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Ε Ρ Γ Ο  :      
ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ  

(Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) 
 

 Είχε  ανατεθεί  με Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου 

Παπαφλέσσα και ήδη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα του Καλλικραικού Δήμου Πύλου 

Νέστορος  στο μελετητικό γραφείο του Νικόλαος Αναστασόπουλος,  η  μελέτη   για  το  

έργο   ΄΄ Βελτίωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  πλην  Έδρας (Τ.Δ Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, 

Μαργελίου, Παπαφλέσσα)΄΄.   

 Με την  υπ. αριθ. Συλλογική Απόφαση : ΕΠ426 ΤΡΟΠ.0 / 4-6-2013,  

Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 

ΒΕΖΛΦ-ΩΞΩ) εγκρίθηκε  η ένταξη στο ΠΔΕ 2013 το εν λόγω έργου με ποσό 

χρηματοδότησης 515.000,00Ευρώ. Από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου  έγινε  ενίσχυση της 

πίστωσης με 50.000,00 Ευρώ.   

 Από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου Πύλου Νέστορος γίνεται  η  

παρούσα  επικαιροποίηση της  μελέτης σύμφωνα με  τα νέα  Τιμολόγια  έτους 2013 και τις 

σχετικές ΕΤΕΠ εκτέλεσης του έργου.   

 

  Α. ΓΕΝΙΚΑ 

  Συγκοινωνιακή μελέτη για το έργο   « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πλην έδρας 

(τ.δ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα)».  

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι : 

 

Η μελέτη  αφορά τη βελτίωση-διαπλάτυνση διαφόρων τμημάτων αγροτικών οδών 

στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Παπαφλέσσα που υποδείχθηκαν από το Δήμο και 

σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, τα οποία αναλυτικά είναι τα κάτωθι. 
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1. Τμήμα 1 (Αγ. Απόστολοι-Παπαφλέσσα) μήκους 2,026 χιλ 

2. Τμήμα 2 (Μονή Παναγίας επί της οδού προς Μαργέλη) 0,364 χιλ 

3. Τμήμα 3 (Μεταμόρφωση Σωτήρος δ.δ. Μεταμόρφωσης) 0,571 χιλ 

Σημειώνεται ότι στο  τμήμα  3,  από  την Χ.Θ. 0+190 έως 0+230  δεν  θα  

πραγματοποιηθεί  οποιαδήποτε  εργασία  

4. Τμήμα 4 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,372 χιλ. 

5. Τμήμα 5 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,316 χιλ 

6. Τμήμα 6 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,511 χιλ 

7. Τμήμα 7 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,102 χιλ 

δηλαδή το συνολικό αντικείμενο της βελτίωσης είναι 4,162 χιλ 

Σε όλα τα τμήματα γίνεται βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της 

διατομής και κατασκευή οδοστρωσίας, των απαιτούμενων τεχνικών και του τελικού 

ασφαλτοτάπητα. 

Για τις ανάγκες εκπόνησης της οριστικής μελέτης προηγήθηκε η λεπτομερής 

αποτύπωση της ζώνης των οδών σε κλίμακα 1:500 ως υπόβαθρο για το σχεδιασμό της 

οριστικής μελέτης.  

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1.Υφιστάμενη Κατάσταση 

Το προς βελτίωση οδικό Τμήμα 1 ενώνει οικισμούς του Δήμου μεταξύ τους, ήτοι τα 

δημοτικά διαμερίσματα Παπαφλέσσα, άνω Παπαφλέσσα, Μαργέλη, και Άγ. Απόστολοι, 

καθώς και με την Επαρχιακή οδό Τουλούπα Χάνι-Αριστομένης. Η υφιστάμενη οδός είναι 

ασφαλτοστρωμένη  προ εικοσαετίας περίπου, έχει πλάτος 5 μ., ο ασφαλτοτάπητας  

εμφανίζει καθολικά κατά μήκος  ρωγμές και υποχωρήσεις οι οποίες εκτείνονται σε βάθος 

στο σώμα του οδοστρώματος για αυτό το λόγο προτείνεται η ανακατασκευή του 

οδοστρώματος. Επίσης από την Χ.Θ. 1+500 και έως το τέλος υπάρχει υπόγεια υδροφορία 

ανάντη της οδού η οποία εμφανίζεται στην αριστερή τάφρο και επηρεάζει το συνολικό 

πλάτος του οδοστρώματος. 

