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ΕΡΓΟ : Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού 60
Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας (Α25):
Εργασίες αποκατάστασης
οδοστρώματος στο τμήμα «Α/Κ
Χριστού - Α/Κ Σιδηροκάστρου»
(60.3.1-2)"

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΑΥ : Ε01/0367/21.02.2018
(ΑΔΑ:Ψ6ΝΨ46Ψ8ΟΝ-ΚΛ3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

6.262.000 € (με ΦΠΑ)

ΤΕ ΧΝΙΚ Η Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ
1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα μήκους 10 χιλιομέτρων περίπου, αποτελεί μέρος του
Κάθετου Άξονα 60 της Εγνατίας Οδού (Αυτοκινητόδρομου Α25 με βάση την
ονοματολογία του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Δικτύου), που κατασκεύασε η «Εγνατία
Οδός Α.Ε.». Ξεκινά από τον Α/Κ Χριστού περί τη Χ.Θ. 64+000 και τελειώνει πριν τον
Α/Κ Σιδηροκάστρου περί τη Χ.Θ. 74+170.
Η διατομή του τμήματος έχει συνολικό πλάτος ~18m και αποτελείται από δύο
κλάδους με πλάτος ασφαλτικού ~9m ο καθένας, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με
στηθαίο τύπου NJ. Ο κάθε κλάδος περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, πλάτους
3,75m η κάθε μία, λωρίδα καθοδήγησης προς την κεντρική νησίδα πλάτους 0,75m
και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 0,75.
Το τμήμα κατασκευάσθηκε κατά την δεκαετία του 1990 από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων (πρώην ΔΕΚΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προγενέστερα της
κατασκευής των λοιπών τμημάτων του αυτοκινητόδρομου από την «Εγνατία Οδός
Α.Ε.». Το οδικό τμήμα παρουσιάζει έντονες φθορές των ασφαλτικών στρώσεων οι
οποίες αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο με επιμέρους επουλώσεις με χρήση
ψυχρής ασφάλτου.
Η πλειονότητα των φθορών παρουσιάζονται στη λωρίδα βαριάς κυκλοφορίας (δεξιά)
και των δύο κλάδων, ενώ οι πλέον ιδιαίτερες φθορές όπως ρωγμές τύπου αλιγάτορα,
τροχαυλακώσεις εμφανίζονται σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος και των δύο
κλάδων στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, από Χ.Θ. 66+500 έως Χ.Θ. 68+500.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η αποκατάσταση των βλαβών του
οδοστρώματος και η εφαρμογή ενιαίας αντιολισθηρής στρώσης και στους δύο
κλάδους της αρτηρίας στο προαναφερόμενο τμήμα, από ~Χ.Θ. 64+000 έως ~Χ.Θ.
74+170 του Κάθετου Άξονα 60.
Η μέθοδος της αποκατάστασης διαφοροποιείται κατά μήκος του τμήματος ανάλογα
με το είδος και την έκταση των βλαβών. Προβλέπονται τρεις διαφορετικές μέθοδοι
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αποκατάστασης (Α, Β και Γ) που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές όπως
παρουσιάζονται στο σχήμα 1 και περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η διευθέτηση της κυκλοφορίας
κατά τη διάρκεια των εργασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του δρόμου και η
εγκατάσταση της απαραίτητης προσωρινής σήμανσης και ασφάλισης.
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ΣΧΗΜΑ 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ-Α/Κ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
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3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι μέθοδοι αποκατάστασης που προβλέπονται στο τμήμα και οι περιοχές που
αυτές εφαρμόζονται περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σημειώνεται ότι τα
όρια των προς αποκατάσταση οδοστρωμάτων θα καθοριστούν με ακρίβεια επί
τόπου του έργου.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ και τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

3.1 Μέ θοδος
στρώσης

Α:

Φρ εζάρισμα

και

κατασκε υή

αντιο λισθηρ ής

Εφαρμόζεται στις εξής περιοχές:


Από Χ.Θ. ~64+000 έως Χ.Θ. ~65+000 και από Χ.Θ. ~73+000 έως Χ.Θ.
~74+170 στη λωρίδα βαριάς κυκλοφορίας του δεξιού κλάδου.



Σε όλο το μήκος της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας και των δύο κλάδων
πλην της περιοχής από Χ.Θ. ~66+500 έως Χ.Θ. ~68+500.

