
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ  ΔΩΡΙΔΟΣ 

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι  Φωκίδας 
Ταχ. Κώδ.: 33053 

Tel: 22663-50100  22660-22066 
Fax: 22663-50133  22660-22390 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1.730.000,00 € 

ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ  ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ  
ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΔΗΜΟΣ  ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 
ΔΩΡΙΔΟΣ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/21-7-2022 

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 
 Πρόκειται για μελέτη έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2–16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. 



 

Το Αντικείμενο του έργου είναι η  
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ» 

 
 Ο Δήμος Δωρίδος έχει μόνιμο πληθυσμό 12,050 κατοίκων (απογραφή 2021) αλλά  στα όρια 
του ανήκει ο οικισμός Ερατεινή (στον οποίο και πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο) ο οποίος 
σύμφωνα με το ΠΔ 899/1976, είναι χαρακτηρισμένος ως Τουριστικός. 

Εικόνα 1: 

περιοχή παρέμβασης 



 

 Η μελέτη αφορά παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του οικισμού Ερατεινής -
αρμοδιότητας Δήμου Δωρίδος- και αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και 
τη μείωση των ατυχημάτων. 

 Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε επικίνδυνα σημεία του δικτύου του οικισμού, δημοτικοί οδοί 
συνολικού μήκους 2,795 μ. . Οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα βλάπτουν σημαντικά τους 
περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού  (ΕΕ) 2020/852, 
λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή 
της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το έργο υπόκειται 
σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 
ενσωματώνεται στο έργο και τηρείται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και 
του παροπλισμού της υποδομής.  

 Ειδικότερα η παρέμβαση γίνεται στο αμιγώς αστικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται εντός 
των ορίων του οικισμού Ερατεινής , οικισμός με ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 34/Γ/08-04-1894), 
χαρακτηρισμένος Τουριστικός (ΠΔ 899 ΦΕΚ 329/Α/10-12-1976 αρ.1 παρ.μζ). 

 

 

 

 Οι στοχευμένες επεμβάσεις – βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου,  εξειδικεύονται στις κάτωθι δράσεις και ενέργειες: 

Εικόνα 2: αεροφωτογραφία - Ερατεινή Δ.Δωρίδος 



 Μέτρα μείωσης της ταχύτητας 

✓ Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις 

 Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος 

✓ Δημιουργία έγχρωμων διαβάσεων με αισθητικές παρεμβάσεις 
✓ Δημιουργία Διαγώνιων Διαβάσεων πεζών προς όλες τις διευθύνσεις 
✓ Δημιουργία πεζοδρομίων Με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης των Α.Μ.Ε.Α. 
✓ Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων παρεμβάσεις εξασφάλισης των απαραίτητων απορροών σε θέσεις 
φρεατίων για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης 
 
 Οι προδιαγραφές του έργου λαμβάνουν υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος της 
περιοχής μελέτης (βροχή, ομίχλη, παγετός, άνεμος) και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
σωστής διαχείρισης της κυκλοφορίας (διαβάσεις πλησίον σχολείων και σημείων υψηλού 
συγχρωτισμού κοινού κ.α.), ενώ στόχος της μελέτης είναι η ισορροπημένη εναρμόνιση των 
προτεινόμενων υποδομών με τις υφιστάμενες, δημιουργώντας κατά το δυνατόν ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικές και ημιτελείς ενέργειες. 
 Για λόγους οικονομίας κλίμακας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στην 
κυκλοφορία και το επίπεδο όχλησης των κατοίκων, έχουν ληφθεί υπόψη οι κοινές εργασίες για τις 
εργασίες (δίκτυα αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά και οδοποιίες) στις περιπτώσεις που αφορούν στις 
ίδιες περιοχές (οδούς), (κοινά σκάμματα, αποκαταστάσεις κλπ).  
 Οι παρεμβάσεις αποτελούν από μόνες τους ολοκληρωμένες και λειτουργικές λύσεις και 
συνδέονται με τον υφιστάμενο σχεδιασμό/υποδομές έτσι ώστε να προκύπτει ένα ενιαίο, 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα.  
 
 Οι δείκτες αποτελέσματος της παρούσας παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 
 
Δείκτες αποτελεσμάτων  

Περιγραφή Δείκτη τιμή Μ.μέτρησης 
Ωφελούμενοι κάτοικοι 2400 Άτομα 
Ποδηλατόδρομοι 0 Km 
Έκταση που προστατεύεται από πλημμυρικά φαινόμενα 0,4 Km2 
Ωφελούμενοι μαθητές/σπουδαστές/κλπ  86 Άτομα 
Ωφελούμενοι ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ κλπ) 10 Άτομα 
Επιφάνεια περιοχής παρέμβασης (εκτός αστικών)  0 τ.μ. 
Δημιουργία ή Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές  0 τ.μ. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης 100 Τμχ 
Ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίσταται 0 Kw 
Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  0 Τμχ 
Κοινό που ενημερώθηκε από τις δράσεις Δημοσιότητας 856 Άτομα 
Ωφελούμενοι από δράσεις Πολιτικής Προστασίας - Ασφάλειας 856 Άτομα 
Ευφυείς Σηματοδότες 0 Τμχ 
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία 0 Άτομα 
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή 15 ισοδύναμα 

ανθρωποέτη 

Οικονομικά στοιχεία έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.730.000,00 ευρώ(€), με ΦΠΑ 24%. 

 



Διάρκεια εφαρμογής 

Οι κατωτέρω ημερομηνίες είναι δεσμευτικές και ΔΕΝ πρόκειται να αιτηθεί παράταση. 

Μέχρι την 30.03.2023 (Milestone), θα έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς 
των δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

Οι εργασίες από τους Αναδόχους του έργου ολοκληρώνονται πριν την 30.09.2025 (Milestone) 

Το έργο ολοκληρώνεται πριν την 31.12.2025.  

