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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω 
πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος 
- Στρατωνίου, Πλανών – Γοµατίου και  
Μεγάλης Παναγιάς – Πλανών του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-
R5804)» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.700.000 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1.    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η παρούσα εργολαβία αφορά την αντιµετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν το 
περασµένο χειµώνα, λόγω πολύ έντονων βροχοπτώσεων, στα ορύγµατα, επιχώµατα, 
οδοστρώµατα και τεχνικά του επαρχιακού οδικού δικτύου και στα ρέµατα των περιοχών 
Ολυµπιάδος, Στρατωνίου, Σταγείρων – Ακάνθου, Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Ν. 
Χαλκιδικής. 

   

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:  
α)  Αποκαταστάσεις καταπτώσεων και αστοχιών σε ορύγµατα  και σε επιχώµατα καθώς 

και αντικατάσταση τριών (3) υφισταµένων οχετών µε κιβωτοειδείς οχετούς 
µεγαλυτέρων υδραυλικών διατοµών/διαστάσεων στην επαρχιακή οδό Ολυµπιάδος - 
Στρατωνίου. 

β)  Αντικατάσταση του τεχνικού διέλευσης του ρέµατος Βέρκου επί της επαρχιακής οδού 
Πλανών – Γοµατίου πλησίον του οικισµού Γοµατίου, µε νέο µεγαλύτερων 
διαστάσεων, καθώς και η διευθέτηση της κοίτης στην περιοχή  του υπόψη τεχνικού.  

γ)  Αποκατάσταση των µεταβατικών επιχωµάτων των τεχνικών διέλευσης των ρεµάτων 
«Μυλωνάδικα» και «Παλαιοµέτοχο» επί της επαρχιακής οδού Πολυγύρου-Πλανών-
Γοµατίου-Ιερισσού, καθώς και διευθέτηση της κοίτης αυτών στην περιοχή των υπόψη 
τεχνικών. 

δ)  Αντικατάσταση κατεστραµµένου τεχνικού στη θέση «Μπορντώ» επί της επαρχιακής 
οδού Μεγάλης  Παναγιάς - Πλανών. 

Γενικώς προβλέπονται εργασίες χωµατουργικές, κατασκευής µικρών τεχνικών, 
οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης – αποστράγγισης, σήµανσης και ασφάλειας.  
 

3.     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν ανά περιοχή είναι αναλυτικά οι παρακάτω:  
 
3.1 Επαρχιακή Οδός Στρατωνίου - Ολυµπιάδας 
 
Με τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου 2010, στην περιοχή του οικισµού 
Στρατωνίου, επί της επαρχιακής οδού, παρουσιάστηκε µεγάλη ροή νερού και φερτών µε 
αποτέλεσµα κάποιοι οχετοί να φράξουν, το νερό να υπερπηδήσει την οδό και να 
διαβρώσει το κατάντη πρανές του δρόµου.  
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Επίσης προκλήθηκαν έντονες διαβρώσεις ή / και ποικίλης έκτασης κατολισθήσεις στα 
πρανή των υφιστάµενων ορυγµάτων της οδού, µε αποτέλεσµα τη πλήρωση ή 
καταστροφή των βραχοπαγίδων και ροή ή καταπτώσεις υλικών και βραχοτεµαχών στο 
οδόστρωµα. 
 
Τέλος σε δύο θέσεις, έχει προκληθεί διάβρωση και ολίσθηση του επιχώµατος της οδού 
στα κατάντη, µε αποτέλεσµα να υποστεί βλάβες το οδόστρωµα και να µειωθεί το πλάτος 
κυκλοφορίας της οδού. 
 
3.1.1 Εργασίες αποκατάστασης ορυγµάτων 
 
Προβλέπεται να γίνουν  παρεµβάσεις σε είκοσι ένα (21) ορύγµατα µε τις εξής εργασίες: 
 
• Καθαρίσµατα – ξεσκαρώµατα χαλαρών – επικρεµαµένων τεµαχών βράχου, 

µικρότερου ή µεγαλύτερου µεγέθους από την επιφάνεια των πρανών 
• Καθάρισµα ολισθηµένων υλικών από την επιφάνεια και τους πόδες των πρανών  
• ∆ιαµόρφωση νέων και συντήρηση υφιστάµενων βραχοπαγίδων 
• Eπανεκσκαφές που θα γίνουν στα ορύγµατα, στην επιφάνειά των οποίων 

συναντώνται αποσαθρωµένος βράχος και εδαφικά εν γένει υλικά, ώστε η κλίση που 
θα επιτευχθεί να είναι 1:1 µε αναβαθµούς ύψους 10 - 12 µέτρων. 

