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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το προτεινόμενο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 475.000,00 € χωρίς το
Φ.Π.Α., προβλέπονται οι εργασίες για την κατασκευή του έργου : «Αγροτική
οδοποιία Δήμου Κ Νευροκοπίου ».
Το έργο θα προταθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Η διαχείριση
του προγράμματος έχει εκχωρηθεί προς υλοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Α) ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά επεμβάσεις βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων στα
αγρόκτηματα των ΤΚ Κ. Νευροκοπίου, ΤΚ Περιθωρίου και ΤΚ Λευκογείων. Οι εν
λόγω δρόμοι διασχίζουν αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπως φαίνεται
και στους επισυναπτόμενους χάρτες. Στα αγροκτήματα αυτά έχουν γίνει αναδασμοί
την τελευταία 15ετία με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα
για την εξασφάλιση της πρόσβασης και την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων
μέσω των διαμορφωθέντων τάφρων. Η γεωλογική εκτίμηση των εδαφικών
παραμέτρων, έγινε κατά την υλοποίηση της διαμόρφωσης του δικτύου αγροτικών
οδών την περίοδο εφαρμογής των μελετών των αναδασμών για την διαμόρφωση
των

αγροτικών

οδών.

Ο

Αναδασμός

του

αγροκτηματος

Κ.

Νευροκοπίου
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ολοκληρώθηκε το 2002, του αγροκτηματος Περιθωρίου το 2008 και του
αγροκτήματος

Λευκογείων

το

2009.

Οι

δρόμοι

που

έχουν

επιλεγεί

και

συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, βρίσκονται εντός των αναδασμών
αυτών.
Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το τμήμα του δρόμου εντός του αγροκτήματος Κ. Νευροκοπίου ειναι
αμμοχαλικοστρωμένο, όπως και το τμήμα εντός του αγροκτήματος Λευκογείων. Το
τμήμα εντός του αγροκτήματος Περιθωρίου δεν έχει στρώσεις από οποιοδήποτε
θραυστό υλικό.

Η κατάσταση βατότητας είναι μέτριας κατάστασης καθώς λόγω

συχνής διέλευσης αγροτικών μηχανημάτων βαρέως τύπου, της

πλημμελούς

συντήρησης για μεγάλοι χρονικό διάστημα και των δυσμενών κλιματολογικών
συνθηκών

έχουν αλλοιωθεί τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, η οποία

δυσχεραίνει την κυκλοφορία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλές διαβρώσεις και καθιζήσεις , οι
οποίες συσσωρεύουν όμβρια, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η
διέλευση των οχημάτων.
Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το τοπικό δίκτυο αγροτικής οδοποιίας έχει σοβαρά προβλήματα βατότητας,
ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία και μη
ασφαλής προσπελασιμότητα προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής .
Οι ανωτέρω συνθήκες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στις συνθήκες
εργασίας (δυσκολία πρόσβασης στις αγροτικές τους ιδιοκτησίες)

του αγροτικού

πληθυσμού όσο και στην ποιότητα ζωής του.
Στόχος λοιπόν είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τον αγροτικό
πληθυσμό για την ενίσχυση της αγροτικής οδοποιίας της περιοχής παρέμβασης.
Η οδός που έχει επιλεγεί για την κατασκευη ασφαλτοτάπητα, η οποία
διασχίζει το αγρόκτημα Κ. Νευροκοπίου και Περιθωρίου, στο μέσον περίπου της
καλλιεργούμενης έκτασης του λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου, συνδέοντας την
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επαρχιακή οδό Κ. Νευροκοπίου-Βαθυτόπου στο ύψος του Δασωτού, κάθετα με τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέει τον οικισμό του Οχυρού με τον Οικισμό του
Περιθωρίου(δρόμος

που

διασχίζει

κατά

μήκος

στον

μέσον

περίπου

την

καλλιεργούμενη έκταση του λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου.
Με το παρόν έργο δημιουργείται ένα πλέγμα ασφαλτοστρωμένων δρόμων
που δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για τους καλλιεργητές γης, επιτυγχάνοντας την
επίτευξη του στόχου της πρόσκλησης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την μείωση
του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση
των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά
των ευπαθών προϊόντων. Το έργο αυτό θα εξυπηρετεί γεωργικές καλλιέργειες και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα Αγροκτήματα Κ. Νευροκοπίου, Περιθωρίου,
Λευκογείων, αλλά και των αγροκτημάτων Οχυρού και Δασωτού, τα οποία
γειτνιάζουν με την χάραξη της οδού. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς
προσπελασιμότητας

στις

γεωργικές

και

κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις,

στις

αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση
και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη
διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα των δημοτών.
Γ)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα πρόταση προβλέπεται η βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
υφιστάμενων οδών στα αγροκτήματα των ΤΚ Νευροκοπίου & Περιθωρίου , μήκους
3.465,00 μέτρων και Λευκογείων, μήκους 165,00 μέτρων, που θα έχει ως
αποτέλεσμα τη

διευκόλυνση της

προσβασιμότητας στις

γεωργικές

εκμεταλλεύσεις.
Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:


Εργασίες οδοστρωσίας ( εκσκαφή, κατασκευή υπόβασης, κατασκευή

βάσης),


Τοποθέτηση οδικής σήμανσης και



Διάστρωση ασφαλτικού τάπητα.

ΔΔ_117_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ.DOC Σελίδα 3 από 4

Στο αγρόκτημα Κ. Νευροκοπίου θα κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 5,50
μέτρα και ασφαλτικός τάπητας 4,80 μέτρων.
Στο αγρόκτημα Περιθωρίου θα κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 5,50 μέτρα
και ασφαλτικός τάπητας 4,80 μέτρων.
Στο αγρόκτημα Λευκογείων θα κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 5,50 μέτρα
και ασφαλτικός τάπητας 4,80 μέτρων.
Οι προβλεπόμενες εργασίες, μαζί με τις ποσότητες, αναφέρονται αναλυτικά
στην επισυναπτόμενη προμέτρηση του έργου

Κ. Νευροκόπι, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
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