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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερβίων εκπόνησε την παρούσα μελέτη οδοποιίας, με τίτλο: 

«Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Σερβίων», η οποία αφορά τη 

βελτίωση και την ασφαλτόστρωση 8 υφιστάμενων αγροτικών οδών. Οι 4 αγροτικοί δρόμοι 

εντοπίζονται βορειοδυτικά του Πλατανορρέματος, οι 2 βορειοδυτικά των Σερβίων και οι 2, που 

καταλήγουν και στη λίμνη, εντοπίζονται ανάμεσα στους οικισμούς Γούλες και Αυλές.  

Επιπλέον, με βάση αυτή τη μελέτη, ο Δήμος Σερβίων προτίθεται να υποβάλλει πρόταση έργου 

στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, 

της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία». Με 

την προαναφερόμενη πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν οι εργασίες βελτίωσης των 

υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των 

οδών, η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία 

αντιστήριξης, κα), οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, οι 

τσιμεντοστρώσεις, οι ασφαλτοστρώσεις, κλπ. 

1.2  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Στην περιοχή της Δ.Ε. Σερβίων και συγκεκριμένα στην Δ.Κ Σερβίων και στις ΤΚ 

Πλατανορρεύματος, Γουλών και Αυλών, και εντός των πεδινών και εκτός σχεδίου εκτάσεων 

υπάρχουν χωματόδρομοι με οδόστρωμα κακής βατότητας, γεγονός που τους καθιστά 

κυκλοφοριακά προβληματικούς για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της 

περιοχής. 

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, 

συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων διαπλατύνσεων, έτσι ώστε οι 8 υφιστάμενοι 

αγροτικοί οδοί να αποκτήσουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ (Οδηγίες Μελετών 

Οδικών Έργων), γεωμετρικά χαρακτηριστικά και να διαμορφωθεί το κατάστρωμά τους με 

ασφαλτικές στρώσεις. 

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι, με 

σκοπό:  

✓ την εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργική γη 

υψηλής παραγωγικότητας και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθ ΄όλη τη διάρκεια 

του χρόνου, 

✓ τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων,  

✓ την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων,  

✓ την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, 

✓ την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. 
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Επίσης, με την ασφαλτόστρωση θα αποφευχθεί η ετήσια συντήρηση των δρόμων με 

αμμοχάλικο ποταμών, γεγονός που συντελεί και στην οικονομικότητα του έργου σε βάθος 

χρόνου. 

1.3  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΈΤΗΣ  

Η παρούσα Οριστική Μελέτη Οδοποιίας εκπονήθηκε σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών 

Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε. – ΛΚΟΔ) και τις Προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Π.Δ. 

696/74 και συγκεκριμένα στο άρθρο 207 και έχει τα ακόλουθα περιεχόμενα: 

α)   Τεύχη 

• Τεχνική Έκθεση 

• Αναλυτικές Προμετρήσεις 

• Προϋπολογισμός 

• Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας 

• Οικονομική προσφορά 

• Τιμολόγιο μελέτης 

• Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

• Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

• Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

β)   Σχέδια 

• Γενική οριζοντιογραφία  

• Οριζοντιογραφία αγροτικών οδών 

• Μηκοτομές αγροτικών οδών 

• Κατά πλάτος διατομές αγροτικών οδών 

• Διάγραμμα επικλίσεων αγροτικών οδών 

• Σχέδιο τυπικής διατομής αγροτικών οδών 
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2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

Ο Δήμος Σερβίων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. Ο Δήμος συστάθηκε αρχικά το 1964 και προήλθε από αναγνώριση της πρώην 

κοινότητας Σερβίων σε δήμο. Το 1999, με την εφαρμογή του προγράμματος 

Καποδίστριας διευρύνθηκε με τη συνένωση σ' αυτόν παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, 

που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Ο νέος διευρυμένος 

δήμος λειτούργησε την περίοδο 1999 - 2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή 

του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο δήμο Σερβίων-Βελβεντού. Με 

τροπολογία που παρουσιάστηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

αποφασίστηκε η διάσπαση του Δήμου από τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με το άρθρο 

154 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/09.03.2019), σε Δήμο Σερβίων και Δήμο Βελβεντού. Ο Δήμος 

Σερβίων περιλαμβάνει πλέον τρείς Δημοτικές Ενότητες: Σερβίων, Καμβουνίων και Λιβαδερού. 

