
 

 

K:\A70210-70220_5932\cons\tefhi\00_MAPS_5932.doc                             7021-7022/5932/Β02 

 

Β02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

 
 
«Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Oδού: Τμήματα : «Εχίνος 
– Μελίβοια» (70.2.1) και «Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα» (70.2.2) - Υποτμήμα: «Παράκαμψη Μελιβοίων  - 

Δημάριο» 
 

39.375.000,00 € (προ ΦΠΑ) 
 
 

Αύγουστος 2021 



K:\A70210-70220_5932\cons\tefhi\02_TP_ 5932.docx                                       7210 -7022/5932/Β02   

 

1                                                                                                     

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Oδού: 
Τμήματα : «Εχίνος – Μελίβοια» (κωδ. 
70.2.1) & «Μελίβοια – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (κωδ. 
70.2.2) Υποτμήμα: «Παράκαμψη 
Μελιβοίων  - Δημάριο» 

   
 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.375.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο Κάθετος Άξονας «Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70) συνδέει την Εγνατία Οδό 
με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε θέση νέου μεθοριακού σταθμού. Αποτελεί τμήμα του 
Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το 
Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με τον οδικό άξονα προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ 
επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. 
Βαφέικων.  

Η κατασκευή του έργου αφορά μήκος χάραξης 10,76 χλμ. περίπου και περιλαμβάνει : 

Α) την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης για την Παράκαμψη του οικισμού Μελίβοια, συνολικού 
μήκους 2,11 χλμ., από τη Χ.Θ. 5+836,05 του τμήματος 70.2.1 «Εχίνος – Μελίβοια»  επί της  
υφιστάμενης οδού Εχίνου – Μελιβοίων και πέρας τη Χ.Θ. 7+947,68 και την κατασκευή των 
ισόπεδων κόμβων προς Μελίβοια-ανατολικά και προς Αιμόνιο/Μελίβοια-δυτικά και  

Β) την βελτίωση – αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού  με τοπικές παραλλαγές της χάραξης όπου 
απαιτείται, από Μελίβοια έως Δημάριο, μήκους 8,65 χλμ. περίπου, από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη 
Χ.Θ. 8+646 του τμήματος 70.2.2 «Μελίβοια –Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», την 
κατασκευή των ισόπεδων κόμβων Κοτύλης και Δημαρίου και την προσαρμογή στο υπό 
κατασκευή έργο από Δημάριο έως Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα.  

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της αρτηρίας με διατομή γ2 (7,5/10,5m), σύμφωνα 
με τη Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η ταχύτητα μελέτης στο τμήμα αυτό 
κυμαίνεται από 40 έως 60 χλμ/ώρα κατά περιοχές, λόγω του έντονου ορεινού αναγλύφου.  
 
Η μορφολογία του εδάφους που διέρχεται το έργο ποικίλει. Έτσι, για τα πρώτα περίπου 0.6km 
είναι ομαλή, τα επόμενα 1.6km περίπου γίνεται πιο έντονη, καθώς η χάραξη οδεύει στις παρυφές 
του βουνού δυτικά του οικισμού Μελίβοια και παράλληλα περίπου με το ρέμα «Ποταμάκι», στη 
συνέχεια γίνεται ομαλή για περίπου 3,5km και κινείται παράλληλα με το «Σακκόρεμα» και τέλος 
ακολουθεί έντονη μορφολογία μέχρι το πέρας του έργου.  
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή: 
 της αρτηρίας του κάθετου άξονα 70 μήκους 10,76 χλμ. περίπου, 
 τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων: Μελιβοίων-ανατολικά, Αιμόνιου/Μελιβοίων-δυτικά,  

Κοτύλης και Δημαρίου με τις συνδετήριες σε αυτούς οδούς, συνολικού μήκους 2,0 χλμ. 
περίπου  
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 την αποκατάσταση υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου 
 επτά  (7) γεφυρών, συνολικού μήκους 469μ περίπου, 
 της Α/Δ Δημαρίου, μήκους 20,91μ, 
 Κάτω διάβαση, μήκους 14,95μ, στην Παράκαμψη του οικισμού Μελιβοίων,  
 
Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται: 
1. Λοιπά Τεχνικά έργα μικρά και μεγάλα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης). 
2. Γεωτεχνικά Έργα (οπλισμένα επιχώματα, τοίχοι από συρματοκιβώτια, αγκυρώσεις 

ορυγμάτων, πασσαλότοιχοι κλπ.) 
3. Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης.  
4. Εργασίες σήμανσης, ασφάλειας και οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης.  
5. Εργασίες ηλεκτροφωτισμού των ισόπεδων κόμβων και εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων 

αναμονής καλωδιώσεων σε όλο το μήκος του τμήματος. 
6. Εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς τους. 
7. Εργασίες μετατόπισης- αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΑΡΤΗΡΙΑ 
 
Το τμήμα του Κάθετου Άξονα που θα κατασκευασθεί, αναπτύσσεται γενικά σε πεδινό έως  ορεινό 
και πολύ ορεινό ανάγλυφο.  

Ως αρχή του έργου καθορίστηκε η Χ.Θ. 5+836,05 του τμήματος 70.2.1 «Εχίνος – Μελίβοια» επί 
της  υφιστάμενης οδού Εχίνου - Μελιβοίων η οποία διαπλατύνεται για περίπου 200μ και στην 
συνέχεια με νέα χάραξη μήκους 1,9χλμ περίπου παρακάμπτεται ο οικισμός των Μελιβοίων από 
τα δυτικά. Η νέα χάραξη συναντά ξανά την υφιστάμενη οδό προς τον οικισμό του Δημαρίου και 
την ακολουθεί για περίπου 8,6 χλμ., βελτιώνοντάς την οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά με 
τοπικές παρακάμψεις ώστε η γεωμετρία της οδού να ανταποκρίνεται σε ταχύτητες 40-60 
χλμ/ώρα. Τέλος, καταλήγει και συναρμόζει περί τη Χ.Θ. 8+646 με το υπό κατασκευή οδικό 
υποτμήμα «Δημάριο –Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» του τμήματος 70.2.2.  

Σημειώνεται ότι, στο τελευταίο αυτό τμήμα τα χωματουργικά του ορύγματος και του επιχώματος 
από Χ.Θ. 8+420 περίπου έως τη Χ.Θ. 8+646 καθώς και ο οχετός Ο19 περιλαμβάνονται στην 
εργολαβία του υπό κατασκευή τμήματος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα». Στο τμήμα 
αυτό με την παρούσα εργολαβία θα γίνει η τελική διαμόρφωση της ανώτατης στάθμης των 
χωματουργικών, η οδοστρωσία, τα ασφαλτικά, τα υδραυλικά έργα της οδού, η σήμανση – 
ασφάλιση και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. 

Στο έργο περιλαμβάνεται : 

 Η κατασκευή της αρτηρίας με τα αναγκαία γεωτεχνικά και υδραυλικά έργα. 

 Η κατασκευή των ισόπεδων κόμβων μορφής «Τ» Μελιβοίων ανατολικός, Κοτύλης, 

Δημαρίου και του ισόπεδου κόμβου μορφής «+» Αιμονίου - Μελιβοίων δυτικός με τις 
συνδετήριες σε αυτούς οδούς. 

 Η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου   

 Εργασίες οδοφωτισμού στους ανωτέρω κόμβους. 

 Η κατασκευή της Κ/Δ Μελιβοίων, των γεφυρών  Γ2, Γ3, του τμήματος 70.2.1, η κατασκευή 
των γεφυρών Γ0, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 και της Α/Δ Δημαρίου του τμήματος 70.2.2 και η 
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όπου προβλέπεται από τις μελέτες.   

 Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναμονής ΟΚΩ καθ΄ όλο το μήκος του τμήματος. 
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Τυπικές Διατομές / Ταχύτητα μελέτης 

Η τυπική διατομή της αρτηρίας καθορίστηκε με διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – 
Βουλγαρίας και είναι δίιχνη, συνολικού πλάτους 7,50/10,50μ. (διατομή τύπου γ2 σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 41/18.11.2005 του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε) με ενιαίο κατάστρωμα κυκλοφορίας και 
περιλαμβάνει: 

α. Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ.  

β. Έρεισμα (ανασφάλτωτο) μεταβαλλόμενου πλάτους εκατέρωθεν, πλάτους έμπροσθεν του 
στηθαίου ασφαλείας τουλάχιστον 1,5μ, ακολουθώντας τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και 
ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.  

Στο τμήμα 70.2.1 από Χ.Θ. 6+655 έως Χ.Θ. 7+355  με κατεύθυνση προς Ξάνθη  και στο τμήμα 
70.2.2 από Χ.Θ. 5+920 έως Χ.Θ. 7+140 και από Χ.Θ. 7+520 έως Χ.Θ. 8+1460 με κατεύθυνση 
προς Βουλγαρία αναπτύσσεται μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας, πλάτους 3,0μ και το τυπικό 
συνολικό πλάτος του ασφαλτικού αυξάνεται σε 10,50μ (χωρίς τις διαπλατύνσεις λόγω 
καμπυλότητας).  

Στο τμήμα 70.2.2 λόγω του έντονα ορεινού εδάφους στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόσθετη 
λωρίδα κυκλοφορίας το πλάτος ερείσματος έμπροσθεν από το στηθαίο ασφαλείας μειώνεται σε 
0,5μ. 

Στις περιοχές της οδού όπου η ακτίνα καμπυλότητας είναι μικρότερη των 200μ εφαρμόζεται 
διαπλάτυνση στο εσωτερικό της καμπύλης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των οπισθοτροχιών 
των οχημάτων. Η διαπλάτυνση αυτή δεν είναι σταθερή και εξαρτάται κάθε φορά από την ακτίνα 
καμπυλότητας.  

Στις περιοχές των γεφυρών υπάρχει πρόσθετη διαπλάτυνση του ασφαλτικού κατά 1,00μ  ώστε 
να υπάρχει επάρκεια της απόστασης του πεζοδρομίου από την κυκλοφορούμενη επιφάνεια. 

Οι πλευρικές διαμορφώσεις που θα εφαρμοστούν είναι σύμφωνες με τις ΟΜΟΕ και τις 
εγκεκριμένες μελέτες.  
 
Η ταχύτητα μελέτης της αρτηρίας κυμαίνεται μεταξύ των 40-60 χλμ/ώρα. 
 
 
 3.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 
3.2.1 Κάθετη Οδός προς Μελίβοια στον Ι.Κ. Μελιβοίων Ανατολικά 
Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην οδό προς Μελίβοια, θα είναι τύπου ζ2, δηλαδή με 
συνολικό πλάτος οδοστρώματος 5,50μ και έρεισμα έμπροσθεν του στηθαίου ασφαλείας πλάτους 
1,00μ, ακολουθώντας τη σχετική μελέτη και τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

3.2.2 Κάθετη Οδός στην παράκαμψη Μελιβοίων περί τη Χ.Θ. 6+607 της αρτηρίας 

Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί  θα είναι τύπου η2, δηλαδή πλάτους 4,50μ και έρεισμα 
έμπροσθεν του στηθαίου ασφαλείας, εφόσον απαιτείται, πλάτους 0,75μ. 

3.2.3 Κάθετη Οδός προς Μελίβοια στον Ι.Κ. Αιμονίου - Μελιβοίων Δυτικά 
Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην οδό προς Μελίβοια (οδός 6), θα είναι τύπου ζ2, 
δηλαδή με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 5,50μ. και έρεισμα έμπροσθεν του στηθαίου 
ασφαλείας πλάτους 1,00μ, ακολουθώντας τη σχετική μελέτη και τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και 
ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

3.2.4 Κάθετη Οδός προς Αιμόνιο στον Ι.Κ. Αιμονίου - Μελιβοίων Δυτικά 

Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην οδό προς Αιμόνιο, θα είναι τύπου ζ2, δηλαδή με 
συνολικό πλάτος οδοστρώματος 5,50μ. και έρεισμα έμπροσθεν του στηθαίου ασφαλείας πλάτους 
1,00μ, ακολουθώντας τη σχετική μελέτη και τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 
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3.2.5 Κάθετη Οδός προς Κοτύλη στον Ι.Κ. Κοτύλης 

Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην οδό προς Κοτύλη, θα είναι τύπου ε2, δηλαδή με 
συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50μ. και έρεισμα έμπροσθεν του στηθαίου ασφαλείας πλάτους 
1,50μ , ακολουθώντας τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

3.2.6 Οδός προς Δημάριο στον Ι.Κ. Δημαρίου 
Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην οδό προς Δημάριο, θα είναι τύπου ε2, δηλαδή με 
συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50μ. και έρεισμα έμπροσθεν του στηθαίου ασφαλείας πλάτους 
1,50μ , ακολουθώντας τις προδιαγραφές ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

 
 3.3.1  Αγροτικό / Δασικό οδικό δίκτυο 
Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί στην αποκατάσταση του αποκοπτόμενου αγροτικού - 
δασικού οδικού δικτύου είναι η η1 πλάτους 3,50μ. 
  
Το αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο που προβλέπεται να αποκατασταθεί, αποτελείται από τα 
ακόλουθα τμήματα: 
 
Τμήμα Παράκαμψης Μελιβοίων (70.2.1) 
α)  συμβαλλόμενη Οδός στην οδό προς Μελίβοια (οδό 6) στον Ι.Κ. Αιμονίου - Μελιβοίων Δυτικά, 
μήκους 76μ. περίπου. 

 
Τμήμα Μελίβοια - Δημάριο (70.2.2) 
α) οδός περί τη Χ.Θ. 2+225 της αρτηρίας, μήκους 57μ. περίπου. 

β) οδός περί τη Χ.Θ. 2+920 της αρτηρίας, μήκους 46μ. περίπου. 

γ) οδός περί τη Χ.Θ.8+145 της αρτηρίας, μήκους 194μ. περίπου. 

δ) οδός περί τη χ.θ. 0+300 της οδού προς Δημάριο, μήκους 139μ. περίπου. 

Στη φάση κατασκευής προβλέπεται να διατηρηθούν ή να επανακατασκευαστούν προσβάσεις 
στον υφιστάμενο δρόμο, προκειμένου να παρακολουθούνται όργανα που είναι εγκατεστημένα ή 
που θα εγκατασταθούν στις περιοχές των χωματουργικών έργων που χρήζουν γεωτεχνικής 
παρακολούθησης. 

 
 
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. 
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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 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. Σύμφωνα με τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής 
του έργου εκτιμάται ότι τα αδρανή για τις στρώσεις οδοστρωσίας μπορούν να ληφθούν από τα 
υλικά εκσκαφής κατόπιν διαλογής και επεξεργασίας σε κατάλληλο συγκρότημα θραύσεως που 
θα εγκατασταθεί σε ενδεδειγμένο χώρο του εργοταξίου ανάλογο της ορυκτολογικής και 
πετρογραφικής σύστασης του προς θραύσης υλικού, της σκληρότητας του, της αντοχής του, 
καθώς και της αρχικής του διαβάθμισης όπως και αυτής που επιδιώκεται. 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 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, της έγκρισης της υπηρεσίας, με κατάλληλη 
εμπειρία. Η αξιολόγηση των μετρήσεων θα γίνεται από έμπειρο τεχνικό γεωλόγο και 
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γεωτεχνικό μηχανικό (εμπειρία > 12 ετών σε γεωτεχνικές μελέτες) που θα περιλαμβάνονται 
στο προσωπικό του Αναδόχου. 

