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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  "Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                     Μετσόβου" 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο έργο “ "Βελτίωση Αγροτικών 

Οδών Δήμου Μετσόβου" και περιλαμβάνει τη βελτίωση αγροτικών οδών 
στις εξής τρεις περιοχές του Δήμου Μετσόβου: 

α)Τ.Κ. Χρυσοβίτσας 
β)Τ.Κ. Μικρού Περιστερίου 
γ) Δ.Κ. Μετσόβου 
 

Αναλυτικότερα, ανά περιοχή: 
 
 

 
α) Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου 
 

Η μελέτη αφορά την ανακατασκευή και την βελτίωση βατότητας 
δεκαεννέα (19) αγροτικών οδικών τμημάτων στην ορεινή περιοχή του 
οροπεδίου που χωροθετείται βόρεια του οικισμού Χρυσοβίτσας και πιο 
συγκεκριμένα στην θέση “Πολιτσές”. 
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Τοπογραφικό υπόβαθρο 
 
 Με σκοπό την εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας του έργου, 
αναζητήθηκε κάποια προγενέστερη τοπογραφική μελέτη, που να αφορά 
μέρος ή το σύνολο του συγκεκριμένου έργου. Στο πλαίσιο αυτό, 
χορηγήθηκε στην ομάδα μελέτης το τοπογραφικό διάγραμμα του 
Αναδασμού “Πολιτσών” της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου. Το 
συγκεκριμένο διάγραμμα αναδασμούδεν διέθετε την απαραίτητη για την 
εκπόνηση μελέτης οδοποιίας υψομετρική πληροφορία. 
 Επίσης, καθώς το διάγραμμα αναδασμού ήταν πολύ πιθανό να 
παρουσιάζει αποκλίσεις σε επίπεδο εφαρμογής, η ομάδα μελέτης 
προχώρησε σε τοπογραφική - υψομετρική αποτύπωση τηςπεριοχής 
ενδιαφέροντος, με σκοπό την δημιουργία του απαιτούμενου τοπογραφικού 
- υψομετρικού υποβάθρου. 

Οι εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης εξαρτήθηκαν από το 
ΕλληνικόΓεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ’87), μέσω του 
Ελληνικού ΣυστήματοςΕντοπισμού (HEPOS). Οι τοπογραφικές εργασίες 
πεδίου εκτελέστηκαν μέσω εφαρμογής φωτογραμμετρικών και 
δορυφορικών μεθόδων προσδιορισμού θέσης. 

Σε ακόλουθο στάδιο, έγινε η επεξεργασία των τοπογραφικών 
δεδομένων με κατάλληλολογισμικό και η δημιουργία του ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους, που χρησιμοποιήθηκε στο επόμενοστάδιο εκπόνησης 
της μελέτης οδοποιίας. Επικουρικά, η ομάδα μελέτης χρησιμοποίησε και 
Ορθοφωτοχάρτες LSO25 της ευρύτερηςπεριοχής ενδιαφέροντος, κλίμακας 
~1:1250, GSD: 25cm, έτους 2014 – 2016. 
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Μελέτη αγροτικών οδών 

 
Η παρούσα μελέτη οδοποιίας, καθώς αφορά τεχνικό αντικείμενο 

αγροτικής οδού, κατηγορίας AV (κατά ΟΜΟΕ-Χ), έχει ως βασική αρχή την 
γεωμετρία της χάραξης και όχι τηνδυναμική της κυκλοφορίας. Για τον λόγο 
αυτό δεν διέπεται από κανονισμούς - προδιαγραφές εφαρμογής 
συγκεκριμένων ελάχιστων γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Παρόλα αυτά 
όμως, η ομάδα μελέτης, όπου ήταν δυνατό, προχώρησε σε μικρές 
βελτιώσεις, ώστε να επιτευχθεί μία καλύτερη γεωμετρία του τελικού 
οδοστρώματος. 
 Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας συνίσταται στα 
ακόλουθα δεκαεννέα (19) οδικά τμήματα: 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΤΤΤΤ Μήκος  (m) 

