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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε από ομάδα καταρτισμένων μηχανικών, με
πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και θέμα την στοιχειοθέτηση ή όχι της
επικινδυνότητας και της κυκλοφοριακής ικανότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση
«Χαλαζιά» Μεσολογγίου καθώς και της αναγκαιότητας κατασκευής ανισόπεδου κόμβου
σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση.
Σκοπός της επιστημονικής ομάδας που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Τ.Ε.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας δεν είναι να συμμορφώσει την κατασκευάστρια εταιρεία της Ιόνιας Οδού
για την επικινδυνότητα και την κυκλοφοριακή ικανότητα της ανισόπεδης διάβασης στη θέση
«Χαλαζιά» Μεσολογγίου. Ο ρόλος της είναι καθαρά συμβουλευτικός για τον αναγνώστη. Στο
πρώτο μέρος της εργασιάς θα αναδείξουμε την αναγκαιότητα κατασκευής ανισόπεδου
κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στην ίδια θέση.
Αν ξεκινήσουμε από την γέφυρα Ρίου – Αντίρριου και κατευθυνθούμε προς το
Μεσολόγγι μέσω της Ιόνιας οδού θα καταλάβουμε πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η
κατασκευή ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου με την Ιόνια Οδό στη
θέση ’Χαλαζιά’. Η πρώτη σύνδεση της Ιόνιας οδού με το Μεσολόγγι που θα συναντήσουμε
βρίσκεται στη θέση ‘Ζεστή’ περίπου 5 χιλιόμετρα πριν την πόλη. Αυτή είναι κι η μοναδική
ευκαιρία για κάποιον ταξιδιώτη που θέλει να επισκεφτεί την πόλη του Μεσολογγίου ειδάλλως
η επόμενη έξοδος που θα συναντήσει βρίσκεται στον ανισόπεδο κόμβο ¨Χαλίκι¨, στην
δημοτική ενότητα Αιτωλικού, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι και θα πρέπει να
διανύσει κι άλλα 15 χιλιόμετρα της υφιστάμενης παλιάς εθνικής οδού ώστε να φτάσει στον
προορισμό του. Από την αντίθετη κατεύθυνση κινούμενος κάποιος για εισέλθει στην πόλη
του Μεσολογγίου πρέπει από τον κόμβο ¨Χαλίκι¨ να κατευθυνθεί στο Κεφαλόβρυσο
Αιτωλικού και στην συνέχεια μέσω της παλιάς εθνικής οδού να μεταβεί στην πόλη του
Μεσολογγίου. Η πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να έχει περισσότερες
από μια συνδέσεις με την Ιόνια οδό όπως συμβαίνει σε όλες τις πόλεις με τους
αυτοκινητόδρομους που έχουν κατασκευαστεί.
Το Μεσολόγγι, η Ιερά πόλις όπως έχει αποκληθεί, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην
επανάσταση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και έχει ταυτιστεί
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική πόλη με τον Ιερό Αγώνα του 1821. Η πύλη
της Εξόδου, ο χωματένιος φράχτης, ο κήπος των Ηρώων με τον τύμβο, όπου έχουν ταφεί
οστά αγωνιστών, ανδριάντες και προτομές αγωνιστών και φιλελλήνων, όπως του Μάρκου

Μπότσαρη, του Κυριάκου Μαυρομιχάλη και του Λόρδου Βύρωνα αποτελούν ορισμένα μόνο
από τα τεκμήρια του ρόλου που διαδραμάτισε η πόλη στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Η
Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία στεγάζεται στο Δημαρχείο, φιλοξενεί μόνιμα συλλογή
πινάκων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων του 19ου και 20ου αι., λιθογραφίες και διάφορα
αντικείμενα σχετιζόμενα με το 1821: φύλλα των Ελληνικών Χρονικών του Φιλέλληνα Μάγερ,
αντικείμενα του Βύρωνα, ο οποίος πέθανε στο Μεσολόγγι. Το Μουσείο Τρικούπη το
περίφημο ΄Τρικουπέϊκο΄, σώζεται ατόφιο με πάρα πολλά προσωπικά αντικείμενα, των
Σπύρου και Χαρίλαου Τρικούπη. Το Μουσείο Κωστή Παλαμά, υμνητή της νεότερης Ελλάδας
και εμπνευστή του Ολυμπιακού Ύμνου. Η Βάλβειος βιβλιοθήκη, με τους τόμους των βιβλίων
που στροβιλίζει τον νου σε αλλοτινές και σύγχρονες εποχές. Η Βυρωνική Εταιρεία με
παγκόσμιες ανταλλαγές και συναλλαγές. Όλα αυτά αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων
τουριστών που καταφθάνουν στην πόλη που γίνεται προσβάσιμη πλέον μέσω του πολύ
μεγάλου έργου της Ιόνιας οδού και επιθυμούν την απευθείας πρόσβαση στην πόλη και
τουλάχιστον παραπάνω από μια επιλογή εξόδου από την Ιόνια οδό ώστε να εξυπηρετηθούν
καλύτερα και πιο εύκολα.
Η Έξοδος του Μεσολογγίου συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της
παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας, αναφέρεται στην έξοδο που πραγματοποίησαν οι
πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχοι, όταν οι δυνατότητες συνέχισης της άμυνας απέναντι
στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχαν χαθεί, λόγω εξάντλησης των τροφίμων. Το
γεγονός συνέβη την νύχτα μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826, κατά τη διάρκεια
της επανάστασης του 1821. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται οι γιορτές Εξόδου για δύο
βδομάδες περίπου με κορύφωση την Κυριακή των Βαΐων. Την περίοδο αυτή η πόλη
κατακλύζεται από χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που έρχονται να
παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται προς τιμήν των εξοδιτών κι είναι
απαραίτητη άμεση σύνδεση με την Ιόνια οδό, ώστε να μην απογοητεύονται διανύοντας
περισσότερα χιλιόμετρα για να φτάσουν στον προορισμό τους οι διάφοροι επισκέπτες, που
αποτελούν βασική πηγή εσόδων για την πόλη. Άρα δεν μπορεί το Μεσολόγγι να χάσει αυτό
το έσοδο σ’ αυτήν την περίοδο κρίσης που διανύουμε λόγω της μη εύκολης πρόσβασης του
επισκέπτη στην πόλη. Τα λίγα ιστορικά και τουριστικά στοιχεία που παρατέθηκαν αποτελούν
τον πρώτο πυλώνα που πρώτου μέρους της εργασίας αυτής.
Ο δεύτερος πυλώνας που θα περιγράψουμε αποτελεί την σημερινή πραγματικότητα.
Ο κόμβος «Χαλαζιά» αποτελούσε ανέκαθεν την δυτική πύλη εισόδου στην πόλη,
εισερχόμενοι, μέσω της οποίας διασχίζοντας την δυτική περιμετρική της πόλης (σημειωτέων
ότι έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τον λόγο αυτόν), οδηγείται κανείς στο λιμάνι και τη
μαρίνα Μεσολογγίου. Το λιμάνι έχει χαρακτήρα εμπορικό και από αυτό διακινούνται όλα τα

γεωργικά και μη προϊόντα της ευρύτερης περιοχής του νομού Αιτωλ/νίας. Συμπερασματικά
και όπως προκύπτει από την διαμορφωθείσα κατάσταση έχει αποκοπεί πλήρως η έξοδος
οχημάτων (ιδιαιτέρως των βαρέων οχημάτων) από την Ιόνια Οδό προς την πόλη του
Μεσολογγίου, ενώ αυτή καθίσταται δυνατή από έναν μόνο σημείο τον κόμβο ¨Χαλίκι¨ και
αυτόν σε μεγάλη απόσταση από την πόλη και σε μη ασφαλές οδικό δίκτυο. Ο ισχυρισμός ότι
δύνανται τα βαρέα οχήματα να εισέλθουν από τον κόμβο ¨Ζεστή¨, είναι αδύνατος γιατί δεν
υπάρχει περιμετρική με κατεύθυνση προς το λιμάνι και την μαρίνα της πόλης. Πρέπει τα
βαρέα οχήματα να κινηθούν μέσα στους στενούς δρόμους της πόλης με όλα τα γνωστά
προβλήματα (ατυχήματα, οδοστρώματα, κλπ.).
Μια από τις σημαντικότερες Ορνιθολογικά Υδροβιολογικές τοπικές περιοχές της
Ελλάδας, που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Ραμσάρ και καλύπτει έκταση 250.000
στρεμμάτων, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, είναι λογικό να έχει πρόσβαση στην Ιόνια οδό.
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο δίκτυο υγροτόπων που δημιουργείται από τους ποταμούς
Αχελώο και Εύηνο και κυριαρχείται από τις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου και του
Αιτωλικού, εξάγει αρκετούς τόνους αλιευμάτων, προκαλεί την επιστημονική έρευνα για την
σπάνια πανίδα και δέχεται ετησίως χιλιάδες τουρίστες.
Εντός της λιμνοθάλασσας το ήρεμο των υδάτων δημιουργεί ιδανικές συνθήκες και
κάθε χρόνο γίνονται αγώνες ¨Κανόε- Καγιάκ¨ με πανελλήνια εμβέλεια. Η πρόσβαση γίνεται
από την δυτική περιμετρική της πόλης που οδηγεί στο λιμάνι της πόλης.
Στον χώρο του λιμανιού (λιμάνι = ζωοδότης της πόλης), γίνεται ετήσια έκθεση
τοπικών προϊόντων με εκθέματα από σχεδόν όλη την χώρα και έχοντας πρόσβαση από την
δυτική περιμετρική της πόλης.
Η ¨βιομηχανική¨ ζώνη, βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πόλης σε άμεση σύνδεση
με το λιμάνι και τον κόμβο ¨Χαλαζιά¨, χωρίς πρόσβαση στην Ιόνια οδό αποκλείεται παντελώς
και πλέον ερημώνεται.
Ο ορεινός όγκος του Αρακύνθου, με την διαδρομή Αγριλιά – Ρέτσινα – Μούσουρα –
Ελληνικά – Άνω Κεράσοβο – Κάτω Κεράσοβο – Μακρυνεία, έχοντας παραγωγές μεγάλων
όγκων ξυλείας, κτηνοτροφίας, αδρανών υλικών κλπ., αποκόπτεται παντελώς από την Ιόνια
οδό και ήδη οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι εντονότατες.
Η ατμοπλοϊκή σύνδεση της πόλης του Μεσολογγίου με τα Ιόνια νησιά, που έχει
σχεδιαστεί να λειτουργήσει άμεσα, επιβάλει την δημιουργία κόμβου εισόδου εξόδου στην

