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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει την τµηµατική ή ολική κατασκευή πεζοδροµίων
µε πλάκες πεζοδροµίων ή τσιµεντοκυβόλιθους, κρασπεδορείθρων, κρασπέδων,
ραµπών Α.Μ.Ε.Α και τοποθέτηση αποτρεπτικών εµποδίων σε διάφορους οδούς
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, των απαραίτητων
τεχνικών έργων για την άρση και πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και
διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης και χρήσης των πεζοδροµίων από τους πολίτες,
όπως αναφέρονται παρακάτω:
Για τη Α΄ ∆.Κ.: Αγγελάκη από Εγνατία έως Τσιµισκή, Αµύντα από Ολύµπου έως
Φιλίππου, Μελενίκου από Μανωλάκη Κυρ. έως Γούναρη ∆ηµ.,
Ολύµπου από Μακ. Αµύνης έως Αγν. Στρατιώτου, Αγ. Σοφίας
από Αγ. ∆ηµητρίου έως Πατρ. ∆ιονύσου Ε’, Φιλίππου από Αγ.
Σοφίας έως Ιασωνίδου, Σκουφά στην συµβολή µε την Μετσόβου,
Πελοποννήσου από Αγ. ∆ηµητρίου έως Ολύµπου.
Για τη Γ’ ∆.Κ.: Ελ. Ζωγράφου από Νοσοκοµείο «Αγ. ∆ηµήτριος» έως Λεωφόρος
ΟΧΙ.
Για τη ∆’ ∆.Κ.: Αθηναγόρα από Αγγελοπούλου, Ατλαντίδος από Ανατολικής
Ρωµυλίας έως Αµφιπόλεως, Επικτήτου από Επιγόνου έως
Βρυλούων, Ερέτριας από Επιγόνου έως Βρυλούων, Ρεθύµνου

από Γρ. Λαµπράκη έως Στυβαίου, Τρικάλων από Γρ. Λαµπράκη
έως Εµπεδοκλέους
Για τη Ε΄ ∆.Κ.: Γραβιάς από Βας. Όλγας έως Κρήτης, συµβολή των Γενναδίου
& Πλαταιών, ∆εληγιώργη από Ξενοφώντος έως Κλείτου, Εδµ.
Ροστάν από Παρασκευοπούλου έως Καλλιδοπούλου, Θεµ.
Σοφούλη από Κυδωνιών έως Παπανδρέου Γ., Γ. Αγγέλου από
Παπαναστασίου Αλ. έως Αναξιµάνδρου, Ετεοκλέους από
Αναξιµάνδρου έως Αµφοτερού, Αναξιµάνδρου από Ετεοκλέους
έως Πελοπίδα.
Οι περιοχές επέµβασης είναι σύµφωνες και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Επίσης αποτρεπτικά εµπόδια θα τοποθετούνται στις περιοχές επέµβασης σύµφωνα
µε τα συνηµµένα σχέδια και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Στόχος του έργου είναι ο ευπρεπισµός των υπ’ όψιν οδών και κοινόχρηστων
χώρων των περιοχών των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε
διατήρηση του χαρακτηριστικού ύφους της κάθε περιοχής όπως επίσης και η
εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών σε όλο το µήκος
των πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων µε άρση και πρόληψη των επικίνδυνων
καταστάσεων.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο µε απόφαση της ∆ιοίκησης µπορούν να
µεταβληθούν ή να συµπεριληφθούν κάποιες επιπλέον οδοί εφόσον είναι δυνατόν να
κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα δεδοµένα της υπ’ όψη µελέτης.
Επισηµαίνεται, ότι υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεσθούν εργασίες οδοποιίας
και σε άλλα κατεστραµµένα τµήµατα των προαναφερθέντων οδών, τα οποία
δηµιουργήθηκαν στο χρονικό διάστηµα από την σύνταξη της µελέτης µέχρι την
εκκίνηση των εργασιών και πάντα καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας.
Οι κυριότερες επί µέρους εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω
και θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (∆/νση Βιώσιµης
Κινητικότητας και ∆ικτύων, Επιβλέπων του Έργου κ.λπ.):

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ
Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:
1. Γενικές εκσκαφές µετά τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών
γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους,
πλάτους και κλίσεως πρανών µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα
χέρια µε φορτοεκφόρτωση και µεταφορά.
2. Εκσκαφές τάφρων µε µηχανικά µέσα σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
οιασδήποτε συστάσεως µε φορτοεκφόρτωση και µεταφορά, καθώς και
εκσκαφές τάφρων µε τα χέρια.

