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Α.Μ.:     53/2018 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 868.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 

ΑΞΟΝΑΣ : «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής 

οδοποιίας» 

Τίτλος : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 40411 / 02–08–2018 (ΑΔΑ: 67ΛH465ΧΘ7–

6TΙ) πρόσκληση ΙV με τίτλο «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές 

Εκμεταλλεύσεις», στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να καταθέσει μελέτη με τίτλο 

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων». 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη προβλέπει ασφαλτόστρωση επί των 

υφισταμένων οδών. Οι αναβαθμισμένες οδοί θα εξυπηρετήσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις 

καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές μονάδες των περιοχών του Δήμου Τρικκαίων, εξασφαλίζοντας την 

εύκολη και ασφαλή προσβασιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η κυκλοφορία στις οδούς 

αποτελείται αποκλειστικά από αγροτικά οχήματα και οχήματα μεταφοράς γεωργικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων. 

Η χάραξη των υπό κατασκευή οδών κατατάσσεται : στην κατηγορία AVI (ΟΜΟΕ-Δ), ως αγροτική 

οδός και προτείνεται η εφαρμογή της διατομής η1,η2 (ΟΜΟΕ-Δ), με πλάτος ασφαλτικού από 3,5-5 μέτρα 

περίπου, για μήκος 7.505,00 μ. περίπου και στην κατηγορία AV (ΟΜΟΕ-Δ), ως αγροτική οδός και 

προτείνεται η εφαρμογή της διατομής ε2 (ΟΜΟΕ-Δ), με πλάτος ασφαλτικού από 5-6,5 μέτρα περίπου, 

για μήκος  2.770,00 μ. περίπου.  

Οι οδοί που θα κατασκευαστούν είναι : 



-Τ.Κ. Ελληνόκαστρου : 2.600 μ. (Τα 2.000μ. με διατομή ε2 και τα 600μ. με διατομή η2)  

-Τ.Κ. Πλατάνου  : 1.450 μ.  

- Τ.Κ. Ράξας : 150 μ.  

- Συνοικισμός Σωτήρας : 425 μ.  

- Συνοικισμός Λογγακίου : 1.300 + 300 + 350 = 1.950 μ.  

-Συνοικισμός Αγίας Μονής : 770 μ.   

- Τ.Κ. Κρηνίτσας : 550 μ.  

- Τ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων : 600 μ.  

- Τ.Κ. Λόγγου : 140 μ. 

-Τ.Κ. Αγίας Κυριακής : 760 μ. 

-Τ.Κ. Παλαιοπύργου : 880 μ. 

Συνολικά προτείνονται να κατασκευαστούν : 10.275,00 μέτρα ασφαλτοστρωμένων  αγροτικών οδών. 

Επίσης θα κατασκευαστούν 3 μικρά τεχνικά σε σημεία που είναι απαραίτητα για την λειτουργικότητα 

των οδών. Επιπλέον στην Τ.Κ. Ράξας και στην Τ.Κ. Ελληνοκάστρου θα κατασκευαστούν κιβωτοειδείς 

οχετοί. 

Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση των οδών, η κατασκευή 

υπόβασης- βάσης και η ασφαλτόστρωσή τους.  

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις 

έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 868.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

 

Ευαγγελία Γιαννούλα 

Πολ. Μηχ/κος 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΚ 

 
 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥ  

 
 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 

 