θέση ¨Χαλαζιά¨, γιατί θα εξυπηρετεί τις περιοχές της Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας,
Θράκης κλπ.
Εκτός της πόλης του Μεσολογγίου μια απευθείας σύνδεση στη θέση ¨Χαλαζιά¨ με την
Ιόνια οδό θα εξυπηρετούσε και τις περιοχές του ευρύτερου δήμου κυρίως του δυτικού
τμήματος όπως άξονας Αιτωλικό – Νεοχώριον – Κατοχή που καταλήγει στο Πλατυγιάλι που
αποτελεί ένα σύγχρονο εμπορικό-διαμετακομιστικό λιμάνι
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πρωτεύουσα

του

νομού

Αιτωλοακαρνανίας στεγάζει όλες τις Υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους κάτοικος του
ευρύτερου δήμου και γενικά τους κατοίκους του νομού.
Διαθέτει το ΤΕΙ που αριθμεί πάνω από τρεις χιλιάδες ενεργούς φοιτητές οι οποίοι
διαμένουν στην πόλη κυρίως και στην περιοχή γύρω από το ΤΕΙ.
Επίσης υπάρχει το Νοσοκομείο που εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής. Άρα δεν μπορεί η πόλη να αποκόπτεται και να απομονώνεται αντί να ενισχυθεί με
μια επιπλέον απευθείας σύνδεση με την Ιόνια οδό.
Συμπεράσματα
Στον δεύτερο πυλώνα του αναγνώσματος δείξαμε την αναγκαιότητα δημιουργίας
ανισόπεδου κόμβου στην θέση ¨Χαλαζιά¨.
Ο άνθρωπος παλεύοντας να φτιάξει πολιτισμό, υποχρεώθηκε να ανοίξει δρόμους..
Αν η πολιτιστική πορεία προϋποθέτει πάλη με τα στοιχεία της φύσης αλλά και με τον εαυτό
μας, είναι επόμενο πως οι δρόμοι που πρέπει ν' ανοιχτούν είναι τόσο εξωτερικοί, όσο και
εσωτερικοί. Όσο απαραίτητο είναι το "ξελόγκωμα" για να διαβεί το όχημα, τόσο αναγκαία
είναι και η κατάλυση της ζούγκλας εντός μας για να τη διατρέξει το φως του πολιτισμού.
Ο δρόμος ανοίγει την προοπτική του ταξιδιού, της αναζήτησης, των νέων προκλήσεων, της
επαφής με νέους λαούς και νέες-άγνωστες ως χθες-ιδέες. Ο δρόμος γεννά το εμπόριο, την
διανθρώπινη συναλλαγή, προάγει την παραγωγή πλούτου, αλλά και την προσέγγιση των
ανθρώπων. Μπορούν κάποια συμφέροντα να στερήσουν την Ιερή Πόλη, από τα αναρίθμητα
ευεργετήματα που απλόχερα προσφέρει η νέα εθνική οδός, η Ιόνια Οδός.

Μελέτη Επικινδυνότητας
Γενική θεώρηση
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιασθεί μια μελέτη
επικινδυνότητας της υπάρχουσας κατάστασης και για το σκοπό αυτό θα εξετάσουμε την
Α.Δ. 80 καθώς και τις πλευρικές οδούς.
Με βάση την εμπειρία τα ζητήματα που συναντάμε σε πάρα πολλές σχετικές επισκοπήσεις
μελετών καθώς και επιθεωρήσεις οδικών τμημάτων, διακρίνονται στις παρακάτω ενότητες:


της χωροθέτησης των οδών και των κόμβων



της μελέτης σήμανσης/ασφάλισης



επίτευξη χάραξης ομαλής ροής



ο έλεγχος απορροής των νερών της βροχής



οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς



οι συναρμογές και τα μεταβατικά τμήματα και



οι αλληλεπιδράσεις των λοιπών μελετών

Ακόμη η πολιτική της οδικής ασφάλειας υλοποιείται σε δύο βασικά στάδια:
(ι)

ως

τμήμα

της

επισκόπησης

των

μελετών

οδοποιίας

και

της

μελέτης

σήμανσης/ασφάλισης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος και
(ιι) ως επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας με την ολοκλήρωση της κατασκευής
Ως τμήμα της επισκόπησης των μελετών οδοποιίας, εξετάζονται συνήθως 4
διακεκριμένες φάσεις:
(ι) ζητήματα οδικής ασφάλειας στη χωροθέτηση του δρόμου και των κόμβων του,
(ιι) ζητήματα οδικής ασφάλειας στη χάραξη του δρόμου και των στοιχείων του
(ιιι) ζητήματα οδικής ασφάλειας στη σήμανση και ασφάλιση του δρόμου και
(ιν) ζητήματα οδικής ασφάλειας κατά την κατασκευή του δρόμου.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον προς εξέταση κόμβο, τον εξετάζουμε ως προς:







Τις κατασκευασμένες κλίσεις και επικλίσεις ως προς την μελέτη
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της άνω διάβασης 80
Τη σήμανση των οδών
Τα στηθαία που έχουν τοποθετηθεί
Το οδόστρωμα
Τις απορροές ομβρίων υδάτων.

Δεν εξετάζεται:


Η ορθότητα των μελετών



Κατασκευαστικά ή λειτουργικά ζητήματα που αφορούν καθαρά την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ



Ζητήματα που προκύπτουν από την κατασκευή όπως ζυμώσεις, καθίσεις κτλ τα
οποία επηρεάζουν μελλοντικά το οδόστρωμα.



Τυχόν παραλήψεις στην υφιστάμενη κατάσταση της παλαιάς Εθνικής Οδού



Η λειτουργικότητα του κόμβου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κόμβος περί τη Χ.Θ. 0+280 της ΠΕΟ81 -σύνδεση Υπάρχουσα Εθνικής Οδού με
Μεσολόγγι - Αιτωλικό -Αστακό, περί τη Χ.Θ. 35+453 του αυτοκινητόδρομου
1. Κατανόηση μελέτης
Σύμφωνα

με

την

αναθεωρημένη

εγκεκριμένη

οριστική

μελέτη

του

Τμήματος

1,

Χ.Θ. 30+900.000 -Χ.Θ. 36+940.00, υπ’ αριθμό I.IC.C.EN.S1000.CW.0200.108.ALI.RP1.
RP.108.01.01.01.G έχουμε τα ακόλουθα:
«Η χάραξη είχε να αντιμετωπίσει πολλούς περιορισμούς, από τους οποίους ο πιο
σημαντικός ήταν το μεγάλο μήκος του ορεινού εδάφους και η υφιστάμενη Εθνική Οδός που
έπρεπε να παραμείνει ανέπαφη. Ο μεγάλος αριθμός των παράπλευρων ιδιοκτησιών, καθώς
και τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια δημιούργησαν περισσότερες δυσκολίες.
Είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο αυτοκινητόδρομος δεν μπορούσε να διασχίσει την πεδιάδα
λόγω προβλημάτων κατασκευής και συντήρησης των επιχωματώσεων σε βαλτώδη περιοχή.
Οι ρυθμίσεις αναμένεται να έχουν τιμές που καθιστούν απαγορευτικές τις ιδέες διάβασης
μέσω αυτής της πεδινής περιοχής. Άρα, η μόνη αποδεκτή περιοχή είναι η ζώνη που
βρίσκεται στις “παρυφές των λόφων“ στη βόρεια πλευρά της πεδιάδας.
Αυτή η ζώνη, ωστόσο, έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της υφισταμένης
Εθνικής Οδού (Αντιρρίου

–Αγρινίου),

καθώς και για πολυάριθμα αρδευτικά και

αποστραγγιστικά κανάλια κλπ, τα οποία είναι απαραίτητα για την οικονομική επιβίωση της
περιοχής. Τα προαναφερθέντα στοιχεία αναδεικνύουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στην
οριζόντια και κάθετη χάραξη του αυτοκινητοδρόμου.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της υφισταμένης
εθνικής οδού ελήφθησαν υπόψη καθώς επίσης και οι αγροτικές εργασίες που γίνονται στην
περιοχή. Στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην παλιά εθνική οδό και στην ακτή
υπάρχουν αρκετές βιομηχανίες μεσαίου βαθμού (μερικές καινούριες και μερικές παλιές) με
αγροτικά ή κατασκευαστικά προϊόντα (έπιπλα κλπ). Στη βόρεια πλευρά, στην αρχή της
πεδιάδας, υπάρχει ένα μεγαλύτερο εργοστάσιο (ποτών-αναψυκτικών) που λειτουργεί
κανονικά και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση βαρέων φορτηγών σε αυτό. Η
αστική περιοχή του Μεσολογγίου που βρίσκεται στην περιοχή και ο κόμβος του
Μεσολογγίου πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μεταφορών. Υπολογίστηκε η Παραϊόνια
που είναι ένας κύριος αστικός/αγροτικός αυτ/μος που εξυπηρετεί την περιοχή. Όλα τα
παραπάνω

στοιχεία

αυτοκινητοδρόμου.»

οδήγησαν

στην

παρούσα

γεωμετρική

μορφοποίηση

του

2. Στοιχεία Πλευρικών Οδών
Οδός OP80 στη Χ.Θ. 35+453 του αυτοκινητόδρομου. Έχει εφαρμοστεί πεζοδρόμιο πλάτους
2,00μ στη δεξιά πλευρά την άνω διάβασης, για την εξυπηρέτηση των πεζών. Στην περιοχή
της γέφυρας υπάρχει πεζοδρόμιο και στις δύο πλευρές.
Ταχύτητα μελέτης

40

Τύπος Διατομής

Ζ2

Μήκος

392.444

Πλάτος

2*3.5

Οδός PEO81 αρχίζει στη Χ.Θ. 35+160 έως τη Χ.Θ. 36+600 του αυτοκινητόδρομου
Ταχύτητα μελέτης

80

Τύπος Διατομής

Δ

Μήκος

1467.825

Πλάτος

2*5

Οδός SRR80-1 τελειώνει στη Χ.Θ. 0+037,604 της SRR80-2
Ταχύτητα μελέτης

20

Τύπος Διατομής

Η2

Μήκος

175.951

Πλάτος

2*2.25

Οδός SRR81-1 αρχίζει στη Χ.Θ. 0+623.97 της PEO81
Ταχύτητα μελέτης

20

Τύπος Διατομής

Η1

Μήκος

139.488

Πλάτος

2*2.75

3. Υπολογισμοί για τα γεωμετρικά στοιχεία
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκεκριμένη οριστική μελέτη I.IC.C.EN.S1000.CW.0200.
108.ALI.RP1. RP.108.01.01.01.G, oι υπολογισμοί για τα γεωμετρικά στοιχεία του κόμβου
περί τη Χ.Θ. 0+280 της ΠΕΟ81 είναι:
Μήκος διεύρυνσης :
Λόγω εφαρμογής ερείσματος πλάτους 1,25μ σαν πλευρική διαμόρφωση επί της ΠΕΟ81,
έναντι πεζοδρομίου, η διεύρυνση του οδοστρώματος στην περιοχή διαμόρφωσης της
επιφάνειας αποκλεισμού του ισόπεδου κόμβου υπολογίζεται όχι με την κατ΄ εξαίρεση
εφαρμογή της σχέσης Lv= Ve x (i/3)1/2 σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς RASK1 (1988) που είχε εφαρμοστεί στην έκδοση F, αλλά βάση της σχέσης των ΚΜΕ σχέσης Lv=
Ve x (i)1/2 , όπου:
Lv (m) = μήκος διεύρυνσης
Ve (Km/h) = ταχύτητα μελέτης
i (m)= διεύρυνση
οπότε Lv= 80 x(2)1/2 ≈ 115m
Το μήκος αυτό εφαρμόζεται εκατέρωθεν του κόμβου
Ζώνη Στοιβασίας : Ls= 20m
Ζώνη επιβράδυνσης:
LR= (0,75Ve)2-Vs
2=

87.36

26(d+i/10)
Ελήφθη LR= 110μ. για να μεταφερθεί το μεταβαλλόμενο πλάτος του οδοστρώματος έξω από
το τεχνικό περί τη Χ.Θ. 0+410.

