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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ  

 
 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο Κάθετος Άξονας «Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70) συνδέει την 
Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε θέση νέου μεθοριακού σταθμού. 
Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί 
το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με τον οδικό άξονα προς Ξάνθη, μέσω της 
υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού μέσω 
των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων.  

Με το υπόψη έργο θα κατασκευαστούν το τελευταίο αδιάνοικτο τμήμα του ανωτέρω 
άξονα, μήκους 8,0 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέεται με την υφιστάμενη οδό νότια του 
οικισμού Δημάριο, τον παρακάμπτει από τα ανατολικά και οδεύει βόρεια - 
βορειοανατολικά καταλήγοντας σε νέο μεθοριακό σταθμό. 

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της αρτηρίας με διατομή γ2 (7,5/10,5m), 
σύμφωνη με τη Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας, και η ταχύτητα μελέτης στο 
τμήμα αυτό είναι 40 – 50 km/h λόγω του εντόνως ορεινού αναγλύφου. 
 
Το τεχνικό αντικείμενο χωρίζεται σε τρία τμήματα ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησής 
του. To τμήμα Α που περιλαμβάνει τα πρώτα 1,49 χλμ της αρτηρίας, το τμήμα Β, που 
περιλαμβάνει τα επόμενα 3,16 χλμ της αρτηρίας και το τμήμα Γ που περιλαμβάνει τα 
τελευταία 3,33 χλμ της αρτηρίας έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 
 
Ειδικότερα ανά αντικείμενο: 
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ΤΜΗΜΑ Α 
Η αρχή του έργου συναρμόζει με την υφιστάμενη οδό προς τον οικισμό Δημάριο (Χ.Θ. 
8+172,74), ακολουθώντας τη μελέτη οδοποιίας της προσωρινής σύνδεσης της 
υφιστάμενης οδού με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας για το τμήμα «Μελίβοια – 
Σύνορα». Αποτελεί νέα χάραξη μήκους 1,49 χλμ περίπου δίιχνης οδού ενιαίας 
κυκλοφορίας η οποία παρακάμπτοντας ανατολικά τον οικισμό του Δημαρίου κατευθύνεται 
βόρεια και συναρμόζει με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας του τμήματος Δημάριο – 
Σύνορα περί τη Χ.Θ. 8+660. Περί τη Χ.Θ. 8+380 διαμορφώνεται ο προσωρινός ΙΚ 
Δημαρίου, μορφής Τ. Το τμήμα Α το οποίο περαιώνεται περί τη Χ.Θ. 9+660, περιλαμβάνει 
μία Γέφυρα (Γ5) μήκους 80,40 μ. 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β 
Το τμήμα Β, μήκους 3,16 χλμ, περιλαμβάνει κατασκευή νέας χάραξης οδού ενιαίας 
κυκλοφορίας, στην οποία σε μήκη 1,28χλμ και 1,09χλμ αναπτύσσονται λωρίδες 
ανωφέρειας. Περιλαμβάνει επίσης τέσσερις (4) γέφυρες (Γ6 – Γ9) συνολικού μήκους 
295,43 μ. και μία (1) σήραγγα (Σ1) μήκους 122,75 μ.  

 
ΤΜΗΜΑ Γ 
Το τμήμα Γ, περιλαμβάνει εκτός από την κατασκευή νέας χάραξης οδού ενιαίας 
κυκλοφορίας, μήκους 3,33 χλμ, έξι (6) γέφυρες (Γ10.1-Γ14) συνολικού μήκους 386,60 μ 
και μία (1) σήραγγα (Σ2) μήκους 150,15 μ. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή: 
 της αρτηρίας του κάθετου άξονα μήκους 8,0 χλμ. περίπου, 
 του ισόπεδου κόμβου Δημαρίου, 
 την αποκατάσταση υφιστάμενων χωματόδρομων, συνολικού μήκους 0,15 χλμ. 

περίπου. 
 Έντεκα (11) γεφυρών, συνολικού μήκους 855 μ περίπου. 
 Δύο (2) μονών αμφίδρομων σηράγγων, συνολικού μήκους 273μ   
 
Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται: 
1. Λοιπά Τεχνικά έργα μικρά και μεγάλα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης). 
2. Γεωτεχνικά Έργα (οπλισμένα επιχώματα, τοίχοι από συρματοκιβώτια, αγκυρώσεις 

ορυγμάτων, κατασκευή αντίβαρων κλπ) 
3. Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης.  
4. Εργασίες σήμανσης, ασφάλειας, μερικής περίφραξης και οριοθέτησης 

απαλλοτριωμένης ζώνης.  
5. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των δύο σηράγγων  
6. Εργασίες ηλεκτροφωτισμού του ισόπεδου κόμβου και εργασίες εγκατάστασης 

σωληνώσεων αναμονής καλωδιώσεων σε όλο το μήκος του τμήματος. 
7. Εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς τους. 
8. Εργασίες μετατόπισης- αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το τμήμα του Κάθετου Άξονα που θα κατασκευασθεί, αναπτύσσεται γενικά σε ορεινό έως 
πολύ ορεινό ανάγλυφο. Ξεκινά από την υφιστάμενη οδό (Χ.Θ. 8+172,35) η οποία σήμερα 
καταλήγει εντός του οικισμού Δημάριο, και παρακάμπτει τον οικισμό στα ανατολικά αυτού 
με πορεία βόρεια – βορειοανατολική έτσι ώστε να καταλήξει σε συμφωνηθέν σημείο στην 
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ελληνοβουλγαρική μεθόριο (Χ.Θ. 16+149,03), όπου θα κατασκευασθεί μεθοριακός 
σταθμός εντός της βουλγαρικής επικράτειας.  

 

3.1 Τμήμα Α (Χ.Θ. 8+172,35 – Χ.Θ. 9+660) 

Περιλαμβάνεται 

 Η κατασκευή της αρτηρίας με τα αναγκαία γεωτεχνικά και υδραυλικά έργα. 

 Η κατασκευή του προσωρινού ισόπεδου κόμβου Δημαρίου, μορφής «Τ». Η κάθετη 
οδός του κόμβου προς Δημάριο έχει μήκος 223,27μ. 

 Εργασίες οδοφωτισμού στον προσωρινό κόμβο σύνδεσης του Δημαρίου 

 Η κατασκευή της γέφυρας Γ5, μήκους 80,40m και των προσβάσεών της. 

 Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναμονής ΟΚΩ καθ΄ όλο το μήκος του 
τμήματος 

 

Επί της αρτηρίας η οποία συναρμόζει με την παρούσα εργολαβία στην υφιστάμενη οδό 
προς Δημάριο, θα κατασκευασθεί μέρος των χωματουργικών εργασιών της τελικής λύσης 
του κάθετου άξονα, έτσι ώστε να μην χρειασθεί αργότερα τοπικά εκ νέου διαπλάτυνση. 

 

3.2 Τμήμα Β (Χ.Θ. 9+660 – Χ.Θ. 12+820) 

Περιλαμβάνεται: 

 Η κατασκευή της αρτηρίας, επί της οποίας προβλέπεται να κατασκευασθούν 
πρόσθετες λωρίδες ανωφέρειας πλάτους 3,5μ. για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας στις περιοχές από Χ.Θ. 9+400 έως Χ.Θ. 10+720 και από Χ.Θ. 
11+420 έως Χ.Θ. 12+520, κατά την κατεύθυνση Νότος – Βορράς. Στην κατασκευή 
της αρτηρίας προβλέπονται και τα αναγκαία γεωτεχνικά και υδραυλικά έργα. 

 Η κατασκευή των γεφυρών Γ6, Γ7, Γ8, Γ9 και των προσβάσεών τους 

 Η κατασκευή της σήραγγας Σ1 και οι προσβάσεις της 

 Εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας Σ1 και των 
προσβάσεών της. 

 Καλώδια οπτικών ινών για τη λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου 
των σηράγγων, 

 Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναμονής ΟΚΩ καθ΄ όλο το μήκος του 
τμήματος 

 
 

3.3 Τμήμα Γ (Χ.Θ. 12+820 – Χ.Θ. 16+149,35) 

 Η κατασκευή της αρτηρίας με τα αναγκαία γεωτεχνικά και υδραυλικά έργα έως τα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 

 Η κατασκευή των γεφυρών Γ10.1, Γ10, Γ11, Γ12, Γ13, Γ14 και των προσβάσεών 
τους 

 Η κατασκευή της σήραγγας Σ2 και οι προσβάσεις της 

 Εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας Σ2. 
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 Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναμονής ΟΚΩ καθ΄ όλο το μήκος του 
τμήματος 

 

Τυπικές Διατομές / Ταχύτητα μελέτης 

Η τυπική διατομή της αρτηρίας καθορίστηκε με διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – 
Βουλγαρίας και είναι δίιχνη, συνολικού πλάτους 7,50/10,50μ. (διατομή τύπου γ2 σύμφωνα 
με την εγκύκλιο 41/18.11.2005 του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε) με ενιαίο κατάστρωμα κυκλοφορίας 
γενικά και περιλαμβάνει: 

α. Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ.  

β. Έρεισμα (ανασφάλτωτο) μεταβαλλόμενου πλάτους εκατέρωθεν, πλάτους τουλάχιστον 
1,5μ, ακολουθώντας τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

Στις προαναφερθείσες περιοχές του τμήματος Β, όπου κατασκευάζεται μία επιπλέον 
λωρίδα ανωφέρειας πλάτους 3,50μ, το τυπικό συνολικό πλάτος του ασφαλτικού  
αυξάνεται σε 10,50μ (χωρίς τις διαπλατύνσεις λόγω καμπυλότητας).  

Στις περιοχές της οδού όπου η ακτίνα καμπυλότητας είναι μικρότερη των 200μ 
εφαρμόζεται διαπλάτυνση στο εσωτερικό της καμπύλης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
των οπισθοτροχιών. Η διαπλάτυνση αυτή δεν είναι σταθερή και εξαρτάται κάθε φορά από 
την ακτίνα καμπυλότητας.  

Στις περιοχές των σηράγγων, η τυπική διατομή περιλαμβάνει: 

         α.   Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ. ανά κατεύθυνση 

         β.   Μία λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,5μ. ανά κατεύθυνση 

         γ.   Πεζοδρόμιο πλάτους 1,0μ. ανά κατεύθυνση.  

Συνολικά το κυκλοφορούμενο πλάτος οδοστρώματος εντός των σηράγγων  είναι 8,50μ. 

Στις περιοχές των γεφυρών υπάρχει πρόσθετη διαπλάτυνση του ασφαλτικού κατά 1,00μ  
ώστε να υπάρχει επάρκεια της απόστασης του πεζοδρομίου από την κυκλοφορούμενη 
επιφάνεια. 

Οι πλευρικές διαμορφώσεις που θα εφαρμοστούν είναι σύμφωνες με τις ΟΜΟΕ και τις 
εγκεκριμένες μελέτες.  
 
Η ταχύτητα μελέτης της αρτηρίας είναι γενικά 40-50 χλμ/ώρα. 
 
 
3.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ  ΔΙΚΤΥΟ 
 
3.2.1 Κάθετη οδός προς Δημάριο στον Ι.Κ. Δημαρίου 
Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην οδό προς Δημάριο, θα είναι τύπου ε2, δηλαδή 
με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50μ. και έρεισμα πλάτους 1,50μ τουλάχιστον, 
ακολουθώντας τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

 
 3.2.2  Αγροτικό / Δασικό δίκτυο 
Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην αποκατάσταση του αποκοπτόμενου αγροτικού 
- δασικού δικτύου είναι η η1 πλάτους 3,50. 
  
Το αγροτικό-δασικό δίκτυο που προβλέπεται να αποκατασταθεί, αποτελείται από τα 
ακόλουθα τμήματα : 
α)   οδός περί τη Χ.Θ. 10+520 της αρτηρίας, μήκους 32μ. περίπου. 
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α)   οδός περί τη Χ.Θ. 10+640 της αρτηρίας, μήκους 115μ. περίπου. 

Στη φάση κατασκευής προβλέπεται να διατηρηθούν οι προσβάσεις στον υφιστάμενο 
χωματόδρομο, προκειμένου να παρακολουθούνται όργανα που θα εγκατασταθούν στις 
περιοχές των γεφυρών, σηράγγων ή πρανών που χρήζουν γεωτεχνικής 
παρακολούθησης. 

 
 
4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
4.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

4.1.1 Γενικά 

1.   Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχαιολογικές 
Υπηρεσίες σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

2.   Γίνεται η μετακίνηση τυχών υπογείων ή εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., που εμποδίζουν την 
κατασκευή, από τους αρμόδιους φορείς, η καθαίρεση των επικείμενων που τυχόν 
υπάρχουν στην απαλλοτριωμένη έκταση, η  αποψίλωση της περιοχής κατάληψης της 
οδού και η εκσκαφή φυτικών γαιών σε βάθος που θα καθορισθεί και σε απόσταση 
2,00μ.από το πόδι του πρανούς επιχώματος. Τα προϊόντα εκσκαφής των φυτικών 
γαιών αποθηκεύονται για την επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων 

3. Γίνεται η εκσκαφή ορυγμάτων σύμφωνα με τις γεωτεχνικές μελέτες, τις ΕΤΕΠ, 
ΠΕΤΕΠ, τις ΟΜΟΕ και ΟΣΜΕΟ. 