Τεχνική περιγραφή εργασιών 

 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν στην ειδική συγγραφή της παρούσας μελέτης, 
ενώ σχεδιάγραμμα της περιοχής παρέμβασης υπό κλίμακα βρίσκεται στο τέλος του παρόντος 
τεύχους . 

 Εργασίες ανά ομάδα 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ        

1. Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (m3) 

2. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (m3) 

3. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (Χγρ.) 

4. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm (m2) 

5. Τοποθέτηση πλακών οδηγού όδευσης τυφλών 

6. Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες (τεμ.) 

7. Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 
(τεμ.) 

8. Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος 
(τεμ.) 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

9. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (m3) 

10. Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (m2) 

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

11. Ασφαλτική προεπάλειψη (m2) 

12. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (m2) 

13. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (m2) 

14.  Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 

 ΟΜΑΔΑ E: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

15. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (m2) 

 

 



 Η βελτίωση του αστικού οδικού δικτύου προβλέπει την παρέμβαση σε δυο τύπους 
υφιστάμενων και διανοιγμένων οδών οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία.  

Τύπος Α  

Βατός Χωματόδρομος, με συμπυκνωμένη διάστρωση βάσης εκ σκύρων, διαμορφωμένα πεζοδρόμια 
από σκυρόδεμα με κράσπεδα σε δυο πλευρές. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν τις σωστές κλίσεις , τόσο 
κατά μήκος για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμύρας 
στην περιοχή, όσο και κατά πλάτος για την απομάκρυνση των υδάτων προς τα άκρα, με το 
ανάλογο αποτέλεσμα. Επίσης δεν έχουν ρείθρα συλλογής ομβρίων. Εντός των οδών υπάρχουν 
φρεάτια σκυροδέματος με μεταλλικά καπάκια ή σχάρες, σε ανισοσταθμία, και σε πολλές 
περιπτώσεις προεξέχουν ως εμπόδια τα οποία δεν φαίνονται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων 
αφού καλύπτονται από την στάθμη των υδάτων και δυνητικά προκαλούν ατυχήματα. Επίσης, κατά 
τους θερινούς μήνες, προκαλούν ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα με την παραγωγή 
αιωρουμένων σωματιδίων από την κίνηση των οχημάτων, επιβαρύνοντας την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και των πεζών που κυκλοφορούν. Τέλος , οι οδοί αυτοί δεν έχουν την προσβασιμότητα 
ΑμεΑ. Με την εφαρμογή της παρούσης μελέτης, θα γίνεται γρήγορα και σωστά η απομάκρυνση 
των ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα να εξαλειφθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, και θα υπάρχει 
ασφάλεια στην κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Οι διαβάσεις και οι ράμπες ΑμεΑ στις 
διασταυρώσεις των οδών , θα καταστήσουν τις οδούς ασφαλείς για όλους τους πεζούς. 



 

 

Εικόνα 3: φώτο οδού 

Τύπου Α 

Εικόνα 4: φώτο οδού 

Τύπου Α 



Τύπος Β  

Ασφαλτόστρωτη οδός, με μία στρώση ασφάλτου και εκτεταμένες φθορές από την κίνηση των 
οχημάτων και αστοχιών της υπόβασης. Έχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια από σκυρόδεμα με 
κράσπεδα σε δυο πλευρές χωρίς όμως διάστρωση με πλάκες πεζοδρομίου. Οι δρόμοι αυτοί δεν 
έχουν τις σωστές κλίσεις , ιδιαίτερα κατά πλάτος για την απομάκρυνση των υδάτων προς τα άκρα, 
με αποτέλεσμα την πρόκληση τοπικών πλημμυρών. Εντός των οδών υπάρχουν φρεάτια 
σκυροδέματος με μεταλλικά καπάκια ή σχάρες, σε ανισοσταθμία λόγω καθιζήσεων του 
οδοστρώματος και δυνητικά προκαλούν ατυχήματα. Τέλος , οι οδοί αυτοί δεν έχουν την 
προσβασιμότητα ΑμεΑ. Με την εφαρμογή της παρούσης μελέτης, θα γίνεται γρήγορα και σωστά η 
απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα να εξαλειφθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, και 
θα υπάρχει ασφάλεια στην κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Οι διαβάσεις και οι ράμπες ΑμεΑ 
στις διασταυρώσεις των οδών , θα καταστήσουν τις οδούς ασφαλείς για όλους τους πεζούς. 



 

 

 

Εικόν

α 5: φώτο οδού Τύπου Β 

Εικόν

α 6: φώτο οδού Τύπου Β 



 
Εικόνα 7: διάγραμμα συσσώρευσης ομβρίων υδάτων 



 
Εικόνα 8: διάγραμμα κυκλοφοριακού φόρτου (ώρες αιχμής) 



 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου θα προέρχεται από την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης 
μέσα από το έργο “Sub 2–16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο 
στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της 
χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.395.161,29 € + 334.838,71 € (ΦΠΑ 24%) 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις σχετικές 
προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα, 
όπως αυτές ισχύουν. 

 

 

 
 

Λιδωρίκι,   11 / 07 /2022 
Οι μελετητές 

Λιδωρίκι,  11  /  07  /2022 
Οι μελετητές 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

Λιδωρίκι,   11 /07  /2022 
Οι μελετητές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

    

Γαβριηλιδης  Δημήτρης 
Msc Αρχιτεκτων Μηχανικος 

Τραχανάς Κώστας 
Μηχανολογος Μηχανικός ΤΕ 

Ζουμά Βασιλική 
Τοπογράφος Μηχανικός  Π.Ε 

 


