρυφων στραγγιστηρίων. Όλες οι καθιζήσεις οι οποίες τυχόν θα εµφανισθούν
αναµένεται να απορροφηθούν κατά τη φάση κατασκευής.
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Εάν ωστόσο, από την οριστική γεωτεχνική µελέτη κάποιων τεχνικών κατά τη φάση
κατασκευής, προκύπτει η ανάγκη κατασκευής προφορτίσεων στις θέσεις των
βάθρων, αυτή θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Η επιβολή της προφόρτισης θα γίνεται µε πρόγραµµα που θα υποβάλλει ο
ανάδοχος και θα εγκρίνει η Ε.Ο.Α.Ε.
ζ. Απαγορεύεται η κατασκευή επένδυσης πρανών, πλήρωσης ερεισµάτων ή
νησίδων µε φυτική γη συγχρόνως µε την κατασκευή εργασιών οδοστρωσίας και
ασφαλτικών στο ίδιο τµήµα της οδού.
η. Σε όλα τα πρανή της αρτηρίας που έχουν ανάγκη προστασίας από την
επιφανειακή διάβρωση και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και η διαµόρφωση της
τελικής επιφανείας τους, θα εγκαθίσταται χλοοτάπητας στην κατάλληλη γι’ αυτή
την εργασία περίοδο.
θ. Η κατασκευή των ερεισµάτων προβλέπεται από θραυστό υλικό οδοστρωσίας
(εκτός αν κάτι άλλο προβλέπεται στη µελέτη ορισµένων τµηµάτων).
ι.

Θα γίνει η εγκατάσταση κατά µήκος της οδού των παράλληλων και εγκάρσιων
έργων αγωγών διέλευσης καλωδίων κ.λ.π. Γενικά όλες οι διελεύσεις των αγωγών
θα σηµανθούν κατάλληλα κατά την κατασκευή από τον Ανάδοχο.

ια. Τα δάνεια χώµατα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, θα
ληφθούν από την ευρύτερη περιοχή του έργου και αφού ακολουθηθεί η
απαιτούµενη από τη νοµοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους,
σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Σ.Υ., τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
την Υ.Α. έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τη Γεωτεχνική Μελέτη.
Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών
κ.λ.π. µπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τα λατοµεία που λειτουργούν νόµιµα
στη περιοχή, είτε από λατοµεία που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατόπιν όλων
των νοµίµων εγκρίσεων και αδειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Ε.Σ.Υ.
(άρθρα Α-7, Β-5, κλπ), είτε από τα υλικά εκσκαφών σύµφωνα µε τους αυτούς ως
άνω όρους.
Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου των
δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων, λατοµείων, εργοταξίων κλπ σύµφωνα µε την
Ε.Σ.Υ., την Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τη σχετική νοµοθεσία που
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

4.2

Οδοστρωσία - Ασφαλτικά

Το οδόστρωµα της αρτηρίας, των κλάδων και των συνδετηρίων οδών είναι εύκαµπτου
τύπου.
Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70, πλην της
αντιολισθηράς όπου χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος.
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η
κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα
εφαρµόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη ασφαλτικής
συγκολλητικής επάλειψης µεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων µπορεί να γίνει ύστερα
από σχετική πρόταση του αναδόχου και έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.
Όπου προβλέπεται από τις τυπικές διατοµές της µελέτης (αρτηρία κλπ.)
κατασκευάζεται στρώση στράγγισης οδοστρώµατος.
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4.2.1 Κύρια αρτηρία, κλάδοι κόµβων και συνδετηρίων κλάδων
Αναλυτικά το οδόστρωµα της αρτηρίας (όπου αυτή ανακατασκευάζεται) και των
κλάδων, θα περιλαµβάνει:
α) Υπόβαση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Ο-150, σε δύο στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία.
β) Βάση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, κατασκευαζόµενη σύµφωνα προς την
Π.Τ.Π. Ο-155 σε δύο στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους κάθε µίας 0,10µ.
γ) Ασφαλτική στρώση βάσεως κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α260 σε
τρεις στρώσεις πάχους 0,05µ. η κάθε µία.
δ) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α265
σε µία στρώση πάχους 0,05µ.
ε) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας τύπου Α265 κατασκευαζόµενη σε µία στρώση
πάχους 0,05µ.
στ) Λεπτή αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,025µ.
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η
κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. Στις περιπτώσεις κατασκευής ασφαλτικών
στρώσεων σε προϋφιστάµενους παλιούς ασφαλτοτάπητες, σκυρόδεµα, νέους
ασφαλτικούς τάπητες που τέθηκαν σε κυκλοφορία (ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.)
προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης υποχρεωτικά. Μεταξύ
ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρµόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη
ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης µεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων µπορεί να
γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του αναδόχου και έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.
Ειδικά στα τµήµατα από Χ.Θ. 3+200 έως Χ.Θ. 3+600 και από Χ.Θ. 5+950 έως Χ.Θ.
6+750, στα οποία δεν προβλέπονται εκτεταµένες επεµβάσεις που επηρεάζουν
πλήρως την υφιστάµενη κατάσταση των ασφαλτικών, θα εκτελεστούν εργασίες
φρεζαρίσµατος από 08 έως 15 εκ. και στη συνέχεια διάστρωσης µιας ή δύο (κατά
τόπους) ισοπεδωτικής στρώσης ΠΤΠ-Α265Γ πάχους 5 εκ., µια στρώσης
κυκλοφορίας ΠΤΠ-Α265Γ και µία αντιολισθηρή σταλτική στρώση 2,5εκ..
Σε θέσεις µικρών υψοµετρικών διαφορών µεταξύ ερυθράς αρτηρίας και ερυθράς
υφιστάµενης Περιφερειακής Οδού, θα γίνει φρεζάρισµα του παλαιού ασφαλτοτάπητα
µέχρι του απαιτούµενου βάθους και συµπλήρωση µε κατάλληλες ασφαλτικές
στρώσεις δηλαδή της ΠΤΠ-Α265 ή ΠΤΠ-Α265 µεταβλητού πάχους όπου απαιτείται,
ισοπεδωτική της ΠΤΠ-Α265, κυκλοφορίας της ΠΤΠ-Α265 συµπυκνωµένου πάχους
0,05µ. και αντιολισθηρή συµπυκνωµένου πάχους 0,025µ.
Στις λοιπές θέσεις µε µεγάλες υψοµετρικές διαφορές µεταξύ ερυθράς αρτηρίας και
ερυθράς υφιστάµενης Περιφερειακής Οδού, προβλέπεται πλήρης κατασκευή
οδοστρώµατος όπως περιγράφεται παραπάνω για τα υποτµήµατα της αρτηρίας που
κατασκευάζονται µε νέα χάραξη.
4.2.2

