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1. ΓΔΝΙΚΑ 
Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε-πεξηγξαθή αθνξά ζην έξγν κε ηίηιν «Βειηίσζε νδνύ 

πξόζβαζεο (ηκήκα 1) ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο ζηελ Σ.Κ. Υαξίεζζαο». Σν αλσηέξσ 

έξγν ζπλίζηαηαη ζηε βειηίσζε ηεο βαηόηεηαο θαη ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ 

πθηζηάκελεο νδνύπξόζβαζεο ζε θαιιηέξγεηεο (κε εθαξκνγή αζθαιηηθνύ ηάπεηα 

θπθινθνξίαο), ζηελ Σ.Κ. Υαξίεζζαο ηεο Γ.Δ. Αλζεκίσλ, ζηνλ Γήκν Ηξσηθήο Πόιεσο 

Νάνπζαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.Δηδηθόηεξα, αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο 

βαηόηεηαονδνύ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηεο ηάμεο ησλ 1,5km. 

2. ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ – ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ – 
ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 

Η πεξηνρή ηνπ έξγνπ ρσξνζεηείηαη ζην Γήκν Ηξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο, ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηκαζίαο, ε νπνία δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. Ο Γήκνο Ηξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο έρεη θνηλά ζύλνξα κε έμη Γήκνπο, ήηνη, 

ζηα λόηηα κε ην Γήκν Βέξνηαο, αλαηνιηθά κε Γήκνπο Πέιιαο θαη Αιεμάλδξεηαο, βόξεηα κε 

Γήκνπο Έδεζζαο θαη θύδξαο θαη δπηηθά κε Γήκν Δνξδαίαο. 

 

ύκθσλα κε ην λέν ζεζκηθό πιαίζην «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-

06-2010), κε έδξα ηε Νάνπζα πξνήιζε από ηελ ζπλέλσζε ησλ πξώελ Γήκσλ Νάνπζαο, 

Αλζεκίσλ θαη Δηξελνύπνιεο νη νπνίνη θαηαξγήζεθαλ θαη απνηεινύλ ηηο νκώλπκεο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο (Γ.Δ.) ηνπ Γήκνπ.Ο λένο Γήκνο έρεη πιεζπζκό 32.494 θαηνίθνπο 

ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 θη έθηαζε 424,91km2. 

 

Η πεξηνρή ηνπ έξγνπ ρσξνζεηείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Αλζεκίσλ, ε νπνία έρεη 

(πξαγκαηηθό) πιεζπζκό 8.147 θαηνίθνπο θαη έθηαζε 74,6km2. Δηδηθόηεξα, ην ελ ιόγσ νδηθό 

ηκήκαβξίζθεηαη ζηελ επξύηεξεπεξηνρή ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο(Σ.Κ.)Υαξίεζζαο (Οδόο 

κήθνπο  1,5km). 

 

Η ζέζε ηεο νδνύ δηαθξίλεηαη ζε απόζπαζκα ράξηε ηνπ εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
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Φωτ. 1: Απόζπαζκα γεληθήο νξηδνληηνγξαθίαοόπνπ εκθαίλεηαη κε θόθθηλν ρξώκα ην 
ππό κειέηε νδηθό ηκήκα (ην ζρήκα είλαη άλεπ θιίκαθαο). 

. 
Η ηνπηθή νηθνλνκία βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, κε εμέρνπζα 

ηελ θαιιηέξγεηα ξνδάθηλσλ θαη κήισλ, αιιά θαη θεξαζηώλ, ελώ ζηελ πεξηνρή πθίζηαηαη θαη 

ζεκαληηθή ακπεινθαιιηέξγεηα. εκεηώλεηαη άιισζηε, όηη ε επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Νάνπζαο πεξηιακβάλεη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηεο ηελ δώλε παξαγσγήο ηνπ Οίλνπ 

Ολνκαζίαο Πξνειεύζεσο Αλσηάηεο Πνηόηεηνο (Ο.Π.Α.Π.), ηνπ δεκνθηινύο μηλόκαπξνπ 

νίλνπ Νάνπζαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, πθίζηαηαη ραιηθόζηξσην 

θαηάζηξσκα, θαιήο γεληθά βαηόηεηαο θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα (θζνξέο ζε 

κεκνλσκέλα ζεκεία). Ωζηόζν, κε ζηόρν ηε καθξνπξόζεζκε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ 

θπθινθνξίαο θαη ρσξίο πξνβιήκαηα (όπσοθζνξέο ζην θαηάζηξσκα, δεκηνπξγία ζθόλεο, 

παξακέλνληα όκβξηα ζηελ νδό, αλάγθε γηα ζπρλέο ραιηθνζηξώζεηο θιπ.), πξνηείλεηαη ε 

αζθαιηόζηξσζε ηεο ελ ιόγσ νδνύ, ε νπνία εμππεξεηεί πιήζνο θαιιηεξγεηώλ ησλ 

παξόδησλ γεσηεκαρίσλ. 

