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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ     

  

  

                 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

  
  

 

1.1. Αντικείμενο  

  

Το υποέργο με τίτλο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΣΤΟΥ» περιλαμβάνεται στα πλαίσια του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» που υποβάλλεται για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.  

Το υποέργο αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση με έμφαση στην ασφάλεια,  του 

αστικού οδικού δικτύου της Χρυσούπολης και περιλαμβάνει μέτρα αναμόρφωσης του 

αστικού οδικού περιβάλλοντος και μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας. Όλα τα 

προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου Νέστου 

 

1.2. Περιοχή μελέτης  

  

Η περιοχή αφορά στο αστικό οδικό  της Χρυσούπολης η οποία είναι κωμόπολη στο 

κέντρο της πεδιάδας του Νέστου, σε απόσταση 4 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό 

Καβάλας – Ξάνθης και είναι χωροθετημένη στο ενδιάμεσο μεταξύ Καβάλας και Ξάνθης.  

  

 

1.3. Γενικές αρχές σχεδιασμού  

  

Βασικές αρχές σχεδιασμού είναι:  

- βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό 

τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων 

- Λειτουργική Αναβάθμιση & ασφάλεια στη χρήση του αστικού οδικού δικτύου με 

τη λήψη μέτρων μείωσης της ταχύτητας και του κυκλοφοριακού φόρτου 

- Ελαχιστοποίηση, μέσω του σχεδιασμού, του κόστους διαχείρισης  και 

συντήρησης του έργου.  
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- Ενίσχυση ήπιων μορφών μετακίνησης  

- Πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα  

- Βιοκλιματικά στοιχεία  

  

1.4. Περιγραφή παρέμβασης  

  

Η επέμβαση  αφορά στη λειτουργική αναμόρφωση του αστικού οδικού δικτύου της 

Χρυσούπολης και περιλαμβάνει: 

1. μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας, όπως: 

 κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων – διασταυρώσεων,  

 αλλαγές στην επιφάνεια της οδού όπως  χρήση διαφορετικών υλικών ή 

χρώματος σε συνδυασμό με οριζόντια σήμανση,  

 κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση πληροφοριακών, καθοδηγητικών ή 

συνδυαστικών πινακίδων σήμανσης ( Αναγγελίας κινδύνου (Κ),  Ρυθμιστικές της 

κυκλοφορίας (Ρ),  Πληροφοριακές (Π) κ.α.),  

 Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις και  

 Φωτισμό οδών  

2. Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος όπως:  

 Επανασχεδιασμό Κυκλοφοριακών Κόμβων που περιλαμβάνει  τροποποίηση 

διαμόρφωσης ισόπεδων διασταυρώσεων με κατασκευή κυκλικών κόμβων 

κατάλληλης διαρρύθμισης και διάταξης  

 Δημιουργία πεζοδρομίων με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης των 

Α.Μ.Ε.Α. 

 Βελτίωση οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν επεμβάσεων με 

στόχο την άρση επικινδυνότητας λόγω κακής επιφάνειας του οδοστρώματος και 

αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής καθώς επίσης και στα σημεία 

προσαρμογής του υφιστάμενου οδοστρώματος με τους προτεινόμενους  

κυκλικούς κόμβους και τις προτεινόμενες διαβάσεις με διαφορετικό υλικό. 

(Επισυνάπτεται πίνακας με τα σημεία στα οποία προτείνονται επεμβάσεις με 

αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων που εμφανίζουν).  

 Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων με παρεμβάσεις εξασφάλισης των απαραίτητων 

απορροών σε θέσεις φρεατίων για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και 

δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης 
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Οι παρεμβάσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο αστικό οδικό δίκτυο της πόλης 

Χρυσούπολης  και συγκεκριμένα : 

 στις  κύριες Αρτηρίες που  χαρακτηρίζονται οι οδοί Δεληκάρη, Κων/νου 

Καραμανλή, Βεργίνας, Λευκάδος, Βόρεια Περιμετρική, Νότια Περιμετρική 

 στις  συλλεκτήριες οδούς που  χαρακτηρίζονται οι Αγίου Αθανασίου, 

Φιλελλήνων, Εγνατίας, Αριστοκλέους, Σπετσών, Τραπεζούντος, Κύπρου, 

Ερμού, Πρεμετής, Ελ. Βενιζέλου, Τζιβελεκίδου, Οδυσσέως, Φαναρίου, 

Ποντιάδος, Βας. Όλγας, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ξάνθης, Καραϊσκάκη και Σόλωνος. 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

Η Τεχνική Έκθεση διαµορφώθηκε µετά από :  

• Επί τόπου επίσκεψη και αναγνωριστική όδευση στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου.  

• Συλλογή όσων στοιχείων ήταν διαθέσιµα σχετικά µε τους κυκλοφοριακούς 

φόρτους και τα οδικά τροχαία ατυχήµατα.  