Τεχνικά

Αναλυτικά το οδόστρωµα στα τεχνικά θα περιλαµβάνει:
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α) Στρώση στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες
β) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α265
σε µία στρώση πάχους 0,05µ.
γ) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας τύπου Α265 κατασκευαζόµενη σε µία στρώση
πάχους 0,05µ.
δ) Λεπτή αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,025µ.
4.3

Υδραυλικά Έργα - Αποχέτευση οµβρίων – Αποστράγγιση

4.3.1 Έργα αποχέτευσης οδικών έργων
Τα έργα αποχέτευσης των οδικών έργων συνίστανται γενικώς στα ακόλουθα έργα:
•

∆ιατάξεις κρασπεδορείθρων στις εξωτερικές οριογραµµές αρτηρίας και κλάδων.

•

∆ιατάξεις υδροσυλλογής στις εξωτερικές οριογραµµές και την κεντρική νησίδα,
όταν η επίκλιση του οδοστρώµατος οδηγεί τα όµβρια προς αυτή. Η υδροσυλλογή
πραγµατοποιείται είτε µε φρεάτια υδροσυλλογής τύπου εσχάρας (µονά, διπλά
κ.λ.π.) είτε µε διαµήκη ορθογωνικά καναλέτα. Και στις δύο περιπτώσεις το
κάλυµµα αποτελείται από τυποποιηµένη χυτοσιδηρή εσχάρα από φαιό
χυτοσίδηρο (βαρέως τύπου), κλάσης D400 κατά το πρότυπο EN 124. Οι
διαστάσεις των καλυµµάτων και οι αποστάσεις υδροσυλλογής καθορίζονται στην
µελέτη ώστε η κατάκλιση του οδοστρώµατος να µην ξεπερνάει τις επιτρεπόµενες
τιµές που ορίζουν οι κανονισµοί.

•

∆ίκτυο υπονόµων για την παραλαβή των απορροών του καταστρώµατος των
οδικών έργων και την ελεγχόµενη καθοδήγηση τους στους τελικούς αποδέκτες.
Στην έξοδο των υπονόµων στους τελικούς αποδέκτες θα κατασκευάζεται τοπική
αντιδιαβρωτική προστασία µε σκυρόδεµα ή συρµατοκιβώτια.

•

Φρεάτια επίσκεψης των δικτύων αποχέτευσης σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές
της Ε.Ο.Α.Ε. και την εγκεκριµένη µελέτη αποχέτευσης. Η οριστική θέση των
φρεατίων πρέπει γενικά να καθοριστεί στην µελέτη εφαρµογής σε συνδυασµό µε
τις δεσµεύσεις που τυχόν επιβάλλουν η κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισµού
των κόµβων και της αρτηρίας, καθώς και των λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ω. που θα
εντοπιστούν.

Για το τµήµα της αρτηρίας από την αρχή της εργολαβίας (Χ.Θ. 3+200) έως την αρχή
του Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+600) θα επανακατασκευαστεί πλήρως το υφιστάµενο
δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων της αρτηρίας (υπόνοµοι Υ.Α2 και Υ.∆2 µετά των
φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης) καθώς τόσο οι υπολογισµοί όσο και οι
επιτόπιες παρατηρήσεις έδειξαν ανεπάρκειά του. Επισηµαίνεται ότι το σύνολο του
υπονόµου Υ.∆1 δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας.
Για το τµήµα υπογειοποίησης της αρτηρίας στην περιοχή του Α/Κ Μαιάνδρου
σηµειώνονται τα ακόλουθα:
•

•

Από Χ.Θ. 3+700 έως Χ.Θ. 4+334 η αποχέτευση της αρτηρίας στις οριογραµµές
και την κεντρική νησίδα προβλέπεται να γίνει µε σύστηµα ορθογωνικών
καναλέτων µε κάλυµµα (χυτοσιδηρή σχάρα) βαρέως τύπου που ασφαλίζει
πάνω στο πλαίσιο.
Η αποχέτευση του υπόγειου τµήµατος γίνεται διά βαρύτητας χωρίς την
απαίτηση αντλιοστασίου και οι απορροές οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη
(χείµαρος Ευόσµου – Κορδελιού) µέσω σωληνωτού δικτύου αποχέτευσης.
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Για την περιοχή του Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου και της περιοχής Μοναστηρίου
σηµειώνονται τα ακόλουθα:
•

