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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:    «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: 

Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα – Ολοκλήρωση ανατολικής 
χάραξης νοτίου τμήματος από Χ.Θ. 0+000 
έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 
  

   
 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.000.000 Ευρώ  
 
 
 
 

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α ΦΗ  
 
 
 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο Κάθετος Άξονας «Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (75) συνδέει την 
Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη θέση του μεθοριακού σταθμού στη 
περιοχή της Μάκαζας και αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού άξονα ΙΧ. 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του άξονα αποτελεί έργο προτεραιότητας σε εθνικό 
επίπεδο καθώς συμβάλλει στη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τις Βαλκανικές χώρες και 
στην αύξηση της προσπελασιμότητας των περιοχών που διατρέχει ενισχύοντας την εθνική 
αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα των μεταφορών. 

Έχει αποδοθεί ήδη στην κυκλοφορία τμήμα 17,00χλμ περίπου του Κάθετου Άξονα 75 
«Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά  Σύνορα» και με το υπόψη έργο, το οποίο 
αρχίζει από τον κόμβο σύνδεσης της Εγνατίας οδού με την παλαιά Εθνική οδό 
Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης στη Χ.Θ. 0+000 και θα καταλήγει στην σύνδεση του με το 
ήδη κατασκευασμένο τμήμα του Κάθετου Άξονα στη Χ.Θ. 6+280, ολοκληρώνεται ο 
ανωτέρω άξονας, συνολικού μήκους 22,5 χλμ. περίπου. 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή: 
 

I. της αρτηρίας του κάθετου άξονα μήκους 6,28 χλμ.  
II. του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης περί τη Χ.Θ. 0+000 του άξονα επί της παλαιάς 

Εθνικής Οδού Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης με τον Κάθετο Άξονα Κομοτηνή – 
Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 

III. του ανισόπεδου κόμβου Καρυδιάς - Κάλχα περί τη χ.θ. 4+652 του άξονα. 
IV. του παράπλευρου οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 10,7 χλμ. περίπου. 
V. του κάθετου οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 0,9 χλμ. περίπου 

VI. της αντιολισθηρής στρώσης σε όλο το μήκος του κάθετου άξονα συνολικού μήκους 
22,35μ. περίπου. 
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VII. προστασία των πρανών από την επιφανειακή διάβρωση με τη μέθοδο της 
εγκατάστασης χλοοτάπητα στα πρανή επιχωμάτων της αρτηρίας από Χ.Θ. 6+430 έως 
Χ.Θ. 8+960. 

 
Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται : 
1. η κατασκευή της γέφυρας του ρέματος Τρελοχείμαρρου. 
2. η κατασκευή δύο άνω διαβάσεων. 
3. η κατασκευή κάτω διάβασης για την εξυπηρέτηση των τοπικών κινήσεων. 
4. η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετών, ιρλανδικών διαβάσεων, τοίχων 

αντιστήριξης, κλπ.). 
5. εργασίες αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων. 
6. εργασίες σήμανσης – ασφάλειας. 
7. εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων, γεφυρών, εργασίες εγκατάστασης τεσσάρων 

σωληνώσεων αναμονής καλωδιώσεων επί του ερείσματος της οδού. 
8. εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο σύνδεσης του Κάθετου  

Άξονα με τον Α/Κ Ανατολικής Κομοτηνής και την Π.Ε.Ο. Κομοτηνής - 
Αλεξανδρούπολης 

9. η κατασκευή ενός αμφίπλευρου χώρου στάθμευσης  
10. εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς αυτών. 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η αρχή της χάραξης βρίσκεται στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο μορφής Ταυ που συνδέει 
την Εγνατία με την Π.Ε.Ο Κομοτηνής-Ξάνθης στην περιοχή απόληξης του ανατολικού 
ανισόπεδου κόμβου της Εγνατίας Οδού. Η χάραξη χωροθετείται σε όλο της το μήκος 
ανατολικά του Τρελοχείμαρρου, ενώ για τα πρώτα 1.350μ. περίπου ελίσσεται παράλληλα 
αυτού και σε απόσταση περίπου 50μ. Σε αυτό το τμήμα, η χάραξη κινείται σε απόλυτα 
πεδινό έδαφος διερχόμενη από καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ήπιες κατά μήκος κλίσεις, 
προβλέποντας την κατασκευή επιχωμάτων ύψους 2,5-4μ. Το ύψος αυτό θεωρείται 
επαρκές για την προστασία της οδού σε περίπτωση πλημμύρας του Τρελοχείμαρρου. 
Επίσης, περί την Χ.Θ 0+406 η χάραξη διέρχεται από ρέμα σημαντικής υδραυλικής 
παροχής με γέφυρα απαιτούμενου ανοίγματος 37μ.  
 
