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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά την 

προκήρυξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας για  το 

πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 που  προκήρυξε το μέτρο 4 << 

επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργετικού >> και το υπομέτρο << στήριξη για 

επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη , τον εκσυγχρονισμό ή την 

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας >>. 

Συγκεκριμένα  με την παρούσα μελέτη προτείνονται εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε 

γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις . 

Προβλέπεται α γίνουν επεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις ( οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις συνοδεύονται από 

έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας ) . 

Οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις και στους οποίους υπάρχει υγιές 

στρώμα από αμμοχάλικο ποταμού  είναι στις Τ.Κ. : 

-Καρδιτσομάγουλας ( μήκος παρέμβασης 290,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο 

υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )  

-Αρτεσιανού ( μήκος παρέμβασης 2.000,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος 

δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )   

 -Παλαιοκκλησίου Ι ( μήκος παρέμβασης 1.500,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο 

υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος ) 

-Παλαιοκκλησίου ΙΙ ( μήκος παρέμβασης 200,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο 

υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος ) 

-Μητρόπολης Ι ( μήκος παρέμβασης 470,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος 

δρόμος είναι χαλικοστρωμένος )   

-Μητρόπολης ΙΙ ( μήκος παρέμβασης 430,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος 

δρόμος είναι χαλικοστρωμένος ) 

-Γεωργικού ( μήκος παρέμβασης 190,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος 

είναι χαλικοστρωμένος ) 

 -Αγ. Γεωργίου ( μήκος παρέμβασης 700,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος 

δρόμος είναι χαλικοστρωμένος ) 

 -Οικισμού Μαυρονερίου της Τ.Κ. Καλλιφωνίου ( μήκος παρέμβασης 800,00 μ.μ , πλάτος 

διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος είναι χαλικοστρωμένος ) 

 -Προδρόμου Ι ( μήκος παρέμβασης 100,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος 

δρόμος είναι χαλικοστρωμένος ) 



                                                                                  

-Προδρόμου ΙΙ ( μήκος παρέμβασης 1.200,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος 

δρόμος είναι χαλικοστρωμένος ) 

-Μυρίνης Ι ( μήκος παρέμβασης 270,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος 

είναι χαλικοστρωμένος ) 

-Μυρίνης ΙΙ ( μήκος παρέμβασης 190,00 μ.μ , πλάτος διατομής 8,30 μ., ο υφιστάμενος δρόμος 

είναι χαλικοστρωμένος ) 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για τον κάθε αγροτικό δρόμο είναι οι εξής : 

α. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια 

θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4. 

β. Κατασκευή επιχώματος οδού , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 . 

γ. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμέμου πάχους 0,10 μ.απο θραυστά 

αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

δ. Προεπάλειψη  ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0  

ε. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m , με χρήση κοινής 

ασφάλτου. 

στ.Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους . 

 Η κατηγορία της οδού είναι η AV και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2 , που στις 

εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,50 μ. 

Επιπλέον θα γίνει επένδυση των πρανών με κατάλληλη φυτική γή συμπυκνωμένου 

πάχους 0,30 μ. 

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο 

του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό . 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των     977.000,00 € 

και αναλύεται ως εξής:    Εργασίες           787.903,23 € 

ΦΠΑ  24%           189.096,77 € 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη  της Ελλάδος 

2014-2020/ κωδικός ΣΑ/082/1/ΚΑΕ 2018ΣΕ08210027  

        

 

 

 Καρδίτσα   25  /  8 /2017                                                        Καρδίτσα    25  /  8 /2017 
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