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1. ΓΔΝΙΚΑ 
Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε-πεξηγξαθή αθνξά ζην έξγν κε ηίηιν «Βειηίσζε Οδνύ 

Πξόζβαζεο ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεύζεηο ζηελ Σ.Κ. Μαξίλαο (Αγξόθηεκα «Πνιιά Νεξά»)». 

Σν αλσηέξσ έξγν ζπλίζηαηαη ζηε βειηίσζε ηεο βαηόηεηαο θαη ησλ θπθινθνξηαθώλ 

ζπλζεθώλ πθηζηάκελεο νδνύπξόζβαζεο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο (κε εθαξκνγή 

αζθαιηηθνύ ηάπεηα θπθινθνξίαο), ζηελ πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Μαξίλαο, ζηε Γ.Δ. Αλζεκίσλ, ζηνλ 

Γήκν Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.Δηδηθόηεξα, 

αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο βαηόηεηαονδνύ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηεο ηάμεο ησλ 1,1km. 

2. ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ – ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ – 
ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ρσξνζεηείηαη ζην Γήκν Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο, ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζκαζίαο, ε νπνία δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. Ο Γήκνο Ζξσηθήο 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. 

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο ρσξνζεηείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Αλζεκίσλ, ε νπνία έρεη 

(πξαγκαηηθό) πιεζπζκό 8.147 θαηνίθνπο θαη έθηαζε 74,6km2. Δηδηθόηεξα, ην ππό κειέηε 

νδηθό ηκήκαβξίζθεηαη ζηελ επξύηεξεπεξηνρή ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο(Σ.Κ.) Μαξίλεοθαη 

εηδηθόηεξα ηνπ νηθηζκνύ Πνιιά Νεξά. 

 

Ζ ζέζε ηεο ππό κειέηε 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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τήμα 1: Απόζπαζκα γεληθήο νξηδνληηνγξαθίαοόπνπ εκθαίλεηαη κε θόθθηλν ρξώκα ην 

ππό κειέηε νδηθό ηκήκα (ην ζρήκα είλαη άλεπ θιίκαθαο). 
 
Ζ 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 ηε δώλε παξαγσγήο ηνπ Οίλνπ 

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

νίλνπ Νάνπζαο. 

 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε νδόο έρεη ραιηθόζηξσην θαηάζηξσκα ζε κεγάιν ηεο 

ηκήκα, ην νπνίν σζηόζν ρξήδεη βειηίσζεο, αθνύ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα όπσο 

παξακέλνληα ύδαηα, θπηηθέο γαίεο θαηά ηόπνπο θαη γεληθά επηθαλεηαθέο θζνξέο. Πέξαλ 

από ηε βειηίσζε ηεο ππνδνκήο (νδνζηξσζίεο κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ ζύκθσλα κε 

ηζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο), απαηηείηαη ε δηάζηξσζε αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο σο 

ηειηθή ζηξώζε, ώζηε λα επηηειέζεη ε νδό ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζε βάζνο ρξόλνπ θαη όζν 

ην δπλαηόλ ρσξίο πξνβιήκαηα (όπσοθζνξέο ζην θαηάζηξσκα, δεκηνπξγία ζθόλεο, 

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

 

ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο απνηππώλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ππό κειέηε 

νδνύ. 
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Φωη. 1: Αξρή ηεο πθηζηάκελεο Οδνύ ζηε ζπκβνιή κε ηνλ αζθαιηόδξνκν Μαξίλα-

Πνιιά Νεξά. 
 

 
Φωη. 2: Λήςε επί ηεο πθηζηάκελεο Οδνύ πεξί ηε Υ.Θ.1+400(km+m) ζε ζέζε ξεκαηηάο, 

όπνπ εκθαίλεηαη ε ππνδνκή ηνπ νδνζηξώκαηνο πνπ ρξήδεη βειηίσζεο. 
 

 
Φωη. 3: Λήςε επί ηεο πθηζηάκελεο Οδνύ πεξί ηε Υ.Θ.1+700(km+m). 
 

