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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:  
 
 
 
 

«Διάνοιξη προσωρινών προσβάσεων για 
την εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών στη 
θέση της σήραγγας Σ3 από Α.Κ. Πεύκων – 
Α.Κ. Χορτιάτη (59.4.2) καθώς και σε θέσεις 
γεφυρών και τεχνικών με εκσκαφή και 
επανεπίχωση (C&C) από Α.Κ. Χορτιάτη έως 
Α.Κ. Ραιδεστού (59.4.3), για το έργο του 
Εξωτερικού οδικού Δακτυλίου 
Θεσσαλονίκης, αποκατάσταση τοπίου και 
εργασίες αναδάσωσης περιοχής στη θέση 
«Αγνάντι» της Δ.Κ. Φιλύρου» 
 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 242.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 
  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

1.      ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Βασικός σκοπός του έργου είναι διάνοιξη των απαραίτητων προσβάσεων προκειμένου να 
είναι δυνατή η προσέγγιση γεωτρητικού εξοπλισμού για την εκτέλεση των απαιτούμενων 
γεωτεχνικών ερευνών. 
 
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι: 

α) η διάνοιξη προσωρινών προσβάσεων, συνολικού μήκους 4,1 χιλιομέτρων για την 
εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών (γεωτρήσεων) από Ανάδοχο Γεωρευνητικών Εργασιών της 
ΕΟΑΕ, στη θέση της σήραγγας Σ3 στο τμήμα από Α.Κ. Πεύκων έως Α.Κ. Χορτιάτη (59.4.2) 
καθώς και σε θέσεις γεφυρών και τεχνικών με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) στο τμήμα 
από Α.Κ. Χορτιάτη έως Α.Κ. Ραιδεστού (59.4.3), οι μελέτες των οποίων έχουν ήδη ανατεθεί 
και βρίσκονται υπό εκπόνηση.  
Πρόκειται για τις εξής συγκεκριμένα θέσεις: 
 Σήραγγα Σ3, Χ.Θ.10+670 – Χ.Θ.11+380 
 Γέφυρα Γ1, Χ.Θ.15+201 – Χ.Θ.15+573  
 Γέφυρα Γ2, Χ.Θ.16+160 – Χ.Θ.16+271  
 Γέφυρα Γ4, Χ.Θ.17+566 – Χ.Θ.17+726  
 Γέφυρα Γ5, Χ.Θ.18+414 – Χ.Θ.18+489  
 Γέφυρα Γ7, Χ.Θ.20+363 – Χ.Θ.20+585  
 Γέφυρα Γ9, Χ.Θ.21+656 – Χ.Θ.21+878  
 C&C Τ3, Χ.Θ.19+025 – Χ.Θ.19+175  
 C&C T4, Χ.Θ.20+119 – Χ.Θ.20+319  
Στις εργασίες της διάνοιξης προσωρινών προσβάσεων, προ της εκτέλεσης χωματουργικών 
εργασιών, συμπεριλαμβάνεται η κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών (εκθάμνωση) και η 
υλοτόμηση δέντρων που βρίσκονται στις εν λόγω θέσεις.  
 
β) η εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου στις επιφάνειες των προσωρινών προσβάσεων 
μετά την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών, βάσει της υπ’ αριθμ. 41668/10.07.2018 
απόφασης έγκρισης επέμβασης της Διεύθυνσης Δασών της Περιφερειακής Ενότητας  
Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
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γ) η εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου στο πλαίσιο εργασιών αναδάσωσης περιοχής 
έκτασης ίσης με τη συνολική έκταση των προαναφερόμενων επιφανειών (~18 στρέμματα), 
στη θέση «Αγνάντι» της Δ.Κ. Φιλύρου, βάσει της προαναφερόμενης στο σημείο (β) 
απόφασης   
 
 
 

2.      ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Οι περιοχές εκτέλεσης εργασιών  περιλαμβάνουν:  

