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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ  Α.Ε.                     EΡΓΟ: «Εργασίες ολοκλήρωσης του έργου : 
«Βελτίωση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας στον οδικό άξονα 
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου (Ε.Ο.16), 
Τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα (ΝR16.10 – 
16.20) [από Χ.Θ. 18+640 έως Χ.Θ. 
19+520 και από Χ.Θ. 22+980 (πέρας 
Ι/Κ Λακκιάς) έως Χ.Θ.29+750 
(Ν.Θεσ/νίκης) και από Χ.Θ. 23+957 
έως 28+773 (Ν. Χαλκιδικής)]» 

 
 

            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.016.000 Ευρώ 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
  
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η Εθνική Οδός (E.Ο) «Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου», περιλαμβάνει το τμήμα Θέρμη – 
Όρια Νομού Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστα, συνολικού μήκους 23,4 χλμ. (Χ.Θ. 14+700 – 
Χ.Θ. 30+750 & Χ.Θ 21+440 – Χ.Θ 28+773, όπου η Χ.Θ. 30+750 ταυτίζεται με Χ.Θ 
21+440) ξεκινά από τον κόμβο Θέρμης με την νέα Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων 
Μουδανιών, διέρχεται από την Νέα Ραιδεστό, τα Λουτρά Θέρμης, τα Βασιλικά και 
καταλήγει στον ισόπεδο κόμβο της παράκαμψης του οικισμού της Γαλάτιστας.   

          
Το πλάτος οδοστρώματος της υπάρχουσας Ε.Ο. «Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου σε 
πάρα πολλές θέσεις, είναι ιδιαίτερα περιορισμένο (από 6,50μ- 6,70μ) ενώ παρουσιάζει 
πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, λόγω του ότι διέρχεται από την ευρύτερη 
οικιστική περιοχή των Δήμων Θέρμης (οικισμοί Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, κλπ.) και 
Βασιλικών (οικισμοί Βασιλικών, Αγ. Αναστασίας, Γαλαρινού, κλπ.) καθώς και από την  
ΒΙΠΕ Θέρμης, όσο και από την προγραμματισμένη  εγκατάσταση της Ζώνης 
Καινοτομίας στην περιοχή ΣΕΔΕΣ, δηλαδή περιοχές με διαρκώς  αυξανόμενη οικιστική 
ανάπτυξη - αστικοποίηση.  

             
Ειδικότερα το τμήμα Θέρμη – Όρια Νομού Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστα εξαιτίας των 
τεταμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών της, των υψηλών ταχυτήτων που 
αναπτύσσονται, τη διέλευση του από υφιστάμενους οικισμούς, σε συνδυασμό με το 
περιορισμένο πλάτος οδοστρώματος, παρουσιάζει αυξημένα προβλήματα οδικής 
ασφάλειας αρκετά από τα οποία μελετήθηκαν παλαιότερα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπως η ανακατασκευή του ισόπεδου κόμβου Λακκιάς, του 
ισόπεδου κόμβου Φιλοθέης και εργασίες ασφαλτικών, σήμανσης-ασφάλειας κατά 
θέσεις, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στα πλαίσια βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων πριν 
την ανάληψη της αρμοδιότητας για το έργο από την Ε.Ο.Α.Ε.  
 
Κατόπιν,  με αρμοδιότητα της Ε.Ο.Α.Ε., ως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί 
σε πλήρη κυκλοφορία τα εξής τμήματα:  
 
ΤΜΗΜΑ Α: «Θέρμη – όρια Νομού Θεσσαλονίκης»  
1. Υποτμήμα από Θέρμη έως Ν. Ραιδεστό (Χ.Θ. 14+800 έως Χ.Θ. 18+640) 
συμπεριλαμβανομένων των: 
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- Κυκλικού Κόμβου Θέρμης (χ.θ. 14+980) και 
- Ισόπεδου Κόμβου Διεύθυνσης Συγκοινωνιών (χ.θ. 17+640). 

2.  Υποτμήμα από Ν. Ραιδεστό έως Ι/Κ Λακκιάς,  (Χ.Θ. 19+520 έως Χ.Θ. 22+700) 
3.  Υποτμήμα από έξοδο Βασιλικών μέχρι όρια Ν. Θεσ/νίκης (Χ.Θ. 29+750 έως Χ.Θ. 
30+866) συμπεριλαμβανομένου του Ισόπεδου Κόμβου Α’ Οικισμού Αγίας 
Αναστασίας (Χ.Θ. 30+170), ο οποίος ολοκληρώθηκε με ενσωματωμένη την Κάθετη 
οδό ΚΟ1. 

 
         ΤΜΗΜΑ Β: «Όρια Νομού Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστα»  

1. Υποτμήμα από όρια Ν. Θεσ/νίκης μέχρι Ισόπεδο Κόμβο σύνδεσης με παλιά Εθνική 
Οδό (Χ.Θ. 30+866 έως Χ.Θ. 33+380) συμπεριλαμβανομένου των: 

- Ισόπεδου Κόμβου Γαλαρινού (Χ.Θ. 32+280)  
- Ισόπεδου Κόμβου σύνδεσης με παλιά Εθνική Οδό (Χ.Θ. 33+380), ο οποίος 
ολοκληρώθηκε με ενσωματωμένη την Κάθετη οδό ΚΟ2. 

 
Στα ανωτέρω τμήματα ολοκληρώθηκαν εργασίες κατά θέσεις διαπλάτυνσης, ώστε να 
αποκτήσουν διατομή κατά ΟΜΟΕ τύπου «β2σ» - πλάτους οδοστρώματος 11,00μ, 
καθώς και κατά θέσεις υπερύψωσης ενίσχυσης ή/και ανακατασκευής του 
οδοστρώματος. Στις εργασίες συμπεριλήφθηκε η πλήρης αναμόρφωση (κρασπέδωση, 
σηματοδότηση, φωτισμός, διαγράμμιση κλπ.) των ανωτέρω Ισόπεδων Κόμβων.  

 
         Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι ολοκλήρωση των υπολειπόμενων τμημάτων και 

Ισόπεδων Κόμβων μεταξύ Θέρμης και Γαλάτιστας, προς υλοποίηση των επεμβάσεων 
βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – 
Πολύγυρου (ΕΟ 16).   
Οι επεμβάσεις εντοπίζονται για:  
i) το τμήμα Α’ «Θέρμη – όρια Νομού Θεσσαλονίκης» στα υποτμήματα: 

 από Χ.Θ. 18+640 έως Χ.Θ. 19+520 και  
 από Χ.Θ. 22+980 (πέρας Ι/Κ Λακκιάς) έως Χ.Θ.29+750.  
 

ii) το τμήμα Β΄«Όρια Νομού Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστα» στο υποτμήμα: 
από Χ.Θ. 23+957 έως 28+773 (ή άλλως από Χ.Θ.  33+380 έως 38+200) 
συμπεριλαμβανομένου τμήματος τριών χιλιομέτρων νέας χάραξης από Χ.Θ.  23+957 
έως Χ.Θ. 26+980 (ή άλλως από Χ.Θ.  33+380 έως Χ.Θ. 36+290). Επιπροσθέτως 
συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες συναρμογής του οδοστρώματος με το 
ανάντι  κατασκευασθέν από προηγούμενη εργολαβία τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 29+940 
και Χ.Θ.29+957.      
 
Tο συνολικό μήκος της οδού στο οποίο θα γίνουν επεμβάσεις στα πλαίσια του έργου 
είναι της τάξης των 12,5  χλμ.  

 
Η προβλεπόμενη διατομή είναι η β2σ των ΟΜΟΕ-Δ/2001, πλάτους οδοστρώματος 
11μ., με μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ., λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ. και 
ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 1,50μ. ανά κατεύθυνση. 
 
 

         Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις αφορούν στη διαπλάτυνση κατά τμήματα της οδού, 
στην επέκταση υφιστάμενων  και κατασκευή νέων τεχνικών, στην πλήρη αναμόρφωση 
οκτώ (8) ισόπεδων κόμβων (Σουρωτής, Περιστεράς, δυτ. εισόδου Βασιλικών, β’ 
σύνδεσης με την Π.Ε.Ο., Ι/Κ στη 27+350, Σφαγείων, Γαλάτιστας, καθώς και την 
ολοκλήρωση της κατασκευής στην οριστική του μορφή του ισόπεδου κόμβου α’ 
σύνδεσης με την Π.Ε.Ο. στη  Χ.Θ. 23+890.  
Επιπροσθέτως, αφορούν στην οργάνωση της κυκλοφορίας των πεζών με κατασκευή 
πεζοδρομίων, στην παραλλαγή θιγόμενων δικτύων ΟΚΩ, στην κατασκευή 
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επιφανειακών και υπόγειων έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας της 
οδού και στην αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της (διαγράμμιση, 
πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία 
ασφαλείας, φωτεινή σηματοδότηση, οδοφωτισμός, κλπ). 
      

 
 
2.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -  ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Έργο διακρίνεται στα εξής δύο τμήματα: 

 Τμήμα  «Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης», μήκους 7,6 χλμ. περίπου όπου 
πραγματοποιούνται επεμβάσεις στα υποτμήματα από Χ.Θ. 18+640 έως Χ.Θ. 
19+520 (οικισμός Ν.Ραιδεστού) και από Χ.Θ. 22+980 (πέρας Ι/Κ Λακκιάς) έως 
Χ.Θ.29+750.  

 Τμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα», μήκους 4,9 χλμ. περίπου από 
Χ.Θ. 23+957 (Ι/Κ Σύνδεσης με Π.Ε.Ο) έως 28+773 (Ι/Κ Γαλάτιστας), ή άλλως 
από Χ.Θ.  33+380 έως 38+200, συμπεριλαμβανομένου τμήματος περίπου 
τριών χιλιομέτρων νέας χάραξης από Χ.Θ.  23+957 έως Χ.Θ. 26+980 (ή 
άλλως από Χ.Θ.  33+380 έως Χ.Θ. 36+290). Επιπροσθέτως 
συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες συναρμογής του οδοστρώματος 
με το ανάντι  κατασκευασθέν από προηγούμενη εργολαβία τμήμα μεταξύ των 
Χ.Θ. 29+940 και Χ.Θ.29+957.      

          
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται σε γενικές γραμμές τα παρακάτω:  
 
α.   Η κατά τόπους διαπλάτυνση των προαναφερθέντων υποτμήματων, ώστε να 

αποκτήσουν διατομή κατά ΟΜΟΕ τύπου «β2σ» - πλάτους οδοστρώματος 
11,00μ, η κατά τόπους διαπλάτυνση και υπερύψωση του οδοστρώματος και οι 
αναγκαίες εργασίες ενίσχυσης-ανακατασκευής του οδοστρώματος, όπου 
παρουσιάζονται φθορές αυτού.  

 
β.  Η πλήρης αναμόρφωση (κρασπέδωση, σηματοδότηση, φωτισμός, γραμμική 

οριοσήμανση κλπ. ) των εξής οκτώ (8) Ισόπεδων Κόμβων: 
Τμήμα Α 
 Ι/Κ Σουρωτής (διασταύρωση, περί τη  Χ.Θ. 23+775) 
 Ι/Κ Περιστεράς (διασταύρωση, περί τη Χ.Θ. 25+320) 
 Ι/Κ Δυτ. Εισόδου Βασιλικών (στη συμβολή περί τη Χ.Θ. 26+600) 
Τμήμα Β 
 Ι/Κ στη Χ.Θ. 23+890 (για την αποκατάσταση – α’ σύνδεσης με Π.Ε.Ο)  
 Ι/Κ στη   Χ.Θ. 27+000 (Χ.Θ. 36+420) (για την αποκατάσταση – β’ σύνδεσης 

με Π.Ε.Ο) 
 Ι/Κ  στη  Χ.Θ. 27+350 (Χ.Θ. 36+780) 
 Ι/Κ στη  Χ.Θ. 28+000 (Χ.Θ.37+433) (Σφαγείων) 
 Ι/Κ Γαλάτιστας (Χ.Θ.37+993) 

 
γ.   Η αναβάθμιση και ανακατασκευή των κάθετων και δευτερευουσών οδών στις 

θέσεις των κόμβων σε μήκος που καθορίζεται από τη ζώνη επιρροής του κόμβου 
στην κάθε περίπτωση και όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές μελέτες. 