•

•

Θα κατασκευαστούν έργα αποχέτευσης για τους κλάδους επιτάχυνσης –
επιβράδυνσης αλλά και για τα λοιπά οδικά έργα που προβλέπονται στις µελέτες
οδοποιίας.
Θα κατασκευαστούν τα έργα αποχέτευσης των τεχνικών Α/∆ των οδών Βέµπο
και 3ης Σεπτεµβρίου. Η αποχέτευση του καταστρώµατος των γεφυρών θα γίνει
µε τοποθέτηση βιοµηχανοποιηµένων φρεατίων υδροσυλλογής κλάσης D400 µε
σχάρα σε καθορισµένες θέσεις σύµφωνα µε την µελέτη. Οι απορροές του
καταστρώµατος θα συλλεχθούν σε αγωγούς που αναρτώνται από τον φορέα
της γέφυρας και θα οδηγηθούν στο δίκτυο αποχέτευσης των οδικών έργων.
Λόγω της βύθισης της παράπλευρης οδού Ακαδήµου στην περιοχή
διαµόρφωσης της Α/∆ της οδού Βέµπο θα απαιτηθεί η αντικατάσταση του
υφισταµένου αγωγού λυµάτων της Ε.Υ.Α.Θ. µε νέο στο τµήµα βύθισης της
παράπλευρης οδού Ακαδήµου.

Από το πέρας του Α/Κ Μαιάνδρου και προς δυτικά µέχρι το πέρας της εργολαβίας
(ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.) θα γίνει συντήρηση του υφιστάµενου δικτύου
αποχέτευσης της ∆ΕσΠερ µε καθαρισµό των υφιστάµενων υπονόµων και επισκευή
τυχόν κατεστραµµένων φρεατίων υδροσυλλογής. Κατά τις εργασίες συντήρησης –
καθαρισµού θα καταγράφονται οι θέσεις των φρεατίων, οι διάµετροι και το υλικό των
αγωγών και οι στάθµες πυθµένα φρεατίου και πυθµένα αγωγού. Όλα τα παραπάνω
στοιχεία θα καταγραφούν και στο µητρώο του έργου.
4.3.2

Έργα αποχέτευσης οµβρίων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως
Ευόσµου

Η περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Ευόσµου, έκτασης ~185 εκταρίων, που
αναπτύσσεται στα ανάντη της ∆ΕσΠερ καθ’ όλο το µήκος της από το πέρας του Α/Κ
Λαγκαδά και προς τα δυτικά στερείται δικτύου αποχέτευσης οµβρίων. Είναι συχνό
φαινόµενο, κατά την διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων, οι απορροές µεγάλου
τµήµατος της περιοχής αυτής να εισέρχονται στο κατάστρωµα της ∆ΕσΠερ, κυρίως
στο τµήµα µεταξύ των Α/Κ Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου µε αποτέλεσµα αφενός να
υπάρχει ροή υδάτων που κατακλύζει πλήρως ένα µεγάλο τµήµα του
κυκλοφορούµενου οδοστρώµατος και αφετέρου να διακόπτεται περιοδικά η
κυκλοφορία των οχηµάτων και στους δύο κλάδους της αρτηρίας καθώς τα όµβρια
εγκλωβίζονται στο χαµηλό µηκοτοµικά σηµείο της αρτηρίας (~ Χ.Θ. 1+700, περιοχή
πεζογέφυρας).
Με την παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστεί εντός της περιοχής επέκτασης
σχεδίου πόλεως Ευόσµου το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων που είναι απαραίτητο για
την αντιπληµµυρική προστασία των νέων οδικών έργων (άµεσο δίκτυο), όπως
καθορίζεται στην σχετική µελέτη. Το δίκτυο αυτό αποτελείται γενικώς από:
•
Φρεάτια υδροσυλλογής µε χυτοσιδηρές σχάρες βαρέως τύπου.
•
Συλλεκτήριους αγωγούς οµβρίων, διαµέτρων Φ400 έως Φ1200.
•
Αγωγούς σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής µε το δίκτυο υπονόµων.
•
Φρεάτια επίσκεψης του δικτύου στις συµβολές οδών και σε θέσεις που
ορίζονται στη σχετική µελέτη.
Τροποποίηση του δικτύου αποχέτευσης θα γίνει στη µελέτη εφαρµογής µόνο στην
περίπτωση που στη φάση κατασκευής προκύψουν διαφορετικά δεδοµένα για τις
θέσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω.
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Στις οδούς στις οποίες θα κατασκευαστεί το δίκτυο προβλέπεται κατά περίπτωση:
Α) Για υφιστάµενες ασφαλτοστρωµένες οδούς η αποκατάσταση του οδοστρώµατος
στο πλάτος και µήκος του σκάµµατος που θα διανοιχθεί. Στην µελέτη
περιλαµβάνεται τυπική διατοµή αποκατάστασης του οδοστρώµατος, η οποία θα
οριστικοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου.
Β) Για διανοιγµένες, µη ασφαλτοστρωµένες οδούς η κατασκευή των
προβλεπόµενων από την µελέτη, στρώσεων οδοστρωσίας – ασφαλτικών.
Επισηµαίνεται ότι για κάποια τµήµατα του δικτύου ίσως απαιτηθεί πρωτύτερα να
γίνουν ενέργειες από τον ∆ήµο Κορδελιού – Ευόσµου, όπως π.χ. διανοίξεις κάποιων
προβλεπόµενων οδών, απελευθερώσεις χώρων κ.λ.π. Για τον λόγο αυτό ο
Ανάδοχος και η επίβλεψη του έργου θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
∆εδοµένων των προβληµάτων απορροής που αναφέρθηκαν στην αρχή της
παραγράφου ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ένταξη του απαραίτητου δίκτυου
οµβρίων σε κάποια από τις αρχικές φάσεις κατασκευής ώστε να διασφαλιστεί η
αντιπληµµυρική προστασία του συνόλου του οδικού έργου, κυρίως δε στις περιοχές
των Α/Κ Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου.
4.3.3 Εγκάρσια αποχέτευση (µικρά τεχνικά)
Οι οχετοί (µικρά τεχνικά έργα) έχουν σκοπό τη διοχέτευση των υδάτων από την µία
προς την άλλη πλευρά του καταστρώµατος. Προβλέπεται η επέκταση ενός
υφιστάµενου θολωτού οχετού περί την Χ.Θ. 4+440 τόσο προς τα ανάντη όσο και
προς τα κατάντη. Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν:
•

Ένας νέος κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2.0x2.0 στη Χ.Θ. 0+441 του κλάδου
1 του Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου.