α) τις θέσεις διάνοιξης προσωρινών προσβάσεων που καθορίζονται από τη μελέτη με αρ. 
κυτίου 594_270 που εκπονήθηκε, κατόπιν υποδείξεων από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, ως 
υποχρέωση των Αναδόχων Γεωερευνητικών Εργασιών της ΕΟΑΕ και εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 43858/30.07.2018 απόφαση της Δ/νσης Δασών ΠΕ Θεσσαλονίκης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Οι εν λόγω θέσεις κατανέμονται, όπως 
προαναφέρθηκε, κατά μήκος του Οδικού τμήματος από Α.Κ. Πεύκων – Ν. Ραιδεστός του 
Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου (ΕΞΟΔ) Θεσ/νίκης καθώς και στις κυκλοφοριακές συνδέσεις 
Τριαδίου και Ν. Ραιδεστού (τμήμα 59.4.2, 59.4.3) και συνδέουν τα σημεία των 
δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με το κατά τόπους υφιστάμενο δασικό ή εθνικό οδικό δίκτυο.  

Οι πρώτες διανοίξεις των προσωρινών διελεύσεων ξεκινούν από την περιοχή βόρειο-
ανατολικά του οικισμού Πεύκων (ΟΤ.4) πλησίον του Νοσοκομείου Παπανικολάου, στη 
συνέχεια κινούνται νότιο-ανατολικά του οικισμού Χορτιάτη (ΟΤ.6), στο ύψος της Χ.Θ. 
15+201 του άξονα της Συνδετήριας της Εγνατίας Οδού και ακολούθως, κινούνται αρχικά με 
ανατολική και κατόπιν με νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγουν 300 μέτρα περίπου 
πριν τη σύνδεση του Οδικού τμήματος Χορτιάτης – Ν. Ραιδεστός του Εξωτερικού Οδικού 
Δακτυλίου (ΕΞΟΔ) Θεσ/νίκης με τη Ν. Ραιδεστό (Α.Κ. Ραιδεστού), (ΟΤ.37Α,Β στη Χ.Θ. 
21+878). Το σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος ανήκει διοικητικά στο Δήμο Πυλαίας - 
Χορτιάτη ενώ στην περιοχή σύνδεσης με τη Ν. Ραιδεστό κινείται πλησίον των ορίων του 
Δήμου Θέρμης. 

β) την υποδειχθείσα, από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης, έκταση στη θέση 
«Αγνάντι» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου, Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, μελέτη με αρ. 
κυτίου ΜΡ18_2. 
  
 

3.      ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο έργο προβλέπονται οι εξής επί μέρους εργασίες: 
α. Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης ξυλωδών φυτών και υλοτόμησης δέντρων. 
β.  Χωματουργικές εργασίες διάνοιξης προσωρινών προσβάσεων. 
γ. Εργασίες εγκατάστασης φυτών (δέντρων και θάμνων) συμπεριλαμβανομένης της  

προμήθειας φυτικού υλικού καθώς και των εργασιών προετοιμασίας χώρων 
εγκατάστασης πρασίνου, ανοίγματος λάκκων, φύτευσης φυτών και υποστύλωσης 
δέντρων. 

δ. Εργασίες περίφραξης περιμετρικά των περιοχών φύτευσης. 
ε. Εργασίες συντήρησης των φυτών (σχηματισμός λεκανών άρδευσης, άρδευση, λίπανση, 

διαμόρφωση κόμης και φυτοπροστασία φυτών, βοτάνισμα και καθαρισμός περιοχών 
φύτευσης).  

