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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Γενικά

Η παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά ςτο ζργο αγροτικισ οδοποιίασ των Δ.Ε. Τροπαίων και
Ηραίασ και ειδικότερα τθσ αγροτικισ οδοφ που κα ςυνδζει τθν κτθματικι περιφζρεια τθσ
Τ.Κ. Καςτρακίου με αυτι τθσ Τ.Κ. Χρυςοχωρίου. Το ζργο ςυνίςταται ςτθ βελτίωςθ των
γεωμετρικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν υφιςτάμενθσ αγροτικισ οδοφ, ςυνολικοφ
μικουσ 405 m, και τθν καταςκευι γζφυρασ ςτθν κζςθ ‘Μπίνα’ τθσ Τ.Κ. Καςτρακίου, όπου
εγκάρςια τθσ αγροτικισ οδοφ διζρχεται ο ποταμόσ Τουκόα. Επίςθσ, θ τεχνικι περιγραφι
πραγματεφεται τα απαιτοφμενα ζργα αςφάλειασ.

2.

κοπιμότθτα

Το παρόν ζργο ςυνίςταται ςτθ βελτίωςθ των δομικϊν και γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν
και γενικά των κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν τθσ υφιςτάμενθσ αγροτικισ οδοφ. Το
αμμοχαλικοςτρωμζνο οδόςτρωμα τθσ υπό μελζτθ οδοφ ζχει υποςτεί φκορζσ και ανωμαλίεσ
ςε αρκετά ςθμεία που τθν κακιςτοφν ςε μεγάλο τμιμα δφςβατθ, ειδικά μετά από ζντονεσ
βροχοπτϊςεισ, ενϊ το πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ είναι ςτενό (ιδίωσ για αςφαλι
κυκλοφορία των μεγαλφτερων οχθμάτων αγροτικϊν εργαςιϊν) και μεταβαλλόμενο κατά
τμιματα. Επίςθσ ςε περιόδουσ βροχοπτϊςεων, τα όμβρια δεν απομακρφνονται πλιρωσ και
γενικότερα ςε περιόδουσ άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν δυςχεραίνεται κατά πολφ θ
διάβαςθ κακϊσ αυτά λιμνάηουν επί του χαλικοςτρωμζνου οδοςτρϊματοσ. Συνεπϊσ, οι
ανάγκεσ ομαλισ και άνετθσ μετακίνθςθσ ςτθν περιοχι κακιςτοφν αναγκαία τθ βελτίωςθ του
υπό μελζτθ οδικοφ τμιματοσ.
Η καταςκευι τθσ γζφυρασ κρίνεται αναγκαία προκειμζνου να μειωκοφν οι χιλιομετρικζσ
αποςτάςεισ (>12 Km) ςφνδεςθσ αγροτικϊν εκτάςεων, κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων και
παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων τθσ περιοχισ με τισ Τ.Κ. Καςτρακίου και Χρυςοχωρίου,
εξυπθρετϊντασ παράλλθλα τθν προςπζλαςθ ςτα παρακείμενα αγροκτιματα και τισ
ςυμβαλλόμενεσ οδοφσ.
Ανικει ωσ προσ τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ και ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Μελετϊν
Οδικϊν Ζργων (Ο.Μ.Ο.Ε. – ΛΚΟΔ) ςτθν κατθγορία ΑV (Οδικι ςφνδεςθ μικρισ ςθμαςίασ με
οικόπεδα δομθμζνα ι δυνάμενα να δομθκοφν και εκτάςεισ αγροτικζσ, δαςικζσ, γεωτεμάχια
κλπ - Υπεραςτικζσ, αγροτικζσ, αςτικζσ τοπικζσ οδοί).

3.

