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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΔΡΓΟ  : ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤ 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ       ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟ ΚΟΡΠΟΝΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ       

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ   

       ΠΡΟΫΠ.: 1.371.500,00€ (με ΦΠΑ) 

       ΥΡΗΜ. : Π.Γ.Δ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

1.1 Περιοχή μελέτης – Λειτουργική Κατάταξη οδού (ΛΚΟΔ) 

   Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζε πθηζηάκελε αγξνηηθή νδό ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα  ηεο 

ππεξαζηηθήο νδνύ πνπ ελώλεη ην Γεκνηηθό  Γηακεξίζκα ηνπ Αθξαηθλίνπ κε ηελ Ι.Μνλή 

Αγ.Πειαζγίαο. πγθεθξηκέλα ην κειεηώκελν ηκήκα είλαη ν αγξνηηθόο δξόκνο από ηελ 

Ι.Μνλή Αγ.Πειαζγίαο κέρξη ηα όξηα ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ κε ηνλ Γεκν Υαιθηδέσλ 

πεξίπνπ ζην 5+150 ρηιηόκεηξν από ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ πνπ νξηνζεηείηαη ζηελ απόιεμε 

ηεο πθηζηάκελεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύ ζηελ Ι.Μνλή Αγ.Πειαζγίαο. Γεσγξαθηθά ε 

νδόο πνπ κειεηάηαη αλεθεη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο( ζε κήθνο 5,3 ρκ )  ζηνλ Γήκν 

Οξρνκελνύ Βνησηίαο,θαη θαηά έλα κηθξόηεξν ηκήκα ( ζε κήθνο 2,7 ρκ ) ζηνλ Γήκν 

Υαιθίδνο Δπβνίαο.Ακθόηεξνη νη δήκνη εληάζζνληαη γεσγξαθηθά ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο 

Διιάδνο (βι. εηθ. 1) . 

Δηθ.1 : ΣΜΗΜΑ ΟΓΟΤ – ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 

( Αγροηικος δρόμος  Ι.Μονη Αγ.Πελαζγίας – Παραλία Σκορπονερίων. )
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ηόρνο ηεο παξνύζεο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο νδνύ ε νπνία ζα ελώλεηαη κε ηελ 

ππεξαζηηθή νδό Αθξαηθλίνπ – Ι.Μνλήο Αγ.Πειαζγίαο θαη ζα θαηαιεγεη ζηελ παξαιία ησλ 

θνξπνλεξίσλ κέζσ ελόο κηθξνύ ζε κήθνο ρσκαηόδξνκνπ ( 2,8 ρκ.) επί ησλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Υαιθηδέσλ.  

Ωο πξνο ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο θαηάηαμε  ε πξνο κειέηε νδόο  ζα θαηαηαρζεί ζηελ 

θαηεγνξία ΑV θαηά ΟΜΟΔ, δειαδή ζα απνηειέζεη δεπηεξεύνπζα ππεξαζηηθή  νδό  

(ΟΜΟΔ , ΣΔΤΥΟ 1 – ΛΚΟΓ, Πηλ. 2-4). Κξηηήξηα θαηάηαμήο ηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία απνηεινύλ ηα αθόινπζα: 

1) Δίλαη εθηόο ζρεδίνπ πόιεο κε θαζνξηζηηθή ιεηηνπξγία ηελ ζύλδεζε θαη κε 

πεξηνξηζκνύο ζηελ εμππεξέηεζε παξόδησλ ηδηνθηεζηώλ (ΟΜΟΔ , ΣΔΤΥΟ 1 – 

ΛΚΟΓ, Πηλ. 2-1). 

 

 

 

2) Θα ελσλεη δεκνηηθό δηακέξηζκα δήκνπ ( Γ.Γ Αθξαηθλίνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ ) κε 

εθηάζεηο (Πεξηνρή Παξαιίαο θνξπνλεξίσλ) θαη παξάιιεια ζα ελώλεη ηελ ίδηα 

πεξηνρή κε ππεξαζηηθή νδό κεγαιύηεξεο βαζκίδαο  . (ΟΜΟΔ , ΣΔΤΥΟ 1 – 

ΛΚΟΓ, Πηλ. 2-2''Πξνζπέιαζε νηθνπέδσλ ή εθηάζεσλ πξνο νδνύο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο βαζκίδαο IV'') 
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   Η ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ηεο νδνύ θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο κειέηεο  θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο νδνύ. Ο πίλαθαο 2.4 ηνπ ηεύρνπο 1 ησλ ΟΜΟΔ θαζνξίδεη ην είδνο ησλ 

νρεκάησλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε από θάζε θαηεγνξία νδνύ, όπσο θαη ηεο 

επηηξεπόκελεο ηαρύηεηαο Vεπηηξ.[km/h], ηνπ είδνπο ηεο επηθάλεηαο θπθινθνξίαο (εληαία – 

δηαρσξηζκέλε), ηνπ είδνπο ησλ θόκβσλ (αληζόπεδνη – ηζόπεδνη), θαη θπξίσο ηεο 

ηαρύηεηαο κειέηεο Ve[km/h]. Η κειεηώκελε νδόο βάζεη ηεο θαηεγνξίαο  ζηελ νπνηα 

αλήθεη, επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ παληόο είδνπο, ε επηθάλεηα θπθινθνξίαο είλαη 

εληαία, ε επηηξεπόκελε ηαρύηεηα  είλαη Vεπηηξ. <= 60 km/h θαη ε ηαρύηεηα κειέηεο 

θπκαίλεηαη ζε έλα εύξνο από 60*km/h -  40*km/h. Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη παξακέηξσλ ηεο νδνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν 

ζρεδηαζκόο ηεο θαη επηιέγεηαη ζηαζεξά γηα ην ζύλνιν ηνπ ηκήκαηνο Ve[km/h] = 50 km/h . 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

2.1  τάδια τοπογραφικής αποτύπωσης 

   ηελ πεξηνρή κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε κε ζηόρν ηελ 

πιήξε θαηαγξαθή : 

 Σεο πθηζηάκελεο νδνύ νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά . 

 Σνπ επξύηεξνπ αλάγιπθνπ δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο νδνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

εμάξζεσλ ηνπ εδάθνπο (πξαλή νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ), νξίσλ ηδηνθηεζηώλ 

(πεξηθξάμεηο), ηπρόλ θηηζκάησλ ζε αθηίλα 20 κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηεο 

νδνύ.  

 Σσλ δηθηύσλ ΟΚΩ (θνιώλεο ΓΔΗ – ΟΣΔ , θξεάηηα). 

 Σσλ ξεκκάησλ πνπ γεηηληάδνπλ ή δηέξρνληαη εγθάξζηα από ηελ νδό, θαζώο θαη 

πθηζηάκελσλ ηάθξσλ θαη ηερληθώλ (πδξαπιηθή ππνδνκή ηεο νδνύ). 

 

   Σα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηνπνγξαθηθή κειέηε ήηαλ έλα κνλόζπρλν κε 

ιεηηνπξγία RTK GPS ηύπνπ PROMARK 3 ηεο εηαηξείαο ASHTEC θαη έλα Total station 

ηύπνπ ZTS 600 ηεο εηαηξείαο GeoMax.  

   Καηαξρήλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηξηγσληζκόο από ην πιεζηέζηεξν ζηελ πεξηνρή  

ηξηγσλνκεηξηθό ηνπ Ο.Κ.Υ.Δ ην νπνίν έρεη θσδηθή νλνκαζία  Σ185501 θαη είλαη  

ηζηκεληέλην βάζξν ύςνπο 1.10 κέηξσλ(πληεηαγκέλεο ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνύ                Υ= 

435261.068 , Τ=4262010.476, Η=145.503 ) . Δλ ζπλερεία πινπνηήζεθε αλνηρηή πιήξσο 

εμαξηεκέλε όδεπζε 16 ζπλνιηθά ζηάζεσλ  ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα Π.1 

Πίνακας Π1 : ΔΙΚΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΣΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ-ΤΧΟΜΕΣΡΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΦΟΤ 

 

ΠΡΨΣΕΤΟΤΑ ΟΔΕΤΗ(S1-S16) 

 

A/A ΣΤΑΣΕΩΝ X Y H 

S1  435682.918 4256825.582 547.400 

S2 435772.542 4256875.651 541.805 

S3 436827.228 4256744.269 511.629 

S4 437063.337 4256658.505 515.878 

S5   437733.109 4257252.062 517.868 

S6 437892.232 4257553.026 533.194 

S7 437879.451 4258214.836 545.404 

S8 437964.160 4258885.534 508.889 

S9 438257.489 4259308.240 480.556 

S10 439247.743 4259420.940 392.031 

S11 440029.732 4259702.656 287.177 
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S12 440244.283 4259716.577 262.299 

