1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΗΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ

ΔΡΓΟ : ΒΔΛΣΗΩΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΟΓΩΝ
ΣΗ Σ.Κ. ΥΑΡΑΤΓΖ ΚΑΗ ΜΑΝΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ
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1.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Η κειέηε αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ππαξρόλησλ
αγξνηηθώλ ρσκαηόδξνκσλ πνπ επξίζθνληαη ζηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο
Υαξαπγήο θαη Μάλεζη ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα
αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνύο ησλ ΟΜΟΔ, βάζεη ηεο ιεηηνπξγηθήο
θαηάηαμεο απηώλ, από πιεπξάο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο
ράξαμεο, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ηελ δηαπιάηπλζε, όπνπ ρξεηάδεηαη
ρσξίο λα ζίγνληαη όκνξεο ηδηνθηεζίεο, ησλ ππαξρόλησλ δξόκσλ
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζηαζεξό πιάηνο βάζεη ησλ ηππηθώλ
δηαηνκώλ από ηηο ΟΜΟΔ.
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2.

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ.

2.1.

Υωρονομική ηοποθέηηζη ηων οδών .
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Η κειεηώκελε αγξνηηθή νδόο Υαξαπγή – Πνιπιίκλην, έρεη θαηεύζπλζε
από Βόξεηα πξνο Ννηηναλαηνιηθά θαη ρσξνζεηείηαη λόηηα ηνπ Οηθηζκνύ
Υαξαπγή. Σν κέζν πςόκεηξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη 310,00 κέηξα.
Ο ππάξρνλ ρσκαηόδξνκνο μεθηλά από ην Νόηην άθξν ηνπ Οηθηζκνύ θαη
θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνιπιηκλίνπ. Η ππάξρνπζα ρσκάηηλε νδόο
έρεη κέζν πιάηνο 4,50 κέηξα, ζε όιν ην κήθνο ηεο. Ο θπθινθνξηαθόο
θόξηνο είλαη κεγάινο ηνπο ζεξηλνύο θαη ηνπο θζηλνπσξηλνύο κήλεο
ιόγσ ησλ αγξνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ, ελώ ηνλ ππόινηπν ρξόλν έρεη
κέηξην θπθινθνξηαθό θόξην. Σν κήθνο ηεο νδνύ είλαη 1069,36 κέηξα.
Η κειεηώκελε αγξνηηθή νδόο ζην Μάλεζη, έρεη θαηεύζπλζε από Βόξεηα
πξνο Νόηηα θαη ρσξνζεηείηαη ζηα ινθώδε ηκήκαηα πνπ επξίζθνληαη
λνηηναλαηνιηθά ηεο Σ.Κ. Μάλεζη. Σν κέζν πςόκεηξν ηεο πεξηνρήο
κειέηεο είλαη 200,00 κέηξα. Ο ππάξρνλ ρσκαηόδξνκνο μεθηλά από ην
Ννηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ Οηθηζκνύ Μάλεζη θαη θαηαιήγεη πιεζίνλ ηνπ
Ιεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Η ππάξρνπζα ρσκάηηλε νδόο έρεη κέζν
πιάηνο 4,00 κέηξα ζε όιν ην κήθνο ηεο. Ο θπθινθνξηαθόο θόξηνο ηεο
νδνύ είλαη κέηξηνο, όινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο εθηόο από ηελ ρξνληθή
πεξίνδν ζπγθνκηδήο ηεο ειηάο, όπνπ ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο είλαη
πνιύ κεγάινο. Σν κήθνο ηεο νδνύ είλαη 1453,38 κέηξα.

2.2.