4. Απομακρύνονται τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά και τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφής 
που είναι ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή επιχωμάτων, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί η ακαταλληλότητα τους εργαστηριακά. 

5. Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σε χώρους που δε θα 
επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δε θα είναι δασικές εκτάσεις και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΣΥ και την ΑΕΠΟ. Το υπόβαθρο των χώρων απόθεσης 
θα έχει επαρκή αντοχή έτσι ώστε να μην αστοχήσει από την επιπλέον φόρτιση των 
προϊόντων απόθεσης. Γενικά τα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα για την 
κατασκευή επιχωμάτων ή πλεονάζοντα, καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα 
αποτεθούν στους προαναφερόμενους χώρους με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου. 

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

 7.  Τα επιχώματα κατασκευάζονται από τα προϊόντα εκσκαφής τα οποία θεωρούνται κατά 
το μεγαλύτερο ποσοστό κατάλληλα, σύμφωνα με τις μελέτες, τις ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ, τις 
ΟΜΟΕ & Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

8. Επενδύονται τα πρανή των επιχωμάτων με φυτική γη ελαχίστου πάχους 0,30μ. Η 
επένδυση θα γίνεται συγχρόνως με την ανύψωση των επιχωμάτων και θα πληροί τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές.  

9. Απαγορεύεται η κατασκευή επένδυσης πρανών, πλήρωσης ερεισμάτων ή νησίδων με 
φυτική γη συγχρόνως με την κατασκευή εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών στο 
ίδιο τμήμα της οδού. 

10. Σε όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση και 
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας τους θα 
εγκαθίσταται χλοοτάπητας.  

11. Η κατασκευή των ερεισμάτων προβλέπεται από θραυστό υλικό οδοστρωσίας (εκτός 
αν κάτι άλλο προβλέπεται στη μελέτη ορισμένων τμημάτων) 

12. Θα γίνει η εγκατάσταση κατά μήκος της οδού των παράλληλων και εγκάρσιων έργων 
αγωγών διέλευσης καλωδίων κ.λ.π. Γενικά όλες οι διελεύσεις των αγωγών θα 
σημανθούν κατάλληλα κατά την κατασκευή από τον Ανάδοχο. 
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13. Τα δάνεια χώματα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, θα ληφθούν 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ. 

14. Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, 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.) είτε από τα υλικά εκσκαφών σύμφωνα με τους αυτούς ως άνω όρους. Σύμφωνα 
με τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχή του έργου εκτιμάται ότι τα αδρανή για τη 
στρώση υπόβασης, στράγγισης και ερεισμάτων και μέρος της στρώσης βάσης μπορούν 
να ληφθούν από τα υλικά εκσκαφής κατόπιν διαλογής και επεξεργασίας σε κατάλληλο 
συγκρότημα θραύσεως που θα εγκατασταθεί σε ενδεδειγμένο χώρο του εργοταξίου 
ανάλογο της ορυκτολογικής και πετρογραφικής σύστασης του προς θραύσης υλικού, 
της σκληρότητας του, της αντοχής του, καθώς και της αρχικής του διαβάθμισης όπως 
και αυτής που επιδιώκεται. Τα τυχόν επιπλέον αδρανή που θα απαιτηθούν στο έργο θα 
ληφθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ.  

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

16. Κατά την διάρκεια της κατασκευής θα εγκατασταθούν όργανα παρακολούθησης 
(τοπογραφικοί μάρτυρες, αποκλισιόμετρα κτλ.), σύμφωνα με τις γεωτεχνικές μελέτες, με 
σκοπό τη συνεχή συλλογή στοιχείων και δεδομένων και τον έλεγχο της συμπεριφοράς 
των χωματουργικών έργων, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ενόργανης 
παρακολούθησης.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί τις οδούς προσπέλασης που 
θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις 
κεφαλές των γεωτεχνικών οργάνων.  

17. Οι μετρήσεις από τα παραπάνω όργανα θα λαμβάνονται και θα επεξεργάζονται από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου, της έγκρισης της υπηρεσίας, με 
κατάλληλη εμπειρία. Η αξιολόγηση των μετρήσεων θα γίνεται από έμπειρο τεχνικό 
γεωλόγο και γεωτεχνικό μηχανικό (εμπειρία >12 ετών σε γεωτεχνικές μελέτες) που θα 
περιλαμβάνονται στο προσωπικό του Αναδόχου. 

18. Στα σχέδια της οριστικής μελέτης οδοποιίας δεν απεικονίζονται όλα τα γεωτεχνικά 
έργα που συμπεριλαμβάνονται στις διαθέσιμες γεωτεχνικές μελέτες ή υπάρχουν 
ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτές. Η μελέτη εφαρμογής της οδοποιίας 
και των υδραυλικών θα συμπεριλάβει, όπως απαιτείται, το σύνολο των γεωτεχνικών 
έργων όπως δείχνονται στις διαθέσιμες γεωτεχνικές μελέτες (χωματουργικών και 
τεχνικών).  

19. Οι κλίσεις των προσωρινών πρανών εκσκαφής για την αγκύρωση των επιχωμάτων και 
την κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης θα είναι σύμφωνες με τις γεωτεχνικές μελέτες. 

 
4.1.2 Τμήμα Β (Χ.Θ. 9+600 – Χ.Θ. 12+820) 

 
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες γεωτεχνικές μελέτες, στο τμήμα προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 η κατασκευή των παρακάτω οπλισμένων επιχωμάτων (η οριστική μελέτη των 
οποίων θα γίνει από τον Ανάδοχο) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες  γεωτεχνικές 
μελέτες (σε επίπεδο τυπικής διατομής): 

 

~Χ.Θ 
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

~ΜΗΚΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(m) 

1 Οπλισμένο επίχωμα Ε1 12+130 12+335 205,00 
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2 Οπλισμένο επίχωμα Ε2 12+725,92 12+810 84,08 

Σημειώνεται ότι οι οριστικές μελέτες θα περιλαμβάνουν τα πιστοποιητικά των 
γεωπλεγμάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο σύμφωνα με τις ονομαστικές 
αντοχές που ορίζονται στις γεωτεχνικές μελέτες και με βάση τους επιμέρους 
μειωτικούς συντελεστές τους (όπως αυτοί θα φαίνονται στα σχετικά πιστοποιητικά) 
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η μακροχρόνια (120ετή) αντοχή τους καλύπτει, 
χωρίς ιδιαίτερη υπέρβαση, τις αντίστοιχες τιμές σχεδιασμού των εγκεκριμένων 
μελετών. 

Το συρματόπλεγμα των συρματοκιβωτίων θα είναι γαλβανισμένo με κράμα 
ψευδαργύρου αλουμινίου (Galfan: 95%Zn – 5%Al).  

 η κατασκευή έργων σταθεροποίησης/ενίσχυσης (ηλώσεις , αντίβαρα κτλ.) και 
αποστράγγισης σε θέσεις συγκεκριμένων ορυγμάτων, σύμφωνα με τις γεωτεχνικές 
μελέτες. Στον πόδα των βραχωδών ορυγμάτων προβλέπεται ζώνη ανάσχεσης 
καταπτώσεων συνδυαζόμενη σε κάποιες θέσεις με τοίχο βραχοπαγίδας σύμφωνα 
με τις γεωτεχνικές μελέτες. 

 
 
4.1.3 Τμήμα Γ (Χ.Θ. 12+820 – Χ.Θ. 16+149,35) 

 
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες γεωτεχνικές μελέτες, στο τμήμα προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 

 Η κατασκευή των παρακάτω οπλισμένων επιχωμάτων (η οριστική μελέτη των 
οποίων θα γίνει από τον Ανάδοχο) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες  γεωτεχνικές 
μελέτες (σε επίπεδο τυπικής διατομής): 

 
 

~Χ.Θ 
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

~ΜΗΚΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(m) 

3 Οπλισμένο επίχωμα Ε3 13+070 13+115 45,00 

4 Οπλισμένο επίχωμα Ε4* 13+910 14+010 100,00 

5 Οπλισμένο επίχωμα Ε5 14+130 14+179,15 49,15 

6 Οπλισμένο επίχωμα Ε6 14+720 14+740,50 20,50 

7 Οπλισμένο επίχωμα Ε7 14+779,59 14+815 35,41 

Σημειώνεται ότι οι οριστικές μελέτες θα περιλαμβάνουν τα πιστοποιητικά των 
γεωπλεγμάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο σύμφωνα με τις ονομαστικές 
αντοχές που ορίζονται στις γεωτεχνικές μελέτες και με βάση τους  πιστοποιητικά) 
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η μακροχρόνια (120ετή) αντοχή τους καλύπτει, 
χωρίς ιδιαίτερη υπέρβαση, τις αντίστοιχες τιμές σχεδιασμού των εγκεκριμένων 
μελετών. 

Το συρματόπλεγμα των συρματοκιβωτίων θα είναι γαλβανισμένo με κράμα 
ψευδαργύρου αλουμινίου (Galfan: 95%Zn – 5%Al).  

 

 η κατασκευή των παρακάτω τοίχων από συρματοκιβώτια: 
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~Χ.Θ 
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΌ ΕΩΣ 

~ΜΗΚΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(m) 

1 Τοίχος από συρματοκιβώτια 
ΤΣ1 

13+034,32 13+051 16,68 

2 
Τοίχος από συρματοκιβώτια 
ΤΣ2 14+351,90 14+390 38,10 

3 
τοίχο ποδός επιχώματος από 
συρματοκιβώτια ΤΣ3 14+470 14+551,80 81,80 

4 
τοίχος από συρματοκιβώτια 
ΤΣ4 

14+690 14+720 30,00 

 η κατασκευή έργων σταθεροποίησης/ενίσχυσης (ηλώσεις , αντίβαρα κτλ.) και 
αποστράγγισης σε θέσεις συγκεκριμένων ορυγμάτων, σύμφωνα με τις γεωτεχνικές 
μελέτες. Στον πόδα των βραχωδών ορυγμάτων προβλέπεται ζώνη ανάσχεσης 
καταπτώσεων συνδυαζόμενη σε κάποιες θέσεις με τοίχο βραχοπαγίδας σύμφωνα 
με τις γεωτεχνικές μελέτες. 

 
 
 
4.2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Το οδόστρωμα του κάθετου άξονα και του τοπικού οδικού δικτύου είναι εύκαμπτου τύπου.  
 
Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70, πλην της αντιολισθηράς 
όπου χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος. 
  
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή 
ασφαλτικής προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης μεταξύ νέων 
ασφαλτικών ταπήτων μπορεί να γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του αναδόχου και 
έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.  
 
Όπου προβλέπεται από τις διατομές της μελέτης κατασκευάζεται στρώση στράγγισης 
οδοστρώματος. 
 
Τα αδρανή του οδοστρώματος θα τηρούν τις προδιαγραφές της ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 
(Α27), «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά» που προτάθηκε να 
αντικαταστήσει την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, μετά την αναστολή εφαρμογή της με την σχετική 
Υ.Α (ΦΕΚ:2524/Β/2016).  
 
 
4.2.1 Αρτηρία 
 
Αναλυτικά το οδόστρωμα περιλαμβάνει: 
α)  Στρώση στράγγισης οδοστρώματος, ελάχιστου πάχους 0,20μ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

05-03-03-00. 
β)   Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.  η κάθε μία,  

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 
γ) Δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. η κάθε μία,  

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00  
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δ) Μία ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 
40. 

ε) Μια ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., τύπου ΑΣ 
12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, 

στ) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., τύπου ΑΣ 12,5 
ή ΑΣ 20 

ζ) Μια λεπτή αντιολισθηρή στρώση, συμπυκνωμένου πάχους 0,025μ.  
 
 Επισημαίνονται ότι η τελευταία (ανώτερη) ασφαλτική στρώση εντός των σηράγγων θα 

είναι ανοιχτόχρωμη  τύπου. 
 
 
4.2.2  Λοιπό οδικό Δίκτυο 
 
Το οδόστρωμα της οδού Δημαρίου στον Ι.Κ. Δημαρίου περιλαμβάνει: 
α)   Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.  η κάθε μία,  

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00  
β) Δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. η κάθε μία,  

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 
γ) Μία ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 

40. 
δ) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., τύπου ΑΣ 12,5 

ή ΑΣ 20 
ε) Μια λεπτή αντιολισθηρή στρώση, συμπυκνωμένου πάχους 0,025μ.  
 