 
  

4.      ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ – ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ 

Η εκθάμνωση των επιφανειών στις οποίες θα διανοιχθούν οι προσωρινές προσβάσεις (κοπή 
ή εκρίζωση και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών) συμπεριλαμβάνεται στις χωματουργικές 
εργασίες. Θα γίνει με μηχανήματα ή με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που 
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προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή με εργάτες και κατάλληλα εργαλεία. Μετά την εκρίζωση / 
κοπή των θάμνων θα γίνει απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

Η εργασία υλοτόμησης αφορά στα μεγάλα δέντρα (κυρίως άτομα πεύκης αλλά και πλατάνου) 
που υπάρχουν σε ορισμένες από τις προς διάνοιξη επιφάνειες. Θα γίνει με τη χρήση του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων και θα 
περιλαμβάνει την απομάκρυνση των προϊόντων υλοτόμησης σε σημεία που θα υποδειχτούν 
από τις αρμόδιες Αρχές και των παραπροϊόντων υλοτόμησης σε χώρους που επιτρέπεται.  

Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της ασθένειας μεταχρωματικού έλκους του 
πλατάνου, που αποτελεί μια τεράστια απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της 
χώρας και μέχρι σήμερα έχει εξαπλωθεί στις περιοχές της Πελοποννήσου (Ηλεία, Αχαΐα, 
Αρκαδία, Κορινθία ), της Ηπείρου (Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Άρτα, Πρέβεζα), της Θεσσαλίας 
(Τρίκαλα, Καρδίτσα) και της Στερεάς Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Ευρυτανία, 
Φθιώτιδα και Φωκίδα), κατά την εκτέλεση έργων σε περιοχές που φύονται πλατάνια πρέπει 
να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα: 

α) Πολύ καλός καθαρισμός όλων των εργαλείων πριν και μετά την υλοτομία δένδρων 
πλατάνου καθώς και απολύμανση με κατάλληλες χημικές ουσίες 

β) Πολύ καλός καθαρισμός των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε περιοχές στις 
οποίες υπάρχει ήδη η ασθένεια από χώματα και φυτικά υπολείμματα (πριονίδι, κομμάτια 
ξύλου, φλοιού, ριζών) καθώς και απολύμανση με κατάλληλες χημικές ουσίες. 

Κατά τον καθαρισμό δίνεται μεγάλη προσοχή στην απομάκρυνση όλων των φυτικών 
υπολειμμάτων (πριονίδι, κομμάτια ξύλου, ριζών, φλοιού) καθώς και του χώματος. Για την 
απολύμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (μπλε φωτιστικό 
οινόπνευμα)70% ή χλωρίνη εμπορίου σε διάλυμα 10-20%. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
ακολουθούνται οι οδηγίες του παρασκευαστή σε ότι αφορά στη δοσολογία και τον τρόπο 
χρήσης.  

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή επισυνάπτονται λεπτομερείς «Οδηγίες απολύμανσης 
εργαλείων και μηχανημάτων», όπως αυτές συντάχθηκαν από το εργαστήριο Δασικής 
παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του «ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ».  
 

 

5.      ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνουν: α) εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως 
βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 
διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε 
σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών.  
β) γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, , ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως 
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς 
κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη 
του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης 
χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, 
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
γ) προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων 
χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση 
υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων κλπ.  
Στις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται: 



 

K:\A5942-5943_5862\cons\tefhi\02_TP_5862.doc                                                                  5942-5943/5862/Β02 
4 

 
 οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

 

6.      ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Για τις εργασίες εγκατάστασης φυτών θα γίνει προμήθεια φυτών σε είδη και κατηγορίες που 
προβλέπονται από τις εγκεκριμένες μελέτες (παρ. 9 της παρούσης). Σε περίπτωση που 
κάποια απ’ αυτά δεν είναι διαθέσιμα, θα αντικατασταθούν από άλλα παρόμοια είδη, μόνο 
κατόπιν εντολής της Ε.Ο.Α.Ε. 
 
Όλα τα φυτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά 
της ποικιλίας και του είδους, εύρωστα, υγιή, ζωηρά και απαλλαγμένα από φυτοπαθολογικές, 
εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές και να φέρουν κανονικό ριζικό σύστημα που 
γεμίζει τα δοχεία τους, χωρίς να τα υπερπληροί.  