Καιρικές ζσνθήκες .
Σν θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη ζηηο δπν (2) πεξηνρέο, ησλ κειεηώκελσλ
αγξνηηθώλ

νδώλ,

είλαη

ζρεηηθά

ήπην

κε

ιίγεο

αιιά

έληνλεο

βξνρνπηώζεηο ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, θπξίσο. Σα όκβξηα κέζσ
ιεθαλώλ απνξξνήο θαη βαζηώλ γξακκώλ (θπξίσο) πνπ ρσξνζεηνύληαη
θαηά κήθνο ησλ κειεηνύκελσλ νδώλ, νδεγνύληαη ζηηο θαηάληε
πεξηνρέο. Μόλν ην ηκήκα Υαξαπγή – Πνιπιίκλην έρεη αξθεηέο βαζηέο
γξακκέο,

όπνπ

κέζσ

ησλ

ηερληθώλ

(ζσιελσηνί

νρεηνί)

πνπ

πξνηείλνπκε, απνξξένπκε ηηο αλάληε πεξηνρέο.

2.3.

Προζαρμογή ζηο ηοπίο .
Οη ραξάμεηο ησλ κειεηώκελσλ νδώλ, πξνζαξκόδνληαη απόιπηα ζην
θπζηθό θαη κνξθνινγηθό αλάγιπθν ησλ πεξηνρώλ πνπ δηαηξέρνπλ,
αθνύ

αθνινπζνύλ

ηνπο

ππάξρνληεο

ρσκαηόδξνκνπο,

όπνπ

νπνηαδήπνηε απόθιηζε από ην νξηδνληηνγξαθηθό ίρλνο απηώλ ζα καο
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νδεγνύζε ζε αξρηθή δηάλνημε, ην νπνίν δελ είλαη επηζπκεηό. ην
ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ όπνπ βειηηώλνπκε ηνύο ππάξρνληεο δξόκνπο,
αθνινπζνύκε θαηά ην κέηξν πνπ καο επηηξέπεη ε γεσκεηξία ησλ λέσλ
ραξάμεσλ λα πξνζαξκνζηνύκε ζην ππάξρνλ αλάγιπθν θαη λα κελ
δεκηνπξγήζνπκε ρσκαηνπξγηθά έξγα.
Σα νξύγκαηα έρνπλ θιίζε 1:1 ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη ζην ηνπίν. Σα
ειάρηζηα επηρώκαηα έρνπλ θιίζε 2:3, όπνπ επίζεο ζα αλαπηπρζνύλ
απηνθπή θπηά, ώζηε λα γίλεη γξήγνξε ε βιάζηεζε ησλ επηρσκάησλ .
Σνπο αγξνηηθνύο δξόκνπο πνπ δηαζηαπξώλνπκε ηνπο δηακνξθώλνπκε
κε αζθαιηηθό ζηελ πεξηνρή πξνζαξκνγήο, ώζηε λα έρνπλ νκαιή
πξόζβαζε ζηηο κειεηώκελεο νδνύο.

4.

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ
ύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ (ΟΜΟΔ-Υ) νη ππό
κειέηε νδόο θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα Α. Η νκάδα Α πεξηιακβάλεη
νδνύο πνπ δηαηξέρνπλ πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηε
ζύλδεζε

θαη

κε

πεξηνξηζκνύο

ζηελ

εμππεξέηεζε

παξνδίσλ

ηδηνθηεζηώλ.
Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία
νδνύ ΑV (νδόο αγξνηηθέο).
Η επηηξεπόκελε ηαρύηεηα (Vεπ) πξνζδηνξίδεηαη ζηα <=30km/h ελώ ε
ηαρύηεηα κειέηεο (Ve) είλαη 30km/h.
ηελ παξνύζα κειέηε, γίλνληαη εμαηξέζεηο, γηαηί ζέινπκε ζην ζύλνιν
ηεο κειεηώκελεο νδνύ λα ππάξρεη εμππεξέηεζε ησλ παξνδίσλ
ηδηνθηεζηώλ.
Η ράξαμε ηεο αγξνηηθήο νδνύ Υαξαπγή – Πνιπιίκλην μεθηλά ζηε Υ.Θ.
0+000,00, από ην λόηην άθξν ηνπ Οηθηζκνύ Υαξαπγήο, ζηε ζπκβνιή
δύν νδώλ πνπ επξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγίαο Κπξηαθήο θαη
θαηαιήγεη ζηε Υ.Θ. 1+039,36, ζην Πνιπιίκλην. Η νξηδνληηνγξαθηθή
ράξαμε είλαη ηεηακέλε, απνηειείηαη από 32 θνξπθέο πνιπγσληθήο,
όπνπ