Ζργα βελτίωςθσ

3.1 Χάραξθ οδοφ - Οριηοντιογραφία
Η γεωμετρία τθσ οδοφ ακολουκεί τθν υφιςτάμενθσ αγροτικισ οδοφ και επομζνωσ δεν κα
υπάρξουν ιδιαίτερεσ βελτιϊςεισ αυτισ. Τα ζργα βελτίωςθσ αφοροφν ςτθ βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ. Θα γίνει ςτα όρια επζμβαςθσ εκρίηωςθ και
απομάκρυνςθ των χαλαρϊν εδαφϊν και τθσ χορτολιβαδικισ βλάςτθςθσ παραπλεφρωσ του
χαλικοςτρωμζνου οδοςτρϊματοσ ςε βάκοσ 30 cm και μζςου πλάτουσ 75 cm και ςτθ
ςυνζχεια κα καταςκευαςτεί επίχωμα από επίλεκτα κραυςτά υλικά Ε4. Προτείνεται ςε όλο
το μικοσ τθσ οδοφ να εφαρμοςτεί μία ςτρϊςθ υπόβαςθσ μζςου μεταβλθτοφ πάχουσ 10 cm,
πλάτουσ 6,00 m και μία ςτρϊςθ βάςθσ πάχουσ 10 cm και πλάτουσ 5,50 m.
Η παρόδια βλάςτθςθ, που κα αποψιλωκεί για τθν εφαρμογι τθσ τυπικισ διατομισ τθσ
οδοφ, κα περιοριςτεί ςτθν τελείωσ απαραίτθτθ.
Οριηοντιογραφικά, δεδομζνων των παρόδιων ιδιοκτθςιϊν (αγροτοκαλλιζργειεσ)
παρακείμενων τθσ μελετϊμενθσ οδοφ και των κάκετων ςυμβαλλόμενων αγροτικϊν οδϊν, θ
χάραξθ ακολουκεί τθν υφιςτάμενθ γεωμετρία, γίνονται ωςτόςο μικρζσ βελτιϊςεισ που
ςυνειςφζρουν ςτθ ςχεδιαςτικι αρμονία και γεωμετρία.
Η αγροτικι οδόσ αποτελείται από δφο επιμζρουσ τμιματα, εκατζρωκεν τθσ υπό καταςκευι
γζφυρασ, τα οποία ορίηονται από τα παρακάτω ηεφγθ ςυντεταγμζνων, ςτο ορκοπροβολικό
ςφςτθμα ΕΓΣΑ 87 (βλ. ςχ. Ο, Οριηοντιογραφία, κλίμακα 1:500) :


Αρχι 1ου τμιματοσ (ΑΟ-1) : X=309811 και Y=4169916



Μζςθ 1ου τμιματοσ : X=309807 και Y=4169863



Τζλοσ 1ου τμιματοσ (Γ-1) : X=309829 και Y=4169821



Αρχι 2ου τμιματοσ (Γ-3) : X=309847 και Y=4169785



Μζςθ 2ου τμιματοσ : X=309956 και Y=4169782



Τζλοσ 2ου τμιματοσ (ΑΟ-6) : X=309862 και Y=4169734

3.2 Μθκοτομι
Η μθκοτομι τθσ οδοφ παρουςιάηει αςκενείσ κλίςεισ, ςε οριςμζνα ςθμεία οι οποίεσ
βελτιϊνονται όςο το δυνατόν, ζτςι ϊςτε να ζχουμε μζγιςτεσ κλίςεισ μζχρι 7,25 %, για τθν
ομαλι διεξαγωγι τθσ λειτουργίασ τθσ οδοφ.

3.3 Συπικι διατομι
Η τυπικι διατομι που εφαρμόηεται είναι τφπου η2 για δευτερεφουςεσ αγροτικζσ οδοφσ,
ενϊ θ ταχφτθτα μελζτθσ είναι 40 – 50 km/h.

Η τυπικι διατομι περιλαμβάνει ςυνολικό εφροσ κατάλθψθσ οδοφ 5,50 m που αναλφεται ςε
μία λωρίδα ανά κατεφκυνςθ κυκλοφορίασ πλάτουσ 2,75 m, ζρειςμα 0,50 m.
Η επίκλιςθ τθσ οδοφ προβλζπεται να είναι 2,5% αμφικλινισ για τθν αποφυγι ςυγκζντρωςθσ
βρόχινων ι μθ υδάτων επί των καταςκευϊν τθσ οδοφ, ενϊ ςτισ καμπφλεσ όπου θ γεωμετρία
το επιτρζπει, προςαρμόηεται ανάλογα.