•

Ένας νέος κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2.0x2.0 στη Χ.Θ. 0+053 του κλάδου
6 του Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου.

Περί τη Χ.Θ. 4+150 υπάρχει υφιστάµενο θολωτό τεχνικό, αγνώστων διαστάσεων,
φραγµένο από φερτά υλικά, τα ακριβή χαρακτηριστικά του οποίου (χρήση,
διαστάσεις, οριζοντιογραφική και υψοµετρική χάραξη) δεν είναι γνωστά. Ο Ανάδοχος
θα µεριµνήσει για την εξακρίβωση των παραπάνω στοιχείων ώστε να διαπιστωθεί η
δυνατότητα ένταξής του στα νέα έργα.
Κατά τα λοιπά, όλα τα υφιστάµενα και διατηρούµενα τεχνικά θα συντηρηθούν –
καθαριστούν.
4.3.4 Αποχέτευση Γεφυρών
Τα όµβρια που θα συλλέγονται από το κατάστρωµα σε αποχετευτικά σηµεία θα
απορρέουν σε διαµήκεις αγωγούς που θα αναρτηθούν από την πλάκα του φορέα
των γεφυρών.

4.4

Τεχνικά Έργα
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Τα σηµαντικότερα τεχνικά έργα που περιλαµβάνονται στο υπό δηµοπράτηση
τµήµα δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
α/α
1

2
3
4

Τύπος τεχνικού
Υπόγειο έργο Α/Κ Μαιάνδρου
µε εκσκαφή µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής
του φορέα του τεχνικού (C&C)
Άνω ∆ιάβαση οδού Βέµπο
στον Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου
Άνω ∆ιάβαση οδού 3ης
Σεπτεµβρίου
Πεζογέφυρα περί Χ.Θ. 3+653
της ∆εΣΠερ (Μαιάνδρου)

Χ.Θ.
3+970,00

Ενδεικτικό συνολικό µήκος
(µ)
70,50

4+628,50

96,00

5+032,55

115,00

3+653

49,85

Στα τεχνικά έργα εντάσσονται και οι προσωρινές αντιστηρίξεις που ενδεχοµένως θα
απαιτηθούν για την υλοποίηση των προβλεπόµενων έργων στο εν λόγω τµήµα (π.χ.
εγκατάσταση δικτύων υπονόµων, γειτνίαση εκσκαφών µε υπό κυκλοφορία δρόµο ή
υφιστάµενη κατασκευή κ.λ.π.). Οι προσωρινές αντιστηρίξεις θα εφαρµοσθούν
κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας.
4.4.1 Υπόγειο έργο Α/Κ Μαιάνδρου (Cover &Cut), Χ.Θ. 3+970
Το τεχνικό εξυπηρετεί την απρόσκοπτη διέλευση της κυκλοφορίας της οδού
Μαιάνδρου, άνωθεν της ∆υτικής Περιφερειακής οδού, µε τη διαµόρφωση κυκλικού
κόµβου. Το ελεύθερο άνοιγµα του τεχνικού είναι 18,50µ. Το τεχνικό αποτελείται από
τρία (3) τµήµατα µήκους 24,00µ, 22,50µ και 24,00µ µε συνολικό µήκος 70,50µ
περίπου.
Ο φορέας αποτελείται από την πλάκα καταστρώµατος, πάχους 1,10µ, η οποία
εδράζεται µέσω κεφαλοδέσµου πάχους 2,00µ σε πασσάλους. Οι πάσσαλοι έχουν
διάµετρο Φ100 και µήκος από 15,00µ. έως 22,30µ. και τοποθετούνται σε αξονικές
αποστάσεις 1,50µ. Κάτω από τη ∆ΕσΠερ προβλέπεται κατασκευή στεγανολεκάνης
που αποτελείται από πλάκα έδρασης της ∆ΕσΠερ πάχους 1,00µ. και την επένδυση
των πασσαλοτοίχων, πάχους 0,35µ.
Στην είσοδο και έξοδο του τεχνικού, προβλέπονται πασσαλότοιχοι αντιστήριξης του
ορύγµατος που δηµιουργείται για την εξυπηρέτηση των παράπλευρων οδών και
κλάδων. Το πάχος του κεφαλοδέσµου είναι 1,00µ.
Για µήκη 84µ. πριν την αρχή του τεχνικού και 154,50µ. µετά, συνεχίζεται η
στεγανολεκάνη, µε πάχος της πλάκας έδρασης από 0,60µ. έως 1,00µ. Οι πάσσαλοι
των πασσαλοτοίχων, διαµέτρου Φ80, Φ100 και Φ120, έχουν µήκος που κυµαίνεται
από 6,80µ. έως και 22,30µ. και τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις από 1,50µ.
έως 2,20µ.
Συνολικά προβλέπονται 457 πάσσαλοι (τεχνικού και πασσαλοτοίχων).
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4.4.2 Άνω ∆ιάβαση στον Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου, Χ.Θ. 0+215,45 οδού Βέµπο (Χ.Θ.
4+628,50 ∆ΕσΠερ)
Με τη γέφυρα αυτή καθίσταται δυνατή η Άνω ∆ιάβαση της οδού Βέµπο, πάνω από τη
∆υτική Περιφερειακή οδό και την οδό Ακαδήµου. Το συνολικό πλάτος της γέφυρας
είναι 13,50µ., µε πλάτος πεζοδροµίων 2,75µ. Το τεχνικό έχει τρία (3) ανοίγµατα 28µ.,
40µ., 28µ. (2 µεσόβαθρα). Το θεωρητικό µήκος της γέφυρας (µετρούµενο µεταξύ των
αξόνων των ακροβάθρων) είναι 96,00µ.
Ο φορέας της ανωδοµής είναι πλάκα πάχους 2,00µ. µε τέσσερα κυκλικά κενά,
διαµέτρου 1,40µ. από προεντεταµένο σκυρόδεµα C40/50 και εδράζεται επί
ελαστοµεταλλικών εφεδράνων στα ακρόβαθρα, ενώ στα µεσόβαθρα υπάρχει
µονολιθική σύνδεση.
Η διατοµή των µεσοβάθρων είναι τοιχοειδής µε ηµικυκλικές απολήξεις (διαστάσεων
1,20µ. x 3,20µ.). Το ύψος των µεσοβάθρων είναι της τάξης των 7,30µ. Τα βάθρα
θεµελιώνονται µε φρεατοπασσάλους, διαµέτρου Φ120 και µήκους 20µ. για τα
ακρόβαθρα και 30µ για τα µεσόβαθρα.
Πριν και µετά το τεχνικό, προβλέπονται τοίχοι αντιστήριξης, µήκους που κυµαίνεται
από 57,00µ. έως 33,0µ.
Για την ταπείνωση της οδού Ακαδήµου προβλέπονται εκατέρωθεν πασσαλότοιχοι οι
οποίοι θεµελιώνονται σε συνολικά 108 πασσάλους Φ80.