 
δ.   Η κατασκευή υπόγειου αγωγού ομβρίων στον οικισμό Ν. Ραιδεστού για την 

αντιπλημμυρική προστασία της αρτηρίας στο τμήμα της που διέρχεται από 
αυτόν.   
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ε. Η παραλλαγή του δικτύου ύδρευσης του δ.δ. Βασιλικών, σύμφωνα με τη σχετική  
μελέτη, στη ζώνη εμπλοκής του υφιστάμενου δικτύου με το προς κατασκευή 
οδικό έργο. 

 
 
Στο αντικείμενο της εργολαβίας εκτός από τις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται και 
οι παρακάτω: 

1. Μικρά τεχνικά έργα (επενδεδυμένες τάφροι, μικροί κιβωτοειδείς και σωληνωτοί 
οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, επεκτάσεις υφισταμένων τεχνικών). 

2. Μεγάλα τεχνικά (1 γέφυρα, 2 άνω διαβάσεις και 1 μεγάλος κιβωτοειδής οχετός) 
3. Εργασίες σήμανσης- ασφάλειας και οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης.  
4. Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης. 
5. Εργασίες επένδυσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας κοίτης τεχνικών.  
6. Εργασίες ηλεκτροφωτισμού όλων των κόμβων και υποδομή φωτεινής 

σηματοδότησης, όπου προβλέπεται. 
7. Λοιπές, μικρότερης έκτασης σημειακές παρεμβάσεις κατά μήκος της ζώνης των 

έργων, εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστωθεί έλλειμμα οδικής ασφάλειας και 
κατόπιν σχετικών εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 
 
3.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1   Κεντρική Αρτηρία 

 
Υποτμήμα «Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης»: Θα γίνουν εργασίες ενίσχυσης- 
ανακατασκευής οδοστρώματος της υφιστάμενης οδού, όπου απαιτείται και 
διαπλάτυνση κατά περίπτωση σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες. 

 
Ειδικότερα:  

 Εκτός οικισμών θα γίνει διαπλάτυνση, μονόπλευρά ή αμφίπλευρα κατά 
περίπτωση σε τμήματα, ώστε να αποκτήσουν διατομή 7,5μ/11,00μ (β2σ), 
δηλαδή μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ., λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ. 
και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 1,50μ. ανά κατεύθυνση. 

 Στα αστικά τμήματα θα γίνει διαπλάτυνση τοπικά και όπου η διατομή της οδού 
γενικώς είναι μικρότερη από 11,00μ. . 

 Στα τμήματα με βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξη, όπου υπάρχει συνεχής 
παρουσία προσβάσεων - κυκλοφοριακών συνδέσεων και όπου γενικά η οδός 
διαπλατύνεται με την προσθήκη λωρίδας πολλαπλών χρήσεων, στην οποία θα 
συναρμόζονται οι οδοί κυκλοφοριακής σύνδεσης των παρόδιων εγκαταστάσεων. 

 Στις περιοχές των κόμβων, όπου η οδός θα διαπλατυνθεί για την ανάπτυξη των 
κόμβων σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες. 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σε αστικά τμήματα και σε ορισμένα τμήματα βιοτεχνικής 
/βιομηχανικής χρήσης θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα / πεζοδρόμια σύμφωνα με 
τις σχετικές μελέτες. 

 
Υποτμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα»: Θα γίνει διαπλάτυνση και 
ανακατασκευή του οδοστρώματος της υφιστάμενης οδού, σύμφωνα με τις σχετικές 
μελέτες. 

 
Πιο συγκεκριμένα: 

 
 Υποτμήμα (νέας χάραξης) από ΧΘ 23+957 έως  Χ.Θ. 26+980 (ή άλλως από 

Χ.Θ. 33+380 έως Χ.Θ. 36+290). 
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Η χάραξη του υποτμήματος αυτού (μήκους 3,0 χλμ. περίπου) οδεύει νότια της 
υφιστάμενης Π.Ε.Ο. σε ανάγλυφο αρχικώς πεδινό και εν συνεχεία λοφώδες. 
Πλέον της κατασκευής της αρτηρίας προβλέπεται η αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας της προυφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας και της 
προσβασιμότητας του υφιστάμενου αγροτικού δικτύου από τις παρόδιες 
ιδιοκτησίες μέσω της κατασκευής παράπλευρων και κάθετων αγροτικών οδών  
και δύο άνω διαβάσεων. Επιπροσθέτως θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες 
συναρμογής του οδοστρώματος με το ανάντι  κατασκευασθέν από προηγούμενη 
εργολαβία τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 29+940 και Χ.Θ.29+957.      
 

 υποτμήμα από ΧΘ 26+980 εως 28+773 (ή άλλως από Χ.Θ. 36+290 έως 
Χ.Θ.38+200) 
Η χάραξη του τμήματος αυτού (μήκους 2,0 χλμ. περίπου) θα κινείται επί της 
υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της οδού και ελαφρά μετακίνηση του άξονα 
της οδού προς το βορρά.  

 
Η εφαρμοστέα συνολική διατομή για όλο το υποτμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – 
Γαλάτιστα», είναι πλάτους 7,5μ/11,00μ (β2σ), δηλαδή μία λωρίδα κυκλοφορίας 
πλάτους 3,75μ., λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ. και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 1,50μ. 
ανά κατεύθυνση. Η διατομή θα διευρύνεται για την ανάπτυξη των κόμβων σύμφωνα με 
τις σχετικές μελέτες.  
 
Κατά μήκος ολόκληρου του τμήματος υπάρχουν στάσεις λεωφορείων, οι οποίες σε 
κάποιες περιπτώσεις απαιτείται να μετακινηθούν λόγω διαπλάτυνσης. Η μετακίνηση 
των στάσεων και γενικά οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο ώστε κατά την κατασκευή του 
έργου να εξασφαλίζεται η λειτουργία  και η πρόσβαση σε αυτές. 

 
 

3.2    Ισόπεδοι κόμβοι 
 

Θα γίνει πλήρης αναμόρφωση των εξής υφισταμένων διασταυρώσεων- κόμβων: 
 
Υποτμήμα«Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης»  
 

1. Ισόπεδος Κόμβος Σουρωτής (Χ.Θ. 23+775) 
 Ο ισόπεδος κόμβος Σουρωτής είναι μορφής «σταυρού» και συνδέει την Ε.Ο. με τη 

Σουρωτή και με τοπική οδό. Ο κόμβος θα αναπτύσσεται μεταξύ των Χ.Θ. 23+540 και 
24+000 και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις με ασφάλεια.  

2. Ισόπεδος Κόμβος Περιστεράς (Χ.Θ. 25+320) 
 Ο ισόπεδος κόμβος Περιστεράς είναι μορφής «σταυρού» και συνδέει την Ε.Ο. με τη 

Περιστερά και με τοπική οδό. Ο κόμβος θα αναπτύσσεται μεταξύ των Χ.Θ. 25+080 
και 25+500 και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις με ασφάλεια. 

3. Ισόπεδος κόμβος Δυτικής Εισόδου Βασιλικών (Περιοχή σφαγείων Χ.Θ 26+600) 
 Ο ισόπεδος κόμβος Δυτικής Εισόδου Βασιλικών είναι μορφής «ταυ» και συνδέει την 

Ε.Ο με την τοπική οδό.  
        
 
Υποτμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα» 
 

1. Ισόπεδος Κόμβος σύνδεσης με Π.Ε.Ο (Χ.Θ. 23+890) 
              Ο ισόπεδος κόμβος με Π.Ε.Ο της Χ.Θ. 23+890 είναι μορφής «σταυρού» και συνδέει 

την αρτηρία με την υφιστάμενη (παλαιά) Ε.Ο. (στη θέση όπου ξεκινάει η νέα χάραξη) 
και με το τοπικό οδικό δίκτυο. Ο κόμβος στην τελική του μορφή θα αναπτύσσεται 
μεταξύ των Χ.Θ. 23+630 και 24+100 και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις με ασφάλεια. 
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Στα πλαίσια προηγούμενης εργολαβίας έχει κατασκευασθεί αναμονή οδοστρώματος 
μέχρι την Χ.Θ 23+957 περίπου. 

2. Ισόπεδος Κόμβος σύνδεσης με Π.Ε.Ο (Χ.Θ. 27+000 ή άλλως Χ.Θ. 36+420) 
            Ο ισόπεδος κόμβος με Π.Ε.Ο της Χ.Θ. 36+420είναι μορφής «ταυ» και συνδέει το 

ρεύμα από Πολύγυρο της αρτηρίας με την υφιστάμενη (παλαιά) Ε.Ο.  
3. Ισόπεδος Κόμβος στη Χ.Θ. 27+350 (ή άλλως Χ.Θ. 36+780) 
      Ο ισόπεδος κόμβος στη Χ.Θ. 27+350 είναι μορφής «ταυ» και συνδέει την αρτηρία με 

το τοπικό οδικό δίκτυο. Ο κόμβος θα αναπτύσσεται (σε συνδυασμό με τον 
προηγούμενο γειτονικό Ι/Κ της Χ.Θ. 36+420) και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις με 
ασφάλεια.  

4. Ισόπεδος Κόμβος Σφαγείων (Χ.Θ. 28+000 ή άλλως Χ.Θ.37+433)) 
Ο ισόπεδος κόμβος Σφαγείων είναι μορφής «σταυρού» και συνδέει την Ε.Ο. με το 
τοπικό οδικό δίκτυο.  

5. Ισόπεδος Κόμβος Γαλάτιστας (Χ.Θ.37+993) 
      Ο ισόπεδος κόμβος Γαλάτιστας είναι μορφής «ταυ» και συνδέει την Ε.Ο. με τον 

οικισμό της Γαλάτιστας.  
 

Στις περιοχές των Κόμβων θα γίνονται οι σχετικές διαμορφώσεις οδικής ασφαλείας 
(διευρύνσεις του οδοστρώματος, κατασκευή κεντρικών νησίδων, τριγωνικών νησίδων, 
νησίδων μορφής σταγόνας, σφηνών εξόδου, διαμόρφωση λωρίδων επιτάχυνσης, 
επιβράδυνσης, πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις κλπ.), κατά περίπτωση σύμφωνα με 
τις σχετικές Μελέτες. 

 
 
3.3    Παράπλευρο και κάθετο δίκτυο 

 
Το παράπλευρο δίκτυο του έργου αφορά στην αποκατάσταση του δικτύου αγροτικών 
οδών στην περιοχή της νέας χάραξης της αρτηρίας και σε συνολικό μήκος περί τα 1,5 
χλμ.  
Η αναβάθμιση ανακατασκευή του κάθετου δικτύου αφορά στην μικρού μήκους 
επέμβαση στις κάθετους οδούς των ισόπεδων κόμβων, έτσι ώστε αυτοί να 
αποκτήσουν προδιαγραφές οδικής ασφαλείας. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο θα είναι και 
κάποιες κατά τόπους αποκαταστάσεις σύνδεσης του αγροτικού δικτύου εκατέρωθεν 
της Ε.Ο. σύμφωνα με τις μελέτες. 
 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας των οδών, που θα ανακατασκευαστούν, με περιγραφή 
των βασικών χαρακτηριστικών τους. 



