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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 

ΕΡΓΟ:  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό να γίνει ανάλυση με τεχνικούς και 

οικονομικούς όρους της προτεινομένης χάραξης - βελτίωσης, για την τελική 

ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στις θέσεις :  

 

Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Θέση Βούλα (Α) μήκους 395,87 μέτρων. 

Θέση Παρασπόρια (Α) μήκους 1022,49 μέτρων. 

Θέση Σγάρες μήκους 641,42 μέτρων. 

Θέση Μύλος Αγίου Στεφάνου μήκους 513,49 μέτρων. 

Θέση Ζίρες - Κιρκίς μήκους 613,52 μέτρων 

Θέση Παρασπόρια (Β) μήκους 935,44 μέτρων 

Θέση Βούλα (Β) μήκους 986,41 μέτρων. 

Θέση Αλώνια μήκους 375,71 μέτρων. 

 

Συνολικό μήκος δρόμων στην Καλαμπάκα = 5.483,64 μ 

  

Τ.Κ. ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 

Δρόμος (Α) μήκους 227,49 μέτρων. 

Δρόμος (Β) μήκους 463,63 μέτρων. 

 

Συνολικό μήκος δρόμων στην Θεόπετρα = 691,12 μ 
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Τ.Κ. ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ 

Δρόμος Θέση ΣΚΕΠΑΡΙ-ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ  στο Δ.Δ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ μήκους 799 μέτρων. 

Δρόμος Θέση ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ στο Δ.Δ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ μήκους 211 μέτρων. 

Δρόμος Θέση ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ στο Δ.Δ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ μήκους 250 μέτρων 

 

Συνολικό μήκος δρόμων στο Σκεπάρι  = 1.260,00 μ 

 

Οι δρόμοι της Τ.Κ. Σκεπαρίου αποτελούν μέρος της υπ’ αριθμ. 17/2014 μελέτης 

του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Μετεώρων (η οποία με τη 

σειρά της αποτελούσε  επικαιροποίηση της 104/2009 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. 

Τρικάλων που είχε συνταχθεί για τον πρώην Δήμο Χασίων που πλέον αποτελεί 

Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μετεώρων) με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΣΙΩΝ» και όλες οι αδειοδοτήσεις για τους 

συγκεκριμένους δρόμους (Δασαρχείο, Εφορεία Αρχαιοτήτων, Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων), θα αφορούν στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΣΙΩΝ». 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΦΙΟΥ 

Δρόμος μήκους 1072,49 μέτρων. 

Συνολικό μήκος δρόμων στον οικισμό Ελαφίου = 1072,49 μ  

 

  

Β) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Βα) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

Ο παραπάνω αγροτικοί δρόμοι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση , αφού 

συντηρούνται τα τελευταία χρόνια συνεχώς από τον Δήμο Μετεώρων στην 

προσπάθεια ώστε η πρόσβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να γίνεται χωρίς 

προβλήματα.  

Όμως η υπόβαση και η βάση των παραπάνω δρόμων χρειάζεται ενίσχυση ώστε να 

μπορεί άμεσα να κατασκευαστεί ασφαλτοτάπητας, η τάφρος απορροής των 

όμβριων είναι διαμορφωμένη σωστά και δεν απαιτούνται τεχνικά έργα (όπως 

σωληνωτοί αγωγοί) γιατί εκτονώνεται σε μικρά φυσικά ρέματα και τεχνητά 

κανάλια. 
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Ββ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (υφιστάμενος δρόμος) σε βάθος 40-

50 εκ περίπου. 

Στρώση ορυκτού υλικού δανειοθαλάμων (Ε4) οπού απαιτείται πάχους 20 εκ 

Κατασκευαζόμενη από την εν λόγω μελέτη. 

Υπόβαση Πάχους 10 εκ από θραυστό λατομείου Κατασκευαζόμενη από την εν λόγω 

μελέτη. 

Βάση Πάχους 10 εκ από θραυστό υλικό λατομείου Κατασκευαζόμενη από την εν 

λόγω μελέτη. 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. Πάχους 50χλστ. Κατασκευαζόμενη από την 

εν λόγω μελέτη. 