Έδρα του δήμου είναι τα ομώνυμα Σέρβια. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης, στις πλαγιές του Βερμίου και των Πιερίων. Καταλαμβάνει έκταση 

351,1 km2 και είχε συνολικό πληθυσμό 11.408 κατοίκους (απογραφή 2011), συγκεντρώνοντας 

το 4% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η ΔΕ Σερβίων, με 

πληθυσμό 8.611 κατοίκους, περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Σερβίων και 14 Τοπικές 

Κοινότητες (Αυλών, Βαθυλάκκου, Γουλών, Ίμερων, Καστανιάς, Κρανιδιών, Λευκάρων, 

Μεσιανής, Μεταξά, Νεράιδας, Πλατανορρεύματος, Πολυρράχου, Ροδίτου και Τριγωνικού). Τα 

Σέρβια με πληθυσμό 2.946 κατοίκους αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού πληθυσμού 

του Δήμου Σερβίων. Λειτουργούν ως κέντρο διοίκησης, εμπορίου και υπηρεσιών με περιοχή 

επιρροής το σύνολο της ενότητας και των οποίων ο αναπτυξιακός ρόλος είναι στενά 

συνδεδεμένος με την αγροτική ανάπτυξη και την προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας. 

Οι παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Δήμο σχετίζονται κυρίως με τον 

αγροτικό τομέα καθώς και με την εξόρυξη ορυκτών πόρων. Ιδιαίτερα σημαντικοί κλάδοι για τον 

Δήμο είναι η παραγωγή οπωρικών. Αρκετά δυναμικός εμφανίζεται και ο κλάδος της 

κτηνοτροφίας με σημαντικότερο υποκλάδο την εκτροφή αιγοπροβάτων.  

Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου Σερβίων περιλαμβάνει δασικά, αγροτικά και υδατικά 

οικοσυστήματα με εξέχουσες περιπτώσεις τις Λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα, τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλους και γεώτοπους. Τμήματα του Δήμου εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας 

όπως το δίκτυο Natura 2000 και καταφύγια άγριας ζωής. Βασικοί φυσικοί πόροι που 

εντοπίζονται αφορούν σε αποθέματα λιγνίτη, μεταλλευτικών και λατομικών ορυκτών καθώς και 

στα δάση κυρίως των Πιερίων. Ζητήματα πιέσεων στο περιβάλλον προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης των ορυκτών.  

 

 

 

H άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δ.Κ. Σερβίων και των Τ.Κ. 

Πλατανορρεύματος, Γουλών και Αυλών. Συγκεκριμένα, οι αγροτικοί δρόμοι που θα βελτιωθούν 
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βρίσκονται σε πεδινές γεωργικές – κτηνοτροφικές εκτάσεις. Οι δημοτικοί αγροτικοί δρόμοι 

βρίσκονται μέσα σε γεωργικά αγροτεμάχια του αναδασμού και αγροτικής διανομής, ενώ 

ευρύτερα περιβάλλονται από ιδιωτικά γεωργικά αγροτεμάχια με χρήση γεωργικές καλλιέργειες, 

καθώς και από ιδιωτικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος, η περιοχή μελέτης βρίσκεται 

εκτός προστατευόμενης περιοχής. 
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3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με το υπό μελέτη έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης τμημάτων 8 αγροτικών 

οδών, συνολικού μήκους 13.783 m περίπου, όπως αυτά φαίνονται στην Γενική 

Οριζοντιογραφία της μελέτης του έργου. Οι 4 αγροτικοί δρόμοι εντοπίζονται βορειοδυτικά του 

Πλατανορρέματος, οι 2 βορειοδυτικά των Σερβίων και οι 2, που καταλήγουν και στη λίμνη, 

εντοπίζονται ανάμεσα στους οικισμούς Γούλες και Αυλές.   

Τα έργα βελτίωσης των αγροτικών οδών αφορούν στη βελτίωση των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών (οριζοντιογραφία και μηκοτομή) και των συνθηκών του καταστρώματος των 

οδών. Το υφιστάμενο χωμάτινο οδόστρωμα θα αντικατασταθεί με ασφαλτικό τάπητα, 

εδραζόμενο  σε δύο στρώσεις θραυστού υλικού (μία στρώση υπόβασης και μία στρώση 

βάσης), σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.  