Μετά την Χ.Θ 1+350, η χάραξη απομακρύνεται αισθητά από τον Τρελοχείμαρο 
συνεχίζοντας την διέλευσή της σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις πεδινού εδάφους μέχρι την Χ.Θ 
3+000, με κατασκευή αποκλειστικά επιχωμάτων. Σε αυτή την περιοχή και για την 
εξυπηρέτηση του υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου, προβλέπεται η κατασκευή Κάτω 
διάβασης περί την Χ.Θ 2+580, στην θέση διασταύρωσης με κύριο αγροτικό δρόμο. 

 
Μετά την Χ.Θ 3+000, το ανάγλυφο μεταβάλλεται σε λοφώδες και η χάραξη κινείται 
ανοδικά μεταξύ ενός λόφου και ενός παρακείμενου ρέματος. Περί την Χ.Θ 4+652 και στην 
διασταύρωση με υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, χωροθετείται ο πλήρης Α/Κ 
Καρυδιάς-Κάλχα, μορφής διαμαντιού, προβλέποντας την κατασκευή Άνω Διάβασης. Σε 
αυτό το τμήμα, η χάραξη διέρχεται με εναλλαγές μικρών ορυγμάτων-επιχωμάτων ύψους 
2-3 μ. 
 
Στη συνέχεια μετά την θέση του Α/Κ Καρυδιάς-Κάλχα, η χάραξη συνεχίζει να ανέρχεται 
διερχόμενη ενδιαμέσως του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς Τυχηρό και 
παρακείμενου ρέματος, συνεχίζει προς βορρά τέμνοντας τον προαναφερθέντα δρόμο και 
προβλέποντας την κατασκευή  Άνω διάβασης περί την Χ.Θ 5+798 και ενός αμφίπλευρου 
χώρου στάθμευσης περί την Χ.Θ. 6+100. Μέχρι αυτό το σημείο η μηκοτομή ανέρχεται 
συνεχώς, αλλά από εδώ και πέρα κατέρχεται, διερχόμενη από ορεινό φυσικό ανάγλυφο  
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Στην περιοχή αυτή το ανάγλυφο έχει μεταβληθεί σε λοφώδες και ελαφρώς ορεινό και η 
χάραξη κινείται κατά βάση στον αυχένα προβλέποντας την κατασκευή κυρίως ορυγμάτων 
μεγίστου ύψους 12 μ.   
 
3.1      ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 
Σε ότι αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία των οριζοντιογραφικών 
καμπυλών που χρησιμοποιήθηκαν (ελάχιστη ακτίνα R=500) αντιστοιχούν σε ταχύτητα 
μελέτης Ve=100 Km/h. 
 
Η τυπική διατομή της αρτηρίας είναι δίιχνη, τύπου β2 σύμφωνα με την εγκύκλιο 41, με την 
οποία προβλέπεται κυκλοφορούμενο οδόστρωμα ενιαίας κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 
8μ. και περιλαμβάνει: 
 
α. Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50μ.  
β.    Μία λωρίδα ΛΕΑ ανά κατεύθυνση πλάτους 0,50μ. 
γ. Έρεισμα (ανασφάλτωτο) πλάτους 1,50μ. εκατέρωθεν. 
 
Πλευρικά σε περιοχές ορυγμάτων εφαρμόζεται τριγωνική τάφρος πλάτους 1,55μ και ζώνη 
άρσης καταπτώσεων πλάτους 1,95μ. έως 4,0μ.. Στα χαμηλά  επιχώματα (Η<4μ) 
εφαρμόζεται μη σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 2μ. με κλίση 4,0%. Σε υψηλά 
επιχώματα (Η>=4μ) και στο εσωτερικό καμπύλης προβλέπεται τριγωνική τάφρος πλάτους 
1,20μ. 
 
