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1. ΓΕΝΙΚΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Το Φεβρουάριο 2015, στο Νομό Ευρυτανίας, εκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις 
χαρακτηριζόμενες από μεγάλα ύψη κατακρημνίσεων σε μικρά σχετικά χρονικά διαστήματα.  Το 
φαινόμενο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθεί ένας μεγάλος αριθμός από αστοχίες στο οδικό 
δίκτυο του Νομού. 
Συγκεκριμένα, στο οδικό τμήμα Μοναστηράκι-Παπαρούσι καταγράφηκαν σε τρία διαδοχικά 
χιλιομετρικά σημεία αστοχίες του κατάντη επιχώματος της μικτής διατομής της οδού με 
αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λειτουργικού πλάτους της οδού.  Στο πρώτο και τρίτο σημείο 
το εύρος της αστοχίας ήταν τέτοιο που στην υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετείται μία λωρίδα 
κυκλοφορίας και για τις δύο κατευθύνσεις χωρίς επιπλέον να ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα 
επίπεδα λειτουργικότητας και ασφάλειας.  Στο δεύτερο σημείο, προσωρινές χωματουργικές 
εργασίες αποκατέστησαν την λειτουργικότητα του οδικού τμήματος.  Το ένα μέρος του αντικειμένου 
του παρόντος έργου αποτελεί η αποκατάσταση της βατότητας του εν λόγω οδικού τμήματος στο 
πρώτο και τρίτο σημείο, τα οποία στη συνέχεια θα καλούνται ως 1η ΘΕΣΗ (Μοναστηράκι) & 2η ΘΕΣΗ 
(Παπαρούσι) ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ αντίστοιχα. 
Το δεύτερο μέρος του αντικειμένου του παρόντος έργου τοποθετείται στη Χ.Θ. 1+500 του οδικού 
τμήματος ΔΙΠΟΤΑΜΑ (20ο χλμ Καρπενησίου – Προυσού) – ΧΕΛΙΔΟΝΑ.  Στο εν λόγω σημείο λόγω των 
πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν το Φεβρουάριο του 2015, η έντονη ροή του ποταμού 
Τρικεριώτη προκάλεσε υποσκαφή στο επιφανειακό πέδιλο θεμελίωσης του τοίχου αντιστήριξης του 
μεταβατικού επιχώματος της οδού, με αποτέλεσμα την ανατροπή του και την γενική κατάρρευση 
του επιχώματος έδρασης της οδού.  Η κυκλοφορία διακόπηκε έως ότου πραγματοποιηθούν 
χωματουργικές εργασίες για την υλοποίηση παρακαμπτηρίου τμήματος από το οποίο διέρχονται 
στην υφιστάμενη κατάσταση τα οχήματα εξυπηρετώντας μία λωρίδα κυκλοφορίας και για τα δύο 
ρεύματα.  Ωστόσο, λόγω του έντονου, απότομου και βραχώδους αναγλύφου της περιοχής και για 
μήκος ~80μ πριν  το σημείο της αστοχίας το λειτουργικό πλάτος κυκλοφορίας είναι τέτοιο που δεν 
επιτρέπει την διέλευση και την εξυπηρέτηση δύο οχημάτων ταυτοχρόνως.  Το σημείο αυτό στο 
παρόν έργο θα αναφέρεται ως 3η ΘΕΣΗ (Χελιδόνα) ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. 
 

 
ΘΕΣΗ 1 (Μοναστηράκι) – ΘΕΣΗ 2 (Παπαρούσι) – ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) – ΘΕΣΗ 4 (Μεσοκώμη) ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
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Το τρίτο μέρος του αντικείμενου του παρόντος έργου τοποθετείται στην Τ.Κ. Μεσοκώμης της Δ.Ε. Δομνίστας, 
και συγκεκριμένα σε δημοτική οδό πλησίον του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  Στο εν λόγω οδικό τμήμα, 
λόγω των έντονων επιφανειακών και υπόγειων ροών από τις έντονες βροχοπτώσεις, προκλήθηκαν αστοχίες 
στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα την μη εξασφάλιση ασφαλούς βατότητας της οδού.  Μετέπειτα 
χωματουργικές εργασίες αποκατέστησαν προσωρινώς και μερικώς τη βατότητα και με το παρόν έργο ζητείται 
η μόνιμη αποκατάσταση της λειτουργίας της οδού στην πρότερη κατάσταση. 
 
Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζεται  η υφιστάμενη κατάσταση των 4 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ και τα 
επιμέρους προβλήματα στη βατότητα των εν λόγω οδικών τμημάτων.  Αναφέρεται ότι στη ΘΕΣΗ 1 & 2 το 
βραχώδες υπόβαθρο της οδού βρίσκεται ~1m από της επιφάνεια της ασφάλτου του εναπομείναντος 
πλάτους.  Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις υποχώρησε το γαιώδες τμήμα (επίχωμα) της μικτής διατομής της 
οδού και παρέμεινε το βραχώδες τμήμα του ορύγματος κατά τη διάνοιξη της οδού. 
 

 
ΘΕΣΗ 1 (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) 
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ΘΕΣΗ 2 (ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ) 

 
 
 

 
ΘΕΣΗ 3 (ΧΕΛΙΔΟΝΑ) – ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ & ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 
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ΘΕΣΗ 3 (ΧΕΛΙΔΟΝΑ) – ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΟΥ 

