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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν καταςκευι παραλλιλων ζργων αναδαςμοφ ςτο αγρόκτθμα Αγ.Αντωνίου
του Διμου Καςτοριάσ και αναφζρεται ςε εργαςίεσ διάνοιξθσ αγροτικϊν δρόμων, εκςκαφισ των ρείκρων,
εκςκαφισ ςτραγγιςτικϊν τάφρων, καταςκευισ τεχνικϊν και εργαςίεσ προςαρμογισ του υφιςταμζνου
αρδευτικοφ δικτφου ςτο νζο κακεςτϊσ αναδαςμοφ.

Γενικά


το αγρόκτθμα αναδαςμοφ Αγ.Αντωνίου του Διμου Καςτοριάσ ζκταςθσ 1700 ςτρεμμάτων, οι
εργαςίεσ τθσ επιτροπισ αναδαςμοφ ολοκλθρϊκθκαν και το νζο κακεςτϊσ παραδόκθκε ςτουσ
ιδιοκτιτεσ τον Ιανουάριο του 2007.



Με τθν από 15/10/2002 με αρικμ .Πρωτ.1515 ςχ.1491,1444,1427,1370 Απόφαςθ τθσ
Γ.Γ.Περιφζρειασ Δυτ.Μακεδονίασ, ζγινε θ ζγκριςθ των Περιβαλλοντικϊν Όρων για το παραπάνω
ζργο.



Με τθν με αρικμ.πρωτ.62121/2523/ 13-11-2012 απόφαςθ του Γ.Γ.Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θπείρου –Δυτ.Μακεδονίασ εγκρίκθκε θ ανανζωςθ ιςχφοσ των περιβαλλοντικϊν όρων ζωσ τθν
31-12-2022



ε τμιμα του αναδαςμοφ ζκταςθ περίπου 1.048 ςτρεμμάτων, ζχει καταςκευαςτεί και
λειτουργεί από το 1995 αρδευτικό δίκτυο, που ανικει διοικθτικά ςτο Σ.Ο.Ε.Β. Κορεςτείων



Με τθν από 19-09-2008 ςφμβαςθ ανατζκθκε από τθν Ν.Α.Καςτοριάσ και εκπονικθκε από τθν
μελετιτρια κ.Βογιατηι Ελζνθ Σοπογράφο Μθχανικό θ μελζτθ <<Δημιουργία ψηφιακοφ
αρχείου για την εφαρμογή αποςτραγγιςτικοφ και οδικοφ δικτφου του αναδαςμοφ
αγροκτήματοσ ΑΓ.ΑΝΣΩΝΙΟΤ Δ.ΚΟΡΕΣΕΙΩΝ Ν.Καςτοριάσ >
Σα ςτοιχεία τθσ ανωτζρω μελζτθσ ιτοι –οριηοντιογραφία-μθκοτομζσ-πίνακεσ χωματιςμϊνχρθςιμοποιικθκαν για τθν ςφνταξθ των προμετριςεων των εργαςιϊν διάνοιξθσ των αγροτικϊν
δρόμων και τθσ εκςκαφισ των τάφρων.

υγκεκριμζνα πρόκειται να εκτελεςτοφν οι παρακάτω εργαςίεσ:


Διάνοιξθ των αγροτικϊν δρόμων του αναδαςμοφ ςε μικοσ 25,59 χλμ.και με πλάτθ που κυμαίνονται
από 5μ.,6μ.,8μ.,10.,12μ.,και εκςκαφι των ρείκρων



Διαμόρφωςθ και αμμοχαλικόςτρωςθ των δρόμων του αναδαςμοφ ςυνολικοφ μικουσ 25,59 χλμ. Σο
υλικό οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ είναι κραυςτά αδρανι υλικά ςτακεροποιουμζνου τφπου
ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα αδρανι υλικά", με
ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ 0,10 m, ανεξάρτθτα
από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε υπαίκρια ι υπόγεια ζργα.