3.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

Η αγροτική οδός 1 άρχεται βορειοανατολικά από τα αγροτεμάχια 68 και 54 του αναδασμού και 

καταλήγει νοτιοδυτικά στα αγροτεμάχια 1692 και 928. Το βελτιώμενο τμήμα της έχει μήκος 

2.110,62m και είναι διατομής ε2: εύρος οδοστρώματος 6,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση πλάτους 3,25m. 

Η αγροτική οδός 2 άρχεται νοτιοανατολικά από τα αγροτεμάχια 932 και 469 και βορειοδυτικά 

καταλήγει στα αγροτεμάχια 449 και 430 του αναδασμού. Το βελτιώμενο τμήμα της έχει μήκος 

1.414,37m και είναι διατομής ζ2: εύρος οδοστρώματος 5,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση πλάτους 2,75m. 

Η αγροτική οδός 3 άρχεται βορειοδυτικά από τα αγροτεμάχια 1726 και 559 και καταλήγει 

νοτιοανατολικά στα αγροτεμάχια 1741 και 1756 του αναδασμού. Το βελτιώμενο τμήμα της έχει 

μήκος 996,34m και είναι διατομής ζ2: εύρος οδοστρώματος 5,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75m. 

Η αγροτική οδός 4 άρχεται βορειοανατολικά από τα αγροτεμάχια 93 και 238 του αναδασμού 

και καταλήγει νοτιοδυτικά στα αγροτεμάχια 1719 και 1688. Το βελτιώμενο τμήμα της έχει μήκος 

2.147,13m και είναι διατομής ε2: εύρος οδοστρώματος 6,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση πλάτους 3,25m. 

Η αγροτική οδός 5 άρχεται βορειοανατολικά από τα αγροτεμάχια 1410, 1411 και 1370 του 

αναδασμού και καταλήγει νοτιοδυτικά στα αγροτεμάχια 350 και 3618. Το βελτιώμενο τμήμα της 

έχει μήκος 2.660m, το εύρος οδοστρώματος είναι 5m και αποτελείται από μία λωρίδα 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,5m. 

Η αγροτική οδός 6 άρχεται βορειοανατολικά από τα αγροτεμάχια 874 και 1356 του αναδασμού 

και καταλήγει νοτιοδυτικά στα αγροτεμάχια 684 και 1194. Το βελτιώμενο τμήμα της έχει μήκος 

1.985,11m και είναι διατομής ε2: εύρος οδοστρώματος 6,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση πλάτους 3,25m. 
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Η αγροτική οδός 7 άρχεται νοτίως από τα αγροτεμάχια 534 και 308 του αναδασμού και 

καταλήγει βορείως στα αγροτεμάχια 47 και 48. Το βελτιώμενο τμήμα της έχει μήκος 

1.671,47m, το εύρος οδοστρώματος είναι 4m και αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση πλάτους 2,0m. 

Η αγροτική οδός 8 άρχεται νοτιοανατολικά από τα αγροτεμάχια 521 και 271 του αναδασμού και 

καταλήγει βορειοδυτικά στα αγροτεμάχια 421 και 425. Το βελτιώμενο τμήμα της έχει μήκος 

753,51m, το εύρος οδοστρώματος είναι 4m και αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση πλάτους 2,0m. 

3.2  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι αγροτικές οδοί, βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών, είναι δρόμοι αναδασμού, εντάσσονται σε 

δημόσιες εκτάσεις και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία της σύνδεσης αγροτικών 

εκτάσεων με οικισμούς του Δήμου Σερβίων, εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα 

παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς. Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών 

Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε. – ΛΚΟΔ), κατατάσσονται στην Α ομάδα οδών: Οδοί που διατρέχουν 

περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με περιορισμούς στην 

εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία ΑV – 

Δευτερεύουσες οδοί / Αγροτικές οδοί. 

Η ταχύτητα μελέτης είναι Ve<50 km/h και ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα εξυπηρετηθεί 

αποτελείται κυρίως από αγροτικά οχήματα. 

3.3  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Οριζοντιογραφικά, δεδομένων των παρόδιων ιδιοκτησιών (αγροτεμάχια αναδασμού) 

παρακείμενα της οδού, η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη χάραξη, ωστόσο γίνονται 

βελτιώσεις που συνεισφέρουν στη σχεδιαστική αρμονία και γεωμετρία. 