K:\NR1610-1620a\Cons\TEYXH\02_ΤP_5812.doc                   7             NR1610-1620/5812/Β02  

 

Α/Α Ονομασία Χαρακτηριστικά Διατομής 
Οδοστρώματος 

Μήκος 

(μ) 
Τμήμα Α 

1 Κ.Ο.1 του Ι/Κ Σουρωτής Οδός διπλής κατεύθυνσης  62,10 
2 Κ.Ο.2 του Ι/Κ Σουρωτής Οδός διπλής κατεύθυνσης  77,97 
3 Κ.Ο.1 του Ι/Κ Περιστεράς Οδός διπλής κατεύθυνσης  48,90 
4 Κ.Ο.2 του Ι/Κ Περιστεράς Οδός διπλής κατεύθυνσης 47,00 

5 
Κ.Ο. του Ι/Κ δυτικής εισόδου 
Βασιλικών 

Οδός διπλής κατεύθυνσης  

Τμήμα Β 

1 
Κ.Ο.2 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ 
Σύνδεση με Π.Ε.Ο. ΧΘ 23+890) 

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

271,41 

2 
Κ.Ο.3 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ 
σύνδεσης με Π.Ε.Ο. ΧΘ 27+000) 

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

87,39 

3 
Κ.Ο.4 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ 
της ΧΘ 27+350) 

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

49,01 

4 
Κ.Ο.5 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ 
Σφαγείων) 

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

286,05 

5 
Κ.Ο.6 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ 
Γαλάτιστας) 

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

82,80 

6 Αγροτική οδός 1 

Οδός διπλής κατεύθυνσης 
διατομής 2x3,50μ και 
ερείσματος πλάτους 0,75μ 
εκατέρωθεν, ανασφάλτωτη 

511,44 

7 Αγροτική οδός 2 

Οδός διπλής κατεύθυνσης 
διατομής 2x3,50μ και 
ερείσματος πλάτους 0,75μ 
εκατέρωθεν, ανασφάλτωτη 

126,74 

8 Αγροτική οδός 3 

Οδός διπλής κατεύθυνσης 
διατομής 2x3,50μ και 
ερείσματος πλάτους 0,75μ 
εκατέρωθεν, ανασφάλτωτη 

238,34 

9 Αγροτική οδός 4 

Οδός διπλής κατεύθυνσης 
διατομής 2x3,50μ και 
ερείσματος πλάτους 0,75μ 
εκατέρωθεν, ανασφάλτωτη 

560,98 

10 Οδός Άνω Διάβασης 1 

Οδός διπλής κατεύθυνσης 
διατομής 2x3,50μ και 
ερείσματος πλάτους 0,75μ 
εκατέρωθεν, 
ασφαλτοστρωμένη 

112,68 

11 Οδός Άνω Διάβασης 2 

Οδός διπλής κατεύθυνσης 
διατομής 2x3,50μ και 
ερείσματος πλάτους 0,75μ 
εκατέρωθεν, 
ασφαλτοστρωμένη 

79,62 

 
 

3.4   Λειτουργία της αρτηρίας κατά την περίοδο κατασκευής των έργων 
 

Κατά την περίοδο κατασκευής των έργων θα πρέπει να συνεχίζεται η λειτουργία της 
αρτηρίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, 
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας. Αν υπάρξει απαίτηση της 
αρμόδιας Δ/νσης Αστυνομίας κατά τις περιόδους μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου 
(θερινή περίοδος, Πάσχα, τριήμερες αργίες κ.λ.π) να μην εκτελούνται εργασίες και η 
οδός να αποδίδεται σε κυκλοφορία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα σχετικά 
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μέτρα εγκαίρως προκειμένου αυτό να καθίσταται εφικτό με ασφάλεια, χωρίς πρόσθετες  
απαιτήσεις αποζημίωσης. 
 

 
4.     ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

4.1 Εργασίες Οδοποιίας 

 

4.1.1 Χωματουργικά 

 
Γενικά η κατασκευή των επιχωμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις μελέτες από κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών και δανείων. 
Η στρώση έδρασης ορυγμάτων και επιχωμάτων θα διαμορφώνεται ύστερα από την 
αφαίρεση της επιφανειακής στρώσης χαλαρών υλικών. 
 
Ειδικότερα: 

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

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

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

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

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

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

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

8. 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. 

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

10. Θα γίνει η εγκατάσταση κατά μήκος της οδού των παράλληλων και εγκάρσιων έργων 
αγωγών διέλευσης καλωδίων κ.λ.π. Γενικά όλες οι διελεύσεις των αγωγών θα 
σημανθούν κατάλληλα κατά την κατασκευή από τον Ανάδοχο. 
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11. Τα δάνεια χώματα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων, θα 
ληφθούν από την ευρύτερη περιοχή του έργου, βάσει των υποδείξεων-προτάσεων 
του αναδόχου, τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας 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. 

12. Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. 
μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία της 
περιοχής 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 τις ισχύουσες 
Περιβαλλοντικές διατάξεις.  

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

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

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

 

4.1.2 Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 

Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70, πλην της 
αντιολισθηράς όπου χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος. 
  
Τα αδρανή του οδοστρώματος θα τηρούν τις προδιαγραφές της ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00.  
 
Το οδόστρωμα της αρτηρίας στις νέες θέσεις θα αποτελείται από: 

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

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

 Δύο ασφαλτικές στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 0,10μ. (2 x 0,05μ.), τύπου ΑΣ 
31,5 ή ΑΣ 40. 

 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 
 Μια λεπτή αντιολισθηρή στρώση, με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 

συμπυκνωμένου πάχους 0,03μ. 
 

Στο υφιστάμενο σώμα της οδού, όπου μεν γίνεται υπερύψωση της οδού το 
οδόστρωμα θα ανακατασκευαστεί όπως παραπάνω, αφού προηγηθούν οι 
προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες (φρεζάρισμα, ισοπεδωτική στρώση), ενώ στις 
υπόλοιπες θέσεις θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του 
οδοστρώματος και θα ακολουθήσει η κατασκευή της ισοπεδωτικής ασφαλτικής 
στρώσης, όπου αυτή προβλέπεται, της στρώσης κυκλοφορίας (πάχους 0,05μ.) και της 
λεπτής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης (0,03μ.) σύμφωνα με τις μελέτες.  
   
Το οδόστρωμα των καθέτων οδών θα αποτελείται από: 

 Δύο στρώσεις υπόβασης συνολικού πάχους 0,20μ (2 x 0,10μ) σύμφωνα με την 
ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
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 Δύο στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 0,20μ (2 x 0,10μ) σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 
05-03-03-00. 

 Μία ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05μ  τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40. 
 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 
 Μία λεπτή ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 

πάχους 0,03μ. 
 
Το οδόστρωμα των αγροτικών οδών θα αποτελείται από: 

 Δύο στρώσεις υπόβασης συνολικού πάχους 0,20μ (2 x 0,10μ) σύμφωνα με την 
ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

 Δύο στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 0,20μ (2 x 0,10μ) σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 
05-03-03-00. 

 
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η 
κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. Στις περιπτώσεις κατασκευής ασφαλτικών 
στρώσεων σε προϋφιστάμενους παλιούς ασφαλτοτάπητες, σκυρόδεμα, νέους 
ασφαλτικούς τάπητες που τέθηκαν σε κυκλοφορία (ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.) 
προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης υποχρεωτικά. Τέλος 
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρμοστεί και πριν από κάθε άλλη ασφαλτική 
στρώση. Παράλειψη ασφαλτικής προεπάλειψης μεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων 
μπορεί να γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του Αναδόχου και έγκριση  ή εντολή της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
Οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του υφιστάμενου οδοστρώματος και οι 
εργασίες συναρμογής μεταξύ νέου και υφιστάμενου οδοστρώματος στις θέσεις 
διαπλάτυνσης.θα γίνουν σύμφωνα με τις μελέτες και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 

4.2 Υδραυλικές εργασίες (Αποχέτευση ομβρίων και αποστράγγιση) 
 
Τμήμα «Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης» 
 
Σύμφωνα με τη μελέτη, η αποχέτευση ομβρίων του οδοστρώματος σε ορισμένες 
θέσεις θα γίνεται με την κατασκευή υπόγειου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.  
Το υπόγειο αυτό δίκτυο προβλέπεται κυρίως εντός των περισσότερων οικισμών ή 
«αστικοποιημένων» περιοχών, δεδομένου ότι με την κατασκευή των πεζοδρομίων σε 
αυτούς, εγκλωβίζονται τα όμβρια ύδατα. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων θα 
αποτελείται, από σωληνωτούς αγωγούς, φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια 
υδροσυλλογής. Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευαστούν σε θέσεις 
οριζοντιογραφικών ή υψομετρικών θλάσεων του δικτύου και σε αποστάσεις που κατά 
κανόνα δεν ξεπερνούν τα 50μ. περίπου, προκειμένου να είναι δυνατή η συντήρηση και 
ο καθαρισμός του αγωγού. Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν σύμφωνα 
με την μελέτη επί της κύριας οδού στις οριογραμμές της και στην συμβολή των 
κάθετων οδών. 
 
Για την προστασία της οδού από διάβρωση και την αντιπλημμυρική προστασία του 
οδικού έργου, η συλλογή των ομβρίων των εξωτερικών λεκανών, σε ορισμένες θέσεις 
θα γίνεται με τάφρους, οι οποίες παραλαμβάνουν τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών 
και τα οδηγούν στους φυσικούς αποδέκτες. 
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η κατασκευή τριγωνικών τάφρων ορυγμάτων και 
τάφρων ποδός επιχωμάτων (επενδεδυμένων και μη) ή εντός οικισμών η κατασκευή 
αγωγού ομβρίων με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής, η επέκταση των 
υφιστάμενων οχετών και κατασκευή νέων οχετών. 
 
Τμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα»  
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Σύμφωνα με τη μελέτη, η αποχέτευση και αποστράγγιση ομβρίων του οδοστρώματος 
και η προστασία από εξωτερικές λεκάνες  εξασφαλίζονται: 
α) Με Διαμήκη έργα (πλευρικά ρείθρα, τάφροι ποδός επιχώματος)  
β) Με Εγκάρσια έργα (κιβωτοειδείς οχετοί και σωληνωτά)  
 
Τα όμβρια από την επιφάνεια του οδοστρώματος απορρέουν προς τις οριογραμμές 
της οδού 
 
Στις περιοχές των ορυγμάτων και των υψηλών επιχωμάτων (Η>4,00m), τα όμβρια του 
οδοστρώματος και των πρανών ορυγμάτων της οδού προβλέπεται να συλλέγονται σε 
επενδεδυμένα πλευρικά ρείθρα.   
Τα πλευρικά ρείθρα προβλέπεται να εκβάλλουν σε γειτονικούς φυσικούς αποδέκτες ή 
σε τάφρους ποδός ή στα πλησιέστερα εγκάρσια τεχνικά. 
 
Στις περιοχές των χαμηλών επιχωμάτων τα όμβρια του οδοστρώματος και των 
πρανών επιχωμάτων της οδού προβλέπεται να συλλέγονται σε επενδεδυμένες 
τάφρους ποδός (τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής). Μέσω των τάφρων τα ύδατα 
οδηγούνται σε φυσικούς αποδέκτες. 
 

 
4.3    Τεχνικά  
 

4.3.1  Μικρά Τεχνικά Έργα 
 

Το έργο περιλαμβάνει μικρά τεχνικά έργα όπως κιβωτοειδείς και σωληνωτούς οχετούς, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  
 
Πίνακας Οχετών 

 

Α/Α Τεχνικό 
Διατομή 

(bxh)(m) ή Φ(mm) 
Οδός Χ.Θ. 

