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1. Εισαγωγή 
1.1 Γενικά  

 
Η παρούσα μελέτη του δρόμου Ιππείου – Συκούντας του Δ.Δ. Ευεργέτουλα του Δ. Λέσβου 

αποτελεί βελτίωση  του υφισταμένου  δρόμου που συνδέει τόσο του οικισμούς του Δήμου και το 
επαρχιακό δίκτυο με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όσο και τις αγροτικές 
ιδιοκτησίες μεταξύ τους σε δύσβατα σημεία, όπου δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης. 

 
2.  Αντικείμενο - Σκοπός 

 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση των υφισταμένων οδικών τμημάτων 

(Ιππείου – Συκούντας) τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα διέλευσης τόσο 
μηκοτομικά, όσο και ως προς την ποιότητα του οδοστρώματος και την απορροή των ομβρίων 
υδάτων που σε πολλές περιπτώσεις έχει υποστεί σημαντικό βαθμό διάβρωσης και καθιστά 
δύσκολη τη διέλευση του δρόμου από οχήματα γεγονός που δημιουργεί δυσχέρειες στην ασφαλή 
και άνετη διέλευση των χρηστών.  

 
 3. Χωρονομική Τοποθέτηση της οδού 
 

Η νήσος Λέσβος βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, πλησίον των Δυτικών ακτών της 
Τουρκίας. Το υπό μελέτη έργο, αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Ε. Ευεργέτουλα ο 
οποίος αποτελείται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ασώματος, Αγ. Ανάργυροι, Ίππειος, Κάτω 
Τρίτος, Πηγαδάκια, Κεραμειά, Λάμπου Μύλοι, Συκούντα και Ντίπι. Η Τ. Κ. Συκούντα είναι 
τοπικό διαμέρισμα του Δήμου και βρίσκεται 11.5 χιλιόμετρα (σε ευθεία γραμμή) δυτικά της 
πρωτεύουσας του νησιού  της Μυτιλήνης. 
 

4. Τεχνολογικές Συνθήκες κατά μήκος της Χάραξης 
 

Συναξιολογώντας τα συλλεχθέντα γεωλογικά, υδρογεωλογικά, τεχνικογεωολογικά κλπ 
στοιχεία και δεδομένα, παρουσιάζονται στην συνέχεια οι τεχνολογικές συνθήκες κατά μήκος της 
σχεδιαζόμενης χάραξης. 
 

 Κλάδος Ι: Από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+460 ο μελετώμενος δρόμος διέρχεται από τον 
σχηματισμό των παράκτιων ελωδών αποθέσεων (Q.m.). Στην συνέχεια, σε όλο το 
υπόλοιπο μήκος του, δηλαδή από Χ.Θ. 0+460 έως Χ.Θ. 2+186 διέρχεται από τον 
σχηματισμός των ποτάμιων αποθέσεων και κορημάτων πλαγών (Q.al.).   

 Κλάδος ΙΙ: Από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+767 ο μελετώμενος δρόμος διέρχεται σε όλο το 
μήκος του από τον σχηματισμό των ποτάμιων αποθέσεων και κορημάτων πλαγών 
(Q.al.). 

 
5. Τεχνική Περιγραφή του Έργου 
5.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
Σύμφωνα με τη Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου έτσι όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται 

στις Οδηγίες Μελετών Έργων (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα υπό μελέτη οδικά αγροτικά τμήματα 
ανήκουν στην κατηγορία οδών ΑVI με κύρια λειτουργία την πρόσβαση στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις ή βοσκοτοπικές εκτάσεις και αγροτεμάχια και ανήκουν στο δίκτυο τοπικών 
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αγροτικών οδών με διατομή η2 ή η1 (Εγκύκλιος 41/2005). Το έργο αφορά τοπική βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση και όχι για οριζοντιογραφική επέμβαση στο υφιστάμενο πλάτος του 
οδοστρώματος των αγροτικών οδών και έτσι δεν απαιτείται η μεταβολή της διατομής που 
υπάρχει. 
 
