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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού στην 

Δ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ του Δήμου Δίου - Ολύμπου μήκους 560,00μ  (Από σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 

369612.07  ,  4448488.74  έως   σημείο με συντεταγμένες  369158.20  ,  4448550.95) 

     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 και η ασφαλή μεταφορά 

γάλακτος στην μεταποιητική μονάδα (τυροκομείο). 

 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η κατασκευή του έργου χωροθετείται στη Δ.Κ. Καρίτσας 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 δύο 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. 

 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 
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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 και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω ενός ολοκληρωμένου  αγροτικού  

οδικού δικτύου.  

 

2.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:  

    Πρόκειται να γίνουν εργασίες εκσκαφής  εδαφών για την προετοιμασία της οδού για 

οδοστρωσία. Οι ποσότητες των εκσκαφών 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 τρεις 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 560,22 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. 

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 
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λατομείο του Λιτοχώρου, το οποίο βρίσκεται στα 9 Km περίπου από την Καρίτσα 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 τρεις ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται στην υπό μελέτη περιοχή παράπλευρα με την οδό, 

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

Στο σκαρίφημα 1.  που ακολουθεί φαίνονται οι προσβάσεις στις 3 ιδιοκτησίες. 

 

Σκαρίφημα 1. 
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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. 

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 

10εκ..Η πλάκα σκυροδέματος θα έχει διαστάσεις 4.00 m μήκος , 3.00 m πλάτος και 0.20 m πάχος. 

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  κάτοψη και τομές  του τεχνικού έργου που πρόκειται να κατασκευασθεί.  

 

Σκαρίφημα 2. 
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Σκαρίφημα 3. 

 

 

Σκαρίφημα 4. 
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4.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:  

Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 6,00 μέτρα και  περιλαμβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας 2,50 

μέτρων η καθεμιά και πλέον αυτών 0,50  μέτρα έρεισμα.  

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 5. 

 

4.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 

Το παρών κεφάλαιο της Τεχνικής Έκθεσης έχει συνταχθεί για να τεκμηριωθεί η απόκλιση της 

διατομής του οδοστρώματος της προτεινόμενης πράξης, από τις ΟΜΟΕ και τις προδιαγραφές της 

Εγκυκλίου 41/2005 όπου διαφαίνεται αποδεκτή διατομή πλάτους 3.5μ μέχρι 6.5μ. Ειδικότερα στο 

προτεινόμενο έργο, το πλάτος του οδοστρώματος είναι 6,00 μέτρα και θα περιλαμβάνει δυο 

λωρίδες κυκλοφορίας 2,50 μέτρων και πλέον αυτών από 0,50  μέτρα έρεισμα. 
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Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης: 

Ειδικότερα η υπό μελέτη υφιστάμενη οδός, κατατάσσεται στην κατηγορία AV, σε εκτός σχεδίου 

περιοχή που παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης παρόδιων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 

παράλληλα συνδέει την περιοχή με την πρότυπη μεταποιητική τυροκομική μονάδα η οποία 

συλλέγει σε καθημερινή βάση πρόβειο και γίδινο γάλα, το οποίο προέρχεται από επιλεγμένες 

τοπικές φάρμες, τα ζώα των οποίων βόσκουν στους πρόποδες του Ολύμπου. Η συλλογή γίνεται 

από σύγχρονα βυτία τελευταίας τεχνολογίας όπως ορίζει η Ε.Ε.. Το γάλα μεταφέρεται στο 

σύγχρονο ιδιόκτητο τυροκομείο της εταιρίας όπου υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο από 

πιστοποιημένο χημείο προκειμένου να διασφαλιστεί η ανώτερη ποιότητα των προϊόντων, στη 

συνέχεια παστεριώνεται και ξεκινά η επεξεργασία του για την μεταποίηση σε διάφορα προϊόντα. 

Μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου ωρίμανσης, τα 14 παραγόμενα προϊόντα, δύο εκ 

των οποίων φέρουν τη σφραγίδα Π.Ο.Π, διανέμονται στην εγχώρια αγορά από το καταρτισμένο 

προσωπικό και τον ιδιόκτητο σύγχρονο στόλο οχημάτων της εταιρίας. Παράλληλα, σύμφωνα με 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/3389 της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, για τους αγροτικούς δρόμους που κατατάσσονται στην κατηγορία «ΑV» προτείνεται  

διατομή τύπου ε2 συνολικού πλάτους 6.5μ. Ωστόσο, στο προοίμιο του τεύχους ΟΜΟΕ-Δ, 

διατυπώνεται ότι, επειδή κανένα τεύχος οδηγιών δεν αναμένεται ότι μπορεί να καλύπτει όλες τις 

