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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

ΣΥΝΟ ΠΤΙ ΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΕΡ ΓΟ Υ

Ο Κάθετος Άξονας «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» (Ε-61) αποτελεί τμήμα του
Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (διευρωπαϊκός άξονας 22 – Οδικό δίκτυο
υπό σχεδίαση, Εκτεταμένο) και συνδέει τον Κάθετο Άξονα «Θεσσαλονίκη – Σέρρες –
Προμαχώνα» με τις Σέρρες, τη Δράμα και την Καβάλα και ευρύτερα με το Λιμάνι της
Καβάλας, καταλήγοντας στον Α/Κ Αγ. Σύλλα στην Εγνατία Οδό. Το οδικό τμήμα του
Ε-61 από Δράμα έως Καβάλα (τμήμα 61.5) αποτελεί στο μεγαλύτερο μήκος του νέα
τετράιχνη οδό ταχείας κυκλοφορίας με διατομή 17,0μ, η οποία παρακάμπτει τους
οικισμούς Χωριστή, Άγιος Αθανάσιος, Λυδία, Κρηνίδες, Πολύστυλο, Αμυγδαλεώνας
και καταλήγει στον Α/Κ Αγ. Σύλλα της Εγνατίας οδού.
Με το υπόψη έργο θα κατασκευαστεί το τελευταίο υποτμήμα του άξονα αυτού,
μήκους 8,26 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέεται με την υφιστάμενη εθνική οδό «Δράμα
– Καβάλα» δυτικά του οικισμού Κρηνίδες, και οδεύει νότια - νοτιοανατολικά
καταλήγοντας επί της παλαιάς εθνικής οδού Ελευθερούπολης – Καβάλας δυτικά του
οικισμού Σταυρός.
Πιο αναλυτικά η κατασκευή αφορά το οδικό υποτμήμα «Άγιος Αθανάσιος –
Κρηνίδες» (61.5.2) από Χ.Θ. 5+879 έως Χ.Θ. 8+700,00 και το οδικό υποτμήμα
«Κρηνίδες – Αγ. Σύλλας» (61.5.3) από Χ.Θ. 0+000 (ταυτίζεται με την Χ.Θ. 8+700,00
του τμήματος 61.5.2) έως Χ.Θ. 5+440, περιλαμβάνοντας τους κλάδους εισόδου –
εξόδου στην αρτηρία των κόμβων Κρηνίδων και Σταυρού έτσι, ώστε το τμήμα να
είναι λειτουργικό μετά την περαίωσή του, συνδεόμενο με τις υφιστάμενες εθνικές
οδούς «Δράμα – Καβάλα» και «Ελευθερούπολη – Καβάλα».
2.

ΑΝΤΙ ΚΕΙ ΜΕΝΟ – Β ΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ε ΡΓΟΥ

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή:
1. Της αρτηρίας του κάθετου άξονα μήκους 8,26 χλμ. περίπου,
2. Των κλάδων 2,3,4 του ανισόπεδου κόμβου Κρηνίδων,
3. Αποκατάστασης της εθνικής οδού Δράμας – Καβάλας σε μήκος 900μ
περίπου
4. Αποκατάστασης της εθνικής οδού Ελευθερούπολης – Καβάλας σε μήκος
600μ περίπου
5. Των κλάδων 1,2 του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού
6. Πέντε (5) κυκλικών ισόπεδων κόμβων
7. Του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της
τοπικής κυκλοφορίας.
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8. Μίας (1) γέφυρας, συνολικού μήκους 93,5 μ περίπου.
9. Δύο οχετών μεγάλου ανοίγματος (12.0μ.)
10. Τεσσάρων (4) Κάτω Διαβάσεων
11. Ενός (1) Δίδυμου Οχετού (2 x 5.00m)
Στις εργασίες κατασκευής
περιλαμβάνονται:

του

έργου

εκτός

από

τις

ανωτέρω

εργασίες

12. Λοιπά μικρά Τεχνικά έργα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης).
13. Γεωτεχνικά Έργα (εξυγιάνσεις εδαφών, προφορτίσεις επιχωμάτων,
τοποθέτηση γεωυφάσματος κλπ).
14. Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης, καθαρισμοί και
διευθετήσεις ρεμάτων.
15. Εργασίες
σήμανσης,
ασφάλειας,
περίφραξης
και
οριοθέτησης
απαλλοτριωμένης ζώνης.
16. Εργασίες ηλεκτροφωτισμού στις συνδέσεις με τους ισόπεδους κόμβους.
17. Εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς τους.
18. Εργασίες μετατόπισης- αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω.
3.

ΠΕΡΙ ΓΡ ΑΦΗ ΤΟΥ Ε ΡΓΟΥ

3.1 Τμήμα «Αγ. Αθανάσιος – Κρηνίδες» από Χ.Θ. 5+879 έως Χ.Θ. 8+700,00
Περιλαμβάνεται:



Η κατασκευή της αρτηρίας με τα αναγκαία γεωτεχνικά και υδραυλικά έργα.
Η κατασκευή των κλάδων 2,3,4 του Α/Κ Κρηνίδων, και τρεις (3) κυκλικοί
κόμβοι.
 Η αποκατάσταση της εθνικής οδού Δράμας – Καβάλας σε μήκος 990μ
περίπου, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.3.1.
 Το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο για την αποκατάσταση της τοπικής
κυκλοφορίας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.1.
 Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στη σύνδεση των κλάδων 3,4 του Α/Κ
Κρηνίδων, των κυκλικών κόμβων και των συνδετήριων τμημάτων της
αρτηρίας με την εθνική οδό Δράμας – Καβάλας.
 Η κατασκευή της γέφυρας, μήκους 93,5μ και των προσβάσεών της.
 Η κατασκευή δύο οχετών μεγάλου ανοίγματος (12.0μ.)
 Οι εργασίες σήμανσης, ασφάλισης, περίφραξης και οριοθέτησης της
απαλλοτριωμένης ζώνης.
Σημειώνεται ότι ο κλάδος 3 με τη σχετική λωρίδα επιτάχυνσης έως τη Χ.Θ. 5+879 θα
κατασκευαστεί με την παρούσα εργολαβία, ώστε να μην απαιτηθεί μεταγενέστερα η
εκ νέου διαπλάτυνση της αρτηρίας.
3.2 Τμήμα «Κρηνίδες – Άγ. Σύλλας» από Χ.Θ. 0+000 έως Ι/Κ Σταυρού»
Περιλαμβάνεται:



Η κατασκευή της αρτηρίας, μήκους 5,44χλμ με τα αναγκαία γεωτεχνικά και
υδραυλικά έργα.
Η κατασκευή των κλάδων 1,2 του Α/Κ Σταυρού, συνολικού μήκους 768,04μ
και δύο (2) κυκλικοί κόμβοι, συνολικού μήκους 251,32μ.
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Η αποκατάσταση της εθνικής οδού Ελευθερούπολης – Καβάλας σε μήκος
535μ περίπου, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.3.2.
 Το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο για την αποκατάσταση της τοπικής
κυκλοφορίας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2.
 Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στη σύνδεση των κλάδων 1,2 του Α/Κ
Σταυρού, των κυκλικών κόμβων και των συνδετήριων τμημάτων της αρτηρίας
με την εθνική οδό Ελευθερούπολης – Καβάλας.
 Η κατασκευή τεσσάρων (4) Κάτω Διαβάσεων και ενός (1) Δίδυμου Οχετού (2
x 5.00m)
 Οι εργασίες σήμανσης, ασφάλισης, περίφραξης και οριοθέτησης της
απαλλοτριωμένης ζώνης.
3.3. Δευτερεύον δίκτυο
3.3.1 Τμήμα «Αγ. Αθανάσιος – Κρηνίδες» από Χ.Θ. 5+879 έως Χ.Θ. 8+700
Περιλαμβάνονται οι οδοί:
-

Αποκατάσταση εθνικής οδού Δράμα – Καβάλα (στα τμήματα των οδών SRL3
από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+290, SRL3B από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+524 και
εθνική οδός από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+177), σε μήκος 990μ περίπου,
διατομής β2σ, μεταβαλλόμενου πλάτους στις περιοχές πέριξ των κυκλικών
κόμβων 2 και 3 (RA2, RA3)

-

Οι κάθετες οδοί KAKR1, KAKR2, KAKR3, διατομής ε2 στην περιοχή του
ανισόπεδου κόμβου Κρηνίδων, συνολικού μήκους 330,6μ

-

Η δεξιά παράπλευρη οδός SRR6, διατομής ζ2 και μήκους 154,26μ

-

Οι κάθετες οδοί ΑΟ1 και ΑΟ2, διατομής ζ2 και συνολικού μήκους 522,55μ

-

Οι αγροτικές τοπικές οδοί ΑΟ3 και ΑΟ4, διατομής η2 και μήκους 118,0μ.