Το τμήμα 2 πρόκειται για τμήμα περίπου 300 μ. της οδού στην οποία έχει 

αποσαθρωθεί ο παλιός ασφαλτοτάπητας με πλάτος 5 μ. και οδοστρωσία που βρίσκεται σε 

καλή κατάσταση. 

Το τμήμα 3 είναι αγροτικός χωματόδρομος στο Δημ. Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης 

που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο προς την μονή Μεταμόρφωση Σωτήρος στην οποία 
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αναβλύζει πηγή κυρίως κατά τους χειμερινού μήνες. Στο σημείο αυτό και σε μήκος 

περίπου 100 μ. υπάρχει διάχυτη υπόγεια υδροφορία η οποία επηρεάζει την σημερινή 

κατάσταση της οδού. Πρόκειται για αγροτική οδό πλάτους 3-4 μ. 

Τα Τμήματα 4,5,6 και 7 είναι αγροτικοί χωματόδρομοι πλάτους 3-4μ. οι οποίοι 

ευρίσκονται γύρω του οικισμού δ.δ. Μεταμόρφωσης και οδηγούν προς αντίστοιχες 

αγροτικές περιοχές. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην υφιστάμενη κατασκευή 

παρά μόνον το γεγονός ότι δεν έχουν το απαιτούμενο πλάτος για να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες των κατοίκων προς τις ιδιοκτησίες τους και επίσης στερούνται της απαιτούμενης 

οδοστρωσίας και των τεχνικών απορροής. Το Τμήμα 6 συνδέει τον οικισμό από 

διαφορετικό σημείο με την οδό που οδηγεί προς τον οικισμό του Μυρσινοχωρίου. 

 

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. Γεωμετρικά και κυκλοφοριακά στοιχεία 

Η βάση αποδοχής των γενικών αρχών της χάραξης αποτέλεσαν οι οδηγίες μελετών για 

τα οδικά έργα (ΟΜΟΕ) που έχει εκδώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ /ΓΓΔΕ /ΔΜΕΟ έκδοση 2001 και 

ειδικότερα το Τεύχος 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ). Με βάσει τις ανωτέρω οδηγίες οι  οδοί 

κατατάσσονται στην ομάδα των οδών Α υπεραστικές οδοί  στην κατηγορία ΑV 

δευτερεύουσα οδός, αγροτική οδός, όπου δεν είναι απαραίτητος ο καθορισμός ταχύτητας 

μελέτης, με κύριο λειτουργικό χαρακτηριστικό την  σύνδεση των αγροτικών περιοχών τις 

οποίες εξυπηρετούν με τους οικισμούς. 

Γενικά η εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος τεύχους δεν πρέπει να γίνεται αυστηρά 

αλλά με ευελιξία λόγω των πολλών, ποικιλόμορφων και πιθανόν ιδιόμορφων απαιτήσεων 

που τίθενται γενικά στις κύριες αστικές οδούς. Επιπλέον επιτρέπεται η απόκλιση από τις 

οριζόμενες και προτεινόμενες τιμές των διαφόρων παραμέτρων ,όταν η προκύπτουσα 

λύση ανταποκρίνεται στους στόχους σχεδιασμού και στις βασικές απαιτήσεις του οδικού 

δικτύου. 

