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1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ζ 7ε Δπαξρηαθή Οδφο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ηκήκαηα Μεζζήλε – Δχα θαη Δχα – Λάκπαηλα, 

θαηαζθεπάζζεθαλ, ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε κέζν πιάηνο νδνχ 

5,50 κέηξα, ην νπνίν ήηαλ επαξθέο γηα ηα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο, 

δειαδή ν κηθξφο θπθινθνξηαθφο θφξηνο, νη πνιχ κηθξέο ηαρχηεηεο θαη ην κηθξφ κήθνο 

βαξέσλ νρεκάησλ.   

Σν ηκήκα «Μεζζήλε έσο αξρή Παξάθακςεο Δχαο» μεθηλά απφ ηε ζπκβνιή ηνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ Μεζζήλεο κε ηελ 7ε Δπαξρηαθή Οδφ, βφξεηα ηνπ ρεδίνπ Πφιεο ηεο 

Μεζζήλεο θαη αθνχ δηαζρίζεη πεξηνρέο ησλ Οηθηζκψλ Μαπξνκαηίνπ, Μνζρνρσξίνπ, 

Καξηεξνιίνπ, Πηπεξίηζαο θαη ηνλ Οηθηζκφ Σξηφδνπ θαηαιήγεη ζηελ Αξρή ηεο Παξάθακςε 

Δχαο.   

Σν ηκήκα «Σέινο Παξάθακςεο Δχαο έσο Λάκπαηλα»  μεθηλά απφ ην ηέινο ηεο Παξάθακςεο 

Δχαο, κεηά ην ξέκα Ληγίδη, ζην ηέινο ηνπ Οηθηζκνχ Δχαο θαη αθνχ δηαζρίζεη ηνλ Οηθηζκφ 

Αξηζηνδήκεην θαηαιήγεη δηαθφζηα (200) κέηξα, πεξίπνπ, κεηά ηνλ ππάξρνληα Ηζφπεδν 

Κφκβν κε ηελ 22α Δπαξρηαθή Οδφ εληφο ηνπ Οηθηζκνχ Λάκπαηλα.  

Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο ησλ δχν ηκεκάησλ είλαη αξθεηά κεγάινο, αθνχ εμππεξεηεί ηηο 

θηλήζεηο πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ Γήκσλ Μεζζήλεο θαη Οηραιίαο φπσο επίζεο 

θαη πνιιψλ Οηθηζκψλ πνπ επξίζθνληαη είηε θαηά κήθνο ηεο νδνχ είηε εμππεξεηνχληαη, 

έκκεζα, κέζσ δξφκνπ ζχλδεζεο πνπ θαηαιήγεη ζηελ Δπαξρηαθή νδφ.  

Ο ξφινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνχ, ζηελ επξχηεξε θπθινθνξία ηεο πεξηνρήο εληζρχεηαη, γηαηί, 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Κνξίλζνπ -  Σξίπνιεο – Καιακάηαο θαη κέζσ 

ηνπ ηζφπεδνπ θφκβνπ ζχλδεζεο, κε ηελ Δζληθή Οδφ 82 (Καιακάηα – Πχινο) θαη ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νδνχ ηεο Μεζζήλεο, δηνρεηεχεηαη ε θπθινθνξία πξνο ηελ Αξραία Μεζζήλε, 

απνηειψληαο ηκήκα ηεο θπξηφηεξεο δηαδξνκήο πξνο ηηο ζεκαληηθέο αξραηφηεηεο απηήο. 

 Ζ 7ε Δπαξρηαθή Οδφο, ιεηηνπξγεί σο δξφκνο ζχλδεζεο δχν Γήκσλ ηεο Μεζζελίαο 

(Οηραιίαο θαη Μεζζήλεο), εμππεξέηεζεο, αθνχ δηνρεηεχεη ηελ θίλεζε απφ ηνπο Οηθηζκνχο 

ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πξνο ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη πξνο ηελ Καιακάηα, κεηαθνξάο ησλ 

αγξνηηθψλ πξνηφλησλ θαη παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη δξφκνο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηνπξηζηηθφο, 

αθνχ απνηειεί ηκήκα ηεο επξχηεξεο ζχλδεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Αξραίαο 

Μεζζήλεο, ηεο Αλδξνχζαο, ηνπ Αλδξνκνλάζηεξνπ κε ην Αεξνδξφκην ηεο Μεζζελίαο, ηηο 

παξαζαιιάζηεο πεξηνρέο θαη ηε Νέα Δζληθή Οδφ Σξίπνιεο – Καιακάηαο.  

To ηκήκα Μεζζήλε – Δχα – Λάκπαηλα ηεο 7εο Δπαξρηαθήο Οδνχ έρεη πνιιαπιφ ξφιν σο 

πξνο ηελ εμππεξέηεζε, πνπ πξνζθέξεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΒΑΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Σν έξγν δηαθξίλεηαη ζε δχν (2) δηαθεθξηκέλα ηκήκαηα : 

 Τπνηκήκα «Μεζζήλε έσο Αξρή Παξάθακςεο Δχαο», κήθνπο 5,652 ρικ.. 

 Τπνηκήκα «Σέινο Παξάθακςεο Δχαο έσο Λάκπαηλα», κήθνπο 2,758 ρικ.. 

ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα παξαθάησ : 

α. Ζ ζπλνιηθή δηαπιάηπλζε θαη ησλ δχν (2) ππνηκεκάησλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

δηαηνκή θαηά ΟΜΟΔ ηχπνπ «β2ζ» - πιάηνπο θπθινθνξίαο 11,0κ., είηε ηχπνπ «β2» - 

πιάηνπο θπθινθνξίαο 8,00κ., ζε νξηζκέλα ππνηκήκαηα. 

β. Ζ δηαπιάηπλζε ησλ ππαξρφλησλ νρεηψλ, ε θαηαζθεπή λέσλ νρεηψλ, ε θαηαζθεπή  

ηνίρσλ αληηζηήξημεο, ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ, ζε εκηαζηηθά θαη αζηηθά ηκήκαηα, ε 

θαηαζθεπή επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ ηξηγσληθήο δηαηνκήο θαη ε θαηαζθεπή εξεηζκάησλ 

ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ. Ζ εξγαζίεο ζα γίλνπλ θαη ζηα δχν ππνηκήκαηα. 

γ. Ζ ζήκαλζε (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε) θαζψο θαη ε αζθάιηζε (ζηεζαία αζθαιείαο) 

ζην ζπλνιηθφ κήθνο θαη ησλ δχν ππνηκεκάησλ. 

δ. Ζ θαηαζθεπή θιεηζηνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ, εληφο ησλ Οηθηζκψλ 

Αξηζηνδεκείνπ θαη Λάκπαηλαο. 

ε. Ο νδνθσηηζκφο ηζφπεδσλ θφκβσλ θαη αζηηθψλ ηκεκάησλ.  

 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

3.1 Σκήκα «Μεζζήλε – Αξρή Παξάθακςεο Δχαο»  

Σν ηκήκα Μεζζήλε – Δχα, έρεη θαηεχζπλζε απφ Νφην πξνο Βνξξά. Ξεθηλάεη απφ ηε 

ζπκβνιή ηνπ Κφκβνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ Μεζζήλεο κε ηελ 7ε Δπαξρηαθή Οδφ ζηε 

Υ.Θ. 0+000 θαηεπζχλεηαη βφξεηα θαη θαηαιήγεη ζηελ αξρή ηεο Παξάθακςεο Δχαο ζηε Υ.Θ. 

5+652,41 δειαδή έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 5.652,41 κέηξα. 

 ην ηκήκα απηφ, γίλεηαη βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο νδνχ, κε κηθξή κεηαβνιή ηεο 

νξηδνληηνγξαθηθήο ράξαμεο θαη αιιαγή ηεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο ππάξρνπζαο νδνχ (ηππηθή 

δηαηνκή κεγαιπηέξνπ πιάηνπο θπθινθνξνχκελεο νδνχ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

ζπλζήθεο αζθαινχο θαη νκαιήο θπθινθνξίαο, ν απμεκέλνο θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηεο 

πεξηνρήο θαη ε βειηίσζε ηεο απνξξνήο, ηεο αλάληε πεξηνρήο θαη απνζηξάγγηζεο ηεο νδνχ. 

Ζ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειεηψκελεο νδνχ είλαη ε β2ζ, δίτρλε, ε νπνία έρεη εχξνο 

θαηαζηξψκαηνο 14,00 κέηξα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 11,00 κέηξα επηθάλεηα θπθινθνξίαο 

(4,00 κέηξα αλά ισξίδα θαηεχζπλζεο θαη Λ.Δ.Α. 1,50 κέηξα) θαη 1,50 κέηξα έξεηζκα ή 

πεδνδξφκην, εθαηέξσζελ, ζε κε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο αληίζηνηρα. ε νξηζκέλεο 

εκηαζηηθέο αζηηθέο πεξηνρέο ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο δηακφξθσζεο (θηίξηα, καληξφηνηρνη, 

θ.ι.π.) εθαξκφδεηαη ηππηθή δηαηνκή β2, δίτρλε, κε εχξνο θαηαζηξψκαηνο 11,00 κέηξσλ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ 8,00 κέηξα επηθάλεηα θπθινθνξίαο (4,00 κέηξα αλά ισξίδα 
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θαηεχζπλζεο, ρσξίο Λ.Δ.Α.) θαη πεδνδξφκην πιάηνπο 1,50 κ., εθαηέξσζελ. ηηο εκηαζηηθέο 

πεξηνρέο, δειαδή απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ ζηε Μεζζήλε έσο ην ηέινο ηνπ Οηθηζκνχ Σξηφδνπ, 

ζηε Υ.Θ. 4+352,00, πξνηείλνληαη πεδνδξφκηα, επεηδή αλαπηχζζεηαη Οηθηζηηθά, ην ζχλνιν 

ηεο Πεξηνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνπκε ηελ αλάπιαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο πνπ δηαζρίδεη ε ππφ κειέηε νδφο.  

