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1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ - ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΣΗ
Η παξνύζα απνηειεί ηελ ζπλέλσζε ησλ Οξηζηηθώλ Μειεηώλ Οδνπνηίαο αγξνηηθώλ
δξόκσλ κε επηκέξνπο ηίηινπο «Βειηίσζε Αγξνηηθώλ δξόκσλ Γήκνπ Άλσ Καιακα (ΣΓ
Μαδαξαθη, ΣΓ Παξαθαιακνπ)» θαη «Βειηίσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ Ληκπνύζδαο» θαη
πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα:
Α) Σ.Γ. Μαδαξάθη ηνπ πξώελ Γήκνπ Άλσ Καιακά, πνπ ελώλεη ηνλ νηθηζκό κε ην
ππόινηπν νδηθό δίθηπν ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ ηνπ αλαδαζκνύ ηεο πεξηνρήο, όπσο θαίλεηαη
ζην παξαθάησ ζρήκα 1. Σν κειεηώκελν ηκήκα 1 έρεη κήθνο 0+828.67 ρικ.
Β) Σ.Γ. Παξαθαιάκνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Άλσ Καιακά,
Σκήκα 2: πνπ ελώλεη ηνλ νηθηζκό κε ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν ησλ αγξνηηθώλ
δξόκσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ αλαδαζκνύ ηνπ Παξαθαιάκνπ, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ
ζρήκα 2. Σν κειεηώκελν ηκήκα έρεη κήθνο 0+354,44 ρικ.
Σκήκα 3: Αγξνηηθό δξόκν ηεο Ληκπνύζδαο όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 3. Σν
κειεηώκελν ηκήκα έρεη κήθνο 0+986.57 ρικ

Σ.Γ. Μαδαξαθίνπ (ζρήκα 1)
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Σ.Γ. Παξαθαιάκνπ (ζρήκα 2)

3
Σ.Γ. Παξαθαιάκνπ (ζρήκα 2)

Ληκπνύζδα (ζρήκα 3)
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1.1.

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ
Η παξνύζα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ζηελ αζθαιηόζηξσζε ησλ
ππό κειέηε αγξνηηθώλ νδώλ.
ηελ παξνύζα ηνπ κνξθή νη δξόκνη είλαη νπζηαζηηθά κηα δηάλνημε ραιηθνζηξσκέλε ζε
όιν ηνπ ην κήθνο θαη παξνπζηάδνπλ γεληθά ζπκβαηέο θαηά ΟΜΟΔ ηηκέο ζηηο
νξηδνληηνγξαθηθέο αθηίλεο αιιά ζηηο κεθνηνκηθέο θιίζεηο.

1.2.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΤ
Οη πθηζηάκελνη πξνο βειηίσζε αγξνηηθνί δξόκνη, βξίζθνληαη επί εδάθνπο πεδηλνύ
(εθόζνλ εμππεξεηνύλ αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο) ρσξίο έληνλεο πηπρώζεηο ηνπ αλάγιπθνπ.
Καηά ζπλέπεηα ε ράξαμε ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ήπηα ελαιιαγή ησλ αθηίλσλ θακππιόηεηαο
ζηελ νξηδνληηνγξαθία αιιά θαη ζηελ κεθνηνκή.
2.

ΣΟΙΥΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ

2.1.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΤ
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Η θαηάηαμε ηεο νδνύ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ
(ΟΜΟΔ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ-Έθδνζε 2001. Σα ζρεηηθά ηεύρε αθνξνύλ ζε ράξαμε (ΟΜΟΔ-Υ) θαη
Γηαηνκέο (ΟΜΟΔ-Γ). ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλνληαη ηα ζηνηρεία κειέηεο όπσο
εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθό νδνπνηίαο.
ύκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ ε νδόο αλήθεη ζηελ νκάδα A (νδνί πνπ δηαηξέρνπλ πεξηνρέο
εθηόο ζρεδίνπ), ελώ ζαλ θαηεγνξία νδνύ θαηαηάζζεηαη ζηελ Αλ (δεπηεξεύνπζα νδόο /
Αγξνηηθή νδόο). Λόγσ ηνπ όηη, ε ζεκεξηλή ράξαμε ηεο νδνύ ραξαθηεξίδεηαη από αθηίλεο
θακππιόηεηαο, ηνπ ήπηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο, ε νδόο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Αλ, ζύκθσλα κε ηηο
ΟΜΟΔ.
Η θαηεγνξία Αλ επηιέρζεθε γηαηί κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηελ πεξίπησζή καο όπνπ ν
πθηζηάκελνο δξόκνο δηαζέηεη ηνλ αγξνηηθό ραξαθηήξα αιιά θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ
ζρεηηθά θαιή γεσκεηξία αλ θαη δηαλνίρζεθε πξόρεηξα. Οπνηαδήπνηε αλώηεξε θαηεγνξία
νδνύ ραξαθηεξίδεηαη από παξακέηξνπο (ηαρύηεηα, αθηίλα ζε νξηδνληηνγξαθία, θιίζε ζε
κεθνηνκή θ.ι.π.) θαζώο θαη από απαηηνύκελνπο ειέγρνπο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ
νπνηαδήπνηε εθηθηή ιύζε εθηόο πξνδηαγξαθώλ.
Γηα ηελ θαηεγνξία Αλ ζύκθσλα κε ηηο (ΟΜΟΔ-Υ) ε βαζηθή αξρή ηεο κειέηεο αθνξά
ζηελ γεσκεηξία ηεο ράξαμεο. Γελ απαηηείηαη πξνζδηνξηζκόο ηεο Vss νύηε ινηπνί έιεγρνη
πνπ αθνξνύλ ζε ελαξκνλίζεηο θάζε κνξθήο. ύκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Γ ιακβάλεηαη ε
δηαηνκή δ2 κε κία ισξίδα αλά θαηεύζπλζε πιάηνπο 2,75 κ. ε θάζε κία.
2.2.