Το οδόστρωμα στο αγροτικό – δασικό δίκτυο περιλαμβάνει: 
α)   Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.  η κάθε μία,  

σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00  
β) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., τύπου ΑΣ 12,5 

ή ΑΣ 20 
 
 
4.3     ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
4.3.1 Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 
Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα μεγάλα τεχνικά που προβλέπονται στην 
παρούσα εργολαβία. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α 
 

α/α Ονομασία - Τύπος 
τεχνικού 

Χ.Θ. 
Μέθοδος 

κατασκευής 
φορέα 

Σύντομη περιγραφή 

1 Γέφυρα Γ5 9+330,83 

Επί τόπου 
σκυροδέτηση 
με συμβατικά 
ικριώματα 

Γέφυρα 3 ανοιγμάτων συνολικού 
μήκους 80,40m και μεταβλητού 
πλάτους από 13,50m  έως 
14,48m 

 
Γέφυρα Γ5 στη Χ.Θ. 9+330,83                  
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Η Γέφυρα Γ5 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια, βρίσκεται 
οριζοντιογραφικά σε ευθυγραμμία στο μεγαλύτερο τμήμα της, ενώ στο υπόλοιπο σε 
κλωθοειδή και μηκοτομικά ακολουθεί ανοδική κλίση. Πρόκειται για γέφυρα τριών 
ανοιγμάτων, θεωρητικού μήκους έκαστο 24 m/30 m/24 m, συνολικού μήκους  από αρμό 
σε αρμό 80.40 m και μεταβλητού πλάτους καταστρώματος, κυμαινόμενου από 13,50 m 
έως 14,48 m μαζί με τα πεζοδρόμια (πλάτος πεζοδρομίου = 2,0 m.) Η διατομή του φορέα 
ανωδομής, σταθερού ύψους 1.80 m., είναι πλάκα με 4 κυκλικά διάκενα διαμέτρου 1.35μ. 
από προεντεταμένο σκυρόδεμα και εδράζεται στα μεσόβαθρα και ακρόβαθρα επί 
αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Τα μεσόβαθρα είναι ορθογωνικής 
διατομής b x d = 2.50m x 1.50m, μέγιστου ύψους 15,25 m (χωρίς τη θεμελίωση) μαζί με 
τη δοκό στην κεφαλή τους για την έδραση του φορέα. Τα ακρόβαθρα είναι τοιχοειδούς 
μορφής μεταβλητού ύψους  κατά την εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας. Η θεμελίωση των 
ακροβάθρων και μεσοβάθρων είναι επιφανειακή.  
 
ΤΜΗΜΑ Β 
 

α/α Ονομασία - Τύπος τεχνικού Χ.Θ. 
Μέθοδος 

κατασκευής φορέα 
Σύντομη περιγραφή 

 

1 Γέφυρα Γ6  10+788 

Επί τόπου 
σκυροδέτηση με 
συμβατικά 
ικριώματα 

Γέφυρα 2 ανοιγμάτων, 
συνολικού μήκους 73,03m και 
μεταβλητού πλάτους  

2 Γέφυρα Γ7 11+205 
 
Προβολοδόμηση 

Γέφυρα 2 ανοιγμάτων 
συνολικού    μήκους 142,60m 
και μεταβλητού πλάτους  

3 Γέφυρα Γ8 12+594,74 Προκατασκευή 
Γέφυρα 1 ανοίγματος, 
συνολικού μήκους 39,90 και 
μεταβλητού πλάτους  

4 Γέφυρα Γ9 12+696,85 Προκατασκευή 
Γέφυρα 1 ανοίγματος, 
συνολικού μήκους 39,90 και 
σταθερού πλάτους 13,50m 

 
Γέφυρα Γ6 στη  Χ.Θ. 10+788                 
Η Γέφυρα Γ6 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια βάθους 15m 
περίπου,  βρίσκεται οριζοντιογραφικά σε κλωθοειδή και τόξο ακτίνας 150m και 
μηκοτομικά ακολουθεί ανοδική κλίση. Πρόκειται για γέφυρα δύο ανοιγμάτων, θεωρητικού 
μήκους 35,25m έκαστο, συνολικού μήκους  από αρμό σε αρμό 73,03 m στον άξονα της 
οδοποιίας και μεταβλητού πλάτους οδοστρώματος. Η διατομή του φορέα ανωδομής, 
σταθερού ύψους 2,25m και σταθερού πλάτους 13,50m (η μεταβολή του πλάτους 
καταστρώματος λόγω καμπύλης σε οριζοντιογραφία επιτυγχάνεται με αύξηση του 
πλάτους του δεξιού πεζοδρομίου, ενώ το πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου παραμένει 
σταθερό στα 2.00m) είναι κιβωτιοειδής, μονοκυψελική (με κεκλιμένους κορμούς) από 
προεντεταμένο σκυρόδεμα (διαμήκη προένταση) και συνδέεται μονολιθικά με το 
μεσόβαθρο. Ο φορέας εδράζεται στα ακρόβαθρα επί σημειακού τύπου εφέδρανα (pot 
bearings) ενώ σε κάθε ακρόβαθρο προβλέπεται και εφέδρανο διατμητικού κλειδιού που 
δεσμεύει τη μετακίνηση του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση. Το μεσόβαθρο είναι 
τοιχοειδές, διαστάσεων σε κάτοψη b x d = 5.00 x 1.20m με ημικυκλικές απολήξεις στην 
εγκάρσια διεύθυνση (μεγάλη διάσταση), μέγιστου ύψους 13,50 m (χωρίς τη θεμελίωση). 
Η θεμελίωση των τοιχοειδών ακροβάθρων και  του μεσοβάθρου είναι επιφανειακή.  
 
Γέφυρα Γ7  στη Χ.Θ. 11+205                   
Η Γέφυρα Γ7 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια βάθους 15m περίπου,  
βρίσκεται οριζοντιογραφικά  σε ευθυγραμμία,  κλωθοειδή και κυκλικό τόξο και μηκοτομικά 
ακολουθεί ανοδική κλίση. Πρόκειται για γέφυρα δύο (2) ανοιγμάτων με τη μέθοδο της 
προβολοδόμησης, θεωρητικού μήκους ανοιγμάτων 69.0m και 71.0m, συνολικού μήκους  
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από αρμό σε αρμό 142,60m στον άξονα της οδοποιίας και μεταβλητού πλάτους 
οδοστρώματος. Η διατομή του φορέα ανωδομής, μεταβλητού  ύψους κυμαινόμενου από 
7,50 έως 3,50m και σταθερού πλάτους 13,50m (η μεταβολή του πλάτους καταστρώματος 
στην περιοχή της καμπύλης σε οριζοντιογραφία επιτυγχάνεται με αύξηση του πλάτους του 
ενός πεζοδρομίου, ενώ το πλάτος του άλλου πεζοδρομίου παραμένει σταθερό στα 2.00m) 
είναι κιβωτιοειδής, μονοκυψελική (με κατακόρυφους κορμούς) από προεντεταμένο 
σκυρόδεμα (διαμήκη προένταση) και συνδέεται μονολιθικά με το μεσόβαθρο. Ο φορέας 
εδράζεται στα ακρόβαθρα επί σημειακού τύπου εφέδρανα (pot bearings) ενώ σε κάθε 
ακρόβαθρο προβλέπεται και εφέδρανο διατμητικού κλειδιού που δεσμεύει τη μετακίνηση 
του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση. Το μεσόβαθρο από δύο ολόσωμες «λεπίδες» 
ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα , διαστάσεων σε κάτοψη b x d = 1.30m 
x 7.00m, μέγιστου ύψους 24.0m (χωρίς τη θεμελίωση). Η θεμελίωση των τοιχοειδών 
ακροβάθρων είναι επιφανειακή, ενώ η θεμελίωση του μεσοβάθρου γίνεται με φρέαρ 
κυκλικής διατομής, διαμέτρου 9.0 m  και βάθους 14.0 m .  
 
Γέφυρα Γ8  Χ.Θ. στη Χ.Θ. 12+594,74                  
Η Γέφυρα Γ8 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια βάθους <10m,  
βρίσκεται οριζοντιογραφικά  στο μεγαλύτερο τμήμα της σε ευθυγραμμία και μόνο στην 
αρχή της σε  κλωθοειδή και μηκοτομικά ακολουθεί ανοδική κλίση. Πρόκειται για γέφυρα 
ενός (1) ανοίγματος θεωρητικού μήκους 37.50m, συνολικού μήκους από αρμό σε αρμό 
39.90m και μεταβλητού πλάτους καταστρώματος κυμαινόμενου από 13,50 m έως 13.70 
m. Ο φορέας ανωδομής διαμορφώνεται με 5 προκατασκευασμένες, προεντεταμένες 
δοκούς ύψους 2,25m, πρόπλακες πάχους 10cm και έγχυτη πλάκα καταστρώματος από 
οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20cm. Η θεμελίωση των τοιχοειδών ακροβάθρων γίνεται, 
στο μεν ακρόβαθρο Α1 με πασσάλους διαμέτρου Φ1.20m στο δε ακρόβαθρο Α2 
επιφανειακή. 

 

Γέφυρα Γ9  στη Χ.Θ. 12+696.85                  

Η Γέφυρα Γ9 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια μικρού βάθους 
(<10m),  βρίσκεται οριζοντιογραφικά  σε ευθυγραμμία με αμφικλινή επίκλιση 2,5% και 
μηκοτομικά ακολουθεί ανοδική κλίση. Πρόκειται για γέφυρα ενός (1) ανοίγματος 
θεωρητικού μήκους 37.50m, συνολικού μήκους  από αρμό σε αρμό 39.90m και σταθερού 
πλάτους καταστρώματος 13,50 m συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων, πλάτους 
2.0m  έκαστο.  Ο φορέας ανωδομής διαμορφώνεται με 5 προκατασκευασμένες, 
προεντεταμένες δοκούς ύψους 2,25m, πρόπλακες πάχους 10cm και έγχυτη πλάκα 
καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20cm.  

Η θεμελίωση των τοιχοειδών ακροβάθρων είναι  επιφανειακή. 
 
 
ΤΜΗΜΑ    Γ 
 

α/α 
Ονομασία - 

Τύπος 
τεχνικού 

Χ.Θ. 
 

Μέθοδος κατασκευής φορέα 
 

Σύντομη περιγραφή 
 

1 
Γέφυρα 
Γ10.1 

13+008,30 

Επί τόπου σκυροδέτηση με 
συμβατικά ικριώματα Casted 
in-situ using conventional 
scaffolding). 

Γέφυρα 1 ανοίγματος, συνολικού 
μήκους 44,40 και μεταβλητού 
πλάτους  

2 Γέφυρα Γ10 13+477,00 

Επί τόπου σκυροδέτηση επί 
συμβατικών ικριωμάτων 
Casted in-situ using 
conventional scaffolding) με 
διαμόρφωση δαπέδου 

Γέφυρα 3 ανοιγμάτων συνολικού        
μήκους 72,00m και πλάτους 
καταστρώματος 14,45 m 
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εργασίας με προσωρινή 
επίχωση και σωληνωτούς 
οχετούς για τη διευθέτηση 
της ροής στη φάση 
κατασκευής 

3 Γέφυρα Γ11 14+265,45 

Επί τόπου σκυροδέτηση επί 
συμβατικών ικριωμάτων 
(Casted in-situ using 
conventional scaffolding) με 
διαμόρφωση δαπέδου 
εργασίας με προσωρινή 
επίχωση και σωληνωτούς 
οχετούς για τη διευθέτηση 
της ροής στη φάση 
κατασκευής 

Γέφυρα 4 ανοιγμάτων 
συνολικού    μήκους 
158,00m και μεταβλητού 
πλάτους 

4 Γέφυρα Γ12 14+760,00 

Επιτόπου σκυροδέτηση επί 
συμβατικών ικριωμάτων 
(Casted in-situ using 
conventional scaffolding). 

Γέφυρα 1 ανοίγματος, συνολικού 
μήκους 27,10 και πλάτους 
καταστρώματος 15,50 m 
 

5 Γέφυρα Γ13 15+489,50 

Επιτόπου σκυροδέτηση επί 
συμβατικών ικριωμάτων 
(Casted in-situ using 
conventional scaffolding). 

Γέφυρα 1 ανοίγματος, συνολικού 
μήκους 27,10 m και πλάτους 
καταστρώματος 15,50 m 
 

6 Γέφυρα Γ14 15+692,50 

Επιτόπου σκυροδέτηση επί 
συμβατικών ικριωμάτων 
(Casted in-situ using 
conventional scaffolding). 

Γέφυρα 2 ανοιγμάτων, συνολικού 
μήκους 58,00m και πλάτους 
καταστρώματος 14,93 m 
 

 
Γέφυρα 10.1  στη Χ.Θ. 13+008,30                   
Η Γέφυρα Γ10.1 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια βάθους <10m,  
βρίσκεται οριζοντιογραφικά  στην αρχή της σε κλωθοειδή και καταλήγει σε τόξο ακτίνας 
R=50m. Μηκοτομικά η ερυθρά ακολουθεί ανοδική κλίση και η επίκλισή του 
καταστρώματος είναι μεταβλητή μονοκλινής. Πρόκειται για γέφυρα ενός (1) ανοίγματος 
θεωρητικού μήκους 42,00m, συνολικού μήκους  από αρμό σε αρμό 44.40m και 
μεταβλητού πλάτους καταστρώματος κυμαινόμενου από 14,74 m έως 15,50m. Η διατομή 
του φορέα ανωδομής είναι κιβωτιοειδής μονοκυψελική από προεντεταμένο σκυρόδεμα 
ύψους 3.00m με συμπαγείς διαδοκίδες στα ακρόβαθρα. Η θεμελίωση των τοιχοειδών 
ακροβάθρων γίνεται, στο μεν ακρόβαθρο Α1 με πασσάλους διαμέτρου Φ1.20m στο δε 
ακρόβαθρο Α2 επιφανειακή. 

