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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ  Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: «Αγροτική  οδοποιία  ∆.Ε. Αλυζίας 

              ∆ήµου  Ξηροµέρου» 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

1.    Περίληψη του αντικειµένου του έργου 

Πρόκειται  για  την  βελτίωση  της  βατότητας  τµήµατος του  αγροτικού  δικτύου  της  ∆.Ε. 
Αλυζίας του ∆ήµου  Ξηροµέρου. Συγκεκριµένα  το τµήµα αυτό  διασχίζει    αγροτικές  και  
κτηνοτροφικές  εκτάσεις.  Ξεκινάει  από  την  Επαρχιακή  οδό  Αετού – Αρχοντοχωρίου  και  
προσεγγίζει  τη Θέση Καστρί.   Έχει  µήκος    3.750 µ. 

Ο  δρόµος  κατατάσσεται  στην  κατηγορία  «συνήθεις  αγροτικοί  δρόµοι»  σύµφωνα  µε  
τον  πίνακα  5-1  σελ.39,  των  «σηµειώσεων  οδοποιίας»  του  εργαστηρίου  Συγκοινωνιακής  
Τεχνικής  του  Ε.Μ.Π., όπου δίνονται  από  τον καθηγητή κ. Βασίλειο  Ψαριανό  "Οδηγίες  Μελετών  
Αγροτικών  και  ∆ασικών  ∆ρόµων".  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η  παρούσα Τεχνική  Περιγραφή  και  τα  υπόλοιπα  τεύχη 
δηµοπράτησης  είναι  αναπροσαρµογή παλαιάς  (2009) ευρύτερης  µελέτης  οδοποιίας. Επί 
πλέον  έχει  γίνει  επικαιροποίηση  τιµών  και  συναφών  διατάξεων.     

 

1.1     Περιγραφή  της  Χωροθέτησης του Έργου 

Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω  ο  δρόµος  αποτελεί  τµήµα  του  αγροτικού  οδικού  
δικτύου  της  ∆.Ε. Αλυζίας  του  ∆ήµου  Ξηροµέρου  του Νοµού Αιτωλ/νίας. 

Το τµήµα  ευρίσκεται  στην  λοφώδη  περιοχή  του  Αρχοντοχωρίου, διασχίζει  και  
εξυπηρετεί  κυρίως κτηνοτροφικές  εκτάσεις  και  δίνει  διέξοδο  προς  την  Επαρχιακή  οδό  Αετού 
– Αρχοντοχωρίου.  

Το  έργο  αναπτύσσεται  σε  δηµόσια  έκταση,  εφ’  όσον  οι  εργασίες  πραγµατοποιούνται  
στο  κατάστρωµα  των  δρόµων  και  στα  πρανή,  που  ευρίσκονται  σε  δηµόσια  έκταση. 

   

1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση 

   Το έργο περιλαµβάνει συνοπτικά  τις  εξής  εργασίες κατασκευής: 

 

ΟΜΑ∆Α  Α.: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Θα γίνουν  εκσκαφές  για  την  διαπλάτυνση  του  καταστρώµατος  αλλά  και  τη  βελτίωση  
της  γεωµετρίας. Θα  γίνει  διαµόρφωση  της  πλευρικής  τάφρου  που  προκύπτει  από  τις  γενικές 
εκσκαφές των πρανών.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν  θα  γίνουν  εκσκαφές πλησίον  του  αρχαιολογικού  χώρου και  οι  
εργασίες  που  θα  γίνουν  εκεί θα  είναι  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  της  Αρχαιολογικής  
Υπηρεσίας 

Θα  κατασκευασθεί  υπόβαση  από  συνήθη  δάνεια υλικών, πάνω  από  το  διαµορφωµένο,  
µετά  τις  γενικές εκσκαφές,  κατάστρωµα. 

 ΟΜΑ∆Α  Β : ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ    

Θα κατασκευαστούν  σωληνωτοί οχετοί,  όπως  φαίνεται  στα  συνηµµένα   σχέδια, µε 
τοίχους  αντιστήριξης  εκ  σκυροδέµατος, κατάντη  των  σωληνωτών  οχετών  και  φρεάτια  ανάντη.   