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

19. 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 
ΤΜΗΜΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
~Χ.Θ ~ΜΗΚΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(m) ΑΠΟ ΕΩΣ 

1 70.2.1 Οπλισμένο επίχωμα Ε1 6+435 6+477 42 

2 70.2.1 Οπλισμένο επίχωμα Ε2 6+487 6+500 13 

3 70.2.1 Οπλισμένο επίχωμα Ε3 7+333 7+467 134 

4 70.2.1 Οπλισμένο επίχωμα Ε4 7+603 7+658 55 

5 70.2.2 Οπλισμένο επίχωμα Ε5 4+488 4+532 44 

6 70.2.2 Οπλισμένο επίχωμα Ε6  4+580 4+897 317 

7 70.2.2 Οπλισμένο επίχωμα Ε7 4+957 5+077 120 

8 70.2.2 Οπλισμένο επίχωμα Ε8 5+108 5+298 190 

9 70.2.2 
Οπλισμένο επίχωμα Ε9  
( Οδός προς Δημάριο) 

0+610 0+680 70 

Για τις μελέτες των οπλισμένων επιχωμάτων που είναι σε επίπεδο διατομής (Ε1 έως Ε4) και 
προμελέτης (Ε9) ο ανάδοχος θα εκπονήσει τις μελέτες εφαρμογής αυτών, σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες γεωτεχνικές μελέτες, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

 Σημειώνεται ότι οι μελέτες εφαρμογής θα περιλαμβάνουν τα πιστοποιητικά των γεωπλεγμάτων 
που θα ενσωματωθούν στο έργο σύμφωνα με τις ονομαστικές αντοχές που ορίζονται στις 
γεωτεχνικές μελέτες και με βάση τους επιμέρους μειωτικούς συντελεστές τους (όπως αυτοί θα 
φαίνονται στα σχετικά πιστοποιητικά) θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η μακροχρόνια (120ετή) 
αντοχή τους καλύπτει,  χωρίς ιδιαίτερη υπέρβαση, τις αντίστοιχες τιμές σχεδιασμού των 
εγκεκριμένων μελετών. 

 

 κατασκευή των παρακάτω τοίχων από συρματοκιβώτια: 

 

α/α 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 

~Χ.Θ ~ΜΗΚΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(m) ΑΠΟ ΕΩΣ 

1 70.2.2 Τοίχο ποδός επιχώματος από 
συρματοκιβώτια ΤΣ1 6+810 6+835 25 
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Το συρματόπλεγμα των συρματοκιβωτίων θα είναι γαλβανισμένo με κράμα ψευδαργύρου 
αλουμινίου (Galfan: 95%Zn – 5%Al).  

 

 κατασκευή των παρακάτω πασσαλότοιχων: 

 

α/α 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 

~Χ.Θ ~ΜΗΚΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(m) ΑΠΟ ΕΩΣ 

1 70.2.1 Πασσαλότοιχος  ΠΤ1 6+431 6+505 74 

2 70.2.2 Πασσαλότοιχος  ΠΤ2 4+734 4+775 41 

3 70.2.2 Πασσαλότοιχος  ΠΤ3 4+860 5+037 177 

4 70.2.2 Πασσαλότοιχος  ΠΤ4 5+069 5+162 93 

Η κατασκευή έργων σταθεροποίησης/ενίσχυσης (ηλώσεις, πασσαλότοιχοι κτλ.) και 
αποστράγγισης σε θέσεις συγκεκριμένων ορυγμάτων θα γίνονται σύμφωνα με τις γεωτεχνικές 
μελέτες. Στον πόδα των βραχωδών ορυγμάτων προβλέπεται ζώνη ανάσχεσης καταπτώσεων 
συνδυαζόμενη σε κάποιες θέσεις με τοίχο βραχοπαγίδας σύμφωνα με τις γεωτεχνικές μελέτες. 
 
 

4.2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - 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.  
 
Τα αδρανή του οδοστρώματος θα τηρούν τις προδιαγραφές της ΕΤΕΠ 05-03-03-00.  
 
4.2.1 Αρτηρία 
 
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) Μία ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-

03-11-04, τύπου ΑΣ 31,5. 
δ) Μια ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, 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. 
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στ) Μια λεπτή αντιολισθηρή στρώση, με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου συμπυκνωμένου 
πάχους 0,03μ.     

 
4.2.2  Λοιπό οδικό Δίκτυο 
 
Το οδόστρωμα στο εγκάρσιο οδικό δίκτυο για τις 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 στο εγκάρσιο οδικό δίκτυο για τις 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 
 
Το οδόστρωμα των παρακάμψεων στη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει:   
α)   Μία στρώση 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. 
 
 
4.3     ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
4.3.1 Μεγάλα Τεχνικά Έργα 
 
Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα μεγάλα τεχνικά που προβλέπονται στην παρούσα 
εργολαβία. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α/α  
Τμήμα  

Ονομασία - 
Τύπος τεχνικού 

Χ.Θ. Μέθοδος κατασκευής φορέα Σύντομη περιγραφή 

1 70.2.1 Γέφυρα Γ2 
6+338 έως 

6+434 

Επιτόπου σκυροδέτηση επί 
συμβατικών ικριωμάτων 

(Casted in-situ using 
conventional scaffolding) ή 

με χρήση ολόσωμων δοκών 
από χάλυβα και στήριξη σε 
δικτυωτά υποστυλώματα 

Γέφυρα 3 ανοιγμάτων, 
συνολικού μήκους 

96,80μ.  και πλάτους 
καταστρώματος 15,00μ. 

 

2 70.2.1 Γέφυρα Γ3 
0+340 έως 
0+378 της 

Προκατασκευή 
Γέφυρα 1 ανοίγματος, 

συνολικού μήκους 
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κάθετης 
οδού προς 
Μελίβοια 
(οδός 6) 

38,90μ. και μεταβλητού 
πλάτους 

καταστρώματος 
 

3 70.2.1 Κ/Δ Μελιβοίων 6+607 
Επιτόπου σκυροδέτηση επί 

συμβατικών ικριωμάτων 

Κιβώτιο ορθού 
ανοίγματος 9,50μ. και 

μήκους 14.95μ. 

4 70.2.2 Γέφυρα Γ0 1+019,23 
Επιτόπου σκυροδέτηση επί 

συμβατικών ικριωμάτων 

Γέφυρα 1 ανοίγματος, 
συνολικού μήκους 
29,0μ. και πλάτους 

καταστρώματος 13,5μ. 
 

5 70.2.2 Γέφυρα Γ1 2+887,36 Προκατασκευή 

Γέφυρα 1 ανοίγματος, 
συνολικού μήκους 39μ. 

περίπου  και 
μεταβλητού πλάτους 

καταστρώματος μεταξύ 
14,1 και 14,25μ. 

6 70.2.2 Γέφυρα Γ2 5+477,70 
Επιτόπου σκυροδέτηση επί 

συμβατικών ικριωμάτων 

Γέφυρα 3 ανοιγμάτων, 
συνολικού μήκους 

98,35μ. περίπου (από 
αρμό σε αρμό)  και 

μεταβλητού πλάτους 
καταστρώματος μεταξύ 

13,95 και 14,13μ. 
 

7 70.2.2 Γέφυρα Γ3 5+600,40 Προκατασκευή 

Γέφυρα 1 ανοίγματος, 
συνολικού μήκους 39μ. 
περίπου  και πλάτους 
καταστρώματος 13,5μ. 