3. Καθαίρεση πλακοστρώτου πεζοδροµίου ή άλλου είδους επίστρωσης, όπου
χρειασθεί.
4. Αποξήλωση κρασπεδορείθρων και γρανιτικών κυβολίθων, όπου είναι
απαραίτητο, µε τη φόρτωση και τη µεταφορά.
5. Επίχωση τάφρων µε προϊόντα εκσκαφής.
6. Επίχωση µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. 0-150.
7. Κατασκευή βάσεως µε 3 Α π.π.10εκ., όπου απαιτείται.
8. Κατασκευή κρασπεδορείθρων µε προκατασκευασµένα κράσπεδα.
9. Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων µε ειδικά προκατασκευασµένα κράσπεδα,
όπου χρειαστεί.
10. Κατασκευή πλακοστρώτου πεζοδροµίου µε ακανόνιστες χονδρόπλακες
(Καρύστου ή Ελευθερούπολης) ή µε τσιµεντόπλακες χρώµατος γκρι
διαστάσεων 50 x 50 εκ. πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
11. Κατασκευή οδοστρώµατος µε γρανιτικούς κυβόλιθους ή σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η υπόβαση των κυβολιθικών τµηµάτων θα
κατασκευάζεται από σκυρόδεµα C16-20 χωρίς πλέγµα. Για συγκόλληση
τσιµεντοκονία πάχους 3 εκ (350 Kgr), όπως επίσης και για την πλήρωση των
αρµών.
12. Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος, όπου χρειασθεί.
13. Κατασκευή έργων υποδοµής για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού.
14. Κατασκευή κεκλιµένων επιπέδων (ράµπες σύµφωνα και µε το πρότυπο
σχέδιο) για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και λωρίδες
καθοδήγησης ατόµων µε προβλήµατα όρασης σε διαβάσεις πεζών σε
πεζοδρόµια µεγαλύτερα από 1,50µ. ή όπου αλλού ενδείκνυται.
15. Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόµια για τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων,
µετά από συνεννόηση µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου.
16. Κατασκευή δενδροδόχων όπου ενδείκνυται, µε ειδικά προκατασκευασµένα
κράσπεδα κηπαρίων.
17. Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από σκληρό PVC-100
για διατοµές Φ100 ή ορθογωνικής (60Χ100)χλστ µε σκοπό τη διέλευση
καλωδίων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου,
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής οµβρίων τεχνικών έργων), ή
την παραµονή του ως αναµονή για µελλοντική τοποθέτηση στοιχείων και την
αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων.
18. Ανύψωση ή υποβιβασµός φρεατίων Ο.Κ.Ω., όπου απαιτείται
19. Τοποθέτηση αποτρεπτικών εµποδίων διαφόρων τύπων (στυλίσκων από
σιδηροσωλήνα 4”, χυτοσιδηρών εµποδίων ή µαρµάρινων) όπου κριθεί
αναγκαίο.
20. Τοποθέτηση κάλαθων απορριµµάτων και παγκάκια έπειτα από συνεννόηση
µε την Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.
21. Κυκλοφοριακές παρεµβάσεις όπως περιγράφονται στα σχέδια, π.χ. η
κατασκευή νέων νησίδων ή διαπλατύνσεις πεζοδροµίων όπου είναι εφικτό,
σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης
Κινητικότητας και ∆ικτύων.
22. Κατασκευή σε νέα βάση, επισκευή κι ανακατασκευή ασφαλτικών
οδοστρωµάτων έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας (φρεζάρισµα – κοπή µε

ασφαλτοκόπτη και γενικώς όλες οι ασφαλτικές εργασίες).
23. Όπου κι εφόσον χρειαστεί η εκπόνηση µελετών στατικών ή και άλλων (π.χ.
τοιχίων αντιστήριξης), αυτές θα εκπονούνται από τους ανάδοχους και θα
εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται, αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα
γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων, θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
Ε.ΤΕ.Π., χωρίς περαιτέρω οικονοµική απαίτηση του αναδόχου.
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (∆/νση
Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, Επιβλέπων του Έργου κ.λπ.) και µε τις
ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., ακόµα κι αν δεν αναφέρονται αναλυτικά.
Ακόµα, ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει,
τουλάχιστον, δύο πλήρη συνεργεία επεµβάσεων (και ασφαλτικών και τεχνικών
λοιπών εργασιών), τα οποία να δουλεύουν συγχρόνως.
Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και
για κάθε ατύχηµα εργατικό ή µη που τυχόν συµβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου
και για την επαρκή σηµατοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή
εκτέλεσης του έργου.
Σε περίπτωση απαίτησης του έργου όλες οι εργασίες θα εκτελούνται
υπερωριακά, σε αργίες ή και τα σαββατοκύριακα, τις απογευµατινές - βραδινές ώρες,
καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, χωρίς επιπρόσθετη αποζηµίωση.
Η τελική διαγράµµιση των οδών (όπου απαιτηθεί) θα γίνει από συνεργείο του
αναδόχου.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ
– ΦΑΥ τηρώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.
Το έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2013 και προβλέπεται να
εκτελεσθεί εργολαβικώς, µε χρηµατοδότηση Σ.Α.Τ.Α.
Ο προϋπολογισµός του έργου που ανέρχεται στο ποσόν των
300.000€, εκ των οποίων 30.713,24€ είναι τα απρόβλεπτα έξοδα (15%) και
56.097,56€ είναι ο Φ.Π.Α. (23%)
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη, 24 / 4 / 2013
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