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Αχλαδέας»

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο κειέηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο νδνύ ηνπ Δήκνπ Δσδώλεο,
Δ.Ε

Λάθθαο νπιίνπ, πνπ νδεγεί από ηελ Σ.Κ. Δεξβηδiάλσλ ζηελ Σ.Κ. Γεσξγάλσλ θαη

θαηαιήγεη ζηελ Σ.Κ. Αριαδέαο, ζπλνιηθνύ κήθνο 3295m.
Πξόθεηηαη γηα νδό θαηεγνξίαο AVI (ηξηηεύνπζεο νδνί πνπ εμππεξεηνύλ αγξνηηθέο
εθκεηαιιεύζεηο) κε επηιεγκέλε δηαηνκή ηύπνπ ε1.
Μέζσ ηεο κειέηεο απηήο ζα βειηησζνύλ ε βαηόηεηα θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πθηζηάκελνπ αγξνηηθνύ δξόκνπ. Εηδηθόηεξα ε παξνύζα δξάζε ζα πινπνηεζεί ζε εθηόο
ζρεδίνπ

πεξηνρή,

πξνβιέπεηαη

ζην

ζρεηηθό

δεκνηηθό

ζρεδηαζκό,

πεξηιακβάλεη

αζθαιηόζηξσζε ζην ζύλνιό ηεο, δελ αθνξά βειηίσζε δξόκνπ πνπ εμππεξεηεί ηελ γεληθή
θπθινθνξία θαη δελ πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζπλήζεηο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο.
θνπόο ηεο είλαη ε εύθνιε θαη αζθαιήο πξνζβαζηκόηεηα ζε αηγνπξνβαηνηξνθηθέο, γεσξγηθέο
θαη κειηζζνθνκηθέο εθκεηαιιεύζεηο ηεο πεξηνρήο όζν θαη ε ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο.

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΤ
Α. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ
Γηα ηελ βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδνύ νξηδνληηνγξαθηθά θαη
πςνκεηξηθά πξόθεηηαη λα εθηειεζζνύλ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθέο, θαηαζθεπή
επηρσκάησλ, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δηαπιαηύλζεηο) ζηηο ζέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
ζπλεκκέλε κειέηε (δηαηνκέο, νξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκή).
Όπνπ δελ ππάξρεη ή είλαη αλεπαξθήο, ζα δηαλνηρζεί ηξηγσληθή ρσκάηηλε ηάθξνο γηα ηελ
δηεπζέηεζε ησλ όκβξησλ πδάησλ (νη εξγαζίεο έρνπλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ
ρσκαηνπξγηθώλ), ώζηε απηά λα απνκαθξύλνληαη από ην νδόζηξσκα θαη λα νδεγνύληαη ζηνπο
θπζηθνύο ηνπο απνδέθηεο δειαδή ρείκαξξνπο ή πνηακνύο κέζσ ησλ ηερληθώλ έξγσλ πνπ
ππάξρνπλ ή ζα θαηαζθεπαζζνύλ όπνπ απαηηείηαη.

Β. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ
1. Σκυροδέματα
Καηά κήθνο ηνπ δξόκνπ θαη όπνπ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα
θαηαζθεπαζηεί επελδεδπκέλε ηάθξνο όπνπ απαηηείηαη (βιέπε ζρέδηα δηαηνκώλ) θαζώο θαη
ηερληθά πεξηζπιινγήο όκβξησλ πδάησλ - νρεηώλ (από ζρέδηα ηερληθώλ),

κε ζθπξόδεκα

πνηόηεηαο C16/20. ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ επηθξαηνύλ πιηθά κε ρακειή
ηθαλόηεηα ζε πδξαπιηθή δηάβξσζε. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην ππθλό πδξνγξαθηθό δίθηπν,
ιόγσ ηεο επηθξάηεζεο ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο έλαληη ηεο ππόγεηαο, δεκηνπξγεί έληνλα
θαηλόκελα δηαβξώζεσλ ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ κεζνπξόζεζκε θαη βξαρππξόζεζκε
αζθάιεηα ηνπ έξγνπ έλαληη πιεκκπξηθώλ γεγνλόησλ. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ε ρξήζε
πιήξσο επελδεδπκέλεο ηξηγσληθήο ηάθξνπ ζηα αλάληε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηηο ζέζεηο
κέηξηαο – έληνλεο κεθνηνκηθήο θιίζεο.
Αλαιπηηθά νη ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο ηεο επελδεδπκέλεο ηάθξνπ θαίλνληαη παξαθάησ:
ΕΠΕΝΔΕΔΤΜΕΝΗ

Από ΥΘ [m]

Έσο ΥΘ [m]

Μήθνο [m]