Ζ νδόο ηνπ έξγνπ εμππεξεηεί πιήζνο ηδηνθηεζηώλ, αθνύ ζηελ παξόδηα πεξηνρή πθίζηαηαη 

πιήζνο θαιιηεξγεηώλ ηνπηθώλ πξντόλησλ (θαιιηέξγεηεο ξνδάθηλσλ, θεξαζηώλ, ακπειώλεο 
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θ.ιπ.), θαζώο θαη νηλνπνηεία. Ζ βειηίσζε ζπλεπώο ηεο νδνύ αθνξά ηηο ππνδνκέο γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ γεσξγηθνύ θιάδνπ ηεο πεξηνρή θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. 

 

Όζνλ αθνξά ην ραξαθηήξα ησλ εθηάζεσλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε νδόο, απηέο 

αθνξνύλ ζε εθηάζεηο γεσηεκαρίσλ εθηόο δαζηθώλ εθηάζεσλ. πλεπώο, ε βειηησκέλε 

ράξαμε ηεο νδνύ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΟΜΟΔ ζρεδηαζκνύ νδνπνηίαο γηα 

νδηθή ζύλδεζε κηθξήο ζεκαζίαο κε εθηάζεηο αγξνηηθέο θαη γεσηεκάρηα, κε 

αζθαιηνζηξσκέλν θαηάζηξσκα πιάηνπο 4,5m(Δγθύθιηνο 41). 

3. ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 
Οη ζρεκαηηζκνί πνπ ζπλαληώληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο, ζύκθσλα κε ην 

απόζπαζκα ηνπ Γεσινγηθνύ Υάξηε ηεο Διιάδαο ηνπ Η.Γ.Μ.Δ., Φ.Υ. Βέξνηα, θιίκαθαο 

1:50.000 (ρήκα 3.1), πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά από ηνπο λεόηεξνπο πξνο 

ηνπο παιαηόηεξνπο: 

- ύγτρονες προζτώζεις (al), ειηθίαο Οινθαίλνπ, νη νπνίεο ζπλαληνύληαη κέζα ζε 

θνηιάδεο, πεδηάδεο θαη δνιίλεο. 

- Κώνοι και ταμηλές αναβαθμίδες ζηοσς πρόβοσνοσς(Ptiv), ειηθίαο Πιεηζηνθαίλνπ, νη 

νπνίνη ζπλίζηαληαη από θνξήκαηα ηνπ Βνύξκίνπ. 

- Παλαιές αναβαθμίδες με προτώμαηα (Pti-ii), ειηθίαο Πιεηζηνθαίλνπ, ζπλίζηαληαη από 

αξγίινπο πνπ θαηά ζέζεηο πεξηέρνπλ ραιίθηα, ή αξγίινπο κε θξνθαινπαγή. 

- Σραβερηίνες (tv), ειηθίαο Αλσηέξνπ Πιεηνθαίλνπ – Καησηέξνπ Πιεηζηνθαίλνπ. 

- Παλαιές αποθέζεις κροκαλοπαγών (Pls-Pti), ειηθίαο Πιεην-Πιεηζηνθαίλνπ. 

- ύναγμα ηρατει-ανδεζιηικό ηοσ Λοσηροτωρίοσ (r  α), ειηθίαο Πιεηνθαίλνπ, 

ζπλίζηαηαη από ακκώδεηο ηεθξίηεο πνπ εγθιείνπλ γσληώδεηο νγθόιηζνπο ιαβώλ όισλ 

ησλ δηαζηάζεσλ. 

- Κρσζηαλλικοί αζβεζηόλιθοι ηης Πελαγονικής (Κ.k), ειηθίαο Πιεηνθαίλνπ, 

- Αζβεζηόλιθοι άζηρωηοι, πλακώδεις και ζτιζηόλιθοι (K?k), ειηθίαο Πιεηνθαίλνπ, ηεο 

Εώλεο Αικσπίαο, πξόθεηηαη γηα πιαθώδεηο αζβεζηόιηζνπο. 

- Γιάθορα οθιολιθικά πεηρώμαηα (ζ), ειηθίαο Αλσηέξσ Κξεηηδηθνύ, ζπλίζηαληαη από 

ζεξπεληίλεο, δνιεξίηεο, θεξαηνθύξεο θ.ιπ. 

- Λαησποπαγή, λαησποπαγείς αζβεζηόλιθοι και πλακώδεις αζβεζηόλιθοι, 

αδιατώριζηοι (Κ4-6?br), ειηθίαο Αλσηέξσ Κξεηηδηθνύ, βξίζθνληαη αλαθαηεκέλνη ηπραία 

κε ηνλ θιύζρε ιόγσ ησλ ηεθηνληθώλ κεηαηνπίζεσλ. 