συνθήκες των οδικών έργων, μπορεί να απαιτείται αναπροσαρμογή μερικών υποδείξεων των 

οδηγιών, ανάλογα με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Όμως η απόκλιση από τους κανόνες και τις 

διαστάσεις  - διαμορφώσεις των διατομών που αναφέρονται στις οικείες οδηγίες επιτρέπεται 

μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον μια τέτοια ανάγκη αποδεικνύεται με πλήρη και 

ουσιαστική τεκμηρίωση. Ακολούθως με την Ε14-2007 εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Για τον καθορισμό της τυπικής διατομής κάθε οδικού έργου, πρέπει να προηγείται ο 

προσδιορισμός του επιπέδου εξυπηρέτησης (χωρητικότητα – λειτουργική ταχύτητα) που 

καλείται να προσφέρει με ασφάλεια το νέο έργο.  

2. Εφόσον σε ειδικές περιπτώσεις οι εκάστοτε τοπικές συνθήκες οδηγούν στην ανάγκη 

αναπροσαρμογής μερικών υποδείξεων των οδηγιών (Ο.Μ.Ο.Ε) ή και των αναφερόμενων 

στην εγκύκλιο Ε41-2005 είναι αποδεκτή η απόκλιση από τις υποδεικνυόμενες διαστάσεις 
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– διαμορφώσεις, όταν μία τέτοια ανάγκη αποδεικνύεται με πλήρη και ουσιαστική 

τεκμηρίωση. 

Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η έγκριση παρεκκλίσεων, όπου τα πλάτη των υφιστάμενων 

αγροτικών οδών δεν ξεπερνούν τα 4-5 μέτρα και είναι απόλυτα λειτουργικοί καθώς δεν υπάρχει 

μεγάλη κίνηση οχημάτων που να απαιτεί διαπλατύνσεις. Αντίστοιχες είναι και οι περιπτώσεις 

που απαιτείται αύξηση του πλάτους, μετά από οριστικοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 

που να οδηγεί τελικά σε απαίτηση διενέργειας απαλλοτριώσεων και χρονοβόρων διαδικασιών, 

με αύξηση του κόστους των έργων. 

Συνδυαστικά με τα ανωτέρω και τους στόχους του προγράμματος ενίσχυσης στο οποίο 

υποβάλλεται η προτεινόμενη πράξη εμφανίζει ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες που οδηγούν  στην 

ανάγκη αναπροσαρμογής των υποδείξεων των οδηγιών ΟΜΟΕ και Ε41-2007 και ειδικότερα για 

την ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης χαλικόστρωτης οδού πλάτος του οδοστρώματος 6,00 μέτρα  

που θα περιλαμβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας 2,50 μέτρων και πλέον αυτών από 0,50  μέτρα 

έρεισμα,  για τους κάτωθι λόγους: 

1. Ο κυκλοφοριακός φόρτος που εξυπηρετεί η αγροτική οδός αφορά στις μετακινήσεις 

οχημάτων (επιβατικών4x4, ημιφορτηγών και φορτηγών των οποίων το πλάτος δεν 

ξεπερνά τα 2.5μ)  που οδηγούν σε μεταποιητική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων και των 

καλλιεργητικών εκτάσεων περιμετρικά αυτής.  

2. Οι διαστάσεις των οχημάτων που διασχίζουν το οδόστρωμα ικανοποιούνται επαρκώς από 

το πλάτος διατομής τύπου ζ2 των ΟΜΟΕ, ενώ παράλληλα δεν αναπτύσσονται μεγάλες 

ταχύτητες δοθέντος ότι τα προϊόντα είναι ευπαθή και εύθραυστα. Άλλωστε σκοπός της 

υλοποίησης του έργου είναι η βελτίωση των υποδομών μετακίνησης των μεταποιούμενων 

προϊόντων, που σχετίζονται με την ασφαλή πέδηση, τη δυνατότητα χρήσης του δικτύου σε 

όλη τη διάρκεια του έτους , την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας 

οχημάτων (επιφάνεια επαρκούς πρόσφυσης – πέδησης, δυνατότητα διαγράμμισης, 

ομοιόμορφη απορροή ομβρίων υδάτων κλπ) και τη διατήρηση των φυσικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής. 

