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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. Μελέτης: 37/ 2018 

Αρ. Πρωτ. 8178/16.6.2020 

 
 

ΕΡΓΟ:  «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς 
τομέα στην Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ του Δήμου Δίου - 
Ολύμπου» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  : 153.000,00  € 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού στην 

διανομή (1932/63-71)της Τ.Κ. Νέας Εφέσου  του Δήμου Δίου - Ολύμπου μήκους 1.716,00μ  (Από 

σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 374939.88  ,  4452235.38  έως   σημείο με συντεταγμένες  

373701.69  ,  4453422.70). 

 Το ως άνω τμήμα αγροτικής οδοποιίας συνδέει υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

και τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οριζοντιογραφίας , μηκοτομής , και τυπικής 

διατομής παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα με πολύ μικρές αλλαγές που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της μελέτης έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή νέου οδοστρώματος σταθερού 

πλάτους. 

Ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος διέρχεται μέσα από εκτάσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

του πρωτογενούς τομέα  και χωρίς να απαιτηθεί η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων με την 

εφαρμογή της μελέτης επιτυγχάνεται η διευκόλυνση πρόσβασης από τις παρακείμενες γεωργικές 

εκτάσεις καθώς και η ασφαλή μεταφορά των προϊόντων της γεωργικής εκμετάλλευσης αυτών 

στην μεταποιητική μονάδα συλλογής και τυποποίησης ακτινιδίων που δραστηριοποιείται στην 

περιοχή. 

 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η κατασκευή του έργου χωροθετείται στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου της Δημοτικής Ενότητας Δίου του 

Δήμου Δίου – Ολύμπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η Δημοτική Ενότητα Δίου είχε 

πληθυσμό 10.066 (39.21% του συνόλου) κατά την απογραφή του 2011. Η έκτασή της ανέρχεται 

σε 172,7 τετ. χλμ. με περίπου 325 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών υδάτων, μέσο σταθμικό 

υψομέτρου 63,01 μέτρα και περιλαμβάνει έξι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες εκ των οποίων 

τρεις ημιορεινές και 3 πεδινές. Πρόκειται για αμιγώς αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή, με 

έντονη τάση προς τη μεταποίηση κυρίως των αγροτικών προϊόντων, δοθέντος ότι εντός της 

δραστηριοποιούνται 2 αγροτικοί συνεταιρισμοί, μία ένωση παραγωγών και αγροτικές 

επιχειρήσεις με εξωστρεφή εμπορικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό της Δ.Ε. Δίου είναι ότι το 52,3% 

του πληθυσμού της κατατάσσεται στις παραγωγικές ηλικίες μεταξύ 20 και 59 ετών. Ωστόσο ο 

αριθμός των καταγεγραμμένων απασχολούμενων στην Δ.Ε. Δίου ανέρχεται σε 3.118 ή 30.9% του 

συνολικού πληθυσμού της εκ των οποίων 1.437 απασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία 

και τα συναφή επαγγέλματα ενώ 270 απασχολούνται στη μεταποίηση.  
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Ως εκ τούτου, οι υποδομές πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις συνδεόμενες με 

αυτές επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν καθοριστικά 

στη μεγέθυνση της τοπικής οικονομίας. Ως προς τις οδικές υποδομές, διαπιστώνεται ότι στη 

μεγαλύτερη έκτασή του το δίκτυο είναι χαλικόστρωτο ενώ τα όποια ασφαλτοστρωμένα τμήματα 

δεν συνδέονταν με τρόπο που να διευκολύνει τις εμπορευματικές διανομές. 

 Συνέπεια των ανωτέρω είναι η έκθεση των υποδομών προσβασιμότητας στις καιρικές 

συνθήκες, οι οποίες διαβρώνουν το κατάστρωμα και δημιουργούν συνεχείς απαιτήσεις 

συντήρησης που δεσμεύουν οικονομικούς πόρους, συνεπάγονται χρονοβόρες διαδικασίες, 

υποβαθμίζουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, αυξάνουν τον χρόνο μεταφοράς τους 

προς τα μεταποιητικά κέντρα, δημιουργούν πρόσθετα κόστη και πλήττουν συνολικά την 

ανταγωνιστικότητά τους. 