• Εφαρµογή επί Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος βάσει της εγκεκριμένης 

πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών Ενοτήτων  Χρυσούπολης των 

προβλεποµένων από Εθνικές και ∆ιεθνείς προδιαγραφές για τη µελέτη Κυκλικών 

Κόµβων 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Θα υλοποιηθεί μετατροπή των παρακάτω διασταυρώσεων σε κυκλικούς κόμβους 

 Διασταύρωση οδών Κων/νου Καραμανλή – Τραπεζούντος – Ερμού 

 Διασταύρωση οδών Φιλελλήνων – Γραβιάς – Ξάνθης – Οδυσσέως 

 Διασταύρωση οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου – Πρεμετής – Καραϊσκάκη – 

Πριγκηπονήσων 

 Συμβολή οδών Ελευθερίου Βενιζέλου – Κύπρου (mini roundabout) 

Στις συγκεκριμένες διασταυρώσεις έχει παρατηρηθεί  κυκλοφοριακή ανεπάρκεια, 

ανοργάνωτη κυκλοφορία,  υψηλές κατά περιόδους ταχύτητες που έχουν σαν αποτέλεσµα 

τα συχνά τροχαία ατυχήματα, συνήθως υλικών ζημιών αλλά και με τραυματισμούς. Κατά 
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συνέπεια είναι αναγκαία η  διαµόρφωση πρότασης  ανασχεδιασµού κυρίως µε την 

υιοθέτηση της µορφής κυκλικού κόμβου για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

λειτουργικότητας, τη βελτίωση της αισθητικής και την καλύτερη διαχείριση των προσβάσεων. 

 Ένας μίνι κυκλικός κόμβος σχεδιάζεται σε μια ήδη προϋπάρχουσα διασταύρωση, όταν το 

ποσοστό ατυχημάτων είναι αυξημένο, όταν υπάρχει περιορισμένος χώρος, όταν οι 

ταχύτητες υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας που ισχύει για την περιοχή και ειδικά για 

διασταυρώσεις μη σηματοδοτούμενες όταν δεν τηρείται η προτεραιότητα.  

 Η κατασκευή κυκλικού κόμβου προσφέρει επιπλέον δυνατότητες βελτίωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης, όπως: 

• Βελτιωμένη διαχείριση της πρόσβασης 

• Προαγωγή της ανάπτυξης της περιοχής 

• Βελτίωση οδικής ασφάλειας 

• Βελτίωση κακής γεωμετρίας διασταύρωσης 

 
Εικόνα 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου – Πρεμετής – 
 Καραϊσκάκη – Πριγκηπονήσων 

 

 

Εικόνα 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Κων/νου Καραμανλή – 
Τραπεζούντος – Ερμού 
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Εικόνα 3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Φιλελλήνων – Γραβιάς – Ξάνθης – 
Οδυσσέως 

 

Εικόνα 4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου – 
Κύπρου 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 

Βασικές αρχές σχεδιασμού 

Για το σχεδιασµό των κόµβων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η ΟΜΟΕ-Κ3 Τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά που θα παρατεθούν σε πίνακες πιο κάτω αναφέρονται στα στοιχεία ενός 

κυκλικού κόµβου όπως φαίνονται στο επόµενο σχήµα. 

 

Εικόνα 5 Βασικά στοιχεία τυπικού κόμβου κυκλικής κίνησης με 4 σκέλη 

Στον Κυκλικό Κόµβο εκτελούνται κανονικά όλες οι κινήσεις ενός τυπικού ισόπεδου κόµβου 

συµβολής ή διασταύρωσης, ακολουθώντας πορείες που ορίζονται από τη γεωμετρία της 

διάταξης. 
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Εικόνα 6 Αναπαράσταση κινήσεων διαμέσου κυκλικού κόμβου 

Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήματα Κόµβων Κυκλικής Κίνησης 

 Ένα βασικό πλεονέκτηµα των Κυκλικών κόµβων έναντι των συµβατικών ισόπεδων κόµβων 

είναι ο περιορισµός των σηµείων πιθανής σύγκρουσης. Σε σχέση µε µια τυπική 

διαµόρφωση ισόπεδου κόµβου, ένας Κυκλικός κόµβος ίδιου αριθµού σκελών παρουσιάζει 

συνολικά σηµαντικά λιγότερα σηµεία εµπλοκής. Σε ένα τυπικό 4-σκελή ισόπεδο κόµβο 

παρουσιάζονται 32 σηµεία εµπλοκής, ενώ σε ένα 4-σκελή Κυκλικό κόµβο τα σηµεία 

εµπλοκής µειώνονται σε µόλις 8. Πρακτικά απαλείφονται οι περιπτώσεις εµπλοκής λόγω 

διασταύρωσης, που είναι οι πλέον επικίνδυνες, αφού αποτελούν προϋπόθεση για 

πλαγιοµετωπικές συγκρούσεις, ενώ προκύπτουν µόνο εµπλοκές συµβολής σε 4 σηµεία και 