 

2. Διατομή οδού - Γεωμετρικά στοιχεία 

Με βάσει τις προαναφερόμενες οδηγίες και με δεδομένο ότι οι οδοί αυτοί δεν 

εξυπηρετούν ιδιαίτερους φόρτους μιας και ευρίσκονται σε οικισμούς με μικρά πληθυσμιακά 

στοιχεία επιλέχθηκε η μικρότερη διατομή κατά ΟΜΟΕ η ζ2 με πλάτος οδοστρώματος 5.5 

μ. και λωρίδα κυκλοφορίας 2.75 ανά κατεύθυνση με μη σταθεροποιημένο έρεισμα. Τα 

γεωμετρικά στοιχεία που εφαρμόσθηκαν έγινε προσπάθεια να εξασφαλίζουν παντού την 
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ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων ειδικά στην περίπτωση διασταύρωσης. Σε οδούς με 

μικρή ταχύτητα μελέτης σαν αυτές που μελετάμε, αυτό που καθορίζει την επιλογή των 

γεωμετρικών στοιχείων της χάραξης είναι κυρίως η γεωμετρία της πορείας και όχι η 

δυναμική της κίνησης των οχημάτων. Η ανωτέρω διατομή στις θέσει των ορυγμάτων 

συμπληρώνεται με επενδεδυμένη τριγωνική τάφρο. Η ελάχιστη επίκληση στην 

ευθυγράμμιζα καθορίστηκε σε 2.5% και στις καμπύλες 6% και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

στο 7%. 

  

3.Υπάρχοντα Τεχνικά –Λεκάνες απορροής 

Τα τεχνικά που υπάρχουν κατά μήκος της οδού στα διάφορα τμήματα είναι 

εγκάρσιοι σωληνωτοί οχετοί Φ40,Φ60,Φ80 όπου η θέση τους σημειώνεται στη 

οριζοντιογραφία. Επίσης υπάρχουν και χωμάτινες τάφροι σε μερικά σημεία κατά μήκος 

των οδών οι οποίες είναι επιχωμένες. Οι θέσεις των υπαρχόντων τεχνικών διατηρήθηκαν 

ενώ δημιουργήθηκαν όπου προέκυψε ανάγκη και νέα. Αναλυτικά περιγράφονται στο 

συγκεντρωτικό ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΕΤΩΝ  

  

    6. Μορφολογία 

    Η μορφολογία του εδάφους στα διάφορα τμήματα είναι ως εξής. 

Στο τμήμα 1 είναι ορεινή με εγκάρσιες κλίσεις που φθάνουν στο 40% σε μερικά 

σημεία και το έδαφος είναι από συνεκτικό γαιώδες έως ημιβραχώδες και καλύπτεται από 

δασική βλάστηση, χέρσους αγρούς καθώς και από καλλιέργειες ελιών και συκιών. 

Στο τμήμα 2 είναι λοφώδες συνεκτικό γαιώδες με κροκαλοπαγή και το έδαφος 

καλύπτεται από καλλιέργειες ελιάς.  

Τα υπόλοιπα τμήματα ευρίσκονται περιμετρικά του οικισμού Μεταμόρφωσης και τα 

εδάφη είναι με ήπιες κλίσεις συνεκτικά γαιώδη έως ημιβραχώδη και καλύπτονται από 

καλλιέργειες ελιάς. 

 Υπόγεια ύδατα υπάρχουν στο τμήμα 1 από Χ.Θ. 1+500 έως Χ.Θ. 2+000 και στο τμήμα 3 

από την Χ.Θ. 0+100 Έως την Χ.Θ. 0+200 που επηρεάζουν την οδό και απαιτείται στα 

σημεία αυτά η κατασκευή αποστραγγιστικών έργων  και έργων εξυγίανσης. 