Σν έξγν απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο θαηαζθεπάδεηαη επί ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ. Σα 

ρσκαηνπξγηθά αθνξνχλ, θπξίσο, ηελ αθαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ θαη ηεο 

νδνζηξσζίαο,  ηελ εμπγίαλζε ησλ εδαθψλ εθηφο ηεο νδνχ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ 

ππαξρφλησλ πξαλψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί ην ρσκαηνπξγηθφ ηεο λέαο νδνχ. ηα 

κηθξά ηκήκαηα φπνπ πξνβιέπνληαη νξχγκαηα γίλεηαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ. Ζ 

νδνζηξσζία θαηαζθεπάδεηαη ζην ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο νδνχ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη  

πξνβιεπφκελεο επηθιίζεηο ηεο νδνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδεηαη  αζθαιηφζηξσζε ζε 

δχν ζηξψζεηο (αζθαιηηθή βάζε θαη αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο).  

Απφ πιεπξάο απνξξνήο νκβξίσλ πξνηείλνληαη λέα ηερληθά θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ 

ηερληθψλ, ελψ παξάιιεια πξνβιέπνληαη απνξξνή ησλ νκβξίσλ έσο ηνπο πιεζηέζηεξνπο 

θπζηθνχο απνδέθηεο. Δπεθηείλνληαη επηά πιαθνζθεπείο, δχν ζνισηνί νρεηνί θαη 

θαηαζθεπάδεηαη έλαο θηβσηνεηδήο νρεηφο. Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη ή επεθηείλνληαη είθνζη 

ζσιελσηνί νρεηνί. Γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ θαηαζθεπάδνληαη 

πιεπξηθέο δηακνξθψζεηο πνπ νδεγνχλ ηα φκβξηα ζην πιεζηέζηεξν ηερληθφ θαη ε επίθιηζε ζε 

επζπγξακκία είλαη -2,5%. Σέινο θαηαζθεπάδνληαη ηερληθά έξγα αληηζηήξημεο ηεο νδνχ 

(ηνίρνη) θαη πιεπξηθέο δηακνξθψζεηο γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ (επελδεδπκέλα 

θαλάιηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Γηα .Α.Ο. πξνηείλνληαη κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 θαη ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο W3, θαη 

εθαξκφδεηαη νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε ζην ζχλνιν ηεο νδνχ. Πξνηείλεηαη δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνχ ζηα εκηαζηηθά ηκήκαηα ηεο Μεζζήλεο θαη ηεο  Σξηφδνπ, ζηνπο ηζφπεδνπο 

θφκβνπο θαη ηηο ηζφπεδεο δηαζηαπξψζεηο. Σέινο πξνβιέπεηαη αληηθαηαζηάζεηο θαη 

κεηαθνξέο δηθηχσλ χδξεπζεο, παξνρψλ χδξεπζεο θαη δηθηχσλ Ο.Σ.Δ., πνπ αλαπηχζζνληαη 

παξάιιεια κε ηελ ππάξρνπζα νδφ θαη κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ λένπ έξγνπ, εληφο ηεο δψλεο 

απαιινηξίσζεο. ην ηκήκα Μεζζήλε – Δχα ηεο 7εο Δπαξρηαθήο Οδνχ θαηαζθεπάδεηαη έλαο 

ηεηξαζθειήο Ηζφπεδνο Κφκβνο, ηχπνπ Γ3, πιήξσο δηακνξθσκέλνο, ζηε ζπκβνιή κε ηελ 3ε 

Δπαξρηαθή Οδφ, ελψ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ζπκβνιέο θαηαζθεπάδνληαη ηξηζθειείο ή 

ηεηξαζθειείο Ηζφπεδνη Κφκβνη ηχπνπ Α1 (απιή δηακφξθσζε θφκβνπ δηαζηαχξσζεο)   

 

3.2 Σκήκα «Σέινο Παξάθακςεο Δχαο έσο Λάκπαηλα»  

Σν ηκήκα Δχα - Λάκπαηλα, έρεη θαηεχζπλζε απφ Νφην πξνο Βνξξά. Ξεθηλάεη απφ ην ηέινο 

ηεο Παξάθακςεο Δχαο, αθξηβψο κεηά ηε γέθπξα ζην ξέκα Ληγίδε, ζηε Υ.Θ. 0+100 

θαηεπζχλεηαη βφξεηα, πξνο Μειηγαιά θαη θαηαιήγεη ζην ηέινο ηνπ λένπ Ηζφπεδνπ Κφκβνπ 

πξνο Αξραία Μεζζήλε, ζηε Υ.Θ. 2+858,00 δειαδή έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 2.758,00 κέηξα. ην 

ηκήκα απηφ, γίλεηαη βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο νδνχ, κε κε κηθξή κεηαβνιή ηεο 

νξηδνληηνγξαθηθήο ράξαμεο θαη αιιαγή ηεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο ππάξρνπζαο νδνχ (ηππηθή 
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δηαηνκή κεγαιπηέξνπ πιάηνπο θπθινθνξνχκελεο νδνχ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

ζπλζήθεο αζθαινχο θαη νκαιήο θπθινθνξίαο, ν απμεκέλνο θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηεο 

πεξηνρήο θαη ε βειηίσζε ηεο απνξξνήο ηεο αλάληε πεξηνρήο θαη απνζηξάγγηζεο ηεο νδνχ. 

Ζ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειεηψκελεο νδνχ είλαη ε β2ζ, δίτρλε, ε νπνία έρεη εχξνο 

θαηαζηξψκαηνο 14,00 κέηξα ην νπνίν απνηειείηαη απφ 11,00 κέηξα επηθάλεηα θπθινθνξίαο 

(4,00 κέηξα αλά ισξίδα θαηεχζπλζεο θαη Λ.Δ.Α. 1,50 κέηξα). ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, εληφο 

ησλ Οηθηζκψλ Αξηζηνδήκεην θαη Λάκπαηλα, ην θαηάζηξσκα έρεη εχξνο 13,00 κέηξα, 

απνηεινχκελν, απφ 10,00 κέηξα επηθάλεηα θπθινθνξίαο θαη πεδνδξφκηα 1,50 κέηξα 

εθαηέξσζελ.  

Σν έξγν απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο θαηαζθεπάδεηαη επί ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ. Σα 

ρσκαηνπξγηθά αθνξνχλ, θπξίσο, ηελ αθαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ θαη ηεο 

νδνζηξσζίαο,  ηελ εμπγίαλζε ησλ εδαθψλ εθηφο ηεο νδνχ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ 

ππαξρφλησλ πξαλψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί ην ρσκαηνπξγηθφ ηεο λέαο νδνχ. ηα 

κηθξά ηκήκαηα φπνπ πξνβιέπνληαη νξχγκαηα γίλεηαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ. Ζ 

νδνζηξσζία θαηαζθεπάδεηαη ζην ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο νδνχ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη  

πξνβιεπφκελεο επηθιίζεηο ηεο νδνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδεηαη  αζθαιηφζηξσζε ζε 

δχν ζηξψζεηο (αζθαιηηθή βάζε θαη αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο).  

Απφ πιεπξάο απνξξνήο νκβξίσλ πξνηείλνληαη λέα ηερληθά θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ 

ηερληθψλ, ελψ παξάιιεια πξνβιέπνληαη απνξξνή ησλ νκβξίσλ έσο ηνπο πιεζηέζηεξνπο 

θπζηθνχο απνδέθηεο. Δπεθηείλνληαη δχν θηβσηνεηδήο νρεηνί θαη θαηαζθεπάδνληαη ηξεηο 

θηβσηνεηδείο νρεηνί. Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη ή επεθηείλνληαη ηξεηο ζσιελσηνί νρεηνί. Γηα 

ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ θαηαζθεπάδνληαη πιεπξηθέο δηακνξθψζεηο 

πνπ νδεγνχλ ηα φκβξηα ζην πιεζηέζηεξν ηερληθφ θαη ε επίθιηζε ζε επζπγξακκία είλαη -2,5%. 

Σέινο θαηαζθεπάδνληαη ηερληθά έξγα αληηζηήξημεο ηεο νδνχ (ηνίρνη) θαη πιεπξηθέο 

δηακνξθψζεηο γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ (επελδεδπκέλα θαλάιηα νξζνγσληθήο 

δηαηνκήο. Δληφο ησλ Οηθηζκψλ Αξηζηνδεκείνπ θαη Λάκπαηλαο θαηαζθεπάδεηαη θιεηζηφ δίθηπν 

νκβξίσλ. Γηα .Α.Ο. πξνηείλνληαη κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 

ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 θαη ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο W3, θαη εθαξκφδεηαη νξηδφληηα θαη 

θαηαθφξπθε ζήκαλζε ζην ζχλνιν ηεο νδνχ. Πξνηείλεηαη δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ ζηα 

ηκήκα ηεο νδνχ εληφο ησλ Οηθηζκψλ Αξηζηνδεκείνπ θαη Λάκπαηλαο. Σέινο πξνβιέπεηαη 

αληηθαηαζηάζεηο θαη κεηαθνξέο δηθηχσλ χδξεπζεο, παξνρψλ χδξεπζεο θαη δηθηχσλ Ο.Σ.Δ., 

πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ηελ ππάξρνπζα νδφ θαη κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ λένπ 

έξγνπ, εληφο ηεο δψλεο απαιινηξίσζεο. ην ηκήκα Δχα – Λάκπαηλα ηεο 7εο Δπαξρηαθήο 

Οδνχ θαηαζθεπάδεηαη έλαο ηεηξαζθειήο Ηζφπεδνο Κφκβνο, ηχπνπ Γ3, πιήξσο 

δηακνξθσκέλνο, ζηε ζπκβνιή κε ηελ 22α Δπαξρηαθή Οδφ (πξνο Αξραία Μεζζήλε), ελψ ζε 

φιεο ηηο ππφινηπεο ζπκβνιέο θαηαζθεπάδνληαη ηξηζθειείο ή ηεηξαζθειείο Ηζφπεδνη Κφκβνη 

ηχπνπ Α1 (απιή δηακφξθσζε θφκβνπ δηαζηαχξσζεο) 
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3.3 Λεηηνπξγία ηεο αξηεξίαο θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.  