βειηηώλνπκε

ηα

νξηδνληηνγξαθηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηνπ

ππάξρνληνο ρσκαηόδξνκνπ. Γη’ απηό απνηειείηαη από θακπύιεο κε
κέηξηεο αθηίλεο θακππιόηεηαο θαη επζύγξακκα ηκήκαηα ηα νπνία
αλαπηύζζνληαη ελδηάκεζα. Οη αθηίλεο θακππιόηεηαο είλαη εληόο ησλ
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πξνδηαγξαθώλ γηα ηε θαηεγνξία ηεο νδνύ θαη ηε ηαρύηεηα κειέηεο,
εθηόο από κία αθηίλα θακππιόηεηαο ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδό πνπ
νδεγεί γηα ηε Μαπξόιηκλα, όπνπ έρνπκε ππνρξεσηηθή αιιαγή πνξείαο,
κε απνηέιεζκα ε αθηίλα λα είλαη κηθξή, γη’ απηό θαη εθεί εθαξκόδνπκε
δηαπιάηπλζε ηνπ θπθινθνξνύκελνπ νδνζηξώκαηνο.
Η ράξαμε ηεο αγξνηηθήο νδνύ ζην Μάλεζη μεθηλά από ηε Υ.Θ. 0+000,
ζηα όξηα ηνπ Οηθηζκνύ Μάλεζη θαη θαηεπζπλόκελε λόηηα θαηαιήγεη
πιεζίνλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Υ.Θ. 1+453,38, ζην
ηέινο ηεο κειέηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Η νξηδνληηνγξαθηθή
ράξαμε είλαη πνιύ ηεηακέλε απνηειείηαη από 30 θνξπθέο πνιπγσληθήο
κε ελδηάκεζεο θακπύιεο κε αθηίλεο θακππιόηεηαο πνπ επξίζθνληαη
εληόο ησλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηε ηαρύηεηα κειέηεο
ηεο νδνύ. Η νξηδνληηνγξαθηθή ράξαμε αθνινπζεί απόιπηα ηνλ
ππάξρνληα ρσκαηόδξνκν, κε κηθξέο δηνξζώζεηο ζηελ ππάξρνπζα
ράξαμε.

5.

ΜΖΚΟΣΟΜΖ
Όιεο νη ραξάμεηο, πςνκεηξηθά, θηλνύληαη επί ησλ ππαξρόλησλ
αγξνηηθώλ ρσκαηόδξνκσλ. Απηό θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ζθόπηκν γηαηί νη
κειεηώκελεο νδνί πξέπεη λα έρνπλ νκαιή πξόζβαζε ζηηο όκνξεο
αγξνηηθέο ηδηνθηεζίεο.
Η θιίζεηο ηεο εξπζξάο θαζώο θαη ηα θαηαθόξπθα ηόμα ζπλαξκνγήο
απηώλ, έρνπλ ηηκέο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε αγξνηηθώλ
κεραλεκάησλ θαη ππνινίπσλ νρεκάησλ πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηηο
εθηάζεηο πνπ εμππεξεηνύληαη αιιά παξάιιεια βνεζνύλ θαη ζηελ
απνξξνή νκβξίσλ απν ηελ θπνθνξνύκελε νδό .
Δπνκέλσο