 

Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ 

Γενικά 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δρόμου επειδή δεν είναι υπάρχει η δυνατότητα να 

διοχετευθεί η κυκλοφορία σε παρακείμενους δρόμους και με δεδομένο ότι σε όλα σχεδόν 
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τα  σημεία το υφιστάμενο οδόστρωμα διατηρείται, θα γίνουν πρώτα οι εργασίες 

διαπλάτυνσης τα τεχνικά έργα τάφροι, οχετών κλπ. ,ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα 

διακοπής της κυκλοφορίας και σταδιακά  οι εργασίες θα εξελιχθούν έως το τελικό στάδιο 

της κατασκευής του νέου ασφαλτοτάπητα. Θα ήταν επιθυμητό το μεγαλύτερο μέρος των 

εργασιών της κατασκευής να εξελιχθεί το χρονικό διάστημα εκτός των μηνών Ιούνιος- 

Ιούλιος - Αύγουστος -Σεπτέμβριος τότε που η κυκλοφορία έχει χαμηλό φόρτο διερχόμενων 

οχημάτων. 

  

1. Χωματουργικά έργα 

Η όλη εργασία εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη Π.Τ.Π. Χ1 και τα σχέδια της μελέτης λαμβάνοντας υπ’ όψιν των πίνακα  

χωματισμών και την προμέτρηση.  

Τα υλικά των εκσκαφών από το τμήμα 1 μόνο με οπτική παρατήρηση και κατόπιν 

προσεκτικής διαλογής και ανάμειξης κρίνονται σε επαρκές ποσοστό κατάλληλα για τη 

δημιουργία επιχωμάτων τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από αυτά ή 

εφόσον δεν είναι κατάλληλα ή δεν επαρκούν θα μεταφερθούν από τους δανειοθαλάμους 

στην περιοχή της μεταμόρφωσης. Η γεωλογική δομή των επιχωμάτων θα πρέπει να είναι 

η κατάλληλη κατά Π.Τ.Π Χ1.  Γενικώς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο υλικό των 

επιχωμάτων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις θέσεις διαπλάτυνσης. Αυτό το υλικό θα 

πρέπει να αποτελείται μετά από κατάλληλη διαλογή μόνο από τα ημιβραχώδη και 

βραχώδη ορύγματα ,τα οποία θα διαστρώνονται και θα συμπυκνώνονται κατά στρώσεις. 

Ειδικά για την διαπλάτυνση της διατομής στο τμήμα 1 θα γίνει η εκσκαφή της διατομής 

στην πλευρά που διαπλατύνεται σε βάθος τουλάχιστον 0.50μ. και στη συνέχεια η εκσκαφή 

θα διαστρωθεί κατά στρώσεις από βραχώδη ορύγματα ή από ασβεστολιθικά ή 

κερατολιθικά προϊόντα εκσκαφής των δανειοθαλάμων. Στη συνέχεια θα γίνει η 

ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος και η τελική διάστρωση των στρώσεων. 

Στο τμήμα 3 (Μεταμόρφωση Σωτήρος) από την  Χ.Θ. 0+100 Έως την Χ.Θ. 0+200 

θα γίνει εξυγίανση σε τόσο βάθος αφού υπάρξει η έγκριση της επίβλεψης του έργου, ώστε 

να απομακρυνθούν  η χαλαρή επιφανειακή στρώση και η εκσκαφή θα πληρωθεί με 

ελευθέρως στραγγιζόμενο υλικό από λιθοριπή  που θα προέρχεται από  θραυστό 

ασβεστολιθικό υλικό λατομείου με κοκομετρική διαβάθμιση 0-300 μμ. Στη συνέχεια θα 

διαστρωθούν οι στρώσεις της οδοστρωσίας.  

  Θα γίνει αφαίρεση των φυτικών γαιών σε πάχος 0.30 μ στις θέσεις των 

επιχωμάτων. Τα πρανή των επιχωμάτων θα επενδυθούν δια φυτικής γης μετά την 
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κατασκευή τους , η οποία θα έχει αποθηκευτεί και συντηρηθεί σε προσωρινές θέσεις 

αποθέσεων κατά την εκσκαφή. 

 

2. Τεχνικά έργα 

Τα τεχνικά έργα που απαιτούνται περιγράφονται ανά Χ.Θ. και με τις διαστάσεις τους 

στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΕΤΩΝ. Επιπλέον θα κατασκευαστεί επενδεδυμένο τριγωνικό ρείθρο 

ορύγματος στις θέσεις των ορυγμάτων που θα αποφορτίζετε από τα εγκάρσια τεχνικά. 