χωρισµού σε 4 σηµεία, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Εικόνα 7 Σημεία  και τύποι εµπλοκής σε κόµβο διασταύρωσης και σε Κυκλικό κόµβο 
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Εικόνα 8 Σηµεία σύγκρουσης σε συµβατικό κόµβο διασταύρωσης και Κυκλικό κόµβο 

Κατηγορίες Κόµβων Κυκλικής Κίνησης  

Οι Κυκλικοί κόµβοι µπορεί να ταξινοµηθούν ανάλογα µε το µέγεθος και το περιβάλλον όπου 

κατασκευάζονται σε έξι βασικές κατηγορίες. Οι έννοιες «Κυκλικός κόµβος 1 λωρίδας», ή 

«Κυκλικός κόµβος 2 λωρίδων» σηµαίνουν αντίστοιχα Κόµβος Κυκλικής Κίνησης µε 1 ή 2 

λωρίδες κυκλοφορίας στο δακτύλιο κυκλοφορίας. Τα γενικά χαρακτηριστικά σχεδιασµού 

ανά κατηγορία Κ3 παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 

 

 

 

Πίνακας 1 : Γενικά χαρακτηριστικά σχεδιασµού ανά κατηγορία Κυκλικού κόµβου 

 

Επιλεχθείσες Διαστάσεις σχεδιασµού στον Κυκλικό κόµβο.  

Ο ισόπεδος κόμβος διαμορφώνεται στη συμβολή των οδών Πρεμετής, Πριγκιποννήσων, 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Καραϊσκάκη . Πρόκειται για μικρό κυκλικό κόμβο( κομβίδιο), εντός 



 

  

9  

  

αστικής περιοχής με συνιστώμενη ταχύτητα εισόδου 25km/h.  Οι κόμβοι χρησιμοποιούνται 

σε θέσεις αντί των σημείων που ελέγχονται από σηματοδοτημένες ή διακοπτόμενες 

διασταυρώσεων για να βοηθήσουν στη βελτίωση των προβλημάτων ασφάλειας και να 

μειώσουν τις καθυστερήσεις όσο και τις εκπομπές αερίων από τα οχήματα. Οι μίνι κυκλικοί 

κόμβοι σχεδιάζονται με μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω του περιορισμένου χώρου. Οι κόμβοι 

έχουν εξωτερική διάμετρο μεταξύ 13m και 24m και το κυκλικό πλάτος διαδρομής είναι μεταξύ 

4m και 6m. Η διάμετρος της κεντρικής νησίδας μπορεί να είναι πολύ μικρή για να 

εξυπηρετήσει την περιστροφή μεγάλων φορτηγών και λεωφορείων για το λόγο αυτό οι μίνι-

κυκλικές διασταυρώσεις μπορούν να είναι ένας ζωγραφισμένος κύκλος ή ένας χαμηλός 

θόλος. Οι κεντρικές νησίδες έχουν μέγιστο ύψος 12cm στο κέντρο του κύκλου και ελάχιστο 

ύψος 4cm στο εξωτερικό του κύκλου ώστε να μπορούν να κινηθούν πάνω σε αυτή, 

ακολουθώντας πάντα κυκλική πορεία. Επειδή η κεντρική νησίδα πρέπει να είναι υπερβατή 

από βαρέα οχήματα, δεν επιτρέπουν ευκαιρίες για εξωραϊσμό στο κέντρο του κύκλου.  

 

Εικόνα 9 Βασικά χαρακτηριστικά Κομβιδίου 

 

Σχήμα 1 Σχηματική τομή κεντρικής νησίδας ενός μίνι κυκλικού κόμβου 
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Στον γεωμετρικό σχεδιασµό του κόµβου επελέγησαν τα παρακάτω γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά (ΟΜΟΕ-10 Κ3 τύπος αστικού κόμβου: κομβίδιο)  : 

 ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

∆ιάµετρος Εγγεγραµµένου κύκλου 15μ 

Διάμετρος κεντρικής νησίδας 6,00μ 

Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 4,00μ 

Πλάτος κεντρικής υπερβατής λωρίδας  1,50μ 

 

 

Εικόνα 10 Προτεινόμενος Κόμβος 

 

Στην κεντρική νησίδα δεν έχουν τοποθετηθεί τοπιοτεχνίες αλλά μόνο πλακόστρωτο για τον 

λόγο ότι τα μεγάλα οχήματα πρέπει να μπορούν να περάσουν πάνω από την κεντρική 

νησίδα. Επίσης με την διαμόρφωση αυτή έχει αυξηθεί σε όλα σχεδόν τα σημεία το πλάτος 

του πεζοδρομίου ώστε να είναι πιο εύκολη και ασφαλής η μετακίνηση για τους πεζούς. 

