
Κλάδος Υπεραζηικών και Αγροηικών Δρόμων 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κιάδνπ απηνχ πεξηιακβάλνπλ κειέηεο νδηθψλ έξγσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Αλαπηχμεσο, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε κειεηψλ πνπ γίλνληαη απφ Ηδηψηεο 

Μειεηεηέο. Δπίζεο γίλεηαη δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία: 

 

 

 Απαιινηξίσζεο ηεο γεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νδηθψλ έξγσλ, 

 Δπηζηξνθήο γεο σο πιενλάδνπζα ή αηηεκάησλ γηα αληαιιαγή θξαηηθήο γεο κε 

ηδησηηθή πεξηνπζία. 

 Αγσγέο θαη Πξνζθπγέο αλαθνξηθά κε απαιινηξησζείζα γε. 

  

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ κειεηψλ νδηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη πην θάησ δηαδηθαζίεο: 

 

α)  Αλαιπηηθή ρσξνκεηξία θαηά κήθνο ηεο πξνηεηλφκελεο νξηδφληηαο ράξαμεο γηα θάζε 

έξγν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνηχπσζεο πθηζηάκελσλ δξφκσλ, ππνζηαηηθψλ, 

ππεξεζηψλ θιπ, ηαρπκεηξία θαη πςνκεηξήζεηο.  

β) Δηνηκαζία ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ βάζεη ησλ ρσξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μεηαμχ άιισλ ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ νξηδνληηνγξαθία, 

ηε κεθνηνκή θαη ηηο δηαηνκέο ηνπ δξφκνπ, ηε κειέηε ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηηο 

πδξνινγηθέο κειέηεο, ηηο απνρεηεχζεηο, ηηο κειέηεο γεθπξηψλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο.  

γ)  Σπληνληζκφο κε ηηο δηάθνξεο Υπεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο γηα κεηαθίλεζε 

πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ δξφκσλ θαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ ησλ Υπεξεζηψλ.  

δ)  Σπκπιήξσζε ησλ ηειηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, εηνηκαζία αλαιπηηθψλ δειηίσλ 

πνζνηήησλ θαη εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο.  

ε) Δηνηκαζία θηεκαηνινγηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο απαιινηξηψζεηο. 

 

Τα θπξηφηεξα έξγα ηνπ Κιάδνπ είλαη: 

 

1. Αλαβάζκηζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ (Τκήκα Λεπθσζία-Αιάκπξα) 

ζε 6 ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη θαηαζθεπή θφκβσλ παξά ην Γ.Σ.Π. θαη ζηε 

δηαζηαχξσζε κε ηε Λεσθφξν Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. 

2. Πεξηκεηξηθφο Απηνθηλεηφδξνκνο Λεπθσζίαο. 

3. Απηνθηλεηφδξνκνο Πάθνπ-Πφιεο. 

4. Απηνθηλεηφδξνκνο Λεκεζνχ-Σατηηά. 

5. Απηνθηλεηφδξνκνο Λεπθσζίαο-Παιαηρσξίνπ. 

6. Απηνθηλεηφδξνκνο Αζηξνκεξίηε-Δπξχρνπ. 

7. Κάζεηνο δξφκνο πνπ ζπλδέεη ην Νέν Ληκάλη Λεκεζνχ κε ηνλ Απηνθηλεηφδξνκν 

Λεκεζνχ-Πάθνπ Φάζε ΗΗ – Τκήκα Α. 

8. Γξφκνο απφ ηνλ πνηακφ Έδνπζαο κέρξη ην αεξνδξφκην Πάθνπ. 

9. Γξφκνο Λεκεζνχ-Αγξνχ: 

 (α) Παξαθακπηήξηνο Καινχ Φσξηνχ θαη Εσνπεγήο. 

 (β) Τκήκα Κάησ Μχινο-Αγξφο. 

10. Γξφκνο Απδήκνπ-Πάρλαο. 

11. Γξφκνο Ληκλάηε-Αγίνπ Μάκα Τξηκήθιελεο. 

12. Γξφκνο Πιαηξψλ-Πξνδξφκνπ. 

13. Γξφκνο Κειιάθη-Δπηαγψληα. 



14. Πεξηβαιινληηθή θαη Τερλννηθνλνκηθή Μειέηε δξφκνπ Σατηηά-Καξβνπλά. 

15. Γξφκνο Γεξκαζφγεηαο-Αθξνχληαο-Γηεξψλαο. 

16. Γξφκνο πξνο Αξραία Μλεκεία Βειηίσζε δξφκνπ πξνο εθθιεζία ηεο Πνδίζνπ ζηε 

Γαιάηα (Τνηραξάθηα – δηαπιάηπλζε δξφκνπ) 

17. Δίζνδνο Αγίαο Βαξβάξαο. 

18. Γξφκνο πξνζπέιαζεο πξνο Μέληθν απφ ηνλ παιαηφ δξφκν Λεπθσζίαο-Αθαθίνπ. 

19. Ζρνπεηάζκαηα. 

20. Γξφκνο Οξκήδεηαο-Απγφξνπ. 

21. Παξαθακπηήξηνο Πειελδξίνπ. 

22. Βειηίσζε ηνπ δξφκνπ Μνλάγξη-Πέξα Πεδί 

23. Γηάλνημε πξφζβαζεο πξνο ηελ νδφ Μηράιε Εαβνχ απφ αληζφπεδν θφκβν Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ. 

 

Μέζα ζην 2010 νινθιεξψζεθε ε κειέηε ησλ έξγσλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

 

Α/Α 

 

 

ΕΡΓΟ 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 Γξφκνο Λεκχζνπ-Παιηφκπινο-Αγ. Γεκήηξηνο €3.469.000,00 

 

2 Γξφκνο Βπδαθηάο-Καλλάβηα (Βειηίσζε Σηξνθψλ) €400.000,00 

 

3 Οδφθξαγκα Πχξγνπ €100.000,00 

 

4 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ερνπεηαζκάησλ ζηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ παξά ην ρσξηφ 

Αιάκπξα Φάζε Α’ 

€900.000,00 

 

 

 

5 Κπθιηθφο Κφκβνο ζηε δηαζηαχξσζε ηνπ παιαηνχ δξφκνπ 

Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ κε ην δξφκν πξνο δχγη θαη Καιαβαζφ 

€500.000,00 

 

 

 

6 Γξφκνο Σίκνπ-Λάζα €500.000,00 

 

7 Καηνιίζζεζε Ναηάο €900.000,00 

 

8 Γξφκνο Πιαηξψλ-Πξνδξφκνπ €612.870,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ €7.381.870,00 

 