Καηά ηε πεξίνδν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

αξηεξίαο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

πγθεθξηκέλα θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε 

εξγνηαμηαθή, νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη  

θαηάιιειε θσηεηλή εξγνηαμηαθή ζήκαλζε, ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη, ψζηε λα 

ππάξρεη αζθαιήο θαη νκαιή θπθινθνξία ηηο πξσηλέο θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Σέινο ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπληνληζκφο γηα ηελ εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο, 

ζηα ηκήκαηα πνπ γίλνληαη ηα έξγα. 

 

 

4 ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

4.1 Δξγαζίεο Οδνπνηίαο  

4.1.1 Υσκαηνπξγηθά 

Δηδηθφηεξα: 

1. Πξηλ απφ θάζε εξγαζία εθζθαθήο εηδνπνηείηαη ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. 

2. Γίλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ππνγείσλ θαη ελαεξίσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., πνπ εκπνδίδνπλ ηε 

θαηαζθεπή, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ε θαζαίξεζε ησλ επηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην εχξνο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ε απνςίισζε ηεο πεξηνρήο θαηάιεςεο ησλ νδψλ. 

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηα πξντφληα ησλ θαζαηξέζεσλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζα 

παξαδνζνχλ ηα ΑΔΚΚ ζε ρψξνπο αλάθηεζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ην ΔΓ ΑΔΚΚ. 

3. Γίλεηαη απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, ηα νπνία 

απνκαθξχλνληαη θαη πεγαίλεη κεηαθεξζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ηα ΑΔΚΚ ζε ρψξνπο 

αλάθηεζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ην ΔΓ ΑΔΚΚ..  

4. Γίλεηαη θαηαζθεπή ησλ εθρσκάησλ θαη κεηαθνξά ησλ πξνηφλησλ εθζθαθήο ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο. πγθεθξηκέλα έρεη ππνδεηρζεί ην Γεκνηηθφ νηθφπεδν λφηηα ηνπ 

Οηθηζκνχ Βαιχξαο (βφξεηα ηεο γέθπξαο ηνπ πνηακνχ Μαπξνδνχκαηλα) θαη ην Παιαηφ 

Αεξνδξφκην Σξηφδνπ  . 

5. Γίλεηαη ζηαδηαθή θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη 

ηηο Ο..Μ.Δ.Ο.. Όια ηα επηρψκαηα θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθφ θαηεγνξίαο Δ4. Δπεηδή ηα 

εδάθε είλαη καιαθά ζα ηνπνζεηείηαη γεσχθαζκα ζεκειίσζεο ζηε βάζε ησλ 

επηρσκάησλ.   

7. Γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηά κήθνο ηεο νδνχ ησλ παξάιιεισλ θαη εγθάξζησλ έξγσλ 

αγσγψλ δηέιεπζεο θαισδίσλ θ.ι.π. Γεληθά φιεο νη δηειεχζεηο ησλ αγσγψλ ζα 

ζεκαλζνχλ θαηάιιεια θαηά ηελ θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν. 
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8. Σα δάλεηα ρψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ, ζα ιεθζνχλ 

απφ ην θνληηλφηεξν ιαηνκείν, ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο άδεηεο. 

 

4.1.2 Οδνζηξσζία - Αζθαιηηθά 

Σν νδφζηξσκα ηεο 7εο Δπαξρηαθήο νδνχ, αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη : 

1. Τπφβαζε κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ, θαηαζθεπαδφκελε ζχκθσλα κε ηε ΔΣΔΠ 05-03-

03-00, ζε κία (1) ζηξψζε είηε δχν (2) ζηξψζεηο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10κ., 

εθάζηε . 

3. Βάζε κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ, θαηαζθεπαδφκελε ζχκθσλα κε ηε ΔΣΔΠ 05-03-03-

00, ζε δχν (2) ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο 0,20κ. (2 Υ 0,10κ.). 

4. Αζθαιηηθή Πξνεπάιεηςε, θαηαζθεπαδφκελε θαηά ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 

5. Μία αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο, θαηαζθεπαδφκελε θαηά ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, ζε κία 

ζηξψζε πάρνπο 0,05κ. 

6. Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

7. Μία αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο, θαηαζθεπαδφκελε θαηά ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, ζε 

κία ζηξψζε πάρνπο 0,05κ. 

ην πθηζηάκελν ζψκα ηεο νδνχ, ζα πξνεγεζεί απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ παιαηνχ 

αζθαιηηθνχ θαη ηεο νδνζηξσζίαο κε απφζεζε ζε ρψξν αλαθχθισζεο. ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη νδνζηξσζία ζην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ απφ ηελ αξρή, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηηο θαηάιιειεο επηθιίζεηο ηεο νδνχ (ακθηθιηλέο 

νδφζηξσκα).  

 

4.2 Τδξαπιηθέο εξγαζίεο (Απνρέηεπζε θαη απνζηξάγγηζε νκβξίσλ) 

χκθσλα κε ηε κειέηε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ε πξνζηαζία ηεο νδνχ απφ εμσηεξηθέο ιεθάλεο 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ εγθαξζίσλ ηερληθψλ θαη ηάθξσλ ζπλέρεηαο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηνλ 

ζρεηηθφ πίλαθα ζην επφκελν θεθάιαην ησλ Σερληθψλ Έξγσλ. 

χκθσλα κε ηε κειέηε ε απνρέηεπζε νκβξίσλ ηνπ νδνζηξψκαηνο, εληφο ησλ Οηθηζκψλ 

Αξηζηνδεκείνπ θαη Λάκπαηλαο, ζα γίλεη κε ηελ θαηαζθεπή θιεηζηψλ αγσγψλ νκβξίσλ. 

ε άιια νδηθά ηκήκαηα θαηαζθεπάδνληαη επελδεδπκέλα θαλάιηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο, είηε 

θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα είηε εθηφο ησλ πεδνδξνκίσλ, θαηά κήθνο ηεο αξηεξίαο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε.  

Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη επελδπκέλεο ηάθξνη ηξηγσληθήο δηαηνκήο γηα ηελ απνρέηεπζε 

νκβξίσλ ηνπ νδνζηξψκαηνο, νη νπνίεο απνξξένπλ ζηα εγθάξζηα ηερληθά. 
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4.3 Σερληθά Έξγα 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη, ηνίρνπο αληηζηεξίμεσο, επεθηάζεηο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ 

(ζσιελσηψλ θαη θηβσηνεηδψλ νρεηψλ), επελδεδπκέλεο ηάθξνπο ηξηγσληθήο δηαηνκήο θαη 

εξείζκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 

 ην ηκήκα Μεζζήλε – Αξρή Παξάθακςεο Δχαο, πξνηείλνληαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

ηερληθψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ επέθηαζε πθηζηακέλσλ. Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη  ηνίρνη 

αληηζηεξίμεσο ζηα επηρψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θάπνησλ, θηηζκάησλ  

πγθεθξηκέλα επεθηείλνληαη 7 ππάξρνληεο πιαθνζθεπείο νρεηνί θαη 2 ζνισηνί νρεηνί θαη 

θαηαζθεπάδνληαη ηα έξγα εμφδνπ θαη εηζφδνπ απηψλ. Καηαζθεπάδεηαη έλαο λένο 

θηβσηνεηδήο νρεηφο κε έξγν εηζφδνπ (πηεξπγφηνηρνο αλάληε) θαη θαλάιη εμφδνπ πνπ 

νδεγεί ζε ππάξρνληα θπζηθφ απνδέθηε (επελδεδπκέλε ηάθξν). 

Δπίζεο επεθηείλνληαη 3 ππάξρνληεο ζσιελσηνί νρεηνί θαη θαηαζθεπάδνληαη ηα έξγα 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ απηψλ. Καηαζθεπάδνληαη 12 λένη ζσιελσηνί νρεηνί κε ηα έξγα 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ απηψλ. 

Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη 6 ηνίρνη αληηζηεξίμεσο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο 

χςνπο 1,00 κέηξνπ θαη 0,50 κ. 

Γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο κειεηψκελεο νδνχ, 

θαηαζθεπάδνληαη επελδπκέλεο αλνηθηνί ηάθξνη νξζνγσληθήο δηαηνκήο αλάληε θαη θαηάληε 

ηνπ δξφκνπ, θαηά κήθνο απηνχ. 

Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη θιεηζηά θαλάιηα επελδεδπκέλα νξζνγσληθήο δηαηνκήο 0,5 Υ 0,5 

θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά απηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επηζθέςηκα ηα θιεηζηά θαλάιηα, γηα θαζαξηζκφ ή γηα απιή επηηήξεζε, πξνηείλεηαη λα 

θαιπθηνχλ κε αθαηξνχκελεο πιάθεο πάρνπο 0,10 κ., κήθνπο 0,70 κ. θαη πιάηνπο 0,50 κ.. 

Σν βάξνο ησλ πξνηεηλφκελσλ πιαθψλ επηηξέπεη ζε δχν άηνκα λα ζεθψζνπλ κία πιάθα. 

Γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηνπ θπθινθνξνχκελνπ νδνζηξψκαηνο 

πξνηείλνπκε λα θαηαζθεπαζζνχλ πιεπξηθά ζηφκηα πδξνζπιινγήο, κήθνπο 0,80 κ. θαη 

χςνπο 0,14 κ., ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θάζεηε πιεπξά ηνπ θξαζπέδνπ, αλά 50 

κέηξα πεξίπνπ. Σα φκβξηα ζα απνξξένπλ κέζσ 3 εγθηβσηηζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ 

Φ200, αλά ζηφκην πδξνζπιινγήο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζηνκίσλ πδξνζπιινγήο ζα 

είλαη ν ειαηφο ρπηνζίδεξνο.  

Σέινο θαηάληε θάπνησλ νρεηψλ, ζπγθεθξηκέλα ηνπ 1 ηνπ Π1 ηνπ 5 ηνπ 8 ηνπ 10 θαη 

ηνπ 19, επεηδή δελ ππάξρεη απνξξνή ησλ νκβξίσλ ζε θπζηθνχο απνδέθηεο, 

πξνηείλνπκε ηε δηάλνημε ρσκάηηλσλ ηάθξσλ 3,0 Υ 1,0, απφ ηελ έμνδν ηνπ ηερληθνχ έσο 

ηνλ πιεζηέζηεξν θπζηθφ απνδέθηε.  