 
 

7.      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ  
 
7.1    ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, 
συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά 
κλπ.), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και 
γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για τη φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 

7.2    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ  
Οι εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαμβάνουν τη διάνοιξη και διαμόρφωση των 
απαιτουμένων λάκκων φύτευσης φυτών από ειδικευμένο προσωπικό, τη μεταφορά των 
φυτών επιτόπου των έργων, την πλήρωση ενός μέρους του λάκκου με φυτική γη, τη φύτευση 
των φυτών και το σχηματισμό των απαιτουμένων λεκανών άρδευσης. 
 
Όλες οι εργασίες φύτευσης (πρότυπα και αποστάσεις φύτευσης κλπ.) θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μελέτες (παρ. 9 της παρούσης) που θα δοθούν στον Ανάδοχο 
καθώς και τις οδηγίες των αρμοδίων στελεχών της Ε.Ο.Α.Ε.  
 

7.3    ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ 
Η εργασία υποστύλωσης δέντρων θα γίνει με τη χρήση πασσάλου μήκους 2,5m ευθυτενούς, 
αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, 
από κατάλληλη ξυλεία.  

 

8.      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Περιμετρικά των περιοχών φύτευσης θα κατασκευαστεί περίφραξη η οποία θα αποτελείται 
από αγκαθωτό σύρμα και πασσάλους ξύλινους ή σιδερένιους, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται από τις εγκεκριμένες μελέτες (παρ. 9 της παρούσης). 

 

9.       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 

Κατά τη συντήρηση των φυτών απαιτείται η άρδευση και λίπανση των φυτών, ο σχηματισμός 
κόμης των φυτών, ο σχηματισμός των λεκανών άρδευσης, η καταπολέμηση ασθενειών, το 
βοτάνισμα και ο καθαρισμός των χώρων φύτευσης των φυτών.  
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Όλες οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται ύστερα από εντολή της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας της Ε.Ο.Α.Ε. 
 

 

10.      ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν υπάρχουν οι εξής εγκεκριμένες μελέτες: 
 
 «Τεχνική Έκθεση για την εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών (γεωτρήσεων) 

καθώς και των προσωρινών διανοίξεων πρόσβασης στις θέσεις αυτών στο πλαίσιο του 
Έργου «Σύνδεση Εγνατία οδού με οικισμούς Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (άξονας 59.4.1 
και 59.4.2) και Εξωτερικός οδικός δακτύλιος Θεσσαλονίκης, τμήμα Χορτιάτης – 
Ν.Ραιδεστός (άξονας 59.4.3)» (αρ. κυτίου 594_270), η οποία εκπονήθηκε από την 
Μακεδονική Ε.Τ.Μ. ως υποχρέωση των Αναδόχων Γεωρευνητικών Εργασιών της ΕΑΟΕ 
και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 41668/10.07.2018 απόφαση της Δ/νσης Δασών 
Θεσσαλονίκης Α.Δ.Μ-Θ.  

 «Μελέτη αποκατάστασης τοπίου μετά τις προσωρινές διανοίξεις πρόσβασης για την 
πραγματοποίηση γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών (γεωτρήσεων) για την κατασκευή 
των οδικών τμημάτων συνδετηρίων της Εγνατίας Οδού» (αρ. κυτίου 594_268), η οποία 
εκπονήθηκε από την Μακεδονική Ε.Τ.Μ. ως υποχρέωση των Αναδόχων Γεωρευνητικών 
Εργασιών της ΕΑΟΕ και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 43858/30.07.2018 απόφαση της 
Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης Α.Δ.Μ-Θ. 

 «Μελέτη αισθητικών αναδασώσεων στη θέση «Αγνάντι» Φιλύρου Περιφέρειας  Δήμου 
Πυλαίας – Χορτιάτη, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης», (αρ. κυτίου ΜΡ18_2)  η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 107313/24.11.2014 απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ-Θ. 