8 70.2.2 Γέφυρα Γ4 7+444 
Επιτόπου σκυροδέτηση επί 

συμβατικών ικριωμάτων 

Γέφυρα 4 ανοιγμάτων, 
μήκους 128μ. περίπου 

(από στήριξη σε 
στήριξη)  και πλάτους 

καταστρώματος 14.85μ. 
 

9 70.2.2 Α/Δ Δημαρίου 8+296.69 
Επιτόπου σκυροδέτηση επί 

συμβατικών ικριωμάτων 

Κιβώτιο ανοίγματος 
20,91μ. με ορθό πλάτος 

14.31μ. 

 

Γέφυρα Γ2, Χ.Θ. 6+338 έως Χ.Θ. 6+434 του τμήματος 70.2.1: 
Η Γέφυρα τριών ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 96,80μ. (από αρμό σε αρμό), εξυπηρετεί τη 
διέλευση της οδού πάνω από υδάτινο κώλυμα με την ονομασία «Ποταμάκι». Η ερυθρά βρίσκεται  
οριζοντιογραφικά και κατά μήκος σε δύο αντίρροπα κυκλικά τόξα ακτίνας 140μ. έκαστο και 
συναντά υπό λοξότητα την κοίτη του χειμάρρου στα ανάντη της υδρολογικής λεκάνης του 
Κομψάτου. Μηκοτομικά βρίσκεται σε κατακόρυφο κοίλο κυκλικό τόξο ακτίνας 3000μ. με 
εκατέρωθεν κλίσεις της πολυγωνικής 1,05 και 5,37% σε ύψος 20,6μ. κατά μέγιστον πάνω από το 
φυσικό έδαφος και μεταβλητές επικλίσεις στην περιοχή του τεχνικού και μέγιστη στα 7%. Το 
συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 15,00μ (πεζοδρόμια 2.00μ εκατέρωθεν).  
Ο φορέας ανωδομής, διατομής «δοκού»  με τρία κυκλικά διάκενα διαμέτρου 1,50μ. με κεκλιμένες 
παρειές και εκατέρωθεν προβόλους, ύψους 2,0μ. συνδέεται μονολιθικά με τα μονόστηλα  
μεσόβαθρα, διατομής 3,0 x 1,50μ. με ημικυκλική απόληξη και εδράζεται επί σημειακών 
εφεδράνων εγκιβωτισμένου ελαστικού στα τοιχοειδή ακρόβαθρα, όπου   προβλέπονται αρμοί 
συστολοδιαστολής. Η θεμελίωση τόσο στα μεσόβαθρα όσο και στα ακρόβαθρα είναι επιφανειακή.  
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Γέφυρα Γ3, Χ.Θ. 0+340 έως Χ.Θ. 0+378 της κάθετης οδού προς Μελίβοια (οδός 6) του 
τμήματος 70.2.1: 
Η Γέφυρα, ενός ανοίγματος συνολικού μήκους 38,90μ. (θεωρητικού ανοίγματος  37,50μ.) 
εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από υδάτινο κώλυμα. Η ερυθρά βρίσκεται  
οριζοντιογραφικά κατά μήκος ευθυγραμμίας και συναντά σχεδόν κάθετα την κοίτη του χειμάρρου 
στα ανάντη της υδρολογικής λεκάνης του Κομψάτου. Μηκοτομικά βρίσκεται σε κατακόρυφο 
κυκλικό τόξο ακτίνας 1.500μ με εκατέρωθεν κλίσεις της πολυγωνικής 0,55% και 4,33% σε ύψος 
7,70μ. κατά μέγιστον πάνω από το φυσικό έδαφος και μονοκλινή  επίκλιση. Το πλάτος του 
καταστρώματος είναι μεταβλητό, κυμαινόμενο από 10,50μ έως 13,34μ. (πεζοδρόμια 2.00μ 
εκατέρωθεν).  
Ο φορέας ανωδομής αποτελείται από 5 προκατασκευασμένες, προεντεταμένες δοκούς και 
έγχυτη πλάκα καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και εδράζεται επί κυκλικών 
ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα τοιχοειδή ακρόβαθρα. Η θεμελίωση είναι επιφανειακή.  
 
Κ/Δ1 Μελιβοίων,  Χ.Θ. 6+607 του τμήματος 70.2.1: 
Ο άξονας του τεχνικού Κάτω Διάβασης τοπικής οδού τέμνει ανισόπεδα τον άξονα της αρτηρίας 
υπό γωνία 76°.Η ερυθρά της αρτηρίας βρίσκεται περίπου στη στάθμη του φυσικού εδάφους.  
Πρόκειται για τεχνικό μορφής κλειστού κιβωτίου, ελεύθερου ορθού ανοίγματος 9,50μ. 
(3,25μ+3,25μ+2*1,50μ πεζοδρόμια), ελεύθερου ύψους >5,0μ και μήκους 14,95μ., το οποίο 
διαμορφώνεται υπό επίχωση (hεπιχ. = 1,0μ.)  με τοίχους αντεπίστροφης εκατέρωθεν. Το πάχος της 
πλάκας καταστρώματος, των τοιχωμάτων και της πλάκας θεμελίωσης ανέρχεται στα 80εκατ.  
 

Γέφυρα Γ0,  Χ.Θ.  1+019,23 του τμήματος 70.2.2 : 

Η Γέφυρα  ενός ανοίγματος, θεωρητικού μήκους 25,0μ, εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω 
από ρέμα. Η οδός στην θέση του τεχνικού βρίσκεται στην αρχή καμπύλης R=210, με μηκοτομική 
κλίση +0.857%, μονοκλινής 7%. Η θέση της νέας γέφυρας βρίσκεται σε απόσταση από την 
υφιστάμενη οδό και η κατασκευή της γέφυρας δεν θα προκαλέσει παρεμπόδιση στην 
κυκλοφορία. Υπάρχει επίσης ανάντη της γέφυρας υφιστάμενο τεχνικό (μορφής κιβωτίου) 
6,5μx6,0μ, που δεν επηρεάζεται από την κατασκευή του νέου τεχνικού. 
Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι  13,50μ. Το ελεύθερο ύψος κάτω από την γέφυρα 
ανέρχεται σε 7,60μ. 

Ο φορέας ανωδομής είναι πλάκα με κυκλικά διάκενα διαμέτρου Φ80εκατ. από προεντεταμένο 
σκυρόδεμα ύψους 1,40μ και εδράζεται επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα τοιχοειδή 
ακρόβαθρα. Η θεμελίωση είναι επιφανειακή.   

 

Γέφυρα Γ1,  Χ.Θ. 2+887,36 του τμήματος 70.2.2: 

Η Γέφυρα ενός ανοίγματος, θεωρητικού μήκους 37,50μ, εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω 
από ρέμα. Η οδός στη θέση της γέφυρας βρίσκεται στην αρχή καμπύλης R=190, με μηκοτομική 
κλίση οδού +0.682%. Η γωνία του άξονα της οδού με τον άξονα του ρέματος είναι 61,62ο. Το 
ελεύθερο ύψος κάτω από την γέφυρα είναι 6,00μ-6,50μ περίπου. Για την κατασκευή του θα 
απαιτηθεί καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού. 

Το πλάτος καταστρώματος είναι μεταβλητό και κυμαίνεται από 14,10μ έως 14,25μ.  
Ο φορέας ανωδομής αποτελείται από 5 προεντεταμένες, προκατασκευασμένες δοκούς, ύψους 
2,20μ., με πρόπλακες και έγχυτη πλάκα καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και  
εδράζεται επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα τοιχοειδή ακρόβαθρα. Η θεμελίωση είναι 
επιφανειακή.  
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Γέφυρα Γ2,  Χ.Θ. 5+477,70 του τμήματος 70.2.2: 

Η Γέφυρα τριών ανοιγμάτων, θεωρητικού συνολικού μήκους 96,0μ. εξυπηρετεί τη διέλευση της 
οδού πάνω από ρέμα. Η οδός στην θέση της γέφυρας βρίσκεται σε καμπύλη R=160 αρχικά και 
μετά σε τόξο συναρμογής , με μηκοτομική κλίση οδού κατηφορική στα   -0,781. 