 Εύλογα, η ταχεία και ασφαλής μεταφορά των αγροτικών προϊόντων που στην πλειοψηφία 

τους είναι ευπαθή, σε όλη τη διάρκεια του έτους, συνδέεται με τρόπο άμεσο και αποκλειστικό με 

τη βελτίωση των υποδομών οδοποιίας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου ασφαλτοστρωμένου 

οδικού δικτύου που αποτρέπει τη δημιουργία ανισοτήτων και θέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

για την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και συμβάλλει διττά στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα. 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες άνεσης, 

ασφαλούς και ταχείας πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και της διακίνησης των 

αγροτικών προϊόντων μέσω ενός ολοκληρωμένου  αγροτικού δικτύου. 

 

2.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:  

      Πρόκειται να γίνουν εργασίες εκσκαφής  εδαφών και για την ασφαλή δράση  του 

οδοστρώματος θα γίνει επιπλέον εκσκαφή του  καταστρώματος και εξυγίανση μεταβλητού 

πλάτους και βάθους , σύμφωνα και με τις οδηγίες της  επίβλεψης και η επαναπλήρωση της με 

δάνεια υλικά . Το μέσο πλάτος των στρώσεων εξυγίανσης είναι 3,00 m και το μέσο βάθος 

περίπου 0,20m. 

Πρόκειται να γίνει προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

δανείων χωμάτων για την κατασκευή νέου επιχώματος και εν συνεχεία θα γίνει η μόρφωση και 

συμπύκνωση αυτού. Οι εργασίες περιγράφονται στο τιμολόγιο εργασιών και οι ποσότητες 

φαίνονται στα άρθρα Α-18.2 και Α-20. 
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Οι ποσότητες των εκσκαφών που θα πραγματοποιηθούν φαίνονται στους αντίστοιχους  

πίνακες υπολογισμού εκσκαφών της μελέτης και στους πίνακες προμετρήσεων των ποσοτήτων 

(άρθρο Α-2). 

Επίσης θα γίνουν εργασίες διάνοιξης τάφρου (άρθρο Α-4.1 της προμέτρησης) για την 

δημιουργία προσβάσεων σε δέκα ιδιοκτησίες που υπάρχουν παράπλευρα με το δρόμο, ώστε να 

είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτές. Οι εκσκαφές διάνοιξης τάφρου θα έχουν διαστάσεις 4,00μ. 

μήκος, 0,95μ. πλάτος και βάθος 0,95μ. περίπου. 

 Κατά μήκος του δρόμου του οποίου το συνολικό μήκος είναι 1715,56 μέτρα, θα γίνει  

καθαρισμός και μόρφωση των  πρανών και του πυθμένα της  υφιστάμενης τάφρου και στις δύο 

πλευρές του, ώστε να είναι δυνατή η απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες διαμόρφωσης 

της τάφρου φαίνονται στο άρθρο Α-14 της προμέτρησης και περιγράφονται στο αντίστοιχο 

τιμολόγιο εργασιών. 

Να σημειωθεί ότι τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν θα μεταφερθούν σε ειδικό χώρο 

απόθεσης όπου θα γίνει η απόρριψή τους. Για το σκοπό αυτό καταλληλότερο κρίνεται το 

λατομείο του Λιτοχώρου, το οποίο βρίσκεται στα 16 Km περίπου από την Έφεσο και διαθέτει 

χώρο απόθεσης για προϊόντα εκσκαφών.  

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4834/ 25-01-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,  σχετικά με την διαχείριση της περίσσειας των υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από Δημόσια έργα και τις Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β), δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της  περίσσειας των 

εκσκαφών μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

Σε κάθε περίπτωση η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται με ορθό 

περιβαλλοντικά τρόπο, ο οποίος στο συγκεκριμένο έργο θα είναι η απόθεση στο χώρο του 

Λατομείου Λιτοχώρου.  

