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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο γεωγραφικά ανήκει στην 

Κτηµατική Περιφέρεια της ∆.Κ. Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών και οριοθετείται από 

την έξοδο της Αταλάντης µέχρι τη διασταύρωση µε τον επαρχιακό δρόµο Αταλάντης 

– Καλαποδίου {Eεπαρχιακή οδός 41 (∆/ση Επ.44-Αταλάντη-Καλαπόδι-Κατάλυµα-

∆/ση Ε.Ο.3)}. Το συνολικό µήκος της οδού ανέρχεται σε 1.404,60 µέτρα, βάση της 

οριστικής µελέτης (Οριζοντιογραφία). Η οδός που προβλέπεται να διαµορφωθεί 

οριστικά προϋπάρχει σε χρήση ως χωµάτινη και αποτελεί ουσιαστικά την µοναδική 

οδό επικοινωνίας µεταξύ των αγροτεµαχίων της συγκεκριµένης περιοχής.   

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Η υπό µελέτη αγροτική οδός, χρησιµοποιείται για την καθηµερινή 

εξυπηρέτηση των κατοίκων δίνοντας εύκολη πρόσβαση στις καλλιέργειες, στις 

ιδιοκτησίες τους και στις κτηνοτροφικές µονάδες. Ωστόσο τόσο τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά όσο και η ποιότητα του οδοστρώµατος της υπό µελέτης αγροτικής 

οδού δεν είναι ικανοποιητικά. Αναλυτικότερα: 

Η οδός χρησιµοποιείται καθηµερινά από µεγάλο πλήθος του οικισµού προς 

παρακείµενες της οδού ιδιοκτησίες και καλλιέργειες.  
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Στην υπάρχουσα κατάσταση το οδόστρωµα της οδού έχει διαβαθµίσεις τόσο 

ως προς το πλάτος του αλλά και ως προς το υλικό µε το οποίο είναι διαστρωµένο.  

 

Οι παρακείµενες εκατέρων της οδού καλλιέργειες αποτελούνται κυρίως από 

ελαιόδεντρα.  

Η ανάγκη βελτίωσης της υπάρχουσας αγροτικής οδού προέκυψε λόγω των 

προβληµάτων που παρουσιάζει ως προς τη βατότητά της καθώς και τα δυσµενή 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Ήτοι ως προς την οριζοντιογραφία, την µεταβαλλόµενη 

µηκοτοµή και την µη επαρκή διατοµή σε ορισµένες θέσεις. Ύπαρξη προβληµάτων 

προσβασιµότητας στις παρακείµενες αγροτικές ιδιοκτησίες κ.λ.π. που βρίσκονται σε 

επαφή µε την εν λόγω οδό.   

 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Οριζοντιογραφία 

 

Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των µετακινήσεων προτείνεται η βελτίωση της 

χάραξης της χωµάτινης οδού, τόσο οριζοντιογραφικά αλλά κυρίως µηκοτοµικά. 

Επίσης προτείνεται η διάστρωση του οδοστρώµατος µε κατάλληλα υλικά 

(οδοστρωσία, ασφαλτικά) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχή κυκλοφορία στην οδό 

µε τις όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες. 

 

Μηκοτοµή 

 

Μηκοτοµικά ακολουθήθηκε η υφισταµένη χάραξη µε παρεµβάσεις που 

αφορούσαν κυρίως την εξοµάλυνση του υπάρχοντος καταστρώµατος της αγροτικής 

οδού. Η συγκεκριµένη πρόταση εφαρµόστηκε ώστε να είναι φυσικά προσαρµοσµένη 

στο αντίστοιχο ανάγλυφο.  

 

Τυπική διατοµή 

 

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες παραγράφους ο γεωµετρικός 

σχεδιασµός έγινε µε γνώµονα την διατήρηση των υπαρχόντων ορίων την 

υπάρχουσας αγροτικής οδού. Για την καλύτερη προστασία της οδού για τα όµβρια 

ύδατα στα σηµεία όπου κρίθηκε απαραίτητα προτείνεται η κατασκευή χωµάτινης 

τριγωνικής τάφρου καταλλήλων διαστάσεων. 
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η βασική λειτουργία της οδού είναι η σύνδεση µε δυνατότητα εξυπηρέτησης 

των παρόδιων ιδιοκτησιών και µε βάση τις ΟΜΟΕ η διατοµή που εφαρµόζεται για την 

σύνταξη της οριστικής µελέτης είναι η ε2.  