Οδοφωτισμός 

Ο φωτισμός των κυκλικών κόμβων προσφέρει στους χρήστες μια ασφαλή και με άνεση 

κυκλοφορία. Είναι απαραίτητος ο φωτισμός κυρίως της βραδινές ώρες ώστε να είναι oρατός 

και ο κόμβος. Με τον σωστό φωτισμό αναγνωρίζουν οι χρήστες τη διάταξη του κόμβου, την 

πορεία των υπόλοιπων χρηστών καθώς και εμπόδια τα όποια μπορούν να προκαλέσουν 
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εμπλοκές. Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το λόγο του ότι οι προβολείς των οχημάτων 

λειτουργούν σε χαμηλό επίπεδο λόγω των κυκλικών τροχιών. (ΟΜΟΕ-K3, 2011). 

Ο φωτισμός μπορεί να τοποθετηθεί είτε περιμετρικά του κόμβου είτε στην κεντρική νησίδα.  

Προτιμότερος είναι ο περιμετρικός φωτισμός, με αυτόν τον τρόπο φωτίζονται πιο καλά 

κρίσιμες περιοχές, όπως πεζοδιαβάσεις, επειδή φωτίζεται από μπροστά φαίνονται πιο 

καθαρά οι πινακίδες και υπάρχει καλύτερη οπτική καθοδήγηση στον δακτύλιο κυκλοφορίας. 

(ΟΜΟΕ-K3, 2011). 

Σε μίνι κυκλικούς κόμβους μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στην κεντρική νησίδα μικροί 

ανακλαστήρες (μάτια γάτας) ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά τα όρια την κεντρικής 

νησίδας, χωρίς αυτά να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων που 

περνάνε πάνω από την κεντρική νησίδα. Στην εικόνα παρακάτω παρουσιάζεται ένας μίνι 

κυκλικός κόμβος όπου έχουν ενσωματωθεί μικρά λαμπάκια στην κεντρική νησίδα. 

 

Εικόνα 11 Κεντρική νησίδα με λαμπάκια 

 

Οριζόντια Σήμανση 

Η τοποθέτηση οριζόντιων σημάνσεων (βέλη χρήσης λωρίδων) στο οδόστρωμα γίνεται σε 

σημεία ώστε οι οδηγοί να ειδοποιούνται έγκαιρα για τους κανόνες χρήσης των κόμβων. Τα 

βέλη που βρίσκονται κοντά στο δακτύλιο κυκλοφορίας τοποθετούνται σε απόσταση 30 m 

από την περίμετρό του, μετρούμενα από τον άξονα του κλάδου πρόσβασης, και σε 

απόσταση 50 – 60 m από τα προηγούμενα. Τα βέλη που τοποθετούνται επί του κόμβου, 

πρέπει να έχουν την ίδια καμπυλότητα με τον κυκλικό κόμβο. Προαιρετικά, μπορεί να 

τοποθετηθούν επαναληπτικά βέλη σε απόσταση 5 m από την περίμετρο του δακτυλίου 

κυκλοφορίας. (ΟΜΟΕ-K3, 2011) 
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Επισημαίνεται ότι οι μορφές ΚΒΔ, ΚΒΔΕα και ΚΒΕ εφαρμόζονται μόνο στις εξωτερικές λωρίδες 

σε κλάδο πρόσβασης με 2 ή περισσότερες λωρίδες. Τα βέλη στοιχίζονται στο μέσον κάθε 

λωρίδας, ενώ η βάση τους πρέπει να βρίσκεται στην ίδια γραμμή που θα είναι κάθετη στις 

οριογραμμές κυκλοφορίας. (ΟΜΟΕ-K3, 2011) 

 

Εικόνα 12 Βελτιωμένη μορφή βελών χρήσης λωρίδας ανάλογα με τον προορισμό Πηγή: (ΟΜΟΕ-K3, 2011) 

 

Άλλη μια σημαντική οριζόντια σήμανση είναι οι διαγραμμίσεις των πεζοδιαβάσεων. Οι 

διαγραμμίσεις τύπου Ζέβρα πρέπει να είναι ορατές και εύκολα αναγνωρίσιμες από τους 

οδηγούς. Η οριογραμμές των κόμβων είναι διακεκομμένες γραμμές, στην είσοδο του μίνι 

κυκλικών κόμβου οι οριζόντιες διαγραμμίσεις είναι 0.50m x 0.50m και έχουν μεταξύ τους 

απόσταση 0.25m, στις εξόδους είναι 0.75m x 0.25m και έχουν απόσταση 0.75m μεταξύ τους, 

ενώ στην κεντρική νησίδα είναι 0.5m x 0.5m και έχουν μεταξύ τους απόσταση 0.5m 

Κατακόρυφη Σήμανση 

Οι κατακόρυφες σημάνσεις των κυκλικών κόμβων διακρίνονται σε πινακίδες ρυθμιστικές 

του ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και πληροφοριακές πινακίδες για τις πορείες ανά 