 «Επικαιροποίηση προϋπολογισμού μελέτης αισθητικών αναδασώσεων στη θέση 
«Αγνάντι» Φιλύρου Περιφέρειας  Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 73514/16.11.2017 απόφαση της 
Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ-Θ. 

 
 
11. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων από τις οποίες πρόκειται να διέλθουν οι 
προσωρινές διελεύσεις που θα αποκατασταθούν φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α
      

Προτεινόμενες 
γεωτρήσεις  

Χ  Υ  Σκοπός 
έρευνας  

Προσωρι
νές 

Διελεύσει
ς 

ΚΑΕΚ -Ιδιοκτησιακό 

1 ΝΣ3-1 418981.0 4498950.0 Σήραγγα Σ3 Ο.Τ. 4 

Από σημείο ΝΣ3-1 έως 
σημείο Χ=419096 
Υ=449870 εντός ΚΑΕΚ 
19018 1803171 Από 
προηγούμενο σημείο έως 
ΝΣ3-3 εντός ΚΑΕΚ 19036 
0701017 εγγραφή στο 
Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 

2 ΝΣ3-2 419111.0 4498671.0 Σήραγγα Σ3   

3 ΝΣ3-3 419189.0 4498560.0 Σήραγγα Σ3   
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4 ΝΓ1-1 420871.7 4495334.9 
Γέφυρα Γ1, 
θέση 
ακρόβαθρου 

Ο.Τ. 6 
19018 2003001 Ελληνικό 
Δημόσιο (Διεύθυνση 
Δασών)  

5 ΝΓ1-2 421072.7 4495126.4 
Γέφυρα Γ1, 
θέση 
μεσόβαθρου 

Ο.Τ. 8 

19123 4101087 Εγγραφή 
στον Δήμο Πυλαίας 
Χορτιάτη, το διεκδικεί με 
αγωγή το Δημόσιο (Δ/νση 
Δασών) 

6 ΝΓ1-3 421143.9 4495032.9 
Γέφυρα Γ1, 
θέση 
ακρόβαθρου 

 
  

7 ΝΓ2-1 421206.6 4494520.1 
Γέφυρα Γ2, 
θέση 
ακρόβαθρου 

Ο.Τ. 9 

Από σημείο Α έως σημείο 
Χ=421190 Υ=4494511 
ΚΑΕΚ 19123 4201004 
Δημόσιο (Δ/νση Δασών). 
Από προηγούμενο σημείο 
έως Γ2-1 ΚΑΕΚ 19123 
4201010 εγγραφή στο 
Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, 
το διεκδικεί με αγωγή το 
Δημόσιο (Δ/νση Δασών) 

8 ΝΓ2-2 421183.8 4494447.5 
Γέφυρα Γ2, 
θέση 
μεσόβαθρου 

Ο.Τ. 10 

Από σημείο Α έως σημείο 
Χ=421126 Υ=4494519 
ΚΑΕΚ 19123 4201037 
εγγραφή στο Δήμο 
Πυλαίας-Χορτιάτη, το 
διεκδικεί με αγωγή το 
Δημόσιο (Δ/νση Δασών). 
Από προηγούμενο σημείο 
έως σημείο Χ=421162 
Υ=4494484 ΚΑΕΚ 
191234 201004 Δημόσιο 
(Δ/νση Δασών). Από 
προηγούμενο σημείο έως 
ΝΓ2-2 εγγραφή στο Δήμο 
Πυλαίας-Χορτιάτη, το 
διεκδικεί με αγωγή το 
Δημόσιο (Δ/νση Δασών)  

9 ΝΓ4-1 420851.6 4493144.1 
Γέφυρα Γ4 
θέση 
ακρόβαθρου 

Ο.Τ. 16 ΚΑΕΚ 19091 2805242 
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

10 ΝΓ4-2 420839.9 4493105.8 
Γέφυρα Γ4 
θέση 
μεσόβαθρου 

Ο.Τ. 17 ΚΑΕΚ 19091 2805242 
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

11 ΝΓ5-1 420692.4 4492281.6 
Γέφυρα Γ5 , 
θέση βάθρου 

Ο.Τ. 20 
ΚΑΕΚ 19091 2805242 
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

12 ΝΓ5-2 420686.6 4492240.2 Γέφυρα Γ5 , Ο.Τ. 21 
ΚΑΕΚ 19091 2805242 
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θέση βάθρου Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

13 ΝΤ3-1 420400.0 4491783.0 

Cut & Cover 
Τ3,στόμιο 
εισόδου 
αριστερού 
κλάδου. 