 
Σκοπός των νέων τεχνικών έργων είναι η αποκατάσταση της βατότητας των οδικών τμημάτων στις 4 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.  Τα νέα έργα θα εξασφαλίζουν το απαιτούμενο για την κατηγορία οδού “ε2” 
λειτουργικό πλάτος κυκλοφορίας και τις απαραίτητες πλευρικές διαμορφώσεις ασφαλείας για 
επιτρεπόμενες ταχύτητες διέλευσης V≤50km/h. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Στη ΘΕΣΗ 1 (Μοναστηράκι) προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού εν προβόλω επέκτασης της οδού.  
Το τεχνικό έχει μήκος 23.20m και εδράζεται επί 10 πασσάλων μήκους 9.0m, από Ο/Σ C20/25, 
διατεταγμένοι ανά 2.40m.  Επί των πασσάλων διαμορφώνεται πασσαλόδεσμος Ο/Σ διατομής (πxυ) 
1.10x1.10m σε δύο φάσεις σκυροδέτησης, η πρώτη μέχρι ύψους διατομής 0.80m και η δεύτερη 
μέχρι του τελικού ύψους 1.10m.  Το σκυρόδεμα της πρώτης και της δεύτερης φάσης σκυροδέτησης 
του πασσαλόδεσμου προβλέπεται ποιότητας C25/30.  Μετά την πρώτη φάση σκυροδέτησης και τη 
σκλήρυνση του σκυροδέματος στερεώνονται τα εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια-πρόβολοι ανά 2.40m 
(δηλ. σε θέσεις πασσάλων) σε ήδη τοποθετημένα πριν την πρώτη φάση σκυροδέτησης αγκύρια 
ποιότητας 10.9.  Οι μεταλλικοί πρόβολοι είναι συγκολλητής διατομής, διπλού ταυ, μεταβλητού 
ύψους από 50cm στη διατομή στήριξης έως 30cm στο ελεύθερο άκρο.  Διαμορφώνονται από δομικό 
χάλυβα ποιότητας S355 κατά ΕΝ1993, και στο άνω πέλμα τους συγκολλούνται 13 ζεύγη διατμητικών 
συνδέσμων τύπου Nelson, διαμέτρου Φ22 & ύψους 15cm, για την εξασφάλιση της διατμητικής 
σύνδεσης με την άνω πλάκα σκυροδέματος της 2ης φάσης σκυροδέτησης.  Εν συνεχεία, μετά την 
διαμόρφωση των ξυλοτύπων, εδραζόμενων αμφιέρειστα επί των κάτω πελμάτων των μεταλλικών 
προβόλων και τη τοποθέτηση των οπλισμών της σύμμικτης πλάκας υλοποιείται η 2η φάση 
σκυροδέτησης.  Σημειώνεται ότι η συνδετήρες του πασσαλοδέσμου που έχουν τοποθετηθεί κατά τη 
διαδικασία του “σιδερώματος” της 1ης φάσης σκυροδέματος έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν ως 
διατμητικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρώτης και δεύτερης στρώσης σκυροδέματος του 
πασσαλοδέσμου. Μετά τη σκλήρυνση και της πλάκας καταστρώματος (2η φάση σκυροδέτησης) 
διαμορφώνονται τα πλευρικά κράσπεδα για την έδραση των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.  Ο χάλυβας 
οπλισμού είναι γενικά ποιότητας B500C.  Σε δύο θέσεις ο πασσαλόδεσμος «δένεται» μέσω 
κατάλληλης μεταλλικής δοκού με δύο μόνιμα αγκύρια με μήκος ολόσωμης πάκτωσης ίσο με 7.0m 
εντός του σώματος του ανάντη βραχώδους πρανούς. 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1 (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) 

 
Εκατέρωθεν του τεχνικού επέκτασης κατασκευάζονται τοιχία πρόσβασης και προσαρμογής στις 
γεωμετρικές διαστάσεις του τεχνικού επέκτασης (εξασφάλιση του απαιτούμενου λειτουργικού 
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πλάτους), τύπου L, από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  Τα τοιχία έχουν συνολικά μήκη 13.60m & 
7.10m (πριν & μετά του τεχνικού), ενώ έχουν συνολικό ύψος διατομής έως 1.35m.  Το πλάτος του 
πεδίλου θεμελίωσης τους είναι 1.25m και προβλέπεται να εδράζεται επί του βραχώδους 
υποκείμενου σχηματισμού.  Σημειώνεται ότι από τις (2) εκτελεσθείσες γεωτρήσεις διαπιστώθηκε ότι 
ο βραχώδης υποκείμενος σχηματισμός είναι σχετικά επιφανειακός, αφού συναντήθηκε σε βάθος 
~1.00m.  Αποτελείται από λεπτοστρωματώδεις, κερματισμένους ασβεστόλιθους και κατά τόπους 
κερατόλιθους. 
 
Στη ΘΕΣΗ 2 (Παπαρούσι) προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού εν προβόλω επέκτασης της οδού.  Το 
τεχνικό έχει μήκος 18.40m και εδράζεται επί 8 πασσάλων μήκους 9.0m, από Ο/Σ C20/25, 
διατεταγμένοι ανά 2.40m.  Επί των πασσάλων διαμορφώνεται πασσαλόδεσμος Ο/Σ διατομής (πxυ) 
1.10x1.10m σε δύο φάσεις σκυροδέτησης, η πρώτη μέχρι ύψους διατομής 0.80m και η δεύτερη 
μέχρι του τελικού ύψους 1.10m.  Το σκυρόδεμα της πρώτης και της δεύτερης φάσης σκυροδέτησης 
του πασσαλόδεσμου προβλέπεται ποιότητας C25/30.  Μετά την πρώτη φάση σκυροδέτησης και τη 
σκλήρυνση του σκυροδέματος στερεώνονται τα εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια-πρόβολοι ανά 2.40m 
(δηλ. σε θέσεις πασσάλων) σε ήδη τοποθετημένα πριν την πρώτη φάση σκυροδέτησης αγκύρια 
ποιότητας 10.9.  Οι μεταλλικοί πρόβολοι είναι συγκολλητής διατομής, διπλού ταυ, μεταβλητού 
ύψους από 50cm στη διατομή στήριξης έως 30cm στο ελεύθερο άκρο.  Διαμορφώνονται από δομικό 
χάλυβα ποιότητας S355 κατά ΕΝ1993, και στο άνω πέλμα τους συγκολλούνται 13 ζεύγη διατμητικών 
συνδέσμων τύπου Nelson, διαμέτρου Φ22 & ύψους 15cm, για την εξασφάλιση της διατμητικής 
σύνδεσης με την άνω πλάκα σκυροδέματος της 2ης φάσης σκυροδέτησης.  Εν συνεχεία, μετά την 
διαμόρφωση των ξυλοτύπων, εδραζόμενων αμφιέρειστα επί των κάτω πελμάτων των μεταλλικών 
προβόλων και τη τοποθέτηση των οπλισμών της σύμμικτης πλάκας υλοποιείται η 2η φάση 
σκυροδέτησης.  Σημειώνεται ότι η συνδετήρες του πασσαλοδέσμου που έχουν τοποθετηθεί κατά τη 
διαδικασία του “σιδερώματος” της 1ης φάσης σκυροδέματος έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν ως 
διατμητικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρώτης και δεύτερης στρώσης σκυροδέματος του 
πασσαλοδέσμου. Μετά τη σκλήρυνση και της πλάκας καταστρώματος (2η φάση σκυροδέτησης) 
διαμορφώνονται τα πλευρικά κράσπεδα για την έδραση των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.  Ο χάλυβας 
οπλισμού είναι γενικά ποιότητας B500C.  Σε δύο θέσεις ο πασσαλόδεσμος «δένεται» μέσω 
κατάλληλης μεταλλικής δοκού με δύο μόνιμα αγκύρια με μήκος ολόσωμης πάκτωσης ίσο με 7.0m 
εντός του σώματος του ανάντη βραχώδους πρανούς. 
 