Τμήμα Α 
1 Κιβ. Οχετός  3,00x2,00 Αρτηρία 28+175 
2 Σωλ. Οχετός 2Φ1000 Αρτηρία 28+794 

Τμήμα Β 
1 Κιβ. Οχετός C1_1 4,00x2,00 Κ.Ο.1 0+085,75 
2 Σωλ. Οχετός Ρ2_1 Φ800 Κ.Ο.2 0+095,75 
3 Σωλ. Οχετός Ρ3_1 Φ1000 Κ.Ο.3 0+018,56 
4 Σωλ. Οχετός Ρ4_1 Φ1000 Παράλληλα με 

την αρτηρία 
Από 27+180 εως 
27+240 περίπου 

5 Σωλ. Οχετός Ρ4_2 Φ1000 Παράλληλα με 
την αρτηρία 

Από 27+650 εως 
27+730 περίπου 

6 Σωλ. Οχετός Ρ5_1 Φ1000 Κ.Ο.5 0+167,00 
7 Σωλ. Οχετός Ρ6_1 Φ600 Αρτηρία 28+573,00 
8 Κιβ. Οχετός ΚΟ-Τ3 2,00χ2,00 Αρτηρία 25+209,35 
9 Κιβ. Οχετός ΚΟ-Τ4 2,00χ2,00 Αρτηρία 26+063,75 

10 Σωλ. Οχετός T2 Φ1000 Αρτηρία 24+666,72 
11 Σωλ. Οχετός T2.1 Φ1000 Παράπλ.Οδός 0+049,72 
12 Σωλ. Οχετός T4.1 Φ1000 Παράπλ.Οδός 0+017,49 
13 Σωλ. Οχετός T5 Φ1000 Παράπλ.Οδός 0+209,00 
14 Σωλ. Οχετός T7 Φ1000 Αρτηρία 26+979,54 
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Επιπροσθέτως, και για την αποφυγή απαλλοτριώσεων σε θέσεις επιχωμάτων θα 
κατασκευασθεί τοίχος ποδός, σύμφωνα με τα πρότυπα της Εγνατίας Οδού Α.Ε, στα 
όρια της υφιστάμενης απαλλοτρίωσης και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία. 
 
Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή των έργων διευθέτησης ρεμάτων στις 
θέσεις τεχνικών σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες. 

 

4.3.2 Μεγάλα Τεχνικά Έργα 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα μεγάλα τεχνικά που προβλέπονται στην 
παρούσα εργολαβία. 

                                (Τμήμα: Θέρμη – Όρια Ν. Θεσσαλονίκης) 
α/α Ονομασία Χ.Θ.  Περιγραφή  Μήκος Θεμελίωση 

1 Γέφυρα  26+448 
Γέφυρα ενός 
ανοίγματος 

8,00μ Επιφανειακή 

 (Τμήμα: Όρια Ν. Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστα) 
α/α Ονομασία Χ.Θ.  Περιγραφή Μήκος Θεμελίωση 

1 Γέφυρα Ξερόλακα 24+126 
Γέφυρα ενός 
ανοίγματος 

34,10μ 
Επί 
πασσάλων 

2 Άνω Διάβαση 1 25+080,14 
Γέφυρα ενός 
ανοίγματος 

18,50μ Επιφανειακή 

3 Άνω Διάβαση 2 26+289,70 
Γέφυρα ενός 
ανοίγματος 

20,80μ Επιφανειακή 

4 
Τεχνικό ρεματος 
Βραχιόλα 

26+874,70 
Κιβωτοειδής 
οχετός 

30,20μ Επιφανειακή 

 
Γέφυρα στη ΧΘ 26+448 / υποτμήμα: «Θέρμη - Ορια Ν. Θεσσαλονίκης» 
 
Πρόκειται για τεχνικό, επιφανειακής θεμελίωσης, υπερστατικού φορέα μορφής 
κλειστού πλαισίου (κιβώτιο). Στην Χ.Θ. 26+448 ο οδικός άξονας διασταυρώνεται με 
ρέμα. H γωνία διασταύρωσης μεταξύ της οδού και του ρέματος είναι περίπου 52 
μοίρες.  Η υψομετρική διαφορά στο σημείο διασταύρωσης είναι 3,55 μ. Για την 
διέλευση του οδικού άξονα πάνω από το ρέμα απαιτείται η επέκταση του υφιστάμενου 
τεχνικού κατά 2,78 μ  και 3.90 μ προς την ανάντι και την κατάντι πλευρά αντίστοιχα. 
Στην συγκεκριμένη θέση υπάρχει υφιστάμενη γέφυρα ενός ανοίγματος 5.00 μ. To 
άνοιγμα του υφιστάμενου τεχνικού κρίνεται ανεπαρκές για την παροχέτευση της 
πλημμυρικής  παροχής του ρέματος και για τον λόγο αυτό θα καθαιρεθεί το 
υφιστάμενο τεχνικό και θα κατασκευαστεί νέο τεχνικό στην θέση του παλαιού. Το νέο 
τεχνικό θα κατασκευαστεί σε δύο τμήματα (ανάντι και κατάντι), τα οποία θα 
κατασκευαστούν σε διαδοχικές χρονικές περιόδους. Αρχικά θα κατασκευαστεί το 
ανάντι  τμήμα το οποίο θα μορφωθεί σε επαφή και ανάντι από το υφιστάμενο τεχνικό. 
Το τμήμα αυτό θα παραλάβει προσωρινά την διερχόμενη κυκλοφορία της οδού. Μετά 
την διοχέτευση της κυκλοφορίας στο ανάντι τμήμα του τεχνικού, θα καθαιρεθεί  το 
κατάντι τεχνικό και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί το κατάντι τμήμα του νέου 
τεχνικού. Μεταξύ των δύο τμημάτων του νέου τεχνικού θα διαμορφωθεί αρμός. Το 
τυπικό πλάτος  του ασφαλτικού στην περιοχή του τεχνικού είναι 11,00 μ. Τα κράσπεδα 
του τεχνικού τοποθετούνται έτσι ώστε τα μέτωπά τους να απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ 
από τις αντίστοιχες οριογραμμές του ασφαλτικού. Πάνω από την πλάκα του 
καταστρώματος  του τεχνικού θα τοποθετηθεί  ειδική ασφαλτική μεμβράνη και στην 
συνέχεια θα διαστρωθεί το σκυρόδεμα επικλίσεων. Τέλος θα διαστρωθούν οι 
ασφαλτικές στρώσεις. Σε συνέχεια με το τεχνικό και για τον εγκιβωτισμό των 



K:\NR1610-1620a\Cons\TEYXH\02_ΤP_5812.doc                   13             NR1610-1620/5812/Β02  

μεταβατικών επιχωμάτων, διατάσσονται πτερυγότοιχοι αναρτημένοι με τραπεζοειδή 
όψη. Οι πτερυγότοιχοι φέρουν  σε όλο τους το μήκος την ίδια διατομή πεζοδρομίου 
όπως και το τεχνικό, είναι πακτωμένοι στο κυρίως τεχνικό και παράλληλοι με τον οδικό 
άξονα ενώ το πάχος τους είναι 0,50 μ. Η ανωδομή  θα έχει την μορφή οπλισμένης 
πλάκας χωρίς διάκενα και θα κατασκευαστεί με επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα. Πριν 
και μετά το τεχνικό προβλέπεται η κατασκευή πλακών πρόσβασης μήκους 4,00 μ και 
πάχους 0,30 μ. Οι πλάκες εδράζονται από την μία παρειά στο μεταβατικό επίχωμα και 
από την απέναντι παρειά σε ειδικό πρόβολο που εξέρχεται από την διατομή του 
κιβωτίου του τεχνικού. Η αγκύρωση των πλακών πρόσβασης επιτυγχάνεται με την 
τοποθέτηση οπλισμών που λειτουργούν ως βλήτρα. Στις πλάκες πρόσβασης δίνεται 
κλίση 15% προς το επίχωμα ενώ εδράζονται σε στρώση εξομάλυνσης από σκυρόδεμα 
C8/10 πάχους 15 εκ.. Τo πεζοδρόμιo της γέφυρας κατασκευάζεται ανεξάρτητα του 
φορέα από επι τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25  και φέρουν ενσωματωμένους 
σωλήνες 4’’ για την διέλευση καλωδίων.  Πίσω από τα ακρόβαθρα προβλέπεται η 
διάταξη στραγγιστηρίων σωλήνων, στην οποία ο διάτρητος σωλήνας εγκιβωτίζεται σε 
χοντρόκοκκο  υλικό προστατευμένο περιμετρικά σε γεωύφασμα. Ο σωλήνας αυτός 
εδράζεται σε πλάκα αόπλου σκυροδέματος με εγκάρσια κλίση 4% προς το βάθρο. Το 
οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των οπλισμένων δομικών στοιχείων (κιβώτιο, 
πτερυγότοιχοι, πεζοδρόμια και πλάκες πρόσβασης)  θα είναι κατηγορίας  C20/25. Το 
σκυρόδεμα επικλίσεων θα είναι κατηγορίας  C12/15. Οι στρώσεις καθαριότητας και οι 
πλάκες έδρασης των στραγγιστηρίων θα κατασκευαστούν με άοπλο σκυρόδεμα  
C8/10. Ο χάλυβας οπλισμών θα είναι κατηγορίας S500c. Όλες οι επιφάνειες των 
βάθρων,  των πτερυγοτοίχων, των πλακών πρόσβασης που έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος προστατεύονται με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Οι εμφανείς επιφάνειες του 
τεχνικού προβλέπεται να καλυφτούν με αντιρρυπαντική βαφή.  Όλες οι εμφανείς 
επιφάνειες θα μορφωθούν ως τύπου «Γ». 

 
 
 

Γέφυρα «Ξερόλακα» στη ΧΘ 24+126 / υποτμήμα: «Ορια Ν. Θεσσαλονίκης – 
Γαλάτιστα»  

 
     Πρόκειται για τεχνικό το οποίο γεφυρώνει το ρέμα του Ξερόλακα. Οι άξονες της οδού 

και του ρέματος του Ξερόλακα τέμνονται υπό γωνία περίπου 55,00°. Η οδός, στην 
περιοχή του τεχνικού, ευρίσκεται σε επίχωμα ύψους περίπου 6,0m αριστερά και 5,0m 
δεξιά του ρέματος. Μηκοτομικά ο άξονας της οδού βρίσκεται σε κοίλη καμπύλη ακτίνας 
R=10000m, ενώ οριζοντιογραφικά βρίσκεται στην κλωθοειδή καμπύλου τμήματος με 
ακτίνα R= 700 m. Σύμφωνα με την μελέτη της οδοποιίας η αρτηρία προβλέπεται με μία 
λωρίδα πλάτους 3,75m ανά κατεύθυνση, ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 1,80m και ενιαίο 
οδόστρωμα, διαμορφώνοντας συνολικό πλάτος ασφαλτικών 11,10m. Στην περιοχή 
του τεχνικού το πλάτος των ασφαλτικών είναι 11,60m 
(2x3,75m+2mx1,80m+2mx0,25m διαπλάτυνση). Ακόμα, προβλέπονται εκατέρωθεν 
πεζοδρόμια πλάτους 1,25m, διαμορφώνοντας ορθό πλάτος της διατομής του Τεχνικού 
στα 14,10m. Ο φορέας του τεχνικού είναι διατοµής πλακοδοκού, µε έξι αµφιέρειστες 
προκατασκευασµένες δοκούς από προεντεταµένο σκυρόδεµα C30/37, συνολικού 
µήκους 34,10m, προκατασκευασµένες πρόπλακες πάχους 0,08m και χυτή επιτόπου 
πλάκα από προεντεταµένο σκυρόδεµα C30/37. Οι δοκοί είναι διατοµής διπλού Τ, µε 
ύψος 1,80m, πλάτος άνω πέλµατος 1,30m, κάτω πέλµατος 0,80m και πάχος κορµού 
0,25m. Τοποθετούνται σε αξονική απόσταση 2,42m µεταξύ τους. Στις δοκούς αυτές θα 
επιβληθεί το σύνολο της προέντασης 28 ηµέρες µετά την σκυροδέτηση τους. Το 
σύστηµα της προέντασης θα είναι τύπου ALGA µε τένοντες τύπου Super, ποιότητας 
PST1570/1770 (ή άλλο µε ισοδύναµα χαρακτηριστικά).  
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 Οι προκατασκευασµένες δοκοί εδράζονται µέσω αγκυρούµενων ελαστοµεταλλικών 
εφεδράνων ALGA8LOCK (ή ανάλογου τύπου) ΝB4 500x600/196/88 στις 
διαµορφωµένες θέσεις των δυο ακροβάθρων. 