Με την προτεινόμενη «προμελέτη» ασφαλτόστρωσης επιτυγχάνουμε:  μικρότερες 

κατά μήκος κλίσεις , πιο ήπιες στροφές (ακτίνες καμπυλών μέσα στις 

προδιαγραφές) , αύξηση του πλάτους του δρόμου (τυπική διατομή δρόμου (ΑVI) 

και διατομής (η1)) , πιο γρήγορη μετάβαση των αγροτών στις ιδιοκτησίες του και 

τέλος  οι αγροτικοί δρόμοι αποκτούν μόνιμο οδόστρωμα (άσφαλτο) και έτσι δεν θα 

απαιτείται συνεχής βελτίωση τους από τον Δήμο. 

 

Γ) ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Κλίμα 

Η περιοχή της υπό μελέτη οδού βρίσκεται στις ζώνες της Βόρειας Ελλάδας και στο 

Ανατολικό τμήμα του Νομού Τρικάλων. 

 

Θερμοκρασία 

Ο ψυχρότερος μήνας του έτους, όπως προκύπτει από μετρήσεις θερμοκρασίας του 

σταθμού Καλαμπάκας για το χρονικό διάστημα 1974 - 1993, είναι ο Ιανουάριος, με 

μέση τιμή θερμοκρασίας 2 C. 

Η μέση τιμή της θερμ/σίας για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 13 C ενώ η 

ίδια τιμή για τον μήνα Ιούλιο, που είναι ο θερμότερος μήνας ανέρχεται σε 23.5 C. 

Ελάχιστη θερμοκρασία για την περίοδο 1974 - 1993 που έχει παρουσιαστεί στα 

Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα είναι -18,4 C (τον Δεκέμβριο) και -9 C (τον 
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Φεβρουάριο) αντίστοιχα, ενώ η μέγιστη είναι αντίστοιχα +43,8 C (τον Ιούνιο) και 

+44 C (τον Ιούλιο). 

 

Βροχοπτώσεις 

Από πρόσφατες μετρήσεις του εγγύτερου Μετεωρολογικού Σταθμού Καλαμπάκας, 

που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1977 - 1993, προκύπτει πως ο πιο βροχερός 

μήνας είναι ο Νοέμβριος με συνολικό ύψος βροχής ίσο με 205.3mm. Ακολουθούν ο 

Δεκέμβριος με συνολικό ύψος βροχής 190mm και ο Οκτώβριος με 130mm. Οι 

καλοκαιρινοί μήνες και ιδιαίτερα ο Ιούλιος και ο Αύγουστος εμφανίζονται σχεδόν 

ξηροί με συνολικό ύψος βροχής 25mm και 28mm αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι 

πως τον Απρίλιο παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων που ανεβάζουν 

το συνολικό ύψος βροχής τον μήνα αυτό στα 80mm, τιμή που προσεγγίζει την 

αντίστοιχη του Οκτωβρίου. 

Οι ραγδαίες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες 

μετρήσεις, ενισχύονται κατά τους τελευταίους μήνες του έτους και κατά τους 

καλοκαιρινούς . 

 

Γ.α) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ  

 

 Οι υπό ασφαλτόστρωση αγροτικοί δρόμοι είναι κατηγορίας (ΑVI) και 

διατομής (η1)  σύμφωνα με την ΔΜΕΟ /α/Οικ/2006/18-11-2005 Εγκύκλιος 41 για 

ταχύτητα μελέτης 30ΚΜ/h με συνολικό πλάτος οδοστρώματος έως 4,00 μ 

(πλευρικής απόστασης (π) 0.25 μ). 

Προσπαθήσαμε η βελτίωση των δρόμων να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τους 

κανονισμούς ως προς την εκλογή των ακτινών των κυκλικών τόξων. Η επιλογή 

των ελάχιστων ακτινών έγινε σε συνάρτηση με την ταχύτητα μελέτης και για κάθε 

κατηγορία οδού. 

 

Γ.β) ΧΑΡΑΞΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 

 

 Η χάραξη της μηκοτομής έγινε ώστε να είναι η κλίση εντός των γενικότερων 

πλαισίων των κανονισμών.  

