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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση τμημάτων του υφιστάμενου δικτύου αγροτικών 

οδού συνολικού μήκους 17.154,12 μ στον Δήμο Προσοτσάνης. Τα οδικά τμήματα συμπληρώνουν 

υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες αγροτικές οδούς και εξυπηρετούν κυρίως καλλιέργειες αλλά και 

κτηνοτροφικές μονάδες. 

Αναλυτικότερα το έργο αποτελείται από την κατασκευή των παρακάτω οδικών τμημάτων: 

Τμήμα Μήκος (μ) 

Οδικό τμήμα Αργυρούπολη 1 166.24 

Οδικό τμήμα Αργυρούπολη 2 323.07 

Οδικό τμήμα Αργυρούπολη 3 174.27 

Οδικό τμήμα Αργυρούπολη 4 524.67 

Οδικό τμήμα Αργυρούπολη 5 1935,49 

Οδικό τμήμα Φωτολίβος 1 154.28 

Οδικό τμήμα Φωτολίβος 3 572.37 

Οδικό τμήμα Φωτολίβος 5 899.14 

Οδικό τμήμα Καλή Βρύση 1 349.81 

Οδικό τμήμα Καλή Βρύση 2 75.14 

Οδικό τμήμα Καλή Βρύση 3 427.21 

Οδικό τμήμα Καλή Βρύση 4 221.55 

Οδικό τμήμα Καλή Βρύση 6 260.47 



Οδικό τμήμα Μεγαλόκαμπος 1103.12 

Οδικό τμήμα Μικρόκαμπος 1 730.62 

Οδικό τμήμα Μικρόκαμπος 2 756.63 

Οδικό τμήμα Πετρούσα 2 1697.53 

Οδικό τμήμα Πετρούσα 3 524.61 

Οδικό τμήμα Πετρούσα 4 379.97 

Οδικό τμήμα Προσοτσάνη 2 367.76 

Οδικό τμήμα Προσοτσάνη 3.1 1660.75 

Οδικό τμήμα Προσοτσάνη 3.2 295.60 

Οδικό τμήμα Προσοτσάνη 4 498.24 

Οδικό τμήμα Προσοτσάνη 5 595.26 

Οδικό τμήμα Σιταγροί 1 580.81 

Οδικό τμήμα Σιταγροί 2 1083.87 

Οδικό τμήμα Σταυρός 2.4 92.48 

Οδικό τμήμα Σταυρός 2.5 703.16 

Σύνολο 17154.12 

1.2 Μορφολογία του εδάφους – φυσιογνωμία της περιοχής 

Η ευρύτερη περιοχή των χαράξεων είναι πεδινή με μικρές κλίσεις του εδάφους. Η περιοχή του 

έργου καλλιεργείται εντατικά και συστηματικά. Σε αυτό συντελεί η εγγύτητα της περιοχής με κύριους 

συγκοινωνιακούς άξονες αλλά και το ότι στην ευρύτερη περιοχή έγιναν στο παρελθόν αναδασμοί 

και μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία συνεχίζονται να αναβαθμίζονται και να συμπληρώνονται έως 

και σήμερα. 

 

2.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΔΩΝ  

 

2.1 Κατάταξη οδικών τμημάτων σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ 

Η κατάταξη των τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ τεύχος 1 - Λειτουργική Κατάταξη Οδικών 

Έργων.  

 

2.2 Κατάταξη σε ομάδα 

Σύμφωνα με το παραπάνω τεύχος, οι οδοί γενικά κατατάσσονται σε 5 ομάδες (από Α έως Ε). Οι 

διάφορες οδοί κατατάσσονται στις παραπάνω ομάδες ως εξής: 

 

 Ομάδα Α  

Η ομάδα οδών Α περιλαμβάνει οδούς (οδικά τμήματα) που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου 

(υπεραστικές), οι οποίες εξυπηρετούν κατ΄ αρχήν και κυρίως στη σύνδεση (βλ. Σχήμα 2-3). Η 

λειτουργία της πρόσβασης επιτρέπεται με περιορισμούς στις κατηγορίες ΙΙ έως IV και απαγορεύεται 

στην κατηγορία Ι.  