 Σύµφωνα µε τη διατοµή ε2, το ασφαλτοστρωµένο πλάτος της οδού θα είναι 

6.50µ., µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.00µ. και µία 

εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25µ. ανά κατεύθυνση. Στη συνέχεια θα 

υπάρχει συµπιεσµένο έρεισµα 0,50µ. αποτελούµενο από θραυστό υλικό Λατοµείο 

της ΠΤΠ Ο155. 

 

Σύµφωνα µε την οριστική µελέτη θα γίνει βελτίωση της υφιστάµενης οδού µε 

τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά που επιβάλουν οι προδιαγραφές.  

Οριζοντιογραφικά επιλέχθηκαν ακτίνες που να ακολουθούν τη χάραξη της 

υπάρχουσας χωµάτινης οδού µε ελάχιστες παρεµβάσεις.  

Κατά την σύνταξη της µηκοτοµής έγινε προσπάθεια οι κλίσεις της οδού να 

προσαρµόζονται κατά το δυνατόν στο ανάγλυφο της υφισταµένης οδού, ώστε η 

προσβασιµότητα στις παρόδιες ιδιοκτησίες να είναι απρόσκοπτη και µε το δυνατόν 

χαµηλότερο κόστος κατασκευής.   

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη 

διεξαγωγή της κυκλοφορίας, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

 Κατά την κατασκευή του έργου θα τηρηθεί κάθε όρος που τίθεται από την 

απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (περί λατοµείων, δανειοθαλάµων, 

αποθέσεων, εκποµπών σκόνης και ρύπων, θορύβου κλπ.). 

  

 Η κατασκευή του έργου θα είναι σύµφωνη µε την οριστική µελέτη που έχει 

συνταχθεί και εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λοκρών και 

περιλαµβάνει οριζοντιογραφία, Μηκοτοµή και ∆ιατοµές. 

 

 

 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 

  

Α. Χωµατουργικές εργασίες 
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Οι χωµατουργικές εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την οριστική µελέτη. 

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές και αποµάκρυνση των φυτικών και χαλαρών 

εδαφών και θα δηµιουργηθεί σταθερή επιφάνεια, η οποία θα δεχθεί τα υλικά 

κατασκευής επιχωµάτων.  

           Τα επιχώµατα θα κατασκευαστούν µε δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

δανειοθαλάµων κατηγορίας Ε4 (θραυστά προϊόντα λατοµείου ή ποταµού), τα οποία 

θα εγκριθούν από την Υπηρεσία κατά απόλυτη κρίση. 

Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τις πηγές λήψης δανείων, 

την απόσταση αυτών από το έργο και να διαµορφώσει ανάλογα την προσφορά του. 

 Επισηµαίνονται τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ ΧΙ σχετικά µε την καταλληλότητα 

των υλικών επιχωµάτων. 

 Τα προϊόντα εκσκαφών θα εναποτεθούν µε ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις 

που είναι επιτρεπτή η εναπόθεσή τους και προβλέπονται από την µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και µε σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

 Σε όλο το µήκος της οδού θα πραγµατοποιηθεί διάνοιξη χωµάτινης τάφρου, 

όπου απαιτείται, για την απορροή οµβρίων υδάτων σε φυσικούς αποδεκτές. 

 

 Β. Τεχνικά έργα 

 

Στις θέσεις συµβολής της προς κατασκευής οδού, µε υφιστάµενο αγροτικό 

δρόµο και µε τις παρόδιες ιδιοκτησίες γεωργικών καλλιεργειών (όπου κριθεί 

απαραίτητο), θα κατασκευασθούν διαβάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα για την 

οµαλή πρόσβασή των οχηµάτων. 

