
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

                 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 

 

 

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

                Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020» 

 

 

ΜΕΤΡΟ 04: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη,  

τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» 

ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

  

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»  

με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210014 

 

  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :                       ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ - ΜΕΣΟΝΗΣΙ  

                                                          Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

                                                                 (Κωδικος ΟΠΣΑΑ: 0006179045) 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:                           ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ - ΜΕΣΟΝΗΣΙ 

                                                         Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

                                                (CPV: 45233140-2/ Οδικά έργα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ΑΣΤΡΙΚΑΣ - ΜΕΣΟΝΗΣΙ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

  

           ΦΟΡΕΑΣ: 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
    ΠΡ/ΣΜΟΣ: 448.000,00  (με ΦΠΑ) 

Αρ. μελέτης 25/2017 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στη βελτίωση της αγροτικής οδού 

“Άστρικας - Μεσονήσι”, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του 

οικισμού Άστρικα,της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής,της Δημοτικής Ενότητας 

Κολυμβαρίου , στο δυτικό τμήμα του Δήμου Πλατανιά, με αρχή το σημείο με 

συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87, Χ= 477089,19 Ψ=3925551,54 και τέλος το 

σημείο με συντεταγμένες Χ=476090,56 Ψ=3926608,20, συνολικού μήκους 

1.780,48 μ. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο δρόμος εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής ώστε να προσεγγίζουν τις 

καλλιέργειές, και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους και έχει τα συνήθη 

χαρακτηριστικά των ημιορεινών οδών εκτός οικισμού με μέτριο φόρτο 

κυκλοφορίας. 

Όλο το τμήμα της οδού είναι χωμάτινο ελάχιστου πλάτους 8 μ. με τοπικές 

εξάρσεις βράχων. 

Υψομετρικά η οδός ξεκινάει από υψόμετρο 176,43 μ. και καταλήγει σε 

υψόμετρο 86,74 μ., η κατά μήκος κλίση παρουσιάζει αυξομειώσεις με 

μέγιστη κλίση 13%. 

Σε όλο το μήκος από την ανατολική και βόρεια  πλευρά υπάρχει πρανές με 

τοπικά έντονη κλίση που καταλήγει  σε μικρό ρέμα, το γεγονός αυτό κάνει 

απαραίτητη την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε εκτεταμένο μήκος. Από 

την δυτική και νότια πλευρά η οδός είναι σε όρυγμα, τοπικά με πρανές 

μεγάλου ύψους και γι΄αυτό λόγο υπάρχουν σποραδικές καταπτώσεις μικρών 

λίθων και γαιών. 

Από προηγούμενες εργολαβίες έχουν κατασκευαστεί συνολικά επτά οχετοί με 

τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1μ. που κρίνονται επαρκείς για την απορροή των 

ομβρίων υδάτων.Υπάρχει δε στο τέλος του τμήματος παρέμβασης ακόμη 

ένας ο οποίος χρήζει αντικατάστασης λόγω παλαιότητας. 
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της αγροτικής οδού, ώστε να καταστεί 

ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και να συμβάλει στην αγροτική 

ανάπτυξη της περιοχής. 

4. ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης λήφθηκε υπόψη η μη διατάραξη των 

πρανών του εδάφους και η προσαρμογή της οδού στην θέση της 

υφιστάμενης κατάληψης του οδοστρώματος  και γενικά να μην προκληθεί 

τραυματισμός του φυσικού περιβάλλοντος και των παρόδιων ιδιοκτησιών. 

Γι΄ αυτό το λόγο  εφαρμόστηκε διατομή οδού Ζ2, κατηγορίας οδού AV, με 

ταχύτητα μελέτης 40χλμ/ώρα, που περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση, πλάτους  2,75 μ., με εγκάρσια κλίση (επίκληση) στις 

ευθυγραμμίες 2% και στις καμπύλες 6% (μέγιστο), και έρεισμα πλάτους 1μ.  

Οι εργασίες για τη βελτίωση της οδού περιλαμβάνουν: 

 Άρση των καταπτώσεων και καθαρισμό της τάφρου. 

 Εξομάλυνση και βελτίωση της μηκοτομής (ταπείνωση ή ανύψωση του 

υφιστάμενου δρόμου). 
 

 Καθαρισμός υφιστάμενων οχετών ομβρίων και αντικατάσταση ενός 
στο τέλος του υπό παρέμβαση τμήματος λόγω παλιότητας Χ.Θ. 
1+780,48 με τσιμεντοσωλήνες Φ100 μήκους 12 μ.. 

 
 Τμηματική κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C12/15, συνολικού μήκους 726 μ., για τη διευθέτηση των 
ομβρίων. 



5 

 

 

 

 Κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,10 μ. ΠΤΠ Ο-150. 

 Κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10 μ. ΠΤΠ Ο-155. 

 Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας Α265 πάχους 0,05 μ. 

 
 Κατασκευή ερείσματος πλάτους 1μ. 

 Σήμανση κατακόρυφη και οριζόντια, που περιλαμβάνει συνεχή γραμμή 
πλάτους 0,10 μ. στα πλάγια της οδού σε όλο το μήκος και 

διακεκομμένη στη συμβολή αγροτικών δρόμων και 
 

 Στηθαία ασφαλείας τύπου W2N2 συνολικού μήκους 920 μ 

 

Σημειώνουμε ότι οι απαιτούμενες εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν με 

παρακολούθηση της Αρχαιολογίας  στα πλαίσια του Yποέργου 2 της πράξης 

με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 

 

 

                               

 

 Αλικιανός  Νοέμβριος  2019  

 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

                Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

     ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ 

          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

            ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

 

 

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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