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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ‘Βελτίωση αγροτικού οδικού
δικτύου του Δήμου Δυτικής
Αχαΐας’

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή έργων ασφαλτόστρωσης σε πέντε (5)
υφιστάμενες χαλικοστρωμένες αγροτικές οδούς ήτοι:

1) σε αγροτική οδό της Κοινότητας Λακκόπετρας (Δ.Ε. Λαρίσου) προς την Κοινότητα
Λιμνοχωρίου (Δ.Ε. Μόβρης), μήκους 2.280,00μ.

2) σε αγροτική οδό της Κοινότητας Μετοχίου (Δ.Ε. Λαρίσου), μήκους 1.630,00μ.
3) σε αγροτική οδό της Κοινότητας Μύρτου (Δ.Ε. Μόβρης) προς την Κοινότητα

Πετροχωρίου (Δ.Ε. Δύμης), μήκους 1.100,00μ.
4) σε αγροτική οδό της Κοινότητας Νιφοραιίκων (Δ.Ε. Δύμης) προς την Κοινότητα

Κάτω Αχαΐας (Δ.Ε. Δύμης), μήκους 1.300,00μ.
5) σε αγροτική οδό της Κοινότητας Σαντομερίου (Δ.Ε. Ωλενίας), μήκους 2.040,00μ.
ήτοι συνολικού μήκους 8.350,00μ περίπου, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της

μελέτης.
Με την υλοποίηση του έργου θα προαχθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, θα

εξαλειφθεί η επικινδυνότητα σε τμήματα των οδών τα οποία έχουν υποστεί από την πάροδο
του χρόνου βλάβες και θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς
προσβασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις
αγροτικές περιοχές από τις οποίες διέρχονται οι υφιστάμενες αγροτικές οδοί συμβάλλει στην
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό
εισόδημα.

Για την ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων χαλικοστρωμένων αγροτικών οδών θα
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 γενικές εκσκαφές (επιφανειακές) σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες για την
ισοπέδωση και προσαρμογή των υφιστάμενων οδών στην προβλεπόμενη χάραξη

 τοποθέτηση κοκκώδους υλικού για την επίχωση των τμημάτων που απαιτούνται για
την προσαρμογή των υφιστάμενων οδών στην προβλεπόμενη χάραξη

 κατασκευή α’ στρώσης υπόβασης μέσου μεταβλητού πάχους 0,10μ. από κατάλληλα
υλικά για τη δημιουργία των προβλεπόμενων κατά μήκος και εγκάρσιων κλίσεων
της οδού (στο τμήμα Νιφοραιίκων - Κάτω Αχαΐας και στο τμήμα εκτός οικισμού
Αμπελακίων Σαντομερίου)

 κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά
 κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά
 τοποθέτηση ασφαλτικής προεπάλειψης
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 κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με
χρήση κοινής ασφάλτου

 καθαρισμός και μόρφωση των υπαρχουσών τάφρων στα ερείσματα των οδών
 αντικατάσταση μπαζωμένων ή κατεστραμμένων τεχνικών (τσιμεντοσωλήνων) στο

εύρος των οδών (τμήματα Λακκόπετρας - Λιμνοχωρίου, εκτός οικισμού Μετοχίου
και Πουρναρίου - Πετροχωρίου) για την ομαλή απορροή των ομβρίων των
εκατέρωθεν των οδών τάφρων - γρανών

Η περιοχή μελέτης οριοθετείται εκτός οικισμών χωρίς να επηρεάζονται τα γεωμετρικά
στοιχεία των υφιστάμενων χαλικοστρωμένων αγροτικών οδών.

Οι ποσότητες των πάσης φύσεως εργασιών περιλαμβάνονται στην αναλυτική
προμέτρηση εργασιών της μελέτης.

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται σε 1.050.000,00€, με το
Φ.Π.Α. 24%.

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746Β’) όπως
αυτά ισχύουν.

Κάτω Αχαΐα, 15 / 02 / 2021
Θεωρείται

Ο Συντάξας Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ.

Παναγιώτης Τζογαδώρος Σωτηρία Φελούκα
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ4 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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