Σέινο απφ ηελ Υ.Θ.0+000,00 έσο ηελ Υ.Θ.1+850,00 θαη απφ ηελ Υ.Θ.3+800,00 έσο ηελ 

Υ.Θ.4+250,00, φπνπ ν δξφκνο εδξάδεηαη πάλσ ζε ςακκίηεο θαη κάξγεο, φπσο καο 

αλαθέξεη θαη ε Γεσινγηθή Μειέηε, πξνηείλεηαη λα γίλεη εμπγίαλζε 0,40 κέηξα, φπνπ αθνχ 

ηνπνζεηήζνπκε γεσχθαζκα θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ επάλσ γεσχθαζκα φπιηζεο 

επηρσκάησλ (γεψπιεγκα), ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηήζνπκε, αδξαλή ιαηνκηθά πιηθά, 
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θαηεγνξίαο Δ4 πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπκε ηελ θαηαζθεπή καο θαη λα πξνζηαηεχζνπκε 

ην επίρσκα. 

 ην ηκήκα Σέινο Παξάθακςεο Δχαο - Λάκπαηλα, πξνηείλνληαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

ηερληθψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ επέθηαζε πθηζηακέλσλ. Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη  ηνίρνη 

αληηζηεξίμεσο ζηα επηρψκαηα θαζψο θαη επελδεδπκέλα θαλάιηα. 

πγθεθξηκέλα επεθηείλνληαη επηά (7) ππάξρνληεο νρεηνί κε θαηαζθεπή αληηζηνίρσλ 

θηβσηνεηδψλ νρεηψλ θαη θαηαζθεπάδνληαη ηα έξγα εμφδνπ θαη εηζφδνπ απηψλ.  

Καηαζθεπάδνληαη πέληε (5) λένη θηβσηνεηδήο νρεηνί κε έξγα εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 

Δπεθηείλνληαη δχν (2) ππάξρνληεο ζσιελσηνί νρεηνί θαη θαηαζθεπάδνληαη ηα έξγα 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ απηψλ. Καηαζθεπάδνληαη έμε (6) λένη ζσιελσηνί νρεηνί κε ηα έξγα 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ απηψλ. 

Καηαζθεπάδνληαη αλάληε θαη θαηάληε θάπνησλ νρεηψλ επελδεδπκέλα θαλάιηα 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπκε ηα αλάληε φκβξηα κέζσ ησλ νρεηψλ 

πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο θαηάληε θπζηθνχ απνδέθηεο. Οη δηαζηάζεηο ησλ θαλαιηψλ ζα 

είλαη 2,0 Υ 2,0 θαη 0,5 Υ 1,0. Δπεηδή ηα θαλάιηα πξνηείλνληαη ζε ζέζεηο φπνπ 

θπθινθνξνχλ άλζξσπνη, πξνηείλεηαη λα ζθεπαζζνχλ κε ζράξεο δαπέδσλ απφ 

ρπηνζίδεξν.   

Καηαζθεπάδνληαη ηνίρνη αληηζηεξίμεσο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο χςνπο 2,00 

κέηξνπ έσο 0,50 κέηξν. 

Σέινο απφ ηελ Υ.Θ.0+000,00 έσο ηελ Υ.Θ.0+450,00, απφ ηελ Υ.Θ.1+200,00 έσο ηελ 

Υ.Θ.1+300,00 θαη απφ ηελ Υ.Θ.1+750,00 έσο ηελ Υ.Θ.1+950,00, φπνπ ν δξφκνο 

εδξάδεηαη πάλσ ζε ςακκίηεο θαη κάξγεο, φπσο καο αλαθέξεη θαη ε Γεσινγηθή Μειέηε, 

πξνηείλνπκε ζηελ βάζε ησλ επηρσκάησλ ζην ζεκείν επαθήο ηνπο κε ην θπζηθφ έδαθνο, 

λα ηνπνζεηήζνπκε γεσχθαζκα θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ επάλσ γεσχθαζκα φπιηζεο 

επηρσκάησλ (γεψπιεγκα), ζηε ζπλέρεηα άκκν θαη αδξαλή πιηθά πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπκε ηελ θαηαζθεπή καο θαη λα πξνζηαηεχζνπκε ην επίρσκα.   

 

 

4.4 Έξγα ήκαλζεο - αζθάιεηαο 

4.4.1 ηεζαία Αζθαιείαο 

Θα ηνπνζεηεζνχλ θάζε ζηεζαία αζθαιείαο ζηελ 7ε Δπαξρηαθή Οδφ ζηα ηκήκαηα «Μεζζήλε 

έσο αξρή Παξάθακςεο Δχαο» θαη «ηέινο Παξάθακςεο Δχαο έσο Λάκπαηλα» ζε εθαξκνγή 

ησλ ΟΜΟΔ-ΑΟ. (πζηήκαηα Αλαραίηεζεο Οδψλ). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην παξαθάησ ζηεζαίν αζθαιείαο: 

- ηεζαίν αζθαιείαο ραιχβδηλν ηχπνπ N2/W3 κε απνιήμεηο (ΑΑ) 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο ηνπνζεηνχληαη κε έκπεμε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο 

ΟΜΟΔ-ΑΟ. ηηο ζέζεηο πξνζαξκνγήο κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηεζαία, ΣΔ-1, ΣΔ-4 θαη ΜΟ-1. 
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4.4.2 Καηαθφξπθε ήκαλζε 

Θα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη πηλαθίδεο (πιεξνθνξηαθέο, ξπζκηζηηθέο, αλαγγειίαο θηλδχλνπ θαη  

πξφζζεηεο πηλαθίδεο) ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ έρεη εθπνλεζεί, απφ ηνλ Αλάδνρν 

Μειεηεηή κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ΟΜΟΔ-ΚΑ θαη ηηο Ο..Μ.Δ.Ο.. 

Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ σο πηλαθίδεο κε αλαθιαζηηθφ ππφβαζξν 

απφ κεκβξάλε ΣΤΠΟΤ Η θαη κε γξαθή απφ κεκβξάλε ΣΤΠΟΤ Η. 

Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν : 

- Γχν πηλαθίδεο ζηα άθξα ηεο νδνχ γηα ηελ ζήκαλζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οη 

πηλαθίδεο απηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θάζε θαηεχζπλζεο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ 

ηκήκαηνο θαη νη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

- Σα νπνηαδήπνηε έξγα ζήκαλζεο – αζθάιηζεο ρξεηαζζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

ηα νπνία ζα πξνβιεθζνχλ θαηά ηηο κειέηεο ζήκαλζεο ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ 

πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

4.4.3 Οξηδφληηα ήκαλζε 

Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη νξηδφληηα ζήκαλζε 

φισλ ησλ νδψλ θαη ησλ θφκβσλ,. Ζ δηαγξάκκηζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζήκαλζεο 

πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη κε πιηθφ ζεξκνπιαζηηθφ ή ςπρξνπιαζηηθφ, πςειήο αληνρήο θαη 

αλαηαλαθιαζηηθφηεηαο. 

Καηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεη πξνζσξηλή δηαγξάκκηζε γηα ηηο εθηξνπέο ηεο 

θπθινθνξίαο θαη γηα φπνην άιιν ιφγν απαηηεζεί, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ζήκαλζεο ησλ 

έξγσλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

4.4.4 Δξγνηαμηαθή ήκαλζε 

Θα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ ηα νπνηαζδήπνηε έξγα ζήκαζλεο – 

αζθάιεηαο ρξεηαζζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία ησλ 

νρεκάησλ θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αζθαιείαο. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζε δξφκν ππφ ζχγρξνλε θπθινθνξία ζα εθαξκφδεηαη ε  

εξγνηαμηαθή ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ζήκαλζεο 

εθηεινχκελσλ έξγσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΗΠΑ/νηθ/502/9.7.03 απφθαζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.. 

 

4.5 Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

4.5.1 ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 

Γηα νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο 7εο Δπαξρηαθήο Οδνχ, πξνβιέπεηαη κνλφπιεπξε εγθαηάζηαζε 

θσηηζηηθψλ, ζην άθξν ηεο νδνχ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα παξαθάησ: 
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Φσηηζηηθά ζψκαηα : Ηζρχνο 250W 

Ύςνο  ηζηψλ (Ζ) (θέληξν 

θσηηζηηθψλ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ νδνζηξψκαηνο) 

: 12,00 m  

Σνπνζέηεζε ηζηψλ : ηελ  πιεπξηθή  δψλε   

Μήθνο βξαρηφλσλ (d) (νξηδφληηα 

πξνβνιή) 

: Σέηνην ψζηε ην θέληξν ηνπ θσηηζηηθνχ λα 

βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

Κιίζε βξαρηφλσλ : 10ν 

Απφζηαζε κεηαμχ ηζηψλ : 26m 

 

4.5.2 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ -PILLARS 

4.5.2.1 Γίθηπν Γηαλνκήο 

Σν ειεθηξηθφ δίθηπν απφ θάζε πίιιαξ (πίλαθα δηαλνκήο) κέρξη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα  πνπ 

ηξνθνδνηεί ζα είλαη ππφγεην. Σα ππφγεηα θαιψδηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπο κέζα ζε ειεθηξνινγηθέο ζσιήλεο. 

Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη πνιπαηζπιελίνπ ΡΔ εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

90mm, νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 bars. Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε βάζνο 70 εθ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κεραληθή αληνρή ησλ ζσιήλσλ (ιφγσ αηηηνινγεκέλσλ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ) ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη κε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξν-

ζσιήλεο βαξέσο ηχπνπ κε πξάζηλε εηηθέηα  4". 

Γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ ζηηο δηαβάζεηο δξφκσλ  ην δίθηπν ζα θαηαζθεπαζζεί κε γαιβαλη-

ζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο 4" βαξέσο ηχπνπ κε πξάζηλε εηηθέηα θαη ζα εγθαηαζηαζεί θαη έλαο 

εθεδξηθφο κε νδεγφ. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ απηψλ θαηαιήγνπλ πάληα ζε θξεάηην θαισ-

δίσλ. 

