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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Αντικείμενο της υπόψη μελέτης είναι η σύνταξη μελέτης οδοποιίας 

υφιστάμενων αγροτικών - κτηνοτροφικών δρόμων σε διάφορες αγροτικές 

περιοχές του Δήμου Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων. 

Προτείνεται η μελέτη οδοποιίας να εκπονηθεί για τον κτηνοτροφικό δρόμο του 
ορεινού όγκου Ταξίαρχων του Δήμου Φαρκαδόνας συνολικού μήκους 
περίπου 6,3 km. 

Η παρούσα μελέτη θα συνταχθεί με σκοπό την ανάλυση με τεχνικούς 
και οικονομικούς όρους της προτεινομένης χάραξης - βελτίωσης, για την 
τελική ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού – κτηνοτροφικού δρόμου. 

Ο αγροτικός – κτηνοτροφικός δρόμος θα είναι συνολικού πλάτους 4μ 

(3,50μ οδόστρωμα και 0,25μ έρεισμα εκατέρωθεν του οδοστρώματος). 

 
Οι διατομές, η μηκοτομή (Προτεινόμενη διατομή η1 με έρεισμα 0.25μ 

σύμφωνα με την ΔΜΕΟ /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 και τις 
υποδείξεις της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Προγράμματος χρηματοδότησης), οι 
χωματισμοί και όλοι οι υπολογισμοί φαίνονται στα συνημμένα σχέδια και 
επιμετρήσεις. 
 
 Στις επόμενες χιλιομετρικές θέσεις (από και έως συγκεκριμένες 
Διατομές) θα υπολογισθεί στρώσιμο τσιμέντου για την αποφυγή Υδραυλικών 
Τεχνικών Κατασκευών καθώς και την πιο ασφαλή πρόσβαση σε μέσα 
μεταφοράς καθώς οι κλίσεις στη μηκοτομή είναι μεγάλες στα σημεία αυτά: 
 
Α26  (1333,71μ) έως Α51  (1400,00μ)   (66,3μ) 
Α35  (1681,06μ) έως  Α’35  (1698,36μ)   (17,3μ) 
Α36  (1717,71μ) έως Α’36  (1740,59μ)   (22,88μ) 
Α’39  (1937,16μ) έως  Α’41  (1989,21μ)   (52,05μ) 
85     (2640,00μ) έως 86     (2680,00μ)   (40μ) 
Α80   (3411,79μ) έως Α’80  (3429,28μ)   (17,49μ) 
Α’90  (3810,75μ)  έως Α’91  (3840,32μ)   (29,57μ) 
Α92   (3866,35μ)  έως  121    (3920,00μ)   (53,65μ) 
133    (4240,00μ)  έως  135    (4320,00μ)   (80μ) 
Α’110 (4453,49μ)  έως Α’112 (4491,38μ)  (37,89μ) 
Α’130 (5127,27μ)  έως  Α’133 (5171,24μ)   (43,97μ) 
 
Σύνολο 461,1 μέτρα. 
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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα 

του τιμολογίου της μελέτης και στα συνοδεύοντα της μελέτης σχέδια. 
 
Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι για την ποιότητα και αντοχή των 

έργων υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που 
θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον 
Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιανδήποτε άλλη που προκύπτει για 
αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις 
ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, 
της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων 
και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν 

διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την 
προστασία τους. 

 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 764.516,13€ για εργασίες 

προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη για Φ.Π.Α.: 183.483,87 €. 

 

Συνολική δαπάνη του έργου: 948.000,00 €. 

 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και στην ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 

 

 
 
 
 

Φαρκαδόνα 25/02/2022 
Ο συντάξας 

 
 

Ιωάννης Λουλές  
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος ΤΤΥ 
 
 
 

Παναγιώτης Ράδος 
Χημικός Μηχανικός 

 
 
  

 


		2022-03-03T11:34:18+0200