4.4.3 Άνω ∆ιάβαση στον Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου στη Χ.Θ. 0+124,97 οδού 3ης
Σεπτεµβρίου (Χ.Θ. 5+032 ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού
Θεσσαλονίκης)
Πρόκειται για Άνω ∆ιάβαση (πεζών και οχηµάτων) της οδού 3ης Σεπτεµβρίου στην
Χ.Θ. 5+032 της ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.
Εκατέρωθεν της ∆ΕσΠερ, προβλέπεται η κατασκευή δύο ανελκυστήρων πεζών, ένας
σε κάθε οριογραµµή της ∆ΕσΠερ.
Η γέφυρα έχει συνολικό µήκος 115µ. και αποτελείται από πέντε ανοίγµατα
(20/25/25/25/20). Το πλάτος του οδοστρώµατος είναι µεταβλητό και συγκεκριµένα
ξεκινά από ελάχιστο 8µ. (4µ.+4µ.) στα ευθύγραµµα τµήµατα και µέγιστο 9µ. (4µ.+5µ.)
στο καµπύλο τµήµα. Προβλέπεται η κατασκευή δύο πεζοδροµίων ένα σε κάθε
οριογραµµή πλάτους στις περιοχές εκτός ανελκυστήρων 1,75µ. το κάθε ένα, ενώ
στην περιοχή εντός των ανελκυστήρων το πεζοδρόµιο της δεξιάς οριογραµµής έχει
πλάτος 2,75µ ενώ της αριστερής οριογραµµής εξακολουθεί να έχει πλάτος 1,75µ.
Ο φορέας ανωδοµής είναι συνεχής και συνδέεται µονολιθικά µε τα τέσσερα
µεσόβαθρα, ενώ εδράζεται µέσω εφεδράνων στα ακρόβαθρα. Η έδραση του φορέα
ανωδοµής επί των ακροβάθρων γίνεται µέσω εφεδράνων τα οποία έχουν την
δυνατότητα ολίσθησης και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις. Η διατοµή του φορέα
ανωδοµής είναι µορφής πλάκας µε κυκλικά διάκενα.
Τα δύο ακραία µεσόβαθρα αποτελούνται από δύο κυκλικά υποστυλώµατα το καθένα,
τα οποία δηµιουργούν µε το φορέα ανωδοµής πλαίσιο. Τα δύο κεντρικά µεσόβαθρα
αποτελούνται από ένα κυκλικό υποστύλωµα το κάθε ένα.
Πριν και µετά το τεχνικό σε κάθε οριογραµµή της οδού για τον εγκιβωτισµό των
επιχωµάτων προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, το µήκος των οποίων
κυµαίνεται από 50µ έως 70µ.
4.4.4 Πεζογέφυρα περί τη Χ.Θ. 3+653 (Μαιάνδρου)
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Πρόκειται για πεζογέφυρα περί την Χ.Θ. 3+653 της ∆υτικής Εσωτερικής
Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, για την αποκατάσταση της διέλευσης των πεζών
λόγω της αναβάθµισης – µετατροπής του σηµερινού ισόπεδου κόµβου Μαιάνδρου
και µετά την κατάργηση της υφιστάµενης φωτεινής σηµατοδότησης.
Η πεζογέφυρα είναι συνολικού µήκους 49,85µ και συνολικού πλάτους φορέα 6,60µ,
από το οποίο 4,30µ είναι το ωφέλιµο.
Ο φορέας της πεζογέφυρας είναι µεταλλικός και αποτελείται από δίδυµη τοξωτή
διατοµή ενός κυρίου ανοίγµατος 40,85µ µε αναρτώµενο κατάστρωµα και εκατέρωθεν
προεκτάσεις µήκους 4,50µ. Το κατάστρωµα και τα βάθρα του κυρίου ανοίγµατος της
γέφυρας είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο φορέας στηρίζεται στα βάθρα µέσω
εφεδράνων. Οι εκατέρωθεν προεκτάσεις της γέφυρας στηρίζονται σε µεταλλικά
υποστυλώµατα τύπου V.
Η πρόσβαση των πεζών στον φορέα θα γίνει µέσω µεταλλικών κλιµακοστασίων και η
στήριξή τους γίνεται πάνω σε µεταλλικά υποστυλώµατα τύπου V. Υπάρχει πρόβλεψη
για τοποθέτηση ανελκυστήρων, µε την κατασκευή των φρεάτων και του χώρου του
µηχανοστάσιου.
Η θεµελίωση των βάθρων από σκυρόδεµα της γέφυρας προβλέπεται σε πασσάλους.
Οι υπόλοιπες θεµελιώσεις µεταλλικών στοιχείων βάθρων, κλιµακοστασίων και
φρέατος ανελκυστήρων προβλέπονται επιφανειακές.