ηηο δηαβάζεηο ησλ δξφκσλ νη ζσιήλεο  ζα πξνζηαηεχνληαη κε εγθηβσηηζκφ ηνπο κέζα ζε 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

Σν ππφγεην δίθηπν ζα θαηαζθεπαζηεί κε θαιψδηα ηχπνπ ΝΤΤ δηαηνκήο 4x10mm². 

ε θάζε ζσιήλα  ηνπνζεηνχληαη κφλν θαιψδηα νδηθνχ θσηηζκνχ. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα αθξνθηβψηηα ησλ 

ηζηψλ, δειαδή ην θαιψδην ζα κπαίλεη ζε θάζε ηζηφ, ζα ζπλδέεηαη ζην αθξνθηβψηην θαη ζα 

κπαηλνβγαίλεη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ επφκελνπ ηζηνχ. Μέζα ζην θξεάηην πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηε βάζε θάζε ηζηνχ, ζα αθήλεηαη κήθνο θαισδίνπ ηνπιάρηζηνλ 1.0 κ. 

H ηξνθνδφηεζε θάζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδηθνχ θσηηζκνχ απφ ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, 

ζα γίλεηαη κε θαιψδην ηχπνπ ΝΤΤ δηαηνκήο 3Υ1.5mm². 

Γηα ην ηξάβεγκα ησλ θαισδίσλ ζην ππφγεην δίθηπν ζα πξνβιεθζνχλ θξεάηηα. Πξνβιέπεηαη 

πάληνηε έλα θξεάηην ζηε πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε θάζε ηζηνχ ελζσκαησκέλν ζε απηή. 

Μεκνλσκέλα θξεάηηα  πξνβιέπνληαη ζηηο δηειεχζεηο δξφκσλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξψ-

ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θιπ.  

Ζ έιμε ησλ θαισδίσλ εληφο ηνπ ζσιήλα ζα γίλεηαη κέζσ νδεγνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα. 
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4.5.2.2 Γεηψζεηο 

Γηα ηελ γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο νδηθνχ θσηηζκνχ ζα πξνβιεθζεί γπκλφο ράιθηλνο αγσγφο 

πνιχθισλνο δηαηνκήο 25 mm², ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην έδαθνο θαη ζα νδεχεη 

παξάιιεια (ζηελ ίδηα ηάθξν) κε ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην ησλ ηζηψλ. 

Σν αθξνθηβψηην θάζε ηζηνχ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο κέζσ γπκλνχ ράιθηλνπ αγσ-

γνχ δηαηνκήο 16 mm². Ζ ζχλδεζε ησλ δχν αγσγψλ ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ζθηγθηήξσλ κέ-

ζα ζην θξεάηην ηεο βάζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ, απφ φπνπ πεξλάεη θαη ν αγσγφο γείσζεο. 

Ο αγσγφο γείσζεο ζα ζπλδεζεί επίζεο πξνο ηε ζηεγαλή δηαλνκή κέζα ζην πίιιαξ. 

Ο αγσγφο γείσζεο ζα ζπλδεζεί ηέινο θαη κε ειεθηξφδην γείσζεο. Ζιεθηξφδηα γείσζεο 

πξνβιέπνληαη ζην ηέινο θάζε ηξνθνδνηηθήο γξακκήο. ε θάζε pillar πξνβιέπεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηξίγσλνπ γείσζεο απνηεινχκελνπ απφ ηξία ειεθηξφδηα γείσζεο Φ17x500 κε 

ραιχβδηλε ςπρή, ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλε, κε πάρνο επηράιθσζεο 254κm, εληφο 

θξεαηίνπ ειέγρνπ γείσζεο, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 30x30x40cm, κε θάιπκκα απφ 

ειαηνρπηνζίδεξν θιάζεο Β125 θαη αλάγιπθε ζήκαλζε γείσζεο. 

 

4.5.2.3 Πίιιαξ Ηιεθηξνθσηηζκνχ 

Πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ηξία (3) πίιιαξ, ζην ππνηκήκα «Μεζζήλε έσο αξρή 

Παξάθακςεο Δχαο». 

Σν πξψην πίιιαξ ζα είλαη νθηψ αλαρσξήζεσλ, ην δεχηεξν ζα είλαη είθνζη αλαρσξήζεσλ θαη 

ην ηξίην ζα είλαη ηξηάληα αλαρσξήζεσλ.  

ην δεχηεξν ππνηκήκα «Σέινο Παξάθακςεο Δχαο έσο Λάκπαηλα», ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν 

πίιιαξ ηξηάληα αλαρσξήζεσλ.  

Σα Πίιιαξ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο Απφθαζεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

ΔΖ1/Ο/481/2.7.86 (ΦΔΚ 573Β/9.9.86), πνπ έρεη σο αθνινχζσο: 

Κάζε πίιιαξ ζα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε απφ ηα νπνία ζην έλα ζα εγθαηαζηαζεί ν κεηξεηήο 

ηεο ΓΔΖ θαη ε ζπζθεπή Σ.Α.. (Σειερεηξηζκφο Αθνπζηηθήο πρλφηεηαο) θαη ζην άιιν ή ζηε-

γαλή δηαλνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη νη εληνιέο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θσηηζκνχ ζα δίλν-

ληαη είηε απφ ηελ ζπζθεπή ΣΑ , είηε απφ εμσηεξηθφ θσηνθχηηαξν, είηε ρεηξνθίλεηα. Ζ 

επηινγή κεηαμχ απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγηάο ζα γίλεηαη κέζσ επηινγηθνχ 

 πεξηζηξνθηθνχ δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ. Οη εληνιέο ζα ελεξγνπνηνχλ αληίζηνηρνπο 

ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο πνπ ζα ειέγρνπλ θάζε επί κέξνπο θχθισκα θσηηζκνχ. 

Σν θσηνθχηηαξν ζα είλαη βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ ζηεγαλφ ΗΡ54 θαη ζα δηαζέηεη ξχζκηζε 

ζηάζκεο θσηηζκνχ (ζε lux) θαη αξγή απφθξηζε ηεο ηάμεο ησλ 2 min. Σν θσηνθχηηαξν ζα 

ηνπνζεηεζεί ζε ηζηφ δίπια ζην πίιιαξ ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ νδνθσηηζκφ. 

Σν pillar ζα είλαη πίλαθαο βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλφο κε βαζκφ πξνζηαζίαο 

ΗΡ54 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  

ην δεμηφ κέξνο ηνπ πίιιαξ ζα εγθαηαζηαζεί ε ζηεγαλή δηαλνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα φξ-

γαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ. 
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Σν πίιιαξ ζα πεξηέρεη : 

- Γεληθφ δηαθφπηε θαηά DIN 49290 

- Γεληθέο αζθάιεηεο θαηά DIN 49522 

- Απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαηά VDE 0611 

- Ζιεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ θαηά VDΔ 0660 

- Ρειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φπνπ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο) 

- Πξίδα ζνχθν 16Α θαηά DIN 49462 

- Λπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο. 

- Δπηινγηθφο πεξηζηξνθηθφο δηαθφπηεο ηξηψλ ζέζεσλ 

 

ην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ. 

Τπνρξεσηηθά ζα ππάξρεη θαιή θαη ζχκκεηξε εκθάληζε ηεο δηαλνκήο θαη ζα ηεξεζνχλ νη πα-

ξαθάησ γεληθέο αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο: 

 

1. Ζ είζνδνο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε απφ ηελ ΓΔΖ ζα είλαη απφ ην πάλσ κέξνο κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο. 

2. Ζ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ζα είλαη άξηζηα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηερληθή θαη αηζζεηηθή 

άπνςε. Έηζη ηα θαιψδηα πνπ ζα είλαη κνλφθισλα ζα αθνινπζνχλ επζείεο θαη ζχληνκεο 

δηαδξνκέο, ζα είλαη θαιά ζθηγκέλα ζηηο θιέκεο ησλ νξγάλσλ θαη ζα θέξνπλ φπνπ απαη-

ηείηαη ζηα άθξα ηνπο αθξνδέθηεο. 

3. Σα θαιψδηα ηνπ δηθηχνπ ζα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο δηαλνκήο κε θιέκεο βαξέσο ηχπνπ 

ξάγαο, θαη ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε δηαηνκή ψζηε λα θνξηίδνληαη ρσξίο θίλδπλν βιάβεο 

κε ηε κέγηζηε έληαζε πνπ δηαξξέεη ηα αληίζηνηρα φξγαλα. 

 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

4.5.3 ΤΠΟΓΟΜΔ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 

 

Όιεο νη ππνδνκέο θαη ε κεζνδνινγία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ( εθζθαθέο, 

επηρψζεηο,ηνπνζέηεζε ζσιελψλ θαη θαισδίσλ, έιμε θαισδίσλ, γεηψζεηο, θξεάηηα, βάζεηο 

ηζηψλ θιπ)  ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ ΣΠ 1501-05-07-01-00. 

Οη ραιχβδηλνη ηζηνί, νη βάζεηο θαη ε κεζνδνινγία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΣΔΠ ΣΠ 1501-05-07-02-00. 

 

4.5.4 ΙΓΗΡΟΪΣΟΙ 

Οη ηζηνί θσηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλνη κε φζα αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40 -1 -2 -

 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 8, ζα παξάγνληαη απφ βηνκεραλία πνπ θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001 ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ 40-8 απφ 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ή θξαηηθφ εξγαζηήξην. 
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Οη ηζηνί ζα είλαη απνθιεηζηηθά ζηδεξνί (ζηδεξντζηνί) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-

3.  

Οη ηζηνί ζα έρνπλ χςνο  12 κ. ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-2. 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηδεξντζηνί ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο (taper) κε ζρήκα δηα-

ηνκήο oθηαγσληθφ ή θπθιηθφ. Σν ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν πξνο 

4mm. Ζ ηπρφλ δηακήθεο ξαθή ζα  είλαη επζχγξακκε, αθαλήο, ζηεγαλή, κε ζπλερή 

ειεθηξνζπγθφιιεζε (φρη επαγσγηθή ζπγθφιιεζε) ζε ινμνηκεκέλα ειάζκαηα ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο ηκεκάησλ κε ειηθνεηδή ξαθή. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ αλψηαηνπ άθξνπ ησλ ηζηψλ [δηάκεηξνο θαη κήθνο απηνχ αλάινγα πξνο 

ηνλ ηχπν ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θσηηζηηθψλ (επηθαζήκελα θσηηζηηθά, θσηηζηηθά 

βξαρίνλα)] ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-2. 

