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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) είναι οι παρόδιες εγκαταστάσεις του
αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού, οι οποίοι αναπτύσσονται ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας
των οχηµάτων, προκειµένου να εξυπηρετούν την σταθµεύουσα κυκλοφορία και να παρέχουν
ποικίλες δωρεάν και εµπορικά εκµεταλλεύσιµες υπηρεσίες µε αποδέκτες:


τα οχήµατα (ανεφοδιασµός, τεχνικός έλεγχος / υποστήριξη κ.α.)



τους ταξιδιώτες (πρώτες ανάγκες, ανάπαυση, πληροφόρηση, εστίαση, αγορά κ.α.).

Σκοπός κάθε ΣΕΑ είναι η παροχή στους διερχόµενους υπηρεσιών, που συµβάλλουν στην
ανάπαυση και στην κάλυψη άµεσων και βασικών αναγκών τους καθώς και στην στάθµευση και
τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων, µε στόχο την ασφαλή λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου.
Στα πλαίσια της Σύµβασης Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία,
Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Μάκρης
στο τµήµα 15.5 της Εγνατίας Οδού», που θα ανατεθεί υπό τους όρους του τεύχους της

∆ιακήρυξης, ο Ανάδοχος Παραχώρησης οφείλει, σύµφωνα µε το παρόν τεύχος «Αντικείµενο
Παραχώρησης», αφ’ ενός να µελετήσει, να κατασκευάσει και εξοπλίσει πλήρως τα Κτίρια
Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ), τα Κτίρια Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ) µε τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων

και τον περιβάλλοντα χώρο τους µέχρι τα όρια των

εσωτερικών οδών και θέσεων στάθµευσης των ΣΕΑ, σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του,
και, αφ’ ετέρου να συντηρεί και λειτουργεί όλα τα έργα και να παρέχει τις υπηρεσίες στους
Χρήστες του αυτοκινητοδρόµου, για λογαριασµό της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) στο ζεύγος των
αµφίπλευρων της Εγνατίας Οδού ΣΕΑ στην θέση «Μάκρη» του νοµού Έβρου, µεταξύ Κοµοτηνής
και Αλεξανδρούπολης.
Το παρόν τεύχος «Αντικείµενο Παραχώρησης» περιλαµβάνει το Κεφάλαιο Α’ , στο οποίο
περιγράφονται τα υποχρεωτικά έργα υποδοµής και ο εξοπλισµός του ζεύγους των ΣΕΑ Μάκρης,
που θα αναπτυχθούν εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόµου, το Κεφάλαιο Β’, στο οποίο
περιγράφονται ο σκοπός και τα υποβλητέα (δηλαδή τα περιεχόµενα) της Τεχνικής Προσφοράς και
το Κεφάλαιο Γ’, στο οποίο περιγράφονται οι λειτουργίες, που οφείλουν να αναπτυχθούν σε κάθε
ΣΕΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α. 1. ΣΥ ΝΟ Π ΤΙ Κ Η Π Ε ΡΙΓ Ρ ΑΦ Η
Α.1.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΓΗΠΕ∆Ο
Το ζεύγος των ΣΕΑ της παρούσας Σύµβασης Παραχώρησης αναπτύσσεται αµφίπλευρα της
Εγνατίας Οδού, στο τµήµα αυτής, που διέρχεται από τον νοµό Έβρου, µεταξύ των αστικών
κέντρων Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από ήπιο
ανάγλυφο, εκτεταµένους ελαιώνες και θέα προς την θάλασσα.
Τα απαλλοτριωµένα γήπεδα, που διατίθενται από την ΕΟΑΕ για την ανάπτυξη των ΣΕΑ
Μάκρης, διατάσσονται συµµετρικά ως προς την αρτηρία, επί του τµήµατος της Εγνατίας Οδού
µεταξύ των ανισόπεδων κόµβων Μάκρης (40) και Αλεξανδρούπολης (41) και περί την χ.θ. 3+300
~3+800 του υποτµήµατος 15.5. Πρόκειται για εκτάσεις τραπεζοειδούς σχήµατος, µε εµβαδά 41
και 38 στρεµµάτων περίπου, αντιστοίχως, για τον δεξιό και αριστερό ΣΕΑ, ηπίων κλίσεων και µε
µικρές υψοµετρικές διαφορές ως προς την αρτηρία. Στο αντίστοιχο τµήµα της ΕΟ υφίσταται
αµφίπλευρο, παράπλευρο δίκτυο.
Σύµφωνα µε την Μελέτη Γενικής ∆ιάταξης, το ωφέλιµο εµβαδόν των γηπέδων, που
διατίθενται για την ανάπτυξη των λειτουργιών του ζεύγους των ΣΕΑ (υποχρεωτικών και
προαιρετικών), µετά την παράκαµψη του παράπλευρου δικτύου και χωρίς τις λωρίδες
επιβράδυνσης - επιτάχυνσης ανέρχεται σε 38 και σε 35 στρέµµατα περίπου, αντιστοίχως για τον
δεξιό και αριστερό ΣΕΑ.
Α.1.2. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
A.1.2.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Το µήκος και η συνέχεια των διαδροµών επί ενός αυτοκινητοδρόµου, αλλά και η υπολογίσιµη
απόσταση του χρήστη από την περιβάλλουσα ζώνη, επιβάλλουν τον εξοπλισµό του µε ποικίλες
υποδοχές εξυπηρετήσεων. Οι Σταθµοί Εξυπηρέτησης (ΣΕ) συνίστανται στο σύνολο των
υποδοµών, εγκαταστάσεων και κτιριακών έργων, που προορίζονται για την παροχή
εξυπηρετήσεων προς τους χρήστες του αυτοκινητοδρόµου και αποτελούν τα µοναδικά σηµεία
«ασυνέχειας» του συστήµατος. Σύµφωνα µε την στρατηγική της ΕΟΑΕ, οι ΣΕ της Εγνατίας Οδού,
µε κριτήριο την ύπαρξη ή µη οικονοµικά εκµεταλλεύσιµων εγκαταστάσεων διακρίνονται σε
Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και σε Χώρους Στάθµευσης – Αναψυχής (ΧΣΑ).
Λόγω της λειτουργίας τους, οι ΣΕ χωροθετούνται σε εγγύτητα µε την αρτηρία και αποτελούν
τµήµατα της «ζώνης της οδού», µε τον χαρακτήρα των επαναλαµβανόµενων «µη τυπικών»
στοιχείων. Από σχετικές µελέτες έχει διαπιστωθεί ότι τα «µη τυπικά» στοιχεία της ζώνης της οδού
(σταθµοί διοδίων, γέφυρες, σήραγγες, κόµβοι, σήµανση κ.α.), µέσω της επανάληψης τους,
προκαλούν δυσανάλογα ισχυρές εντυπώσεις στους χρήστες της οδού. Κατά συνέπεια, απαιτείται
προσοχή για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την παροχή
υπηρεσιών, ώστε να συµβάλλουν στην αποκόµιση θετικών συναισθηµάτων εκτίµησης και
σεβασµού από τους χρήστες τους αυτοκινητοδρόµου.
Η ποιότητα των παρόδιων ΣΕ θα πρέπει να εκφράζεται µε ορθές και σαφείς επιλύσεις, που δεν
συνεπάγονται υπερβολικές δαπάνες. Ο σχεδιασµός θα πρέπει να ικανοποιεί τους λειτουργικούς
στόχους, λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες τεχνικές κατασκευής, τις περιβαλλοντικές συνθήκες
και τα ενδεχόµενα επίπεδα παρεχόµενης συντήρησης. Οι παραλλαγές στον σχεδιασµό κάθε ΣΕ
γίνονται αποδεκτές, ώστε να αποδίδεται ευδιάκριτος και εντυπωσιακός χαρακτήρας της µονάδας,
υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα του δικτύου ΣΕ παραµένει σταθερή στο σύνολο του
αυτοκινητοδρόµου. Η ικανοποίηση των αιτηµάτων σχεδιασµού θα πρέπει να εξετάζεται για τις
διαπιστωµένες ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες αλλά και µε την δυνατότητα ανταπόκρισης σε
µελλοντικές ανάγκες µεγάλου χρονικού ορίζοντα.
Ο σχεδιασµός των ΣΕ της Εγνατίας Οδού, σύµφωνα µε τα κριτήρια του ΟΣΜΕΟ αποσκοπεί
στην παραγωγή επιλύσεων κάθε µονάδας ΣΕ που είναι:
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Λειτουργικά Ικανοποιητικές, ως προς την:





Τεχνικά Εφικτές, ως προς την:







Εξυπηρέτηση
Ασφάλεια
Τεχνική Ορθότητα
∆υνατότητα Κατασκευής
Οικονοµική ∆υνατότητα
Βιωσιµότητα

Οπτικά Κατάλληλες, ως προς την:




Αισθητική
Περιβαλλοντική Αποδοχή

Ο σχεδιασµός κάθε µονάδας ΣΕ θα πρέπει να εξειδικεύει τα γενικά κριτήρια σχεδιασµού στο
συγκεκριµένο γήπεδο και στις πάσης φύσεως συνθήκες της περιβάλλουσας περιοχής
(γεωγραφικές, κλιµατολογικές, µορφολογικές κ.α.).
Ειδικότερα, τα κριτήρια σύνθεσης και οι στόχοι σχεδιασµού των ΣΕΑ της Εγνατίας Οδού
περιγράφονται στα επόµενα εδάφια.
A.1.2.2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Ο σχεδιασµός – κατανοµή και οργάνωση – των επιµέρους συστηµάτων και λειτουργικών
µονάδων ενός ΣΕΑ θα πρέπει να αποσκοπεί σε:


Ορθολογική διάρθρωση της κυκλοφορίας, οχηµάτων και πεζών,



Κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας και απολαβής των υπηρεσιών,



Κάλυψη των απαιτήσεων διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποδοµών.

Η δυναµικότητα και η κατανοµή των λειτουργικών µονάδων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη:


Τα διαφορετικά πρότυπα αντιµετώπισης των ΣΕ από τους χρήστες,



Τις διαφορετικές σχέσεις µεταξύ της διάρκειας στάθµευσης και του είδους της
αιτούµενης εξυπηρέτησης.

Η οργάνωση των λειτουργιών ενός ΣΕΑ υπαγορεύεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, που
δηµιουργούν οι βασικές κατηγορίες στάθµευσης:


Στάση για ανάπαυλα από την κόπωση της οδήγησης και ικανοποίηση επειγουσών
αναγκών (π.χ. υγιεινής, πόσιµου νερού)



Στάση για ανεφοδιασµό καυσίµων και εξυπηρετήσεις πρώτης ανάγκης (π.χ. υγιεινής,
πόσιµου νερού)



Σύντοµη στάθµευση, που εκτός του ανεφοδιασµού καυσίµων, ο χρήστης ικανοποιεί
ανάγκες εστίασης, αγοράς και ανάπαυσης



Στάθµευση µεγάλης διάρκειας, που διευκολύνεται από επιπλέον εξυπηρετήσεις (π.χ.
αναψυχή, ενηµέρωση), από χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης τοποθεσίας (π.χ.
αξιόλογη θέα) ή από συνδυασµό χρήσεων (π.χ. υποδοµές υποστήριξης οχηµάτων).

A.1.2.3.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Ο σχεδιασµός του ΣΕΑ απαιτεί εξειδικευµένο τρόπο αντιµετώπισης, ώστε να ανταποκρίνεται
στις ειδικές συνθήκες της οδού ταχείας κυκλοφορίας, όπως:


∆υνατότητα έγκαιρης αντίληψης της µονάδας και εύκολης αναγνώρισης της
οργάνωσης της, για την εκλογή της επιθυµητής διαδροµής,



Μορφολογικές απαιτήσεις υψηλού επιπέδου για κτίρια εµπορικής φύσης και
ευκαιριακής χρήσης,



Ιδιαίτερη φροντίδα για τους υπαίθριους
ολοκλήρωσης και χαρακτηρισµού τους.

χώρους,

που

αποτελούν

στοιχείο

Κατά τον σχεδιασµό λαµβάνονται υπόψη τα εξής δεδοµένα:
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Η διαφοροποιηµένη σύνθεση του σώµατος των χρηστών



Η ανάγκη γρήγορης ικανοποίησης απαιτήσεων ποσοτικά µεγάλων και παρόµοιων αλλά
ποιοτικά διαφορετικών, τις οποίες απαιτούν άτοµα, που βρίσκονται σε όχι ιδεώδεις
ψυχοσωµατικές και συναισθηµατικές συνθήκες,



Η πολυπλοκότητα των αναγκών των ταξιδιωτών, που δεν µπορούν να συγκριθούν µε
τις φυσιολογικές συνθήκες ανάλογων εξυπηρετήσεων στο αστικό περιβάλλον



Η µεταβλητότητα των συνθηκών, τόσο κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, όσο
και της εποχής και του έτους,



Η διαχρονικά συνεχής µεταβολή των αιτούµενων εξυπηρετήσεων.

Από τα παραπάνω συνεπάγεται η ανάγκη εξασφάλισης ευελιξίας κατά τον σχεδιασµό των
υποδοµών, ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή τους στις εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις.
Όσον αφορά στο κριτήριο της «τεχνικής εφικτότητας» (ΟΣΑΤ) επισηµαίνεται ότι η επιλογή
των τεχνικών λύσεων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα διαθέσιµα υλικά και τις δυνατότητες και
εµπειρίες του πρόσφορου τεχνικού δυναµικού. Σωστές λύσεις µπορεί να αποδειχθούν µη
εφαρµόσιµες λόγω επιτόπιων συνθηκών, έλλειψης διαθέσιµων πηγών υλικού και ανεπαρκών
δεξιοτήτων του τεχνικού δυναµικού.
Τα υιοθετούµενα υλικά και κατασκευαστικές λύσεις δεν θα πρέπει να απαιτούν συχνή,
πολύπλοκη και πολυέξοδη συντήρηση. Θα πρέπει να αποφεύγονται λύσεις υπερβολικά δαπανηρές,
τεχνικά εξεζητηµένες και λειτουργικά ευαίσθητες, είτε σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες είτε σε
σκληρή µεταχείριση. Οι επιλύσεις δεν θα πρέπει να βασίζονται σε υπερβολική κατανάλωση πόρων,
είτε στην φάση κατασκευής τους είτε, µετά την ολοκλήρωση τους, στην διάρκεια ζωής του
έργου.
Όσον αφορά στην µορφολογία των δοµών θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην επίτευξη
ιδιαίτερης ταυτότητας, που θα αποτελέσει αναγνωρίσιµη µορφή των ΣΕΑ της Εγνατίας Οδού.
Σηµαντικό αίτηµα του σχεδιασµού είναι η επιλογή των κατάλληλων στοιχείων (χρήσεις, υλικά,
µορφές) και ο επιδέξιος χειρισµός τους ώστε να αποδίδουν στον ΣΕΑ τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της
ευρύτερης περιοχής (µορφολογικό, λαογραφικό, ιστορικό, παραγωγικό κ.α.) και να αναδεικνύουν
την ιδιαιτερότητα του. Κριτήριο επιλογής αποτελεί η ανταπόκριση στον υφιστάµενο χαρακτήρα
του τοπίου. Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων µιας γεωγραφικής ενότητας µέσα από µία
επιχειρηµατική δραστηριότητα αποτελεί σύγχρονη διεθνή πρακτική, που συνδυάζει αύξηση της
εµπορικότητας και λειτουργική διασύνδεση του αυτοκινητοδρόµου µε την ενδοχώρα.
Α.1.3. ΕΙ∆Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Οι εξυπηρετήσεις κάθε ΣΕΑ διακρίνονται µε κριτήριο τον αποδέκτη (όχηµα – ταξιδιώτες), την
εγκατάσταση (κτίρια – υπαίθριοι χώροι) και την εκµετάλλευση (δωρεάν υπηρεσίες – εµπορικές
δραστηριότητες). Το λειτουργικό πρότυπο διαµορφώνεται στις εξής αλληλοεξαρτώµενες ζώνες:


Ζώνη Εξυπηρέτησης Οχηµάτων







Ανεφοδιασµός
Τεχνική Υποστήριξη
Κτίρια Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ)
o Πρατήριο,
o Πλυντήριο, Λιπαντήριο κ.α., µη υποχρεωτικής υλοποίησης

Ζώνη Εξυπηρέτησης Χρηστών





Στάθµευση Οχηµάτων
Υπαίθριες ∆ιαµορφώσεις Ανάπαυσης – Αναψυχής
Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ)
o Υγιεινή, Ανάπαυση, Πληροφόρηση, Εστίαση, Αγορά κ.α.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Μελέτη Γενικής ∆ιάταξης Λειτουργιών των ΣΕΑ, προηγείται η
Ζώνη Εξυπηρέτησης των Χρηστών, δηλαδή υιοθετείται η λειτουργική ακολουθία «στάθµευση –
εξυπηρετήσεις – ανεφοδιασµός». Η διάταξη του εσωτερικού δικτύου προβλέπει πλήρη
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διαχωρισµό κυκλοφορίας βαρέων και επιβατηγών οχηµάτων, σε µονοδρόµους φοράς ιδίας µε την
αρτηρία.
Στην εξυπηρέτηση των Χρηστών αποσκοπούν:


Οι υπαίθριοι χώροι διέλευσης, περιπάτου, ανάπαυσης και παροχής άλλων δωρεάν
υπηρεσιών,



Οι εγκαταστάσεις του Κτιρίου Εξυπηρέτησης (ΚΕΤ), παροχής ποικίλων δωρεάν
υπηρεσιών και ανάπτυξης εµπορικών δραστηριοτήτων.

Η περιοχή των «κύριων χρήσεων», που περιλαµβάνει το ΚΕΤ και τις υπαίθριες επιφάνειες
ανάπαυσης – αναψυχής, αναπτύσσεται µεταξύ των διαχωρισµένων δικτύων βαρέων και
επιβατηγών, σε κεντροβαρική διάταξη, σε σχέση µε τις αντίστοιχες επιφάνειες στάθµευσης.
Στην εξυπηρέτηση των Οχηµάτων αποσκοπούν:


Οι επιφάνειες ανεφοδιασµού καυσίµων,



Οι επιφάνειες τεχνικού ελέγχου και υποστήριξης,



Οι εγκαταστάσεις των Κτιρίων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ), παροχής ορισµένων
δωρεάν υπηρεσιών και ανάπτυξης σχετικών εµπορικών δραστηριοτήτων.

Οι διαχωρισµένες επιφάνειες εξυπηρέτησης των οχηµάτων αναπτύσσονται εκτός του οδικού
δικτύου, µε άµεση πρόσβαση απ’ αυτό.
Εκτός των επιφανειών κυκλοφορίας και εξυπηρετήσεων, οι υπόλοιπες εκτάσεις φυτεύονται.
Στις περιοχές πρασίνου, εκτός ορισµένων πεζοδρόµων, αναπτύσσονται υποδοχές των Η/Μ
εγκαταστάσεων και δικτύων καθώς και υποδοµές ύδρευσης και αποχέτευσης. Στην πλευρά της
Εγνατίας οδού δηµιουργείται διαχωριστική νησίδα µε ανθεκτική φύτευση για την οπτική
αποµόνωση του ΣΕΑ από την αρτηρία.
Λόγω της οµοιότητας των χαρακτηριστικών των γηπέδων επί του δεξιού και αριστερού
κλάδου της Εγνατίας Οδού (σχήµα, µέγεθος), έχει επιλεγεί και για τους δύο ΣΕΑ Μάκρης η
υιοθέτηση του ιδίου σχεδιασµού, ως προς τον διαχωρισµό κυκλοφορίας, την λειτουργική
αλληλουχία και το πρότυπο οργάνωσης, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της οργάνωσης τους
από τους χρήστες του αυτοκινητοδρόµου.
Α.1.4. ΕΙ∆Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Η συνολική έκταση κάθε ΣΕΑ απαρτίζεται από τα εξής είδη επιµέρους επιφανειών:


Επιφάνειες Κυκλοφορίας








Επιφάνειες Εξυπηρετήσεων Χρηστών





Κίνηση Οχηµάτων
Στάθµευση Οχηµάτων
Εξυπηρετήσεις Οχηµάτων
o Ανεφοδιασµός / Έλεγχος / Υποστήριξη
Κτίρια Εξυπηρετήσεων Οχηµάτων (ΚΕΟ)
o Πρατήριο (Υγιεινή, Αγορά, Αναψυκτήριο),
o Πλυντήριο, Λιπαντήριο, µη υποχρεωτικής υλοποίησης
Υπαίθριοι Χώροι Ανάπαυσης – Αναψυχής
o ∆ιαµορφώσεις, Φυτεύσεις, Περίπατοι,
Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ)
o Ανάπαυση, Υγιεινή, Αγορά, Εστίαση κ.α.

Λοιπές Επιφάνειες





Πεζόδροµοι
∆ίκτυα / Εγκαταστάσεις
∆ιαχωριστικές Ζώνες Πρασίνου
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Α.1.5. ΕΙ∆Η ΕΡΓΩΝ
Κάθε ΣΕΑ θα αναπτυχθεί πλήρως, ώστε να λειτουργεί αυτοτελώς. Τα έργα υποδοµής του ΣΕΑ
συνίσταντο το σύνολο των διαµορφώσεων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων, που
προορίζονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών του αυτοκινητοδρόµου. Τα εν λόγω έργα θα
κατασκευασθούν και θα εξοπλισθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς / Προδιαγραφές
και τις αντίστοιχες Μελέτες.
Τα εξοπλισµένα έργα υποδοµών, που απαιτούνται ώστε κάθε ΣΕΑ να εξυπηρετεί τους
σκοπούς του, διαρθρώνονται στα εξής κύρια πέντε υποσυστήµατα:


Έργα Οδοποιίας, για την υλοποίηση της σύνδεσης µε την ΕΟ, του εσωτερικού

δικτύου κυκλοφορίας, των θέσεων στάθµευσης, των επιφανειών στάσης και ελιγµών
και των πλατυσµάτων εξυπηρέτησης οχηµάτων (ανεφοδιασµός, τεχνική υποστήριξη).


Έργα ∆ιαµόρφωσης Υπαιθρίων Χώρων και Έργα Πρασίνου, για την υλοποίηση:





Κτιριακά Έργα Εξυπηρέτησης Χρηστών,




Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ),

Κτιριακά Έργα Εξυπηρέτησης Οχηµάτων,





Των επιφανειών παραµονής και κίνησης των χρηστών (διαµορφωµένοι χώροι,
εξοπλισµένοι ή µη χώροι πρασίνου, παιδότοποι, πεζόδροµοι κ.λ.π.) και
Των διαχωριστικών ζωνών πρασίνου

Κτίριο Πρατηρίου
Κτίριο Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου, µη υποχρεωτικής υλοποίησης

Έργα Εγκαταστάσεων (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης οµβρίων και λυµάτων,

παροχής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας,
απορριµµάτων κ.α.), για την υλοποίηση:



τηλεπικοινωνιών,

διαχείρισης

Των πάσης φύσεως παροχών, αποχετεύσεων και συνδέσεων µε τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
(µεταφορές δικτύων, γεωτρήσεις, επεξεργασίες κ.α.),
Των πάσης φύσεως κεντρικών µονάδων και δικτύων στο εσωτερικό των ΣΕΑ.

