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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), συντάσσεται κατ’ απαίτηση του άρθρου 3 
(παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 10, 11) του Π.Δ. 305/96 και αποτελεί αρχείο πληροφοριών για τον τελικό 
χρήστη, ο οποίος επικεντρώνεται στην Ασφάλεια και Υγεία. Σκοπός των πληροφοριών είναι να 
ενημερωθούν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη δομή και τις υπηρεσίες που περιγράφονται και 
σχετίζονται με τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
κατά την επικείμενη συντήρηση, επισκευή άλλες εργασίες κατασκευής και τελική καθαίρεση. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης πρέπει να εξασφαλίσει την προετοιμασία του 
ΦΑΥ. Για την ανάληψη αυτού του έργου είναι σημαντικό να καθοριστούν διαδικασίες κατά τα 
στάδια της μελέτης και της κατασκευής του έργου, με στόχο την ανάκτηση και σύγκριση 
στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ. Οι διαδικασίες θα παραθέτουν λεπτομερώς ποιά 
στοιχεία πρέπει να συγκριθούν, συμπεριληφθούν και αποθηκευτούν. 

Ο παρών ΦΑΥ συντάσσεται στο πλαίσιο ανασυντάξεως των Μελετών του οδικού τμήματος 
Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών. 
 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 
 

ΤΜΗΜΑ  Α  Γενικά: 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του έργου και συγκεκριμένα: 

1.        Το είδος του έργου και χρήση αυτού  

2.        Η ακριβής διεύθυνση του έργου  

3.        Ο αριθμός αδείας  

4.       Τα στοιχεία των κυρίων του έργου 

5.       Τα στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 

6.       Τα στοιχεία των υπεύθυνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. 

ΤΜΗΜΑ  Β   Μητρώο του έργου: 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται: 
 
1. Στοιχεία για την εκπόνηση της μελέτης του έργου 
2. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου και ειδικότερα της εγκεκριμένης λύσης της μελέτης. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα γεωμετρικά μεγέθη έργου, τυπική διατομή και τα εκτελεσμένα 
τεχνικά έργα 

3. Ο Τρόπος εκτέλεσης του έργου. 
4. Τα ποσοτικά στοιχεία των εκτελεσθέντων έργων. 
5. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων. 
6. Οι παραδοχές της μελέτης και 
7. Τα σχέδια των έργων και των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν 

 
ΤΜΗΜΑ  Γ Επισημάνσεις: 

Στο τμήμα αυτό περιέχονται στοιχεία που συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο της κατασκευής 
των έργων, μετά το πέρας των σχετικών εργασιών. 
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Επίσης αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και 
τους συντηρητές / επισκευαστές του. 

Ειδικότερα αναφέρονται οι θέσεις των δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, 
παροχής διαφόρων αερίων, πυρόσβεσης), των λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων 
του έργου (μη ορατών), καθώς και των λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου, 
που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες. 

Επίσης επισημαίνονται τα σημεία των κεντρικών διακοπτών / δικλείδων ελέγχου δικτύων και οι 
θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο, οι 
ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών, οι οδοί διαφυγής και 
έξοδοι κινδύνου, οι περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας, οι χώροι με υπερπίεση ή 
υποπίεση και οι τυχόν άλλες ζώνες κινδύνου. 

Επίσης καθορίζονται τα  συστημάτα που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για λόγους 
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κ.λπ. 

 

ΤΜΗΜΑ  Δ: Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία: 

Στο τμήμα αυτό επισημαίνεται η ανάγκη για εργασίες επισκευής και συντήρησης, οι οποίες θα 
υφίστανται πάντοτε, αφού τα έργα οδοποιίας υπόκεινται διαρκώς στη δράση των φορτίων 
κυκλοφορίας και των καιρικών φαινομένων. Επίσης σημειώνονται οι κίνδυνοι που ενδεχομένως 
να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π  

Επίσης συμπληρώνονται από τον ανάδοχο, μετά το πέρας της κατασκευής, διάφορα στοιχεία, 
όπως, οι εργασίες συντήρησης - επισκευής διακριτών διατάξεων του έργου (οδοστρώματα, 
εξοπλισμός οδού κ.λπ.), οι εργασίες σε ύψος, οι εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, 
εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς 
και βιολογικούς παράγοντες, οι εργασίες σε  περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς κλπ.. 

 

ΤΜΗΜΑ  Ε  

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων 
του έργου και των εγκαταστάσεών του, καθώς και τα σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 
‘’ως κατασκευάσθη’’. 
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   ΤΜΗΜΑ  Α :    ΓΕΝΙΚΑ 
  

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), συντάσσεται κατ’ απαίτηση του άρθρου 3 
(παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 10, 11) του Π.Δ. 305/96. 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού  

To αντικείμενο του παρόντος Φ.Α.Υ. είναι τα έργα κατασκευής των παρακάτω τμημάτων του 
οδικού άξονα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών: 
 
1. Τμήμα 1: Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) – Τζιβέρα χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 2+448,81 μήκους 

1,81 km. 
2. Τμήμα 2: Έξοδος οικισμού Πρασσιές (νότια) – εκκλησία Αγ. Φωτεινής χ.θ. 6+825 έως  χ.θ. 

7+375,57, μήκους 0,55 km. 
3. Τμήμα 3:  Γέφυρα Σίμα – περιοχή φράγματος Ποταμών χ.θ. 8+516,94 έως χ.θ.  
  11+490,59, μήκους 2,97 km. 
 
Σημείωση: η χιλιομέτρηση αναφέρεται στην αρχική οριστική μελέτη οδοποιίας (1994). 

 
Ο οδικός άξονας Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών αποτελεί κλάδο ενός εκ των δύο βασικών καθέτων 
αξόνων σύνδεσης του Ρεθύμνου με τα νότια παράλια (άξονας Ρέθυμνο-Μάνδρες), αλλά 
παράλληλα εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό οικισμών στη ζώνη διέλευσης του, και κατά συνέπεια 
η αναβάθμιση αυτού κρίνεται απαραίτητη. 

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου  

Οδικός άξονας Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών, Ν.Ρεθύμνου 
 
Η γενική κατεύθυνση του οδικού άξονα είναι από βορρά προς νότο και τα προς αναβάθμιση 
τμήματα διέρχονται αποκλειστικά από το Δήμο Ρεθύμνης. 

 

3. Αριθμός αδείας  

Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης και 
θα ανατεθεί στον μειοδότη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης. 

