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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – 
Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη   –  όρια 
Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» 

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.320.160,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
 
 

1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Το έργο : «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη   –  
όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», εντάσσεται στον οδικό άξονα Καστοριάς – 
Πτολεμαΐδας και  βρίσκεται στα Διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και  
Φλώρινας και απολήγει στα όρια του νομού Κοζάνης.  Η αρχή του βρίσκεται περί τη Χ.Θ. 18+275 
της Επαρχιακής Οδού 24 «Καστοριά – Δισπηλιό- Κορησός- Βέργα προς Αμύνταιο» και το πέρας του 
περί την Χ.Θ. 28+657,00 της νέας Ε.Ο. Φλώρινας – Πτολεμαΐδας – Κοζάνης.  
 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ  
    

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή: 
 της αρτηρίας της Επαρχιακής Οδού μήκους 10,40 χλμ. περίπου, 
 τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων:  
 της σήραγγας Κλεισούρας, διπλής κατεύθυνσης μήκους 1.365μ με σήραγγας διαφυγής 

1.383μ  
 μίας  (1) γέφυρας (ρέματος Κώτουρη), μήκους  34,60μ περίπου, 
 τεσσάρων (4) Κάτω Διαβάσεων  
 της αποκατάστασης των συνδέσεων υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου 
 
Περιλαμβάνονται επίσης οι κάτωθι εργασίες: 
 Κατασκευή μικρών τεχνικών (κιβωτοειδείς, σωληνωτοί  οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης). 
 Γεωτεχνικά Έργα (οπλισμένα επιχώματα, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.) 
 Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης.  
 Εργασίες σήμανσης, ασφάλειας και οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης.  
 Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της σήραγγας. 
 Εργασίες εγκατάστασης οδοφωτισμού και εργασίες εγκατάστασης δικτύου σωληνώσεων 

αναμονής καλωδίων (τηλεματικής, οδοφωτισμού) σε όλο το μήκος του τμήματος. 
 Εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς τους. 
 Εργασίες μετατόπισης- αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω. 

 
 
3.         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1       ΑΡΤΗΡΙΑ 

Η χάραξη, συνολικού μήκους 10,4 χλμ., από την αρχή της (Χ.Θ. 18+275, περίπου 400μ. πριν τη νέα 
γέφυρα του ρέματος Κώτουρη) έως τη Χ.Θ: 21+500, διέρχεται από έδαφος λοφώδες και από τη 
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Χ.Θ.: 21+500 έως τη Χ.Θ: 25+600 από ορεινό έδαφος όπου προτείνεται και η θέση της σήραγγας 
της Κλεισούρας. Στη συνέχεια η χάραξη διέρχεται από πεδινά και λοφώδη εδάφη μέχρι το τέλος της 
στη Χ.Θ.: 28+657. Στο λοφώδες και ορεινό τμήμα υπάρχει ελαφρά φυτοκάλυψη, ενώ στα πεδινά 
τμήματα τα εδάφη είναι καλλιεργήσιμα. 
Στην αρχή της αρτηρίας προβλέπεται διαμόρφωση τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου Ι/Κ 1 σύνδεσης 
της νέας οδού, με την υφιστάμενη Επαρχιακή Οδό και με την οδό προς Αγ. Παρασκευή. Στη 
συνέχεια η χάραξη ακολουθεί την παλαιά Επαρχιακή οδό μέχρι τη Χ.Θ. 18+800 και συνεχίζει σε νέα 
χάραξη με γεφύρωση του ρέματος Κώτουρη περί τη Χ.Θ. 18+940. Μέχρι  το στόμιο εισόδου της 
σήραγγας Κλεισούρας στη Χ.Θ. 21+585, η  χάραξη κινείται στην προσήλια πλευρά της κοιλάδας 
Κώτουρη.    
 
Περί τη Χ.Θ. 21+125 προβλέπεται διαμόρφωση τρισκελούς ισόπεδου κόμβου  Ι/Κ 2  που 
προορίζεται να εξυπηρετεί τους οικισμούς Βέργα και Κλεισούρα.  
Στην περιοχή από Χ.Θ. 25+600 και Χ.Θ. 26+200 ο άξονας της χάραξης ταυτίζεται με τον άξονα 
υφιστάμενης αγροτικής οδού, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σχέδιο αναδασμού. 
Περί τη Χ.Θ. 26+740 προβλέπεται διαμόρφωση τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου Ι/Κ 3 με την 
υφιστάμενη Επαρχιακή οδό (προς Λέχοβο-Αμύνταιο, Καστοριά) και την τοπική οδό προς Βαρικό-
Κλεισούρα. 
Στη Χ.Θ. 27+425 προβλέπεται διαμόρφωση τρισκελούς ισόπεδου κόμβου Ι/Κ 4 με την κύρια τοπική 
οδό προς Βαρικό. Από τον ισόπεδο κόμβο Ι/Κ 4 και μέχρι το πέρας του έργου περί τη Χ.Θ. 28+657, 
προβλέπεται αναβάθμιση/βελτίωση της υφιστάμενης οδού, έτσι ώστε το τμήμα αυτό να αποκτήσει τα 
χαρακτηριστικά σχεδιασμού του έργου.   
 

Τυπική Διατομή / Γεωμετρικά στοιχεία χάραξης/Ταχύτητα μελέτης 

 Η Οδός κατατάσσεται στην  κατηγορία ΑΙΙ (οδός μεταξύ νομών – επαρχιών) και η εφαρμοζόμενη 
τυπική διατομή, είναι η β2 σύμφωνα με τις (ΟΜΟΕ-Δ). Το συνολικό πλάτος του ασφαλτοστρωμένου 
οδοστρώματος είναι 8,0μ., περιλαμβάνοντας, μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ ανά 
κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ. Σε περιοχές με κλίση ανωφέρειας 
μεγαλύτερη του 6%, προστίθεται λωρίδα βραδυπορείας πλάτους 3,5μ. για την κίνηση των βαρέων  
οχημάτων (διατομή β2+1).   
    
Οριζοντιογραφικά η χάραξη είναι τεταμένη ενώ μηκοτομικά εμφανίζονται σημαντικές κλίσεις 
ανωφέρειας και κατωφέρειας της ερυθράς. Η μέγιστη κλίση φθάνει το 8,00% σε αρκετές περιοχές 
τόσο στην ανάβαση μέχρι το στόμιο της εισόδου της σήραγγας όσο και στην κατάβαση από το 
στόμιο εξόδου της σήραγγας, μέχρι την περιοχή του αναδασμού στην κοιλάδα του Βαρικού. Η 
ελάχιστη κυρτή ακτίνα συναρμογής είναι 4.500 μ. ενώ η ελάχιστη κοίλη είναι επίσης 4.000 μ. 
Εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής, υψηλά ορύγματα και επιχώματα εμφανίζονται σε 
αρκετές θέσεις το ύψος των οποίων κυμαίνεται 10-14,5μ. στον άξονα της οδού.   
Επειδή σε σημαντικό μήκος περίπου 2,5 χλμ., εφαρμόζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 
μηκοτομής 8% προβλέπεται προσθήκη λωρίδας βραδυπορείας από τη Χ.Θ.19+135 έως τη Χ.Θ. 
20+955. Η λωρίδα βραδυπορείας σύμφωνα με την ταχύτητα μελέτης και τους ισχύοντες 
κανονισμούς καταργείται 200μ. πριν το στόμιο εισόδου της σήραγγας. 
 
Η κλίση των πρανών των επιχωμάτων είναι 2:3 για όλη τη χάραξη, ενώ οι κλίσεις των πρανών 
ορυγμάτων κυμαίνονται από 1:2 έως 3:2 (κατακόρυφο : οριζόντιο) σύμφωνα με τις προτάσεις της  
Γεωλογικής μελέτης. Για πρανή ορύγματος ύψους μεγαλύτερου από 12μ., προβλέπεται αναβαθμός 
πλάτους 5μ..     
Για τη γρήγορη απορροή του νερού της βροχής από το οδόστρωμα,  προβλέπεται εγκάρσια κλίση 
του οδοστρώματος προς τα άκρα ίση με 2,5% στις ευθυγραμμίες. Στα καμπύλα τμήματα, οι 
εγκάρσιες κλίσεις διαμορφώνονται σε σχέση με τις ακτίνες των κυκλικών τόξων, με  στροφή  του  
καταστρώματος  γύρω  από  τον  άξονα  της  οδού. 
    
Για ύψος επιχώματος >4μ. προβλέπονται πλευρικές διαμορφώσεις πλάτους 1,50μ. που 
περιλαμβάνουν τάφρο επιχώματος από σκυρόδεμα. 
Σε περιοχές που απαιτείται η τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, προβλέπεται έρεισμα 
πλάτους 1,25μ. 
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Η ταχύτητα μελέτης για όλο το μήκος του νέου τμήματος της Επαρχιακής οδού Καστοριάς - 
Πτολεμαϊδας Ε.Ο.  είναι V = 70-80 χλμ./ώρα.   
 

3.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ 

Στην περιοχή του Έργου προβλέπονται παράπλευροι οδοί με σκοπό την αποκατάσταση του 
υφιστάμενου τοπικού δικτύου.  
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ  ΚΑΙ 

ΚΑΘΕΤΩΝ  ΟΔΩΝ 

ΜΗΚΟΣ 

[μ.] 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ  

SR1Α  366 ζ2 

SR2Α   358 η2 

SR3Α 181 ζ2 

SR4Α 93 ζ2 

SR1D 123 η2 

SR2D 670 η2 

SR3D 173 η2 

ΚΑΘΕΤΗ  ΟΔΟΣ  1 241 η2 

 
Για τις οδούς SR1A (αποκατάσταση υφιστάμενης οδού προς Βέργα), και SR3A και SR4A, η τυπική 
διατομή είναι η ζ2, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75μ. Για τις οδούς 
SR2A (αποκατάσταση υφιστάμενης δασικής οδού), SR1D, SR2D, και SR3D η τυπική διατομή είναι 
η η2, συνολικού πλάτους 4,5μ. Σε περιοχές που απαιτείται η τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου 
ασφάλισης, προβλέπεται έρεισμα πλάτους 1,25μ. 
 

 
4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
4.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

4.1.1 Γενικά 

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 τις 
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. 

5. 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 
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να μην αστοχήσει από την επιπλέον φόρτιση των προϊόντων απόθεσης. Γενικά, τα προϊόντα 
εκσκαφών που είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων ή πλεονάζοντα, θα αποτεθούν 
στους προαναφερόμενους χώρους με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 

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

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

8. 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.  

9. 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. 

10. Σε όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση και έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας τους θα προστατευθούν 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.  

11. Η κατασκευή των ερεισμάτων προβλέπεται από θραυστό υλικό οδοστρωσίας. 
12. 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. 

13. Τα δάνεια χώματα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, θα ληφθούν σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ. 

14. Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λπ. μπορούν να 
εξασφαλιστούν είτε από λατομεία που λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή, είτε από λατομεία που 
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κατόπιν όλων των νόμιμων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. (άρθρα Α-7, Β-5, κλπ.) είτε από τα υλικά εκσκαφών σύμφωνα με τους 
αυτούς ως άνω όρους. Τα τυχόν επιπλέον αδρανή που θα απαιτηθούν στο έργο θα ληφθούν 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ.  

15. 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. 

16. Κατά την διάρκεια της κατασκευής θα εγκατασταθούν όργανα παρακολούθησης (τοπογραφικοί 
μάρτυρες, αποκλισιόμετρα πιεζόμετρα κτλ.), σύμφωνα με τις γεωτεχνικές μελέτες, με σκοπό τη 
συνεχή συλλογή στοιχείων και δεδομένων και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των χωματουργικών 
έργων, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ενόργανης παρακολούθησης. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να συντηρεί τις οδούς προσπέλασης που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή, 
ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις κεφαλές των γεωτεχνικών οργάνων.  

17. Οι μετρήσεις από τα παραπάνω όργανα θα λαμβάνονται και θα επεξεργάζονται από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου, με κατάλληλη εμπειρία, που θα τυγχάνει της 
έγκρισης της υπηρεσίας. Η αξιολόγηση των μετρήσεων θα γίνεται από έμπειρο τεχνικό γεωλόγο 
και γεωτεχνικό μηχανικό (με κατάλληλη εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες) που θα 
περιλαμβάνονται στο προσωπικό του Αναδόχου. 

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

 
      Σύμφωνα με τις διαθέσιμες γεωτεχνικές μελέτες, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 

 κατασκευή των παρακάτω οπλισμένων επιχωμάτων.  

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
~Χ.Θ ~ΜΗΚΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(m) ΑΠΟ ΕΩΣ 

1 Οπλισμένο επίχωμα Ε1 20+755 20+835 80 

2 Οπλισμένο επίχωμα Ε2 23+581 23+644 63 
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3 Οπλισμένο επίχωμα Ε3 23+895 23+983 88 

 4.2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
  
Το οδόστρωμα του άξονα και του τοπικού οδικού δικτύου είναι εύκαμπτου τύπου. Σε όλες τις 
ασφαλτικές στρώσεις, χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70. 
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής 
προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 
Παράλειψη ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης μεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων μπορεί να γίνει 
ύστερα από σχετική πρόταση του αναδόχου και έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.  
 
Τα αδρανή του οδοστρώματος θα τηρούν τις προδιαγραφές της ΕΤΕΠ 05-03-03-00.  
 
Το συνολικό πάχος του οδοστρώματος, του έργου παρουσιάζεται παρακάτω:  
 
4.2.1 Αρτηρία και ισόπεδοι κόμβοι 
 
Αναλυτικά το οδόστρωμα περιλαμβάνει: 
α)  Μία στρώση αμμοχάλικου συμπυκνωμένου μέσου πάχους 0,30μ., σε ορύγματα με έδαφος 

γαιώδες – ημιβραχώδες και σε επιχώματα. 
β)  Μία στρώση υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ.,  σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

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

την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.  
δ) Μία ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-

11-04, τύπου ΑΣ 31,5. 
στ) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04, τύπου ΑΣ 12,5. 
ε) Μια αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου, τύπου Ι, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01.  
 
4.2.2  Λοιπό οδικό Δίκτυο 
 
Το οδόστρωμα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, δηλαδή για την κάθετη οδό 1 και για τις οδούς 
κατηγορίας ζ2, η2, περιλαμβάνει : 
α)    Μία στρώση αμμοχάλικου συμπυκνωμένου μέσου πάχους 0,30μ. 
β) Μία στρώση υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

05-03-03-00. 
γ) Μία στρώση βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-

03-03-00.  
       Μόνο για την παράπλευρη οδό SR1Α επιπλέον μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, τύπου ΑΣ 12,5. 
 
4.3     ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
4.3.1 Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα μεγάλα τεχνικά που προβλέπονται στην παρούσα 
εργολαβία. 
 
 

α/α 
Ονομασία - 

Τύπος τεχνικού 
Χ.Θ. 

Μέθοδος κατασκευής 
φορέα 

Σύντομη 
περιγραφή 

1 
Γέφυρα ρέματος 

Κώτουρη 
18+937 Προκατασκευή 

Γέφυρα ενός 
ανοίγματος, μήκους 
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34,62μ.  και πλάτους 
καταστρώματος 

11,00μ. 
 

2 Κ/Δ1 20+086,37 
Επιτόπου σκυροδέτηση 

επί συμβατικών 
ικριωμάτων 

Κιβώτιο ορθού 
ανοίγματος 7μ. και 

μήκους 17,17μ 

3 Κ/Δ2 23+645 
Επιτόπου σκυροδέτηση 

επί συμβατικών 
ικριωμάτων 

Κιβώτιο ορθού 
ανοίγματος 7μ. και 

μήκους 36,10μ. 

4 Κ/Δ3 25+562,58 
Επιτόπου σκυροδέτηση 

επί συμβατικών 
ικριωμάτων 

Κιβώτιο ορθού 
ανοίγματος 7μ. και 

μήκους 26,05μ. 
 

5 Κ/Δ4 26+299.22 
Επιτόπου σκυροδέτηση 

επί συμβατικών 
ικριωμάτων 

Κιβώτιο ορθού 
ανοίγματος 7μ. και 

μήκους 15μ. 
 

6 
ΔΙΔΥΜΟΣ 

ΟΧΕΤΟΣ (K.O.11) 
21+536,94 

Επιτόπου σκυροδέτηση 
επί συμβατικών 

ικριωμάτων 

Δύο ανοίγματα 
διαστάσεων 3,0x2.0 

έκαστο 

 
Γέφυρα Κώτουρη,  Χ.Θ. 18+937                  
Γέφυρα ενός (1) ανοίγματος,  θεωρητικού μήκους 32,6m πάνω από το ρέμα Κώτουρη, πλάτους 
καταστρώματος 15,00 m συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων, πλάτους 2,0 m έκαστο.  Ο 
φορέας ανωδομής αποτελείται από 6 προκατασκευασμένες δοκούς από προεντεταμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C30/37 ύψους 1,92 m, προκατασκευασμένες πρόπλακες πάχους 0,08 m και έγχυτη 
πλάκα καταστρώματος πάχους 0,20 m από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και εδράζεται 
στα τοιχοειδή ακρόβαθρα επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Η θεμελίωση των ακροβάθρων γίνεται 
με πασσάλους διαμέτρου Φ1,20m και μήκους 17,0 m (10 πάσσαλοι  /ακρόβαθρο) και κεφαλόδεσμο  
πάχους 2,00 m. Για τον εγκιβωτισμό των επιχωμάτων πρόσβασης  προβλέπονται σε κάθε 
ακρόβαθρο τοίχοι αντιστήριξης, οι οποίοι χωρίζονται από τα ακρόβαθρα  μέσω αρμών.  
 
Κ/Δ1,   Χ.Θ. 20+086,37 
Τεχνικό στέψεως που εξυπηρετεί τη διέλευση της κάθετης οδού 1 κάτω από την αρτηρία της 
επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας.   Ο άξονας της κάθετης οδού  συναντά τον άξονα  της 
αρτηρίας υπό γωνία 58ο. 
Πρόκειται για τεχνικό μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, 
ελεύθερου ορθού ανοίγματος 7μ., καθαρού μεταβλητού ύψους κυμαινόμενου από  5,90μ έως 7,19μ. 
και συνολικού μήκους 17,17μ. Το πάχος των τοιχωμάτων και της πλάκας καταστρώματος είναι  0.80 
m και το πάχος της πλάκας θεμελίωσης 1.00m.  
Τα πεζοδρόμια της αρτηρίας στη στέψη του τεχνικού κατασκευάζονται επί προβόλων μεταβλητού 
πάχους ως προεκτάσεις της άνω πλάκας.   
Στην είσοδο και έξοδο του τεχνικού κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης μεταβλητού ύψους για τον 
εγκιβωτισμό των επιχωμάτων της αρτηρίας με επιφανειακή θεμελίωση επί εξυγιαντικής στρώσης 
αμμοχάλικου πάχους 0.60m 
 
Κ/Δ2  Χ.Θ. 23+645 
Τεχνικό που εξυπηρετεί τη διέλευση της παράπλευρης οδού SR2A κάτω από την αρτηρία. Ο άξονας 
της κάτω οδού  συναντά τον άξονα  της αρτηρίας υπό γωνία 43ο. 
Πρόκειται για τεχνικό μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, 
ελεύθερου ορθού ανοίγματος 7μ., ελεύθερου ύψους >4,5μ και μήκους 36,10μ. Το τεχνικό διαιρείται 
σε τρία τμήματα μήκους 12.00m μέσω στεγανών αρμών συστολής-διαστολής εύρους 5cm. Το 
πάχος των τοιχωμάτων, της πλάκας καταστρώματος και της πλάκας θεμελίωσης είναι 1.00m.  
Στην είσοδο και έξοδο του τεχνικού κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης μεταβλητού ύψους για τον 
εγκιβωτισμό των επιχωμάτων της αρτηρίας με επιφανειακή θεμελίωση επί εξυγιαντικής στρώσης 
αμμοχάλικου πάχους 0.60m 
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Κ/Δ3  Χ.Θ. 25+562,58 
Τεχνικό που εξυπηρετεί τη διέλευση αγροτικής οδού κάτω από την αρτηρία. Ο άξονας της αγροτικής 
οδού  συναντά τον άξονα  της αρτηρίας υπό γωνία 81,5ο. 
Πρόκειται για τεχνικό μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, 
ελεύθερου ορθού ανοίγματος 7μ., καθαρού μεταβλητού ύψους κυμαινόμενου από  5,90μ έως 7,19μ. 
και συνολικού μήκους 26,05μ. Το τεχνικό διαιρείται σε δύο τμήματα μήκους 13.00m μέσω στεγανού 
αρμού συστολής-διαστολής εύρους 5cm. Το πάχος των τοιχωμάτων και της πλάκας καταστρώματος 
είναι 1,00μ. και το πάχος της πλάκας θεμελίωσης 1,40μ.   
Στην είσοδο και έξοδο του τεχνικού κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης μεταβλητού ύψους για τον 
εγκιβωτισμό των επιχωμάτων της αρτηρίας με επιφανειακή θεμελίωση επί εξυγιαντικής στρώσης 
αμμοχάλικου πάχους 0.60m. 
 