Ο ηζηφο ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ηε βάζε ηνπ ζα έρεη κεηαιιηθή ζχξα επαξθψλ δηαζηά-

ζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνχ. Οη δηαζηάζεηο 

ηεο ζχξαο ζα επηιέγνληαη απφ ηνλ πίλαθα δηαζηάζεσλ κεηαιιηθψλ ζπξψλ ηεο ΔΝ 40-2 πα-

ξάγξαθνο 4. Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηεο ζχξαο ζα είλαη χςνπο 300 ριζη. θαη αληίζηνηρνπ 

πιάηνπο 85 ριζη., θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-2.  Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ θάησ άθξνπ ηεο ζχξαο απφ ηε βάζε 

ηνπ ηζηνχ ζα είλαη 60 εθ. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληνρήο ηνπ ηζηνχ ζηελ  πεξηνρή ηεο ζχ-

ξαο ζα θαηαζθεπάδεηαη εζσηεξηθή ελίζρπζε κε έιαζκα θαηάιιεινπ πάρνπο ειεθηξνζπγθνι-

ιεκέλν ζε θάζε άθξν ηνπ πξνο ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ζπλδεφκελνπ ζηχινπ, εθηφο εάλ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο, φηη ε αληνρή ηνπ ηζηνχ ζην ηκήκα απηνχ, φπνπ π-

πάξρεη ζπξίδα, επξίζθεηαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα φξηα. ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο 

ειάζκαηνο ελίζρπζεο, ην άθξν ηνπ ειάζκαηνο ζα εηζέξρεηαη θαη' ειάρηζηνλ 0.20 κ. ζηνλ ηζηφ 

θαλνληθήο δηαηνκήο, εθαηέξσζελ ησλ άθξσλ ηεο ζπξίδαο. 

Ζ ζχξα ζα θιείλεη κε θαηάιιειν πνξηάθη απφ έιαζκα ηδίνπ πάρνπο θαη ζρήκαηνο κε ηνλ π-

πφινηπν ηζηφ, ην νπνίν ζηελ θιεηζηή ηνπ ζέζε δελ ζα εμέρεη ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ζηδεξντζηνχ. 

Ζ ζηεξέσζή ηνπ επί ηνπ ηζηνχ ζα γίλεηαη κε αλνμείδσηνπο θνριίεο πνπ δελ ζα εμέρνπλ ηνπ ε-

ιάζκαηνο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα εμαζθαιίδεη ζηηβαξή θαη ζηαζεξή ζηεξέσζε επί ηνπ ηζηνχ. 

ηελ εμσηεξηθή θαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηά ηνπο νη ζηδεξντζηνί ζα πξνζηαηεπζνχλ κε ζεξ-

κφ βαζχ γαιβάληζκα ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-4.1 

Σν ειάρηζην βάξνο πξνζηαζίαο ζε ζεξκφ γαιβάληζκα ηεο επηθάλεηαο ησλ ζηδεξντζηψλ ζα 

είλαη ίζν πξνο 450 g/m² ή 65 κm. 

Ο ζηδεξντζηφο ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε βάζε πνπ ζα θέξλεη θαη ηα κπνπιφληα γηα ηε ζηε-

ξέσζή ηνπ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ πάλσ ζηε βάζε, ζα γίλεη ε ηειηθή δηακφξθσζε 

ηεο επηθάλεηαο ηεο βάζεο, δειαδή θάιπςε ησλ πεξηθνριίσλ κε γξάζν ή βαδειίλε θαη ηειηθή 

πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία 
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4.5.4.1 ηδεξντζηνί χςνπο 12,0 κ. 

Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε πιάθα δηαζηάζεσλ 400 x 400 ριζη. θαη 

ειάρηζηνπ πάρνπο 10 ριζη. θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλνο ζ’ απηή. Θα θέξεη ηέζζεξα (4) 

εληζρπηηθά πηεξχγηα ζηήξημεο 10 ριζη ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ χςνπο 200 ριζη. θαη 

βάζεο 90 ριζη. Ζ πιάθα έδξαζεο ζα θέξεη θεληξηθή νπή δηακέηξνπ 100 ριζη. γηα ηε 

δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαζψο θαη ηέζζεξηο (4) θπθιηθέο νπέο Φ 30 

ριζη. γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζε ήινπο θνριίσζεο (κπνπιφληα) δηακέηξνπ 24 ριζη. 

Γίλνληαη δεθηέο θαη νπέο ζρήκαηνο (νβάι) 30x50ριζη.  

Οη ηέζζεξηο (4) θνριίεο αγθχξσζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ πνπ παθηψλνληαη ζηε βάζε απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα έρνπλ δηάκεηξν 24 ριζη θαη ειάρηζην κήθνο κέζα ζηε βάζε απφ 

ζθπξφδεκα ίζν πξνο 500 ριζη, ζα θαηαιήγνπλ δε ζε ζπείξσκα ζην πάλσ ηνπο άθξν (έμσ 

απφ ηε βάζε) ζε κήθνο 150 ριζη θαιά επεμεξγαζκέλν. Οη ηέζζεξηο θνριίεο ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά ηεηξαγψλνπ (κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ 

θνριίσλ) ίζε πξνο 300 ριζη.  Οη ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο ζα ζπγθξαηνχληαη κε 

ζηδεξνγσλίεο 30x30x3 ριζη. πνπ ζα είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ ζ’ απηνχο θαη νη 

νπνίεο ζα έρνπλ δηάηαμε ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ ζην θάησ κέξνο ησλ θνριίσλ θαη “ρηαζηί” 

ιίγν πξηλ απφ ην ζπείξσκά ηνπο. 

Σν ζχζηεκα ησλ θνριίσλ αγθχξσζεο ζην εθηεζεηκέλν ηνπο ηκήκα θαη επηπιένλ ζε ηκήκα 

100 ριζη. πνπ βπζίδεηαη ζην ζθπξφδεκα ηεο βάζεο φπσο επίζεο θαη ηα πεξηθφριηα (δχν ζε 

θάζε θνριία αγθχξσζεο) θαη παξεκβιήκαηα ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα κε ζεξκφ βαζχ 

γαιβάληζκα (κε ηελ πξνβιεπφκελε θπγνθέληξεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν NF E 27-005), 

κε κέζν πάρνο επέλδπζεο (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 1461-1973 (F) θαη ηελ 

πξνδηαγξαθή NF Α 91-122) ίζν πξνο 450gr/m γξακ. αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

πξνζηαηεπφκελε επηθάλεηαο (65κm). 

 

4.5.4.2        Βάζεηο ηδεξντζηψλ 

Οη βάζεηο ησλ ζηδεξντζηψλ ζηηο πιεπξέο ησλ δξφκσλ ζα είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαη ζα έρνπλ ελζσκαησκέλν ην θξεάηην γηα ην ηξάβεγκα ησλ θαισ-

δίσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ βάζεσλ απηψλ γηα ηνπο ηζηνχο 

δίλνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 

4.5.4.3       Βξαρίνλεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ 

Γηα ηνπο βξαρίνλεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 

40 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 8. 

Οη βξαρίνλεο απηνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ  απφ ζηδεξνζσιήλεο κε κεηαιιηθφ πεξηιαίκην 

(ρνάλε) δηακέηξνπ d2 = 42 ή 60 mm κε αληίζηνηρα κήθε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 10a θαη 10b 

θαη ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-7, κε ηελ ηζρχνπζα 

παξαηήξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ηδίνπ πξνηχπνπ. 

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο Απφθαζεο 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  ΔΖ1/0/481/2.7.86, (ΦΔΚ 573Β/9.9.86) πνπ έρεη σο αθνινχζσο : 
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Πάλσ ζε θάζε ηζηφ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο κνλνχ ή δηπινχ βξαρίνλα γηα ηα  θσηη-

ζηηθά ζψκαηα. Ο βξαρίνλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζηδεξνζσιήλα ζηεξεσκέλνο 

ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ κε εηδηθφ κεηαιιηθφ πεξηιαίκην (ρνάλε) ζπλαξκνινγνχκελνο κε 

κπνπιφληα ή θνριίεο ζηεξέσζεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ αλνμείδσηα ή κε ζπζηνιή θαηάιιε-

ισλ δηαζηάζεσλ. 

Ζ δηάκεηξνο (Φ) ηνπ ζηδεξνζσιήλα ηνπ βξαρίνλα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα δηάθνξα 

κήθε νξηδφληηαο πξνβνιήο (d) κεηαμχ θέληξνπ θσηηζηηθνχ θαη άμνλα ηζηνχ ζα είλαη σο αθν-

ινχζσο : 

 Γηα d <= 2.50 κ. : ζα είλαη ζσιήλα δηακέηξνπ Φ2" κε πάρνο ηνηρψκαηνο 3.65 ριζη. 

 Γηα 2.50 < d <= 3.00 κ. :  ζα είλαη ζσιήλα δηακέηξνπ Φ3" κε πάρνο ηνηρψκαηνο 4.05 

ριζη. 

Βξαρίνλεο κεγαιχηεξνη απφ 3.0 κ. δελ πξνβιέπνληαη. 

 Ζ βάζε ηνπ βξαρίνλα ζα θαηαζθεπαζηεί απφ γαιβαληζκέλν ζσιήλα ρσξίο ξαθή, ηέηνηαο 

δηακέηξνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ηζηνχ. 

Κάζε βξαρίνλαο ζην άθξν ηνπ ζα θαηαιήγεη ζε εηδηθή κεηαιιηθή απφιεμε γηα ηελ ππνδνρή 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 40 – 2.7 ή ζχκθσλα κε ην θσηηζηηθφ 

ζψκα πνπ ζα πξνηείλεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε.  

