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ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ 
Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού 
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ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 147.600.000 € 

 
 

ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  
 
 
1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

 
 Με την παρούσα εργολαβία ολοκληρώνεται η κατασκευή του Kάθετου Άξονα 60 
«∆ερβένι – Σέρρες – Προµαχώνας» που αποτελεί µέρος του Πανευρωπαϊκού Άξονα IV. 
Πιο αναλυτικά, ολοκληρώνεται η κατασκευή της αρτηρίας του Κάθετου Άξονα στο τµήµα 
«Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού», µήκους 22,01χλµ (τµήµα 60.2.2), η κατασκευή των 
κλάδων του ανισόπεδου κόµβου Κιλκίς  - Λαγκαδά (Ασσήρου) και της κάθετης οδού 
προς Λαγκαδά (τµήµα «∆ερβένι - ∆ορκάδα» 60.1.1), η κατασκευή της συνδετήριας οδού 
προς ∆ορκάδα στον Ανισόπεδο κόµβο ∆ορκάδας – Καρτερών (τµήµα «∆ορκάδα - 
Ριζιανά» 60.1.2), η κατασκευή του αντιολισθηρού τάπητα στον αυτοκινητόδροµο στο 
τµήµα από Α/Κ Λαγκαδά έως Α/Κ Λαχανά (τµήµα «∆ερβένι – ∆ορκάδα - Ριζιανά» 60.1.1 
– 60.1.2) η κατασκευή του προβλεπόµενου παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν 
της αρτηρίας στο τµήµα «∆ερβένι – ∆ορκάδα - Ριζιανά» 60.1.1 – 60.1.2 και τέλος η 
κατασκευή τεσσάρων Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής του Κάθετου Άξονα 60.  

Το τεχνικό αντικείµενο χωρίζεται σε δυο τµήµατα, το τµήµα Α που περιλαµβάνει τις 
εργασίες ολοκλήρωσης της αρτηρίας του Κάθετου Άξονα στο τµήµα «Στρυµονικό – Α/Κ 
Χριστού», µήκους 22,01χλµ (τµήµα 60.2.2) και τη κατασκευή τεσσάρων Χώρων 
Στάθµευσης και Αναψυχής του Κάθετου Άξονα 60 και το τµήµα Β, που περιλαµβάνει 
όλες τις υπόλοιπες εργασίες. 

 
Ειδικότερα ανά αντικείµενο : 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

1.1 Η αρχή του έργου όσον αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής τµήµατος της 
αρτηρίας του Κάθετου Άξονα συµπίπτει µε το 57ο χλµ. της υφιστάµενης Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης-Σερρών (αντίστοιχα Χ.Θ. 0+103 του εν λόγω τµήµατος του Κάθετου 
Άξονα 60) και τελειώνει στο 79ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών 
(αντίστοιχα Χ.Θ. 21+910 του εν λόγω τµήµατος), όπου συναρµόζει µε το ήδη υπό 
κυκλοφορία τµήµα «Λευκώνας - Κ. Αµπέλα». 

Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται 13,96 χλµ. περίπου τετράϊχνου αυτοκινητοδρόµου 
που κατασκευάζεται µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής οδού, 8,05 χλµ. 
τετράϊχνου αυτοκινητοδρόµου σε νέα χάραξη (από Χ.Θ. 6+060 έως Χ.Θ. 8+000 και από 
Χ.Θ. 15+800 έως Χ.Θ. 21+910), ο Α/Κ Στρυµονικού µε συνολικό µήκος κλάδων 1,34 
χλµ, ο Α/Κ Λευκώνα µε συνολικό µήκος κλάδων 1,49χλµ, ο Α/Κ Χριστού µε συνολικό 
µήκος κλάδων 1,73χλµ, το παράπλευρο και κάθετο δίκτυο συνολικού µήκους 25 χλµ. 
περίπου και ο Α/Κ Προβατά περί τη Χ.Θ. 11+650, µε συνολικό µήκος κλάδων 1,41χλµ. 

Με προηγούµενη εργολαβία έχει κατασκευαστεί το µεγαλύτερο µέρος των 
χωµατουργικών εργασιών καθώς και µέρος των µικρών και µεγάλων τεχνικών του 
συγκεκριµένου αντικειµένου. 
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1.2 Η κατασκευή τεσσάρων µονόπλευρων Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής κατά µήκος 

του Κάθετου Άξονα 60. 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

1.3 Ο Ανισόπεδος κόµβος Κιλκίς – Λαγκαδά (Ασσήρου) και η συνδετήρια οδός Κιλκίς – 
Λαγκαδά (τµήµα «∆ερβένι - ∆ορκάδα» 60.1.1) βρίσκονται στο 4ο χλµ του Κάθετου Άξονα 
60. Το συνολικό µήκος των κλάδων του κόµβου είναι 2,10 χλµ και της συνδετήριας 2,60 
χλµ. Έχουν κατασκευαστεί τα τεχνικά της συνδετήριας και µέρος της οδοστρωσίας και 
των ασφαλτικών των κλάδων από προηγούµενη εργολαβία. 

1.4 Η συνδετήρια οδός προς ∆ορκάδα µήκους 1,73 χλµ βρίσκεται στον Α/Κ ∆ορκάδας – 
Καρτερών (τµήµα «∆ορκάδα - Ριζιανά» 60.1.2) στο 20ο χλµ του Κάθετου Άξονα 60. Με 
προηγούµενη εργολαβία έχει κατασκευαστεί µέρος των χωµατουργικών εργασιών. 

1.5 Το παράπλευρο οδικό δίκτυο (service roads) που προβλέπεται να κατασκευαστεί 
αφορά στο τµήµα «∆ερβένι – ∆ορκάδα - Ριζιανά» 60.1.1 – 60.1.2. Ξεκινάει από την 
αρχή του Κάθετου Άξονα 60, δηλαδή από τον Α/Κ Λαγκαδά και καλύπτοντας κατά 
τµήµατα τις περιοχές απ’ όπου διέρχεται φτάνει µέχρι τον Α/Κ Λαχανά (Χ.Θ. 13+800 
του τµήµατος «∆ορκάδα – Ριζιανά» 60.1.2) µε συνολικό µήκος 45,93 χλµ περίπου. 
Κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους κυρίως των οικισµών Λητής, 
Ασσήρου, ∆ορκάδος, Ξυλόπολης και του Λαχανά για την απρόσκοπτη από την 
Εγνατία Οδό πρόσβαση τους στις ιδιοκτησίες τους. 

1.6 Η κατασκευή τροποποιηµένης αντιολισθηρής στρώσης πάχους 25χλστ σε όλο το 
µήκος του τµήµατος 60.1.1 – 60.1.2 «∆ερβένι – ∆ορκάδα – Ριζιανά». 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται η κατασκευή : 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Για το οδικό τµήµα από τον Α/Κ Στρυµονικού µέχρι τον Α/Κ Χριστού (τµήµα 60.2.2) : 

•       αυτοκινητοδρόµου µήκους 3,94χλµ. περίπου διπλού κλάδου (4ιχνου), διατοµής 
22,0 µ. για δυσχερή τµήµατα, µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής Οδού 

•       αυτοκινητοδρόµου µήκους 10,02χλµ. περίπου διπλού κλάδου (4ιχνου) διατοµής 
24,5 µ.,  µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής Οδού  

•       αυτοκινητοδρόµου µήκους 8,05 χλµ. περίπου, σε νέα χάραξη διπλού κλάδου 
(4ιχνου) διατοµής 24,5 µ.  

•       του ανισόπεδου κόµβου Στρυµονικού 

•       του ανισόπεδου κόµβου Προβατά 

•       του ανισόπεδου κόµβου  Λευκώνα   

•       του ανισόπεδου κόµβου  Χριστού 

•       Η κατασκευή τριών ισόπεδων κόµβων επί του παράπλευρου οδικού δικτύου για 
την αποκατάσταση των κάθετων τοπικών οδών προς Βαµβακιά και προς 
Τυρολόη αντίστοιχα. 

• Η κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου της αρτηρίας συνολικού 
µήκους  25,00 χλµ. περίπου 
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• Η συντήρηση – τοποθέτηση χαλύβδινου στηθαίου ΣΤΕ-1 σε υφιστάµενα τεχνικά 
της Εθνικής Οδού, τα οποία διατηρούνται ή επεκτείνονται. 

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας και της 
ολοκλήρωσης των µεγάλων τεχνικών περιλαµβάνονται : 

• µικρά τεχνικά έργα  

• εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης  

• εργασίες σήµανσης-ασφάλειας, περίφραξης, οριοθέτησης απαλλοτριωµένης 
ζώνης  

• ασφαλτικές εργασίες (συµπεριλαµβανοµένης τροποποιηµένης αντιολισθηράς 
στρώσης πάχους 2,5 εκ.) 

• εργασίες διαµόρφωσης ισόπεδων κόµβων, προσβάσεων  

• εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβων, γεφυρών, οδών πρόσβασης καθώς και 
εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων αναµονής καλωδιώσεων εκατέρωθεν της 
οδού  

• εργασίες επένδυσης των πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους 

• παραλλαγές δικτύων Ο.Κ.Ω. 

Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες κατασκευής τεσσάρων µονόπλευρων 
Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής κατά µήκος του Κάθετου Άξονα 60. 

 
 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Για το τµήµα «∆ερβένι – ∆ορκάδα - Ριζιανά» 60.1.1 – 60.1.2 : 

• Τµήµατος 60.1.1 «∆ερβένι – ∆ορκάδα» : οι εργασίες κατασκευής (χωµατουργικές, 
υδραυλικές, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης και ασφάλισης) των 
µονόιχνων κλάδων του Ανισόπεδου Κόµβου Κιλκίς – Λαγκαδά (Ασσήρου) 
συνολικού µήκους 2,10 χλµ. και της διπλής κατεύθυνσης συνδετήριας οδού προς 
Λαγκαδά συνολικού µήκους 2,60 χλµ.  

• Τµήµατος 60.1.2 «∆ορκάδα - Ριζιανά» : οι εργασίες κατασκευής (χωµατουργικές, 
υδραυλικές, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης και ασφάλισης) της 
συνδετήριας οδού διπλής κατεύθυνσης προς ∆ορκάδα στον Ανισόπεδο κόµβο 
∆ορκάδας – Καρτερών συνολικού µήκους 1,73 χλµ. 

• Τµήµα 60.1.1 – 60.1.2 «∆ερβένι – ∆ορκάδα - Ριζιανά» : όλες οι εργασίες 
κατασκευής (χωµατουργικές, υδραυλικές, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, 
σήµανσης και ασφάλισης) του παράπλευρου οδικού δίκτυου εκατέρωθεν της 
αρτηρίας του κάθετου άξονα 60 και για συνολικό µήκος περίπου 45,93 χλµ. 
(τµήµατα 60.1.1, 60.1.2) 

• κατασκευή τροποποιηµένης αντιολισθηρής στρώσης πάχους 25χλστ σε όλο το 
µήκος του τµήµατος 60.1.1 – 60.1.2 «∆ερβένι – ∆ορκάδα - Ριζιανά».   
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3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ   
 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

3.1 Τµήµα  Αρτηρίας  του  Κάθετου  Άξονα  60 «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 60.2.2    

Το τµήµα «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 60.2.2 έχει µήκος 22,01 χλµ., από τα οποία τα 
πρώτα 15,90χλµ θα κατασκευαστούν µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης – Σερρών πλάτους 11µ., εκτός από τµήµα 1,94χλµ από Χ.Θ. 6+060 
έως Χ.Θ. 8+000, το οποίο αποτελεί νέα χάραξη λόγω κατασκευής της νέας γέφυρας 
του Στρυµόνα. Τα υπόλοιπα 6,11χλµ αποτελούν επίσης νέα χάραξη. 
Το έργο αναπτύσσεται εν γένει κατά µήκος και δεξιά της υφιστάµενης Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Σερρών και βρίσκεται κυρίως σε επίχωµα. 
Η αρτηρία συνδέεται µε την ευρύτερη περιοχή που διατρέχει µέσω τεσσάρων 
Ανισόπεδων κόµβων, του Α/Κ Στρυµονικού, του Α/Κ Προβατά, του Α/Κ Λευκώνα και 
του Α/Κ Χριστού. 

Με προηγούµενη εργολαβία έχει ήδη κατασκευαστεί µέρος των χωµατουργικών 
εργασιών που αφορούν : 

• αριστερό κλάδο της Αρτηρίας στα τµήµατα, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ 3+000, από Χ.Θ. 
6+060 έως Χ.Θ 8+000 και από Χ.Θ. 15+800 έως Χ.Θ 21+910 

• δεξιό κλάδο της Αρτηρίας στα τµήµατα, από Χ.Θ 3+000 έως Χ.Θ. 15+800 

• και τµήµα των παράπλευρων οδών. 

 
3.1.1  Τυπική διατοµή αρτηρίας  

Η τυπική διατοµή της αρτηρίας για τα πρώτα 3,94 χλµ. είναι συνολικού πλάτους 
22,00µ. (τυπική διατοµή αυτοκινητόδροµου για δυσχερή τµήµατα) και περιλαµβάνει : 

α. Κεντρική νησίδα συνολικού πλάτους 2,50µ. που διαµορφώνεται µε αµφίπλευρο 
στηθαίο τύπου N. Jersey  

β. ∆ύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50µ. (εσωτερική) και 3,75µ. (εξωτερική) ανά 
κατεύθυνση. 

γ. Μία Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) πλάτους 2,50µ. ανά κατεύθυνση  

Η τυπική διατοµή της αρτηρίας για τα υπόλοιπα 18,07χλµ. είναι συνολικού πλάτους 
24,50µ. (τυπική διατοµή αυτοκινητόδροµου για µη δυσχερή τµήµατα) και 
περιλαµβάνει: 

α. Κεντρική νησίδα συνολικού πλάτους 4,50µ. που διαµορφώνεται µε µονόπλευρα 
στηθαία τύπου N. Jersey  

β. ∆ύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75µ. έκαστη ανά κατεύθυνση. 

γ. Μία Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) πλάτους 2,50µ. ανά κατεύθυνση 

Οι εφαρµοζόµενες πλευρικές διαµορφώσεις παρουσιάζονται στις εγκεκριµένες µελέτες 
οδοποιίας. 
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3.2 Ανισόπεδοι  Κόµβοι  τµήµατος  60.2.2 
 
3.2.1 Α/Κ Στρυµονικού 

Ο Α/Κ Στρυµονικού αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ. 4+194 και Χ.Θ. 6+060 της 
αρτηρίας του τµήµατος «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 60.2.2 και συνδέει την αρτηρία µε 
την τοπική οδό Κερκίνης - Νιγρίτας. 