Από το σύνολο των ανωτέρω έργων, που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των
ΣΕΑ, και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ηµοπράτησης, µέρος των εργασιών θα
εκτελέσει η ΕΟΑΕ ενώ οι υπόλοιπες θα εκτελεσθούν / αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο
Παραχώρησης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης.
Τα έργα, που θα εκτελεσθούν από την ΕΟΑΕ και τα έργα που θα εκτελεσθούν / αναπτυχθούν
από τον Ανάδοχο Παραχώρησης περιγράφονται συνοπτικώς στις επόµενες παραγράφους Α.1.6.
και Α.1.7.
Α.1.6. ΕΡΓΑ ΕΟΑΕ
Από το σύνολο των έργων, των απαιτουµένων για την υλοποίηση των ΣΕΑ, η ΕΟΑΕ
δεσµεύεται για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:


Μετατόπιση τυχόν υφιστάµενων δικτύων (π.χ. αγωγοί ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΚΩ,
κ.α.),



Μετατόπιση (παράκαµψη) υφιστάµενου παράπλευρου οδικού δικτύου, µε τις
απαιτούµενες επεµβάσεις σε µικρά ή µεγάλα τεχνικά έργα.



∆ιαµόρφωση των επιφανειών των ΣΕΑ µεταξύ των εσωτερικών οδών και θέσεων
στάθµευσης, στις οποίες θα αναπτυχθούν έργα από τον Ανάδοχο Παραχώρησης,
µέχρι 0,60Μ περίπου χαµηλότερα από το υψόµετρο της ερυθράς της οριογραµµής της
Εγνατίας Οδού.



Κατασκευή των κυκλοφοριακών συνδέσεων των γηπέδων ΣΕΑ µε την Εγνατία Οδό
των εσωτερικών οδών και των θέσεων στάθµευσης των ΣΕΑ, (χωµατουργικά,
τεχνικά έργα, οδοστρωσία και ασφαλτικά), καθώς και των εργασιών σήµανσης και
οδοφωτισµού τους.
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Τοποθέτηση γραµµής παροχής ηλεκτρικής ισχύος για τον οδοφωτισµό των
κυκλοφοριακών συνδέσεων και των εσωτερικών επιφανειών κυκλοφορίας (οδών και
θέσεων στάθµευσης) των ΣΕΑ και σύνδεσή της µε τους πίνακες (πίλλαρ).



∆ιαµόρφωση εδάφους, κατασκευή βασικού δικτύου άρδευσης και φύτευση των
ελεύθερων επιφανειών, που εκτείνονται εκτός του εσωτερικού οδικού δικτύου και
µέχρι τα όρια των γηπέδων, και ειδικότερα των θέσεων στάθµευσης, της
περιµετρικής ζώνης και της ζώνης διαχωρισµού µε την Εγνατία Οδό.



Κατασκευή των κύριων έργων για την συλλογή και απορροή των επιφανειακών
υδάτων των ανωτέρω επιφανειών κυκλοφορίας των ΣΕΑ (των οδών σύνδεσης µε τον
αυτοκινητόδροµο, των εσωτερικών οδών και των θέσεων στάθµευσης) καθώς και
των ανωτέρω επιφανειών πρασίνου.



Περίφραξη των γηπέδων.
Α.1.7. ΈΡΓΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από το σύνολο των έργων, των απαιτουµένων για την υλοποίηση των ΣΕΑ, στο Αντικείµενο
του Αναδόχου Παραχώρησης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, που αναπτύσσονται εντός του
περιγράµµατος / οριογραµµής, το οποίο ορίζεται από τις εσωτερικές οδούς, όπως αυτή
οριοθετείται επί της συνηµµένης οριζοντιογραφίας Γενικής ∆ιάταξης των ΣΕΑ µε κόκκινη γραµµή.
Ειδικότερα, περιλαµβάνονται όλα οι εργασίες που αφορούν σε:


Εξυπηρετήσεις Χρηστών





Εξυπηρετήσεις Οχηµάτων





Υπαίθριες επιφάνειες ανάπαυσης – αναψυχής
Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ)
Εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού καυσίµων επιβατηγών και βαρέων οχηµάτων
Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ) – Πρατήριο

Παροχές / ∆ίκτυα






Παροχή ύδρευσης,
Παροχή ηλεκτρικής ισχύος (εκτός οδοφωτισµού)
Παροχή τηλεφωνικού δικτύου
∆ίκτυα και κεντρικές µονάδες εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των ανωτέρω κτιρίων και υπαίθριων επιφανειών, Χρηστών και
Οχηµάτων, (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων, σταθµός
βιολογικού καθαρισµού ή/και βόθροι, φωτισµός κ.α.).

Τα εν λόγω έργα θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις µελέτες του Αναδόχου Παραχώρησης,
οριστικές ή εφαρµογής, οι οποίες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική του Προσφορά, όπως
αυτές θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ. Οι µελέτες θα περιλαµβάνουν όλες τις
εργασίες, υποδοµών και ανωδοµών, για την πλήρη αποπεράτωση των έργων, τον εξοπλισµό τους
και την σύνδεση τους τα δίκτυα ΟΚΩ, ώστε ο ΣΕΑ να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε πλήρη
λειτουργία. Η ευθύνη της λειτουργίας και της συντήρησης θα ανήκει στον Ανάδοχο Παραχώρησης
για το σύνολο των έργων του ΣΕΑ (έργα ΕΟΑΕ και έργα Αναδόχου).
Όσον αφορά το ΚΕΤ, υποχρέωση του Αναδόχου Παραχώρησης είναι η ανάπτυξη ενός
κτιριακού έργου ελάχιστης επιφάνειας κλειστών χώρων πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων
(500Μ2) και µε επιπλέον ηµιυπαίθριες επιφάνειες, που εξυπηρετούν επαρκώς τις χρήσεις
(προστεγάσµατα εισόδων, υπαίθρια τραπεζαρία κ.α.). Η έκταση και η οργάνωση του
υποχρεωτικού ΚΕΤ παρουσιάζονται ενδεικτικώς στην αντίστοιχη Μελέτη ΚΕΤ Αναφοράς της ΕΟΑΕ.
Όσον αφορά το ΚΕΟ – Πρατήριο καυσίµων, ελάχιστη υποχρέωση του Αναδόχου
Παραχώρησης είναι η ανάπτυξη ενός κτιριακού έργου ελάχιστης επιφάνειας κλειστών χώρων
Εξήντα Τετραγωνικών Μέτρων (60Μ2), µε όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις διακίνησης
καυσίµων (αντλίες, δεξαµενές κ.α.) και, επιπλέον, µε τα απαραίτητα στέγαστρα για την προστασία
των αντλιών ανεφοδιασµού και τις λοιπές διαµορφώσεις υποστήριξης οχηµάτων.
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Α.1.8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιπλέον των ως άνω υποχρεωτικών έργων, ο Ανάδοχος Παραχώρησης των ΣΕΑ, έχει την
δυνατότητα, προαιρετικώς και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΣΥ και των λοιπών
Τευχών ∆ηµοπράτησης, να αναπτύξει επιπλέον υποδοµές µε εξυπηρετήσεις, που συνάδουν µε
τους σκοπούς των ΣΕΑ. Οι προαιρετικές υποδοµές θα αφορούν είτε σε αύξηση των ελάχιστων
επιφανειών των υποχρεωτικών ΚΕΤ και ΚΕΟ – Πρατήριο, είτε σε επιπλέον έργα. Οι προαιρετικές
υποδοµές, θα αντιστοιχούν σε εξυπηρετήσεις Χρηστών και Οχηµάτων και, ενδεικτικώς, µπορεί να
αφορούν σε:


Αύξηση της επιφάνειας του ΚΕΤ (π.χ. µε την πρόβλεψη επιπλέον καταστηµάτων,
αγοράς και εστίασης, ή άλλων δραστηριοτήτων)



Αύξηση της επιφάνειας του ΚΕΟ – Πρατήριο, (π.χ. µε την πρόβλεψη καταστηµάτων
αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης, αυτοκινήτου, αναψυκτηρίου κ.α.)



Κατασκευή επιπλέον ΚΕΟ, (π.χ. Πλυντήριο, Λιπαντήριο, Οδική Βοήθεια κ.α.).

Γενικά όλες οι ανωτέρω δυνατότητες υποβολής προτάσεων του Αναδόχου, επιπλέον των
προδιαγραφόµενων υποχρεωτικών απαιτήσεων, µπορούν να διατυπωθούν είτε στα πλαίσια της
Τεχνικής του Προσφοράς είτε µετά την υπογραφή της σύµβασης, ακόµη και κατά την διάρκεια
της περιόδου λειτουργίας των ΣΕΑ.
Α.1.9. ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕΑ
Οι ισχύοντες κανονισµοί σχεδιασµού αυτοκινητοδρόµων δεν επιτρέπουν κοντινές εξόδους από
τον αυτοκινητόδροµο προς παρόδιες εγκαταστάσεις, ούτε άλλη πρόσβαση στη λωρίδα εισόδου ή
εξόδου των ΣΕΑ. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση ανάπτυξης από την ΕΟΑΕ εντός της
απαλλοτριωµένης έκτασης που γειτνιάζει µε την έκταση ανάπτυξης των ΣΕΑ, εγκαταστάσεων
∆ιοίκησης-∆ιαχείρισης, Συντήρησης, κλπ για τις ανάγκες του Αυτοκινητοδρόµου, η πρόσβαση
στην απαλλοτριωµένη γειτονική έκταση θα γίνεται µέσω του χώρου ανάπτυξης των ΣΕΑ.
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Α. 2. ΑΝ Α Λ ΥΤ Ι ΚΗ ΠΕΡ ΙΓΡ Α ΦΗ
Α.2.1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Α.2.1.1. ∆ΙΚΤΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Τα βασικά χαρακτηριστικά της διάταξης / λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου των ΣΕΑ είναι:


Έξοδος των οχηµάτων από τον αυτοκινητόδροµο, µε εκτροπή τους επί της λωρίδας
επιβράδυνσης,



Κοινή πορεία όλων των οχηµάτων επί του κλάδου εισόδου του ΣΕΑ,



∆ιαχωρισµός της κυκλοφορίας µε την δηµιουργία δύο διαδρόµων διέλευσης:





Βαρέων Οχηµάτων, µε δεξιά κατεύθυνση στο πίσω τµήµα του γηπέδου,
Επιβατηγών Οχηµάτων, µε αριστερή κατεύθυνση στο µπροστινό τµήµα του
γηπέδου,

Καθοδήγηση της διαχωρισµένης κυκλοφορίας, βαρέων και επιβατηγών, αρχικά, προς
τις περιοχές στάθµευσης




Τα φορτηγά οχήµατα σταθµεύουν σε διάταξη υπό γωνία 450, µε πρόβλεψη
επιπλέον διαδρόµου πρόσβασης, για αποφυγή οπισθοπορείας,
Τα λεωφορεία σταθµεύουν σε διάταξη υπό γωνία 450, µε πρόβλεψη επιπλέον
διαδρόµου αποχώρησης, για αποφυγή οπισθοπορείας,
Τα επιβατηγά σταθµεύουν σε θέσεις υπό γωνία 450, επί δακτυλίου, που
«αναρτάται» από τον διάδροµο διέλευσης ενώ τα ρυµουλκά οχήµατα (π.χ.
τροχόσπιτα) σταθµεύουν παράλληλα της οδού.



Μετά τις επιφάνειες στάθµευσης, οι διαχωρισµένες κυκλοφορίες καθοδηγούνται προς
τις περιοχές ανεφοδιασµού / υποστήριξης οχηµάτων. Η προσέγγιση αυτών των
εξυπηρετήσεων επιτυγχάνεται µε παράκαµψη των κύριων οδών διέλευσης και την
χρήση αντίστοιχων δευτερευουσών οδών / πλατυσµάτων - πρόσβασης.



Μετά τις περιοχές ανεφοδιασµού, οι διαχωρισµένοι διάδροµοι διέλευσης ενώνονται εκ
νέου επί του κλάδου εξόδου.



Τα οχήµατα εξέρχονται του ΣΕΑ µέσω της λωρίδας επιτάχυνσης, κινούµενα επί της
ίδιας αρχικής κατεύθυνσης της αρτηρίας.



Όλες οι εσωτερικές οδοί είναι µονόδροµοι, µε την φορά του αντίστοιχου κλάδου της
αρτηρίας, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας. Το πλάτος των κλάδων εισόδου / εξόδου
ανέρχεται σε 5,50Μ, των διαδρόµων διέλευσης σε 6,50Μ και των διαδρόµων
πρόσβασης σε 6,50Μ για τα βαρέα και 5,50~6,00Μ για τα επιβατηγά οχήµατα.



Οι επιφάνειες εξυπηρέτησης χρηστών αναπτύσσονται εντός της έκτασης, που
οριοθετείται από το βασικό εσωτερικό δίκτυο. Περιλαµβάνουν υπαίθριες
διαµορφωµένες και εξοπλισµένες επιφάνειες και το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών
(ΚΕΤ).

Α.2.1.2. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Σύµφωνα µε την Μελέτη Γενικής ∆ιάταξης των ΣΕΑ, οι προβλεπόµενες θέσεις στάθµευσης, σε
πλήθος και ανά είδος οχήµατος, αναπτύσσονται είτε επί διαπλατύνσεων των διαδρόµων
διέλευσης, σε διάταξη παράλληλη ή υπό γωνία 450, είτε επί οδικού δακτυλίου πρόσβασης.
Οι διατάξεις στάθµευσης συµµορφώνονται µε τους κανόνες κυκλοφοριακής τεχνικής, ως προς
την γεωµετρία και τις διαστάσεις, και προσφέρουν άνεση και ασφάλεια, τόσο στους ελιγµούς όσο
και στην διέλευση των οχηµάτων. Ειδικά για την στάθµευση των βαρέων οχηµάτων,
επισηµαίνεται η πρόβλεψη επιπλέον διαδρόµου πρόσβασης πλάτους 6,50Μ λόγω απαγόρευσης
της οπισθοπορείας.
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Για την αύξηση της ασφάλειας των ελιγµών στάθµευσης, προβλέπεται υποχώρηση του
περιγράµµατος των θέσεων, έναντι των ορίων των αντιστοίχων οδών πρόσβασης. Η υποχώρηση
ανέρχεται σε 1,50Μ, εκατέρωθεν των υπό γωνία 45ο θέσεων φορτηγών και λεωφορείων και
αντιστοίχως στην µία πλευρά στις παράλληλες ή «οδοντωτές» διατάξεις. Ανάλογη υποχώρηση,
1,00Μ~1,50Μ προβλέπεται στις θέσεις των επιβατηγών, υπό γωνία ή παράλληλων.
Οι επιφάνειες στάθµευσης διακόπτονται από διαχωριστικές νησίδες πρασίνου και φύτευσης
δένδρων για την προσφοράς σκιάς.
Οι θέσεις επιβατηγών ΑΜΕΑ προβλέπονται µεγαλύτερου πλάτους και χωροθετούνται σε άµεση
γειτνίαση µε τις επιφάνειες των χρηστών, υπαίθριες και ΚΕΤ. Εναλλακτικός σχεδιασµός, προβλέπει
ράµπες κίνησης αµαξιδίων, µεταξύ διαδοχικών, κανονικού πλάτους, θέσεων.
Επιπλέον των υποχρεωτικών ειδών θέσεων στάθµευσης, προβλέπονται θέσεις στάθµευσης
έκτακτης ανάγκης, βαρέων και επιβατηγών οχηµάτων και επιβατηγών µε ρυµούλκα (π.χ.
τροχόσπιτο).
Αναλυτικώς, οι διαστάσεις ανά είδος θέσης στάθµευσης, σύµφωνα µε την Μελέτη Γενικής
∆ιάταξης, είναι οι παρακάτω:


Επιβατηγά:






Βαρέα:





Κοινά:
2,50ΜΧ5,50Μ (συν υποχώρηση 1Μ στην οδό διέλευσης)
ΑΜΕΑ:
3,50MX5,50M (συν υποχώρηση 1Μ στην οδό διέλευσης)
Με ρυµούλκα: 3,50ΜΧ20,00Μ (παράλληλη), 3,50ΜΧ12,00Μ (υπό γωνία)
Φορτηγά: 4,00ΜΧ22,00Μ (υπό γωνία 45ο, συν υποχωρήσεις 1,50Μ)
Λεωφορεία (παράλληλες): 3,00Χ12,00Μ (επιπλέον µήκος 2Μ~3Μ, πριν και µετά)

∆ίκυκλα:



1,50ΜΧ2,50Μ (σύνολο µήκους 5,00Μ µε χώρο ελιγµών)

Α.2.1.3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Νοούνται οι επιφάνειες ανεφοδιασµού καυσίµων και τεχνικού ελέγχου / υποστήριξης
οχηµάτων. Περιλαµβάνονται τα διαχωρισµένα πλατύσµατα για την πρόσβαση – αποχώρηση των
βαρέων και επιβατηγών οχηµάτων, οι διάδροµοι ανεφοδιασµού µεταξύ των νησίδων των αντλιών
καυσίµων, ορισµένες θέσεις στάθµευσης επιβατηγών, οι επιφάνειες ελιγµών προσπέλασης του
κτιρίου Πλυντηρίου και Λιπαντηρίου επιβατηγών και η αντίστοιχη υπαίθρια διάταξη βαρέων.
Οι αντλίες ανεφοδιασµού διατάσσονται σε παράλληλες συστοιχίες, διαχωρισµένες ανάλογα µε
τον τύπο οχήµατος (επιβατηγά – βαρέα). Το κτίριο του Πρατηρίου µε το περιµετρικό του
πεζοδρόµιο για την κίνηση των πεζών διατάσσεται είτε σε κεντροβαρική θέση έναντι των δύο
συστοιχιών αντλιών είτε σε άλλη κατάλληλη διάταξη, ώστε να επιτυγχάνεται ισοδύναµη
εξυπηρέτηση των δύο οµάδων πελατών και συγχρόνως πλήρης εποπτεία των σηµείων
ανεφοδιασµού από τον πρατηριούχο. Οι επιπλέον θέσεις στάθµευσης επιβατηγών εξυπηρετούν
αφ’ ενός την επίσκεψη των πελατών στους χώρους υγιεινής και στα καταστήµατα του Πρατηρίου
και αφ’ ετέρου σε ενδεχόµενο έλεγχο / υποστήριξη του οχήµατος.
Α.2.1.4. ΣΗΜΑΝΣΗ
Το σύνολο των επιφανειών κυκλοφορίας των ΣΕΑ σηµαίνονται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις (ΚΟΚ, ΟΜΟΕ – ΚΣΑ και ΟΣΜΕΟ) και την αντίστοιχη Μελέτη Σήµανσης. Ειδικότερα,
προβλέπεται:

Α.2.1.4.1. Σήµανση επί του αυτοκινητοδρόµου


Πινακίδες αναγγελίας,



Πινακίδες γραµµικής ένδειξης αποστάσεων,



Πινακίδες δικτύου ΣΕΑ,



Πινακίδες εξόδου,



Πινακίδες υπόδειξης πρόσβασης.
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Α.2.1.4.2. Σήµανση εντός του ΣΕΑ


Ρυθµιστική σήµανση εσωτερικού δικτύου (διαχωρισµός κυκλοφορίας, διάδροµοι
διέλευσης και πρόσβασης),



Οριζόντια σήµανση εσωτερικού δικτύου (οριογραµµές οδών, οριοθέτηση θέσεων
στάθµευσης, διαβάσεις πεζών),



Πληροφοριακή σήµανση κατευθύνσεων (λειτουργιών και εγκαταστάσεων).

Για την διασφάλιση αποφυγής της σύγχυσης, στην θέση των πινακίδων της Μελέτης
Σήµανσης δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η τοποθέτηση άλλων, διαφορετικών ή επιπλέον
πινακίδων µε διαφηµιστική µορφή.

Α.2.1.4.3 Έµβληµα ΕΟΑΕ – Πλακέτα Πληροφόρησης
Σε κατάλληλη θέση στην είσοδο κάθε ΣΕΑ θα τοποθετηθεί πινακίδα µε το έµβληµα της ΕΟΑΕ
καθώς και ειδική πλακέτα πληροφόρησης των χρηστών για την συγχρηµατοδότηση της
κατασκευής του αυτοκινητοδρόµου «Εγνατία Οδός» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τα
πρότυπα των Ευρωπαϊκών Κανονισµών. Η ακριβής θέση, το µέγεθος και το είδος κατασκευής της
πινακίδας µε το έµβληµα και της πλακέτας πληροφόρησης θα ορισθεί από την ΕΟΑΕ.
Α.2.1.5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων εντός των ΣΕΑ θα τοποθετηθούν στηθαία κ.λ.π.,
σύµφωνα µε την µελέτη Ασφάλειας. Τυχόν µειωτές ταχύτητας θα τοποθετηθούν, κατόπιν
εγκρίσεως της ΕΟΑΕ και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Α.2.2. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Οι επιφάνειες Ανάπαυσης – Αναψυχής Χρηστών αναπτύσσονται στην επιφάνεια, που
παρεµβάλλεται µεταξύ των δύο διαδρόµων διέλευσης των οχηµάτων (διάταξη «εσωτερικού
προσανατολισµού») και χαρακτηρίζονται ως η κύρια χρήση του ΣΕΑ. Στόχος τους είναι να
προσφέρουν στον χρήστη την δυνατότητα διαλείµµατος από την ένταση της οδήγησης και την
µονοτονία του αυτοκινητοδρόµου σε ένα περιβάλλον άνετο, ασφαλές και ευχάριστο, όπου µπορεί
να ικανοποιήσει ποικίλες ανάγκες. Απαρτίζονται από τις υπαίθριες διαµορφωµένες επιφάνειες και
από το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) και συνιστούν το στοιχείο χαρακτηρισµού του
ΣΕΑ.
Η κατασκευή και ο εξοπλισµός των υπαίθριων επιφανειών Ανάπαυσης – Αναψυχής θα γίνουν
σύµφωνα µε τις µελέτες, οριστικές ή εφαρµογής, του Αναδόχου Παραχώρησης, οι οποίες θα
εκπονηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική του Προσφορά, όπως αυτές θα ελεχθούν και θα εγκριθούν
από την ΕΟΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή και ο εξοπλισµός των επιφανειών αυτών θα
ακολουθεί τις παρακάτω βασικές αρχές οργάνωσης.
Α.2.2.1. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι υπαίθριες επιφάνειες Ανάπαυσης – Αναψυχής θα περιλαµβάνουν διαµορφωµένες επιφάνειες
και επιφάνειες πρασίνου. Η πρόσβαση τους είναι ελεύθερη και η απολαβή των εξυπηρετήσεων
τους διατίθεται δωρεάν στους χρήστες της Εγνατίας Οδού, δηλαδή, χωρίς να προαπαιτείται η
χρήση των εµπορικών δραστηριοτήτων του ΣΕΑ (ΚΕΤ και ΚΕΟ). Η ανάπτυξη και οργάνωση τους
θα πρέπει να συνδυάζει λειτουργικότητα, υγιεινή, ασφάλεια και αισθητική. Ο σχεδιασµός τους
αποβλέπει σε:


Άνεση του χρήστη,



∆ηµιουργία ελκυστικών µορφών,



Απόδοση ειδικού χαρακτήρα.