4.5

Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες

4.5.1 Γενικά
Η παρούσα εργολαβία περιλαµβάνει:
α. Εγκαταστάσεις
οδοφωτισµού
του
Ανισόπεδου
Κόµβου
Mαιάνδρου,
συµπεριλαµβανοµένου και του υπόγειου τεχνικού C&C.
β. Εγκαταστάσεις οδοφωτισµού του Α/Κ στη διασταύρωση της ∆ΕσΠερ µε την οδό
Σοφία Βέµπο
γ. Εγκαταστάσεις οδοφωτισµού των εισόδων – εξόδων της ∆ΕσΠερ για την
κατάργηση των ισόπεδων κόµβων στις οδούς 23ης Ιουλίου 1974 και Παπαφλέσσα.
Τα ηλεκτρικά φορτία καλύπτονται από πίνακες (πίλλαρ) µε παροχή ΧΤ της ∆ΕΗ.

4.5.2 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
Στην εργολαβία περιλαµβάνεται και η τακτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων
κατά τη διάρκεια εγγύησης του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του. Η
απαιτούµενη συντήρηση αναλύεται στις σχετικές µελέτες, και αποτελείται κυρίως από
αντικατάσταση λαµπτήρων ανά τακτά διαστήµατα (όταν συµπληρωθεί η ωφέλιµη
διάρκεια ζωής τους). Πέραν των ανωτέρω, θα διενεργείται και έκτακτη συντήρηση
στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται, όπως π.χ. αντικατάσταση καµένων λαµπτήρων,
ώστε να διατηρηθούν οι εγκαταστάσεις σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
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4.6

Έργα Σήµανσης – Ασφάλισης

Στο έργο προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ασφάλειας και οριζόντιας και
κατακόρυφης σήµανσης µε βάση την εγκεκριµένη σχετική µελέτη.
4.6.1 Στηθαία ασφαλείας
Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφάλειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. Τα
στηθαία αυτά πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων –
Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).
Στο παρόν έργο, στην περιοχή του Α/Κ Μαιάνδρου εφαρµόζεται στην κεντρική
νησίδα της αρτηρίας αµφίπλευρο στηθαίο ασφάλειας εκ σκυροδέµατος, κατηγορίας
επίδοσης Η2-W3-A ή Β.
Στην υπόλοιπη αρτηρία εφαρµόζεται κεντρική νησίδα µε µονόπλευρα χαλύβδινα
στηθαία ασφάλειας, κατηγορίας επίδοσης H2-W5-A, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στη µελέτη λόγω εµποδίων στην κεντρική νησίδα.
Πλευρικά στην αρτηρία καθώς και στις υπόλοιπες οδούς εφαρµόζονται τα στηθαία
ασφαλείας που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη.
Στις αιχµές απόσχισης των κλάδων εξόδου από την αρτηρία εφαρµόζονται
συστήµατα απορρόφησης ενέργειας.

4.6.2 4.6.2

Σήµανση

4.6.2.1 Κατακόρυφη σήµανση
Θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες (πληροφοριακές, ρυθµιστικές,
προειδοποιητικές επικίνδυνων θέσεων) σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες.
Οι πληροφοριακές πινακίδες της αρτηρίας θα καλύπτονται πλήρως από
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙΙ και θα φέρει αναγραφές από αντανακλαστική
µεµβράνη τύπου DIAMOND GRADE σε περίπτωση πινακίδων επί γεφυρών
σήµανσης, αντανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙ σε περίπτωση πλευρικών πινακίδων
και µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες.
Σε ειδικές περιπτώσεις (σε σηµαντικούς κόµβους της οδού µε βαριά κυκλοφορία και
σε ιδιαίτερα φωτεινό περιβάλλον) το υπόβαθρο των πινακίδων µπορεί να είναι
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου DIAMOND GRADE.
Σύµφωνα µε τη µελέτη (ή και τις εντολές της Υπηρεσίας) θα τοποθετηθούν πλαστικοί
οριοδείκτες µε ανακλαστήρες.
4.6.2.2 ∆ιαγράµµιση
Μετά την περαίωση της κατασκευής του συνόλου των εργασιών θα γίνει οριστική
διαγράµµιση σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι :
Οι οριογραµµές της αρτηρίας διαµορφώνονται ως συνεχείς γραµµές πλάτους 0,20µ.,
ενώ οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ λωρίδων διερχόµενης κυκλοφορίας
διαµορφώνονται ως διακεκοµµένες πλάτους 0,15µ.
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4.6.2.3 Εργοταξιακή Σήµανση
Επίσης θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο :
Τα οποιαδήποτε έργα σήµανσης – ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του
έργου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας µε παρακαµπτήριους οδούς και για
οποιοδήποτε λόγο ασφαλείας. Επιπλέον όπου απαιτείται προβλέπεται προσωρινή
διαγράµµιση για τις εκτροπές της κυκλοφορίας και για όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί.
Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση θα γίνεται σύµφωνα την προδιαγραφή
σήµανσης
εκτελούµενων
έργων
που
εγκρίθηκε
µε
την
υπ΄αριθµ.
∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9.7.03 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
4.6.3 Οριοθέτηση απαλλοτριωµένης ζώνης
Προκειµένου να καθορισθεί µονοσήµαντα και λεπτοµερειακά το όριο απαλλοτρίωσης,
ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει δείκτες οριοθέτησης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και το
εγκεκριµένο Κτηµατολόγιο.