ε

πςνκεηξηθή

ράξαμε,

κειεηήζεθε

κε

ηε

κέγηζηε

πξνζπάζεηα ώζηε λα έρνπκε απνδεθηέο θαηά κήθνο θιίζεηο θαη
θαηαθόξπθα ηόμα ζπλαξκνγήο, λα δεκηνπξγήζνπκε κηθξά εθρώκαηα
θαη λα έρνπκε πνιύ κηθξά έσο κεδεληθά επηρώκαηα ζην ζύλνιν ησλ
ππό κειέηε νδώλ. Παξάιιεια λα απνθαζίζηαληαη νη ρσκαηόδξνκνη
πνπ δηαζηαπξώλνληαη. Οη κεθνηνκηθέο θιίζεηο θαη ηα θαηαθόξπθα ηόμα
ζπλαξκνγήο

πνπ

εθαξκόδνπκε

είλαη

εληόο

ησλ

νξίσλ

πξνβιεπόκελσλ πξνδηαγξαθώλ, κε ηηο παξεθθιίζεηο πνπ ηζρύνπλ.

ησλ
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6.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΓΗΑΣΟΜΖ
Η ηππηθή δηαηνκή ηεο νδνύ Υαξαπγή – Πνιπιίκλην είλαη ε δίηρλε
δηαηνκή

ζπλνιηθνύ

πιάηνπο

νδνζηξώκαηνο

5,00κ..

Γηα

ηηο

θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη επαξθήο.
ε εκηδηαηνκή έρνπκε επηθάλεηα νδνζηώκαηνο κε πιάηνο 2,50κ.
(βιέπε ζρέδην ηππηθώλ δηαηνκώλ Σ.Γ.1). Γηα λα έρνπκε πην γξήγνξε
απνξξνή νκβξίσλ εθαξκόζακε επίθιηζε ηεο νδνύ 2,50% κε εληαία
θιίζε (κνλνθιηλήο δηαηνκή) πξνο ηελ ηάθξν ώζηε λα θαηεπζύλνπκε ηα
όκβξηα ύδαηα πξνο ηελ ηάθξν θαη θαηόπηλ λα ηα νδεγνύκε ζηνπο
θπζηθνύο απνδέθηεο ή πξνο ην επίρσκα ώζηε λα θαηαθιύδνπλ ηηο
θαηάληε πεξηνρέο.
ην επίρσκα ζπλερίδνπκε ηελ βάζε ηεο νδνζηξσζίαο γηα 0,30κ.εθηόο
ηνπ αζθαιηηθνύ, όπνπ ηα όκβξηα θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ ηξηγσληθή
επελδεδπκέλε ηάθξν. ε άιιεο πεξηπηώζεηο όπνπ ε επίθιηζε νδεγεί ηα
όκβξηα πξνο ην επίρσκα, θαηαζθεπάδνπκε επέλδπζε πξαλνύο
νδνζηξσζίαο, πιάηνπο 0,60 κ.. Οη θιίζεηο ησλ πξαλώλ ζε επίρσκα
είλαη 2:3 (ύςνο:πιάηνο).
Όηαλ ε νδόο επξίζθεηαη ζε έθρσκα ε πιεπξηθή δηακόξθσζε είλαη
επελδεδπκέλε ηξηγσληθή ηάθξνο, όηαλ ε επίθιηζε είλαη πξνο ην
έθρσκα, ελώ θαηαζθεπάδνπκε επελδεδπκέλε ηάθξν αλάληε, όηαλ ε
επίθιηζε είλαη πξνο ην επίρσκα.
Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ εδάθνπο είλαη 70% γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο θαη
30% βξαρώδεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ νη πξνκεηξήζεηο ησλ
αλαιπηηθώλ ρσκαηηζκώλ.
Η ηππηθή δηαηνκή ηεο νδνύ Μάλεζη είλαη ε δίηρλε δηαηνκή ζπλνιηθνύ
πιάηνπο νδνζηξώκαηνο 4,00κ., κε επίθιηζε κνλνθιηλή. Γηα ηηο
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη επαξθήο.
Γηα λα έρνπκε πην γξήγνξε απνξξνή νκβξίσλ εθαξκόζακε
επίθιηζε ηεο νδνύ 2,50% κε εληαία θιίζε (κνλνθιηλήο δηαηνκή), ζηε
αγξνηηθή νδό ζην Μάλεζη θαη 2,00% κε εληαία θιίζε (κνλνθιηλήο
δηαηνκή).
ε εκηδηαηνκή έρνπκε επηθάλεηα νδνζηώκαηνο κε πιάηνο 2,00κ (βιέπε
ζρέδην ηππηθώλ δηαηνκώλ Σ.Γ.1).
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ην επίρσκα όπνπ ε επίθιηζε νδεγεί ηα όκβξηα πξνο ην επίρσκα,
θαηαζθεπάδνπκε επέλδπζε πξαλνύο νδνζηξσζίαο, πιάηνπο 0,60 κ..
Οη θιίζεηο ησλ πξαλώλ ζε επίρσκα είλαη 2:3 (ύςνο:πιάηνο).
Όηαλ ε νδόο βξίζθεηαη ζε έθρσκα ε πιεπξηθή δηακόξθσζε είλαη
επελδεδπκέλε ηξηγσληθή ηάθξνο, όηαλ ε επίθιηζε είλαη πξνο ην
έθρσκα, ελώ θαηαζθεπάδνπκε επελδεδπκέλε ηάθξν αλάληε, όηαλ ε
επίθιηζε είλαη πξνο ην επίρσκα.
Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ εδάθνπο ζην Μάλεζη είλαη 70% γαηώδεο ή
εκηβξαρώδεο θαη 30% βξαρώδεο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ νη
πξνκεηξήζεηο ησλ αλαιπηηθώλ ρσκαηηζκώλ.
Σν πάρνο ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε όιεο ηηο αγξνηηθέο νδνύο είλαη
ζπλνιηθά 0,250κ. θαη απνηειείηαη από:
0,05κ. αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο
0,10κ. βάζε
0,10κ. ππόβαζε