Οι υπαίθριες επιφάνειες ανάπαυσης – αναψυχής, εξοπλισµένες ή µη, αναλόγως µε την
διαµόρφωση τους, διακρίνονται σε:


Επιστρωµένες επιφάνειες,



Επιφάνειες πρασίνου.
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Για την εξυπηρέτηση της κίνηση των πεζών εντός του ΣΕΑ αναπτύσσεται δίκτυο πεζοδρόµων,
που διακρίνεται σε:


Πεζοδρόµους Πρόσβασης, για την σύνδεση της επιφάνειας κύριας χρήσης µε τις

θέσεις στάθµευσης


Πεζοδρόµους Περιπάτου, για την κίνηση των χρηστών εντός της επιφάνειας κύριας
χρήσης και για την προσέγγιση των επιµέρους λειτουργιών της.

Οι πεζόδροµοι χαράσσονται εντός των επιφανειών πρασίνου για την κίνηση – περίπατο – των
χρηστών και για την πρόσβαση τους στα υπαίθρια καθιστικά. Οι πεζόδροµοι, πλάτους κατ’
ελάχιστον 1,50Μ, επιστρώνονται µε υλικά από το φυσικό περιβάλλον, όπως κυλινδρούµενο χώµα,
χαλίκι, πλάκες (φυσικές ή τεχνητές) κ.α. Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να εξασφαλίζουν εύκολη
πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις λειτουργίες του ΣΕΑ. Η εγγύς περιµετρική επιφάνεια του ΚΕΤ
επιστρώνεται, ώστε να δηµιουργηθεί καθαρή επιφάνεια κίνησης.
Οι διατιθέµενες υπαίθριες λειτουργίες των επιστρωµένων και των επιφανειών πρασίνου,
ενδεικτικώς, θα είναι:


Υπαίθρια τραπεζαρία, στεγασµένη µε κατασκευή σκίασης (πέργκολα), για την
εξυπηρέτηση των χρηστών του καταστήµατος εστίασης τους ΚΕΤ,



Υπαίθρια καθιστικά – τραπέζια και καθιστικοί πάγκοι – προφυλαγµένοι ή µη µε
κιόσκια,



Παιδική χαρά, σε περιφραγµένο χώρο, σε άµεση εποπτεία από τις οµάδες
καθισµάτων,



Κρήνη πόσιµου νερού,

Το σύνολο των επιφανειών κύριας χρήσης εξοπλίζονται µε κάδους απορριµµάτων και
ενηµερωτικές πινακίδες και φωτίζονται επαρκώς µε κατάλληλα καλαίσθητα φωτιστικά για λόγους
ασφάλειας και για την χρήση τους κατά τις νυκτερινές ώρες.
Α.2.3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εκτός των επιφανειών, που για λειτουργικούς λόγους εξαιρούνται, όλες οι υπόλοιπες εκτάσεις
των ΣΕΑ αποκαθίστανται µε εγκατάσταση φυτών ή χλοοτάπητα, ώστε το τελικό αποτέλεσµα της
διαµόρφωσης να είναι λειτουργικό και ιδιαίτερα ελκυστικό για την αναζωογόνηση των χρηστών
του. Γίνεται χρήση όλων των τύπων πρασίνου, για λόγους ποικιλίας και για αποφυγή
προβληµάτων ορατότητας και ασφάλειας κατά την κίνηση των οχηµάτων. Η λεπτοµερής
διαµόρφωση των επιφανειών πρασίνου των ΣΕΑ θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
την Φυτοτεχνική Μελέτη.
Η φύτευση των ΣΕΑ αποσκοπεί στην ενσωµάτωση των επιφανειών κυκλοφορίας στο τοπίο,
στην λειτουργική και ευπρόσωπη διαµόρφωση των επιφανειών ανάπαυσης – αναψυχής, στην
παροχή επαρκών σκιερών χώρων, στην προστασία από την επιβάρυνση της αρτηρίας και,
γενικότερα, στην ένταξη των ΣΕΑ στο φυσικό περιβάλλον και στην δηµιουργία / αποκατάσταση
«συνέχειας» µε το παρακείµενο τοπίο.
Για την φύτευση της Ζώνης Κύριας Χρήσης, που περιλαµβάνει τις υπαίθριες επιφάνειες
Ανάπαυσης – Αναψυχής και το ΚΕΤ, εκτός του χλοοτάπητα, επιλέγονται συνθέσεις από δενδρώδη
και θαµνώδη είδη, µε µεγάλη αισθητική αξία, που χρησιµοποιούνται στην κηποτεχνία ως
καλλωπιστικά, ώστε να καθιστούν την παραµονή των επισκεπτών ευχάριστη και ενδιαφέρουσα.
Επιπλέον, τα φυτά, που θα επιλεγούν, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις κλιµατικές συνθήκες
της περιοχής των ΣΕΑ.
Για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των φυτεύσεων θα εγκατασταθεί υπόγειο αρδευτικό
δίκτυο σε όλες τις επιφάνειες ανάπτυξης πρασίνου. Σε περίπτωση που απαιτείται, θα
κατασκευασθούν δεξαµενές για την συγκέντρωση ποσότητας νερού, απαραίτητης για τις ανάγκες
της άρδευσης.
A.2.4. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ (ΚΕΤ)
Το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ), ελάχιστης επιφάνειας Πεντακοσίων Τετραγωνικών
Μέτρων (500Μ2) κλειστών χώρων ανά ΣΕΑ, θα κατασκευασθεί και θα εξοπλισθεί σύµφωνα µε τις
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µελέτες, οριστικές και εφαρµογής, του Αναδόχου Παραχώρησης, οι οποίες θα εκπονηθούν
σύµφωνα µε την Τεχνική του Προσφορά, όπως αυτές θα ελεχθούν και θα εγκριθούν από την
ΕΟΑΕ. Ένδειξη των απαιτήσεων της ΕΟΑΕ, όσον αφορά τα ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια
λειτουργικότητας και αισθητικής του ΚΕΤ, αποτελεί η Μελέτη Αναφοράς του ΚΕΤ, που
εκπονήθηκε µε µέριµνα της ΕΟΑΕ και περιλαµβάνεται στις διαθέσιµες µελέτες του εδάφιου Α.5.
του παρόντος τεύχους.
Σε κάθε περίπτωση οι µελέτες του ΚΕΤ θα ακολουθούν τις παρακάτω βασικές αρχές
οργάνωσης.
Α.2.4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) περιλαµβάνεται στην Ζώνη Εξυπηρέτησης
Χρηστών, της οποίας αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο. Εντάσσεται στην ευρύτερη επιφάνεια
Ανάπαυσης – Αναψυχής, σε άµεση σχέση µε τις υπαίθριες διαµορφώσεις και τις επιφάνειες
πρασίνου. Στεγάζει ποικίλες δωρεάν και οικονοµικές – εµπορικές – δραστηριότητες, µε επίκεντρο
τις υπηρεσίες υγιεινής και εστίασης των χρηστών του ΣΕΑ, ως ακολούθως:


∆ωρεάν Υπηρεσίες




Ανάπαυση, πόσιµο νερό, υγιεινή, πρώτες βοήθειες, πληροφόρηση κ.α.

Εµπορικές ∆ραστηριότητες



Εστίαση, αγορά, άλλες υπηρεσίες (επικοινωνίας, τραπεζικές, ενηµέρωσης κ.α.).

Οι εµπορικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν Καταστήµατα, εµπορικά και υγιεινοµικού
ενδιαφέροντος, σε διάφορους συνδυασµούς και µεγέθη.
Τα καταστήµατα υγιεινοµικού ενδιαφέροντος αφορούν στην εστίαση των χρηστών και
διαφοροποιούνται µε βάση ποικίλα κριτήρια όπως τον τόπο παρασκευής των προσφερόµενων
ειδών (σε εργαστήρια ή εργοστάσια ή στο κατάστηµα), το είδος των πελατών (διερχόµενοι,
όρθιοι, καθήµενοι) και το είδος της εξυπηρέτησης (πακέτο, αυτοεξυπηρέτηση, σερβίρισµα). Από
τον συνδυασµό των ανωτέρω προκύπτει ευρύ φάσµα εκδοχών καταστηµάτων εστίασης, µεταξύ
των οποίων επιλέγονται οι προσφορώτερες λύσεις για κάθε ΣΕΑ. Οι συνήθεις απαντώµενες
περιπτώσεις είναι «µικτά» καταστήµατα, που σύµφωνα µε την αντίστοιχη ορολογία της ισχύουσας
νοµοθεσίας περιλαµβάνουν αναψυκτήριο και σνακ-µπαρ.
Τα εµπορικά καταστήµατα αναφέρονται στην διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης, τύπου,
καπνοπωλείου, ταξειδίου (χάρτες, οδηγοί, αξεσουάρ), τυποποιηµένων προϊόντων (φαγώσιµα,
γλυκά, παιγνίδια, είδη, δώρων κ.α.), τοπικών προϊόντων (εδέσµατα, ποτά, χειροτεχνία).
∆ιαφοροποιούνται ανάλογα µε το µέγεθος και οργανώνονται σε ενιαίο ή διαχωρισµένα σηµεία
πώλησης.
Α.2.4.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ
Το ακριβές µέγεθος τόσο του συνόλου όσο και των επιµέρους χώρων του ΚΕΤ θα προταθούν
από τον Ανάδοχο, σε συµφωνία µε τα οριζόµενα στην κείµενη σχετική νοµοθεσία. Σε κάθε
περίπτωση οι χώροι του ΚΕΤ θα τηρούν την παρακάτω βασική οργάνωση:
α.

Χώροι Πελατών



Είσοδος





Καταστήµατα





Χωλλ – Υποδοχή – Πληροφορίες
Χώρος Προβολής Τοπικών Ιδιαιτεροτήτων
o ΕΟΑΕ, ΟΤΑ και λοιπών φορέων
Αγορά
Εστίαση (Αναψυκτήριο, Σνακ-Μπαρ, κ.α.)
o Αίθουσα (-ες) Πελατών
o Ηµιυπαίθριος – Υπαίθριος Χώρος Πελατών

Χώροι Υγιεινής Κοινού


Ανδρών, Γυναικών, ΑΜΕΑ, Βρεφών, Καταιονητήρες, Είδη Καθαριότητας
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Επιφάνειες Κυκλοφορίας Πελατών

β.

Λοιποί Χώροι



Βοηθητική Είσοδος (-οι)



Βοηθητικοί Χώροι Καταστηµάτων




Χώροι Προσωπικού




Εργασία, Ανάπαυση – ∆ιαµονή, Αποδυτήρια, Υγιεινή

Χώροι Εγκαταστάσεων




Πλύση Σκευών, Προετοιµασία Εδεσµάτων, Ψυγεία Τροφίµων και Ποτών,
Αποθήκες, Χώροι Απορριµµάτων, Είδη Καθαρισµού

Ύδρευση, Αποχέτευση, Αερισµός, Κλιµατισµός, Παροχή Ισχύος, Πυρόσβεση,
Έλεγχος

Επιφάνειες Κυκλοφορίας Λοιπών Χώρων

Α.2.4.3. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το ΚΕΤ χωροθετείται εντός της ευρύτερης επιφάνειας ανάπαυσης – αναψυχής. Αποµονώνεται
από τον αυτοκινητόδροµο µε ικανοποιητική σε µέγεθος ζώνη πρασίνου και ήπια πρανή. ∆εν
περιβάλλεται από καµµία οδό του εσωτερικού δικτύου. Η πρόσβαση τους από τους χώρους
στάθµευσης, ιδίως των επιβατηγών και λεωφορείων, γίνεται µε πεζοδρόµους και η προσπέλαση
της τροφοδοσίας γίνεται µε τοπική αδιέξοδη οδό στο πίσω µέρος τους. Στόχος είναι η διακοπή της
µονοτονίας του ταξιδιού και η ανάπαυλα του ταξιδιώτη σε περιβάλλον ασφαλές, ευχάριστο και
άνετο, διαφορετικού από την εικόνα του αυτοκινητοδρόµου και την αίσθηση της κυκλοφορίας.
Κύριο αίτηµα σχεδιασµού, που αφορά στην θέση, την διάταξη, το µέγεθος, την µορφή και τα
υλικά του ΚΕΤ είναι η προσαρµογή στο περιβάλλον, τόσο της µικρής κλίµακας του ΣΕΑ όσο και
του παρακείµενου τοπίου. Παράλληλα, αποβλέπει σε αποτέλεσµα χαρακτηριστικό, εύληπτο και
εύκολα αναγνωρίσιµο από τον ταξιδιώτη παρατηρητή.
Σχετικά µε την οργάνωση των χώρων του ΚΕΤ επισηµαίνονται:


Το κτίριο θα είναι ενιαίο και ισόγειο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται υπόγειος όροφος, υπό
την προϋπόθεση ότι θα στεγάζει βοηθητικούς χώρους και σε καµία περίπτωση τις
δωρεάν υπηρεσίες. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις (αντλιοστάσιο, δεξαµενή νερού) µπορούν
αποτελούν ξεχωριστή κτιριακή µονάδα, µε κατάλληλη χωροθέτηση.



Η κύρια είσοδος θα προβλέπεται σε εµφανές σηµείο, προστατευµένη από τις καιρικές
συνθήκες (προστέγασµα, ανεµοφράκτης). Χωροθετείται σε εγγύτητα και µε εποπτεία
από τις θέσεις στάθµευσης, µε τις οποίες συνδέεται µε πεζοδρόµους, που σηµαίνονται
και φωτίζονται, τµήµατα των οποίων µπορεί επίσης να προστατεύονται µε ελαφριές
κατασκευές.



Το κεντρικό χωλλ / υποδοχή θα διαθέτει καθιστικό και θα είναι ενιαίο για όλες τις
λειτουργίες. Θα είναι άνετο και καλόγουστο, ώστε να αποτελεί σηµείο έλξης για τον
χρήστη και να τον προτρέπει διακριτικά και ευχάριστα στην αναζήτηση των
εξυπηρετήσεων, που έχει ανάγκη. Θα διαθέτει ενηµερωτικές πινακίδες και
διαγράµµατα κίνησης για την εύκολη προσέγγιση των επιµέρους χώρων. Ιδιαιτέρως
εύκολη θα πρέπει να είναι η πρόσβαση του χρήστη στις δωρεάν υπηρεσίες του ΚΕΤ.



Οι χώροι υγιεινής κοινού αποτελούν κύρια δωρεάν υπηρεσία, που παρέχεται χωρίς
την υποχρέωση χρήσης των εµπορικών δραστηριοτήτων του ΚΕΤ. Για τον λόγο αυτό
θα πρέπει να χωροθετούνται σε άµεση σχέση µε το χωλλ εισόδου και να αποφεύγεται
η ανάµιξη τους µε κινήσεις άλλων λειτουργιών. Αποκλείεται η χωροθέτηση τους σε
υπόγειο όροφο. Ανάλογα ισχύουν και για τον χώρο πρώτων βοηθειών – φαρµακείο.



Η µονάδα υγιεινής κοινού (WC, D/S) διαµορφώνεται µε διακριτούς χώρους ανδρών,
γυναικών, βρεφών και ΑΜΕΑ, µε ξεχωριστούς προθαλάµους και νιπτήρες. Τα βασικά,
ελάχιστα µετρικά και οργανωτικά τους χαρακτηριστικά είναι:


Τρια τρία (3) WC και τρεις (3) ουρητήρες ανδρών,



τέσσερα έως πέντε (4~5) WC γυναικών,
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ξεχωριστοί προθάλαµοι µε τέσσερις έως έξι (4~6) νιπτήρες,



καθαρές διαστάσεις εκάστου WC 1,00~1,10Μ Χ 1,65~1,70Μ,



καθαρό πλάτος ανοιγόµενου φύλλου εκάστου WC 0,70Μ,



χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ, µε ανεξάρτητη είσοδο, ειδικά διαµορφωµένος, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις,



χώρος περιποίησης βρεφών ειδικά διαµορφωµένος µε πάγκο αλλαγής και νιπτήρα,



πρόβλεψη χώρου καταιονητήρα µε αποδυτήριο,



πρόβλεψη χώρου καθαριότητας µε χαµηλή γούρνα και αποθήκευση ειδών
καθαρισµού.



Στην µονάδα υγιεινής κοινού, λόγω της βαριάς της χρήσης, θα πρέπει να
εξασφαλισθεί φυσικός αερισµός και κατά το δυνατόν φυσικός φωτισµός. Η
εγκατάσταση αποχέτευσης θα πρέπει, σε περίπτωση βλάβης, να επιτρέπει την
αποµόνωση ενός ποσοστού υποδοχέων, χωρίς να τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο
της µονάδας. Ανάλογα εργονοµικά και µετρικά χαρακτηριστικά θα προβλέπονται και
στην µονάδα χώρων υγιεινής προσωπικού.



Οι υπηρεσίες πληροφόρησης (έντυπα, πινακίδες, ηλεκτρονικοί πίνακες κ.α.) θα
διατίθενται στο χωλλ εισόδου, για λόγους εύκολης επισήµανσης και χρήσης από τους
ταξιδιώτες.



Ο διακριτός χώρος, που θα διατεθεί για την προβολή της ΕΟΑΕ και των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων (ΟΤΑ, Επιµελητήρια, Σύλλογοι, Αρχαιολογία) θα χωροθετηθεί σε
χαρακτηριστικό σηµείο του ΚΕΤ ή και έξω απ’ αυτό, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη
προσέγγιση του από τους επισκέπτες του ΣΕΑ.



Το γενικό πρότυπο οργάνωσης
ενιαίου χώρου, εντός του
δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τις
είναι τέτοια που να αποκλείεται η


Κατάστηµα (-µατα) αγοράς



Κατάστηµα (-µατα) εστίασης
o

των χρήσεων του ΚΕΤ υπαγορεύει την ανάπτυξη
οποίου διαµορφώνονται διακεκριµένες ζώνες
προσφερόµενες υπηρεσίες, αρκεί η διάταξη τους να
εµπλοκή των λειτουργιών τους:

Αίθουσα (-ες) πελατών (κλειστή και ηµιυπαίθρια)



Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην «ροή» της κίνησης των επισκεπτών του
ΚΕΤ. Επιθυµητό πρότυπο είναι η αναπαραγωγή ενός «εσωτερικού δρόµου», στην
διαδροµή του οποίου ο χρήστης κινείται, προσεγγίζει, πληροφορείται, καταναλώνει,
αναπαύεται, διατηρώντας τον προσανατολισµό και την αίσθηση της θέσης του εντός
του κτιρίου. Στην διαδροµή αυτή έχει την δυνατότητα της εποπτείας όλων των
επιµέρους λειτουργιών, ώστε να επιλέξει τις επιθυµητές αλλά και να πληροφορηθεί
την ύπαρξη των υπολοίπων, για µελλοντική χρήση. Η διάταξη των λειτουργιών
σχετίζεται µε το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών και τον χρόνο παραµονής του
επισκέπτη στο ΚΕΤ, µε διαβάθµιση από ικανοποίηση βασικών αναγκών έως την
παροχή γεύµατος.



Τα σηµεία πώλησης ειδών πρώτης ανάγκης, τύπου, καπνοπωλείου, τυποποιηµένων
και τοπικών προϊόντων κ.λ.π. θα πρέπει να αναπτύσσεται πλησίον της εισόδου του
κτιρίου, ώστε να εξυπηρετεί και τους υπαίθριους χώρους ανάπαυσης – αναψυχής. Τα
εµπορικά καταστήµατα υποστηρίζονται από αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους,
που βρίσκονται στον ισόγειο ή πιθανώς στον υπόγειο όροφο.



Η εστίαση θα πρέπει να παρέχεται µε υψηλής ποιότητας συνδυασµένες λειτουργίες
και δυνατότητα επιλογών. Η εξυπηρέτηση ποικίλει από «πακέτο» έως σερβίρισµα, µε
επικρατέστερο τον τύπο αυτοεξυπηρέτησης (self-service). Τα είδη καταναλώνονται
από πελάτες καθήµενους σε τραπέζια, όρθιους – πρόχειρο φαγητό «στο πόδι» - και
διερχόµενους – έτοιµο φαγητό σε «πακέτο». Σε κάθε περίπτωση οι επιµέρους
λειτουργίες αναπτύσσονται σε διακριτές περιοχές, βέλτιστης εργονοµίας και υψηλής
αντιληπτικότητας για την διευκόλυνση των επιλογών και την άνεση των χρηστών.



Η αίθουσα πελατών θα χωροθετείται σε σηµείο ευνοϊκού προσανατολισµού και θέας,
σε άµεση σχέση µε τους υπαίθριους χώρους ανάπαυσης – αναψυχής. Αναπτύσσεται
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σε ενιαίο χώρο ή κατά τµήµατα και επεκτείνεται σε διαµορφωµένο ηµιυπαίθριο χώρο
για χρήση σε περίπτωση ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Η υπαίθρια τραπεζαρία
εντάσσεται οργανικά στο σώµα του κτιρίου, στεγάζεται µε τα κατάλληλα µέσα και
συνδέεται µε τις υπαίθριες διαµορφώσεις.


Για την απασχόληση των παιδιών, διαµορφώνεται υπαίθριος οριοθετηµένος χώρος
παιγνιδιού – παιδική χαρά – χωροθετηµένος στο οπτικό πεδίο των ενηλίκων, που
απολαµβάνουν τις παροχές των υπηρεσιών ανάπαυσης και εστίασης του ΚΕΤ.



Η οργάνωση των καταστηµάτων, εµπορικών και εστίασης, θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη την διακύµανση της κυκλοφορίας (φόρτος και σύνθεση) ανά εποχή και κατά
την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και εποµένως της αναµενόµενης προσέλευσης
πελατών στο ΚΕΤ. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα διαβάθµισης
της εξυπηρέτησης και τµηµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.



Το µέγεθος και η διάταξη των βοηθητικών χώρων έχει καθοριστική σηµασία για την
καλή λειτουργία των καταστηµάτων εστίασης. Εξυπηρετούν την προετοιµασία των
εδεσµάτων – ψήσιµο, µαγείρεµα κ.α. – την πλύση και φύλαξη των σκευών, την ψύξη
και αποθήκευση των τροφίµων και ποτών κατά κατηγορία οµοειδών προϊόντων. Ο
σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των χώρων αυτών συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες
διατάξεις, προσαρµοσµένες στις ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε καταστήµατος.



Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των καταστηµάτων (τροφοδοσία,
αποθήκευση, αποκοµιδή κενών και απορριµµάτων) και των Η/Μ χώρων θα
προβλέπονται µία ή περισσότερες βοηθητικές είσοδοι, σε κατάλληλες θέσεις του
κτιρίου, ώστε οι κινήσεις να µην εµπλέκονται µε την κυκλοφορία των πελατών. Στην
δευτερεύουσα είσοδο τροφοδοσίας καταλήγει τοπική οδός µε πλάτυσµα ελιγµών για
την προσέγγιση επαγγελµατικών οχηµάτων και µικρού απορριµµατοφόρου. Σε
κατάλληλο σηµείο προβλέπονται επαρκείς θέσεις στάθµευσης προσωπικού.



Η πρόσβαση και η κυκλοφορία στους επιµέρους χώρους του ΚΕΤ θα συµµορφώνεται
µε τις κείµενες διατάξεις ΑΜΕΑ. Γενικότερα, ο σχεδιασµός του ΚΕΤ θα πρέπει να
αποσκοπεί στην πάσης φύσεως ασφάλεια των χρηστών και του προσωπικού,
αποφεύγοντας µικρές υψοµετρικές διαφορές των δαπέδων, ολισθηρά υλικά
επίστρωσης, αιχµές επενδύσεων, επικίνδυνα κιγκλιδώµατα κ.α.



