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1.  ΓΔΝΙΚΑ 

1.1  Αληηθείκελν   
 

 

  Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αζθαιηφζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 1,55 ρικ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή «Βξνκφηνπνο» Β-ΒΑ ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο Άλσ Γαξεθείνπ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.  

 

 Απφζπαζκα ράξηε ΓΥΣ 



 
 

 Τα βαζηθά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά νξηδνληηνγξαθίαο θαη κεθνηνκήο θαη 

ηππηθήο δηαηνκήο δηαηεξνχληαη ζρεδφλ αλαιινίσηα αθνινπζψληαο ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ΟΜΟΔ θαη ηελ 

εγθχθιην 41/18-11-2005 (α.π.ΓΜΔΟ/α/ν/2006) ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ (λπλ Υπ. Υπνδνκψλ & 

Μεηαθνξψλ) γηα θαηεγνξίεο νδνχ AV. 

  Οη παξεκβάζεηο αθνξνχλ θπξίσο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θπηηθψλ, εθζθαθήο 

γαησδψλ - εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, κηθξνχ βαζκνχ ακκνραιηθνζηξψζεηο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε απηά ηεο κειέηεο θαη 

νδνζηξσζίεο (ππφβαζε θαη βάζε) θαη θαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα.  

 

 

1.2.  Παξαδνρέο - Πξνδηαγξαθέο 

  Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο βειηίσζε 

πθηζηάκελσλ αγξνηηθψλ νδψλ παξακέλνπλ ζρεδφλ αλαιινίσηα κε κηθξέο αιιαγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή 

λένπ νδνζηξψκαηνο, κε ζηαζεξφ πιάηνο αζθαιηηθνχ 6,00κ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κε ηελ παξνχζα κειέηε έξγσλ, δελ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο θαζψο 

γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο ηζρχνπλ ηα εμήο : 

 Άλσ Γαξέθη : 

1. Οδφο Α) Απφ Ν-Α έμνδνο (ΔΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 335653.169, 4543560.034) κε 

θαηεχζπλζε βφξεηα σο ην ζεκείν (ΔΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 335766.268, 

4544163.064) ζηνλ αγξνηηθφ δξφκν πξνο Εσνδφρν Πεγή.  (κήθνο ~850,00 κ. / 

πιάηνο 8,00 κ.)   

 

Αγάζε : 

2. Οδφο Β) Απφ ηελ Φ.Θ. 0+150 ηεο νδνχ «Α» πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο σο 

ηελ Φ.Θ. 0+600 ηεο ίδηαο νδνχ (κήθνο    ~700,00κ. / πιάηνο 7,00 κ.)   

 

Οη δηαηνκέο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ γηα ηηο παξαπάλσ νδνχο θαηεγνξίαο AV είλαη 

παξαιιαγέο ηεο ε2 ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ΟΜΟΔ θαη ηελ εγθχθιην 41/18-11-2005 

(α.π.ΓΜΔΟ/α/ν/2006) ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ (λπλ Υπ. Υπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ).  

 

 



 
Σπγθεθξηκέλα : 

1. Οδφο Α) Γηαηνκή ε2 (π=0,75 => δηαηνκή κειέηεο : 0,75+0,25+6,00+0,25+0,75) 

 

2. Οδφο Β) Γηαηνκή ε2 (π=0,75 => δηαηνκή κειέηεο : 0,25+0,25+6,00+0,25+0,25) 

 

Όια ηα παξαδνηέα γηα ηηο κειέηεο νδνπνηίαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Π.Γ. 696/74, ηηο Ο.Μ.Ο.Δ., ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020 - ΜΔΣΡΟ : 4. «ΔΠΔΝΓΤΔΙ Δ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ» - ΤΠΟΜΔΣΡΟ : 3. «ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 

ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ Ή ΣΗΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΓΑΟΚΟΜΙΑ» - ΓΡΑΗ : «4. ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 

ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΙ»,  ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ηηο 

εληνιέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.  

 

Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ράξαμεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο γηα Ve=30km/h (θαη ζε 

δπζρεξή ηκήκαηα 20km/h). 

Διάρηζηα απνδεθηά ζηνηρεία ράξαμεο:  

R=25m (10m), ρσξίο θισζνεηδείο 

i=10% (15%) 

Hk=400m (150m) 

Hw=200m (100m). 

 

 

1.3.  Οξηδνληηνγξαθία 

Σηα ζρέδηα ηεο νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ έξγνπ αλαιπηηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα 

παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

αζθαιηνζηξσζνχλ κε ηελ παξνχζα. 

 
 

1.4.  Μεθνηνκή –Σππηθή Γηαηνκή 

Σηα ζρέδηα ησλ κεθνηνκψλ αληίζηνηρα κε ηελ νξηδνληηνγξαθία ζρεδηάδεηαη ε πςνκεηξηθή 

ράξαμε ησλ ηκεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα 

αζθαιηνζηξσζνχλ κε ηελ παξνχζα.  