4. Αναθεώρηση τεχνικής έκθεσης
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην εισαγωγή, η συνεχής προσπάθεια για να
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από όλους εμπλεκόμενους του έργου, είναι
φανερό κατά την αναθεώρηση της προαναφερθείσας τεχνική έκθεσης η οποία συνέβαλε στα
εξής:
 Στη Χ..Θ. 35+400 που είναι και η προς εξέταση θέση της μελέτης έγινε προσπάθεια
να μειωθεί το ύψος των τοίχων του βασικού σχεδιασμού που αποκλείουν οπτικά
μέρος των κατοίκων.
 Όσον αφορά το παράπλευρο δίκτυο, λήφθηκε υπόψη η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες
με συνέπεια να προστεθούν οι SRR80-1 και SRR80-2 σε σχέση με τον αρχικό
σχεδιασμό.

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ 80
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση υπ’ αριθμό

IC.C.EN.S111N.MO.0200.000.STR.OPV.

RP.03501.01.00.0 που εκπονήθηκε με βάση τις μελέτες με κωδικούς
Highway design: IC.C.EN.S1000.CW.0200.108.ALI.000.FL.108.01.01.01.G
Hydraulic design: IC.C.EN.S100.CW.0200.108.HYD.FL.108.01.01.H
Ισχύουν τα ακόλουθα σύμφωνα με την μελέτη:
1. Θέση Τεχνικού Α.Δ. 80
Η Χάραξη της Άνω Διάβασης OP80 στην παρούσα θέση διέρχεται αφ ενός μεν πάνω
από την Ε.Ο , αφ ετέρου από τον παράπλευρη Παλαιά Εθνική Οδό.
Ο άξονας του κλάδου OP80 τέμνει τον άξονα της Ιόνιας Οδού υπό γωνία 60 μοιρών
στην Χ.Θ. 0+167,416 της OP80 και στην Χ.Θ. 35+452,766 της Ιόνιας.
Ο άξονας του κλάδου OP80 επίσης τέμνει τον άξονα της Π.Ε.Ο 81 υπό γωνία 60
μοιρών στην Χ.Θ. 0+197.023 της OP80 και στην Χ.Θ. 0+313.95 της Π.E.O.
Ο κλάδος

80 οριζοντιογραφικά

στην θέση της άνω διάβασης βρίσκεται σε

ευθυγραμμία με μονοκλινή επίκλιση 2.50%. Η διάταξη ανοιγμάτων έχει καθορισθεί βάσει
των ελάχιστων αποστάσεων που πρέπει να τηρηθούν από τις διερχόμενες οδούς.
Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ της ερυθράς της Ιόνιας Οδού και της Άνω
Διάβασης ανέρχεται σε 6.78μ ενώ το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ της ερυθράς της
ΠΕΟ81 και της Άνω διάβασης είναι 5.80μ. Το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος για
αυτοκινητόδρομους κατηγορίας Ζ είναι 5.00μ σύμφωνα με Κ.Μ.Ε (§1.9.3.8).

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικού
Το κατάστρωμα της γέφυρας είναι τεσσάρων ανοιγμάτων συνολικού μήκους 80.00μ.
(17.00μ.+20.00μ.+19.00μ+24.00μ) μετρούμενο επί του άξονα της άνω διάβασης, μεταξύ των
αξόνων στήριξης των ακροβάθρων Α1 και Α2. Ο φορέας του καταστρώματος εδράζεται
μέσω εφεδράνων ολίσθησης στα ακρόβαθρα A1,Α2 και στο μεσόβαθρο Μ1 ενώ συνδέεται
μονολιθικά στα μεσόβαθρα Μ2 και Μ3. Το συνολικό πλάτος του φορέα είναι 11.50μ.
κατασκευάζεται δε στην εγκάρσια διεύθυνση με σταθερή επίκλιση (μονοκλινής) ίση με
2.50%.
Ειδικότερα για τα ακρόβαθρα έχουν κατασκευαστεί πτερυγότοιχοι και τοίχοι
αντιστήριξης εκατέρωθεν των ακροβάθρων για τον εγκιβωτισμό των επιχωμάτων ενώ στη
στέψη των τοίχων αυτών προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 2.00m.
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Εικόνα 1: Οριζοντιογραφία.
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Εικόνα 3: Τυπική κατά πλάτος τομή.

3. Παραδοχές Μελέτης Επικινδυνότητας για την Α.Δ 80
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την
συναρμογή της P.E.O -81 με την υφιστάμενη οδό. Επομένως η ορθότητα της μελέτης δεν
είναι αντικείμενο προς εξέταση αν και ενδεικτικά αναφέρεται ότι από άποψη επικινδυνότητας
η μελέτη έχει λάβει υπόψιν όλους τους περιορισμούς όπως για παράδειγμα την § 32.2.11
της ΕΣΥ: Σε όλες τις γέφυρες Α.Δ. οδών που διασταυρώνουν τους αυτοκινητόδρομους χωρίς
να συνδέονται μέσω κόμβων με αυτούς, θα γίνει πρόβλεψη μελλοντικού ηλεκτροφωτισμού
τους, με την κατασκευή "σωλήνων αναμονής", διέλευσης καλωδίων οδοφωτισμού και της
κατασκευής των βάσεων στήριξης των κατάλληλου ύψους ιστών ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα
με την § 1.18.3.2.7 του υποκεφαλαίου 1.18 του Κ.Μ.Ε.
Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ των βάσεων των ιστών επί των άνω
διαβάσεων σύμφωνα με την ΕΣΥ και με την § 1.18.3.2.7 του ΚΜΕ είναι 30μ. Επομένως
ορθώς τοποθετήθηκαν δύο ιστοί φωτισμού (μήκος καταστρώματος 80m).
Δεδομένου ότι η ορθότητα της κατασκευής της άνω διάβασης 80 δεν είναι αντικείμενο
της παρούσας μελέτης, εξετάζεται μόνο τυχών ελλείψεις που αφορούν την ασφάλεια.

4. Ευρήματα Επιθεώρησης Τεχνικού
Σύμφωνα με τα σχέδια της Α.Δ. 80 και συγκεκριμένα με την κάτοψη, όψη και σχέδιο
λεπτομερειών, με αριθμό πρωτοκόλλου αντίστοιχα (IC.C.EN.S111N.MO.0200.000.STR.
PV.03501.02.00.0, IC.C.EN.S111N.MO.0200.000.STR.PV.03501.02.00.0 & IC.C.EN.S111N.
MO.0200.000.STR.DT.03501.08.00.0) που βρίσκονται στο Παράρτημα 2 παρατηρούνται τα
ακόλουθα:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

Απόσπασμα 1: Όψη τεχνικού

συρματοκιβώτιο

Απόσπασμα 2: Κάτοψη, Ακροβάθρου Α1

Απόσπασμα 3: Λεπτομέρειες πεζοδρομίου

Φωτογραφία 1: Άποψη δεξιού πεζοδρομίου

Φωτογραφία 2: Όψη Ακροβάθρου Α1
Γίνεται κατανοητό από την σύγκριση των αποσπασμάτων των σχεδίων και των
φωτογραφιών ότι κατά την ημερομηνία της επιθεώρησης (20/05/2017), οι παρακάτω
ελλείψεις:
1) Λείπει το προβλεπόμενο κιγκλίδωμα στην δεξιά πλευρά του καταστρώματος (από το
ακρόβαθρο Α2 προς το Α1), δημιουργώντας συνθήκες επικινδυνότητας.
2) Τα συρματοκιβώτια δεν έχουν κατασκευαστεί και άρα λείπει τμήμα της προστασίας του
ακροβάθρου Α1. Δεδομένου ότι δεν έγινε αυτοψία με συνθήκες βροχής, τυχόν ζητήματα από
ολίσθηση υλικών στον επαρχιακό δρόμο ή σχετικά με ζητήματα σταθερότητας του
κατασκευασμένου επιχώματος δεν μπορούν να εξεταστούν.
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IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.14.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

2

3

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 50
χιλ. / ώρα

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+137

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.14.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

4

Π-2

Προειδοποιητική
κατευθύνσεων:
Αγρίνιο (ευθεία),
Μεσολόγγι - Αιτωλικό Αστακός (100m δεξιά)

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+145

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.14.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

2

5

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 90
χιλ. / ώρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+187

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Δεν υπάρχει η σήμανση

3

6

Π-8β

Κατεύθυνσης για
περισσότερες της μίας
τοπωνυμίες:
Μεσολόγγι - Αιτωλικό Αστακός (δεξιά)

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+245

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Απουσιάζει η πινακίδα - είναι μόνο
η βάση, η θέση της οποίας σε
σχέση με το μέτωπο του στηθαίου
είναι σε σωστή απόσταση ≥1.40m

2

7

Π-21

Διάβαση πεζών

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+260

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Δεν υπάρχει η σήμανση

4

8

Π-8β

Προειδοποιητική
κατεύθυνσης προς
Αγρίνιο (ευθεία)

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+282

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

5

9

Π-8β

Προειδοποιητική
κατεύθυνσης προς
Αντίριο (ευθεία)

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+282

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

1
0

Π-8β

Κατεύθυνσης για
περισσότερες της μίας
τοπωνυμίες:
Μεσολόγγι - Αιτωλικό Αστακός (αριστερά)

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+298

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Είναι σε λάθος το μέγεθος
πινακίδας . Αν και βρίσκεται σε
άλλη θέση από αυτό που
υποδικνύει η μελέτη, ωστόσο είναι
σε καλύτερη θέση αφού η μελέτη
σήμανσης την είχε ακριβώς μετά
το Μεσόβαθρο - άρα πολύ
περιορισμένο χρόνο να την
αντιληφθεί ο οδηγός.

