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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 
 
Το μελετώμενο έργο αφορά στη βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών αγροτικής οδού σύνδεσης του 
επαρχιακού οδικού δικτύου με περιοχές εκτός οικισμού Αρκεσίνης Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού, στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού.  
Ο δρόμος καταλήγει σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από την ακτογραμμή όπου και διαμορφώνεται 
χώρος στάθμευσης και αναστροφής των οχημάτων. 
Η εν λόγω αγροτική οδός δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στις παρακείμενες αυτής, αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς επίσης διευκολύνει την πρόσβαση και στις γειτονικές αυτών, 
ιδιοκτησίες όπου σήμερα η πρόσβαση γίνεται από το υφιστάμενο μονοπάτι με μεγάλη δυσκολία.  
Το συνολικό μήκος της οδού μετά την προτεινόμενη βελτίωση θα είναι 1+298.62 μέτρα.  
Για την μελέτη της οδού συντάχθηκαν τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:500 τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για την οριστική μελέτη οδοποιίας επί τοπογραφικών διαγραμμάτων . 
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού που συνδέει οδικά τον 
οικισμό της Αρκεσίνης -διασταύρωση στην επαρχιακή οδό Χώρας- Αρκεσίνης - με την ευρύτερη  
περιοχή του Αμμουδιού. 
Με την παρούσα μελέτη η οριζοντιογραφική γεωμετρία της οδού επιτρέπει : 
α. την κίνηση λεωφορείων, τυπικών διαστάσεων, με ταχύτητες < 40χλμ και την ασφαλή συνάντησή τους 
με επιβατικό αυτοκίνητο σε αντίθετη πορεία εντός των περιοχών των κυκλικών τόξων. 
β. τη βελτίωση οδικής πρόσβασης στις όμορες της οδού, αγροτικές & κτηνοτροφικά εκμεταλλεύσιμες, 
ιδιοκτησίες  
γ. τη διευκόλυνση πρόσβασης, χρήσει της εν λόγω οδού, στις γειτονικές των όμορων αυτής, ιδιοκτησίες 
δ. τη δυνατότητα στάθμευσης και αναστροφής των οχημάτων στο τέλος της οδού. 
Επίσης εφαρμόστηκαν κατάλληλα κατακόρυφα τόξα ώστε οι μηκοτομικές ορατότητες να είναι 
ικανοποιητικές και ασφαλείς για την ταχύτητα μελέτης. 
Σε όλο το μήκος της οδού εφαρμόζεται σταθερή τυπική διατομή (τροποποιημένη ζ2 των ΟΜΟΕ –Δ 
Τεύχος2) με ταχύτητα μελέτης Ve = 40 km/h.  
Η οδός κατατάσσεται στην ομάδα ΑV αγροτική οδός των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ Τεύχος 1.  
Η όδευση της χάραξης μελετήθηκε με τρόπο ώστε να μην θιχτούν ιδιαίτερα οι παρακείμενες ιδιοκτησίες 
κατά μήκος της.  
Η ταχύτητα μελέτης της οδού είναι τα 40 χλμ και η μέγιστη επίκλιση 6% (κλίση σε διατομή) σε ορισμένες 
καμπύλες. 
Προβλέπεται να κατασκευαστούν τα αναγκαία τεχνικά απορροής όμβριων (σωληνωτοί οχετοί Φ100) . 
Έγινε προσπάθεια η ελάχιστη ακτίνα οριζόντιου τόξου να είναι τα 40 μέτρα εκτός των περιπτώσεων 
δυσκολίας της εφαρμογής της για τεχνικούς ή κοινωνικούς λόγους (πχ ανακάμπτοντες ελιγμοί). Στην 
ευθυγραμμία προβλέπονται επικλίσεις για το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα -2% (αμφικλινές 
οδόστρωμα) και για τα ερείσματα -4%.  
Η μέγιστη κατά μήκος κλίση δεν ξεπερνά το 7% στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού, ενώ φθάνει το 10% 
για ένα μικρό σε μήκος τμήμα της οδού όπου υποχρεωτικά προσαρμόζεται στην υφιστάμενη κατάσταση 
για την αποφυγή κατασκευής μεγάλων επιχωμάτων και ορυγμάτων. 
Το υψόμετρο της αφετηρίας είναι 184,89 μέτρα ενώ του τέλους 105,00 μέτρα. 
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφου τόξου είναι τα 500 μέτρα. 
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Θέση Έργου 