Η τυπική διατομή των κλάδων του Ανισόπεδου Κόμβου είναι μονόιχνη, συνολικού εύρους 
6,00μ. με πλάτος κυκλοφορίας 5,00μ. και ΛΕΑ με διαγράμμιση πλάτους 0,50μ. Οι 
πλευρικές διαμορφώσεις των κλάδων είναι ίδιες με αυτές της αρτηρίας. 
 
 
3.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ  ΔΙΚΤΥΟ 
 
3.2.1 Παράπλευρο και κάθετο δίκτυο 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθετος άξονας 75 θα πρέπει να λειτουργεί με όσο γίνεται 
καλύτερες συνθήκες ασφάλειας, προβλέπεται να κατασκευαστούν αριστεροί  και δεξιοί 
παράπλευροι σε συνολικά μήκη περίπου 12,0χλμ που θα εξυπηρετούν τις τοπικές 
μετακινήσεις και θα διευκολύνουν την επικοινωνία των εκατέρωθεν του άξονα περιοχών. 
 
Οι παράπλευρες οδοί ΚΟΜ 600 και ΚΟΜ 700 θα κατασκευαστούν με ενιαίο κατάστρωμα 
συνολικού πλάτους 5,50μ. και εκατέρωθεν έρεισμα πλάτους 0,75μ., ενώ η κάθετη οδός 
στην περιοχή της Άνω Διάβασης 1 Κάθετη Οδός ΚΟΜ 300 (Οδός Α.Δ. 1) θα 
κατασκευαστεί με ενιαίο κατάστρωμα πλάτους 8,00μ. Η κάθετη οδός Α.Δ.2  στην περιοχή 
της Άνω Διάβασης 2 θα κατασκευαστεί με ενιαίο κατάστρωμα συνολικού πλάτους 5,50μ. 
με εκατέρωθεν έρεισμα πλάτους 1,25μ. 
 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας των παράπλευρων και κάθετων οδών που θα 
κατασκευαστούν, με περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους : 
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     Ονομασία 
Χαρακτηριστικά διατομής             

οδοστρώματος 
     Μήκος (μ) 

ΚΟΜ 600 Οδός διπλής κατεύθυνσης διατομής    
 τύπου δ2 (7,00μ)   

        6.100 

ΚΟΜ 700 Οδός διπλής κατεύθυνσης διατομής  
τύπου δ2 (7,00μ)   

        4.650 

ΚΟΜ 300 (Οδός Α.Δ.1) Οδός διπλής κατεύθυνσης (8,00μ)          650 

Οδός Α.Δ.2 Οδός διπλής κατεύθυνσης  
διατομής  (8,00μ)   

         310 

 
 
4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
4.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
Γενικά η κατασκευή του Κάθετου Άξονα, των κόμβων, των παράπλευρων και εγκάρσιων 
οδών, των πλατυσμάτων κ.λ.π. στις θέσεις των επιχωμάτων, θα γίνει σύμφωνα με τις 
μελέτες από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και δανείων.  
Η στρώση έδρασης επιχωμάτων θα διαμορφώνεται ύστερα από την αφαίρεση της 
επιφανειακής στρώσης χαλαρών υλικών. 
 
Ειδικότερα: 

 
1.   Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με  

την Κ.Υ.Α. έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. 
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 διατομές της μελέτης, τις        
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.  και την Τ.Σ.Υ.   

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

 Η απόθεση των ακατάλληλων 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 τους περιβαλλοντικούς όρους και την ΕΣΥ. 
Γενικά τα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων 
καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα αποτεθούν με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τις Κ.Υ.Α. έγκρισης  
Περιβαλλοντικών Όρων. 

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

 5.  Τα επιχώματα κατασκευάζονται, σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης, τα Π.Κ.Ε., τις 
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, κατά προτεραιότητα από τα 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. Στον κάθετο άξονα το θεμέλιο και η στέψη των 
επιχωμάτων, κατασκευάζονται με υλικά κατηγορίας Ε3- Ε4.  
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 Για τον έλεγχο της συμπύκνωσης όλων των επιχωμάτων, συνολικού ύψους από τον 
πόδα μέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) μέτρων, καθώς και όλων των οπλισμένων 
επιχωμάτων, θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Συνεχούς Ελέγχου Συμπύκνωσης (CCC). 
Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την προσαρμογή, πάνω σε δονητικούς οδοστρωτήρες, 
κατάλληλων διατάξεων μέτρησης της συμπύκνωσης και συνεχούς καταγραφής των 
αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή της θα γίνει σύμφωνα με την σχετική τεχνική 
προδιαγραφή σε όλες τις στρώσεις συμπύκνωσης πάνω από τη στρώση εξυγίανσης, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται η βάση και η υπόβαση.  