6

1
1

Ρ

Απαγορεύεται η
είσοδος σε οχήματα
συνολικού ύψους που
υπερβαίνει τα 5 μέτρα

ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
Α.Δ. 80 - ΣΤΟ
ΠΛΑΪ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜ
ΑΤΟΣ

≈ 0+307

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Δεν υπάρχει η σήμανση. Υπάρχει
μόνο στον άξονα της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ
και όχι και στους δύο άξονες όπως
προβλέπει η μελέτη σήμανσης

7

1
2

Ρ

Απαγορεύεται η
είσοδος σε οχήματα
συνολικού ύψους που
υπερβαίνει τα 5 μέτρα

ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
Α.Δ. 80 - ΣΤΟ
ΠΛΑΪ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜ
ΑΤΟΣ

≈ 0+318

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Δεν υπάρχει η σήμανση. Υπάρχει
μόνο στον άξονα της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ
και όχι και στους δύο άξονες όπως
προβλέπει η μελέτη σήμανσης

7

1
3

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 90
χιλ. / ώρα

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+386

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

8

1
4

Κ-28α

Διακλάδωση με
κάθετη οδό αριστερά,
οι επι της οποίας
κινούμενοι οφείλουν
να παραχωρήσουν
προτεραιότητα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+438

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

9

1
5

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 50
χιλ. / ώρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+438

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

O.P. 80
1

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 40
χιλ. / ώρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+018

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

10

2

Ρ-2

Υποχρεωτική διακοπή
πορείας

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+020

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

11

3

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή
στροφή

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+112

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Λάθος τύπος σήμανσης - έχει
τοποθετεί επικίνδυνες δύο
αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές
από τις οποίες η πρώτη είναι
αριστερά

12

4

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 40
χιλ. / ώρα

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+112

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

5

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά
στροφή

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+227

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

6

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 40
χιλ. / ώρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+227

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

13

7

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή
στροφή

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+335

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

8

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 40
χιλ. / ώρα

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+335

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

9

Π-21

Διάβαση πεζών

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+371

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Δεν υπάρχει η σήμανση

15

14

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ P.E.O-81 & O.P. 80 (ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ Α)
1

2

3

4

5

6

Ρ-52 & Π-79

Ρ-52α & Π-78

Ρ-52δ & Π-77

Υποχρεωτική διέλευση
είτε από τη δεξιά είτε
από την αριστερή
πλευρά της νησίδας
Υποχρεωτικό
πέρασμα από τα
αριστερά νησίδας
Υποχρεωτικό
πέρασμα από τα δεξιά
νησίδας

Ρ-2 &
Ρ-2
(σε
κοινό στύλο)

Απαγορεύεται η
είσοδος σε όλα τα
οχήματα &
Υποχρεωτική διακοπή
πορείας

Ρ-2 &
Ρ-29
(σε κοινό
στύλο)

Απαγορεύεται η
είσοδος σε όλα τα
οχήματα &
Απαγορεύεται η
αναστροφή

Ρ-52δ & Π-77

Υποχρεωτικό
πέρασμα από τα δεξιά
νησίδας

_

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

16

_

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

17

_

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

18

_

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

19

_

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

20

_

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

21

(ΛΕΠΤΟΜΕ
ΡΙΑ Α)

(ΛΕΠΤΟΜΕ
ΡΙΑ Α)

(ΛΕΠΤΟΜΕ
ΡΙΑ Α)

(ΛΕΠΤΟΜΕ
ΡΙΑ Α)

(ΛΕΠΤΟΜΕ
ΡΙΑ Α)

(ΛΕΠΤΟΜΕ
ΡΙΑ Α)

S.R.R. 80-1
1

Ρ-2

Υποχρεωτική διακοπή
πορείας

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+002

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Δεν υπάρχει η σήμανση

22

2

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο
αντίρροπες ή
διαδοχικές στροφές
από τις οποίες η
πρώτη είναι αριστερά

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+020

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

23

3

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 20
χιλ. / ώρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+020

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

4

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 20
χιλ. / ώρα

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+158

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Δεν υπάρχει η σήμανση

24

5

Ρ-2

Υποχρεωτική διακοπή
πορείας

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+170

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Όλα σύμφωνα με την μελέτη

25

S.R.R. 80-2
1

Ρ-2

Υποχρεωτική διακοπή
πορείας

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+007

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Όλα σύμφωνα με την μελέτη

26

2

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 20
χιλ. / ώρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+013

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Όλα σύμφωνα με την μελέτη

27

3

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 20
χιλ. / ώρα

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+137

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.16.20.B

Όλα σύμφωνα με την μελέτη

28

Έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση,
στο τέλος και όχι στην αρχή του
service road

29

S.R.R. 80-3
1

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο
αντίρροπες ή διαδοχικές
στροφές από τις οποίες η
πρώτη είναι δεξιά

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+012

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

2

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 20
χιλ. / ώρα

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+012

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση,
στο τέλος και όχι στην αρχή του
service road

3

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο
αντίρροπες ή
διαδοχικές στροφές
από τις οποίες η
πρώτη είναι δεξιά

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+080

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

4

Ρ-32

Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στα 20
χιλ. / ώρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+080

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

5

Ρ-2

Υποχρεωτική διακοπή
πορείας

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+096

IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.SNS.SP
L.GP.067.01.15.20.B

Σύμφωνα με την μελέτη

30

31

Το παράρτημα 3 περιέχει τις αναφερόμενες φωτογραφίες

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
* Η ορθότητα της εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης - ασφάλισης δεν είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης
** Για την διευκόλυνσης της παρακολούθησης τυχών ελλείψεων, έχει προσθεθεί η ημερομηνία ελέγχου επιθεώρησης έτσι ώστε να είναι εύκολο η μελλοντική
συμπλήρωση τους
*** Το τμήμα της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης
**** Μετρήσεις Ορατότητας (Οπισθανάκλασης) δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης καθώς επίσης και η ακριβής θέση των πινακίδων
***** Η επιλογή μεταξύ αριστερού ή δεξιού κλάδου ακολουθεί την χιλιομέτρηση της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ, δηλαδή με την κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ιωάννινα. Σε
κάθετες οδού, η επιλογή είναι όπως φαίνετε στο σχέδιο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σχετικά με τις διαγραμμίσεις και την
προσβασιμότητα των πεζών)
1) Η διαγράμμιση στην 1η θέση (έξοδος προς Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό κινούμενοι από Αντίρριο προς Ιωάννινα) της P.E.O-81, έχει περιμετρικά ανακλαστήρες οδού
("Μάτια Γάτας") και απουσιάζει
2) Η διαγράμμιση στην 2η θέση (έξοδος προς Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό κινούμενοι από Ιωάννινα προς Αντίρριο) της P.E.O-81, έχει περιμετρικά ανακλαστήρες οδού
("Μάτια Γάτας") και απουσιάζει
3) Η διαγώνια διαγράμμιση της διασταύρωσης P.E.O-81 & O.P. 80 (ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ Α), έχει περιμετρικά ανακλαστήρες οδού ("Μάτια Γάτας") και απουσιάζει
4) Η διαγώνια διαγράμμιση της O.P. 80 πέρι τη Χ.Θ. 0+350, έχει περιμετρικά ανακλαστήρες οδού ("Μάτια Γάτας") και απουσιάζει
5) Η συνεχής διαγράμμιση - διάβαση πεζών σε τρείς θέσεις της Λεπτομέριας Α, απουσιάζει
6) Κατά μήκος του αριστερού κλάδου της O.P. 80, προβλέπετε η δημιουργία πεζοδρομίου και απουσιάζει. Εν ολίγοις, η προσβασιμότητας σε πεζούς - κατοίκους της
γύρω περιοχής έχει καταργηθεί.
7) Κατά μήκος όλου του δεξιού κλάδου και τμήματος του αριστερού κλάδου τoυ S.R.R. 80-3, προβλέπετε η δημιουργία πεζοδρομίου και απουσιάζει. Εν ολίγοις, η
προσβασιμότητας σε πεζούς - κατοίκους της γύρω περιοχής έχει καταργηθεί.

ΣΤΗΘΑΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Α
/
Α

ΤΥΠΟΣ
ΣΤΗΘΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ

ΑΠΟ Χ.Θ.
ΤΟΠΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ

ΕΩΣ Χ.Θ.
ΤΟΠΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡ
ΟΜΗΝΙ
Α

ΦΩΤΟ
ΓΡΑΦΙ
Α

P.E.O-81 (ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΣ, Π.Ε.Ο)
1

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+000

0+012

ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
4.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων

1

2

H1-W2 ή
N2-W2

1m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+012

0+252

Απαιτείται το
αριστερό άκρων
των πινακίδων Π-2,
Π-2 και Π-8β, να
είναι σε απόσταση
≥1.4m από την όψη
του στηθαίου

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
4.20.B

Αν και σχεδόν όλα
σύμφωνα με την
μελέτη, σε μία λεπίδα
4m, λείπουν εντελώς
οι ορθοστάτες , κοντά
στην προειδοποιητική
των 200m

2

3

SUPER
RAIL ES
ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+252

0+264

ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,
ΑΙΤΩΛΙΚΟ,
ΑΣΤΑΚΟ

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
4.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων

3

4

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+298

0+310

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
4.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων (πιθανότητα
παραμένει εν μέρει
ανοικτό για λόγους
προσβασιμότητας)

4

5

H1-W2 ή
H1-W4

1m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+310

0+495

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Σύμφωνα με τη μελέτη

5

6

H1-W2
(Mega
Rail bs) ή
H1-W4

1.33m

ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΕΦΥΡΑ
ΠΛΕΥΡΩΝΑ
Σ

≈ 0+410

≈ 0+420

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Δεν υπάρχουν τα
επιπρόσθετα στηθαία

6

7

ΕΙΔΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙ
Ο

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ
2,66m (άνοιγμα
άνω των 10μ.)