     5.2 Τυπικές Διατομές 
 

Οι τυπικές διατομές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο υπό μελέτη αγροτικό δρόμο, είναι οι 
παρακάτω: 
 

 Περίπτωση 1η: Επί υφιστάμενου οδοστρώματος με μικροεκσκαφές – επιχώσεις για 
την απόκτηση των απαιτούμενων κλίσεων και από καθαρισμό της υφιστάμενης 
τάφρους ομβρίων. 

Στο υφιστάμενο χωμάτινο οδόστρωμα πραγματοποιούνται μικροεκσκαφές – 
επιχώσεις, ώστε το οδόστρωμα να αποκτήσει τις απαιτούμενες κλίσεις, εν 
συνέχεια τοποθετείται υπόβαση ΠΤΠ Ο-150 μεταβλητού πάχους >0,12m, βάση 
ΠΤΠ Ο-155 πάχους 0,1m, ασφαλτική προεπάλειψη ΠΤΠ Α-210 και τέλος 
ασφαλτική στρώση πάχους 0,05m ΠΤΑ Α-260. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου 
κρίνεται απαραίτητο θα κατασκευάζεται έρεισμα ΠΤΠ Ο-155 μεταβλητού ύψους 
και πλάτους 0,20m (στερεό εγκιβωτισμένο). Η υφιστάμενη τάφρος ομβρίων 
πλάτους 0,50-0,60m θα καθαριστεί. 

 Περίπτωση 2η: Επί υφιστάμενου οδοστρώματος με εκατέρωθεν πρανές από Χ.Θ. 
1+000 έως Χ.Θ. 1+700 του Κλάδου ΙΙ, με μικροεκσκαφές – επιχώσεις για την 
απόκτηση των απαιτούμενων κλίσεων και από καθαρισμό των υφιστάμενων τάφρων 
ομβρίων. 

Στο τμήμα Χ.Θ. 1+000 έως Χ.Θ. 1+700 του Κλάδου ΙΙ, στο υφιστάμενο χωμάτινο 
οδόστρωμα πραγματοποιούνται μικροεκσκαφές – επιχώσεις, ώστε το οδόστρωμα 
να αποκτήσει τις απαιτούμενες κλίσεις, εν συνέχεια τοποθετείται υπόβαση ΠΤΠ 
Ο-150 μεταβλητού πάχους > 0,12m, βάση ΠΤΠ Ο-155 πάχους 0,1m, ασφαλτική 
προεπάλειψη ΠΤΠ Α-210 και τέλος ασφαλτική στρώση πάχους 0,05 ΠΤΑ Α-260. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο θα κατασκευάζεται έρεισμα 
ΠΤΠ Ο-155 μεταβλητού ύψους και πλάτους 0,20m (στερεό εγκιβωτισμένο). Οι 
υφιστάμενες τάφροι ομβρίων πλάτους 0,50-0,60m θα καθαριστούν. 

 Περίπτωση 3η: Επί υφιστάμενου οδοστρώματος με  στρώση στράγγισης μεταβλητού 
πάχους 25-30cm, όπου κριθεί απαραίτητο για την απόκτηση των απαιτούμενων 
κλίσεων και απλό καθαρισμό των υφιστάμενων τάφρων ομβρίων. 

Στο υφιστάμενο  χωμάτινο οδόστρωμα τοποθετείται στρώση στράγγισης 
μεταβλητού πάχους 25-30cm (σκύρο μεγέθους 5-8cm περίπου), εν συνεχεία 
τοποθετείται υπόβαση ΠΤΠ Ο-150 μεταβλητού πάχους >0,12m, βάση ΠΤΠ Ο-
155 πάχους 0,1m, ασφαλτική προεπάλειψη ΠΤΠ Α-210 και τέλος ασφαλτική 
στρώση πάχους 0,05m ΠΤΑ Α-260. Οι υφιστάμενες τάφροι πλάτους 0,50-0,60m 
θα καθαριστούν. 

 
Παρατηρήσεις: 
 

Στα υφιστάμενα τεχνικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης – επισκευών , όπου 
κριθεί ότι απαιτείται. 
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5.3 Υφιστάμενα Τεχνικά  προς Ανακατασκευή 
 
Κλάδος Ι: Η αρχή (Χ.Θ. 0+000) ορίζεται επί της 2ης Επαρχιακής Οδού (πλησίον βενζινάδικου) 
και καταλήγει στην περιοχή του «Αγ. Δημητρίου» επί του δημοτικού δρόμου Ντιπίου – 
Συκούντας (Χ.Θ. 2+186). Το συνολικό μήκος ανέρχεται σε 2186μ.  
 