6. 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.  

7. Οι νησίδες θα πληρωθούν επίσης με φυτική γη. 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. 

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

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

10. 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. 

11. Τα δάνεια χώματα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, θα ληφθούν 
από την ευρύτερη περιοχή του έργου, και αφού ακολουθηθεί η απαιτούμενη από τη 
νομοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, σύμφωνα με τους όρους 
της Ε.Σ.Υ., τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Γεωτεχνική Μελέτη. 

 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. 

  Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου των 
δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, λατομείων, εργοταξίων κ.λπ. σύμφωνα με την 
Ε.Σ.Υ., την Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τη σχετική νομοθεσία που 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 
 
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 τυπικές διατομές της μελέτης κατασκευάζεται στρώση 
στράγγισης οδοστρώματος. 
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4.2.1 Αρτηρία 
 
Αναλυτικά το οδόστρωμα για την αρτηρία και τους κλάδους του Α/Κ περιλαμβάνει: 
α)   Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.  η κάθε μία,  

κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  
β) Δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. η κάθε μία,  

κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  
γ) Δυο ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. η κάθε μία,  κατά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009. 
δ) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., κατά ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009.  
ε) Μια λεπτή αντιολισθηρή στρώση, συμπυκνωμένου πάχους 0,03μ κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-12-01:2009. 
 
 
4.2.2  Δευτερεύον Δίκτυο 
 
Αναλυτικά το οδόστρωμα για τις κάθετες οδούς περιλαμβάνει: 
α)   Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.  η κάθε μία,  

κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  
β) Δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. η κάθε μία,  

κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  
γ) Μια ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-11-04:2009.  
δ) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., κατά ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009.  
 
Αναλυτικά το οδόστρωμα για τις παράπλευρες οδούς περιλαμβάνει: 
α)   Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.  η κάθε μία,  

κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  
β) Δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. η κάθε μία,  

κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  
 
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 
 

α/α Ονομασία - Τύπος τεχνικού Χ.Θ. Σύντομη περιγραφή 

1 Γέφυρα Τρελοχείμμαρου Γ1 0+406 Μήκους  39,70μ. και 
συνολικού πλάτους 15,10μ 

2 Κάτω Διάβαση Παράπλευρης Οδού 2 
Κιβώτιο  2+580 Άνοιγμα 8,50 μ. και μήκος 

20,00 μ. περίπου 

3 Άνω Διάβαση 1 Α/Κ Καρυδιάς - Κάλχα  4+652,50 Μήκους 40,00μ και 
συνολικού πλάτους 11,50μ 

4 Άνω Διάβαση 2 Γρατινής - Κάλχα 5+798,50 Μήκους 48,00μ και 
πλάτους 9,50μ. 
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Ειδικότερα: 
 
 Γέφυρα Τρελοχείμαρρου  Χ.Θ.0+406  
Γέφυρα  ενός ανοίγματος θεωρητικού μήκους 39,70 μέτρων περίπου και πλάτους 
καταστρώματος 15,10μ. (11,00μ. οδόστρωμα + 2 x 2.05μ. πεζοδρόμια) με αμφιέρειστο 
φορέα ανωδομής, αποτελούμενο από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς και 
έγχυτη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, εδραζόμενο επί εφεδράνων στα τοιχοειδή 
ακρόβαθρα. Η θεμελίωση του τεχνικού γίνεται με 11 φρεατοπασσάλους ανά ακρόβαθρο, 
διαμέτρου 1,00μ.   
Στην περιοχή της γέφυρας προβλέπεται η διευθέτηση της κοίτης. 
 
 Κάτω Διάβαση Παράπλευρης Οδού 2  στη Χ.Θ. 2+580 
Τεχνικό κάτω διάβασης της Παράπλευρης Οδού 2 μορφής κλειστού κιβωτίου, καθαρού 
ανοίγματος 8,50 μ. και μήκους 20,00μ. περίπου.  
 