 
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Από την χ.θ. 0+00 έως την χ.θ. 1+298.62 θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης 
«σκάφης» σύμφωνα με την μελέτη. 
Το κατάστρωμα της τυπικής διατομής της προτεινόμενης οδού είναι 6,00 μέτρα ήτοι (2,5+2,5) μ. με 
ερείσματα πλάτους 0,5 μ. εκατέρωθεν και στην πλευρά του ορύγματος μορφώνεται τριγωνική τάφρος 
μέσου πλάτους 1,2 μ. (όπου αυτή προβλέπεται).  
Οι κλίσεις των πρανών τα οποία θα διαμορφωθούν αναφέρονται για κάθε διατομή στα σχέδια διατομών 
της μελέτης. 
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών καθώς και όσα έχουν εναποτεθεί παραπλεύρως της οδού από 
παλαιότερες εργασίες και τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων θα 
απομακρυνθούν και η απόθεση τους θα γίνει στη μονάδα ανακύκλωσης (απόσταση περίπου 20χλμ από 
την περιοχή του έργου). 
Διαπλατύνσεις θα εφαρμοστούν στους ανακάμπτοντες ελιγμούς ή όπου αλλού είναι αναγκαίες.  
Προβλέπεται η κατασκευή λιθοδομών για την αντιστήριξη των επιχωμάτων στις θέσεις που προτείνονται 
από  τη μελέτη ή θα υποδείξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Θα γίνει αποκατάσταση των ξηρολιθοδομών σε θέσεις που θα υποδείξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
Επίσης για την προστασία υποσκαφής του πυθμένα και διάβρωσης του πυθμένα της τάφρου, 
προβλέπεται η εκατέρωθεν επένδυση των παρειών των τάφρων από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10εκ, 
όπου η κατά μήκος κλίση της, είναι μεγαλύτερη από 5%.  Σε κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες του 10% 
προτείνεται η κατασκευή καταρρακτών ανάσχεσης από σκυρόδεμα. 
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3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
 

 Κατασκευή υπόβασης μέσου πάχους 10 εκ. συμπυκνωμένου σε μήκος δρόμου περίπου 1.299 μ. 

 Κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ. συμπυκνωμένου, σε μήκος του δρόμου περίπου 1.299 μ. 

 Η υπόβαση και η βάση θα συμπυκνωθεί με οδοστρωτήρα επί της οδού αφού προηγουμένως το υλικό 
βραχεί και γυριστεί τρείς φορές με το GRADER. 

 Προεπάλειψη της επιφάνειας βάσης, σε όλο το μήκος του δρόμου βάση της μελέτης. 

 Διάστρωση ασφαλτομίγματος σε πάχος στρώσης κυκλοφορίας 5 εκ. συμπυκνωμένου σε όλο το μήκος 
του δρόμου. 

 Διαμόρφωση της εισόδου στην θέση  διασταύρωσης της αγροτικής οδού με την επαρχιακή οδό Χώρας 
- Αρκεσίνης  

 Πριν την διάστρωση θα γίνει πλήρης καθαρισμός και ισοπέδωση πιθανών ανωμαλιών της 
υπάρχουσας επιφάνειας της οδού. 

 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Κατά μήκος του υφιστάμενου δρόμου θα κατασκευαστούν τρεις (3) εγκάρσιοι σωληνωτοί οχετοί, 
απορροής όμβριων.  Επίσης στην θέση διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό Χώρας – Αρκεσίνης θα 
τοποθετηθεί εγκάρσια σωληνωτός αγωγός Φ40 που θα παραλαμβάνει τα όμβρια της νότιας τάφρου της 
επαρχιακής οδού. 
 
Αυτά είναι τα παρακάτω: 
 

ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
0+521 Φ100 Όμβρια τάφρου 
0+648 Φ100 Όμβρια τάφρου 
0+868 Φ100 Όμβρια τάφρου 
0+000 Φ40 Όμβρια τάφρου  

 
Σε όλα τα παραπάνω τεχνικά (εκτός του Φ40) θα κατασκευαστούν στόμια εισόδου (ανοιχτά φρεάτια 
υδροσυλλογής)  και εξόδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Διάστρωση τάφρων με σκυρόδεμα C12/15, σε τμήματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
 
5. ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Κατά μήκος του δρόμου και σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία θα τοποθετηθούν πληροφοριακές 
πινακίδες και πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. 
Επίσης θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες στο έρεισμα του δρόμου και σε τμήματα που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. 
Θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος  με δύο λωρίδες στα άκρα του. 
 
6. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή επί του εδάφους της σχετικής 
μελέτης (όπως πασσάλωση του άξονα της οδού, κλπ) 

 
 

ΑΜΟΡΓΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
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