S13 440519.201 4259930.263 222.468 

S14 440966.426 4260101.857 159.086 

S15 441318.153 4260280.529 112.977 

S16 441101.563 4260351.243 91.854 

 

   Καηόπηλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηαρπκεηξηθή απνηύπσζε γηα ηελ θαηαγξαθή όισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ζπληάρζεθε ην ηνπνγξαθηθό ππόβαζξν ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, όπσο θαη ην ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ηελ βνήζεηα 

πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (βλ. τέδηο ΣΟΠΟ: Σοπογραθηθό σπόβαζρο 

''ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟ                                                   

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΕΩ ΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ '').  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ – 

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ. 

 

   Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε αγξνηηθή νδόο Αθξαηθλίνπ - θνξπνλεξίσλ ηκήκα 

από Ι.Μνλή Αγ.Πειαζγίαο εώο Όξηα δήκνπ Οξρνκελνύ(ΥΘ 5+150) θαη ηα νπνία 

θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ κειέηε ηεο, έρνπλ σο εμήο : 

 Διιεηςε ππνδνκήο νδνζηξώκαηνο (αζθαιηηθνύ) ζε όιν ην κήθνο ηεο 

κειεηνύκελεο νδνύ. 

 Πιάηνο αλεπαξθέο γηα ηελ θαηαζθεπή νδνζηξώκαηνο ζε πνιια ηκήκαηα ηνπ 

δξόκνπ ην νπνίν κεηξήζεθε θαηά κ.ν 5,0 – 5,5 κέηξα 

 Πξόβιεκα πςνκεηξίαο ζηνλ άμνλα , όπνπ παξνπζηάδνληαη κηθξά ζε κήθνο 

ηκήκαηα κε εληνλε θαηά κήθνο θιίζε θαη έληνλεο ελαιιαγεο από θνίια ζε θπξηά 

ηκήκαηα, θαζώο θαη πιήξε απνπζία επηθιίζεσλ επί ηνπ αγξνηηθνύ δξόκνπ ηέηνηεο 

πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή θίλεζεο νρεκάησλ κε ηαρύηεηα κειέηεο ηα 

50km/h. 

 Έιιεηςε κεηαιιηθώλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζην ζύλνιν ηνπ δξόκνπ ηδηαηηέξσο δε 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ νδνζηξώκαηνο όπνπ είλαη αλαγθαία ιόγσ κεγάινπ ζε 

ύςνο θαη έληνλνπ ζε θιίζε πξαλνύο ζε αξθεηά ηκήκαηα. 

   Από ηελ αλάιπζε όισλ ησλ αλσηέξσ πξνθύπηεη ε αλάγθε ζύληαμεο κειέηεο 

νδνπνηίαο ηεο νδνύ ζην ηκήκα από Ι.Μνλή Αγ. Πειαζγίαο έσο ηα όξηα ηνπ Γήκνπ 

Οξρνκελνύ νύησο ώζηε ε νδόο λα ραξαθηεξίδεηαη από: 

 Οξζό γεσκεηξηθό ζρεδηαζκό  

 Αζθαιηνζηξσκέλν νδόζηξσκα 

 Καηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο θιίζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνξξνή 

ησλ όκβξησλ. 

 Αληίζηνηρε πδξαπιηθή ππνδνκή (θαηά κήθνο ζπιιέθηεξηα ηάθξνο-ηερληθά 

εθηόλσζεο ηεο ηάθξνπ) 

 Μεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο αλαγθαία γηα ιόγνπο νδηθήο αζθαιείαο ζε 

πνιιά ηκήκαηα ηεο νδνύ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 : ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ 

 

4.1  Διατομή οδού  

   Η δηαηνκή ηεο νδνύ θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο θαηάηαμε.Αλάινγα κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζε κία εθ ησλ νκαδσλ α εώο δ (κε πεδά 

γξάκκαηα ραξαθηεξίδνληαη νη νκάδεο ησλ δηαηνκώλ ελώ κε θεθαιαία νη νκάδεο ησλ 

νδώλ θαη νη θαηεγνξίεο ηνπο). Σν θαζνξηζηηθό ζηνηρείν γηα ηελ θαηαηαμε ζε κία εθ ησλ 

νκάδσλ δηαηνκώλ είλαη ην βαζηθό πιάηνο ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο . Απηό πξνθύπηεη 

από ηα πιάηε ηνπ νρήκαηνο κειέηεο θαη ηνπ πιεπξηθνύ ρώξνπ ειεπζεξίαο θηλήζεσλ (βι. 