Η αποκατάσταση στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνει αναλυτικότερα:
 Απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού σε βάθος ~4cm σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009.
 Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος με
τροποποιημένη άσφαλτο με χρήση ελαστομερών, συμπυκνωμένου πάχους
0,04m σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01.
3.2 Μέ θοδος Β: Φρεζάρισμα κ αι κατασκε υή ασ φαλτι κή ς σ τρώσης
και αν τιολισθη ρής στρώσης
Εφαρμόζεται στις εξής περιοχές:


Από Χ.Θ. ~65+000 έως Χ.Θ. ~66+500 και από Χ.Θ. ~68+500 έως Χ.Θ.
~73+000 στη λωρίδα βαριάς κυκλοφορίας του δεξιού κλάδου.



Σε όλο το μήκος της λωρίδας βαριάς κυκλοφορίας του αριστερού κλάδου
πλην της περιοχής από Χ.Θ. ~66+500 έως Χ.Θ. ~68+500.

Η αποκατάσταση στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνει αναλυτικότερα:
 Απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού σε βάθος ~8cm σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009.
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους
0,05m σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04.
 Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος με
τροποποιημένη άσφαλτο με χρήση ελαστομερών, συμπυκνωμένου πάχους
0,04m σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01.
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3.3 Μέ θοδος Γ: Φρεζάρισμα και κατασ κευή ασφαλτι κ ών στρ ώσεων
και αν τιολισθη ρής στρώσης
Εφαρμόζεται στην περιοχή από Χ.Θ. ~66+500 έως Χ.Θ. ~68+500 σε όλο το
πλάτος του οδοστρώματος και των δύο κλάδων.
Η αποκατάσταση στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνει αναλυτικότερα:
 Απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού σε βάθος ~12cm σύμφωνα με την
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009.
 Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους
0,05m σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04.
 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους
0,05m σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04.
 Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος με
τροποποιημένη άσφαλτο με χρήση ελαστομερών, συμπυκνωμένου πάχους
0,04m σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01.
4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.1

Χωματουργικά έργα - Αποξηλώσεις

4.2



Πριν από την έναρξη εκσκαφών γίνεται έλεγχος για πιθανά δίκτυα Ο.Κ.Ω.



Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, καθαιρέσεων και
αποξηλώσεων θα γίνει σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους για τα
απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) όπως
καθορίζεται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και
εξειδικεύεται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα
με την ΕΣΥ και την ΑΕΠΟ του έργου.



Απαγορεύονται αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους
προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής
κληρονομιάς.



Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής, ασφαλτικών κ.λπ. μπορούν να
εξασφαλιστούν είτε από λατομεία που λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή,
είτε από λατομεία που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κατόπιν όλων των
νομίμων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Ε.Σ.Υ. (άρθρα Α-7, Β-5, κλπ.). Τα τυχόν επιπλέον αδρανή που θα
απαιτηθούν στο έργο θα ληφθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ΑΕΠΟ.



Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου,
εργοταξίων κ.λπ. σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ., την ΑΕΠΟ και τη σχετική
νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Οδοστρωσία - ασφαλτικά


Η ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση θα είναι τύπου ΑΣ20 και θα
χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70.



Όλες οι ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας θα είναι τύπου ΑΣ12,5 και θα
χρησιμοποιείται άσφαλτος 35/50.



Η αντιολισθηρή στρώση θα είναι τύπου ΙΙ με τροποποιημένη άσφαλτο με τη
χρήση ελαστομερών.
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4.3

Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη.
Έργα οριζόντιας σήμανσης

Πριν την εκτέλεση των παραπάνω ασφαλτικών εργασιών ο ανάδοχος θα
αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την οριζόντια σήμανση
(διαγράμμιση), ώστε μετά το πέρας τους να εφαρμόσει την προβλεπόμενη από τις
προδιαγραφές και το τιμολόγιο οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση) με αντανακλαστικό
υλικό υψηλής οπισθανάκλασης. Στο αντικείμενο των εργασιών συμπεριλαμβάνονται
η αναδιαγράμμιση των οριογραμμών, των διακεκομμένων γραμμών καθοδήγησης,
των οριογραμμών και διακεκομμένων γραμμών των ειδικών λωρίδων επιτάχυνσης
και επιβράδυνσης, των βελών και των επιφανειών αποκλεισμού, των διαγραμμίσεων
των κόμβων και των κλάδων τους και οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη διαγράμμιση.
Κατά το διάστημα μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους ασφαλτικών εργασιών και
επαναπόδοση οδικών τμημάτων στην κυκλοφορία και πριν την εφαρμογή της
οριζόντιας σήμανσης, ο ανάδοχος θα τοποθετεί, σε εμφανή θέση δεξιά της οδού,
κατακόρυφη πλήρως αντανακλαστική πινακίδα κίτρινου υπόβαθρου με την αναγραφή
«Προσοχή Οδός χωρίς διαγράμμιση». Το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης των
συγκεκριμένων προσωρινών πινακίδων είναι ανηγμένο στον προϋπολογισμό του
έργου.
4.4

Σήμανση εκτελούμενων έργων

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί την προσωρινή σήμανση των εργασιών σύμφωνα με την
προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011)
Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., τις λοιπές εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες και
προδιαγραφές. Ο ανάδοχος θα διαθέτει το σύνολο των μέσων που απαιτούνται για
την εφαρμογή της εκάστοτε απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης.
Ο ανάδοχος θα εκπονεί τις προβλεπόμενες από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας μελέτες προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας. Η δαπάνη
εκπόνησης των μελετών είναι ανηγμένη στον προϋπολογισμό του έργου. Οι μελέτες
θα ελέγχονται και εγκρίνονται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ή/και από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ακολούθως θα διαβιβάζονται στην
αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας για την έκδοση των προβλεπόμενων αστυνομικών
αποφάσεων του Κ.Ο.Κ. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οιωνδήποτε εργασιών σε
κυκλοφορούμενο οδικό τμήμα πριν την έκδοση των αστυνομικών αποφάσεων και την
τοποθέτηση της σήμανσης εκτελούμενων έργων.
5

ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισμούς ενημέρωση για
τις θέσεις των τροφοδοτικών γραμμών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές κατασκευής
του έργου και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.
6

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

6.1 Μελέτες που θα διατεθούν στον Ανάδοχο
 Κουτί Νο 6032_1: Οριστική μελέτη κόμβου Βαμβακόφυτου (2000-από ΔΕΚΕ
Κεντρικής Μακεδονίας)
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 Κουτί Νο 6031_4: Τοπογραφική μελέτη (2011- ΕΟΑΕ - μελετητής:
ΠΟΛΥΕΔΡΟ-ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ-ΥΕΤΟΣ ΟΕ-ΚΟΝΑΤΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
6.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, διότι η
αμοιβή τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στην Προσφορά του, τις μελέτες που
αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ .
Πριν την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων και της αντιολισθηρής στρώσης, ο
ανάδοχος θα υποβάλει μελέτη σύνθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει όλες τις μελέτες που θα εκπονήσει σε
ψηφιακή μορφή συμβατή με DXF ή DWG files, ενώ τα κείμενα θα πρέπει να είναι
συμβατά με ASCII files.
7

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την Εθνική Οδό Σερρών – Προμαχώνα, στην οποία περιλαμβάνεται και το τμήμα
το υπόψη έργου, ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
όρων με αρ. πρωτ. 69160/17.11.1993, όπως ανανεώθηκε με την Απόφαση
133911/18.06.2003
και
τροποποιήθηκε/ανανεώθηκε
με
την
ΥΑ
169436/15.07.20132013 και την ΥΑ 151915/15-9-2015. Οι όροι των παραπάνω ΚΥΑ
θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Οι προαναφερόμενες Αποφάσεις Έγκρισης
συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα της ΕΣΥ

των

Περιβαλλοντικών

Όρων

8
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να 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.
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Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ειρήνη Ζιγκιριάδου
Γεωλόγος

Ελένη Σακουμπέντα
Διευθύντρια
Τεχνικής Υποστήριξης Έργων

Αθανάσιος Τσαντσάνογλου
Πολιτικός Μηχανικός

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας
Αυτοκινητοδρόμου & Υποδομών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με τις υπ’ αριθμ.
928/8/25.07.2017,
938/5/16.01.2018 και
940/24/08.02.2018
Αποφάσεις
του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
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