 



 
 

1.5.  Σππηθή Γηαηνκή 

Οη εθαξκνζζείζεο ηππηθέο δηαηνκέο είλαη αληίζηνηρεο ησλ επηηξεπφκελσλ απφ ηελ 

πξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ. Αλαιπηηθά ζην ηκήκα ηεο βειηηνχκελεο αγξνηηθήο νδνχ ην 

ηππηθφ πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη νη πξνβιεπφκελεο ζηξψζεηο νδνζηξσζίαο θαη 

αζθαιηηθψλ είλαη νη παξαθάησ: 

Πιάηνο θαηαζηξψκαηνο : Όπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 1.2 

Αλαιπηηθά νη ζηξψζεηο Οδνζηξσζίαο θαη Αζθαιηηθψλ είλαη: 

α) Υπφβαζε απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαηά ηελ Π.Τ.Π. Ο150 ζε κία ζηξψζε 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 κ. 

 

β) Βάζε απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαηά ηελ Π.Τ.Π. Ο155 ζε κία ζηξψζε 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 κ. ε θάζε κία. 

 

γ) Μία αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο θαηά ηελ Π.Τ.Π. Α265 ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,05 κ. 

 

Πξν ηεο θαηαζθεπήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο επί νδνζηξσζίαο, πξνεγείηαη ε θαηαζθεπή 

αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο (θαηά ηελ Π.Τ.Π. ΑΣ-11 θαη Α-201).  

Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή εξεηζκάησλ απφ ζξαπζηφ πιηθφ νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ 

πάρνπο, εχξνπο 3 - 5 εθ. (κέζνο φξνο 4 εθ.). 

 

1.6  Τπόβαζξν Μειέηεο 

Τν ηνπνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο ππφςε κειέηεο πξνέθπςε απφ επίγεηα ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε θαη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνο κειέηε αγξνηηθήο νδνπνηίαο. Τν ππφβαζξν 

ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα άιιεο ζχκβαζεο κε κειεηεηή θάηνρν πηπρίνπ θαηεγνξίαο 16 κε 

κεζφδνπο επίγεηαο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο θαη κε ηελ ρξήζε GPS ζε θιίκαθα 1:1000 

αληίζηνηρεο ηεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Ζ εθπφλεζε ηεο ηνπνγξαθηθήο κειέηεο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ηζρχνπζεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο : 

 Ν. 3316/2005 

 Π.Γ. 696/1974 άξζξα 110, 111, 112, 114, 115, 116 θαη 119 

 



 
 

 

ΑΝΩ ΓΑΡΔΦΙ  ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.  ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 
Τν ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ κε ηελ παξνχζα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πέιιαο θαη αθνξά ηελ αζθαιηφζηξσζε 

αγξνηηθψλ νδψλ ζην αγξφθηεκα Γαξεθείνπ έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ ζην κέγηζην 

δπλαηφ ηηο αλάγθεο πξφζβαζεο ζηηο παξαθείκελεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο κεηαθνξέο απφ θαη πξνο απηέο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο απηψλ. Γεληθά ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο. 

 

 

3.  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΟΓΟΣΡΩΙΑ -ΑΦΑΛΣΙΚΑ 
 

3.1  Υωκαηνπξγηθά 

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ησλ νδηθψλ έξγσλ, ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα 

κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαη ηελ Τ.Σ.Υ. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γεληθά απαηηνχληαη δάλεηα πιηθά. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ βειηίσζεο ησλ νδνζηξσκάησλ ησλ αγξνηηθψλ νδψλ, ζα 

πξνβιεθζεί ηκεκαηηθά θαη φπνπ απαηηείηαη αθαίξεζε ηπρφλ θπηηθψλ γαηψλ ζε βάζνο, πνπ 

ζα νξίδεη ε  κειέηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Πξφθεηηαη εμνινθιήξνπ (100%) γηα ραιαξά γαηψδε εδάθε, ρσξίο χπαξμε βξαρψδνπο 

εδάθνπο. 

Γηα ηελ αζθαιή έδξαζε ησλ νδνζηξσκάησλ είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ κηθξέο  ηνπηθέο 

εμπγηάλζεηο ζε πιάηνο θαη κήθνο πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ ππεξεζία θαη ηελ επίβιεςε 

ζηελ θάζε θαηαζθεπήο. 

Ζ πξνκήζεηα ηπρφλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ην πιεζηέζηεξν ζηελ πεξηνρή αδεηνδνηεκέλν 

ιαηνκείν. 

Οη  εδαθνηερληθέο αλάγθεο ζεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη δηφηη φια ηα έξγα θαηαζθεπήο 

εθηεινχληαη επί πθηζηάκελσλ νδψλ. 