Επίσης για την αποστράγγιση της οδού από τα υπόγεια ύδατα που επηρεάζουν το 

οδόστρωμα στο Τμήμα 1 από την Χ.Θ. 1+500 έως Χ.Θ. 2+000 θα κατασκευαστεί ανάντι 

γραμμικό στραγγιστήρι σύμφωνα με την ΠΤΠ Τ. 110     

  

3.Οδοστρωσία  

Τα υλικά της οδοστρωσίας προβλέπεται να μεταφερθούν στην περιοχή του έργου 

από το λατομείο των Γαργαλιάνων το οποίο λειτουργεί νόμιμα. Η οδοστρωσία στα διάφορα 

τμήματα θα κατασκευαστεί ως εξής: 

Στο Τμήμα 1 θα προηγηθούν οι χωματουργικές εργασίες διαπλάτυνσης της 

διατομής, η πλήρωση της εκσκαφής με τα υλικά επιχώματος και στη συνέχεια θα γίνει η 

ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος σύμφωνα με την ΠΤΠ 170. Στο τέλος θα 

διαστρωθούν στην ενιαία διατομή από μία έως δύο στρώσεις αναλόγως όπου κριθεί 

αναγκαίο. 

Στο τμήμα 2 δεν θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας παρά μόνο όσο απαιτηθεί για την 

έδραση κατασκευής της επενδεδυμένης τάφρου. 

Στα υπόλοιπα τμήματα 3,4,5,6,7 θα γίνει οδοστρωσία σε τρις στρώσεις σύμφωνα με 

τις Π.Τ.Π. Ο150 και Π.Τ.Π. Ο155.  

 

3. Ασφαλτικά 

Τα υλικά των ασφαλτικών θα μεταφερθούν στην περιοχή του έργου από 

συγκρότημα ευρισκόμενο στην περιοχή της Καλαμάτας ,προβλέπονται τα κάτωθι: 

      Στο Τμήμα 2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά Π.Τ.Π. ΑΣ12 και Α201 στο  

υφιστάμενο οδοστρώμα. Στη συνέχεια η κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης 

κατά Α265 με σκοπό την ισοπέδωση του οδοστρώματος σε σημεία που θα απαιτηθεί, και 

στη συνέχεια η κατασκευή του τελικού ασφαλτοτάπητα. Στα υπόλοιπα τμήματα αφού γίνει 

η ασφαλτική προεπάλειψη σύμφωνα με Π.Τ.Π. Α.Σ. 11 και Α201 θα διαστρωθεί ο τελικός 

ασφαλτοτάπητας σύμφωνα με την  Π.Τ.Π. Α265. 
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Η τιμή της ασφάλτου υπολογίζεται στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την εγκύκλιο 

21/2-10-2008 και στις τιμές του ασφαλτικού σκυροδέματος έχει προστεθεί (0,17ΧΒ+2,17) 

Ευρώ/ton ή (0,02ΧΒ+0,25) Ευρώ/m2 όπου Β η απόσταση σε χιλ. από το πλησιέστερο 

συγκρότημα, ενώ η μεταφορά της ασφάλτου προστίθεται ως σταθερά 2,17 ή 0,25 

αντίστοιχα. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Λόγω  μη ύπαρξης  απαλλοτριώσεων οι ενέργειες  θα  περιορισθούν  στην 

υφιστάμενη  κατάσταση.  

 

 

Πύλος,  1/7/2013                                                                                     
Ο συντάξας  

 
 
 
 

Κότσης Χρυσοβαλάντης                                                                                    
Μηχανικός Τ.Ε. 

Πύλος, 1 / 7 /2013 
Θεωρήθηκε  

Ο προϊστάμενος Τ.Υ  
Δήμου Πύλου Νέστορος 

 
 
 

Βέργος Κωνσταντίνος   
Πολιτικός Μηχανικός 

 


