
  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΡΓΟ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 
               ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 1Οης 
             ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – 
               ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ 
               ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 
               (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΣΤΗΝ 
               Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ» 

 
         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Αρ. μελέτης.:  33/2015  
         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  224.000,00 € 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Με τη μελέτη αυτή θα γίνει η  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 1Οης 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ - ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 
(ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ» 
  
Το έργο θα κατασκευαστή σύμφωνα με την οριστική μελέτη που έχει εκπονήσει η μελετήτρια          
κ. Γριβάκη Γεωργία και έχει παραλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 
Δήμου. 
 
Ο κόμβος αποτελείται από μία υπέρτερη οδό, (νότιο τμήμα της Επαρχιακής οδού και βόρειο 
τμήμα της οδού Μ.Αλεξάνδρου), με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μία ανά κατεύθυνση και πλάτος 
λωρίδας 3,60 και 4,0 μ. αντίστοιχα. 
Οι δύο υποδεέστεροι οδοί έχουν πλάτος 3,20 μ. και 4μ ανά λωρίδα και ανά κατεύθυνση ενώ η 
υποδεέστερη οδός (βόρειο τμήμα της Επαρχιακής οδού) συμβάλει στη διασταύρωση 
σχηματίζοντας πολύ μικρή γωνία με τη υπέρτερη οδό (μόλις 20ο ). 
Η ευρισκόμενη σε ευθυγραμμία υπέρτερη οδός θα καμφθεί στη θέση του κυκλικού 
οδοστρώματος με παράλληλη διαπλάτυνση του δυτικά ευρισκόμενου πεζοδρομίου, προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα επιβράδυνσης κατά την είσοδο στο κόμβο από την πλευρά του βορείου 
τμήματος της οδού Μ. Αλεξάνδρου. 
 
Η διαμόρφωση του κόμβου περιλαμβάνει : 
 
1. την κεντρική, κυκλική νησίδα διαμέτρου 4μ 
2.το υπερυψωμένο και διαγραμμισμένο κομμάτι, περιφερειακά της κυκλικής νησίδας, που 
επιτρέπει σε μεγαλύτερα οχήματα να εισέλθουν και να εξέλθουν από τον κόμβο πλάτους 
4,50 μ 
3. τον κυκλικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους 6,00μ 
4. τις διαχωριστικές νησίδες επί των συμβαλλομένων οδών για τον διαχωρισμό των 
εισόδων και τις εξόδων των οχημάτων 
5. την γραμμή όπου σταματάει για έλεγχο παραχώρηση προτεραιότητας 
6. τις διαβάσεις των πεζών σε συγκεκριμένο σημείο των διαχωριστικών νησίδων 
7. την ανάλογη σήμανση 
 



Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν φαίνονται αναλυτικά στα εγκεκριμένα  σχέδια και 
περιγράφονται αναλυτικά στην αναλυτική Τεχνική έκθεση. 
 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και η  σύνταξη μελέτης εργοταξιακής σήμανση του έργου 
και στην συνέχεια η έκδοση της σχετικής  απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας από το  
αρμόδιο τμήμα Τροχαίας. 
 
Στο έργο θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 
 

 Γενικές εκσκαφές  και Διάνοιξη τάφρων 
 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 
 Κατασκευή επιχωμάτων 
 Κατασκευές από σκυρόδεμα  
 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 
 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 
 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 
 Υπόβαση  και Βάση οδοστρωσίας  
 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας                    
 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης,  
 Διαγράμμιση οδοστρώματος  

 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 224.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου και 
θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87  και των  Ν. 3263/2004, και   Ν.3669/2008 (Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) όπως  τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς 
επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. 

 
 
 
 
 

Ωραιόκαστρο 13/10/2015 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος 
πολ/κος μηχ/κος με γ’ βαθμό 

 
 
 