5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 

Συντονιστής για την εκπόνηση του Φ.Α.Υ. είναι η Τεχνική Εταιρεία ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. – Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΑΕ  με έδρα: Μάρνη 4, Αθήνα, Τ.Κ. 113 61, Τηλ.: 210-82 13 844, Fax: 210-82 32 491 
με νόμιμο εκπρόσωπό της τον Ευτύχιος Βαρδουλάκη, Πολιτικό Μηχανικό. 

Συντάξας του ΦΑΥ είναι ο Ευτύχιος Βαρδουλάκης, Πολ. Μηχ/κός. 

6. Στοιχεία των υπεύθυνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ.: 

Θα ορισθούν μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου κατασκευής των έργων από τον Ανάδοχο 
μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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Τόσο το Σχέδιο, όσο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση 
με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας από τον Ανάδοχο. 
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 ΤΜΗΜΑ  Β :   ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 

[Συμπληρώνεται κατά τη φάση της Μελέτης] 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1.1.  ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Τίτλος της μελέτης κατά τη σύμβαση :  

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ  

 

 Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

  

 Επιβλέπων:   Ελευθέριος Μακρυλάκης     Πολ. Μηχ. 

 Ανάδοχοι Μελέτης: 

Συμπράττοντες μελετητές:  
 
-   Γεώργιος Οικονόμου, Αγρ. Τοπ. Μηχ. 
-   Νικόλαος Στάππας, Γεωλόγος 
-   Μιχαήλ Κουμαντάκης, Βιολόγος 
-   Ματθαίος Τσιμπισκάκης, Αγρ. Τοπ. Μηχ. 
-   ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 
-   Φωτεινή Τσατσανίφου-Παπαναστασοπούλου, Πολ. Μηχ. 
-   Ιωάννης Ρουμπελάκης, Γεωπόνος 

 

 Απόφαση ανάθεσης: 

αρ. πρωτ. 18/1/8-12-2006,  Νομαρχιακή Επιτροπή  Ν.Α. Ρεθύμνης 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

2.1.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

 
Ο οδικός άξονας Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών διασχίζει το νομό Ρεθύμνης με γενική κατεύθυνση 
από βορρά προς νότο. Τα προς αναβάθμιση τμήματα διέρχονται αποκλειστικά από το Δήμο 
Ρεθύμνης. 
 
2.2.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ 
 

Η υπόψη οδός, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ – Τεύχος 1: 
Λειτουργική κατάταξη Οδικού Δικτύου),  εντάσσεται στην κατηγορία ΑIV (oδός μεταξύ οικισμών).  
 
Στο τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών, επειδή αποτελεί ουσιαστικά βελτίωση της αρχικής 
οριστικής μελέτης, ο σχεδιασμός βασίστηκε στα χαμηλότερα όρια των κανονισμών όσον αφορά 
τα γεωμετρικά μεγέθη. Ετσι για το συγκεκριμένο τμήμα και επειδή ενδιαμέσως έχουν ήδη 
κατασκευαστεί βελτιώσεις που βασίστηκαν στην αρχική μελέτη, επιλέχθηκαν τα εξής: 
 
1. Ταχύτητα μελέτης Ve = 50 km/h 
2. Eλάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης Rmin = 95 m 
3. Τυπική διατομή γ2 (πλάτος οδοστρώματος b = 2 x 3.75 m = 7.50 m) 
 
Σημείωση: Η αρχική οριστική μελέτη προέβλεπε ελάχιστη ακτίνα Rmin = 60 m  που αντιστοιχεί σε 
ταχύτητα μελέτης Ve = 40 km/h. 
 
Εξαίρεση αποτελεί το αρχικό τμήμα από χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 1+190 το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
αστικό τμήμα και ακολουθεί τη γεωμετρία της αρχικής οριστικής μελέτης. Στο τμήμα αυτό 
εφαρμόζονται ακτίνες R = 60 m που αντιστοιχεί σε ταχύτητα μελέτης Ve = 40 km/h. 
 
 
1. ΤYΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 

 
Εφαρμόζονται δύο είδη διατομών: 
 
1. Στο τμήμα από χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 1+190 εφαρμόζεται αστική διατομή η οποία αποτελείται 

από: 
 

 δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 4,25 m έκαστη 

 πεζοδρόμια εκατέρωθεν πλάτους 1,50 m 

 επενδεδυμένο ρείθρο πέραν της οδοστρωσίας πλάτους 0,25 m 
 
2. Στο τμήμα από χ.θ. 1+190 έως τέλος του τμήματος 1 καθώς και στα τμήματα 2 και 3 

εφαρμόζεται διατομή τύπου γ2 κατά ΟΜΟΕ που αποτελείται από: 
 

 δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m η κάθε μία 

 λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 0,25 m 

 συνολικό πλάτος οδοστρωσίας b = 3.50 x 2+0.25 x 2 = 7.50 m 

 πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ανωφέρειας ή κατωφέρειας, πλάτους 
3,00 m 

 μη σταθεροποιημένο έρεισμα από υλικό της ΠΤΠ 0150, πλάτους 1,75 m, σε θέσεις 
επιχωμάτων. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1 ή 
ΜΣΟ-2 (όπως προκύπτει από τη μελέτη σήμανσης-ασφάλισης) έτσι ώστε η εσωτερική 
όψη του στηθαίου να απέχει από την άκρη του οδοστρώματος από στάση 1,50 m 
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 τριγωνική επεδεδυμένη τάφρο, πλάτους 1,55 m, σε θέσεις ορυγμάτων για την 
αποχέτευση των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού. Πέραν της τάφρου και μεταξύ 
αυτής και του πόδα του ορύγματος προβλέπεται η κατασκευή ζώνης άρσης 
καταπτώσεων ελάχιστου πλάτους 1,70 m. Το πλάτος της ζώνης αυτής μπορεί να 
αυξηθεί για λόγους βελτίωσης της ορατότητας στις οριζόντιες καμπύλες ή σε θέσεις 
υψηλών ορυγμάτων. Σε θέσεις ορυγμάτων και κάτω από τη ζώνη αυτή, προβλέπεται η 
κατασκευή στραγγιστηρίου για την αποστράγγιση των υδάτων που βρίσκονται στο σώμα 
της οδού 

 οδοστρωσία συνολικού πάχους 0,54 m που αποτελείται από δύο στρώσεις υπόβασης 
πάχους 0,10 m η κάθε μία (ΠΤΠ Ο150), δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10 m η κάθε μία 
(ΠΤΠ Ο155), μία ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m (ΠΤΠ Α260), μία ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (ΠΤΠ Α265) και μια αντιολισθηρή στρώση πάχους 
0,04 m (κατά την ΠΤΠ Α265). 