208.520

298.400

89.870

351.530

499.950

148.420

882.070

937.590

55.520

1030.090

1090.330

60.240

1346.980

1431.680

84.690

2085.480

2153.230

67.760

2469.010

2603.410

134.400

ύνολο

640.910

ΣΑΦΡΟ
ΔΕΞΙΑ

Αλαιπηηθά νη ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο ησλ νρεηώλ θαίλνληαη παξαθάησ:
Όλνκα
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11

Σύπνο
σιελσηόο
Κηβσηνεηδήο
σιελσηόο
σιελσηόο
Κηβσηνεηδήο
σιελσηόο
σιελσηόο
σιελσηόο
σιελσηόο
σιελσηόο
σιελσηόο

ΥΘ [m]
0+003.000
0+105.317
0+872.957
1+139.657
1+307.743
1+660.778
2+264.250
2+359.225
2+610.762
2+938.717
3+075.571

2. υρματοκιβώτια
Επίζεο ιόγσ ησλ πηζαλά έληνλσλ ρεηκαξξηθώλ απνξξνώλ ηνπ θπξίνπ ξέκαηνο ηεο πεξηνρήο
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή κέηξσλ αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο (επέλδπζε κε
ζπξκαηνθηβώηηα) ζην θαηάληε ηκήκα ηνπ.Σα ζπξκαηνθηβώηηα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν
ηνπ πξαλνύο ηνπ επηρώκαηνο πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ξέκαηνο.
πγθεθξηκέλα ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ηε Υ.Θ. 2+840,00 έσο ηε Υ.Θ. 2+960,00.
Γ. ΟΓΟΣΡΩΙΑ
πλνιηθά πξνέθπςε όηη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηελ αζθαιή
παξαιαβή ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνπνηίαο απαηηείηαη ε αθόινπζε
δηάηαμε ζηξώζεσλ:
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο
Bάζε
Yπόβαζε
Eμπγηαληηθή ζηξώζε από δάλεηα ζξαπζηώλ πιηθώλ Καηεγνξίαο Ε4

=5 cm
=10 cm
=10 cm

Mεζνδνινγία θαηαζθεπήο νδνζηξώκαηνο
Η κεζνδνινγία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νδνζηξώκαηνο πεξηιακβάλεη:
Σελ εθζθαθή θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηξώζεο ησλ θπηηθώλ πιώλ θαζ’ όιν ην κήθνο θαη ην
πιάηνο ησλ νδώλ. Σελ θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξώζεο από δάλεηα επίιεθησλ ζξαπζηώλ
πιηθώλ Καηεγνξίαο Ε4, ε νπνία πέξα από ελίζρπζε ηνπ εδάθνπο ζα επηηξέπεη ηελ
θπθινθνξία θαη ηελ απνζηξάγγηζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ. Σελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ηεο
ππόβαζεο, ηα νπνία ζα ζπκππθλσζνύλ ζην 95% ηνπιάρηζηνλ ηεο κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο
ππθλόηεηαο θαηά Proctor ζε 1 ζηξώζε ησλ 10cm πάρνπο. Σελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ηεο
βάζεο ηα νπνία ζα ζπκππθλσζνύλ ζην 95% ηνπιάρηζηνλ ηεο κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο
ππθλόηεηαο θαηά Proctor ζε κία (1) ζηξώζε ησλ 10cm πάρνπο . Σελ θαηαζθεπή πάλσ από ηε
ζηξώζε ηεο βάζεο αζθαιηνηάπεηα ζε κία (1) ζηξώζε.

Γ. ΑΦΑΛΣΙΚΑ
αλ ηειηθή επηθάλεηα θπθινθνξίαο ζα θαηαζθεπαζζεί αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο
ζπκπηεζκέλνπ πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ αθνύ πξνεγνπκέλσο γίλεη αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ζηελ
ηειηθή επηθάλεηα ηεο βάζεο.

Δ. ΗΜΑΝΗ-ΑΦΑΛΙΗ
Δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο νδνύ, πιάηνπο 0,20
κ θαη ηνπνζέηεζε κνλόπιεπξσλ ραιύβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζηα θηβσηνεηδή ηερληθά θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε Υ.Θ. 0+105,317 (6κ.) θαη ζηε Υ.Θ. 1+307,743 (6κ.)
Θα θαηαζθεπαζηεί ηέινο πεξίθξαμε 220κ. ηύπνπ Α ύςνπο 1,46κ., ζηηο ηδηνθηεζίεο πνπ είλαη
αλαγθαίν λα ραιάζεη ε ππάξρνπζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαθάησ ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο:
Από ηε Υ.Θ. 3+090,00 έσο ηε Υ.Θ. 3+290,00

Από ηε Υ.Θ 2+950,00 έσο ηε Υ.Θ. 2+970,00.

Ο πληάμαο

O Αλ/ηεο πξντζηάκελνο
Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ

Υ. Ρνπζόπνπινο

Γ.Νανύκ

Πνι. Μερ, Σ.Ε.

Πνι. Μερ Σ.Ε