ΣΤΗ
ΑΠΟΛΗΞΗ
ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΓΕΦΥΡΑ
ΠΛΕΥΡΩΝΑ
Σ

≈ 0+420

≈ 0+422,33

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Δεν υπάρχει

7

8

N2-W2 ή
N2-W4

1m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+495

0+520

ΤΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Σύμφωνα με τη μελέτη

8

1

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+000

0+012

ΤΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
4.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων

9

2

H1-W2 ή
H1-W4

1m

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+012

0+490

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Αν και σχεδόν όλα
σύμφωνα με την
μελέτη, σε μία λεπίδα
4m, λείπουν εντελώς
οι ορθοστάτες , κοντά
στην προειδοποιητική
των 200m

10

3

H1-W2
(Mega
Rail bs) ή
H1-W4

1.33m

ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΕΦΥΡΑ
ΠΛΕΥΡΩΝΑ
Σ

≈ 0+405

≈ 0+415

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Δεν υπάρχουν τα
επιπρόσθετα στηθαία

11

4

ΕΙΔΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙ
Ο

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ
1,33m

ΣΤΗ
ΑΠΟΛΗΞΗ
ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΓΕΦΥΡΑ
ΠΛΕΥΡΩΝΑ
Σ

≈ 0+415

≈ 0+416,33

5

H1-W2 ή
N2-W2

1m

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+490

0+520

ΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Δεν υπάρχει

12

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Σύμφωνα με τη μελέτη

13

O.P. 80
1

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+000

0+012

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Δεν υπάρχει καθόλου
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων

14

2

Κιγκλίδω
μα
ZM-FRSTE-8A

ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ
ΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
Υ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+000

≈ 0+390

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Απουσιάζει καθώς δεν
έχει κατασκευαστεί το
πεζοδρόμιο

15

3

H1-W2 ή
Η1-W4

1.33 m

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+012

≈ 0+364

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Έχουν τοποθετηθεί
ανά 1m και όχι ανά
1,33m που είναι υπέρ
της ασφάλειας. Η
συναρμογή πάνω στο
τεχνικό γίνεται
εκατέρωθεν με μία
λαμαρίνα

16

1

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+020

0+032

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων

17

Προβλέπεται ειδικό
τεμάχιο στην
συναρμογή με το
τεχνικό ΑΔ 80.

2

H1-W2 ή
Η1-W4

1m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+032

0+300

(H1-W2 πριν και
μετά το τεχνικό),
έως συναρμογή με
S.R.R. 80-1.
Επίσης
προβλέπεται ειδικό
τεμάχιο στην
συναρμογή με το
τεχνικό ΑΔ 80.

3

EXTRA
ΣΤΗΘΑΙΑ

2m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+300

0+350

ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, Ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συναρμογή πάνω
στο τεχνικό γίνεται
εκατέρωθεν με μία
λαμαρίνα

18

Έχουν τοποθετηθεί
και είναι υπέρ της
ασφάλειας αν και δεν
τα προβλέπει η μελέτη

19

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Απουσιάζει καθώς δεν
έχει κατασκευαστεί το
πεζοδρόμιο

20

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων (πιθανότητα
παραμένει εν μέρει
ανοικτό για λόγους
προσβασιμότητας)

21

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα

22

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ P.E.O-81 & O.P. 80 (ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ Α)
1

2

Κιγκλίδω
μα
ZM-FRSTE-8A

ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ
ΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
Υ

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ,
ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
Υ

(ΛΕΠΤΟΜΕΡ
ΙΑ Α)

(ΛΕΠΤΟΜΕΡ
ΙΑ Α)

ΣΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΤΗΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΙ
ΑΣ Α

πέρι 0+070
της
αριστερής
λωρίδας του
S.R.R. 80-3

ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ
ΤΗΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΙ
ΑΣ Α

πέρι 0+288
της
αριστερής
λωρίδας του
δρόμου O.P.
80

Απαιτείται ειδική
διαμόρφωση
(εγκάρσια διακοπή)
του πεζοδρομίου
για να γίνει η
βύθιση του
στηθαίου

S.R.R. 80-1
1

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+120

0+132

(Τ80 Α)

ΣΤΗΘΑΙΩΝ

6.20.B

στηθαίων

2

N2-W2 ή
N2-W2

1.33 m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+132

εως
συναρμογή
με S.R.R.802

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Σύμφωνα με τη μελέτη

23

3

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+130

0+142

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων

24

4

H1-W2 ή
H1-W2

1m

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+142

εως
συναρμογή
με S.R.R.802

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Σύμφωνα με τη μελέτη

25

S.R.R. 80-2
1

H1-W2 ή
H1-W2

1m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

από
συναρμογή
με O.P. 80

≈ 0+035

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Σύμφωνα με τη μελέτη

26

2

N2-W2 ή
N2-W2

1.33 m

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

από
συναρμογή
με S.R.R.801

≈ 0+070

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Σύμφωνα με τη μελέτη

27

3

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

≈ 0+070

≈ 0+082

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Δεν υπάρχει /
ελλειπής βύθιση και
τελείωμα στηθαίων

28

4

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

από
συναρμογή
με O.P. 80

0+012

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Απουσιάζει καθώς
έχει κατασκευαστεί
ενιαίο που είναι υπέρ
της ασφάλειας

29

5

N2-W2 ή
N2-W2

1.33 m

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+012

0+098

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Λείπουν αρκετά μέτρα
από στηθαία προς το
τέλος του service road

30

6

Super
Rail ES ή
16μ. ΑΣΑ
(Τ80 Α)

ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+098

0+110

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
6.20.B

Δεν υπάρχει / ελλιπής
βύθιση και τελείωμα
στηθαίων

31

IC.C.EN.S110N.MO.0200.
000.SNS.SPL.GP.067.01.1
5.20.B

Απουσιάζει καθώς δεν
έχει κατασκευαστεί το
πεζοδρόμιο

32

S.R.R. 80-3
1

Κιγκλίδω
μα
ZM-FRSTE-8A

ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ
ΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
Υ

ΔΕΞΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

0+012

0+096

Το παράρτημα 4 περιέχει τις αναφερόμενες φωτογραφίες

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
* Η ορθότητα της εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης - ασφάλισης δεν είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης
** Για την διευκόλυνσης της παρακολούθησης τυχών ελλείψεων, έχει προσθεθεί η ημερομηνία ελέγχου επιθεώρησης έτσι ώστε να είναι εύκολο η μελλοντική
συμπλήρωση τους
*** Το τμήμα της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης
**** Μετρήσεις πάχους στηθαίου καθώς οι συνδέσεις τους δεν είναι εθικτό με τα υπάρχουσα μέσα της ομάδας εργασίας. Κατόπιν τούτου, εξετάζετε
περισσότερο η σωστή έμπηξη των ορθοστατών και οι μεταξύ τους αποστάσεις
***** Η επιλογή μεταξύ αριστερού ή δεξιού κλάδου ακολουθεί την χιλιομέτρηση της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ, δηλαδή με την κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ιωάννινα. Σε
κάθετες οδού, η επιλογή είναι όπως φαίνετε στο σχέδιο

Επίσης να τονιστεί ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της εγκεκριμένης μελέτης σήμανσης και της μελέτης εφαρμογής αναφορικά με τον τύπο των
στηθαίων

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
1. Εισαγωγή
Η κατάσταση ενός οδοστρώματος είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Οι βασικοί
παράγοντες που επηρεάζουν την ύπαρξη ή μη καθώς και το μέγεθος των φθορών στο
οδόστρωμα χωρίζονται σε δύο χρονικά στάδια:
Κατά τη διάρκεια της μελέτης:
 Ο σωστός υπολογισμός του κυκλοφοριακού φόρτου
 Η σωστή εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής
Η μη σωστή εκτίμηση των δύο πρώτων παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε
υποδιαστασιολόγηση

του

οδοστρώματος

ή

σε

λάθος

επιλογή

τύπου

ασφάλτου,

αντιολισθηράς στρώσης κτλ.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής:
 Κακοτεχνίες που συνήθως προέρχονται από την λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού
ή από χρονικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των στρώσεων του ασφαλτοτάπητα
 Ενσωμάτωση ακατάλληλων υλικών ή λανθασμένη ενσωμάτωση υλικών κυρίως λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών
 Λανθασμένες συναρμογές συνήθως λόγω ελλιπούς μελέτης κατασκευασιμότητας
Σύμφωνα με την Εγνατία Οδό Α.Ε., Τομές Λειτουργίας και Συντήρησης 1, οι κύριες
μετρήσεις των χαρακτηριστικών του οδοστρώματος και επιθεωρήσεις σκοπό έχουν να
εκτιμήσουν τα εξής:
1. Αντιολισθηρότητα
2. Ομαλότητα
3. Δομική αντοχή (φέρουσα ικανότητα) οδοστρώματος
4. Επιφανειακές

φθορές

του

οδοστρώματος

(ρηγματώσεις,

παραμορφώσεις,

αποσυνθέσεις, λειάνσεις)
5. Επιφανειακή υφή (μικροϋφή, μακροϋφή)
Δεδομένου τα μέσα της ομάδας εργασίας καθώς και του γεγονός ότι η Π.Ε.Ο – 81
πριν την κατασκευή της ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΥ δεν είχε αντιολισθηρά στρώση, η παρούσα μελέτη θα
εστιάσει στις επιφανειακές φθορές του οδοστρώματος.

1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Τομέας Λειτουργίας και Συντήρησης, Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων,
ο
Μέρος 1
2
SHRP (1993), “Distress identification manual for the long - term pavement performance project”,
Publication No. SHRP-P-338, ISBN 0-309-05271-8, Contact P-001, Product No. 5016, Strategic
Highway Research Program, National Research Council, Washington D.C., May 1993, National
Academy of Sciences

Στο υπό εξέταση τμήμα έχουμε εύκαμπτα οδοστρώματα, τότε σύμφωνα με το Strategic Highway
Research Program 19932, οι κύριοι τύποι επιφανειακών φθορών χωρίζονται σε τέσσερις βασικές
κατηγορίες:
1. Ρηγματώσεις (όπως εγκάρσιες, συρρίκνωσης κτλ.)
2. Επιφανειακές παραμορφώσεις (όπως τροχαλαυκώσεις, βυθίσεις, διογκώσεις κτλ)
3. Λείανση της επιφάνειας κύλισης
4. Αποσαθρώσεις της επιφανείας
2. Ευρήματα Επιθεώρησης
Ως γνωστόν, οι παραμορφώσεις και οι ρηγματώσεις ξεκινούν από το κάτω μέρος του
οδοστρώματος και καταλήγουν στην άνω στρώση. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης καμία τέτοια μορφή
αστοχίας δεν ήταν εμφανής. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο που χρειάζεται για να δημιουργηθούν
τέτοιες αστοχίες σε συνδυασμό με το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που έχει παραδοθεί το προς
εξέταση τμήμα στην κυκλοφορία, δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν στο μέλλον τέτοιες μορφές αστοχίας.
Από άποψη αποσαθρώσεων ή λείανση της επιφανειακής στρώσης δεν παρατηρήθηκε οτιδήποτε
ανησυχητικό, με εξαίρεση μία ήπια μορφή λείανσης στην ένωση του δρόμου O.P. 80 με την κάθετη οδό
που συνδέει προς Μεσολόγγι – Αιτωλικό –Αστακό (φωτογραφία 1).