ΟΜΟΔ – ΣΔΤΥΟ 2  Πηλ. 2-2). Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θπθινθνξία δελ 

δηαρσξίδεηαη κε δνκηθά ζηνηρεία όπσο ζηελ ππό κειέηε νδό, πξνζαπμάλεηαη ην πιάηνο 

ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαηά 0,25 κ. αλά ισξίδα θπθινθνξίαο. 

 

  

 

 

   Ωο δηαηνκή ε νδόο Οξρνκελνύ - θνξπνλεξίσλ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία δ2 (ην δ 

δειώλεη ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ε νδόο θαη ην 2 ησλ ζπλνιηθό αξηζκό ισξίδσλ) κε 

ζηαζεξό πιάηνο δηαηνκήο ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ γηα ιόγνπο νκνηνκνξθίαο ηεο νδνύ θαη 

νηθνλνκίαο ηνπ έξγνπ, κία ισξίδα αλά ξεύκα θπθινθνξίαο θαη κε ζηαζεξνπνηεκέλν 

έξεηζκα. Η ειάρηζηε δηαηνκή παξαηίζεηαη αλαιπηηθά αθνινύζσο: 
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Βάζε ηωλ παξαπάλω ωο ηππηθή δηαηνκή ηεο πξνο ράξαμε νδνύ νξίδεηαη ε εμήο: 

 κία ιωξίδα αλά ξεύκα θπθινθνξίαο  πιάηνπο 3,00 κ>2,75 min 

  κε ζηαζεξνπνηεκέλν έξεηζκα πιάηνπο 0,75 κ. (κε γλώκνλα θαη ηελ 

επάξθεηα ρώξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ΑΟ) 

 πλνιηθό πιάηνο νδνζηξώκαηνο βάζε ηωλ παξαπάλω 6,00 κ. +0,75 κ. 

ακθίπιεπξνπ κε ζηαζεξνπνηεκέλνπ εξείζκαηνο 

 

 

4.2  Σαχύτητα μελέτης της οδού 

 

   Η ηαρύηεηα κειέηεο θαη ε επηηξεπόκελε ηαρύηεηα θαζνξίδνληαη από ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθεη ε νδόο. Βάζεη, ινηπόλ, ηνπ πίλαθα Π.1-2 ηνπ Σέπρνπο 1 ησλ ΟΜΟΔ ε νδόο 

Αθξαηθλίνπ-θνξπνλεξίσλ ηκήκα από Ι.Μνλή Αγ.Πειαζγίαο εώο όξηα Γ.Οξρνκελνύ (ΥΘ 

5+150)   ζα κειεηεζεί κε επηηξεπόκελε ηαρύηεηα πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 60  

km/h, ε δε ηαρύηεηα κειέηεο κε βάζε ηελ νπνία ζα γίλεη ν γεσκεηξηθόο ζρεδηαζκόο ηεο, 

νξίδεηαη ζηα 50 km/h (βι. Πηλ. 1-2 ησλ ΟΜΟΔ ΣΔΤΥΟ -1). 

. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 : ΓΕΨΜΕΣΡΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ 

5.1  χέση ταχύτητας μελέτης – γεωμετρίας οδού 

   Ο θαζνξηζκόο ηεο ηαρύηεηαο κειέηεο ζε θάζε ηκήκα ηεο νδνύ θαζνξίδεη θαη ηελ 

γεσκεηξία ηεο νδνύ. Η ζρέζε ηαρύηεηαο κειέηεο – ειάρηζησλ εθαξκνδόκελσλ 

θακππιώλ ζηελ νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνύ ζε ζπλάξηεζε θαη κε ην αλάγιπθν ηεο 

πεξηνρήο αιιά θαη ηελ θαηεγνξία ηεο νδνύ  θαίλεηαη ζην αθόινπζν Πηλ. 7-2 ηνπ 

ΣΔΤΥΟΤ 3 ησλ ΟΜΟΔ (ΣΔΤΥΟ ΟΜΟΔ-Υ). 

