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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το αγροτεμάχιο με α.α. 338 του Αγροκτήματος Νέου Ρυσίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης, 
παλαιότερα είχε αποδοθεί προς χρήση σε παραγωγούς και εμπόρους λαϊκής αγοράς της 
περιοχής. Η έκταση αυτή όμως, κρίθηκε επαρκής για την ικανοποίηση των αναγκών ανάγκες 
για την εκμάθηση οδήγησης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών δικύκλων του ανατολικού 
τμήματος του Νομού Θεσσαλονίκης. Προκειμένου η έκταση να αποδοθεί προς χρήση στην 
αρμόδια Υπηρεσία, θα πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες για την τεχνικά κατάλληλη 
διαμόρφωση του χώρου.  

 
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 
 
Ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε ως λαϊκή αγορά είναι διαστρωμένος με άσφαλτο. Για την 
οριοθέτηση του χώρου που είχε παραχωρηθεί σε κάθε παραγωγό και έμπορο, διανοίχθηκαν 
στον ασφαλτικό τάπητα οπές. Επί πλέον, μέσα στην έκταση υπάρχουν ζώνες που δεν έχουν 
διαστρωθεί με άσφαλτο. Σήμερα, στις προαναφερόμενες θέσεις έχει αναπτυχθεί βλάστηση 
(Φωτογραφία 1). Επίσης, το δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων (φρεάτια με σωληνώσεις 
PVC Ø1 ½ ins) έχει αχρηστευθεί καθώς οι σωλήνες, αφ’ ενός έχουν καταστραφεί σε αρκετά 
σημεία και αφ’ ετέρου έχουν γεμίσει με χώματα. 
Στην νοτιανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου υπάρχει αποστραγγιστική τάφρος που 
καταλήγει στον χείμαρρο Ανθεμούντα. Η αποστραγγιστική τάφρος είναι γεμάτη από αυτοφυή 
βλάστηση (καλάμια) (Φωτογραφία 2). 

 
3. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν με την εργολαβία, έχουν σκοπό την αποκατάσταση του 
δαπέδου του χώρου, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ασφαλώς από τους οδηγούς των 
δικύκλων τόσο στο στάδιο της εκμάθησης όσο και στο στάδιο της εξέτασης. 
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4. ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Εάν δεν εκτελεσθεί το προτεινόμενο έργο, καθώς δεν υπάρχουν ελεύθεροι διαθέσιμοι χώροι 
(επισημαίνεται ότι η πίστα στην Νέα Ραιδεστό είναι διαμορφωμένη για την ικανοποίηση 
αντίστοιχων αναγκών των οδηγών αυτοκινήτων), το εξεταστικό – τουλάχιστον – έργο, θα 
πρέπει να μεταφερθεί σε άλλους διαθέσιμους χώρους (Καλοχώρι), διατηρώντας έτσι μια ήδη 
στενάχωρη και επιβαρημένη κατάσταση, που προκαλεί καθυστέρηση στην εξέταση των 
οδηγών και απόδοση αδειών οδήγησης δικύκλων. Έτσι, καθώς είναι σημαντικός ο αριθμός 
των νεαρών που χρησιμοποιούν δίκυκλα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιοι να 
χρησιμοποιήσουν τα δίκυκλα χωρίς την άδεια οδήγησης, δηλ. ουσιαστικά χωρίς την παιδεία 
και γνώση χειρισμού του δικύκλου, κάτι που αντίστοιχα συνεπάγεται μεγάλη πιθανότητα 
πρόκλησης ατυχημάτων και έκθεσης σε κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. 
 