Η αρχή και το πέρας των υπό μελέτη οδών θα διαμορφωθούν κατάλληλα, για την ομαλή 

σύνδεσή τους με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, είτε αυτό αφορά ασφαλτοστρωμένες οδούς είτε 

χωματόδρομους. Επίσης, καμία υφιστάμενη αγροτική οδός δεν απομονώνεται με την 

κατασκευή της νέας χάραξης, καθώς προβλέπονται ανοίγματα για την εύκολη πρόσβαση σε 

αυτές με ανάλογες διαμορφώσεις. 

Οι ακτίνες καμπυλότητας έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να βελτιώνεται η υφιστάμενη κατάσταση 

προς την πλευρά της ασφάλειας, τηρώντας τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε. – 

Χ) για την κατηγορία των οδών (Rmin=80m). Κυρίως η χάραξη αποτελείται από ευθύγραμμα 

τμήματα και καμπύλα τμήματα μεγάλης ακτίνας οριζοντιογραφίας και μόνο στις περιπτώσεις 

πολύ κλειστών στροφών εφαρμόστηκαν κυκλικά τόξα μικρής ακτίνας (αγροτική οδός 1: τρία 

κυκλικά τόξα ακτίνας 50m, 80m και 90m, αγροτική οδός 2: τρία κυκλικά τόξα ακτίνας 70m, 80m 

και 85m και αγροτική οδός 7: πέντε κυκλικά τόξα ακτίνας 55m και 60m).  Τα στοιχεία της 

χάραξης κάθε αγροτικής οδού παρουσιάζονται στα σχέδια Τ2.1-2.13 : Οριζοντιογραφία 

αγροτικών οδών. 
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3.4  ΜΗΚΟΤΟΜΗ 

Μηκοτομικά ομαλοποιείται η χάραξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό και τηρούνται ως επί τω 

πλείστον οι προδιαγραφές των ΟΜΟΕ. Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί η χάραξη στην επιφάνεια 

των υφιστάμενων οδών, ώστε να αποφευχθούν μεγάλοι όγκοι χωματουργικών, κυρίως όμως 

για να είναι δυνατή η πρόσβαση στις παρακείμενες ιδιοκτησίες,  για να περιοριστεί το συνολικό 

εύρος κατάληψης του έργου, ούτως ώστε να μην απαιτηθούν απαλλοτριώσεις και για να 

αποφευχθεί η δημιουργία επικίνδυνων ασταθών ορυγμάτων ή εμπλοκή στην αρχή της 

χάραξης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 

Οι κατά μήκος κλίσεις που εφαρμόστηκαν είναι κατά κανόνα σχετικά ήπιες, με μόνη εξαίρεση 

ορισμένα τμήματα στα οποία το ανάγλυφο είναι έντονο. 

Κατά την υψομετρική χάραξη της οδού εφαρμόστηκαν ακτίνες κατακόρυφων συναρμογών για 

τη βελτίωση της ορατότητας. Όπου ήταν δυνατόν εξασφαλίστηκαν οι ελάχιστες απαιτούμενες 

τιμές (για κυρτές καμπύλες Rv=2750m και για κοίλες καμπύλες Rc=1500m). Όπου αυτό δεν 

ήταν εφικτό τοποθετήθηκαν μικρότερες.  

Η μηκοτομή λαμβάνει υπόψη τη βέλτιστη προσαρμογή στις θέσεις των οδικών συμβολών με το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και την πρόσβαση στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

Τα στοιχεία της μηκοτομικής χάραξης κάθε αγροτικής οδού παρουσιάζονται στα σχέδια Τ3.1-

3.8 : Κατά μήκος τομές αγροτικών οδών. 

3.5  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, η διατομή των αγροτικών οδών είναι: 

• Αγροτική οδός 1: διατομής ε2: εύρος οδοστρώματος 6,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25m. 

• Αγροτική οδός 2: διατομής ζ2: εύρος οδοστρώματος 5,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75m. 

• Αγροτική οδός 3: διατομής ζ2: εύρος οδοστρώματος 5,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75m. 

• Αγροτική οδός 4: διατομής ε2: εύρος οδοστρώματος 6,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25m. 

• Αγροτική οδός 5: το εύρος οδοστρώματος είναι 5m και αποτελείται από μία λωρίδα 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,5m. 