προορισμό. Στους μίνι κυκλικούς κόμβους, τουλάχιστον 50m πριν την προσέγγιση του 

κόμβου υπάρχει πινακίδα προειδοποίησης για κόμβο κυκλικής πορείας. Η τοποθέτηση 

πινακίδων με ταυτόχρονη ενημέρωση των οδηγών ότι είναι υποχρεωτική η παραχώρηση 

προτεραιότητας στους κινούμενους επί του κόμβου. Στην οριογραμμή του κόμβου 

τοποθετείτε επίσης κατακόρυφη σήμανση. (ΟΜΟΕ-K3, 2011) 
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Εικόνα 13 Παράδειγμα πινακίδας κόμβος κυκλικής 
κίνησης 

 

Εικόνα 14 Πινακίδα στην οριογραμμή του κόμβου 
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Εικόνα 15 Οριζόντιες και κατακόρυφες σημάνσεις 

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

Θα υπάρχουν υπερυψωμένες από το οδόστρωμα κατά 8 εκ. διαβάσεις πεζών, που θα 

λειτουργούν και ως αναγκαστική επιβράδυνση της ταχύτητας κυκλοφορίας των 

οχημάτων και που θα συνδέουν τα  πεζοδρόμια της οδού . Η τελική επίστρωση θα είναι 

από γρανιτικό κυβόλιθο και η διαγράμμιση θα κατασκευαστεί από έγχρωμο 

βιομηχανικό κυβόλιθο. Οι ράμπες των διαβάσεων θα διαμορφωθούν με ασφαλτόμιγμα. 

Επίσης θα κατασκευαστούν και  ράμπες στα πεζοδρόμια, κατάλληλες και για χρήση 

από Α.Μ.Ε.Α.Στις διασταυρώσεις.  
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Εικόνα 16 Υπερυψωμενες διαβασεις 

 

 

Εικόνα 17 Θέσεις υπερυψωμένων διαβάσεων και κυκλικών κόμβων 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Το υφιστάμενο αστικό οδικό δίκτυο της Χρυσούπολης εξυπηρετεί την οδική διασύνδεση 

με το νησί της Θάσου μέσω του λιμένα Κεραμωτής και επιφορτίζεται με μέρος των 

μετακινήσεων από και προς το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Την καλοκαιρινή 

περίοδο διακινούνται ετησίως περισσότερα από 1 εκατομμύριο οχήματα, τα οποία στην 

πλειοψηφία τους μεταφέρουν τουρίστες Έλληνες και αλλοδαπούς  που προέρχονται 

κυρίως από τις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ.), γεγονός το οποίο πέρα 

από τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργεί με την αύξηση του φόρτου των 

μετακινήσεων, επιφέρει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας. Ο αυξημένος 

κυκλοφοριακός φόρτος του οδικού δικτύου και η διέλευση βαρέων οχημάτων αποτελεί 

παράγοντα που προκαλεί καταπόνηση του οδοστρώματος και εμφάνιση φθορών και 

ατελειών, καθιστώντας την κυκλοφορία της οδού επισφαλή. Στο υφιστάμενο αστικό 

οδικό δίκτυο της Χρυσούπολης, εντοπίζονται σημεία με ατέλειες και καταπονήσεις του 

οδοστρώματος που ταξινομούνται στις κατηγορίες των ρηγματώσεων, των 

παραμορφώσεων, των αποσαθρώσεων και της λείανσης.  

Τα σημεία με ρηγματώσεις εμφανίζουν ρωγμές τύπου αλιγάτορα οι οποίες όταν είναι 

σε περιορισμένη έκταση οφείλονται σε αυξημένη υγρασία λόγω κακής απορροής 

ομβρίων ενώ όταν εμφανίζονται κατά μήκος της οδού και σε μεγαλύτερη έκταση, αιτία 

είναι η πλήρης κόπωση του οδοστρώματος λόγω των επαναλαμβανόμενων φορτίσεων 

του οδοστρώματος από τον κυκλοφοριακό φόρτο, σε συνδυασμό πιθανότατα και με 

την ύπαρξη ασθενούς υπεδάφους. Επίσης εντοπίζονται σημεία με εγκάρσιες ή 

διαμήκεις ρηγματώσεις που οφείλονται συνήθως σε συρρίκνωση της επιφάνειας του 

οδοστρώματος λόγω σκλήρυνσης της ασφάλτου ή ρηγμάτωσης των υποκείμενων 

στρωμάτων ή σε σημεία διαπλάτυνσης και επέκτασης της οδού,  που επιδεινώνονται 

με την κυκλοφορία.  