Όπωσ προαναφζρκθκε θ χάραξθ τθσ οδοφ κα κινθκεί με μικρζσ γεωμετρικζσ βελτιϊςεισ
πάνω ςτθν υφιςτάμενθ. Η τυπικι διατομι επιλζχκθκε να ζχει ςτακερό θμιπλάτοσ 2,75 m.
Θα εφαρμοςτεί μθ ςτακεροποιθμζνο ζρειςμα πλάτουσ 0,50m ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ
εκτόσ από το ςθμείο διζλευςθσ από τθ γζφυρα ςτθν Χ.Θ. 0+107.
Η τυπικι διατομι τθσ οδοφ κα ζχει τισ εξισ ςτρϊςεισ :


Καταςκευι επιχϊματοσ εκατζρωκεν τθσ υπάρχουςασ οδοφ με επίλεκτα υλικά
λατομείου κατθγορίασ Ε4, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΠ 1501-02-06-00-00, ςε μία (1)
ςτρϊςθ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,30 m ςε πλάτοσ 0,75 m ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ
πλευρικά αυτισ ϊςτε να επιτευχκεί το επικυμθτό πλάτοσ τθσ οδοφ. Το κατάςτρωμα
τθσ οδοφ μζςου πλάτουσ 5,0 μζτρων ζχει ιδθ τθν υπόβαςθ οδοςτρωςίασ. Το
επικυμθτό πλάτοσ κα διαμορφωκεί ςε 6,5 m.



Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ μζςου μεταβλθτοφ από κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου,
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00, ςε μία (1) ςτρϊςθ μζςου ςυμπυκνωμζνου
πάχουσ 0,10 m και για πλάτοσ 6,5 m.



Βάςθ οδοςτρωςίασ από κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΠ
1501-05-03-03-00, ςε μία (1) ςτρϊςθ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m και για πλάτοσ
6,0 m.

Στα τμιματα που ορίηονται από τα παρακάτω ηεφγθ ςυντεταγμζνων, ςτο ορκοπροβολικό
ςφςτθμα ΕΓΣΑ 87 :


Αρχι 1ου τμιματοσ (ΑΟ-2) : X=309813 και Y=4169851



Μζςθ 1ου τμιματοσ (ΑΟ-3) : X=309821 και Y=4169835



Τζλοσ 1ου τμιματοσ (Γ-1) : X=309829 και Y=4169821



Αρχι 2ου τμιματοσ (Γ-3) : X=309847 και Y=4169785



Μζςθ 2ου τμιματοσ (ΑΟ-4) : X=309857 και Y=4169777



Τζλοσ 2ου τμιματοσ (ΑΟ-5) : X=309875 και Y=4169777

θ αγροτικι οδόσ κα καταςκευαςτεί ςε επίχωμα, με διάςτρωςθ ςυμπυκνωμζνου υλικοφ
επίχωςθσ που κα λθφκεί από τα προϊόντα εκςκαφϊν επί του ζργου, προκειμζνου να
επιτευχκεί θ προςαρμογι τθσ ςτο κατάςτρωμα τθσ υπό καταςκευι γζφυρασ (βλ. ςχ. Ο
*Οριηοντιογραφία, κλίμακα 1:500+ και ςχ. ΜΓ *Κατά μικοσ τομι γζφυρασ & οδοφ
προςπζλαςθσ – Διατομι οδοφ προςπζλαςθσ τθσ γζφυρασ, κλίμακα 1:100+).