ΚΥΡΙΑ ΟΔΟΣ 2291.22 
ΟΔΟΣ Α 2242.65 
ΟΔΟΣ Β 1073.16 
ΟΔΟΣ Γ 1333.86 
ΟΔΟΣ Δ 324.40 
ΟΔΟΣ Ε 3644.47 
ΟΔΟΣ Ζ 2326.94 
ΟΔΟΣ Η 180.92 
ΟΔΟΣ Θ 251.81 
ΟΔΟΣ Ι 1087.44 
ΟΔΟΣ Κ 1169.63 
ΟΔΟΣ Λ 899.34 
ΟΔΟΣ Μ 779.00 
ΟΔΟΣ Ν 225.52 
ΟΔΟΣ Ξ 410.20 
ΟΔΟΣ Ο 685.36 
ΟΔΟΣ Π 1312.94 
ΟΔΟΣ Ρ 606.94 
ΟΔΟΣ Σ 691.15 
ΣΥΝΟΛΟ 21536.95 

 

  
Καθώς η μελέτη οδοποιίας αφορά οδικά τμήματα περιοχής 

αναδασμού, όπου τα οδικά τμήματα διασταυρώνονται μεταξύ τους, 
δημιουργούνται ισόπεδες τρισκελείς ή τετρασκελείς συμβολές. Για το 
σύνολο των οδικών τμημάτων εφαρμόστηκε διατομή τύπου η2 βάσει της 
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Εγκυκλίου 41 (α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006, 18/11/2005), με συνολικό πλάτος 
οδοστρώματος 4.50m και πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 2.25m ανά 
κατεύθυνση. 
 Σε επίπεδο οδοστρωσίας, ακολουθήθηκε η εξής διαστρωμάτωση, 
για το σύνολο των οδικών τμημάτων, πέραν της “Κύριας Οδού” (βλ . 
σχέδιο ΤΔ1), με το ολικό πάχος οδοστρώματος να προκύπτει 0.25m: 

 
 Ασφαλτική επιφανειακή στρώση τύπου ΑΣ 12.5 ή ΑΣ 20, πάχους 

1x5cm 
 Ασφαλτική προεπάλειψη 
 Στρώση Βάσης τύπου Ι, πάχους 1x10cm 
 Στρώση Υπόβασης τύπου Ι ή/και ΙΙ, πάχους 1x10cm 
 

Για την “Κύρια Οδό”, η οποία είναι και η μοναδική ασφαλτοστρωμένη, 
προβλέφθηκε απόξεση του παλαιού κατεστραμμένου σε μεγάλο ποσοστό 
ασφαλτοτάπητα και εφαρμογή μίας στρώσης βάσης τύπου Ι, πάχους 
1x10cm και μίας ασφαλτικής επιφανειακή στρώσης τύπου ΑΣ 12.5 ή ΑΣ 20, 
πάχους 1x5cm. Καθώς η μελέτη οδοποιίας αφορά αγροτικές οδούς, οι 
εργασίες κατασκευής περιορίζονται σε αυτές της κατασκευής οδοστρωσίας 
και της διάνοιξης χωμάτινων πλευρικών τάφρων τριγωνικής διατομής, με 
σκοπό την απορροή των ομβρίων και όχι σε εκτενή χωματουργικά έργα. 
 Παράλληλα και λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλαγές των βαθιών 
γραμμών ροής, προβλέφθηκαν και περίπου πενήντα πέντε (55) διελεύσεις 
των ομβρίων, μεταξύ των τάφρων εκατέρωθεν του οδοστρώματος. 

 
 

 
 

β) Τ.Κ. Μικρού Περιστερίου του Δήμου Μετσόβου 
 

Η μελέτη αφορά την ανακατασκευή και την βελτίωση βατότητας 
πέντε (5) αγροτικών οδικώντμημάτων στην ορεινή περιοχή που 
χωροθετείται δυτικά του οικισμού Μικρού Περιστερίου εκατέρωθεν της 
Εγνατίας Οδού. 
 