 Μετά την τοποθέτηση των προκατασκευασµένων δοκών στη τελική τους θέση 
κατασκευάζονται οι διαδοκίδες και η πλάκα καταστρώµατος ελαχίστου πάχους 0,20m 
µε επί τόπου σκυροδέτηση πάνω σε ξυλότυπο από πρόπλακες πάχους 0,08m. Οι 
πρόπλακες περιλαµβάνουν συνδέσµους διάτµησης στη διεπιφάνεια 
προκατασκευασµένου και χυτού επί τόπου τµήµατος.  

 Στα ακρόβαθρα προβλέπονται αντισεισµικοί σύνδεσμοι για τον περιορισµό των 
µετακινήσεων κατά τη διάρκεια σεισµού μεγαλύτερου του σεισμού σχεδιασµού. Στην 
εγκάρσια έννοια στις θέσεις των ακροβάθρων διαµορφώνονται προσκρουστήρες από 
σκυρόδεµα, τοποθετηµένοι σε απόσταση από τον φορέα ώστε να λειτουργήσουν µόνο 
στην περίπτωση υπέρβασης του σεισµού σχεδιασµού.  

 Επίσης, µεταξύ ανωδοµής και θωρακίου ακροβάθρων προβλέπεται και η κατασκευή 
αρµών καταστρώµατος ALGAFLEX Τ200 ή αναλόγου τύπου, µεγίστου εύρους 
±100mm.  

 Τα ακρόβαθρα της γέφυρας είναι τοιχοειδούς µορφής και κατασκευάζονται από 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. Για τη συγκράτηση του επιχώµατος της οδού 
προβλέπεται η κατασκευή πτερυγότοιχων πάχους 0,70m µονολιθικά συνδεδεµένων µε 
τα βάθρα. Κάθε ακρόβαθρο θεµελιώνεται µέσω κεφαλοδέσµου πάχους 1,60m, σε 
οµάδα δέκα (10) φρεατοπασσάλων Φ100 εκάστου µήκους 20m από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C20/25.  

 Στα μεταβατικά επιχώματα, πίσω από τα ακρόβαθρα του τεχνικού,  προβλέπονται 
πλάκες πρόσβασης µήκους 4,00m και πάχους 0,30m. Η αγκύρωση των πλακών 
διασφαλίζεται µε την τοποθέτηση γαλβανισµένων βλήτρων Φ14/15cm, ενώ η 
κατασκευή τους γίνεται µε κλίση 15% προς το επίχωµα πάνω σε σκυρόδεµα 
καθαριότητος πάχους 0,10µ. µε παράλληλη ασφαλτική επάλειψη της άνω παρειάς για 
την αποφυγή διείσδυσης νερού.  

 Η επίχωση της εκσκαφής γίνεται µε υλικό µεταβατικού επιχώµατος από διαβαθµισµένο 
θραυστό υλικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΕΤΕΠ.  

 
 Σύµφωνα µε την υδραυλική µελέτη θα γίνει διευθέτηση της κοίτης του Ξερόλακα ανάντι 

και κατάντι του τεχνικού. Για την προστασία των πρανών των όχθεων του ρέµατος στη 
θέση του τεχνικού κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης σύµφωνα µε τα πρότυπα 
τοίχων της Εγνατία Οδός Α.Ε. Στη συνέχεια τα πρανή του ρέµατος, και για κατάλληλο 
µήκος, προστατεύονται µε τους τοίχους που προτείνονται στην υδραυλική µελέτη.  

 Τα πεζοδρόµια της γέφυρας κατασκευάζονται µε πλάτος 1,25m, ανεξάρτητα του 
φορέα, από χυτό επί τόπου οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και φέρουν 
ενσωµατωµένους γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες Φ4" για την διέλευση δικτύων 
κοινής ωφέλειας. Επί των πεζοδροµίων προβλέπεται η τοποθέτηση Σ.Α.Ο. κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1317 και σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη ασφάλισης της 
οδού. 

 Η απορροή των οµβρίων του καταστρώµατος πραγµατοποιείται µέσω συλλεκτήριων 
αποχετευτικών σηµείων, διαστάσεων κάτοψης 0,25x0,40m, τα οποία τοποθετούνται 
επιφανειακά, επί του οδοστρώµατος και σε επαφή µε το πεζοδρόµιο. Προβλέπεται η 
διαµόρφωση έξι σηµείων στην αριστερή οριογραµµή της οδού. Τα όµβρια στη 
συνέχεια παροχετεύονται, µέσω αγωγού Φ200, στο ρέµα του Ξερόλακα.  

 Η αποστράγγιση της δοκού έδρασης των ακροβάθρων επιτυγχάνεται µε την 
διαµόρφωση ανοικτού καναλιού απορροής, διατοµής 12x5cm, το οποίο καταλήγει, 
µέσω αγωγών PVC Φ160mm, στο ρέµα του Ξερόλακα.  
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 Για την αποστράγγιση των νερών που πιθανόν να συγκεντρώνονται πίσω από τα 
βάθρα, τους πτερυγότοιχους και τους τοίχους αντιστήριξης, προβλέπεται η κατασκευή 
στραγγιστηρίων που αποχετεύονται στο ρέµα του Ξερόλακα. Η έδραση των 
στραγγιστηρίων γίνεται σε στρώση αργιλικού υλικού καλά συµπυκνωµένου. Η 
πρόσβαση για την επιθεώρηση των εφεδράνων και των αρμών επιτυγχάνεται με τη 
διαμόρφωση ειδικού χώρου (διαδρόμου διαστάσεων 135x 250 cm)  στα ακρόβαθρα. 

 Οι προκατασκευασµένες δοκοί, οι πρόπλακες καθώς και η χυτή πλάκα 
καταστρώµατος χαρακτηρίζονται από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37.  

    Τα ακρόβαθρα, οι πτερυγότοιχοι, οι τοίχοι αντιστήριξης, η θεµελίωση (κεφαλόδεσµοι 
και πάσσαλοι), οι πλάκες πρόσβασης και τα πεζοδρόµια κατασκευάζονται από 
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.  

    Ο χαλαρός οπλισµός είναι χάλυβας κατηγορίας B500C.  
    Ο χάλυβας προέντασης θα είναι κατηγορίας ΡSΤ1570/1770 και το προβλεπόµενο 

σύστηµα προέντασης ALGA ή ανάλογου τύπου.  
     Τα ελαστοµεταλλικά αγκυρούµενα εφέδρανα διαστάσεων ΝB4 500x600/196/88 είναι 

τύπου ALGABLOCK ή ανάλογου (τύπου).  
 

 
 Άνω Διάβαση 1 στη ΧΘ 25+080,14 / υποτμήμα: «Ορια Ν. Θεσσαλονίκης – 
Γαλάτιστα»  
 
Η Α.Δ. ανήκει στον κλάδο που συνδέει δύο παράπλευρες οδούς που βρίσκονται 
εκατέρωθεν της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου και εξυπηρετεί και τις δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας που εξυπηρετούν οι παράπλευροι οδοί. Αποτελείται από φορέα ενός 
ανοίγματος που συνδέεται μονολιθικά με τα δύο ακρόβαθρα Α1 και Α2. Στην περιοχή 
της γέφυρας η χάραξη του συνδετικού κλάδου παρουσιάζει ανοδική κατά μήκος κλίση 
στην περιοχή του ακροβάθρου Α2 και στο μεγαλύτερο τμήμα του μήκους της γέφυρας 
με τιμή 1,14%  που αλλάζει στην περιοχή του ακροβάθρου Α1 σε καθοδική με τιμή 
3,41%. Οριζοντιογραφικά στην περιοχή του ακροβάθρου Α2 η χάραξη βρίσκεται σε 
ευθυγραμμία με σταθερή αμφικλινή επίκλιση 2% με τη χάραξη σταδιακά να εντάσσεται 
σε κυκλικό τόξο ακτίνας καμπυλότητας R=50,00m με την επίκλιση να αλλάζει 
προοδευτικά σε μονοκλινή 4%. Το συνολικό εύρος της γέφυρας είναι 10,00m από τα 
οποία 7,50m καταλαμβάνει το πλάτος κυκλοφορίας και το υπόλοιπο τα εκατέρωθεν 
πεζοδρόμια έκαστο πλάτους 1,25m. Ο φορέας της γέφυρας έχει πλάτος 9,50m  με 
καθένα από τα πεζοδρόμια να προεκβάλλει 0,25m του φορέα. Η Α.Δ. έχει θεωρητικό 
άνοιγμα 18,50m καθοριζόμενο από την απόσταση των αξόνων των βάθρων και 
εξασφαλίζει ελεύθερο ύψος διέλευσης της Ε.Ο. μεγαλύτερο από 5,00m. 
Ο φορέας αποτελείται από προεντεταμένη πλάκα σκυροδέματος ποιότητας 
C30/37(Β35) με διάκενα και μονολιθική σύνδεση προς τα βάθρα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ποιότητας C30/37(Β35). Η πλάκα του φορέα είναι ορθογωνικής διατομής 
με δύο αποτμήσεις στο κάτω πέλμα, έχει πάχος 1,00 m και φέρει 8 κυκλικά διάκενα 
διαμέτρου D=600mm. Οι τριγωνικές αποτμήσεις της πλάκας διαμορφώνουν το πλάτος 
της στο κάτω πέλμα σε 8,90m που αυξάνει γραμμικά σε 9,50 m σε ύψος 0,70m πάνω 
από τον πυθμένα της πλάκας. 

Το συνολικό πάχος της πλάκας καταστρώματος διαμορφώνεται μετά την επίστρωση 
των ασφαλτομονωτικών μεμβρανών πάχους 2mm, τη διάστρωση τσιμεντοκονίας 
διαμόρφωσης των επικλίσεων, της συνδετικής/ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας  
και της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας 0,03m. 
Τα ακρόβαθρα είναι τοιχοειδούς μορφής με τοίχους αντεπιστροφής αναρτημένους από 
αυτά. Η θεμελίωση των ακροβάθρων είναι επιφανειακή με διαστάσεις πελμάτων σε 
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κάτοψη 10,00mx4,00m. Το ακρόβαθρο Α1 θεμελιώνεται στη στάθμη 180,54m και το 
Α2 στη στάθμη 180,44m έτσι ώστε τα δύο τοιχοειδή βάθρα να έχουν ίδιο ύψος. 

Η επισκεψιμότητα του χώρου επιθεώρησης των κεφαλών αγκύρωσης των τενόντων 
πίσω από τα ακρόβαθρα εξασφαλίζεται με κατασκευή θυρίδας στην πλευρική όψη του 
ακροβάθρου και με τη δημιουργία χώρου πλάτους 1.00m μεταξύ του φορέα και του 
μονολιθικά συνδεδεμένου προς το ακρόβαθρο θωρακίου. 
Τα μεταβατικά επιχώματα εγκιβωτίζονται ανάμεσα σε τοίχους αντεπιστροφής, ίδιας 
κατηγορίας σκυροδέματος με το θωράκιο, μονολιθικά συνδεδεμένους με τον κορμό 
των ακροβάθρων. Κάτω από όλα τα έργα θεμελίωσης διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεμα 
πάχους 0,15m κατηγορίας C 8/10. 