  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 (ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ) 
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Εκατέρωθεν του τεχνικού επέκτασης κατασκευάζονται τοιχία πρόσβασης και προσαρμογής στις 
γεωμετρικές διαστάσεις του τεχνικού επέκτασης (εξασφάλιση του απαιτούμενου λειτουργικού 
πλάτους), τύπου L, από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  Τα τοιχία έχουν συνολικά μήκη 11.13m & 
7.60m (πριν & μετά του τεχνικού), ενώ έχουν συνολικό ύψος διατομής έως 1.35m.  Το πλάτος του 
πεδίλου θεμελίωσης τους είναι 1.25m και προβλέπεται να εδράζεται επί του βραχώδους 
υποκείμενου σχηματισμού.  Σημειώνεται ότι από την εκτελεσθείσα γεώτρηση διαπιστώθηκε ότι ο 
βραχώδης υποκείμενος σχηματισμός είναι σχετικά επιφανειακός, αφού συναντήθηκε σε βάθος 
~1.00m.  Αποτελείται από φλύσχη ελαφρά κερματισμένο. 
 
Στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) προβλέπεται η κατασκευή δύο τεχνικών για την αποκατάσταση και βελτίωση 
της βατότητας στο εν λόγω οδικό τμήμα.  Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της στενότητα της 
οδού πριν την έντονη καμπύλη προδιαγράφεται η κατασκευή ενός τεχνικού εν προβόλω επέκτασης 
της οδού προς τα κατάντη, εξασφαλίζοντας πλάτος κυκλοφορίας 5.50μ (συμπεριλαμβανομένου των 
γραμμών καθοδήγησης).  Για την κατασκευή του εν λόγω τεχνικού, διαμορφώνονται 19 
προκατασκευασμένες δοκοί από Ο/Σ C25/30, πλάτους 90.0cm και ύψους 30.0cm.  Στην άνω παρειά 
των δοκών αφήνονται αναμονές από κλειστούς συνδετήρες για τη διατμητική σύνδεση της δοκού με 
την άνω πλάκα της 2ης φάσης κατασκευής.  Οι προκατασκευασμένες δοκοί τοποθετούνται επί 
επιφανειακής κοιτόστρωσης εξομάλυνσης του βραχώδους επιφανειακού σχηματισμού του 
λεπτοστρωματώδους ασβεστολίθου του υποβάθρου.  Το ελάχιστο πάχος της στρώσης εξομάλυνσης 
είναι 20cm και η ποιότητα σκυροδέματος C12/15 ενώ τοποθετείται και άνω οπλισμός έναντι 
διάσπασης στην επαφή της έδρασης της δοκού από γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα Τ196.  Οι 19 
προκατασκευασμένες δοκοί διατάσσονται ανά 2.60m και στερεώνονται με την εγκατάσταση 
ισάριθμων (19) μόνιμων ελαφρώς προεντεταμένων ράβδων Φ32 από χάλυβα υψηλής αντοχής εντός 
του υποκείμενου ασβεστολιθικού σχηματισμού.  Οι οπές των αγκυρίων διαμορφώνονται πριν την 
τοποθέτηση των προκατασκευασμένων δοκών, με το βάθος ολόσωμης πάκτωσης των αγκυρίων να 
προβλέπεται ίσο με 5.00m.  Για τη χύτευση της πλάκας καταστρώματος πάχους 30.0cm από Ο/Σ 
C25/30, μεταξύ και άνω των προκατασκευασμένων δοκών, για τα μεν τμήματα εν κενώ (εν 
προβόλω) τοποθετείται κατάλληλο χαλυβδόφυλλο το οποίο εδράζεται αμφιέρειστα μεταξύ των 
δοκών λειτουργώντας ως ξυλότυπος, για τα δε άλλα τμήματα προηγείται πλήρωση μέχρι συνολικού 
ύψους 30cm (ύψος προκατασκευασμένων δοκών) με στρώση σκύρων 22cm και μπετού 
καθαριότητας 8cm και εν συνεχεία σιδέρωμα-σκυροδέτηση επί της τελευταίας στρώσης.  Μετά την 
σκλήρυνση της ενιαίας πλάκας καταστρώματος διαμορφώνεται το πλευρικό (προς τα κατάντη) 
κράσπεδο  έδρασης του κικγλιδώματος ασφαλείας, από Ο/Σ C20/25.  Το μήκος του τελικού τεχνικού 
επέκτασης προκύπτει ίσο με 47.70m. 
 