7.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
ηελ αγξνηηθή νδό Υαξαπγή – Πνιπιίκλην ιόγσ ηνπ κνξθνινγηθνύ
αλαγιύθνπ ηεο πεξηνρήο πξνηείλνπκε ηελ θαηαζθεπή, ηεζζάξσλ (4)
ζσιελσηώλ

νρεηώλ,

όπνπ

ζε

ζπλδπαζκό

κε

ηηο

ηξηγσληθέο

επελδεδπκέλεο ηάθξνπο (GUTTER), απνξξέεη ε αλάληε πεξηνρή θαη
απνζηξαγγίδεηαη ην νδόζηξσκα. ηα ππόινηπα ηκήκαηα ε απνξξνή
ησλ νκβξίσλ ησλ αλάληε πεξηνρώλ θαζώο θαη ε απνζηξάγγηζε ηνπ
νδνζηξώκαηνο γίλεηαη απεπζείαο ζηηο θαηάληε πεξηνρέο

κέζσ

επηρσκάησλ, πξνζηαηεύνληαο ην πξαλέο ηεο νδνζηξσζίαο θαη ην
επίρσκα κε ηελ θαηαζθεπή επέλδπζεο πξαλνύο νδνζηξσζίαο ή κέζσ
ηξηγσληθώλ ηάθξσλ ή επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ αλάληε.
ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πξνηείλνπκε δύν ηνίρνπο αληηζηήξημεο, ν έλαο
θαηάληε ύςνπο 1,20 κ., από ην έδαθνο θαη κήθνπο 21,28 κ. θαη ν άιινο
αλάληε, ύςνπο 1,00 κ., από ην έδαθνο θαη κήθνπο 52,94 κ.
ηελ αγξνηηθή νδό Μάλεζη ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ ησλ αλάληε
πεξηνρώλ θαζώο θαη ε απνζηξάγγηζε ηνπ νδνζηξώκαηνο γίλεηαη
απεπζείαο