     Πίσω από τα ακρόβαθρα κατασκευάζονται πλάκες πρόσβασης υπό επίχωση από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους 0,25m και μήκους 4,00m. Κάτω από τις 
πλάκες πρόσβασης διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεμα 0.15m κατηγορίας σκυροδέματος 
C8/10. Επί των πεζοδροµίων προβλέπεται η τοποθέτηση Σ.Α.Ο. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 
και σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη ασφάλισης της οδού. 

Η απαγωγή των επιφανειακών υδάτων από το κατάστρωμα της γέφυρας γίνεται με 
κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων Ø200 στο εξωτερικό μέρος της γέφυρας και 
αποχετεύονται στις περιοχές των ακροβάθρων. Τα στόμια των σωλήνων απορροής 
βρίσκονται στο κατάστρωμα της γέφυρας διατεταγμένα ανά 6,50m και είναι 
εφοδιασμένα με εσχάρες, διαστάσεων 0,50m x 0,40m που φέρουν κατάλληλη διάταξη 
προσαρμογής της στεγανωτικής στρώσης και είναι βιομηχανικού τύπου από 
χυτοσίδηρο κατάλληλα για γέφυρες με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους στομίου. Η 
στεγάνωση της επιφάνειας προς τις γαίες του σκυροδέματος του κορμού των 
ακροβάθρων, των πτερυγότοιχων, τοίχων αντεπιστροφής, του κορμού των τοίχων 
αντιστήριξης καθώς και η πάνω επιφάνεια των πλακών πρόσβασης θα γίνει με διπλή 
ασφαλτική επάλειψη σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ. Για τον περιορισμό της ρύπανσης, στις 
ορατές επιφάνειες της γέφυρας προβλέπεται αντιρρυπαντική επάλειψη. 
Τα προβλεπόμενα υλικά κατασκευής έχουν ως κάτωθι.  

Σκυρόδεμα φορέα ανωδομής C30/37 
Σκυρόδεμα ακροβάθρων C30/37 
Σκυρόδεμα θεμελιώσεων C30/37 
Σκυρόδεμα αναρτημένων τοίχων 

αντεπιστροφής 
C30/37 

Σκυρόδεμα πεζοδρομίων C20/25 
Σκυρόδεμα πλακών πρόσβασης C20/25 
Σκυρόδεμα εξομάλυνσης/καθαριότητας C8/10 
Χάλυβας οπλισμού ΒSt 500C 
Χάλυβας προέντασης 1570/1770 MΡa 

 
 
 
 

Άνω Διάβαση 2 στη ΧΘ 26+289,70 / υποτμήμα: «Ορια Ν. Θεσσαλονίκης – 
Γαλάτιστα»  
Η Α.Δ. ανήκει στον κλάδο που συνδέει δύο παράπλευρες οδούς που βρίσκονται 
εκατέρωθεν της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου και εξυπηρετεί και τις δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας που εξυπηρετούν οι παράπλευροι οδοί. Αποτελείται από φορέα ενός 
ανοίγματος που συνδέεται μονολιθικά με τα δύο ακρόβαθρα Α1 και Α2. Στην περιοχή 
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της γέφυρας η χάραξη του συνδετικού κλάδου έχει  καθοδική κατά μήκος κλίση,  από 
το ακρόβαθρο Α2 προς το ακρόβαθρο Α1,  με μεταβαλλόμενη τιμή από 2,08% στην 
περιοχή του ακροβάθρου Α2 σε 4,58% στην περιοχή του ακροβάθρου Α1. 
Οριζοντιογραφικά σε όλο το μήκος της Α.Δ. η χάραξη του συνδετικού κλάδου βρίσκεται 
σε ευθυγραμμία με σταθερή αμφικλινή επίκλιση 2% σε όλο το μήκος της σύμφωνα με 
την οριστική μελέτη οδοποιίας. Το συνολικό πλάτος καταστρώματος της γέφυρας είναι 
10,00m από τα οποία 7,50m το πλάτος οδοστρώματος και το υπόλοιπο τα εκατέρωθεν 
πεζοδρόμια έκαστο πλάτους 1,25m. Η Α.Δ. έχει θεωρητικό άνοιγμα 20,80m 
καθοριζόμενο από την απόσταση των αξόνων των βάθρων και εξασφαλίζει ελεύθερο 
ύψος διέλευσης της Ε.Ο. μεγαλύτερο από 5,00m. Ο φορέας αποτελείται από 
προεντεταμένη πλάκα σκυροδέματος ποιότητας C30/37 με διάκενα και μονολιθική 
σύνδεση με τα βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C30/37. 
Η πλάκα του φορέα είναι ορθογωνικής διατομής με δύο αποτμήσεις στο κάτω πέλμα, 
έχει πάχος 1,00 m και φέρει 8 κυκλικά διάκενα διαμέτρου D=600mm. Οι τριγωνικές 
αποτμήσεις της πλάκας διαμορφώνουν το πλάτος της στο κάτω πέλμα σε 8,90m που 
αυξάνει γραμμικά σε 9,50 m σε ύψος 0,70m πάνω από τον πυθμένα της πλάκας. 

    Το συνολικό πάχος της πλάκας καταστρώματος διαμορφώνεται μετά την επίστρωση 
των ασφαλτομονωτικών μεμβρανών πάχους 2mm, τη διάστρωση τσιμεντοκονίας 
διαμόρφωσης των επικλίσεων, της συνδετικής/ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας  
και της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας 0,03m. Τα ακρόβαθρα είναι 
τοιχοειδούς μορφής με τοίχους αντεπιστροφής αναρτημένους από αυτά. Η θεμελίωση 
των ακροβάθρων είναι επιφανειακή με διαστάσεις πελμάτων σε κάτοψη 
10,00mx4,00m. Το ακρόβαθρο Α1 θεμελιώνεται στη στάθμη 244,79m και το Α2 στη 
στάθμη 245,40m έτσι ώστε τα δύο τοιχοειδή βάθρα να έχουν ίδιο ύψος. Η 
επισκεψιμότητα του χώρου επιθεώρησης των κεφαλών αγκύρωσης των τενόντων 
πίσω από τα ακρόβαθρα εξασφαλίζεται με κατασκευή θυρίδας στην πλευρική όψη του 
ακροβάθρου και με τη δημιουργία χώρου πλάτους 1.00m μεταξύ του φορέα και του 
μονολιθικά συνδεδεμένου προς το ακρόβαθρο θωρακίου. Τα μεταβατικά επιχώματα 
εγκιβωτίζονται ανάμεσα σε τοίχους αντεπιστροφής, ίδιας κατηγορίας σκυροδέματος με 
το θωράκιο, μονολιθικά συνδεδεμένους με τον κορμό των ακροβάθρων. Κάτω από όλα 
τα έργα θεμελίωσης διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεμα πάχους 0,15m κατηγορίας 
C8/10. Πίσω από τα ακρόβαθρα κατασκευάζονται πλάκες πρόσβασης υπό επίχωση 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους 0,25m και μήκους 4,00m. Κάτω από τις 
πλάκες πρόσβασης διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεμα 0.15m κατηγορίας σκυροδέματος 
C8/10.  

    Επί των πεζοδροµίων προβλέπεται η τοποθέτηση Σ.Α.Ο. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και 
σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη ασφάλισης της οδού. 

Η απαγωγή των επιφανειακών υδάτων από το κατάστρωμα της γέφυρας γίνεται με 
κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων Ø200 στο εξωτερικό μέρος της γέφυρας και 
αποχετεύονται στις περιοχές των ακροβάθρων. Τα στόμια των σωλήνων απορροής 
βρίσκονται στο κατάστρωμα της γέφυρας διατεταγμένα ανά 6,50m και είναι 
εφοδιασμένα με εσχάρες, διαστάσεων 0,50m x 0,40m που φέρουν κατάλληλη διάταξη 
προσαρμογής της στεγανωτικής στρώσης και είναι βιομηχανικού τύπου από 
χυτοσίδηρο κατάλληλα για γέφυρες με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους στομίου. Η 
στεγάνωση της επιφάνειας προς τις γαίες του σκυροδέματος του κορμού των 
ακροβάθρων, των πτερυγότοιχων, τοίχων αντεπιστροφής, του κορμού των τοίχων 
αντιστήριξης καθώς και η πάνω επιφάνεια των πλακών πρόσβασης θα γίνει με διπλή 
ασφαλτική επάλειψη σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ. Για τον περιορισμό της ρύπανσης, στις 
ορατές επιφάνειες της γέφυρας προβλέπεται αντιρρυπαντική επάλειψη. 
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Τα προβλεπόμενα υλικά κατασκευής έχουν ως κάτωθι. 

 
 

Κιβωτιοειδής Οχετός διέλευσης ρέματος Βραχιόλα στη ΧΘ 26+874,70 / 
υποτμήμα: ‘Ορια Ν. Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστα  

 
Τεχνικό κιβωτιοειδούς οχετού υπό επίχωση. Η χάραξη της Ε.Ο. στην περιοχή 
διασταύρωσης με το χείμαρρο Βραχιόλα διέρχεται οριζοντιογραφικά σε καμπύλη 
χάραξη με ακτίνα καμπυλότητας 500,00m παρουσιάζοντας εγκάρσια κλίση 6%  ενώ 
μηκοτομικά ανεβαίνει με μέση κλίση 1,28%. Η διαμορφωμένη μετά από επιχώσεις 
κοίτη του χειμάρρου παρουσιάζει τοπικά στη θέση διασταύρωσης κλίση 3%, κλίση με 
την οποία τοποθετείται το προτεινόμενο τεχνικό. Η διασταύρωση της Ε.Ο. με τον 
άξονα του τεχνικού πραγματοποιείται με γωνία 65,7ο. 
Λόγω αντίρροπων κλίσεων στην εγκάρσια κλίση της Ε.Ο. και στην κατά μήκος κλίση 
του οχετού, το ύψος της επίχωσης πάνω από τον οχετό είναι μεταβλητό με τιμές 
4,20m και 3,20m στις θέσεις της αριστερής και δεξιάς οριογραμμής του οδοστρώματος 
της Ε.Ο. αντίστοιχα, μεταβαλλόμενο γραμμικά από τις τιμές αυτές σε μηδενικές τιμές 
επίχωσης στις θέσεις των κορωνίδων.  
Η οροφή του οχετού τοποθετείται στη στάθμη 243,50m στο σημείο διασταύρωσης της 
Ε.Ο. με τον άξονά του και κατά μήκος κλίση 3% προς τα κατάντη. Ο οχετός έχει 
εσωτερικές διαστάσεις φορέα 10,00m x 4,15m που μετά την κατασκευή στρώσης 
φθοράς πάχους 0,15m και την εκτιμώμενη κατάκλιση του πυθμένα με φερτά υλικά 
επίχωσης πάχους 0,60m μέχρι την υφιστάμενη στάθμη της κοίτης  του χειμάρρου θα 
διαθέτει ελεύθερες εσωτερικές διαστάσεις 10,00m x 3,40m που καλύπτουν τις 
υδραυλικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην υδραυλική μελέτη. 
Ο οχετός έχει συνολικό μήκος 30,20m στη διεύθυνση του ρέματος και αποτελείται από 
δυο τμήματα το καθένα μήκους 15,10m με αρμό εύρους 2cm μεταξύ τους. 
Ο φορέας του οχετού αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β25 με 
πλάκες οροφής και πυθμένα πάχους 1,00m και τοιχώματα πάχους 1,10m. Κάθε τμήμα 
του οχετού και σε κάθε άκρο του φέρει δοκό οροφής (κορωνίδα) διαστάσεων 30cm x 
150cm και δοκό πυθμένα (χαλινό) διαστάσεων 30cm x 150cm. 
Τα τεχνικά εισόδου και εξόδου του τεχνικού αποτελούνται από δυο πτερυγότοιχους 
που συνδέονται μεταξύ τους με πλάκα δαπέδου πάχους 50cm και αφήνουν αρμό 
εύρους 2cm  με το τεχνικό.  
Κάτω από όλα τα έργα θεμελίωσης διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεμα πάχους 0,15m 
κατηγορίας Β10. 