 

   πλεπώο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο όπνπ ην αλάγιπθν ραξαθηεξίδεηαη νξεηλό ζην 

κεγαιύηεξν ηνπ ηκήκα ( ρζ 0+000 – 5+150) κε πςόκεηξα > 200 κ. έρνπκε : 

 

ΣΜΗΜΑ 
ΟΔΟΤ(ΧΘ) 

ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΑΧΥΣΗΣΑ ΜΕΛΕΣΗ Ve 
(km/h) 

ΕΛΑΧ. ΑΚΣΙΝΑ ΚΑΜΠΤΛΗ 
ΟΔΟΤ 

0+000-1+400 50 >=90 

1+400-1+650 50-40 80* 

1+650-4+600 50 >=95 

4+600-4+800 50-40 80* 

4+800-5+150 50 >=95 
 

*Εφαρμοηεται κατ’εξαίρεςιν. Η βιβλιογραφία επιτρζπει ςε μικρά τμιματα τθσ οδοφ μικρι 

παρζκκλιςθ από τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ όταν ςυμβαίνει για λόγουσ που ζχουν να κάνουν 

με τθν οικονομία του ζργου θ τθν ελαχιςτοποίθςθ πρόςκετθσ επζμβαςθσ ςτο ανάγλυφο (ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ  ιςχφει το δεφτερο εκ των δφο λόγων). 
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5.2  Φάραξη  άξονα της οδού 

   Γηα ηελ ράξαμε ηνπ άμνλα ειεθζεζαλ ππόςε ηξία θξηηήξηα : 

 Η λειτουργία – ασφάλεια της οδού 

 Η ποιότητα κυκλοφορίας του οδοστρώματος 

 Η οικονομία του έργου (κόστος κατασκεύης)    

Γηα λα επηηεπρζνύλ ηα δύν πξώηα θξηηήξηα ζα πξέπεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ άμνλα 

(νξηδνληηνγξαθία άμνλα, κεθνηνκή άμνλα, επηθιήζεηο δηαηνκώλ) λα ηθαλνπνηεί ηα ηξία 

θξηηήξηα αζθαιείαο-όπνπ απηό είλαη εθηθηό θαη δελ αληηβαίλεη ζηελ νηθνλνκία ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή πεξηβαιινληηθή όριεζε-  όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ΣΔΤΥΟ  

ΟΜΟΔ – Υ. 

   ε όηη αθνξά ηελ νηθνλνκία ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ άμνλα λα ηθαλνπνηεί 

ηα εμήο: 

 ην ηκήκα από ΥΘ 0+000-1+450 ν άμνλαο απνθιίλεη ζεκεηαθά θαη ειαθξώο 

από ηνλ πθηζηάκελν, νπησο ώζηε λα κεησζνύλ νη έληνλεο θακπύιεο ζηελ 

νξηδνληηνγξαθία πνπ κεηώλνπλ θαηά πνιύ ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ βαζκό νδηθήο 

αζθαιείαο ηνπ δξόκνπ. 

 ην ηκήκα από ΥΘ 1+450-5+150 ν άμνλαο εκθαλίδεη κηθξέο απνθιηζεηο από 

ηνλ πθηζηάκελν. Δπίζεο, ε πξνζπάζεηα λα ζπκβαδίδεη ν παιαηόο θαη λένο 

άμνλαο εμππεξεηεί θαη ηνλ ζηόρν ηεο κειέηεο γηα ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ εθαηέξσζελ ηεο νδνύ. 

  Με γλώκνλα ηα αλσηέξσ ζρεδηάζζεθε ν λεόο άμνλαο  δειαδή : 

 Η νξηδνληηνγξαθία ηνπ άμνλα (ρέδην ΟΓ.1) 

 Η κεθνηνκή ηνπ λένπ άμνλα θαη ην δηαγξακκα επηθιίζεσλ (ρέδην ΟΓ.2) 

 Η ηππηθή δηαηνκή ηεο νδνύ (ρέδην ΟΓ.3) 

 Σν ηεύρνο δηαηνκώλ (ρέδην ΟΓ.4) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 : ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  ΟΔΟΤ 

6.1  Προτεινόμενες θέσεις  αποχέτευσης της οδού 

Η ζσζηή απνρεηεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο νδνύ θαζνξίδεηαη από δύν παξάγνληεο: 