Για την αποκατάσταση της βατότητας μετά την οριζοντιογραφική καμπύλη του οδικού τμήματος 
προβλέπεται η κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης και προστασίας του μεταβατικού επιχώματος 
έδρασης της οδού.  Το νέο τοιχίο έχει συνολικό μήκος 54.10 και αποτελείται από τρία ανεξάρτητα 
τμήματα διαχωρισμένα μεταξύ τους με αρμό πάχους 2.0cm, με μήκη 19.65m, 16.50m και 17.95m.  
Κάθε τμήμα θεμελιώνεται σε πασσαλοστοιχία Φ80/1.50m και με μήκος έκαστου πασσάλου ίσο με 
7.0m.  Το πρώτο τμήμα (L=19.65m) εδράζεται σε (13) πασσάλους, το δεύτερο τμήμα (L=16.50m) σε 
(11) πασσάλους και το τρίτο τμήμα (L=17.95m) σε (12) πασσάλους, ήτοι συνολικά 36.  Οι πάσσαλοι 
διαμορφώνονται εντός της κοίτης του ποταμού Τρικεριώτη και κατασκευάζονται από Ο/Σ C20/25.  
Επί των πασσάλων και στο μήκος των εν λόγω τμημάτων διαμορφώνονται τρείς αντίστοιχοι 
πασσαλόδεσμοι διατομής (πxυ) 1.10x1.00m από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.  Επί των 
πασσαλοδέσμων κατασκευάζονται οι αντίστοιχου μήκους κορμοί των τοίχων, ύψους 5.50μ, πάχους 
βάσης 0.75m και στέψης 0.35m, από επίσης οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.  Εσωτερικά (ανάντη) 
των πασσαλοδέσμων και για πλάτος εφαρμογής 3.00μ διαμορφώνεται στρώση λιθοδέματος σε 
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σκυρόδεμα C8/10, ύψους τουλάχιστον 1.00μ για την προστασία του μεταβατικού επιχώματος από 
υποσκαφή του εδάφους μεταξύ των πασσάλων . 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 3 (ΧΕΛΙΔΟΝΑ) 

 
Τέλος, στη κατάντη οριογραμμή (αριστερή) του οδικού τμήματος τοποθετείται μονόπλευρο στηθαίο 
ασφαλείας οδού, ικανότητας συγκράτησης Ν2 σε όλο το μήκος του τοιχίου αντιστήριξης του 
μεταβατικού επιχώματος.  Τα στηθαίο τοποθετείται με έμπηξη εντός του επιχώματος και η 
διαμόρφωσή του θα ικανοποιεί τα σχετικώς αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 
 
Στη ΘΕΣΗ 4 (Μεσοκώμη) προβλέπεται η κατασκευή δύσκαμπτου οδοστρώματος από σκυρόδεμα 
C16/20, πάχους τουλάχιστον 15cm.  Το μήκος εφαρμογής του δύσκαμπτου οδοστρώματος ισούται 
με 50m.  Εντός της στρώσης από σκυρόδεμα προβλέπεται τοποθέτηση εσχάρας οπλισμού 
(πλέγματος) κάτω παρειάς #φ8/20cm, ποιότητας B500C. 
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2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ακολούθως αναλύεται η κάθε επιμέρους εργασία με τη σειρά που σημειώνεται στις προμετρήσεις 
και στον προϋπολογισμό των εργασιών του έργου: 
 

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟ_ΣΧ.Α.2):  Η εργασία αφορά 
τις απαιτούμενες εκσκαφές για τη διαμόρφωση των νέων πασσαλοδέσμων των εν προβόλω 
τεχνικών επέκτασης της οδού στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2  (Παπαρούσι) και των 
εκατέρωθεν αυτών τοιχίων πρόσβασης.  Επιπλέον, η εργασία αφορά και τις απαιτούμενες 
εκσκαφές εντός της κοίτης του Ποταμού Τρικεριώτη για την κατασκευή του πασσαλοδέσμου 
έδρασης του τοίχου αντιστήριξης στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα).  Η εκσκαφή προβλέπεται με χρήση 
μηχανικών μέσων. 

 
2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ (ΟΔΟ_ΣΧ.Α.3.3):  Η 

εργασία αφορά τις απαιτούμενες εκσκαφές στο επιφανειακό βραχώδες υπόστρωμα που 
υπόκειται των υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας στο μήκος της οδού στη ΘΕΣΗ 3 
(Χελιδόνα) όπου προβλέπεται η διαμόρφωση της κατά πλάτος επέκτασης της οδού με τα εν 
προβόλω προκατασκευασμένα δοκάρια Ο/Σ ύψους 60cm, προκειμένου να διαμορφωθούν 
κατάλληλα οι στάθμες της επιφανειακής βραχόμαζας στα απαιτούμενα από τη μελέτη 
υψόμετρα για την έδραση του τεχνικού.  Η εκσκαφές υλοποιούνται αποκλειστικά με τη 
χρήση μηχανικών μέσων και οπωσδήποτε χωρίς την χρήση εκρηκτικών για την αποφυγή 
επιπλέον και εκτεταμένων διαρρήξεων στη βραχόμαζα. 

 
3) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΟΔΟΑ.4.4):  Η 

εργασία αφορά τις επιπρόσθετες και πιο λεπτομερείς απαιτούμενες εκσκαφές στο γενικά 
διαμορφωμένο από τα μηχανικά μέσα βραχώδες υπόστρωμα της προηγούμενης εργασίας 
στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις έδρασης των εν προβόλω 
προκατασκευασμένων δοκών πλάτους 90cm και ύψους 30cm.  Η εκσκαφές υλοποιούνται 
αποκλειστικά με εργαλεία χειρός για την ακριβή διαμόρφωση των κατά πλάτος της οδού 
«τάφρων» όπου θα τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες δοκοί. 

 
4) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟ_ΣΧ.Α.2.1):  Η εργασία αφορά 
τις απαιτούμενες εργασίες για την αποξήλωση, καθαίρεση και απομάκρυνση των 
υφιστάμενων τσιμεντοστρώσεων της οδού και λοιπών σχετικών διαμορφώσεων στη ΘΕΣΗ 3 
(Χελιδόνα) στο σύνολο του μήκους της παρέμβασης στη θέση αυτή (~132m). 

 
5) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΟΔΟ_ΣΧ.Α.23):  Η εργασία 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες πλήρωσης των προκυπτόντων κενών με σκύρα 
μεταξύ των ήδη τοποθετημένων προκατασκευασμένων εν προβόλω δοκών επέκτασης της 
οδού στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα), προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη επίπεδη επιφάνεια 
για την έδραση της πλάκας σκυροδέματος δεύτερης φάσης του εν λόγω τεχνικού. 