3.3.2 Τμήμα «Κρηνίδες – Άγ. Σύλλας» από Χ.Θ. 0+000 έως Ι/Κ Σταυρού»
Περιλαμβάνονται:
-

Αποκατάσταση εθνικής οδού Ελευθερούπολη – Καβάλα (E.O.2), σε μήκος 535μ
περίπου (αφαιρουμένου της περιοχής των κυκλικών κόμβων), διατομής β2σ,
μεταβαλλόμενου πλάτους στις περιοχές πέριξ των κυκλικών κόμβων 1 και 2.

-

Οι κάθετες οδοί ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ3 και ΚΟ4, διατομής ε2, συνολικού μήκους
735,19μ

-

Οι παράπλευρες οδοί, SR1A, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6 και SR8, διατομής η1
(4,5μ πλάτος οδοστρώματος) και συνολικού μήκους 8.633,66μ

-

Η παράπλευρη οδός SR1, διατομής η2 (5,5μ πλάτος οδοστρώματος) και μήκους
321,56μ

3.3

Τυπικές Διατομές / Ταχύτητα μελέτης

Η τυπική διατομή της αρτηρίας είναι τύπου β4ν* σύμφωνα με την εγκύκλιο
41/18.11.2005 του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε) με τετράιχνη διατομή και διαχωρισμένα
οδοστρώματα και περιλαμβάνει:
α.

Δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50μ. έκαστη
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β.

Μία (1) λωρίδα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, όπου προβλέπεται στη μελέτη
οδοποιίας.

β.

Κεντρική νησίδα με μία (1) λωρίδα καθοδήγησης ανά κατεύθυνση, πλάτους
0,695μ. και αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη
μελέτη ασφάλισης.

γ.

Μία (1) λωρίδα καθοδήγησης στην εξωτερική οριογραμμή, ανά κατεύθυνση,
πλάτους 0,5μ.

δ.

Έρεισμα (ανασφάλτωτο) μεταβαλλόμενου πλάτους εκατέρωθεν. Το πλάτος
έμπροσθεν του στηθαίου ασφαλείας είναι κατ’ ελάχιστο 1,5μ, ακολουθώντας τις
προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.

Οι πλευρικές διαμορφώσεις που θα εφαρμοστούν είναι σύμφωνες με τις ΟΜΟΕ και
τις εγκεκριμένες μελέτες.
Η ταχύτητα μελέτης της αρτηρίας είναι 100 χλμ/ώρα.
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
4.1.1
1.
2.

3.
4.

5.

6.
8.

Γενικά

Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Έγκρισης
των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
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
Γίνεται η γενική εκσκαφή της φυτικής γης επιφανειακά και η κατασκευή
εξυγιαντικής στρώσης και η εκσκαφή των ορυγμάτων σύμφωνα με τις
γεωτεχνικές μελέτες, τις ΕΤΕΠ, τις ΟΜΟΕ και ΟΣΜΕΟ.
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 σύμφωνα με τη
γεωλογική μελέτη με δοκιμές καταλληλότητας κατά ΕΤΕΠ.
Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων θα πρέπει να γίνει σε θέσεις που δεν
επηρεάζουν την επιφανειακή ροή υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν
από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία και θα είναι σύμφωνα με την
εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου. Τμήμα των φυτικών γαιών σύμφωνα με τη
γεωλογική μελέτη δύναται να κρατηθεί προσωρινά πλησίον του έργου για την
κάλυψη των επιχωμάτων με φυτική γη.
Τα επιχώματα κατασκευάζονται από υλικά της περιοχής βάσει των οποίων μπορεί
να αναπτυχθεί δανειοθάλαμος, σύμφωνα με τις μελέτες, τις ΕΤΕΠ, τις ΟΜΟΕ &
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

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.
Για την προστασία των πρανών πλευρικά από τα όμβρια προβλέπεται η
κατασκευή πλευρικών στραγγιστηρίων όπου το ανάγλυφο το καθιστά αναγκαίο
σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
Η κατασκευή των ερεισμάτων προβλέπεται από θραυστό υλικό οδοστρωσίας
(εκτός αν κάτι άλλο προβλέπεται στη μελέτη ορισμένων τμημάτων)
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.
Τα δάνεια χώματα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, θα
ληφθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ.
Στη βάση των επιχωμάτων της αρτηρίας προβλέπεται τοποθέτηση γεωυφάσματος
και κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης σύμφωνα με τις γεωτεχνικές μελέτες.
Λόγω της φύσης των υλικών του υπεδάφους η κατασκευή των επιχωμάτων της
αρτηρίας θα περιλαμβάνει και προφορτίσεις σύμφωνα με τις γεωτεχνικές
μελέτες.
Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου,
αποθεσιοθαλάμων, εργοταξίων κ.λπ. σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ., την ΑΕΠΟ και τη
σχετική νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά την διάρκεια της κατασκευής θα εγκατασταθούν όργανα παρακολούθησης
(μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων, μάρτυρες τελικής στάθμης, πιεζόμετρα κτλ)
κατόπιν έγκρισης της μεθοδολογίας εγκατάστασής τους από την ΕΟΑΕ,
σύμφωνα με τις γεωτεχνικές μελέτες και με σκοπό τη συνεχή συλλογή στοιχείων
και δεδομένων και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των επιχωμάτων, μέσω της
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ενόργανης παρακολούθησης.
Οι μετρήσεις από τα παραπάνω όργανα θα λαμβάνονται και θα αξιολογούνται
από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου με κατάλληλη εμπειρία,
όπως αυτό έχει εγκριθεί από την υπηρεσία. 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.
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 νομίμων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ.

4.2 OΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Το οδόστρωμα του κάθετου άξονα και του τοπικού οδικού δικτύου είναι εύκαμπτου
τύπου.
Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70, πλην της
αντιολισθηράς όπου χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος.
Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή
ασφαλτικής προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης μεταξύ νέων
ασφαλτικών ταπήτων μπορεί να γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του αναδόχου και
έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.
Όπου προβλέπεται από τις διατομές της μελέτης κατασκευάζεται στρώση στράγγισης
οδοστρώματος.
Τα αδρανή του οδοστρώματος θα τηρούν τις προδιαγραφές της ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
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4.2.1 Αρτηρία, Κλάδοι κόμβων.
Αναλυτικά το οδόστρωμα περιλαμβάνει:
α) Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε
μία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
β) Δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. η κάθε μία,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
γ) Δύο ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, τύπου ΑΣ 31,5 .
δ) Μία ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους
0,05μ., σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,τύπου, ΑΣ 20
ε) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, τύπου ΑΣ 12,5
στ) Μια λεπτή αντιολισθηρή στρώση, πάχους 0,03μ. με τροποποιημένη άσφαλτο (η
αντιολισθηρή δεν θα εφαρμοσθεί στην περιοχή των αποκαταστάσεων των
εθνικών οδών).
4.2.2 Λοιπό οδικό Δίκτυο
Το οδόστρωμα στο κάθετο δίκτυο και στις παράπλευρους οδούς κατηγορίας ε2, ζ2,
η2 περιλαμβάνει :
α) Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε
μία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
β) Δύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
γ) Μία ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, τύπου ΑΣ 31,5.
δ) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, τύπου ΑΣ 12,5.
Το οδόστρωμα για τις παράπλευρες οδούς κατηγορίας η1 περιλαμβάνει:
α) Δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε
μία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
β) Μία στρώση βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 05-03-03-00
4.3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

4.3.1 Μεγάλα Τεχνικά Έργα
Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα μεγάλα τεχνικά που προβλέπονται στην
παρούσα εργολαβία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα «Αγ. Αθανάσιος – Κρηνίδες» από Χ.Θ. 5+879 έως Χ.Θ. 8+700
α/α

1

Ονομασία Τύπος
τεχνικού
Γέφυρα Γ1 (άνω
αρδευτικούστραγγιστικού
και οδικού
δικτύου)

Μέθοδος κατασκευής
φορέα

Χ.Θ.