• Τοίχοι συγκράτησης καταπτώσεων από σκυρόδεµα, συνολικού ύψους 1,00m, 
σύµφωνα µε τους πρότυπους τοίχους αντιστήριξης της Εγνατία Οδός Α.Ε., τοίχος Τ1. 

  
Τα ορύγµατα στα οποία απαιτούνται µέτρα δίνονται στον Πίνακα 1 µε συνοπτική 
περιγραφή των µέτρων που προτείνονται ανά όρυγµα και λεπτοµερέστερα 
περιγράφονται στην διατιθέµενη Τεχνικογεωλογική Έκθεση.  
 

Πίνακας 1: Ορύγµατα επί της επαρχιακής οδού Ολυµπιάδας - Στρατωνίου στα 
οποία προβλέπεται επέµβαση (η Χ.Θ. 0+000 ορίζεται στην τρίτη κατά σειρά 
διασταύρωση προς Ολυµπιάδα, µε κατεύθυνση από Σταυρό προς Στρατώνι) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

Χ.Θ. 

από – έως 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ 

Όρυγµα 1 1+600 – 1+700 • Καθάρισµα βραχοπαγίδας  
• Καθάρισµα επιφάνειας πρανούς  

Όρυγµα 2 2+400 – 2+700 • Καθάρισµα βραχοπαγίδας 

Όρυγµα 3 2+800 – 3+200 • Καθάρισµα βραχοπαγίδας.  
• Καθάρισµα εκδηλωµένης αστοχίας.  

Όρυγµα 4 3+600 – 3+900 

• Καθάρισµα ολισθηµένων υλικών έως και επανεκσκαφή µε 
κλίση 1:1 και αναβαθµούς ανά 10m.  

• ∆ιαµόρφωση βραχοπαγίδας. 
• Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης καταπτώσεων από 

σκυρόδεµα  

Όρυγµα 5 4+200 – 4+800 • Καθάρισµα βραχοπαγίδας. 
• Καθάρισµα εκδηλωµένης αστοχίας. 

Όρυγµα 6 6+100 – 6+300 
• Καθάρισµα βραχοπαγίδας. 
• Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης βραχοπτώσεων από 

σκυρόδεµα  

Όρυγµα 7 6+800 – 7+200 • Καθάρισµα βραχοπαγίδας  
• Καθάρισµα επιφάνειας πρανούς  

Όρυγµα 8 7+700 – 8+100 
• Καθάρισµα επιφάνειας πρανούς έως επανεκσκαφή µε κλίση 

1:1 και αναβαθµούς ανά 10m.  
• ∆ιαµόρφωση βραχοπαγίδας. 
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Όρυγµα 9 8+600 – 8+850 • Καθάρισµα βραχοπαγίδας  

Όρυγµα 10 8+860 – 9+100 

• Καθάρισµα βραχοπαγίδας. 
• Καθάρισµα επιφάνειας έως επανεκσκαφή µε κλίση 1:1 και 

αναβαθµούς ανά 10m. 
• Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης βραχοπτώσεων από 

σκυρόδεµα συνολικού ύψους 1,0m 

Όρυγµα 11 9+700 – 9+900 

• Καθάρισµα βραχοπαγίδας  
• Καθάρισµα επιφάνειας πρανούς  
• Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης βραχοπτώσεων από 

σκυρόδεµα συνολικού ύψους 1,0m. 

Όρυγµα 12 
10+000 – 
10+300 

• Καθάρισµα και διαµόρφωση βραχοπαγίδας.  
• Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης βραχοπτώσεων από 

σκυρόδεµα συνολικού ύψους 1,0m. 

Όρυγµα 13 10+800 – 
10+900 • Καθάρισµα βραχοπαγίδας 

Όρυγµα 14 
11+450 – 
11+700 

• Επανεκσκαφή του συνόλου του ορύγµατος µε κλίση 1:1,  
• ∆ιαµόρφωση βραχοπαγίδας. 
• Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης καταπτώσεων από 

σκυρόδεµα συνολικού ύψους 1,0m. 