Κ/Δ4,  Χ.Θ. 26+299.22 
Τεχνικό στέψεως που εξυπηρετεί τη διέλευση αγροτικής οδού κάτω από την αρτηρία. Ο άξονας της 
αγροτικής οδού  συναντά κάθετα τον άξονα  της αρτηρίας. 
Πρόκειται για τεχνικό μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, 
ελεύθερου ορθού ανοίγματος 7μ., καθαρού ύψους ~4,5μ και συνολικού μήκους 15,00μ. Το πάχος 
των τοιχωμάτων και της πλάκας καταστρώματος είναι 0.80 m και το πάχος της πλάκας θεμελίωσης 
0.90m.  
Στην είσοδο και έξοδο του τεχνικού κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης μεταβλητού ύψους για τον 
εγκιβωτισμό των επιχωμάτων της αρτηρίας με επιφανειακή θεμελίωση επί εξυγιαντικής στρώσης 
αμμοχάλικου πάχους 0.60m. 
 
ΔΙΔΥΜΟΣ ΟΧΕΤΟΣ (K.O.11), Χ.Θ. 21+536,94 
Δίδυμος Οχετός μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
ελεύθερων διαστάσεων κάθε ανοίγματος Β x Y = 3.00μ. x 2.00μ. και συνολικού μήκους 56,50μ. Το 
ύψος επίχωσης του τεχνικού είναι της τάξης των 5,60m. Σε κάτοψη ο άξονας του τεχνικού τέμνει τον 
άξονα  της αρτηρίας υπό γωνία 61,0ο . Το πάχος της άνω και κάτω πλάκας, καθώς και των 
εξωτερικών τοιχωμάτων είναι 60cm. Το εσωτερικό, διαχωριστικό τοίχωμα έχει πάχος 50cm.   
Ο οχετός διαιρείται κατά μήκος σε τέσσερα τμήματα με μήκος ενός τμήματος 14.44μ. και μήκος 
τριών 14.00μ., μέσω στεγανών αρμών συστολής-διαστολής εύρους 2cm.  
Στην είσοδο και έξοδο του τεχνικού προβλέπονται τοίχοι αντιστήριξης (τεχνικά εισόδου-εξόδου) 
μεταβλητού ύψους, για τον εγκιβωτισμό των επιχωμάτων. Το τεχνικό εισόδου κατασκευάζεται με 
κλιμακωτό πυθμένα με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταστροφή της ενέργειας του νερού πριν 
την είσοδό του στον οχετό.  
Η έδραση του τεχνικού και των τεχνικών εισόδου και εξόδου πραγματοποιείται επί εξυγιαντικής 
στρώσης αμμοχάλικου πάχους 50cm και στη βάση του διαμορφώνεται, ανά κάθε τμήμα του οχετού, 
δοκός αγκύρωσης δαπέδου (χαλινός) πάχους 50cm και ύψους 50cm. 
 
 
4.3.2 ΣΗΡΑΓΓΑ 
 

4.3.2.1 Γενικά 

Το τμήμα περιλαμβάνει μία σήραγγα και μια παράλληλη προς αυτήν σήραγγα διαφυγής, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 

ΣΗΡΑΓΓΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 

CUT & COVER 
ΕΙΣΟΔΟΥ  

ΜΗΚΟΣ 
CUT & 
COVER 

 (m) 

ΜΗΚΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(m) 

CUT & COVER 
ΕΞΟΔΟΥ  

ΜΗΚΟΣ 
CUT & 
COVER 

 (m) 
Χ.Θ. αρχής 

Χ.Θ. 
τέλους 

Χ.Θ. 
τέλους 

Χ.Θ. αρχής 



K:\R_MP00_WM_6000\Tefhi\02_ΤΠ_6000.docx                              8                                              MP00_WM/6000/B02 

 

21+571,01 21+590 18,99 1365 22+955 22+974,03 19,03 

 

ΣΗΡΑΓΓΑ 

ΔΙΑΦΥΓΗΣ  

 

Χ.Θ. αρχής Χ.Θ. τέλους 
ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (m) 

21+595,14 22+977,57 1382,43 

Στοιχεία εγκάρσιων σηράγγων σύνδεσης (στοές διαφυγής πεζών). 

Διάδρομοι 

Σύνδεσης 
Δ1 Δ2 Δ3 

Χ.Θ. Σύνδεσης με 

κύρια σήραγγα 
21+925 22+275 22+625 

Μήκος (m) 23,00 23,00 23,00 

 
Η τυπική διατομή της σήραγγας περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 
Οριζοντιογραφικά είναι σε ευθυγραμμία, ενώ εφαρμόζονται καμπύλες ακτίνας R=600μ. και R=500μ.  
πριν και μετά τα στόμια εισόδου και εξόδου της σήραγγας αντίστοιχα. Η μηκοτομική κλίση που 
εφαρμόζεται στη σήραγγα είναι 0,60%  σε κατωφέρεια προς το στόμιο εξόδου, με επιρροή κυρτών 
συναρμογών Rκυρτ.= 4.500μ. και Rκυρτ.= 5.000μ. στις περιοχές των μετώπων εισόδου και εξόδου 
αντίστοιχα. Το μέγιστο υψόμετρο της ερυθράς, ανέρχεται στα 940μ.  
Η σήραγγα διαφυγής είναι παράλληλη προς την κύρια, με απόσταση αξόνων 25m στην περιοχή των 
μετώπων και 30m στο υπόλοιπο τμήμα της. 

Η διατομή της κύριας σήραγγας είναι πεταλοειδής, όπως άλλωστε και της σήραγγας διαφυγής και 
των εγκαρσίων στοών. Μεταξύ Χ.Θ. 22+185 και Χ.Θ. 22+225 διαμορφώνεται διαπλάτυνση της 
κύριας σήραγγας σε μήκος 40m για την χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης έκτακτης ανάγκης. 

Τέλος, κατά μήκος της κύριας σήραγγας κατασκευάζονται: 

- Εσοχές στις θέσεις φρεατίων ελέγχου του διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης διαστάσεων 

1,40(Μ) x 1,32(Y) x 0,55(B). 

- Εσοχές στις θέσεις τηλεφωνικών θαλάμων διαστάσεων 1,70(Μ) x 2,45(Y) x 1,00(B). 

- Εσοχές στις θέσεις Ε.Α.Σ. τύπου “1” διαστάσεων 2,80(Μ) x 2,10(Y) x 0,50(B). 

- Εσοχές στις θέσεις ηλεκτρικών πινάκων Η/Μ (φωτισμού, αερισμού/κίνησης, 

αυτοματισμού, οργάνων μέτρησης) διαστάσεων 4,20(Μ) x 2,45(Y) x 1,00(B) 

 

Η σήραγγα Κλεισούρας και η παράλληλη προς αυτήν σήραγγα διαφυγής πεζών θα περιλαμβάνουν 
τα απαιτούμενα έργα σήμανσης, ασφάλισης, φωτισμού, αερισμού, πυρόσβεσης κλπ. και την 
κατασκευή δύο υποσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας μέσης τάσης (ΜΤ) εντός αντίστοιχων οικίσκων 
της σήραγγας, στα δύο μέτωπα εισόδου (δυτικό από Καστοριά) και εξόδου (ανατολικό από 
Πτολεμαΐδα) καθώς και δικτύου πυρόσβεσης αποτελούμενο από πυροσβεστικό συγκρότημα, δίκτυο 
σωληνώσεων και δεξαμενή νερού στον οικίσκο εισόδου (δυτικό), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην Η/Μ μελέτη.  

 

Γενικά μορφολογικα /γεωλογικά στοιχεία 
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Η σήραγγα Κλεισούρας προβλέπεται να κατασκευαστεί στο κεντρικό τμήμα της υπό μελέτη οδού 
όπου επικρατεί έντονο έως απόκρημνο ανάγλυφο με υψόμετρο φυσικού εδάφους από +935 έως 
+1200m. Στο υψηλότερο τμήμα της περιοχής σχηματίζεται ο τοπικός υδροκρίτης. Το δυτικό τμήμα 
της περιοχής αποστραγγίζεται προς το ρέμα του Κώτουρη ενώ το ανατολικό προς το ρέμα του 
Βαρικού. Τα υπερκείμενα στην σήραγγα (από την ερυθρά) είναι της τάξεως των 250 μέτρων το 
μέγιστο. 

Κατά μήκος της σήραγγας εκτιμάται πως  θα συναντηθούν γνευσιοσχιστόλιθοι σχηματισμοί της 
περιοχής. Εντός των παραπάνω σχηματισμών συναντώνται γρανιτικές διεισδύσεις, όγκοι διορίτη, 
αμφιβολίτες και πολύ συχνά χαλαζιακές φλέβες πάχους από μερικά εκατοστά έως 1,0m. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα εκτιμάται ότι οι γνευσιοσχιστολιθικοί σχηματισμοί της περιοχής, είναι τεμαχισμένοι 
έως κερματισμένοι από δύο (2) ή και περισσότερες τεκτονικές φάσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διακλάσεων και διαρρήξεων με μεγάλες έως πολύ μεγάλες κλίσεις και μικρές έως μέτριες αντίστοιχα 
κλίσεις. 

 

4.3.2.2 Διάνοιξη, υποστήριξη σηράγγας 

Γενικά 

Η διάνοιξη των σηράγγων (κύριας & διαφυγής) θα γίνει σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο 
κατασκευής σηράγγων, τις ΕΤΕΠ και τις αντίστοιχες οριστικές μελέτες.  

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν: 

1. Κατασκευή στομίων κύριας και σήραγγας διαφυγής, 

2. Διάνοιξη κύριας και σήραγγας διαφυγής με τις συνδέσεις τους   

3. Μέτρα άμεσης (προσωρινής) υποστήριξης βραχόμαζας. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αναμένεται να συναντηθούν κατά τη διάνοιξη των σηράγγων 
κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας. Τα προτεινόμενα μέτρα υποστήριξης ανά 
κατηγορία βραχόμαζας παρουσιάζονται στη μελέτη. Η Ε.Ο.Α.Ε μπορεί να διατάξει πρόσθετα ή 
ελάσσονα μέτρα προστασίας.  

 

4.3.2.3 Τελική επένδυση - στεγάνωση σήραγγας 

Προκειμένου να επιτευχθεί η στεγάνωση των σηράγγων, μεταξύ της μόνιμης επένδυσης και της 
άμεσης υποστήριξης της σήραγγας τοποθετείται στρώση στεγανωτικής μεμβράνης επενδεδυμένη με 
γεωύφασμα που οδηγεί τα υπόγεια νερά της βραχομάζας σε αγωγούς συλλογής στην περιοχή του 
πυθμένα της σήραγγας.  

Η τελική επένδυση προβλέπεται να γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30. Για την πλήρωση τυχόν 
κενών στον θόλο της σήραγγας προβλέπεται η εκτέλεση τσιμεντενέσεων επαφής. Η τελική 
επένδυση θα έχει εσοχές και σωληνώσεις για την υποδοχή Η/Μ εγκαταστάσεων.  