Το πλάτος καταστρώματος είναι μεταβλητό και κυμαίνεται από 13,95μ έως 14,13μ.  
Ο φορέας ανωδομής από προεντεταμένο σκυρόδεμα είναι κιβωτιοειδούς μονοκυψελικής 
διατομής, ύψους 2,25μ. , μονολιθικά συνδεδεμένος με τα μεσόβαθρα, ύψους 11,30μ. περίπου, 
κυκλικής διατομής,  διαμέτρου Φ2,40μ. και εδράζεται επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα 
τοιχοειδή ακρόβαθρα. Η θεμελίωση τόσο στα μεσόβαθρα όσο και στα ακρόβαθρα είναι 
επιφανειακή.  

 

Γέφυρα Γ3, Χ.Θ. 5+600,40 του τμήματος 70.2.2: 

Η Γέφυρα ενός ανοίγματος, θεωρητικού μήκους 37,50μ, εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω 
από ρέμα. Η οδός στη θέση της γέφυρας βρίσκεται σε ευθυγραμμία, με μηκοτομική κλίση 
κατηφορική στα -0.781% και αμφικλινή επίκλιση 2,5%. Η γωνία του άξονα της οδού με τον άξονα 
του ρέματος είναι 45ο

. Το ελεύθερο ύψος κάτω από την γέφυρα ανέρχεται στα 6,50μ περίπου. Το 
πλάτος καταστρώματος είναι 13,50μ. 
Ο φορέας ανωδομής αποτελείται από 5 προεντεταμένες, προκατασκευασμένες δοκούς ύψους 
2,20μ., με πρόπλακες και έγχυτη πλάκα καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και  
εδράζεται επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα τοιχοειδή ακρόβαθρα. Η θεμελίωση είναι 
επιφανειακή.  

 

Γέφυρα Γ4, Χ.Θ. 7+444 του τμήματος 70.2.2: 

Η γέφυρα  4 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 128,0μ., εξυπηρετεί τη διέλευση της οδού πάνω από 
μισγάγγεια, βάθους 15 μέτρων περίπου.  Οριζοντιογραφικά η γέφυρα βρίσκεται σε κλωθοειδή και 
κυκλικό τόξο ακτίνας 75μ. Η επίκλιση είναι αρχικά μονοκλινής 2,50% και εν συνεχεία αυξάνεται 
στα 7%. Η κατά μήκος κλίση είναι ανωφερική  με κλίση 5,844%. 

Το πλάτος καταστρώματος της γέφυρας ανέρχεται στα 14,85μ.  

Ο φορέας ανωδομής  κιβωτιοειδούς διατομής, ύψους 2,40μ, από προεντεταμένο σκυρόδεμα 
συνδέεται μονολιθικά στα μεσόβαθρα, ορθογωνικής συμπαγούς διατομής διαστάσεων 5,80μ x 
2,00μ και  εδράζεται επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα τοιχοειδή ακρόβαθρα. 

Η θεμελίωση των μεσοβάθρων γίνεται με φρέατα διαμέτρου Φ7,00μ. και στα ακρόβαθρα είναι 
επιφανειακή.   

 
Άνω Διάβαση Δημαρίου, Χ.Θ.  8+296.69 (Χ.Θ. 0+379,2 της κάθετης οδού) του τμήματος 
70.2.2: 

Οριζοντογραφικά η γέφυρα βρίσκεται σε κυκλικό τόξο ακτίνας R = 40.00μ. Σε μηκοτομή η ερυθρά 
της οδού ακολουθεί καθοδική κλίση και η επίκλιση είναι 7% μονοκλινής.    
Το Τεχνικό είναι μορφής κλειστού κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το συνολικό μήκος της 
γέφυρας ενός ανοίγματος είναι 20,91μ.  και το ορθό πλάτος της 14,31μ. (2,00μ+10,31μ+2,00μ). Η 
(άνω) πλάκα καταστρώματος, πάχους 1,30μ. ακολουθεί την κατά μήκος κλίση και κατά πλάτος 
την επίκλιση ενώ η πλάκα θεμελίωσης, πάχους 1,10μ.  είναι οριζόντια. Τα τοιχώματα είναι 
πάχους 1,30μ. και μεταβλητού ύψους.  
 
4.3.4  Τοίχοι αντιστήριξης 
 
Προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που ορίζονται από τις εγκεκριμένες 
μελέτες. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας τοίχων: 
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ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
~Χ.Θ ~ΜΗΚΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΠΟ ΕΩΣ 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ1  
(αριστερά της αρτηρίας) 5+866 5+906 40 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ2  
(αριστερά της αρτηρίας) 6+227 6+270 43 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ3  
(αριστερά της αρτηρίας) 6+315 6+335 18 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ4 
(δεξιά της αρτηρίας) 6+499 6+593 94 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ5  
(δεξιά της αρτηρίας) 6+731 6+890 159 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ6   
(δεξιά της αρτηρίας) 6+914 7+127 213 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ7  
(δεξιά της αρτηρίας) 7+216 7+277 61 

70.2.1 
Τοίχος σκυροδέματος Τ8  

(δεξιά στην εγκάρσια οδό στην 
παράκαμψη Μελιβοίων)  

0+010 0+039 29 

70.2.1 Τοίχος σκυροδέματος Τ9 
 (αριστερά στην οδό προς Αιμόνιο) 0+462 0+520 58 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ10  
(αριστερά & δεξιά της αρτηρίας) 1+000 1+005 5+5 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ11 
(αριστερά & δεξιά της αρτηρίας) 1+035 1+045 10+10 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ12   
(δεξιά της αρτηρίας) 2+378 2+404 26 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ13   
(δεξιά της αρτηρίας) 2+861 2+870 9 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ14 
(αριστερά της αρτηρίας) 2+866 2+870 4 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ15  
(αριστερά της αρτηρίας) 2+905 2+914 9 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ16 
(δεξιά της αρτηρίας) 2+905 2+908 3 

70.2.2 
Τοίχος σκυροδέματος Τ17 
(αριστερά της αρτηρίας) 3+560 3+885 325 

70.2.2 
Τοίχος σκυροδέματος Τ18 
(αριστερά της αρτηρίας) 3+996 4+252 256 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ19 
(αριστερά της αρτηρίας) 4+455 4+488 33 

70.2.2 
Τοίχος σκυροδέματος Τ20 
(αριστερά της αρτηρίας) 4+532 4+580 48 

70.2.2 
Τοίχος σκυροδέματος Τ21 
(αριστερά της αρτηρίας) 4+897 4+957 60 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ22 
(αριστερά της αρτηρίας) 5+077 5+108 31 

70.2.2 
Τοίχος σκυροδέματος Τ23 
(αριστερά της αρτηρίας) 5+298 5+425 127 
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70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ24 
(δεξιά της αρτηρίας) 5+525 5+530 5 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ25 
(δεξιά της αρτηρίας) 5+563 5+577 14 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ26 
(δεξιά της αρτηρίας) 5+622 5+636 14 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ27 
(αριστερά της αρτηρίας) 5+622 5+642 20 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ28 
(αριστερά της αρτηρίας) 6+303 6+327 24 