Κατά μήκος του υπό μελέτη δρόμου απαντώνται υφιστάμενα τεχνικά, συγκεκριμένα έχουμε: 
 

Χ.Θ. 
Τεχνικά Απορροής 

Ομβρίων 

0+390 Τεχνικό 

0+686 Τεχνικό 

0+944 Τεχνικό 

1+950 Τεχνικό 

2+040 Τεχνικό 

 
Κλάδος ΙΙ: Η αρχή (Χ.Θ. 0+000) ορίζεται στη Χ.Θ. 1+400 του Κλάδου Ι και καταλήγει λίγο έξω 
από τον οικισμό του Ίππειος (Χ.Θ. 1+767), στο σημείο που ξεκινάει τσιμεντόδρομος. Το 
συνολικό μήκος ανέρχεται σε 1767μ.  
 
Κατά μήκος του υπό μελέτη δρόμου απαντώνται υφιστάμενα τεχνικά, συγκεκριμένα έχουμε: 
 

Χ.Θ. Τεχνικά Απορροής 

Ομβρίων 

0+250 Οχετός 

1+240 Τεχνικό 

1+767 Τεχνικό 

 
5.4 Προτεινόμενα Τεχνικά 

    
Κλάδος Ι: Κατά μήκος του υπό μελέτη δρόμου προτείνεται η κατασκευή νέων τεχνικών έργων 
για την καλύτερη απορροή των ομβρίων στις παρακάτω Χιλιομετρικές Θέσεις: 
 

Χ.Θ. Τεχνικά Απορροής 
Ομβρίων 

0+356 Τεχνικό 

0+410 Τεχνικό 

0+802 Τεχνικό 

1+000 Τεχνικό 

1+115 Τεχνικό 

1+340 Τεχνικό 
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1+362 Τεχνικό 

1+511 Τεχνικό 

1+762 Τεχνικό 

1+846 Τεχνικό 

2+008 Τεχνικό 

2+137 Τεχνικό 

 
 

Κλάδος ΙΙ: Κατά μήκος του υπό μελέτη δρόμου προτείνεται η κατασκευή νέων τεχνικών έργων 
για την καλύτερη απορροή των ομβρίων στις παρακάτω Χιλιομετρικές Θέσεις: 
 

Χ.Θ. Τεχνικό Απορροής 
Ομβρίων 

0+035 Τεχνικό 

0+130 Τεχνικό 

0+150 Τεχνικό 

0+175 Τεχνικό 

0+211 Τεχνικό 

0+372 Τεχνικό 

0+525 Τεχνικό 

0+535 Τεχνικό 

0+701 Τεχνικό 

0+680 Τεχνικό 

1+023 Τεχνικό 

1+154 Τεχνικό 

1+207 Τεχνικό 

1+299 Τεχνικό 

1+463 Τεχνικό 

 
 
 
5.5  Προτεινόμενα Έργα 

 
Στον υπό μελέτη αγροτικό δρόμο θα εφαρμοστούν οι εξής τυπικές διατομές σε κάθε τμήμα: 
 
Κλάδος Ι 

 Στο τμήμα από Χ.Θ. 0+250 έως Χ.Θ. 1+100 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται στην Περίπτωση 1 των Τυπικών Διατομών. 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 1+100 έως Χ.Θ. 1+130 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται στην Περίπτωση 3 των Τυπικών Διατομών. 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 1+130 έως Χ.Θ. 1+200 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 1 των Τυπικών Διατομών. 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 1+200 έως Χ.Θ. 1+245 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 3 των Τυπικών Διατομών. 
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 Στο τμήμα Χ.Θ. 1+245 έως Χ.Θ. 2+186 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 1 των Τυπικών Διατομών. 

 
Κλάδος ΙΙ 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+055 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 1 των Τυπικών Διατομών. 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 0+055 έως Χ.Θ. 0+340 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 3 των Τυπικών Διατομών. 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 0+340 έως Χ.Θ. 1+000 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 1 των Τυπικών Διατομών. 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 1+000 έως Χ.Θ. 1+700 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 2 των Τυπικών Διατομών. 