 
6) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΖΩΝΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

(ΟΔΟ_ΣΧ.Β.4.2):  Η εργασία αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων μεταβατικών 
επιχωμάτων στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι), 2 (Παπαρούσι) και 3 (Χελιδόνα) για την 
πλήρωση των φυσικών και τεχνητών ορυγμάτων και των τεχνικών αντιστήριξης για την 
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μηκοτομική αποκατάσταση των οδικών τμημάτων.  Συγκεκριμένα, μεταβατικά επιχώματα 
προβλέπονται για την πλήρωση της ζώνης ορυγμάτων (ανάντη τμήμα) τόσο κατά μήκος των 
πασσαλοδέσμων των εν προβόλω τεχνικών στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι) 
όσο και πίσω από τα εκατέρωθεν των τεχνικών τοιχία πρόσβασης.  Επιπλέον, μεταβατικό 
επίχωμα προβλέπεται για την πλήρωση του κενού (στη θέση του επιχώματος που 
αντιστηριζόταν από το παλαιό τοιχίο που έπεσε) μεταξύ του υφιστάμενου βραχώδους 
πρανούς και του προβλεπόμενου τοιχίου αντιστήριξης επί πασσάλων εντός της κοίτης του 
ποταμού Τρικεριώτη στη Θέση 3 (Χελιδόνα) για την διαμόρφωση του οδικού τμήματος. 

 
7) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

(ΟΔΟΒ.16A + Άρθρο ΟΔΟΒ.23.1):  Η εργασία αφορά τις εργασίες για την τμηματική 
επένδυση των πρανών του ανάντη σχεδόν κατακόρυφου βραχώδους σχηματισμού στη ΘΕΣΗ 
3 (Χελιδόνα) με αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, για την αύξηση της 
προστασίας τόσο σε φάση κατασκευής των έργων όσο και σε φάση λειτουργίας της οδού.  
Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την επόμενη εργασία που αφορά την τοποθέτηση Φράκτη 
Απορρόφησης Ενέργειας και τοποθετείται σε τμήματα του πρανούς που εμφανίζουν μεγάλη 
επικινδυνότητα κατάπτωσης βραχωδών τεμαχίων.  Το συρματόπλεγμα στερεώνεται μέσω 
ειδικών αγκυρίων σε πεσσοειδή κάνναβο 2mx2m με ράβδους Φ25 B500C και φέρουσα 
ικανότητα 200kN. 

 
8) ΦΡΑΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 70KJ ΥΨΟΥΣ 2m (ΟΔΟ_ΣΧ.Β.18.1):  Η εργασία 

αφορά τις εργασίες για την τμηματική επένδυση των πρανών του ανάντη σχεδόν 
κατακόρυφου βραχώδους σχηματισμού στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) με αγκυρούμενο 
γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, για την αύξηση της προστασίας τόσο σε φάση κατασκευής 
των έργων όσο και σε φάση λειτουργίας της οδού.  Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την 
επόμενη εργασία που αφορά την τοποθέτηση Φράκτη Απορρόφησης Ενέργειας και 
τοποθετείται σε τμήματα του πρανούς που εμφανίζουν μεγάλη επικινδυνότητα κατάπτωσης 
βραχωδών τεμαχίων. 

 
9) ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΦΟΡΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 800-900kN ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ ≤20m (ΟΔΟΒ.21.3):  Η 
εργασία αφορά την τοποθέτηση μόνιμων ελαφρώς προενταταμένων αγκυρίων από ράβδους 
χάλυβα υψηλής αντοχής εντός βραχώδους σχηματισμού.  Συγκεκριμένα, η μεγάλη ποσότητα 
του άρθρου εφαρμόζεται στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) όπου καθεμία από τις 19 
προκατασκευασμένες εν προβόλω δοκούς (1η φάση κατασκευής τεχνικού επέκτασης) 
στερεώνεται (καρφώνεται) έναντι ανατροπής με ένα κατακόρυφο μόνιμο αγκύριο μήκους 
5.0m εντός του βραχώδους υποστρώματος της οδού.  Επιπλέον, δύο οριζόντια μόνιμα 
αγκύρια προβλέπονται σε καθεμία από τις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι) όπου 
κάθε εν προβόλω τεχνικό επί πασσάλων αγκυρώνεται («δένεται») σε δύο σημεία μέσω 
μεταλλικών διαδοκίδων (κατά πλάτος της οδού) με οριζόντια αγκύρια μήκους 7m εντός του 
ανάντη βραχώδους πρανούς της οδού. 

 
10) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Φ0,80 m (ΟΔΟΒ.26.2):  Η εργασία αφορά τις απαιτούμενες εργασίες για 

την κατασκευή φρεατοπασσάλων διαμέτρου Φ0,80m από σκυρόδεμα C20/25.  
Συγκεκριμένα, 10 πάσσαλοι Φ80 μήκους 9.0m και 8 πάσσαλοι Φ80 επίσης μήκους 9.0m 
προβλέπονται για τη διαμόρφωση των εν προβόλω τεχνικών επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1 
(Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι) αντιστοίχως. Επιπλέον, 36 Πάσσαλοι διαμέτρου Φ80 και 
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μήκους 7.0μ προβλέπονται για τη θεμελίωση του τοιχίου αντιστήριξης του μεταβατικού 
επιχώματος στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) εντός της κοίτης του ποταμού Τρικεριώτη. 

 
11) ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C8/10 

(ΟΔΟΒ.29.1.1):  Η εργασία αφορά τη διαμόρφωση εξομαλυντικών στρώσεων (στρώσεις 
καθαριότητας) από σκυρόδεμα C8/10 (Β10) και πάχους 10cm κάτω από την επιφάνεια 
έδρασης των νέων τεχνικών και συγκεκριμένα: κάτω από τους πασσαλόδεσμους των 
τεχνικών επέκτασης της ΘΕΣΗΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι) και κάτω από τους 
εκατέρωθεν των τεχνικών αυτών τοίχους πρόσβασης.  Επιπλέον, στρώση εξομάλυνσης 
πάχους 10cm προβλέπεται και κάτω από τον πασσαλόδεσμο της πασσαλοθεμελίωσης του 
νέου τοιχίου αντιστήριξης του μεταβατικού επιχώματος της οδού στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα). 