 Άνω Διάβαση 1 στη Χ.Θ. 4+652,50 
Γέφυρα με συνεχή φορέα 3 ανοιγμάτων,  αποτελούμενη από ένα κεντρικό άνοιγμα  
μήκους  26.0 μ. και  δύο ανακουφιστικά ανοίγματα μήκους  7,0 μ. έκαστο, συνολικού 
μήκους 40,00μ.  και πλάτους καταστρώματος 11,50μ. (8.00μ.  οδόστρωμα + 2 x 1,75μ. 
πεζοδρόμια). Ο φορέας ανωδομής είναι  διατομής πλάκας με κυκλικά διάκενα στο μεσαίο 
άνοιγμα και ολόσωμης πλάκας στα ακραία ανοίγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η 
στήριξη του φορέα στα άκρα του γίνεται μέσω κεφαλοδέσμου επί φρεατοπασσάλων 
διαμέτρου 0,80μ. Τα μεσόβαθρα αποτελούνται από ένα στύλο ορθογωνικής διατομής 
2,0m x 1.20m και συνδέονται μονολιθικά με την ανωδομή, διαμορφώνοντας μονολιθικό 
πλαίσιο στο χώρο. Η θεμελίωση κάθε μεσοβάθρου γίνεται με 6 φρεατοπασσάλους 
διαμέτρου 1,00μ. και κεφαλόδεσμο.  
 
 Άνω Διάβαση 2 στη Χ.Θ. 5+798,50 
Γέφυρα με συνεχή φορέα 3 ανοιγμάτων,  αποτελούμενη από ένα κεντρικό άνοιγμα  
μήκους  31.0 μ. και  δύο ανακουφιστικά ανοίγματα μήκους  8,50 μ. έκαστο, συνολικού 
μήκους 48,00μ.  και πλάτους καταστρώματος 9,50μ. (6,0μ.  οδόστρωμα + 2 x 1,75μ. 
πεζοδρόμια). Η διατομή του φορέα ανωδομής είναι μορφής πλάκας με κυκλικά διάκενα 
στο μεσαίο άνοιγμα και ολόσωμης πλάκας στα ακραία ανοίγματα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Η στήριξη του φορέα στα άκρα του γίνεται μέσω κεφαλοδέσμου επί 
φρεατοπασσάλων διαμέτρου 0,80μ.   Τα μεσόβαθρα αποτελούνται από ένα στύλο 
κυκλικής διατομής διαμέτρου 1,40μ. και συνδέονται μονολιθικά με την ανωδομή, 
διαμορφώνοντας μονολιθικό πλαίσιο στο χώρο.  Η θεμελίωση κάθε μεσοβάθρου γίνεται με 
4 φρεατοπασσάλους διαμέτρου 1,00μ. και κεφαλόδεσμο.  
 
4.3.3  Μικρά Τεχνικά Έργα 
 
Στα μικρά τεχνικά έργα που θα κατασκευασθούν στην αρτηρία περιλαμβάνονται 
κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί και αντίστοιχα μικρά τεχνικά έργα στο παράπλευρο 
δίκτυο της αρτηρίας. 
Οι θέσεις των οχετών έχουν καθορισθεί στις Οριστικές υδραυλικές μελέτες και οι 
διαστάσεις τους έχουν προκύψει από υδραυλικούς υπολογισμούς ή και από 
περιβαλλοντικούς όρους, προκειμένου να χρησιμεύσουν και ως διαβάσεις αγρίων ζώων. 
Ακολουθούν πίνακες των  οχετών της αρτηρίας και του παράπλευρου –τοπικού οδικού 
δίκτυου, των οποίων οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις (σε ότι αφορά τα μήκη) θα 
οριστικοποιηθούν με την μελέτη εφαρμογής. 
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i) Κιβωτοειδής οχετοί κάθετου άξονα  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. ΜΗΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ)  ΔΙΑΤΟΜΗ  

