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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Το παρόν έργο  Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καστοριάς, αφορά την ασφαλτόστρωση τριών (3) 
υφισταμένων αγροτικών οδών οι οποίοι διασχίζουν τα αγροκτήματα Βασιλειάδας- 
Σταυροποτάμου και Κορησού. Σκοπός της βελτίωσης της οδοποιίας είναι η εξυπηρέτηση των 
αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας στις 
καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η υφιστάμενη κατάσταση των αγροτικών χωματόδρομων απεικονίζονται  στις παρακάτω 
φωτογραφίες. 

 
 
Πρόκειται για αγροτικούς δρόμους που διανοίχθηκαν με την εφαρμογή των αναδασμών του 
αγροκτήματος Βασιλειάδας και Κορησού αλλά και ήταν υφιστάμενοι στο αγρόκτημα 
Σταυροποτάμου (διανομή), οι οποίοι λόγω βροχοπτώσεων και παγετών χρειάζεται συχνά 
συντήρηση. 
 
 
 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Βασική αρχή σχεδιασμού είναι η διατήρηση της οριζόντιας χάραξης των υφισταμένων οδών, 
ώστε να μη θίγονται οι ιδιοκτησίες και να μην απαιτούνται απαλλοτριώσεις, ενώ ταυτόχρονα 
προβλέπεται βελτίωση της μηκοτομής. 
 
Εναλλακτικές λύσεις όπως αλλαγή της χάραξης ή διαπλάτυνση της οδού δεν εξετάζονται, 
αφού ο υφιστάμενος δρόμος με την ασφαλτόστρωσή του θα είναι πλήρως λειτουργικός. 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ 
 
Θα γίνουν τοπικές εκσκαφές ή επιχώσεις με σκοπό την εξομάλυνση της υφιστάμενης 
μηκοτομής των οδών. Θα κατασκευαστεί σε όλο το μήκος των οδών στρώση έδρασης 
οδοστρωσίας με θραυστό υλικό λατομείου, πάχους 20εκ., ενώ επί αυτής θα κατασκευαστεί 
στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού μέσου πάχους 10εκ. και στρώση βάσης 
οδοστρωσίας πάχους 5εκ.. Τέλος θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση ύψους 5εκ. και 
πλάτους περίπου 5,5μ. 
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών θα κατασκευασθεί και πλευρική τάφρος 
τριγωνικής διατομής για την αποχέτευση των οδών. 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 866718,17€ (με ΦΠΑ) και η πίστωση προέρχεται από το 
Πρόγραμμα Φιλόδημος στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής 
οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις». 
 
Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, ενώ 
για την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει 
σήμερα.   
 
 
        
 

             Μανιάκοι 02-01-2019 

                     Ο Συντάξας 

 

               Τσακλίδης Ιωάννης  
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