Εκςκαφι ςτραγγιςτικϊν τάφρων ςυνολικοφ μικουσ 1.140,00 μζτρων και διάςτρωςθ των προϊόντων
εκςκαφισ είτε επί των αποξθλωκζντων δρόμων του παλιοφ κακεςτϊτοσ που με το νζο κακεςτϊσ
ενςωματϊνονται ςε αγροτεμάχια είτε ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ που κα υποδειχκοφν από το Διμο.

 Θ κλίςθ των πρανϊν των τάφρων επιλζχκθκε αναλόγωσ του γαιϊδουσ του εδάφουσ και

αποτρζπει

τθν διάβρωςθ των πρανϊν από πλθμμυρικζσ παροχζσ.


Καταςκευι τεχνικϊν (ςωλθνωτϊν οχετϊν, κιβωτοειδϊν οχετϊν) αναλόγων διαςτάςεων και
διαμζτρων ςτισ κζςεισ που ορίηονται ςτο διάγραμμα τεχνικϊν τθσ μελζτθσ για τθν προςταςία από τα
όμβρια και τθ διάβαςθ των ςτραγγιςτικϊν τάφρων. υνολικά κα καταςκευαςτοφν 42 τεχνικά.



Μεταφορά 10 υδρολθψιϊν του αρδευτικοφ δικτφου, που βρίςκονται είτε εντόσ των αγροτεμαχίων
είτε εντόσ των δρόμων του αναδαςμοφ, ςε νζεσ κζςεισ, επί των ορίων των δρόμων.



Θ αρχικι μελζτθ ςυντάχκθκε από το Σμιμα Μελετϊν και Καταςκευϊν τθσ Δ.Ε.Β. Ν.Α Καςτοριάσ, και
εγκρίκθκε με τθν αρικμ.πρωτ.ΚΘ/715/31-3-2009 απόφαςθ του Νομάρχθ Καςτοριάσ



Δάνεια –Αποθζςεισ-Τλικά

Ωσ αποκεςειοκάλαμοι για τα πλεονάηοντα προϊόντα από τθν εκςκαφι των αγροτικϊν δρόμων κα
χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλοι χϊροι τθσ περιοχισ που κα υποδειχκοφν από τον διμο Καςτοριάσ .
Σα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο κα προζρχονται από νομίμωσ λειτουργοφντα λατομεία ι
αδειοδοτθμζνουσ δανειοκαλάμουσ.


Απαλλοτριώςεισ

Για τθν καταςκευι του ανωτζρω ζργου δεν απαιτοφνται απαλλοτριϊςεισ
Θ επικαιροποιθμζνθ μελζτθ ςυντάχκθκε από το Σμιμα Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Εργων τθσ Π.Ε. Καςτοριάσ με χριςθ των ιςχυουςϊν εκδόςεων Ενιαίων Σιμολογίων
Για τθ δημοπράτηςη του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι
διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:
 Ο Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ
και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.»
 Ο Ν.4412/2016«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων ,Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 Διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ
εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά
παραπάνω.
 Προχπολογιςμόσ ζργου
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε

1.150.000,00 € και αναλφεται ςε:

Δαπάνθ Εργαςιϊν : ……………………………………………

669.303,40 €

Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%):

120.474,61 €

Απρόβλεπτα ( ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ
εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): ………………..

118.466,70 €

Ανακεϊρθςθ ………………………………………………………..

19.175,00€

Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (23%):…………………………….
ΤΝΟΛΟ

222.580,73 €
1.150.000,44€

φνολο ςε Ακζραια Ευρϊ

1.150.000,00 €

(Εγκ.36/13-12-2001)
Θ ςυνολικι διάρκεια των ζργων εκτιμάται ςε 450 (τετρακόςιεσ πενήντα ημερολογιακζσ ημζρεσ) .
Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο χρθματοδοτικό πρόγραμμα .Α.Ε.Π. 041.
Kαςτοριά
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