Έχει µορφή «µισό τετράφυλλο τριφύλλι» και χωροθετείται σε σχέση µε την υφιστάµενη 
Εθνική Οδό στα δεξιά αυτής. 

Οι κινήσεις των οχηµάτων από και προς την τοπική οδό Κερκίνης - Νιγρίτας γίνονται 
µέσω της Κάθετης Οδού -1 και των έξι κλάδων B-C, H-F, A-B, D-B, E-F και F-G. 

Αναλυτικότερα: 

• Ο Κλάδος A-B έχει µήκος 0,27χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την υφιστάµενη  τοπική 
οδό Κερκίνης-Νιγρίτας προς Θεσσαλονίκη. 

• Ο Κλάδος  B-C έχει µήκος 0,07χλµ. περίπου και συνδέει τους κλάδους A-B και D-B 
µε την Κάθετη Οδό Κερκίνης-Νιγρίτας.  

• Ο Κλάδος  D-B έχει µήκος 0,32χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην κατεύθυνση  Σέρρες - 
Θεσσαλονίκη.  

• Ο Κλάδος  E-F έχει µήκος 0,32χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην   κατεύθυνση  Θεσσαλονίκη- 
Σέρρες.  

• Ο Κλάδος F-G έχει µήκος 0,28χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την υφιστάµενη τοπική 
οδό Κερκίνης-Νιγρίτας προς Σέρρες.  

• Ο Κλάδος H-F έχει µήκος 0,07χλµ. περίπου και συνδέει τους κλάδους E-F και F-G 
µε την Κάθετη Οδό Κερκίνης-Νιγρίτας.  

Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των κλάδων Α-Β, Β-C, D-B, E-F, F-G και H-F έχει 
κατασκευαστεί  ήδη από προηγούµενη εργολαβία. 
 

3.2.2 A/K Προβατά 

Ο Α/Κ Προβατά αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ. 10+050 και Χ.Θ. 13+000 της αρτηρίας, 
είναι µορφής «τροποποιηµένου διαµαντιού» και εξυπηρετεί µε κατευθυντήριους 
δίιχνους κλάδους τις συνδέσεις «Θεσσαλονίκη - Σέρρες» και «Σέρρες - Θεσσαλονίκη». 
Εξυπηρετεί επίσης, εκτός από τον Προβατά, ολόκληρο το ∆.∆. Μητρουσίου. 

Τον Α/Κ Προβατά αποτελούν, πέραν του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου τέσσερις 
µονόιχνοι κλάδοι. Για την κατεύθυνση Θεσσαλονίκη – Σέρρες προβλέπεται η έξοδος 
από την αρτηρία στην περιοχή του δυτικού υφιστάµενου ισόπεδου κόµβου Προβατά 
(Χ.Θ. 10+050) και η είσοδος στην αρτηρία στην περιοχή του ανατολικού ισόπεδου 
κόµβου Προβατά (Χ.Θ. 13+000). Για δε την κατεύθυνση Σέρρες – Θεσσαλονίκη, οι δυο 
αντίστοιχοι κλάδοι δεξιά, αναπτύσσονται στην περιοχή του τεχνικού ΤΚ∆-3 (Κάτω 
∆ιάβαση Χ.Θ. 11+645,11 της αρτηρίας). 



K:\A6011-6012-6022\cons\tefxi\TP.doc                                           6                                              6011-6012-6022/5129/Β02                                                      
        

 

3.2.3 A/K Λευκώνα  (πρόκειται για ηµικόµβο) 

Ο Α/Κ Λευκώνα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ. 15+800 και Χ.Θ.17+150 της αρτηρίας, 
είναι µορφής «Υ» και εξυπηρετεί µε κατευθυντήριους δίιχνους κλάδους τη σύνδεση 
«Θεσσαλονίκη - Σέρρες». Εξυπηρετεί επίσης, εκτός από την πόλη των Σερρών, την 
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, τους γύρω αναπτυσσόµενους οικισµούς (Λευκώνας, Καλά ∆ένδρα, Ν. 
Μητρούσι κ.α) και τέλος την σύνδεση µε την Περιαστική Οδό Σερρών. 

Τον Α/Κ Λευκώνα αποτελούν, πέραν του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου δύο δίιχνοι 
κλάδοι µονής κατεύθυνσης, οι M-N και K-L. 

Αναλυτικότερα : 

• Ο Κλάδος Μ-Ν έχει µήκος 0,8χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την πόλη των Σερρών, 
τους γύρω οικισµούς και την ΒΙ.ΠΕ. προς την Θεσσαλονίκη. 

•  Ο Κλάδος Κ-L έχει µήκος 0,69χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην κατεύθυνση Θεσσαλονίκη - 
Σέρρες.  

Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των κλάδων Μ-Ν και K-L έχει κατασκευαστεί  ήδη 
από προηγούµενη εργολαβία. 

 
3.2.4 Α/Κ Χριστού (πρόκειται για ηµικόµβο) 

Ο Α/Κ Χριστού αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ.20+680 και Χ.Θ.21+910 της αρτηρίας,  
είναι µορφής «Υ» και εξυπηρετεί µε κατευθυντήριους δίιχνους κλάδους τη σύνδεση 
«Προµαχώνας - Σέρρες». Εξυπηρετεί επίσης, εκτός από την πόλη των Σερρών, τη 
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών και τους γύρω οικισµούς.  

Τον Α/Κ αποτελούν, πέραν του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου δύο δίιχνοι κλάδοι 
µονής κατεύθυνσης, οι Q-R και O-P. 

Αναλυτικότερα: 

• Ο Κλάδος Ο-P έχει µήκος 0,6χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την είσοδο στον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κατευθύνονται από την πόλη των Σερρών, 
από τους οικισµούς της ευρύτερης περιοχής και από την ΒΙ.ΠΕ. Σερρών προς τον 
Προµαχώνα.  

• Ο Κλάδος Q-R έχει µήκος 1,14χλµ. περίπου και εξυπηρετεί την έξοδο από τον 
αυτοκινητόδροµο των οχηµάτων που κινούνται στην   κατεύθυνση  Προµαχώνας-
Σέρρες.  

Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των κλάδων O-P και Q-R έχει κατασκευαστεί  ήδη 
από προηγούµενη εργολαβία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΣ – KΛΑ∆ΩΝ Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ –ΚΛΑ∆ΩΝ 

Α/Κ ΛΕΥΚΩΝΑ – ΚΛΑ∆ΩΝ Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Α/Α Ονοµασία Κατηγορία – τύπος οδού 
Μήκος 
(χλµ.) 

1 Αρτηρία 

∆ιπλός αυτοκινητόδροµος µε δύο λωρίδες και ΛΕΑ 
ανά κατεύθυνση (22,00µ.) 

(διατοµή ΕΟΑΕ για δυσχερή τµήµατα) 
Χ.Θ. -0+103 έως Χ.Θ. 3+840 

3,94 

2. Αρτηρία 

∆ιπλός αυτοκινητόδροµος µε δύο λωρίδες και ΛΕΑ 
ανά κατεύθυνση (24,50µ.) 

(διατοµή ΕΟΑΕ για µη δυσχερή τµήµατα) 
Χ.Θ. 3+840 έως Χ.Θ. 21+910 

18,07 

3. Κλάδος A-B  
(Α/Κ Στρυµονικού) Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,27 

4. Κλάδος B-C  
(Α/Κ Στρυµονικού) ∆ίιχνος κλάδος διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,07 

5. Κλάδος D-B  
(Α/Κ Στρυµονικού) Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,32 

6. Κλάδος E-F  
(Α/Κ Στρυµονικού) Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,32 

7. Κλάδος F-G  
(Α/Κ Στρυµονικού) Μονόιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 6µ. 0,28 

8. Κλάδος H-F  
(Α/Κ Στρυµονικού) ∆ίιχνος κλάδος διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,07 

9. Κλάδος M-N  
(Α/Κ Λευκώνα) ∆ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,80 

10. Κλάδος K-L  
(Α/Κ Λευκώνα) ∆ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,69 

11. Κλάδος O-P  
(Α/Κ Χριστού) ∆ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 0,60 

12. Κλάδος Q-R  
(Α/Κ Χριστού) ∆ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης, πλάτους 8µ. 1,14 

 
 
 

3.3 Παράπλευρο  και  Κάθετο  οδικό  δίκτυο  τµήµατος  «ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ  – 
Α/Κ  ΧΡΙΣΤΟΥ» 60.2.2 

Το προβλεπόµενο δίκτυο των κάθετων και παράπλευρων οδών, αποκαθιστά τη 
συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου τοπικών οδών που αποκόπτεται λόγω του έργου. 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα στοιχεία των προβλεπόµενων παραπλεύρων και 
κάθετων οδών : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – Α/Κ 

ΧΡΙΣΤΟΥ» 60.2.2 

α/α Ονοµασία Κατηγορία 
οδού/πλάτος Μήκος Λειτουργία 

1 ΚΟ-1 ∆/9,50µ 0,76 χλµ. 
Κάθετη Τοπική Οδός Κερκίνης-Νιγρίτας 

(ασφαλτοστρωµένη) 

2 
ΣΟ-1: 0+000-

5+103,06 
∆/9,00µ 5,1 χλµ. Συλλεκτήρια Οδός 

3 
ΣΟ-1: 

παραλλαγή 
Ζ/8,00µ 1,34 χλµ. Συλλεκτήρια Οδός 

4 ΠΟ-3 Η/5,50µ 2,01 χλµ. Τοπική Οδός (ασφαλτοστρωµένη) 

5 ΠΟ-4 Ζ/8,00µ 1,25 χλµ. 
Σύνδεση Α/Κ Στρυµονικού µε οµώνυµο 

οικισµό 

6 ΠΟ-6 Η/5,50µ 0,51 χλµ. Αγροτική Οδός 

7 ΠΟ-7 Η/5,50µ 0,26 χλµ. Αγροτική Οδός 

8 ΠΟ-8 Η/5,50µ 2,98 χλµ. Αγροτική Οδός 

9 ΠΟ-10 Ζ/8,00µ 1,41 χλµ. Σύνδεση Οικισµών 

10 ΠΟ-12 Ζ/8,00µ 3,36 χλµ. Σύνδεση Οικισµών 

11 ΠΟ-14 Ζ/8,00µ 0,57 χλµ. Αποκατάσταση Οδού µε υφιστάµενο Ι/Κ 
Καλών ∆ένδρων 

12 ΠΟ-16 Η/5,50µ 0,23 χλµ. Αγροτική Οδός 

13 Ο∆ΟΣ-2 Ζ/8,00µ 0,29 χλµ. 
Σύνδεση ΣΟ-1 κ' ΠΟ-8 (κάθετη οδός) 

 

14 Ο∆ΟΣ-3 Ζ/8,00µ 0,57 χλµ. 
Σύνδεση ΣΟ-1 µε οικισµούς Τυρολόη - 

Προβατά 

15 Ο∆ΟΣ-4 Η/5,50µ 0,15 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 

16 Ο∆ΟΣ-41 Η/5,50µ 0,32 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 

17 Ο∆ΟΣ-5 Η/5,50µ 2,67 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 

18 Ο∆ΟΣ-7 Η/5,50µ 0,22 χλµ. Αγροτική Οδός (κάθετη) 

19 ΠΟ-9 Η/5,50µ 0,53χλµ. Αγροτική Οδός 

20 ΠΟ-91 Η/5,50µ 0,45χλµ. Αγροτική Οδός 

Συνολικό µήκος παράπλευρων και κάθετων οδών  : 24,98χλµ. 
 

Μέρος των χωµατουργικών εργασιών των ΣΟ-1, παραλλαγή ΣΟ-1, ΠΟ-4, ΠΟ-8, ΠΟ-10, 
ΠΟ-12,ΚΟ-1 έχει ήδη κατασκευαστεί στα πλαίσια προηγούµενης εργολαβίας. 
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3.4 Κατασκευή  των  Χώρων Στάθµευσης  και  Αναψυχής  του  κάθετου  

Άξονα  60 

Στο τεχνικό αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται η κατασκευή τεσσάρων (4) 
Χώρων Στάθµευσης Αυτοκινητιστών σε επιλεγµένες θέσεις κατά µήκος του Κάθετου 
Άξονα 60. 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η κατασκευή της υποδοµής των ΧΣΑ, ο ηλεκτροφωτισµός 
τους, η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση και οι υποδοµές, ώστε οι χώροι να 
λειτουργούν ως χώροι στάθµευσης. Το οδόστρωµα των ΧΣΑ περιλαµβάνει : 
 
� ∆ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε 

µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 
� ∆ύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία,  

κατά την ΠΤΠ-Ο155 
� Μία ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ.,  κατά την ΠΤΠ-

Α260. 
� Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την 

ΠΤΠ-Α265 
� Μία λεπτή αντιολισθηρή στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,025µ. 
 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα και θα 
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου η αρτηρία να παραµείνει σε λειτουργία 
κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής τους.  
 
 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 

3.5 Κλάδοι  Ανισόπεδου  κόµβου  Κιλκίς  – Λαγκαδά  (Ασσήρου ) τµήµατος  
«∆ερβένι  – ∆ορκάδα» 60.1.1 

Πρόκειται για κόµβο τεσσάρων κλάδων (Θεσ/νίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Λαγκαδάς) µορφής 
µισού ασύµµετρου τριφυλλιού, η κυκλοφοριακή λειτουργία του οποίου είναι η εξής : 

• Ο κλάδος - βρόγχος 1 έχει µήκος 454,00µ. και εξυπηρετεί την έξοδο των 
οχηµάτων που κινούνται επί της αρτηρίας στην κατεύθυνση προς Σέρρες, µε 
προορισµό προς Κιλκίς και Λαγκαδά. 

• Ο κλάδος – βρόγχος 2 έχει µήκος 454,00µ. και εξυπηρετεί την έξοδο των 
οχηµάτων που κινούνται επί της αρτηρίας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη 
µε προορισµό προς Κιλκίς και Λαγκαδά. 

• Ο κλάδος 3 έχει µήκος 404,00µ. και εξυπηρετεί την διοχέτευση της 
προερχόµενης από Κιλκίς και Λαγκαδά κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς 
Σέρρες. 

• Ο κλάδος 5 έχει µήκος 517,00µ. και εξυπηρετεί την διοχέτευση της 
προερχόµενης από Κιλκίς κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. 