ΔΙΑΣΟΜΗ ΟΔΟΤ
Όπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνύκελα, ζύκθσλα κε ηηο ΟΜΔΟ-Γ θαη ζύκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε πξνκειέηε ηεο νδνύ, σο θύξηα δηαηνκή ηεο νδνύ, ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαηνκή
δ2, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ΣΓ-2.1. Απηή ραξαθηεξίδεηαη από εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο
κηαο ισξίδαο αλά θαηεύζπλζε πιάηνπο 2,75 κ, ζηελ επζπγξακκία.
ην ΣΓ Μαδαξαθίνπ, πιεπξηθά θαη όπνπ ππάξρεη αξδεπηηθό θαλάιη ην ρσκαηνπξγηθό
εθάπηεηαη καδί ηνπ (ζύκθσλα κε ην ζρέδην ΣΓ-2.1) ελώ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
δηακόξθσζε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πνηακνύ ηξηγσληθήο ηάθξνπ.
ην ΣΓ Παξαθαιάκνπ θαη ζηα δύν ηκήκαηα, πιεπξηθά θαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο
απνζηξαγγηζηηθήο θαη αξδεπηηθήο ηάθξνπ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηακόξθσζε πξνο
ηελ πιεπξά ηνπ νξύγκαηνο ηξηγσληθήο ηάθξνπ.
Η νδνζηξσζία ζα πεξηιακβάλεη από θάησ πξνο ηα πάλσ, Τπόβαζε κεηαβιεηνύ
πάρνπο (Π.Σ.Π. Ο-150) θαη Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155). ηελ ζπλέρεηα ζα
θαηαζθεπαζηεί κία αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο πάρνπο 5 εθ. (Π.Σ.Π. Α265) αθνύ
ζηελ ππόβαζε ηνπνζεηεζεί αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαηνκήο
παξνπζηάδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ κειέηε.
2.3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.3.1.

Γενικά

Η ράξαμε ηνπ κειεηώκελνπ ηκήκαηνο (ΣΓ Μαδαξαθίνπ) έρεη κήθνο 0+828.67 ρικ. .
ην ζύλνιν ηεο δηέξρεηαη από πεδηλό έδαθνο θαη ηνπνζεηείηαη ζε επίρσκα ζην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο. Σερληθά έξγα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε.
Η ράξαμε ηνπ κειεηώκελνπ ηκήκαηνο 2 (ΣΓ Παξαθαιάκνπ) έρεη κήθνο 0+354,44
ρικ. ην ζύλνιν ηεο δηέξρεηαη από πεδηλό έδαθνο θαη ηνπνζεηείηαη ζε επίρσκα ζην
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο. Σερληθά έξγα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε.
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Η ράξαμε ηνπ κειεηώκελνπ ηκήκαηνο 3 (Ληκπνύζδα) έρεη κήθνο 0+986.57 ρικ. ην
ζύλνιν ηεο δηέξρεηαη από πεδηλό έδαθνο θαη ηνπνζεηείηαη ζε επίρσκα ζην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο. Σερληθά έξγα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε.
Υαιαξά εδάθε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο δελ ζα εκθαληζηνύλ θαζώο νη δξόκνη
απηνί θαζαξίδνληαη θάζε ρξόλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηώλ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα
λα έρεη ζρεκαηηζηεί έλα ζηαζεξό ππόβαζξν γηα ηελ έδξαζε ηεο νδνζηξσζίαο ηνπ δξόκνπ.
Σα πιηθά ηηο εθζθαθήο πνπ ζα πξνθύςνπλ είλαη επί ην πιείζησλ ραιηθώδεο (από ηηο
εηήζηεο επηζηξώζεηο ζπληήξεζεο ησλ νδώλ) θαη άξα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηα
επηρώκαηα πνπ ζα απαηηεζνύλ. Σέινο ηξηγσληθέο ηάθξνη δελ απαηηνύληαη κηαο θαη όπνπ
ππήξμε αλάγθε έρνπλ δηαλνηρηεί ηα παξειζόληα έηε.

2.3.2.

Καηά πλάηος κλίζεις οδού

Οη θαηά πιάηνο θιίζεηο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην δηάγξακκα επηθιίζεσλ όπσο
πξνβιέπεηαη θαηά ΟΜΟΔ.
ηελ επζπγξακκία ε επίθιεζε ιακβάλεηαη κε 2,5% ελώ ζηελ ζηξνθή ε κέγηζηε
επίθιεζε είλαη 7 % .
Θεσξήζεθε

Ο πληάθηεο

Η Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
ηάκνο Υξήζηνο
Δπκνξθία ίδεξε

Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Πνιηηηθόο Μεραληθόο
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2.4.

ΠΙΝΑΚΑ ΥΩΜΑΣΙΜΩΝ
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2.5.

ΠΡΟΜΕΣΡΗΕΙ

Αθνινπζνύλ νη αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ν πίλαθαο
ρσκαηηζκώλ
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2.6.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

2.7.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ
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2.8.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ηνηρεία Κνξπθώλ
Πνιπγσληθήο ηνηρεία
Γξόκνπ ηνηρεία Γηαηνκώλ
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