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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: "Μελέτη Βελτίωσης του
Τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης" πραγματοποιήθηκε με
υπογραφείσα Σύμβαση, στις 30/07/2014, ανάμεσα στη Διεύθυνση Μελετών Έργων
Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.) του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον προϊστάμενο του τμήματος, κο Εμμανουήλ Παπαδόπουλο, Πολιτικός
Μηχανικός με β΄ βαθμό και στη σύμπραξη των κάτωθι μελετητικών γραφείων / μελετητών:

1.

ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. – "ΥΕΤΟΣ"

2. "ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
3. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
4. "ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Δ. ΜΗΤΡΟΥ – Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.
5. ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
με νόμιμο κοινό εκπρόσωπο τον κο Φράγκο Απόστολο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
και αναπληρωτή νόμιμο εκπρόσωπο τον κο Μακέδο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό.

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης, στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα, συνολικού μήκους 27km περίπου, που
εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές των Ιωαννίνων στις περιοχές της Φλώρινας
και της Καστοριάς και εξυπηρετεί μετακινήσεις που γίνονται κυρίως για τουρισμό και
αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου - Αώου. Ειδικότερα, η υπό
βελτίωση οδός έχει ως αφετηρία τον Ισόπεδο Κόμβο (Ι/Κ) στην περιοχή σύνδεσης της
Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Νο 20), ενώ το πέρας της υπό μελέτη οδού
εντοπίζεται στη γέφυρα του Αώου, στην είσοδο της πόλης της Κόνιτσας.
Η υπό μελέτη οδός αν και αποτελεί Εθνική Οδό δεν διαθέτει τα απαραίτητα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά και κατά θέσεις χαρακτηρίζεται από κακής ποιότητας οδόστρωμα, το
οποίο παρουσιάζει φθορές από τη χρήση. Επίσης, περί τη Χ.Θ. 8+350 έως τη Χ.Θ.
10+350, καθώς και στη Χ.Θ. 13+150, παρουσιάζονται μεγάλοι ελιγμοί, οι οποίοι δεν
συνάδουν με τις εφαρμοστέες σχετικές οδηγίες για οδούς κατηγορίας ΑΙΙ, όπως είναι η
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υπό μελέτη οδός. Σε γενικές γραμμές απαιτείται σε μεγάλο μήκος αυτού βελτίωση της
υφιστάμενης χάραξης, βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, ανακατασκευή των
στρώσεων και ασφαλτόστρωση, καθώς και βελτίωση ή δημιουργία νέων τεχνικών, όπου
απατηθεί, για μεταφορά των υδάτων κατά μήκος και απορροή – απαγωγή αυτών.
Η αναγκαιότητα κατασκευής της υπό μελέτη οδού κρίνεται μεγάλη λαμβάνοντας ως
δεδομένη τη δυσκολία μετακίνησης τον περαστικών, αλλά κατά κύριο λόγο των κατοίκων
της περιοχής που εξυπηρετούνται από αυτή.
Για τις ανάγκες εκπόνησης της μελέτης, η υπό βελτίωση οδός χωρίζεται στα κάτωθι
τμήματα:
-

Τμήμα Ι: από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης (Νο 20) (Χ.Θ. 0+000) έως τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη (Χ.Θ. 15+500) με
υποτμήματα:


Υποτμήμα ΙΑ: από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Κοζάνης (Νο 20) (Χ.Θ. 0+000) έως τους Ι/Κ προς Μερτζάνη και Πάπιγκο
(Χ.Θ. 8+500).



Υποτμήμα ΙΒ: από τους Ι/Κ προς Μερτζάνη και Πάπιγκο (Χ.Θ. 8+500) έως τη
Γέφυρα του Βοϊδομάτη (Χ.Θ. 15+500).

-

Τμήμα ΙΙ: από τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη (Χ.Θ. 15+500) έως τη Γέφυρα του Αώου (Χ.Θ.
27+300).