70.2.2 
Τοίχος σκυροδέματος Τ29 
(αριστερά της αρτηρίας) 6+413 6+430 17 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ30 
(αριστερά της αρτηρίας) 6+738 6+762 24 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ31 
(αριστερά της αρτηρίας) 7+182 7+205 23 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ32 
(αριστερά της αρτηρίας) 7+350 7+373 23 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ33 
(δεξιά της αρτηρίας) 7+366 7+372 6 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ34 
(δεξιά της αρτηρίας) 7+508 7+519 11 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ35 
(αριστερά της αρτηρίας) 7+508 7+551 43 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ36 
(αριστερά της αρτηρίας) 7+638 7+670 32 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ37 
(δεξιά της αρτηρίας) 7+750 7+790 40 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ38 
(οδός  Δημαρίου δεξιά) 0+345 0+375 30 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ39 
(οδός  Δημαρίου αριστερά) 0+347 0+360 13 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ40 
(οδός  Δημαρίου δεξιά) 0+393 0+403 10 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ41 
(οδός  Δημαρίου δεξιά) 0+476 0+520 44 

70.2.2 Τοίχος σκυροδέματος Τ42 
(οδός  Δημαρίου δεξιά) 0+555 0+565 10 

 
 
4.3.5  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 ή και από τον Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, 
προκειμένου να χρησιμεύσουν και ως διαβάσεις αγρίων ζώων (αφορά τα τεχνικά του τμήματος 
70.2.2). 
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, λαμβάνοντας υπ΄ όψη και τις επεκτάσεις αυτών που 
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θα προκύψουν για τις απαιτούμενες παρακάμψεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.Οι 
μελέτες των τεχνικών θα συνταχθούν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΟΑΕ. 
 
Α) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  70.2.1 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. ΟΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 
(πλάτος x ύψος) 

ΜΗΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 

T31β 6+038,50 ΑΡΤΗΡΙΑ 1,0X2,0 32,10 
Τ37 7+178,36 >> 1,0X2,0 17,40 

T40β 7+702,60 >> 4,0X3,0 51,20 

Τ31α 0+142,80 
Μελιβοίων 
Ανατολική 
είσοδος 

1,0Χ2,0 21,80 

T32 0+038,00 

Παράκαμψη 
Μελιβοίων 
Ανατολική 
είσοδος 

1,0X2,0 18,00 

T42 0+112,00 Οδός προς   
Αιμόνιο 3,0X2,0 15,6 

 
Β) ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  70.2.2 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. ΟΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 
(πλάτος x ύψος) 

ΜΗΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 

O1 0+287,10 ΑΡΤΗΡΙΑ 4,0X4,0 29,78 
O2 1+935,72 >> 6,0X5,0 28,88 
O5 3+389,00 >> 3,0X2,0 16,57 
O7 3+840,88 >> 3,0X2,0 12,28 
O9 4+592,43 >> 4,0X3,0 17,05 
O11 5+332,90 >> 2,0X2,0 21,35 
O12 5+935,01 >> 2,0X2,0 19,32 
O14 6+102,88 >> 2,0X3,0 23,31 
O15 6+824,63 >> 3,0X3,0 46,34 

 
Γ) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  70.2.1 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. ΟΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 
(διάμετρος) 

ΜΗΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 

T30 5+900,00 ΑΡΤΗΡΙΑ Φ1000 12,60 
Τ33β 6+531,00 >> Φ1000 17,80 

Τ33α 0+160,19 

Παράκαμψη 
Μελιβοίων 
Ανατολική 
είσοδος 

Φ1000 10,30 

Τ34 6+629,50 ΑΡΤΗΡΙΑ Φ1000 16,00 
T35 6+888,00 >> Φ1000 19,60 
T36 6+978,50 >> Φ1000 17.60 
T38 7+339,00 >> Φ1000 16,15 
T39 7+497,21 >> Φ1000 17,80 
Τ41 7+922,00 >> Φ1000 14,80 

Τ40α 0+443,00 Οδός προς   
Αιμόνιο Φ1000 15,50 
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Δ) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  70.2.2 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ Χ.Θ. ΟΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 
(διάμετρος) 

ΜΗΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μ) 

O3 2+430,00 ΑΡΤΗΡΙΑ Φ1600 18,17 
O4 3+264,00 >> Φ1600 20,48 
O6 3+740,00 >> Φ1600 13,50 
O8 4+193,69 >> Φ1600 15,93 
O10 5+039,90 >> Φ1600 15,27 
O13 6+064,20 >> Φ1600 22,22 
O16 7+189,11 >> Φ1600 17,08 
O17 7+248,28 >> Φ1600 22,14 
O18 7+766,64 >> Φ1600 18,10 
ΟΚ1         0+473,10  Κοτύλης Φ1600 16,10 
ΟΔ1         0+580,00 Δημαρίου Φ1600 19,84 

 
4.3.6  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 από διαβρώσεις και καθιζήσεις.  
Η αποχέτευση και αποστράγγιση ομβρίων του οδοστρώματος των οδικών έργων  εξασφαλίζεται: 
α)  Με τάφρους στις οριογραμμές των οδών ή τάφρους αποχέτευσης στον πόδα των ορυγμάτων,  
β) Με υπόγειο σωληνωτό δίκτυο ομβρίων και 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 4.3.5 «Μικρά Τεχνικά Έργα» της παρούσας. 
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Για την αντιδιαβρωτική προστασία των γεφυρών Γ2 και Γ3 του τμήματος 70.2.1 και Γ1, Γ2 και Γ3 
του τμήματος 70.2.2 προβλέπεται η επένδυση των πρανών ή/και του πυθμένα του ρέματος με 
συρματοκιβώτια σε έκταση που απεικονίζεται στις σχετικές υδραυλικές μελέτες.   
 
Αντιδιαβρωτική προστασία προβλέπεται επίσης και για την προστασία της θεμελίωσης 
συγκεκριμένων τοίχων αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος και οπλισμένων επιχωμάτων του 
τμήματος 70.2.2 που αναπτύσσονται κατά μήκος του ρέματος Σακκόρεμμα από Χ.Θ. 3+040 έως 
Χ.Θ. 5+300. Σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη, εφόσον κατά την φάση κατασκευής τα 
αποκαλυπτόμενα στοιχεία εδάφους είναι τέτοια που καταδεικνύουν την ανάγκη προστασίας σε 
μεγαλύτερη έκταση από αυτή που προβλέπεται στην μελέτη, θα επεκτείνεται η προστασία με 
ενδεχόμενη προσθήκη επιπλέον σειρών συρματοκιβωτίων, πάντα όμως με την σύμφωνη γνώμη 
της επίβλεψης.   
 
 
4.4.3 Αποχέτευση οδοστρώματος, τάφροι ορυγμάτων-επιχωμάτων, αγωγοί 
 
Τα όμβρια από την επιφάνεια του οδοστρώματος απορρέουν προς τις οριογραμμές της οδού, 
όπου είτε απορρέουν ελεύθερα προς τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. μικρού ύψους επιχώματα), 
είτε συλλέγονται από επενδεδυμένες τάφρους (π.χ. ορύγματα, μεγάλου ύψους επιχώματα).  

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

Στην περιοχή υψηλών επιχωμάτων >4,00μ. σε ευθυγραμμία ή στο εσωτερικό καμπυλών, 
κατασκευάζεται αβαθής τραπεζοειδής τάφρος (έρεισμα – ρείθρο), η οποία αποφορτίζεται με 
βαθμιδωτά ρείθρα, η θέση των οποίων καθορίζεται στην υδραυλική μελέτη.  

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:  
α) στα επιχώματα της αρτηρίας μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη.   
β) Στα ορύγματα της αρτηρίας είτε μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, είτε τοίχος 
σκυροδέματος που λειτουργεί ως βραχοπαγίδα, 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.  
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Ο τύπος των χαρακτήρων που εφαρμόζεται είναι της γραμμικής ANTIQUA χωρίς «πατούρες» 
σύμφωνα με DIN 1451, Μέρος 2. 

Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη (ή και τις εντολές της Υπηρεσίας) θα τοποθετηθούν πλαστικοί 
οριοδείκτες με ανακλαστήρες όπου απαιτείται. Όμοια, επί των τοίχων βραχοπαγίδας θα 
τοποθετηθούν ανακλαστήρες.  

Τέλος, θα τοποθετηθούν δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

4.5.2.2  Οριζόντια σήμανση 

Διαγράμμιση 

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

Ειδικότερα αναφέρεται ότι : 
-  Οι οριογραμμές της αρτηρίας διαμορφώνονται ως συνεχείς γραμμές πλάτους 0,20μ.,  
- Ο διαχωρισμός μεταξύ λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης κυκλοφορίας διαμορφώνονται ως διπλή 

συνεχής γραμμή  της μορφής 0,10 μ.– 0,10μ. – 0,10μ. (γραμμή – κενό – γραμμή) 
- 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 

Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη  κυκλοφορία της υφιστάμενης 
οδού σύνδεσης με τον οικισμό του Δημαρίου, καλύπτοντας και την αναμενόμενη κίνηση 
από την Βουλγαρία μετά την ολοκλήρωση του τμήματος Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα.  

Για να επιτευχθεί η διατήρηση της κυκλοφορίας παράλληλα με την κατασκευή της οδού, θα 
απαιτηθεί το πλάτος του κυκλοφορούμενου τμήματος να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό και η 
κίνηση των διερχόμενων οχημάτων να μεταφέρεται στη μία ή στην άλλη πλευρά της οδού 
ανάλογα με την εξέλιξη εκτέλεσης της κατασκευής στο υπόλοιπο πλάτος. Το ελάχιστο αυτό 
πλάτος κυκλοφορίας καθορίζεται, από τους ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, για μονόδρομη κίνηση των οχημάτων 
στα 2,75μ, με εξασφάλιση πλάτους προστασίας από τα εκτελούμενα έργα 1,70μ καθώς και 
πλάτος 0,75μ είτε για δημιουργία τάφρου συλλογής των υδάτων είτε ερείσματος προς την 
κατάντη πλευρά της οδού.  
Θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο τα οποιαδήποτε έργα οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης – ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας με παρακαμπτήριους οδούς ή/και μονοδρομήσεις τοπικά με σηματοδότηση και για 
οποιοδήποτε λόγο ασφαλείας. Επιπλέον όπου απαιτείται, προβλέπεται προσωρινή διαγράμμιση 
για τις εκτροπές της κυκλοφορίας και για όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί 
 
Η προσωρινή εργοταξιακή σήμανση θα γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή σήμανσης 
εκτελούμενων έργων που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20.05.2011) 
απόφαση του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ 
 
 
4.6   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει: 
 Εργασίες οδοφωτισμού στους ισόπεδους κόμβους Μελιβοίων Ανατολικός, Αιμονίου / 

Μελιβοίων Δυτικός, Κοτύλης και Δημαρίου. 
 Εγκατάσταση συστοιχιών αγωγών αναμονής για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών 

καθ΄ όλο το μήκος του έργου. 
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Ο οδοφωτισμός θα υλοποιηθεί με φωτιστικά σώματα τύπου βραχίονα με λαμπτήρες Led και θα 
διαθέτουν σύστημα dimming για την μετάβαση σε κατάσταση μειωμένου φωτισμού κατά τις ώρες 
χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου 
  
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 στο έρεισμα και κατά μήκος της αρτηρίας μονόπλευρα. Πρόσθετα 
προβλέπονται ορθογώνια φρεάτια διακλάδωσης ενδεικτικών καθαρών διαστάσεων 
120(Μ)Χ80(Π)cm ανά περίπου 1000m. 
 
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. 
 
 
 
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 εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους.  
Κύριο αντικείμενο των εργασιών πρασίνου είναι η εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου. 
Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη αποκατάστασης τοπίου και με  όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 
Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην τήρηση της Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με την οποία προβλέπεται 
επαναβλάστηση των όλων των επιφανειών που επιδέχονται επαναβλάστηση. 
 Οι εργασίες εγκατάστασης πρασίνου θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό μετά την 
περάτωση των χωματουργικών εργασιών και τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών.   
Η συντήρηση των φυτών θα αρχίσει αμέσως μετά την εγκατάστασή τους αποβλέποντας στην 
καλή ανάπτυξη των εγκατασταθέντων φυτών και στην αποφυγή τυχόν απωλειών. Οι εργασίες 
συντήρησης που πιθανόν να απαιτηθούν είναι η άρδευση και λίπανση των φυτών, ο σχηματισμός 
κόμης των φυτών, ο σχηματισμός των λεκανών άρδευσης, η καταπολέμηση ασθενειών, το 
βοτάνισμα και ο καθαρισμός των χώρων φύτευσης των φυτών. 
 

 
5.  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: 
 

α/α Αντικείμενο 
Αριθμός 
κουτιού 
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  ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

1. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος «Εχίνος – Μελίβοια» του ΚΑ 70 της 
Εγνατίας οδού «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

7021_5Α 

2. Οριστική Μελέτη Οδοποιίας τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» του ΚΑ 70 της 
Εγνατίας οδού «Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

7022_19d 

3. Οριστική Μελέτη Ι/Κ06 Αιμονίου – Μελιβοίων Δυτικά 7021_28 
4. Οριστική Μελέτη Ι/Κ05 Μελιβοίων Ανατολικά 7021_29 
5.  Προσωρινή σύνδεση αρτηρίας με υφιστάμενη οδό του Ι.Κ. στην περιοχή 

Δημαρίου   
7022_207 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1. Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης του τμήματος Εχίνος - Μελίβοια 7021_23 
2. Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης του τμήματος «Μελίβοια - Δημάριο»  7022_229 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
1. Μελέτη Κτηματολογίου Τμήμα: Εχίνος – Μελίβοια χ.θ. 5+712,30 έως 7+947,68 

(70.2.1) & Τμήμα: Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα του Κάθετου άξονα 
«Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα». 

7000_78b 

2. Μελέτη Κτηματογράφησης Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» Κάθετου άξονα 
«Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

7022_24 

3. Τοπογραφική Μελέτη Τμήμα «Εχίνος - Μελίβοια» του Κάθετου άξονα «Ξάνθη – 
Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

7021_2 

4. Τοπογραφική Μελέτη Τμήμα «Εχίνος - Μελίβοια» του Κάθετου άξονα «Ξάνθη – 
Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

7021_3 

5. Τοπογραφική Μελέτη (Δυτική Χάραξη) Τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» Κάθετου 
άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

7022_16 

      
 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ2 Χ.Θ. 6+338- Χ.Θ. 6+434   Στάδιο 2                    7021_40 
2. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Κ/Δ Χ.Θ. 6+607,10   Στάδιο 2                    7021_38 
3. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ3 Χ.Θ. 0+340- Χ.Θ. 0+378   Στάδιο 2                    7021_41 
4. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ0 Χ.Θ. 1+019   Στάδιο 2                    7022_176 
5. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ1 Χ.Θ. 2+887  Στάδιο 2                    7022_163Α 
6. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ2 Χ.Θ. 5+477   Στάδιο 2                    7022_177 
7. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ3 Χ.Θ. 5+600  Στάδιο 2                    7022_164Α 
8. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Γ4 Χ.Θ. 7+444  Στάδιο 2                    7022_173Α 
9. Οριστική Μελέτη Γέφυρας Α/Δ Χ.Θ. 8+296  Στάδιο 2                    7022_162 

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. 
Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης τμήματος «Εχίνος -
Μελίβοια» του κάθετου άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα 