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ν βξαρίνλαο καδί κε ηε ρνάλε ή ηε ζπζηνιή, ζα πξνζηαηεπζνχλ κε ζεξ-

κφ βαζχ γαιβάληζκα φπσο απηφ ησλ ηζηψλ πνπ πξναλαθέξζεθε κε κέζν πάρνο επέλδπζεο 

ίζν πξνο 450 gr/m² ή 65 κm. Σα ζεκεία ειεθηξνζπγθνιιήζεσο ηνπ βξαρίνλα ζηε ρνάλε ζα 

θαηεξγαζζνχλ επηκειψο πξν ηνπ γαιβαλίζκαηνο. Κάζε ζθέινο ηνπ βξαρίνλα ζα απνηειείηαη 

απφ ζπλερή ζσιήλα απαγνξεπκέλεο ηεο θαηαζθεπήο βξαρίνλα κε ζπγθφιιεζε πεξηζζνηέ-

ξσλ ηκεκάησλ. 

Ο βξαρίνλαο ζα είλαη επζπγξάκκνπ ζρήκαηνο νξηδφληηαο πξνβνιήο θαη θιίζεσο αλαιφγνπ 

πξνο ηε θιίζε πνπ απαηηείηαη γηα ην πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζψκα θαη ε νπνία ζα θπκαίλε-

ηαη κεηαμχ 0 θαη 15 κνηξψλ. 

 

4.5.4.4       Αθξνθηβψηηα ηζηψλ 

Σα αθξνθηβψηηα ηζηψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο Απφθαζεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  

ΔΖ1/Ο/481/2.7.86, (ΦΔΚ 573Β/9.9.86) πνπ έρεη σο αθνινχζσο : 

Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβψηην γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή άθαπζην πιαζηηθφ, ην νπνίν ζα θέξεη 

ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνχκελν πνηήξη κε ηξεηο ηξχπεο γηα θαιψδην κέρξη ΝΤΤ 4Υ10mm². 

ην επάλσ δε κέξνο ζα θέξεη δχν ηξχπεο γηα δηέιεπζε θαισδίσλ κέρξη ΝΤΤ 4Υ2.5mm² θαη 

κεηαιιηθνχο ή πιαζηηθνχο ζηππηνζιίπηεο.  

Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο βαξέσο ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα εμα-

ζθαιηζηεί ζηαζεξή επαθή ησλ αγσγψλ. Οη  δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηε 

βάζε θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κφλσ-

ζε. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θπιηλδξηθέο αζθάιεηεο πιήξεηο, θαζψο θαη θνριίεο νξεηράιθηλνη, νη 

νπνίνη ζα βηδψλνληαη ζε ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζψκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο 
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απηνί ζα θέξνπλ παμηκάδηα, ξνδέιεο θιπ. γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ραιθνχ γείσζεο θαη ηνπ γείσ-

ζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Σν φιν θηβψηην ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειε βάζε πάλσ ζηνλ ηζηφ κε ηε βνήζεηα δχν θνριηψλ 

θαη ζα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζην ζψκα ηνπ θηβσηίνπ κε ηε βνήζεηα δχν ν-

ξεηράιθηλσλ θνριηψλ. Σν πψκα ζα θέξεη πεξηθεξεηαθφ ζηεγαλνπνηεηηθή εζνρή κε ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα, ζηαζεξά ζπγθνιιεκέλε ζε απηή γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ πψκαηνο. 

 

4.5.5 ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ε κεζνδνινγία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ α είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ ΣΠ 1501-05-07-02-00. 

 

 

4.5.5.1 Γεληθά 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα νδηθνχ θσηηζκνχ ζα είλαη ηχπνπ: 

-  LED , ηχπνπ CUT-OFF 

Γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα φπσο θαη ηνπο ιακπηήξεο, ζχκθσλα  κε ηελ Απφθαζε 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΔΚ 967 Β/28.12.94),κέρξη ηελ έθδνζε λέσλ 

πξνδηαγξαθψλ  ηζρχνπλ νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Διιεληθφ Πξφηππν 

ΔΛΟΣ ΔΝ 60598-2-3. 

 

4.5.5.2 Φσηηζηηθφ ζψκα ηζηψλ. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ηζηνχο ζα είλαη ηχπνπ βξαρίνλα. Όπσο 

ήδε αλαθέξζεθε, πξνβιέπνληαη θσηηζηηθά ζψκαηα αηκψλ Ναηξίνπ πςειήο πηέζεσο, ηχπνπ 

CUT-OFF, κε ιακπηήξα ζσιελσηήο κνξθήο ηζρχνο 250W, απφδνζεο 33.200 (>132,8 

Klumen/W)., πξνζηαζίαο ΗΡ66 θαηά ΔΝ 60529. 

Φσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη απζηεξψο ηνπ ηχπνπ CUT - OFF ζχκθσλα κε ηελ CIE (1965). 

Σα θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ην θσηηζηηθφ 

ζψκα, ηνπνζεηνχκελν ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε, λα επηηπγράλεη ηα 

δεηνχκελα θσηνηερληθά κεγέζε ηεο θσηνηερληθήο κειέηεο. 

 

4.5.6   ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΣΙΟ ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

Σν Πίιιαξ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο Απφθαζεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

ΔΖ1/Ο/481/2.7.86 (ΦΔΚ 573Β/9.9.86), πνπ έρεη σο αθνινχζσο: 

Σν Πίιιαξ ζα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε απφ ηα νπνία ζην έλα ζα εγθαηαζηαζεί ν κεηξεηήο ηεο 

ΓΔΖ θαη ε ζπζθεπή Σ.Α.. (Σειερεηξηζκφο Αθνπζηηθήο πρλφηεηαο) θαη ζην άιιν ή ζηεγαλή 

δηαλνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη νη εληνιέο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θσηηζκνχ ζα δίλν-

ληαη απφ ηελ ζπζθεπή ΣΑ, θαη απφ εμσηεξηθφ θσηνθχηηαξν. Οη εληνιέο ζα ελεξγνπνηνχλ 

αληίζηνηρνπο ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο πνπ ζα ειέγρνπλ θάζε επί κέξνπο θχθισκα θσηηζκνχ. 
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Σν θσηνθχηηαξν ζα είλαη βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ ζηεγαλφ ΗΡ54 θαη ζα δηαζέηεη ξχζκηζε 

ζηάζκεο θσηηζκνχ (ζε lux) θαη αξγή απφθξηζε ηεο ηάμεο ησλ 2 min.  

Σν pillar ζα είλαη πίλαθαο βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλφο κε βαζκφ πξνζηαζίαο 

ΗΡ54 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  

Σν pillar ζα θαηαζθεπάδεηαη κε πιαίζην απν ζηδεξνγσλίεο θαη κε καχξε ιακαξίλα (ληεθαπέ) 

πάρνπο 2mm. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ζα γαιβαλίδεηαη ελ ζεξκψ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

Σν ζεξκφ γαιβάληζκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο NF (Γαιιίαο) θαη 

ASTM (ΖΠΑ) γηα Hot Dip Galvanizing θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα : 

 Πξνεηνηκαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο : Καζαξηζκφο απφ βξσκηέο, ιηπαληηθά θαη 

απνμείδσζε απφ ζθνπξηέο θιπ. 

 Πξνζηαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο (prefluxing) : Καζαξηζκφο θαη πξνζηαζία ηεο 

επηθάλεηαο απφ νμεηδψζεηο, πξνεηνηκαζία γηα γαιβάληζκα κε εηδηθέο ξεηίλεο. 

 Θεξκφ γαιβάληζκα κε εκβάπηηζε ζε ιεησκέλν ςεπδάξγπξν 

 Σειηθή επεμεξγαζία (finishing) : ςχμε, απνκάθξπλζε ππεξβνιηθνχ γαιβαλίζκαηνο, 

επηζεψξεζε θιπ. 

Ζ ειάρηζηε επηθάιπςε ζε ςεπδάξγπξν φισλ ησλ επηθαλεηψλ ζα είλαη 65κm ή 450gr/m². 

Όιεο νη επηθάλεηεο ζα είλαη ιείεο, ρσξίο πξνεμνρέο, αγαιβάληζηα ζεκεία θιπ. 

Μεηά ην ζεξκφ γαιβάληζκα ην pillar ζα βάθεηαη σο αθνινχζσο : 

 βαθή κε αζηάξη (primer) εηδηθφ γηα πξφζθπζε ηεο ηειηθήο βαθήο ζε γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα. 

 ηειηθή βαθή κε δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθνχ ρξψκαηνο γθξί δχν ζπζηαηηθψλ κε ειάρηζην 

πάρνο 400κm. 

Δπίζεο ζα δίλεηαη εγγχεζε 10 εηψλ πξφζθπζεο ηεο βαθήο ζην ζεξκφ γαιβάληζκα. 

Οη εμσηεξηθέο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ πίιιαξ ζα είλαη πιάηνο 1.45 κ., χςνο 1.30 κ. θαη βά-

ζνο 0.40 κ., ζα απνηειείηαη απφ δχν κέξε ηα νπνία ζα θιείλνπλ κε ρσξηζηέο ζχξεο θαη εζσ-

ηεξηθψο ζα δηαηξείηαη κε ιακαξίλα πάρνπο 2 mm ζε δχν ρψξνπο. 

Ο έλαο πξνο ηα αξηζηεξά, ζα έρεη πιάηνο 0.60 κ. θαη ζα πξννξίδεηαη γηα ηνλ κεηξεηή θαη ηνλ 

δέθηε ΣΑ ηεο ΓΔΖ θαη ν άιινο πιάηνπο 0.85 κ. γηα ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή. 

Οη πφξηεο ηνπ πίιιαξ ζα θέξνπλ πεξηθεξεηαθά ζηεγαλνπνηεηηθά ιάζηηρα θαη ζα εθάπηνληαη 

πνιχ θαιά θαη ζθηρηά ζε φια ηα ζεκεία κε ην θχξην ζψκα ηνπ πίιιαξ ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ε είζνδνο βξνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο πίλαθαο ζα θέξεη δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή 

πξνεμνρή 4εθ. γηα απνξξνή ησλ βξφρηλσλ πδάησλ. 