 Στο τμήμα Χ.Θ. 1+700 έως Χ.Θ. 1+767 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που 
περιγράφονται  στην Περίπτωση 1 των Τυπικών Διατομών. 

 
 
Παρατηρήσεις: 
 

Στα σημεία όπου προτείνεται η Περίπτωση 3 των τυπικών διατομών, η λογική είναι πως, α) 
από την στιγμή που όλη η περιοχή είναι σχεδόν επίπεδη και δεν μπορούν να δοθούν οι 
απαιτούμενες κλίσεις για την διευθέτηση των υδάτων που υπάρχουν στα ρέματα πλησίον του 
δρόμου, και β) το απόλυτο υψόμετρο είναι πολύ μικρό και δεν μπορούμε με εκσκαφές να 
δημιουργήσουμε μόνιμη κλίση γιατί είμαστε κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, η τοποθέτηση 
στρώσης στράγγισης μεταβλητού πάχους 25-30cm (από σκύρο μεγέθους 5-8cm περίπου) καθώς 
και των σωληνωτών, αφενός δίνει διέξοδο στα νερά που συνεχώς συσσωρεύονται από την 
πλευρά του δρόμου  όπου τέμνει το ρέμα στην ανάντη πλευρά το, εκτονώνοντας έτσι και τις 
δυνάμεις που τείνουν να δημιουργηθούν από τη συσσώρευση αυτή, αφετέρου προφυλάσσει και 
τα σαφώς πιο λεπτόκοκκα υλικά της υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος από την διάβρωση 
του νερού. 
 
 

 
6. Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι 

 
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων, που αφορούν την ασφαλτόστρωση δύο 

τμημάτων υφισταμένων αγροτικών δρόμων της περιοχής «Μητρόπολης», στο Ίππειος και τη 
Συκούντα του Δ.Ε. Ευεργέτουλα του Δήου Λέσβου, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα 
εκτέλεσης και λειτουργίας του. 
 

6.1 Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας 
 
Η έγκριση αφορά σε ασφαλτόστρωση υφιστάμενου χωματόδρομου, χωρίς μηκοτομικές και 

οριζοντιογραφικές βελτιώσεις. Τμήμα του έργου ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 (GR4110013-SPA Λέσβος: Κόλπος Γέρας, Έλη Ντίπι και Χαραμίδα και 
GR4110005-SCI Α «Λέσβος: Κόλπος Γέρας, Έλος Ντίπι & Όρος Ολύμπου»). 
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Το πρώτο τμήμα (Συκούντα) ξεκινάει από τη διασταύρωση του αγροτικού δρόμου με τη 2ης 
Επαρχιακή Οδό (πλησίον βενζινάδικου) και καταλήγει στη θέση Άγ. Δημήτριος, επί του 
δημοτικού δρόμου Ντιπίου – Συκούντα. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 2186m και το 
πλάτος του είναι 4,5m περίπου (το άνοιγμα της τάφρου θα είναι 0,5-0,6m). 
 

Στα πρώτα 250m του τμήματος αυτού, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπίο 
Ιδιαίτερου Κάλλους (Υ.Α. ΔΠΑ/10349/16-10-2000, ΦΕΚ 1360/Β/8-11-2000), δεν θα 
πραγματοποιηθεί καμία εργασία και θα παραμείνει χωματόδρομος.     
 

Το δεύτερο τμήμα (Ίππειος) ξεκινάει από τη συμβολή με το κλάδο 1 (στη Χ.Θ. 1+400) και 
καταλήγει έξω από τον οικισμό του Ιππείου στη συμβολή με τον τσιμεντόδρομο. Το συνολικό 
μήκος του δρόμου είναι 1767m και το πλάτος του 4,5m περίπου (το άνοιγμα της τάφρου θα είναι 
0,5-0,6m). 
 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: 

 Εξυγίανση, κατασκευή υπόβασης, βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική 
στρώση. 

 Καθαρισμός υφιστάμενων τάφρων ομβρίων. 
 Κατασκευή στερεού εγκιβωτισμού, εάν απαιτηθεί. 
 Συντήρηση – επισκευή υφιστάμενων τεχνικών, εάν απαιτηθεί. 
 