 

Γέφυρα 10  στη Χ.Θ. 13+477,00 

Γέφυρα 3 ανοιγμάτων συνολικού μήκους 72,0μ.  για τη διέλευση της οδού πάνω από 
μισγάγγεια βάθους 15m περίπου.  Οριζοντιογραφικά η γέφυρα βρίσκεται σε καμπύλη 
αποτελούμενη από  κλωθοειδή και εν συνεχεία κυκλικό τόξο ακτίνας 110μ. Μηκοτομικά η 
ερυθρά ακολουθεί ανωφερική κλίση και η επίκλιση είναι αρχικά αμφικλινής  ενώ εν 
συνεχεία μονοκλινής.  Πρόκειται για γέφυρα τριών (3) ανοιγμάτων θεωρητικού μήκους 
έκαστο 21.50m, 27.00m και 21.50m,  συνολικού μήκους  από αρμό σε αρμό 71.95m και 
μεταβλητού πλάτους οδοστρώματος. Η διατομή του φορέα ανωδομής είναι πλάκα με 
κυκλικά διάκενα (με εκατέρωθεν προβόλους), ύψους 1.20m και σταθερού πλάτους 
13,95m (η μεταβολή του πλάτους καταστρώματος λόγω καμπύλης σε οριζοντιογραφία 
επιτυγχάνεται με αύξηση του πλάτους του ενός πεζοδρομίου, ενώ το πλάτος του άλλου 
πεζοδρομίου παραμένει σταθερό στα 2.00m) από προεντεταμένο σκυρόδεμα με 
συμπαγείς διαδοκίδες στα μεσόβαθρα και ακρόβαθρα. Ο φορέας συνδέεται μονολιθικά με 
τα τοιχοειδή μεσόβαθρα μέγιστου ύψους 14.10m (χωρίς τη θεμελίωση), διαστάσεων σε 
κάτοψη b x d = 5,50 x 1.50m με ημικυκλικές απολήξεις στην εγκάρσια διεύθυνση  (μεγάλη 
διάσταση), ενώ εδράζεται επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων τύπου 4 στα τοιχοειδή 
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ακρόβαθρα. Η θεμελίωση των μεσοβάθρων και του ακροβάθρου γίνεται με εσχάρα 
φρεατοπασσάλων διαμέτρου Φ60 και στα ακρόβαθρα είναι επιφανειακή.   

 

Γέφυρα 11  στη Χ.Θ. 14+265,45 

Η Γέφυρα Γ11 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια βάθους 26m 
περίπου. Οριζοντιογραφικά η γέφυρα βρίσκεται σε κυκλικό τόξο ακτίνας 90m και εν 
συνεχεία σε κλωθοειδή και ευθυγραμμία ενώ μηκοτομικά ακολουθεί ανωφερική κλίση. Η 
επίκλιση είναι αρχικά αμφικλινής 2,50%, εν συνεχεία μονοκλινής 7% και στο τέλος και 
πάλι αμφικλινής 2,50%. Πρόκειται για γέφυρα 4 ανοιγμάτων θεωρητικού μήκους έκαστο 
30.00m, 35.00m, 50.00m και 40.00m,  συνολικού μήκους από αρμό σε αρμό 158,00m και 
μεταβλητού πλάτους καταστρώματος.  H διατομή του φορέα ανωδομής είναι κιβωτιοειδής 
μονοκυψελική, από προεντεταμένο σκυρόδεμα, σταθερού ύψους 2.40m στα ανοίγματα 
και ενισχύσεις (Vouten) μεταβλητού ύψους στα μεσόβαθρα και ακρόβαθρα με μέγιστο 
ύψος 3,95m στα μεσόβαθρα και 2.95m στα ακρόβαθρα και σταθερού πλάτους 13,95m (η 
μεταβολή του πλάτους καταστρώματος λόγω καμπύλης σε οριζοντιογραφία επιτυγχάνεται 
με αύξηση του πλάτους του ενός πεζοδρομίου, ενώ το πλάτος του άλλου πεζοδρομίου 
παραμένει σταθερό στα 2.00m). Ο φορέας συνδέεται μονολιθικά με τα ορθογωνικής 
συμπαγούς διατομής μεσόβαθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 5.20 x 2.00m 
και εδράζεται στα ακρόβαθρα επί σημειακού τύπου εφέδρανα (pot bearings) ενώ σε κάθε 
ακρόβαθρο προβλέπεται και εφέδρανο διατμητικού κλειδιού που δεσμεύει τη μετακίνηση 
του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση. Η θεμελίωση των μεσοβάθρων και ακροβάθρων 
(έντονες εγκάρσιες κλίσεις πρανών) γίνεται με εσχάρα φρεατοπασσάλων διαμέτρου 
Φ1,00m.   

 

Γέφυρα Γ12 στη Χ.Θ. 14+760,00 
H Γέφυρα Γ12 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια βάθους <7m 
περίπου. Οριζοντιογραφικά η γέφυρα βρίσκεται σε κυκλικό τόξο ακτίνας 50m, μηκοτομικά 
η ερυθρά ακολουθεί καθοδική κλίση και η επίκλιση είναι μονοκλινής, σταθερή 7%. 
Πρόκειται για γέφυρα ενός (1) ανοίγματος θεωρητικού μήκους 25,00m, συνολικού μήκους 
από αρμό σε αρμό 27,10m και πλάτους καταστρώματος 15,50m.  Ο φορέας ανωδομής, 
διατομής  πλάκας με κυκλικά διάκενα (με εκατέρωθεν προβόλους), ύψους 1.25m από 
προεντεταμένο σκυρόδεμα (με συμπαγείς διαδοκίδες στις στηρίξεις)  εδράζεται στα 
τοιχοειδή ακρόβαθρα επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων τύπου 4. Η θεμελίωση των 
ακροβάθρων (έντονες εγκάρσιες κλίσεις πρανών) γίνεται με εσχάρα φρεατοπασσάλων, 
διαμέτρου Φ1,00m. 
 
Γέφυρα 13  στη Χ.Θ. 15+489,00 
Η Γέφυρα Γ13 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από χαράδρα βάθους 15m 
περίπου. Οριζοντιογραφικά η γέφυρα στο μεγαλύτερο μήκος της βρίσκεται σε κυκλικό 
τόξο ακτίνας 95m  και το υπόλοιπο προς το τέλος της σε κλωθοειδή, μηκοτομικά η 
ερυθρά ακολουθεί καθοδική κλίση και η επίκλιση είναι μονοκλινής μεταβλητή με μέγιστη 
τιμή 7%. Το πλάτος οδοστρώματος στην περιοχή της γέφυρας είναι μεταβλητό. Πρόκειται 
για γέφυρα τεσσάρων (4) ανοιγμάτων, θεωρητικού μήκους ανοιγμάτων 27.65m, 35.20m,  
35.20m και 27.65m στον άξονα της οδοποιίας, συνολικού μήκους  από αρμό σε αρμό 
128,00m και σταθερού πλάτους καταστρώματος 14.55μ. (η μεταβολή του πλάτους 
οδοστρώματος λόγω καμπύλης σε οριζοντιογραφία επιτυγχάνεται με αύξηση του 
πλάτους του ενός πεζοδρομίου, ενώ το πλάτος του άλλου πεζοδρομίου παραμένει 
σταθερό στα 2.00m).  
Ο φορέας ανωδομής, διατομής κιβωτιοειδούς, μονοκυψελικής (με κεκλιμένους κορμούς),  
σταθερού ύψους 2,25m από προεντεταμένο σκυρόδεμα (διαμήκη προένταση) συνδέεται 
μονολιθικά με τα τοιχοειδή  μεσόβαθρα μέγιστου ύψους 14.70m (χωρίς τη θεμελίωση), 
διαστάσεων σε κάτοψη b x d = 5,50 x 1.00m με ημικυκλικές απολήξεις στην εγκάρσια 
διεύθυνση  (μεγάλη διάσταση) και εδράζεται επί εφεδράνων σημειακού τύπου (pot 
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bearing) στα τοιχοειδή ακρόβαθρα, ενώ σε κάθε ακρόβαθρο προβλέπεται και εφέδρανο 
διατμητικού κλειδιού που δεσμεύει τη μετακίνηση του φορέα στην εγκάρσια διεύθυνση. 
Η θεμελίωση των μεσοβάθρων και του νοτίου ακροβάθρου γίνεται με εσχάρα 
φρεατοπασσάλων διαμέτρου Φ1,00m ενώ η θεμελίωση του βορείου ακροβάθρου είναι 
επιφανειακή.  
 
 

Γέφυρα 14  Χ.Θ. 15+692,50 

Η Γέφυρα Γ14 εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από μισγάγγεια  βάθους 12m.  
Οριζοντιογραφικά η γέφυρα βρίσκεται σε μικρού μήκους τμήμα στην αρχή της σε 
κλωθοειδή, ενώ το υπόλοιπο σε κυκλικό τόξο ακτίνας 70m, μηκοτομικά η ερυθρά 
ακολουθεί  καθοδική κλίση και εν συνεχεία ανοδική κλίση και η επίκλιση είναι μονοκλινής,  
μεταβλητή με μέγιστη τιμή 7%. Λόγω καμπύλης,  το πλάτος οδοστρώματος στην περιοχή 
της γέφυρας  είναι μεταβλητό. Πρόκειται για μια γέφυρα δύο (2) ανοιγμάτων θεωρητικού 
μήκους 27,78m έκαστο στον άξονα της οδοποιίας, συνολικού μήκους 58.00m και 
σταθερού πλάτους καταστρώματος 14.93m (η μεταβολή του πλάτους οδοστρώματος 
λόγω καμπύλης σε οριζοντιογραφία επιτυγχάνεται με αύξηση του πλάτους του ενός 
πεζοδρομίου, ενώ το πλάτος του άλλου πεζοδρομίου παραμένει σταθερό στα 2.00m). Ο 
φορέας ανωδομής, διατομής πλάκας με κυκλικά διάκενα (με εκατέρωθεν προβόλους), 
ύψους 1.40m από προεντεταμένο σκυρόδεμα (με συμπαγείς διαδοκίδες στις στηρίξεις) 
συνδέεται μονολιθικά με το τρίστυλο μεσόβαθρο (διατομή κάθε στύλου κυκλική Φ1,50) 
και  εδράζεται στα τοιχοειδή ακρόβαθρα επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων τύπου 4. Η 
θεμελίωση του μεσοβάθρου και του ακροβάθρου Α0 γίνεται με εσχάρα φρεατοπασσάλων 
διαμέτρου Φ1,00m ενώ η θεμελίωση του ακροβάθρου Α2 είναι επιφανειακή.  
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4.3.2 ΣΗΡΑΓΓΕΣ 
 

4.3.2.1 Γενικά 

Το τμήμα περιλαμβάνει δύο μονές σήραγγες τις Σ1 και Σ2, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται παρακάτω: 

Οι χιλιομετρικές θέσεις αρχής και τέλους των σηράγγων φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟΥ 

ΣΗΡΑΓΓΑ 
Χ.Θ. 

αρχής 
Χ.Θ. 

τέλους 

Μήκος 
τεχνικού 
στομίου 

 (m) 

Μήκος 
υπογείου 
τμήματος 

(m) 
Χ.Θ. 

τέλους 
Χ.Θ. αρχής 

Μήκος 
τεχνικού 
στομίου 

(m) 

Σ1 (Τμήμα Β) 11+296,18 11+315,78 19,60 81,05 11+396,83 11+418,93 22,10 

Σ2 (Τμήμα Γ)  12+821,93 12+834,48 12,50 75,05 12+909,53 12+972,13 62,60 

 

Οι σήραγγες είναι μονού κλάδου διπλής κατεύθυνσης. Η τυπική διατομή των σηράγγων 
περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με τις απαιτούμενες πλάγιες 
διαμορφώσεις, χωρίς Λ.Ε.Α. Το πλάτος του οδοστρώματος των σηράγγων είναι 8,5μ. Το 
πλάτος των πεζοδρομίων είναι ~1μ. Η κατασκευή τους προβλέπεται να γίνει με συμβατικά 
μέσα.  

Τα τεχνικά εισόδου και εξόδου των σηράγγων κατασκευάζονται με τη μέθοδο εκσκαφής 
και επανεπίχωσης, πλην του στομίου εξόδου της σήραγγας Σ2. Στην περιοχή της εξόδου 
της σήραγγας Σ2 έχει εντοπισθεί παλιά κατολίσθηση. Για τον λόγο αυτό έχει μελετηθεί 
στην θέση αυτή η κατασκευή τεχνικού με κάλυψη και εκσκαφή (Cover & Cut).   

Γίνεται πρόβλεψη για την αποστράγγιση και στεγάνωση των σηράγγων εσωτερικά και 
εξωτερικά αυτών. Η αποχέτευση του οδοστρώματος της σήραγγας θα περιλαμβάνει την 
κατασκευή ρείθρου σχισμής.  

Οι σήραγγες θα έχουν τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Η/Μ μελέτη αυτών. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευασθούν όλες οι 
απαραίτητες σωληνώσεις, εσοχές και κτίρια. Στα στόμια των σηράγγων θα 
κατασκευαστούν οικίσκοι, που θα φιλοξενήσουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

Τα τεχνικά των στομίων των σηράγγων θα διαμορφωθούν αρχιτεκτονικά σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες μελέτες. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα απαιτηθεί ειδική μέθοδος 
κατασκευής και ειδικός ξυλότυπος για την τελική διαμόρφωσή τους. 