• Ο κλάδος 6 έχει µήκος 180,15µ., συναρµόζει µε τον κλάδο 5 περί τη Χ.Θ. 
0+239,40 αυτού, εξυπηρετώντας µε τον τρόπο αυτό την διοχέτευση της 
προερχόµενης από Λαγκαδά κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς 
Θεσσαλονίκη. 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι χωµατουργικές εργασίες και έχουν κατασκευαστεί µέρος 
των υδραυλικών εργασιών, της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών και των υποδοµών των 
Η/Μ στους κλάδους 1, 2, 3, 5 και 6 από προηγούµενη εργολαβία. 
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3.6 Οδός  Κιλκίς  -  Λαγκαδά  τµήµατος  «∆ερβένι  – ∆ορκάδα» 60.1.1 

Το συνολικό µήκος της οδού Κιλκίς – Λαγκαδά ανέρχεται σε 11χλµ. Με την παρούσα 
εργολαβία κατασκευάζεται τµήµα 2,5 χλµ της οδού, από την Χ.Θ. 8+400 έως την Χ.Θ. 
11+000, όπως αυτή µελετήθηκε από την ΕΟΑΕ. Το πέρας της οδού (Χ.Θ. 11+015,52) 
συµπίπτει, µε την Χ.Θ. 2+800 της εγκεκριµένης οριστικής µελέτης της οδού Ασσήρου – 
Λαγκαδά. Στο τµήµα αυτό της οδού έχουν κατασκευαστεί όλα τα απαιτούµενα τεχνικά 
(4 Κιβωτοειδής Οχετοί και 1 Κάτω ∆ιαβάσεις) από προηγούµενη εργολαβία. 
   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «∆ΕΡΒΕΝΙ – ∆ΟΡΚΑ∆Α» 60.1.1 
 

Α/Α Ονοµασία Κατηγορία – τύπος οδού 
Μήκος 
(χλµ.) 

1. Κλάδος 1  
(Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,45 

2. Κλάδος 2  
(Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,45 

3. Κλάδος 3  
(Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,40 

Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ.

Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+290.  

4. Κλάδος 5  
(Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) ∆ίιχνος κλάδος µονής κατεύθυνσης  

πλάτους 7,0/10,0µ 

Χ.Θ. 0+290 έως Χ.Θ. 0+516,81 

0,52 

5. Κλάδος 6  
(Α/Κ Κιλκίς - Λαγκαδά) Μονόιχνος κλάδος πλάτους 5,0/6,0µ. 0,18 

6. Συνδετήρια οδός 
Κιλκίς - Λαγκαδά 

Οδός διπλής κατευθύνσεως πλάτους 
12,50/16,50µ. 

2,60 

7. Συνδετήρια οδός 
∆ορκάδας - Καρτερών 

Οδός διπλής κατευθύνσεως πλάτους 
10,50/13,50µ. (3,5+1,75 ΛΕΑ ανά 

κατεύθυνση) 
1,73 

 
3.7 Παράπλευρο  και  Κάθετο  οδικό  δίκτυο  τµήµατος  «∆ερβένι  – 

∆ορκάδα» 60.1.1 

Το προβλεπόµενο δίκτυο των κάθετων και παράπλευρων οδών µαζί µε τα αναγκαία 
υδραυλικά έργα, αποκαθιστά τη συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου τοπικών οδών που 
αποκόπτεται λόγω της κατασκευής της αρτηρίας του κάθετου άξονα. 

Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του τοπικού δικτύου µε την υλοποίηση του 
έργου της αρτηρίας, είναι αναγκαία η διαµόρφωση παράπλευρων οδών (service 
roads) παράλληλων στην αρτηρία και κάθετων οδών που θα συνδέουν τις εκατέρωθεν 
της αρτηρίας περιοχές.  

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα στοιχεία των προβλεπόµενων παραπλεύρων και 
κάθετων οδών : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «∆ΕΡΒΕΝΙ – ∆ΟΡΚΑ∆Α» 60.1.1 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. ΕΩΣ Χ.Θ. ΜΗΚΟΣ (µ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Ο∆ΟΥ/ΠΛΑΤΟΣ 

1 SR1D 0+000  3+355  3.362,92 Η/5.50 

2 SR1DD 3+355  9+760 (KAΘ) 1.483,37 Η/5.50 

3 SR2D 9+160 (KAΘ) 10+540 (ΚΑΘ) 1.397,27 Η/5.50 

4 SR1D’ 4+100 (ΚΑΘ) 5+840 (ΚΑΘ) 1.771,00 Η/5.50 

5 SR1A 0-054  3+355  3.402,81 Η/5.50 

6 SR1AA 3+355  0+400 (KΛ5) 429,58 Η/5.50 

7 SR1A0 4+160  4+680  520,00 Η/5.50 

8 SR1A1 4+680  5+580  906,00 Η/5.50 

9 SR2A 5+580  7+040  1.326,59 Η/5.50 

10 SR2AN 7+040  7+850  805,00 Η/5.50 

11 SR3A1N 7+850  8+120  266,70 Η/5.50 

12 SR3A 8+120  8+840  722,84 Η/5.50 

13 SR3A2N 8+840 9+500  671,00 Η/5.50 

14 SR3A 9+500  9+880  383,62 Η/5.50 

15 SR3A3N 9+880  10+440  577,00 Η/5.50 

16 SR4AN 10+620  10+880  260,00 Η/5.50 

17 SR5AN 11+000  11+140  157,70 Η/5.50 

18 SR6AN 11+620  12+525  912,00 Η/5.50 

19 SR7AN 13+171  13+740  649,40 Η/5.50 

20 KO8N 12+800  12+910  531,00 Η/5.50 

21 SR8AN 14+080 14+360  317,00 Η/5.50 

22 SR9A 14+610  15+005  441,74 Η/5.50 

23 SR2D 5+840  6+000  166,16 Η/5.50 

24 SR2D1 6+000  6+300  299,00 Η/5.50 

25 SR2D2 6+460  6+740  285,53 Η/5.50 

26 SR3DΝ 6+940  7+560  630,82 Η/5.50 

27 SR3’D 7+745  7+945  207,62 Η/5.50 

28 SR4D 8+590  8+800  231,40 Η/5.50 

29 SR4DΝ 8+800  9+060  251,00 Η/5.50 

30 SR4D1Ν 10+600  11+640  1097,00 Η/5.50 
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31 SR5DΝ 13+171  14+340  1.218,00 Η/5.50 

32 SR6D 14+610  15+040  442,60 Η/5.50 

Συνολικό µήκος παράπλευρων και κάθετων οδών τµήµατος  
60.1.1 = 26.123,87µ 

Οι παραπάνω  Χ .Θ .  αναφέρονται στην αρτηρία  του  τµήµατος  60.1.1 
 
3.8 Συνδετήρια  οδός  ∆ορκάδας  – Καρτερών τµήµατος  «∆ορκάδα  -  

Ριζιανά» 60.1.2 

Πρόκειται για οδό διπλής κατεύθυνσης πλάτους 10,50µ µε την οποία ενώνεται η 
αρτηρία του κάθετου άξονα 60 µέσω των κλάδων 1,2,3,4 του Α/Κ ∆ορκάδας – 
Καρτερών µε τους οικισµούς ∆ορκάδας και Καρτερών και αντίστροφα. Στην συµβολή 
των κλάδων µε την συνδετήρια διαµορφώνονται ισόπεδοι κόµβοι µε τις αναγκαίες για 
τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, διαχωριστικές νησίδες. Το συνολικό µήκος της οδού 
είναι 2.628,60µ.. Έχει ήδη κατασκευαστεί το τµήµα της οδού από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
0+900 ενώ και στα υπόλοιπα 1.728µ της οδού έχει εκτελεστεί µέρος των 
απαιτούµενων χωµατουργικών εργασιών από προηγούµενη εργολαβία. 

 
3.9 Παράπλευρο  και  Κάθετο  οδικό  δίκτυο  τµήµατος  «∆ορκάδα  -  

Ριζιανά» 60.1.2 

Το προβλεπόµενο δίκτυο των κάθετων και παράπλευρων οδών µαζί µε τα αναγκαία 
υδραυλικά έργα, αποκαθιστά τη συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου τοπικών οδών που 
αποκόπτεται λόγω της κατασκευής της αρτηρίας του κάθετου άξονα. 

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα στοιχεία των προβλεπόµενων παραπλεύρων και 
κάθετων οδών : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «∆ΟΡΚΑ∆Α – ΡΙΖΙΑΝΑ» 60.1.2 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. ΕΩΣ Χ.Θ. ΜΗΚΟΣ 
(µ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Ο∆ΟΥ/ΠΛΑΤΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο∆ΟΥ 

1 DSR1 0+000  0+150   401,87 Η/5.50 
Η οδός 

ασφαλτοστρώνεται 

2 DSR2 2+550  3+850  1.415,13 Η/5.50 
Η οδός 

ασφαλτοστρώνεται 

3 DSR3 3+850  5+500  1.746,76 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται 
τα πρώτα 150 µ. 

4 DSR4 6+350  8+100  1.897,01 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται  

τα 440 µ. 

5 DSR5 8+100  13+200  5.268,91 Η/5.50 
Η οδός 

ασφαλτοστρώνεται 

6 DSR6 13+200  13+600  620,00 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται 
τα πρώτα 140 µ. 

7 ASR1 3+250  3+850  767,85 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται 
τα πρώτα 150 µ. 

8 ASR2 3+850  4+350  661,84 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται 

τα 300 µ. 

9 ASR2.1 6+300  6+710  382,98 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται 
τα πρώτα 150 µ. 

10 ASR2.2 7+400  7+495  125,00 Η/5.50 
∆εν 

ασφαλτοστρώνεται 

11 ASRΑ 8+100  10+026  2.053,88 Η/5.50 
Η οδός 

ασφαλτοστρώνεται 

12 ASR3 10+300  13+200  3.037,58 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται 
τα πρώτα 1700 µ. 
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13 ASR4 13+200 13+900  1.042,89 Η/5.50 
Ασφαλτοστρώνονται 
τα πρώτα 150 µ. 

14 
Κάθετη 
οδός 
Τ24 

4+250  76,97 Η/5.50 Ασφαλτοστρώνεται 

15 
Κάθετη 
οδός 
Τ30 

5+146,44  55,80 Η/5.50 Ασφαλτοστρώνεται 

16 
Κάθετη 
οδός 
Τ47 

9+783,48  96,52 Η/5.50 Ασφαλτοστρώνεται 

17 
Κάθετη 
οδός 
Τ51 

10+522,03  96,83 Η/5.50 Ασφαλτοστρώνεται 

18 
Κάθετη 
οδός 
Τ54 

12+019,59  56,10 Η/5.50 Ασφαλτοστρώνεται 

Συνολικό µήκος παράπλευρων και κάθετων οδών τµήµατος  
60.1.2 = 19.803,92 µ 

Οι παραπάνω  Χ .Θ .  αναφέρονται στην αρτηρία  του  τµήµατος  60.1.2 
 
 
3.10 Χωµατουργικά  – δάνεια  – δοµικά  υλικά 

Γενικά η κατασκευή του αυτοκινητόδροµου, των κλάδων, των παράπλευρων και 
εγκάρσιων οδών, των πλατυσµάτων κ.λ.π., θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
µελέτες και από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και δανείων στις θέσεις των 
επιχωµάτων.  
 
Ειδικότερα : 

α. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία σύµφωνα µε 
την Κ.Υ.Α. έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. 

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 2,00µ. από το πόδι του πρανούς 
επιχώµατος. Τα προϊόντα εκσκαφής των φυτικών γαιών αποθηκεύονται για την 
επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων. 

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. και τους Περιβαλλοντικούς Όρους.  
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. Στον αυτοκινητόδροµο και τους κλάδους 
των κόµβων το θεµέλιο και η στέψη των επιχωµάτων κατασκευάζονται µε υλικά 
κατηγορίας Ε3-Ε4.  
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Για τον έλεγχο της συµπύκνωσης όλων των επιχωµάτων συνολικού ύψους από 
τον πόδα µέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) µέτρων, καθώς και όλων των 
οπλισµένων επιχωµάτων, θα εφαρµοστεί η µέθοδος Συνεχούς Ελέγχου 
Συµπύκνωσης (CCC). Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την προσαρµογή, πάνω σε 
δονητικούς οδοστρωτήρες, κατάλληλων διατάξεων µέτρησης της συµπύκνωσης 
και συνεχούς καταγραφής των αποτελεσµάτων. Η εφαρµογή της θα γίνει σύµφωνα 
µε την σχετική τεχνική προδιαγραφή σε όλες τις στρώσεις συµπύκνωσης πάνω 
από τη στρώση εξυγίανσης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται η βάση και η υπόβαση. 

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

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

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

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

ι. Θα γίνει η εγκατάσταση κατά µήκος της οδού των παράλληλων και εγκάρσιων 
έργων αγωγών διέλευσης καλωδίων κ.λ.π. Γενικά όλες οι διελεύσεις των αγωγών 
θα σηµανθούν κατάλληλα κατά την κατασκευή από τον Ανάδοχο. 

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

 
3.11 Οδοστρωσία  – Ασφαλτικά   

Το οδόστρωµα της αρτηρίας και του παράπλευρου και καθέτου δικτύου είναι εύκαµπτου 
τύπου. 
 
Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70, πλην της 
αντιολισθηράς όπου χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος. 
 
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η 
κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρµόζεται 
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
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µεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων µπορεί να γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του 
αναδόχου και έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε. 

Όπου προβλέπεται από τις τυπικές διατοµές της µελέτης (αρτηρία κλπ.) 
κατασκευάζεται στρώση στράγγισης οδοστρώµατος. 
  

3.11.1 Αρτηρία και κλάδοι κόµβων 

Αναλυτικά, το οδόστρωµα της αρτηρίας στα υποτµήµατα νέας χάραξης και στις θέσεις 
των διαπλατύνσεων της υπάρχουσας Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών  όπου 
γίνεται πλήρης κατασκευή οδοστρώµατος, καθώς και το οδόστρωµα των κλάδων των 
κόµβων, περιλαµβάνει : 

 

� ∆ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε 
µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 

� ∆ύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία,  
κατά την ΠΤΠ-Ο155 

� Τρεις ασφαλτικές στρώσεις βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. η κάθε µία,  
κατά την ΠΤΠ-Α260. 

� Μία συνδετική ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-
Α265 

� Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την 
ΠΤΠ-Α265 

� Μία λεπτή αντιολισθηρή στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,025µ. 
 