 
 
 
2. ΕΔΑΦΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΤΜΗΜΑ 1: χ.θ. 0+600 - χ.θ. 2+327,63 
 

 χ.θ. 0+640 - χ.θ. 1+130: Περιοχή μικρών εδαφικών κλίσεων. Προβλέπονται μικρής 
κλίμακας χωματουργικές εργασίες. Για την γέφυρα περί την χ.θ. 1+041.57, δεν 
αναμένεται κάποιο πρόβλημα, εφόσον κατασκευαστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στη μελέτη αυτής. Γενικά δεν αναμένονται γεωλογικά προβλήματα. 

 

 χ.θ.  1+130 - χ.θ. 1+620: Η οδός διέρχεται από λοφώδες έδαφος. Στο τμήμα αυτό ή 
προβλεπόμενη οδός απομακρύνεται από την υφιστάμενη και την προσεγγίζει μόνο 
πολύ κοντά στο τέλος του. Τα επιχώματα στον άξονα έχουν μέγιστο ύψος 6,8 m και 
τα ορύγματα 3,1 m. 

 

 Η περιοχή δομείται γενικά από υλικά υψηλής αντοχής με εξαίρεση τα επιφανειακά 
στρώματα πάχους 1-2 m που παρουσιάζουν χαμηλότερες αντοχές.  Εφαρμόζεται 
κλίση πρανών ορυγμάτων 2:1 (ύψος : βάση) και προβλέπεται ζώνη συλλογής 
προϊόντων καταπτώσεων στη βάση του πρανούς, εύρους 1,70 m. 

 
 χ.θ.  1+620 - χ.θ. 2+327,63: Στο τμήμα αυτό ή προβλεπόμενη οδός βρίσκεται σε 

μεγάλο μήκος επί της υφιστάμενης, αλλά ακόμα και στα κοινά τμήματα υπαρχουν 
σημαντικές διαφορές διαμορφώσεων ορυγμάτων και επιχωμάτων. Η οδός συνεχίζει 
να ανέρχεται σε λόφους οι οποίοι δομούνται από μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Στον 
άξονα προκύπτουν ορύγματα με μέγιστο ύψος 8,2 m.  

 

 Εφαρμόζονται κλίσεις πρανών ορυγμάτων 3:1 (ύψος : βάση) και προβλέπεται η 
κατασκευή ζώνης συλλογής προϊόντων καταπτώσεων στη βάση του πρανούς, 
εύρους 1.7 m και κατασκευάζονται 3 τοίχοι στέψεως. 

 
TΜΗΜΑ 2: ΠΡΑΣΣΕΣ - ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ χ.θ. 6+825 - χ.θ. 7+450 

 

 Δεν αναμένονται γεωλογικά προβλήματα. 
 

ΤΜΗΜΑ 3: χ.θ. 8+516 - χ.θ. 11+490 
 

 χ.θ. 8+520 - χ.θ. 8+885: Απόκρημνο τμήμα. Εντοπίστηκε ρήγμα. Η περιοχή δομείται 
κυρίως από δολομίτες και δολομιτικούς  ασβεστόλιθους. 

 

Για την αποφυγή εκτεταμένων εκσκαφών στους βραχώδεις σχηματισμούς και την 
προστασία της λιθόδμητης γέφυρας Σίμα (προστατευόμενο μνημείο), επιλέχθηκε η 
λύση της κατασκευής νέας γέφυρας κατάντη αυτής, ανοίγματος 74,2m καθώς και 
τοίχων αντιστήριξης για τον περιορισμό των ορυγμάτων και επιχωμάτων.  
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 χ.θ. 8+885 - χ.θ. 9+800: Διαπιστώθηκε φρεάτια υδροφορία, η οποία εκτονώνεται σε 
πηγές μόνιμης ή περιοδικής ροής. Παρουσία υπόγειων υδάτων σε μικρό βάθος. 

 

Οι υπάρχοντες σχιστόλιθοι λειτουργούν ως στεγανό υπόβαθρο των υπογείων υδάτων, 
με αποτέλεσμα σε ορισμένες θέσεις τα υπερκείμενα υλικά να ολισθαίνουν. 

  

Κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε υγρές περιόδους έχουν εκδηλωθεί φαινόμενα ερπυσμού 
τα οποία οδήγησαν σε παραμορφώσεις του οδοστρώματος. Ενδεικτικά αναφέρεται το 
ιδιαίτερα υγρό υδρολογικό έτος 2003-2004.   

 

Στις θέσεις αυτές προβλέπεται η εξυγίανση των επιφανειακών στρώσεων του 
εδάφους με αμμοχαλικώδη υλικά περιορισμένης ελαστικότητας σε πάχος της τάξης 
του 1,00m. 

 
 χ.θ. 9+800 - χ.θ. 10+500.  Η περιοχή δομείται κυρίως από συνεκτικά 

λατυποκροκαλοπαγή των ποταμοχερσαίων αποθέσεων. Δεν αναμένονται ιδιαίτερα 
προβλήματα στην νέα οδό. Εφαρμόζονται κλίσεις πρανών ορυγμάτων 2:1 (ύψος : 
βάση) και προβλέπεται η διαμόρφωση ζώνης συλλογής προϊόντων καταπτώσεων στη 
βάση του πρανούς. 

 
 χ.θ. 10+500 - χ.θ. 10+950:  Η νέας οδός διέρχεται πλησίον της υφισταμένης στις 

υπώρειες λόφου με  όρυγμα, μέγιστου ύψους  12,50m, στον άξονα.  
 

Ο λόφος δομείται από συνεκτικά λατυποκροκαλοπαγή και από ποταμοχερσαίες 
αποθέσεις μικρής συνοχής. Με την πάροδο του χρόνου υπάρχει το ενδεχόμενο 
πτωσης βραχοτεμαχίων ή περιορισμένων διαβρώσεων - μικρής κλίμακας ολισθήσεων 
λόγω επιφανειακής διάβρωσης των βράχων των ορυγμάτων. Γι’ αυτό το λόγο 
εφαρμόζονται ήπιες κλίσεις πρανών 3:2 και 1:1 (ύψος : βάση) και προβλέπεται  
ζώνης συλλογής υλικών καταπτώσεων στη βάση τους. 

 
 χ.θ. 10+950 - χ.θ. 11+490.  Το έδαφος είναι λοφώδες με αρκετά μεγάλες εγκάρσιες 

κλίσεις. Η νέα οδός ακολουθεί την υφιστάμενη, με μικρής κλίμακας χωματισμούς. 
 

Ο περιοχή δομείται από ποταμοχερσαίες αποθέσεις μικρής συνοχής. Έχουν 
εντοπιστεί φαινόμενα ερπυσμού στο οδόστρωμα της υφιστάμενης οδού και μικρής 
κλίμακας ολισθήσεις εδαφών. Εφαρμόζεται ήπια κλίση πρανών ορυγμάτων 1:1 
(ύψος : βάση) και διαμορφώνεται ζώνη συλλογής προϊόντων καταπτώσεων στη βάση 
του πρανούς. 