 

3.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:  

Σε δέκα ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται στην υπό μελέτη περιοχή παράπλευρα με την οδό, 

αντιμετωπίζεται πρόβλημα πρόσβασης σε αυτές, το οποίο επιλύεται με την κατασκευή ραμπών.  

Αρχικά θα γίνει διάνοιξη της τάφρου στην οποία εν συνεχεία θα τοποθετηθεί 

τσιμεντοσωλήνας Φ400, ο οποίος θα εγκιβωτισθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Για την 

διαμόρφωση της τάφρου θα απαιτηθεί να γίνει η εκσκαφή σε ένα μήκος 4,00m,  πλάτους 

περίπου 0,95m  και βάθους περίπου 0,95 m. 
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Οι τσιμεντοσωλήνες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ400 και θα εγκιβωτισθούν με 

σκυρόδεμα C12/15. Περιμετρικά του σωλήνα το πάχος του σκυροδέματος θα είναι 20cm, όπως 

φαίνεται στο σκαρίφημα 1 που ακολουθεί. Πάνω από τον εγκιβωτισμένο σωλήνα θα 

κατασκευασθεί πλάκα σκυροδέματος πάχους 20 cm, στην οποία θα τοποθετηθεί χαλύβδινο 

πλέγμα B500C. Επειδή από την ράμπα θα διέρχονται και οχήματα, θα πρέπει να ενισχυθεί με την 

τοποθέτηση πλέγματος σε δύο στρώσεις, η οποία θα αποτελείται από οπλισμούς Φ10 ανά 

15εκ..Η πλάκα σκυροδέματος θα έχει διαστάσεις 4.00 m μήκος , 2.00 m πλάτος και 0.20 m πάχος 

και το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατηγορίας C12/15. 

Με την κατασκευή του παραπάνω τεχνικού έργου επιτυγχάνεται η πρόσβαση των κατοίκων 

στις παράπλευρες ιδιοκτησίες και η απορροή των ομβρίων δια μέσου του τσιμεντοσωλήνα.  

Παρακάτω ακολουθούν  τυπική κάτοψη και τομές  του τεχνικού έργου που πρόκειται να 

κατασκευασθεί.  

 

Σκαρίφημα 1.  
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Σκαρίφημα 2. 

 

 

Σκαρίφημα 3. 
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4.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:  

Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 3,00 μέτρα και η  προτεινόμενη οδοστρωσία περιλαμβάνει : 

α) Μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους  (η οποία φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα 

υπολογισμού μεταβλητής υπόβασης) 

β) Μια στρώση υπόβασης σταθερού πάχους 10 εκ  

γ)Μια στρώση βάσης  σταθερού πάχους 10 εκ  

Παρακάτω ακολουθεί μια τυπική σχηματική τομή της οδοστρωσίας, όπως πρόκειται να 

υλοποιηθεί. 

 

 

Σκαρίφημα 4. 

 

 

5.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 

Θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 

πλάτους 3,00μ  συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη. 



8 

 

Τα παραπάνω φαίνονται  στο σκαρίφημα 4 και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές φαίνονται 

στο τιμολόγιο μελέτης. 

 

6.ΣΗΜΑΝΣΗ: 

 Θα τοποθετηθούν 3 πινακίδες ρυθμιστικές και 3 επικινδύνων θέσεων . 

 

7.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οι αγροτικοί δρόμοι  είναι ήδη 

διανοιγμένοι και δεν προβλέπονται νέες διανοίξεις.  

 

8.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 153.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και 

του ΦΠΑ. 

Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν4412/16, τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες 

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις τις επίβλεψης.   

 

 

                     

Λιτόχωρο,   …./……/2018 

 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ 

 

 

 

Στυλίδου Μαρία 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                                    
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