 

4.3.2.4 Υδραυλικά έργα σηράγγων 

Συλλογή και διευθέτηση επιφανειακών απορροών στην περιοχή των στομίων. 

Τα υδραυλικά έργα που απαιτούνται για τη συλλογή και διευθέτηση των επιφανειακών απορροών 
στην περιοχή των στομίων των σηράγγων για την εξασφάλιση του έργου κατά τη φάση της 
κατασκευής και της λειτουργίας του είναι τα ακόλουθα: 

 τάφροι στα στόμια της σήραγγας 

 Κατασκευή επενδεδυμένου καναλιού κατάλληλης παροχετευτικότητας 

    

Σύστημα αποχέτευσης σήραγγας 
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Το σύστημα αποχέτευσης που θα εφαρμοστεί είναι τύπου ρείθρου σχισμής. Το ρείθρο σχισμής θα 
εκτονώνεται, όπως φαίνεται στην μελέτη, μέσω φρεατίων σιφωνισμού σε αγωγό αποχέτευσης 
διαμέτρου Ø500, ο οποίος θα διέρχεται από το μέσω της λωρίδας κυκλοφορίας. Ο συλλεκτήριος  
αγωγός αποχέτευσης θα καταλήγει στη Δεξαμενή Συγκράτησης Ρύπων. Οι δεξαμενές, 
περιλαμβάνουν διατάξεις αναρρόφησης, υπερχείλισης, άμεσης εκκένωσης και φυσικού αερισμού.  

 

Σύστημα αποστράγγισης σήραγγας 

Για την αποστράγγιση της σήραγγας προβλέπεται γεωύφασμα, στεγανωτική μεμβράνη περιμετρικά 
της διατομής εκσκαφής και διαμήκη στραγγιστήρια Ø200, τα οποία θα εκτονώνονται ανά διαστήματα 
σε συλλεκτήριο αγωγό αποστράγγισης διαμέτρου Ø400, και θα οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη.  

 

4.3.2.5 Ενόργανη παρακολούθηση σηράγγων 

Κατά την διάρκεια των εργασιών διάνοιξης (εκσκαφή και άμεση υποστήριξη) της σήραγγας, θα 
εγκατασταθούν όργανα παρακολούθησης με σκοπό τη συνεχή συλλογή στοιχείων και δεδομένων 
και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των υπογείων έργων και της περιβάλλουσας αυτών βραχόμαζας, 
μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ενόργανης παρακολούθησης. 

 

4.3.2.6  Εργασίες βαφής σηράγγας 

H βαφή της τελικής επένδυσης της σήραγγας θα γίνει με εποξειδικά χρώματα όπως προβλέπεται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων.  

 

4.3.3 Τοίχοι αντιστήριξης 

Τοίχος αντιστήριξης μήκους L=40μ. στη Χ.Θ.:27+535 ώστε να μειωθεί η ζώνη κατάληψης της οδού. 
 

4.3.4  Μικρά Τεχνικά Έργα 

Στα μικρά τεχνικά έργα που θα κατασκευασθούν στην αρτηρία περιλαμβάνονται κιβωτοειδείς και 
σωληνωτοί οχετοί. 

Οι θέσεις των οχετών έχουν καθορισθεί στις οριστικές υδραυλικές μελέτες και οι διαστάσεις τους 
έχουν προκύψει από υδραυλικούς υπολογισμούς.  

Ακολουθεί  πίνακας των  οχετών του έργου, των οποίων οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις (σε ότι 
αφορά τα μήκη) θα οριστικοποιηθούν με την μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθούν σύμφωνα με τα 
πρότυπα. 
 

                   Α) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
 ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(μ) 

Χ.Θ. 
(μ.) (μ.) 

Κ.Ο. 1 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 19+273,72 1,00 2,00 32,98  

Κ.Ο. 2 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 19+771,11 3,00 2,00 54,43 

Κ.Ο. 3 
ΔΙΔΥΜΟΣ - 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 
20+108+70 3,00 2,00 42,78 

Κ.Ο. 4 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 20+354,81 2,00 2,00 30,65 

Κ.Ο. 5 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 20+798,10 2,00 2,00 46,87 
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Κ.Ο. 6 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 20+983,19 1,00 1,00 27,24 

Κ.Ο. 7 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 21+106,18 2,00 1,00 27,32 

Κ.Ο. 8a ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 0+188,59 (Ι/Κ2) 2,00 1,00 8,83 

Κ.Ο. 8b ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 0+188,59(Ι/Κ2) 2,00 1,00 24,82 

Κ.Ο. 9 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 21+205,63 2,00 2,00 25,33 

Κ.Ο. 10 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 21+450,95 2,00 2,00 25,06 

Κ.Ο. 11 
ΔΙΔΥΜΟΣ - 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 
21+536 3,00 2,00 56,50 

Κ.Ο. 12 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 23+095,16 2,00 2,00 30,92 

Κ.Ο. 13 
ΔΙΔΥΜΟΣ - 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 
23+220,88 2,00 2,00 70,96 

Κ.Ο. 14 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 23+295,47 2,00 2,00 41,01 

Κ.Ο. 15 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 23+390,66 1,00 2,00 25,45 

Κ.Ο. 16 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 23+673,55 1,00 1,00 26,64 

Κ.Ο. 16 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 0+293,98(SR2A) 1,00 1,00 9,69 

Κ.Ο. 17 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 23+990,87 1,00 2,00 29,60 

Κ.Ο. 18 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 24+169,56 3,00 2,00 32,75 

Κ.Ο. 19 
ΔΙΔΥΜΟΣ - 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 
24+488,02 2,00 2,00 37,56 

Κ.Ο. 20 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 24+909,34 2,00 2,00 27,16 

Κ.Ο. 21 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 24+989,88 2,00 2,00 34,54 

Κ.Ο. 22 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 25+350,65 2,00 1,00 24,71 

Κ.Ο. 23 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 26+020,87 3,00 2,00 14,67 

Κ.Ο. 24 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 26+209,84 2,00 2,00 45,15 

Κ.Ο. 25 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 26+311,39 2,00 1,00 27,36 

Κ.Ο. 26 
ΔΙΔΥΜΟΣ - 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 
26+652,66 2,50 1,60 19,07 

Κ.Ο. 27 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 26+756,90 1,00 1,00 25,94 

Κ.Ο. 28 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 27+295,09 2,00 2,00 27,83 

Κ.Ο. 29 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 27+528,09 1,00 1,00 18,07 

Κ.Ο. 30 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 27+618,15 2,00 2,00 17,48 

Κ.Ο. 31 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 27+883,48 2,00 1,00 21,77 

Κ.Ο. 32 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 28+214,13 2,00 1,00 15,91 

Κ.Ο. 33 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 28+521,06 2,00 2,00 19,62 

Κ.Ο. 34 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 28+580,24 1,00 2,00 14,82 

Κ.Ο. 35 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ 
0+093,29 (Οδός 

4) 
1,00 2,00 18,13 

                 

Β) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
(μ) 

Χ.Θ. 
(μ.) 

 
Σ.Ο. 1 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 23+613,91 1000 45,62  

 
Σ.Ο. 1 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 
0+216,92 
(SR2A) 

1000 6,24 

Σ.Ο. 2 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 27+681,14 1200 20,23 

Σ.Ο. 3 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 27+973,77 1200 19,35 
 

Σ.Ο. 4 
ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 

0+080,00 
( ΚΟ1) 

1000 25,32 
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Σ.Ο. 5 
ΔΙΔΥΜΟΣ - 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 

ΚΔ3 
(Αγροτική 

οδό) 
500 20,02 

Σ.Ο. 6 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ (SR3A) 800 15,36 

4.3.5  Γενικές παρατηρήσεις για τα τεχνικά έργα  

Το σύνολο των μελετών των τεχνικών έργων εγκρίθηκαν πριν την εφαρμογή του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016. Στα τεύχη δημοπράτησης του έργου  λήφθηκε υπόψη η ισχύς 
και η εφαρμογή του ΚΤΣ 2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 466/14.2.18.  
Σε κάθε τεχνικό τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, την Τ.Σ.Υ., τις 
Ο.Μ.O.E. ή τα Π.Κ.Ε. Έτσι κατά κανόνα το σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων θα είναι ποιότητας  C12/15, 
το οπλισμένο σκυρόδεμα σε επαφή με το έδαφος C25/30 κατ΄ελάχιστον. Τα πεζοδρόμια γεφυρών 
θα είναι κατηγορίας  C30/37, οι ορατές επιφάνειες σκυροδέματος των τεχνικών διαμορφώνονται με 
τελειώματα τύπου Γ και εφαρμόζεται αντιρρυπαντική επάλειψη στις προσπελάσιμες επιφάνειες 
σκυροδέματος κ.λ.π. 
 
4.4   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

4.4.1   Γενικά 

Τα έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης όμβριων, που θα κατασκευασθούν, θα συλλέγουν τα όμβρια 
από το οδόστρωμα και τη γειτονική περιοχή του περιβάλλοντος χώρου (πρανή κ.λ.π.), έτσι ώστε να 
μην κατακλύζεται από νερά το οδόστρωμα σε οποιοδήποτε σημείο και να προστατεύεται το σώμα 
της οδού από διαβρώσεις και καθιζήσεις.  

Η αποχέτευση και αποστράγγιση ομβρίων του οδοστρώματος της κύριας αρτηρίας εξασφαλίζεται: 

α)  Με τάφρους στις οριογραμμές της οδού ή τάφρους αποχέτευσης στον πόδα των ορυγμάτων,  

β)  Με διατάξεις έργων υδροσυλλογής (φρεάτια κ.λπ.).  

Η προστασία από εξωτερικές λεκάνες εξασφαλίζεται: 

α) Με Διαμήκη έργα (τάφροι πρανών, οφρύος ορύγματος, ποδός επιχώματος, συνέχειας κ.λπ.)  

β)  Με Εγκάρσια έργα (Κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί)  

 

4.4.2 Εγκάρσια αποχέτευση 
Για την προστασία της οδού από τις εξωτερικές λεκάνες κατασκευάζονται εγκάρσια τεχνικά έργα 
που είναι κιβωτοειδείς ή σωληνωτοί οχετοί. Τα έργα εισόδου – εξόδου των οχετών παρουσιάζονται 
στην σχετική υδραυλική μελέτη. Πίνακες των προβλεπόμενων οχετών δόθηκαν στην παράγραφο 
4.3.4 «Μικρά Τεχνικά Έργα» της παρούσας. 

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

Στις περιοχές των ορυγμάτων, τα όμβρια του οδοστρώματος και των πρανών ορυγμάτων της οδού 
προβλέπεται να συλλέγονται επενδεδυμένες πλευρικές τριγωνικές τάφρους παρά το οδόστρωμα είτε 
σε επενδεδυμένες τριγωνικές τάφρους αποχέτευσης παρά τον πόδα του ορύγματος. Στις περιοχές 
υψηλών ορυγμάτων, η επενδεδυμένη τάφρος συνδυάζεται με τοίχο προστασίας έναντι 
καταπτώσεων. 