 
 
Τοπογραφικό υπόβαθρο 
 

Με σκοπό την εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας του έργου, 
αναζητήθηκε κάποια προγενέστερη τοπογραφική μελέτη, που να αφορά 
μέρος ή το σύνολο του συγκεκριμένου έργου. Καθώς ουδέποτε είχε 
συνταχθεί στο παρελθόν κάποια τοπογραφική μελέτη της περιοχής, η 
ομάδα μελέτης προχώρησε σε τοπογραφική - υψομετρική αποτύπωση της 
περιοχής ενδιαφέροντος, με σκοπό την δημιουργία του απαιτούμενου 
τοπογραφικού - υψομετρικού υποβάθρου. 
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Οι εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης εξαρτήθηκαν από το 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 ( ΕΓΣΑ’87), μέσω του 
Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού (HEPOS). Οι τοπογραφικές εργασίες 
πεδίου εκτελέστηκαν μέσω εφαρμογής επίγειων και δορυφορικών 
μεθόδων προσδιορισμού θέσης. 
 Σε ακόλουθο στάδιο έγινε η επεξεργασία των τοπογραφικών 
δεδομένων με κατάλληλο λογισμικό και η δημιουργία του ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους, που χρησιμοποιήθηκε στο επόμενο στάδιο εκπόνησης 
της μελέτης οδοποιίας. 
 Επικουρικά, η ομάδα μελέτης χρησιμοποίησε και τα ακόλουθα 
ψηφιακά χωρικά δεδομένα: 
 Ορθοφωτοχάρτες LSO25 ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, 

κλίμακας ~1:1250, GSD:25cm, έτους 2014 - 2016 
 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους DEM LSO25, μεγέθους εικονοστοιχείου 2m, 

έτους 2014 - 2016 
 
 
 
 

 
 
 
Μελέτη αγροτικών οδών 
 

Η παρούσα μελέτη οδοποιίας, καθώς αφορά τεχνικό αντικείμενο 
αγροτικής οδού, κατηγορίας AV (κατά ΟΜΟΕ-Χ), έχει ως βασική αρχή την 
γεωμετρία της χάραξης και όχι τηνδυναμική της κυκλοφορίας. Για τον λόγο 
αυτό δεν διέπεται από κανονισμούς - προδιαγραφές εφαρμογής 
συγκεκριμένων ελάχιστων γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Παρόλα αυτά 
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όμως, ηομάδα μελέτης, όπου ήταν δυνατό, προχώρησε σε μικρές 
βελτιώσεις, ώστε να επιτευχθεί μία καλύτερη γεωμετρία του τελικού 
οδοστρώματος. 
 Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας συνίσταται στα 
ακόλουθα πέντε (5) οδικά τμήματα: 

 
 

ΤΤΤΤΤ Πλάτος  (m) Μήκος  (m) 

ΟΔΟΣ Α 4.00 507.85 
ΟΔΟΣ Β 3.00 645.43 
ΟΔΟΣ Γ 4.50 1210.18 
ΟΔΟΣ Δ 4.50 157.94 
ΟΔΟΣ Ε 3.00 452.93 
ΣΥΝΟΛΟ  2974.33 

 
 
Όπου τα οδικά τμήματα διασταυρώνονται με άλλα υφιστάμενα, 

δημιουργούνται ισόπεδες τρισκελείς ή τετρασκελείς συμβολές. 
Για το σύνολο των οδικών τμημάτων εφαρμόστηκε διατομή τύπου η2 βάσει 
της Εγκυκλίου 41 (α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006, 18/11/2005), με το συνολικό 
πλάτος οδοστρώματος να κυμαίνεται από 3.00m έως 4.50m. Το πλάτος 
του οδοστρώματος διαμορφώνεται βάσει των υφιστάμενων διαστάσεων 
διάνοιξης των συγκεκριμένων οδικών τμημάτων, όπου σε ορισμένες 
περιπτώσεις χαρακτηρίζεται οριακό για την ομαλή διέλευση ενός και μόνο 
οχήματος. 
 Σε επίπεδο οδοστρωσίας, ακολουθήθηκε η εξής διαστρωμάτωση, 
για το σύνολο των οδικώντμημάτων, πέραν της “Κύριας Οδού” (βλ . σχέδιο 
ΤΔ1), με το ολικό πάχος οδοστρώματος να προκύπτει 0.25m: 
 Ασφαλτική επιφανειακή στρώση τύπου ΑΣ 12.5 ή ΑΣ 20, πάχους 