Ειδικότερα: 

ΤΜΗΜΑ Β 

Σήραγγα Σ1 (γενικά γεωλογικά στοιχεία) 

Η σήραγγα «Σ1» έχει μήκος περίπου 123 μ. Τα υπερκείμενα στην σήραγγα (από την 
ερυθρά) είναι της τάξεως των 25 μέτρων το μέγιστο. Κατά μήκος της σήραγγας εκτιμάται 
πως  θα συναντηθούν σχηματισμοί του μολασσικού υποβάθρου στους οποίους θα 
επικρατούν οι τόφφοι και τα ηφαιστειακά λατυποπαγή. Επίσης, τοπικά εκτιμάται πως θα 
συναντηθούν ιλυόλιθοι και ψαμμίτες.  Οι παραπάνω σχηματισμοί τέμνονται από 
ασυνέχειες όπως η γεωλογική στρώση, ρήγματα και διακλάσεις. Στην σήραγγα 
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διαμορφώνεται υδροφόρος ορίζοντας, συνεπώς κατά την διάνοιξη αναμένονται εισροές 
υπογείων υδάτων.  

ΤΜΗΜΑ Γ 

Σήραγγα Σ2 (γενικά γεωλογικά στοιχεία) 

Η σήραγγα «Σ2» έχει μήκος περίπου 150 μ. Τα υπερκείμενα στην σήραγγα (από την 
ερυθρά) είναι της τάξεως των 35 μέτρων το μέγιστο. Κατά μήκος της σήραγγας εκτιμάται 
πως  θα συναντηθούν σχηματισμοί του μολασσικού υποβάθρου στους οποίους θα 
επικρατούν οι τόφφοι και τα ηφαιστειακά λατυποπαγή. Στο στόμιο εξόδου της σήραγγας 
επί των μολασσικών ιζημάτων επικάθονται υλικά κατολισθήσεων. Οι παραπάνω 
σχηματισμοί τέμνονται από ασυνέχειες όπως η γεωλογική στρώση, ρήγματα και 
διακλάσεις. Στην σήραγγα διαμορφώνεται υδροφόρος ορίζοντας, συνεπώς κατά την 
διάνοιξη αναμένονται εισροές υπογείων υδάτων. 

 

4.3.2.2 Διάνοιξη, υποστήριξη σηράγγων 

Γενικά 

Οι σήραγγες διάτρησης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο 
κατασκευής σηράγγων, τις ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ και τις αντίστοιχες οριστικές μελέτες.  

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν: 

1. Κατασκευή στομίων σήραγγας, 

2. Όρυξη σήραγγας, 

3. Μέτρα άμεσης (προσωρινής) υποστήριξης βραχόμαζας. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αναμένεται να συναντηθούν κατά τη διάνοιξη των 
σηράγγων κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας. Ανάλογα με τη κατηγορία 
βραχόμαζας προσδιορίζονται: 

 

1. Οι μέθοδοι όρυξης, 

2. Τα μέτρα προσωρινής προστασίας 

 

Ο σκοπός της εφαρμογής των στοιχείων της υποστήριξης είναι να καταστεί δυνατή η 
αυτοϋποστήριξη της βραχόμαζας. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα πρέπει η 
τοποθέτησή τους να γίνεται το γρηγορότερο δυνατό.  

Συνήθη μέσα υποστήριξης αποτελούν το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (με ή χωρίς 
ενσωματωμένο δομικό πλέγμα), οι διάφοροι τύποι ηλώσεων βράχου (απλές, τύπου 
swellex, self drilling κ.λ.π.), τα μεταλλικά και δικτυωτά πλαίσια υποστήριξης, οι μεταλλικοί 
δοκοί προπορείας (σε δυσμενείς περιοχές), οι αποστραγγιστικές οπές κ.λ.π. Τα 
προτεινόμενα μέτρα υποστήριξης ανά κατηγορία βραχόμαζας παρουσιάζονται στα σχέδια 
της μελέτης. Η Ε.Ο.Α.Ε μπορεί να διατάξει πρόσθετα ή ελάσσονα μέτρα προστασίας.  

 

Σήραγγα Σ1 

Στόμια σήραγγας 

Στην περιοχή των στομίων της σήραγγας, προβλέπεται η τοποθέτηση αγκυρίων 
ολόσωμης πάκτωσης Ø25/s500, η τοποθέτηση βλήτρων προπορείας βράχου ολόσωμης 
πάκτωσης Ø25, S500s και αποστραγγιστικών οπών 3’’ τοποθετούμενες σε πεσσοειδή 
διάταξη και εναλλάξ του καννάβου των αγκυρίων. Τα παραπάνω μέτρα κατασκευάζονται 
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σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις πραγματικές επί τόπου συνθήκες όπως 
αποκαλύπτονται κατά την φάση κατασκευής του έργου. 

 

Σήραγγα Σ2 

Στόμιο εισόδου  

Στην περιοχή του στομίου εισόδου της σήραγγας, προβλέπεται η τοποθέτηση αγκυρίων 
ολόσωμης πάκτωσης Ø25/s500, η τοποθέτηση βλήτρων προπορείας βράχου ολόσωμης 
πάκτωσης Ø25, S500s και αποστραγγιστικών οπών 3’’ τοποθετούμενες σε πεσσοειδή 
διάταξη και εναλλάξ του καννάβου των αγκυρίων. Τα παραπάνω μέτρα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις πραγματικές επί τόπου συνθήκες όπως 
αποκαλύπτονται κατά την φάση κατασκευής του έργου. 

 

Στόμιο εξόδου  

Στην περιοχή του στομίου εξόδου της σήραγγας έχει εντοπισθεί παλιά κατολίσθηση. Για 
την παρακολούθηση των εδαφικών μετακινήσεων της κατολίσθησης αυτής, έχει 
εγκατασταθεί το αποκλισιόμετρο ΔΝ-03. Για την προστασία της οδού από την 
κατολίσθηση, μελετήθηκε στην θέση αυτή η κατασκευή τεχνικού με κάλυψη και εκσκαφή 
(Cover & Cut), από την Χ.Θ. 12+909,53 μέχρι την Χ.Θ. 12+972,13.  

Οι εργασίες κατασκευής του τεχνικού περιλαμβάνουν πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C25/30 d=1,00m, επί πασσάλων. Οι πάσσαλοι κατασκευάζονται από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25, με διάμετρο Ø80/1,20m & Ø100/1,50m και σε μήκη ίσα με L=14,00m, 
L=16,00m, 18,00m και L=20,00m σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 

Επίσης το προσωρινό όρυγμα που δημιουργείται για την κατασκευή των πασσάλων και 
της πλάκας επανεπιχώνεται.  

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ενεργοποίησης της κατολίσθησης από την 
διατάραξη του εδάφους που μπορεί να προκληθεί από τις υπόγειες εκσκαφές 
προβλέπονται τα εξής:  

α) Οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή των πρανών του προσωρινού ορύγματος (και 
η αμέσως επακόλουθη επανεπίχωση αυτού) που είναι προαπαιτούμενο για την 
κατασκευή των πασσάλων και της πλάκας του Cover & Cut θα γίνουν σε ξηρή περίοδο 
του έτους. 

β) Οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας Σ2 και οι εργασίες 
υπόγειας εκσκαφής κάτω από το τεχνικό Cover & Cut  θα ξεκινήσουν μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του τεχνικού αυτού και της επανεπίχωσής του. 
Επίσης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τεχνικού Cover & Cut θα ξεκινήσουν 
και οι εργασίες διαμόρφωσης των πρανών εκσκαφής για τις θεμελιώσεις των βάθρων της  
επόμενης γέφυρας Γ10.1(Α).  

γ) Όλες οι υπόγειες εκσκαφές της σήραγγας (υπόγειο και Cover & Cut) θα γίνουν κυρίως 
με μηχανικά μέσα και με περιορισμένη/ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών κατόπιν ειδικής 
μελέτης. Αυτό προβλέπεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διατάραξης της μάζας της 
κατολίσθησης από εκτεταμένες δονήσεις.  

δ) Για τον έλεγχο των υπογείων υδάτων στην περιοχή της κατολίσθησης θα τοποθετηθεί 
πιεζόμετρο και θα παρακολουθείται η στάθμη των υπογείων υδάτων. Ομοίως για τον 
έλεγχο των εδαφικών μετακινήσεων της κατολίσθησης θα λαμβάνονται μετρήσεις από το 
υφιστάμενο αποκλισιόμετρο ΔΝ-03. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός ακόμη 
αποκλισιόμετρου και επιφανειακών μαρτύρων.  



K:\A70220\Cons\tefxi\TP_ 5526.doc                                    - 18 –                               70220/5526/B02 

ε) Για τον έλεγχο των δονήσεων (από τις εργασίες εκσκαφής της σήραγγας) στην περιοχή 
της σήραγγας προβλέπεται η εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου.  

Οι μετρήσεις από τα παραπάνω όργανα θα λαμβάνονται και θα επεξεργάζονται από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου, της έγκρισης της υπηρεσίας, με 
κατάλληλη εμπειρία. Η αξιολόγηση των μετρήσεων θα γίνεται από έμπειρο τεχνικό 
γεωλόγο και γεωτεχνικό μηχανικό (εμπειρία >12 ετών σε γεωτεχνικές μελέτες) που θα 
περιλαμβάνονται στο προσωπικό του Αναδόχου. 

 

4.3.2.3 Τελική επένδυση - στεγάνωση σήραγγας 

Προκειμένου να επιτευχθεί η στεγάνωση των σηράγγων, μεταξύ της μόνιμης επένδυσης 
και της άμεσης υποστήριξης της σήραγγας τοποθετείται στρώση στεγανωτικής μεμβράνης 
επενδεδυμένη με γεωύφασμα που οδηγεί τα υπόγεια νερά της βραχομάζας σε αγωγούς 
συλλογής στην περιοχή του πυθμένα της σήραγγας.  

Η τελική επένδυση προβλέπεται να γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με χρήση 
σιδηρότυπου προς τις ορατές επιφάνειες. Για την πλήρωση τυχόν κενών στον θόλο της 
σήραγγας προβλέπεται η εκτέλεση τσιμεντενέσεων επαφής. Η τελική επένδυση θα έχει 
εσοχές και σωληνώσεις για την υποδοχή Η/Μ εγκαταστάσεων.  

 

4.3.2.4 Υδραυλικά έργα σηράγγων 

Συλλογή και διευθέτηση επιφανειακών απορροών στην περιοχή των στομίων 

Τα υδραυλικά έργα που απαιτούνται για τη συλλογή και διευθέτηση των επιφανειακών 
απορροών στην περιοχή των στομίων των σηράγγων για την εξασφάλιση του έργου κατά 
τη φάση της κατασκευής και της λειτουργίας του είναι τα ακόλουθα: 

 τάφροι για την αναχαίτιση των ανάντη απορροών και τα αντίστοιχα  έργα διευθέτησης 

 τάφροι στα στόμια της σήραγγας 

 τάφροι στην περιοχή των ορυγμάτων πριν από τα στόμια της σήραγγας. 

Σύστημα αποχέτευσης σήραγγας 

Το σύστημα αποχέτευσης που θα εφαρμοστεί είναι τύπου ρείθρου σχισμής. Το ρείθρο 
σχισμής θα εκτονώνεται, όπως δείχνεται στην μελέτη, μέσω φρεατίων σιφωνισμού σε 
αγωγό αποχέτευσης διαμέτρου Ø400, ο οποίος θα διέρχεται από το μέσω της λωρίδας 
κυκλοφορίας. Ο συλλεκτήριος  αγωγός αποχέτευσης θα καταλήγει στη Δεξαμενή 
Συγκράτησης Ρύπων.  

Σύστημα αποστράγγισης σήραγγας 

Για την αποστράγγιση της σήραγγας προβλέπεται γεωύφασμα, στεγανωτική μεμβράνη 
περιμετρικά της διατομής εκσκαφής και διαμήκη στραγγιστήρια Ø200, τα οποία θα 
εκτονώνονται ανά διαστήματα σε συλλεκτήριο αγωγό αποστράγγισης διαμέτρου Ø400, ο 
οποίος θα διέρχεται από το μέσο της λωρίδας κυκλοφορίας και θα οδηγείται σε φυσικό 
αποδέκτη. Προβλέπεται η κατασκευή δύο φρεατίων επίσκεψης διαστάσεων 1,50/1,70 x 
0,70m και ύψους 4,25m στις Χ.Θ. 11+372,08 και 11+334,53  σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης.  

Για την απομείωση των υδραυλικών πιέσεων των υπογείων υδάτων στην περιοχή της 
κατολίσθησης κατασκευάζονται στην αριστερή παρειά του τεχνικού 10 οπές 
αποστράγγισης Ø150 μήκους 15μ εκάστη.   

Στον πυθμένα της σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή στραγγιστικής στρώσης  πάχους 
30 εκ (αντί του πορώδους σκυροδέματος που δείχνεται στα σχέδια της μελέτης). Η 
εκτόνωση της στραγγιστικής στρώσης και στις δύο σήραγγες (σχέδιο C403) θα γίνει στην 
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διατομή συναρμογής της μόνιμης επένδυσης υπογείως εκσκαπτόμενου έργου με το 
τεχνικό εκσκαφής και επανεπίχωσης στο στόμιο της σήραγγας (χαμηλό σημείο).  

