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ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Γενικά 

Δίδορ έπγος και σπήζη αςηού: 

Έξγν Οδνπνηίαο – Βειηίσζε πξόζβαζεο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο (ηξηηεύνπζεο νδνί). 

Ακπιβήρ διεύθςνζη ηος έπγος: 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαξίλαο (Αγξόθηεκα ‘’Πνιιά Νεξά’’), ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πόιεσο 

Νάνπζαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηκαζίαο. 

Σηοισεία ηων κςπίων ηος έπγος (θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ 

αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, νπόηε 

επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο): 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε 
Ηκεξ/λία 
θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ 
ππάξρεη ηδηνθηεζία 

Γήκνο  

Ηξσηθήο Πόιεσο 
Νάνπζαο 

Γεκεηξίνπ Βιάρνπ 
(πξώελ Γεκαξρίαο) 30, 
Σ.Κ. 59200, Νάνπζα 

  

    

    

    

Σηοισεία ηος ζςνηάκηη ηος Φ.Α.Υ. 

Γήκνο Ηξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο, Γεκεηξίνπ Βιάρνπ (πξώελ Γεκαξρίαο) 30 Σ.Κ. 59200, 

Νάνπζα 

Σηοισεία ηων ςπεςθύνων ενημέπωζηρ / αναπποζαπμογήρ ηος Φ.Α.Υ: 

Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε 
Ηκεξ/λία 

αλαπξνζαξκνγήο 

Γήκνο  

Ηξσηθήο Πόιεσο 
Νάνπζαο 

πληάθηεο 
Μειέηεο 

Γεκεηξίνπ Βιάρνπ 
(πξώελ Γεκαξρίαο) 30, 
Σ.Κ. 59200, Νάνπζα 
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ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Μηηπώο ηος έπγος 

Τεσνική πεπιγπαθή ηος έπγος: 

Σν αλσηέξσ έξγν ζπλίζηαηαη ζηε βειηίσζε ηεο βαηόηεηαο θαη ησλ θπθινθνξηαθώλ 

ζπλζεθώλ πθηζηάκελεο νδνύ πξόζβαζεο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο (κε εθαξκνγή 

αζθαιηηθνύ ηάπεηα θπθινθνξίαο), ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Μαξίλαο, ζηε Γ.Δ. Αλζεκίσλ, ζηνλ 

Γήκν Ηξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δηδηθόηεξα, 

αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο βαηόηεηαο νδνύ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηεο ηάμεο ησλ 1,1km. 

 

Η ηππηθή δηαηνκή πνπ εθαξκόδεηαη είλαη ε «ε2» κε  ζπλνιηθό πιάηνο θπθινθνξίαο 4,50m 

(θαηά ΟΜΟΔ-Γ θαη ηελ Δγθύθιην 41/2005 ηεο ΓΜΔΟ/ΤΠΔΥΩΓΔ κε ζέκα ‘’Δμνξζνινγηζκόο θαη 

ηππνπνίεζε ησλ δνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο‘’). Οη 

πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ εθζθαθέο ζε επαξθέο βάζνο (θπηηθώλ γαηώλ θαη 

εθζθαθέο ζε γαηώδεο θαη βξαρώδεο έδαθνο), επηρώζεηο κε θαηάιιεια πιηθά (από εθζθαθέο ηεο 

πθηζηάκελεο ακκνραιηθόζηξσζεο), εθαξκνγή ππόβαζεο θαη βάζεο νδνζηξσζίαο από 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά (ζηαζεξνύ πάρνπο 10cm) θαη έξεηζκα από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, 

πιάηνπο 50cm θαη πάρνπο 5cm. Σέινο, ζα γίλεη δηάζηξσζε αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

θπθινθνξίαο πάρνπο 5cm θαη ζε πιάηνο 3,5m, θαηόπηλ αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο επί ηεο 

βάζεο έδξαζεο ηνπ αζθαιηνηάπεηα. ην έξγν πξνβιέπνληαη θαη ηα θαηάιιεια έξγα 

θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο (πηλαθίδεο θηλδύλνπ, ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη 

δηαγξάκκηζε αζθαιηνηάπεηα). Πξνβιέπεηαη επίζεο, έλα (1) λέν ηερληθό έξγν, ην νπνίν ζα 

είλαη ζσιελσηόο νρεηόο δηάζηαζεο Φ600. 

 

Λεπηνκεξώο νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ησλ επηκέξνπο κειεηώλ, ζηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηώλ, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη είλαη δπλαηή ε παξάιιειε θαηαζθεπή θαη πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο 

ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ: 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ κεραλήκαηα. 

 εθζθαθέαο – JCB, 

 θνξηεγά, 

 θνξηεγά κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), 
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 θνξησηήο, 

 κηθξόο θνξησηήο (δηαβνιάθη), 

 νδνζηξσηήξαο, 

 δνλεηηθή πιάθα, 

 θίληζεξ θαη γθξέτληεξ θαη ηέινο, 

 θάζε κεράλεκα ή εξγαιείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ έξγσλ θαη 

εξγαζηώλ γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή απνπεξάησζή ηνπο. 

Παπαδοσέρ μελέηηρ 

1. Γεληθέο εθζθαθέο, εθζθαθέο ραιαξώλ εδαθώλ θαη επηρώζεηο. 

2. Τπόβαζε νδνζηξσζίαο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, κεηαβιεηνύ πάρνπο. 

3. Τπόβαζε νδνζηξσζίαο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ ζε κία (1) ζηξώζε 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10m. 

4. Βάζε νδνζηξσζίαο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ ζε κία (1) ζηξώζε 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10m. 

5. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό γαιάθησκα ή 

γαιάθησκα εκπνηηζκνύ, κεηαμύ ησλ ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθώλ 

πιηθώλ. 

6. Aζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζε κία (1) ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05m. 

7. Έξεηζκα από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ. 

8. Σνπνζέηεζε ζηύισλ θαη νδνζεκάησλ. 

9. Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο. 

10. Ορεηόο-ηζηκεληνζσιήλαο κε θξεάηην εηζόδνπ θαη ηερληθό εμόδνπ-πηεξπγόηνηρνπο 

(ζθπξνδέκαηα C12/15 θαη C20/25, ραιύβδηλνο νπιηζκόο Β500C, κόλσζε κε αζθαιηηθή 

επάιεηςε, άνπινο ηζηκεληνζσιήλαο δηάζηαζεο Φ600). 

Σσέδια 

Σα ζρέδηα πνπ απνηεινύλ ηε Μειέηε Οδνπνηίαο ηνπ έξγνπ: 

Ο-1 Γεληθή Οξηδνληηνγξαθία 

Ο-2 Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα 

Ο-3 Οξηδνληηνγξαθία Οδνύ 

Ο-4 Μεθνηνκέο Οδνύ 

Ο-5 Γηάγξακκα Δπηθιίζεσλ 

Ο-6 Γηαηνκέο Οδνύ 

Ο-7 Σππηθή Γηαηνκή 

Ο-8 Σερληθά Έξγα 
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«Ωο θαηεζθεπάζζε» ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Δπηζπλάπηνληαη ζε 

Παξάξηεκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο). 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Δπιζημάνζειρ 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή αιιά θαη 

ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ζπληεξεηέο ηνπ. 

 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαη’ εμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 Θέζε δηθηύσλ άιισλ Ο.Κ.Ω. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ύπαξμε δηθηύσλ ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, Ο.Σ.Δ., ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο), δεκνηηθνύ 

θσηηζκνύ θαη άξδεπζεο. 

 

 Θέζεηο απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θίλδπλν. 

Γελ απνζεθεύνληαη πιηθά ζε ζέζεηο πνπ πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν. 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηέηνηεο ζέζεηο είλαη νη ρώξνη απνζήθεπζεο πξντόλησλ 

εθζθαθήο πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ γηα επίρσζε ή άιια πιηθά επίρσζεο, 

απνζήθεπζεο ζσιήλσλ θ.ιπ. θαζώο θαη νη ρώξνη ζηάζκεπζεο κεραλεκάησλ θαη 

απηνθηλήησλ. 

Καηά ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη 

απηέο ελαπόζεζεο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ. 

 

 εκεία θεληξηθώλ δηαθνπηώλ 

Θα επηζπλάπηνληαη ζην θάθειν κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

 

 Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή. 

Θα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, έηζη ώζηε θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο θαηνιίζζεζεο πιηθώλ θιπ. 

 

  Άιιεο δώλεο νξαηνύ θηλδύλνπ: 

 Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Κπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδώλ πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Υξήζε ρεκηθώλ πιηθώλ. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Οδηγίερ και σπήζιμα ζηοισεία 

Καηά ηην οπγάνωζη ηος επγοηαξίος 

 Πεξίθξαμε κεηαθεξζέλησλ νγθσδώλ πιηθώλ θαη θαηά πεξίπησζε νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ. 

 Δπηζήκαλζε ησλ δηθηύσλ άιισλ Ο.Κ.Ω. 

 ήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζηώλ κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο γηα ελεκέξσζε ησλ 

δηεξρνκέλσλ πεδώλ θαη νρεκάησλ. 

 Δγθαηάζηαζε πξνρείξσλ απνδπηεξίσλ, W.C. θαη ρώξνπ εζηίαζεο. 

 Λήςε απιώλ κέηξσλ ππξαζθάιεηαο. 

 Μέξηκλα ιήςεο παξνρήο ύδαηνο. 

2. Καηά ηο ζηάδιο εκηελέζεωρ επγαζιών 

Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη θηλεηόο, ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά 

ζηνλ πξνζθεξόηεξν θνηλόρξεζην ή ηδησηηθό ρώξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ρσξίο λα 

παξεκπνδίδνληαη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

 

Σα πξντόληα δηακνξθώζεσο-εθζθαθήο ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρώξνπο 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ή όπνπ ππνδεηρζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη 

επηηξέπεηαη ε απόζεζε ηνπο. Σα απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζα ζπιιέγνληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο 

Γεκνηηθνύο θάδνπο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο. 

 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πάληα κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ 

βνεζεηώλ. 

3. Μεηά ηο ηέλορ ηων επγαζιών 

Οη ρώξνη απνζήθεπζεο θαη εξγαζηώλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα απνκαθξύλνληαη ηα 

ππνιείκκαηα πιηθώλ θαζώο θαη ηα θαηεζηξακκέλα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. 

4. Δπιζημαίνονηαι και όζα αναθέπονηαι ζηα ζςμβαηικά ηεύση και 

ζσέδια. 
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ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

Ππόγπαμμα αναγκαίων επιθεωπήζεων και ζςνηηπήζεων ηος 

έπγος και ηων εγκαηαζηάζεων 

Σν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά. 

 

ε θάζε ηαθηηθή επηζεώξεζε ζα επηζεκαίλνληαη ηπρόλ αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή 

βειηίσζεο. 

 

 

 
 Νάνπζα, Οθηώβξηνο 2017 
 - πληάρζεθε - 
  
 
 
 
 