Φωτογραφία 1
Ήπιας μορφής λείανσης που συνοδεύετε από μερική αποκόλληση αδρανών, στην αρχή του αριστερού
κλάδου της O.P. 80, αποτέλεσμα κακής συναρμογής με την κάθετη οδό

Γενικότερα στην επιφανειακή στρώση της προς εξέτασης περιοχής δεν παρατηρείτε από άποψη
επικινδυνότητας οτιδήποτε ανησυχητικό στους δρόμους P.E.O – 81, O.P.80 & S.R.R 80-1.
Ωστόσο παρατηρείται κακή συναρμογή και τα αντίστοιχα προβλήματα που δημιουργεί (π.χ.
ομαλότητας) των βοηθητικών δρόμων S.R.R. 80-1 με S.R.R. 80-2 (φωτογραφία 2) και του S.R.R. 80-2 με
την οδό O.P.80 (φωτογραφία 3).

Φωτογραφία 2: Συναρμογή S.R.R 80-1 & S.R.R. 80-2

Φωτογραφία 3: Συναρμογή S.R.R 80-2 & O.P. 80

Επιπροσθέτως στον δεξί κλάδο του S.R.R. 80-2, μεταξύ της ένωσης με τον S.R.R. 80-2 και του
δρόμου O.P. 80, παρατηρείτε ότι η πλήρωση του ερείσματος είναι ελλιπής ως προς την συμπύκνωση
δημιουργώντας συνθήκες επικινδυνότητας πάνω στο οδόστρωμα (φωτογραφία 4).

Φωτογραφία 4: Ελλιπής συμπύκνωση ερείσματος
Επίσης ο κατασκευαστής είχε προβεί σε δειγματοληψία για το πάχος του S.R.R.80-2, που
μετρήσαμε 11εκ. (παραπάνω από ότι προβλέπει η μελέτη) αλλά σαφώς πρέπει να προβεί σε
αποκατάσταση του σημείου (φωτογραφία 5).

Φωτογραφία 5: Καρότο στον S.R.R. 80-2

Ωστόσο στο τέλος της οδού S.R.R. 80-2 παρατηρούνται οι πιο έντονες συνθήκες επικινδυνότητας,
αφού το έρεισμα που δημιουργείται μεταξύ της απόληξη της ασφάλτου και της βάσης της οδοστρωσίας
δεν έχει πληρωθεί καθόλου και στις δύο πλευρές (φωτογραφίες 6 & 7). Ιδιαίτερα στην αριστερή που από
επιθεώρηση των στηθαίων έχει καταγραφεί ότι λείπουν αρκετά μέτρα στηθαίων, ο βαθμός
επικινδυνότητας αυξάνεται κατά πολύ.

Φωτογραφία 6: Απουσία υλικού πλήρωσης στην αριστερή πλευρά του S.R.R. 80-2

Φωτογραφία 7: Απουσία υλικού πλήρωσης στην δεξιά πλευρά του S.R.R. 80-2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1. Γενικές Παραδοχές
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την συναρμογή της P.E.O -81 με την υφιστάμενη
οδό και τους παράπλευρους δρόμους της γύρω περιοχής. Επομένως η ορθότητα της υδραυλικής μελέτης
δεν είναι αντικείμενο προς εξέταση.
Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι κατά την χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις
από την ομάδα εργασίας, δεν υπήρχαν βροχοπτώσεις γίνεται προφανές ότι επανέλεγχος της περιοχής
απαιτείται. Έτσι δεν ήταν εφικτό η ομάδα εργασίας να εξετάσει πληθώρα άλλων παραμέτρων με
βασικότερα σημεία τα εξής:
 Αν συγκρατούνται νερά στο οδόστρωμα – αν και μη αναμενόμενο αφού ιδιαίτερα προβλήματα
ομαλότητας δεν παρατηρούνται και έχει χρησιμοποιηθεί ασφαλτόμιγμα κλειστού τύπου
 Τα νερά του οδοστρώματος και γενικότερα της περιοχής, αν πράγματι οδηγούνται στους υδατοσυλλέκτες,
επομένως
 Αν γειτονικές ιδιοκτησίες επηρεάζονται ή μη κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων
Τα ανωτέρω ζητήματα είναι θέματα που συνιστούμε έντονα να εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο
καθώς η σωστή ή μη συγκράτηση/ συλλογή των όμβριων υδάτων επηρεάζουν/δημιουργούν έντονες συνθήκες
επικινδυνότητας για τον χρήστη.

2. Τεχνικά Στοιχεία
Πριν την πραγματοποίηση των επί τόπου επιθεωρήσεων η ομάδα εργασίας έλαβε υπόψιν την
τεχνική

έκθεση

–

οριστική

μελέτη

Χ.Θ.

30+900

–

Χ.Θ.

36+940,

υπ’

αριθμό

IC.C.EN.S109N.MO.0200.000.HYD.HR1.RP.108.01.01.01.H και τα ακόλουθα σχέδια που βρίσκονται στο
Παράρτημα 3:
 Απόσπασμα

από

λεκάνες

απορροής,

Μελέτη

Υδραυλικών

Χ.Θ.

30+900

–

Χ.Θ. 36+940, IC.C.EN.S110N.MO.0200.000.HYD.HLC.GP.108.01.02.02.F
 Οριζοντιογραφία

υδραυλικών

Χ.Θ.

35+344.76

–

Χ.Θ.

35+760.67,

IC.C.EN.S110N.

MO.0200.000.HYD.HLP.GP.108.01.13.17.G
 Οριζοντιογραφία Χ.Θ. 35+300 – Χ.Θ. 35+660, IC.C.EN.S110N.CW.0200.108.ALI. DLP. GP.108.01.14A.18.G

3. Ευρήματα Επιθεώρησης
Για λόγους παρουσίασης και σύγκρισης των ευρημάτων από την επιθεώρηση της περιοχής
ακολουθούν αποσπάσματα σχεδίων.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ 1

Απόσπασμα 1: Οριζοντιογραφία O.P. 80 & S.R.R. 80-1

1

2

Απόσπασμα 2: Τρόπος συλλογής

Λόγω της σημασίας του φρεατίου PP-4.2 στην συνολική λειτουργία όλου του συστήματος,
παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα και την φωτογραφία του για σύγκριση

Απόσπασμα 3: Λεπτομέρεια φρεατίου PP-4.2

Φωτογραφία 1: Άποψη σημείου 1, από το 1ο απόσπασμα

Φωτογραφία 2: Άποψη σημείου 1 από το 2ο απόσπασμα

Φωτογραφία 3: Άποψη του κεντρικού φρεατίου συλλογής

Φωτογραφία 2: Άποψη σημείου 2 από το 2ο απόσπασμα

Φωτογραφία 3: Γενική άποψη σημείου 2 από το 2ο απόσπασμα
Γίνεται κατανοητό από την σύγκριση των αποσπασμάτων των σχεδίων και των φωτογραφιών ότι
κατά την ημερομηνία των επιθεωρήσεων ότι το φρεάτιο PP-4.2 είναι σύμφωνα με την μελέτη.

Ωστόσο η ελλιπείς μόρφωση και στις δύο λεκάνες συλλογής , ιδίως στην 1η περιοχή όπου
αμμοχάλικα από την περίοδο κατασκευής παραμένουν είναι εμφανής. Σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη
προβλέπεται η διαμόρφωση της τελικής στάθμης και στα δύο σημεία. Προφανώς η σωστή λειτουργία των
φρεατίων εξαρτάται άμεσα από το γύρω διαμόρφωση.
Ιδιαίτερα από άποψη επικινδυνότητας, το κύριο σημείο εντοπίζεται στην θέση 1, του
αποσπάσματος 1 αφού ήδη χώματα από το πρανές του επιχώματος που καταλήγει στο ακρόβαθρο Α2,
της Α.Δ. 80 έχουν καλύψει μέρος του οδοστρώματος στον S.R.R. 80-1. Συγκεκριμένα τα πρανή των δύο
επιχωμάτων από τους δρόμους O.P. 80 & S.R.R. 80-1 βρίσκονται σε επαφή, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει ο απαιτούμενος διαθέσιμος χώρος που απαιτεί η υδραυλική μελέτη για να γίνεται εκτόνωση των
υδάτων σε εκείνο το σημείο.
Είναι δεδομένο ότι σε συνθήκες βροχής, ότι τμήμα από τα νερά του συγκεκριμένου επιχώματος θα
καταλήξουν στο οδόστρωμα του βοηθητικού δρόμου S.R.R. 80-1 και πιθανότητα χώματα από την
φυτοκάλυψη που χρησιμοποιήθηκε για την επένδυση των πρανών του επιχώματος. Συνίσταται, η άμεση
δημιουργία χωμάτινου χαντακιού για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έως ότου γίνει εκτίμηση από τον
μελετητή.
.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΛΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να διαπιστώσει κατά πόσο τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά
μεγέθη έχουν τηρηθεί στο οδικό τμήμα-άνω διάβαση ΟΡ 80 που εξετάζεται και να προσδιοριστεί το εύρος
των αποκλίσεων που τυχόν έχουν προκύψει στην κατασκευή σε σχέση με τις παραδοχές της μελέτης.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Κατά μήκος κλίσεις
Οι κατά μήκος κλίσεις των κυρίων αστικών οδών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, χωρίς
όμως να δημιουργούνται προβλήματα στην καλή απορροή των ομβρίων υδάτων, προκειμένου να
εξυπηρετούνται οι μετακινήσεις των ποδηλατιστών, των αναπηρικών οχημάτων και των βαρέων
οχημάτων. Εκτός τούτου, η εφαρμογή μεγάλων κατά μήκος κλίσεων επιφέρει αύξηση της ηχητικής και
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν με χρήση μεμονωμένων στοιχείων μελέτης και με μικρή
απόσταση κόμβων δεν υπάρχει συνεχής ροή της κυκλοφορίας, αλλά, αντιθέτως συχνές στάσεις των
οχημάτων (υψηλές στροφές μηχανής). Επίσης, ενα τελευταίο κριτήριο επιλογής των κατά μήκος κλίσεων
είναι η όσο το δυνατόν καλή προσαρμογή της οδού στο έδαφος και η αποφυγή χρήσης τοίχων
αντιστηρίξεως, τουλάχιστον στις περιπτώσεις οδών με πυκνή παρόδια δόμηση.
Επικλίσεις
Επίκλιση (q) καλείται η κατά πλάτος κλίση του οδοστρώματος. Η επίκλιση είναι απαραίτητη για
λόγους απορροής των ομβρίων υδάτων καθώς και για την παραλαβή τμήματος της πλευρικής
επιτάχυνσης του οχήματος στην κίνησή του στις οριζόντιες καμπύλες της οδού.
Η ελάχιστη τιμή της επίκλισης του οδοστρώματος στην ευθυγραμμία για όλες τις κατηγορίες οδών
είναι:

qmin= 2,5%. Η τιμή αυτή είναι αποδεκτή στις περισσότερες χώρες που διαθέτουν κανονισμούς