 
12) ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ κλπ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

C12/15 (ΟΔΟΒ.29.2.2):  Η εργασία αφορά τη διαμόρφωση στρώσης εξομάλυνσης 
μεταβλητού πάχους (καθώς εξαρτάται από τη μορφολογία της επιφάνειας του βραχώδους 
υποστρώματος της οδού και της εργασίες εκσκαφής) από σκυρόδεμα C12/15 και μέσου 
πάχους 20cm κάτω από την επιφάνεια έδρασης του νέου τεχνικού επέκτασης της 
υφιστάμενης οδού στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα).  Εντός της στρώσης εξομάλυνσης τοποθετείται 
πλέγμα οπλισμού Τ196 άνω παρειάς για την ενίσχυση του σκυροδέματος στην έδραση των 
προκατασκευασμένων εν προβόλω δοκών έναντι τοπικών διαρρήξεων (ως οπλισμός 
διάσπασης από τις τάσεις επαφή). 

 
13) ΛΙΘΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C8/10 (ΥΔΡ9.14):  Η εργασία αφορά τη τμηματική πλήρωση 

του κενού ανάντη του νέου τοιχίου αντιστήριξης (επί πασσάλων) του μεταβατικού 
επιχώματος της οδού στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) με λιθόδεμα από ισχνό σκυρόδεμα C8/10.  Η 
στρώση αυτή διαμορφώνεται κάτω από το μεταβατικό επίχωμα και εσωτερικά του 
πασσαλοδέσμου ύψους 1.00μ προκειμένου να προστατεύσει το νέο μεταβατικό επίχωμα της 
οδού από την πιθανή υποσκαφή του από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που 
σημειώνονται στο σημείο αυτό του ποταμού Τρικερίωτη.  Το πάχος της στρώσης από 
λιθόδεμα θα καλύπτει σε κάθε περίπτωση το ύψος του πασσαλοδέσμου και κατά την έννοια 
του πλάτους θα εκτείνεται είτε ως το πόδα του βραχώδους ανάντη πρανούς είτε κατά 3m 
από την έσω παρειά του πασσαλοδέσμου. 

 
14) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

ΓΕΦΥΡΩΝ κλπ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 (ΟΔΟΒ.29.3.1):  Η εργασία αφορά αφενός μεν τη 
διαμόρφωση στρώσεων προστασίας στεγάνωσης και ρύσεων επί της άνω επιφάνειας του 
καταστρώματος των τεχνικών επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1, 2 & 3 από σκυρόδεμα C16/10, 
μεταβλητού πάχους (7~16cm) κατά πλάτος των τεχνικών, και αφετέρου τη κατασκευή 
δύσκαμπτου οδοστρώματος πάχους τουλάχιστον 15cm και μήκους 50m στη ΘΕΣΗ 4 
(Μεσοκώμη). 

 
15) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΡΕΙΘΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ κλπ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 (ΟΔΟΒ.29.4.1):  Η εργασία αφορά 
την κατασκευή των κρασπέδων των πεζοδρομίων με Ο/Σ C20/25 τόσο επί των νέων τεχνικών 
επέκτασης της οδού και στις 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ όσο και επί των τοίχων πρόσβασης 
εκατέρωθεν των τεχνικών επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1 & 2. 
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16) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΟΙΧΩΝ, ΘΩΡΑΚΙΩΝ κλπ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
C20/25 (ΟΔΟΒ.29.4.5):  Η εργασία αφορά την κατασκευή των νέων τοίχων πρόσβασης τύπου 
L, εκατέρωθεν των τεχνικών επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1 & 2, από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C20/25. 

 
17) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ, ΘΩΡΑΚΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ, 

ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ κλπ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (ΟΔΟΒ.29.4.23):  Η εργασία 
αφορά την κατασκευή των πασσαλοδέσμων (1η φάση σκυροδέτησης) των τεχνικών 
επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι), την κατασκευή τόσο του 
πασσαλοδέσμου όσο και του κορμού του τοιχίου αντιστήριξης του μεταβατικού επιχώματος 
της οδού στη  ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) καθώς επίσης και την προκατασκευή των εν προβόλω 
προκατασκευασμένων δοκών του τεχνικού επέκτασης της οδού στην ίδια θέση από Ο/Σ 
C25/30. 

 
18) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30 

(ΟΔΟΒ.29.4.24):  Η εργασία αφορά την κατασκευή των σύμμικτων πλακών πάχους 30cm (2η 
φάση σκυροδέτησης) επί των ήδη τοποθετημένων μεταλλικών δοκών (προβόλων) των 
τεχνικών επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι) και την κατασκευή της 
ενιαίας πλάκας πάχους 30cm (2η φάση κατασκευής) επί των επίσης ήδη τοποθετημένων 
προκατασκευασμένων εν προβόλω δοκών Ο/Σ του τεχνικού επέκτασης της οδού στη ΘΕΣΗ 3 
(Χελιδόνα), από Ο/Σ C25/30. 

 
19) ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Β500C ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΟΒ.30.2):  Η 

εργασία αφορά την έντεχνη διαμόρφωση και τοποθέτηση των ράβδων οπλισμών των 
προδιαγραφόμενων Τεχνικών Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχετικά 
σχέδια της μελέτης του έργου. 

 
20) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β500C ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΟΒ.30.3):  Η εργασία 

αφορά την έντεχνη διαμόρφωση και τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος Τ196 εντός 
τόσο των στρώσεων σκυροδέματος (C16/20) προστασίας στεγάνωσης των καταστρωμάτων 
των νέων τεχνικών επέκτασης και στις 3 ΘΕΣΕΙΣ (1, 2 & 3) επεμβάσεων όσο και στη στρώση 
εξομάλυνσης από σκυρόδεμα (C12/15) της ΘΕΣΗΣ 3 (Χελιδόνα) επί της οποίας θα εδραστούν 
οι προκατασκευασμένες εν προβόλω δοκοί (1ης Φάσης Κατασκευής) του τεχνικού επέκτασης 
της οδού.  Επιπλέον, η εργασία αφορά την τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος 
#Φ8/20 στη κάτω παρειά του δύσκαμπτου οδοστρώματος που προβλέπεται στη ΘΕΣΗ 4 
(Μεσοκώμη). 