 Σελ ρσξνζέηεζε ηερληθώλ (νρεηώλ) ζηα ιεγόκελα ‘’ρακειά’’ ζεκεία ηεο 

κεθνηνκήο ηεο νδνύ, δειαδή ζηα ζεκεία εθείλα όπνπ ε κεθνηνκή παξνπζηάδεη 

αιιαγή θιίζεο από θαησθέξεηα ζε αλσθέξεηα,όπσο θαη ζε ζεκεία όπνπ ε θαηά 

κήθνο παξάπιεπξε πδξαπιηθή ηάθξνο ρξεηάδεηαη λα ‘’εθηνλσζεί’’. ηελ κεθνηνκή 

ηνπ λένπ άμνλα ηεο νδνύ,  νη πξνηεηλόκελεο ζέζεηο ηερληθνύ έηλαη ζε ηέζζεξα 

‘’ρακειά’’ ζεκεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο εμήο ΥΘ: α) ΥΘ 0+340 (ζέζε 

θαηαζθεύεο λένπ ηερληθνύ) , β) ΥΘ 1+490, (ζέζε θαηαζθεπήο λένπ ηερληθνύ), ΥΘ 

1+759(ζέζε θαηαζθεπήο λένπ ηερληθνύ), ΥΘ 2+350 (ζέζε θαηαζθεπήο λένπ 

ηερληθνύ), 2+550(ζέζε θαηαζθεπήο ηξιαλδηθήο ηάθξνπ). Οη πξναλαθεξζείζεο 

ζέζεηο θαίλνληαη  θαη ζην ζρέδην ΟΔ.1 :Ορηδοληηογραθία  οδού. Αλαισηηθόηερα 

ηα σδρασιηθά ηες οδού αλαιύοληαη ζηο Παράρηεκα 1.  

 Σελ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ησλ νξζώλ επηθιίζεσλ , ηέηνησλ ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνζηξάγγηζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ από ην θαηάζηξσκα ηεο 

νδνύ, θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε θπζηθή απόιεμε κέζσ ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ ηνπ 

έξγνπ(ζύζηεκα παξαπιέπξσλ αλεπέλδπησλ  ηάθξσλ θαη νρεηώλ-εθηνλώζεσλ 

βι. ζρεδην ΟΔ.1 Ορηδοληηογραθία Οδού θαη ΤΔΡ.1 Λεπηοκέρεηες 

σδρασιηθώλ).ηελ ππό κειέηε νδό εθαξκόδνληαη επηθιίζεηο 2,5% θαη ακθηθιηλέο 

νδόζηξσκα ζηα ηκήκαηα πνπ ππάξρεη επζπγξακκία , ελώ ζηα ηκεκαηα θακπύισλ 

εθαξκόδνληαη επηθιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 3%-8% θαη κε θαηεύζπλζε πξνο 

ην εζσηεξηθό ηεο εθάζηνηε θακπύιεο γηα ιόγνπο δπλακηθήο ηεο θίλεζεο. Δπίζεο 

πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηξαπεδνεηδνύο αλεπέλδπηεο ηάθξνπ, παξαπιεύξσο ηνπ 

νδνζηξώκαηνο –είηε κόλνλ ζηελ δεμηά είηε θαη ζηελ αξηζηεξά νξηνγξακκή ηεο 

νδνύ, γηα ηελ άκεζε ζπιινγή ησλ νκβξηώλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζε θπζηθή 

απόιεμε κέζσ ησλ πξνηεηλόκελσλ νρεηώλ. Οιά ηα παξαπαλσ θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηα Σχέδια:ΟΔ.1:Ορηδοληηογραθία Οδού./ΟΓ.2:Μεθνηνκή νδνύ/ 

ΟΔ.4:Σεύτος δηαηοκώλ. 