7+083,00

Φορέας
Προκατασκευασμένες,
προεντεταμένες
δοκούς

2

Οχετός Τ21

6+928,30

Επί τόπου
σκυροδέτηση

3

Οχετός Τ28

8+615,79

Επί τόπου
σκυροδέτηση

Σύντομη περιγραφή
Γέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων,
3 ανοιγμάτων (30,75μ.+
32.00μ.+30,75μ.), συνολικού μήκους
93,50μ. έκαστος και πλάτους
καταστρώματος/κλάδο 11,90μ.
Κλειστό κιβώτιο ελεύθερου ανοίγματος
και ύψους 12,0μ. x 2,50μ. και
συνολικού μήκους 39,04μ. (3x13,00μ.)
Κλειστό κιβώτιο καθαρού ανοίγματος
και ύψους 12,0μ. x 2,20μ. και
συνολικού μήκους 75,0μ (5x15,00μ)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Γέφυρα Γ1 (Χ.Θ. 7+083)
Γέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων, συνολικού μήκους 93,50μ. έκαστος και πλάτους
καταστρώματος/κλάδο 11,90μ, τριών (3) ανοιγμάτων, με φορέα ανωδομής αποτελούμενο
από πέντε (5) προκατασκευασμένες δοκούς (ανά άνοιγμα και κλάδο) ύψους 1,65μ. από
προεντεταμένο σκυρόδεμα και έγχυτη πλάκα καταστρώματος σε συνδυασμό με
προκατασκευασμένες πρόπλακες συνολικού πάχους 28εκατ. από οπλισμένο σκυρόδεμα,
ο οποίος εδράζεται επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα τοιχοειδή μεσόβαθρα και
ακρόβαθρα της γέφυρας.
Λόγω του δυσμενούς γεωλογικού υποβάθρου και των
συνεπακόλουθων σημαντικών αναμενόμενων καθιζήσεων
επιλέχθηκε η λύση
αμφιέρειστου κατά τη διαμήκη διεύθυνση φορέα ανωδομής ανά άνοιγμα, δηλ. η πλάκα
καταστρώματος διαχωρίζεται πάνω από τα μεσόβαθρα και ακρόβαθρα με αρμούς
διαστολής/συστολής.
Στην περιοχή έχουν εκτελεσθεί 3 γεωτρήσεις (ΒΤ-9, ΒΤ-10 και ΒΤ-11). Με βάση τις
εδαφικές συνθήκες που επικρατούν και την εγκεκριμένη
γεωτεχνική αξιολόγηση
αναμένονται σημαντικές καθιζήσεις. Κατά συνέπεια η θεμελίωση των μεσοβάθρων και
ακροβάθρων θα γίνει με πασσάλους.
Πριν την κατασκευή της γέφυρας απαιτείται η απόσβεση των καθιζήσεων που θα
προκληθούν από τα εκατέρωθεν επιχώματα οδοποιίας που θα επιτευχθεί με την
κατασκευή επιχωμάτων προφόρτισης στα ακρόβαθρα.
Οχετός Τ21 (Χ.Θ. 6+928,30)
Οχετός μορφής κλειστού κιβωτίου ελεύθερου ανοίγματος και ύψους 12,0μ.x 2,50μ.,
συνολικού μήκους 39,04μ. (3x13,00μ) και πάχους τοιχωμάτων, πλάκας θεμελίωσης και
πλάκας καταστρώματος 1,40μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο άξονας του τεχνικού τέμνει
τον άξονα της αρτηρίας υπό γωνία 75ο. Το ύψος επιχώματος ανέρχεται στα 4,00μ. Το
πάχος πλακών ανωδομής και θεμελίωσης καθώς και των τοιχωμάτων είναι 1,40μ. Τα
τεχνικά εισόδου και εξόδου, μήκους 2,50μ. έκαστο είναι μορφής αντεστραμμένου Π,
πάχους 0,40μ. υπό γωνία 30ο.
Λόγω του δυσμενούς γεωλογικού υποβάθρου, για την απόσβεση των καθιζήσεων
προβλέπεται προφόρτιση και εξυγιαντική στρώση.
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Οχετός Τ28 (Χ.Θ. 8+615,79)
Οχετός μορφής κλειστού κιβωτίου, ελεύθερου ανοίγματος και ύψους 12,0μ.x 2,20μ.,
συνολικού μήκους 75,0μ. (5x15,00μ) και πάχους τοιχωμάτων, πλάκας θεμελίωσης και
πλάκας καταστρώματος 70εκατ. από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο άξονας του τεχνικού
τέμνει τον άξονα της αρτηρίας υπό γωνία 29ο. Το ύψος επιχώματος ανέρχεται στα 1,20μ.
Τα τεχνικά εισόδου και εξόδου, μήκους 4,0μ. έκαστο είναι μορφής αντεστραμμένου Π,
πάχους 0,35μ. υπό γωνία 30ο.
Λόγω του δυσμενούς γεωλογικού υποβάθρου, για την απόσβεση των καθιζήσεων
προβλέπεται προφόρτιση και εξυγιαντική στρώση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα «Κρηνίδες – Άγ. Σύλλας» από Χ.Θ. 0+000 έως Ι/Κ Σταυρού»
α/α

Ονομασία - Τύπος
τεχνικού

Χ.Θ.

Μέθοδος
κατασκευής
φορέα

1

Κάτω Διάβαση KO1

0+922,73

Επί τόπου
σκυροδέτηση

2

Κάτω Διάβαση KO2

1+394,66

Επί τόπου
σκυροδέτηση

3

Κάτω Διάβαση KO3

1+928,49

Επί τόπου
σκυροδέτηση

4

Κάτω Διάβαση KO4

3+315,38

Επί τόπου
σκυροδέτηση

5

Δίδυμος Οχετός ΟΧ6

2+158,00

Επί τόπου
σκυροδέτηση

Σύντομη περιγραφή
Κ/Δ μορφής κλειστού
κιβωτίου, ελεύθερου ορθού
ανοίγματος 12.50μ. και
ύψους 6,30μ.
Κ/Δ μορφής κλειστού
κιβωτίου, ελεύθερου ορθού
ανοίγματος 12.50μ. και
ύψους 6,30μ.
Κ/Δ μορφής κλειστού
κιβωτίου, ελεύθερου ορθού
ανοίγματος 12.50μ. και
ύψους 6,30μ.
Κ/Δ μορφής κλειστού
κιβωτίου, ελεύθερου ορθού
ανοίγματος 13.30μ. και
ύψους 7,31μ.
Δίδυμος Οχετός μορφής
κλειστού κιβωτίου
ελεύθερων διαστάσεων 2
x 5.00μ. και καθαρού
ύψους 4.00μ.,

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κάτω Διάβαση ΚΟ1, Χ.Θ. 0+922,73
Τεχνικό υπό επίχωση για τη διέλευση της Κάθετης Οδού 1 προς Πολύστυλο κάτω
από την αρτηρία, μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, λοξού
μήκους 27,46μ. (ορθό μήκος 27,10μ.), ελεύθερου ορθού ανοίγματος 12,50μ. και
εσωτερικό ύψος τοιχωμάτων 6,30μ. Το τεχνικό διαχωρίζεται σε 2 τμήματα, λοξού
μήκους 13,72μ. έκαστο με μεταξύ τους αρμό εύρους 2cm, ο οποίος τοποθετείται
στον άξονα της αρτηρίας κάτω από το κεντρικό στηθαίο. Το πάχος της πλάκας
ανωδομής, θεμελίωσης και των τοιχωμάτων ανέρχεται 1,00μ. Εκατέρωθεν του
τεχνικού κατασκευάζονται ανηρτημένοι πτερυγότοιχοι, μονολιθικά συνδεδεμένοι με
τα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 0,80μ. συνολικού μήκους 11μ. με
ανηρτημένο τμήμα τους, μήκους 4,00μ.
Λόγω των δυσμενών εδαφικών συνθηκών απαιτείται εξυγίανση και προφόρτιση
στην περιοχή του τεχνικού πριν την κατασκευή του.
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Κάτω Διάβαση ΚΟ2, Χ.Θ. 1+394,66
Τεχνικό υπό επίχωση για τη διέλευση της Κάθετης Οδού 2 προς Πολύστυλο - Δάτο
κάτω από την αρτηρία, μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, λοξού
μήκους 31,43μ. (ορθό μήκος 30,03μ.), ελεύθερου ορθού ανοίγματος 12,50μ. (λοξό
άνοιγμα 13,06μ.) και εσωτερικό ύψος τοιχωμάτων 6,30μ. Το τεχνικό διαχωρίζεται σε
2 τμήματα, λοξού μήκους 15,72μ. έκαστο με μεταξύ τους αρμό εύρους 2cm, ο
οποίος τοποθετείται στον άξονα της αρτηρίας κάτω από το κεντρικό στηθαίο. Το
πάχος της πλάκας ανωδομής, θεμελίωσης και των τοιχωμάτων ανέρχεται 1,00μ.
Εκατέρωθεν του τεχνικού κατασκευάζονται ανηρτημένοι πτερυγότοιχοι, μονολιθικά
συνδεδεμένοι με τα τοιχώματα
από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 0,80μ.
συνολικού μήκους 11μ. με ανηρτημένο τμήμα τους, μήκους 4,00μ.
Λόγω των δυσμενών εδαφικών συνθηκών απαιτείται προφόρτιση και
παρακολούθηση των καθιζήσεων.
Κάτω Διάβαση ΚΟ3, Χ.Θ. 1+928,49
Τεχνικό υπό επίχωση για τη διέλευση της Κάθετης Οδού 3 προς Δάτο κάτω από την
αρτηρία, μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, λοξού μήκους
28,62μ. (ορθό μήκος 27,62μ.), ελεύθερου ορθού ανοίγματος 12,50μ. (λοξό άνοιγμα
12,95μ.) και εσωτερικό ύψος τοιχωμάτων 6,30μ. Το τεχνικό διαχωρίζεται σε 2
τμήματα, λοξού μήκους 14,30μ. έκαστο με μεταξύ τους αρμό εύρους 2cm, ο οποίος
τοποθετείται στον άξονα της αρτηρίας κάτω από το κεντρικό στηθαίο. Το πάχος της
πλάκας ανωδομής, θεμελίωσης και των τοιχωμάτων ανέρχεται 1,00μ. Εκατέρωθεν
του τεχνικού κατασκευάζονται ανηρτημένοι πτερυγότοιχοι, μονολιθικά συνδεδεμένοι
με τα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 0,80μ. συνολικού μήκους 11μ.
με ανηρτημένο τμήμα τους, μήκους 4,00μ.
Λόγω των δυσμενών εδαφικών
συνθηκών απαιτείται προφόρτιση και παρακολούθηση των καθιζήσεων.
Κάτω Διάβαση ΚΟ4, Χ.Θ. 3+315,38