 

 Ομάδα Β 

Η ομάδα οδών Β περιλαμβάνει οδικά τμήματα που διατρέχουν περιοχές εντός σχεδίου (ημιαστικές 

και αστικές), οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από τη λειτουργία της σύνδεσης (βλ. Σχήμα 2-4). Η 



λειτουργία της πρόσβασης επιτρέπεται με περιορισμούς στις κατηγορίες ΙΙΙ και IV και απαγορεύεται 

στις κατηγορίες Ι και ΙΙ.  

 

 Ομάδα Γ 

Η ομάδα οδών Γ περιλαμβάνει οδικά τμήματα που διατρέχουν περιοχές εκτός ή εντός σχεδίου 

(περιαστικές και αστικές) οι οποίες κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τους σκοπούς τόσο της σύνδεσης 

όσο και δευτερευόντως της πρόσβασης και της παραμονής (βλ. Σχήμα 2-5). Οι οδοί ομάδας Γ που 

διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, αναφέρονται στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα 

νομοθεσία στη χώρα επιτρέπεται η παρόδια δόμηση (συνήθωςστις εισόδους των πόλεων) και 

προσφέρουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των παροδίων ιδιοκτησιών.  

 

 Ομάδα Δ 

Η ομάδα οδών Δ περιλαμβάνει οδικά τμήματα σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές), στις οποίες 

κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται σκοποί άμεσης πρόσβασης (προσπέλασης) σε ιδιοκτησίες. 

 

 Ομάδα Ε 

Η ομάδα οδών Ε περιλαμβάνει οδικά τμήματα σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές), οι οποίες 

εξυπηρετούν πρωταρχικά την παραμονή. 

 

Τα προτεινόμενα οδικά τμήματα βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου εκτός σχεδίου και δεν εξυπηρετούν 

παρόδια δόμηση. Συνεπώς κατατάσσονται στην ομάδα οδών Α. 

 

2.3 Κατάταξη σε λειτουργική βαθμίδα 

Οι διάφορες οδοί κατατάσσονται σε 6 λειτουργικές βαθμίδες (από Ι έως VI) ως εξής: 

 

 Λειτουργική βαθμίδα Ι 

Οδική σύνδεση ευρύτερων περιοχών Κύριες Υπεραστικές Αρτηρίες (οδός για μηχανοκίνητα 

οχήματα για μετακινήσεις μεγάλης απόστασης σε περιοχές εκτός πόλεων). Αφορά σύνδεση μεταξύ 

μητροπολιτικού κέντρου με κέντρο περιφέρειας και σύνδεση εθνικού δικτύου της χώρας με τα 

αντίστοιχα δίκτυα άλλων χωρών. 

 

 Λειτουργική βαθμίδα ΙΙ 

Οδική σύνδεση μεταξύ νομών / επαρχιών Δευτερεύουσες υπεραστικές αρτηρίες, σύνδεση 

μητροπολιτικού κέντρου ή κέντρου περιφέρειας με νομαρχιακό κέντρο και σύνδεση νομαρχιακού 

κέντρου με επαρχιακό κέντρο. Σύνδεση υπερτοπικών κέντρων με κέντρα μεγάλων δήμων. 

 

 Λειτουργική βαθμίδα ΙΙΙ 



Αφορά σύνδεση κέντρων πρωτευουσών νομών με κέντρα δήμων ή κοινοτήτων. Επίσης η βαθμίδα 

αφορά σύνδεση κέντρων δήμων ή κοινοτήτων με δήμους ή κοινότητες. 

 

 Λειτουργική βαθμίδα IV 

Η βαθμίδα αφορά σύνδεση μικρών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων, κέντρων συνοικιών η 

γειτονιάς με δήμους η κοινότητες και με κέντρα τοπικής ακτινοβολίας. Επίσης σύνδεση μικρών 

δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων με δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα.  

 

 Λειτουργική βαθμίδα V 

Η βαθμίδα αφορά οδικές συνδέσεις μικρής σημασίας με εκτάσεις αγροτικές. Επίσης αφορά 

σύνδεση οικοπέδων και εκτάσεων με δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα και τμήματα αυτών. 

Επίσης αφορά προσπέλαση οικοπέδων ή εκτάσεων προς οδούς της λειτουργικής βαθμίδας IV, ή 

μεγαλύτερης. 

 

 Λειτουργική βαθμίδα VΙ 

Η βαθμίδα αφορά οδικές συνδέσεις με εκτάσεις αγροτικές μέσω δρομίσκων και δασικών οδών. 