ΟΧ-1 0+095,19 16 3,00Χ2,00 
ΟΧ-2 1+118,00 20 5,00Χ4,00 

Τ1 1+378,34 11,56 2.00X1.50 
ΟΧ-3 1+380,00 15 5,00Χ4,00 

Τ2 2+483,54 19,83 2.00X1.50 
ΟΧ-4b 2+740,00 44 2.00X2.00 

 
ii) Σωληνωτοί οχετοί κάθετου άξονα  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ ΜΗΚΟΣ  (μ)  ΔΙΑΤΟΜΗ 
OX-4 1+580,00 15 Φ1000 

ΟΧ-4a1 2+586,86 48,19 Φ1000 
ΟΧ-4a2 2+573,28 63,24 Φ800 
ΟΧ-4c 3+320,00 19 Φ1000 
ΟΧ-5 4+088,50 31 Φ1000 

ΟΧ-5α 4+960,00 22 Φ1000 
ΟΧ-6 και ΟΧ-6a 5+700,00 31 Φ1000 
ΚΟΜ600_ΟΧ1 4+657,39 13,35 Φ800 
ΚΟΜ600_ΟΧ2 4+579,70 16,26 Φ400 
Κλάδος 2_ΟΧ1 0+012,63 10,96 Φ400 

 
 
4.3.4  Τοίχοι αντιστήριξης 
 
Γενικά προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που ορίζονται από τις 
εγκεκριμένες μελέτες, κυρίως εκατέρωθεν των ακροβάθρων των τεχνικών. 
 
4.3.5  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,  
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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 και ιρλανδικές διαβάσεις)  
 

4.4.2 Εγκάρσια αποχέτευση 
 
Για την προστασία της οδού από τις εξωτερικές λεκάνες κατασκευάζονται εγκάρσια 
τεχνικά έργα που είναι κιβωτοειδείς ή σωληνωτοί οχετοί και ιρλανδικές διαβάσεις στις 
παράπλευρες οδούς. Προβλέπονται έργα εισόδου και εξόδου στους οχετούς καθώς 
επίσης και έργα διευθέτησης. Πίνακες των προβλεπόμενων οχετών δόθηκαν στην 
παράγραφο 4.3.3 «Μικρά Τεχνικά Έργα» της παρούσας. 
 

4.4.3 Αποχέτευση οδοστρώματος, τάφροι ορυγμάτων-επιχωμάτων, αγωγοί 
 
Τα όμβρια από την επιφάνεια του οδοστρώματος απορρέουν προς τις οριογραμμές της 
οδού. 

Στις περιοχές των ορυγμάτων, τα όμβρια του οδοστρώματος και των πρανών ορυγμάτων 
της οδού προβλέπεται να συλλέγονται είτε σε αβαθείς επενδεδυμένες πλευρικές 
τριγωνικές τάφρους  είτε σε επενδεδυμένες (ή ανεπένδυτες κατά περίπτωση) τριγωνικές 
τάφρους αποχέτευσης. Στις περιοχές υψηλών ορυγμάτων, όπου απαιτείται η κατασκευή 
τοίχου προστασίας από καταπτώσεις τοποθετείται επίσης στραγγιστικός αγωγός, σε 
συνδυασμό με υπόγειο σύστημα αποχέτευσης, όπου απαιτείται. 

Στην περιοχή υψηλών επιχωμάτων >4,00μ. σε ευθυγραμμία ή στο εσωτερικό καμπυλών, 
κατασκευάζεται αβαθής τριγωνική τάφρος (έρεισμα – ρείθρο), η οποία αποφορτίζεται κατά 
περίπτωση είτε με βαθμιδωτά ρείθρα είτε με φρεάτια υδροσυλλογής τύπου σχάρας, σε  
θέσεις οι οποίες καθορίζονται στην υδραυλική μελέτη.  

Τα όμβρια καταλήγουν ελεγχόμενα σε τάφρους στον πόδα του επιχώματος είτε στις 
περιοχές των οχετών της οδού. 
 