Η επιλογή των τελειωµάτων των χώρων (υλικά και τεχνικές) θα πρέπει να εξασφαλίζει
εύκολο καθαρισµό και ευχερή συντήρηση ή και αντικατάσταση τους. Εφαρµόζονται
εκτεταµένες επενδύσεις επιφανειών, δαπέδων και τοίχων, µε υλικά λεία και στιλπνά
(όχι πορώδη).
Α.2.5. ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΟ)

Το Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ) – Πρατήριο, ελάχιστης επιφάνειας Εξήντα
Τετραγωνικών Μέτρων (60Μ2) κλειστών χώρων ανά ΣΕΑ, θα κατασκευασθεί και θα εξοπλισθεί
σύµφωνα µε τις µελέτες του Αναδόχου Παραχώρησης, οριστικές και εφαρµογής, οι οποίες θα
εκπονηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική του Προσφορά, όπως αυτές θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν
από την ΕΟΑΕ. Σε κάθε περίπτωση οι µελέτες των ΚΕΟ θα ακολουθούν τις παρακάτω βασικές
αρχές οργάνωσης.
Α.2.5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Τα Κτίρια Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ) περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη Ζώνη
Εξυπηρέτησης Οχηµάτων, η οποία µπορεί να αναπτύσσεται ενιαία ή σε επιµέρους τµήµατα, εντός
της ευρύτερης έκτασης του ΣΕΑ. Περιλαµβάνει τις υπηρεσίες ανεφοδιασµού καυσίµων των πάσης
φύσεως οχηµάτων καθώς και ποικίλες υπηρεσίες τεχνικής τους υποστήριξης (πλυντήριο,
λιπαντήριο, οδική βοήθεια, συνεργείο κ.α).
Από τις ανωτέρω εξυπηρετήσεις, υποχρεωτική λειτουργία του ΣΕΑ αποτελεί ο ανεφοδιασµός
καυσίµων. Οι λοιπές λειτουργίες υποστήριξης οχηµάτων είναι προαιρετικές και µπορούν να
προταθούν από τον Ανάδοχο για υλοποίηση σε άµεση ή µελλοντική φάση, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (∆ιακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων).
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Η Ζώνη Ανεφοδιασµού Καυσίµων αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κείµενης
νοµοθεσίας «περί Πρατηρίων» και, κατ’ ελάχιστον, περιλαµβάνει:


Κτίριο Πρατηρίου



Συστοιχίες Αντλιών (επιβατηγών και βαρέων)



Στέγαστρο (-α)



Πλατύσµατα κυκλοφορίας (πρόσβασης – αποχώρησης – ελιγµών)



Θέσεις στάθµευσης πελατών



Θέση στάθµευσης βυτιοφόρου

Η Ζώνη Υποστήριξης Οχηµάτων µπορεί να περιλαµβάνει ποικίλες υπηρεσίες εκ των οποίων οι
συνηθέστερες είναι:


Λιπαντήριο



Πλυντήριο



Οδική Βοήθεια



Συνεργείο

Η κάθε µία από τις εν λόγω λειτουργίες αναπτύσσονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των
αντίστοιχων κείµενων διατάξεων και γενικά περιλαµβάνουν:


Κτίρια



Υπόστεγα



Υπαίθριες διαµορφώσεις



Πλατύσµατα κυκλοφορίας (πρόσβασης – αποχώρησης – ελιγµών)



Θέσεις στάθµευσης



Υποδοµές - ∆ίκτυα

Ο ανεφοδιασµός καυσίµων και η υποστήριξη των οχηµάτων, γενικώς, εντάσσονται στις
εµπορικές δραστηριότητες του ΣΕΑ. Ωστόσο, εκτός των αµοιβώµενων υπηρεσιών είναι
υποχρεωτικό να παρέχονται στο Πρατήριο και ορισµένες δωρεάν υπηρεσίες τόσο προς τους
χρήστες (πόσιµο νερό, χώροι υγιεινής, φαρµακείο) όσο και προς τα οχήµατα (έλεγχοι,
συµπλήρωση αέρα, νερού, λιπαντικών κ.λ.π.).
Επίσης, στο Πρατήριο είναι δυνατόν, προαιρετικώς για τον Ανάδοχο και υπό τις προϋποθέσεις
των Τευχών ∆ηµοπράτησης, να αναπτυχθούν κατάστηµα αγοράς (π.χ. είδη αυτοκινήτου, είδη
πρώτης ανάγκης - περιπτέρου) και κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. αναψυκτήριο).
Α.2.5.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
Το ακριβές µέγεθος τόσο του συνόλου όσο και των επιµέρους χώρων των ΚΕΟ θα προταθούν
από τον Ανάδοχο, σε συµφωνία µε τα οριζόµενα στην κείµενη σχετική νοµοθεσία. Σε κάθε
περίπτωση οι χώροι των ΚΕΟ θα τηρούν την παρακάτω βασική οργάνωση:
α.

Χώροι Πελατών



Καταστήµατα µη υποχρεωτικής υλοποίησης



Αγορά (π.χ. Είδη Αυτοκινήτου, Είδη Περιπτέρου)
Εστίαση (π.χ. Αναψυκτήριο)



Χώροι Υγιεινής Κοινού



Επιφάνειες Κυκλοφορίας Πελατών

β.

Λοιποί Χώροι



Χώροι Προσωπικού






Ανδρών, Γυναικών, ΑΜΕΑ, Είδη Καθαριότητας

Εργασία, Ανάπαυση – ∆ιαµονή, Αποδυτήρια, Υγιεινή

Χώροι Βοηθητικοί


Αποθήκες Καταστηµάτων
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Χώροι Εγκαταστάσεων



Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος, Κλιµατισµός κ.α.
Επιφάνειες Κυκλοφορίας Λοιπών Χώρων

γ.

Χώροι Υποστήριξης Οχηµάτων, µη υποχρεωτικής υλοποίησης



Λιπαντήριο (-α)



Πλυντήριο (-α)



Οδική Βοήθεια



Βοηθητικοί Χώροι

Α.2.5.3. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Α.2.5.3.1. Ζώνη Ανεφοδιασµού Καυσίµων
Το κτίριο Πρατηρίου αποτελεί ισόγειο κτίσµα, που χωροθετείται σε άµεση σχέση µε τις
συστοιχίες αντλιών, ώστε το γραφείο του πρατηριούχου να έχει εποπτεία όλης της ζώνης
ανεφοδιασµού. Περιβάλλεται από διαµορφωµένη επιφάνεια κίνησης πεζών (κυβόλιθοι, πλάκες
πεζοδροµίου ή ανάλογο) και διαχωρίζεται από την επιφάνεια κίνησης οχηµάτων, η οποία
επιστρώνεται µε κατάλληλα υλικά (π.χ. βιοµηχανικό δάπεδο), ώστε να καθαρίζεται µε ευκολία και
να µην αλλοιώνεται από τυχόν διαρρέοντα υγρά (καύσιµα, λιπαντικά κ.α.).
Το κτίριο Πρατηρίου στεγάζει τους χώρους προσωπικού και υγιεινής κοινού, καθώς και τις
εµπορικές δραστηριότητες, που αναφέρονται στο Πρόγραµµα Έργου. Αν θα προβλεφθούν
καταστήµατα, αυτά αναπτύσσονται σε επαφή ή και επικοινωνία µε το γραφείο του πρατηριούχου.
Στην περίπτωση ενιαίου χώρου, προστίθεται µικρός χώρος ανάπαυσης – διανυκτέρευσης. Οι
χώροι υγιεινής κοινού διαθέτουν εύκολη πρόσβαση και από τις δύο συστοιχίες αντλιών.
Σε κατάλληλο σηµείο της περιοχής του Πρατηρίου τοποθετούνται οι υπόγειες δεξαµενές
καυσίµων, των οποίων ο ανεφοδιασµός θα πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς διακοπή της
λειτουργίας του.
Το σύνολο των παραµέτρων σχεδιασµού του Πρατηρίου περιγράφονται αναλυτικά στις
κείµενες διατάξεις (κανονισµοί, προδιαγραφές).

Α.2.5.3.2. Ζώνη Υποστήριξης Οχηµάτων
Περιλαµβάνει εξυπηρετήσεις οχηµάτων, που ενδεικτικώς αναφέρθησαν και δύνανται να
υλοποιηθούν προαιρετικώς, κατά την κρίση του Αναδόχου και σε συµφωνία µε τα οριζόµενα στα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Η ανάπτυξη των χρήσεων αυτών θα γίνει σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
κείµενες διατάξεις (Κανονισµοί, Προδιαγραφές κ.α.).
Α.2.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α.2.6.1. Ύ∆ΡΕΥΣΗ
Η εξασφάλιση της υδροδότησης των ΣΕΑ, για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των αναγκών
του, αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου Παραχώρησης. Η υδροδότηση µπορεί να
γίνει είτε µε µεταφορά νερού µέσω αγωγού, είτε µέσω υδρογεώτρησης (-σεων), είτε µε
µεταφορά µε υδροφόρες. Η κατασκευή της υδροληψίας και του εσωτερικού δικτύου θα γίνουν
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και την σχετική
Μελέτη. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να εγκαταστήσει πλήρες σύστηµα επεξεργασίας και ελέγχου
της ποιότητας του νερού, ώστε αυτό να καταστεί πόσιµο.
Στην περίπτωση υδρογεώτρησης θα κατασκευασθεί αντλιοστάσιο υδρογεώτρησης, το οποίο
θα τροφοδοτείται και από Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (ΕΗΖ).
Το νερό θα αποθηκεύεται σε υπόγεια στεγανοποιηµένη δεξαµενή ύδρευσης, η οποία θα
κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε κατάλληλες διαστάσεις, ώστε η χωρητικότητα της
να επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του ζεύγους των ΣΕΑ, σύµφωνα µε την Μελέτη
Ύδρευσης, που θα συντάξει ο Ανάδοχος.
Το νερό θα αντλείται από την δεξαµενή µε την βοήθεια ενός αντλητικού συγκροτήµατος,
κατάλληλης δυναµικότητας και µεταβλητής παροχής. Το αντλητικό συγκρότηµα θα αποτελείται
από δύο αντλίες νερού, - η µία εφεδρική -, κλειστό δοχείο διαστολής και ηλεκτρικό πίνακα ισχύος
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και αυτοµατισµών. Μετά τις αντλίες, το νερό θα φιλτράρεται µε δίδυµα φίλτρα ικανής
δυναµικότητας (2Χ5Μ3/Η). Επίσης, εφόσον απαιτείται, το νερό θα χλωριώνεται από κατάλληλο
συγκρότηµα χλωρίωσης, εγκαταστηµένο στον χώρο του αντλιοστασίου.
Στο αντλιοστάσιο θα κατασκευασθεί κεντρικός συλλέκτης διανοµής κρύου νερού, από τον
οποίο θα αναχωρούν οι κύριοι κλάδοι ύδρευσης του ζεύγους των ΣΕΑ. Οι κύριοι κλάδοι οδεύουν
προς τα Κτίρια Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ), προς τα Κτίρια Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ)
και προς τις λοιπές παροχές νερού (π.χ. υπαίθρια κρήνη).
Σε περίπτωση που, για τις ανάγκες των ΣΕΑ, χρησιµοποιείται πόσιµο και µη πόσιµο νερό (π.χ.
µη πόσιµο από γεώτρηση, πόσιµο από µεταφορά µε βυτιοφόρα οχήµατα), στο αντλιοστάσιο
ύδρευσης θα κατασκευασθεί δεύτερη δεξαµενή, εφοδιασµένη µε ανάλογο αντλητικό συγκρότηµα.
Στην περίπτωση αυτή, το υπόγειο δίκτυο θα είναι διπλό, ένα για τους υποδοχείς πόσιµου νερού
(π.χ. µαγειρείο) και ένα για τους λοιπούς υποδοχείς νερού χρήσης (καθαριότητα, χώροι υγιεινής
κ.α.). Τα δύο δίκτυα και οι αντίστοιχοι υποδοχείς θα επισηµαίνονται, καταλλήλως.
Α.2.6.2. ΆΡ∆ΕΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ο Ανάδοχος Παραχώρησης οφείλει να εγκαταστήσει δίκτυο άρδευσης των επιφανειών
πρασίνου, που θα κατασκευάσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την αντίστοιχη Μελέτη.
Το δίκτυο άρδευσης θα κατασκευασθεί από σωλήνες HDPE, κατάλληλης κλάσης και διατοµών.
Το σύνολο του συστήµατος άρδευσης θα ελέγχεται από ειδικό προγραµµατιστή άρδευσης.
Α.2.6.3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ
Η συλλογή και η απορροή των επιφανειακών υδάτων και οµβρίων των κυκλοφοριακών
συνδέσεων των ΣΕΑ µε τον αυτοκινητόδροµο, των εσωτερικών οδών, των θέσεων στάθµευσης
και των λοιπών επιφανειών που θα κατασκευασθούν µε ευθύνη της ΕΟΑΕ, θα γίνει µε κλειστό
δίκτυο αγωγών, το οποίο θα οδεύει προς τον τελικό αποδέκτη και θα κατασκευασθεί από την
ΕΟΑΕ.
Η συλλογή και απορροή των επιφανειακών υδάτων από τις περιοχές των ΚΕΤ και ΚΕΟ, των
αντίστοιχων υπαίθριων εγκαταστάσεων και διαµορφώσεων τους και των επιφανειών ανάπαυσης –
αναψυχής και η καθοδήγηση τους προς το ανωτέρω κλειστό δίκτυο, που θα κατασκευασθεί από
την ΕΟΑΕ, θα γίνουν από τον Ανάδοχο Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την
αντίστοιχη Μελέτη.
Η υψοµετρική διαµόρφωση του επιπέδου εφαρµογής κάθε ΣΕΑ θα πρέπει να εξασφαλίζει την
κατά το δυνατόν φυσική απορροή των οµβρίων της έκτασης. Οι διάδροµοι κίνησης πεζών και οι
επιφάνειες κυκλοφορίας θα αποχετεύονται στις επιφάνειες πρασίνου µε τις εγκάρσιες ή τις κατά
µήκος κλίσεις. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα κατασκευάζεται κατάλληλο δίκτυο υδροσυλλογής
(αβαθή ρείθρα ή φρεάτια) ώστε να οδηγούνται τα νερά στον κοντινότερο αποδέκτη. Τα όµβρια
από το πλάτυσµα των αντλιών καθώς και από το πλυντήριο – λιπαντήριο θα συλλέγονται µέσω
φρεατίων και θα οδηγούνται µε υπόγειο δίκτυο αγωγών στις εγκαταστάσεις ελαιοδιαχωρισµού
(βλ. Α.2.6.4.2.).
Τα όµβρια των ΣΕΑ σε καµία περίπτωση δεν θα επιβαρύνουν το δίκτυο αποχέτευσης της
αρτηρίας, αλλά θα οδηγούνται σε κατάλληλο αποδέκτη.
Α.2.6.4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Η επεξεργασία και αποχέτευση λυµάτων και ακαθάρτων των ΣΕΑ θα γίνει σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και την αντίστοιχη Μελέτη. Η εγκατάσταση αποχέτευσης αποσκοπεί στην
αποµάκρυνση των λυµάτων και ακαθάρτων από:


Τα Κτίρια Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ)







Χώροι υγιεινής κοινού
Χώροι υγιεινής προσωπικού
Μαγειρείο
Λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο και λοιποί Η/Μ χώροι

Τα Κτίρια Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ)
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Πρατήριο
o Χώροι υγιεινής κοινού
o Χώροι υγιεινής προσωπικού
o Εξυπηρετήσεις οχηµάτων
Πλυντήριο – Λιπαντήριο, µη υποχρεωτικής υλοποίησης

Τις Θέσεις Στάθµευσης Οχηµάτων,



Επιβατηγών
Βαρέων

Η δυναµικότητα των δικτύων αποχέτευσης και των σταθµών επεξεργασίας και διάθεσης
λυµάτων, θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών των εγκαταστάσεων των ΣΕΑ
στην πλήρη ανάπτυξη τους και για όλη την διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης.

Α.2.6.4.1. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Χρηστών
Περιλαµβάνονται τα «αστικού» τύπου λύµατα από το ΚΕΤ και από το Κτίριο Πρατηρίου των
ΚΕΟ (π.χ. µαγειρείο, χώροι υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις).
Όλα τα προς αποχέτευση ακάθαρτα ύδατα και λύµατα, που προέρχονται από τους χώρους
υγιεινής, το µαγειρείο και τους χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων του ΚΕΤ και από τους χώρους
υγιεινής του Πρατηρίου θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε Βιολογικό Σταθµό Καθαρισµού ή σε
στεγανούς βόθρους κάθε ΣΕΑ, µέσω υπογείου δικτύου µε βαρύτητα ή µε την βοήθεια αντλιών
λυµάτων. Ειδικότερα, τα λύµατα των χώρων υγιεινής του ΚΕΤ θα οδηγούνται απ’ ευθείας προς
επεξεργασία σε βιολογικό σταθµό ή προς στεγανούς βόθρους, ενώ τα ακάθαρτα ύδατα του
µαγειρείου θα υφίστανται προηγουµένως απολίπανση. Αντιστοίχως, τα λύµατα από τους χώρους
υγιεινής του Πρατηρίου θα οδηγούνται απ’ ευθείας σε βιολογικό σταθµό προς επεξεργασία ή σε
στεγανούς βόθρους.

Α.2.6.4.2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Οχηµάτων
Περιλαµβάνονται τα «ελαιώδη» υγρά απόβλητα από το πλάτυσµα των αντλιών, το πλυντήριο
– λιπαντήριο και τις επιφάνειες στάθµευσης οχηµάτων.
Όλα τα προς αποχέτευση υγρά απόβλητα συλλέγονται και υφίστανται τοπική επεξεργασία.
Ακολούθως οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο, χωροθετηµένο σε κατάλληλο σηµείο (π.χ. στις
επιφάνειες πρασίνου, πλησίον των ΚΕΟ).
Για την αποµάκρυνση των ελαιωδών συστατικών των υγρών αποβλήτων αυτού του είδους θα
χρησιµοποιηθούν εγκαταστάσεις ελαιοδιαχωρισµού, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται άριστη
κατακράτηση όλων των αδιάλυτων, µη γαλακτοποιηµένων, επιπλεόντων ελαιωδών συστατικών. Η
επιλογή του κατάλληλου ελαιοδιαχωριστή θα γίνει µε βάση την εκτιµώµενη παροχή σε Lt/sec, την
εκτιµώµενη συγκέντρωση εισόδου σε στερεά και ελαιώδη συστατικά καθώς και την επιθυµητή
τιµή εκροής. Σε κάθε περίπτωση, στην εκροή θα πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό υδρογοναθράκων
< 5,0 mg/Lt. Οι ουσίες, που έχουν διαχωρισθεί (άµµος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α.) θα
αντλούνται και θα συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σηµεία ανακύκλωσης. Τα φίλτρα
πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά και να αποφεύγεται η έκθεση τους στον ήλιο ή σε ακτίνες UV.
Α.2.6.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Περιλαµβάνεται ο φωτισµός των κυκλοφοριακών συνδέσεων των ΣΕΑ µε την Εγνατία Οδό και
ο φωτισµός των υπαιθρίων χώρων εντός των ΣΕΑ. Η ΕΟΑΕ δεσµεύεται να κατασκευάσει τις
εργασίες οδοφωτισµού των κυκλοφοριακών συνδέσεων του ζεύγους των ΣΕΑ µε τους
αντίστοιχους κλάδους του αυτοκινητοδρόµου (λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης) και τον
φωτισµό του οδικού δικτύου και των θέσεων στάθµευσης εντός των ΣΕΑ.
Ο Ανάδοχος Παραχώρησης οφείλει µε δική του ευθύνη και δαπάνες να εξασφαλίσει την
σύνδεση και την συνεχή τροφοδότηση κάθε Πίνακα (πίλλαρ) µε τον Γενικό Πίνακα κάθε ΣΕΑ. Οι
δαπάνες σύνδεσης και λειτουργίας του φωτισµού των ΣΕΑ θα βαρύνουν τον Ανάδοχο
Παραχώρησης.

Α.2.6.5.1. Φωτισµός Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
Σε κάθε κλάδο σύνδεσης της αρτηρίας µε τον αντίστοιχο ΣΕΑ, προβλέπεται εγκατάσταση
µονόπλευρου φωτισµού µε γαλβανισµένους σιδηρούς ιστούς ύψους 12Μ, φωτιστικά τύπου CUT–
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OFF, λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP), 250W, κατάλληλου υπαίθριου ηλεκτρικού Πίνακα
(πίλλαρ), που θα καλύπτει αντίστοιχα απαιτούµενα φορτία φωτισµού της κυκλοφοριακής
σύνδεσης, καθώς και τυχόν εξοπλισµού, εγκατεστηµένου επί της αρτηρίας.

Α.2.6.5.2. Φωτισµός εντός του ΣΕΑ
Ο φωτισµός των υπαιθρίων χώρων στο εσωτερικό κάθε ΣΕΑ θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις και την αντίστοιχη Μελέτη. Ο φωτισµός θα αφορά στις παρακάτω επιφάνειες:


Επιφάνειες Κυκλοφορίας Οχηµάτων




Οδικό ∆ίκτυο
Θέσεις Στάθµευσης
Εξυπηρετήσεις (πρόσβαση, χοάνες, ελιγµοί, στάθµευση, στέγαστρο πρατηρίου)



Επιφάνειες Ανάπαυσης – Αναψυχής Χρηστών



Λοιπές Επιφάνειες (πεζόδροµοι, διαχωριστικές νησίδες, Η/Μ εγκαταστάσεις)

Ο φωτισµός των υπαιθρίων χώρων θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την
αντίστοιχη Μελέτη. Για τον φωτισµό του εσωτερικού οδικού δικτύου, των θέσεων στάθµευσης
και του πλατύσµατος µε τις εξυπηρετήσεις των οχηµάτων προβλέπονται γαλβανισµένοι
σιδηροϊστοί, ύψους 6Μ, µε φωτιστικά σώµατα οδών και λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης
(NaHP), ισχύος 100~250W. Η φωτεινή ένταση στο οδόστρωµα θα πρέπει να είναι Eav>20Lux, µε
συντελεστή οµοιοµορφίας Uo>30%. Ειδικώς, η επιφάνεια κάτω από το στέγαστρο των αντλιών
υγρών καυσίµων θα φωτίζεται µε φωτιστικά σώµατα στεγανού τύπου, µε λαµπτήρες νατρίου
υψηλής πίεσης (NaHP), ισχύος 100~250W, προβολείς ή σώµατα εξωτερικού φωτισµού, τα οποία
τα τοποθετηθούν επ’ αυτού. Η φωτεινή ένταση στο οδόστρωµα θα πρέπει να είναι Eav>20Lux, µε
συντελεστή οµοιοµορφίας Uo>40%.
Για τον φωτισµό των επιφανειών ανάπαυσης – αναψυχής και των πεζοδρόµων
(διαµορφώσεις, κιόσκια, εξοπλισµένο πράσινο κ.α.) θα προβλεφθούν κατάλληλοι ιστοί και
καλαίσθητοι φωτιστικά σώµατα, τύπου έµµεσου φωτισµού (µε ανάκλαση και περιµετρική διάχυση
φωτός), µε λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP). Η φωτεινή ένταση στο οδόστρωµα θα
πρέπει να είναι Eav>5Lux, µε συντελεστή οµοιοµορφίας Uo>15%.
Α.2.6.6. ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

Α.2.6.6.1. Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος
Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος του ζεύγους των ΣΕΑ για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων των
αναγκών του αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου Παραχώρησης. Η κατασκευή του
δικτύου θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την αντίστοιχη Μελέτη.