Στην περιοχή υψηλών επιχωμάτων >4,00μ. σε ευθυγραμμία ή στο εσωτερικό καμπυλών, 
κατασκευάζεται αβαθής τριγωνική τάφρος (έρεισμα – ρείθρο), η οποία αποφορτίζεται με βαθμιδωτά 
ρείθρα, η θέση των οποίων καθορίζεται στην υδραυλική μελέτη.  
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Τα βαθμιδωτά ρείθρα καταλήγουν στο πόδι του επιχώματος, ή στο έδαφος για διάχυση με 
κατάλληλη διάταξη θραύσης ενέργειας.  

 

4.5  ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Το έργο προβλέπεται να σημανθεί με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 

 4.5.1 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. Στις θέσεις 
που προβλέπονται τέτοια συστήματα θα τοποθετούνται στα επιχώματα της αρτηρίας μονόπλευρα 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.   

4.5.2    Σήμανση 

4.5.2.1  Κατακόρυφη σήμανση 

Θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες πληροφοριακές, ρυθμιστικές, προειδοποιητικές 
επικίνδυνων θέσεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Οι πληροφοριακές πινακίδες της οδού θα 
κατασκευασθούν ως πινακίδες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας με γραφή από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ 
ΙΙ και υπόβαθρο από μεμβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ.  

Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη (ή και τις εντολές της Υπηρεσίας) θα τοποθετηθούν πλαστικοί 
οριοδείκτες με ανακλαστήρες.  

4.5.2.2  Οριζόντια σήμανση 

Διαγράμμιση 

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

Οι κατά μήκος διαγραμμίσεις που εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο έργο είναι οι ακόλουθες : 

 Συνεχής στενή γραμμή (S) (χρώμα : λευκό, πάχος 0,12μ.) 
Γραμμή οριοθέτησης λωρίδων ή πλάτους οδοστρώματος. Χρησιμοποιείται επίσης και ως 
γραμμή μονόπλευρης ή αμφίπλευρης απαγόρευσης προσπεράσματος. Τοποθετείται στον 
άξονα του οδοστρώματος της κύριας οδού σε διπλή διάταξη ή μαζί με την διακεκομμένη 
στενή γραμμή (S4/8) (4μ. γραμμή / 8μ. κενό, χρώμα : λευκό, πάχος 0,12μ.) 

 Διακεκομμένη στενή γραμμή (S4/8) (4μ. γραμμή / 8μ. κενό, χρώμα : λευκό, πάχος 0,12μ.) 
      Γραμμή διαχωρισμού λωρίδων. 

 Διακεκομμένη στενή γραμμή (S3/3) (3μ. γραμμή / 3μ. κενό, χρώμα : λευκό, πάχος 0,12μ.) 
Γραμμή διαχωρισμού λωρίδων σε περιοχές ισόπεδων κόμβων. 

 Διακεκομμένη πλατειά γραμμή (B3/3) (3μ. γραμμή / 3μ. κενό, χρώμα : λευκό, πάχος 
0,30μ.) 
Γραμμή διαχωρισμού λωρίδων εισόδου και εξόδου σε περιοχές κόμβων.  

 Συνεχής πλατειά γραμμή (Β) (χρώμα : λευκό, πάχος 0,25μ.) 
Γραμμή οριοθέτησης πλάτους οδοστρώματος και οριοθέτηση ειδικών λωρίδων (Λ.Ε.Α.) 

 

4.6   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Το παρόν έργο περιλαμβάνει: 

 Εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας Κλεισούρας και των 
προσβάσεών της. 
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 Εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της βοηθητικής σήραγγας διαφυγής πεζών 
και των οικίσκων. 

 Εγκατάσταση οπτικών ινών για τη λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου της 
σήραγγας. 

 Εργασίες οδοφωτισμού στους ισόπεδους κόμβους του έργου. 

 Εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων αναμονής καλωδίων (τηλεματικής, οδοφωτισμού) καθ΄ όλο 
το μήκος του έργου. 

Όλες οι Η-Μ Εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις Ο.Μ.Ο.Ε., τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., τις 
εγκεκριμένες Μελέτες και τα Πρότυπα Κατασκευής Η/M Εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Α.Ε. 

 

Αναλυτικά προβλέπονται οι κάτωθι Η/Μ εγκαταστάσεις: 

 

4.6.1  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Οδοφωτισμός προβλέπεται να κατασκευασθεί στους ισόπεδους κόμβους Ι.Κ.1, Ι.Κ.2, Ι.Κ.3, Ι.Κ.4 και 
στην είσοδο/ έξοδο της σήραγγας. 

 

4.6.2  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της σήραγγας περιλαμβάνονται: 

 Παροχή και Διανομή ηλεκτρικής ισχύος 
 Φωτισμός σήραγγας και οδών προσέγγισης 
 Αερισμός σήραγγας 
 Πυρανίχνευση και πυροπροστασία (π.χ. πυροσβεστικό συγκρότημα, δεξαμενή νερού, 

πυροσβεστήρες, κλπ.) 
 Ερμάρια Ανάγκης Σήραγγας (ΕΑΣ) τύπου «Ι» (πυροσβεστικοί κρουνοί, αφρογεννήτριες, φορητοί 

πυροσβεστήρες) 
 Τηλεφωνικοί Θάλαμοι με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 
 Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) 
 Φωτεινή σηματοδότηση και εξοπλισμός ηλεκτρονικής σήμανσης (φανάρια, VMS, LCS, VSLS) 
 Κεντρικό Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού διαχείρισης κυκλοφορίας με κατάλληλες κεντρικές και τοπικές μονάδες ελέγχου/ 
αυτοματισμού (SCADA/ TMS) 

 Συστήματα επικοινωνίας με τους χρήστες (Ραδιοεπικοινωνίες, Μεγαφωνική εγκατάσταση) 
 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οικίσκων δυτικού και ανατολικού μετώπου (φωτισμός, 

κλιματισμός/ θέρμανση/ αερισμός, πυροπροστασία, αντικεραυνική προστασία) 
 Λοιπά βοηθητικά συστήματα (π.χ. ελέγχου ύψους οχημάτων, ανίχνευσης παγετού/ 

μετεωρολογικός σταθμός, μπάρες αποκλεισμού κυκλοφορίας) 
 

Επιπλέον, για τη βοηθητική σήραγγα διαφυγής πεζών περιλαμβάνονται:  

 Διανομή ισχύος 
 Φωτισμός 
 Διάταξη δημιουργίας υπερπίεσης με χρήση ανεμιστήρων 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται συγκεντρωτικά οι εγκαταστάσεις με τις οποίες εξοπλίζεται η 
σήραγγα που θα κατασκευαστεί στο έργο. 
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Κλεισούρας √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Βοηθητική 
Διαφυγής 
Πεζών 

√ √ √ *   √ √     

(*) Αερισμός υπερπίεσης  

 

Αναλυτικότερα : 

4.6.2.1  Παροχή και Διανομή Ηλεκτρικής Ισχύος 

Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος στη σήραγγα θα γίνει από το δίκτυο Μέσης Τάσης 20 ΚV του ΔΕΔΔΗΕ. 
Η παροχή μέσης τάσης από τον ΔΕΔΔΗΕ θα τροφοδοτήσει τον κεντρικό υποσταθμό του Δυτικού 
οικίσκου (από Καστοριά). Από τον πίνακα μέσης τάσης του Δυτικού οικίσκου θα τροφοδοτηθεί ο 
πίνακας μέσης τάσης του Ανατολικού οικίσκου (από Πτολεμαΐδα). 

Κάθε υποσταθμός εξυπηρετεί τις Η-Μ εγκαταστάσεις της σήραγγας (κύριας και βοηθητικής), τον 
φωτισμό των οδών προσέγγισης σε αυτή, τον εξοπλισμό διαχείρισης κυκλοφορίας και ηλεκτρονικής 
σήμανσης εκτός της σήραγγας (φωτεινοί σηματοδότες, VMS, VSLS, κλπ.), τους λοιπούς 
εξοπλισμούς τηλεματικής (ανιχνευτές υπερύψων, μετεωρολογικό σταθμό, κλπ.) και ότι άλλο 
απαιτείται κατά περίπτωση. 

Ο Υποσταθμός Δυτικού οικίσκου θα περιλαμβάνει: 

 Τον πίνακα ΜΤ 20 kV ο οποίος θα αποτελείται από πεδία "μεταλλοεπενδεδυμένα και 
διαμερισματοποιημένα" (Metal Clad) και θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ. 

 Δύο Μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσης 20 KV/0,4 KV ισχύος 800KVA ο καθένας, 
εσωτερικού χώρου, ξηρού τύπου, αυτοσβενόμενους.  

 Τους Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης (ΓΠ.1, ΓΠΑ.1, ΓΠUΦ.1, ΓΠUΑ.1) οι οποίοι θα είναι 
τύπου κυψέλης (πεδίου). 

 Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 800KVA εφοδιασμένο με δεξαμενή καυσίμου 
ικανή για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στο πλήρες φορτίο. 

 Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) ισχύος 20KVA το καθένα. Το ένα UPS θα 
τροφοδοτεί το φωτισμό ασφαλείας των σηράγγων και το δεύτερο UPS τα συστήματα 
ασφαλείας της σήραγγας και του οικίσκου. Κάθε σύστημα UPS θα συνοδεύεται από 
συστοιχία συσσωρευτών Ni-Cd ικανών για μία (1) ώρα συνεχούς λειτουργίας σε περίπτωση 
διακοπής της κύριας παροχής. 

 Τους πυκνωτές διόρθωσης του cosφ. 
 Τις γειώσεις. 

 
Ο Υποσταθμός Ανατολικού οικίσκου θα περιλαμβάνει: 

 Τον πίνακα ΜΤ 20 kV ο οποίος θα αποτελείται από πεδία "μεταλλοεπενδεδυμένα και 
διαμερισματοποιημένα" (Metal Clad) και θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΜΤ του δυτικού 
οικίσκου. 
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 Δύο Μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσης 20 KV/0,4 KV ισχύος 800KVA ο καθένας, 
εσωτερικού χώρου, ξηρού τύπου, αυτοσβενόμενους. 

 Τους Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης (ΓΠ.2, ΓΠΑ.2, ΓΠUΦ.2, ΓΠUΑ.2) οι οποίοι θα είναι 
τύπου κυψέλης (πεδίου).  

 Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 700KVA εφοδιασμένο με δεξαμενή καυσίμου 
ικανή για 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας στο πλήρες φορτίο.  

 Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) ισχύος 10KVA το καθένα. Το ένα UPS θα 
τροφοδοτεί το φωτισμό ασφαλείας των σηράγγων και το δεύτερο UPS τα συστήματα 
ασφαλείας της σήραγγας και του οικίσκου. Κάθε σύστημα UPS θα συνοδεύεται από 
συστοιχία συσσωρευτών Ni-Cd ικανών για μία (1) ώρα συνεχούς λειτουργίας σε περίπτωση 
διακοπής της κύριας παροχής. 

 Τους πυκνωτές διόρθωσης του cosφ. 
 Τις γειώσεις. 

 
Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από τους υποσταθμούς προς τους προβλεπόμενους 
ηλεκτρικούς πίνακες διανομής φωτισμού και κινήσεως εντός των σηράγγων (κύριας και διαφυγής) 
και των κτιρίων.  
 
Η όδευση των καλωδίων των κυκλωμάτων μέσα στις σήραγγες θα γίνεται στις σχάρες των Ισχυρών 
Ρευμάτων, σε ηλεκτρολογικούς σωλήνες που θα εγκιβωτίζονται στην τελική επένδυση της 
σήραγγας, ή στο κανάλι διέλευσης καλωδίων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ 
Εγκαταστάσεων και τη Μελέτη Η/Μ. Οι ηλεκτρολογικοί σωλήνες θα είναι υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλενίου ΡΕ (HDPE) εξωτερικής διαμέτρου 90mm ή και 63mm ονομαστικής πίεσης 6bars. 

 
Τα τροφοδοτικά καλώδια των πινάκων, και τα καλώδια των κυκλωμάτων που ξεκινούν από τους 
πίνακες των σηράγγων (κύριας και βοηθητικής) προς τα έξω θα είναι τύπου XLPE/PVC ενώ τα 
καλώδια των κυκλωμάτων εντός της σήραγγας θα είναι τύπου ΝΗΧΗ FE180/E90 και N2XH, 
ελεύθερα αλογόνων ανάλογης διατομής σύμφωνα με τη Μελέτη Η/Μ. 
 
Για κάθε σήραγγα (κύρια και διαφυγής) θα προβλέπεται σύστημα θεμελιακής γείωσης, με την οποία 
θα συνδέονται: 

 Τα μεταλλικά μέρη της σχάρας καλωδίων στο θόλο της σήραγγας. 
 Οι ισοδυναμικές γέφυρες που εγκαθίστανται στο μηχανολογικό κανάλι ανά 50m περίπου. 
 Τα μεταλλικά μέρη των σχαρών στο μηχανολογικό κανάλι.  
 Τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών πινάκων, των ΕΑΣ και του λοιπού εξοπλισμού. 
 Η γείωση των ηλεκτρικών πινάκων εντός της σήραγγας. 
 Στην περίπτωση ασυνέχειας των σχαρών προβλέπεται ένωσή τους μέσω ειδικού συνδέσμου. 

Η θεμελιακή γείωση της σήραγγας θα αποτελείται από χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία γείωσης που 
οδεύει στο δεξιό και αριστερό πέδιλο και σε όλο το μήκος της σήραγγας, μέσα στο οπλισμένο 
σκυρόδεμα της τελικής επένδυσης, σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Η/Μ Εγκαταστάσεων της 
ΕΟΑΕ. 

Στον υποσταθμό κάθε οικίσκου προβλέπεται θεμελιακή γείωση. Η θεμελιακή γείωση των οικίσκων 
συνδέεται με τη θεμελιακή γείωση των σηράγγων, με αποτέλεσμα η αναμενόμενη αντίσταση 
γείωσης να είναι πολύ μικρή. Τέλος, σε κάθε υποσταθμό προβλέπεται ισοδυναμική γείωση. 

 

4.6.2.2  Φωτισμός σήραγγας και οδών προσέγγισης 

Το σύστημα φωτισμού στη σήραγγα θα είναι συμμετρικού τύπου, με φωτιστικά τεχνολογίας LED 
υψηλής απόδοσης. Ο έλεγχος του επιπέδου φωτισμού ημέρας της σήραγγας θα είναι γραμμικός 
από 100% έως 10% με σύστημα DALI (Digital Addressable Lighting Interface, όπως ορίζεται στο 
πρότυπο IEC 62386) μέσω του οποίου θα ελέγχεται ψηφιακά η φωτεινή ροή των φωτιστικών 
σωμάτων. Η εγκατάσταση φωτισμού της σήραγγας αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα 
υποσυστήματα φωτισμού : 

1) Δυτικό (από το δυτικό στόμιο έως την διαπλάτυνση στάθμευσης Lay By) 
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2) Ανατολικό (από το ανατολικό στόμιο έως την διαπλάτυνση στάθμευσης Lay By) 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες για την τροφοδοσία και τον έλεγχο των κυκλωμάτων φωτισμού, θα 
εγκατασταθούν σε πίνακες εντός της σήραγγας. Εξωτερικά της σήραγγας θα εγκατασταθούν 
μετρητές εξωτερικής λαμπρότητας (φωτόμετρο L20) για την ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού. 

Ο φωτισμός της σήραγγας θα επιτηρείται και ελέγχεται από το Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου 
Η/Μ εγκαταστάσεων Σήραγγας (SCADA).  

Επίσης θα ηλεκτροφωτιστούν : 

 οι οδοί προσέγγισης της σήραγγας με νυκτερινό φωτισμό 

 η βοηθητική σήραγγα διαφυγής πεζών με επιμήκη φωτιστικά οροφής τεχνολογίας LED 

Τέλος, στη σήραγγα θα εγκατασταθεί φωτισμός εκκένωσης σύμφωνα με το πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 
16276: 2003, στα πλευρικά τοιχώματα της σήραγγας και φωτισμός σήμανσης εξόδων διαφυγής 
(φωτεινές πινακίδες, οριοδείκτες). 

 

4.6.2.3  Αερισμός σήραγγας και βοηθητικής σήραγγας 

Στην σήραγγα προβλέπεται να εφαρμοσθεί σύστημα διαμήκους αερισμού / εκκαπνισμού με 
ανεμιστήρες ώσης (Jet Fans) τοποθετημένους ανά ζεύγη στην στέψη της σήραγγας, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες και τη Μελέτη Η/Μ. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Η/Μ-Αερισμού και τις Οδηγίες Ο.Μ.Ο.Ε. Κεφ. 4 «Αερισμός Σηράγγων», το 
Σύστημα Διαμήκους Αερισμού / Εκκαπνισμού της σήραγγας έχει μελετηθεί για να είναι ικανό να 
αντιμετωπίζει πυρκαγιά θερμικής ισχύος αιχμής 100MW στην δυσμενέστερη περίπτωση και να 
δημιουργεί κρίσιμη ταχύτητα (Critical Velocity) τουλάχιστον ≥ 3.0 m/s. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Μελέτης Η/Μ στην σήραγγα θα εγκατασταθούν δώδεκα (12) 
ανεμιστήρες ώσης (Jet Fans) σε ζεύγη. Επίσης θα εγκατασταθούν όργανα μέτρησης συγκέντρωσης 
αέριων ρύπων (CO/NOx), ορατότητας και ταχύτητας αέρα. 

Για την αποφυγή εισροής καπνού στις οδεύσεις διαφυγής, θα πρέπει να δημιουργηθεί υπερπίεση 
μέσα σε αυτές. Η υπερπίεση επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση εντός της βοηθητικής σήραγγας δύο 
(2) αξονικών ανεμιστήρων, έναν επάνω από κάθε τελική έξοδο. 

Ο αερισμός της σήραγγας (κύριας και βοηθητικής) θα επιτηρείται και ελέγχεται από το Σύστημα 
Επιτήρησης και Ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων (SCADA).  

 

4.6.2.4  Πυρανίχνευση και Πυροπροστασία σήραγγας 

Στη σήραγγα θα εγκατασταθεί σύστημα γραμμικής πυρανίχνευσης με εφεδρεία 100%. Ο γραμμικός 
θερμικός ανιχνευτής (αποτελούμενος από ζεύγος οπτικών ινών) θα συνδεθεί με κεντρικές συσκευές, 
οι οποίες θα βρίσκονται αντίστοιχα στους δύο οικίσκους εκατέρωθεν της σήραγγας. Προβλέπεται 
επίσης διασύνδεση των κεντρικών συσκευών με το σύστημα SCADA. 

Επίσης, θα εγκατασταθεί σύστημα ενεργής πυρόσβεσης που θα πρέπει να επιτρέπει την 
ταυτόχρονη λειτουργία των τεσσάρων πιο απομακρυσμένων από τη δεξαμενή πυρόσβεσης 
κρουνών (εντός ΕΑΣ) παροχής 10 lt/s σε συνθήκες πίεσης 6 bar (61,2mΣΥ). Το νερό θα υδροδοτεί 
τα ΕΑΣ και τους πυροσβεστικούς κρουνούς μέσω αγωγού από μαύρο χαλυβδοσωλήνα 6” (DN150) 
κατά DIN 2448/1629/84 και πυροσβεστικού συγκροτήματος. 

 

4.6.2.5  Ερμάρια Ανάγκης Σήραγγας (Ε.Α.Σ.) 

Προβλέπεται η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός Ερμαρίων Ανάγκης Σήραγγας (ΕΑΣ) τύπου «Ι» 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε. και τη Μελέτη Η/Μ. 

 

4.6.2.6  Τηλέφωνα Ανάγκης 



K:\R_MP00_WM_6000\Tefhi\02_ΤΠ_6000.docx                              18                                              MP00_WM/6000/B02 

 

Προβλέπεται η εγκατάσταση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης σε τηλεφωνικούς θαλάμους (εντός 
σήραγγας) και σε ημιθαλάμους (πλησίον των στομίων της κύριας σήραγγας και στην βοηθητική 
σήραγγα) για χρήση από το κοινό ώστε να παρέχεται αμφίπλευρη επικοινωνία με επανδρωμένο 
κέντρο ελέγχου και συντήρησης της οδού σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε. και τη 
Μελέτη Η/Μ. 

Η επιτήρηση, έλεγχος, διαχείριση και καταγραφή κλήσεων των τηλεφώνων θα γίνεται από το 
Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεφωνίας. 

 

4.6.2.7  Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) 

Για τη σήραγγα προβλέπεται εγκατάσταση σταθερών εικονοληπτών/καμερών κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης (CCTV), ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική επιτήρηση σε ολόκληρο το μήκος της 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε. και τη Μελέτη Η/Μ. 

Επιπλέον, περιστρεφόμενες κάμερες (PTZ) θα εγκατασταθούν εξωτερικά της σήραγγας για την 
επιτήρηση του περιβάλλοντα χώρου των στομίων και των κτιρίων. 

Σταθερές κάμερες θα εγκατασταθούν και εντός των τριών διασυνδετηρίων στοών διαφυγής.  