Επίσης αφορά προσπέλαση οικοπέδων ή εκτάσεων (αποκλειστικά από τους παρόδιους ιδιοκτήτες) 

προς οδούς λειτουργικής βαθμίδας σύνδεσης V, ή μεγαλύτερης. 

 

Με βάση τα παραπάνω τα μελετούμενα οδικά τμήματα κατατάσσονται στην βαθμίδα VΙ. 

 

 

3.  ΧΑΡΑΞΗ  ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Βασική αρχή μελέτης για τις οδούς κατηγορίας AV και AVI είναι η γεωμετρία της χάραξης, σε 

αντίθεση με οδούς ανώτερης λειτουργικής βαθμίδας που είναι η δυναμική της κίνησης των 

οχημάτων. Κατά συνέπεια οι οδοί αυτές απαλλάσσονται από την απαίτηση επιλογής ταχύτητας Ve, 

από την απαίτηση υπολογισμού της V85 και εναρμόνισης της με την Ve, και γενικότερα από όλους 

τους περιορισμούς που θέτει η δυναμική της κυκλοφορίας (συντελεστές τριβής και ορατότητες).  

Με βάση τα παραπάνω, η χάραξη των αναβαθμισμένων τμημάτων, ακολουθεί πιστά την χάραξη 

του υφιστάμενου οδικού δικτύου.  Έτσι η τελική διαμορφωμένη οδός κινείται στα διατιθέμενα εύρη 

κατάληψης και δεν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις. Οι όποιες εκσκαφές και επιχώσεις είναι 

ελάχιστες σε ποσότητα και οφείλονται στις μικροατέλειες της υφιστάμενης χάραξης. 

 

 

4.  ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  

 

4.1 Τυπική διατομή 



Προβλέπεται η διαμόρφωση ασφαλτόστρωτης αγροτικής οδού με ενιαίο πλάτος δίιχνης 

κυκλοφορίας πλάτους 4,5 μ. Τα τμήματα κατατάσσονται στην κατηγορία ΑVΙ, σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία συμπληρώνει τις ΟΜΟΕ-Δ. Η τυπική διατομή 

διαμορφώνεται σύμφωνα με την πρότυπη η2 της εγκυκλίου, που αντιστοιχεί στην παραπάνω 

κατηγορία και αφορά τριτεύουσες και δασικές οδούς.  

 

4.2 Οδοστρωσία 

Για την οδοστρωσία προβλέπεται μία στρώση βάσης και μία στρώση υπόβασης πάχους επίσης 

10 εκ. εκάστη Για την ασφαλτόστρωση θα διαστρωθεί μία τελική στρώση τάπητα κυκλοφορίας 

πάχους επίσης 5 εκ. Εκατέρωθεν των παραπάνω στρώσεων θα κατασκευαστούν ερείσματα 

πλάτους 0,5 μ. Αναλυτικότερα κάθε στρώση περιγράφεται παρακάτω. 

 

4.2.1 Υπόβαση 

Η υπόβαση είναι η πρώτη στρώση που τοποθετείται για να επιτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: 

Α) Μεταβίβαση των φορτίων στο υπέδαφος 

Β) Εξασφαλίζει την άνετη κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων 

Γ) Προστατεύει την βάση από εισχώρηση εδαφικού υλικού 

Δ) Λειτουργεί ως στραγγιστική στρώση των υδάτων που μπορεί να διαπεράσει την υπερκείμενη 

στρώση. 

 

4.2.2 Βάση 

Η βάση είναι η βασικότερη δομική στρώση ενός εύκαμπτου οδοστρώματος και κατασκευάζεται 

μεταξύ της υπόβασης και της επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης. Αναλυτικότερα επιτελεί τις 

παρακάτω λειτουργίες: 

Α) Παραλαμβάνει τα φορτία κυκλοφορίας και τα κατανέμει στην υποκείμενη στρώση της υπόβασης. 

Β) Μειώνει τις κάθετες θλιπτικές τάσεις που εξασκούνται στο υπέδαφος, σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

μην προκαλούνται ανεπίτρεπτες παραμορφώσεις στο τελευταίο. 

Γ) Παρέχει στο οδόστρωμα την δυσκαμψία και την αντοχή του στην κόπωση. 