Τεχνικό υπό επίχωση για τη διέλευση της Κάθετης Οδού 4 προς
Αμυγδαλιώνα –Μικροχώρι κάτω από την αρτηρία, μορφής κλειστού κιβωτίου από
οπλισμένο σκυρόδεμα, λοξού μήκους 30,74μ. (ορθό μήκος 26,94μ.), ελεύθερου
ορθού ανοίγματος 13,30μ. (λοξό άνοιγμα 15,12μ.) και εσωτερικό ύψος τοιχωμάτων
7,31μ. Το τεχνικό διαχωρίζεται σε 2 τμήματα, λοξού μήκους 15,50μ. και 15,24μ.
έκαστο με μεταξύ τους αρμό εύρους 2cm, ο οποίος τοποθετείται στον άξονα της
αρτηρίας κάτω από το κεντρικό στηθαίο. Το πάχος της πλάκας ανωδομής,
θεμελίωσης και των τοιχωμάτων ανέρχεται 1,00μ. Εκατέρωθεν του τεχνικού
κατασκευάζονται ανηρτημένοι πτερυγότοιχοι, μονολιθικά συνδεδεμένοι με τα
τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 0,80μ. συνολικού μήκους 1,0μ.
Λόγω των δυσμενών εδαφικών συνθηκών απαιτείται προφόρτιση και
παρακολούθηση των καθιζήσεων.
Δίδυμος Οχετός ΟΧ6, Χ.Θ. 2+158,00
Δίδυμος Οχετός μορφής κλειστού κιβωτίου ελεύθερων διαστάσεων 2,00 x 5,00μ. και
καθαρού
ύψους 4,00μ., συνολικού μήκους 37,50μ. (3x13,00μ) και πάχους
τοιχωμάτων, πλάκας θεμελίωσης και πλάκας καταστρώματος 0,60μ. από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Ο άξονας του τεχνικού τέμνει τον άξονα της αρτηρίας υπό γωνία 74,91ο.
Το ύψοςεπιχώματος ανέρχεται στα 4,23μ. Τα τεχνικά εισόδου και εξόδου είναι
μορφής αντεστραμμένου Π, με τοιχώματα μεταβλητού πάχους. Λόγω του δυσμενούς
γεωλογικού υποβάθρου, για την απόσβεση των καθιζήσεων προβλέπεται
προφόρτιση και παρακολούθηση των καθιζήσεων καθώς και εν συνεχεία εξυγιαντική
στρώση.
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4.3.4 Τοίχοι αντιστήριξης
Προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που ορίζονται από τις
εγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με τους πρότυπους τοίχους αντιστήριξης της
Ε.Ο.Α.Ε. (εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στις μελέτες).
4.3.5 Μικρά Τεχνικά Έργα
Στα μικρά τεχνικά έργα που θα κατασκευασθούν περιλαμβάνονται κιβωτοειδείς και
σωληνωτοί οχετοί. Οι θέσεις των οχετών έχουν καθορισθεί στις Οριστικές μελέτες
αποχέτευσης – αποστράγγισης και οι διαστάσεις τους έχουν προκύψει από
υδραυλικούς υπολογισμούς ή και από τον Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ.
Ακολουθούν ανά τμήμα, πίνακες των οχετών της αρτηρίας και του παράπλευρου –
τοπικού οδικού δικτύου, των οποίων οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις (σε ότι αφορά
τα μήκη) θα οριστικοποιηθούν με την μελέτη εφαρμογής.
Τμήμα «Αγ. Αθανάσιος – Κρηνίδες» από Χ.Θ. 5+879 έως Χ.Θ. 8+700
Α) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ
ΟΔΟΣ

ΔΙΑΤΟΜΗ
(πλάτος x ύψος)

ΜΗΚΟΣ (μ)

Εργασία

0+313,65

SR-L3

3,00x2,40

-

Διατήρηση
υφιστάμενου

50,60

Νέος

12,00x2,50

40,00

Νέος

Τ21.1

-

12,00x2,50

9,00

Αντικατάσταση
υφιστάμενου

Τ22

0+022,07

Φ1000

2,20

Επέκταση

Τ23
Τ24
Τ25
Τ26
Τ27
Τ28

7+431,22
7+645,41
7+802,86
8+008,99
8+430,97
8+615,78

2,00x2,00
2,00x2,00
2,00x2,00
2,00x2,00
2,00x2,00
12,00x2,20

32,50
25,00
25,50
28,00
25,00
74,50

Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος

Τ28.1

-

8,00x2,50

3,45

Αντικατάσταση
υφιστάμενου

Τ29

8+694,19

Κλάδος 3 /
Αρτηρία
Αρτηρία
Υφιστ.
αγροτική
οδός
Υφιστάμενη
Ε.Ο.
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Υφιστ.
αγροτική
οδός
Αρτηρία

2,00x2,00

Τ21

0+176,29 /
6+257,19
6+928,28

2,00x1,50

28,00

Νέος

ΤΕΧΝΙΚΟ

Χ.Θ.

T19
Τ20

B) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ

Χ.Θ.

Σ1
Σ2

0+011,35
0+005,45

Σ5

0+010,00

Σ6

0+521,79

ΟΔΟΣ
SR-L3
Κ.Ο. ΚΑΚR1
Αγροτική
οδός ΑΟ4
SR-L3Β
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ΔΙΑΤΟΜΗ
(πλάτος x ύψος)
Φ1200
Φ600

ΜΗΚΟΣ (μ)

Εργασία

30,50
22,80

Νέος
Νέος

Φ600

8,60

Νέος

Φ1000

30,60

Νέος

61.5/6015/Β02

Τμήμα «Κρηνίδες – Άγ. Σύλλας» από Χ.Θ. 0+000 έως Ι/Κ Σταυρού»
Α) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ

Χ.Θ.

ΟΧ1

0+065,00

ΟΧ1.1

-

ΟΧ2
ΟΧ2.1
ΟΧ3
ΟΧ3.1
ΟΧ3α
ΟΧ4
ΟΧ4α
ΟΧ5
ΟΧ5α
ΟΧ6
ΟΧ6α
ΟΧ7.1
ΟΧ7
ΟΧ8.1
ΟΧ8

0+267,00
0+239,54
0+463,20
0+438,80
0+707,80
0+945,00
1+172,17
1+425,00
1+660,90
2+160,30
2+373,10
1+389,90
3+302,30
0+014,66
3+330,55
4+100,00 /
0+788,06

ΟΔΟΣ
Αρτηρία
Υφιστ.
αγροτική
οδός
Αρτηρία
SR2
Αρτηρία
SR2
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
Αρτηρία
SR3
Αρτηρία
SR5
Αρτηρία
Αρτηρία /
SR8

ΟΧ10

4+596,00

ΟΧ11
ΟΧ12

4+813,00
0+252,56

ΟΧ13

0+000,00

ΟΧ14

0+274,18

ΟΧ15

0+538,12

ΟΧ9

ΔΙΑΤΟΜΗ
(πλάτος x ύψος)
2,00x2,00

ΜΗΚΟΣ (μ)

Εργασία

42,21

Νέος

2,00x2,00

8,52

Αντικατάσταση
υφιστάμενου

5,00x2,00
5,00x1,50
4,00x2,00
4,00x2,00
2,00x2,00
2,00x2,00
2,00x2,00
1,00x2,00
2,00x2,00
2x4,00x3,00
2,00x2,00
6,00x3,00
6,00x3,00
2,00x2,00
2,00x2,00

35,52
5,41
38,19
5,48
38,23
42,96
38,86
45,20
53,36
53,56
33,92
7,34
44,88
10,00
33,50

3,00x1,50

34,94

Αρτηρία

1,00x1,00

35,84

Αρτηρία
Κλάδος Ι
Υφιστάμενη
Ε.Ο.
Υφιστάμενη
Ε.Ο.
Υφιστάμενη
Ε.Ο.