• Αγροτική οδός 6: διατομής ε2: εύρος οδοστρώματος 6,5m – μία λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25m. 

• Α οδός 7: το εύρος οδοστρώματος είναι 4m και αποτελείται από μία λωρίδα 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,0m. 

• Αγροτική οδός 8: το εύρος οδοστρώματος είναι 4m και αποτελείται από μία λωρίδα 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,0m. 
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Σε κάθε περίπτωση η επιλεγόμενη διατομή εντάσσεται στο προβλεπόμενο εύρος 

καταστρώματος κυκλοφορίας για την κατασκευή αγροτικών οδών. 

Το συνολικό πάχος οδοστρωσίας είναι 0,25m και αναλύεται στις εξής στρώσεις: 

• Μία στρώση υπόβασης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου  (ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-03-00), συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. 

• Μία στρώση βάσης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου  (ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-03-00), συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. 

• Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-

0 ή όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01), που εφαρμόζεται 

μεταξύ των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών υλικών. 

• Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, με χρήση κοινής ασφάλτου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-

03-11-04), συμπυκνωμένου πάχους 0,05m. 

Όπου εφαρμόζεται έρεισμα, αυτό θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με τις 

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-03-00), συμπυκνωμένου πάχους 

0,05m. 

3.6  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ 

Η κατάλληλη μόρφωση των επικλίσεων των υπό μελέτη οδών εξασφαλίζει αφενός την ομαλή 

πορεία των οχημάτων εντός των καμπυλών και τη μετάβασή τους μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων της οδού (ευθυγραμμιών – καμπυλών) και αφετέρου την ικανοποιητική αποχέτευση 

του οδοστρώματος. 

Στα ευθύγραμμα τμήματα προτείνεται αμφικλινές οδόστρωμα με επίκλιση q=2.5%. Στα 

καμπύλα τμήματα η επίκλιση λαμβάνει διάφορες τιμές, με qmax=7% και διαμορφώνεται με 

κατεύθυνση προς το εσωτερικό των καμπυλών για λόγους δυναμικής της κίνησης. 

3.7  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Ο χαρακτηρισμός του εδάφους είναι 100% γαιώδες – ημιβραχώδες. 

Οι κλίσεις των πρανών για τα μεν ορύγματα είναι 3:1 (υ:β) και για τα δε επιχώματα είναι 2:3 

(υ;β). 

Η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου 

θα γίνει σε συγκεκριμένο χώρο απόθεσης σε απόσταση 6 χιλιομέτρων και άνω από το έργο.  

Το απαραίτητο για την κατασκευή επιχωμάτων θραυστό αμμοχάλικο, καθώς και τα αδρανή 

υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των στρώσεων της υπόβασης και της βάσης, θα 

ληφθούν από τις λατομικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται βορείως του οικισμού της 

Μεταμόρφωσης, σε απόσταση περίπου 42χλμ από τη θέση του έργου. Η ασφαλτική στρώση 
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κυκλοφορίας θα μεταφέρεται από το σημείο παραγωγής της, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 

26χλμ από τη θέση του έργου. 

 

3.8  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Όλοι οι δρόμοι κινούνται εκτός σχεδίου πόλεως πάνω σε υφιστάμενο αγροτικό οδικό δίκτυο 

αναδασμού, κάνοντας χρήση δημοσίων εκτάσεων. Με την εφαρμογή των τυπικών διατομών 

των οδών, δε θα χρειαστεί να γίνουν απαλλοτριώσεις, ούτε θίγονται δίκτυα της ΔΕΗ και του 

ΟΤΕ.  
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4 ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

Η σήμανση των οδών διακρίνεται στην οριζόντια και στην κατακόρυφη. 

Οριζόντια σήμανση 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, προβλέπεται η διαγράμμιση των οριογραμμών (δεξιά και 

αριστερή) των αγροτικών οδών. Η διαγράμμιση τους θα γίνει με συνεχή γραμμή πάχους 15cm.  