Τα υφιστάμενα τεχνικά του κλάδου1 βρίσκονται στις θέσεις: Χ.Θ. 0+390, 0+686, 0+944, 

1+950 και 2+040. Τα υφιστάμενα τεχνικά του κλάδου 2 βρίσκονται στις θέσεις: 1+240 και 
1+767, ενώ υπάρχει και ένας οχετός στη θέση 0+250. 
Δεν θα γίνουν εκτεταμένες εκσκαφές  και επιχώσεις. 
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και την τεχνική έκθεση. 
 
 
 
 
 

 
6.2 Τεχνικά έργα και μέτρα απορρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή ληφθούν 

 
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο και η ευθύνη 

τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των 
υπεργολαβιών. 

 
Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, ανάθεσης, επίβλεψης και 

παραλαβής, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται : 
 α. η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν. 
 β. η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 
καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των 
περιβαλλοντικών όρων (συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων προς τούτο χρηματικών 
πόρων). 
 
6.2.1 Κατά τη φάση της κατασκευής   
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1. Να συντομευτεί ο χρόνος των εκσκαφών καθώς και ο χρόνος κατασκευής των έργων. 
 
2. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού 
κατασκευής. 
 
3. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία 
του έργου και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης νερού από την περιοχή του έργου και για 
ενδεχόμενο ανεφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης.  
 
4. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και ιδιαίτερα παιδιών, 
από κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου 
(τοποθέτηση περιφραγμάτων ενταγμένων στο φυσικό περιβάλλον). 
 
5. Θα πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες και όπου θα κριθεί απαραίτητο φωτεινά 
προειδοποιητικά σήματα, τις βραδινές κυρίως ώρες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
ατυχημάτων. 
  
6. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κατά την περίοδο 
υψηλών βροχοπτώσεων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους. 
 
7. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά την 
λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (Α).  
  
6.2.2 Εκσκαφές - Επιχώσεις 
 
1. Να γίνει διαμόρφωση και προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με κατάλληλες 
κλίσεις και στρογγυλεύσεις των πρανών των ορυγμάτων και επιχωμάτων, ώστε να γίνει δυνατή η 
φυσική αποκατάστασή τους. 
 
2. Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα 
διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης, όπου αυτό 
είναι δυνατό.  
 
3. Άχρηστα υλικά και ακατάλληλα υλικά εκσκαφών θα απομακρύνονται σε χώρους διάθεσης 
στερεών αποβλήτων. 
 
4. η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε νόμιμο χώρο. Απαγορεύεται η 
ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρευμάτων. 
 
5. Πρόσθετα υλικά επίχωσης, εφόσον απαιτηθούν, θα προέλθουν είτε από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την 
απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί 
τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία – δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1428/84, 2115/93 και Ν. 998/79, τους όρους 
της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών 
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επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους χώρους δανείων, 
καθώς και απόληψη αδρανών από τις κοίτες ρεμάτων. 
 
6.2.3 Ξερολιθιές – υφιστάμενη βλάστηση 
 
1. Θα γίνει όσο το δυνατόν αποφυγή καταστροφής της υφιστάμενης βλάστης. 
 
2. Για κάθε επέμβαση στις εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας θα 
προηγείται έκδοση σχετικής απόφασης, ήτοι έγκριση επέμβασης και άδεια υλοτομίας από το 
αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της δασικής 
Νομοθεσίας. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. 
 
6.2.4 Ρύπανση 
 
1. ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει φια τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την 
απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών. Μετά 
το τέλος των εργασιών να αποκαθίστανται και να καθαρίζονται οι θέσεις απόθεσης υλικών και 
να απομακρύνονται όλα τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από την κατασκευή του έργου. 
 
2. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου ή 
η απόρριψή τους επί του εδάφους ή των επιφανειακών υδάτων. Η διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004). 
 
3. Σχετικά με το θόρυβο ο Ανάδοχος της κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς 
όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να 
εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής των έργων.  
4. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα 
εξασφαλίζει τη συγκράτηση σκόνης. 
 