 
21) ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.00mm, ΤΥΠΟΥ SYMDECK75 ή ΑΝΑΛΟΓΟΥ (ΟΔΟΣΧ.Ν-03):  Η εργασία αφορά 
την τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλυβδόφυλλων, τραπεζοειδούς διατομής, ύψους μέχρι 
75mm, ελαστικής ροπής αντίστασης τουλάχιστον Wel=35cm2/m και από χάλυβα ποιότητας 
τουλάχιστον S320 σύμφωνα με το ΕΝ1993 ή S250 σύμφωνα με το ΕΝ 10346:2015.  Τα 
χαλυβδόφυλλα χρησιμοποιούνται ως μεταλλότυποι για τη χύτευση της πλάκας στο εν 
προβόλω τμήμα του τεχνικού επέκτασης στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) και τοποθετούνται 
αμφιέρειστα μεταξύ των ήδη τοποθετημένων προκατασκευασμένων δοκαριών. 

 
22) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΚΟΙ/ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ S355 (ΟΔΟΣΧ.Ν-01):  Η εργασία αφορά την 

τοποθέτηση μεταλλικών δοκών-προβόλων στους πασσαλοδέσμους των τεχνικών επέκτασης 
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της οδού στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι).  Πρόκειται για συγκολλητές 
διατομές διπλού ταυ με μεταβλητό ύψος μειούμενο προς το ελεύθερο άκρο, 
διαμορφωμένες από χάλυβα S355.  Οι δοκοί στερεώνονται στους πασσαλοδέσμους σε ήδη 
τοποθετημένα αγκύρια εντός του σώματος του πασσαλοδέσμου πριν τη σκυροδέτηση του.  
Οριζοντιογραφικά, τοποθετούνται σε θέσεις πασσάλων με αποτέλεσμα να προβλέπονται 10 
μεταλλικοί δοκοί για τη ΘΕΣΗ 1 και 8 δοκοί για τη ΘΕΣΗ 2.  Επί των δοκών και του τμήματος 
του πασσαλόδεσμου θα σκυροδετηθεί η πλάκα καταστρώματος πάχους 30cm.  Η στερέωση 
του ξυλότυπου για την χύτευση του σκυροδέματος μεταξύ των μεταλλικών δοκών 
προτείνεται να υλοποιηθεί με καδρόνια διαστάσεων 7.5x15cm (πxυ) ανά 30cm από ξύλο 
ποιότητας C24, τα οποία θα εδράζονται στο κάτω πέλμα των μεταλλικών διατομών.  Επί των 
ξύλινων δοκών θα τοποθετηθεί το πέτσωμα. 

 
23) ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ NELSON C450 (ΟΔΟΣΧ.Ν-02):  Η εργασία αφορά την 

στερέωση-συγκόλληση διατμητικών συνδέσμων, τύπου NELSON ποιότητας C450, στο άνω 
πέλμα των μεταλλικών δοκών – προβόλων για την εξασφάλιση της σύμμικτης λειτουργίας 
των δοκών με τη πλάκα καταστρώματος των τεχνικών κατά πλάτος επέκτασης της οδού στη 
ΘΕΣΗ 1 (Μοναστηράκι) & στη ΘΕΣΗ 2  (Παπαρούσι).  Σε κάθε δοκάρι συγκολλούνται 13 
ζεύγη συνδέσμων διαμέτρου 22mm και ύψους 15cm, και διατάσσονται ανά 20cm. 

 
24) ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΒ.36):  Η εργασία αφορά τις εργασίες 

διπλής επάλειψης με ασφαλτικό υλικό, τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριμένου τύπου, όλων 
των δομικών στοιχείων των τεχνικών από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία βρίσκονται σε 
επαφή με εδαφικό υλικό επίχωσης, ήτοι οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχίων πρόσβασης 
εκατέρωθεν των τεχνικών επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι), οι 
εσωτερικές πλευρικές παρειές των πασσαλοδέσμων των τεχνικών αυτών επέκτασης, οι 
εσωτερικές παρειές και η στέψη του τοιχίου αντιστήριξης (επί πασσαλοθεμελίωσης) του 
μεταβατικού επιχώματος της οδού στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα) και τέλος οι πλευρικές παρειές 
των προκατασκευασμένων εν προβόλω δοκών Ο/Σ του τεχνικού επέκτασης στη ΘΕΣΗ 3. 

 
25) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ ΚΑΙ 

ΤΣΙΜΕΝΤΙΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΔΟΒ.37.2):  Η εργασία αφορά τις εργασίες στεγάνωσης 
της άνω επιφάνειας του καταστρώματος των τεχνικών επέκτασης και στις (3) ΘΕΣΕΙΣ 
επεμβάσεων, με την έντεχνη εφαρμογή διπλής στρώσης ασφαλτόπανου.  Η στεγάνωση 
πραγματοποιείται κάτω από το σκυρόδεμα C16/20 προστασίας και ρύσεων.  Η ακριβής ζώνη 
εφαρμογής της στεγάνωσης οριζοντιογραφικά καθορίζεται στα σχετικά σχέδια της μελέτης 
του έργου. 

 
26) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (ΟΔΟΒ.38):  Η εργασία 

αφορά τις εργασίες στεγάνωσης της άνω επιφάνειας του καταστρώματος των τεχνικών 
επέκτασης και στις (3) ΘΕΣΕΙΣ επεμβάσεων, με την εφαρμογή ειδικών μεμβρανών.  Η 
στεγάνωση πραγματοποιείται κάτω από το σκυρόδεμα C16/20 προστασίας και ρύσεων.  Η 
ακριβής ζώνη εφαρμογής της στεγάνωσης οριζοντιογραφικά καθορίζεται στα σχετικά σχέδια 
της μελέτης του έργου. 