5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν με την εργολαβία, περιλαμβάνουν α) την κατασκευή του 
δικτύου αποχέτευσης από σωλήνες PVC Ø200 με τα απαραίτητα φρεάτια και β) την 
διαμόρφωση του δαπέδου της πίστας με την διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης (μέσου 
πάχους 5 cm) και τάπητα κυκλοφορίας (πάχους 5 cm).  
Πιο αναλυτικά : 
Η διαμόρφωση του χώρου θα γίνει έτσι ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις υπολεκάνες με 
κατάλληλες σε θέση και μέγεθος κλίσεις. 
Σε ότι αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης :  
Θα αποτελείται από τέσσερις μεμονωμένους αγωγούς PVC Ø200 δια μέσου των οποίων θα 
γίνεται η απαγωγή των υδάτων της κάθε υπολεκάνης προς την γειτονική αποστραγγιστική 
τάφρο. Οι αγωγοί τοποθετούνται σε κατάλληλο βάθος και εγκιβωτίζονται επαρκώς με άμμο, 
ενώ το υπόλοιπο σκάμμα επιχώνεται με προϊόντα εκσκαφών (βλ. σχέδια). Σε κατάλληλες 
θέσεις, τοποθετούνται – σε κάθε αγωγό -  δύο φρεάτια υδροσυλλογής (βλ. σχέδια). 
Σε ότι αφορά την διαμόρφωση της πίστας :  
Στην βορειοδυτική πλευρά του χώρου θα διαμορφωθεί η πίστα εξέτασης με διαστάσεις 
μεγάλης πλευράς 128 m και μικρής πλευράς 40 m. Προβλέπεται να αφεθεί κενή μια ζώνη 
πλάτους 6 m, σε συνέχεια της πίστας εξέτασης και μετά θα διαμορφωθεί η πίστα εκμάθησης 
με διαστάσεις μεγάλης πλευράς 128 m και μικρής πλευράς 6 m, εφ’ όσον αυτό γίνει δυνατό 
κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου. Για την πίστα εκμάθησης θα υπάρχει πρόνοια 
επέκτασής της προς την νοτιανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου. Οι εργασίες 
περιλαμβάνουν την απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος 6 cm, την διάστρωση 
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και, τέλος, την διάστρωση ασφαλτικού τάπητα 
κυκλοφορίας με συμπυκνωμένο πάχος 5 cm. Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών Δικύκλων. Όλες οι 
επιφάνειες ασφάλτου θα οριοθετούνται από πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος.  
Επιπλέον, θα γίνουν λειτουργικές και αισθητικές διαμορφώσεις του χώρου ως εξής : 
Στην πίστα εξέτασης, σε δύο κατάλληλες θέσεις προβλέπεται η διαμόρφωση σκαμμάτων με 
διαστάσεις 5,00 x 5,00 m και βάθους 0,70 m περίπου, τα οποία θα γεμίσουν με άμμο. Στην 
περιοχή των σκαμμάτων, πάλι σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν από τρεις 
σιδηροσωλήνες (δηλαδή συνολικά έξη - 6) με εξωτερική διάμετρο 4 ins και πάχος 
τοιχώματος 3 mm. Αρχικά οι σιδηροσωλήνες πακτώνονται σε βάθος 0,80 m με εγκιβωτισμό 
τους σε οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15. Το υπόλοιπο τμήμα που θα είναι ορετό, έχει μήκος 
2,20 m, δηλαδή ο κάθε σιδηροσωλήνας έχει συνολικό μήκος 3,00 m Στην κενή ζώνη 
πλάτους 6 m θα τοποθετηθούν επιπλέον άλλοι τρεις σιδηροσωλήνες, σε σειρά και σε ευθεία 
γραμμή, παρομοίως με εξωτερική διάμετρο 4 ins και πάχος τοιχώματος 3 mm, όπως οι 
προηγούμενοι έξη. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις σιδηροσωλήνες θα κατασκευασθούν σε 
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σειρά και σε ευθεία γραμμή,  τέσσερα σώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, ανά δύο 
μεταξύ των δύο σιδηροσωλήνων. Το κάθε σώμα θα έχει ορατές διαστάσεις 15x40x40 cm. Οι 
αποστάσεις μεταξύ των σωμάτων θα είναι 1,50 m και θα εδράζονται σε μια ενιαία πλάκα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 με διαστάσεις 1,50x6,00x0,15 ( πλάτος x μήκος x 
πάχος). Όλες οι επιφάνειες των σιδηροσωλήνων θα βαφτούν με διπλή στρώση 
αντισκωριακού χρώματος (μίνιον). Για τον έλεγχο της εργασίας, η κάθε στρώση θα έχει 
διαφορετικό χρώμα. 
Σε ότι αφορά την αποστραγγιστική τάφρο που βρίσκεται στην νοτιανατολική πλευρά του 
αγροτεμαχίου, δεν θα γίνει καμία παρέμβαση διότι αφ’ ενός δεν υπάρχει κίνδυνος 
πλημμυρισμού των γειτονικών εκτάσεων και αφ’ ετέρου έχει αναπτυχθεί τοπικός 
υγροβιότοπος με την δική του δυναμική ανάπτυξης. 
 
Η δαπάνη για την κατασκευή των παραπάνω εργασιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν Φ.Π.Α. 24%, 
ανέρχεται σε € 170.000,00. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Π.Κ.Μ. έτους 2016 (ΑΔΑ : 
ΩΟΨΔ7ΛΛ-9ΡΥ) με κωδικό έργου 4271ΘΕΣ002ΙΔΠ14 και προϋπολογισμό € 170.000,00. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  14 / 09 / 2017 Θεσσαλονίκη  15 / 09 / 2017 
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