Στις θέσεις των διατοµών της αρτηρίας που συµπίπτουν µε την Εθνική Οδό 
Θεσσαλονίκης – Σερρών ο τρόπος κατασκευής εξαρτάται άµεσα από τον συσχετισµό 
θέσης (υψοµετρική διαφορά) της νέας ερυθράς και της ερυθράς του υφιστάµενου 
οδοστρώµατος. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν κατά τµήµατα, κατόπιν σχετικής εντολής 
της ΕΟΑΕ, οι παρακάτω εργασίες : 

Σε θέσεις  µικρών υψοµετρικών διαφορών µεταξύ ερυθράς αρτηρίας και ερυθράς 
υφιστάµενης Εθνικής Οδού,  θα γίνει φρεζάρισµα του παλαιού ασφαλτοτάπητα µέχρι 
του απαιτούµενου βάθους και συµπλήρωση µε κατάλληλες ασφαλτικές στρώσεις 
δηλαδή της ΠΤΠ-Α265 ή ΠΤΠ-Α245 µεταβλητού πάχους όπου απαιτείται, κυκλοφορίας 
της ΠΤΠ-Α265 συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. και αντιολισθηρή συµπυκνωµένου 
πάχους 0,025µ. 

Στις λοιπές θέσεις µε µεγάλες υψοµετρικές διαφορές µεταξύ ερυθράς αρτηρίας και 
ερυθράς υφιστάµενης Εθνικής Οδού, προβλέπεται πλήρης κατασκευή οδοστρώµατος 
όπως περιγράφεται παραπάνω για τα υποτµήµατα της αρτηρίας που κατασκευάζονται 
µε νέα χάραξη. 
 
 
 

3.11.2 Παράπλευροι και κάθετοι οδοί 

ΤΜΗΜΑ Α΄ & ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Τµήµατα «∆ερβένι – ∆ορκάδα - Ριζιανά» 60.1.1 & 60.1.2 και «Στρυµονικό – Α/Κ 
Χριστού» 60.2.2 

 
Το οδόστρωµα του παράπλευρου και κάθετου δικτύου για κατηγορία οδού τύπου «∆» 
θα αποτελείται από : 
 
�    ∆ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε 

µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 
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�    Μία στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., κατά την ΠΤΠ-Ο155 
�    Μία ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-

Α260 
�    Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την 

ΠΤΠ-Α265 
 
Το οδόστρωµα του παράπλευρου και κάθετου δικτύου για κατηγορία οδού τύπου «Ζ» 
και «Η»  θα αποτελείται από : 
 
� Μία στρώση υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., κατά την 

ΠΤΠ-Ο150 
� Μία στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., κατά την ΠΤΠ-Ο155 
� Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την 

ΠΤΠ-Α265 (δεν θα εκτελείται η σχετική εργασία στις περιπτώσεις που δεν 
προβλέπεται ασφαλτόστρωση µέρους ή ολόκληρης παράπλευρης οδού) 

 
Ειδικά για την περίπτωση της Κάθετης Οδού 1 Νιγρίτας – Κερκίνης στον Α/Κ 
Στρυµονικού που ανήκει στο τµήµα Α, το οδόστρωµα κατηγορίας οδού «∆», θα 
αποτελείται από : 
 
� ∆ύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε 

µία, κατά την ΠΤΠ-Ο150 
� ∆ύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. η κάθε µία,  

κατά την ΠΤΠ-Ο155 
� Μία ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. κατά την ΠΤΠ-

Α260. 
� Μία συνδετική ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την ΠΤΠ-

Α265 
� Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ., κατά την 

ΠΤΠ-Α265 
 

 
4.  ΜΕΓΑΛΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ   

 
Κατασκευή µεγάλων τεχνικών προβλέπεται µόνο στο ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Χ.Θ. ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

1. Κ/∆ (ΤΚ∆1) Α/Κ 
Στρυµονικού 5+313,79 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    

12,50X6,00 

2.  
Επέκταση υφιστάµενης 

Κ/∆ (ΤΚ∆3) οδού 
Προβατά - Τυρολόης 

11+645,11 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    
8,18Χ5,11 

3. Κ/∆ (ΤΚ∆4) κάθετης 
οδού 4 15+213,90 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    

8,50Χ5,90 

4.  Κ/∆ (ΤΚ∆5) κλάδου Μ-Ν, 
Α/Κ Λευκώνα 16+832 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    

12,00Χ(6,52~7,70) 

5.  Κ/∆ (ΤΚ∆6) τοπικής οδού 15+524,46 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    
8,50Χ(7,54~7,94) 

6.  Κ/∆ (ΤΚ∆10)  20+018,7 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    
11,00X7,70 
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7. Κ/∆ (ΤΚ∆7) Α/Κ Χριστού 21+108,36 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    
15,10Χ(7,24~6,32) 

8. 

Γέφυρα (ΤΚ∆8) της υφ. 
σιδ. γραµµής Θεσ/νίκης – 
Σέρρες, των οδών ΠΟ-14 
και Ο5 και δύο 
αρδευτικών τάφρων 

17+409,74 Γέφυρα, 4 ανοιγµάτων συνολικού 
µήκους 102,00µ 

9.  Κ/∆ (ΤΚ∆9) τοπικής οδού 7+368,60 Κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο    
8,50Χ(6,73~7,73) 

10. Γέφυρα (ΤΥ-1) διώρυγας 
5Κ 4+904,93 Γέφυρα επί της διώρυγας 5Κ ενός 

ανοίγµατος 28,00 µ 

11. Γέφυρα (ΤΥ-2) ποταµού 
Στρυµόνα   6+825,03 

Γέφυρα επί του ποταµού 
Στρυµόνα, 11 ανοιγµάτων 

συνολικού µήκους 481µ περίπου 

12. 
Γέφυρα (ΤΥ-3) ποταµού 
Κρουσοβίτη (µόνο ο 
αριστερός κλάδος)  

8+458,55 
Γέφυρα επί του ποταµού 
Κρουσοβίτη, 4 ανοιγµάτων 
συνολικού µήκους 110,40µ 

13. Γέφυρα (ΤΥ-4) τάφρου 
Μπελίτσας 15+307,39 Γέφυρα επί της τάφρου Μπελίτσας 

ενός ανοίγµατος 38,70 µ 

14. Γέφυρα (ΤΥ-5) οδού 7 
και διώρυγας 3Κ  18+878,14 

Γέφυρα επί της οδού 7 και  της 
διώρυγας 3Κ, ενός ανοίγµατος  

36,20µ 

15. Γέφυρα (ΤΥ-6) διώρυγας 
2Κ  20+857,52 Γέφυρα επί της διώρυγας 2Κ, ενός 

ανοίγµατος  34,25µ 

16. Γέφυρα (ΤΥ-7) 
χειµάρρου Νεράιδας  21+000,00 

Γέφυρα επί του χειµάρρου 
Νεράιδας, ενός ανοίγµατος  

38,90µ 

17. Γέφυρα (ΤΥ-8) διώρυγας 
3Κ 

0+184,73 
(Π.Ο.5) 

Γέφυρα επί της διώρυγας 3Κ ενός 
ανοίγµατος  14,45µ 

18. Γέφυρα (ΤΥ-9) διώρυγας 
5Κ 

0+594,35 
(Π.Ο.4) 

Γέφυρα επί της διώρυγας 5Κ ενός 
ανοίγµατος  21,25µ 

19. Γέφυρα (ΤΥ-10) ποταµού 
Κρουσοβίτη  

3+335,05 
της ΣΟ-1 

Γέφυρα επί του ποταµού 
Κρουσοβίτη, 4 ανοιγµάτων 
συνολικού µήκους 106,20µ 

20. Γέφυρα (ΤΥ-11) τάφρου 
Μπελίτσας 

1+068,79 
(Π.Ο. 12) 

Γέφυρα επί της τάφρου Μπελίτσας 
ενός ανοίγµατος 33,00 µ 

 
4.1 Κάτω ∆ιάβαση ΤΚ∆1 κόµβου Στρυµονικού στη Χ.Θ. 5+313,79 

Πρόκειται για Κάτω ∆ιάβαση της οδού Κερκίνης – Νιγρίτας (ΤΚ∆1), υπό την αρτηρία 
στην Χ.Θ. 5+313,79. Ο άξονας χάραξης της Κ.Ο.1 συναντά τον άξονα της αρτηρίας 
υπό γωνία 54,60ο. 
Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 12,50Χ6,00µ., µήκους 42,93µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και 
τοιχωµάτων 1,00µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 21,46µ. το κάθε ένα µε 
ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί ο δεξιός κλάδος 
του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία.  
 

4.2 Επέκταση υφιστάµενης Κάτω ∆ιάβασης ΤΚ∆3 οδού Προβατά – Τυρολόης στη    
Χ.Θ. 11+645,11 

Πρόκειται για επέκταση υφιστάµενης Κάτω ∆ιάβασης οδού Προβατά – Τυρολόης 
(ΤΚ∆3), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ. 11+645,11. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 
65,64° ως προς τον άξονα της αρτηρίας. 
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Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 8,18Χ5,11µ., προσαρµοσµένο στις διαστάσεις του υφιστάµενου τεχνικού, 
µήκους 15,50µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,70µ. και 
διαχωριζόµενο µε αρµό από το υφιστάµενο τεχνικό. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του 
τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία.  
 

4.3 Κάτω ∆ιάβαση ΤΚ∆4 κάθετης οδού 4 στη Χ.Θ. 15+213.90  

Πρόκειται για Κάτω ∆ιάβαση κάθετης οδού 4 (ΤΚ∆4), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ. 
15+213,90.  
Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 8,50Χ5,90µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και 
τοιχωµάτων 0,85µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. το κάθε ένα µε 
ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί ο δεξιός κλάδος 
του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία.  

 
4.4 Κάτω ∆ιάβαση ΤΚ∆5 κλάδου Μ-Ν Α/Κ Λευκώνα στη Χ.Θ. 16+832  

Πρόκειται για Κάτω ∆ιάβαση κλάδου Μ-Ν του Α/Κ Λευκώνα (ΤΚ∆5), υπό την αρτηρία 
στην Χ.Θ. 16+832. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 41,64° ως προς τον άξονα 
της αρτηρίας. 
Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 12,00Χ(6,52~7,70)µ, µήκους 41,08µ. µε πάχος πλακών οροφής, 
θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,80µ. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από 
προηγούµενη εργολαβία. 

 
4.5 Κάτω ∆ιάβαση ΤΚ∆6 τοπικής οδού στη Χ.Θ. 15+524,46 

Πρόκειται για Κάτω ∆ιάβαση τοπικής οδό (ΤΚ∆6), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ. 
15+524,46.  
Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 8,50Χ(7,54~7,94)µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, 
θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,80µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. 
το κάθε ένα µε ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχουν κατασκευαστεί 
οι χαλικοπάσσαλοι για τη θεµελίωση του τεχνικού  από προηγούµενη εργολαβία.   

 
4.6 Κάτω ∆ιάβαση ΤΚ∆10 στη Χ.Θ. 20+018,7 

Πρόκειται για Κάτω ∆ιάβαση, στην αρτηρία στην Χ.Θ. 20+018,7.  
Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 11,00Χ7,70µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, θεµελίωσης και 
τοιχωµάτων 0,95µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. το κάθε ένα µε 
ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί η κάτω πλάκα 
του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία.  

 
4.7 Κάτω ∆ιάβαση ΤΚ∆7 Α/Κ Χριστού στη Χ.Θ. 21+108,36 

Πρόκειται για Κάτω ∆ιάβαση του Α/Κ Χριστού (ΤΚ∆7), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ. 
21+108,36. Ο άξονας χάραξης της Κ.Ο.1 συναντά τον άξονα της αρτηρίας υπό γωνία 
44,00ο. 
Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 15,10Χ(7,24~6,32)µ., µήκους 39,84µ. µε πάχος πλακών οροφής, 
θεµελίωσης και τοιχωµάτων 1,10µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 19,92µ. 
το κάθε ένα µε  ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί ο 
φορέας του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 
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4.8 Γέφυρα ΤΚ∆8 της υφ. σιδ. γραµµής Θεσ/νίκης – Σερρών, των οδών ΠΟ-14 και 
Ο5  και δύο αρδευτικών τάφρων στη Χ.Θ. 17+409,74 

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από την 
υφιστάµενη σιδηροδροµική γραµµή Θεσ/νίκης – Σερρών, των οδών ΠΟ-14 και Ο5 και 
δύο αρδευτικών τάφρων περί τη Χ.Θ. 17+409,74. 
Η γέφυρα είναι τεσσάρων ανοιγµάτων µήκους 25,50µ. το καθένα, συνολικού µήκους 
102,00µ. περίπου και πλάτους περιλαµβανοµένων του πεζοδροµίου και της κεντρικής 
νησίδας 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της 
τάξης των 40εκ. στην κεντρική νησίδα. 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς µήκους 24,40µ και ύψους 1,30µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπεται να 
διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος χωρίς πρόπλακες. Οι φορείς της 
ανωδοµής θα στηρίζονται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων και µεσοβάθρων, 
εδραζόµενοι πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Η πλάκα του καταστρώµατος θα 
είναι συνεχής πάνω από τα µεσόβαθρα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή 
τοιχεία, τα µεσόβαθρα διαµορφώνονται δίστυλα σε κάθε κλάδο ενώ η θεµελίωση του 
τεχνικού (ακρόβαθρα και µεσόβαθρα) είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η 
θεµελίωση του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 

 
4.9 Κάτω ∆ιάβαση ΤΚ∆9 τοπικής οδού στη Χ.Θ. 7+368,60 

Πρόκειται για Κάτω ∆ιάβαση τοπικής οδού (ΤΚ∆9), υπό την αρτηρία στην Χ.Θ. 
7+368,60.  
Η υπόψη Κάτω ∆ιάβαση είναι µορφής κλειστού ορθογωνικού πλαισίου εσωτερικών 
διαστάσεων 8,50Χ(6,73~7,73)µ., µήκους 28,00µ. µε πάχος πλακών οροφής, 
θεµελίωσης και τοιχωµάτων 0,85µ. και αποτελείται από δύο τµήµατα µήκους 14,00µ. 
το κάθε ένα µε  ενδιάµεσο αρµό στη θέση της κεντρικής νησίδας. Έχει κατασκευαστεί η 
κάτω πλάκα του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία.  

 
4.10 Γέφυρα ΤΥ-1 διώρυγας 5Κ στη Χ.Θ. 4+904,93  

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τη διώρυγα 
5Κ στη Χ.Θ. 4+904,93. Στην περιοχή του τεχνικού υπάρχει υφιστάµενο τεχνικό, το 
οποίο απαιτείται να καθαιρεθεί. 
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 28,00µ. περίπου και  συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 31,50µ. H γέφυρα θα αποτελείται από 
δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς µήκους 27,50µ και ύψους 1,45µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες 
επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Οι φορείς 
της ανωδοµής θα στηρίζονται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων και µεσοβάθρων, 
εδραζόµενοι πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε 
συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί ο 
δεξιός κλάδος του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. Υπολείπεται η ολοκλήρωση 
της κατασκευής του αριστερού κλάδου (οι δοκοί της γέφυρας του αριστερού κλάδου - 8 
δοκοί - έχουν σκυροδετηθεί χωρίς να εφαρµοστεί η προένταση και βρίσκονται επί 
τόπου του έργου).  