Ο.Τ 24 
ΚΑΕΚ 19091 2805242 
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

14 ΝΤ3-2 420384.0 4491788.0 

Cut & Cover 
Τ3,στόμιο 
εισόδου 
δεξιού 
κλάδου. 

  

  

15 ΝΤ4-1 420137.6 4490752.9 

Cut & Cover 
Τ4 , στόμιο 
εισόδου 
αριστερού 
κλάδου. 

Ο.Τ. 26 
ΚΑΕΚ 19043 3602001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

16 ΝΤ4-2 420096.2 4490638.0 

Cut & Cover 
Τ4 , στόμιο 
εισόδου 
δεξιού 
κλάδου. 

  

  

17 ΝΤ4-4 420090.0 4490555.0 

Cut & Cover 
Τ4 , στόμιο 
εξόδου 
δεξιού 
κλάδου. 

Ο.Τ. 27 
ΚΑΕΚ 19043 3601001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

18 ΝΤ4-5 420116.5 4490570.3 

Cut & Cover 
Τ4 , στόμιο 
εξόδου 
αριστερού 
κλάδου. 

 

  

19 ΝΓ7-1 420104.5 4490528.8 
Γέφυρα Γ 7 
θέση 
ακρόβαθρου 

Ο.Τ. 28 

ΚΑΕΚ 19043 3601001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

20 ΝΓ7-2 420106.7 4490487.9 
Γέφυρα Γ 7 
θέση 
ακρόβαθρου 

Ο.Τ. 29 

ΚΑΕΚ 19043 3601001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

21 ΝΓ7-3 420110.3 4490426.3 
Γέφυρα Γ 7 
θέση 
μεσόβαθρου 

 
  

22 ΝΓ7-4 420121.6 4490366.9 
Γέφυρα Γ 7 
θέση 
μεσόβαθρου 
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23 ΝΓ7-5 420126.3 4490292.0 
Γέφυρα Γ 7 
θέση 
ακρόβαθρου 

 
  

24 ΝΓ9-5 420833.7 4489363.3 
Γέφυρα Γ 9 
θέση 
μεσόβαθρου 

Ο.Τ. 37Β 

ΚΑΕΚ 19043 4001001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

25 ΝΓ9-7 420893.5 4489259.8 
Γέφυρα Γ 9 
θέση 
ακρόβαθρου 

Ο.Τ. 37Α 

ΚΑΕΚ 19043 4001001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

26 ΝΣ9-3 420951.0 4489055.0 

Σήραγγα Σ9, 
σώμα 
αριστερού 
κλάδου 

Ο.Τ. 39 

ΚΑΕΚ 19043 4001001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

27 ΝΣ9-4 420936.0 4488936.0 

Σήραγγα Σ9, 
σώμα δεξιού 
και 
αριστερού 
κλάδου 

Ο.Τ. 38 
ΚΑΕΚ 19043 4001001 
Δημόσιο (Δ/νση Δημόσιας 
Περιουσίας-πρώην 
Κτηματική) 

28 ΝΣ9-5 420878.4 4488708.8 

Σήραγγα Σ9, 
στόμιο  
δεξιού 
κλάδου 

  

  

 

Όπως φαίνεται στον ως άνω πίνακα, πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν είτε στο Δημόσιο (Δ/νση 
Δημόσιας Περιουσίας-πρώην Κτηματική) είτε στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και δεν απαιτείται να γίνει 
απαλλοτρίωση. 