Σκυρόδεμα φορέα ανωδομής C30/37 
Σκυρόδεμα ακροβάθρων C30/37 
Σκυρόδεμα θεμελιώσεων C30/37 
Σκυρόδεμα αναρτημένων τοίχων 

αντεπιστροφής 
C30/37 

Σκυρόδεμα πεζοδρομίων C20/25 
Σκυρόδεμα πλακών πρόσβασης C20/25 
Σκυρόδεμα εξομάλυνσης/καθαριότητας C8/10 
Χάλυβας οπλισμού ΒSt 500C 
Χάλυβας προέντασης          1570/1770 MΡa 
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Η στεγάνωση της οροφής του τεχνικού εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση διπλής 
στρώσης ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίας, ενώ η στεγάνωση των επιφανειών  προς 
τις γαίες του σκυροδέματος των τοιχωμάτων και των πτερυγότοιχων θα γίνει με διπλή 
ασφαλτική επάλειψη σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ. 

 Για τη στράγγιση της επίχωσης εκατέρωθεν του οχετού προβλέπεται η διάταξη υλικού 
φίλτρου και η τοποθέτηση ημιδιάτρητου σωλήνα αποστράγγισης Φ200.  

             Η θεμελίωση του οχετού και των πτερυγοτοίχων είναι επιφανειακού τύπου. Θα γίνει 
απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών, τα οποία θα εντοπιστούν στη στάθμη 
θεμελίωσης (π.χ. ριζίδια, φυτικά κ.λ.π.), προτείνεται η συμπύκνωση του πυθμένα 
εκσκαφής και η κατασκευή εξυγιαντικής εξισωτικής στρώσης μικρού σχετικά πάχους 
(h0,50m) υπό τη στάθμη έδρασης αυτής, ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλο δάπεδο 
εργασίας, να διαμορφωθεί η επιφάνεια θεμελίωσης στο απαιτούμενο υψόμετρο και να 
ομογενοποιηθούν οι συνθήκες έδρασης. Το τελικό πάχος της εξυγιαντικής στρώσεις 
θα καθοριστεί επιτόπου, συνεκτιμώντας τις εδαφικές συνθήκες που θα αποκαλυφθούν 
κατά τη διάρκεια της εκσκαφής. Η εξυγιαντική στρώση θα κατασκευαστεί από θραυστό 
αμμοχάλικο (κατηγορίας π.χ. A-1-a, A-1-b κατά AASHTO) με καλή συμπύκνωση σε 
βαθμό τουλάχιστο 95% κατά AASHTO T-180D. 

                   Θα εφαρμοστεί προφόρτιση στη θέση κατασκευής του οχετού με κατασκευή 
επιχώματος σε ύψος μέχρι τη στάθμη 247,20m και πλάτους  στέψης 14,00m. Το 
επίχωμα θα έχει μήκος 38,00m περίπου στη διεύθυνση του άξονα του οχετού και η 
αποχέτευση της παροχής του ρέματος κατά τη διάρκεια της προφόρτισης αλλά και της 
κατασκευής του τεχνικού θα γίνεται με τοποθέτηση τριών (3) τσιμεντοσωλήνων Φ1200 
σε μήκος 45,00m.  Το επίχωμα θα παραμείνει υπό πλήρες φορτίο τουλάχιστο για ένα 
μήνα πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής για την απομάκρυνσή του.  

Τα προβλεπόμενα υλικά κατασκευής έχουν ως κάτωθι. 
 

Σκυρόδεμα φορέα οχετού C20/25 
Σκυρόδεμα τεχνικών εισόδου - εξόδου  C20/25 
Στρώση φθοράς C12/15 
Σκυρόδεμα εξομάλυνσης/καθαριότητας C8/10 
Χάλυβας οπλισμού Β500C 

 
 
4.4    Έργα σήμανσης – ασφάλειας 

4.4.1  Στηθαία ασφαλείας 
Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) που θα τοποθετηθούν στο έργο θα είναι 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη 
ασφάλισης της οδού.  
 

4.4.2  Σήμανση 
Θα γίνει τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακών, ρυθμιστικών και προειδοποιητικών 
επικινδύνων θέσεων), μετακίνηση υφιστάμενων πινακίδων και αντικατάσταση 
φθαρμένων πινακίδων όπως προβλέπεται στις σχετικές μελέτες. 
Οι πληροφοριακές πινακίδες θα κατασκευασθούν ως πινακίδες υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας με γραφή από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ και υπόβαθρο από 
μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ.  
  
Θα τοποθετηθούν επίσης χιλιομετρικοί δείκτες υψηλής αντανακλαστικότητας και 
πλαστικοί οριοδείκτες με ανακλαστήρες στα σημεία νέας χάραξης, θα μετακινηθούν 
κάποιοι υφιστάμενοι και θα αντικατασταθούν κάποιοι άλλοι φθαρμένοι.  
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Επίσης θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο : 
 Δύο πινακίδες στα άκρα της οδού και δύο σε γέφυρες για την σήμανση και 

δημοσιοποίηση του έργου. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν στην αρχή  κάθε 
κατεύθυνσης του περιγραφόμενου τμήματος και οι ακριβείς διαστάσεις και 
αναγραφές θα καθοριστούν από την Ε.Ο.Α.Ε. 

 Τα οποιαδήποτε έργα σήμανσης – ασφάλισης χρειασθούν κατά την εκτέλεση του 
έργου, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με παρακαμπτήριους οδούς και 
για οποιοδήποτε λόγο ασφάλειας. 

 
4.4.3 Διαγράμμιση 
 

Κατά την κατασκευή θα γίνει προσωρινή διαγράμμιση για τις εκτροπές της 
κυκλοφορίας και για όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί. Τελική (οριστική) διαγράμμιση θα 
γίνει μετά την περαίωση κατασκευής του συνόλου των εργασιών. Η διαγράμμιση θα 
γίνει σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες και με υλικό αντοχής και αντανακλαστικότητας 
σύμφωνα με τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και τις Ε.Τ.Ε.Π.  
Επίσης, στις θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη, εντός των οικισμών, θα 
κατασκευαστούν με σχετική διαγράμμιση διαβάσεις πεζών. 
 

4.4.4 Εργοταξιακή σήμανση 
 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δρόμο υπό σύγχρονη κυκλοφορία θα εφαρμόζεται 
η εργοταξιακή σήμανση που προβλέπεται την προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων 
έργων που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9.7.03 απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 

4.4.5  Οριοθέτηση απαλλοτριωμένης ζώνης 
 

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

 
 
4.5  Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
 

Θα κατασκευαστεί οδοφωτισμός όλων των κόμβων του τμήματος σύμφωνα με τις 
σχετικές μελέτες. Επίσης θα κατασκευασθεί υποδομή φωτεινής σηματοδότησης 
σύμφωνα με τις μελέτες καθώς και νέα πλήρης εγκατάσταση φωτεινής 
σηματοδότησης στη θέση της προ-υφιστάμενης στον οικισμό Βασιλικών. 
Σε όποιες άλλες θέσεις κατά μήκος του Έργου προκύψει σχετική ανάγκη λόγω των 
διαπλατύνσεων του οδοστρώματος, θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις ιστών 
οδοφωτισμού, φωτεινής σηματοδότησης ή/και αντικαταστάσεις ιστών 
οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης και σχετικού υλικού λόγω φθοράς, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Μελέτες και σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του έργου. 

 
 
4.6  Αγωγοί – Δίκτυα 
 

Στην περιοχή των έργων πιθανώς υπάρχουν διάφορα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Ο Ανάδοχος 
ευθύνεται να ζητήσει από τους διάφορους οργανισμούς ενημέρωση για τις θέσεις 
εκείνων των αγωγών που θα απαιτήσουν πιθανόν ειδικές εργασίες προστασίας και 
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ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή ώστε να μην θιγούν, ή μετατόπιση μετά από 
συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.   
 
 

4.7 Εργασίες Πρασίνου 
 

Βασικός σκοπός των εργασιών πρασίνου είναι η αποφυγή διαβρώσεων και η 
σταθεροποίηση των επιφανειών των πρανών, ιδιαίτερα αυτών στις οποίες έχει 
καταστραφεί η επιφανειακή βλάστηση όπως και η αποκατάσταση του διαταραγμένου  
τοπίου με επαναβλάστηση των επιφανειών που επιδέχονται επαναβλάστηση, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμμένους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Κύριο αντικείμενο των εργασιών πρασίνου είναι η εγκατάσταση και συντήρηση 
πρασίνου. 
Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου θα γίνουν σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης τοπίου και με  όσα αναφέρονται στα συμβατικά 
τεύχη. 
Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην τήρηση της Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με την οποία 
προβλέπεται επαναβλάστηση των όλων των επιφανειών που επιδέχονται 
επαναβλάστηση. 
 Οι εργασίες εγκατάστασης πρασίνου θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό 
μετά την περάτωση των χωματουργικών εργασιών και τη διαμόρφωση των τελικών 
επιφανειών.   
Η συντήρηση των φυτών θα αρχίσει αμέσως μετά την εγκατάστασή τους 
αποβλέποντας στην καλή ανάπτυξη των εγκατασταθέντων φυτών και στην αποφυγή 
τυχόν απωλειών. Οι εργασίες συντήρησης που πιθανόν να απαιτηθούν είναι η 
άρδευση και λίπανση των φυτών, ο σχηματισμός κόμης των φυτών, ο σχηματισμός 
των λεκανών άρδευσης, η καταπολέμηση ασθενειών, το βοτάνισμα και ο καθαρισμός 
των χώρων φύτευσης των φυτών. 
 

 
5. ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 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. 

 
 
5.1   Μελέτες που διατίθενται 
 

Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι μελέτες που αναφέρονται 
παρακάτω : 
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α/α Αντικείμενο 
Αρ. 

κυτίου 
Απόφαση έγκρισης 

  Οδοποιία     

  Τμήμα «Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης»     

1 Οριστική μελέτη οδοποιίας – βελτίωση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας στο τμήμα Θέρμη – Όρια Νομού  

NR16_5 Α231745/30.09.09 

2 Οριστική Μελέτη οδοποιίας Ι/Κ Δυτικής Εισόδου 
Βασιλικών  

NR16_57 A356470/19.06.13 

3 Οριστική μελέτης παράκαμψης κυκλοφορίας στη 
Χ.Θ.28+175  

NR16_107 G048273/15.02.13 

  Τμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα»     

4 

Οριστική μελέτη Οδού και Κόμβων τμήματος Θέρμη – 
Γαλάτιστα ΧΘ 21+282,16 – 28+741,73 (Όρια Νομού 
– Γαλάτιστα) (εφαρμοστέα στο τμήμα από ΧΘ 
23+957 έως  Χ.Θ. 26+980 ή άλλως από Χ.Θ. 33+380 
έως Χ.Θ. 36+290).  