Όρυγµα 15 11+800 – 
12+200 

• Καθάρισµα βραχοπαγίδας.  
• Καθάρισµα στις θέσεις των εκδηλωµένων αστοχιών 

Όρυγµα 16 12+400 – 
12+700 

• Καθάρισµα βραχοπαγίδας.  
• Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης καταπτώσεων από 

σκυρόδεµα, συνολικού ύψους 1,0m. 

Όρυγµα 17 12+900 – 
13+100 

• Καθάρισµα βραχοπαγίδας.  
• Καθάρισµα στη θέση εκδηλωµένης αστοχίας  

Όρυγµα 18 
13+100 – 
13+300 

• Καθάρισµα βραχοπαγίδας 
• Τοίχος ανάσχεσης  καταπτώσεων από σκυρόδεµα, 

συνολικού ύψους 1,0m. 

Όρυγµα 19 
13+500 – 
13+900 

• Καθάρισµα βραχοπαγίδας 
• Τοίχος ανάσχεσης καταπτώσεων από σκυρόδεµα, 

συνολικού ύψους 1,0m. 

Όρυγµα 20 14+000 – 
14+100 • Καθάρισµα - διαµόρφωση βραχοπαγίδας 

Όρυγµα 21 16+700 – 
16+850 

• Καθάρισµα επιφάνειας ορύγµατος έως επανεκσκαφή µε 
κλίση 1:1 και αναβαθµούς ανά 10m. 

• ∆ιαµόρφωση βραχοπαγίδας  
 
 
3.1.2 Εργασίες αποκατάστασης επιχωµάτων 
 
• Περί τη Χ.Θ. 13+600: 

Πρόκειται για αστοχία στην αριστερή κατά τη χιλιοµέτρηση πλευρά της οδού, η οποία 
προκάλεσε µείωση στο πλάτος του κυκλοφορούµενου οδοστρώµατος. Στη θέση 
αυτή, η οδός βρίσκεται σε µεικτή διατοµή, µε υψηλό και απότοµο όρυγµα στα δεξιά, 
µε κλίση πρανών >3:2 (υ:β) και επίχωµα στα αριστερά (µε κατεύθυνση από Σταυρό 
προς Στρατώνι). Η κλίση του φυσικού εδάφους στα κατάντη της οδού είναι επίσης 
πολύ απότοµη (>1:1) και το βραχώδες υπόβαθρο δεν είναι ορατό στην επιφάνεια. 

  
• Από Χ.Θ.13+850 έως 13+900: 

Το έδαφος θεµελίωσης της οδού στα κατάντη έχει υποστεί έντονη διάβρωση 
(υποσκαφή), µε αποτέλεσµα το οδόστρωµα να έχει χάσει τη στήριξή του. Η κλίση του 
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κατάντη φυσικού πρανούς είναι απότοµη (>1:1), ενώ το βραχώδες υπόβαθρο δεν 
είναι ορατό στην επιφάνεια. Το µήκος στο οποίο έχει επηρεαστεί η οδός είναι της 
τάξης των 50 µέτρων.  

 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αποσκοπούν στην αποκατάσταση του οδοστρώµατος 
και του πλάτους της οδού προς τα κατάντι µε την κατασκευή σειρών µικροπασσάλων , 
τοίχων αντιστήριξης ή οπλισµένου επιχώµατος µε όψη από συρµατοκιβώτια σύµφωνα µε 
τις µελέτες εφαρµογής που θα εκπονηθούν. 
 
 
3.1.3 Εργασίες αποκατάστασης οχετών 
 
Προβλέπεται η αντικατάσταση 3 οχετών των οποίων η υδραυλική παροχετευτικότητα δεν 
είναι επαρκής µε νέους κιβωτοειδείς οχετούς µεγαλύτερων διαστάσεων. Συγκεκριµένα θα 
αντικατασταθούν οι ακόλουθοι οχετοί:  
i. Ο υφιστάµενος σωληνωτός Φ70 περί την Χ.Θ. 12+300 
ii. Ο υφιστάµενος οχετός περί την Χ.Θ. 13+500 
iii. Ο υφιστάµενος κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2Χ1,3 περί την Χ.Θ. 14+000, 
σύµφωνα µε την χιλιοµέτρηση καταγραφής των ορυγµάτων της οδού του Πίνακα 1.  
 
Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:  
α) Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες 
β) Καθαίρεση των παλαιών υφιστάµενων τεχνικών 
γ) ∆ιάστρωση κατάλληλων υλικών για την εξυγίανση του πυθµένα 
δ) Κατασκευή οχετών από οπλισµένο σκυρόδεµα 
ε) Κατασκευή έργων εισόδου – εξόδου των νέων οχετών 
στ)Κατασκευή µεταβατικών επιχωµάτων 
ζ) Αποκατάσταση του οδοστρώµατος 
 
Για τον τρόπο κατασκευής των τεχνικών θα διερευνηθεί σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
η δυνατότητα κατασκευής των οχετών µε προκατασκευή και µεταφορά τους επί τόπου 
ώστε να µειωθεί κατά το δυνατό ο χρόνος αποκλεισµού της οδού ή εναλλακτικά η 
δυνατότητα τµηµατικής κατασκευής των τεχνικών µε ταυτόχρονη κυκλοφορία της οδού.     
 

3.2  Επαρχιακή οδός Γοµάτι – Πλανά 

3.2.1 Τεχνικό ρέµατος Βέρκου στα όρια του οικισµού του Γοµατίου 

Με τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις το ρέµα Βέρκου στα όρια του οικισµού του 
Γοµατίου υπερχείλισε, το νερό πέρασε πάνω από το υφιστάµενο τεχνικό και 
δηµιουργήθηκαν υποσκαφές τόσο στην έξοδο όσο και στις όχθες κατάντη του τεχνικού.  

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται διευθέτηση του ρέµατος, επένδυση και 
προστασία των πρανών της κοίτης µε συρµατοκιβώτια και αντικατάσταση του 
υφιστάµενου τεχνικού µε νέο.  

 

3.2.2 Τεχνικό ρέµατος Πετρένια (περιοχή Μυλωνάδικα) 

Το τεχνικό, διαστάσεων 8x3, βρίσκεται σε απόσταση 1,4χλµ από το υφιστάµενο τεχνικό 
του ρέµατος Βέρκου, επί της επαρχιακής οδού Γοµατίου – Πλανών, πλησίον του 
κηροπλαστείου «Athos Candles». Με τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις η έξοδος και 
το κατάντη µεταβατικό επίχωµα του τεχνικού υποσκάφτηκαν και χρήζουν 
αποκατάστασης. Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:   

α) Kαθαρισµός από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση. 
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β) Κατασκευή 2 χαλινών από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 0,40 m πλάτους και 
ύψους 1,50m και 1,00 m, περίπου. Ο πρώτος χαλινός θα κατασκευασθεί στο πέρας της 
πλάκας δαπέδου των πτερυγοτοίχων µε σκοπό την προστασία έναντι υποσκαφής. Ο 
δεύτερος σε απόσταση 7 µέτρων περίπου. Η έδραση των χαλινών απαιτείται να γίνει 
τουλάχιστον 0,50 µ εντός του φυσικού εδάφους καθώς και η αρχή και το πέρας τους 
εντός του φυσικού εδάφους στην πλευρά των πρανών. 

γ) ∆ιάστρωση εξυγιαντικής στρώσης µε φυσικά αµµοχάλικα µεταξύ των χαλινών. 

δ) Κατασκευή πλάκας λιθοδέµατος πάχους 30 cm από κρoκάλες µε 250 kg τσιµέντο ανά 
m3. Η πλάκα λιθοδέµατος επεκτείνεται 2,00m µετά το πέρας του τελευταίου χαλινού, για 
την προστασία έναντι υποεκσκαφής του και προσαρµόζεται στο ύψος της 
διαµορφωµένης κοίτης. 

ε) Αποκατάσταση του διαβρωµένου πρανούς στην κατάντι πλευρά του οχετού µε την 
κατασκευή λιθοπλήρωτων συρµατοκιβωτίων µέσου ύψους 2,50 m (σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα Πρότυπα Κατασκευής Έργων) και για µήκος περίπου 8,00 m. Είναι 
αναγκαία η επένδυση και προστασία  των πρανών για την προστασία έναντι διάβρωσης 
της παρακείµενης οδού. 