4,00x2,00
3,00x2,00

44,13
27,07

1,70x1,70

52,00

2,00x2,00

16,15

2,00x2,00

23,00

ΔΙΑΤΟΜΗ
(πλάτος x ύψος)

ΜΗΚΟΣ (μ)

Εργασία

Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Νέος
Αντικατάσταση
υφιστάμενου
Διατήρηση
ανάντη
υφιστάμενου
Νέος
Νέος
Διατήρηση
υφιστάμενου
Αντικατάσταση
υφιστάμενου
Διατήρηση
υφιστάμενου

B) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ

Χ.Θ.

Κατάντη
ΟΧ5

0+094

Κάθετη
Οδός 2

2 x Φ800

13,44

Αντικατάσταση
υφιστάμενου
Φ1000

ΟΧ8.2

0+008,43

Κάθετη
Οδός 4

Φ1000

60,20

Νέος

ΟΔΟΣ

4.3.6 Γενικές παρατηρήσεις για τα τεχνικά έργα
Στα τεύχη δημοπράτησης του έργου ελήφθη υπόψη η ισχύς και η εφαρμογή του ΚΤΣ
2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 466/14.2.18.
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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, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ. είναι ποιότητας C12/15, το
οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, C30/37 κ.λ.π., οι ορατές επιφάνειες σκυροδέματος
των τεχνικών διαμορφώνονται με τελειώματα τύπου Γ και εφαρμόζεται
αντιρρυπαντική επάλειψη στις προσπελάσιμες ορατές 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. Επίσης θα διασφαλίζουν αντιπλημμυρικά το έργο από την απορροή των
διαφόρων ρεμάτων – μισγαγγειών της περιοχής.
4.4.2 Αποχέτευση καταστρώματος οδών
Η αποχέτευση των ομβρίων του καταστρώματος των οδών (αρτηρία, κάθετες &
παράπλευρες οδοί) εξασφαλίζεται σε γενικές γραμμές:
α)
Με τραπεζοειδές κανάλι αποχέτευσης στην εσωτερική οριογραμμή (κεντρική
νησίδα) της αρτηρίας από ινοπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37,
επικαλυπτόμενο με χυτοσιδηρά εσχάρα βαρέως τύπου, κλάσεως D400. Το κανάλι
αποφορτίζεται σε κατάλληλο φρεάτιο και από εκεί διαμέσου εγκάρσιου υπονόμου
προς τον πόδα του επιχώματος, όπου είτε διαχέεται στο φυσικό έδαφος είτε
συλλέγεται σε τάφρους αποχέτευσης.
β)
Με τραπεζοειδές κανάλι αποχέτευσης στις εξωτερικές οριογραμμές της
αρτηρίας, στις περιοχές των υψηλών επιχωμάτων (Η>4μ), από ινοπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. Το κανάλι αποφορτίζεται, μέσω κατάλληλης διάταξης
υδροσυλλογής, προς τον πόδα του επιχώματος, όπου είτε διαχέεται στο φυσικό
έδαφος είτε συλλέγεται σε τάφρους αποχέτευσης.
γ)
Με υπόγειο σωληνωτό δίκτυο ομβρίων και διατάξεις έργων υδροσυλλογής
(φρεάτια κ.λπ.).
δ)
Με δίκτυο τάφρων αποχέτευσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
(συνέχειας, ποδός επιχώματος κ.λ.π.) οι οποίες συλλέγουν τα όμβρια ύδατα και τα
οδηγούν στους τελικούς αποδέκτες.
4.4.3

Αποστράγγιση του οδοστρώματος

Το κύριο έργο αποστράγγισης του οδοστρώματος της αρτηρίας είναι η στρώση
στράγγισης ελάχιστου πάχους 0,20μ. Δεδομένου ότι η αρτηρία βρίσκεται σε επίχωμα,
δεν προβλέπεται η κατασκευή γραμμικών στραγγιστηρίων για την συγκέντρωση και
απομάκρυνση των στραγγισμάτων.
4.4.4. Εγκάρσια αποχέτευση
Για την προστασία των οδικών έργων από τις πλημμυρικές απορροές εξωτερικών
λεκανών που συγκεντρώνονται στα διάφορα ρέματα της περιοχής και την
αποκατάσταση της απορροής προς τα κατάντη κατασκευάζονται μικρά εγκάρσια
τεχνικά έργα (οχετοί) κιβωτοειδούς ή κυκλικής διατομής (σωληνωτοί οχετοί). Οχετοί
προβλέπονται κατά κανόνα σε όλες τις θέσεις διασταύρωσης του οδικού έργου με
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ρέματα, μισγάγγειες αλλά και σε υφιστάμενες αποστραγγιστικές τάφρους / κανάλια.
Πίνακες των προβλεπόμενων οχετών, σύμφωνα με τις υδραυλικές μελέτες, δόθηκαν
στην παράγραφο 4.3.5 «Μικρά Τεχνικά Έργα» της παρούσας. Οι αναφερόμενοι
κιβωτοειδείς οχετοί κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.
Οι οχετοί συνοδεύονται από τα απαραίτητα έργα είσοδου –εξόδου και κατά
περίπτωση από τοπικά έργα διευθέτησης, αντιδιαβρωτικής προστασίας κ.λ.π.
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 μελέτες
ασφάλισης της οδού. Στις θέσεις που προβλέπονται τέτοια συστήματα θα
τοποθετούνται:
Α) Στα επιχώματα της αρτηρίας μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας στις
εξωτερικές οριογραμμές, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.
Β) Στην κεντρική νησίδα της αρτηρίας, στηθαίο σκυροδέματος.
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.
Ο τύπος των χαρακτήρων που εφαρμόζεται είναι της γραμμικής ANTIQUA χωρίς
«πατούρες» σύμφωνε με DIN 1451, Μέρος 2.
Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη (ή και τις εντολές της Υπηρεσίας) θα τοποθετηθούν
πλαστικοί οριοδείκτες με ανακλαστήρες.
4.5.2.2 Διαγράμμιση
Προβλέπεται διαγράμμιση μετά την περαίωση της κατασκευής του συνόλου των
εργασιών. Η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι :
Αρτηρία και κλάδοι κόμβου
- Οι εξωτερικές οριογραμμές της αρτηρίας διαμορφώνονται ως συνεχείς γραμμές
πλάτους 0,30μ.,
- Οι οριογραμμές στην κεντρική νησίδα της αρτηρίας διαμορφώνονται ως συνεχείς
γραμμές πλάτους 0,25μ.,
- Η μεσαία γραμμή διαχωρισμού των λωρίδων κυκλοφορίας διαμοφώνεται ως
διακεκομμένη γραμμή με μήκος γραμμής 6μ, μήκος κενού 12μ και πάχους 0,15μ.
- Οι λωρίδες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης.
Λοιπό οδικό δίκτυο
- Ο διαχωρισμός μεταξύ λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης κυκλοφορίας
διαμορφώνονται ως διπλή συνεχής γραμμή πάχους – κενού - πάχους 0,10 μ.–
0,10μ. – 0,10μ.
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- Ο διαχωρισμός μεταξύ των λωρίδων ίδιας κατεύθυνσης διαμορφώνεται ως
διακεκομμένη γραμμή με μήκος γραμμής 3μ, μήκος κενού 6μ και πάχους 0,12μ.
4.5.3 Σήμανση - ασφάλιση κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Από τον Ανάδοχο θα κατασκευασθούν τα οποιαδήποτε έργα οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης – ασφάλειας απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με παρακαμπτήριους οδούς και για
οποιοδήποτε λόγο ασφαλείας. Επιπλέον όπου απαιτείται, προβλέπεται προσωρινή
διαγράμμιση για τις εκτροπές της κυκλοφορίας και για όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί.
Οι προσωρινές εργοταξιακές σημάνσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με την
προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9.7.03 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4.5.4 Περίφραξη οδού
Ο οδικός άξονας «Δράμα – Καβάλα» και το υποτμήμα «Α/Κ Κρηνίδων – Ι/Κ
Σταυρού» ανήκει στην κατηγορία των έργων με "πλήρη έλεγχο προσπελάσεων"
πράγμα που σημαίνει, ότι απαγορεύεται να πραγματοποιείται η οποιαδήποτε
προσπέλαση σε παρόδια εγκατάσταση. σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και
τα Π.Κ.Ε.
Για να εξασφαλισθεί ο έλεγχος των προσπελάσεων, προβλέπεται η αρτηρία και οι
κόμβοι σε όλο το μήκος του τμήματος να περιφραχθούν πλήρως με περίφραξη
μέσου ύψους, η οποία θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και την Τ.Σ.Υ.
4.5.6 Οριοθέτηση απαλλοτριωμένης ζώνης
Προκειμένου να καθορισθεί μονοσήμαντα και λεπτομερειακά το όριο απαλλοτρίωσης,
ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει δείκτες οριοθέτησης σύμφωνα με τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., την
Τ.Σ.Υ. και το εγκεκριμένο Κτηματολόγιο.
4.6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.6.1. Αντικείμενο του Έργου
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του οδοφωτισμού στους κάτωθι κόμβους του
οδικού τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» :
α) Ανισόπεδος Κόμβος Κρηνίδων στο Β’ Υποτμήμα «Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες»
σύμφωνα με την μελέτη Η-Μ Εγκαταστάσεων με αρ. φακ. 6150_46. Η εγκατάσταση
οδοφωτισμού περιορίζεται μόνον στα τμήματα του ανισόπεδου Κόμβου που θα
κατασκευασθούν υπο την παρούσα εργολαβία (από την ΧΘ: 5+800m και πέρα)
β) Ημικόμβος «Σταυρού» στο Γ’ Υποτμήμα «Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» σύμφωνα με
την μελέτη Η-Μ Εγκαταστάσεων με αρ. κυτίου 6150_99.