 



 
 
 

3.2  Οδνζηξώκαηα 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο βειηίσζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ησλ αγξνηηθψλ νδψλ είλαη νη εμήο: 

Καηαζθεπή νδνζηξσζίαο (ππφβαζε, βάζε) ζπλνιηθνχ πάρνπο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ  

κειέηε ζε ζηξψζεηο ησλ  0,10 εθ. (Α.Τ.: Γ-1.2, Γ-2.2). 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο (Α.Τ.: Γ-3) κε ηππηθφ πιάηνο δηαηνκήο ηεο 

αγξνηηθήο φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο θαη 

θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ειάρηζηνπ πάρνπο 0,05 κ. (Α.Τ.: Γ-8.1) κε 

ηππηθφ πιάηνο δηαηνκήο 6,00 κ. φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. 

 

 

3.3  Απνρέηεπζε – Απνζηξάγγηζε 

Γηαηεξνχληαη ηα πθηζηάκελα έξγα πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο απνρέηεπζεο 

απνζηξάγγηζεο ησλ βειηηνχκελσλ Αγξνηηθψλ Οδψλ.  

 

3.4  Σερληθά Έξγα Οδνπνηίαο 

Γελ απαηηνχληαη λέα ηερληθά έξγα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ 

βειηίσζεο ησλ ελ ιφγσ Αγξνηηθψλ Οδψλ.  

 

 3.5  ήκαλζε 

Θα ηνπνζεηεζνχλ 4 πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη 2 επηθηλδχλσλ ζέζεσλ. 

 

 

4.  ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ 

Γελ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θαζψο 

απηφ ζα εθηειεζζεί εληφο ηεο πεξηνρήο θαηάιεςεο ηεο νδνχ φπσο απηή θαζνξίζηεθε απφ 

ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ Αικσπίαο. 

 

 

5.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΑΡΑΞΗ  

Τα ζηνηρεία ηεο ράξαμεο βξίζθνληαη ζην ζρέδην ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. 

 

 



 
 

 

 

 

6.  ΥΩΡΟ ΑΠΟΘΔΗ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΚΑΦΗ 

Σε απφζηαζε πεξίπνπ δεθαέμη ρηιηνκέηξσλ ππάξρεη αδεηνδνηεκέλνο ρψξνο γηα ηελ 

απφζεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθζθαθέο. 

 

 

 

 

7.  ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ  

 

Παξαηίζεληαη νη παξαθάησ θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

ΓΑΡΔΦΙ 

 

ΦΩΤ. 1 



 

 

ΦΩΤ. 2 

 

 

 

ΦΩΤ. 3 

 

 



 
 

8.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Δπηζπλάπηνληαη ζε μερωξηζηό ηεύρνο 

Μέζε απόζηαζε κεηαθνξάο ιακβάλεηαη ίζε κε 6,00 ρικ γηα ρωκαηνπξγηθά θαη 15,00 

ρικ γηα αζθαιηηθά θαη νδνζηξωζία. 

Για τον προςδιοριςμό τησ δαπάνησ του μεταφορικοφ ζργου λαμβάνεται ωσ τιμή μονάδασ 0,19 
€/m3.km για οδοφσ καλήσ βατότητασ εκτόσ πόλεωσ και απόςταςη ≥ 5,00 χλμ., προςαυξημζνη 
κατά 0,03 €/m3.km ωσ πρόςθετη τιμή για παρατεταμζνη αναμονή φορτοεκφόρτωςησ 
(αςφαλτικά, εκςκαφζσ θεμελίων και χανδάκων, μικρήσ κλίμακασ εκςκαφζσ). 
 
 

Τηκέο κνλάδαο :  

 (Α-1)   Δθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ : 0,38 + (0,19+0,03)*6,00 = 1,70 €/m
3
 

 (Α-18) Γάλεηα ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ δαλεηνζαιάκσλ Καηεγνξίαο Δ4 : 

  1,60 + 0,19*6,00 = 2,74 €/m
3
 

 (Α-20) Καηαζθεπή επηρσκάησλ : 1,05 €/m
3
 

 (Γ-1.2) Υπφβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m :  

1,10 + 0,19/10*15,00 = 1,39 €/m
2
 

 (Γ-2.2) Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) : 1,20 + 0,19/10*15,00 = 1,49 €/m
2
 

 (Γ-5)    Καηαζθεπή εξεηζκάησλ : 12,60 + 0,19*15,00 =  15,45 €/m
3
 

 (Γ-3)    Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε : 1,20 €/m
2
 

 (Γ-8.1) Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 

ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ : 7,70 + (0,19+0,03)/20*15,00 = 7,87 €/m
2
 

 (Δ-9.4 & Δ-9.1) Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο - επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : 53,70 € 

 (Δ-10.2) Σηχινη πηλαθίδσλ : 49,30 € 

 (Δ-17.1) Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή : 3,80 €/m
2
 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη :  225.000,00 €. 

 

ΑΡΙΔΑΙΑ, 10/9/2020 

σντάτθηκε από την Σετνική Τπηρεσία τοσ Δήμοσ Αλμωπίας 

Η σντάκτρια 

 

 

Μήτκα οσλτάνα 

Πολιτικός Μητανικός 
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