Η επιτήρηση, έλεγχος, διαχείριση και καταγραφή video των καμερών θα γίνεται από το Σύστημα 
Κεντρικής Διαχείρισης CCTV. 

 

4.6.2.8  Φωτεινή σηματοδότηση και εξοπλισμός ηλεκτρονικής σήμανσης 

Η φωτεινή σηματοδότηση θα υλοποιηθεί μέσω της εγκατάστασης σηματοδοτών 2 ή 3 φανών επί 
ιστού ή/και βραχίονα ιστού με απώτερο σκοπό τον έλεγχο και την πληροφόρηση των διερχόμενων 
οχημάτων για τις συνθήκες κυκλοφορίας που επικρατούν. 

Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση : 

 Ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) εκτός σήραγγας (με πίνακα 
γραφικών-πικτόγραμμα και οθόνη εμφάνισης κειμένου) 

 Ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS) εντός σήραγγας 

 Ηλεκτρονικών Πινακίδων Διαθεσιμότητας Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) στα στόμια και εντός 
σήραγγας 

Η επιτήρηση, έλεγχος, διαχείριση των παραπάνω εξοπλισμών θα γίνεται από το κεντρικό Σύστημα 
Επιτήρησης και Ελέγχου Η/Μ και εξοπλισμού διαχείρισης κυκλοφορίας(SCADA/TMS). 

 

4.6.2.9  Συστήματα επιτήρησης και ελέγχου Σήραγγας (Σταθμοί αυτοματισμού)  

Στη σήραγγα θα εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα επιτήρησης και ελέγχου αποτελούμενο από 
Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) και Κεντρικές Μονάδες Ελέγχου (ΚΜΕ) των παρακάτω 
εγκαταστάσεων: 

i. Φωτισμός σήραγγας (Φωτόμετρα, Πίνακες φωτισμού με τις διατάξεις ελέγχου βαθμίδων, 
μονάδες Dali Gateways) 

ii. Αερισμός σήραγγας (ανεμιστήρες, Πίνακες κίνησης, διατάξεις μέτρησης αέριων ρύπων CO/NO 
και ορατότητας, διατάξεις μέτρησης ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου) 

iii. Εξοπλισμός διαχείρισης κυκλοφορίας εντός και εκτός σήραγγας 

iv. Πυρανίχνευση σήραγγας 

v. Πυροσβεστικό συγκρότημα με τη δεξαμενή νερού 

vi. Εγκαταστάσεις Υποσταθμών (ΜΤ και ΧΤ) 

vii.  Συστήματα ασφάλειας κτιρίων (συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευση) 
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Κάθε σύστημα ΤΜΕ θα αποτελείται από: 

 Σταθμό αυτοματισμού με τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και τα επιμέρους 
στοιχεία του, στον οποίο θα διασυνδέονται καλωδιακά οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις 
μέσω των κατάλληλων αισθητηρίων, ρελέ κλπ. 

 Όλα τα παραπάνω αισθητήρια κλπ. 

 Το λογισμικό αυτοματισμού του PLC (καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο λογισμικό) για τη 
δυνατότητα επιτήρησης και ελέγχου των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων (σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ εγκαταστάσεων). 

 Μεταγωγέα Ethernet για τις τοπικές συνδέσεις.  

 

Κάθε σύστημα ΚΜΕ θα αποτελείται από: 

 Σταθμό αυτοματισμού με τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και τα επιμέρους 
στοιχεία του, που θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα ΤΜΕ. 

 Το λογισμικό αυτοματισμού του/των PLC (καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο λογισμικό) για τη 
δυνατότητα επιτήρησης και ελέγχου των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων (σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ εγκαταστάσεων). 

 Μεταγωγέα Ethernet για τις απαιτούμενες δικτυακές συνδέσεις.  

 

Για τη δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης και ελέγχου των συστημάτων της σήραγγας, όπως 
αυτό μπορεί να επιλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία και συντήρησή της,  θα είναι 
δυνατή τόσο η εγκατάσταση (κατά τη φάση της υλοποίησης του έργου ή μεταγενέστερα) των 
κεντρικών συστημάτων SCADA/ TMS,  διαχείρισης CCTV και τηλεφωνίας (που προβλέπεται 
καταρχήν να εγκατασταθούν στην Αίθουσα Ελέγχου οικίσκου δυτικού στομίου) σε ένα 
απομακρυσμένο σημείο επιτήρησης/ελέγχου (με την κατάλληλη τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση), όσο 
και η εγκατάσταση στο απομακρυσμένο σημείο ενός τερματικού για κάθε σύστημα (Η/Υ client για το 
SCDA/TMS, Η/Υ client για το CCTV, ΙΡ τηλέφωνο για την τηλεφωνία), ώστε να είναι δυνατή η 
διενέργεια της επιτήρησης/ελέγχου είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα. 

 

4.6.2.10  Ραδιοεπικοινωνίες σήραγγας 

Λόγω του μεγάλου μήκους της σήραγγας, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος 
ραδιοεπικοινωνιών (ακτινοβολούν καλώδιο, πομποί-δέκτες-συνδυαστές, κεραίες, ιστοί, κεντρικό 
σύστημα αναγγελίας μηνυμάτων live ή pre-recorded, φορητοί πομποδέκτες, κλπ.) για τη 
διευκόλυνση της επικοινωνίας εντός των σηράγγων, μεταξύ του προσωπικού που βρίσκεται εντός 
αυτής, των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και με τους διερχόμενους οδηγούς μέσω 
προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών. 

Στο δώμα του κτηρίου του δυτικού μετώπου της σήραγγας, θα εγκατασταθεί συγκρότημα 
κατάλληλων επίγειων κεραιών για τη λήψη του εκπεμπόμενου από τοπικούς σταθμούς σήμα. 

Η επιτήρηση, έλεγχος, διαχείριση των παραπάνω εξοπλισμών θα γίνεται από κεντρικό Σύστημα 
Διαχείρισης Ραδιοεπικοινωνιών (τοπικός σταθμός βάσης) εγκατεστημένου στο Κέντρο Ελέγχου. 

 

4.6.2.11  Η-Μ Εγκαταστάσεις Οικίσκων (κτίρια υποσταθμών)  

Σε κάθε οικίσκο (δυτικό, ανατολικό) προβλέπονται όλες οι αναγκαίες Η-Μ εγκαταστάσεις, όπως : 

 Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 
 Εγκατάσταση Θέρμανσης και Κλιματισμού. 
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 Εγκατάσταση Πυροπροστασίας (πίνακας και αισθητήρες πυρανίχνευσης, πυροσβεστήρες και 
πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων, πυροφραγμοί, κλπ.). 

 Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης ολικής εφαρμογής σε χώρους υψηλού κινδύνου (χώρος 
πινάκων μέσης & χαμηλής τάσης, χώρος ΕΗΖ, χώρος ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αίθουσα 
ελέγχου). 

 Εγκατάσταση Ασφαλείας έναντι παραβίασης/ κλοπής. 
 

4.6.2.12  Λοιπά βοηθητικά συστήματα 

Στον περιβάλλοντα χώρο προσέγγισης της σήραγγας θα εγκατασταθούν τα κάτωθι βοηθητικά 
συστήματα : 

 Σύστημα ανίχνευσης και προειδοποίησης για υπέρυψα οχήματα 
 Σύστημα ανίχνευσης παγετού/ μετεωρολογικός σταθμός (με συνοδό Η/Υ με λογισμικό στην 

αίθουσα ελέγχου) 
 Μπάρες αποκλεισμού της κυκλοφορίας πλησίον των στομίων 

Επίσης θα εγκατασταθεί σύστημα ανίχνευσης (μέτρησης) διερχόμενων οχημάτων με επαγωγικούς 
βρόχους εντός σήραγγας 

Η επιτήρηση, έλεγχος, διαχείριση των παραπάνω εξοπλισμών (πλην μετεωρολογικού) θα γίνεται 
από το κεντρικό Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου Η/Μ και εξοπλισμού διαχείρισης κυκλοφορίας 
(SCADA/TMS). 

Επίσης, για την επικοινωνία και διασύνδεση των συστημάτων πεδίου με το Κέντρο Ελέγχου θα 
εγκατασταθεί δίκτυο επικοινωνίας Gigabit Ethernet με μεταγωγείς κατανεμημένους στο πεδίο και 
κεντρικά, όπως προβλέπει η Η/Μ μελέτη.      

 

4.6.3  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ακόμα τα παρακάτω, σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης: 

 Όλες οι απαιτούμενες δοκιμές του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων. 
 Η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, για τη λειτουργία και 

συντήρηση όλου του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων. 
 Η παροχή της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (documentation) για όλο τον εξοπλισμό και τα 

λογισμικά συστήματα καθώς και των σχετικών αδειών χρήσης λογισμικών. 
 

4.6.4  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Για την παρούσα ή μελλοντική εγκατάσταση δικτύων επικοινωνιών με καλώδια χαλκού ή οπτικών 
ινών κατά μήκος της αρτηρίας, προβλέπεται η εγκατάσταση : 

 τριών (3) υπογείων σωληνώσεων HDPE Φ40mm αντοχής 10bars 
 μίας (1) υπόγειας σωλήνωσης HDPE Φ90mm αντοχής 6bars  

Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν στο έρεισμα κατά μήκος της οδού μονόπλευρα, με συνέχεια εντός 
της σήραγγας. 

4.6.5  ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Για τη διασύνδεση των μεταγωγέων του δικτύου θα εγκατασταθεί καλώδιο 24 μονότροπων ινών 
κατά μήκος της σήραγγας, εντός σωλήνα Φ40, και μέχρι τον οικίσκο ΗΜ κάθε στομίου, καθώς και 
λοιπά καλώδια οπτικών ινών για τη διασύνδεση εξοπλισμού εξωτερικά της σήραγγας, σύμφωνα με 
τη Μελέτη Η/Μ.  
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4.7.  ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΩΠΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

4.7.1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

Το κτίριο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιλαμβάνει τη στάθμη του ισογείου 
(στάθμη +1,00) και έναν υπόγειο χώρο (στάθμη -1,20), με εμβαδό κάτοψης 108,90 τ.μ. Το ισόγειο, 
συνολικού ύψους 3,70μ., περιλαμβάνει τον χώρο συσσωρευτών, Η/Ζ ζεύγους, τους χώρους των 
μετασχηματιστών καθώς και των πινάκων Χ/Τ και Μ/Τ. Το υπόγειο, συνολικού ύψους 2,20μ. 
αποτελεί χώρο τοποθέτησης καλωδίων. Επί της πλάκας οροφής του ισογείου εδράζεται δίρριχτη 
ξύλινη στέγη η οποία επικαλύπτεται με κεραμίδι και έχει κλίση 40%. 
 