 
4.11 Γέφυρα ΤΥ-2 ποταµού Στρυµόνα στη Χ.Θ. 6+825,03 

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τον ποταµό 
Στρυµόνα περί την Χ.Θ. 6+825,03. 
Η γέφυρα είναι έντεκα ανοιγµάτων, στατικού ανοίγµατος 43,50µ το καθένα, συνολικού 
µήκους 481 µ. περίπου και πλάτους περιλαµβανοµένων του πεζοδροµίου και της 
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κεντρικής νησίδας 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε 
κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς ποιότητας σκυροδέµατος Β45 (C40/50), µήκους 42,70µ και ύψους 2,20µ. 
Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή 
επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Οι φορείς της ανωδοµής θα στηρίζονται 
αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων και µεσοβάθρων, εδραζόµενοι πάνω σε 
ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Η πλάκα του καταστρώµατος θα είναι συνεχής πάνω από 
τα µεσόβαθρα. Τόσο τα ακρόβαθρα όσο και τα µεσόβαθρα διαµορφώνονται µε 
συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση του τεχνικού (ακρόβαθρα και µεσόβαθρα) είναι σε 
πασσάλους. Έχουν κατασκευαστεί τα βάθρα του τεχνικού από προηγούµενη 
εργολαβία. Υπολείπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των δοκών έδρασης των 
βάθρων Μ2, Μ3 και Μ6, οι εργασίες όλης της ανωδοµής (δοκοί, πλάκα κτλ.), των 
µονώσεων και των εργασιών ασφάλισης του τεχνικού.  

 
4.12 Γέφυρα ΤΥ-3 ποταµού Κρουσοβίτη στη Χ.Θ. 8+458,55 – αριστερός κλάδος  

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση του αριστερού κλάδου της αρτηρίας 
πάνω από τον ποταµό Κρουσοβίτη περί την Χ.Θ. 8+458,55. Για τον δεξιό κλάδο θα 
χρησιµοποιηθεί η υφιστάµενη γέφυρα. 
Η γέφυρα είναι τεσσάρων ανοιγµάτων µήκους 24,20+31,00+31,00+24,20, συνολικού 
µήκους 110,40µ. περίπου και  πλάτους περιλαµβανοµένων του πεζοδροµίου και της 
κεντρικής νησίδας 13,27µ καθώς µε την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η 
κατασκευή µόνο του αριστερού κλάδου της οδογέφυρας. 
Ο φορέας της γέφυρας προβλέπεται πλάκα προεντεταµένου σκυροδέµατος Β35 
πάχους 1,50µ. µε κυκλικά διάκενα, συνεχής πάνω από τα µεσόβαθρα. Ο φορέας της 
ανωδοµής θα εδράζεται πάνω στα µεσόβαθρα και ακρόβαθρα της γέφυρας µέσω  
ελαστοµεταλλικών εφεδράνων. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία, τα 
µεσόβαθρα διαµορφώνονται µονόστυλα ενώ η θεµελίωση του τεχνικού (ακρόβαθρα 
και µεσόβαθρα) είναι σε πασσάλους. Έχουν κατασκευαστεί τα ακρόβαθρα του 
τεχνικού και η θεµελίωση µε πασσάλους των µεσοβάθρων από προηγούµενη 
εργολαβία. Υπολείπεται η κατασκευή των µεσοβάθρων καθώς και οι εργασίες όλης της 
ανωδοµής (δοκοί, πλάκα κτλ.) των µονώσεων και των εργασιών ασφάλισης του 
τεχνικού. 

 
4.13 Γέφυρα ΤΥ-4 τάφρου Μπέλιτσας στη Χ.Θ. 15+307,39 

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τη τάφρο 
Μπέλιτσας στη Χ.Θ. 15+307,39. Στην περιοχή του τεχνικού υπάρχει υφιστάµενο 
τεχνικό, το οποίο απαιτείται να καθαιρεθεί. 
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 38,70µ. περίπου και συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων και της κεντρικής νησίδας 28,00µ. H 
γέφυρα θα αποτελείται από δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 10εκ. στην 
κεντρική νησίδα. 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς µήκους 37,70µ και ύψους 2,00µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες 
επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Ο φορέας 
της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, εδραζόµενος πάνω σε 
ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία. Έχει 
κατασκευαστεί η θεµελίωση του δεξιού κλάδου του Τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι, 
χαλικοπάσσαλοι) από προηγούµενη εργολαβία. 
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4.14 Γέφυρα ΤΥ-5 οδού 7 και διώρυγας 3Κ στη Χ.Θ. 18+878,14  

 
Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από την οδό 7 
και τη διώρυγα 3Κ στη Χ.Θ. 18+878,14. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 63,00° 
ως προς τον άξονα της αρτηρίας. 
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 36,20µ. περίπου και συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από 
δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς µήκους 32,45µ και ύψους 1,70µ. ανά κλάδο. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται 
πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. 
Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, 
εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε 
συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η 
θεµελίωση του τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι, χαλικοπάσσαλοι) και µέρος του 
ακροβάθρου Α1 από προηγούµενη εργολαβία (οι δοκοί της γέφυρας του αριστερού 
κλάδου - 7 δοκοί - έχουν σκυροδετηθεί χωρίς να εφαρµοστεί η προένταση και 
βρίσκονται επί τόπου του έργου). 

 
4.15 Γέφυρα ΤΥ-6 διώρυγας 2Κ στη Χ.Θ. 20+857,52  

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από τη διώρυγα 
2Κ στη Χ.Θ. 20+857,52. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 71,00° ως προς τον 
άξονα της αρτηρίας. 
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 34,25µ. περίπου και συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από 
δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς µήκους 31,00µ και ύψους 1,70µ. ανά κλάδο. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται 
πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. 
Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, 
εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε 
συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η 
θεµελίωση του τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι) και µέρος του ακροβάθρου Α1 από 
προηγούµενη εργολαβία. 

 
4.16 Γέφυρα ΤΥ-7 χειµάρρου Νεράιδας στη Χ.Θ. 21+000,00  

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της αρτηρίας πάνω από το χείµαρρο 
Νεράιδας στη Χ.Θ. 21+000,00. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 60,00° ως προς 
τον άξονα της αρτηρίας. 
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 38,90µ. περίπου και συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 28,00µ. H γέφυρα θα αποτελείται από 
δύο επιµέρους φορείς µε κενό της τάξης των 60εκ. στην κεντρική νησίδα. 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από  προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς µήκους 38,00µ και ύψους 2,00µ. ανά κλάδο. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται 
πρόπλακες επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. 
Ο φορέας της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, 
εδραζόµενος πάνω σε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε 
συµπαγή τοιχεία ενώ η θεµελίωσή τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η 
θεµελίωση του τεχνικού (φρεατοπάσσαλοι) από προηγούµενη εργολαβία.  
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4.17 Γέφυρα ΤΥ-8 διώρυγας 3Κ στη Χ.Θ. 0+184,73 της Π.Ο.5  

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της Π.Ο.5 πάνω από την διώρυγα 
3Κ στη Χ.Θ. 0+184,73. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 67,89° ως προς τον 
άξονα της Π.Ο.5. 
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 14,45µ. περίπου και  συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 8,50µ.  
Ο φορέας της γέφυρας είναι ανοικτό πλαίσιο και η σύνδεση της ανωδοµής µε τα 
ακρόβαθρα είναι µονολιθική. Η θεµελίωση του τεχνικού είναι σε πασσάλους. Έχει 
κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία.  

 
4.18 Γέφυρα ΤΥ-9 διώρυγας 5Κ στη Χ.Θ. 0+594,35 της Π.Ο.4 

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της Π.Ο.4 πάνω από την διώρυγα 
5Κ στη Χ.Θ. 0+595,35.  
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 21,25µ. περίπου και  συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 11,60µ. Ο φορέας της γέφυρας είναι 
ανοικτό πλαίσιο και η σύνδεση της ανωδοµής µε τα ακρόβαθρα είναι µονολιθική. Η 
θεµελίωση του τεχνικού είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του 
Τεχνικού από προηγούµενη εργολαβία. 
 

4.19 Γέφυρα ΤΥ-10 ποταµού Κρουσοβίτη στη Χ.Θ. 3+335,05 της ΣΟ-1 

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της παράπλευρης οδού ΣΟ-1 πάνω 
από τον ποταµό Κρουσοβίτη περί την Χ.Θ. 3+335,05 της ΣΟ-1.  
Η γέφυρα είναι τεσσάρων ανοιγµάτων µήκους 22,10+31,00+31,00+22,10, συνολικού 
µήκους 106,20µ. περίπου και  πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 12,00µ. 
Ο φορέας της γέφυρας προβλέπεται πλάκα προεντεταµένου σκυροδέµατος Β35 
πάχους 1,50µ. µε κυκλικά διάκενα, συνεχής πάνω από τα µεσόβαθρα. Ο φορέας της 
ανωδοµής θα εδράζεται πάνω στα µεσόβαθρα και ακρόβαθρα της γέφυρας µέσω  
ελαστοµεταλλικών εφεδράνων. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία, τα 
µεσόβαθρα διαµορφώνονται µονόστυλα ενώ η θεµελίωση του τεχνικού (ακρόβαθρα 
και µεσόβαθρα) είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί η θεµελίωση του τεχνικού 
(φρεατοπάσσαλοι, χαλικοπάσσαλοι) από προηγούµενη εργολαβία. 
 

4.20 Γέφυρα ΤΥ-11 τάφρου Μπέλιτσας στη Χ.Θ. 1+068,79 της Π.Ο. 12  

Πρόκειται για γέφυρα που εξυπηρετεί τη διέλευση της Π.Ο.12 άνω της τάφρου 
Μπέλιτσας στη Χ.Θ. 1+068,79. Το τεχνικό διαµορφώνεται µε λοξότητα 92° ως προς 
τον άξονα της Π.Ο. 12. 
Η γέφυρα είναι ενός ανοίγµατος, συνολικού µήκους 33,00µ. περίπου και  συνολικού 
πλάτους περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων 12,50µ.  
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταµένες, προκατασκευασµένες 
δοκούς µήκους 30,76µ και ύψους 1,70µ. Μεταξύ των δοκών προβλέπονται πρόπλακες 
επάνω στις οποίες θα διαστρωθεί χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώµατος. Ο φορέας 
της ανωδοµής θα στηρίζεται αµφιέρειστα επί των ακροβάθρων, εδραζόµενος πάνω σε 
ελαστοµεταλλικά εφέδρανα. Τα ακρόβαθρα διαµορφώνονται µε συµπαγή τοιχεία ενώ η 
θεµελίωση τους είναι σε πασσάλους. Έχει κατασκευαστεί ο φορέας του τεχνικού από 
προηγούµενη εργολαβία.  
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5.  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ  –  ΑΠΟΣΤΡΑΓΓ ΙΣΗ   
 

ΤΜΗΜΑ  Α΄  

5.1 Γενικά  

Ο αυτοκινητόδροµος του τµήµατος «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 60.2.2 στα πρώτα 
3,94χλµ., κινείται σε ηµιορεινή περιοχή µε απότοµες κλίσεις του αναγλύφου και 
σηµαντικές εξωτερικές λεκάνες. Η απορροή των λεκανών αποκαθίσταται µε διατήρηση 
και επέκταση των υφισταµένων οχετών. 
 
Στα υπόλοιπα 18,07 χλµ. του παραπάνω τµήµατος ο αυτοκινητόδροµος κινείται σε 
πεδινό, αρδευόµενο έδαφος, χωρίς να διακόπτει απορροές από εξωτερικές λεκάνες. 
∆ιασταυρώνει συνεχώς αρδευτικές και στραγγιστικές τάφρους, τον ποταµό Στρυµόνα, 
την τάφρο Μπέλιτσας, το ρέµα Κρουσοβίτη, το χείµαρρο Χριστού και άλλα σηµαντικά 
ρέµατα και διώρυγες που απαιτούν κατασκευή µεγάλων τεχνικών έργων. 
 

5.2 Υφιστάµενα Αρδευτικά, Στραγγιστικά και Αποχετευτικά Έργα 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα τα 
οποία υπάγονται στον ΓΟΕΒ Σερρών και ανήκουν και ελέγχονται από τους ΤΟΕΒ: 

• ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 
• ΠΡΟΒΑΤΑ 
• ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Οι ΤΟΕΒ ∆ηµητριτσίου-Στρυµονικού και Προβατά, έχουν µε ελάχιστες εξαιρέσεις 
επιφανειακά αρδευτικά δίκτυα, όπως και στραγγιστικά (διώρυγες - τάφροι). Τα δίκτυα 
έχουν µετατοπιστεί από προηγούµενη εργολαβία. 
 
O ΤΟΕΒ Σιδηρόκαστρου έχει υπόγεια αρδευτικά δίκτυα και στραγγιστικές τάφρους. 
Όλες οι διώρυγες και τάφροι είναι ανεπένδυτες, µε εξαίρεση τµήµα της διώρυγας Τ5 
του ΤΟΕΒ Προβατά. Το µεγαλύτερο τµήµα των δικτύων έχει µετατοπιστεί από 
προηγούµενη εργολαβία και υπολείπεται το 30% περίπου. 
 
Ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδροµος διασταυρώνει κύριες και δευτερεύουσες 
αρδευτικές διώρυγες και στραγγιστικές τάφρους. Στα πλαίσια της εργολαβίας θα 
αποκατασταθούν όλα τα τµήµατα των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων που είτε 
επικαλύπτονται, είτε καταστρέφονται κατά την κατασκευή των οδικών έργων. Η 
αποκατάσταση θα γίνει µε όσο το δυνατόν ηπιότερες παρεµβάσεις, είτε αυτές 
περιλαµβάνουν εκτροπή της χάραξης για ένα τµήµα, είτε πλήρη ανακατασκευή ή τέλος 
εγκάρσιο τεχνικό έργο χωρίς να διαταραχθούν οι αρδεύσεις των καλλιεργειών. 
Οποιαδήποτε διατάραξη των αρδευτικών διωρύγων και στραγγιστικών τάφρων  θα 
αποκαθίσταται µε έργο ίδιας υδραυλικής διατοµής. 
Οι υφιστάµενες υδροληψίες λειτουργούν στο σύνολό τους µε βαρύτητα και η παροχή 
τόσο προς τις δευτερεύουσες τάφρους προσαγωγής του αρδευτικού νερού, όσο και 
προς τις τριτεύουσες τάφρους υδροδότησης των ιδιοκτησιών ρυθµίζεται µε 
θυροφράγµατα ελέγχου και µικρές διατάξεις υπερχείλισης. Κάθε θιγόµενος µηχανισµός 
υδροληψίας θα µεταφέρεται χωρίς τροποποιήσεις, στη νέα θέση που προβλέπεται στη 
µελέτη αποχέτευσης-αποστράγγισης του έργου και θα λειτουργεί µε τρόπο 
πανοµοιότυπο µε αυτόν που λειτουργούσε στην προηγούµενη θέση.  
Τα τεχνικά προστασίας υπόγειων δικτύων που διέρχονται εγκάρσια τον οδικό άξονα 
στο τµήµα της Ε.Ο. που διαπλατύνεται, θα επιµηκυνθούν ώστε να συνεχίσουν να 
έχουν τις ίδιες συνθήκες επίσκεψης και προστασίας µε τις υφιστάµενες.  
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Τα προαναφερθέντα έργα θα εκτελεστούν βάσει εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής. 
 