 Ο  θαζνξηζκόο ηεο αθξηβνύο ζέζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πδξαπιηθνύ δηθηύνπ (νρεηνί-ηάθξνη-ζεκείαα εθηόλσζεο ηάθξσλ) πξνέθπςαλ από ηελ 

ζπλεκκέλε νξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνύζαο κειέηεο νδνπνηίαο(Παξάξηεκα 1). Η νξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε ιακβάλνληαο 

ππόςηλ όια ηα πδξνκεηξηθά ζηνηρεία ηεο νδνύ, αιιά θαη ηελ επηθάλεηα απνξξνήο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηεο νδνύ νδεγεί ζε έλα απνηειεζκαηηθό πδξαπιηθό δίθηπν , 

βάζε ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη θαη ην θεθάιαην 6 ηεο παξνύζεο κειέηεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 : ΗΜΑΝΗ - ΑΥΑΛΙΗ  ΟΔΟΤ 

7.1 υστήματα αναχαίτισης οδού(ΑΟ) 

   Σα ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο νρεκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά πεξίπησζε γηα λα 

πεξηνξίδνπλ- θαηά ην δπλαηόλ- ηηο ζπλέπεηεο ησλ αηπρεκάησλ. ηελ πεξίπησζε καο ην 

ζύζηεκα αλαραίηηζεο πνπ εθαξκόδεηαη είλαη ηα ηεζαία Αζθαιείαο Οδνύ (ΑΟ). Με ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ θξίλεηαη  αλαγθαίν, επηδηώθεηαη ε πξνζηαζία: 

 α) ησλ επηβαηλόλησλ από ηηο ζπλέπεηεο ιόγσ εθηξνπήο νρήκαηνο από ην νδόζηξσκα  

β) ε πξνζηαζία ηξίησλ, δειαδή αηόκσλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζε ηξνραία 

αηπρήκαηα ή πεξηνρώλ εθαηέξσζελ ηεο νδνύ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. 

 Η επηινγή ησλ ζεζεσλ ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζα γίλεη κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαιύνληαη 

ζην ηεύρνο ΟΜΟΔ – ΑΟ.  

πγθεθξηκέλα γηα ηελ ΜΕΛΕΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ''ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΙΝ. 

ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΥΝΙΟ ΕΨ ΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ ΄΄ ε ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ 

αζθαιείαο απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθαιείαο κε ηελ ηνπνζέηεζε 
ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζε ζέζεηο όπνπ δελ ππήξραλ ζηελ πθηζηάκελε νδό θαη θξίλεηαη 
αλαγθαίν λα ηνπνζεηεζνύλ. 

 

7.2 Κριτήρια επιλογής θέσης στηθαίων ασφαλείας 

Σα θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία ηα πιεπξηθά εκπόδηα θαη νη επηθίλδπλεο ζέζεηο 

θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξία θηλδύλνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ εάλ ε ύπαξμε ηνπο 

ζπλεπάγεηαη θίλδπλν γηα ηνπο ίδηνπο κόλνλ ή θαη γηα ηξίηνπο.Οη επηθίλδπλεο ζέζεηο, ζηηο 

νπνίεο επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηεζάησλ αζθαιείαο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο θηλδύλνπ εθ ησλ νπνίσλ νη θαηεγνξίεο πνπ ζα εμεηαζνπκε ζηελ κειέηε καο 

είλαη νη εμήο: 

Καηεγνξία Κηλδύλνπ 3: Δκπνδία κε ηδηέηαηξν θίλδπλν γηα ηνπο επηβαίλνληεο ζε όρεκα 

-Με παξακνξθώζηκα κεκνλσκέλα εκπόδηα (δέλδξα –ηζηνί ΟΚΩ) 

Καηεγνξία Κηλδύλνπ 4: Δκπόδηα κε θίλδπλν γηα ηνπο επηβαίλνληεο ζε όρεκα π.ρ 

-Σάθξνη 

-Πξαλε νξπγκάησλ κε θιίζε n>1:3 

-Πξαλή επηρσκάησλ ύςνπο H>3κ. θαη κε θιίζε n>1:3 

H αλαγθαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ 

ύπαξμε επηθίλδπλεο ζέζεο εληόο ησλ νξίσλ ησλ θξίζηκσλ απνζηάζεσλ από ηελ νδό. Γηα 

ηελ ππό κειέηε νδό  θαη γηα ηαρύηεηα κειέηεο Ve=50 km/h,  ζηηο θαηεγνξίεο θηλδύλνπ  3 

θαη 4 ε θξίζηκε απόζηαζε από ηελ νξηνγξακκή ηεο νδνύ είλαη Α= 4,5 M*. 