Με την υπ’ αριθμ. 339/07.05.2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου  Πυλαίας-Χορτιάτη εγκρίθηκε, υπό 
όρους, η διενέργεια γεωρευνητικών εργασιών (γεωτρήσεων) και προσωρινών διελεύσεων σε 
εκτάσεις  του Δήμου  Πυλαίας-Χορτιάτη κατόπιν αιτήματος της Ε.Ο.Α.Ε.  

Με το υπ’ αριθμ. 56415/05.07.2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης 
χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση των γεωρευνητικών εργασιών (γεωτρήσεων) 
και προσωρινών διελεύσεων σε εκτάσεις που διαχειρίζεται και συγκεκριμένα επί του 
ανταλλάξιμου κτήματος ΑΚ 17084 (ΚΑΕΚ190182003001). 

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 41668/10.07.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης 
εγκρίθηκε η εν λόγω επέμβαση της Ε.Ο.Α.Ε. επί δημοσίων και δημοτικών δασικών και 
αναδασωτέων εκτάσεων, άνευ καταβολής ανταλλάγματος χρήσης.  

 
 

12.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Επειδή στις περιοχές που θα εκτελεσθεί το έργο, πιθανώς να υπάρχουν εγκατεστημένες 
εργολαβίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου πρέπει να υπάρχει πλήρης συνεργασία, όλων των 
εμπλεκομένων (του Αναδόχου, των εγκατεστημένων Αναδόχων Γεωερευνητικών Εργασιών, 
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του προσωπικού Επίβλεψης για την πρόληψη της αντιμετώπισης ή και την επίλυση των 
διαφόρων απρόβλεπτων εξελίξεων που είναι δυνατόν να εμφανισθούν.  

 

13.    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα του Εξωτερικού Οδικού 
Δακτυλίου Θεσσαλονίκης σύνδεση Εγνατία οδού με οικισμούς Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
(τμήμα 59.4.1, 59.4.2) και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 151919/15.09.2015 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Αντίστοιχα για το τμήμα του Έργου από Α.Κ. Χορτιάτη έως 
Α.Κ. Ραιδεστού έχει εκδοθεί η  υπ’ αριθμ. 2961/02.02.2018 ΑΕΠΟ. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. οικ.115911/5471/13.10.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, το οποίο εκδόθηκε σε συνέχεια 
του υπ’ αριθμ. Α377289/29.09.2014 εγγράφου της Ε.Ο.Α.Ε. με το οποίο ζητούνταν, μεταξύ 
άλλων, διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έγκρισης προσωρινών διανοίξεων πρόσβασης σε 
θέσεις γεωτεχνικών ερευνών για το έργο του Εξωτερικού Δακτυλίου Θεσσαλονίκης, για την 
έγκριση προσωρινών τεχνικών έργων για τη μελέτη κατασκευής του οδικού δακτυλίου 
Θεσσαλονίκης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 2 του ν.998/79 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014. Οι προσωρινές διανοίξεις εντάσσονται 
στα απολύτως αναγκαία τεχνικά έργα της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν.998/79. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 173004/27.08.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, οι προσωρινές διανοίξεις για την πρόσβαση σε θέσεις εκτέλεσης 
γεωτεχνικών ερευνών δεν αποτελούν έργα οδοποιίας και δεν υφίσταται υποχρέωση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  
 

14.    AΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Στις απολογιστικές δαπάνες περιλαμβάνεται και το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους (και της επέκεινα διαχείρισης τους), των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι παραπάνω εργασίες, που θα εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική εντολή της 
Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 154). 
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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος  2020 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Μάνου 
Γεωλόγος  

Τμηματάρχης.Γεωτεχνικών Έργων 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ουρανία Κουρουμλή-Arend 
Διευθύντρια Μελετών 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Mε την υπ’ αριθμ. 997/10/28.04.2020 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ  

 
 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 
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Παράρτημα 1 
 
 
 
 
 

«Οδηγίες απολύμανσης  
εργαλείων και μηχανημάτων» 
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