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. 
Τα γραμμικά στραγγιστήρια συλλέγουν τα στραγγίσματα και τα απομακρύνουν προς το 
πόδι του επιχώματος, είτε σε τάφρο συνέχειας είτε σε υπόγειο αγωγό (κάτω από τους 
στραγγιστικούς αγωγούς)  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 με βάση την  
εγκεκριμένη μελέτη. 
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4.5.1 Στηθαία ασφαλείας 

Τα στηθαία ασφαλείας θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της ΕΟΑΕ, 
στην οποία υιοθετήθηκε η εφαρμογή απαιτήσεων για τις επιδόσεις των  ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και 
το ΕΝ 1317 Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΣΟ), όπως αυτές ορίζονται στα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  

 
4.5.2    Σήμανση 
 
4.5.2.1  Κατακόρυφη σήμανση 

Θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες πληροφοριακές, ρυθμιστικές, 
προειδοποιητικές επικίνδυνων θέσεων, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι πληροφοριακές 
πινακίδες της οδού θα κατασκευασθούν ως πινακίδες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας 
με γραφή από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ και υπόβαθρο από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ. Σύμφωνα με 
την μελέτη (ή και τις εντολές της Υπηρεσίας) θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες με 
ανακλαστήρες 

4.5.2.2  Διαγράμμιση 
Προβλέπεται διαγράμμιση μετά την περαίωση της κατασκευής του συνόλου των 
εργασιών. Η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις μελέτες. 
 
4.5.3  Σήμανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
 
Επίσης θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο τα οποιαδήποτε έργα οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήμανσης – ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας με παρακαμπτήριους οδούς και για οποιοδήποτε λόγο 
ασφαλείας. 
 
Η προσωρινή εργοταξιακή σήμανση θα γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή σήμανσης 
εκτελούμενων έργων που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/09.07.03 απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 
4.6   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει: 
 Εργασίες ηλεκτροφωτισμού οδών, γεφυρών, κόμβων και χώρων στάθμευσης 

αυτοκινήτων, κ.λ.π.  
 Φωτεινή σηματοδότηση στον κόμβο σύνδεσης με τον Α/Κ Ανατολικής Κομοτηνής της 

ΕΟΑΕ και την Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης) 
 Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναμονής καθ΄ όλο το μήκος του έργου 
 
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-Μ Έργων της 
Ε.Ο.Α.Ε. 
 
Αναλυτικά προβλέπονται οι κάτωθι Η-Μ εγκαταστάσεις ανά περίπτωση : 
 
4.6.1  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Οδοφωτισμός προβλέπεται να κατασκευασθεί στις θέσεις των κόμβων, των μεγάλων 
τεχνικών και στους χώρους στάθμευσης (parking).  
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4.6.2   ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

Για την παρούσα ή μελλοντική εγκατάσταση δικτύων επικοινωνιών με καλώδια χαλκού ή 
οπτικών ινών κατά μήκος της αρτηρίας, προβλέπεται η εγκατάσταση : 
 μίας (1) υπόγειας σωλήνωσης HDPE Φ90mm αντοχής 6bars  
Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν στο στην περιοχή κατασκευής των Άνω και Κάτω 
Διαβάσεων. 
 
 
4.6.3   ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Ο υφιστάμενος Ισόπεδος Κόμβος με την Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, 
ανατολικά της Κομοτηνής, έχει μορφή «Τ» (ταυ) και διαθέτει εγκατάσταση φωτεινής 
σηματοδότησης εν λειτουργία. 

 Ο Ισόπεδος Κόμβος θα τροποποιηθεί σε κόμβο μορφής «+» (σταυρού) και η υφιστάμενη 
εγκατάσταση της φωτεινής σηματοδότησης θα επεκταθεί, τροποποιηθεί και 
προσαρμοσθεί στην νέα μορφή του κόμβου. 
 
 
4.7   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Σε όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής τους θα εγκατασταθεί χλοοτάπητας με τις μεθόδους 
υδροσποράς κλπ. με υλικά της  απόλυτης έγκρισης της ΕΟΑΕ.  
 

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: 
 
 