5.3 Αποχέτευση Αρτηρίας τµήµατος «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 60.2.2 

Γενικά, οι όµβριες απορροές του καταστρώµατος των οδών οδεύουν προς τα 
ερείσµατα αυτών. Στις θέσεις αυτές, όταν οι οδοί κατασκευάζονται µε διατοµή 
ορύγµατος, ή µε διατοµή επιχώµατος µε ύψος µεγαλύτερο από 4µ., συλλέγονται σε 
αβαθείς τάφρους ερείσµατος (Gutters) και απάγονται προς τους αποδέκτες. 
Όταν η κλίση δεν επαρκεί για την παροχέτευση των πληµµυρικών νερών τότε η 
τάφρος αποφορτίζεται είτε µε φρεάτια υδροσυλλογής σε υπόγειο σύστηµα 
αποχέτευσης είτε µε βαθµιδωτό ρείθρο σε τάφρους ποδός. 
Στις περιπτώσεις επικλίσεων προς τον άξονα της αρτηρίας, τα όµβρια απορρέουν στο 
πόδι του αµφίπλευρου στηθαίου New Jersey. Τα όµβρια συλλέγονται µέσω σχαρωτών 
φρεατίων υδροσυλλογής σε αγωγό παράλληλο στον άξονα της αρτηρίας που συνδέει 
τα φρεάτια και εκβάλλει σε φρεάτιο επίσκεψης του συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης 
της κεντρικής νησίδας. Στα πρώτα 3,94 χιλιόµετρα της αρτηρίας τα όµβρια που 
συλλέγονται στα φρεάτια υδροσυλλογής της κεντρικής νησίδας οδηγούνται, µε 
εγκάρσιους αγωγούς, σε υπονόµους τοποθετηµένους παράλληλα στο δεξιό ή 
αριστερό κατά περίπτωση έρεισµα της αρτηρίας. 
 

5.4 Μονάδες ελέγχου ρύπανσης τµήµατος «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 60.2.2 

Για την αντιπληµµυρική προστασία του αυτοκινητόδροµου θα κατασκευασθούν τάφροι 
ποδός τραπεζοειδούς διατοµής. Οι τάφροι αυτές συλλέγουν τα όµβρια που 
καταλήγουν στο επίχωµα του δρόµου και τα µεταφέρουν στις στραγγιστικές τάφρους 
της περιοχής. Αν σ’αυτές καταλήγουν και όµβρια από το κατάστρωµα της οδού τότε 
εκβάλλουν σε Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ). 

Οι τελικές θέσεις κατασκευής των ΜΕΡ θα ορισθούν κατόπιν σχετικής µελέτης του 
Αναδόχου και αφού προηγηθεί παρακολούθηση των τοπικών συνθηκών. 

Οι ενδεικτικές θέσεις των ΜΕΡ παρουσιάζονται στις αντίστοιχες εγκεκριµένες µελέτες. 
 

5.5 Αποστράγγιση Οδοστρώµατος Αρτηρίας τµήµατος «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 
60.2.2 

Η αποστράγγιση του οδοστρώµατος της αρτηρίας, γίνεται µέσω στραγγιστικής 
στρώσης, η διαµόρφωση των κλίσεων της οποίας φαίνεται στις τυπικές διατοµές της 
οδοποιίας. Οι όµβριες απορροές που διηθούνται µέσω του οδοστρώµατος στην 
στραγγιστική στρώση της αρτηρίας, η οποία είναι κατασκευασµένη από κατάλληλο 
κοκκώδες υλικό, είτε απορρέουν ελεύθερα προς τους πόδες των επιχωµάτων, είτε 
συλλέγονται σε στραγγιστήριο από διάτρητο τσιµεντοσωλήνα Φ20, που βρίσκεται σε 
όλο το µήκος της κεντρικής νησίδας.  
Τα στραγγίσµατα διοχετεύονται είτε µέσω εγκάρσιων υπονόµων της αρτηρίας προς 
τους πόδες των επιχωµάτων αυτής, είτε µέσω φρεατίων και σωλήνων αποχέτευσης 
προς τα εγκάρσια τεχνικά έργα της αρτηρίας (οχετοί). 
 

5.6 Εγκάρσιοι Οχετοί  
 
5.6.1 Τµήµα «Στρυµονικό – Α/Κ Χριστού» 60.2.2 

Για την προστασία του οδικού έργου από τις πληµµυρικές απορροές εξωτερικών 
λεκανών που συρρέουν προς αυτό και για την αποκατάσταση των υφιστάµενων 
στραγγιστικών και αρδευτικών τάφρων, θα κατασκευαστούν εγκάρσια τεχνικά έργα 
που είναι κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί. Επίσης προβλέπεται ο καθαρισµός των 
κατασκευασµένων οχετών που διατηρούνται χωρίς επέµβαση ή επεκτείνονται. 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι οχετοί που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
οριστική µελέτη Αποχέτευσης-Αποστράγγισης, µε τα βασικά τους χαρακτηριστικά 
στοιχεία. Οι διαστάσεις των οχετών ενδέχεται να τροποποιηθούν µε την µελέτη 
εφαρµογής, η οποία θα συνταχθεί από τον ανάδοχο κατά την φάση κατασκευής, 
ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, µετά από υδραυλικό έλεγχο.   

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κατασκευασθέντες και οι υπολειπόµενοι οχετοί 
του έργου : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ» 60.2.2 
 

α/α Ονοµασία Χ.Θ. 
Αρτηρίας Τύπος ∆ιαστάσεις 

b x h Μήκος Εργασία 

1 OA1 0-038,41  Θολωτ.Οχ 1,80x1,00 75,28 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

2 ΟΑ2 0+112,74 Θολωτ.Οχ 2,00x2,00 49,62 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
3 ΟΑ3 0+553,89 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 16,00 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 
4 ΟΑ4 0+777,69 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 14,45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
5 ΟΑ5 0+881,64 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 6,40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
6 ΟΑ6 0+979,49 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 18,60 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
7 ΟΑ7 1+170,16 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 9,20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
8 ΟΑ8 1+276,22 Κιβ.Οχ. 4,00x4,50 10,20 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ  
9 ΟΑ9 1+352,16 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 14,00 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 
10 ΟΑ10 1+497,56 Θολωτ.Οχ 2,60x3,00 72,37 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 
11 ΟΑ11 1+778,13 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 22,40 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 
12 ΟΑ12 2+083,29 Θολωτ.Οχ 2,00x3,00 49,47 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
13 ΟΑ13 2+386,25 Κιβ.Οχ. 2,00x3,00 14,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
14 ΟΑ14 2+459,95 Κιβ.Οχ. 6,00x4,00 13,95 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
15 ΟΑ15 2+731,64 Κιβ.Οχ. 3,00x2,50 6,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
16 ΟΑ16 3+052,53 Κιβ.Οχ. 2,00x1,50 10,00 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 
17 OA17 3+512,90 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 4,90 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
18 ΟΑ18 3+696,79 Κιβ.Οχ. 5,00x3,50 14,13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
19 Ο1 4+771,90 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 25,95 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
20 Ο2 4+880,90 Κιβ.Οχ. 4,00x4,00 17,85 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

21 Ο2α 
0+570,50 
ΠΟ-4 

Κιβ.Οχ. 6,00x2,00 13,90 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

22 Ο3 5+267,80 Κιβ.Οχ. 2,00x3,00 26,30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

23 Ο3α 
0+056,21 
Κλάδου  

B-C 
Κιβ.Οχ. 4,00x1,00 36,64 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

24 Ο4 
0+605,70 
ΚΟ-1 

Κιβ.Οχ. 3,00x2,00 22,70 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 

25 Ο4α 
0+212,00 
Κλάδου 

 Ε-F 
Κιβ.Οχ. 2,00x1,50 12,40 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

26 Ο4β 
0+160,00 
Κλάδου  

F-G 
Σωλ.Οχ. Ø1000 17,50 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

27 Ο5 5+813,10 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 53,85 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

28 Ο5α 
0+426,60 
ΣΟ-1 

Κιβ.Οχ. 2,00x2,00 19,80 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

29 Ο6 5+897,80 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 40,30 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 

30 Ο6α 
0+782,03 
ΣΟ-1 

Κιβ.Οχ. 2,00x2,00 16,15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

31 Ο7 6+304,42 Κιβ.Οχ. 2,00x2,00 49,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
32 Ο8 6+482,60 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 99,50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
33 Ο8α 0+495,95 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 8,35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
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α/α Ονοµασία Χ.Θ. 
Αρτηρίας Τύπος ∆ιαστάσεις 

b x h Μήκος Εργασία 

ΠΟ-6 

34 
Τ.∆ιέλ. 
Α.Ο. 

0+147,50 
ΠΟ-6 

Κιβ.Οχ. 2,00x0,80 7,50 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

35 
Τ.∆ιέλ. 
Α.Ο. 

0+221,00 
ΠΟ-6 

Κιβ.Οχ. 2,00x0,80 4,50 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

36 Ο9 7+462,85 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 78,72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

37 Ο9α 
0+200,64 
ΠΟ-8 

Σωλ.Οχ. Ø600 9,50 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

38 Ο10 7+562,15 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 75,35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
39 Ο10α 2+735,00 Κιβ.Οχ. 2,50x2,50 22,55 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

40 Ο10β 
0+301,47 
ΠΟ-8 Σωλ.Οχ. Ø600 8,25 

ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

41 Ο10γ 
0+697,07 
ΠΟ-8 

Σωλ.Οχ. Ø600 9,80 
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

42 Ο11 8+844,30 Κιβ.Οχ. 7,00x4,00 16,40 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

43 Ο11α 
3+412,60 
ΣΟ-1 

Κιβ.Οχ. 4,00x4,00 37,00 
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

44 Ο11β 
1+528,75 
ΠΟ-8 

Κιβ.Οχ. 7,00x3,50 8,25 
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

45 Ο11γ 
1+545,85 
ΠΟ-8 

Κιβ.Οχ. 2,00x1,50 8,55 
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

46 Ο11δ 
1+797,27 
ΠΟ-8 Σωλ.Οχ. Ø1000 11,50 

ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

47 Ο11ε 
2+024,95 
ΠΟ-8 

Σωλ.Οχ. Ø1000 14,30 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

48 Ο11ζ 
2+303,45 
ΠΟ-8 

Σωλ.Οχ. Ø800 10,15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

49 Ο11η 
2+727,85 
ΠΟ-8 

Σωλ.Οχ. Ø800 10,10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

50 Ο11θ 
4+475,15 
ΣΟ-1 

Σωλ.Οχ. Ø1200 9,75 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

51 Ο11ι 
4+661,10 
ΣΟ-1 Σωλ.Οχ. Ø1200 9,05 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

52 Ο12α 
4+854,70 
ΣΟ-1 

Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 8,25 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

53 Ο12 9+988,85 Κιβ.Οχ. 4,00x2,00 12,90 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

54 Ο12β 
2+738,50 
ΠΟ-8 

Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 7,75 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

55 Ο13α 
5+093,35 
ΣΟ-1 

Κιβ.Οχ. 2,00x1,50 19,55 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

56 Ο13 10+254,55 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 25,90 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

57 Ο14α 
5+214,60 
ΣΟ-1 

Κιβ.Οχ. 3,00x1,50 21,62 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

58 Ο14 10+372,50 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 49,00 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 

59 Ο15α 
5+221,77 
ΣΟ-1 

Κιβ.Οχ. 2,00x1,50 17,74 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

60 Ο15 10+381,05 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 49,50 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 

61 Ο16α 
5+811,57 
ΣΟ-1 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 13,88 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

62 Ο16 10+943,23 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 36,44 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 
63 Ο17 11+309,21 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 37,08 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 
64 Ο17α 11+546,30 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 36,00 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 
65 Ο18α 12+176,54 Κιβ.Οχ. 2,00x2,00 52,52 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

66 Ο18α 
0+515,07 
ΠΟ-9 

Κιβ.Οχ. 3,00x1,30 7,02 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 



K:\A6011-6012-6022\cons\tefxi\TP.doc                                           27                                              6011-6012-6022/5129/Β02                                                      
        

α/α Ονοµασία Χ.Θ. 
Αρτηρίας Τύπος ∆ιαστάσεις 

b x h Μήκος Εργασία 

67 Ο18 12+190,50 Κιβ.Οχ. 4,00x2,00 51,60 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 
68 Ο19 12+607,09 Κιβ.Οχ. 4,00x2,50 21,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
69 Ο20 12+691,11 Κιβ.Οχ. 3,00x1,50 51,22 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 
70 Ο21 13+189,39 Κιβ.Οχ. 5,00x3,50 21,87 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

71 
Τ.∆ιέλ. 
Α.Ο. 

0+125,00 
ΠΟ-10 

Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 5,80 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

72 
Τ.∆ιέλ. 
Α.Ο. 

0+395,00 
ΠΟ-10 

Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 5,60 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

73 
Τ.∆ιέλ. 
Α.Ο. 

0+593,00 
ΠΟ-10 

Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 3,90 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

74 
Τ.∆ιέλ. 
Α.Ο. 

0+785,00 
ΠΟ-10 Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 4,50 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

75 
Τ.∆ιέλ. 
Α.Ο. 