4.7 Αγωγοί - ∆ίκτυα
Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για
τις θέσεις των αγωγών προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µετατόπιση ή η
προστασία τους, από τους αρµόδιους φορείς.
Ιδιαίτερα εκτεταµένα είναι τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. τα οποία
έχουν επισηµανθεί στα σχέδια των µελετών αποχέτευσης µε βάση τα διαθέσιµα κατά
την περίοδο εκπόνησης των µελετών στοιχεία. Συγκεκριµένα:
•

∆ίκτυα ύδρευσης: Αναπτύσσονται κατά µήκος του συνόλου του εξεταζόµενου
τµήµατος της ∆ΕΣΠΕΡ ενίοτε και σε ζώνες όπου προβλέπονται νέα έργα.

•

∆ίκτυα αποχέτευσης: Αναπτύσσονται κατά κανόνα στις παράπλευρες οδούς
εκτός της ζώνης των έργων. Σε δύο θέσεις εντοπίστηκαν εγκάρσιες διελεύσεις της
αρτηρίας (Χ.Θ. 4+480 και Χ.Θ. 5+415) οι οποίες όµως δεν θίγονται από τα νέα
έργα και διατηρούνται.

Κατά τη φάση κατασκευής θα εντοπισθούν επακριβώς τα υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
που εµπλέκονται µε τα νέα έργα µε προσεκτική αποκάλυψή τους υπό την επίβλεψη
του αρµόδιου για αυτά φορέα. Οι πληροφορίες θα χρησιµεύσουν για την
επιβεβαίωση των δεδοµένων στα οποία βασίστηκε ο σχεδιασµός των έργων και θα
ενσωµατωθούν στην µελέτη εφαρµογής και στο µητρώο του έργου. Στον φάκελο
κατασκευασιµότητας του έργου επισηµαίνονται τα υφιστάµενα δίκτυα της Ε.Υ.Α.Θ.
που εµπλέκονται µε τα νέα έργα και θα πρέπει να µετακινηθούν.
4.8

Εργασίες Πρασίνου

4.8.1 Περιγραφή εργασιών
Οι εργασίες πρασίνου στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας αφορούν στο τµήµα
από Χ.Θ. 2+920 έως το πέρας του έργου.
Οι περιοχές φύτευσης κατά µήκος της εργολαβίας είναι οι ακόλουθες:

K:\A5740b\cons\tefhi\5210_TP.doc

16

5740b/5210/B02

α. Ζώνες εκατέρωθεν του άξονα
Στις περιοχές αυτές θα γίνει φύτευση θάµνων και δέντρων σε γραµµές µε
ροµβοειδή διάταξη.
β. Roundabout κόµβων
Στο κέντρο τους θα φυτευτούν δέντρα και θάµνοι, ενώ περιµετρικά αυτών ποώδη
και χαµηλοί θάµνοι, όπως αναλυτικά ορίζεται στη σχετική µελέτη. Για τη φύτευση
των Roundabout θα γίνει προµήθεια δέντρων, θάµνων και ποωδών φυτών.
4.8.2 Αρδευτικό δίκτυο
Θα κατασκευασθεί πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον αρδευτικό δίκτυο για την
στάγδην άρδευση των φυτών όπως προβλέπεται από τη σχετική µελέτη.
4.8.3 Εργασίες Συντήρησης
Η συντήρηση των φυτών περιλαµβάνει τις εξής εργασίες:
•
•
•
•
•
•
•
•

Την άρδευση των φυτών.
Το σχηµατισµό της λεκάνης άρδευσης των φυτών
Τη λίπανση των φυτών
Το κλάδεµα των φυτών
Την καταπολέµηση ασθενειών των φυτών
Το βοτάνισµα χώρων φυτών µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού
χειριστή
Τον καθαρισµό των χώρων φύτευσης των φυτών
Τον καθαρισµό στα όρια της οδού µε µηχανικό σάρωθρο

5.