1x5cm 
 Ασφαλτική προεπάλειψη 
 Στρώση Βάσης τύπου Ι, πάχους 1x10cm 
 Στρώση Υπόβασης τύπου Ι ή/και ΙΙ, πάχους 1x10cm 

  
 Καθώς η μελέτη οδοποιίας αφορά αγροτικές οδούς, οι εργασίες 
κατασκευής περιορίζονταισε αυτές της εξομάλυνσης της υφιστάμενης οδού, 
της κατασκευής οδοστρωσίας και της διάνοιξης χωμάτινων πλευρικών 
τάφρων τριγωνικής διατομής, με σκοπό την απορροή των ομβρίων και 
όχισε εκτενή χωματουργικά έργα. 
 Παράλληλα, και λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλαγές των βαθιών 
γραμμών ροής, προβλέφθηκαν και περίπου οκτώ (8) διελεύσεις των 
ομβρίων, μεταξύ των τάφρων εκατέρωθεν του οδοστρώματος. 
  
 
 
 
γ) Δ.Κ. Μετσόβου 
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 Η μελέτη αφορά την ανακατασκευή και την βελτίωση βατότητας δύο 
(2) αγροτικών οδικώντμημάτων στην ορεινή περιοχή που χωροθετείται 
βόρεια του οικισμού Μετσόβου. 
 
 
 
Τοπογραφικό υπόβαθρο 
 

Με σκοπό την εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας του έργου, 
αναζητήθηκε κάποια προγενέστερη τοπογραφική μελέτη, που να αφορά 
μέρος ή το σύνολο του συγκεκριμένου έργου. Καθώς ουδέποτε είχε 
συνταχθεί στο παρελθόν κάποια τοπογραφική μελέτη της περιοχής, η 
ομάδα μελέτης προχώρησε σε τοπογραφική - υψομετρική αποτύπωση της 
περιοχής ενδιαφέροντος, με σκοπό την δημιουργία του απαιτούμενου 
τοπογραφικού - υψομετρικού υποβάθρου. 

Οι εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης εξαρτήθηκαν από το 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 ( ΕΓΣΑ’87), μέσω του 
Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού (HEPOS). Οι τοπογραφικές εργασίες 
πεδίου εκτελέστηκαν μέσω εφαρμογής επίγειων και δορυφορικών 
μεθόδων προσδιορισμού θέσης. 
 Σε ακόλουθο στάδιο έγινε η επεξεργασία των τοπογραφικών 
δεδομένων με κατάλληλο λογισμικό και η δημιουργία του ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους, που χρησιμοποιήθηκε στο επόμενο στάδιο εκπόνησης 
της μελέτης οδοποιίας. 
 Επικουρικά, η ομάδα μελέτης χρησιμοποίησε και τα ακόλουθα 
ψηφιακά χωρικά δεδομένα: 
 Ορθοφωτοχάρτες LSO25 ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, 

κλίμακας ~1:1250,GSD: 25cm, έτους 2014 - 2016 
 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους DEM LSO25, μεγέθους εικονοστοιχείου 2m, 

έτους 2014 - 2016 
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Μελέτη αγροτικών οδών 
 

Η παρούσα μελέτη οδοποιίας, καθώς αφορά τεχνικό αντικείμενο 
αγροτικής οδού, κατηγορίας AV (κατά ΟΜΟΕ-Χ), έχει ως βασική αρχή την 
γεωμετρία της χάραξης και όχι την δυναμική της κυκλοφορίας. Για τον λόγο 
αυτό δεν διέπετε από κανονισμούς - προδιαγραφές εφαρμογής 
συγκεκριμένων ελάχιστων γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Παρόλα αυτά 
όμως, η ομάδα μελέτης, όπου ήταν δυνατό, προχώρησε σε μικρές 
βελτιώσεις, ώστε να επιτευχθεί μία καλύτερη γεωμετρία του τελικού 
οδοστρώματος. 

Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης οδοποιίας συνίσταται στα 
ακόλουθα δύο (2) οδικά τμήματα: 

 
 

ΤΤΤΤΤ Πλάτος  (m) Μήκος  (m) 

ΟΔΟΣ Α 4.50 1774.21 
ΟΔΟΣ Β 4.50 1401.48 
ΣΥΝΟΛΟ  3175.69 

 
 
Όπου τα οδικά τμήματα διασταυρώνονται με άλλα υφιστάμενα, 

δημιουργούνται ισόπεδες τρισκελείς ή τετρασκελείς συμβολές. Για το 
σύνολο των οδικών τμημάτων εφαρμόστηκε διατομή τύπου ε2 βάσει της 
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Εγκυκλίου 41 (α.π. ∆ΜΕΟ/α/ο/2006, 18/11/2005), με συνολικό πλάτος 
οδοστρώματος 4.50m και πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 2.25m ανά 
κατεύθυνση. 
Σε επίπεδο οδοστρωσίας, ακολουθήθηκε η εξής διαστρωμάτωση, για το 
σύνολο των οδικών τμημάτων (βλ. σχέδιο Τ∆1), με το ολικό πάχος 
οδοστρώματος να προκύπτει 0.25m: 
 Ασφαλτική επιφανειακή στρώση τύπου ΑΣ 12.5 ή ΑΣ 20, πάχους 

1x5cm 
 Ασφαλτική προεπάλειψη 
 Στρώση Βάσης τύπου Ι, πάχους 1x10cm 
 Στρώση Υπόβασης τύπου Ι ή/και ΙΙ, πάχους 1x10cm 

 
Καθώς η μελέτη οδοποιίας αφορά αγροτικές οδούς, οι εργασίες 

κατασκευής περιορίζονται σε αυτές της εξομάλυνσης της υφιστάμενης 
οδού, της κατασκευής οδοστρωσίας και της διάνοιξης χωμάτινων 
πλευρικών τάφρων τριγωνικής διατομής, με σκοπό την απορροή των 
ομβρίων και όχι σε εκτενή χωματουργικά έργα. 
 Λαμβάνοντας υπόψη το εξόχως ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, που 
οδηγεί σε πολύ έντονες μηκοτομικές κλίσεις, προβλέφθηκε η κατασκευή 
σωληνωτών οχετών από τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ800 ανά περίπου 250m, ώστε να γίνεται η αποφόρτιση των 
χωμάτινων τάφρων προς τους φυσικούς αποδέκτες, με σκοπό την 
προστασία του οδοστρώματος. 

Ειδικότερα, και σε ότι αφορά την διέλευση της Οδού Β μέσω δύο 
μεγάλων ρεμάτων, προβλέφθηκε η κατασκευή δύο κιβωτοειδών οχετών 
εσωτερικών διαστάσεων 4 x 2, ως τεχνικά στέψης στην χ.θ. 0+218 και 
0+671. Τέλος στην χ.θ.1+007 της Οδού Β, προβλέφθηκε η κατασκευή 
σωληνωτού οχετού από τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ1200, λόγω της αυξημένης παροχής ομβρίων. 

 
 
Προϋπολογισμός 
 
Ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.692.203,86 € και με τον 
ΦΠΑ 24 % ο οποίος είναι  646.128,93 € ανέρχεται στο ποσό των 
3.338.332,78 € και η χρηματοδότησή του θα γίνει από Πιστώσεις 
δανειακής συμβάσης ΤΠΔ μέσω προγράμματος ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ‘’ 
του ΥΠΕΣ 
 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον Ν.4412/16 όπως εχει 
τροποποιηθει με τον Ν. 4782/2021 και ισχυει για την εκτέλεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων   τα σχετικά εκτελεστικά του  διατάγματα μέχρι 
σήμερα .  

 
 
29-08-2022                                                  29-08-2022 
 



ΕΡΓΟ:  "Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Μετσόβου" 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  