4.6.2. Φωτιστικά σώματα & Ιστοί
Τα φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, θα είναι τεχνολογίας LED με τις παρακάτω απαιτήσεις :
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Α/Α

Περιγραφή

1

Οικογένεια
φωτιστικού

2

Σώμα
Φωτιστικού

3

4

5

6

7

Κάλυμμα
τμήματος
Οπτικής
Μονάδας
Τεχνολογία
Οπτικής
Μονάδας Φακοί
Μέθοδος
Στήριξης
Προστασία
έναντι
εισχώρησης
νερού σκόνης
Προστασία
έναντι
κρούσεων

8

Θερμοκρασία
ασφαλούς
λειτουργίας

9

Διατήρηση
Φωτεινής
Ροής

Απαίτηση
Για λόγους ομοιογένειας στην εγκατάσταση, όλα τα φωτιστικά θα
ανήκουν στην ίδια οικογένεια η οποία μπορεί να αποτελείται από 3 ή
περισσότερα διαφορετικά φυσικά μεγέθη, ανάλογα την ισχύ και το
πλήθος των LED.
Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από
χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και να είναι βαμμένο
ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας).
Αποτελείται από δύο χωριστά διακριτά μέρη με σκοπό τη θερμική
απομόνωση και την εύκολη συντήρηση. Το ένα μέρος είναι το τμήμα
της οπτικής μονάδας και το άλλο το τμήμα των ηλεκτρικών μερών.
Το κάλυμμα του τμήματος των ηλεκτρικών μερών θα επιτρέπει την
πρόσβαση στο εσωτερικό με την χρήση απλών εργαλείων.
Δεν επιτρέπονται αρθρωτά φωτιστικά με εκτεθειμένα LED modules
και κατασκευές με τον driver εξωτερικά του φωτιστικού.
Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας αποτελείται από επίπεδο θερμικά
επεξεργασμένο γυαλί.
Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα
επάνω σε πλακέτες PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει
τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA.
Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα
διαμέτρου 60mm και θα φέρουν διάταξη αλλαγής κλίσης από -20ο
έως +20ο σε βήματα των 5ο
Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598
Τεκμήριο η πιστοποίηση ENEC ή η πηγαία έκθεση δοκιμής αυτής
Προστασία ΙΚ 09 κατά ΕΝ 62262
Τεκμήριο αποτελεί η πιστοποίηση ENEC ή η πηγαία έκθεση δοκιμής
αυτής
Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια
σε θερμοκρασία Τa ≥ 45οC κατά ΕΝ 60598 για συνθήκες εξωτερικού
περιβάλλοντος (OUTDOOR).
Τεκμήριο για την τιμή της θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας,
αποτελεί η πιστοποίηση ENEC ή η πηγαία έκθεση δοκιμής (Test
Report EN60598).
Η μείωση της φωτεινής ροής των μονάδων LED δεν θα πρέπει να
ξεπερνά το 10% για διάστημα 100.000 ωρών. Ήτοι θα πρέπει να
ισχύει L90 ≥ 100.000h (Reported σύμφωνα με το TM 21-11).
Τεκμήριο αποτελεί η κατάθεση του LM 80 report (από ISO 17025
διαπιστευμένο φορέα) των χρησιμοποιούμενων LED με συνθήκες
μετρήσεων:
Τs 85οC για λόγους κοινής αξιολόγησης
Ρεύμα οδήγησης (If) μεγαλύτερο ή ίσο του προσφερόμενου.
Στην περίπτωση που το LM 80 report περιλαμβάνει πολλαπλά σετ
μετρήσεων (Τs, If) τότε λαμβάνεται υπόψιν αυτό που καλύπτει τις
ως άνω συνθήκες και έχει τις περισσότερες ώρες εργαστηριακών
μετρήσεων ως πιο αξιόπιστο.
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Ηλεκτρική
κλάση
μόνωσης
Δείκτης
Χρωματικής
Απόδοσης
Θερμοκρασία
Χρώματος
Προστασία από
υπερτάσεις
Πρωτόκολλα
Dimming
Συντελεστής
Ισχύος

Κλάση μόνωσης Ι η ΙΙ
CRI≥70
3000Κ±5%
Επιπρόσθετη συσκευή προστασίας (εκτός τροφοδοτικού) εντός του
φωτιστικού π.χ. (Varistor κλπ) κατάλληλη να διασφαλίζει προστασία
από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον.
Τα φωτιστικά πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα dimming ενσύρματα
ή ασύρματα με πρωτόκολλο 1-10v ή DALI
Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο

Πλήρη στοιχεία για τη τροφοδοτική μονάδα, που θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή της και να περιλαμβάνει
Χαρακτηριστικά προστασία από υπέρταση και θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές
τροφοδοτικού
ασφαλείας EN 55015, EN 61547, EN61000-3-2, EN61000-3-2, EN
driver
61347-1, EN 61347-2-13 ή μεταγενέστερες.
Επίσης το τροφοδοτικό θα πρέπει να βρίσκεται εντός του
φωτιστικού και να έχει πιστοποίηση ΕΝΕC.
Σύστημα
Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου
Ποιότητας
κατασκευής
Κατασκευαστή
Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση
με:
Οδηγίες
Δήλωση
LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, ErP
Συμμόρφωσης
2009/125/EC
κατά CE
Πρότυπα εναρμόνισης:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, EN62493, EN62471, IEC 62778, ΕΝ
55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, EN 61547, ΕΝ50581
Η δήλωση συμμόρφωσης του τροφοδοτικού driver θα πρέπει να
περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
Δήλωση
Οδηγίες :
Συμμόρφωσης
LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EC, ErP
κατά CE
(2009/125/EC)
τροφοδοτικού
Πρότυπα Εναρμόνισης :
driver
ΕΝ 61347-1, EN61347-2-13, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, EN 610000-3-2,
EN61000-3-3, EN 50581

20

Πιστοποιητικό
ασφάλειας

21

Πιστοποιητικό
απόδοσης
φωτιστικού

22

Εγγύηση
Κατασκευαστή

Πιστοποιητικό ENEC
Πιστοποιητικό ENEC+ ή Έκθεση δοκιμής (test report),από
αναγνωρισμένο η διαπιστευμένο εργαστήριο, αναφορικά με τα
ηλεκτρικά & φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σύμφωνα
με τα πρότυπα LM79 η ΕΝ13032-4
Εργοστασιακή εγγύηση 5 έτη.
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23

Φωτομετρικά
αρχεία τύπου
LDT

Πλήρη φωτομετρικά αρχεία των φωτιστικών (σε ηλεκτρονική
μορφή.ldt ή .ies), κατάλληλο για την άμεση χρήση σε ανοικτά
προγράμματα υπολογισμών (Dialux, Relux).

24

Φωτεινή
Εκπομπή

Τα φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να έχουν μηδενική εκπομπή
φωτός πάνω από το οριζόντιο επίπεδο.

25

Τεχνικά
Φυλλάδια

26

Ταυτοποίηση
προϊόντων

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο
αναγράφονται τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών
σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές μελέτες,
δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η
απόδοση (lm/W), το ρεύμα οδήγησης mA, η φωτεινή ροή (lm), η
θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης
(CRI) ή χρωματικό κωδικό, καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό
διάγραμμα). Τα φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να έχουν
μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από το οριζόντιο επίπεδο για
μηδενική κλίση φωτιστικού. H δηλούμενη ισχύς των φωτιστικών
(rated value) θα πρέπει να έχει ανοχή (power tolerance) όχι
μεγαλύτερη από ±11% και η αντίστοιχη της φωτεινής ροής όχι
μεγαλύτερη από ±7%.
Το κάθε φωτιστικό θα φέρει κωδικό παραγωγής (serial number, ή
QRcode κλπ) το οποίο θα δηλώνει την πλήρη ταυτότητά του
(ημερομηνία παραγωγής, απόδοση, ισχύ κλπ).