- τιζηόλιθοι (ph), ειηθίαο Καησηέξνπ Κξεηηδηθνύ. 

- Μάρμαρα (mr), ειηθίαο Καησηέξνπ Κξεηηδηθνύ. 

- Γολεριηικά λαησποπαγή (br), ηεο νθηνιηζηθήο ζεηξάο,  
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- Γάββροι, δολερίηες και ζσνδεδεμένα ηθαιζηειακά πεηρώμαηα (θ.δο), ηεο 

νθηνιηζηθήο ζεηξάο,  

 

 
τήμα 3.1: Απόζπαζκα γεσινγηθνύ ράξηε ηνπ Η.Γ.Μ.Δ., Φ.Υ. Βέξνηα, θιίκαθαο 

1:50.000, όπνπ κε καύξα γξακκηθά ζηνηρεία εκθαίλεηαη ηo ππό κειέηε νδηθό 
ηκήκα (ην ζρήκα είλαη άλεπ θιίκαθαο). 

 

ύκθσλα κε ην γεσινγηθό ράξηε ηνπ Η.Γ.Μ.Δ., ην ππό κειέηε νδηθό ηκήκα, εδξάδεηαη 

ζηνπο ζρεκαηηζκνύο ησλ θώλσλ θαη ρακειώλ αλαβαζκίδσλ ζηνπο πξόβνπλνπο θαη ησλ 

παιαηώλ απνζέζεσλ θξνθαινπαγώλ. Δπηπιένλ, βάζεη ησλ παξαπάλσ θαη απηνςίαο ζηελ 

πεξηνρή, εθηηκήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, από ηηο γεληθέο εθζθαθέο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλώηεξσλ ραιαξώλ εδαθώλ) πνζνζηό βξαρσδώλ πιηθώλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 40% θαη 60% όζνλ αθνξά ηα γαηώδε εδαθηθά πιηθά. 

4. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 
Ζ 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 εθκεηαιιεύζεηο παξέρνληαο πξνζπέιαζε πξνο νδνύο κεγαιύηεξεο 

ιεηηνπξγηθήο βαζκίδαο, θπξίσο από ηνπο παξόδηνπο ηδηνθηήηεο θαη θαιιηεξγεηέο (θαηεγνξία 

AVΗ, Σξηηεύνπζεο Οδνί). 

 

ΟΓΟ  
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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. 

5. ΥΑΡΑΞΗ ΟΓΟΤ 
Ζ πθηζηάκελε γεληθώο θαηάζηαζε ηεο δηαλνηγκέλεο νδνύ, κε ηα παξόδηαγεσηεκάρηα, 

απνηέιεζαλ ην γλώκνλα γηα ηε ράξαμε ηεο νδνύ(αγξνηηθή πεξηνρή δηαλνκήο 1936 θαη 1966 

αγξνθηήκαηνο Πνιιώλ Νεξώλ). Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά κήθνο ηεο νδνύ ζπλνιηθά 

δεθαεθηά(17) θνξπθέο πνιπγσληθήο(πιελ αξρήο θαη πέξαηνο),κε θπθιηθά ηόμα ζηηο θνξπθέο 

(βάζεη θαηεγνξίαο νδνύ δελ απαηηνύληαη θισζνεηδείο θακπύιεο), ελώ γηα ηε βέιηηζηε 

πξνζαξκνγή ηεο ράξαμεο, εθαξκόζηεθαλ ζε δύν αληίξξνπα θπθιηθά ηόμα (ζηηο θνξπθέο 

Κ11 θαη Κ12) θισζνεηδείο θακπύιεο εηζόδνπ θη εμόδνπ. Ζ νδόο ζπκβάιιεη ζε πθηζηάκελν 

αζθαιηόδξνκν ζηελ αξρή ηεο, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα θη ε νκαιόηεηα ζηελ 

πξόζβαζε. Σν ζπλνιηθό ηεο κήθνο είλαη 1.078m(ρσξίο ηα ηειεπηαία 13,94m ζπλαξκνγήοηεο 

κε ην ηκήκα ηεο νδνύ, πνπ ζπλερίδεη εληόο δαζηθήο έθηαζεο). 