ΟΜΑ∆Α  Γ : Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Προβλέπεται  η  κατασκευή  βάσης  πάχους  0,10 µ  καθ’  όλο  το  µήκος. 
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ΟΜΑ∆Α  ∆ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Προβλέπεται  από  τη  µελέτη , ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συµπιεσµένου  πάχους  
0,05 µ.,  καθ’ όλο  το µήκος  

 ΟΜΑ∆Α  Ε :  ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Θα κατασκευασθεί οριζόντια σήµανση (διαγράµµιση) και θα γίνει τοποθέτηση  κατακόρυφης  
σήµανσης  (πινακίδες).  

 

2. Ορισµοί 

 Ισχύουν   οι  ορισµοί  όπως  αναφέρονται  στην  Ε.Σ.Υ. 

 

3. Αναλυτική περιγραφή του έργου 
 

 3.1    Υπάρχουσα  κατάσταση 

  Ο  δρόµος ξεκινάει  από  την  Επαρχιακή  οδό  Αετού – Αρχοντοχωρίου  και  καταλήγει  σε  
κτηνοτροφικές  µονάδες.  ∆ιέρχεται  πλησίον  του  αρχαιολογικού  χώρου  «Καστρί»  του  
Αρχοντοχωρίου 

  Είναι  χωµατόδροµος  µε  πλάτος  καταστρώµατος  4,00 µ.  Η στάθµη της  επιφάνειάς  του  
είναι  χαµηλή  και  εισρέουν  τα  όµβρια  από  τις  παρακείµενες  ιδιοκτησίες,  εφόσον  δεν  υπάρχει  
αναδασµός  και  µελετηµένο  αποχετευτικό  σύστηµα.  Έτσι  προκαλούνται  φθορές  στο  
κατάστρωµά  του.  

 

3.2     Προτεινόµενες  επεµβάσεις 

   ΓΕΝΙΚΑ: 

 Με  την   παρούσα  µελέτη   προτείνεται   βελτίωση  της  χάραξης  στο  χώρο.  Προτείνεται  
δηλαδή  αφ’  ενός  η  βελτίωση  της  οριζοντιογραφίας,  αφ’  ετέρου  η  βελτίωση  της  µηκοτοµής. 

 Η  βελτίωση  της  οριζοντιογραφίας  γίνεται  µε  την  προοπτική  της  αναβάθµισης  της  
λειτουργικότητας του  υπάρχοντος  δρόµου.  Ο  δρόµος  κατατάσσεται  στην  κατηγορία  «συνήθεις  
αγροτικοί  δρόµοι»  σύµφωνα  µε  τον  πίνακα  5-1  σελ.39,  των  «σηµειώσεων  οδοποιίας»  του  
εργαστηρίου  Συγκοινωνιακής  Τεχνικής  του  ΕΜΠ,  όπου  δίνονται  από  τον  καθηγητή  κ. 
Βασίλειο  Ψαριανό  «Οδηγίες  Μελετών  Αγροτικών  και  ∆ασικών  ∆ρόµων».      

 Στην  περίπτωση  των  ελιγµών  που  προτείνεται   διαµόρφωση,   εφαρµόζονται  οι  ακτίνες  
καµπυλότητας  που  υποδεικνύονται  από  τους  κανονισµούς. 

 Η  βελτίωση  της  µηκοτοµής  γίνεται  επίσης  σύµφωνα  µε  τις  παραπάνω  οδηγίες  και  µε  
γνώµονα  την  κατάργηση  και  αποφυγή  των  πολλών  κατακόρυφων  θλάσεων  του  άξονα.  
Επίσης  λαµβάνεται  πρόνοια  να   επιτευχθεί  κατά  µήκος  κλίση   που  να  µην  υπερβαίνει  σε  
κανένα  σηµείο  την επιτρεπόµενη τιµή.   