 

3.2.3  Τεχνικό ρέµατος Βαθύλακκα (περιοχή Παλαιοµέτοχο) 

Σε απόσταση 7,85 Κm περίπου από το υφιστάµενο τεχνικό του ρέµατος Βέρκου επί της 
επαρχιακής οδού Γοµατίου – Πλανά, εντοπίζεται το υφιστάµενο τεχνικό «Παλαιοµέτοχο». 
Με τις έντονες βροχοπτώσεις η έξοδος και το κατάντη µεταβατικό επίχωµα του 
υφιστάµενου τεχνικού υποσκάφτηκαν. Για την αποκατάσταση προβλέπονται οι 
παρακάτω εργασίες: 
α) Καθαρισµός της κοίτης ανάντη από αυτοφυή βλάστηση και φερτά. 

β) Κατασκευή τοιχίου λιθοπλήρωτων συρµατοκιβωτίων (Η=2,50 m) για µήκος 20m από 
τον πτερυγότοιχο του οχετού στην κατάντι πλευρά και ανακατασκευή του διαβρωµένου 
επιχώµατος. 

γ) Ανακατασκευή του διαβρωµένου επιχώµατος της οδού µήκους 100 m, µε κατασκευή 
τοιχίου λιθοπλήρωτων συρµατοκιβωτίων στον πόδα του (Η=1,50m) σε µήκος 50 m.  

δ) Στη θέση του πεσµένου πτερυγότοιχου, κατασκευή τοιχίου λιθοπλήρωτων 
συρµατοκιβωτίων κλιµακωτού ύψους (Η=4.00 ÷ 2.50µ.) για µήκος 7,00m περίπου. 

ε)  Κατασκευή πλευρικής τάφρου ερείσµατος από σκυρόδεµα σε µήκος ~400m για την 
προστασία του επιχώµατος της οδού από διάβρωση. 

 

3.3   Παλαιά Επαρχιακή οδός Μεγάλη Παναγιά - Πλανά 

 
Σε απόσταση 1,85 Km νοτίως της διασταύρωσης προς Μεγάλη Παναγιά, επί της παλιάς 
επαρχιακής οδού Μεγάλης Παναγιάς – Πλανά, στη θέση Μπορντώ θα κατασκευαστεί 
νέο τεχνικό στη θέση του παλαιού κατεστραµµένου τεχνικού του ρέµατος. Συγκεκριµένα 
προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:  

 
α) Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες 
β) Καθαίρεση του παλαιού υφιστάµενου τεχνικού 
γ) ∆ιάστρωση κατάλληλων υλικών για την εξυγίανση του πυθµένα 
δ) Κατασκευή τεχνικού από οπλισµένο σκυρόδεµα 
ε) Κατασκευή έργων εισόδου – εξόδου 
στ) Κατασκευή µεταβατικών επιχωµάτων 
ζ) Αποκατάσταση του οδοστρώµατος 
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Γενικώς προβλέπονται χωµατουργικές εργασίες, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, 
κατασκευής µικρών τεχνικών, εργασίες αποχέτευσης – αποστράγγισης, σήµανσης και 
ασφάλειας.  
 
4.       ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
4. 1    Χωµατουργικά έργα – δάνεια – δοµικά υλικά 
  
Γενικά, η κατασκευή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και µε 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και δανείων στις θέσεις των επιχωµάτων.  
Ειδικότερα: 
α. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία . 
β. Γίνεται η µετακίνηση των τυχόν υπογείων και εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., που 

εµποδίζουν την κατασκευή, από τους αρµόδιους φορείς, η καθαίρεση των 
επικείµενων που τυχόν υπάρχουν στην απαλλοτριωµένη έκταση, η αποψίλωση της 
περιοχής κατάληψης της οδού και η εκσκαφή φυτικών γαιών σε βάθος που 
καθορίζει η επίβλεψη και σε απόσταση 2,00m. από το πόδι του πρανούς 
επιχώµατος. Τα προϊόντα εκσκαφής των φυτικών γαιών αποθηκεύονται για την 
επένδυση πρανών. 

γ. Γίνεται η εκσκαφή ορυγµάτων σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 
και την Τ.Σ.Υ.  