ζηηο

θαηάληε

πεξηνρέο

κέζσ

ησλ

επηρσκάησλ

πξνζηαηεύνληαο ην πξαλέο ηεο νδνζηξσζίαο θαη ην επίρσκα κε ηελ
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θαηαζθεπή επέλδπζεο πξαλνύο νδνζηξσζίαο ή κέζσ ηξηγσληθώλ
ηάθξσλ ή επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ αλάληε.
Θα αλαθέξνπκε όηη ζηηο ηξηγσληθέο επελδεδπκέλεο ηάθξνπο, ζηηο
επελδεδπκέλεο ηάθξνπο αλάληε θαζώο θαη ζηελ επέλδπζε ηνπ
πξαλνύο ηεο νδνζηξσζίαο, έρνπκε πξνηείλεη λα γίλεη νπιηζκόο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο κε δνκηθό πιέγκα, όπσο αλαθέξνπκε θαη ζηελ
αλαιπηηθή

πξνκέηξεζε

ησλ

ηερληθώλ.

Δπίζεο

ζηνπο

ηνίρνπο

αληηζηεξίμεσο ζηνπο πηεξπγόηνηρνπο θαη ζηα θξεάηηα έρνπκε πξνηείλεη
λα γίλεη κόλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε.
Όια ηα ηερληθά αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ησλ ηερληθώλ έξγσλ .

8.

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΤΝΘΖΚΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
Οινη νη αγξνηηθνί δξόκνη θαηαζθεπάδνληαη, θαηά όιν ην κήθνο ηνπο, επί
ησλ ππαξρόλησλ ρσκαηόδξνκσλ, θύξηα. ηελ νπζία γίλεηαη βειηίσζε
κε δηαπιάηπλζε, όπνπ είλαη εθηθηό, ησλ ππαξρόλησλ ρσκαηόδξνκσλ .
Η θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεη ηνπο κήλεο πνπ δελ γίλνληαη αγξνηηθέο
εξγαζίεο θαη ζα πξέπεη, κε θαηάιιειε εξγνηαμηαθή ζήκαλζε, λα έρεη
γίλεη ε εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο πξνο άιιεο αγξνηηθέο νδνύο πνπ δελ
επεξεάδνληαη από ηελ θαηαζθεπή ησλ δξόκσλ. Καηά ηελ θάζε ηεο
θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε εξγνηαμηαθή, νξηδόληηα
θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε.
Η νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ράξαμε πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά
ηελ θαηαζθεπή ησλ ππό κειέηε δξόκσλ ζεσξνύληαη ηθαλέο λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ θπθινθνξνύκελσλ νρεκάησλ, γηα
νκαιή θαη αζθαιή θπθινθνξία.
Σα πξντόληα εθζθαθώλ, γαηώδε/εκηβξαρώδε θαη βξαρώδε, ηα νπνία
είλαη πεξηζζεύνπλ κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε κέξνο απηώλ σο επηρώκαηα,
ζα κεηαθεξζεί ζηε λέα κνλάδα Α.Δ.Κ.Κ. Μεζζελίαο «Κνπηαιάο» ε
νπνία επξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Μειηγαιά Μεζζελίαο, ζε απόζηαζε
42 km από ηελ αγξνηηθή νδό ζηε Σ.Κ. Υαξαπγήο θαη απόζηαζε 27 km
από ηελ αγξνηηθή νδό ζηε Σ.Κ. Μάλεζη.
Η

απόζηαζε

ηνπ

ρώξνπ

ιήςεσο

αδξαλώλ

πιηθώλ

(πιηθώλ

νδνζηξσζίαο) είλαη 39 ρηιηόκεηξα, ελώ ε απόζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ
παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο είλαη 41 ρηιηόκεηξα. Όιεο νη απνζηάζεηο
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ησλ ρώξσλ ιήςεσο ησλ πιηθώλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθώλ, έρνπλ
ππνινγηζζεί σο κέζεο απνζηάζεηο ησλ πεξηνρώλ θαηαζθεπήο ησλ
αγξνηηθώλ νδώλ ζπλππνινγίδνληαο θαη ηελ πνζόηεηα πνπ απαηηείηαη
γηα ην θάζε ηκήκα.
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