 Οι  στρώσεις της  οδοστρωσίας προβλέπονται, µε υπόβαση  από  συνήθη  δάνεια  υλικών   
πάχους  0,15 µ  και  µε   βάση  0,10 µ ,  καθ’  όλο το  µήκος  των  3,75  χιλιοµέτρων  του  τµήµατος.  
 Προβλέπεται  επίσης  η  κατασκευή  πλευρικής χωµάτινης  τάφρου. 

 Ανάντη  και  κατάντη  και  του  δρόµου  θα  κατασκευασθεί  έρεισµα  πλάτους  0,30 µέτρου.   

 Θα  κατασκευασθεί  οριζόντια   και  κατακόρυφη  σήµανση  (πινακίδες – διαγράµµιση). 

 

   Γενικές  παρατηρήσεις  : 

Το  µέγεθος  και  το  είδος  των  επεµβάσεων  στον δρόµο, εξαρτάται  από  πολλές  
παραµέτρους,  εκ  των  οποίων. 

Βασική  παράµετρος  είναι  η  σπουδαιότητα  του δρόµου, σύµφωνα  µε  την  αναγκαιότητα  
και  την  κυκλοφοριακή  κίνηση  που  εξυπηρετεί. 

∆εύτερη  παράµετρος  είναι  η  υπάρχουσα  κατάσταση.  Η  υπάρχουσα  χάραξη  δηλαδή,  
και  η  φύση  του  εδάφους.   
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Σηµαντική  παράµετρος  είναι  η  ασφάλεια  των  οδηγών,  η  οποία  απαιτεί  ικανά  
γεωµετρικά  χαρακτηριστικά  (πλάτος, ελικτότητα,  ακτίνες  καµπυλότητος, κατά µήκος  κλίση,  
διαδοχική  οµαλότητα  στις  στροφές). 

 

ΟΙ   ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

α.  εκσκαφές,  καθ’  όλο  σχεδόν, το  µήκος  του  δρόµου,  στα  ανάντη  πρανή,  για  να  
αποκτηθεί  το  εύρος  καταστρώµατος  όπου  θα χωρέσουν  το  οδόστρωµα  των  5,00 µ.  
το  έρεισµα  ανάντη  και  κατάντη  καθώς  και  η  πλευρική χωµάτινη τάφρος προς το  
ανάντη  και  κατάντη  πρανές,   

Το  ελάχιστο  απαιτούµενο  πλάτος  που  πρέπει να  επιτευχθεί   είναι : 

πmin= 5,00 (οδόστρωµα) + 0,70 (τάφρος ανάντη) + 0,30 (έρεισµα ανάντη  και  
κατάντη) = 6,30 µέτρα. 

Θα γίνει διαµόρφωση της πλευρικής τάφρου που προκύπτει από τις γενικές 
εκσκαφές  των  πρανών. 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ 

α.    σωληνωτοί  οχετοί 

  1. Θα  κατασκευασθούν  συνολικά  οκτώ (8)  σωληνωτοί  οχετοί   διαµέτρου Φ100  
στις  χιλιοµετρικές  θέσεις  που  αναφέρονται  παρακάτω.  Τα  φρεάτια  των  Σ.Ο. έχουν 
εσωτερικές  διαστάσεις  1,50 x 1,50 x 2,00  και  πάχος  τοιχείου  0,20 µ.  Θα  
κατασκευασθούν  έξω  από  την τάφρο   µε  τοπική  διαµόρφωση,  για την  αποφυγή  
ατυχηµάτων. Γίνεται  εγκιβωτισµός των  τσιµεντοσωλήνων µε σκυρόδεµα  περιβληµάτων  
αγωγών,  το  οποίο  οπλίζεται  µε  σιδηρές  ράβδους  αγκύρωσης  Φ12,  κατά  µήκος του  
αγωγού. Το  µήκος των  σωληνωτών  οχετών  υπολογίζεται  σε  7,00  µέτρα,  από  το  
φρεάτιο  έως  το  τοιχείο  αντιστήριξης. Το  τοιχείο  αντιστήριξης  κατάντη  υπολογίζεται  για  
µέσο  ύψος  2,00 µ.  και  µήκος  5,00 µ.   