Αντικείμενο 
Μελέτες οδοποιίας 
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 6+300 (Box Num. 
7500_236) 
 Μελέτες τεχνικών έργων 
Οριστική μελέτη Γέφυρας Τρελοχείμαρου Γ1 στη χ.θ. 0+400 της αρτηρίας. (Box Num. 
7500_242) 
Οριστική μελέτη Κάτω Διάβασης Παράπλευρης Οδού 2 στη χ.θ. 2+580 της αρτηρίας 
(Box Num. 7500_233) 
Οριστική μελέτη Άνω Διάβασης 1 Α/Κ Καρυδιάς - Κάλχα στη χ.θ. 4+652,50 της 
αρτηρίας. (Box Num. 7500_240) 
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Αντικείμενο 
Οριστική μελέτη Άνω Διάβασης 2 Γρατινής - Κάλχα στη χ.θ. 5+798,50 της αρτηρίας. 
(Box Num. 7500_244) 
Μελέτες αποχέτευσης- αποστράγγισης 
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης  της Ανατολικής παράκαμψης της 
χάραξης 2ο τμήμα  από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (Box Num. 7500_227) 
Λοιπές μελέτες 
Οριστική μελέτη σήμανσης ασφάλισης από Α/Κ Κάλχα έως Α/Κ Ανατολικής  
Κομοτηνής (Box Num. 7500_226) 
Μελέτη κτηματολογίου αρτηρίας και παράπλευρου δικτύου. (Box Num. 7500_219.1) 

Περιβαλλοντικές μελέτες 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Οδός Κομοτηνής – 
Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων» (Box Num. 7500_24) 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κομοτηνή – Νυμφαία – 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 8+940» (Box Num. 7500_172A) 
 Μελέτες Η/Μ 

Μελέτη Οδοφωτισμού & σωληνώσεων αναμονής Α/Κ Κάλχα. (Box Num. 7500_220) 
Επικαιροποίηση μελέτης ΗΜ εγκαταστάσεων Ισόπεδου κόμβου Κομοτηνής στην Χ.Θ. 
0+000 του κάθετου άξονα Κομοτηνής Νυμφαίας Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. (Box 
Num. 7500_221) 
Γεωλογικά - Γεωτεχνικά  
Οριστική Γεωλογική Μελέτη (Box Num. 7500_50) 
Έκθεση αποτελεσμάτων τεχνικών ΑΔ1 (Χ.Θ. 4+652) & ΑΔ2 (Χ.Θ. 5+831) & 
Κατολίσθησης Ο28 (Box Num. 7500_207)  
Έκθεση αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών γέφυρας Τρελοχείμαρου (Box Num. 
7500_209) 
Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικής έρευνας θεμελίωσης τεχνικού Γ1 Τρελοχείμαρου 
Χ.Θ. 0+406 (Box Num. 7500_222) 
Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικής έρευνας θεμελίωσης τεχνικού ΑΔ1 Χ.Θ. 4+652 (Box 
Num. 7500_223) 
Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικής έρευνας θεμελίωσης τεχνικού ΑΔ2 Χ.Θ. 5+798 (Box 
Num. 7500_224) 
Έκθεση αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών. Συμπληρωματικές γεωτρήσεις  
ΝΓΑΔ1 & ΝΑΓΔ2 για τα τεχνικά ΑΔ1 (Χ.Θ 4+652,50) ΚΑΙ ΑΔ2 (Χ.Θ 5+831,05)  (Box 
Num. 7500_243) 

 

6.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, τη μελέτη 
εφαρμογής εργασιών πρασίνου.  
 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση 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 
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έκπτωσης 50% στην προεκτιμώμενη αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005, σύμφωνα με το νόμο 3316/2005.  
 
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 

Για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου έχει εκδοθεί η ΥΑ 
Δ.12/Φ.0091385/οικ.3196/2.06.2014 κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ΥΑ (ΦΕΚ 
190 18.06.2014). 
 
 
8.   ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Το οδικό έργο «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» καλύπτεται από 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατόπιν εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
Συγκεκριμένα, για την αρχική χάραξη του έργου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1100/27-7-1999 
(Ορθή Επανάληψη 25-11-1999) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
Στην συνέχεια  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3981/13-7-2009 απόφαση  με την οποία 
αφενός μεν τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1100/27-7-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-
11-1999) και αφετέρου παρατάθηκε η ισχύς της έως 31-12-2012. 
 
Τέλος για την τροποποίηση της χάραξης του έργου από τη Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 8+940,  
εκπονήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1855/3-6-2011 απόφαση με την οποία αφενός μεν τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
1100/27-7-1999 (Ορθή Επανάληψη 25-11-1999) και αφετέρου παρατάθηκε η ισχύς της 
έως 31-12-2017 
. 
Η παραπάνω Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων με τις τροποποιήσεις της, 
υπάρχουν στο Παράρτημα της ΕΣΥ.  

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου και θα πρέπει να βρίσκονται 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. 
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