 
27) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΟΔΟΒ.44):  Η εργασία αφορά τις εργασίες 

στεγάνωσης των δύο κατακόρυφων αρμών μεταξύ των (3) τμημάτων από τα οποία 
αποτελείται το τοιχίο αντιστήριξης με πασσαλοθεμελίωση εντός της κοίτης του ποταμού 
Τρικελιώτη στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα).  Η στεγάνωση προβλέπεται με την τοποθέτηση ελαστικής 
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ταινίας (waterstop) στο μέσο του πάχους του τοίχου σε θέση αρμού διαμορφώνοντας 
κατάλληλα τους οπλισμούς των άκρων των τμημάτων του τοιχίου όπως φαίνεται στις 
σχετικές λεπτομέρειες των σχεδίων της μελέτης του έργου. 

 
28) ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ & 

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (ΟΔΟΒ.43.1+ΟΔΟΒ.43.2):  Η εργασία αφορά τις 
εργασίες σφράγισης των αρμών μεταξύ των ανεξάρτητων φορέων τεχνικών που έρχονται σε 
επαφή ήτοι των οριζόντιων αρμών μεταξύ των τοιχίων πρόσβασης και των τεχνικών 
επέκτασης στις ΘΕΣΕΙΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι), και των κατακόρυφων αρμών 
μεταξύ των τμημάτων του τοιχίου αντιστήριξης με πασσαλοθεμελίωση εντός της κοίτης του 
ποταμού Τρικεριώτη στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα). Η σφράγιση στους μεν οριζόντιους αρμούς 
επιτυγχάνεται με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη (μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου, 
συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- rubber asphalt) 
εφαρμοζόμενη εν θερμώ και εφαρμόζεται στην άνω ακμή του αρμού, ενώ στους δε 
κατακόρυφους αρμούς εφαρμόζεται πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ασφαλτικός στόκος) 
εφαρμοζόμενη εν θερμώ και στις δύο κατακόρυφες ακμές του αρμού.  

 
29) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΔΟΒ.64.1+ΥΔΡ5.10+ΥΔΡ12.11.03):  Η εργασία αφορά τη 

διαμόρφωση στραγγιστηρίων κατά μήκος των τεχνικών για την αποστράγγιση των 
κατεισδυόμενων υδάτων από το σώμα των μεταβατικών επιχωμάτων.  Επομένως, 
εφαρμόζεται εσωτερικά (ανάντη πλευρά) των τοιχίων πρόσβασης εκατέρωθεν των τεχνικών 
επέκτασης της ΘΕΣΗΣ 1 (Μοναστηράκι) & 2 (Παπαρούσι) και κατά μήκος των 
πασσαλοδέσμων (ανάντη πλευρά)  των τεχνικών επέκτασης στις θέσεις αυτές. Επιπλέον, 
εφαρμόζεται κατά μήκος και εσωτερικά (ανάντη πλευρά) του τοιχίου αντιστήριξης με 
πασσαλοθεμελίωση εντός της κοίτης του ποταμού Τρικεριώτη στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα).   

 
30) ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 300x300mm, 

κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ΥΔΡ11.01.03.21):  Η εργασία αφορά την εγκατάσταση 
καλυμμάτων επί των φωλιών (φρεάτια 30x30cm) που διαμορφώνονται στις κεφαλές 
αγκύρωσης των μόνιμων ελαφρώς προεντεταμένων αγκυρίων που εφαρμόζονται σε καθένα 
από τα 19 προκατασκευασμένα εν προβόλω δοκάρια του τεχνικού επέκτασης στη ΘΕΣΗ 3 
(Χελιδόνα).  

 
31) ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,10m & ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10m (Π.Τ.Π. 

Ο-155) (ΟΔΟ_ΣΧ.Γ.1.2+ΟΔΟ_ΣΧ.Γ.2.2):  Η εργασία αφορά τη διαμόρφωση στρώσεων 
υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας σε όλο το πλάτος και μήκος των οδικών τμημάτων που 
αναφέρονται οι επεμβάσεις πλην της κάτοψης του καταστρώματος των τεχνικών επέκτασης 
όπου εκεί προβλέπονται μόνο το σκυρόδεμα προστασίας της μόνωσης και ρύσεων και οι 
ασφαλτικές στρώσεις. 

 
32) ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 

ΠΑΧΟΥΣ 0,05m ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΟΔΟΔ.3+ΟΔΟ_ΣΧ.Δ.8.1):  Η εργασία αφορά 
τη κατασκευή των προβλεπόμενων ασφαλτικών στρώσεων, ήτοι ασφαλτικής προεπάλειψης 
και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm, σε όλο το πλάτος και 
μήκος των οδικών τμημάτων που αναφέρονται οι επεμβάσεις. 

 
33) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΟΔΟΕ.4.1+ΟΔΟΕ.4.2):  Η εργασία αφορά τη τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε όλο το μήκος όπου προβλέπεται κράσπεδο ήτοι επί των τοίχων 
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πρόσβασης εκατέρωθεν των τεχνικών επέκτασης της ΘΕΣΗΣ 1 & 2 και επί των τεχνικών 
επέκτασης και στις 3 ΘΕΣΕΙΣ επεμβάσεων.  Τα κιγκλιδώματα διαμορφώνονται από δομικό 
χάλυβα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου του έργου και 
στερεώνονται επί του κρασπέδου από Ο/Σ σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των σχεδίων της 
μελέτης του έργου.. 

 
34) ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ W2 

(ΟΔΟΕ.1.1.6):  Η εργασία προβλέπει την εγκατάσταση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας σε όλο το μήκος του τοιχίου αντιστήριξης (με πασσαλοθεμελίωση) του 
μεταβατικού επιχώματος στη ΘΕΣΗ 3 (Χελιδόνα).  Τα στηθαίο τοποθετείται με έμπηξη εντός 
του επιχώματος και η διαμόρφωσή του θα ικανοποιεί τα σχετικώς αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ-
ΣΑΟ. 

 
Σημειώνεται ότι η καθεμία από όλες τις παραπάνω εργασίες θα περιλαμβάνουν όσα αναφέρονται 
στο οικείο άρθρο του περιγραφικού τιμολογίου του έργου και θα ικανοποιούν τα αναφερόμενα στις  
ισχύουσες σχετικές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Καρπενήσι     06/06/2018 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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