 
 
3. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Την ευρύτερη περιοχή του έργου διασχίζουν ρέματα περιοδικής ροής που τροφοδοτούν το Ρέμα 
του Φαραγγιού των Πρασιών, το οποίο εμφανίζει σημαντική παροχή ακόμα και κατά την θερινή 
περίοδο. Στις θέσεις που η νέα οδός διασχίζει ρέματα προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών με 
σημαντικότερα τις γέφυρες ανοίγματος 8m και 74,2m στις χ.θ. 1+046 και  χ.θ. 8+790 αντίστοιχα. 
 
 
4. ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 

 
Η νέα χάραξη διέρχεται από λοφώδες έως ορεινό ανάγλυφο και διατηρείται γενικώς στην ζώνη 
της υφισταμένης οδού.  
 
Περί την χ.θ. 8+900 επί της υφισταμένης οδού, υπάρχει λιθόκτιστη τοξωτή γέφυρα τριών 
ανοιγμάτων  συνολικού μήκους περίπου 43 m και πλάτους 4 m με την ονομασία «Γέφυρα Σίμα 
ή Γέφυρα των Ποταμών», η οποία γεφυρώνει βραχώδες κοίλωμα (μικρό φαράγγι). Η θέα προς 
την κοιλάδα των Ποταμών από το κατάστρωμα της γέφυρας είναι αξιόλογη. Το 2004 η γέφυρα 



 Φ.Α.Υ. 

 σελ. 9 

κηρύχτηκε διατηρητέο μνημείο με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/33/11948/9-2-2004 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 340Β/04, βλ. παράρτημα 2). 
 
Η νέα γέφυρα έχει χωροθετηθεί ανατολικά της υφισταμένης, η οποία διατηρείται εξ ολοκλήρου. 
 
 
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Τα γεωμετρικά μεγέθη των οριζοντιογραφικών καμπύλων της οδού πεχουν ως εξής:. 
 

Συμβολισμοί: 
  Ki :  κορυφή πολυγωνικής R: ακτίνα κυκλικού τόξου 
 L1, L2: μήκος κλωθοειδούς Lc: μήκος κυκλικού τόξου 
 Lολ: ολικό μήκος καμπύλης Α: παράμετρος κλωθοειδούς 
 Γ: γωνία υπολογισμού πολυγωνικής (εσωτερική) 
 

Ki 
R              

(m) 
Lc            

(m) 
L1           

(m) 
L2           

(m) 
Lολ         (m) A          

Γ                
(gon) 

Οριζοντιογραφικές καμπύλες τμήματος 1 

4 60  27,88  33,75  33,75  95,38  45,00  134,6107  

5 150  36,02  32,67  32,67  101,36  70,00  170,8480  

6 60  26,96  33,75  33,75  94,46  45,00  135,5890  

7 700  98,33  0,00  0,00  98,33  0,00  191,0573  

8 120  54,04  25,21  25,21  104,46  55,00  157,9600  

9 400  44,08  45,56  45,56  135,20  135,00  185,7330  

10 350  94,54  41,14  41,14  176,82  120,00  175,3213  

11 95  82,90  16,84  16,84  116,58  40,00  133,1605  

12 95  77,65  16,84  16,84  111,33  40,00  136,6764  

Οριζοντιογραφικές καμπύλες τμήματος 2 

35 500  87,66  0,00  0,00  87,66  0,00  188,8393  

36 250  21,47  32,40  32,40  86,27  90,00  186,2813  

37 175  24,08  32,14  32,14  88,36  75,00  179,5468  

38 95  42,42  21,32  21,32  85,05  45,00  157,2866  

39 95  88,27  21,32  21,32  130,90  45,00  126,5629  

40 140  56,12  35,00  35,00  126,12  70,00  158,5640  

Οριζοντιογραφικές καμπύλες τμήματος 3 

46 1100  98,30  0,00  0,00  98,30  0,00  194,3108  

47 550  90,42  0,00  0,00  90,42  0,00  189,5343  

48 95  146,28  26,32  26,32  198,92  50,00  84,3363  

49 550  114,26  0,00  0,00  114,26  0,00  186,7750  

50 420  87,16  46,67  46,67  180,50  140,00  179,7139  

51 550  145,28  0,00  0,00  145,28  0,00  183,1836  

52 360  155,56  0,00  0,00  155,56  0,00  172,4918  

53 360  73,65  0,00  0,00  73,65  0,00  186,9762  

54 60  126,96  26,67  26,67  180,30  40,00  36,9929  

55 250  65,00  32,40  32,40  129,80  90,00  175,1980  

56 95  172,88  21,32  21,32  215,52  45,00  69,8624  

57 95  133,54  26,32  26,32  186,18  50,00  92,8704  

58 100  96,63  20,25  20,25  137,13  45,00  125,5926  
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Ki 
R              

(m) 
Lc            

(m) 
L1           

(m) 
L2           

(m) 
Lολ         (m) A          

Γ                
(gon) 

59 100  52,01  20,25  20,25  92,51  45,00  153,9982  

60 120  44,20  25,21  25,21  94,62  55,00  163,1768  

61 250  88,71  40,00  40,00  168,71  100,00  167,2240  

 
 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 
 

Τα χαρακτηριστικά των μηκοτομικών καμπυλών της χάραξης έχουν ως εξής 
 

Α/Α Χ.Θ. 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΣΗΜΑΙΩΝ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΗΜΑΙΑΣ 

ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΣ 
ΚΛΙΣΗ % 

R   T 

  Μηκοτομικές καμπύλες τμήματος 1 
1 0+640,00    25,41    0,00      

    65,41    4,00        

2 0+705,41    28,03    1600,00  κυρτή 39,07  

    158,74    -0,88        

3 0+864,16    26,62    1600,00  κυρτή 29,20  

    177,42    -4,53        

4 1+041,57    18,58    1800,00  κοίλη 87,20  

    270,93    5,16        

5 1+312,50    32,55    15000,00  κοίλη 90,48  

    248,73    6,36        

6 1+561,22    48,37    10000,00  κοίλη 126,87  

    251,29    8,90        

7 1+812,51    70,73    5000,00  κυρτή 71,80  

    267,87    6,03        

8 2+080,39    86,88    5000,00  κοίλη 71,83  

    271,51    8,90        

9 2+351,90    111,04    7000,00  κυρτή 41,50  

    96,91    7,71        

10 2+448,81    118,52    0,00      

  Μηκοτομικές καμπύλες τμήματος 2 
1 6+670,00    328,28    0,00      

    63,30    4,99        

2 6+733,30    331,44    8000,00  κοίλη 43,12  

    252,71    6,07        

3 6+986,01    346,78    12000,00  κυρτή 84,45  

    244,71    4,66        

4 7+230,72    358,19    12000,00  κοίλη 19,26  

    201,66    4,98        

5 7+432,38    368,24    1900,00  κυρτή 66,72  

    69,62    -2,04        

6 7+502,00    366,82    0,00      

  Μηκοτομικές καμπύλες τμήματος 3 
1 8+516,94    316,29    0,00      

    21,49    -5,17        

2 8+538,43    315,18    1000,00  κυρτή 18,93  

    241,21    -8,95        

3 8+779,64    293,59    3500,00  κοίλη 120,75  

    248,19    -2,05        

4 9+027,83    288,50    4500,00  κυρτή 46,64  

    488,26    -4,12        

5 9+516,09    268,37    7000,00  κυρτή 98,68  

    399,62    -6,94        

6 9+915,71    240,62    10000,00  κυρτή 42,12  

    352,06    -7,79        

7 10+267,77    213,21    12000,00  κοίλη 162,59  

    503,17    -5,08        

8 10+770,94    187,67    15000,00  κοίλη 60,23  

    459,66    -4,27        

9 11+230,60    168,03    12000,00  κοίλη 110,28  

    259,99    -2,43        

10 11+490,59    161,70    0,00      
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7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΠΛΚ) προβλέπονται στις ακόλουθες θέσεις: 
 
1. από χ.θ. 1+450 έως χ.θ.   2+370, μήκους   920 m 
2. από χ.θ. 9+200 έως χ.θ. 10+210, μήκους 1010 m 
 
 
Στην αρχή και στο τέλος κάθε ΠΛΚ προβλέπεται στένωση ή διεύρυνση του οδοστρώματος.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα δίδονται οι μεταβολές του πλάτους του οδοστρώματος: 

 
χ.θ. πλάτος 

δεξιά 
χ.θ. πλάτος 

δεξιά 
χ.θ. πλάτος 

αριστερά 
χ.θ. πλάτος 

αριστερά 

1+380 3,75 2+370 6,75 9+130 3,75 10+140 6,75 
1+390 3,87 2+380 6,63 9+140 3,87 10+150 6,63 
1+400 4,24 2+390 6,26 9+150 4,24 10+160 6,26 
1+410 4,85 2+400 5,65 9+160 4,85 10+170 5,65 
1+415 5,25 2+405 5,25 9+165 5,25 10+175 5,25 
1+420 5,65 2+410 4,85 9+170 5,65 10+180 4,05 
1+430 6,26 2+420 4,24 9+180 6,26 10+190 4,24 
1+440 6,63 2+430 3,87 9+190 6,63 10+200 3,87 
1+450 6,75 2+440 3,75 9+200 6,75 10+210 3,75 

 
 
8. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ  
 

Διαπλατύνσεις εφαρμόζονται στις παρακάτω κορυφές: 
 

Κορυφή Ακτίνα Διαπλάτυνση Θέση 

Κ8 120 0,70 αριστερά 
Κ11 95 0,85 αριστερά 
Κ12 95 0,85 δεξιά 
Κ38 95 0,85 αριστερά 
Κ39 95 0,85 δεξιά 
Κ48 95 1,00 αριστερά 
Κ54 60 1,40 δεξιά 
Κ56 95 0,85 αριστερά 
Κ57 95 0,85 δεξιά 
Κ58 100 0,85 αριστερά 
Κ59 100 0,85 δεξιά 
Κ60 120 0,70 αριστερά 

 
 
 
9. ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
 

Προβλέπεται η κατασκευή τριών ισοπέδων κόμβων βασικής μορφής Ι (συμβολή δύο οδών 
δύο τροχιών) που επιτρέπουν αριστερές στροφές εξόδου 

 
- Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι στην χ.θ. 1+250 (ΙΚ 1) 
 

Ο ισόπεδος κόμβος ΙΚ1 συμβάλλει στην κύρια οδό στη χ.θ. 1+313,69 με κατά μήκος κλίση 
3%. Η αριστερή έξοδος προς τον κλάδο διαμορφώνεται με ακτίνα 11,0 m, η αριστερή 
είσοδος στην κύρια οδό με ακτίνα 12,0 m, η δεξιά είσοδος στην κύρια οδό με ακτίνα 8,0 m 
και η δεξιά έξοδος από την κύρια οδό με ακτίνα 25,0 m. O κλάδος 1 κάμπτεται και 
συμβάλλει στην κύρια οδό με ακτίνα R= 45,0 m. 
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Λόγω της κατασκευής του ΙΚ1 η αρχή της ΠΛΚ μετατοπίζεται στην χ.θ. 1+340.  Ο ΙΚ1 
επηρρεάζει την χάραξη της κυρίας οδου από την χ.θ. 1+190 έως την χ.θ. 1+450. Στην 
περιοχή αυτή ισχύουν τα σχέδια της οριστικής μελέτης του κόμβου. 
 
 
 
- Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές στην χ.θ. 2+350 (ΙΚ 2) 
 

Ο ισόπεδος κόμβος ΙΚ2 συμβάλλει στην κύρια οδό στη χ.θ. 2+336,67 με κατά μήκος κλίση 
4%.. Λόγω της κατασκευής του κόμβου μειώνεται η επίκλιση της καμπύλης Κ12 της 
κυρίας οδού μειώνεται από 7% σε 4%.    
 
Η αριστερή έξοδος προς τον κλάδο διαμορφώνεται με ακτίνα 10,0 m, η αριστερή είσοδος 
στην κύρια οδό με ακτίνα 12,0 m, η δεξιά είσοδος στην κύρια οδό με R= 8,0 m και η δεξιά 
έξοδος από την κύρια οδό με ακτίνα 25,0 m. O κλάδος 2 κάμπτεται και συμβάλλει στην 
κύρια οδό με ακτίνα R= 33,0 m. 
 

Λόγω της κατασκευής του ΙΚ2 το τέλος της ΠΛΚ μετατοπίζεται στην χ.θ. 2+216.  
 

Ο ΙΚ2 επηρρεάζει την χάραξη της κυρίας οδου από την χ.θ. 2+216 έως την χ.θ. 2+448,81 
(τέλος τμήματος 1). Συνεπώς στην περιοχή αυτή ισχύουν τα σχέδια της οριστικής μελέτης 
του κόμβου. 