Οι  χιλιοµετρικές θέσεις των  σωληνωτών  οχετών  είναι  οι παρακάτω: 

Χ.Θ.  0 + 20,00 Σ.Ο.  Φ100 

Χ.Θ.  0 + 522,00 Σ.Ο.  Φ100 

Χ.Θ.  1 + 406,00 Σ.Ο.  Φ100 

Χ.Θ.  1 + 716,00 Σ.Ο.  Φ100 

Χ.Θ.  2 + 321,00 Σ.Ο.  Φ100 

Χ.Θ.  2 + 638,00 Σ.Ο.  Φ100 

Χ.Θ.  3 + 275,00 Σ.Ο.  Φ100 

Χ.Θ.  3 + 631,00 Σ.Ο.  Φ100 

 

  2.  Θα  κατασκευασθούν  2  σωληνωτοί  οχετοί  πρόσβασης,  διαµέτρου Φ 40,  στις  
θέσεις  των δρόµων  πρόσβασης,  εγκιβωτισµένοι  µε  σκυρόδεµα. 
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Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 Θα  κατασκευασθούν  δύο  στρώσεις οδοστρωσίας. Το  πάχος  και  το  πλάτος  των  
στρώσεων  αυτών  υπολογίζεται : 

-  υπόβαση,  µε  συνήθη  δάνεια  υλικών, µεταβλητού πάχους  0,15 µ. και  πλάτους  5,60 µ  
καθ’  όλο  το  µήκος   

-  βάση  πάχους  0,10 µ  και  πλάτους  5,60 µ  καθ’  όλο  το  µήκος   

Στο  πλάτος  αυτό  θα  κατασκευασθεί  ο  ασφαλτοτάπητας  των  5,00 µ  και  το  έρεισµα   
0,30 µ. ανάντη  και  κατάντη. 

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 Θα  κατασκευασθεί  ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας Π.Τ.Π. Α265  συµπιεσµένου  πάχους  
0,05 µ. καθ’  όλο  το  µήκος  του  τµήµατος . 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

 Θα  κατασκευασθεί  κατακόρυφη (πινακίδες)  και  οριζόντια  (διαγράµµιση)  σήµανση. 

 

3.3  Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Οδού 
     

     ∆ΙΑΤΟΜΗ 

Η  διατοµή  και  τα  άλλα  γεωµετρικά  χαρακτηριστικά  προκύπτουν   από  την  
κατηγοριοποίηση  της  αγροτικής  οδού,  αλλά  και από  τις  επιτόπιες  συνθήκες. 

 

Ο  αγροτικός  δρόµος  της  µελέτης,   κατατάσσεται  στην  κατηγορία   

                          "συνήθεις  αγροτικοί  δρόµοι" 

σύµφωνα  µε  τον  πίνακα  5-1   σελίδα  39,  των  «Σηµειώσεων  Οδοποιίας»   του  Εργαστηρίου  
Συγκοινωνιακής  Τεχνικής   του  ΕΜΠ,  όπου  δίνονται  από  τον  Καθηγητή   κ.  Βασίλειο  Ψαριανό  
"Οδηγίες  Μελετών  Αγροτικών  και  ∆ασικών  ∆ρόµων". 

 

 

     ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η  ταχύτητα  µελέτης   ορίζεται  στα  50  χιλιόµετρα  ( Ve = 50 km/h)  για  κυκλοφοριακό  
φόρτο  από  50-250 οχήµατα  ανά  24ώρο.  

Τα  χαρακτηριστικά της  οριζοντιογραφίας  σύµφωνα  µε  το  ως  άνω  σύγγραµµα  έχουν  
ως  εξής:  

Για   πεδινά  εδάφη  και V85 = Ve = 50 km/h  : 

1. Ελάχιστα  µήκη ευθυγραµµιών  µεταξύ  αντιρρόπων  καµπυλών  20 µέτρα (εξαιρετικές 
περιπτώσεις  10 µέτρα) 

2.  Ελάχιστη  ακτίνα  κυκλικού  τόξου  50 µέτρα  

3. Ελάχιστη ακτίνα κυκλικού τόξου ανακάµπτοντα ελιγµού 10 µέτρα (εξαιρετικές  
περιπτώσεις  5,5  µέτρα). 