Όλες οι προβλεπόμενες διαγραμμίσεις θα είναι λευκού χρώματος και θα γίνουν με ανακλαστική 

βαφή. Οι βαφές είναι σχεδόν το μοναδικό υλικό διαγράμμισης που εφαρμόζεται στον ελληνικό 

χώρο, λόγω του χαμηλού κόστους και της ευχρηστίας τους. Μπορεί να είναι διαφόρων τύπων, 

όπως αλκυδικές, ακρυλικές, ή βασισμένες σε διάφορα έλαια. Οι βαφές συνήθως 

προσκολλώνται καλά στα ασφαλτικά οδοστρώματα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 

προετοιμασία της επιφάνειας της οδού. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι η χαμηλή ορατότητα 

σε βροχή, ιδίως τη νύχτα. Υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, η ορατότητά τους θεωρείται 

ικανοποιητική.  

Κατακόρυφη σήμανση 

Προβλέπεται η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας 

STOP) σε όλες τις συμβολές των υπό μελέτη αγροτικών οδών με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 

Όλες οι ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι μεσαίου μεγέθους, μήκους και 

ύψους 0,90m.  

Θα είναι πλήρως αντανακλαστικές (με εξαίρεση τα μαύρα σύμβολα) υψηλής 

αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ της Π.Τ.Π. Σ-311 ). Ολόκληρη η επιφάνεια της κύριας όψεως 

των πινακίδων θα είναι (εκτός των μελανών συμβόλων) από έγχρωμη ανακλαστική μεμβράνη. 

Θα είναι κατασκευασμένες από επίπεδο έλασμα σκληρού αλουμινίου, πάχους 3 mm. 

Για την στήριξη των ρυθμιστικών πινακίδων προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν μεταλλικοί 

γαλβανισμένοι στύλοι ύψους 3,30 m ονομαστικής διαμέτρου 3’’, πάχους τοιχωμάτων 3,65 mm, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής  ΒΜ5/0/40124/30-9-80 

Απόφαση του τ.Υ.Δ.Ε.   

Ασφάλιση 

Η αγροτική οδός 4 συμβάλλει με ρέμα. Για την προστασία των οδηγών προβλέπεται η 

τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), τα ρέματα 

ανήκουν στην κατηγορία κινδύνου 4. Επίσης, το λειτουργικό πλάτος των στηθαίων ασφαλείας 

πρέπει να είναι μικρό, καθώς το ρέμα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οδό. 

Επομένως προτείνεται να τοποθετηθούν μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 

ικανότητας συγκράτησης Ν2 και λειτουργικού πλάτους W2, που τοποθετούνται με έμπηξη, 

κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
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5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Η κατασκευή του έργου προτείνεται να πραγματοποιηθεί χρονικά σε πέντε φάσεις, εκ των 

οποίων η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη φάση αντιπροσωπεύουν το χρονικό 

διάστημα κατασκευής συγκεκριμένων οδών του έργου. Δηλαδή κατά την πρώτη φάση 

πραγματοποιούνται η εργοταξιακή οργάνωση και οι τοπογραφικές εργασίες του συνόλου του 

έργου. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής των οδών 5 και 6, η τρίτη 

φάση περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής των οδών 1 και 4, η τέταρτη φάση 

περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής των οδών 2 και 3, τέλος η πέμπτη φάση 

περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής των οδών 7 και 8. Ο συνολικός προτεινόμενος 

χρόνος κατασκευής ολόκληρου του έργου ορίζεται στους 9 μήνες. Στη συνέχεια παραθέτουμε 

το σχετικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο οποίο απεικονίζονται οι πέντε φάσεις 

κατασκευής του, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα εκτέλεσής τους. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΟΥ 
1ος  2ος  3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 

Α΄ΦΑΣΗ          

Β΄ΦΑΣΗ          

Γ΄ΦΑΣΗ          

Δ΄ΦΑΣΗ          

Ε΄ΦΑΣΗ          
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6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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Φωτ.1: Άποψη αγροτικού δρόμου 1 

 

 

Φωτ.2: Άποψη αγροτικού δρόμου 1 
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Φωτ.3: Άποψη αγροτικού δρόμου 2 

 

 Φωτ.4: Άποψη αγροτικού δρόμου 7 
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Φωτ.5: Άποψη αγροτικού δρόμου 5 

 

Φωτ.6: Άποψη αγροτικού δρόμου 6 
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Φωτ.7: Άποψη αγροτικού δρόμου 3 

 

Φωτ.8: Άποψη αγροτικού δρόμου 8 
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Φωτ.9: Άποψη αγροτικού δρόμου 4 
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