*Γηα Ve =50 km/h δελ ππάξρεη  θαζνξηδόκελε θξίζηκε απόζηαζε από ηελ νξηνγξακκή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο νπόηε επηιέγεηαη ζαλ ηηκή ε θαζνξηδόκελε θξίζηκε απόζηαζε γηα ηελ 

ακέζσο κεγαιύηεξε ηαρύηεηα Ve πνπ είλαη ηα 60 km/h. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ δηάηαμε ηνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο ε ζέζε ηνπ είλαη 0.50 κ. από ηελ 

νξηνγξακκή ηνπ νδνζηξώκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην ΟΓ.3:Σππηθή δηαηνκή 

νδνύ. 

    ηελ ππό κειέηε νδό θαη κε δεδνκέλε ηελ ύπαξμε: 

 Δπηρσκάησλ ύςνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 3.00 κ. από ην θπζηθό έδαθνο(ζηελ 

αξηζηεξή νξηνγξακκή)  

 Οξπγκάησλ κε θιίζε n >1:3(ζηελ δεμηά νξηνγξακκή θαηά ηόπνπο) 

 πκπαγώλ ηζηώλ ΓΔΗ & ΟΣΔ 

 Βαζέσλ πδξαπιηθώλ ηάθξσλ δεμηά ηνπ νδνζηξώκαηνο(θαη ζεκεηαθά αξηζηεξά)  

βάζε ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο πνπ ζπληάζεθε. 

Τπάξρεη αλάγθε ηνπνζέηεζεο ζπζηήκαηνο αλαραίηηζεο θαηά κήθνο ηεο νδνύ ζηηο 

αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο ζέζεηο. 

Παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 2-(ιεπηνκέξεηεο ΑΟ) ν αθόινπζνο πίλαθαο  κε ηα κήθε 

εθαξκνγήο ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζηελ δεμία θαη ζηελ αξηζηεξή νξηνγξακκή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

Δπίζεο ηνλίδεηαη απζηεξώο όηη ν πίλαθαο Π.5 απνηειεί πξόηαζε ρσξνζέηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαραίηηζεο ηεο ππό κειέηε νδνύ , ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνπο θαλόλεο θαη ηηο 

νδεγίεο ηνπ ηεύρνπο ΟΜΟΔ-ΑΟ.   

Αλαθνξηθά κε ηελ νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε ηεο νδνύ ηζρύνπλ ηα εμήο: 

 ηελ αξρή ηνπ έξγνπ θαη ζε απόζηαζε 500  θαη 200 κέηξα από ηελ ΥΘ 0+000 ζα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ δεμηά νξηνγξακκή ηεο νδνύ πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα 

πξνδηαγξαθώλ αλάινγεο δηάζηαζεο θαη αληαλαθιαζηηθόηεηαο γηα δεπηεξεύνπζα 

ππεξαζηηθή νδό. Οκνίσο επί ηεο νδνύ(εθαηέξσζελ) θαη αλά ρηιηόκεηξν πεξίπνπ 

ζα ηνπνζεηεζνύλ ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο δηακέηξνπ Φ 90 θαζώο θαη δύν 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ''ΣΔΛΟ ΔΡΓΟΤ'' ζηηο ΥΘ 4+650 θαη 4+950 αξηζηεξά 

ηεο νξηνγξακκήο θαη ζε πιάηνο κεγαιύηεξν ησλ 2 κέηξσλ από ηελ ζέζε  ΑΟ . 

 Η νξηδόληηα ζήκαλζε ζα απνηειείηαη από δύν ζπλερείο νξηνγξακκέο πάρνπο 0,15 

κ. ζηα δύν άθξα ηεο νδνύ θαη δπν ζπλερείο γξακκέο ζηνλ άμνλα ηεο νδνύ πάρνπο 

0,12 κ. έθαζηε(βι. ΟΔ.3 Σσπηθή Δηαηοκή Οδού). Δηδηθά δε γηα ηελ αξρή ηνπ 

έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζέζε αξηζηεξήο ζηξνθήο γηα ηελ είζνδν ζην λέν 

ηκήκα ηεο νδνύ ε αξηζηεξή νξηνγξακκή ηεο δηαγξάκκηζεο ζα παξακείλεη 

δηαθεθνκκέλε κε βήκα 1:1 νύηνο ώζηε λα επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζηελ  Ι.Μνλή 

Αγίαο Πειαζγίαο ζε όηη αθνξά ην ξεύκα θαηεύζπλζεο από Αθξαίθλην πξνο 

θνξπνλέξηα. 
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