ΜΕΛΕΤΕΣ

5.1

Οριστικές Μελέτες

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας, έχουν εκπονηθεί οι οριστικές µελέτες που
αναφέρονται παρακάτω:
Τίτλος Μελέτης
Τοπογραφικές µελέτες
Τοπογραφική αποτύπωση τµήµατος Α/Κ Μακρυγιάννη - Α/Κ Μαιάνδρου – Α/Κ
3ης Σεπτεµβρίου
Μελέτη Κτηµατογράφησης
Μελέτες οδοποιίας
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας για την αναβάθµιση του υφιστάµενου ισόπεδου
κόµβου Μακρυγιάννη και του ισόπεδου κόµβου Μαιάνδρου
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Ανισόπεδου Κόµβου ∆ιασταύρωση της ∆ΕΣΠΕΡ µε
την οδό Σ.Βέµπο και είσοδοι – έξοδοι της ∆ΕΣΠΕΡ για την κατάργηση των
ισόπεδων κόµβων στις οδούς 23ης Ιουλίου 1974 και Παπαφλέσσα
Μελέτη σήµανσης – ασφάλισης ΑΚ 25ης Μαρτίου, ΑΚ Λαγκαδά, ΑΚ
Μακρυγιάννη, αρτηρίας από χθ 2+920 έως χθ 3+600, ΑΚ Μαιάνδρου
Μελέτη σήµανσης – ασφάλισης Α/Κ Βέµπο, Μοναστηρίου και αρτηρίας από
Χ.Θ.4+300 έως Α/Κ Κ16
Μελέτη κατασκευασιµότητας
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Μελέτη υπολογισµού πάχους ασφαλτικής ενισχυτικής επίστρωσης επί
εύκαµπτου oδοστρώµατος
Μελέτες τεχνικών έργων
Οριστική µελέτη υπογείου έργου µε εκσκαφή και επανεπίχωση Ανισόπεδου
Κόµβου Μαιάνδρου, Χ.Θ.3+970
Οριστική µελέτη Άνω ∆ιάβασης Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου, Χ.Θ.0+215,45 οδού
Σοφίας Βέµπο, Χ.Θ.4+628,50 ∆ΕσΠερ
Οριστική µελέτη Α/∆ Α/Κ 3ης Σεπτεµβρίου στη Χ.Θ. 5+032 της ∆ΕσΠερ
Οριστική µελέτη πεζογέφυρας Χ.Θ.3+670 στην περιοχή του Α/Κ Μαιάνδρου
Μελέτες αποχέτευσης - αποστράγγισης
Οριστική Υδραυλική Μελέτη Α/Κ Μαιάνδρου – Α/Κ Μακρυγιάννη – 3ης
Σεπτεµβρίου
Οριστική µελέτη εσωτερικού δικτύου οµβρίων περιοχής επέκτασης δηµοτικής
ενότητας Ευόσµου άνωθεν της Εσωτερικής Περιφερειακής
Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες
Οριστική Μελέτη Οδοφωτισµού Ανισόπεδου Κόµβου Μαιάνδρου
Οριστική µελέτη Οδοφωτισµού Α/Κ στη διασταύρωση της ∆ΕσΠερ για
κατάργηση των ισόπεδων κόµβων στις οδούς 23 Ιουλίου 1974 και Παπαφλέσσα
Περιβαλλοντικές µελέτες
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Γεωτεχνικές έρευνες
Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών Ανισόπεδων κόµβων
Μακρυγιάννη, Μαιάνδρου, 3ης Σεπτεµβρίου (2 τεύχη)
Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών Ανισόπεδου Κόµβου Λαγκαδά
και 3ης Σεπτεµβρίου
Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών περιοχή κόµβου 3ης
Σεπτεµβρίου (Τεχνικό Α/∆)
Γεωτεχνικές µελέτες
Αξιολόγηση υφιστάµενων γεωτεχνικών στοιχείων και γεωτεχνικών µελετών
θεµελίωσης τεχνικών C&C Ανισόπεδου Κόµβου Ευκαρπίας (25ης Μαρτίου),
Ανισόπεδου Κόµβου Μακρυγιάννη και Ανισόπεδου Κόµβου Μαιάνδρου
Αξιολόγηση υφιστάµενων γεωτεχνικών στοιχείων και γεωτεχνικών µελετών
θεµελίωσης τεχνικών Άνω ∆ιαβάσεων Ανισόπεδου Κόµβου Λαγκαδά και 3ης
Σεπτεµβρίου
Αξιολόγηση υφιστάµενων γεωτεχνικών στοιχείων και γεωτεχνικών µελετών
θεµελίωσης τεχνικού Άνω ∆ιάβασης επί της οδού 3ης Σεπτεµβρίου
Λοιπές µελέτες
Μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου, Τεχνική Έκθεση Φυτεύσεων από Χ.Θ.2+920 –
Χ.Θ.5+580, Α/Κ Μαιάνδρου – Οδός Σοφίας Βέµπο

5.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η
αµοιβή τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που
αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ.
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Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση οποιαδήποτε µελέτη απαιτηθεί
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µετά από σχετική εντολή της Εταιρίας µε
αµοιβή.
Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται
σύµφωνα µε τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
και µε την εφαρµογή έκπτωσης 50% στην προεκτιµώµενη αµοιβή.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι
συµβατά µε ASCII files.

6.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει γίνει κήρυξη απαλλοτρίωσης µε την Κ.Υ.Α. 2843/3256/26-05-1970 (ΦΕΚ
128∆/29-06-1970) και Κ.Υ.Α. ∆1257/1438/27-03-1973 (ΦΕΚ 108∆/16.04.1973).
Λόγω περιορισµένης έκτασης συµπληρωµατικών απαλλοτριώσεων, δεν απαιτείται
σύνταξη κτηµατολογίου.
7.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για το τµήµα 57.4 «Α/Κ Κ16 (Λαχαναγορά) έως Α/Κ Κ5 (Νοσοκοµείο
Παπαγεωργίου)» έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 195935/07-02-2012 Υ.Α. Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύει τα τεύχη δηµοπράτησης του
έργου και θα πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του
έργου.
Eπισηµαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι αναφέρονται µεταξύ των άλλων και σε
ειδικές προβλέψεις που αφορούν:
 Θέµατα εργοταξιακών εγκαταστάσεων
 Θέµατα προϊόντων εκσκαφής - πλεοναζόντων υλικών – αποθεσιοθαλάµων
 Θέµατα δανείων υλικών και αδρανών υλικών
 Θέµατα συνεργασίας του αναδόχου µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες
(αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ.)
 Θέµατα απαλλοτριώσεων
 Θέµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
 Θέµατα επιπτώσεων στη βλάστηση της περιοχής
 Θέµατα πυροπροστασίας
 Θέµατα µεταφοράς στερεοπαροχών και διαχείρισης και προστασίας των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
 Θέµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου
 Θέµατα δονήσεων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών
κατασκευής του έργου.
 Θέµατα εργοταξιακού και κυκλοφοριακού θορύβου, καθώς και ηχοπετσµάτων
Όπως αναφέρεται και στην ΕΣΥ, όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων
(δανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι
απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων,
σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνησης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού
διαχωρισµού κλπ) θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε την
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κείµενη Νοµοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα ανωτέρω θα πρέπει να
λαµβάνονται υπ’ όψη και κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε
σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση των επί µέρους δράσεων.

8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από
σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του
Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3669/2008.
9. ΧΑΡΤΗΣ
Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί
συµβατικό έγγραφο.
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