Σύμφωνα με το φάκελο του έργου και τα στοιχεία της υπογραφείσας Σύμβασης,
αντικείμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί το Τμήμα Ι της υπό
βελτίωση οδού, από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Κοζάνης (Νο 20) (Χ.Θ. 0+000) έως τη γέφυρα Βοϊδομάτη (Χ.Θ. 15+500), οι
ισόπεδοι κόμβοι Κ1 (προς Μεσοβούνι, Αγ. Μηνά, Βίκο, Πάπιγκο, Μικρό Πάπιγκο), Κ2 (προς Άνω
Ραβένια, Μαυροβούνι), Κ3 (προς Γεροπλάτανο, Μελισσόπετρα, Μέρτζιανη), Κ4 (προς Αγ. Μηνά,
Αρίστη, Πάπιγκο), Κ5 (προς Αρίστη, Πάπιγκο) καθώς και ο ισόπεδος κόμβος Κ6 (προς
Καλλιθέα) του Τμήμα ΙΙ.

Στο Τμήμα ΙΙ (από τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη έως τη Γέφυρα του Αώου) τα έργα που
προτείνονται, είναι έργα ασφάλειας και σήμανσης (στηθαία). Για την πληρότητα της
παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Ε.Π.Ο.), παρόλο που τα έργα που προτείνονται στο Τμήμα ΙΙ (από τη Γέφυρα του
Βοϊδομάτη έως τη Γέφυρα του Αώου) δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση και

δεδομένο
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περιβαλλοντικών όρων η παρούσα μελέτη συντάσσεται για το σύνολο της υπό μελέτη
οδού (Τμήμα Ι & Τμήμα ΙΙ).
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα, αποτελεί τμήμα της Ε.Ο. Νο20 Ιωαννίνων-Κοζάνης. Μετά την
ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού η χρήση της οδού για την εξυπηρέτηση των
διανομαρχιακών μετακινήσεων έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Η ελκυστικότητα της
χρήσης του για τις μετακινήσεις από περιοχές των Ν. Καστοριάς και Φλώρινας προς
Ιωάννινα και Ιόνια Οδό, είναι πολύ μικρή, δεδομένου ότι οι κύριοι προορισμοί
προσέλκυσης φόρτου, μέσω της Εγνατίας Οδού και του καθέτου άξονα ΣιάτισταΙεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή (το τμήμα του Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή ολοκληρώνεται). Στο υπό
μελέτη Τμήμα Ι στο 8ο περίπου χιλιόμετρο συμβάλλει οδός σύνδεσης του Μεθοριακού
Σταθμού Μέρτζιανης, όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις Τελωνιακού σταθμού, που μαζί με
τον Σταθμό Κακαβιάς εξυπηρετούν τον μεγάλο όγκο του φόρτου διακρατικών
μετακινήσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, στα όρια του Ν. Ιωαννίνων. Οι σταθμοί αυτοί
(κατά κύριο λόγο ο Σταθμός Κακαβιάς και δευτερευόντως ο Σταθμός Μέρτζιανης), εξυπηρετούν

κατά κύριο λόγο τη σύνδεση της Αλβανίας με τη Δυτική και τη Νότια Ελλάδα, καθώς και
την Αθήνα.

1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται μεταξύ των Δήμων Πωγωνίου, Ζαγορίου και Κόνιτσας,
του Νομού Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου. Ειδικότερα, η περιοχή μελέτης
εντοπίζεται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Καλπακίου του Δ.
Πωγωνίου, Κεντρικού Ζαγορίου του Δ. Ζαγορίου και Κόνιτσας του ομωνύμου Δήμου.
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/0706-2010), το οποίο ισχύει από 01-01-2011, μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της

Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος
εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο
ο Δήμος Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι και ιστορική έδρα το Δερβενάκι προήλθε από τη
συνένωση των Δήμων Καλπακίου, Δερβενακίου, Άνω Πωγωνίου, Άνω Καλαμά και τις
κοινότητες Πωγωνιανής και Λάβδανης οι οποίοι καταργήθηκαν. Ο Δήμος Ζαγορίου με
έδρα τους Ασπραγγέλους προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Ανατολικού Ζαγορίου,
Κεντρικού Ζαγορίου, Τύμφης και τις κοινότητες Βοβούσης και Πάπιγκου οι οποίοι
καταργήθηκαν, τέλος ο Δήμος Κόνιτσας με έδρα την Κόνιτσα προήλθε από τη συνένωση
των Δήμων Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων και τις κοινότητες Διστράτου, Αετομηλίτσης και
Φούρκας, οι οποίοι καταργήθηκαν.
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Στο σχήμα που ακολουθεί εμφαίνεται τα υπό μελέτη οδικά τμήματα (Τμήμα Ι & Τμήμα ΙΙ)
καθώς και ο κόμβος Κ6.