Τα σημεία με παραμορφώσεις ή στρεβλώσεις της επιφάνειας του οδοστρώματος είναι 

αυτά που χαρακτηρίζουν το οδόστρωμα ως μη επίπεδο. Η εμφάνισή τους αυξάνει την 

επικινδυνότητα της οδού, επειδή  προκαλούν μείωση της επαφής των ελαστικών με το 

οδόστρωμα και συγχρόνως επιφέρουν σημαντική μείωση της άνεσης κατά την 

οδήγηση. Οι παραμορφώσεις μπορεί να συνοδεύονται και από ρηγματώσεις, γεγονός 

που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, κυρίως ως προς τη δομική 

λειτουργία του οδοστρώματος. Τα είδη των παραμορφώσεων που εμφανίζονται είναι 

αυλακώσεις στις τροχιές των τροχών, αυλακώσεις κατά πλάτος (κυματώσεις) κυρίως 
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σε περιοχές φρεναρίσματος όπως οι διασταυρώσεις και τοπικές καθιζήσεις ή 

διογκώσεις από επισκευές – μπαλώματα του τμήματος του οδοστρώματος που 

αντικαταστάθηκε με καινούργιο υλικό προκειμένου να επιδιορθωθεί τοπικά το 

οδόστρωμα συνήθως μετά τη διέλευση αγωγών Κ.Ω. ή την επισκευή βλαβών σε 

αγωγούς Κ.Ω. 

Η αποσάθρωση του οδοστρώματος είναι η κατάσταση κατά την οποία αποκολλώνται 

αδρανή από το οδόστρωμα με αποτέλεσμα η υφή της επιφάνειάς του να γίνεται τραχιά 

και ανώμαλη. Η φθορά επεκτείνεται από την άκρη του οδοστρώματος προς το κέντρο 

και από την επιφάνεια προς τα κάτω. Η αποκόλληση των αδρανών γίνεται 

προοδευτικά, αφού πρώτα αποκολλώνται τα λεπτόκοκκα αδρανή και στη συνέχεια τα 

χονδρόκοκκα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το οδόστρωμα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 

τραχύτητα, παρουσιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις και λακκούβες που καθορίζει τη 

σοβαρότητα της φθοράς. 

 

 

Αναλυτικά οι  εργασίες που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνεται η απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) των οδών που 

χρήζουν βελτίωσης του οδοστρώματος. Επίσης περιλαμβάνονται εκσκαφές και 

καθαιρέσεις που θα απαιτηθούν τόσο για τη δημιουργία των κυκλικών κόμβων και των 

υπερυψωμένων διαβάσεων, όσο και για την κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων 

και τη δημιουργία πεζοδρομίων με οδεύσεις τυφλών και διαβάσεων ΑΜΕΑ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Περιλαμβάνονται σκυροδέματα, ξυλότυποι, οπλισμοί που θα απαιτηθούν για τις 

εργασίες κατασκευής των υπερυψωμένων διαβάσεων, των κυκλικών κόμβων, των 

πεζοδρομίων και των φρεατίων απορροής ομβρίων. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Οι εργασίες αφορούν την επίστρωση με κυβολίθους των υπερυψωμένων διαβάσεων, 

των κυκλικών κόμβων και την επίστρωση των πεζοδρομίων με τον οδηγό τυφλών. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Περιλαμβάνεται η κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) και η οριζόντια σήμανση με τις 

διαγραμμίσεις. 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
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Αφορά την ενίσχυση του οδοφωτισμού ιδιαίτερα στις διαβάσεις – διασταυρώσεις και 

στους κόμβους.   

Ιστοί – Φωτιστικά σώματα  

Τα στοιχεία της ανωδομής του οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά κλπ.) θα έχουν τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη συγκεκριμένη μελέτη, θα πληρούν τις 

απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων και 

θα φέρουν σήμανση CE.  

Για την πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών, πριν από την ενσωμάτωσή τους στο 

έργο υποβάλλεται στην Υπηρεσία κάθε ενδεδειγμένο μέσο που αφορά το συγκεκριμένο 

προϊόν.  

Η ενσωμάτωση στο έργο γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της 

συμμόρφωσης των υλικών με τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, τις απαιτήσεις της 

μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες εκδόσεις των ακόλουθων:  

α. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02-07-86 (ΦΕΚ 573 Β/09-09-1986), 

κατά το τμήμα της που διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με τη στ’ Απόφαση  

β. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/123/08-03-88 (ΦΕΚ 177 Β/31-03-1988), 

κατά το τμήμα της που διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με τη στ’ Απόφαση  

γ. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21-12-94 (ΦΕΚ 967 Β/28-12-1994)  

δ. Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE (CIE), σχετικές με 

θέματα ηλεκ- τροφωτισμού οδών  

ε. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004, «Φωτομετρικά 

στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισμού» στ. Εγκύκλιος 1/2005 

με α π Δ13/β/ο/4318/08-03-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ  

ζ. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1194/2012 της επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012  

η. Εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  

θ. Κανονισμός 2008/765/ΕΚ περί πιστοποιητικών ποιότητας  

ι. ΚΥΑ 15894/337/20-07-2007, ΦΕΚ 1557/Β/17-08-2007, Ιστοί φωτισμού  

Ιστοί  

Ιστοί οδοφωτισμού από FRP (Fibre Reinforced Polymer- οπλισμένο με ίνες σύνθετο 

πολυμερές), κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 "Στύλοι φωτισμού- Μέρος 7: 

Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές" και 
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σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί 

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 

ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 

λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

- Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 

πλήρως τοποθετημένα. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών. 