 

4.3.2.5 Ενόργανη παρακολούθηση σηράγγων 

Κατά την διάρκεια των εργασιών διάνοιξης (εκσκαφή και άμεση υποστήριξη) των 
σηράγγων, θα εγκατασταθούν όργανα παρακολούθησης με σκοπό τη συνεχή συλλογή 
στοιχείων και δεδομένων και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των υπογείων έργων και της 
περιβάλλουσας αυτών βραχόμαζας, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
ενόργανης παρακολούθησης. 
Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης θα εγκατασταθεί σε στόμιο της κάθε 
σήραγγας σε θέση ασφαλώς προσβάσιμη, προστατευμένο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στην ΕΤΕΠ 13-05-15-00, θα διαθέτει μόνιμη παροχή ρεύματος και θα συνδεθεί κατάλληλα 
με όλα τα αντίστοιχα όργανα τελικής επένδυσης της σήραγγας (π.χ. όργανα μέτρησης 
πίεσης πετρώματος, πιεζόμετρα, όργανα μέτρησης παραμορφώσεων). 

 
4.3.2.6  Εργασίες βαφής σηράγγων 

Οι σήραγγες θα βαφούν σε όλο το μήκος τους συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών 
εισόδου και εξόδου, έως το ύψος των 4,5 μέτρων περίπου από το πεζοδρόμιο (δηλ. ως το 
ύψος του περιτυπώματος) χωρίς να βαφεί η οροφή.  

Τα υλικά βαφής που θα είναι εποξειδικής βάσης και ο τρόπος βαφής αναλύονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων.  
 
4.3.4  Τοίχοι αντιστήριξης 
 
Προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που ορίζονται από τις 
εγκεκριμένες μελέτες,. Δίνεται ο παρακάτω πίνακαςς τοίχων: 
 

~Χ.Θ 
ΤΜΗΜΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

~ΜΗΚΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α Τοίχος σκυροδέματος Τ1 9+382,51 9+590 207,49 

Β Τοίχος σκυροδέματος Τ2 12+630,05 12+653,81 23,76 

Τοίχος σκυροδέματος Τ3 13+150 13+223 73,00 

Τοίχος σκυροδέματος Τ4 13+320 13+370 50,00 

Τοίχος σκυροδέματος Τ5 14+551,80 14+630,00 78,20 

Τοίχος σκυροδέματος Τ6 15+408,80 15+418,18 9,38 

Τοίχος σκυροδέματος Τ7 15+651,88 15+660,86 8,98 

Τοίχος σκυροδέματος Τ8 15+724,22 15+790 65,78 

Τοίχος σκυροδέματος Τ9 15+875 15+890 15,00 

Γ 

Τοίχος σκυροδέματος Τ10 15+938,80 15+970,00 31,20 

 
Επίσης προβλέπονται τοίχοι εκατέρωθεν των ακροβάθρων των τεχνικών οι οποίοι 
φαίνονται στις εγκεκριμένες μελέτες των τεχνικών.   
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4.3.5  Μικρά Τεχνικά Έργα 
 
Στα μικρά τεχνικά έργα που θα κατασκευασθούν στην αρτηρία περιλαμβάνονται 
κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί. 
Οι θέσεις των οχετών έχουν καθορισθεί στις Οριστικές υδραυλικές μελέτες και οι 
διαστάσεις τους έχουν προκύψει από υδραυλικούς υπολογισμούς ή και από τον Φάκελο 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ, προκειμένου να χρησιμεύσουν και ως διαβάσεις αγρίων ζώων. 
Ακολουθούν ανά τμήμα, πίνακες των  οχετών της αρτηρίας και του παράπλευρου –
τοπικού οδικού δικτύο, των οποίων οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις (σε ότι αφορά τα 
μήκη) θα οριστικοποιηθούν με την μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθούν σύμφωνα με τα 
πρότυπα. 
 
ΤΜΗΜΑ Α 
Α) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. 
 

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗ  

(πλάτος x ύψος) 
ΜΗΚΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 
O19 8+620.61 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X3.0 53.74 
Ο20 8+878.27 ΑΡΤΗΡΙΑ 3.0X4.0 55.59 

 
 
ΤΜΗΜΑ Β 
Α) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. 
 

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗ  

(πλάτος x ύψος) 
ΜΗΚΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 
Ο21 9+687.39 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 32.60 
Ο22 10+076.71 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 47.04 
Ο23 10+127.96 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 30.49 
Ο24 10+246.43 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 56.20 
Ο25 10+316.61 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 31.78 
Ο26 10+423.69 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 25.16 
Ο27 11+441.09 ΑΡΤΗΡΙΑ 3.0X3.0 38.18 
Ο28 11+759.84 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X3.0 28.87 
Ο29 11+918.78 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 23.32 
Ο30 11+997.09 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 24.28 
Ο31 12+082.54 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 25.17 

 
ΤΜΗΜΑ Γ 
Α) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. 
 

ΟΔΟΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗ  

(πλάτος x ύψος) 
ΜΗΚΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 
Ο32 13+963.25 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 36.41 
Ο33 14+479.67 ΑΡΤΗΡΙΑ 2.0X2.0 19.87 

 
Β) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. 
 

ΟΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ  
ΜΗΚΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 
Ο34 16+102.36 ΑΡΤΗΡΙΑ 2Φ400 19.69 
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4.3.6  Γενικές παρατηρήσεις για τα τεχνικά έργα  
 
Σε κάθε τεχνικό τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, την 
Τ.Σ.Υ., τις Ο.Μ.O.E. ή τα Π.Κ.Ε. Έτσι κατά κανόνα το σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων είναι 
ποιότητας C8/10, το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, το οπλισμένο σκυρόδεμα 
C20/25, C30/37 κ.λ.π., οι ορατές επιφάνειες σκυροδέματος των τεχνικών διαμορφώνονται 
με τελειώματα τύπου Γ και εφαρμόζεται αντιρρυπαντική επάλειψη στις προσπελάσιμες 
επιφάνειες σκυροδέματος κ.λ.π. 
 
 
4.4   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 
 

4.4.1   Γενικά 

Τα έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης όμβριων, που θα κατασκευασθούν, θα συλλέγουν 
τα όμβρια από το οδόστρωμα και τη γειτονική περιοχή του περιβάλλοντος χώρου (πρανή 
κ.λ.π.) έτσι ώστε να μην κατακλύζεται από νερά το οδόστρωμα σε οποιοδήποτε σημείο και 
να προστατεύεται το σώμα της οδού από διαβρώσεις και καθιζήσεις.  
Η αποχέτευση και αποστράγγιση ομβρίων του οδοστρώματος της κύριας αρτηρίας 
εξασφαλίζεται: 
α)  Με τάφρους στις οριογραμμές της οδού ή τάφρους αποχέτευσης στον πόδα των 
ορυγμάτων,  
β)  Με σύστημα γραμμικών στραγγιστηρίων – φρεατίων,  
γ) Με υπόγειο σωληνωτό δίκτυο ομβρίων και διατάξεις έργων υδροσυλλογής (φρεάτια 

κ.λπ.).  
Η προστασία από εξωτερικές λεκάνες εξασφαλίζεται: 
α) Με Διαμήκη έργα (τάφροι πρανών, οφρύος ορύγματος, ποδός επιχώματος, συνέχειας 

κ.λπ.)  
β)   Με Εγκάρσια έργα (Κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί)  
 

4.4.2 Εγκάρσια αποχέτευση 
 
Για την προστασία της οδού από τις εξωτερικές λεκάνες κατασκευάζονται εγκάρσια 
τεχνικά έργα που είναι κιβωτοειδείς ή σωληνωτοί οχετοί. Τα έργα εισόδου – εξόδου των 
οχετών παρουσιάζονται στην σχετική υδραυλική μελέτη. Πίνακες των προβλεπόμενων 
οχετών δόθηκαν στην παράγραφο 4.3.3 «Μικρά Τεχνικά Έργα» της παρούσας. 
 
Περί την Χ.Θ. 8+700 το επίχωμα της οδού καλύπτει υφιστάμενη μισγάγγεια. Για την 
αποκατάσταση της συνέχειας μισγάγγειας προβλέπεται τοπική διευθέτηση μήκους 80μ    
προκειμένου να μετατοπιστεί εκτός περιοχής επιχώματος.    
 
4.4.3 Αποχέτευση οδοστρώματος, τάφροι ορυγμάτων-επιχωμάτων, αγωγοί 
 
Τα όμβρια από την επιφάνεια του οδοστρώματος απορρέουν προς τις οριογραμμές της 
οδού, όπου συλλέγονται από επενδεδυμένες τάφρους.  

Στις περιοχές των ορυγμάτων, τα όμβρια του οδοστρώματος και των πρανών ορυγμάτων 
της οδού προβλέπεται να συλλέγονται είτε σε αβαθείς επενδεδυμένες πλευρικές 
τραπεζοειδείς τάφρους παρά το οδόστρωμα είτε σε επενδεδυμένες τραπεζοειδείς τάφρους 
αποχέτευσης παρά τον πόδα του ορύγματος. Στις περιοχές υψηλών ορυγμάτων, η 
αβαθής επενδεδυμένη τάφρος συνδυάζεται με τοίχο προστασίας έναντι καταπτώσεων. 
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Στην περιοχή υψηλών επιχωμάτων >4,00μ. σε ευθυγραμμία ή στο εσωτερικό καμπυλών, 
κατασκευάζεται αβαθής τραπεζοειδής τάφρος (έρεισμα – ρείθρο), η οποία αποφορτίζεται 
με βαθμιδωτά ρείθρα, η θέση των οποίων καθορίζεται στην υδραυλική μελέτη.  

Τα βαθμιδωτά ρείθρα καταλήγουν στο πόδι του επιχώματος, ή στο έδαφος για διάχυση με 
κατάλληλη διάταξη θραύσης ενέργειας.  
 
4.4.4 Αποστράγγιση του οδοστρώματος  

Το κύριο έργο αποστράγγισης είναι η στρώση στράγγισης του οδοστρώματος ελάχιστου 
πάχους 0,20μ. και τα γραμμικά στραγγιστήρια που τοποθετούνται στα ερείσματα των 
υψηλών ορυγμάτων, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Στις περιοχές υψηλών ορυγμάτων, 
όπου η αβαθής επενδεδυμένη τάφρος συνδυάζεται με τοίχο προστασίας έναντι  
καταπτώσεων ο αγωγός αποστράγγισης προβλέπεται κάτω από την αβαθή τάφρο με 
στεγανά φρεάτια επίσκεψης εντός αυτής. Τα γραμμικά στραγγιστήρια συλλέγουν τα 
στραγγίσματα και τα απομακρύνουν κατά περίπτωση είτε προς το πόδι του επιχώματος, 
είτε σε τάφρο συνέχειας, είτε στα φρεάτια εισόδου των οχετών είτε στο έδαφος για 
διήθηση. Προβλέπονται φρεάτια επίσκεψης σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της Ε.Ο.Α.Ε 
και την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
 
4.5  ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Το έργο προβλέπεται να σημανθεί με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 
  
4.5.1 Στηθαία ασφαλείας 

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) που θα τοποθετηθούν στο έργο θα είναι κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη ασφάλισης της 
οδού. Στις θέσεις που προβλέπονται τέτοια συστήματα θα τοποθετούνται:  
Α) στα επιχώματα της αρτηρίας μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη.   
Β) Στα ορύγματα της αρτηρίας είτε μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, είτε τοίχος 
σκυροδέματος που λειτουργεί ως βραχοπαγίδα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.  

 

4.5.2    Σήμανση 

4.5.2.1  Κατακόρυφη σήμανση 

Θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες πληροφοριακές, ρυθμιστικές, 
προειδοποιητικές επικίνδυνων θέσεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Οι 
πληροφοριακές πινακίδες της οδού θα κατασκευασθούν ως πινακίδες υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας με γραφή από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ και υπόβαθρο από μεμβράνη 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ.  

Ο τύπος των χαρακτήρων που εφαρμόζεται είναι της γραμμικής ANTIQUA χωρίς 
«πατούρες» σύμφωνε με DIN 1451, Μέρος 2. 

Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη (ή και τις εντολές της Υπηρεσίας) θα τοποθετηθούν 
πλαστικοί οριοδείκτες με ανακλαστήρες. Όμοια, επί των τοίχων βραχοπαγίδας θα 
τοποθετηθούν ανακλαστήρες.  

 

4.5.2.2  Διαγράμμιση 

Προβλέπεται διαγράμμιση μετά την περαίωση της κατασκευής του συνόλου των 
εργασιών. Η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
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Ειδικότερα αναφέρεται ότι : 
- Οι οριογραμμές της αρτηρίας διαμορφώνονται ως συνεχείς γραμμές πλάτους 0,20μ.,  
- Ο διαχωρισμός μεταξύ λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης κυκλοφορίας διαμορφώνονται 

ως διπλή συνεχής γραμμή  πάχους – κενού - πάχους 0,10 μ.– 0,10μ. – 0,10μ. 
- Ο διαχωρισμός μεταξύ των λωρίδων ίδιας κατεύθυνσης διαμορφώνεται ως διακεκομμένη 

γραμμή με μήκος γραμμής 3μ, μήκος κενού 6μ και πάχους 0,12μ. 
 