ηελ κπξνζηηλή φςε ηεο δεμηάο πφξηαο ηνπ πίιιαξ (ρψξνο δηαλνκήο) ζα αλαγξαθεί κε ρπηά 

ηππνπνηεκέλα γξάκκαηα επηγξαθή δηαζηάζεσλ 40Υ30 εθ. πνπ ζα αλαγξάθεη “Pillar 

Ζιεθηξηθνχ θσηηζκνχ”. Σν ζχλνιν ηεο επηγξαθήο ζα ηνπνζεηεζεί ψζηε ην θέληξν θάζε ζεη-

ξάο γξακκάησλ λα ζπκπίπηεη κε ην λνεηφ θάζεην άμνλα ζην θέληξν ηεο ζχξαο. Ζ αλαγξαθή 

ησλ γξακκάησλ ζα γίλεη κε δηπιή ζηξψζε ιεπθνχ ειαηνρξψκαηνο. 

Σν θάζε πίιιαξ ζα εδξάδεηαη ζε βάζε απν ζθπξφδεκα Β120 ππεξπςσκέλε θαηά 400mm 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ πιεκκχξα. ηελ 

βάζε ηνπ pillar ζα θαηαιήγνπλ νη ππφγεηεο ζσιελψζεηο ησλ θαισδίσλ. ην ζεκείν επαθήο 

ηνπ κε ηε βάζε ζα θέξεη πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσλία πάρνπο 3.5 mm θαη πιάηνπο 40 mm. 
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ηηο 4 γσλίεο ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε ζηε ζηδεξνγσλία ηξηγσληθή ιάκα ζηελ νπνία ζα α-

λνηρζνχλ ηξχπεο γηα λα βηδσζνχλ ηα κπνπιφληα πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βάζε απφ 

ζθπξφδεκα. Σν πίιιαξ πξέπεη λα κπνξεί λα αθαηξεζεί κε απνθνριίσζε. 

Σν πίιιαξ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θαη ζα παξέρεη άλεζε 

ρψξνπ γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ.  Θα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηε θαιή θαη ζχκκεηξε εκθάληζή ηνπ.  

ηνλ ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ΓΔΖ θαη ζηε ξάρε ηνπ πίιιαξ ζα είλαη ζηεξεσκέλε κε θν-

ριίεο θαη πεξηθφριηα επάλσ ζε νδεγνχο απφ γσλίεο ζρήκαηνο Π (πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ 

απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα δηαζηάζεσλ 30X20X2 mm) ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ια-

καξίλα πάρνπο 2 mm γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ νξγάλσλ ηεο ΓΔΖ. Ζ ιακαξίλα ζην ρψξν ηεο 

ΓΔΖ ζα έρεη χςνο 0.60 κ θαη πιάηνο 0.40 κ θαη νη νδεγνί ηεο ζα βξίζθνληαη ζην άθξν ηεο δε-

μηάο θαη αξηζηεξάο πιεπξάο. 

ην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο δηαλνκέο ζα ππάξρεη, ζηεξεσκέλε κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν φπσο πην πάλσ, γαιβαληζκέλε ιακαξίλα χςνπο 1.10 κ. πιάηνπο 0.60 κ. θαη πάρνπο 

2 mm γηα ηε ζηεξέσζε ησλ δηαλνκψλ. 

Σα θιεηδηά θαη ν ηξφπνο καλδάισζεο θαη θάζε άιιε θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα ζα θαίλν-

ληαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ηεο κειέηεο. Σα θιεηδηά θαη νη θιεηδαξηέο ζα είλαη αλνμείδσηα 

βαξέσο ηχπνπ θαη ζα ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά, ην έλα γηα ηνλ ρψξν ηεο ΓΔΖ θαη ην άιιν 

γηα ηνλ ρψξν ηεο δηαλνκήο. Σν δεχγνο απηφ ησλ θιεηδηψλ ζα είλαη ην ίδην γηα φια ηα πίιιαξ 

ηεο εξγνιαβίαο. 

ην δεμηφ κέξνο ηνπ πίιιαξ ζα εγθαηαζηαζεί ε ζηεγαλή δηαλνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα φξ-

γαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ. 

Ζ δηαλνκή ζα απνηειείηαη απφ μερσξηζηφ ζηεγαλφ θηβψηην θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα 

αινπκηλίνπ, πνιπεζηέξα εληζρπκέλν κε παινβάκβαθα ή πνιπθαξβνληθφ πιαζηηθφ. Σν θηβψ-

ηην ζα είλαη άθαπζην, ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη πγξαζίαο ζά-

ιαζζαο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα εμαξηήκαηα ησλ 

δηαλνκψλ θαη ζα ππνινγηζζεί θαηά VDE 0660. Σν θηβψηην ζα θέξεη νπέο κε ηνπο θαηάιιε-

ινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο απφ ηε ΓΔΖ, ηνπ θαισδίνπ 

ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 

Σν θηβψηην ζα πεξηέρεη : 

 Γεληθφ δηαθφπηε θαηά DIN 49290 

 Γεληθέο αζθάιεηεο θαηά DIN 49522 

 Απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαηά VDE 0611 

 Ζιεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ θαηά VDΔ 0660 

 Πξίδα ζνχθν 16Α θαηά DIN 49462 

 Λπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο. 

 Πεξηζηξνθηθφο επηινγηθφο δηαθφπηεο ηξηψλ ζέζεσλ. 

 

ην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ. 

 Ζ δηάηαμε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζα είλαη ε εμήο : 
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 Γεληθφο ηξηπνιηθφο δηαθφπηεο 

 Γεληθέο αζθάιεηεο βξαδείαο ηήμεο 

 Μαγλεηνζεξκηθφο δηαθφπηεο γηα θάζε θχθισκα θσηηζκνχ 

 Ζιεθηξνλφκνο ηζρχνο γηα θάζε θχθισκα θσηηζκνχ 

 

Τπνρξεσηηθά ζα ππάξρεη θαιή θαη ζχκκεηξε εκθάληζε ηεο δηαλνκήο θαη ζα ηεξεζνχλ νη πα-

ξαθάησ γεληθέο αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο: 

 Ζ είζνδνο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε απφ ηελ ΓΔΖ ζα είλαη απφ ην πάλσ κέξνο κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο. 

 Ζ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ζα είλαη άξηζηα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηερληθή θαη αηζζεηηθή 

άπνςε. Έηζη ηα θαιψδηα πνπ ζα είλαη κνλφθισλα ζα αθνινπζνχλ επζείεο θαη ζχληνκεο 

δηαδξνκέο, ζα είλαη θαιά ζθηγκέλα ζηηο θιέκεο ησλ νξγάλσλ θαη ζα θέξνπλ φπνπ απαη-

ηείηαη ζηα άθξα ηνπο αθξνδέθηεο. 

 Σα θαιψδηα ηνπ δηθηχνπ ζα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο δηαλνκήο κε θιέκεο βαξέσο ηχπνπ 

ξάγαο, θαη ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε δηαηνκή ψζηε λα θνξηίδνληαη ρσξίο θίλδπλν βιάβεο 

κε ηε κέγηζηε έληαζε πνπ δηαξξέεη ηα αληίζηνηρα φξγαλα. 

 

 

4.6 ΓΙΚΣΤΑ Ο.Κ.Ω. 

Καηά κήθνο ηεο 7εο Δπαξρηαθήο Οδνχ, ζηα ηκήκαηα Μεζζήλε – Αξρή Παξάθακςεο Δχαο 

θαη Σέινο Παξάθακςεο Δχαο – Λάκπαηλα, πνπ θαηαζθεπάδνληαη, ππάξρνπλ θάπνηα δίθηπα 

Ο.Κ.Ω.. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο ελεκέξσζε γηα 

ηηο ζέζεηο  ησλ αγσγψλ. Δθφζνλ απηνί επεξεάδνληαη, απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ νδψλ, 

ζα κεηαθεξζνχλ ζε θαηάιιειν ρψξν, εθηφο νδνχ ή θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα ή ζηελ 

θεληξηθή λεζίδα, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο  

Δθφζνλ ηα Ο.Κ.Ω. δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα κέηξα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δηθηχσλ πνπ επξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ ζε 

ιεηηνπξγία. 

Οη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε εηδηθή επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ δεκηέο 

ή αηπρήκαηα. 

 

5. ΜΔΛΔΣΔ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη φιεο ηηο κειέηεο πνπ ζα εθπνλήζεη ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ζπκβαηή κε DXF ή DWG, ελψ ηα θείκελα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε 

ASCII files. 

 

6. ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ 

Οη εξγαζίεο νη νπνίεο ζα εθηειεζζνχλ εληφο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο.  
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7. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο», νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ελφο έξγνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ θαη παξάβαζή ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη φρη κφλν ζηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφλ 

θπξψζεηο αιιά θαη ζηελ αθχξσζε απνθάζεσλ, φπσο εληνιέο έξγνπ, πιεξσκέο θ.ι.π., απφ 

νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

Ζ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.), πνπ ηζρχεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν είλαη νη αθφινπζεο :  

- Μειέηε 7εο Δπαξρηαθήο Οδνχ, Σκήκα Μεζζήλε – Δχα, ΑΓΑ : Β4ΜΠΟΡ1Φ-ΑΦΤ 

- Μειέηε 7εο Δπαξρηαθήο Οδνχ, Σκήκα Δχα – Βαιχξα, ΑΓΑ : ΒΛΓ6ΟΡ1Φ-ΒΚ3 

 

 

 
ΣΡΙΠΟΛΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  
 
 
 
 
 
 
 

ΛΤΜΠΔΡΙΟ ΚΟΤΝΑ 
Πνι. Μερ. κε Α΄ β. 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
Ζ Αλ. Πξντζηακέλε  

Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ  
Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 
 
 
 

ΔΤΑΝΘΙΑ ΙΓΔΡΗ 
Πνι. Μερ. κε Α’ β. 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο  

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  
 
 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΓΗ 
Αγξ. Σνπ. Μερ. κε Α’ β. 

 
 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 1010/2020 (ΑΓΑ: Ω9117Λ1-ΕΞΑ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 
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