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο 

πολυμερές και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 

ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο 

έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης 

σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη 

μανδάλωσής της. 

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, 

επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι 

περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη 

τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισµού καθορίζονται από την Υπηρεσία, ώστε 

να αποφευχθούν εµπλοκές µε υφιστάµενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα.  

Μετά την επιλογή του προμηθευτή και πριν την παραγγελία του ιστού  θα παραδοθούν 

στην επίβλεψη προς έγκριση αναλυτικά σχέδια και υπολογισμοί αντοχής (αναλόγως και 

τις επιμέρους κατασκευαστικές διαφοροποιήσεις).  
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Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της 

βάσης σκυροδέματος και της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη 

συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα των αγκυρίων πάνω από τη 

χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό 

κάλυμμα.  

Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από τη σκυροδέτηση 

πλαστικός σωλήνας διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη διέλευση των καλωδίων.    

Βάσεις χαλύβδινων ιστών  

Για τη θεμελίωση των ιστών χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένες βάσεις από 

σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, με ενσωματωμένο φρεάτιο για την έλξη 

των καλωδίων. Οι ελάχιστες διαστάσεις των βάσεων και των κοχλιών αγκύρωσης θα 

είναι οι προβλεπόμενες από τη μελέτη και θα τεκμηριώνονται από τον Ανάδοχο με 

στατικούς υπολογισμούς, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3, τον Ευρωκώδικα 1 και τα 

Εθνικά Προσαρτήματα.  

Ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω η βάση και το σχέδιό της. Σε κάθε περίπτωση είναι 

υπεύθυνος ο Ανάδοχος να επιλέξει τη σωστή βάση, τον τρόπο θεμελίωσής της και 

σύνδεσης με τον ιστό, να εκτελέσει όλους τους απαραίτητους στατικούς υπολογισμούς 

και να τεκμηριώσει τις επιλογές του, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από την 

Υπηρεσία Επίβλεψης.  
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Πριν την κατασκευή της βάσης θα δοθούν προς έγκριση στην Επίβλεψη αναλυτικά 

σχέδια της βάσης και του οπλισμού αυτής.   

Ενδεικτικά οι προκατασκευασμένες βάσεις αγκύρωσης, θα είναι ελάχιστων διαστάσεων 

περίπου 1400x1000x900mm ή 2000x800x900mm, θα είναι σύμφωνές με τις ελληνικές 

τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλες για ιστούς ύψους 9,00m, και θα αποτελούν 

ολοκληρωμένο προϊόν, εφοδιασμένες με:  

• Γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια (ενδεικτικού τύπου Μ24x750)  

• Φρεάτιο με το στεγανό χυτοσιδηρό καπάκι του (min 350x350mm)  

• Τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων (Φ75) και τον απαραίτητο εξοπλισμό  

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρήση προκατασκευασμένων βάσεων 

οπλισμένου σκυροδέματος λόγω της ανάγκης διαπλάτυνσης της διατομής, τότε 

εφαρμόζεται θεμελίωση με μικροπάσσαλο, ενώ το φρεάτιο έλξης καλωδίων θα 

τοποθετείται δίπλα στον ιστό (προκατασκευασμένο ή κατασκευασμένο επί τόπου, 

εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm.   

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσεις οποιονδήποτε διαστάσεων σε συμφωνία με την  

Υπηρεσία (προκατασκευασμένες ή χυτές), εφόσον ο Ανάδοχος τεκμηριώσει με μελέτη 

(σχέδια λεπτομερειών κλπ), καθώς και στατικούς υπολογισμούς την επιλογή του.  

Βραχίονες  

  

 

Οι βραχίονες θα είναι διακοσμητικοί (εκτός αν η Υπηρεσία επιθυμεί διαφορετικά,) με 

σχήμα και μορφή που θα επιλέξει η Υπηρεσία Επίβλεψης και βαμμένοι σε απόχρωση 

της αρεσκίας της  Υπηρεσίας Επίβλεψης.   

Θα είναι βιομηχανικής κατασκευής,  δημοσιευμένοι στον επίσημο κατάλογο εταιρείας. 

Θα  είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα θερμής έλασης, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 
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10025, θα φέρουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο – εγκεκριμένο 

Ευρωπαϊκό Φορέα και ΕΝ40 και θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ενάντια στην 

οξείδωση (γαλβάνισμα εν θερμώ, βάσει Διεθνούς προτύπου EN ISO 1461, ενώ θα είναι 

βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.  

Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001.  

Οι βραχίονες επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που θα 

τοποθετηθεί, από τους πίνακες των κατασκευαστών και μετά από στατικό υπολογισμό 

του Αναδόχου.  

  

  

Φωτιστικά σώματα  

Οι  ιστοί ύψους 6m οι οποίοι θα φέρουν δύο φωτιστικά. Το ένα που θα είναι στραμμένο 

προς το οδόστρωμα θα είναι σε βραχίονα μήκους 0,5m περίπου και σε ύψος 

τοποθέτησης 6m. Το δεύτερο φωτιστικό , που θα είναι στραμμένο προς το πεζοδρόμιο, 

θα είναι σε βραχίονα 0,2m περίπου και θα τοποθετηθεί σε ύψος 3m. 