0+960,00 
ΠΟ-10 

Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 5,60 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

76 Ο22 
1+243,68 
ΠΟ-10 

Κιβ.Οχ. 4,00x1,50 30,48 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

77 Ο23 15+225,46 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 46,15 ΥΠΟΛ.ΑΡΙΣ.ΚΛΑ∆ΟΣ 

78 Ο23α 
0+084,65 
Οδού 4 

Κιβ.Οχ. 2,00x1,50 10,50 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

79 Ο23β 
0+993,50 
ΠΟ-12 

Κιβ.Οχ. 3,50x1,50 13,20 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

80 Ο24 16+163,66 Κιβ.Οχ. 4,00x2,50 46,00 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

81 Ο24α 
2+008,68 
ΠΟ-12 Κιβ.Οχ. 4,00x2,00 25,35 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

82 Ο25 
0+520,00 
ΠΟ-14 

Κιβ.Οχ. 2,00x2,00 12,10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

83 Ο26 17+727,12 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 59,09 ΥΠΟΛ.ΑΝΟΙΧ.ΤΜΗΜΑ 
84 Ο26α  Κιβ.Οχ. 2,00x1,50 8,15 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 
85 Ο27 18+038,29 Κιβ.Οχ. 2,00x2,00 46,13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
86 Ο28 18+358,86 Κιβ.Οχ. 2,00x2,00 47,91 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
87 Ο29 18+532,64 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 35,06 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

88 Ο29α 
1+424,00 
Οδού 5 

Κιβ.Οχ. 3,50x1,50 7,42 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

89 Ο30 19+708,09 Κιβ.Οχ. 4,00x2,00 50,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
90 Ο31 20+541,17 Κιβ.Οχ. 4,00x2,50 57,95 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
91 Ο32 21+281,35 Κιβ.Οχ. 2,00x2,50 51,12 ΥΠΟΛ. ΠΤΕΡΥΓ.∆ΕΞ 

92 Ο32α 
0+676,61 
Κλάδου 

Q-R 
Κιβ.Οχ. 3,50x1,50 13,54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

93 Ο33 
0+949,50 
Κλάδου 

Q-R 
Κιβ.Οχ. 4,00x3,00 35,90 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

94 ΣΟ1 
0+682,55 
ΠΟ-4 

Σωλ.Οχ. Ø800 20,05 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

95 ΣΟ2 
1+236,04  
ΠΟ-4 

Σωλ.Οχ. Ø800 42,55 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

96 ΣΟ3 
0+183.96 
Κλάδου 

 Α-Β 
Σωλ.Οχ. Ø800 23,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

97 ΣΟ4 
1+100 
ΣΟ-1 

Σωλ.Οχ. 2Ø600 23,11 
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

98 ΣΟ5 
0+091,00 
ΠΟ-14 Σωλ.Οχ. Ø800 16,35 

ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

99 ΣΟ6 0+380.00 Σωλ.Οχ. Ø600 13,50 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 
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α/α Ονοµασία Χ.Θ. 
Αρτηρίας Τύπος ∆ιαστάσεις 

b x h Μήκος Εργασία 

Κλάδου  
Κ-Λ 

100 ΣΟ7 
0+650,00 
Κλάδου 
Μ-Ν 

Σωλ.Οχ. Ø600 13,80 
ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

101 ΣΟ8 18+918,50 Σωλ.Οχ. Ø1000 47,75 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
102 ΣΟ9 21+185,00 Σωλ.Οχ. Ø1000 46,50 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ  
103 ΣΟ8α 10+720 Σωλ.Οχ. Ø800 52,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
104 ΣΟ8β 11+940 Σωλ.Οχ. Ø800 43,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

105 
Τεχν. 

∆ιέλευσης 
Οδού 

0+330 
ΚΟ-1 Σωλ.Οχ. Ø1000 20,50 ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ 

106 * - 

16+848 
Aρτηρίας 
(Περιοχή 

Α/Κ 
Λευκώνα) 

Κιβ. 
οχετός 

3,00Χ2,00 40,00 ΝΕΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

5.6.2 Πίνακας εγκάρσιων οχετών παράπλευρου δικτύου τµήµατος «∆ερβένι – 
∆ορκάδα - Ριζιανά» 60.1.1 - 60.1.2 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τεχνικά και η απαιτούµενη επέκταση 
αυτών, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες, προτείνεται η κατασκευή ιρλανδικών 
διαβάσεων στις θέσεις των τριών πρώτων τεχνικών του πίνακα των οχετών του 
παράπλευρου δικτύου του τµήµατος «∆ερβένι – ∆ορκάδα» 60.1.1 και η υπερύψωση 
τοίχου στο τέταρτο και πέµπτο τεχνικό, κατά 3µ και 2,50µ αντίστοιχα. Στο έκτο τεχνικό 
δεν απαιτείται καµία επέµβαση. Οι διαστάσεις των οχετών ενδέχεται να 
τροποποιηθούν µε την µελέτη εφαρµογής, η οποία θα συνταχθεί από τον ανάδοχο 
κατά την φάση κατασκευής, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, µετά από υδραυλικό 
έλεγχο.   

 Ακόµη, προβλέπεται η κατασκευή τάφρων στις περιπτώσεις όπου το πρανές της 
παράπλευρης οδού απολήγει επί του πρανούς επιχώµατος της αρτηρίας 
«∆ερβένι – ∆ορκάδα – Ριζιανά» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΕΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «∆ΕΡΒΕΝΙ – ∆ΟΡΚΑ∆Α» 

60.1.1 
 

Α/Α Χ.Θ. ΤΥΠΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙ
Σ 

Επέκταση 
Αριστερά 

Επέκταση ∆εξιά 

1 4+400 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 3.00x3.00 - - 
2 4+740 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 2.00x3.00 - - 
3 5+470 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 5.00x2.00 - - 

4 10+889 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 2.00x2.00 - 
Υπερύψωση πτερυγότοιχου 

3,15µ 

5 11+171 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 2.00x2.00 - 
Υπερύψωση πτερυγότοιχου 

2,50µ 

6 11+502 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 5.00x4.00 - - 
7 12+144 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 2.00x2.00 14,6µ (6µ) 
8 12+315 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 2.00x2.00 8,5µ (22,3µ) 
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9 12+466 Ε.Ο. Υφ. Κιβ. Οχ. 4.00x4.00 8µ (13µ) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΕΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «∆ΟΡΚΑ∆Α – ΡΙΖΙΑΝΑ» 

60.1.2 
 

ΟΝΟΜΑ Χ.Θ. ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ 
Ο∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Τ1 0+204,61 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR1 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ2 0+329,59 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR1 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ3 0+375.33 Κ.∆. DSR1 5,00x4,05 ΥΦΙΣΤ. 
- 0+232,61 ΣΩΛ. ΟΧ. DSR2 Φ100  

Τ19 0+547,68 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR2 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
- 0+717,15 ΣΩΛ. ΟΧ. DSR2 Φ100  

Τ22 0+874,80 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR2 4,00x4,00 - 
- 0+143,30 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR2 1,00x2,00   

0+477,78 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR2 3,00x2,80 ΥΦΙΣΤ. 
Τ23 

0+371,18 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR3 3,00x2,80 ΕΠΕΚΤ. 
- 0+427,32 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR1 1,00x1,00 - 
- 0+499,13 ΣΩΛ. ΟΧ. ASR1 Φ80 - 

0+521.94 Κ.∆. ASR2 5,00x4,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ24 

0+428.91 Κ.∆. DSR3 5,00x4,00 ΝΕΑ 
Τ25 0+729,62 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR3 2,00x3,00 - 
Τ26 0+927,13 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR3 2,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ27 1+099,68 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR3 1,00x1,70 ΥΦΙΣΤ. 
Τ29 1+329,32 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR3 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ30 1+347.98 Κ.∆. DSR3 5,00x5,05 ΥΦΙΣΤ. 
Τ31 1+618,47 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR3 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
T36 0+002,50 Κ.∆. DSR4 8,50x4,50 ΝΕΑ 

0+382,98 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR2.1 1,00x1,30 ΥΦΙΣΤ. 
T37 

0+406,64 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR4 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ38 0+595,11 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR4 2,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ40 0+954,63 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR4 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 

0+090,00 Κ.∆. ASR2.2 5,00x4,10 ΥΦΙΣΤ. 
Τ41 

1+172,88 Κ.∆. DSR4 5,00x4,10 ΥΦΙΣΤ. 
Τ42 1+355,02 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR4 2,00x3,00 ΕΠΕΚΤ. 
Τ43 1+696,55 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR4 3,00x3,00 ΕΠΕΚΤ. 

0+532,43 ΚΙΒ. ΟΧ. ASRA 1,00x1,60 ΥΦΙΣΤ. 
Τ45 

0+385,69 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 2,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
0+975,65 ΚΙΒ. ΟΧ. ASRA 4,00x2,10 ΥΦΙΣΤ. 

T46 
0+849,20 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 5,00x5,00 - 

T47 1+770,05 Κ.∆. ASRA 6,50x4,35 ΥΦΙΣΤ. 
T47 1+651,94 Κ.∆. DSR5 6,50x4,35 ΥΦΙΣΤ. 

1+811,80 ΚΙΒ. ΟΧ. ASRA 5,50x3,00 ΥΦΙΣΤ. 
T48 

1+705,32 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 6,00x3,00 ΕΠΕΚΤ. 
1+970,14 ΚΙΒ. ΟΧ. ASRA 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 

T49 
1+788,51 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 

Τ50 2+005,07 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 2,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
0+185,80 Κ.∆. ASR3 5,00x5,40 ΥΦΙΣΤ. 

T51 
2+360,29 Κ.∆. DSR5 5,00x5,40 ΥΦΙΣΤ. 
0+595,07 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR3 4,50x2,50 ΥΦΙΣΤ. 

T52 
2+850,23 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 5,00x3,00 ΕΠΕΚΤ. 
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1+136,85 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR3 6,00x4,00 ΝΕΟΣ 
T53 

3+316,80 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 6,00x4,00 ΕΠΕΚΤ. 
1+700,03 Κ.∆. ASR3 5,00x4,45 ΥΦΙΣΤ. 

T54 
3+863,25 Κ.∆. DSR5 5,00x5,00 ΥΦΙΣΤ. 
1+726,59 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR3 2,20x1,90 ΥΦΙΣΤ. 

T55 
3+912,17 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 3,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 
2+082,80 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR3 4,00x4,00 ΝΕΟΣ 

T56 
4+248,66 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 4,00x4,00 ΝΕΟΣ 
2+345,00 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR3 1,00x2,00 ΕΠΕΚΤ. 

- 
4+477,72 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 1,00x2,00   

- 4+927,17 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 2,00x2,00   
- 5+114,98 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR5 4,00x3,00   
- 2+791,03 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR3 2,00x2,00   
- 0+382,00 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR4 2,00x2,00   
- 0+705,98 ΚΙΒ. ΟΧ. ASR4 5,00x3,00   

Τ60 0+579,46 ΚΙΒ. ΟΧ. DSR6 5,00x3,00 ΕΠΕΚΤ. 
 
5.7 Αποχέτευση Γεφυρών 
 

Τα όµβρια που θα συλλέγονται από το κατάστρωµα σε αποχετευτικά σηµεία θα 
απορρέουν σε διαµήκεις αγωγούς που θα αναρτηθούν από την πλάκα του φορέα των 
γεφυρών. 

 
 

6.  ΕΡΓΑ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  –  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

Στο έργο προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ασφάλειας και οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήµανσης µε βάση την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

6.1 Στηθαία ασφαλείας 

 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/ο/4371/24-10-11 εγκύκλιο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (Α∆Α: 
45Ο11-ΧΚ4) το έργο υπάγεται στην κατηγορία «έργα υπό εκτέλεση» σ’ ότι αφορά την 
εφαρµογή της σχετικής Εγκυκλίου 17 και των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. Συνεπώς: 

Στα άκρα του αυτοκινητόδροµου και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο θα τοποθετηθούν 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ΜΣΟ-2, ΜΣΟ-1 στις θέσεις που  προβλέπονται από την 
αντίστοιχη Τεχνική Μελέτη και σύµφωνα µε τα Π.Κ.Ε. 

Ειδικά στο ΤΜΗΜΑ Α΄ και για τον διαχωρισµό των κλάδων του αυτοκινητόδροµου, στα 
πρώτα 3,94χλµ. όπου εφαρµόζεται διατοµή για δυσχερή τµήµατα, χρησιµοποιείται 
αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεµα (New Jersey). Σε όλο το υπόλοιπο 
τµήµα τοποθετούνται στην κεντρική νησίδα (σύµφωνα µε την τυπική διατοµή της Ε.Ο.) 
µονόπλευρα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεµα (New Jersey). Στις γέφυρες και 
γενικά στα τεχνικά όπου απαιτείται, τοποθετούνται χαλύβδινα στηθαία ΣΤΕ-1. 
 

6.2 Σήµανση  

6.2.1 Κατακόρυφη σήµανση 

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

6.2.2 ∆ιαγράµµιση 

Η διαγράµµιση θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και µε υλικό αντοχής και 
αντανακλαστικότητας σύµφωνα µε τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 
 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι : 
Οι οριογραµµές του αυτοκινητοδρόµου διαµορφώνονται ως συνεχείς γραµµές πλάτους 
0,25µ., ενώ οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ λωρίδων διερχόµενης κυκλοφορίας 
διαµορφώνονται ως διακεκοµµένες πλάτους 0,15µ. 
 

6.3 Σήµανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής  

Επίσης θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο : 

Τα οποιαδήποτε έργα σήµανσης – ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του 
έργου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας µε παρακαµπτήριους οδούς και για 
οποιοδήποτε λόγο ασφαλείας. Επιπλέον όπου απαιτείται προβλέπεται προσωρινή 
διαγράµµιση για τις εκτροπές της κυκλοφορίας και για όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί. 
 
Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση θα γίνεται σύµφωνα την προδιαγραφή σήµανσης 
εκτελούµενων έργων που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9.7.03 απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 
6.4 Περίφραξη αυτοκινητοδρόµου 

Προβλέπεται ο αυτοκινητόδροµος και οι κόµβοι να περιφραχθούν πλήρως µε 
περίφραξη µέσου ύψους 1,62µ. η οποία θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι παράπλευρες οδοί παραµένουν εκτός περίφραξης. Το ίδιο 
ισχύει για τις τάφρους συνεχείας. 
 

6.5 Οριοθέτηση απαλλοτριωµένης ζώνης 

Προκειµένου να καθορισθεί µονοσήµαντα και λεπτοµερειακά το όριο απαλλοτρίωσης, 
ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει δείκτες οριοθέτησης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και το 
εγκεκριµένο Κτηµατολόγιο. 