3.4 Χωματουργικά
Ο χαρακτθριςμόσ του εδάφουσ είναι 100% γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ. Η οδόσ που εξετάηεται
κα καταςκευαςτεί πάνω ςε υφιςτάμενθ οδό, θ οποία είναι χαλικοςτρωμζνθ.
Το ςφνολο των εκςκαφϊν των ορυγμάτων για τθν κεμελίωςθ τθσ μελετϊμενθσ υπό
καταςκευι γζφυρασ κα χρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ των δφο τμθμάτων τθσ οδοφ, που
αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, προκειμζνου να επιτευχκεί θ προςαρμογι
τθσ ςτο κατάςτρωμα τθσ υπό καταςκευι μελετϊμενθσ γζφυρασ.
Οι κλίςεισ των πρανϊν για τα ορφγματα (κεμζλια γζφυρασ) και τα επιχϊματα είναι 1:1 (υ:β).

3.5 Καταςκευι γζφυρασ
Στο τμιμα που ορίηεται από τα παρακάτω ηεφγθ ςυντεταγμζνων, ςτο ορκοπροβολικό
ςφςτθμα ΕΓΣΑ 87 :


Αρχι Γ-1 : X=309829 και Y=4169821



Μζςθ Γ-2 : X=309838 και Y=4169803



Τζλοσ Γ-3 : X=309847 και Y=4169785

κα καταςκευαςτεί γζφυρα (βλ. ςχ. Ο *Οριηοντιογραφία, κλίμακα 1:500+ και ςχ. ΜΓ *Κατά
μικοσ τομι γζφυρασ & οδοφ προςπζλαςθσ – Διατομι οδοφ προςπζλαςθσ τθσ γζφυρασ,
κλίμακα 1:100+).
Η γζφυρα κα ζχει διαςτάςεισ : (α) μικοσ 42,00 m και (β) πλάτοσ 6,50 m. Οι ωφζλιμεσ
διαςτάςεισ τθσ γζφυρασ κα είναι : (α) μικοσ 42,00 m και (β) πλάτοσ 5,00 m.

Η γζφυρα κα κεμελιωκεί ςε βάκοσ -3,00 m από τθν επιφάνεια του εδάφουσ ι τθν
επιφάνεια τθσ κοίτθσ του ποταμοφ Τουκόα.
Η βάςθ τθσ γζφυρασ κα καταςκευαςτεί από μπετόν τφπου RADIE με ιςχυρό οπλιςμό με
διαςτάςεισ 30,61 m μικοσ, 6,50 m πλάτουσ και 0,50 μζτρα φψουσ.
Η πλάκα τθσ γζφυρασ κα καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαςτάςεων : (α) μικοσ
42,00 m, (β) πλάτοσ 6,50 m και πάχοσ 0,22 m. Η πλάκα τθσ γζφυρασ κα εδραςκεί επί
τεςςάρων (4) δοκαριϊν, με διαςτάςεισ : (α) μικοσ 42,00 m, (β) πλάτοσ 0,68 m και φψοσ 0,68
m.
Οι ςτφλοι τθσ γζφυρασ κα είναι οκτϊ (8) : δφο (2) ακρόβακρα και ζξι (6) μεςόβακρα
καταςκευαςμζνα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.
Οι διαςτάςεισ των ακρόβακρων κα είναι : (α) πλάτοσ 1,50 m, (β) μικοσ 6,50 m και (γ) φψοσ
7,40 m.
Οι διαςτάςεισ των μεςόβακρων κα είναι : (α) πλάτοσ 0,60 m, (β) μικοσ 6,50 m και (γ) φψοσ
7,40 m.

3.5.1 Μζτρα αςφάλειασ
Οι εναρμονιςμζνεσ πλζον εκνικζσ οδθγίεσ για τθν πακθτικι αςφάλεια ςε οδοφσ αφοροφν
ςτα ςυςτιματα αναχαίτιςθσ οχθμάτων (ΣΑΟ) και ςυγκεκριμζνα ςτισ γενικζσ απαιτιςεισ που
αυτά πρζπει να ικανοποιοφν, κακϊσ και ςτα κριτιρια εφαρμογισ τουσ ςφμφωνα με το
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.
Οι επιδόςεισ των ςτθκαίων αςφαλείασ κακορίηονται ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2 από τρία βαςικά κριτιρια :