 

Γ.γ) ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ 
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             Η τυπική διατομή των αγροτικών δρόμων είναι με πλάτος ασφαλτικού έως 

4,00 με εκατέρωθεν ερείσματα πλάτους περίπου 0,25μ και η κατασκευή της θα 

περιλαμβάνει: 

 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. Πάχους 50χλστ. Κατασκευαζόμενη από την 

εν λόγω μελέτη.  

Βάση Πάχους 10 εκ από θραυστό υλικό λατομείου Κατασκευαζόμενη από την εν 

λόγω μελέτη.  

Υπόβαση Πάχους 10 εκαπό θραυστό λατομείου Κατασκευαζόμενη από την εν λόγω 

μελέτη.  

Στρώση ορυκτού υλικού δανειοθαλάμων (Ε4) οπού απαιτείται πάχους 20 εκ 

Κατασκευαζόμενη από την εν λόγω μελέτη. 

 

Δ.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 2 

 

       Έγινε χαρακτηρισμός των εδαφών από διατομή σε διατομή και η κατάταξή 

τους είναι στην κατηγορία γαιώδες – ημιβραχώδες. 

 

Ε. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

       Εκ της μελέτης του "ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ"  κλίμακας 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. 

και εις το τμήμα το αναφερόμενο στην περιοχή δια μέσου της οποίας διέρχονται οι 

αγροτικοί δρόμοι παρατηρούμε ότι τα εδάφη είναι γαιώδη έως ημιβραχώδη. 

 

 

ΣΤ. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΟΚΑΛΥΨΗΣ 

 

     Η δασοκάλυψη της περιοχής δια μέσου της οποίας διέρχονται οι αγροτικοί 

δρόμοι , οι οδεύσεις εναλλάσσονται κατά τμήματα από γυμνό έδαφος και έδαφος 

με καλλιέργειες. 

 

Ζ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

          Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού από την  προμέτρηση (μετά την εξαγωγή των ποσοτήτων από την 
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ΜΕΛΕΤΗ– πίνακες οδοποιίας) και των απαιτούμενων για εκτέλεση εργασιών ,είναι 

απαραίτητο να καθοριστούν προηγουμένως ορισμένες προϋποθέσεις και παραδοχές 

ως κατωτέρω. 

 

 

Η. ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 

 

          Οι απαιτούμενες ποσότητες των αδρανών υλικών των ασφαλτικών εργασιών 

δύναται να ληφθούν από το λατομείο του οποίου η εγκατάσταση έχει προβλεφθεί 

πιο πάνω και αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος έχουμε 

τη γνώμη ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση αυτομεταφερόμενου συγκροτήματος 

χωρίς να αποκλειστεί και η περίπτωση μεταφοράς από τα μόνιμα συγκροτήματα 

που λειτουργούν στο Νομό.  

          Για το συνταχθέντα προϋπολογισμό που συνοδεύει τη παρούσα μελέτη τα 

υλικά μεταφέρονται από τα λατομεία στην περιοχή της Θεόπετρας (με Μ.Α.Μ 25.00 

χ.λ.μ.) 

Στρώση κυκλοφορίας 50χιλ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στην τελευταία 

στρώση κυκλοφορίας και πριν την κατασκευή της θα κατασκευαστεί η ασφαλτική 

προεπάλειψη σύμφωνα με τις Π Τ Π ΑΣ-11και Π Τ Π Α201. 

 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

 

Θα. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

         Η συνταχθείσα για τη παρούσα μελέτη ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ των 

απαιτούμενων για εκτέλεση εργασιών έλαβε υπόψη ότι τα απαιτούμενα υλικά για 

τα κεφάλαια της ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και των ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ , θα 

ληφθούν από πηγές λήψεως αυτών που βρίσκονται στη περιοχή των Τρικάλων.  

 

Θβ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

         Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 
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Καλαμπάκα 07/05/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Χρίστος Τσόγιας 

Πολιτικός Μηχανικός 

Δήμου Μετεώρων 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 Καλαμπάκα  07/05/2021 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. 

 

 

 

Νικόλαος Γ. Λύχος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Δήμου Μετεώρων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμπάκα  07/05/2021 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

 

 

Κων/νος Θεμ. Τόλης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δήμου Μετεώρων 
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