Α.2.6.6.2. Επικοινωνίες
Η παροχή τηλεφωνικού δικτύου του ζεύγους των ΣΕΑ, για την επαρκή εξυπηρέτηση όλων
των αναγκών του, αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου Παραχώρησης. Η κατασκευή
του δικτύου θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την αντίστοιχη Μελέτη.
Α.2.6.7. ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
Σε περίπτωση που απαιτείται διέλευση αγωγού ή καλωδίου κάτω από τον αυτοκινητόδροµο,
αυτή θα γίνεται, κατόπιν εγκρίσεως της ΕΟΑΕ, µε εγκάρσια υπόγεια όδευση εντός σωλήνα
προστασίας (casing), σύµφωνα µε την σχετική ΠΕΤΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Εγκατάσταση ∆ικτύων µε
Εφαρµογή της Μεθόδου Μετατόπισης – Συµπίεσης Εδάφους».
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Α. 3. Ε ΡΓ Α ΣΙ Ε Σ - Υ ΛΙ Κ Α
Α.3.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Στις Προεργασίες – Χωµατουργικά περιλαµβάνονται:


Καθαρισµός και διαµόρφωση / ισοπέδωση υφιστάµενων επιφανειών,



Εκσκαφές για την θεµελίωση των Κτιρίων Εξυπηρέτησης Χρηστών και Οχηµάτων, και
των λοιπών εγκαταστάσεών τους.



Εκσκαφές για την κατασκευή υπογείων υποδοµών (π.χ. δεξαµενών και βόθρων).



Εκσκαφές και επιχώσεις µε κατάλληλα υλικά για την διαµόρφωση των επιπέδων
ανάπτυξης των διαφόρων υποδοµών (κτιριακά έργα, οδικό δίκτυο, θέσεις
στάθµευσης, διαµορφωµένοι υπαίθριοι κ.α.).

Στις ανωτέρω εργασίες συµπεριλαµβάνεται η εξασφάλιση χώρων απόθεσης ακατάλληλων ή
πλεοναζόντων υλικών, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους και την ΣΥ, η µεταφορά και η
απόρριψή τους. Επίσης, περιλαµβάνονται τα µέτρα αντιστήριξης των εκσκαφών θεµελίων και
τάφρων, που θα απαιτηθούν.
Α.3.2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΕΣ
Στην περιοχή των ΣΕΑ Μάκρης εκτελέσθηκε γεωτεχνική έρευνα αποτελούµενη από πέντε (5)
ερευνητικά σκάµµατα. Τα ευρήµατα τους αξιολογήθηκαν από την ΕΟΑΕ και συντάχθηκε η σχετική
Έκθεση, στην οποία περιέχονται προτάσεις, που αφορούν στον σχεδιασµό της θεµελίωσης των
κτιρίων και την κατασκευή των επιχωµάτων. Εκτιµάται ότι οι συνθήκες είναι γενικά ευνοϊκές,
αφού σε όλα τα σκάµµατα συναντήθηκε το βραχώδες υπόβαθρο της περιοχής.
Α.3.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ
Γενικώς, δεν προβλέπεται κατασκευή σηµαντικών τεχνικών έργων, εκτός από αγωγούς,
µικρούς τοίχους, τάφρους, ρείθρα κλπ. Ο αριθµός, η θέση, το µήκος και το είδος εκάστου
τεχνικού θα καθορισθεί µε βάση τις σχετικές συµπληρωµατικές µελέτες του Αναδόχου.
Α.3.4. ΈΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Α.3.4.1. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
∆εδοµένου ότι τα έργα οδοποιίας, που αφορούν στις κυκλοφοριακές συνδέσεις των ΣΕΑ µε
τον αυτοκινητόδροµο, στις εσωτερικές οδούς και στις θέσεις στάθµευσης θα κατασκευασθούν
από την ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος Παραχώρησης θα κατασκευάσει τις προσαρµογές / συνδέσεις των
διαδρόµων ανεφοδιασµού καυσίµων και των λοιπών επιφανειών εξυπηρέτησης οχηµάτων των
ΚΕΟ µε τις εσωτερικές οδούς κυκλοφορίας που θα κατασκευασθούν από την ΕΟΑΕ. Τα
οδοστρώµατα και οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και ασφάλειας θα κατασκευασθούν
σύµφωνα µε το τεύχος Προδιαγραφών των ΣΕΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ».
Α.3.5. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Η κατασκευή και ο εξοπλισµός των υπαίθριων διαµορφωµένων επιφανειών Ανάπαυσης –
Αναψυχής Χρηστών θα γίνει σύµφωνα µε τις µελέτες του Αναδόχου Παραχώρησης, οριστικές και
εφαρµογής, οι οποίες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική του Προσφορά, όπως αυτές θα
ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ. Οι αντίστοιχες εργασίες, τα υλικά και τα στοιχεία
εξοπλισµού, ως προς το είδος και τα ποιοτικά τους στοιχεία, θα προταθούν από τον Ανάδοχο
Παραχώρησης και θα περιγραφούν στην Τεχνική Περιγραφή της Προσφοράς του. Η τεχνική
πρόταση του Αναδόχου θα πρέπει να ικανοποιεί τις Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων,
τον ΟΑΣΑΤ και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
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Σε κάθε περίπτωση, οι υπαίθριες διαµορφωµένες επιφάνειες των ΣΕΑ θα πρέπει να
ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια.
Α.3.5.1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Οι τεχνικές κατασκευής των διαµορφωµένων επιφανειών Ανάπαυσης – Αναψυχής, εκτός της
λειτουργικότητας, θα πρέπει να συνδυάζουν αντοχή στον χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στους
βανδαλισµούς, ευκολία καθαρισµού, χαµηλό κόστος συντήρησης, ενδιαφέρουσα µορφολογία και
υψηλή αισθητική. Τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση των κατασκευών
αυτών θα είναι πέτρα, φυσική ή τεχνητή, τούβλα συµπαγή και πλακίδια κεραµικά, σκυρόδεµα µε
εµφανή επεξεργασία, µεταλλικά στοιχεία και ξύλινες κατασκευές, µε κατάλληλη προστασία, ώστε
να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες.
Η εγγύς του Κτιρίου Εξυπηρέτησης περιοχή θα επιστρωθεί µε κατάλληλα υλικά, ως ανωτέρω,
για την δηµιουργία καθαρής επιφάνειας και εύκολης κίνησης των χρηστών. Στις επιστρωµένες
επιφάνειες προβλέπονται κλίσεις, περίπου 2%, για την απορροή των επιφανειακών υδάτων. Όλα
τα στοιχεία του εξοπλισµού (π.χ. τραπέζια, πάγκοι κ.α.) των ΣΕΑ θα είναι µονίµως εγκατεστηµένα
και θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Η επιλογή των υλικών, των
µορφών και των επενδύσεων / χρωµατισµών γίνεται µε κριτήριο την µικρότερη δυνατή απαίτηση
συντήρησης. Κάθε αντικείµενο εξοπλισµού θα πρέπει σε µέγιστο βαθµό να είναι ακίνδυνο, υγιεινό,
ασφαλές από κλοπή, καλαίσθητο, αυτοκαθαριζόµενο, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες και φθορά,
άθραυστο και ανοξείδωτο. Οι χρωµατικοί τόνοι του ξύλου και της πέτρας ενσωµατώνονται
επιτυχέστερα στο φυσικό τοπίο. Επιδιώκεται οµοιοµορφία των στοιχείων εξοπλισµού του ζεύγους
των ΣΕΑ, για απόδοση ενιαίας ταυτότητας.
Α.3.5.2. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ
Για την κατασκευή των πεζοδρόµων θα χρησιµοποιηθούν σταθεροποιηµένες στρώσεις, ώστε
να µην ευνοείται η ανάπτυξη ζιζανίων χόρτων και να µην παρατηρείται έκπλυση των υλικών των
ανωτέρω στρώσεων και κορεσµός σε νερό, µε επακόλουθο την ελάττωση της αντοχής της
κατασκευής. Το αποτέλεσµα θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφάλεια της χρήσης, ως προς την
επιπεδότητα, την ολισθηρότητα κ.λ.π., αισθητική, διάρκεια ζωής και χαµηλό κόστος συντήρησης.
Για την επίστρωση των πεζοδρόµων πρόσβασης κατάλληλα υλικά είναι οι κυβόλιθοι
(βιοµηχανικοί ή φυσικοί), οι πλάκες (φυσικές ή τεχνητές), το σκυρόδεµα (µε επεξεργασµένη
επιφάνεια) και η άσφαλτος. Για την επίστρωση των πεζοδρόµων περιπάτου προτιµώνται υλικά
από το φυσικό περιβάλλον, όπως χαλίκι, φυσικοί ή τεχνητοί λίθοι σε συνδυασµό µε πράσινο
(χλοοτάπητα) αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σκυρόδεµα ή άσφαλτος. Οι πεζόδροµοι θα
κατασκευάζονται στο επίπεδο του φυσικού εδάφους, ώστε να είναι βατοί από τα οχήµατα
συντήρησης και πρασίνου (π.χ. χλοοκοπτικό) και αποκοµιδής απορριµµάτων. Οι κλίµακες, έστω
και µε λίγες βαθµίδες, θα πρέπει να αποφεύγονται. Στην περίπτωση, που επιβάλλονται από την
µορφολογία, θα πρέπει να προσαρµόζονται επιµελώς στο έδαφος και στην χάραξη της όδευσης,
να κατασκευάζονται από στέρεα υλικά και να εφοδιάζονται µε κιγκλιδώµατα και χειραγωγούς. Εν
γένει, πλάτος 1,50Μ θεωρείται η ελάχιστη διάσταση για τους πεζοδρόµους, που συνδέουν τις
θέσεις στάθµευσης µε την περιοχή κύριας χρήσης. Συστήνεται εφαρµογή εγκάρσιας κλίσης 2%
για την ταχύτερη απορροή οµβρίων και υδάτων άρδευσης της βλάστησης. Για την κατά µήκος
κλίση των διαδρόµων είναι επιθυµητή η εφαρµογή κλίσεων ηπιότερων από 1:4. Στους χρήστες
αναπηρικού αµαξιδίου (ΑΜΕΑ) θα πρέπει να παρέχεται εύκολη, χωρίς κλίµακες πρόσβαση στις
κύριες χρήσεις, η οποία θα υποδεικνύεται µε κατάλληλη καθοδηγητική σήµανση (µέγιστο ύψος
κρασπέδου 3εκ., κλίση κεκλιµένου επιπέδου <6%). Οι κύριοι πεζόδροµοι πρόσβασης στις
λειτουργίες του ΣΕΑ θα φωτίζονται, ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια της
νύκτας.
Α.3.5.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Α.3.5.3.1. Τραπέζια και Πάγκοι
Τα πλέον ενδεδειγµένα υλικά για την κατασκευή των υπαίθριων καθιστικών είναι ξύλο
σκληρό, σκυρόδεµα –προκατασκευασµένα τεµάχια-, τεχνητή πέτρα και χαλύβδινος σωλήνας ή
σύρµα και πλαστική επένδυση. Οι επενδύσεις των καθιστικών επιφανειών προτιµώνται ξύλινες,
λόγω µικρής θερµικής αγωγιµότητας. Το σύνηθες µήκος των πάγκων ανέρχεται σε 2,00Μ και
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αντιστοιχεί σε κάθισµα τριών ατόµων. Σε ένα τραπέζι µπορούν να διαταχθούν δύο πάγκοι, µε ή
χωρίς πλάτη καθίσµατος. Οι επιφάνειες των τραπεζιών και των καθισµάτων θα πρέπει να
διαµορφώνονται µε περιορισµένη εγκάρσια κλίση, έτσι ώστε να αυτοκαθαρίζονται και να
στεγνώνουν γρήγορα.

Α.3.5.3.2. Κάδοι Απορριµµάτων
Για την διατήρηση της καθαριότητας του ΣΕΑ, θα τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων κοντά
στα υπαίθρια καθιστικά, στους µεµονωµένους πάγκους και στις θέσεις στάθµευσης. Κατάλληλα
υλικά για την εν λόγω χρήση είναι χαλύβδινο φύλλο (λαµαρίνα), ξύλο και σκυρόδεµα. Η διάταξη
και η σήµανση των κάδων θα πρέπει να επιτρέπει τον διαχωρισµό των απορριµµάτων, ώστε να
είναι δυνατή η ανακύκλωση τους. Οι κάδοι θα πρέπει να κλείνουν µε καπάκι, ώστε να αποτρέπεται
η ρύπανση του χώρου από πλεονάζοντα απορρίµµατα. Τα καπάκια θα πρέπει να ανοίγουν µε
µηχανισµό και να κλείνουν αυτοµάτως (ποδοµοχλός, ταλαντωτό καπάκι). Οι θέσεις των µεγάλων
κάδων θα πρέπει να περιβάλλονται από τις τρεις πλευρές µε φυτά, αλλά σε επαρκή απόσταση
προκειµένου να µην παρεµποδίζουν τον καθαρισµό τους.

Α.3.5.3.3. Ενηµερωτικές Πινακίδες
Σε κατάλληλες θέσεις εντός των χώρων του ΣΕΑ, θα τοποθετηθούν ποικίλες ενηµερωτικές
πινακίδες, µε περιεχόµενο σχετικό µε την περιβάλλουσα ζώνη του Σταθµού, όπως για
χαρακτηριστικά φυσιολατρικά, πολιτισµικά, ιστορικά, παραγωγικά, διαδροµές οδοιπορίας κ.α.
Α.3.6. ΈΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Για την αποκατάσταση της συνέχειας µε το παρακείµενο τοπίο και την µείωση των δαπανών
συντήρησης, κατά την φυτοτεχνική διαµόρφωση των υπαιθρίων επιφανειών των ΣΕΑ, επιλέγονται
κυρίως αυτόχθονα είδη, τα οποία παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες της
περιοχής, σύµφωνα µε τις σχετικές Οδηγίες και τα Παραρτήµατα του Οδηγού Αποκατάστασης
Τοπίου της Εγνατίας Οδού (ΟΣΑΤ). Κατά την επιλογή του φυτικού υλικού, επιπλέον, λαµβάνονται
υπόψη ότι:


ο ΣΕΑ λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και, συνεπώς, θα πρέπει να επιλεγεί
κατάλληλη ποικιλία φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται ευχάριστο αποτέλεσµα σε όλες τις
εποχές,



χρησιµοποιείται συνδυασµός φυλλοβόλων και αειθαλών φυτών, ώστε να µην
δηµιουργούν συνθήκες σκίασης των υπαιθρίων λειτουργιών κατά την διάρκεια του
χειµώνα,



ένα ποσοστό των φυτών να είναι γρήγορης ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζεται
γρήγορο αποτέλεσµα.

Για την επιτυχή βλάστηση, την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης και την συντήρηση των
εγκατεστηµένων φυτών θα διενεργούνται όλες οι απαιτούµενες εποχιακές και έκτακτες εργασίες
συντήρησης, όπως άρδευση, λίπανση, αποµάκρυνση ανταγωνιστικής ή ανεπιθύµητης βλάστησης,
καθαρισµός χώρου φυτών και χλοοτάπητα, καταπολέµηση ασθενειών κ.λ.π. Στις υποχρεώσεις του
Αναδόχου περιλαµβάνεται και η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας φυτευτικού χώµατος και η
ενσωµάτωση του στις θέσεις φύτευσης και σποράς. Το δίκτυο άρδευσης των φυτεύσεων θα είναι
κατάλληλων διατοµών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των επιφανειών. Το δίκτυο
εξοπλίζεται πλήρως µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και αυτοµατισµούς (ηλεκτροβάνες, υπόγεια
δίκτυα σταλακτοφόρων αγωγών, φίλτρα, χρονοδιακόπτες κ.α.). Η αναγκαιότητα και η
χωρητικότητα δεξαµενής άρδευσης θα εκτιµηθεί σύµφωνα µε την Οριστική Φυτοτεχνική Μελέτη
του Αναδόχου.
Α.3.6. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ
Η κατασκευή και ο εξοπλισµός των Κτιριακών Έργων των ΣΕΑ, Κτιρίων Εξυπηρέτησης
Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) και Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ), θα γίνουν σύµφωνα µε τις µελέτες
οριστικές / εφαρµογής του Αναδόχου Παραχώρησης, οι οποίες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε την
Τεχνική του Προσφορά, όπως αυτές θα ελεγχθούν και εγκριθούν από την ΕΟΑΕ. Οι αντίστοιχες
εργασίες, τα υλικά και τα στοιχεία εξοπλισµού των Κτιριακών Έργων, ως προς το είδος και τα
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ποιοτικά τους στοιχεία, θα προταθούν από τον Ανάδοχο Παραχώρησης και θα περιγραφούν στην
Τεχνική Περιγραφή της Προσφοράς του. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνική πρόταση του Αναδόχου
θα πρέπει να ικανοποιεί τους ισχύοντες Κανονισµούς, τις Προδιαγραφές, την Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, τον ΟΣΑΤ και τα λοιπά Τεύχη.
Ενδεικτικώς, τα Κτιριακά Έργα, ΚΕΤ και ΚΕΟ, των ΣΕΑ περιλαµβάνουν τις κάτωθι εργασίες και
υλικά Οικοδοµικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων.
Α.3.6.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Για την κατασκευή της θεµελίωσης του ΚΕΤ και των ΚΕΟ, καθώς και των διαµορφώσεων του
άµεσου περιβάλλοντος χώρου τους θα γίνουν εκσκαφές, γενικές και θεµελίων / τάφρων, µε ή
χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων σε πάσης φύσεως έδαφος. Τα προϊόντα εκσκαφής ή θα
επαποτίθενται για επανάχρηση ή θα µεταφέρονται και θα απορρίπτονται σε κατάλληλους χώρους
απόθεσης, σύµφωνα µε την ΜΠΕ και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Οι επιχώσεις θα γίνονται µε
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και εκβραχισµών ενώ οι εξυγιαντικές στρώσεις θα γίνονται µε
θραυστά υλικά λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, σκύρα κ.α.).
Α.3.6.2. ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η κατασκευή του φέροντος οργανισµού του ΚΕΤ και των ΚΕΟ, των επιστεγάσεων τους καθώς
και των ηµιυπαιθρίων χώρων, προστεγασµάτων, στέγαστρων κ.λ.π. θα γίνει σύµφωνα µε την
Μελέτη της Τεχνικής Προσφοράς, τις αντίστοιχες Στατικές Μελέτες του Αναδόχου Παραχώρησης,
και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες Κανονισµούς και Προδιαγραφές. Το είδος και τα
υλικά κατασκευής των φερόντων στοιχείων, ενδεικτικώς, θα είναι:


Ωπλισµένο σκυρόδεµα



Μεταλλική κατασκευή



Σύµµικτη κατασκευή



Μεταλλικές στέγες, φέρουσες ή επικαθήµενες



Ξύλινες στέγες, φέρουσες ή επικαθήµενες

Α.3.6.3. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
Η κατασκευή των εξωτερικών τοιχοδοµών του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις προδιαγραφές θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, πυροπροστασίας και λοιπές απαιτήσεις, ανάλογα
µε τις χρήσεις των χώρων, και να είναι σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας. Το είδος και τα υλικά, ενδεικτικώς, θα είναι:


Οπτοπλινθοδοµές,



Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία σκυροδέµατος,



Τοιχοδοµές µε υαλόπλινθους ή δοµικά στοιχεία χυτής υάλου,



Λιθοδοµές



Στοιχεία σκυροδέµατος, χυτά επί τόπου ή προκατασκευασµένα,



Στοιχεία σύνθετα, µε µεταλλικό σκελετό και αµφίπλευρη επένδυση.

Σε όλες τις τοιχοδοµές και αναλόγως του είδους κατασκευής θα προβλεφθούν διαζώµατα, δύο
ή περισσότερα, ανάλογα µε το ύψος του στοιχείου, από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/20 και
ελαφρύ οπλισµό S500s. Επίσης, θα ληφθεί πρόνοια για την ενίσχυση της σύνδεσης των
τοιχοδοµών µε τα φέροντα στοιχεία (π.χ. ήλωση συνθετικού πλέγµατος).
Α.3.6.4. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
Η κατασκευή των εσωτερικών τοιχοδοµών του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις προδιαγραφές ηχοµόνωσης, πυροπροστασίας και λοιπές απαιτήσεις, ανάλογα µε τις χρήσεις
των χώρων, και είναι σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Το
είδος και τα υλικά, ενδεικτικώς, θα είναι:
K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\1550_4\Tefhi\ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ_1550.doc

26
C04/ΣΕΑ1550/07_4524/Β01



Οπτοπλινθοδοµές,



Τοιχοπετάσµατα ξηράς δόµησης (µεταλλικός σκελετός, αµφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας και ενδιάµεση µόνωση),



Ελαφρά διαχωριστικά, βιοµηχανικής κατασκευής από συνθετικές ρητίνες, (π.χ. χώροι
υγιεινής)



Ειδικά µονωτικά πετάσµατα, βιοµηχανικής κατασκευής από µεταλλικές επιφάνειες και
ενσωµατωµένη πολυουρεθάνη (π.χ. ψυκτικοί θάλαµοι).

Α.3.6.5. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Η κατασκευή των εξωτερικών κουφωµάτων του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, πυροπροστασίας και λοιπές
απαιτήσεις λειτουργίας, ανάλογα µε την χρήση του χώρου και την αισθητική του περιβλήµατος.
Επιπλέον, ανάλογα µε τον προσανατολισµό των όψεων, θα πρέπει να προβλεφθούν ρυθµιζόµενες
διατάξεις ηλιοπροστασίας, για την αποφυγή της υπερθέρµανσης των χώρων. Το είδος και τα
υλικά, ενδεικτικώς, θα είναι:


Κουφώµατα αλουµινίου, υαλοστάσια και αυλόθυρες, µε σταθερά, συρόµενα, ανοιγόµενα,
ανακλινόµενα τµήµατα, από διατοµές βαρέως τύπου και ηλεκτροστατική βαφή,



Κουφώµατα χαλύβδινα, βιοµηχανικής κατασκευής, µονόφυλλα ή δίφυλλα, πλήρη ή µε
περσίδες αερισµού, από µεταλλικό σκελετό, εξωτερική επένδυση στραντζαριστής
λαµαρίνας και πλήρωση ορυκτοβάµβακα,



Μεταλλικά ρολλά, βιοµηχανικής κατασκευής, µε ανακλινόµενα, ανασυρόµενα ή
τυλιγόµενα θυρόφυλλα και ηλεκτροκίνητο µηχανισµό κίνησης,

Α.3.6.6. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Η κατασκευή των εσωτερικών κουφωµάτων του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ηχοµόνωσης, πυροπροστασίας και λοιπές απαιτήσεις
λειτουργίας, ανάλογα µε την χρήση του χώρου. Το είδος και τα υλικά, ενδεικτικώς, θα είναι:


Κουφώµατα ξύλινα, µονόφυλλα ή σύνθετα, πλήρη ή µε φεγγίτη, ανοιγόµενα ή
παλινδροµικά, πρεσσαριστά, βιοµηχανοποιηµένα, από ξυλεία λευκή Σουηδίας και
επικάλυψη µε καπλαµά ξύλου (π.χ. δρύς, καστανιά) ή σκληρού πλαστικού.