4.7.2 ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

Το κτίριο Η/Μ θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιλαμβάνει τη στάθμη του 
ισογείου (στάθμη +1,00) και έναν υπόγειο χώρο (στάθμη -0,90), με εμβαδό κάτοψης 178,83 τ.μ. Το 
ισόγειο, συνολικού ύψους 3,70μ., περιλαμβάνει τον χώρο Η/Ζ ζεύγους, τους χώρους των 
μετασχηματιστών, Γ.Π.Χ.Τ., μέσης τάσης, κέντρου ελέγχου, καθώς και τον χώρο μπαταριών και 
αντλιοστασίου πυρόσβεσης. Το υπόγειο, συνολικού ύψους 1,90 έως 2,20μ. αποτελεί χώρο 
τοποθέτησης καλωδίων. Ανατολικά του κτιρίου χωροθετείται η δεξαμενή πυρόσβεσης, ενώ μεταξύ 
τους παρεμβάλλεται αντισεισμικός αρμός 5εκ. Επί της πλάκας οροφής του ισογείου και της 
δεξαμενής εδράζεται δίρριχτη ξύλινη στέγη η οποία επικαλύπτεται με κεραμίδι και έχει κλίση 40%. 
 

4.8   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

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 εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Κύριο αντικείμενο των εργασιών πρασίνου είναι: 
Η φύτευση θάμνων, η άρδευση και η συντήρηση τους  για όσο διάστημα θεωρείται αναγκαίο. Οι 
εργασίες αυτές αποσκοπούν στην τήρηση της Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με την οποία προβλέπεται 
επαναβλάστηση όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, 
εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ.) με κατάλληλα τοπικά αυτοφυή είδη φυτών. 
 

5.  ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισμούς ενημέρωση για τις θέσεις των 
τροφοδοτικών γραμμών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές κατασκευής του έργου, ακόμη και αυτών 
που επισημαίνονται στις μελέτες, προκειμένου να φροντίσει για την μετατόπιση ή την προστασία 
τους και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.  

   

6.    ΜΕΛΕΤΕΣ 

6.1 Διατιθέμενες μελέτες 

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι μελέτες που αναφέρονται παρακάτω: 
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α/α Αντικείμενο 
Αριθμός 
κουτιού 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

1. 
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας  «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – 
Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη   –  όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην 
Κλεισούρα» 

4500_82 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. 
Οριστική μελέτη  Σήμανσης – Ασφάλισης «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού 
Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη   –  όρια Νομού Κοζάνης με 
σήραγγα στην Κλεισούρα» 

4500_83 

2. Επικαιροποίηση μελέτης Ασφάλισης 4500_131 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. 
Τοπογραφική Μελέτη «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: 
Τμήμα ρέμα Κώτουρη   –  όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» 

4500_89 

2. ΦΕΚ 403/20.07.2020  ( περιλαμβάνει το κτηματολόγιο του έργου)  

3. 
Κτηματολόγιο οδού με συμπληρώσεις διορθώσεις «Kατασκευή Επαρχιακής 
Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη   –  όρια Νομού Κοζάνης 
με σήραγγα στην Κλεισούρα» 

4500_129 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. 
Οριστική μελέτη γέφυρας ρέματος Κώτουρη. 

4500_113 

2. Οριστική μελέτη Τεχνικών Κ.Δ. 1 ΑΓΡ. ΟΔΟΥ L καθ=7,0μ, ΧΘ 20+086 
4500_108 

 
3. Οριστική μελέτη Τεχνικών Κ.Δ. 2 ΟΔΟΥ SR2A – L καθ=7,0μ, ΧΘ 23+645 

 
4500_109 

4. Οριστική μελέτη Τεχνικών Κ.Δ. 3 ΑΓΡ. ΟΔΟΥ Lκαθ=7,0μ, ΧΘ 25+562 
 

4500_110 

5. Οριστική μελέτη Τεχνικών Κ.Δ. 4 ΑΓΡ. ΟΔΟΥ Lκαθ=7,0μ, ΧΘ 26+299 
 

4500_111 

6. Οριστική Μελέτη Δίδυμου Κιβωτοειδούς Οχετού Χ.Θ. 21+536,94 4500_114 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

1. Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Μετώπων Εισόδου – Εξόδου Σήραγγας 
Κλεισούρας  
 

4500_122 

2. Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη  Υπογείου Τμήματος Σήραγγας Κλεισούρας  
 

4500_121 
 

3. Οριστική Στατική Μελέτη Σήραγγας Κλεισούρας 
4500_112 

 
4. Οριστική Μελέτη Στομίων Σήραγγας Κλεισούρας 

 
4500_107 

 
5. Μελέτη Σχεδιασμού των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων/Διαχείρισης της 

Κυκλοφορίας για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών σε Σήραγγες 
4500_84 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Οριστική Υδραυλική μελέτη Οχετών –Ρείθρων – Τάφρων  4500_96 

2. Οριστική Υδραυλική Μελέτη Αποχέτευση Ρέματος Κώτουρη 
 

4500_98 
 

3. Οριστική Μελέτη Αποχέτευση – Στράγγιση  Σήραγγας Κλεισούρας 4500_97 

4. Επικαιροποίηση Υδραυλικής Μελέτης  4500_130 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. 
 Οριστική Ηλεκτρολογική Μελέτη 
(όπως επικαιροποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την επικαιροποιημένη οριστική 
ηλεκτρολογική μελέτη  4500_132) 

4500_94 

2. Επικαιροποιημένη Οριστική Ηλεκτρολογική Μελέτη  4500_132 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
4500_80 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Παρουσίαση και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών Α' Φάσης 
 

4500_86 

2. Οριστική Γεωλογική Μελέτη - Α' Φάση 
 

4500_100 

3. Οριστική Γεωλογική Μελέτη - B Φάση 
 

4500_101 

4. Οριστική Γεωλογική Μελέτη - Γ' Φάση 
 

4500_102 

5. Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Αξιολόγησης   4500_103 

6. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Γέφυρας Ρέματος Κώτουρη στη ΧΘ 18+937 
 

4500_87 
 

7. Γεωτεχνική Μελέτη Σχεδιασμού Ορύγματος στην Περιοχή  "ΛΙΒΑΔΙΑ" από ΧΘ 
21+000 έως  ΧΘ 21+584 
 

4500_88 

8. Γεωτεχνική Μελέτη – Προμελέτη Ορυγμάτων 4500_123 
 

9. Συμπληρωματική Γεωτεχνική Έρευνα   4500_126 
 

10. Αξιολόγηση Συμπληρωματικής Γεωτεχνικής Έρευνας και Γεωτεχνική Μελέτη 
Επιχωμάτων  

4500_127 
 

11. Αξιολόγηση Συμπληρωματικής Γεωτεχνικής Έρευνας και Επικαιροποίηση 
Γεωτεχνικής Μελέτης Θεμελίωσης Γέφυρας Κώτουρη (Χ.Θ.18+937)   

4500_128 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Οριστική Μελέτη Κτιρίου Ανατολικού Μετώπου Σήραγγας Κλεισούρας 4500_116 

2. Οριστική Μελέτη Κτιρίου Δυτικού Μετώπου Σήραγγας Κλεισούρας 4500_117 
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3. Παθητική Πυροπροστασία Κτιρίων Σήραγγας Κλεισούρας  
(Τεύχος Υπολογισμών και σχέδιο ΠΠΔ-1) 

4500_105 

 

6.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 

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

Η αμοιβή των μελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος, μετά από εντολή της υπηρεσίας, θα 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών του ΥΠΟ.ΜΕ. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει όλες τις μελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή 
μορφή συμβατή με DXF ή DWG files, ενώ τα κείμενα θα πρέπει να είναι συμβατά με ASCII files. 

 
7.    ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  
Έχει εγκριθεί το κτηματολόγιο για την κατασκευή της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: 
Τμήμα ρέμα Κώτουρη  – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα»  με την υπ΄αριθμ. 
39304/2011/1470 / 22-12-2011 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Καστοριάς.  

Με το Αρ. Πρωτ.:οικ.88354/26.06.2020 εγκρίθηκαν διορθώσεις του κτηματολογίου που αφορούν την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση του ανωτέρου έργου.  

Η Κήρυξη της αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης έγινε με την υπ’ αριθμό 164/01.07.2020 (ΑΔΑ 
ΩΝΩ97ΛΨ-Ω32) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 403/20.07.2020.  

Με Αρ. Πρωτ. : οικ. 150834/05.10.2021 εγκρίθηκαν συμπληρώσεις και διορθώσεις του 
κτηματολογίου του έργου  

H απαλλοτρίωση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7α του Ν. 2882/2001 όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και έχει δημοσιευθεί η ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) στο ΦΕΚ Αριθμ. Φύλλου 
67 τ. Α/24-04-2021. 

 
8.   ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Για το έργο: «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη   –  
όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» έχει εκδοθεί η υπ. αρ. πρωτ. 
7142/299/10.3.2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τον Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ισχύ μέχρι  21.03.2021.  
Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, έχοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4685/2020, 
καθώς και τις διευκρινιστικές οδηγίες του Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ. 
(ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/91810/24-9-2020 – ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91822/6009/24-9-2020), αιτήθηκε εγγράφως 
(αρ.πρωτ.οικ 8755/22.01.2021 & αριθ. πρωτ. ΕΟΑΕ 94922/ID139558/22.01.2021) από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας την αυτοδίκαιη παράταση κατά πέντε έτη 
της ισχύς των Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 2 του Ν. 4685.  
Σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες του Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ. 
(ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/91810/24-9-2020 – ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91822/6009/24-9-2020), όλες οι ΑΕΠΟ, δεκαετούς 
διάρκειας, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4685/2020, έχουν πλέον δεκαπενταετή διάρκεια, 
δηλαδή ισχύουν μέχρι να συμπληρωθούν 15 έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους. Η αύξηση 
της χρονικής διάρκειας της ισχύος τους επέρχεται αυτοδικαίως από τον νόμο και δεν απαιτείται η 
έκδοση καμιάς διαπιστωτικής ή άλλης πράξης από τη Διοίκηση. 
Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο, συνοδεύουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκονται στα εργοτάξια καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου. 
Όπως αναφέρεται και στην ΕΣΥ, όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων (δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και 
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άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης 
ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, 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. 
Τονίζεται ότι η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 
 

9.   ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στις απολογιστικές δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους (και της 
επέκεινα διαχείρισης τους), των αποβλήτων από εκσκαφές, 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. 

 

10. ΧΑΡΤΗΣ 
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  Θεσσαλονίκη,  Ιανουάριος 2022  
  
  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 

Πασχάλης Τσουκαλάς  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Ειρήνη Ζιγκιριάδου 
Γεωλόγος 

 
 
 

Αθανάσιος Σαραμούρτσης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

 
 

Ιωάννης Βολιώτης  
Διευθυντής Κατασκευών  

 
 
 
 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την υπ’ αριθμ. 1029/11/16.12.2021 Απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 

 

 
Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  της  

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 






