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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί από την Τ.Κ. 

Πανόρμου στον ελαιώνα ο οποίος είναι ο κύριος και μοναδικός δρόμος πρόσβασης. 

Ο δρόμος αυτός αποτελείται από δύο τμήματα Α) Το πρώτο τμήμα είναι σε 

έδαφος βραχώδες και έχει μήκος 600,00μ και έντονη κατά μήκος κλίση ενώ το πλάτος 

του σήμερα είναι από 3,00 έως 4,00 μ. Β) Το δεύτερο τμήμα έχει μικρή κατά μήκος 

κλίση ενώ το πλάτος του είναι από 4,00 έως και 5,00μ σε ορισμένα σημεία. 

Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαπλάτυνση του αγροτικού δρόμου αφού αυτός 

γειτνιάζει με ιδιοκτησίες και η διαδικασία απαλλοτρίωσης θα ήταν πολύ χρονοβόρα και 

κοστοβόρα πράγμα που δεν δικαιολογείται από την χρήση του. Ο δρόμος αυτός 

χρησιμοποιείται κυρίως τον χειμώνα κατά την συλλογή του ελαιόκαρπου ενώ τον 

υπόλοιπο χρόνο η κίνηση οχημάτων σε αυτόν είναι σχεδόν μηδαμινή, όπου δε 

υπάρχουν πλατώματα αυτά θα τσιμεντοστρωθούν ώστε να διευκολύνεται η τυχόν 

διασταύρωση των οχημάτων. 

Η επέμβαση αφορά στην βελτίωση της πρόσβασης προς τον ελαιώνα καθώς το πρώτο 

τμήμα κυρίως γίνεται αδιάβατο τον χειμώνα. 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι : 

 Κατασκευή υπόβασης μεταβλητού μέσου πάχους 10εκ για την άρση των 
ανωμαλιών. 

 Κατασκευή κρασπεδορείθρου σε όλο το μήκος του Α δρόμου (σύμφωνα με την 
τυπική διατομή) και όπου απαιτείται στο δρόμο Β προκειμένου να γίνει 

αντιστήριξη των γαιωδών πρανών και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 Τσιμεντόστρωση της οδού με κυλινδρούμενο σκυρόδεμα πάχους 20εκ 
οπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου.  

Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 205.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 



Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και τις τροποποιήσεις του όπως 

αυτές ισχύουν σήμερα. 
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