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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην νότια πλευρά της εξόδου της Τ.Κ. 

Φωτολίβους προς την Τ.Κ. Μαυρολεύκης, του Δήμου Προσοτσάνης. 

  

Το αντικείμενο της μελέτης στοιχειοθετείται από ένα σύνολο γεωμετρικών και λειτουργικών παρεμβάσεων και εξασφαλίζει 

όλες τις υφιστάμενες κινήσεις. Σήμερα το βασικό πρόβλημα στο σημείο αυτό είναι η κίνηση των οχημάτων με μεγάλη 

ταχύτητα, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για πιθανά ατυχήματα. Η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο 

συγκεκριμένο σημείο κρίνεται επιβεβλημένη καθώς θα ελέγξει την ταχύτητα κυκλοφορίας, παρέχοντας ασφάλεια στην 

κίνηση και μείωση των χρονοκαθυστερήσεων.   

 

Η κυκλική πορεία ορίζεται από μία υπερυψωμένη νησίδα ακτίνας 3,0μ μέρος της οποίας αποτελεί ταυτόχρονα και την 

υπερβατή ζώνη. Η χρήση της υπερβατής ζώνης χρησιμεύει για να διευκολύνει όταν απαιτείται την κίνηση βαρέων 

οχημάτων. Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως όχημα μελέτης WB-15 σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι η 

υπερβατή ζώνη θα προεξέχει σε σχέση με το οδόστρωμα ώστε να καθίσταται άβολη η άσκοπη προσπέλασή της. Η 

διάμετρος του εγγεγραμμένου κύκλου ορίζεται σε 12,00μ. Το πλάτος της βασικής λωρίδας κυκλοφορίας στον κύκλο είναι 

5,20μ. Επίσης, σημειώνεται ότι η βασική κυκλική πορεία έχει επίκληση -2% προς το εξωτερικό του κύκλου. Ο κυκλικός 

κόμβος έχει τέσσερεις προσβάσεις και τέσσερεις εξόδους. Όλες οι προσβάσεις έχουν διαμήκη διαχωριστική νησίδα μήκους 

20,00μ. 

 

Η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή λύση αφενός θα διευθετήσει με τον καλύτερο τρόπο την κυκλοφορία και αφετέρου θα 

συμβάλλει στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. 

 

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι: 

 

α/α Είδος Εργασιών 

1 

 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   

2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των 

γενικών εκσκαφών.   

3  

Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες. 

4 Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. 
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5 Κατασκευή επιχωμάτων.   

6 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη.    

7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   

8 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   

9 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. 

10 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με 

σκυρόδεμα C20/25. 

11 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. 

12 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

13 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

14 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

15 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  

σε βάθος έως 4 cm. 

16 Ασφαλτική προεπάλειψη.   

17 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.   

18  Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος   

19 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου. 

20 Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m 
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Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 48.592,45 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με CPV: 45233128-2 

«Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους» και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7323.09 του προϋπολογισμού των ετών 

2019 και 2020 και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 08-9-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Πολιτικός Μηχανικός 

με βαθμό Α΄ 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 08-9-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με βαθμό Α΄  

 