 

 

- Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο  στην χ.θ. 9+720 (ΙΚ 3) 
 

Ο ισόπεδος κόμβος ΙΚ3 συμβάλλει στην κύρια οδό στη χ.θ. 9+728,36 με «γόνατο» με 
κλίση 0%. Λόγω της κατασκευής του κόμβου μειώνεται η επίκλιση της καμπύλης Κ52 της 
κυρίας οδού από 4,5% σε 4%.    

 
Η αριστερή έξοδος προς τον κλάδο διαμορφώνεται με ακτίνα 8,5 m, η αριστερή είσοδος 
στην κύρια οδό με ακτίνα 11,0 m, η δεξιά είσοδος στην κύρια οδό με ακτίνα 7,5 m και η 
δεξιά έξοδος από την κύρια οδό με ακτίνα 25,0 m. O κλάδος 3 κάμπτεται και συμβάλλει 
στην κύρια οδό με ακτίνα R= 20,0 m. 
 
Η οριστική μελέτη της κυρίας οδού προβλέπει πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας στην 
ανωφέρεια από την χ.θ. 9+200 έως την χ.θ. 10+210. Λόγω της κατασκευής του ισόπεδου 
κόμβου ΙΚ3 η Π.Λ.Κ. τελειώνει στην χ.θ. 9+584 και αρχίζει ξανά στην χ.θ. 9+695.  
 
Ο ΙΚ3 επηρρεάζει την χάραξη της κυρίας οδου από την χ.θ. 9+695 έως την χ.θ. 9+854. 
Στην περιοχή αυτή ισχύουν τα σχέδια της οριστικής μελέτης του κόμβου. 

 
 
 
1. ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μικρά τεχνικά: 
 

 

α/α Τύπος χ.θ. Mήκος 

Τμήμα 1 

Τ2 Σ.Ο. Φ100 1+187,96 14,00  

Τ3 Σ.Ο. Φ100 1+316,43 16,00  

Τ4 Σ.Ο. Φ100 1+438,43 18,00  

Τ5 Σ.Ο. Φ100 1+547,92 12,00  
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α/α Τύπος χ.θ. Mήκος 

Τ6 Σ.Ο. Φ100 1+643,76 21,00  

Τ7 Σ.Ο. Φ100 1+821,50 14,00  

Τ8 Κ.Ο. 2 x 2 1+982,20 45,70  

Τ9 Σ.Ο. Φ100 2+139,00 13,00  

Τ10 Σ.Ο. Φ100 2+306,00 13,00  

Τμήμα 2 

T1 Σ.Ο. Φ100 6+680,93  10,00 

Τμήμα 3 

Τ1 Σ.Ο. Φ100 8+656,24 9,00  

Τ2 Σ.Ο. Φ100 8+940,00 13,00  

Τ3 Σ.Ο. Φ100 9+189,00 47,00  

Τ4 Σ.Ο. Φ100 9+311,00 14,00  

T4α Σ.Ο. Φ100 9+473,00 21,00  

Τ5 Σ.Ο. Φ100 9+713,00 11,00  

Τ6 Σ.Ο. Φ100 9+941,95 24,00  

Τ7 Σ.Ο. Φ100 10+158,70 19,00  

Τ8 Κ.Ο. 3 x 1,5 10+333,61 8,90  

Τ9 Κ.Ο. 6 x 3 10+405,00 34,90  

Τ10 Σ.Ο. Φ100 10+530,00 8,00  

Τ11 Σ.Ο. Φ100 10+771,87 22,00  

Τ12 Κ.Ο. 2 x 2 10+897,30 21,80  

Τ13 Κ.Ο. 2 x 2 11+186,34 18,90  

Τ14 Σ.Ο. Φ100 11+200,00 5,00  

Τ15 Σ.Ο. Φ100 11+348,63 10,00  

 
Τοίχοι αντιστήριξης 
 

α/α Τύπος 
Μήκος    

[m] 
Μέσο ύψος    

[m] 
Περί τη χ.θ. 

ΤΧ1 Τοίχος στέψεως 55,00  4,00  1+547,92  

ΤΧ2 Τοίχος αντιστήριξης 23,00  1,50  1+649,26  

ΤΧ3 Τοίχοςστέψεως 23,00  2,00  1+877,64  

ΤΧ4 Τοίχος στέψεως 103,90  3,00  2+158,29  

ΤΧ5 Τοίχος στέψεως 87,00  4,00  2+281,50  

ΤΧ6 Τοίχος στέψεως 105,00 3,00 10+600,00 

 
 
2. ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

 
Τμήμα 1,  χ.θ. 1+046,04 :  Γεφύρωση ρέματος ανοίγματος 8 m   

 

Προβλέπεται η καρτασκευή κιβωτιοειδούς οχετού εσωτερικού ανοίγματος 8,0 x 3,0 m, 
υπό γωνία 70ο ως προς τον άξονα της οδού, με εκατέρωθεν πτερύγια συγκράτησης των 
γαιών, ανάντη και κατάντη, μήκους 4,5 m. 
 
Το τεχνικό θα είναι στέψεως και επί της ανωδομής του θα διαστρωθούν απ’ ευθείας οι 
προβλεπόμενοι ασφαλτικοί τάπητες, αφού προηγηθεί η μόνωση με ασφαλτόπανο και 
τσιμεντοκονίαμα προστασίας. 
 
Τμήμα 3 ,  χ.θ. 8+762,90 - χ.θ. 8+837,10 : Γέφυρα Σίμα   
 

Η γέφυρα αποτελείται από συνεχή προεντεταμένο φορέα δύο ανοιγμάτων, συνολικού 
μήκους 37,10 + 37,10 = 74,20 m και συνολικού πλάτους 11,50 m (κατάστρωμα 
κυκλοφορίας 2 x 4,75 = 9,50 m + εκατέρωθεν πεζοδρόμια 1,00 m). Ο φορέας συνδέεται 
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μονολιθικά με το μεσόβαθρο, και είναι μορφής μονοκυψελικού κιβωτίου μεταβλητού 
ύψους 2,50 m ~ 5,50 m. 
 
Το μεσόβαθρο είναι κοίλης ορθογωνικής διατομής, εξωτερικών διαστάσεων 4,0x6,0 m,  
πάχους τοιχωμάτων 0,60 m και ύψους κορμού 30,00 m.  Η θεμελίωση γίνεται μέσω 
πεδίλου πάχους 4,00 m και κάτοψης 12,00 x 12,00 m. 
 
Το ακρόβαθρο Α1 αποτελείται από κορμό μεταβλητού πάχους 1,00~1,60 m και εδράζεται 
μέσω πεδίλου πάχους 0,50~1,00 m και κάτοψης 5,50 x 11,00 m. Για την συγκράτηση των 
πρανών προβλέπονται πτερυγότοιχοι πάχους 0,40 m και μήκους 3,50 m, οι οποίοι 
πακτώνονται στον κορμό των ακροβάθρων και στα πέδιλα. Ακολουθούν  τοίχοι 
αντιστήριξης με πέδιλο, συνολικού μήκους 132,00 m. 
 