 

Η νδόο ηνπ έξγνπ, επί ηεο νπνίαο ζα εθαξκνζηεί αζθαιηόζηξσζε, ζα δίλεη πξόζβαζε ζε 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Αλζεκίσλ, δηεπθνιύλνληαο ηελ 

πξνζπέιαζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη κεηαθνξά ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ. θνπόο ηνπ 

έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή, ζηεξίδνληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  
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3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 
Η νδόο πξόθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζύλδεζεο θαη πξνζπέιαζεο (ζηηο 

ζπκβαιιόκελεο νδνύο θαη παξόδηεο ηδηνθηεζίεο) θαη αλήθεη σο πξνο ηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ (Ο.Μ.Ο.Δ. – ΛΚΟΓ) 

ζηελ νκάδα Α – Οδνί πνπ δηαηξέρνπλ πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ, κε βαζηθή πξνηεξαηόηεηα 

ηε ζύλδεζε επξύηεξσλ πεξηνρώλ θαη κε πεξηνξηζκνύο ζηελ εμππεξέηεζε ζηηο παξόδηεο 

ηδηνθηεζίεο. Δηδηθόηεξα, ε ιεηηνπξγηθόηεηα αθνξά θαηά βάζε ηελ νδηθή ζύλδεζε από 

γεσξγηθέο εθηάζεηο παξέρνληαο πξνζπέιαζε πξνο νδνύο κεγαιύηεξεο ιεηηνπξγηθήο 

βαζκίδαο, θπξίσο από ηνπο παξόδηνπο ηδηνθηήηεο θαη θαιιηεξγεηέο (θαηεγνξία AVΙ). Με 

δεδνκέλε ηελ θαηεγνξίαιεηηνπξγηθόηεηαο πξνζδηνξίδνληαη ηα πνζνηηθά κεγέζε 

θπθινθνξίαο. Οη παξάκεηξνη ηεο νδνύ θαζνξίδνπλ νρήκαηα παληόο είδνπο, επηηξεπόκελε 

ηαρύηεηα Vεπ. 50km/h, εληαίν θαηάζηξσκα, ηζόπεδνπο θόκβνποθαη ηαρύηεηα κειέηεο Ve 

= 40 -50 km/hή ρσξίο απαίηεζε θαζνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο κειέηεο. 

4. ΥΑΡΑΞΗ ΟΓΟΤ 
Η Οδόορσξνζεηείηαη κεηαμύ ηνπ νηθηζκνύ ηεο Υαξίεζζαο θαη ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη 

ηα κλεκεία Μαθεδνληθώλ Σάθσλ ζηελ πεξηνρή (πεξί ηα 2km δπηηθά ηεο Υαξίεζζαο).Οη 

παξόδηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε απνηέιεζαλ ην γλώκνλα γηα ηε 

ράξαμε ηεο νδνύ. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηεο νδνύ είλαη πεξί ηα 1,5kmθαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά κήθνο ηνπ ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) θνξπθέο πνιπγσληθήο, κε θπθιηθά ηόμα, ελώ 

ιόγσ θαηεγνξίαο ιεηηνπξγηθόηεηαο νδνύ, δελ θξίζεθε αλαγθαία ε εθαξκνγή θισζνεηδώλ 

(εηζόδνπ θαη εμόδνπ) θακππιώλ. Οξηδνληηνγξαθηθά αθνινπζείηαη ε πθηζηάκελε ράξαμε 

κεηαμύ ησλ γεσηεκαρίσλ, ελώ ε νδόο ζπλδέεηαη κε πθηζηάκελνπο αζθαιηόδξνκνπο ζηελ 

αξρή θαη ην πέξαο ηεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα θη ε νκαιόηεηα ζηελ πξόζβαζε.  

