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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

Η παρούσα δράση αναφέρεται στη βελτίωση αγροτικών υφιστάμενων οδών 

πρόσβασης σε περιοχές κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την 

ενίσχυση της βιωσιμότητάς των. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις εξής Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες: 

 Δημοτική Κοινότητα Χωριστής 

Προβλέπεται η βελτίωση δύο αγροτικών οδών μήκους 1.750,00 και 

800,00 μέτρων αντίστοιχα. Θα κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 

4,00 μέτρων και ασφαλτικός τάπητας 3,50 μέτρων 

 Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου 

Προβλέπεται η βελτίωση αγροτικής οδού στον ορεινό όγκο, μήκους 

670,00 μέτρων. Θα κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 4,00 μέτρων 

και θα γίνει σκυροδέτηση του οδοστρώματος σε πλάτος 3,50 μέτρων 

 Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου 

Προβλέπεται η βελτίωση αγροτικής οδού μήκους 600,00 μέτρων. Θα 

κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 4,00 μέτρων και ασφαλτικός 

τάπητας 3,50 μέτρων 

 Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού 

Προβλέπεται η βελτίωση αγροτικής οδού μήκους 650,00 μέτρων. Θα 

κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 4,00 μέτρων και ασφαλτικός 

τάπητας 3,50 μέτρων 

 Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου 

Προβλέπεται η βελτίωση αγροτικής οδού μήκους 500,00 μέτρων. Θα 

κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους 4,00 μέτρων και ασφαλτικός 

τάπητας 3,50 μέτρων 

 Οι προτεινόμενοι δρόμοι αποτελούν συνέχεια ή συνδέονται με συνεχές 

ασφαλτοστρωμένο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Η προτεινόμενη διατομή των δρόμων είναι 

η διατομή η1 (κατηγορία VI), σύμφωνα με την εγκ. 41/2005 και τις αντίστοιχες ΟΜΟΕ, 

διότι οι δρόμοι διανομής των “Αγροκτημάτων” στα οποία προβλέπεται παρέμβαση, όπως 

και οι δρόμοι του ορεινού όγκου, προβλέπονται με πλάτος τόσο ώστε μόνο αυτή η 

διατομή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η οποία (διατομή) βεβαιώνεται δια της 

παρούσας ότι είναι απολύτως λειτουργική και προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στο έργο. 



 Η υλοποίηση της Πράξης έχει ως στόχο τη 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 συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο 

ποσό 500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)  και θα αντιμετωπισθεί από  πιστώσεις του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

CPV: 45233123-7 

 
                                                          
                          Δράμα Οκτώβριος 2017 

 
                                        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                                          Ο μελετητής 
 
 
                                    Αδαμαντίδης Γεώργιος 

Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ 
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