δ. Γενικά, τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά, τα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα 
για την κατασκευή επιχωµάτων, καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα αποτεθούν 
µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ.  

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

ε. Τα επιχώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τα Π.Κ.Ε., 
τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, κατά προτεραιότητα 
από τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.  

Κατασκευή στραγγιστικής στρώσης θα κατασκευάζεται όπως και όπου 
προβλέπεται από τη µελέτη. 

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

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

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

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

 Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. 
µπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τα λατοµεία που λειτουργούν νόµιµα στη 
περιοχή, είτε από λατοµεία που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατόπιν όλων των 
νοµίµων εγκρίσεων και αδειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΕΣΥ (άρθρα 
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Α-7, Β-5, κλπ), είτε από τα υλικά εκσκαφών σύµφωνα µε τους αυτούς ως άνω 
όρους.  

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

4.2 Τεχνικά Έργα  
 
Προβλέπεται η κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, επιφανειακών ρείθρων τριγωνικής 
διατοµής για την απορροή των οµβρίων υδάτων, έργων υδραυλικών διευθετήσεων και 
αντιδιαβρωτικής προστασίας.  
 
Γενικές παρατηρήσεις για τα τεχνικά έργα: 
Σε κάθε τεχνικό τα υλικά κατασκευής θα είναι σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες, την 
Τ.Σ.Υ., τις Ο.Μ.Ο.Ε., τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. ή τα Π.Κ.Ε.. Έτσι κατά κανόνα το σκυρόδεµα 
κοιτοστρώσεων είναι ποιότητας C8/10, το ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15, το 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, C30/37 κ.λ.π. 
 

4.3 Οδοστρωσία – ασφαλτικά  
 
Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος των οδών του επαρχιακού δικτύου θα είναι 
εύκαµπτου τύπου και θα περιλαµβάνει: 
α) Υπόβαση µε αδρανή υλικά, κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο-150, σε δύο 
στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους 0,10m έκαστη.  
β) Βάση µε αδρανή υλικά, κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Ο-155, σε δύο 
στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους 0,10m έκαστη.  
γ) Ασφαλτική στρώση βάσης  κατασκευαζόµενη σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-260, σε µία 
στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,05m  
δ) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας τύπου Α-265 κατασκευαζόµενη σε µία στρώση 
πάχους 0,05m 
 
Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70. 
 
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή 
ασφαλτικής προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρµόζεται ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη.        
 

4.4 Έργα σήµανσης – ασφαλείας  
 
Θα εκτελεσθούν εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και τοποθέτηση 
στηθαίων ασφάλειας, στις περιοχές που απαιτείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και  κανονισµούς. 
 
4.4.1 Σήµανση κατά την διάρκεια κατασκευής 

Θα κατασκευασθούν από την Ανάδοχο τα απαιτούµενα έργα οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήµανσης - ασφάλειας που θα χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας µε παρακαµπτήριες οδούς και για οποιοδήποτε λόγο 
ασφαλείας. 
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Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση θα γίνεται σύµφωνα µε την προδιαγραφή σήµανσης 
εκτελούµενων έργων που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9.7.03 απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

   

4.4.2 Στηθαία ασφαλείας 

Στα επιχώµατα των υπό κατασκευή οδών τοποθετούνται µονόπλευρα στηθαία 
ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1 σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης.  

 

4.4.3    ∆ιαγράµµιση 

Προβλέπεται διαγράµµιση µετά την περαίωση της κατασκευής του συνόλου των 
εργασιών.  Η διαγράµµιση θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

 

5.     ∆ΙΚΤΥΑ  Ο.Κ.Ω.  
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για τις 
θέσεις των τροφοδοτικών γραµµών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στη περιοχή κατασκευής του 
έργου, ακόµη και αυτών που επισηµαίνονται στις µελέτες,  προκειµένου να φροντίσει για 
την µετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές 
σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
κατασκευή.  
 
6.      ΜΕΛΕΤΕΣ 
  
6.1 ∆ιατιθέµενες µελέτες 
∆ιατίθενται η τεχνικογεωλογική έκθεση που αφορά στις εργασίες αποκατάστασης των 
ορυγµάτων, τα πρότυπα κατασκευής οχετών, τοίχων αντιστήριξης και γεφυρών 
σήµανσης και τα πρότυπα κατασκευής έργων (Π.Κ.Ε.) της Ε.Ο.Α.Ε. 