3. Ως προς τα ωράρια αιχμής χρήσης της οδού, δεδομένου ότι οι εμπορευματικές διανομές 

ξεκινούν κατά κανόνα τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να διαμετακομίζονται 

εγκαίρως στα εμπορευματικά κέντρα, σε αντίθεση με την έναρξη των αγροτικών εργασιών 

των καλλιεργητών και κτηνοτρόφων της περιοχής. Έτσι εξασφαλίζεται μια ομοιόμορφη 
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κατανομή των ωρών αιχμής και φόρτου με την αποφυγή σύμπτωσης των ωρών χρήσης 

μεταξύ των οχημάτων της μονάδας και των καλλιεργητών. 

4. Η παρέμβαση, διαφυλάσσει κατά το μέγιστο τα τοπικά φυσικά χαρακτηριστικά, σε 

αντίθεση με την ενδεχόμενη διαπλάτυνση που θα αύξανε το αποτύπωμα του έργου στον 

περιβάλλοντα χώρο, αλλοιώνοντας έτσι τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά στοιχεία της 

περιοχής. 

5. Η συνήθης ροή της δραστηριότητας της μονάδας και των καλλιεργητών δεν δημιουργεί 

απαιτήσεις διαπλάτυνσης και συνεπώς η κατασκευή της ασφάλτινης οδού στοχεύει στην 

ποιοτική και λειτουργική βελτίωση της οδού και όχι στην αποσυμφόρηση άλλων οδών της 

περιοχής με συνεπαγόμενη την επιβάρυνση της προτεινόμενης. Συνεπώς, αφενός 

επιτυγχάνεται ο στόχος της βελτίωσης των υποδομών αφετέρου δε, διασφαλίζεται η αρχή 

της διατήρησης του επιπέδου εξυπηρέτησης της οδού, όπως περιγράφεται στην ΟΜΟΕ-Δ 

6. Η περίπτωση απαίτησης αύξησης του πλάτους της οδού, έπειτα από χρονοβόρες 

διαδικασίες διενέργειας απαλλοτριώσεων, θα οδηγούσε σε κατακόρυφη αύξηση του 

προϋπολογισμού – κόστους κατασκευής του προτεινόμενου έργου καθιστώντας το 

ασύμφορο από πλευράς οικονομικότητας να υλοποιηθεί. Περαιτέρω, οι χρονοβόρες 

διαδικασίες απαλλοτριώσεων, δεν επιτρέπει την επίλυση των υφιστάμενων στενώσεων 

που επιβαρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής σε εύλογο χρονικό διάστημα κι 

επομένως θα λειτουργούσε επιζημίως τόσο για την επίτευξη των σκοπών του 

προγράμματος όσο και για την οικονομική ευημερία της περιοχής. Συνεπώς η επένδυση 

θα κρινόταν ασύμφορη σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο χρονικού 

προγραμματισμού. 

Συμπερασματικά, με την προτεινόμενη παρέμβαση, γίνεται χρήση των ευεργετικών εξαιρέσεων 

των εγκυκλίων και των οδηγιών κατασκευής οδικών έργων συνδυάζοντας με τρόπο 

αποτελεσματικό, ποιοτικό και οικονομικό την υφιστάμενη κατάσταση της οδού με τους στόχους 

βελτίωσης που προτείνει η μελέτη και τους στόχους της υποδράσης 19.2.5.1 :  Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του τοπικού προγράμματος 

δράσης.  
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Ειδικότερα επιτυγχάνεται: 

• Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην 

αύξηση της απασχόλησης.  

•  Η ίδρυση νέων μονάδων αλλά και η παροχή στήριξης προς υφιστάμενες µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις για τεχνολογική βελτίωση, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 

καινοτομίας του αγροδιατροφικού και αλιευτικού συστήματος και της τοπικής βιοτεχνικής 

κοινότητας. 

• Η δημιουργία προϋποθέσεων για την άρση χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. 

• Η διασύνδεση διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας και η ανάδειξη των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής, με έμφαση στους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. 

Περαιτέρω, διαφυλάσσονται οι ειδικοί στόχοι: 

1. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας με όρους ποιότητας και βιωσιμότητας 

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας της περιοχής εφαρμογής, μέσω 

του εκσυγχρονισμού, της συμπληρωματικότητας και της διαφοροποίησης του παραγωγικού 

ιστού. 

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της διασφάλισης της οικονομικής, 

κοινωνικής και χωρικής συνοχής, της ενίσχυσης / διαφοροποίησης του τοπικού εισοδήματος και 

συνακόλουθα της καταπολέμησης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

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

Τα παραπάνω φαίνονται  στο σκαρίφημα 5 και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές φαίνονται 

στο τιμολόγιο μελέτης. 

 

 



12 

 

6.ΣΗΜΑΝΣΗ: 

 Θα τοποθετηθούν 2 πινακίδες ρυθμιστικές και 2 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 72.000,00 € 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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