5. Να γίνετε συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λ.π. προκειμένου να 
περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. 
 
6. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των 
έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί 
κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα 
αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την κατ’ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των 
φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. ΣΕ κάθε περίπτωση 
εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.), οι καρότσες των φορτηγών θα 
είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 
 
6.2.5 Νερά  
 
1. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων, αποκλειόμενου κάθε 
μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κ.λ.π. ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων 
και πλημμυρών. 
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2. Να ληφθούν κατάλληλα αποστραγγιστικά μέτρα για την απορροή των ομβρίων, μέτρα 
εξυγίανσης και μέτρα κατά της διάβρωσης. 
 
6.2.6 Σήμανση 
 
1. Θα τοποθετηθεί η απαραίτητη οδική σήμανση, ώστε να ειδοποιούνται οι οδηγεί σε έντονα 
καιρικά φαινόμενα και ο δρόμος να κλείνει λόγω αυξημένης επικινδυνότητας. 
 
6.2.7 Ορατότητα  
 
1. Θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ορατότητα προς αποφυγή ατυχημάτων. 
 
6.2.8 Άλλες Άδειες 
 
1. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται 
κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία 
των έργων, θα πρέπει  προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών 
όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις  (μονάδα παραγωγής 
αδρανών, ετοίμου σκυροδέματος κ.λ.π.)  
 
3. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. 
 
4. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ 
των κατοικημένων περιοχών. 
 
5. Για τα δίκτυα υποδομής που επηρεάζονται από την κατασκευή των έργων θα πρέπει να γίνει η 
αποκατάστασή τους, μετά από σχετικές μελέτες και να εξασφαλισθεί η λειτουργία τους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας των έργων. 
 
6. Όλες οι εργασίες θα γίνουν παρουσία υπαλλήλων της Κ’ Εφορείας Προϊστορικών & 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα 
ειδοποιηθούν εγκαίρως. 
 
7. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων 
προβλεπόμενων εγκρίσεων Αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του συνολικού Έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
6.2.9 Κατά τη φάση της λειτουργίας   
 
1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα απαραίτητη για τη λειτουργία του έργου θα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και 
εγκρίσεις. 
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2. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κ.λ.π.) να 
απομακρυνθεί μετά το πέρας της κατασκευής και ο περιβάλλον χώρος να αποκατασταθεί και 
τούτο  ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου. 
 
3. Δεν θα επιτρέπεται διοχέτευση κανενός είδους λυμάτων ή αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων. 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία των 
αρδευτικών και υδραυλικών δικτύων της περιοχής.  
 
4. Ο δρόμος θα κλείνει και δε θα λειτουργεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα με ευθύνη του οικείου 
Δήμου. 
 
5. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται και τα αναφερόμενα στην περιβαλλοντική έκθεση 
που συνοδεύει την παρούσα ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. 
 
 

6.3 Χρονικό διάστημα ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων 
 
 Η παρούσα έγκριση ισχύει για 10 χρόνια (μέχρι τις 4/11/2020) και θα πρέπει να τηρούνται με 
ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η περιβαλλοντική έκθεση η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται στο 
εργοτάξιο του έργου κατά τη φάση κατασκευής και στο γραφείο του Δήμου κατά τη φάση 
λειτουργίας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμόδιων σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία. 
 
Αν γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση στα βασικά τεχνικά στοιχεία του έργου θα ενημερωθεί την 
Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος για ενδεχόμενη επανεξέταση των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων.  
 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων όρων αν το κρίνει απαραίτητο για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβασή τους, πραγματοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των 
κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνούς του, 
των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Νόμου 1650/1986, όπως έχει 
τροποποιηθεί από τον  Ν. 3010/02 και ισχύει. 
 