7021_22 

2. 
Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης τμήματος «Μελίβοια – 
Σύνορα» του κάθετου άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

7022_33α 

3. 
Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
- Προσωρινής σύνδεσης υφιστάμενης οδού με μελετηθείσα οδό (από Χ.Θ. 
8+172,35 έως Χ.Θ. 8+660,00) του τμήματος «Μελίβοια – Σύνορα» 

7022_205 

4. 
Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης τμήματος διευθέτησης 
Σακκορέματος  τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» του κάθετου άξονα «Ξάνθη – 
Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

7022_34α 

5. 
Υδρολογική Μελέτη τμήμα «Μελίβοια – Σύνορα» του κάθετου άξονα «Ξάνθη 
– Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

7022_20Α 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Μελέτη Εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού Ι/Κ Δημαρίου (μόνιμη χάραξη)  7022_151 

2. Μελέτη Εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού Ι/Κ Κοτύλης  7022_150 

3. Μελέτη Εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού Ι/Κ Αιμονίου – Μελιβοίων Δυτικά 7021_14 



K:\A70210-70220_5932\cons\tefhi\02_TP_ 5932.docx                                       7210 -7022/5932/Β02   

 

20                                                                                                     

4. Μελέτη Εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού Ι/Κ Μελιβοίων Ανατολικά 7021_15 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τμήματος «Εχίνος – Μελίβοια» 7021_12 

2. 
Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του τμήματος Μελίβοια – Δημάριο – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2), του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα της Εγνατίας Οδού. 

7022_67 

3. Τεχνική έκθεση για το τμήμα Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 7022_212 

4. 
Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του τμήματος Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα 

7022_240α 

5. 

Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για την εργοταξιακή εγκατάσταση 
Δημαρίου, του έργου «Μελίβοια – Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» του 
Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» της 
Εγνατίας Οδού. 

7022_236 

6. 
Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του τμήματος Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα 

7022_213 

 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών (ψηφιακή μορφή)       7000_45 

2. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7021_13A 

3. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_76A 

4. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_77 

5. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_78 

6. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_79 

7. Τεύχος Παρουσίασης Αποτελεσμάτων 7022_105Α 

8. Οριστική Γεωλογική μελέτη (Εχίνος – Μελίβοια) 7021_9Α 

9. Οριστική Γεωλογική μελέτη Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 7022_84Α 
10. Γεωτεχνική αξιολόγηση – Μελέτη Χωματουργικών (Εχίνος – Μελίβοια) 7021_21 
11. 

Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη επιχώματος Χ.Θ. 1+920 – Χ.Θ.1+960              
7022_82 

 
12.   

 Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 2+082 – Χ.Θ. 2+510 7022_109 

13. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος/ επιχώματος ( επίπεδο οριστικής) 
Χ.Θ. 3+520 – Χ.Θ. 3+885 

7022_87 

14. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος (επίπεδο οριστικής ) Χ.Θ. 3+885 – 
Χ.Θ. 4+200 

7022_110 

15. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος / επιχώματος  ( επίπεδο οριστικής) 
Χ.Θ. 4+200 – Χ.Θ. 5+400 

7022_157 

16. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 5+530 – Χ.Θ. 5+560 7022_88 

17. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 6+232 – Χ.Θ. 6+640 7022_89Α 

18. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος / επιχώματος Χ.Θ. 6+640 – Χ.Θ. 
6+860 

7022_96Α 

19. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος / επιχώματος Χ.Θ. 6+860 – Χ.Θ. 
6+940 

7022_97 

20. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 6+980 – Χ.Θ. 7+163 7022_90 

21. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 7+185 – Χ.Θ. 7+340 7022_98 

22. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 7+560 – Χ.Θ. 7+680 7022_91 

23. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 7+800 – Χ.Θ. 8+254 7022_99 

24. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 8+254 – Χ.Θ. 8+391 7022_111 

25. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη ορύγματος Χ.Θ. 8+391 – Χ.Θ. 8+561 7022_100 

26. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη επιχώματος Χ.Θ. 0+546– Χ.Θ.0+680               7022_118 
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27. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Γέφυρας Γ2 Χ.Θ. 6+386,61 του Τμήματος 70.2.1 
(Εχίνος – Μελίβοια) 

7021_36 

28. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Γέφυρας Γ3 Χ.Θ. 0+340 του Τμήματος 70.2.1 
(Εχίνος – Μελίβοια) 

7021_37 

29. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ0 Χ.Θ.1+019    7022_85 

30. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ1 Χ.Θ.2+887    7022_86 

31. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ2 Χ.Θ.5+477    7022_137 

32. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ3 Χ.Θ.5+600    7022_119 

33. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Γέφυρας Γ4 Χ.Θ.7+444   7022_170 

34. Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη θεμελίωσης Α/Δ Χ.Θ.8+296   7022_172 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. 
Έκθεση Κατασκευασιμότητας – Φάσεις κατασκευής του άξονα «Μελίβοια – 
Δημάριο» του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας οδού «Ξάνθη – Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» 

7022_261 

 
 
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. 
 
  
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ            

Έχει εγκριθεί το κτηματολόγιο για την κατασκευή του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα», για τα τμήματα «Εχίνος – Μελίβοια» (τμήμα 70.2.1) από Χ.Θ. 
5+712,30 έως Χ.Θ. 7+947,68 και «Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» (τμήμα 70.2.2) από 
Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 8+172,00  με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ25/6023/18-11-2019 απόφαση της 
Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γ.Γ.Υποδομών του 
υπουργείου ΥΠΟΜΕ.  
Έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση με την υπ’ αριθμ. Δ25/Φ0091421Α1/οικ/1130/28-02-2020 και έχει 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 102/06-03-2020 τ. Δ. 
H απαλλοτρίωση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7α του Ν. 2882/2001 όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί με τον Ν.4782/2021 άρθρο 14(ΦΕΚ 36Α΄ /09.03.2021). 
 
 

8. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Για το τμήμα Εχίνος – Μελίβοια έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει 
εκδοθεί η υπ. αρ. πρωτ. 2425/5-8-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τον 
Γενικό Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
Για το τμήμα Μελίβοια – Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα έχει εκπονηθεί Φάκελος 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ 16/7-4-2015 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία 
τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 2991/3-8-2017, 4175/30-10-2018 και 3353/9-10-2020 αποφάσεις. 
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Οι παραπάνω Αποφάσεις Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, υπάρχουν στο Παράρτημα της 
ΕΣΥ.  
 
Η περιοχή από την οποία διέρχεται το παρόν έργο, χαρακτηρίζεται ως οικολογικά ευαίσθητη. 
Τμήμα του έργου χωροθετείται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. 
Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από 
τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (και τις τροποποιήσεις αυτών). 
 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο τμήμα «Εχίνος – Μελίβοια» και ο 
Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά στο τμήμα «Μελίβοια – Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα» (καθώς και οι μελέτες που τον τροποποιούν), συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου και θα πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε 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 ή χώροι 
απόληψης αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων 
υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, παρασκευής 
σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, κλπ.) θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα ανωτέρω αποτελούν 
συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, Υπηρεσία. 

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 

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί συμβατικό 
έγγραφο. 
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2021 
 
 
 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

 
Ειρήνη Ζιγκιριάδου 

Γεωλόγος 
 
 
 
 

Γεώργιος Ζυγογιάννης 
Αγρονόμος - 

Τοπογράφος Μηχανικός 
 
 
 
 

Πασχάλης Τσουκαλάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Ιωάννης Βολιώτης  
Διευθυντής Κατασκευών 

 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
με τις υπ’ αριθμ.  

1018/5/05.04.2021 και 1024/22/26.07.2021  
Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  της  

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 

  
 