Το ακρόβαθρο Α2 αποτελείται από κορμό μεταβλητού πάχους 1,20~1,60 m και εδράζεται 
μέσω κεφαλοδέσμου διαστάσεων 5,80 x 11,00 x 1,50 m επί οκτώ πασσάλων με μήκος 
15,00 m. Για την συγκράτηση των πρανών προβλέπονται πτερυγότοιχοι πάχους 0,50 m 
και μήκους 4,80 m, οι οποίοι πακτώνονται στον κορμό του ακροβάθρου και στον  
κεφαλόδεσμο των πασσάλων. Ακολουθούν εκατέρωθεν πασσαλότοιχοι αντιστήριξης 
μήκους 10,00 m με πασσάλους Φ120  
 

Ο φορέας της γέφυρας προβλέπεται να κατασκευασθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C35/45, 
χάλυβα προέντασης ποιότητας 1670/1860 με εφαρμογή του συστήματος FREYSSINET 
και συνελκόμενο οπλισμό Β500C. 
 

Ο κορμός του μεσοβάθρου προβλέπεται από σκυρόδεμα C35/45, τα ακρόβαθρα, οι 
πτερυγότοιχοι και οι πλάκες πρόσβασης από σκυρόδεμα C25/30 και οι στρώσεις 
καθαριότητας στα θεμέλια από σκυρόδεμα C10/12. 
 

Η γέφυρα θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο της προβoλοδόμησης. Κατ’ αρχήν θα 
κατασκευασθεί το μεσόβαθρο Μ1 και θα ακολουθήσει η συμμετρική κατασκευή της 
ανωδομής κατά σπονδύλους. Τα τελευταία τμήματα του φορέα προς τα ακρόβαθρα, και οι 
αντίστοιχες διαδοκίδες έδρασης θα κατασκευασθούν με συμβατικό ξυλότυπο. Οι τένοντες 
των τμημάτων αυτών θα τανυσθούν αφού ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση της γέφυρας. Η 
κατασκευή των πεζοδρομίων και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας θα 
πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φορέα. 

 
 

3. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Στο αντικείμενο της εργολαβίας προβλέπονται τεχνητές φυτεύσεις επιφανειών πρανών 
επιχωμάτων και ερεισμάτων συνολικής επιφανείας 100 περίπου στρεμμάτων, με δένδρα 
κατηγορίας Δ3 (4.900 τεμ), Για την άρδευση των φυτών προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύων 
από σωλήνες πολυαιθυλενίου (πρωτεύον μήκους 3.700 m, δευτερεύον μήκους 7.100 m και 
τριτεύον μήκους 43.200 m), συσκευών ελέγχου και δεξαμενών. 
 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ 
 

Προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός των τριών ισοπέδων κόμβων με χαλύβδινους ιστούς φωτισμού 
ύψους 12,0 m και φωτιστικά σώματα βραχίονος για λαμπτήρες τεχνολογίας LED. 
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3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι φάσεις εκτέλεσης των έργων, όπως προκύπτουν από το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εργασιών που εκπονήθηκε από τους συντάκτες του παρόντος, είναι ακόλουθες:   
 

Φ1 
Κινητοποίηση, προεργασίες 

1.1 
Κινητοποίηση, εγκατάσταση εργοταξίου, 
χαράξεις 

1.2 
Προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας για την 
έναρξη των εργασιών 

Φ2 
Χωματουργικά  (Εκσκαφές και 
επιχώσεις, εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων) 

2.1 Εκσκαφές κύριας οδού 

2.2 
Επιχώσεις κύριας οδού με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών 

2.3 
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων {τάφρων, 
τοίχων αντιστήριξης, μικρών τεχνικών) 

Φ3 
Κατασκευή μεγάλων και μικρών 
τεχνικών. 
Επιχώσεις τεχνικών 

3.1 Κατασκευή μικρών τεχνικών (Κ.Ο. και Σ.Ο.) 

3.2 Κατασκευή μεγάλων τεχνικών  

3.3 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 

3.4 Εργα προστασίας έναντι βραχοπτώσεων 

 3.5. Επιχώσεις τεχνικών   

3.6 Κατασκευή ισοπέδων διαβάσεων 

Φ4 
Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 
Σήμανση -Ασφάλιση 

4.1 Εργασίες οδοστρωσίας κύριας οδού  

4.2 Εργασίες ασφαλτικών κύριας οδού 

4.3 
Εργασίες σήμανσης - ασφάλισης οδού και 
ηλεκτροφωτισμού 

4.4 Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις 

4.5 Αποξήλωση Εργοταξίου 

 
 
Οι προβλεπόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εκμηχάνισης και θα απαιτηθεί 
ως εκ τούτου ευρεία ποικιλία συνήθους μηχανικού εξοπλισμού: 
 
- προωθητές γαιών για τις γενικές εκσκαφές 
- φορτωτές διαφόρων τύπων 
- εκσκαφείς ανεστραμένου πτύου (τσάπες) για τις εκσκαφές των θεμελίων των τεχνικών 

έργων και των χανδάκων του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
- εκσκαφείς ελαστικοφόροι με εξάρτηση υδραυλικής σφύρας 
- ερπυστριοφόρο διατρητικό φορείο για την διάνοιξη διατρημάτων τοποθέτησης εκρηκτικών 

στα βραχώδη πρανή   
- φορτηγά ανετρεπόμενα για την διακίνηση των προϊόντων εκσκαφών και των αδρανών  
- ισοπεδωτές (graders) 
- βυτιοφόρα οχήματα 
- oχήματα μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες) 
- διατρητικός εξοπλισμός φρεατοπασσάλων 
- πρέσσες μπετόν 
- εξοπλισμός συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip form pavers) για την κατασκευή 

των επενδεδυμένων τυποποιημένων τριγωνικών τάφρων.  
- αεροσυμπιεστές 
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- οδοστρωτήρες διαφόρων τύπων 
- εξοπλισμός διάστρωσης ασφαλτοσκυροδέματος (finishers) 
- εξοπλισμός διάτρωσης πετρελαϊκού - συγκολητικής (federal) 
- ενδεχομένως συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος και κινητή μονάδα 

σπαστηροτριβείου-κοσκίνων μπορούν να εγκατασταθούν σε κατάλληλο χώρο 
 

4.     ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Οι σημαντικότερες προς εκτέλεση εργασίες έχουν ως εξής: 
 

Είδος εργασίας Ποσότητα 

Εκσκαφές ακαταλλήλων εδαφών  40.000  m
3
 

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  150.000  m
3
 

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες   30.000  m
3
 

Κατασκευή επιχωμάτων  125.000  m
3
 

Επένδυση πρανών με φυτική γη  30.500  m
3
 

Φρεατοπάσσαλοι  530  m 

πλέγματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων  3.300  m
2
 

Σκυροδέματα διαφόρων κατηγοριών  13.570  m
3 

Σιδηρούς οπλισμός Β500C    960.000  kg 

Χάλυβες προέντασης  26.000  kg 

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ 0,20 m  7.370  m 

Γεωύφασμα στραγγιστηρίων  15.300  m
2
 

Στρώσεις οδοστρωσίας  285.000 m
2
 

Ασφαλτικές στρώσεις διάφορες  174.000  m
2
 

Τεχνητές φυτεύσεις  100  στρ. 