4.5.3 Περίφραξη της οδού 

Προβλέπεται η αρτηρία να περιφραχθεί με περίφραξη μέσου ύψους 1,62μ. η οποία θα 
κατασκευασθεί σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. Στα τελευταία μέτρα της αρτηρίας τοποθετείται 
ενισχυμένη υπερυψηλή περίφραξη ύψους 3,00μ.  
 
 

4.5.4  Σήμανση - ασφάλιση κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

Θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο τα οποιαδήποτε έργα οριζόντιας και 
κατατακόρυφης σήμανσης – ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας με παρακαμπτήριους οδούς και για οποιοδήποτε λόγο 
ασφαλείας. Επιπλέον όπου απαιτείται, προβλέπεται προσωρινή διαγράμμιση για τις 
εκτροπές της κυκλοφορίας και για όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί 
 
Η προσωρινή εργοταξιακή σήμανση θα γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή σήμανσης 
εκτελούμενων έργων που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9.7.03 απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 
 
4.6   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει: 
 Εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των σηράγγων Σ1 Συήνης και Σ2 

Μακροκάμπου και των προσβάσεών τους. 
 Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναμονής δικτύων ΟΚΩ καθ΄ όλο το μήκος του 

έργου 
 Καλώδια οπτικών ινών για τη λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου 

των σηράγγων, 
 Εργασίες οδοφωτισμού στον προσωρινό κόμβο σύνδεσης του Δημαρίου 
 
Όλες οι Η-Μ Εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε., τις 
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., τις εγκεκριμένες Μελέτες και τα Πρότυπα Κατασκευής Η/M Εγκαταστάσεων 
της Ε.Ο.Α.Ε. 
 
Αναλυτικά προβλέπονται οι κάτωθι Η/Μ εγκαταστάσεις ανά περίπτωση : 
 
4.6.1  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Οδοφωτισμός προβλέπεται να κατασκευασθεί στον προσωρινό κόμβο Δημαρίου και στις 
εισόδους/εξόδους των σηράγγων (βλέπε παρακάτω). 

 
4.6.2  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

 
Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των σηράγγων περιλαμβάνονται: 
 
 Παροχή και Διανομή ηλεκτρικής ισχύος  
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 Φωτισμός σήραγγας και οδών προσέγγισης 
 Ερμάρια Ανάγκης Σήραγγας τύπου «ΙΙ» (φορητοί πυροσβεστήρες) 
 Συστήματα Επιτήρησης και Ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων 

(Σταθμοί Αυτοματισμού) 
 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των Χώρων Ηλεκτρικών Πινάκων (Electrical 

rooms) των σηράγγων. 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται συγκεντρωτικά οι εγκαταστάσεις με τις οποίες 
εξοπλίζεται κάθε μία από τις σήραγγες που θα κατασκευαστούν στο έργο αυτό. 
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Σ1 Συήνης √ √  √    √  √ 

Σ2 Μακροκάμπου √ √  √    √  √ 

 
Οι εγκαταστάσεις τηλεφώνων ανάγκης δικτύου Ethernet της εγκεκριμένης μελέτης Η/Μ, 
που διασυνδέουν τις δύο σήραγγες με την σήραγγα Σμίνθης, η οποία βρίσκεται σε άλλο 
τμήμα και θα κατασκευαστεί μελλοντικά, δεν θα κατασκευαστούν με την παρούσα 
εργολαβία. 
 

Αναλυτικότερα : 

4.6.2.1  Παροχή και Διανομή Ηλεκτρικής Ισχύος 
 

Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος στις σήραγγες θα γίνει από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης 
(3X400V-230V/50Hz) της ΔΕΗ.  
Κάθε παροχή εξυπηρετεί τις Η-Μ εγκαταστάσεις της αντίστοιχης σήραγγας, τον φωτισμό 
των οδών προσέγγισης σε αυτή, τον Χώρο Ηλεκτρικών Πινάκων της και ότι άλλο 
απαιτείται κατά περίπτωση. 
 
Στον Χώρο Ηλεκτρικών Πινάκων κάθε σήραγγας περιλαμβάνονται: 
 
 Δίκτυο Χ.Τ. 3Χ400V από το τερματικό σημείο της ΔΕΗ μέχρι τον Γενικό Πίνακα 

Χαμηλής Τάσης 
 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης 
 Συστοιχία Πυκνωτών Αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος (διόρθωση cosφ) 
 Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), για το φωτισμό ασφαλείας και τα 

ηλεκτρονικά συστήματα, μαζί με τους συσσωρευτές NiCd, με ικανή χωρητικότητα 
συνεχούς λειτουργίας για 30 λεπτά της ώρας. 

 Καλωδιώσεις διασύνδεσης Χ.Τ. του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης με το UPS. 
 Καλωδιώσεις των μανδαλώσεων και της προστασίας των πινάκων 
 Γειώσεις προστασίας και λειτουργίας 
 Παροχές προς τις επιμέρους καταναλώσεις (φωτιστικά σώματα, συστήματα κλπ.) που 

θα κατασκευάζονται υπόγειες μέσα σε σωλήνες κατά την διαδρομή τους από το κτίριο 
προς την σήραγγα 



K:\A70220\Cons\tefxi\TP_ 5526.doc                                    - 25 –                               70220/5526/B02 

 
Σε κάθε σήραγγα θα κατασκευασθεί θεμελιακή γείωση αποτελούμενη από χαλύβδινη 
γαλβανισμένη ταινία γείωσης που οδεύει στο δεξιό και αριστερό πέδιλο και σε όλο το 
μήκος της σήραγγας, μέσα στο οπλισμένο σκυρόδεμα της τελικής επένδυσης, σύμφωνα 
με τα Πρότυπα Κατασκευής Η/Μ Εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ. 
 
Η διανομή θα γίνεται με καλώδια μέσω των υποδομών Η/Μ εγκαταστάσεων σε σωλήνες 
ενσωματωμένους στα πεζοδρόμια και στην τελική επένδυση της σήραγγας. Τα καλώδια 
θα είναι πυράντοχα για τα συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Η/Μ Εγκαταστάσεων. 

 
4.6.2.2 Φωτισμός σηράγγων και οδών προσέγγισης 

 
Το σύστημα φωτισμού στις σήραγγες θα είναι συμμετρικού τύπου, με φωτιστικά LED. 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες για την τροφοδοσία και τον έλεγχο των κυκλωμάτων φωτισμού, θα 
εγκατασταθούν στους Χώρους Ηλεκτρικών Πινάκων των σηράγγων. 
Εξωτερικά των σηράγγων θα εγκατασταθούν μετρητές εξωτερικής λαμπρότητας 
(φωτόμετρο L20) για την ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού. 
Ο φωτισμός των σηράγγων θα ελέγχεται από το Σύστημα Ελέγχου Σήραγγας.  
Επίσης θα ηλεκτροφωτιστούν οι οδοί προσέγγισης των σηράγγων με νυκτερινό φωτισμό. 
 
4.6.2.3   Ερμάρια Ανάγκης Σήραγγας (Ε.Α.Σ.) 

 
Προβλέπεται η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός Ερμαρίων Ανάγκης Σήραγγας (ΕΑΣ) τύπου 
«ΙΙ» σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Π.Κ.Ε. 
 

 
4.6.2.4 Σύστηματα ελέγχου Σήραγγας (Σταθμοί αυτοματισμού)  

                       
Σε κάθε σήραγγα θα εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα επιτήρησης και ελέγχου των 
παρακάτω εγκαταστάσεων: 
i. Φωτισμός σηράγγων (Φωτόμετρα, Πίνακες φωτισμού με τις διατάξεις ελέγχου 

βαθμίδων, μονάδες Dali Gateways) 
ii. Εγκαταστάσεις Υποσταθμών (ΧΤ) 
iii.  Συστήματα ασφάλειας στον ΧΗΠ (συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευση) 
 
Κάθε σύστημα θα αποτελείται από: 
 Σταθμό αυτοματισμού με τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και τα 

επιμέρους στοιχεία του, στον οποίο θα διασυνδέονται καλωδιακά οι 
προαναφερόμενες εγκαταστάσεις μέσω των κατάλληλων αισθητηρίων, ρελέ κλπ. 

 Όλα τα παραπάνω αισθητήρια κλπ 
 Το λογισμικό αυτοματισμού του PLC (καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο λογισμικό) 

για τη δυνατότητα επιτήρησης και ελέγχου των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων 
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ 
εγκαταστάσεων). 

 Μεταγωγέα Ethernet για τις τοπικές συνδέσεις.  
 Τη δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος με διάταξη τηλε-ειδοποίησης (σε 

περίπτωση που αποφασιστεί από την ΕΟΑΕ) για την αυτόματη αποστολή γραπτών 
μηνυμάτων SMS σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
τοπική επανδρωμένη επιτήρηση των σηράγγων. 

 
Σημειώνεται ότι η επιτήρηση και ο έλεγχος θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
μελέτη, όπως διευκρινίζονται στην περιγραφή του σχετικού άρθρου του Τιμολογίου των 
τευχών, καθώς στην παρούσα φάση δεν προβλέπεται η προμήθεια/λειτουργία εποπτικού 
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συστήματος SCADA. Η λειτουργία του φωτισμού θα γίνεται αυτόνομα μέσα από κάθε PLC 
και τα επιτηρούμενα μεγέθη θα μπορούν να εγείρουν τηλε-ειδοποίηση μέσα από σχετική 
διάταξη εφόσον αποφασιστεί από την ΕΟΑΕ όπως προαναφέρθηκε. Δεν προβλέπεται 
κάποια διασύνδεση επικοινωνίας ανάμεσα στα συστήματα των δύο ΧΗΠ.  
 

 
4.6.2.5   Η-Μ Εγκαταστάσεις Χώρων Ηλεκτρικών Πινάκων  
 
Σε κάθε ΧΗΠ προβλέπονται όλες οι αναγκαίες Η-Μ εγκαταστάσεις, όπως : 
 Ηλεκτρική εγκατάσταση 
 Εγκατάσταση Θέρμανσης και Κλιματισμού 
 Εγκατάσταση Πυροπροστασίας (πυρανίχνευση και πυροσβεστήρες) 
 Εγκατάσταση Ασφαλείας έναντι  κλοπής 
 
4.6.3   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ακόμα τα παρακάτω, σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης: 
 Όλες οι απαιτούμενες δοκιμές του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων 
 Η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, για τη λειτουργία 

και συντήρηση όλου του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων  
 Η παροχή της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (documentation) για όλο τον εξοπλισμό και 

τα λογισμικά συστήματα. 
 Για τα συστήματα ασθενών ρευμάτων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων για την επίτευξη χρόνων 
διαθεσιμότητας και για περίοδο όπως προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
4.6.4   ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 
Για την παρούσα ή μελλοντική εγκατάσταση δικτύων επικοινωνιών με καλώδια χαλκού ή 
οπτικών ινών κατά μήκος της αρτηρίας, προβλέπεται η εγκατάσταση : 
 τριών (3) υπογείων σωληνώσεων HDPE Φ40mm αντοχής 10bars 
 μίας (1) υπόγειας σωλήνωσης HDPE Φ90mm αντοχής 6bars  
Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν στο έρεισμα κατά μήκος της αρτηρίας μονόπλευρα. 

 
4.6.5  ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

 
Για τη διασύνδεση των δύο σηράγγων θα εγκατασταθεί ένα καλώδιο οπτικών ινών από το 
ΧΗΠ της σήραγγας Συήνης μέχρι το αντίστοιχο ΧΗΠ σήραγγας Μακροκάμπου.  

 
 
 
4.7   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Βασικός σκοπός των εργασιών πρασίνου είναι η αποφυγή διαβρώσεων και η 
σταθεροποίηση των επιφανειών των πρανών, ιδιαίτερα αυτών στις οποίες έχει 
καταστραφεί η επιφανειακή βλάστηση όπως και η αποκατάσταση του διαταραγμένου  
τοπίου με επαναβλάστηση των επιφανειών που επιδέχονται επαναβλάστηση, σύμφωνα 
με τους εγκεκριμμένους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Κύριο αντικείμενο των εργασιών πρασίνου είναι: 
α) η προστασία των πρανών από την επιφανειακή διάβρωση με την μέθοδο της 
εγκατάστασης χλοοτάπητα στα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων.  
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Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά με επικάλυψη θα εφαρμοσθεί σε όλα 
τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση αμέσως μόλις 
ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Η υδροσπορά με επικάλυψη θα γίνει με τις μεθόδους της 
υδραυλικής υδροσποράς και της υδροσποράς με χρήση γεωυφασμάτων από γιούτα, 
άχυρο, ή άλλο βιοαποικοδομήσιμο υλικό της απόλυτης έγκρισης της Ε.Ο.Α.Ε. 

 
β) η εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου 

Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου θα γίνουν σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης τοπίου και με  όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 
Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην τήρηση της Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με την οποία 
προβλέπεται επαναβλάστηση των όλων των επιφανειών που επιδέχονται επαναβλάστηση 
(πρανή επιχωμάτων, διαζώματα ορυγμάτων, ελεύθερη ζώνη πίσω από βραχοπαγίδες 
κλπ.) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές με υψηλά ορύγματα και τοίχους 
αντιστήριξης με φυτεύσεις που αποσκοπούν στο να περιοριστεί η εμφάνιση και οι οπτικές 
εντυπώσεις τους.  
Οι εργασίες εγκατάστασης πρασίνου θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό μετά 
την περάτωση των χωματουργικών εργασιών και τη διαμόρφωση των τελικών 
επιφανειών.   
Η συντήρηση των φυτών θα αρχίσει αμέσως μετά την εγκατάστασή τους αποβλέποντας 
στην καλή ανάπτυξη των εγκατασταθέντων φυτών και στην αποφυγή τυχόν απωλειών. Οι 
εργασίες συντήρησης που πιθανόν να απαιτηθούν είναι 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. 
 