NR16_17 
A254776/03.05.10 
(6772/14.12.05) 

5 Μελέτη Εφαρμογής Οδοποιίας τμήματος κόμβων 
Γαλάτιστας από Χ.Θ.36+400 έως Χ.Θ. 38+200  

NR16_82 18691/ΙD88372/10.08.18 

6 Οριστική μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης τμήματος 
Θέρμη – Γαλάτιστα  

NR16_95b 
24673/ID35157/26.04.16  
7605/ID39281/29.06.16 

7 
Επικαιροπoίηση στηθαίων ασφάλειας και σήμανσης 
του τμήματος Θέρμη - Γαλάτιστα απο χ.θ 24+024 
έως χθ 27+721  

NR16_103 
216090/ID100640/14.03.20

19 

  Τεχνικά     

  Τμήμα «Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης»     

8 Οριστική μελέτη τεχνικού στη ΧΘ 26+448   NR16_46b 7608/ΙD39287/29.06.16 

  Τμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα»     

9 Οριστική μελέτη τεχνικού στη ΧΘ 24+126  NR16_30 Α270040/28.09.10 

10 Οριστική μελέτη Α/Δ στη ΧΘ 25+080  NR16_31 Α270040/28.09.10 

11 Οριστική μελέτη Α/Δ στη ΧΘ 26+289   NR16_33 Α270040/28.09.10 

12 Οριστική μελέτη κιβωτοειδούς οχετού στη ΧΘ 26+874  NR16_32 Α270041/28.09.10 

  Αποχέτευση - αποστράγγιση     

  Τμήμα «Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης»     

13 
Οριστική υδραυλική μελέτη τμήματος Θέρμη - Όρια 
Νομού (εφαρμοστέα για το υποτμήμα από 
ΧΘ22+980 έως 29+750)  

NR16_21 Α237290/18.11.09 

14 Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Ι/Κ 
Δυτ. Εισόδου Βασιλικών  

NR16_59 A358630/02.08.13 

15 Οριστική Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Χ.Θ.26+670  NR16_106 G050243/03.10.2013 

16 Οριστική Μελέτη Αγωγού Ομβρίων Ν.Ραιδεστού  NR16_65 
40009/26.09.13 

(A361130/1.10.13) 

  Τμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα»     

17 
Οριστική υδραυλική μελέτη τμήματος Θέρμη – 
Γαλάτιστα (εφαρμοστέα για το υποτμήμα από από 
Χ.Θ.24+100 έως 26+721)  

NR16_39 Α279814/29.12.10 

18 

Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
ισόπεδων κόμβων (εφαρμοστέα στο τμήμα από Χ.Θ. 
26+721 έως Χ.Θ.28+773 ή άλλως από Χ.Θ.36+400 
ως Χ.Θ. 38+200   ) 

NR16_28 Α269510/22.09.10 

  Η/Μ     
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  Τμήμα«Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης»     

19 Οριστική Μελέτη φωτισμού ισόπεδων κόμβων 
τμήματος «Θέρμη - Όρια νομού Θεσ/νίκης»  

NR16_23 Α268845/16.09.10 

20 Οριστική Μελέτη φωτισμού ισόπεδου κόμβου Δυτικής 
Εισόδου Βασιλικών  

NR16_100 21599/ΙD100242/07.03.19 

  Τμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα»     

21 Οριστική Μελέτη φωτισμού ισόπεδων κόμβων 
τμήματος «Όρια νομού Θεσ/νίκης-Γαλάτιστα»  

NR16_24 Α268844/16.09.10 

  Κτηματολόγια     

22 

 Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο για κατασκευή της 
οδού Θέρμης Γαλάτιστας από χ.θ. 21+282,16 έως 
χ.θ. 28+741,73 του οδικού άξονα «Θεσσαλονίκη – 
Πολύγυρος» στο Δήμο ανθεμούντα – Δ.Δ. Γαλάτιστα 
– Δ.Δ. Γαλαρινός του Ν. Χαλκιδική  

NR16_9 
Δ12/A21 /OlK/ 

46581/5.8.201 4/ ΦΕΚ267 
T.A.A.Π/28.08.201 4 

23 

2ο Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο για κήρυξη 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή-
βελτίωση στο τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα Της Εθνικής 
Οδού 16 «Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος» Υποτμήμα 
Όρια Νομών – Γαλάτιστα από Χ.Θ. 21+282,62 έως 
Χ.Θ. 28+741,73) του Δήμου Πολυγύρου (ΔΔ 
Γαλάτιστας – ΔΔ Γαλαρινού)»(Συμπληρωματικό του 
ΝR16_9).   

NR16_41 Α307185/13.10.11 

24 

 Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο τμήμα Θέρμη – 
Γαλάτιστα της Εθνικής Οδού 16 «Θεσσαλονίκη – 
Πολύγυρος» Υποτμήμα Θέρμη – Όρια Νομών από 
Χ.Θ. 23+500 έως Χ.Θ. 25+550 και από Χ.Θ. 29+650 
έως Χ.Θ. 30+350  

NR16_42 

Α307296/14.10.11 
(Δ12α/Φ96/OlK/ 4435123-7 

-2014/ΦEK247 
T.A.A.n/31.07.201 4 

25 

 Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο για κήρυξη 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη βελτίωση του 
επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα 
Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος, τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα 
(τμήματα χθ 19+240 – 21+720, 22+930 – 23+500, 
25+500 – 29+650, 30+350 – 30+570)   

NR16_66 

A363737/27-11-2013 
(Δ12/O0091/ 386/6499/03.1 
2.2O1 4 ΦEK 381 τAAπ/1 

0.1 2.20 1 4) 

  Περιβαλλοντικές  μελέτες     

  Τμήμα «Θέρμη - Όρια Νομού Θεσ/νίκης»     

26 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
"Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας στο τμήμα: 
Θέρμη - Όρια Νομού Θεσσαλονίκης, του οδικού 
άξονα Θεσσαλονίκη - Πολύγυρος" 

NR16_60a 6774/26.9.2013  ΑΕΠΟ 

  Τμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα»     

27 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
"Βελτίωση δευτερεύουσας Εθνικής Οδού Νο16, 
Τμήμα: Όρια Νομού Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστα (όρια 
Νομού - Χ.Θ. 23+890 & Χ.Θ. 27+100 - Χ.Θ. 
28+773,80" 

NR16_43a 
202160/3.10.2012   

3875/5.6.2013  ΑΕΠΟ 

  Γεωλογικά-γεωτεχνικά     

28 
Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα τμήματος Θέρμη – 
Γαλάτιστα ΧΘ 21+282,16 – 28+741,73 (Όρια Νομού 
– Γαλάτιστα) 

NR16_12 
A254776/3.5.2010 

(01α/614/26.4.2010)  

  Λοιπά     

29 
Τοπογραφική αποτύπωση - Μελέτη μεσοπρόθεσμων 
επεμβάσεων βελτίωσης του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας τμήματος Θέρμη - Όρια Νομού      

NR16_7 A231744/30.09.2009 

30 
Τριγωνομετρικό Δίκτυο - Μελέτη μεσοπρόθεσμων 
επεμβάσεων βελτίωσης του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας τμήματος Θέρμη - Όρια Νομού      

NR16_6 A231744/30.09.2009 
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31 Μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου    NR16_34 Α271655/12.10.10 

32 Μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου    NR16_35 Α270400/30.09.10 

33 
Υδραυλική Μελέτη Εφαρμογής Διευθέτησης ρέματος 
στη Χ.Θ. 28+175  

NR16_108 G048049/25.01.2013 

34 Μελέτη μετατόπισης δικτύων ύδρευσης κατα μήκος 
της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου 

NR16_104 2503/28.05.2019 
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5.2   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. 
Διευκρινίζεται ότι μελέτες επιμήκυνσης τυχόν υπαρχόντων οχετών, κιβωτοειδών 
οχετών και τοίχων αντιστήριξης θα γίνουν με βάση τα εγκεκριμένα πρότυπα της ΕΟΑΕ 
και εντάσσονται στις μελέτες της παραγρ. 6.2.θ του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ.  
 
Επίσης ο Ανάδοχος θα συντάξει με αμοιβή και θα υποβάλει για έγκριση, οποιαδήποτε 
άλλη μελέτη απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μετά από σχετική εντολή 
της Εταιρείας. Η αμοιβή των μελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών. 
 
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. 
 

 
6.      ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 

Για τις απαλλοτριώσεις του έργου ισχύουν τα κάτωθι: 
1) NR16_9 «Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο για κατασκευή της οδού Θέρμης 
Γαλάτιστας από χ.θ. 21+282,16 έως χ.θ. 28+741,73 του οδικού άξονα «Θεσσαλονίκη – 
Πολύγυρος» στο Δήμο ανθεμούντα – Δ.Δ. Γαλάτιστα – Δ.Δ. Γαλαρινός του Ν. 
Χαλκιδική»  
Αριθμ. Κύρηξης ΥΑ Δ12α/Φ21/ΟΙΚ/4658/5-8-2014 ΦΕΚ267 T.A.A.Π/28.08.2014 
Έχει εκδικασθεί με το άρθρο 7α του Ν. 2882/2001. Εκκρεμεί η παρακατάθεση των 
χρημάτων για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. 
2) NR16_42 «Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα της Εθνικής 
Οδού 16 «Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος» Υποτμήμα Θέρμη – Όρια Νομών από Χ.Θ. 
23+500 έως Χ.Θ. 25+550 και από Χ.Θ. 29+650 έως Χ.Θ. 30+350»   
Αριθμ. Κύρηξης: ΥΑ Δ12α/Φ96/ΟΙΚ/4435/23-7-2014 ΦΕΚ247 T.A.A.Π/31.07.2014 
Έχει γίνει η ηλεκτρονική πληρωμή από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δ11, 
και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 70/30-03-2017. 
3)NR16_66 «Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο για κήρυξη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα 
Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος, τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα (τμήματα χθ 19+240 – 21+720, 
22+930 – 23+500, 25+500 – 29+650, 30+350 – 30+570)»  
Αριθμ. Κύρηξης:Υ.Α. Δ12α/Φ0091386/6499/03-12-2014 
 Έχει γίνει η ηλεκτρονική πληρωμή από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δ11, και 
έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 70/30-03-2017. 

   4)NR16_41 «2ο συμπληρωματικό Κτηματολογίου για κήρυξη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης για την κατασκευή-βελτίωση στο τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα της Εθνικής 
Οδού 16 «Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος» Υποτμήμα Όρια Νομών – Γαλάτιστα από Χ.Θ. 
21+282,62 έως Χ.Θ. 28+741,73)». 

  Έχει εκδικασθεί με το άρθρο 7α του Ν. 2882/2001. Εκκρεμεί η παρακατάθεση των     
χρημάτων για τη συντέλεση της εν λόγω απαλλοτρίωσης. 

 
 
7.      ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Στις απολογιστικές δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους (και της επέκεινα διαχείρισης τους), των αποβλήτων από εκσκαφές, 
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κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και  Κλιματικής 
Αλλαγής. 
Οι παραπάνω εργασίες (καθώς και όποιες τυχόν άλλες προκύψουν), που θα απαιτηθεί 
να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική εντολή της E.O.A.E, θα πληρωθούν 
από το σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 

 
 
8.     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Για το υποτμήμα από Θέρμη έως τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης ισχύει η υπ. αρ. 
πρωτ. 6774/26-9-2013 Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από τον 
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
Για το υποτμήμα από τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης έως τη Γαλάτιστα ισχύει η υπ. 
αρ. πρωτ. 3875/5-6-2013 Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από τον 
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
Για το υποτμήμα της νέας χάραξης (Χ.Θ. 23+890 – Χ.Θ. 27+100) ισχύει η υπ. αρ. 
πρωτ. 202160/3-10-2012 Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 
 
Στο παράρτημα της Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται οι ανωτέρω αποφάσεις. Επιπροσθέτως οι 
ανωτέρω αποφάσεις συνοδεία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αφορούν το έργο, συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκονται 
στα εργοτάξια σ΄ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 
 
9.      ΧΑΡΤΗΣ 

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί 
συμβατικό έγγραφο. 
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Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Ζυγογιάννης 
     Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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Μιχαήλ Δώδος  
Διευθυντής Εποπτείας Έργων 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
σύμφωνα με την 988/14/10-10-2019 

 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

    Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
      Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

 
 
 
 