 

7.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  

Η παρούσα εργολαβία περιλαµβάνει : 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

• Ηλεκτροφωτισµό των Ανισόπεδων Κόµβων Στρυµονικού, Λευκώνα και Κ. Χριστού 
καθώς και των γεφυρών ποταµού Στρυµόνα, ρέµατος Κρουσοβίτη και διέλευσης της 
αρτηρίας πάνω από την υφιστάµενη Σιδηροδροµική Γραµµή. 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

• Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισµού στους κλάδους του κόµβου Κιλκίς – Λαγκαδά 
(Ασσήρου) και σε µικρό µήκος της συνδετήριας ∆ορκάδας 
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• Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναµονής καθ΄ όλο το µήκος του έργου, τόσο στο 
ΤΜΗΜΑ Β΄όσο και στο ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 

8.  ∆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. στις περιοχές κατασκευής 
του έργου, ακόµη και αυτών που επισηµαίνονται στις µελέτες,  προκειµένου να 
φροντίσει για την µετατόπιση ή την προστασία τους και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την κατασκευή.  

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Ενδεικτικά, εκτός από τα δίκτυα χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, αναφέρονται και 
τα εξής δίκτυα που απαντώνται κατά µήκος του τµήµατος Στρυµονικό – Χριστός 
(60.2.2) : 
 
• Αγωγός φυσικού αερίου που διασταυρώνει τον αυτοκινητόδροµο περί την Χ.Θ. 

15+980,00 
• Γραµµή Υψηλής Τάσης της ∆ΕΗ περί τις Χ.Θ. 11+154 και 18+402 του 

αυτοκινητόδροµου 
• Υπόγειο αρδευτικό δίκτυο πίεσης που εκτείνεται µεταξύ των Χ.Θ. 16+000 και 

21+910 των έργων του αυτοκινητόδροµου 
• Aρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα τα οποία υπάγονται στον Γ.Ο.Ε.Β. Σερρών και 

ελέγχονται από τους ΤΟΕΒ ∆ηµητριτσίου - Στρυµονικού, Προβατά και 
Σιδηροκάστρου. 

 
Στην Οριστική Μελέτη Οδοποϊίας του εν λόγω τµήµατος περιλαµβάνεται η µηκοτοµή 
του Αγωγού φυσικού αερίου στην Χ.Θ. 15+980 και οι γενικές κατασκευαστικές οδηγίες 
της ∆.Ε.Π.Α. που πρέπει να εφαρµοστούν για την ασφαλή διέλευση της αρτηρίας 
πάνω από τον Αγωγό Φυσικού Αερίου υψηλής πίεσης. Αν και λόγω της υψοµετρικής 
διαφοράς µεταξύ Αγωγού και αρτηρίας δεν προκύπτει απαίτηση για κατασκευή έργου 
προστασίας του, ενδεχόµενα να προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης κάποιων 
προστατευτικών εργασιών, κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Όλες οι 
πραγµατοποιούµενες εργασίες θα επιβλέπονται από προσωπικό της ∆ΕΠΑ. 

 

9.  ΕΡΓΑΣ ΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Σε όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση µετά 
την ολοκλήρωση της κατασκευής τους θα εγκατασταθεί χλοοτάπητας  µε τις µεθόδους 
υδροσποράς κλπ. µε υλικά της απόλυτης έγκρισης της Ε.Ο.Α.Ε.  
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10 .  ΜΕΛΕΤΕΣ  

10.1 ∆ιατιθέµενες µελέτες 

Τίτλος Μελέτης 

Μελέτες οδοποιίας 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας και Παράπλευρου ∆ικτύου τµήµατος 
60.2.2 

Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας  από Χ.Θ. 0-103 έως Χ.Θ. 4+194 
τµήµατος 60.2.2 

Τροποποίηση Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας Αρτηρίας από χ.θ. 19+200 – χ.θ. 
20+680 και Παράπλευρη Οδός ΠΟ7 

Οριστική Μελέτη Α/Κ Στρυµονικού 

Οριστική µελέτη Οδοποιίας κλάδων εισόδου – εξόδου κόµβου Προβατά,  
Παράπλευρη Οδός ΠΟ-10 

Οριστική µελέτη Οδοποιίας Χ.Θ. 10+880 – 12+620 – Ηµικόµβος Προβατά 

Ανασύνταξη Μηκοτοµής της αρτηρίας από χ.θ. 6+500 έως χ.θ. 15+500  

Οριστική Μελέτη Α/Κ Λευκώνα 

Οριστική Μελέτη Α/Κ Κ. Χριστού 

Οριστική µελέτη Σήµανσης τµήµατος 60.2.2 

Μελέτη ΧΣΑ κάθετου Άξονα  

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Οριστική Μελέτη Α/Κ Κιλκίς Λαγκαδά (Ασσήρου) 

Οριστική Μελέτη Α/Κ ∆ορκάδας 

Οριστική  Μελέτη Παράπλευρου δικτύου Τµήµατος 60.1.1 

Οριστική  Μελέτη Παράπλευρου δικτύου Τµήµατος 60.1.2 

Οριστική Μελέτη Σήµανσης & Ασφάλειας τµήµατος 60.1.1 

Οριστική Μελέτη Σήµανσης & Ασφάλειας τµήµατος 60.1.2 

Μελέτες τεχνικών έργων 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
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Οριστική Μελέτη  Τεχνικού Κ/∆ (ΤΚ∆1)  Α/Κ Στρυµονικού  

Οριστική Μελέτη  Τεχνικού Επέκτασης υφιστάµενης Κ/∆ (ΤΚ∆3) οδού Προβατά 
–  Τυρολόης 

Οριστική Μελέτη  Τεχνικού Κ/∆ (ΤΚ∆4) κάθετης οδού 4 

Οριστική Μελέτη  Τεχνικού  Κ/∆ (ΤΚ∆5) κλάδου Μ-Ν  Α/Κ Λευκώνα 

Οριστική Μελέτη  Τεχνικού Κ/∆ (ΤΚ∆6) τοπικής οδού 

Οριστική Μελέτη  Τεχνικού Κ/∆ (ΤΚ∆7) Ανισόπεδου Κόµβου Χριστού 

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΚ∆8)  

Οριστική Μελέτη  Τεχνικού Κ/∆ (ΤΚ∆9) τοπικής οδού 

Οριστική Μελέτη  Τεχνικού Κ/∆ (ΤΚ∆10)  

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-1) διώρυγας 5Κ 

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-2) ποταµού Στρυµόνα  

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-3) ποταµού Κρουσοβίτη (µόνο ο αριστερός 
κλάδος)  

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-4) τάφρου Μπελίτσας 

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-5) οδού 7 και διώρυγας 3Κ  

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-6) διώρυγας 2Κ  

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-7) χειµάρρου Νεράιδας  

Οριστική Μελέτη  Γέφυρας (ΤΥ-8) διώρυγας 3Κ 

Οριστική Μελέτη Γέφυρας (ΤΥ-9) διώρυγας 5Κ 

Οριστική Μελέτη Γέφυρας (ΤΥ-10) ποταµού Κρουσοβίτη 

Οριστική Μελέτη Γέφυρας (ΤΥ-11) τάφρου Μπελίτσας 

Μελέτες αποχέτευσης-αποστράγγισης 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης τµήµατος 60.2.2 

Υδραυλική Μελέτη Τεχνικού ΤΥ-2 στη Χ.Θ. 7+099,79 

Υδραυλική Μελέτη Τεχνικών ΤΥ-3 & ΤΥ-10 

Υδραυλική Μελέτη Τεχνικού ΤΥ-7 (Χείµαρρος Νεράιδας) 
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Υδραυλική Μελέτη Τεχνικού ΤΥ-6Α 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης τµήµατος 60.1.1 

Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Οριστική Μελέτη Οδοφωτισµού Ανισόπεδου Κόµβου Στρυµονικού 

Οριστική Μελέτη Οδοφωτισµού Ανισόπεδου Κόµβου Λευκώνα 

Οριστική Μελέτη Οδοφωτισµού Ανισόπεδου Κόµβου Κ. Χριστού 

Οριστική µελέτη οδοφωτισµού γεφυρών ποταµού Στρυµόνα και ρέµατος 
Κρουσοβίτη 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

Οριστική µελέτη οδοφωτισµού Ανισόπεδου κόµβου Κιλκίς – Λαγκαδά 

Οριστική µελέτη οδοφωτισµού Ανισόπεδων κόµβων ∆ορκάδας, Καρτερών 

Περιβαλλοντικές µελέτες  

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Χ.Θ. -0+103 έως Χ.Θ. 21+900 

Γεωλογικές µελέτες  

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Γεωλογική µελέτη Χ.Θ. 3+500 – Χ.Θ. 21+900 

Γεωλογική µελέτη Χ.Θ. -0+103 – Χ.Θ. 4+194  

 Εκθέσεις Αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών Ερευνών 

Εκθέσεις αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών χωµατουργικών 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών γέφυρας Στρυµόνα (ΤΥ2) 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικού ΤΚ∆4  

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικού ΤΥ8 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών Χ.Θ. 7+375 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών ΤΥ4 Χ.Θ. 15+312,  

ΤΥ8 Χ.Θ. 18+900  
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Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικού ΤΥ3 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικών ΤΥ5, ΤΥ6, ΤΥ7 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικού ΤΥ10 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικού ΤΚ∆6 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικού ΤΚ∆8 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών Χ.Θ. 17+000 – Χ.Θ.  22+000 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικών ΤΥ8, ΤΥ9, ΤΥ11 

Έκθεση αποτελεσµάτων Γεωτεχνικών ερευνών τεχνικού ΤΥ1 

Γεωτεχνικές µελέτες 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Γεωτεχνική µελέτη τεχνικού ΤΥ9, Χ.Θ. 0+594 

Γεωτεχνική µελέτη τεχνικού ΤΥ8, Χ.Θ. 0+184 

Γεωτεχνική µελέτη επιχωµάτων ορυγµάτων οδού Χ.Θ.0+103 – Χ.Θ. 4+194 

Γεωτεχνική αξιολόγηση τεχνικού ΤΚ∆9 Χ.Θ. 7+368 

Γεωτεχνική µελέτη υψηλού επιχώµατος Χ.Θ. 1+700 – 1+880 

Γεωτεχνική µελέτη γέφυρας ΤΚ∆8 

Γεωτεχνική αξιολόγηση και µελέτη επιχωµάτων 

Λοιπές Μελέτες 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Τοπογραφικές αποτυπώσεις Χ.Θ. 3+500 - Χ.Θ.22+000 

Μελέτη Κτηµατογράφησης 

Οριστική Μελέτη Κτηµατολογίου 

Οριστική Μελέτη Κτηµατολογίου Χ.Θ.  0-103 έως Χ.Θ. 4+194 

Τοπογραφική αποτύπωση για Ριζιανά-Λευκώνας  
(2° υποτµήµα) Χ.Θ.0+000 - Χ.Θ.3+500 

  
10.2 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 παρακάτω µελέτες : 
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•    Όλες τις µελέτες που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 
της Ε.Σ.Υ. 

•    Μελέτη εφαρµογής αποκατάστασης στραγγιστικών και αποχετευτικών δικτύων 

• Μελέτη κατακόρυφης αντιστήριξης στις θέσεις διαπλάτυνσης της οδού και όπου 
υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεταξύ του υφισταµένου αριστερού και του νέου 
δεξιού κλάδου, η οποία καθιστά αναγκαία την κατασκευή αντιστήριξης µεταξύ των 
δυο κλάδων κατά την φάση κατασκευής του έργου. 

•    Μελέτες χωροθέτησης των ΜΕΡ 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση οποιαδήποτε µελέτη απαιτηθεί 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µετά από σχετική εντολή της Εταιρίας µε αµοιβή.  

Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται σύµφωνα 
µε τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και µε την 
εφαρµογή έκπτωσης 50% στην προεκτιµώµενη αµοιβή.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι 
συµβατά µε ASCII files. 
 
 

11 .  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  

Οι απαλλοτριώσεις στα τµήµατα 60.1.1, 60.1.2 και 60.2.2 έχουν συντελεστεί µε τις 
παρακάτω ΚΥΑ : 
 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Κ.Υ.Α. 1001940/110/0010/19-1-1995, Κ.Υ.Α. 1002137/139/0010/19-1-1995 και Κ.Υ.Α. 
1072840/4366/0010/1-7-1994, Κ.Υ.Α. 1030144/2191/0010/30.03.2006, Κ.Υ.Α. 
1030145/2192/0010/30.03.2006, Κ.Υ.Α. 1031885/1377/0010/21.07.2010 και Κ.Υ.Α. 
1084633/5849/0010/25.09.2009. 
 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Κ.Υ.Α. 1031285/2292/0010/07.04.05, Κ.Υ.Α. 1037380/2399/0010/05.05.2009, Κ.Υ.Α. 
1031442/2361/0010/07.04.2005. 
 
 

12 .  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣ ΙΕΣ  
 

Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από 
σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του 
Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 3669/2008. 
 

 
13 .  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Για το τµήµα «Ριζιανά – Λευκώνας (2ο υποτµήµα)» έχει εκπονηθεί Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 
101821/27.2.2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία περιλαµβάνεται στα 
Παραρτήµατα της ΕΣΥ.  
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ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Για το τµήµα 60.1.1 «∆ερβένι – ∆ορκάδα» έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 68220/2-9-1998 ΚΥΑ 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ακολούθως έγινε και συµπληρωµατική 
περιβαλλοντική θεώρηση στα πλαίσια επικαιροποίησης των εγκεκριµένων 
Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 100347/12.6.2001 
έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 68220/2-9-1998 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων παρατάθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 140959/16-6-2009 ΚΥΑ. 

Για το τµήµα 60.1.2 «∆ορκάδα - Ριζιανά» έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 43355/31-10-1996 ΚΥΑ 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ακολούθως έγινε και συµπληρωµατική 
περιβαλλοντική θεώρηση στα πλαίσια επικαιροποίησης των εγκεκριµένων 
Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 83949/5.9.2002 
έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 43355/31-10-1996 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 105336/14-11-2006 
ΚΥΑ ΕΠΟ. 

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύουν τα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου και θα πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 

Eπισηµαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι αναφέρονται µεταξύ των άλλων και σε 
ειδικές προβλέψεις προστασίας που αφορούν εργοταξιακό και κυκλοφοριακό θόρυβο, 
διασταυρώσεις του έργου µε δίκτυα υποδοµής, διασταυρώσεις ή γειτνιάσεις µε 
ποτάµια ή ρέµατα, εµπλοκές µε αρχαιολογικούς χώρους, διαβάσεις για την πανίδα, 
κάποια τεχνικά θέµατα κλπ. 

Όπως αναφέρεται και στην ΕΣΥ, όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων 
(δανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι 
απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, 
σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνησης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού 
διαχωρισµού κλπ.) θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε την 
κείµενη Νοµοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα ανωτέρω θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπ’ όψη και κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε 
σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση των επί µέρους δράσεων. 

 
 

1 4 .  ΧΑΡΤΗΣ  

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί 
συµβατικό έγγραφο.  
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