 

7. Συμπεράσματα Γεωλογικής μελέτης 
 
Η γεωλογική μελέτη εκπονήθηκε για τις ανάγκες βελτίωσης των έργων πρόσβασης στις 
Γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου – Συκούντας του Δήμoτικής ενότητας Ευεργέτουλα 
μήκους περίπου 3,953 χιλιομέτρων. Η περιοχή διέλευσης του έργου, δομείται τόσο από 
αποθέσεις κοιλάδων, κορήματα πλαγών και παράκτιες ελώδεις αποθέσεις, που επικάθονται πάνω 
στους αυτόχθονες σχηματισμούς. Κατά Ε.Α.Κ. 2000 η περιοχή του έργου ανήκει στη ζώνη ΙΙ 
σεισμικής επικινδυνότητας με συντελεστή α=0,24. οι βραχώδεις σχηματισμοί της περιοχής 
κατατάσσονται από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας στην κατηγορία Α. Στην κατηγορία Β 
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κατατάσσονται οι αλλουβιακές αποθέσεις. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
εκτελεσθεισών ερευνητικών εργασιών (γεωλογικές χαρτογραφήσεις, επί τόπου παρατηρήσεις) 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ποικιλία των σχηματισμών, ο τεκτονισμός και το μορφολογικό 
ανάγλυφο που επικρατεί κατά μήκος της χάραξης δημιουργούν ανάλογη ποικιλία 
τεχνικογεωλογικών μοντέλων. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται ανακεφαλαιωτικά οι κατά μήκος αναμενόμενοι 
γεωλογικοί σχηματισμοί καθώς και οι αναμενόμενες τεχνικογεωλογικές συνθήκες ανά 
σχηματισμό, όπως αυτές εκτιμήθηκαν μακροσκοπικά (υδρογεωλογικές, εκσκαψιμότητα). Τα 
παρακάτω στοιχεία δίνονται συγκεντρωτικά για εποπτικούς λόγους: 

 
 

ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Κλάδος Ι 0+000 ~ 0+460 
Παράκτιες ελώδεις 

αποθέσεις 

Κλάδος ΙΙ 0+460 ~ 2+186 
Ποτάμιες αποθέσεις και 

κορήματα πλαγών 

Κλάδος ΙΙΙ 0+000 ~ 1+767 
Ποτάμιες αποθέσεις και 

κορήματα πλαγών 

 
Πίνακας 1: Γεωλογικοί σχηματισμοί κατά μήκος της οδού 

 
 
 
 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΚΣΚΑΨΙΜΟΤΗΤΑ 

Παράκτιες ελώδεις 
αποθέσεις 

Αδιαπέρατος 
σχηματισμός 

Εύκολη 

Ποτάμιες αποθέσεις και 
κορήματα πλαγών 

Διαπερατός 
σχηματισμός 

Εύκολη 

 
Πίνακας 2: Τεχνικογεωλογικές συνθήκες ανά γεωλογικό σχηματισμό 

 
Στον επόμενο πίνακα, αναφέρονται συνοπτικά οι τυπικές διατομές που επρόκειτο να 
ακολουθηθούν για το μελετώμενο έργο. 
 

Τμήματα (Χ.Θ.) Τυπικές Διατομές 
Από Έως  

Κλάδος Ι 
0+000 1+100 Περίπτωση 1 
1+100 1+130 Περίπτωση 3 
1+130 1+200 Περίπτωση 1 
1+200 1+245 Περίπτωση 3 
1+245 2+186 Περίπτωση 1 

Κλάδος ΙΙ 
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0+000 0+055 Περίπτωση 1 
0+055 0+340 Περίπτωση 3 
0+340 1+000 Περίπτωση 1 
1+000 1+700 Περίπτωση 2 
1+700 1+767 Περίπτωση 1 

 
Πίνακας 3: Τυπικές διατομές κατά μήκος του έργου 

 
Τα υλικά αυτά που πιθανόν να αφαιρεθούν στον Κλάδο Ι μεταξύ των Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 
0+460, δεν κρίνονται κατάλληλα για επιχώσεις λόγω πιθανής διόγκωσης τους κατά την 
πρόσληψη ύδατος. Κάποιο άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα από γεωλογική άποψη δεν εντοπίζεται στο 
προτεινόμενο έργο. 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Προϊστάμενη Τμήματος 
Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Λ. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη της 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Λ. 

Β. Ταμβακέλλη 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ.  ΠΕ 

Μ. Πιαλλέ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Μ. Στυλιανίδου 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ 
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8. ΤΥΠΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΟΜΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