Ιστοό οδοφωτισμού κόμβων Η = 12,0 m  45  τεμ 

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα υπόψη οδικά τμήματα συνολικού μήκους 5,49 km, της οδού Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών, 
εντάσσονται στον κάθετο οδικό άξονα Ρέθυμνο – Μάνδρες (Αμαριώτικος δρόμος) της Π.Ε. 
Ρεθύμνης. 

 
Ο υπόψη οδικός άξονας συνδέει τα βόρεια με τα νότια παράλια της Π.Ε. Ρεθύμνης και 
εξυπηρετεί την διακίνηση σημαντικού αριθμού ατόμων και αγαθών. 
 
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος δρόμου δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των 
σημερινών Προδιαγραφών και των Κανονισμών για το πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο: 
  

 οι ακτίνες καμπυλότητας είναι μικρές,  
 τα πλάτη του οδοστρώματος κυμαίνονται από 5 έως 6 m,  
 τα μηκοτομικά χαρακτηριστικά είναι μη αποδεκτά σε αρκετές θέσεις, με αποτέλεσμα   

περιορισμένη ορατότητα. 

 
Με την απόδοση των νέων έργων στην κυκλοφορία θα αναβαθμισθούν οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες στην περιοχή του έργου. Συγκεκριμένα θα επιτευχθούν: 
 

 Ασφαλέστερες συνθήκες διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας. 

 Ταχύτερη πρόσβαση προς την ευρύτερη περιοχή. 

 Βελτίωση της διακίνησης προσώπων και αγαθών (χρονικά και οικονομικά). 

 Αύξηση της αξίας γης εκατέρωθεν της οδού. 
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7. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ”   

[Επισυνάπτονται από τον Ανάδοχο σε παράρτημα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής] 
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ΤΜΗΜΑ Γ :   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 

 Τα παρακάτω συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο της κατασκευής των έργων  
 μετά το πέρας των σχετικών εργασιών 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 
συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία  
[συμπληρώνεται κάθε εδάφιο που είναι αντίστοιχο με το έργο]: 

1. Θέσεις δικτύων 

1.1. ύδρευσης 

1.2. αποχέτευσης 

1.3. ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

1.4. λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 

1.5. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 
οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες. 

 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών / δικλείδων ελέγχου δικτύων 

 [Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου (1)] 

 

 

 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο 

 

 

 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών 

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου: 
π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κ.λπ. 

 

 

 

5. Άλλες ζώνες κινδύνου 
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 ΤΜΗΜΑ  Δ 
  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ανάγκη επισκευών και συντήρησης θα υφίσταται πάντοτε αφού τα έργα οδοποιίας υπόκεινται 
διαρκώς στην δράση των φορτίων κυκλοφορίας και των καιρικών φαινομένων. Οι κίνδυνοι που 
ενδεχομένως να εμφανισθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π 
είναι οι ακόλουθοι: 

 Εργασίες σε εξωτερικές όψεις των έργων (τοίχοι αντιστήριξης, πρανή κ.λ.π.). 

 Εργασίες σε ύψος (όπως συντήρηση κιγκλιδωμάτων γεφυρών, συντήρηση βλάστησης στα 

πρανή κλπ.).  

 Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ή μικρών τεχνικών διέλευσης ομβρίων, κατά τις οποίες 

υπάρχει κίνδυνος μικροατυχημάτων λόγω της στενότητας του χώρου. 

 Ασφαλτοστρώσεις ή επεμβάσεις επί του εξοπλισμού της οδού (αντικατάσταση/επισκευή 

πινακίδων σήμανσης και στηθαίων, αφαίρεση graffiti) υπό κυκλοφορία. 

 Εργασίες συντήρησης πρασίνου υπό κυκλοφορία. 

 
Για την ελαχιστοποίηση τέτοιων κινδύνων, (όπως πτώση από ύψος, κ.λ.π.) που αναλυτικά 
έχουν περιγραφεί στο Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.ΑΥ.), ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των 
Νόμων και των Προεδρικών Διαταγμάτων που αναφέρονται στα οικεία κεφάλαια του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας. 
 

 Τα παρακάτω συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο της κατασκευής των έργων  
 μετά το πέρας των σχετικών εργασιών 

 

1. Εργασίες συντήρησης - επισκευής διακριτών διατάξεων του έργου 
(οδοστρώματα, εξοπλισμός οδού κ.λπ.) 

 

 

 

 

2. Εργασίες σε ύψος 

 

 

 

 

3. Άλλες εργασίες 

 



 Φ.Α.Υ. 

 σελ. 20 

 
 

ΤΜΗΜΑ  Ε 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

- Επιθεώρηση όλων των κατασκευών για τον εντοπισμό τυχόν ζημιών ανά τρίμηνο 

- Έλεγχος του δικτύου απορροής ομβρίων μία (1) φορά τον χρόνο κατά προτίμηση τον 

Σεπτέμβριο 

- Λεπτομερής επιθεώρηση του εξοπλισμού της οδου (πινακίδες σήμανσης, στηθαία 

ασφαλείας, διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων κλπ) δύο (2) φορές τον χρόνο. 

- Επιθεώρηση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, των τριγωνικών τάφρων μία (1) φορά τον 

χρόνο. 

- Επιθεώρηση παροδίας βλάστησης για την διαπίστωση ότι δεν μειώνει την ορατότητα και 

κατάλληλο κλάδεμα μία φορά τον χρόνο. 

- Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων και απομάκρυνση απορριμμάτων από τις 

παρυφές της οδού δύο (2) φορές τον χρόνο. 

 
Οι διαπιστούμενες βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από 
ειδικευμένο συνεργείο. 

 

 

 
Αθήνα,   Ιούλιος 2020 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. - Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ 

 
 
 
 
 

Ευτ. Βαρδουλάκης 
Πολ. Μηχανικός 
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