 
Μεθνηνκηθά, ε απνπζία έληνλσλ θαηά κήθνο θιίζεσλ θαη νη παξάπιεπξεο ηδηνθηεζίεο 

επηβάιινπλ, ζε όιν ην κήθνο ειάρηζηεο πςνκεηξηθέο απνθιίζεηο από ηε δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε, αθνινπζώληαο ηηο θιίζεηο ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ. Σέινο, όζνλ αθνξά ηηο 

επηθιίζεηο, ζηελ ηππηθή δηαηνκή ζα εθαξκνζηεί ακθηθιηλήο δηαηνκή ζηηο επζπγξακκίεο, κε 

ηηκή επίθιηζεο q=2,5%θαη κνλνθιηλήο δηακόξθσζε πξνο ην εζσηεξηθό ησλ θακππιώλ, γηα 

ιόγνπο δπλακηθήο ηεο θίλεζεο. 

5. ΔΡΓΑ ΒΔΛΣΙΩΗ – ΣΤΠΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ 
Η ηππηθή δηαηνκή πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ Οδό είλαη ε «ε2», ε νπνίαέρεη ζπλνιηθό πιάηνο 

θπθινθνξίαο 4,50m(ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ νδώλ (ΑVI) θαηάΟΜΟΔ-Γ 

θαη ηελ Δγθύθιην 41/2005 ηεο ΓΜΔΟ/ΤΠΔΥΩΓΔ κε ζέκα "Δμνξζνινγηζκόο θαη ηππνπνίεζε ησλ 

δνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο ρώξαο"). Σν πιάηνο 
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θαηαζηξώκαηνο επηιέρζεθε αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νδνύ, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ην δηαηηζέκελν πιάηνο κεηαμύ ησλ ηδηνθηεζηώλ. 

 
Οη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ εθζθαθέο ζε επαξθέο βάζνο (γαησδώλ θπξίσο 

πιηθώλ θαη θπηηθώλ γαηώλ όπνπ εκθαλίδνληαη θαηά πιάηνο ησλ νδώλ), επηρώζεηο κε θαηάιιεια 

πιηθά εθζθαθώλ ή δάλεηα ζξαπζηώλ πιηθώλ ιαηνκείνπ,εθαξκνγή ππόβαζεο θαη βάζεο 

νδνζηξσζίαο (ζηαζεξνύ πάρνπο 10cm έθαζηε) θη εξείζκαηνο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 

πιάηνπο 50cm. Σέινο, ζα γίλεη ε δηάζηξσζε ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο 

πάρνπο 5cm θαη ζε πιάηνο 4,5m, θαηόπηλ αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο επί ηεο βάζεο 

έδξαζεο ηνπ αζθαιηνηάπεηα. 

 
Η απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζην παξάπιεπξν έδαθνο ή ζηηο πθηζηάκελεο 

ηάθξνπο, ζα εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ησλ θαηά πιάηνο απαξαίηεησλ 

θιίζεσλ, ελώ ζα δηαηεξεζνύλ ηα πθηζηάκελα ηερληθά έξγα - νρεηνί ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ξεκάησλ ή απνζηξαγγηζηηθώλ - αξδεπηηθώλ ηάθξσλ. 

6.  ΗΜΑΝΗ 
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο εύξπζκεο θπθινθνξίαο, πξνβιέπεηαη ε 

θαηάιιειε νξηδόληηα (δηαγξάκκηζε ζηα όξηα ηνπ αζθαιηνηάπεηα) θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε, 

ήηνη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ(Ρ2-stopζε 

ζπκβάιινληεο ρσκαηόδξνκνπο, Ρ32 γηα πεξηνξηζκό επηηξεπόκελεο ηαρύηεηαο θαη Κ28α θαη Κ28δ 

γηα πξνηεξαηόηεηα κε θάζεηε ζπκβαιιόκελε νδό). 

7.  ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Η πξνκέηξεζε ηεο κειέηεο αθνξά ζε εξγαζίεο νδνπνηίαοθαη πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε ησλ ζπλνιηθώλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ 

παξόληνο έξγνπ. Οη πξνκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ νκαδνπνηνύληαη βάζεη ηεο Απόθαζεο κε 

αξηζ. ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 466 "Καζνξηζκόο Οκάδσλ Δξγαζηώλ αλά θαηεγνξία έξγσλ γηα 

ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ Ν. 4412/2016" θαηά ηα αθόινπζα: 

 Οκάδα Α: Υσκαηνπξγηθά 

 Οκάδα Γ: Οδνζηξσζίεο  

 Οκάδα Δ: Αζθαιηηθά 

 Οκάδα Σ: ήκαλζε – Αζθάιεηα 
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Η κειέηε ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηα Δληαία Σηκνιόγηα Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, όπσο απηά εγθξίζεθαλ κε ηελ Απόθαζε Αξηζ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 

1746/19-5-2017) κε ζέκα «Καλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ», ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. 

 

-πληάρζεθε- 

 