Κουφώµατα µεταλλικά, βιοµηχανικής κατασκευής, απλά ή πυράντοχα, από µεταλλικό
σκελετό, εξωτερική επένδυση στραντζαριστής λαµαρίνας και πλήρωση ορυκτοβάµβακα.
Τα πυράντοχα κουφώµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κλάσης
πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της Ε.Ε.



Κουφώµατα συνθετικά, από συνθετικές ρητίνες, βιοµηχανικής κατασκευής, που
συνδυάζονται µε τα αντίστοιχα διαχωριστικά (π.χ. χώροι υγιεινής)

Α.3.6.7. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Περιλαµβάνονται στηθαία, περιζώµατα, καµινάδες, κιγκλιδώµατα (π.χ. ανοξείδωτα, σιδηρά
κ.α.) και λοιπές συµπληρωµατικές κατασκευές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης του ΚΕΤ και των ΚΕΟ.
Α.3.6.8. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Η κατασκευή των επικαλύψεων του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα γίνει σύµφωνα µε την Μελέτη της
Τεχνικής Προσφοράς και τις αντίστοιχες Μελέτες του Αναδόχου Παραχώρησης (Στατικών,
Θερµοµόνωσης, Πυροπροστασίας κ.α.) σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και
Προδιαγραφές. Το είδος και τα υλικά κατασκευής των επικαλύψεων, ενδεικτικώς, θα είναι:


∆ώµατα, βατά ή µη, επί πλακών ωπλισµένου σκυροδέµατος,



Στέγες, επί κεκλιµένης πλάκας ωπλισµένου σκυροδέµατος,
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Στέγες, φέρουσες, µε ξύλινες ή µεταλλικές διατοµές,



Στέγες, µη φέρουσες, ξύλινες ή µεταλλικές, επικαθήµενες σε στοιχεία σκυροδέµατος.



Σε όλες τις περιπτώσεις θα προβλεφθούν οι απαραίτητες διαστρώσεις εφαρµογής πάσης
φύσεως µονώσεων. Τα υλικά της τελικής επιφάνειας θα επιλεγούν µε κριτήρια
λειτουργίας, αντοχής, συντήρησης, µόνωσης, µορφολογίας και αισθητικής και ενδεικτικώς
µπορεί να είναι κεραµίδια, µεταλλικά φύλλα, τσιµεντόπλακες κ.α.

Α.3.6.9. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
Η επιλογή των εξωτερικών επενδύσεων του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε
κριτήρια λειτουργικά (π.χ. προστασία έναντι καιρικών συνθηκών, ευχερής καθαρισµός και
συντήρηση) και µορφολογικά (δηµιουργία ελκυστικών µορφών, απόδοση ειδικού χαρακτήρα). Το
είδος και τα υλικά, ενδεικτικώς, θα είναι:


Επιχρίσµατα, ενισχυµένης αντοχής, κοινά ή µε µαρµαροκονία, λείας ή αδρής επιφάνειας,



Σκυροδέµατα εµφανή, µε απλή ή διαµορφωµένη επιφάνεια (π.χ. σκοτίες),



Επενδύσεις µε µεταλλικά στοιχεία (πάνελ), λείας ή διαµορφωµένης επιφάνειας,



Επενδύσεις µε τοιχοδοµές φυσικών ή τεχνητών λίθων,



Επενδύσεις µε πλακίδια κεραµικά,



Επενδύσεις µε φυσική ή τεχνητή ξυλεία.

Α.3.6.10. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
Η επιλογή των εσωτερικών επενδύσεων του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε
κριτήρια λειτουργικά, µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις κάθε χώρου, και αισθητικά, για την
προσέλκυση των επισκεπτών. Επιπλέον, οι κατασκευές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε
προδιαγραφές πυροπροστασίας και µονώσεων. Το είδος και τα υλικά, ενδεικτικώς, θα είναι:


Επιχρίσµατα, λεία, τριπτά τριβιδιστά,



Επενδύσεις µε πλακίδια κεραµικά, εφυαλωµένα,



Πετάσµατα, µε διαφόρων ειδών επιφάνειες,



Ταπετσαρίες ειδικού τύπου, καθαριζόµενες.

Α.3.6.11. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ
Η κατασκευή των επενδύσεων των οροφών του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα πρέπει να ικανοποιεί
κριτήρια λειτουργικότητας και αισθητικής καθώς και απαιτήσεις ασφαλείας, µονώσεων κ.α., που
ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, ως ανωτέρω. Το είδος και τα υλικά, ενδεικτικώς, θα είναι:


Επιχρίσµατα, λεία, τριπτά, τριβιδιστά,



Ψευδοροφές διαφόρων υλικών και τύπων, όπως:



Ορυκτές ίνες,



Γυψοσανίδες, κοινές ή άνθυγρες,



Μεταλλικές πλάκες, πλήρεις ή διάτρητες,



∆ιακοσµητικές, µε συνδυασµό υλικών και ειδική κατασκευή (π.χ. ανισόπεδες, µε υποδοχές
κρυφού φωτισµού κ.α.).

Α.3.6.12. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
Αφορούν τα δάπεδα των προστεγασµάτων των εισόδων και της ηµιυπαίθριας τραπεζαρίας του
ΚΕΤ καθώς και των προεξοχών των ισογείων δαπέδων του ΚΕΤ και των ΚΕΟ. Η επιλογή των
υλικών επίστρωσης θα πρέπει να ικανοποιούν κριτήρια λειτουργικότητας (ασφάλεια, αντοχή σε
βαριά χρήση και δυσµενείς καιρικές συνθήκες, εύκολος καθαρισµός και ευχερής συντήρηση) και
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αισθητικής, µε την δηµιουργία ευχάριστου αποτελέσµατος για τον χρήστη. Το είδος και τα υλικά,
ενδεικτικώς, θα είναι:


Πλάκες φυσικών ή τεχνητών λίθων,



Πλάκες τσιµέντου, απλές, εγχάρακτες κ.α.



Πλακίδια κεραµικά, αντιολισθητικά, υψηλής αντοχής,



Βιοµηχανικό δάπεδο.

Α.3.6.13. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
Η κατασκευή των εσωτερικών επιστρώσεων του ΚΕΤ και των ΚΕΟ, εκτός των ανωτέρω
κριτηρίων λειτουργικότητας και αισθητικής, θα πρέπει επιπλέον να ικανοποιεί απαιτήσεις
µονώσεων και πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το είδος και τα υλικά,
ενδεικτικώς, θα είναι:


Πλάκες φυσικών ή τεχνητών λίθων,



Πλακίδια κεραµικά, ανυάλωτα, αντιολισθηρά, µεγάλης αντοχής, µε επιπλέον ιδιότητες,
ανάλογα µε την χρήση του χώρου (π.χ. οξύµαχα).

Α.3.6.14. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Αφορούν διάφορα δοµικά στοιχεία, όπως κατώφλια θυρών, ποδιές παραθύρων, στηθαία κ.α.
Α.3.6.15. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι χρωµατισµοί των εσωτερικών και των εξωτερικών επιφανειών επιλέγονται ανάλογα µε το
είδος του υποστρώµατος (π.χ. επιχρίσµατα, σκυροδέµατα, γυψοσανίδες, ξύλο, µέταλλο κ.α.) και
µε επιπλέον ιδιότητες, ανάλογα µε την θέση του στοιχείου και το επιδιωκόµενο αισθητικό
αποτέλεσµα. Σε όλες τις περιπτώσεις προβλέπεται η ανάλογη προετοιµασία της επιφάνειας, η
διάστρωση κατάλληλου υποστρώµατος και η εφαρµογή των απαραίτητων στρώσεων για την
επίτευξη πλήρους και ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Το είδος των χρωµατισµών, ενδεικτικώς, θα
είναι:


Πλαστικοί, κοινοί ή σπατουλαριστοί,



Σκυροδεµάτων, µε αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, πόσιµου νερού – εποξειδικές,



Μεταλλικών επιφανειών, απλοί, σπατουλαριστοί, πυρίµαχοι,



Ξύλινων επιφανειών, απλοί, σπατουλαριστοί, µε µηκυτοκτόνες ιδιότητες και αντιπυρική
προστασία.

Α.3.6.16. ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Τα περιβλήµατα του ΚΕΤ και των ΚΕΟ µονώνονται πλήρως (θερµοµόνωση, υγροµόνωση,
ηχοµόνωση, πυροπροστασία). Οι πάσης φύσεως µονώσεις θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις και τις µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο
Παραχώρησης.
Τα εφαρµοζόµενα υλικά θα επιλεγούν ανάλογα µε το είδος και την θέση του εκάστοτε
δοµικού στοιχείου και θα είναι υλικά υγροµόνωσης – στεγάνωσης (ελαστικές µεµβράνες,
γεωυφάσµατ, ασφαλτικά γαλακτώµατα, ασφαλτόπανα, αιωρήµατα, γαλακτώµατα, διαλύµατα
κ.α.), υλικά θερµοµόνωσης (εξηλασµένη πολυστυρόλη, υαλοβάµβακας, ορυκτοβάµβακας κ.α.),
υλικά διαχωρισµού και προστασίας (φύλλα πολυαιθυλενίου, απλά ή οπλισµένα, µαστίχες ενός ή
δύο συστατικών κ.α.).
Α.3.6.17. ΑΡΜΟΙ
Τα προβλεπόµενα είδη αρµών, φέροντος οργανισµού και επενδύσεων, που θα δηµιουργηθούν
κατά την κατασκευή του ΚΕΤ και του ΚΕΟ θα είναι διαστολής, εργασίας σε µεγάλες επιφάνειες
ιδίου υλικού και διακοπής µεταξύ διαφορετικών υλικών. Ανάλογα µε το είδος και την θέση του
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αρµού θα επιλεγούν κατάλληλα υλικά, βιοµηχανικής παραγωγής και αναγνωρισµένου προµηθευτή,
πλήρωσης (π.χ. εύκαµπτα, πυράντοχα), σφράγισης (άµορφα ή µορφοποιηµένα), και κάλυψης
(εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες).
Α.3.6.18. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ
Εκτός των κύριων εργασιών όπως µεταλλικές στέγες, απλά ή πυράντοχα κουφώµατα και
κάσσες, κιγκλιδώµατα, επενδύσεις κ.α., οι λοιπές µεταλλουργικές εργασίες του ΚΕΤ και των ΚΕΟ,
ενδεικτικώς, θα είναι:


Υδρορροές, µε τις ανάλογες στηρίξεις, συνδέσεις, διατάξεις υπερχείλισης και καθαρισµού,



Είδη κιγκαλερίας και λοιπά µεταλλικά στοιχεία, όπως κλειδαριές, χειρολαβές, µηχανισµοί,
αυτοµατισµοί, εξαρτήµατα ανάρτησης και κίνησης, γρίλιες, θυρίδες, εξαερισµοί κ.α.



Εσχάρες και καλύµµατα φρεατίων, από χυτοσίδηρο µε χρώµα ασφάλτικής βάσης ή
ολόσωµες χαλύβδινες γαλβανισµένες διατοµές, µε καλύµµατα αφαιρετά και ανταλλάξιµα,
σε απόλυτη εφαρµογή µε τα πλαίσια υποδοχής.

Α.3.6.19. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
Εκτός των κύριων εργασιών, που αφορούν σε θυρόφυλλα, στέγες, επενδύσεις κ.α., οι λοιπές
ξυλουργικές εργασίες του ΚΕΤ και των ΚΕΟ, ενδεικτικώς, θα είναι:


Εξοπλισµός εσωτερικών χώρων (ερµάρια µαγειρίου, ράφια αποθηκών, έπιπλα χώρων
προσωπικού και αποδυτηρίων, φαρµακείο και πρώτες βοήθειες κ.α.).



Εξοπλισµός εξωτερικών χώρων (πέργκολες, κιόσκια, καθιστικοί πάγκοι και τραπέζια,
πληροφοριακές πινακίδες, διακοσµητικές κατασκευές κ.α.).

Α.3.6.20. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις του ΚΕΤ και των ΚΕΟ θα κατασκευασθούν µε βάση τις
µελέτες εφαρµογής του Αναδόχου Παραχώρησης, οι οποίες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Κανονισµούς και Προδιαγραφές και την Συγγραφή Υποχρεώσεων, όπως αυτές θα
ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ. Οι ελάχιστες απαιτούµενες εγκαταστάσεις είναι:


Ύδρευση



Αποχέτευση



Θέρµανση



Αερισµός, Κλιµατισµός



Ηλεκτρική Ισχύς



Επικοινωνίες



Ασφάλεια – Έλεγχος



Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση



Αλεξικέραυνο
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Α. 4. Ε ΞΟ ΠΛ Ι ΣΜ Ο Σ
Τα έργα του άρθρου Α.1 του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος τεύχους, θα εξοπλισθούν πλήρως µε
πάγια και κινητά στοιχεία, ώστε κάθε ΣΕΑ να εξυπηρετεί πλήρως τον σκοπό του. Στον εν λόγω
εξοπλισµό περιλαµβάνεται ο λειτουργικός εξοπλισµός, η σήµανση καθώς και οποιαδήποτε άλλη
κατασκευή / µηχάνηµα / εξάρτηµα κ.λ.π., που θα εξυπηρετεί την χρήση κάθε χώρου και
εγκατάστασης και συντελεί στην λειτουργικότητα του. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, τα
στοιχεία εξοπλισµού καταγράφονται στα επόµενα εδάφια.
Α.4.1. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ (ΚΕΤ)


Σύνολο ΚΕΤ





Χώρος Υποδοχής Πελατών
















Υποδοµές προετοιµασίας εδεσµάτων (π.χ. πάγκοι σκληρής, µη απορροφητικής
επιφάνειας)
Υποδοµές διατήρησης τροφίµων και ποτών (π.χ. ψυγεία, ψυκτικοί θάλαµοι,
θερµοθάλαµοι)
Υποδοµές πλύσης σκευών (π.χ. νεροχύτες, πλυντήρια)
Υποδοµές φύλαξης σκευών (π.χ. ερµάρια, συρταριέρες)
Ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. εστίες, φούρνοι, ψηστιέρες, µικροσυσκευές κοπής,
ανάµιξης κ.α.)
Σκεύη (π.χ. κατσαρόλες, ταψιά, τηγάνια, µπωλ ανάµιξης κ.α.)
Είδη σερβιρίσµατος (π.χ. πιάτα και ποτήρια διαφόρων ειδών και µεγεθών,
πιατέλες κ.α.)

Αποθήκες




Υποδοµές ελέγχου και ταµείου
Υποδοµές εξυπηρέτησης µε προσωπικό (π.χ. µπαρ)
Υποδοµές αυτοεξυπηρέτησης πελατών (π.χ. πάγκοι, προθήκες, θερµοθάλαµοι,
ψυγεία, ψύκτες)
Τραπέζια, καθίσµατα, καθιστικοί πάγκοι, σκαµπώ,
Τροχήλατα ή σταθερά έπιπλα εξυπηρέτησης προσωπικού

Μαγειρείο




Ράφια, αυτοφερόµενα ή αναρτηµένα
Πάγκοι
Ψυγεία

Κατάστηµα Εστίασης






Υποδοµές Έκθεσης – Πληροφόρησης (π.χ. προθήκες, ράφια, οθόνες),
Υποδοµές Επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικές συσκευές και θάλαµοι, συσκευή FAX,
παροχή διαδικτύου – Internet -, γραµµατοκιβώτιο ΕΛ.ΤΑ.),
Υποδοµές Συναλλαγών (π.χ. µηχάνηµα αυτοµάτου αναλήψεως)

Κατάστηµα Αγοράς






Σήµανση Πληροφοριακή
Σήµανση Πυροπροστασίας

∆ιατάξεις αποθήκευσης (π.χ. ερµάρια, ράφια)

Χώροι Υγιεινής





Είδη Υγιεινής (λεκάνες, ουρητήρες, νιπτήρες, ντουσιέρες, γούρνες κ.α.)
∆οχεία πλύσεως
Αναµικτήρες (κρύου / θερµού νερού)
Καθρέπτες, σαπωνοθήκες, χαρτοθήκες, συσκευές στεγνώµατος χεριών, άγκιστρα
/ κρεµάστρες κ.α.,
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Η/Μ Εξοπλισµός





Γραφεία, καθίσµατα, κρεβάτια, ερµάρια, ιµατιοθήκες, κρεµάστρες

Χώρος Πρώτων Βοηθειών





Κεντρικές Μονάδες (ηλεκτρικοί πίνακες, εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη,
µονάδες αδιάλειπτης παροχής, συσσωρευτές, λέβητες, δεξαµενές, αντλίες,
κλιµατιστικές µονάδες, εξαεριστήρες, θερµαντήρες, κεραίες κ.α.)
Περιφερειακές Μονάδες (φωτιστικά, πρίζες, διακόπτες, πυροσβεστικές φωλιές,
σειρήνες, πυρανιχνευτές, όργανα, κάµερες κ.α.)

Χώροι Προσωπικού




Χειρολαβές και εξαρτήµατα χώρων ΑΜΕΑ
Πάγκος αλλαγής βρεφών

Επίπλωση (κρεβάτι, κάθισµα, ερµάριο κ.α.)
Φαρµακείο

Χώροι Πελατών, Προσωπικού, Βοηθητικοί




Κάλαθοι αχρήστων
Κάδοι απορριµµάτων
A.4.2. ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΟ)



Χώροι Υγιεινής




Κατάστηµα





Μηχάνηµα αυτοµάτου πλύσεως
Πλυστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης
Εργαλειοθήκες

Λιπαντήριο





Ράφια, πάγκοι,

Πλυντήριο






Μικρή Κουζίνα (πάγκος, νεροχύτης, ερµάρια)
Γραφείο, καθίσµατα, κρεβάτια, ερµάρια, ιµατιοθήκες

Αποθήκες




Ράφια, πάγκοι
Γραφείο, καθίσµατα

Χώροι Προσωπικού





Ως ΚΕΤ (βλ. Α.4.1.)

Μηχανισµός ανύψωσης οχήµατος
Εργαλειοθήκες

Χώρος Η/Μ




Ηλεκτρικός Πίνακας
Αεροσυµπιεστής
Α.4.3. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ



Καθιστικοί πάγκοι



Τραπέζια



Κιόσκια



Πέργκολες



Κρήνες



Παιδική χαρά
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Φωτιστικά



∆ιακοσµητικά στοιχεία



Πληροφοριακές πινακίδες



Κάλαθοι απορριµµάτων
Α.4.4. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Στέγαστρα



Υποδοχές Αποθήκευσης Καυσίµων



Υποδοχές ∆ιανοµής Καυσίµων



Υποδοχές Ελέγχου / Υποστήριξης (π.χ. πίεση ελαστικών, παροχή νερού)



∆ιατάξεις αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. πεπιεσµένος αέρας)



Κάδοι απορριµµάτων



Σήµανση
Α. 5. Μ Ε ΛΕ ΤΕ Σ
Α.5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι υποδοµές και ο εξοπλισµός των ΣΕΑ θα υλοποιηθούν µε βάση τις Μελέτες όλων των
επιµέρους έργων και εξοπλισµών, ώστε να καταστεί δυνατή:


Η έντεχνη κατασκευή των έργων υποδοµής καθώς και η προµήθεια και ενσωµάτωση
των εξοπλισµών τους,



Η απρόσκοπτη σύνδεση µε τα δίκτυα και η εξασφάλιση αδειών / εγκρίσεων από άλλες
Αρχές,



Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή απαίτηση, που αποσκοπεί στην έγκαιρη ολοκλήρωση
των εξοπλισµένων έργων υποδοµής και στην εύρυθµη λειτουργία τους.
Α.5.2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΟΑΕ

Στα πλαίσια της προεργασίας δηµοπράτησης του ζεύγους των ΣΕΑ, η ΕΟΑΕ προέβη στην
εκπόνηση των εξής Μελετών:


Τοπογραφικό Κτηµατογραφικό ∆ιάγραµµα



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων



Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης



Μελέτη Κυκλοφοριακών Συνδέσεων και Παράπλευρου ∆ικτύου



Αρχιτεκτονική Μελέτη Γενικής ∆ιάταξης Λειτουργιών



Αρχιτεκτονική Μελέτη Αναφοράς ΚΕΤ

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Αναφοράς ΚΕΤ εκπονήθηκε µε µέριµνα της ΕΟΑΕ µε σκοπό την
υποβοήθηση των ∆ιαγωνιζόµενων κατά την προετοιµασία της Τεχνικής τους Προσφοράς. Θέτει το
µέτρο της ποιότητας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αποτελεί ένδειξη των λειτουργικών και
αισθητικών της κριτηρίων. Περιλαµβάνει την µελέτη ενός ΚΕΤ µε επιφάνεια κλειστών χώρων
500Μ2 περίπου, όσο και το ελάχιστο υποχρεωτικό ΚΕΤ για τον ∆ιαγωνιζόµενο. Επιπλέον,
περιλαµβάνει και την µελέτη µιας παραλλαγής του βασικού τύπου, µε επιφάνεια κλειστών χώρων
650Μ2 περίπου, ώστε να δοθεί η ένδειξη των δυνατοτήτων προσαρµογής της βασικής λύσης στις
ειδικές απαιτήσεις, που απορρέουν από την επαγγελµατική τεχνογνωσία του ∆ιαγωνιζόµενου.
Α.5.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, µε ευθύνη του Αναδόχου Παραχώρησης και από
συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών, κατάλληλων προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
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Β-6.1. της ΣΥ, θα εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες µελέτες (αρχικές ή συµπληρωµατικές), που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση υποδοµών και εξοπλισµού. Στις εν λόγω µελέτες
περιλαµβάνεται τόσο η ολοκλήρωση των µελετών της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου
Παραχώρησης και των διαθεσίµων µελετών της ΕΟΑΕ, όσο και η εξ υπαρχής εκπόνηση λοιπών
µελετών, απαραιτήτων για την έντεχνη κατασκευή των έργων.
Όλες οι µελέτες θα συνταχθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά που έχει προσφέρει ο
Ανάδοχος Παραχώρησης, µε τις ισχύουσες διατάξεις ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ, ΟΣΑΤ κ.λ.π., καθώς και τους
οικείους Κανονισµούς, Οδηγίες και Πρότυπα για κάθε είδος µελέτης. Για θέµατα, που δεν
ορίζονται από εθνικούς Κανονισµούς, θα εφαρµοσθούν αντίστοιχες σχετικές ευρωπαϊκές ή διεθνείς
Οδηγίες ή Πρότυπα. Επίσης, µπορούν να ληφθούν υπόψη θέµατα βιβλιογραφίας ή επιτυχή
παραδείγµατα αναλόγων έργων. Οι µελέτες θα εκπονηθούν µέχρι το τελικό τους στάδιο (Οριστική
ή Μελέτη Εφαρµογής), όπως αυτό ορίζεται ανά τεχνικό αντικείµενο στις ισχύουσες διατάξεις (Π∆
696/1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.3316/2005, ΟΜΟΕ, ΟΣΜΕΟ). Ανάλογη εφαρµογή
των εν λόγω διατάξεων θα ισχύσει για τις προδιαγραφές σύνταξης των µελετών (είδος και
πληρότητα παραδοτέων). Όλες οι µελέτες, που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, υπόκεινται σε
έλεγχο και έγκριση της ΕΟΑΕ.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, εντάσσεται και οποιαδήποτε ενέργεια (συµπλήρωση και
υποβολή εντύπων, εκθέσεων, δηλώσεων, παράσταση σε επιτροπές και συµβούλια, κατάθεση και
πληρωµή παραβόλων κ.α.), που αφορά στην διαδικασία λήψης απαραιτήτων αδειών και
εγκρίσεων από άλλες Αρχές. Επίσης, εντάσσεται και η επιλογή του κατάλληλου, πάγιου και
κινητού, πάσης φύσεως εξοπλισµού, απαραίτητου για την εύρυθµη λειτουργία των χώρων,
εγκαταστάσεων και δικτύων.
Κατά την φάση εκπόνησης των µελετών, θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο προς έγκριση από
την ΕΟΑΕ:


Πίνακες Μονοσήµαντου Προσδιορισµού Ποιοτικών Στοιχείων

Οι Πίνακες θα αφορούν στα πάσης φύσεως υλικά και στοιχεία εξοπλισµών, πάγιων και
κινητών. Θα συνοδεύονται από απαραίτητα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια τρόπων κατασκευής,
λειτουργίας και συντήρησης, για την διασφάλιση των απαιτουµένων ιδιοτήτων και την
απρόσκοπτη ενσωµάτωση τους στο έργο.
Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, θα εκπονηθούν οι κάτωθι µελέτες:
α.