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να εγκαταστήσει διαφορετικό τύπο
φωτιστικών LED από τους ενδεικτικούς τύπους με τους οποίους εκπονήθηκαν οι
φωτοτεχνικοί υπολογισμοί των μελετών, θα πρέπει να εκπονήσει νέους
φωτοτεχνικούς υπολογισμούς των οποίων τα αποτελέσματα θα πρέπει να
ικανοποιούν πλήρως τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις του έργου.
Τα φωτιστικά σώματα θα αναρτηθούν σε γαλβανισμένους εν θερμώ χαλύβδινους
ιστούς ύψους 12m, προδιαγραφών σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 της 24-10-2014.
Οι ιστοί θα στηρίζονται σε ορθογωνική βάση από σκυρόδεμα με ενσωματωμένο
φρεάτιο καλωδίων.
4.6.3. Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής (πίλλαρ)
Σε κάθε κόμβο θα εγκατασταθεί ένας ή περισσότεροι υπαίθριοι ηλεκτρικοί πίνακες
τύπου πίλλαρ (Pillar) σύμφωνα με τις μελέτες, από όπου θα ηλεκτροδοτηθούν όλα τα
φωτιστικά σώματα του κόμβου.
Κάθε Pillar θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΔΔΗΕ με τριφασική
3Χ400/230Vac ή μονοφασική 230Vac παροχή, ανάλογα την ισχύ των φωτιστικών
που τροφοδοτεί.
Το πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία, στο ένα θα εγκατασταθεί ο
μετρητής kWh και τα λοιπά όργανα της ΔΕΔΔΗΕ και στο άλλο η στεγανή διανομή
που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών
τροφοδοσίας των φωτιστικών.
Λόγω του υψηλού ρεύματος εκκίνησης των φωτιστικών LED, όλοι οι ηλεκτρονόμοι
αφής / σβέσης των φωτιστικών θα είναι τύπου AC3 (εκκίνηση κινητήρων)

K:\A61500\Cons_6015\Tefhi\02_TΠ _6015.docx

-17-

61.5/6015/Β02

4.6.4. Ηλεκτρική εγκατάσταση – Οδεύσεις καλωδίων
Τα φωτιστικά σώματα θα ηλεκτροδοτούνται μέσω υπόγειου δικτύου καλωδίων από
τον προαναφερθέντα ηλεκτρικό πίνακα. Τα τροφοδοτικά καλώδια του οδοφωτισμού
θα οδεύουν κατά περίπτωση :
α) για διέλευση από ερείσματα και πεζοδρόμια : μέσα σε πλαστικό σωλήνα HDPΕ
DN90 / 6 bars, ενταφιασμένο στο φυσικό έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 70cm
β) για εγκάρσια διέλευση κάτω από το οδόστρωμα : μέσα σε πλαστικό σωλήνα
HDPΕ DN90 / 6 bars ή εναλλακτικά σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες
διαμέτρου Φ3”, εγκιβωτισμένους σε οπλισμένο σκυρόδεμα
Στις εγκάρσιες διελεύσεις των δρόμων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επί πλέον
εφεδρικός σωλήνας. Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο
καλωδίων.
Σε κάθε σωλήνα θα τοποθετούνται μόνο καλώδια οδοφωτισμού. Σε κάθε περίπτωση
η μέγιστη κάλυψη των καλωδίων μέσα στο σωλήνα θα είναι 40% σε διατομή και 60%
σε διάμετρο.
4.6.5. Καλώδια τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων
Η τροφοδοσία των ιστών από το πίλλαρ θα γίνεται με υπόγεια με τετραπολικά ή
διπολικά καλώδια τύπου χαλκού J1VV-U (ΝΥΥ) ή αλουμινίου U-1000 AR2V.
Λόγω της χαμηλής ισχύος των φωτιστικών LED, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει
υπολογισμούς, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, για την επιλογή της κατάλληλης διατομής των
καλωδίων ώστε η πτώση τάσης στο τελευταίο φωτιστικό να είναι ≤ 5%.
Επιπρόσθετα θα προβλεφθεί καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) 2Χ1,5mm 2 για το dimming των
φωτιστικών
Από το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα ξεκινάει καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) διατομής
4Χ1.5mm² για την τροφοδότηση του φωτιστικού σώματος του ιστού. Η σύνδεση του
καλωδίου αυτού με το υπόγειο καλώδιο θα γίνεται εντός του ακροκιβωτίου του ιστού.
Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια
των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα εξέρχεται για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού.
Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν ασφάλειες ή αυτόματοι Μ/Θ διακόπτες
προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώματα, ακροδέκτες συνδέσεως των
εισερχόμενων και εξερχόμενων καλωδίων και γειώσεις.
Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωματωμένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται
μήκος καλωδίου τουλάχιστον 1m.
4.6.6. Γειώσεις
Κάθε πίλλαρ θα γειώνεται μέσω τριγώνου γείωσης με ράβδους Φ17mmΧ1.5m
επιχαλκωμένου χάλυβα St-eCu, των οποίων οι κεφαλές θα είναι προστατευμένες σε
φρεάτια 20Χ20cm με στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα. Η διασύνδεση των ράβδων και
του πίλλαρ θα γίνεται με αγωγό Cu 25mm2
Από κάθε πίλλαρ θα ξεκινάει αγωγός γείωσης για κάθε τροφοδοτική γραμμή, ο
οποίος θα είναι γυμνός χαλκός πολύκλωνος διατομής 25mm 2. Ο αγωγός γείωσης θα
ενταφιασθεί ίδιο χαντάκι με τον σωλήνα όδευσης των καλωδίων και θα είναι σε
επαφή με το χώμα και όχι εντός του σωλήνα.
Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό γείωσης, με χάλκινο
αγωγό διατομής 6mm2 με κατάλληλο ορειχάλκινο σφιγκτήρα (connector).
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Στο πιο απομακρυσμένο σημείο κάθε τροφοδοτικής γραμμής, κοντά στον τελευταίο
ιστό, ο κύριος αγωγός γείωσης θα γειώνεται σε πλάκα γείωσης χαλκού διαστάσεων
500Χ500Χ5mm, ενταφιασμένη στο έδαφος σε βάθος 1m.
4.6.7. Φρεάτια διακλάδωσης
Φρεάτια διέλευσης / διακλάδωσης καλωδίων προβλέπεται να τοποθετηθούν στις
ακόλουθες περιπτώσεις :
 Ενσωματωμένα στην βάση κάθε ιστού για το τράβηγμα των καλωδίων
 Μπροστά από το πίλλαρ στο σημείο αναχώρησης των καλωδίων
 Εκατέρωθεν των εγκάρσιων διελεύσεων των οδοστρωμάτων
 Στις θέσεις όπου αλλάζει η ευθύγραμμη πορεία των σωληνώσεων διέλευσης
καλωδίων, είτε σε διακλάδωση αυτών.
Τα φρεάτια αυτά θα είναι κατασκευασμένα από οπλ. σκυρόδεμα παχους ≥ 10cm με
στεγανά χυτοσιδηρά καλύμματα, κατάλληλης κλάσης (C250 ή B150) κατά EN-124.
4.6.8. Δοκιμές - Τεκμηρίωση
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα, σύμφωνα με τους
αντίστοιχους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης, χωρίς αμοιβή :
 Όλες οι απαιτούμενες δοκιμές του εξοπλισμού (δοκιμές συνέχειας και αντοχής
μόνωσης καλωδίων, αντίσταση γειώσεων, κλπ.)
 Φωτοτεχνικές μετρήσεις του οδοφωτισμού προκειμένου αποδειχθεί ότι
ικανοποιούνται στην πράξη τα αποτελέσματα των φωτοτεχνικών υπολογισμών.
Οι μετρήσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον κάναβο (grid) των φωτοτεχνικών
υπολογισμών
 Η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, για τη
λειτουργία και συντήρηση όλου του εξοπλισμού και των λογισμικών
 Η παροχή της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (documentation) για όλο τον
εξοπλισμό και τα λογισμικά
4.6.9 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 αρτηρίας μονόπλευρα.
4.7 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 εγκεκριμμένους περιβαλλοντικούς όρους, και ειδικότερα τους
όρους που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 5.2.2 και 5.2.4 της Υπουργικής
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΑ ΕΠΟ) του έργου με αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3751/269/31.01.19.
Κύριο αντικείμενο των εργασιών πρασίνου είναι:
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α) η προστασία των πρανών από την επιφανειακή διάβρωση με τη μέθοδο της
εγκατάστασης χλοοτάπητα στα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων.
Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά με επικάλυψη θα εφαρμοσθεί σε
όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση
αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Η υδροσπορά με επικάλυψη θα γίνει
με τις μεθόδους της υδραυλικής υδροσποράς και της υδροσποράς με χρήση
γεωυφασμάτων από γιούτα, άχυρο, ή άλλο βιοαποικοδομήσιμο υλικό της απόλυτης
έγκρισης της Ε.Ο.Α.Ε.
β) η εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου
Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου θα γίνουν σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί, και η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την
αρμόδια Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 5.2.4.6 και με όσα
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.
Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην τήρηση της Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με την οποία
προβλέπεται
επαναβλάστηση όλων των επιφανειών που επιδέχονται
επαναβλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, κλπ.) και αποσκοπούν
στο να περιοριστεί η εμφάνιση και οι οπτικές εντυπώσεις τους.
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. ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ. Ω.
Το εν λόγω τμήμα διασταυρώνεται με τον αγωγό φυσικού αερίου TransAdriatic
Pipeline (TAP) περί τη Χ.Θ. 7+362,41 του τμήματος «”Αγ. Αθανάσιος – Κρηνίδες”
από Χ.Θ. 5+879 έως Χ.Θ. 8+700». Ο Ανάδοχος θα πρέπει, μετά από επικοινωνία με
τους αρμόδιους διαχείρισης του αγωγού, να προβεί στα απαραίτητα μέτρα
προστασίας αυτού.
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.