Τθν ικανότθτα ςυγκράτθςθσ



Το λειτουργικό πλάτοσ και



Τθν κατθγορία ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ

Στθν τυπικι διατομι τθσ παροφςασ μελζτθσ θ απόςταςθ τθσ εμπρόςκιασ όψθσ του
ςτθκαίου αςφαλείασ από τθν οριογραμμι του οδοςτρϊματοσ λαμβάνεται ίςθ με 0,75 μ.
Για τθν εξωτερικι οριογραμμι του οδοςτρϊματοσ με δεδομζνα :
Κατθγορία οδοφ : ΑV
Ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίασ : 5,00 m
Ταχφτθτα μελζτθσ Ve = <50 Km/h
Ταχφτθτα επιτρεπόμενθ Vεπιτρ = <50 Km/h
Τφποσ διατομισ: η2
Προκφπτει ότι ανικει ςτθν κατθγορία κινδφνου 4 επομζνωσ επιλζγεται ο τφποσ N2-W2
ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ N2, λειτουργικοφ πλάτουσ W2 και κατθγορίασ ςφοδρότθτασ
πρόςκρουςθσ Α.

4

Προχπολογιςμόσ ζργου

Ο κατά τθ μελζτθ προχπολογιςμόσ του ζργου περιλαμβάνει χωματουργικζσ εργαςίεσ,
τεχνικά ζργα, εργαςίεσ οδοςτρωςίασ και ςιμανςθσ-αςφάλιςθσ ανζρχεται ςε 237.000,00 €
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.).

5

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ ζργου

Ο χρόνοσ καταςκευισ του ζργου είναι δεκαοκτϊ (18) μινεσ.

6

Θζςθ εργοταξίου – Λιψθ δομικϊν υλικϊν – Χριςθ μθχανθμάτων

Λαμβάνοντασ υπόψθ τον πίνακα των χωματιςμϊν που υπολογίςτθκε κατά το ςτάδιο τθσ
οριςτικισ μελζτθσ, φαίνεται ότι οι εκςκαφζσ ανζρχονται ςε 865,00 m3. Το ςφνολο αυτϊν κα
χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των επιχωμάτων που ανζρχονται ςε 865,00 m3.
Το επιπλζον υλικό κατθγορίασ Ε4 που κα χρειαςτεί για τα επιχϊματα και αμμοχάλικο που
κα απαιτθκεί για τθν καταςκευι τθσ υπόβαςθσ και τθσ βάςθσ κακϊσ και το ςκυρόδεμα,
προτείνεται να λθφκοφν από τισ αδειοδοτθμζνεσ περιβαλλοντικά μονάδεσ και λατομεία τθσ
εγγφσ περιοχισ.
Τα ζργα δε κα απαιτιςουν τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία εργοταξίου, τα οχιματα κα
πθγαινοζρχονται ςτο χϊρο των εργαςιϊν. Η υδροδότθςθ κα γίνει από τα πλθςιζςτερα
δίκτυα φδρευςθσ τθσ περιοχισ.
Τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι προωκθτιρασ (μπουλντόηα),
διαμορφωτιρασ (grader), ανατρεπόμενα οχιματα διαφόρων ωφζλιμων φορτίων
(φορτθγά), φορτωτισ, πρζςα μπετόν (μπετονιζρεσ) και οδοςτρωτιρασ (compactor).
ΣΡΙΠΟΛΗ, ΑΤΓΟΤΣΟ 2019
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ
Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων
Δ.Τ.Ε. Περιφζρειασ Πελ/ςου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε.
Περιφζρειασ Πελ/ςου

ΜΙΧΑΗΛ ΜΤΡΝΙΩΣΗ
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β.

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β.

ΕΚΡΙΘΗΚΕ
Με τθν υπ’ αρ. 2718/2019 (ΑΔΑ: Ω9ΥΥ7Λ1-ΗΤΝ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Πελ/ςου
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