Μελέτες Έργων Υποδοµής και ∆ιαµόρφωσης Υπαιθρίων Χώρων













β.

Έργων Ύδρευσης
Έργων Άρδευσης
Έργων Αποστράγγισης – Αποχέτευσης Επιφανειακών Υδάτων
Αποχέτευσης Λυµάτων
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Αρχιτεκτονικής ∆ιαµόρφωσης
Σήµανσης και Εξοπλισµού (σταθερού και κινητού)
Φυτοτεχνικής ∆ιαµόρφωσης και Έργων Πρασίνου
Γεωτεχνική
Τεχνικών Έργων
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
Σχέδια και Φάκελοι Υγείας και Ασφάλειας των ανωτέρω

Μελέτες Κτιριακών Έργων









Αρχιτεκτονικών
Φέρουσας Κατασκευής
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Πυροπροστασίας
Θερµοµόνωσης
Σήµανσης και Εξοπλισµού (σταθερού και κινητού)
Σχέδια και Φάκελοι Υγείας και Ασφάλειας των ανωτέρω
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Α. 6. ΑΠ Α Λ ΛΟ ΤΡ Ι ΩΣ ΕΙ Σ
Έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση υπέρ του ∆ηµοσίου των διατιθέµενων εκτάσεων για την
ανάπτυξη των ΣΕΑ Μάκρης (ΚΥΑ 1003033/488/0010/06-02-2003 – ΦΕΚ 103∆ / 14-02-2003).
Α. 7. ΠΕ ΡΙ Β Α Λ ΛΟ ΝΤ Ι Κ Α
Για το ζεύγος των ΣΕΑ Μάκρης έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθµόν 102.279/18-03-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩ∆Ε - Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων.
Τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής και εξοπλισµού των έργων υποδοµής των ΣΕΑ Μάκρης,
όσο και κατά την φάση λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων τους θα τηρούνται οι
Περιβαλλοντικοί Όροι, που αναφέρονται στην προαναφερόµενη ΚΥΑ. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων θα βρίσκεται στους χώρους του ΣΕΑ καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης
Παραχώρησης.
Α. 8. Ά∆ ΕΙΕ Σ / ΕΓ ΚΡ Ι ΣΕ Ι Σ
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο Α-11 της ΣΥ, µε αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη του
Αναδόχου Παραχώρησης, θα εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων των ΣΕΑ και των συνοδών τους έργων
καθώς και η σύνδεση τους µε τα δίκτυα ΟΚΩ, όπως προβλέπεται και από την ΚΥΑ Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα Α-11 και Γ-1 της ΣΥ, µε αποκλειστική µέριµνα και
ευθύνη του Αναδόχου Παραχώρησης, θα εκδοθούν και θα παραµείνουν σε ισχύ, καθ’ όλη την
Περίοδο Λειτουργίας Π2, όλες οι Άδειες και Εγκρίσεις αρµοδίων αρχών, που απαιτούνται για την
ίδρυση και λειτουργία των εµπορικών δραστηριοτήτων (καταστήµατα, πρατήριο, πλυντήριο κ.α.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β. 1. Σ ΚΟ ΠΟ Σ
Η Τεχνική Προσφορά θα συνταχθεί µε µέριµνα του ∆ιαγωνιζόµενου από Γραφεία Μελετών,
καταλλήλων προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β-6.1. της ΣΥ και θα περιλαµβάνει
τις Αρχιτεκτονικές Μελέτες και την Τεχνική Περιγραφή που αναφέρονται και περιγράφονται στην
παρακάτω παράγραφο Β.2.
Σκοπός των Μελετών της Τεχνικής Προσφοράς του ∆ιαγωνιζόµενου είναι να προσφέρει στην
ΕΟΑΕ την γενική εικόνα της αρχιτεκτονικής λύσης των κτιριακών έργων – Κτιρίων Εξυπηρέτησης
Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) και Οχηµάτων (ΚΕΟ) και των αντίστοιχων υπαίθριων διαµορφώσεων τους, και
να της δώσει την δυνατότητα να εξετάσει και να θεωρήσει τις βασικές ιδέες και λύσεις ως προς
την έκταση, λειτουργία, µορφή και δαπάνη των υπό µελέτη έργων.
Αποτελεί την καταγραφή και παρουσίαση των κύριων λειτουργικών, αισθητικών, τεχνικών,
οικονοµικών κ.α. χαρακτηριστικών της πρότασης του ∆ιαγωνιζόµενου. Η εν λόγω σύλληψη και
καταγραφή θα πρέπει να επιτρέπει να βασισθούν επ’ αυτής τα υπόλοιπα στάδια και οι ειδικές
µελέτες, χωρίς να µεταβληθεί ουσιωδώς κανένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά. Αυτό είναι
δυνατόν µε την πρόνοια των βασικών στοιχείων του φέροντος οργανισµού, των δικτύων και των
απαραίτητων χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων, της παθητικής πυροπροστασίας και θερµοµόνωσης,
ώστε να µην αφεθεί ανοικτή η πιθανότητα µεγάλων µεταβολών της λύσης από κάποιο
χαρακτηριστικό των µελετών αυτών, που δεν είναι γνωστό στην φάση αυτή.
Η Τεχνική Προσφορά είναι δεσµευτική για τον Ανάδοχο Παραχώρησης, ο οποίος οφείλει να
µελετήσει και να κατασκευάσει τα έργα των ΣΕΑ, σύµφωνα µε αυτή.

Β. 2. ΥΠ Ο Β Λ ΗΤ Ε Α
Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει τα παρακάτω:
1.

Αρχιτεκτονική Μελέτη Γενικής ∆ιάταξης,



Οριζοντιογραφία, 1:1.000



Κατόψεις, 1:100, (όλων των επιπέδων, κλειστών, στεγάστρων, ηµιυπαιθρίων και
προεξοχών, µε ένδειξη όλων των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισµού και
εµβαδοµετρήσεις των επιµέρους χώρων),



Όψεις, 1:100, (γενικές, όλων των πλευρών, χωρίς σκιάσεις, στοιχεία πρασίνου
κ.α.),



Τοµές, 1:100, (τουλάχιστον δύο (2) ανά κτίριο σε χαρακτηριστικά σηµεία, µε
ένδειξη των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισµού και της θέσης των
µονώσεων),



Αξονοµετρικό ή προοπτικό ή φωτορρεαλιστική απεικόνιση (προαιρετικώς, εφόσον
κρίνεται από τον ∆ιαγωνιζόµενο απαραίτητο για την κατανόηση της λύσης).

2.

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων (ΚΕΤ & ΚΕΟ)

3.

Αρχιτεκτονική Μελέτη Υπαίθριων ∆ιαµορφώσεων και Εξοπλισµού (ΚΕΤ & ΚΕΟ)



Οριζοντιογραφία, 1:500, (µε ένδειξη βασικού συστήµατος απορροής επιφανειών
υδάτων, φωτισµού και υπόγειων κατασκευών, π.χ. δεξαµενών και βόθρων, και
φυτοτεχνικής διαµόρφωσης),



Σχέδια µόνιµων κατασκευών, στοιχείων εξοπλισµού, 1:50 έως 1:20 (κατόψεις,
όψεις, τοµές, προοπτικά, κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου).
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Ως µόνιµες κατασκευές νοούνται οι διάδροµοι κυκλοφορίας και πεζόδροµοι, τα πλατύσµατα
στάσης και ανάπαυσης, οι αναβαθµοί και κεκλιµένα επίπεδα, οι τοίχοι αντιστήριξης και πεζούλια,
τα στέγαστρα, οι ζαρντινιέρες, οι ανεµοφράκτες κ.α. Ως στοιχεία εξοπλισµού νοούνται οι
καθιστικοί πάγκοι και τραπέζια, τα κιόσκια και οι πέργκολες, η παιδική χαρά, οι πληροφοριακές
πινακίδες, τα φωτιστικά, οι κάλαθοι απορριµµάτων κ.α. Η φυτοτεχνική διαµόρφωση των
επιφανειών πρασίνου περιλαµβάνει το είδος της φύτευσης (πόες, θάµνοι, δένδρα) και του
αντίστοιχου σκοπού, που αυτή εξυπηρετεί (βατή επιφάνεια, λειτουργία σκίασης, οπτικού ή
ακουστικού φράγµατος κ.α.).
4.

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Πρόκειται για την λειτουργική και κατασκευαστική περιγραφή του συνόλου των κτιριακών
έργων, των κύριων έργων υποδοµής, των υπαίθριων διαµορφώσεων και των εξοπλισµών.
Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για τον προσδιορισµό από τεχνική άποψη του
συνόλου των έργων. Καταγράφει τα δεδοµένα και το κανονιστικό πλαίσιο, αιτιολογεί την λύση ως
προς το µέγεθος και την οργάνωση, την λειτουργία και την αισθητική. Περιγράφει όλες τις
προτεινόµενες εργασίες και υλικά, ώστε σε συνδυασµό µε τα σχέδια να παρέχεται πλήρης εικόνα
του υπό µελέτη έργου.
Η βασική της διάρθρωση περιλαµβάνει τα εξής µέρη: (Ι) Εισαγωγή – Έκθεση Μελέτης, (ΙΙ)
Αιτιολογική Έκθεση και (ΙΙΙ) Περιγραφή κατασκευής. Τα περιεχόµενα κάθε µέρους περιέχουν κατ’
ελάχιστον τα κατωτέρω στοιχεία:
I.

Εισαγωγή – Έκθεση Μελέτης

o
o
o

Ανάλυση των δεδοµένων της µελέτης (δεδοµένα ΕΟΑΕ, γήπεδο και ευρύτερη περιοχή
του έργου).
Ισχύοντες Κανονισµοί / Προδιαγραφές / Οδηγίες.
Πρόγραµµα Έργου (Καταγραφή των χώρων της προτεινοµένης λύσης µε υπολογισµό
εµβαδών ανά χώρο, λειτουργική ενότητα, σύνολο κλειστών, ηµιυπαιθρίων και
προεξοχών. ∆ιάρθρωση σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Έργου της ΕΟΑΕ).

II.

Αιτιολογική Έκθεση

Με βάση τα δεδοµένα του προγράµµατος έργου και των αρχών σχεδιασµού της ΕΟΑΕ και
ενδεχοµένως, επιπλέον απαιτήσεων, που υπαγορεύουν οι ειδικές χρήσεις, παρουσιάζεται ο
πυρήνας του συνθετικού προβλήµατος καθώς και η συνοπτική και αιτιολογηµένη περιγραφή όλων
των προτεινοµένων λύσεων (γενική διάταξη, µορφολογία και λειτουργικότητα - προσπελάσεις,
κινήσεις, σύνθεση και λειτουργία κτιρίων και λειτουργικών τους ενοτήτων, επιλογή υλικών και
στοιχείων εξοπλισµού). Στην ίδια έκθεση περιλαµβάνεται συνοπτική περιγραφή και αιτιολόγηση
του τρόπου κατασκευής θεµελίωσης / φέροντος οργανισµού καθώς και του είδους και
συστήµατος των προβλεπόµενων Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και Πίνακας Τελειωµάτων Χώρων,
ανά κτίριο.
III.

Περιγραφή Κατασκευής

Συνοπτική περιγραφή όλων των επιµέρους υλικών, εργασιών και βασικών στοιχείων
εξοπλισµού. Τα περιεχόµενα της Περιγραφής ενδεικτικώς θα αναφέρονται στα ακόλουθα στοιχεία
κατασκευής και εξοπλισµού:
•

Οικοδοµικές Εργασίες



Προεργασίες – Χωµατουργικά



Φέρουσες Κατασκευές



Κατασκευές Πληρώσεως
o
o
o
o
o



Τοιχοδοµές Εξωτερικές
Τοιχοδοµές Εσωτερικές
Κουφώµατα Εξωτερικά
Κουφώµατα Εσωτερικά
Λοιπές Κατασκευές

Καλύψεις – Τελειώµατα
o
o

Επικαλύψεις
Επενδύσεις Εξωτερικές
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

•

Επενδύσεις Εσωτερικές
Επιστρώσεις Εξωτερικές
Επιστρώσεις Εσωτερικές
Λοιπές Επενδύσεις
Χρωµατισµοί
Μονώσεις
Αρµοί
Μεταλλουργικές Εργασίες
Ξυλουργικές Εργασίες

Εγκαταστάσεις – ∆ίκτυα



Ύδρευση



Αποχέτευση



Ενέργεια



Θέρµανση



Αερισµός – Κλιµατισµός



Αέρια



Επικοινωνίες - Μεταφορές



Έλεγχος – Ασφάλεια

Εξοπλισµός



Μόνιµος



Κινητός

Β. 3. Τ ΡΟ Π Ο Σ Π Α ΡΟ Υ ΣΙ Α Σ Η Σ
Κάθε ΣΕΑ αποτελεί αυτοτελές τεχνικό και λειτουργικό έργο και κατά συνέπεια θεωρείται
σκόπιµος ο αντίστοιχος διαχωρισµός των επιµέρους µελετών. Σε περίπτωση ταύτισης των
προτεινοµένων λύσεων για τους αµφίπλευρους ΣΕΑ, υποβάλλονται επιπλέον τα
διαφοροποιούµενα µέρη (π.χ. επιφάνειες ανάπαυσης – αναψυχής).
Η παρουσίαση των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει, πέραν των ανωτέρω γενικών
απαιτήσεων, σύµφωνα µε τα παρακάτω:


Όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία, συµπεριλαµβανόµενου του εξωφύλλου, θα
φέρουν πινακίδα µε τον τίτλο της ΕΟΑΕ και µε τις εξής αναγραφές:

o
o
o
o
o

Γενικός Τίτλος: (Ο τίτλος της ∆ιακήρυξης για το διαγωνισµό): Τεχνική Προσφορά
Είδος: (π.χ. Αρχιτεκτονική Μελέτη)
Αντικείµενο: (π.χ. Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών – ΚΕΤ), (π.χ. Κάτοψη)
∆ιαγωνιζόµενος: Η επωνυµία του σχήµατος, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη
Μελετητής: Ο συντάκτης του αντίστοιχου σχεδίου / έκθεσης



Κάθε Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει Πίνακα Περιεχοµένων ανά ΣΕΑ και στο
σύνολο.



Όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία (σχέδια και εκθέσεις) θα υπογράφονται τόσο από
τον αρµόδιο συντάκτη, όσο και από τον εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου.



Όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία θα φέρουν ενιαία αρίθµηση για το σύνολο της
Τεχνικής Προσφοράς



Κάθε έκθεση θα αναφέρεται στο σύνολο των έργων της Τεχνικής Προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Π2
Γ. 1. ΛΕΙ ΤΟ Υ ΡΓΙ Ε Σ Κ Α Θ Ε ΣΕ Α
Τα έργα υποδοµής, που υλοποιούνται και εξοπλίζονται κατά την Περίοδο Π1 στο πλαίσιο της
υπό ανάθεση σύµβασης, προορίζονται για την ανάπτυξη των λειτουργιών κάθε ΣΕΑ. Οι
λειτουργίες θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται στους Χρήστες, από τον Ανάδοχο Παραχώρησης
για λογαριασµό της Παραχωρούσας Αρχής, αποκλειστικά και µόνον κατά την Περίοδο Π2
Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης του ζεύγους των ΣΕΑ του άρθρου Α-6.2.2 της ΣΥ.
Στο παρόν Κεφάλαιο Γ΄ περιγράφονται οι υποχρεωτικές λειτουργίες που οφείλει να αναπτύξει
ο Ανάδοχος Παραχώρησης σε κάθε ΣΕΑ. Πέραν των υποχρεωτικών λειτουργιών, έχει τη
δυνατότητα να προτείνει στην ΕΟΑΕ την περαιτέρω ανάπτυξη των ΣΕΑ, υπό τους όρους και
προϋποθέσεις του άρθρου Γ-9 της ΣΥ.
Ο στόχος κάθε είδους λειτουργίας του ΣΕΑ, που θα αναπτυχθεί είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν
πρότασης του Αναδόχου Παραχώρησης σύµφωνα και µε την ΣΥ, είναι η συνεχής και αδιάλειπτη
εξυπηρέτηση των διερχοµένων ταξειδιωτών και οχηµάτων, ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο
οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδροµο. Για τον λόγο αυτό, οι υποχρεωτικές ή προαιρετικές
λειτουργίες, είτε παρέχονται µε οικονοµικό αντάλλαγµα είτε δωρεάν, αποσκοπούν στην
εξυπηρέτηση των σηµερινών και µελλοντικών αναγκών για στάση, στάθµευση, ανεφοδιασµό,
έλεγχο των οχηµάτων και για ανάπαυση, υγιεινή, εστίαση, πληροφόρηση των Χρηστών του
αυτοκινητοδρόµου.
Στις λειτουργίες κάθε ΣΕΑ περιλαµβάνονται:


Γ.1.1 το σύνολο των εµπορικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων, που οφείλει ή
δύναται να αναπτύξει ο Ανάδοχος Παραχώρησης για λογαριασµό της Παραχωρούσας
Αρχής κατά την Περίοδο Π2 Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης,



Γ.1.2 το σύνολο των υπηρεσιών, που οφείλει ή δύναται να παρέχει στους Χρήστες
του αυτοκινητοδρόµου για λογαριασµό της Παραχωρούσας Αρχής κατά την Περίοδο
Π2 Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης.

Οι εµπορικές δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό, θα
λειτουργούν και θα παρέχονται σε εικοσιτετράωρη βάση και σε όλη την Περίοδο Π2 υπό τους
όρους και προϋποθέσεις της ΣΥ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος «Κανονισµός
Λειτουργίας», όπως θα συµπληρωθεί από τα επιµέρους Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης
που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος και θα εφαρµόσει µετά από έγκριση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
σύµφωνα µε τα άρθρα Γ-5 και Γ-6 του τεύχους ΣΥ.

Γ. 2. Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΚ Ε Σ Κ ΑΙ Ο Ι ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΕ Σ ∆Ρ Α Σ ΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΕ Σ Κ Α Θ Ε ΣΕ Α
Ο Ανάδοχος Παραχώρησης οφείλει, σε κάθε ΣΕΑ, να αναπτύξει τις οικονοµικές και εµπορικές
δραστηριότητες, που ορίζονται στο άρθρο αυτό, τις οποίες θα εκµεταλλεύεται προκειµένου να
καλύψει το συνολικό κόστος της σύµβασης, την συµφωνηθείσα Πρόσοδο προς την ΕΟΑΕ, το
κόστος των επιχειρηµατικών κινδύνων, που αναλαµβάνει, και το εύλογο κέρδος του.
Τις υποχρεωτικές αλλά και τις προτεινόµενες νέες δραστηριότητες οφείλει να τις αναπτύξει
στους επί µέρους διακριτούς Χώρους κάθε ΣΕΑ, που αναπτύσσονται στα Κτίρια Εξυπηρέτησης
Οχηµάτων (ΚΕΟ) εντός της Ζώνης Εξυπηρέτησης Οχηµάτων και στο Κτίριο Εξυπηρέτησης
Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) εντός της Ζώνης Εξυπηρέτησης Χρηστών.
Γ.2.1. ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΟ)
Κάθε λειτουργία, δραστηριότητα εµπορική ή οικονοµική και υπηρεσία, σχετική µε την
εξυπηρέτηση και τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων, είτε είναι υποχρεωτική είτε προαιρετική,

K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\1550_4\Tefhi\ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ_1550.doc

39/45
Μαρία Μπόζιου

µπορεί να αναπτυχθεί αποκλειστικά στα Κτίρια Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (ΚΕΟ) και στα συνοδά
τους έργα υποδοµής, εντός της Ζώνης Εξυπηρέτησης Οχηµάτων.
Γ.2.1.1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ο Ανάδοχος Παραχώρησης οφείλει να διαµορφώσει και να εξοπλίσει κατάλληλα το κυρίως
ΚΕΟ κάθε ΣΕΑ, το οποίο οφείλει να περιλαµβάνει Πρατήριο εφοδιασµού µε όλα τα είδη καυσίµων
και Κατάστηµα πώλησης Ειδών Αυτοκινήτου και στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο αυτού αντλίες
επιβατηγών και αντλίες βαρέων οχηµάτων µε στέγαστρα. Οφείλει επίσης να αναπτύξει κάθε άλλη
λειτουργία που απαιτείται για την κάλυψη βασικών αναγκών οδηγού και του οχήµατος,
προκειµένου να εξυπηρετούνται µε πλήρη ασφάλεια.
Στο χώρο του κυρίως ΚΕΟ ο Ανάδοχος Παραχώρησης οφείλει να παρέχει έναντι αµοιβής
στους Χρήστες:


Καύσιµα, όλων των ειδών (πλην του πετρελαίου θέρµανσης),



Λιπαντικά, όλων των ειδών,



Υπηρεσίες στοιχειώδους µηχανικής υποστήριξης οχηµάτων, όπως αλλαγή
κατεστραµµένου ή φθαρµένου ελαστικού και τοποθέτηση ρεζέρβας, στοιχειώδη
έλεγχο οχηµάτων κλπ,



Προϊόντα, όπως λαµπτήρες οχήµατος, λάστιχα υαλοκαθαριστήρων, τουριστικούς
χάρτες κλπ., τα οποία διατίθενται στο χώρο της Αγοράς Ειδών Αυτοκινήτου (Auto
Market), εντός του ΚΕΟ (Κτίριο Πρατηρίου),