K:\A61500\Cons_6015\Tefhi\02_TΠ _6015.docx

-20-

61.5/6015/Β02

6.
6.1

ΜΕΛΕΤΕΣ
Διατιθέμενες μελέτες

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

Αριθμός
φακέλου

Τίτλος Μελέτης

ΤΜΗΜΑ 61.5.2 «ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΡΗΝΙΔΕΣ»
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ Β'
ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ"
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α/Κ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Β' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ"
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Β' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ"
ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1) ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΕΩΣ ΠΕΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ" ΧΘ 5+250-7+898
2) ΤΜΗΜΑ "ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ ΕΩΣ Α/Κ
ΣΤΑΥΡΟΥ", ΧΘ 0+000-5+440
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΕΦΥΡΑ Γ1: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ
Χ.Θ 7+083,00 - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΙΒ.ΟΧΕΤΟΣ Τ21 ΣΤΗ Χ.Θ 6+928,303 ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΙΒ.ΟΧΕΤΟΣ Τ28 ΣΤΗ Χ.Θ 8+615,785 ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Β' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ"
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

6150_32α
6150_45
6150_53

6150_26
6150_153Β

6150_93
6150_95
6150_96

6150_33α

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ"
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

6150_46

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.)
ΔΡΑΜΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

6150_44α

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ Β' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ"
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΤ1-ΒΤ12 & ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΦ1-ΒΦ9
Β' ΥΠΟΤΜΗΜΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΡΗΝΙΔΕΣ"
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
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6150_62

6150_47
6150_61

α/α

Αριθμός
φακέλου

Τίτλος Μελέτης
ΤΜΗΜΑ 61.5.3 «ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ»

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ ΣΤΑΥΡΟΥ) ,
Γ' ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ' ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ
Γ' ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Α’ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 6151
“ΔΡΑΜΑ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΣΤΟ Γ΄ΥΠΟΤΜΗΜΑ
6153 “ΚΡΗΝΙΔΕΣ –ΑΓ. ΣΥΛΛΑΣ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6150 “ΔΡΑΜΑ- ΚΑΒΑΛΑ”
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΟ1 ΣΤΗ Χ.Θ 0+922,73 - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΟ2 ΣΤΗ Χ.Θ 1+394,66 - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΟ3 ΣΤΗ Χ.Θ 1+928,49 - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΟ4 ΣΤΗ Χ.Θ 3+315,38 - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΒ.ΟΧΕΤΟΥ ΟΧ6 ΣΤΗ Χ.Θ 2+158,00 - ΣΤΑΔΙΟ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Γ' ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Γ' ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

6150_35α

6150_103

6150_143
6150_144
6150_145
6150_146
6150_147
6150_74α

6150_44α

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
(ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 0+000-5+440)
ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓ.ΣΥΛΛΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓ.ΣΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΑΓ.ΣΥΛΛΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Γ-1, Γ-2, Γ-3, Γ-4, Γ-5, Γ-6, Γ-7 & ΦΡΕΑΤΑ ΣΚ-1, ΣΚ-2, ΣΚ-3, ΣΚ-4,
ΣΚ-6, ΣΚ-7, ΣΚ-9, ΣΚ-10, ΣΚ-11, ΣΚ-12, ΣΚ-13, ΣΚ-14, ΣΚ-17
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6150_97

6150_99

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.)
ΔΡΑΜΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
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6150_78
6150_101
6150_104
6150_77

6.2

Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, διότι η
αμοιβή τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στην Προσφορά του, τις μελέτες που
αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ καθώς και
μελέτες εφαρμογής.
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση τη φυτοτεχνική μελέτη και τη
μελέτη αποκατάστασης βλάστησης διαταραχθέντων επιφανειών, όπως αναφέρονται
στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και στις παραγράφους 4.7 και 8 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.
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.
Η αμοιβή μελετών που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο Α-6 της ΕΣΥ και θα
εκπονηθούν από τον ανάδοχο κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, θα υπολογίζεται
σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών του ΥΠΟΜΕΔΙ.
7.

ΑΠΑΛ ΛΟΤΡΙΩΣΕ ΙΣ

Έχει εγκριθεί αρμοδίως το κτηματολόγιο για την «Κατασκευή του κάθετου άξονα 61
“Σέρρες – Δράμα – Καβάλα” στο τμήμα 61.5 «Δράμα – Καβάλα» και συγκεκριμένα
στο β’ υποτμήμα (61.5.2) “Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες” χ.θ. 5+520 έως χ.θ. 7+898
και στο γ’ υποτμήμα (61.5.3.) “Α/Κ Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας” χ.θ. 0+000 έως χ.θ.
5+440 (Α/Κ Σταυρού), εντός των ορίων της Δ.Κ. Κρηνίδων των Τ.Κ. Πολύστυλου και
Αμυγδαλεώνα του Δήμου Καβάλας και της Τ.Κ. Αμισιανών του Δήμου Παγγαίου, της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.:111719/27-04-2021
απόφαση που αφορά την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ανωτέρου έργου.
Η Κήρυξη της αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης έγινε με την υπ’ αριθμό 327127/18-112021 (ΑΔΑ ΩΑ3Ν465ΧΘΞ-6ΦΦ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ και έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 856 Δ /01.12.2021.
H απαλλοτρίωση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7α του Ν. 2882/2001 όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αριθμ. Φύλλου 215 Δ/01-05-2020.

8. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για το τμήμα «Δράμα – Καβάλα (61.5), Α΄ Φάση: Δράμα – κόμβος Σταυρού του
Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες – Καβάλα» εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3751/269/31.01.19
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΑ ΕΠΟ). Το υπό
δημοπράτηση έργο αποτελεί μέρος του παραπάνω εγκεκριμένου έργου.
Η παραπάνω Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, υπάρχει στο
Παράρτημα της ΕΣΥ.
Η ΜΠΕ του έργου συνοδεύει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και θα πρέπει να
βρίσκεται στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
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Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στους όρους που τίθενται στην
ΑΕΠΟ του έργου, ενδεικτικά:
 Εκπόνηση Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) για τους
εργοταξιακούς χώρους, απαραίτητους για την κατασκευή του έργου
(εργοτάξιο, μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, διάθεσης
υλικών, προσωρινή μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ, κλπ).
 Εκπόνηση μελετών και αδειοδότηση χώρων λήψης υλικών από την αρμόδια
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου υπηρεσία, εφόσον το έργο
δεν καλύπτεται από νομίμως λειτουργούντες χώρους.
 Εκπόνηση
φυτοτεχνικής
μελέτης
και
αποκατάσταση
βλάστησης
διαταραχθέντων επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών
χώρων.
 Διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου
και την κείμενη νομοθεσία, και υποβολή ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.
 Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, του θορύβου και των δονήσεων
και ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή σε περίπτωση γειτνίασης με
ευαίσθητους στο θόρυβο δέκτες (κατοικίες, εκπαίδευση, νοσηλεία, κλπ).
 Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά των υλικών εκσκαφής ή άλλων υλικών
του έργου.
 Κατάλληλη διαμόρφωση των οχετών που είναι κατάλληλη για χρήση από την
πανίδα της περιοχής, ώστε να διευκολύνεται η χρήση τους από μικρού και
μεσαίου μεγέθους ζώα.
 Εργοταξιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν ρύπανσης σε
επιφανειακά και υπόγεια νερά.
 Συνεργασία με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία στις περιοχές που οι
εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία της.
Για την εναρμόνιση του Αναδόχου με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (κατά ISO 14001:2015), ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει
τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων, καθώς
και καταγραφή τυχόν περιβαλλοντικών συμβάντων σε εργοταξιακό χώρο.
Έντυπα και οδηγίες σχετικά με τα παραπάνω, καθώς και την καταγραφή της
διαχείρισης των αποβλήτων του έργου, θα δοθούν στον Ανάδοχο από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

9.

ΑΠΟΛ ΟΓΙΣ ΤΙΚΕΣ ΕΡ ΓΑΣΙ ΕΣ

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.
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10.

Χ ΑΡ ΤΗ Σ

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί
συμβατικό έγγραφο.
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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πασχάλης Τσουκαλάς
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννης Βολιώτης
Διευθυντής Κατασκευών

Ειρήνη Ζιγκιριάδου
Γεωλόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αριθμ. 1032/15/10.02.2022
Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.»
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