Δ) Παρέχει μια επίπεδη επιφάνεια ώστε να δεχτεί την επιφανειακή ασφαλτική στρώση. 

Ε) Συμβάλει στην αποτελεσματικότερη συμπύκνωση της υπερκείμενης ασφαλτικής στρώσης. 

 

4.2.3 Υλικό κατασκευής βάσης και υπόβασης 

Το υλικό κατασκευής της βάσης είναι ασύνδετο θραυστό υλικό λατομείου σταθεροποιημένου 

τύπου. Ο όρος «σταθεροποιημένου τύπου», χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια του όρου, 

δεδομένου ότι με την προσθήκη νερού στο μίγμα, το μίγμα αποκτά κάποια συνοχή λόγω της 

ύπαρξης ποσοστού παιπάλης.  

Τα θραυστά αδρανή θα προέλθουν από λατομείο, το οποίο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε 

να επιτύχει την απαιτούμενη διαβάθμιση. 



Το υλικό κάθε στρώσης θα διαστρωθεί με  διαμορφωτές (γκρέϊντερ) ώστε να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη γεωμετρία και στην συνέχεια θα συμπυκνωθεί με οδοστρωτήρες. Οι απαιτήσεις των 

αδρανών υλικών και η εκτέλεση των εργασιών προδιαγράφονται στην ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά" .  

 

4.2.4 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

Η στρώση κυκλοφορίας είναι η ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με τους τροχούς 

των οχημάτων και πρέπει να παρέχει άριστη και ασφαλής επιφάνεια κύλισης. Η στρώση αυτή 

πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Α) Να είναι ανθεκτική στην καταστροφική δράση της κυκλοφορίας και των καιρικών συνθηκών. 

Β) Να ανθίσταται στην ρηγμάτωση από θερμοκρασιακές μεταβολές. 

Γ) Να παρέχει επίπεδη και αντιολισθηρή επιφάνεια κύλισης, με χαμηλό επίπεδο θορύβου. 

Δ) Να συνεισφέρει στην αντοχή του οδοστρώματος. 

Η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, γίνεται με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο 

εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

 

4.2.5 Ερείσματα 

Τα ερείσματα είναι  οι πλευρικές διαμορφώσεις της οδού οι οποίες δεν κυκλοφορούνται αλλά είναι 

βατές από τα οχήματα σε περίπτωση ανάγκης. Τα ερείσματα επιτελούν τις παρακάτω λειτουργίες. 

Α) Προστατεύει πλευρικά τις στρώσεις του οδοστρώματος από την βλάστηση και την εισχώρηση 

εδαφικού υλικού. 

Β) Εξασφαλίζει ένα πρόσθετο ψυχολογικό περιθώριο άνεσης στον οδηγό, ενθαρρύνοντας τον να 

εκμεταλευτή το σύνολο της λωρίδας του. 

Γ) Εξασφαλίζει χώρο για τοποθέτηση εξοπλισμού τους οδού όπως πινακίδες, οριοδείκτες κλπ. 

Το υλικό κατασκευής των ερεισμάτων είναι ασύνδετο θραυστό υλικό λατομείου.  

 

4.2.6 Διαγράμμιση 

Η επιφάνεια κυκλοφορίας θα διαγραμμιστεί με μία συνεχή γραμμή πάχους 10 εκ στον άξονα της 

οδού. 

 

4.2.7 Ασφάλιση 

Η επιτρεπόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας είναι μικρότερη ή ίση των 50 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με τα 

ΟΜΟΕ ΣΑΟ δεν τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας σε οδικά τμήματα με την παραπάνω 

επιτρεπόμενη ταχύτητα. 

 

4.2.8  Αδειοδοτήσεις - Εκπόνηση και έγκριση ΤΕΠΕΜ 



Η ακριβής οριοθέτηση και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των δανειοθαλάμων και 

αποθεσιοθαλάμων του έργου, θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία. 

Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση θα γίνει με την υποβολή 

και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής μελέτης (ΤΕΠΕΜ) από τον ανάδοχο του έργου. 

 

 

Προσοτσάνη,  8/09/2020 

 
 

        Οι Συντάκτες       Θεωρήθηκε 
                                                                                         Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π 

 
 
Παναγιώτα Συμεωνίδου                                                              Δέσποινα Δεληγιαννίδου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                              Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