Επίσης θα κατασκευασθούν δύο (2) κιβωτοειδείς οχετοί, διαστάσεων 6,00µ. x 

3,00µ. (Κ 6-3), στη Χ.Θ. 0+180,00 και στη Χ.Θ. 1+298,00 και οι διαµορφώσεις 

εισόδου-εξόδου σε αυτούς, από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 (άρθρο τιµολογίου Β-

29.4.2), σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους τύπους του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που εγκρίθηκαν µε 

την αριθ. ∆ΜΕΟ/γ/855/22-`12-2000 απόφαση (εγκύκλιος Ε.36/2000). 

Τα επιχώµατα όπισθεν των τεχνικών έργων όπως ορίζεται στο άρθρο Α-20 

του Περιγραφικού Τιµολογίου Εργασιών. 

 

Γ. Οδοστρωσία 
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 Επί της τελικής στρώσης του επιχώµατος προβλέπεται η κατασκευή µιας 

στρώσης υπόβασης µεταβλητού πάχους (µέσου πάχους 0,25µ.), από θραυστό υλικό 

λατοµείου της ΠΤΠ Ο150., σύµφωνα µε τις διατοµές της οριστικής µελέτης.   

Στη συνέχεια προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο στρώσεις βάσης 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ., η κάθε µία, από θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ 

Ο155. 

Η προµήθεια των δανείων των υλικών υπόβασης, βάσης και κατασκευής 

ερεισµάτων, προτείνεται να πραγµατοποιηθεί επίσης από το λατοµείο στην περιοχή 

"Κυπαρίσσι" που βρίσκεται σε απόσταση 9Km. 

 

∆. Ασφαλτικά έργα 

 

 Επί των στρώσεων οδοστρωσίας θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και θα 

κατασκευαστεί µία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ. 

κατά την ΠΤΠ Α265. 

 Τα υλικά των ασφαλτικών στρώσεων, προτείνεται να προµηθευτούν από την 

Μονάδα Παραγωγής Ασφαλτοµίγµατος που βρίσκεται στην περιοχή της Λιβαδειάς σε 

µέση απόσταση 49Km από την περιοχή του έργου. 

 

 Ε. Σήµανση – Ασφάλεια 

 

 Με την παρούσα εργολαβία θα γίνει οριζόντια και κάθετη σήµανση σύµφωνα 

µε σχετική µελέτη που θα εκπονηθεί αδαπάνως από τον ανάδοχο ύστερα από 

οδηγίες που θα δοθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 Θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες πινακίδες και θα γίνει διαγράµµιση του 

οδοστρώµατος. 

 Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιµοποιηθούν υλικά άριστης ποιότητας και 

όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανονισµούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες της υπηρεσίας και θα 

παραδοθούν σε θέση πλήρους και οµαλής λειτουργίας.  

 

 ΣΤ. Απρόβλεπτα – Απολογιστικά 

 

 Ένα µέρος του ποσού των απροβλέπτων - απολογιστικών θα δαπανηθεί για 

τυχόν µετατόπιση δικτύων κοινής ωφέλειας (υδρευτικά, αρδευτικά κ.λ.π. δίκτυα) και 
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για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες εάν προκύψουν κατά την κατασκευή του 

έργου.  

 

 Ζ. Προϋπολογισµός 

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα δηµιουργηθεί αγροτικός δρόµος 

κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος θα εξασφαλίσει εύκολη και ασφαλή 

προσβασιµότητα στις παρακείµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε µε τιµές µονάδας που προέκυψαν από την 

εφαρµογή των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολογίων συγκοινωνιακών έργων.  

Περιλαµβάνει εκτός των γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου (18%) 

(ποσό: 51.214,72€) και του Φ.Π.Α. (24%) (ποσό: 92.903,23€), για την αναθεώρηση 

(ποσό: 994,72 €) και απρόβλεπτες εργασίες (15%) (ποσό: 50.361,14€).   

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 01-12-2020 

Ο Α/Α 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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