 
Μεθνηνκηθά, αθνινπζείηαη ε πςνκεηξηθή δηακόξθσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

βειηηώλνληάο ηελ θαηά ηόπνπο ζύκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-Υ, όπνπ απηό είλαη εθηθηό. 

Μεθνηνκηθά, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο δηθαηνινγεί ηελ πηνζέηεζε ηθαλνπνηεηηθώλ 

θαηαθόξπθσλ αθηηλώλ θαη απνθιίλεη εμ απηώλ ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο. Ζ κέγηζηε θαηά 

κήθνο θιίζεπνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Οδό είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7,5% [Smax = 7(8)%, OMOE-X], 

είηεπξνζαξκνζκέλε, είηε βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε. Σέινο, όζνλ αθνξά ηηο 

επηθιίζεηο, ζηελ ηππηθή δηαηνκή ζα εθαξκνζηεί κνλνθιηλήο δηαηνκή κε ηηκή επίθιηζεο 

q=2,5%γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ θαη q=4,0%ζε απόηνκεο θακπύιεο, πξνο ην 

εζσηεξηθό απηώλ, γηα ιόγνπο δπλακηθήο ηεο θίλεζεο. 

6. ΔΡΓΑ ΒΔΛΣΙΩΗ – ΣΤΠΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ 
Ζ 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"). 

 
Οη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ εθζθαθέο ζε επαξθέο βάζνο (θπηηθώλ γαηώλ 

όπνπ εκθαλίδνληαη θαηά πιάηνο ηεο νδνύ θαη γαησδώλ, βξαρσδώλ εδαθηθώλ πιηθώλ), ή 

επηρώζεηο κε θαηάιιεια πιηθά,εθαξκνγή ππόβαζεο θαη βάζεο νδνζηξσζίαο (ζηαζεξνύ 

πάρνπο 10cm) θη εξείζκαηνο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ(πιάηνπο 50cm θαη πάρνπο 5cm). 

Σέινο, ζα γίλεη ε δηάζηξσζε ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5cm θαη ζε 
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πιάηνο 4,5m, θαηόπηλ αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο επί ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ 

αζθαιηνηάπεηα. 

 
Ζ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζην παξάπιεπξν έδαθνο ή ζηηο ηάθξνπο 

νξπγκάησλ ηεο νδνύ, ζα εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ησλ θαηά πιάηνο 

απαξαίηεησλ θιίζεσλ. Δπίζεο, πξνβιέθζεθε ε θαηαζθεπή ελόο(1) λένπ κηθξνύ 

ηερληθνύέξγνπ(ζσιελσηόο νρεηόο δηάζηαζεο Φ600)ζε ζέζε ρακεινύ ζεκείνπ ή θαη γηα ηελ 

εθηόλσζε ηάθξνπ νξύγκαηνο[Υ.Θ.0+100(km+m)]. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνηείλεηαη λα γίλεη κε 

θαηά κήθνο αγσγνύ ηνπιάρηζηνλ 2%. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, όπσο θαη νη 

δηακνξθώζεηο ησλ ηερληθώλ εηζόδνπ-εμόδνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην κε ηίηιν ‘’Σερληθά 

Έξγα΄΄. 

7.  ΗΜΑΝΗ 
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο εύξπζκεο θπθινθνξίαο, πξνβιέπνληαη 

από ηε κειέηε νδνπνηίαο ηα θαηάιιεια ζηνηρεία νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο,  

όπσοδηαγξάκκηζε αζθαιηνηάπεηα γηα νξηνζέηεζε ηνπ ρώξνπ θπθινθνξίαο θαη ε 

εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο (ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο κεζαίνπ κεγέζνποΡ2-STOPγηα 

ππνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο ζηηο ζπκβνιέο ηεο νδνύ κε πθηζηάκελνπο  αζθαιηόδξνκνπο θαη Ρ32 

γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηηξεπόκελεο ηαρύηεηαο). 

8.  ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Ζ 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 Β: Σερληθά Έξγα Αλνηθηήο Οδνπνηίαο 

 Οκάδα Γ: Οδνζηξσζίεο  

 Οκάδα Δ: Αζθαιηηθά 

 Οκάδα Σ: ήκαλζε – Αζθάιεηα 
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Ζ 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- 

 