Οδοποιίας. Η διατομή της οδού μπορεί να διαμορφώνεται κατά πλάτος ως αμφικλινής(επίκλιση περί τον
άξονα προς τις δύο οριογραμμές) ή μονοκλινής (ενιαία κλίση σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος).Η
επίκλιση στις καμπύλες διαμορφώνεται με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της καμπύλης για λόγους
δυναμικής της κίνησης. Η μέγιστη τιμή της επίκλισης διαμορφώνεται από 6% έως 8% ανάλογα αν το
έδοφος είναι πεδινό ή ορεινό.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εγκεκριμένη οριστική μελέτη (ΤΜΗΜΑ 1 Χ.Θ. 30+900.000 -Χ.Θ.
36+940.00) που αφορά το οδικό τμήμα που εξετάζεται οι κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ΚΜΕ.
Έτσι για τις κλίσεις έχουμε επιλεγμένες τιμές : ελάχιστη 0,5% και μέγιστη 8%
Και για τις επικλίσεις έχουμε επιλεγμένες τιμές : ελάχιστη 2,5% και μέγιστη 7%

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για να διαπιστωθούν οι τελικές κλίσεις και επικλίσεις της άνω
διάβασης ΟΡ 80 και συγκεκριμένα μετρήθηκαν τα υψόμετρα σε οκτώ διαφορετικές θέσεις του οδικού
τμήματος σε τρια σημεία για κάθε θέση (αριστερό άκρο-άξονας οδού-δεξί άκρο).
Εγινε η προσπάθεια οι θέσεις που επιλέχθηκαν για τις μετρήσεις να συμπίπτουν με την
χιλιομέτρηση της άνω διάβασης ανά 50 περίπου μέτρα. Οι περισσότερες θέσεις προσεγγίζουν την
χιλιομέτρηση για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιπαραβολή της κατασκευής με τη μελέτη που την
αφορά.

Οι ακριβείς θέσεις των μετρήσεων φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα με τις συντεταγμένες Χ
και Υ στο σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.

ΘΕΣΗ 1
ΘΕΣΗ 2
ΘΕΣΗ 3
ΘΕΣΗ 4
ΘΕΣΗ 5
ΘΕΣΗ 6
ΘΕΣΗ 7
ΘΕΣΗ 8

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
Χ
274106,31
274079,39
274070,17
274071,15
274068,34
274079,21
274119,06
274126,59

ΑΚΡΟ
Υ
4252700,13
4252715,31
4252743,89
4252835,85
4252881,50
4252930,56
4252933,28
4252881,13

ΑΞΟΝΑΣ
Χ
274107,38
274081,48
274072,94
274074,00
274071,19
274081,02
274116,92
274122,92

ΟΔΟΥ
Υ
4252703,98
4252717,22
4252743,87
4252836,05
4252881,56
4252928,07
4252929,62
4252884,62

ΔΕΞΙ
Χ
274108,54
274083,51
274075,97
274076,90
274074,14
274082,88
274116,10
274118,83

ΑΚΡΟ
Υ
4252708,02
4252719,19
4252743,75
4252835,85
4252881,82
4252926,08
4252926,61
4252888,51

Οι κατά μήκος κλίσεις που βρέθηκαν, προκύπτουν από την επεξεργασία των μετρήσεων και τον
συσχετισμό των υψομέτρων του άξονα της οδού και της απόστασης μεταξύ των θέσεων που έγιναν οι
μετρήσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και οι αρχικές μετρήσεις καθώς και τα αποτελέσματα
(το πρόσημο των κλίσεων είναι λογιστικό και δεν έχει πρακτικό ρόλο).

ΘΕΣΗ 1
ΘΕΣΗ 2
ΘΕΣΗ 3
ΘΕΣΗ 4
ΘΕΣΗ 5
ΘΕΣΗ 6
ΘΕΣΗ 7
ΘΕΣΗ 8

ΥΨΗ
ΑΞΟΝΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΣΗ
3,337
0 -7,57732
5,542
29,1
-8,2559
7,852
27,98 -6,90097
14,214
92,19 1,419171
13,567
45,59 5,757257
10,83
47,54 5,592654
8,82
35,94 3,781938
7,103
45,4
0

Οι επικλίσεις στην εκάστοτε θέση μέτρησης προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων και
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Έχει γίνει ο ανάλογος συσχετισμός της υψομετρικής διαφοράς σε
σχέση με την απόσταση σε κάθε θέσης μέτρησης.

ΘΕΣΗ 1
ΘΕΣΗ 2
ΘΕΣΗ 3
ΘΕΣΗ 4
ΘΕΣΗ 5
ΘΕΣΗ 6
ΘΕΣΗ 7
ΘΕΣΗ 8

ΑΡ.ΑΚΡΟ
3,475
5,783
7,964
14,294
13,62
11,079
9,068
7,179

ΑΞΟΝΑΣ
3,337
5,542
7,852
14,214
13,567
10,83
8,82
7,103

ΘΕΣΗ 1
ΘΕΣΗ 2
ΘΕΣΗ 3
ΘΕΣΗ 4
ΘΕΣΗ 5
ΘΕΣΗ 6
ΘΕΣΗ 7
ΘΕΣΗ 8

ΔΕΞ.ΑΚΡΟ
3,258
5,355
7,729
14,147
13,487
10,618
8,558
6,801

ΑΡ.
ΕΠΙΚΛΙΣΗ(%)
3,45
8,49
4,04
2,80
1,85
8,08
5,85
1,50

D1
4
2,84
2,77
2,86
2,86
3,08
4,24
5,07

D2
4,2
2,83
3,03
2,91
2,96
2,73
3,12
5,64

ΔΕΞ.
ΕΠΙΚΛΙΣΗ(%)
1,88
6,61
4,06
2,30
2,70
7,77
8,40
5,35

ΔH1
0,138
0,241
0,112
0,08
0,053
0,249
0,248
0,076

ΔH2
0,079
0,187
0,123
0,067
0,08
0,212
0,262
0,302

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για τις θέσεις που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις δημιουργήσαμε συγκριτικούς πίνακες στους
οποίους φαίνεται ανά θέση αν τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη (κλίση-επικλίσεις) συμφωνούν ή ξεπερνούν
τα μεγέθη των εγκεκριμένων μελετών.

ΘΕΣΗ 1-2
ΘΕΣΗ 2-3
ΘΕΣΗ 3-4
ΘΕΣΗ 4-5
ΘΕΣΗ 5-6
ΘΕΣΗ 6-7
ΘΕΣΗ 7-8

ΘΕΣΗ 1
ΘΕΣΗ 2
ΘΕΣΗ 3
ΘΕΣΗ 4
ΘΕΣΗ 5
ΘΕΣΗ 6
ΘΕΣΗ 7
ΘΕΣΗ 8

ΑΡ. ΕΠΙΚΛΙΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
2
7
7
2,5
2,5
7
7
2,5

ΚΛΙΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
8
8
8
5,3
5,3
5,3
3,8

ΔΕΞ. ΕΠΙΚΛΙΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
2
7
7
2,5
2,5
7
7
2,5

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΚΛΙΣΗ
7,58
8,26
6,90
1,42
5,76
5,59
3,78

ΑΡ.
ΕΠΙΚΛΙΣΗ(%)
3,45
8,49
4,04
2,80
1,85
8,08
5,85
1,50

ΔΕΞ.
ΕΠΙΚΛΙΣΗ(%)
1,88
6,61
4,06
2,30
2,70
7,77
8,40
5,35

Εύκολα παρατηρούμε ότι υπάρχουν θέσεις που τα μεγέθη βρίσκονται εντός των ορίων των
εγκεκριμένων μελετών αλλά υπάρχουν και υπερβάσεις των εγκεκριμένων μεγεθών τόσο στις κατα μήκος
κλίσεις της άνω διάβασης ΟΡ 80 όσο και στις κατά θέσεις επικλίσεις στις οποίες πραγματοποιήσαμε τις
δειγματοληπτικές μας μετρήσεις. Το εύρος των αποκλίσεων σε άλλες περιπτώσεις είναι μικρό και εμπίπτει
σε περίπτωσεις

κατασκευαστικών αποκλίσεων-ανεκτό σφάλμα αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις

αποκλίσεων τέτοιου μεγέθους που μπορεί να προκαλούν από δυσχέρεια στην οδηγική προσπέλαση έως
και συνθήκες ατυχήματος. Σίγουρα τα ευρήματα χρείζουν εξειδικευμένης ανάλυσης ώστε να αποφασιστεί
αν και σε ποιές θέσεις απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης-διόρθωσης των παραπάνω μεγεθών που
μελετήθηκαν ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας της άνω διάβασης ΟΡ80.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας την εργασία και τις διαφορετικές πτυχές που εξετάζει για την άνω διάβαση και τις
προοπτικές κατασκευής κόμβου στη θέση «Χαλαζιάς» έχουμε τα εξής συμπεράσματα ανά ζήτημα :
Αναγκαιότητα κατασκευής κόμβου σύνδεσης Ιονίας Οδού :





Εξυπηρέτηση πληθυσμού Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου και επισκεπτών του
Εμπορική διασύνδεση λιμένων Μεσολογγίου-Αστακού και μαρίνας Μεσολογγίου
Εξυπηρέτηση ΒΙ.ΠΕ. Μεσολογγίου στόλου βαρέων οχημάτων
Αποφυγή απομόνωσης Ι.Π.Μεσολογγίου με τα ιδιαίτερα ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που
αυτή διαθέτει.

Πρόταση θέσης κατασκευής κόμβου σύνδεσης Ιονίας Οδού :


Δύο πιθανές θέσεις εξαιρετικής εγγύτητας στη θέση «Χαλαζιά» , κατασκευαστικά εφικτές ,
συνεργαζόμενες και εκμεταλευόμενες τη μέχρι τώρα κατασκευή ,με μειωμένα προβλήματα
απαλλοτριώσεων.