Το φωτιστικό οδοφωτισμού LED, που θα είναι στραμμένο προς το πεζοδρόμιο, θα είναι 

στεγανό διαστάσεων περίπου 60 cm Χ 40 cm ισχύος έως 50W με θερμοκρασία 

χρώματος 4000Κ, CRI > 70, λειτουργίας 230Volt προμήθεια  μεταφορά και τοποθέτηση 

φωτιστικού. Η απόδοση της πηγής ( led) πρέπει να είναι τουλάχιστον 12100lm και του 

φωτιστικού τουλάχιστον 10100lm.  

Αντίστοιχα το φωτιστικό οδοφωτισμού LED που θα είναι στραμμένο προς το 

οδόστρωμα θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, όμως η ισχύς του θα είναι έως 80W και 

η απόδοση της πηγής (led) πρέπει να είναι τουλάχιστον 14800lm και του φωτιστικού 

τουλάχιστον 12300lm. Επίσης θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε οδούς όπου το 

ύψος του φωτιστικού σημείου σε σχέση με το πλάτος του οδοστρώματος είναι 

μεγαλύτερο από 1,0.  

Το σώμα και κάλυμμα θα είναι από χυτό αλουμίνιο με ελάχιστο τίτλο EN 47100 με 

χαμηλή περιεκτικότητα σε χαλκό και υψηλή αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, 

βαμμένο ηλεκτροστατικά  με πολυεστερική πούδρα χρώματος silver (RAL 9006) και 

υψηλής αντίστασης στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, βάση στήριξης από ατσάλι 

γαλβανισμένο εν θερμώ Επάνω κάλυμμα με πτερύγια ψύξης με υψηλή αισθητική όψη. 

Θα έχει αντοχή στις ακτίνες UV σύμφωνα με το ASTM Πρότυπο D4587:2011 (υλικά 
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ανθεκτικά στη διάβρωση σύμφωνα με το UNIEN ISO 9227:2017 με δοκιμές διάβρωσης 

σε τεχνητές ατμόσφαιρες και δοκιμές ψεκασμού αλατιού, με ελάχιστη διάρκεια έκθεσης 

2500 ωρών).   

Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 

14001:2015.   

Το φωτιστικό θα εχει σήμανση συμμόρφωσης CE , πιστοποιητικό έγκρισης ENEC+ και 

να είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-23 καθώς 

και με το πρότυπο φωτοβιολογικής καταλληλότητας ΕΝ 62471.    

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Προβλέπεται μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5εκ. στα σημεία που χρήζουν βελτίωση 

καθώς και στις προσαρμογές των κυκλικών κόμβων και των διαβάσεων. Πριν τη διάστρωση 

της στρώσης κυκλοφορίας , η επιφάνεια του οδοστρώματος προαλείφεται με  το ανάλογο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

  

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΕΚΚ 

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ) που θα προκύψουν από το παρόν έργο, θα πρέπει να ακολουθείται η 

προβλεπόμενη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 36259/1757/ε103/2010 «Μέτρα όροι και 

προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές κ.λπ. (ΑΕΚΚ)» 

(ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) για την εναλλακτική διαχείριση. 

Βάσει του άρθρου 7 παρ. 3, εδ. Β της παραπάνω Υ.Α. η διαχείριση της περίσσειας υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα: 

-- είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του 

έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 

--είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου 

Ο ανάδοχος μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να 

καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων 

από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Το κόστος για την πληρωμή των τελών διαχείρισης στον εγκεκριμένο φορέα εναλλακτικής 

διαχείρισης, προβλέπεται ως μέρος των απολογιστικών στον προϋπολογισμό του εν λόγω 

έργου. Η δαπάνη θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά του συστήματος 

υποδοχής και δεν θα περιλαμβάνει Γ.Ε. & Ο.Ε.Η εκτίμηση κόστους διαχείρισης ΑΕΚΚ 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 
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 ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΕ Μ3 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 

TN/M3 

ΑΝΑΓΩΓΗ 

ΣΕ ΤΝ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

€/ΤΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 

Μ2 
90.000 3.600 2.3 

8280 2,00 16.560,00 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού 

Μ3 

100 100 2.3 

230 2,50 575,00 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή 

συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

Μ3 

50 50 2.4 

120 2,50 300,00 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες 

Μ3 
250 250 1.6 

400 1,50 600,00 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 

τάφρων πλάτους έως 5,0 m 

Μ3 
250 250 1.6 

400 1,50 600,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 18.635,00 
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Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 2.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης, και του Φ.Π.Α. 24%. 

 
 

 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης        
Τεχνικών Υπηρεσιών &  Δόμησης  

 
     Λόβουλου Κυριακή 

       Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
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