Ένα δηµόσιο τηλέφωνο κοινού, σε χώρο ευδιάκριτο και επισηµασµένο κατάλληλα
(προαιρετικά και σε συµφωνία µε την ΕΟΑΕ, µπορεί να παρέχεται οποιοδήποτε άλλο
µέσο τηλεπικοινωνίας),

Γ.2.1.2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Στον χώρο του κυρίως ΚΕΟ (Κτίριο Πρατηρίου), προαιρετικώς και υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ΣΥ, ο Παραχωρησιούχος µπορεί να αναπτύξει επιπλέον Κατάστηµα Μικρής
Αγοράς, χαρακτηρισµένο ως Παντοπωλείο, σύµφωνα µε το άρθρο 43 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης
υπ’ αριθµόν Α1β/8577/1983/ΦΕΚ526/Β/8.9.1983, µε σκοπό την πώληση ειδών πρώτης ανάγκης
(συσκευασµένα, τυποποιηµένα τρόφιµα και ποτά, είδη πρώτης ανάγκης κλπ).
Στον περιβάλλοντα χώρο του κυρίως ΚΕΟ και εντός της Ζώνης Εξυπηρέτησης Οχηµάτων κάθε
ΣΕΑ, ο Παραχωρησιούχος µπορεί να αναπτύξει βοηθητικά ΚΕΟ και σχετικές υπαίθριες
διαµορφώσεις όπως Λιπαντήριο και Πλυντήριο επιβατηγών και βαρέων οχηµάτων, Συνεργείο,
Οδική Βοήθεια οχηµάτων και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις, προκειµένου να παρέχει όποιες από
τις υπηρεσίες αυτές επιλέξει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΣΥ και των λοιπών Τευχών
∆ηµοπράτησης.
Στο κυρίως και στα βοηθητικά ΚΕΟ και στη Ζώνη Εξυπηρέτησης Οχηµάτων, µπορεί επίσης,
υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ΣΥ και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, να αναπτύξει
κάθε δραστηριότητα πώλησης νέων προϊόντων εφοδιασµού οχηµάτων µε καύσιµα και να παρέχει
κάθε άλλη υπηρεσία σχετική µε την εξυπηρέτηση των οχηµάτων των Χρηστών, που συνάδει µε
το σκοπό των ΣΕΑ.
Γ.2.2. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ (ΚΕΤ)
Κάθε δραστηριότητα, πέραν αυτών του άρθρου Γ.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου, θα παρέχεται
στο Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών και ειδικότερα στους χώρους που προσδιορίζονται στο
άρθρο αυτό. Για την εύρυθµη λειτουργία των δραστηριοτήτων και παροχή των υπηρεσιών στους
Χρήστες, οι διακριτοί χώροι του ΚΕΤ θα διαµορφωθούν όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό. Επί πλέον,
θα διαµορφωθούν κατάλληλα και οι επί µέρους χώροι υγιεινής, παροχής πρώτων βοηθειών,
έκθεσης τοπικών φορέων, παροχής τουριστικών και οδικών πληροφοριών, ανάπαυσης κλπ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Πέραν των όσων ειδικότερα αναφέρονται στα παρακάτω υποάρθρα και µε την επιφύλαξη
αυτών, στο ΚΕΤ µπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή υπηρεσία επιλέξει, υπό
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τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου Γ-9 της ΣΥ, ή µετά από απαίτηση της ΕΟΑΕ, µε σκοπό
την περαιτέρω ανάπτυξη των ΣΕΑ.
Επισηµαίνεται ότι αποκλείονται υπηρεσίες και οικονοµικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν
µε το ρόλο των ΣΕΑ, τους ταξιδιώτες και τους χρήστες του αυτοκινητοδρόµου γενικότερα, όπως
ανάπτυξη και λειτουργία κέντρου διασκέδασης, χώρου κοινωνικών εκδηλώσεων, χαρτοπαικτικής
λέσχης κλπ.
Γ.2.2.1. ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Στο Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωµένος να
αναπτύξει τον διακριτό Χώρο Εστίασης, στον οποίο θα περιλαµβάνεται και ηµιυπαίθριος χώρος
τραπεζαρίας. Κάθε εµπορική δραστηριότητα σχετική µε εστίαση θα ασκείται αποκλειστικά στο
Χώρο αυτό και σε κανέναν άλλο χώρο. Εντός του Καταστήµατος δεν επιτρέπεται να αναπτυχθεί
καµία άλλη εµπορική δραστηριότητα, που δεν σχετίζεται µε εστίαση.
Ο Χώρος θα διαµορφωθεί καταλλήλως µε χώρο υποδοχής κοινού, έκθεσης προσφερόµενων
προϊόντων, στεγασµένο χώρο τραπεζαρίας, ενιαίο ή διαχωρισµένο ανά είδος προσφερόµενων
προϊόντων, ηµιυπαίθριο χώρο τραπεζαρίας κλπ και θα εξοπλιστεί πλήρως µε τον απαιτούµενο
πάγιο και κινητό εξοπλισµό, όπως κλιµατισµός, αερισµός, φωτισµός, προθήκες, τραπέζια,
καθίσµατα, κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, σκεύη, αποθήκες, κλπ.
Στο διαµορφωµένο Χώρο Εστίασης, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να αναπτύξει τις λειτουργίες
εστίασης οργανώνοντας κατάλληλα ένα ή περισσότερα Καταστήµατα εστίασης. Τα είδη των
Καταστηµάτων εστίασης, που µπορεί να αναπτύξει, σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη υπ’
αριθµόν Α1β/8577/1983/ΦΕΚ526/Β/8.9.83, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Καταστηµάτων
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, είναι τα ακόλουθα:


Κατάστηµα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό σε καθήµενους πελάτες, στο οποίο
προσφέρονται καφές και άλλα ροφήµατα, ορισµένα είδη γλυκισµάτων, που
παρασκευάζονται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια ή εργοστάσια, αναψυκτικά, ποτά µε
συνοδεία πρόχειρου µεζέ, που προσφέρεται όπως φέρεται στο εµπόριο χωρίς
ιδιαίτερη επεξεργασία στο Κατάστηµα (σαλάµι, τυρί, αυγό βραστό, ξηροί καρποί κλπ),
καθώς και τοστ ή άλλου είδους σάντουιτς µε περιεχόµενο, που δεν απαιτεί ιδιαίτερη
επεξεργασία στο Κατάστηµα, όπως τυρί, λουκάνικο κλπ. Καταστήµατα, που πληρούν
την ως άνω περιγραφή, µπορεί να είναι Καφενείο και Καφετέρια, [άρθρο 37].



Κατάστηµα, στο οποίο παρασκευάζονται ή/και προσφέρονται σε καθήµενους ή/και
περαστικούς πελάτες, φαγητά, παρασκευαζόµενα επί τόπου ή σε νοµίµως
λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και µε την συνοδεία ή µη ποτών. Επιπλέον,
σ΄αυτό µπορούν να προσφέρονται καφές και γλυκίσµατα, µε την προϋπόθεση ότι τα
είδη αυτά παρέχονται περιστασιακώς ως συµπλήρωµα του κυρίου γεύµατος και η
διάθεσή τους θα γίνεται σε ειδικά τραπέζια στην αίθουσα πελατών, εφόσον δεν
απαγορεύεται από τις σχετικές διατάξεις της Αγορανοµικής Νοµοθεσίας.
Καταστήµατα, που πληρούν την ως άνω περιγραφή, µπορεί να είναι Εστιατόριο,
Ψαροταβέρνα, Ψητοπωλείο, Οβελιστήριο, Πιτσαρία και Σνακ – Μπαρ, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται και τα ταχυφαγεία (Fast food), [Άρθρο 38].



Κατάστηµα,
όπου
παρασκευάζονται
και
προσφέρονται
γλυκίσµατα
και
παρασκευάσµατα γάλακτος και το οποίο εξυπηρετεί καθήµενους ή και διερχόµενους
πελάτες. Καταστήµατα, που πληρούν την ως άνω περιγραφή, µπορεί να είναι
Ζαχαροπλαστείο, µε ή χωρίς εργαστήριο, Γαλακτοπωλείο και Αναψυκτήριο [Άρθρο
39].



Κατάστηµα, το οποίο διαθέτει σε περαστικούς πελάτες τρόφιµα και ποτά για άµεση
κατανάλωση, όπως Αναψυκτήριο και Παγωτοπωλείο [Άρθρο 42].

Γ.2.2.2. ΧΩΡΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Στο Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) κάθε ΣΕΑ, ο Παραχωρησιούχος είναι
υποχρεωµένος να αναπτύξει και να εξοπλίσει καταλλήλως το διακριτό Χώρο Μικρής Αγοράς, όπου
θα λειτουργεί κάθε εµπορική δραστηριότητα πώλησης ποικίλων προϊόντων. Ο Χώρο Μικρής
Αγοράς θα καταλαµβάνει ιδιαίτερο χώρο του ΚΕΤ, διαχωρισµένο από το Χώρο Εστίασης, και
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σ΄αυτόν θα ασκείται κάθε εµπορική δραστηριότητα σχετική µε πώληση προϊόντων (πλην εκείνων
της Εστίασης).
Στο χώρο αυτό οφείλει να αναπτύξει Κατάστηµα Μικρής Αγοράς, χαρακτηρισµένο ως
Παντοπωλείο, σύµφωνα µε την ανωτέρω υπ’ αριθµόν Α1β/8577/1983/ΦΕΚ526/Β/8.9.1983
Υπουργική Απόφαση, στο οποίο επιτρέπεται να πωλούνται είδη πρώτης ανάγκης ταξιδιωτών,
κάρτες διοδίων, γεωγραφικοί χάρτες και τουριστικοί οδηγοί, τρόφιµα και ποτά τυποποιηµένα και
συσκευασµένα, είδη καπνιστού, είδη προσωπικής φροντίδας, ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας
γενικά, αποσµητικά, καλλυντικά, χαρτικά, ελληνικός και ξένος τύπος, µικροαντικείµενα και δώρα,
παιχνίδια κλπ, µε την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε µικρές ποσότητες ώστε να
µην προκαλείται συµφόρηση στο Κατάστηµα. Στο Κατάστηµα Μικρής Αγοράς δεν επιτρέπεται να
πωλούνται νωπά ή κατεψυγµένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια, οπωρικά και κηπευτικά (πλην των
ξηρών καρπών), είδη ζαχαροπλαστικής (πλην των τυποποιηµένων γλυκισµάτων, όπως
µαρµελάδες, κοµπόστες, γλυκά κουταλιού, λουκούµια, κουραµπιέδες κλπ), γάλα, γιαούρτι, είδη
αρτοποιίας, πλην των επιτρεποµένων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις για την
κατηγορία των παντοπωλείων.
Στο Χώρο Μικρής Αγοράς περιλαµβάνεται επίσης και δραστηριότητα προβολής και πώλησης
τοπικών προϊόντων, όπως µικροαντικείµενα και δώρα, συσκευασµένα τρόφιµα και ποτά,
χειροτεχνήµατα κλπ, µε σκοπό την προβολή της περιοχής παραγωγής τους και την προώθησή
τους.
Γ.2.2.3. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Στο Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) θα διαµορφωθεί ο Χώρος Υποδοχής αυτού,
διακριτός από τους Χώρους Εστίασης και Μικρής Αγοράς. Θα εξοπλιστεί πλήρως, ώστε ο
Παραχωρησιούχος να αναπτύξει τις λοιπές εµπορικές και οικονοµικές δραστηριότητες και να
παρέχει υπηρεσίες στους Χρήστες µε οικονοµικό αντάλλαγµα, που κατ’ ελάχιστον είναι:


∆ιαδικτυακή πρόσβαση,



Ένα ή περισσότερα δηµόσια τηλέφωνα, σε χώρο ευδιάκριτο και επισηµασµένο
κατάλληλα (προαιρετικά και σε συµφωνία µε την ΕΟΑΕ, µπορεί να παρέχεται
οποιοδήποτε άλλο µέσο τηλεπικοινωνίας),



Πώληση Καρτών ∆ιοδίων Εγνατίας Οδού

Στο Χώρο Υποδοχής του ΚΕΤ ο Παραχωρησιούχος µπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα ή υπηρεσία επιλέξει, όπως εγκατάσταση αυτόµατων πωλητών, ταχυδροµείο,
ταχυµεταφορά κλπ, µε την προϋπόθεση ότι αυτή, είναι συναφής µε τις ανάγκες των χρηστών του
αυτοκινητοδρόµου και ακολουθεί τους όρους των τευχών δηµοπράτησης.

Γ. 3. ΛΕ ΙΤΟ Υ ΡΓΙ Ε Σ Χ ΩΡ Ι Σ Α ΜΟ Ι ΒΗ – Υ ΠΗ ΡΕ ΣΙ Ε Σ
Γ.3.1. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Οι υπαίθριοι χώροι περιλαµβάνουν το ∆ίκτυο Κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, τις Θέσεις
Στάθµευσης Οχηµάτων, τους Χώρους Ανάπαυσης - Αναψυχής και τους Χώρους Πρασίνου.
Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να διαµορφώσει τους χώρους αυτούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο παρόν στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και να τους εξοπλίσει πλήρως, ώστε να εκπληρούν το
σκοπό τους. Οφείλει δε να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτούς και να διευκολύνει την χρήση
τους από τους χρήστες της οδού, χωρίς την απαίτηση οικονοµικού ανταλλάγµατος ή την
απαίτηση υποχρεωτικής χρήσης των υπολοίπων εµπορικών δραστηριοτήτων του Σταθµού.
Στους χώρους αυτούς απαγορεύονται η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες δεν σχετίζονται µε τις
ανάγκες των ταξιδιωτών, όπως µόνιµη στάθµευση αυτοκινούµενων ή ρυµουλκούµενων
οχηµάτων, οχηµάτων γενικότερα, εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται για ανεφοδιασµούς,
µεταφορά εργαζοµένων, διαφόρων υπηρεσιών του ΣΕΑ, ασφάλειας, οδικής βοήθειας, πυρόσβεσης
και πρώτων βοηθειών. Απαγορεύεται η χρήση των χώρων για αγώνες αυτοκινήτων, εκµάθηση
οδήγησης και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα παρακωλύει ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή
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κυκλοφορία των οχηµάτων και των χρηστών. Απαγορεύεται επίσης η χρήση των χώρων αυτών
για οποιαδήποτε εµπορική ή οικονοµική δραστηριότητα. Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου,
τυχόν προτάσεις του Αναδόχου Παραχώρησης για ανάπτυξη λειτουργιών (δραστηριοτήτων ή
υπηρεσιών) πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται γραπτώς στην ΕΟΑΕ, η
οποία µετά από εξέταση και διερεύνηση µπορεί να δώσει την έγγραφη έγκριση της, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην ΣΥ.
Στους χώρους του παρόντος άρθρου Γ.3.1, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να παρέχει τις
υπηρεσίες του όπως καθορίζονται στο επόµενο άρθρο Γ.3.4 χωρίς αµοιβή ή άλλο αντάλλαγµα.
Γ.3.1.1. ∆ΙΚΤΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το ∆ίκτυο Κυκλοφορίας Οχηµάτων και Πεζών και οι Θέσεις Στάθµευσης Οχηµάτων, οφείλουν
να εξοπλιστούν πλήρως µε αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη του Παραχωρησιούχου ώστε να
εξυπηρετούν τις ανάγκες των Χρηστών αδαπάνως.
Το ∆ίκτυο Κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών και οι Θέσεις Στάθµευσης Οχηµάτων, θα
διαµορφωθούν και τα εξοπλιστούν πλήρως, µε αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη του
Παραχωρησιούχου, ώστε να εξυπηρετούν την ασφαλή κυκλοφορία και την επισηµασµένη
στάθµευση όλων των Χρηστών, όπως ΑΜΕΑ, Βαρέων και Επιβατηγών Οχηµάτων και οχηµάτων µε
ρυµούλκα (πχ. τροχόσπιτο κλπ.) και δίκυκλων. Οι θέσεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για να
καλύψουν τις ανάγκες των ταξιδιωτών και την ασφάλεια των ΣΕΑ, και διατίθενται χωρίς την
απαίτηση οικονοµικού ανταλλάγµατος από τους χρήστες.
Ο Ανάδοχος Παραχώρησης οφείλει να υποδεικνύει και ορισµένες θέσεις στάθµευσης µε
σχετική επισήµανση, στις οποίες µπορούν να σταθµεύουν τα αυτοκίνητα του προσωπικού του
ΣΕΑ. Για τον αριθµό των θέσεων αυτών θα ενηµερώνει εγγράφως την ΕΟΑΕ. Επίσης, οφείλει να
παραχωρεί, µετά από απαίτηση της ΕΟΑΕ ή της Τροχαίας, κατάλληλο χώρο εντός του οδικού
δικτύου του Σταθµού, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για ελέγχους τήρησης του ΚΟΚ.
Γ.3.1.2. ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Οι Υπαίθριοι χώροι Ανάπαυσης – Αναψυχής και Πρασίνου αποτελούν βασική λειτουργία του
ΣΕΑ, καθώς εξυπηρετούν την ανάγκη του Χρήστη για ξεκούραση και αλλαγή παραστάσεων κατά
την διάρκεια του ταξιδιού του. Οι χώροι αυτοί οφείλουν να διαµορφωθούν πλήρως, σύµφωνα και
µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος τεύχους και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και
να εξοπλιστούν µε φυτά, παγκάκια, υπαίθριες τραπεζαρίες, παιδική χαρά, κρήνη πόσιµου νερού
κλπ, ώστε να εξυπηρετούν την παραµονή, ανάπαυση, περίπατο, παιδικό παιχνίδι, κατοικίδια κλπ.
Καµία δραστηριότητα που δεν συνάδει µε το σκοπό του χώρων Ανάπαυσης – Αναψυχής και
Πρασίνου δεν µπορεί να αναπτυχθεί σε αυτούς.
Γ.3.2. ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΟ)
Το Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων ΚΕΟ και τα συνοδά του έργα υποδοµής, θα εξοπλιστούν
καταλλήλως και θα παρέχονται υποχρεωτικά, ανελλιπώς και χωρίς την καταβολή οιουδήποτε
ανταλλάγµατος από τους Χρήστες ή τον εφοδιασµό καυσίµων, κατ΄ελάχιστον οι εξής λειτουργίες:


Υπηρεσίες ελέγχου πίεσης και συµπλήρωσης αέρα των ελαστικών, ελέγχου στάθµης
και συµπλήρωσης νερού των δοχείων υαλοκαθαριστήρων, καθαρισµού τουλάχιστον
του εµπρόσθιου ανεµοθώρακα (παρµπρίζ), αλλαγή ελαστικού και ελέγχου της
στάθµης λαδιών, εφόσον του ζητηθεί από τον οδηγό,



Χώροι υγιεινής ανδρών, γυναικών, και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σε
διαχωρισµένους χώρους και µε διακριτούς ενδιάµεσους, σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς και τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και µε την παροχή ζεστού νερού,



Χώροι φροντίδας και περιποίησης βρεφών,



Φαρµακείο µε είδη ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών



Πόσιµο Νερό.
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Γ.3.3. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ (ΚΕΤ)
Το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) και οι επιµέρους χώροι του θα εξοπλιστούν
καταλλήλως και σ’ αυτούς θα παρέχονται υποχρεωτικά, ανελλιπώς και χωρίς την καταβολή
οιουδήποτε ανταλλάγµατος από τους χρήστες, κατ΄ελάχιστον οι εξής υπηρεσίες:


Χώροι υγιεινής ανδρών, γυναικών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ),
διαχωρισµένοι και µε διακριτούς ενδιάµεσους χώρους, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
και τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και µε την παροχή ζεστού νερού,



Χώρος φροντίδας και περιποίησης βρεφών,



Πόσιµο Νερό,



Θέσεις ανάπαυσης - καθιστικό,



Αυτόµατο Τραπεζικό Μηχάνηµα (ΑΤΜ), Τράπεζας επιλογής του,



Παροχή οδικών και τουριστικών πληροφοριών,



Εκθεσιακός Χώρος ΕΟΑΕ (πληροφορίες, ευρήµατα),



Εκθεσιακός Χώρος Τοπικών Φορέων (Ο.Τ.Α., Επιµελητήρια, Σύλλογοι, Σωµατεία),
Γ.3.4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΕΑ

Σε όλους τους προαναφερόµενους χώρους των άρθρων Γ.2 και Γ.3, διακριτούς ή µη, ο
Ανάδοχος Παραχώρησης, οφείλει µε δική του αποκλειστικά ευθύνη και δαπάνη, να παρέχει
ανελλιπώς και µε κάθε επιµέλεια τις υπηρεσίες του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα και στα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης, χωρίς την απαίτηση οικονοµικού ή άλλου ανταλλάγµατος από τους χρήστες
κάθε ΣΕΑ.
Οι υπηρεσίες που οφείλουν κατ΄ελάχιστον να παρέχονται, είναι οι ακόλουθες :


Τακτική, ανελλιπής και σχολαστική καθαριότητα των χώρων,



Τακτική συγκέντρωση και αποκοµιδή σκουπιδιών, διαχωρισµένων ώστε να είναι
δυνατή η ανακύκλωση τους



Ανεφοδιασµό αναλώσιµων (σαπούνια, χαρτικά, συναφή είδη υγιεινής κλπ),



Παροχή ζεστού νερού στις τουαλέτες και πόσιµου νερού στους χώρους των ΚΕΟ και
ΚΕΤ και στους εξωτερικούς χώρους,



Παροχή πληροφοριών,



Φύλαξη των χώρων,



Τακτική αποκοµιδή λυµάτων,



Πρώτες βοήθειες,



Ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς,



Φωτισµό των εξωτερικών χώρων,



Κλιµατισµό ψύξης – θέρµανσης εσωτερικών χώρων,



Αποχιονισµό όλων των επιφανειών των ΣΕΑ,

καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ο Ανάδοχος Παραχώρησης κρίνει απαραίτητη για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την ορθότερη λειτουργία του Σταθµού.
Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος Παραχώρησης µπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε άλλη
υπηρεσία επιλέξει για την βελτίωση των παροχών του προς τους χρήστες, σύµφωνα µε τη ΣΥ.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών, που δεν συνάδουν µε τον σκοπό τον οποίο ο ΣΕΑ
εξυπηρετεί.
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Γ. 4. Σ ΥΝ ΤΗ ΡΗ Σ Η Ε Ρ ΓΩ Ν ΥΠΟ ∆Ο ΜΗ Σ – Ε ΞΟ Π Λ Ι ΣΜ Ο Υ Κ Α Τ Α Τ ΗΝ
ΠΕΡ ΙΟ ∆Ο Π2
Τα έργα υποδοµής των ΣΕΑ, που υλοποιούνται και εξοπλίζονται πλήρως, οφείλουν να
συντηρούνται καθ΄όλη την Περίοδο Π2 Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης τους, ώστε να εκπληρούν
το σκοπό τους.
Προς τούτο ο Ανάδοχος Παραχώρησης µε αποκλειστική ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες, οφείλει
να συντηρεί ανελλιπώς και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τα έργα
υποδοµής και το πάγιο εξοπλισµό τους. Οφείλει επίσης να συντηρεί και να ανανεώνει σε τακτά
διαστήµατα τον κινητό εξοπλισµό όλων των υποχρεωτικών λειτουργιών, που οφείλει να παρέχει
στους Χρήστες, αλλά και εκείνων που θα επιλέξει να αναπτύξει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
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