 

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, ακόμη και αυτών που επισημαίνονται στις μελέτες, προκειμένου να φροντίσει για 
την μετατόπιση ή την προστασία τους και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
κατασκευή.  
 
             
6.    ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

6.1 Διατιθέμενες μελέτες 

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι μελέτες που αναφέρονται παρακάτω: 
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α/α Αντικείμενο 
Αριθμός 
κουτιού 

  
ΤΜΗΜΑ Α 8+172 – 9+660  

  ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
1. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» του ΚΑ 70 της Εγνατίας οδού 

«Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 
7022_19d 

2. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας  
1. Προσωρινής σύνδεσης υφιστάμενης οδού με μελετηθείσα οδό του τμήματος «Μελίβοια – 
Σύνορα» 
2. Παραλλαγής του τελευταίου χιλιομέτρου του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» 

7022_207 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1. Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης του τμήματος «Δημάριο – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» από 

Χ.Θ. 8+172,74 έως Χ.Θ. 16+149,03 
7022_209 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Τοπογραφική Μελέτη (Δυτική Χάραξη) Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» Κάθετου άξονα «Ξάνθη – 

Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 
7022_16 

2. Μελέτη Κτηματολογίου Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» του Κάθετου Άξονα «Ξάνθη  - Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα»  

7022_121 

      
 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ5    Χ.Θ. 9+330   Στάδιο 2                    7022_188Α 

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» του 

κάθετου άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 
7022_33α 

2. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
- Παραλλαγής του τελευταίου χιλιομέτρου (από Χ.Θ. 15+600 έως Χ.Θ. 16+408,08) 
- Προσωρινής σύνδεσης υφιστάμενης οδού με μελετηθείσα οδό (από Χ.Θ. 8+172,35 έως Χ.Θ. 
8+660,00) του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» 

7022_205 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

2. Μελέτη Εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού Ι/Κ Δημαρίου (μόνιμη χάραξη)  7022_151 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του τμήματος Μελίβοια – Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα (70.2.2), του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα της 
Εγνατίας Οδού. 

7022_67 

 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών (ψηφιακή μορφή) - 

2. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_77 

3. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_105Α 

4. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_71Α 

5. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_75 

6. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_76Α 

7. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_79 

8. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_80 

9. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_81 

10. Οριστική Γεωλογική μελέτη Μελίβοια -Σύνορα 7022_84Α 

11 
Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 7+800 – Χ.Θ.8+254 

7022_99 
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12 
Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 8+254 – Χ.Θ. 8+391               

7022_111 
 

13. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 8+391 – Χ.Θ. 8+561. 7022_100 

14. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος Χ.Θ. 8+580 – Χ.Θ. 9+000. 7022_101 

15. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 9+000 – Χ.Θ. 9+263 7022_112 

16. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος / επιχώματος  Χ.Θ. 9+390 – Χ.Θ. 9+640 7022_159 

17. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ5  Χ.Θ. 9+330 7022_183 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Μελέτη αποκατάστασης τοπίου 7022_210 

 

  
ΤΜΗΜΑ Β (9+660  - 12+820) 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
1. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» του ΚΑ 70 της Εγνατίας οδού 

«Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 
7022_19d 

2. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας  
1. Προσωρινής σύνδεσης υφιστάμενης οδού με μελετηθείσα οδό του τμήματος «Μελίβοια – 
Σύνορα» 
2. Παραλλαγής του τελευταίου χιλιομέτρου του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» 

7022_207 

  
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  

1. Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης του τμήματος «Δημάριο – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» από 
Χ.Θ. 8+172,74 έως Χ.Θ. 16+149,03 

7022_209 

 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Τοπογραφική Μελέτη (Δυτική Χάραξη) Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» Κάθετου άξονα «Ξάνθη – 

Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 
7022_16 

2. Μελέτη Κτηματολογίου Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» του Κάθετου Άξονα «Ξάνθη  - Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα»  

7022_144 

  
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1. 

Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ6    Χ.Θ. 10+788 Στάδιο 2                    
7022_145Α 

2. 
Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ7    Χ.Θ. 11+205 Στάδιο 2                    

7022_146Α   

3. 
Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ8    Χ.Θ. 12+594 Στάδιο 2                    

7022_175Α 

4. 
Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ9    Χ.Θ. 12+696 Στάδιο 2                    

7022_167Α 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

1. 
Οριστική Γεωλογική Μελέτη Σηράγγων Σ1&Σ2  Μελίβοια Σύνορα              

7022_36Β   

2. 
Γεωτεχνική Μελέτη Σήραγγας Συήνης (Σ1) 11+296 – 11+418         

7022_42Β   

3. 
Γεωτεχνική -Στατική -Υδραυλική Μελέτη Σήραγγας Συήνης (Σ1) 11+296 – 11+418   

7022_43C 

  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» του 

κάθετου άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 
7022_33α 
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2. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
- Παραλλαγής του τελευταίου χιλιομέτρου (από Χ.Θ. 15+600 έως Χ.Θ. 16+408,08) 
- Προσωρινής σύνδεσης υφιστάμενης οδού με μελετηθείσα οδό (από Χ.Θ. 8+172,35 έως Χ.Θ. 
8+660,00) του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» 

7022_205 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Σήραγγα Σ1 Συήνης και Σ2 Μακροκάμπου: Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων  7022_156 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του τμήματος Μελίβοια – Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα (70.2.2), του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα της 
Εγνατίας Οδού. 

7022_67 

 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών (ψηφιακή μορφή) - 
2. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_77 
3. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_105Α 
4. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_71Α 
5. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_75 
6. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_76Α 
7. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_79 
8. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_80 
9. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_81 
10. Οριστική Γεωλογική μελέτη Μελίβοια -Σύνορα 7022_84Α 
11. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 9+920 – Χ.Θ. 10+000 7022_113 
12. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη επιχώματος Χ.Θ. 10+140 – Χ.Θ. 10+320. 7022_102 
13. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 10+340 – Χ.Θ. 10+430 7022_131 
14. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 10+440 – Χ.Θ. 10+728 7022_114 
15. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη επιχώματος Χ.Θ. 11+420 – Χ.Θ. 11+450 7022_115Α 
16. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη επιχώματος Χ.Θ. 11+450 – Χ.Θ. 11+780. 7022_116 
17. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος Χ.Θ. 11+820 – Χ.Θ. 12+120 7022_117Α 
18. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 12+140 – Χ.Θ. 12+540 7022_136Α 
19. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 12+620 – Χ.Θ. 12+660 7022_132 
20. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 12+740 – Χ.Θ. 12+820 7022_134Α 
21. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ6  Χ.Θ. 10+788. 7022_103 
22. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ7  Χ.Θ. 11+205. 7022_120 
23. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ8  Χ.Θ. 12+594 7022_182 
24. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ9  Χ.Θ. 12+696 7022_171 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Μελέτη αποκατάστασης τοπίου 7022_210 
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ΤΜΗΜΑ Γ (12+820 - 16+150)  

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
1. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» του ΚΑ 70 της Εγνατίας οδού 

«Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 
7022_19d 

2. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας  
1. Προσωρινής σύνδεσης υφιστάμενης οδού με μελετηθείσα οδό του τμήματος 
«Μελίβοια – Σύνορα» 
2. Παραλλαγής του τελευταίου χιλιομέτρου του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» 

7022_207 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1. Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης του τμήματος «Δημάριο – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

από Χ.Θ. 8+172,74 έως Χ.Θ. 16+149,03 
7022_209 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Τοπογραφική Μελέτη (Δυτική Χάραξη) Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» Κάθετου άξονα 

«Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 
7022_16 

2. Μελέτη Κτηματολογίου Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» του Κάθετου Άξονα «Ξάνθη  - 
Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα»  

7022_144 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ10  Χ.Θ. 13+477 Στάδιο 2                    7022_174Α 
2. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ10.1  Χ.Θ. 13+008 Στάδιο 2                 7022_191 
3. Οριστική Μελέτη Τεχνικού Γ11  Χ.Θ. 14+265 Στάδιο 2                    7022_185Α 
4. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ12  Χ.Θ. 14+760 Στάδιο 2                    7022_147Α 
5. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ13  Χ.Θ. 15+489 Στάδιο 2                    7022_148Α 
6. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ14  Χ.Θ. 15+692 Στάδιο 2                    7022_149Α 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
1. Οριστική Γεωλογική Μελέτη Σηράγγων Σ1&Σ2  Μελίβοια Σύνορα              7022_36Β   
2. Γεωτεχνική Μελέτη Σήραγγας Μακροκάμπου Α (Σ2) 12+821 – 12+972    7022_45Β 
3. Γεωτεχνική- Στατική -Υδραυλική Μελέτη Σήραγγας Μακροκάμπου Α (Σ2)    7022_47C 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» του 

κάθετου άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 
7022_33α 

2. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
- Παραλλαγής του τελευταίου χιλιομέτρου (από Χ.Θ. 15+600 έως Χ.Θ. 16+408,08) 
- Προσωρινής σύνδεσης υφιστάμενης οδού με μελετηθείσα οδό (από Χ.Θ. 8+172,35 έως 
Χ.Θ. 8+660,00) του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» 

7022_205 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Σήραγγα Σ1 Συήνης και Σ2 Μακροκάμπου: Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων  7022_156 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του τμήματος Μελίβοια – Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά 

Σύνορα (70.2.2), του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 
της Εγνατίας Οδού. 

7022_67 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών (ψηφιακή μορφή) - 
2. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_77 
3. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_105Α 
4. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_71Α 
5. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_75 
6. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_76Α 
7. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_79 
8. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_80 
9. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_81 
10. Οριστική Γεωλογική μελέτη Μελίβοια -Σύνορα 7022_84Α 
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11. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 13+051 – Χ.Θ. 13+120 7022_140Α 
12. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 13+120 – Χ.Θ. 13+250 7022_135 
13. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 13+250 – Χ.Θ. 13+420 7022_141Α 
14. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος  Χ.Θ. 13+540 – Χ.Θ. 13+827 7022_152 
15. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 13+920 – Χ.Θ. 14+144 7022_153Α 
16. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος / επιχώματος  Χ.Θ. 14+358 – Χ.Θ. 14+707 7022_160Α 
17. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος  Χ.Θ. 14+780 – Χ.Θ. 15+140 7022_154Α 
18. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος  Χ.Θ. 15+140 – Χ.Θ. 15+400 7022_155Α 
19. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 15+566 – Χ.Θ. 15+647 7022_133Α 
20. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος / επιχώματος  Χ.Θ. 15+720 – Χ.Θ. 15+920 7022_161 
21. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ10.1  Χ.Θ. 13+008 7022_187 
22. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ10  Χ.Θ. 13+477 7022_181 
23. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ11  Χ.Θ. 14+265 7022_180 
24. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ12  Χ.Θ. 14+760 7022_138Α 
25. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ13  Χ.Θ. 15+489 7022_142Α 
26 Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ14  Χ.Θ. 15+692 7022_139Α 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1 Μελέτη αποκατάστασης τοπίου 7022_210 

 
 

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 . 
 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση την οριστική μελέτη σήμανσης και 
οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μετά από σχετική 
εντολή της Εταιρίας με αμοιβή. 
 
 Η αμοιβή των μελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται σύμφωνα με 
τον κανονισμό προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και με την εφαρμογή 
έκπτωσης 50% στην προεκτιμώμενη αμοιβή. 
 
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.   ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Έχει εγκριθεί το κτηματολόγιο του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» (70.2.2) του Κάθετου 
Άξονα από Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ. 16+149,03 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 503/04.02.16 
απόφαση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της 
Γ.Γ.Υποδομών του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ.  
Αναμένεται η  Υπουργική Απόφαση κήρυξης Απαλλοτρίωσης. 
 
 
8.   ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Για το τμήμα Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας 
Οδού, εκπονήθηκε Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ πρωτ 16/7-
4-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης και τροποποιηθηκε με την υπ’ αριθμ πρωτ. 2991/03.08.2017  Το 
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προτεινόμενο έργο «Δημάριο – Σύνορα» αποτελεί το βόρειο υποτμήμα του 
τμήματος «Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα». 
Οι παραπάνω Αποφάσεις Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, υπάρχουν στο 
Παράρτημα της ΕΣΥ.  

Ο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ συνοδεύει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και θα 
πρέπει να βρίσκεται στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Όπως αναφέρεται και στην ΕΣΥ, όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων (δανειοθάλαμοι, 
λατομεία ή χώροι απόληψης αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι 
απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
κοκκομετρικού διαχωρισμού, παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, κλπ.) θα 
πρέπει να εξασφαλισθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα ανωτέρω αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου 
και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του κυρίως έργου, Υπηρεσία. 
 
 
9. 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 
Μελέτης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3669/2008. 
 
 
10. ΧΑΡΤΗΣ 

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί 
συμβατικό έγγραφο. 
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Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2017 
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