 

6.2    Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 

Ο  Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η 
αµοιβή τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που  
αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου  Α-6 της Ε.Σ.Υ. καθώς και τις 
εξής µελέτες εφαρµογής: 

α) Τις µελέτες αποκατάστασης των επιχωµάτων: περί τη Χ.Θ. 13+600 και από 
Χ.Θ.13+850 έως 13+900 της επαρχιακής οδού Ολυµπιάδος - Στρατωνίου 
β) Τις µελέτες αποκατάστασης των οχετών: περί τις Χ.Θ. 12+300, 13+500 και 14+000 
της επαρχιακής οδού Ολυµπιάδος – Στρατωνίου 
γ) Τη µελέτη αποκατάστασης του τεχνικού ρέµατος Πετρένια (περιοχή Μυλωνάδικα) στην 
επαρχιακή οδό Γοµάτι – Πλανά 
δ) Τη µελέτη αποκατάστασης του τεχνικού ρέµατος Βαθύλακκα (περιοχή Παλαιοµέτοχο) 
της επαρχιακής οδού Γοµατίου – Πλανά 

ε) Τη µελέτη αποκατάστασης του τεχνικού ρέµατος του τεχνικού στη θέση Μπορντώ της 
παλαιάς επαρχιακής οδού Μεγάλης Παναγιάς – Πλανά 

 Επίσης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση  οποιαδήποτε άλλη µελέτη 
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µετά από σχετική εντολή της Εταιρίας 
µε αµοιβή.  
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Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει η Ανάδοχος θα υπολογίζεται σύµφωνα 
µε τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και µε την 
εφαρµογή έκπτωσης 20% στην προεκτιµώµενη αµοιβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
εγκύκλιο ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι 
συµβατά µε ASCII files. 
 
7.      ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  
Σε περίπτωση που κατά την εξέλιξη των εργασιών απαιτηθούν απαλλοτριώσεις θα 
κινηθεί η διαδικασία συµπληρωµατικής απαλλοτρίωσης. 
 

8.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 
συνοδών έργων και δραστηριοτήτων (δανειοθάλαµοι, λατοµεία ή χώροι απόληψης 
αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων 
υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, 
παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, κλπ.) θα πρέπει να εξασφαλισθούν από 
τον Ανάδοχο σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  
 
Επίσης, και όπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 4.1: 
α. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία.  
β. Εφόσον οι εργασίες εκτελούνται σε δασική έκταση θα πρέπει να εξασφαλισθούν µε 

ευθύνη του Αναδόχου όλες οι απαραίτητες άδειες από το αρµόδιο ∆ασαρχείο. 
γ. Γενικά, τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά, τα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα 

για την κατασκευή επιχωµάτων, καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα αποτεθούν 
µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ. 

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

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

ε. Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. 
µπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τα λατοµεία που λειτουργούν νόµιµα στη 
περιοχή, είτε από λατοµεία που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατόπιν όλων των 
νοµίµων εγκρίσεων και αδειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΕΣΥ (άρθρα 
Α-7, Β-5, κλπ), είτε από τα υλικά εκσκαφών σύµφωνα µε τους αυτούς ως άνω 
όρους.  

στ. Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου των 
δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων, λατοµείων, εργοταξίων κλπ σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ. και τη σχετική νοµοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

9. ΧΑΡΤΗΣ  
 

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί 
συµβατικό έγγραφο. 
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                                          Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2010 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Βασίλειος Βακαλόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ 

 

 

Μελποµένη Πούρη 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων 

 Έργων - Προµηθειών 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Χαρίσης Κέκης 

∆/ντής Μελετών 

 

 

 

 

∆ηµήτριος Τσιαπραλής 

∆ιευθυντής Συµβάσεων  

   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 
635/5/21.09.2010 απόφαση του ∆.Σ. 
και Α∆Ε3676/15.10.2010 απόφαση 
∆ιευθύνουσας Επιτροπής  της ΕΟΑΕ 

 

 

 

Φανή Αντωνίου 

∆/ντρια Εποπτείας Έργων 

Ανατολικού Τοµέα 

 

  

 

 