Μελέτη επικινδυνότητας της ανισόπεδης διάβασης στη θέση «Χαλαζιά» :













Κατά τον σημειακό έλεγχο των κλίσεων και των επικλήσεων παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τα
επιτρεπόμενα μεγέθη της μελέτης
Κατά την υπάρχουσα χρονική στιγμή δεν έχουν διαμορφωθεί οι λεκάνες συλλογής και τα φρεάτια.
Βρισκονται ακόμα στην κατάσταση από την περίοδο κατασκευής με τα αμμοχάλικα να είναι
εμφανή.
Παρατηρούνται ελλείψεις στην σήμανση με βάση την εγκεκριμένη μελέτη.
Παρατηρούνται ελλείψεις στην πλήρωση του ερείσματος στην απόληξη της ασφάλτου ειδικά στην
πλευρική οδό S.R.R 80-2.
Παρατηρούνται ελλείψεις στα στηθαία ασφαλείας για τις παράπλευρες οδούς.
Παρατηρείται ελλιπές τελείωμα και βύθιση των στηθαίων σε διάφορες θέσεις.
Παρατηρείται πύκνωση των ορθοστατών και στηθαία που δεν προβλέπονται στη μελέτη – υπέρ
της ασφάλειας εκ μέρους του κατασκευαστή.
Εκκρεμεί η κατασκευή πεζοδρομίου και γίνεται σαφές ότι δεν έχουν κατασκευαστεί οι αντίστοιχες
διαβάσεις πεζών με την αντίστοιχη σήμανση. Σε κάθε περίπτωση από την στιγμή που γίνεται
διέλευση πεζών, πρέπει να τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα επί της παλαιάς εθνικής οδού.
Εκκρεμεί η κατασκευή τοίχου από σαραζανέτι που προβλέπεται στην μελέτη της άνω διάβασης 80.
Αν και δεν προβλέπεται στις μελέτες, συστήνεται ο οδοφωτισμός της περιοχής από την στιγμή που
προβλέπεται η διέλευση πεζών.
Δεν σημειώνονται λάθη ή σημαντικές ελλείψεις από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρίας,

παρά μόνο προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από ελλείψεις λόγω της μη ολοκλήρωσης του έργου. Η
πιο σημαντική παρατήρηση είναι ότι δεν είναι διαμορφωμένα τα φρεάτια και οι λεκάνες συλλογής των
ομβρίων υδάτων, και η εταιρία θα πρέπει να μεριμνήσει σύντομα για την ολοκλήρωση του έργου.
Κυκλοφοριακή ικανότητα της άνω διάβασης :
•

Με εξαίρεση τα βαρέως τύπου οχήματα, η άνω διάβαση δεν παρουσιάζει προβλήματα

προσπελασιμότητας.

•

Λόγω των κλίσεων, των επικλίσεων καθώς και της οριζοντιογραφίας που έχει μελετηθεί για

την άνω διάβαση παρατηρείται δυσχέρεια στην διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά- λεωφορεία), τα
οποία αναπόφευκτα δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας και για τα μικρότερου τύπου οχήματα. Εν
ολίγοις εισέρχονται τα βαρέως τύπου οχήματα στο αντίθετο κυκλοφοριακό ρεύμα.
•

Η αλληλεπίδραση των οχημάτων με τους πεζούς δεν εξετάζεται, καθώς δεν έχουν

κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Σκοπός και στόχος της Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) του ΤΕΕ Παράρτημα Αιτωλοακαρνανίας ήταν η
ανάδειξη και τεκμηρίωση της ανάγκης κατασκευής ενός πλήρη κόμβου Εισόδου – Εξόδου στην / από την
Ιόνια Οδό στη θέση Χαλαζιά.
Η Επικινδυνότητα της υφιστάμενης κατασκευής (Άνω Διάβαση) καθώς και οι προτάσεις άρσης της
έχουν αναλυθεί επαρκώς. Για εμάς ως Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ Παράρτημα Αιτωλοακαρνανίας, η
καλύτερη λύση της άρσης της Επικινδυνότητας αποτελεί η κατασκευή ενός πλήρη κόμβου στη θέση
Χαλαζιά.
Επίσης όπως έχουμε προαναφέρει και αναλύσει, υπάρχουν πλείστοι άλλοι λόγοι που δικαιολογούν
και υποστηρίζουν το αίτημα της τοπικής κοινωνίας του ευρύτερου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την
κατασκευή του εν λόγω κόμβου.
Σαν αντικείμενο Προμελέτης από την Ο.Ε. προτείνονται τα εξής:
1. Τεχνικά υπάρχει η δυνατότητα της κατασκευής ενός πλήρη κόμβου στο σημείο όπου έχει
κατασκευαστεί η Άνω Διάβαση. Υπάρχει αρκετός χώρος για την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων (round
about) τόσο στο ρεύμα προς τα Ιωάννινα όσο και στο ρεύμα προς το Αντίρριο στην Παλαιά (υφιστάμενη)
Εθνική Οδό. Επίσης θα χρειαστεί η υπογειοποίηση του καναλιού του ΤΟΕΒ και στην συνέχεια θα πρέπει
να κατασκευαστεί μια πεζογέφυρα.
Η Είσοδος από το Μεσολόγγι στη Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς το Αντίρριο και η Έξοδος από
την Ιόνια προς το Μεσολόγγι για τα οχήματα που έρχονται από τα Ιωάννινα, είναι πολύ εύκολο να
κατασκευαστούν

και

δεν

απαιτούν

ιδιαίτερες

απαλλοτριώσεις

λόγω

του

ότι

υπάρχουν

ήδη

απαλλοτριωμένα τμήματα από την Παλαιά Εθνική Οδό αλλά και από τα δίκτυα του ΤΟΕΒ καθώς και από
την Ιόνια Οδό.
Η Είσοδος από το Μεσολόγγι στη Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα και η Έξοδος από
την Ιόνια προς το Μεσολόγγι για τα οχήματα που έρχονται από το Αντίρριο, μπορούν τεχνικά να
κατασκευαστούν ακολουθώντας ως αρχική πρόταση, το μοντέλο της εισόδου - εξόδου στην και από την
Ιόνια στο κόμβο Ζεστής. Υπάρχει αρκετός χώρος για την κατασκευή δύο κυκλικών διαδρομών (Round
About) τόσο στο ρεύμα προς τα Ιωάννινα όσο και στο ρεύμα προς το Αντίρριο στην Παλαιά (υφιστάμενη)
Εθνική Οδό.
Τα πλεονεκτήματα της εν λόγω θέσεως είναι αρκετά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:


Η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο λιμάνι και στην Μαρίνα Μεσολογγίου.



Η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των κατοίκων έξω από το κέντρο της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου πχ εξυπηρέτηση των του κατοίκων Αιτωλικού, του πρώην Δήμου Οινιαδών
(Νεοχώριο, Κατοχή κτλ).



Η ευκολότερη σύνδεση με το Πλατυγιάλλι



Η ύπαρξη ήδη απαλλοτριωμένων τμημάτων τόσο από την Παλαιά Εθνική Οδό αλλά και από τα
δίκτυα του ΤΟΕΒ καθώς και από την Ιόνια Οδό.



Το μικρό κόστος κατασκευής λόγω των ήδη απαλλοτριωμένων ακινήτων και λόγω της εγγύτητας
στην Ιόνια Οδό.

Φωτογραφία 1: Υφιστάμενη Άνω Διάβαση Χαλαζιά

Φωτογραφία 2: Πρόταση Κόμβου

2.

Ως εναλλακτική θέση του αιτούμενου – προτεινόμενου κόμβου στην θέση Χαλαζιά, η

Ομάδα Εργασίας προτείνει την θέση Αρχαία Πλευρώνα. Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα της
θέσεως Χαλαζιά υπάρχει ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Πλευρώνας. Ο Χώρος αυτός
βρίσκεται σε ένα λόφο πάνω και απέναντι από το Μεσόκαμπο Μεσολογγίου όπου αποτελεί
και την εν δυνάμει βιομηχανική περιοχή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Μεταξύ των δυο σημείων (Χαλαζιάς – Πλευρώνα) μεσολαβεί Η Άανω Διάβαση που έχει
κατασκευαστεί στο ύψος της ΒΙΠΕ Μεσολογγίου. Με αφετηρία αυτή την Άνω Διάβαση θα
μπορούσε να κατασκευαστεί άνετα ένας πλήρης κόμβος.
Τα πλεονεκτήματα της εν λόγω θέσεως είναι αρκετά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:


Η εγγύτητα στη θέση Χαλαζιά



Η άνεση χώρου λόγω ελλείψεως οικοδομών



Η ύπαρξη ήδη απαλλοτριωμένων τμημάτων τόσο από την Παλαιά Εθνική Οδό αλλά
και από τα δίκτυα του ΤΟΕΒ καθώς και από την Ιόνια Οδό.



Η αξιοποίηση και η προβολή του Αρχαιολογικού Χώρου της Πλευρώνας.



Η εξυπηρέτηση των βιομηχανιών και βιοτεχνιών της ΒΙΠΕ Μεσολογγίου.

Φωτογραφία 3: Εναλλακτική Πρόταση Κόμβου.

Φωτογραφία 4: Tοποθεσία Εναλλακτικής Πρότασης Κόμβου.

Επίλογος
Ολοκληρώνοντας την εργασία μας, πιστεύουμε και θέλουμε να τονίσουμε ότι βάσει
όλων όσο περιγράφονται παραπάνω η αναγκαιότητα της κατασκευής ενός κόμβου στο
σημείο Χαλαζιά είναι πολύ μεγάλη.
Θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ιεράς
Πόλεως Μεσολογγίου (36.431 άτομα βάσει της τελευταίας Απογραφής) που εκτείνεται από
τις παρυφές του Ξηρόμερου έως τις όχθες του Εύηνου Ποταμού και από τις δασώσεις
πλαγιές του Αρακύνθου έως τις δαντελωτές ακτές της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και
χιλιάδες δυνητικούς επισκέπτες.
Η Ιόνια Οδός θα δώσει την δυνατότητα της {πολυπόθητης) Ανάπτυξης μέσω του
Τουρισμού και του Εμπορίου σε όλη την Αιτωλοακαρνανία και κυρίως στις περιοχές που
γειτνιάζουν με τις εξόδους της. Μέσω της κατασκευής του κόμβου Χαλαζιά θα αναδειχτεί
λοιπόν ακόμη περισσότερο η πόλη του Μεσολογγίου κάτι που θα προσδώσει πολλαπλά
οφέλη σε όλη την περιοχή.
Θα αναδείξει τις ομορφιές αυτού του ευλογημένου τόπου ο οποίος ‘όμως, υπήρξε για
δεκαετίες ξεχασμένος και παραμελημένος από την Πολιτεία στερούμενος βασικών
υποδομών όπως ο νέος υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος, η Ιόνια Οδός!
Και τέλος θα δώσει την δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους Έλληνες και ξένους να τον
γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν όπως εμείς.

Ι.Π Μεσολογγίου, 14/07/2017
Η Ομάδα εργασίας του ΤΕΕ
1. Ζαντές Παναγιώτης
2. Καβαλλάρης Παύλος
3. Καρέτσος Κωνσταντίνος
4. Κοταντάκης Φίλιππος
5. Λύρος Επαμεινώνδας
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
7. Φανίδης Ανδρέας
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