 

ΜΗΚΟΤΟΜΗ 

1. Ελάχιστη  κατά  µήκος  κλίση  για  την  κατηγορία  του  δρόµου  αυτού  είναι  1%   

2. Μέγιστη  κατά  µήκος  κλίση  για  πεδινό  έδαφος είναι  4%  

3. Ελάχιστη  ακτίνα  κυρτών  τόξων  για  Ve = 50 km/h  είναι  700  µέτρα 

4. Ελάχιστη  ακτίνα  κοίλων  τόξων  για  Ve = 50 km/h  είναι  125  µέτρα 
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3.4 Τεχνικά  Στοιχεία  Οδού  
 

3.4.1    Θέσεις  λήψης  αδρανών    

 Για τα  υλικά  της  υπόβασης  και  της  βάσης  θα  γίνει  προµήθεια  από  εγκεκριµένο  
λατοµείο  θραυστών. 

 Για το ασφαλτοσκυρόδεµα θα γίνει προµήθεια  από  το  εγγύτερο  συγκρότηµα  παραγωγής  
ασφαλτοµίγµατος  που  διαθέτει  τη  νόµιµη  άδεια.   

  

3.5  Τεχνικά  έργα  οδού 

  Το  είδος  και  οι  θέσεις  των  τεχνικών  έργων  αναφέρονται  παραπάνω. 

 

3.6 Οικονοµικά  στοιχειά – Συµπεράσµατα   

Στο  τεύχος  των  οικονοµικών  στοιχείων  παρουσιάζονται  οι  Προµετρήσεις,  το  Τιµολόγιο  
και  ο  Προϋπολογισµός.   

Με  βάση  τα  στοιχεία  η  δαπάνη  του  συνόλου  των  εργασιών  ανέρχεται  σε  595.000  
ΕΥΡΩ   συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΟΜΑ∆Α ∆ΑΠΑΝΗ   (  Ευρώ ) 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 86.457,50 

2 ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 33.619,10 

3 Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 47.250,00 

4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 177.284,00 

5 ΣΗΜΑΝΣΗ  -  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6.217,10 

6 ΣΥΝΟΛΟ 350.827,70 

7 Γ.Ε.  &  Ο.Ε. [(6) * 18%] 63.148,99 

8 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  [(6)+(7)] 413.976,69 

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  [(8)*15%] 62.096,50 

10 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  [(8)+(9)] 476.073,19 

11 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.765,52 

12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ [(10)+(11)] 479.838,71 

13 Φ.Π.Α.  [(12)*24%] 115.161,29 

14 ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ [(12)+(13)]     595.000,00 
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4. Άλλες εργασίες 

 Πλην  των  αδειοδοτήσεων  και  των  προπαρασκευαστικών  εργασιών  δεν θα  απαιτηθεί 
άλλη εργασία. 

 

5. Απαλλοτρίωση 

    ∆εν  υπάρχει  θέµα  απαλλοτριώσεων,  ο  δρόµος  είναι  διανοιγµένος  και  κυκλοφορείται. 

 

6. Μελέτες του Έργου 

 α)  έχει  συνταχθεί  η  µελέτη  οδοποιίας και  τεύχη  δηµοπράτησης. 

 

7. Τυπικές διατάξεις έργων 

 Ισχύουν  όπως  αναφέρονται  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων   οι  νόµοι  και  οι  
διατάξεις  που  αφορούν  τα  ∆ηµόσια  Έργα. 

 

8. Σχέδια 

  Έχουν   συνταχθεί  από  τη  µελέτη,  η  οριζοντιογραφία  και η  µηκοτοµή. Επίσης  έχουν  
συνταχθεί  κατασκευαστικά  σχέδια. 

 