Κόμβος Κ6

Κόμβος Κ5

Κόμβος Κ3-Κ4
Κόμβος Κ1-Κ2

Σχήμα 1.1: Απόσπασμα των τοπογραφικών φύλλων χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλο Βασιλικόν
και Δολιανά, κλίμακας 1:50.000, όπου με κόκκινο γραμμικό στοιχείο
εμφανίζεται ο άξονας του υπό μελέτη οδικού τμήματος (Τμήμα Ι) με μαύρο
γραμμικό στοιχείο ε ο άξονας του οδικού τμήματος ΙΙ, ενώ με κόκκινοι κύκλοι
οι θέσεις των κόμβων (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
Οι συντεταγμένες των υπό μελέτη έργων εμφαίνονται στο σχέδιο με γενικό τίτλο "Χάρτης
Περιοχής Μελέτης" (Αρ. Σχεδίου 2), που επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη, καθώς και
στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 1.1: Συντεταγμένες των υπό μελέτη έργων σε ΕΓΣΑ ΄87 και σε WGS ΄84.
ΕΓΣΑ 87

Α/Α
1
ΙΚ Κ1-Κ2
ΙΚ Κ3-Κ4
2
3
ΙΚ Κ5
4
ΙΚ Κ6
5

WGS '84
o

X (m)

Y (m)

λ

211.098,93
210.864,64
212.917,14
213.724,44
213.238,51
214.308,77
214.457,70
217.214,45
221.923,17

4.421.884,64
4.424.668,55
4.428.910,35
4.428.386,88
4.431.486,97
4.430.019,39
4.429.861,87
4.434.175,78
4.437.025,34

20 37' 21,00''
o
20 37' 06,72''
o
20 38' 26,31''
o
20 39' 01,11''
o
20 38' 35,75''
o
20 39' 23,12''
o
20 39' 29,64''
o
20 41' 18,91''
o
20 44' 32,82''

o

φ

o

o

39 54' 01,63''
o
39 55' 31,48''
o
39 57' 51,34''
o
39 57' 35,37''
o
39 59' 15,16''
o
39 58' 28,95''
o
39 58' 24,03''
o
40 00' 47,05''
o
40 02' 24,95''

1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με την Απόφαση 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-12) "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα επιμέρους υπό
μελέτη έργα κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:
-

Όσον αφορά το Τμήμα Ι της Ε.Ο. Νο20 Ιωαννίνων – Κοζάνης, κατατάσσεται στην
ομάδα ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, στη 2η Υποκατηγορία της
1ης Κατηγορίας (Α2), αφορά σε «Οδούς μεταξύ νομών / επαρχιών με Λ<4 (Α/Α 4)»,
διότι η υπό μελέτη οδός δεν χωροθετείται εντός περιοχής του δικτύου Natura, όπως
ορίζεται από την ανωτέρω απόφαση, όπου αναφέρεται ότι εάν το τμήμα της υπό
μελέτη οδού είναι μικρότερο των 500m, τότε το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στη
υποκατηγορία Α2.

-

Όσον αφορά τους κόμβους (Κ1, Κ2,Κ3,Κ4, Κ4 και Κ6 του Τμήματος ΙΙ), κατατάσσονται και
αυτοί στην ομάδα ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, και αφορούν
«Εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας
(Α/Α 19)», όπου η κατάταξή του πραγματοποιείται βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ και ακολουθεί

την κατάταξη της υπό μελέτη οδού.
-

Όσον αφορά το Τμήμα ΙΙ της Ε.Ο. Νο20 Ιωαννίνων – Κοζάνης, τα έργα που
προτείνονται είναι έργα ασφάλειας και σήμανσης (στηθαία) και δεν απαιτείται
περιβαλλοντική αδειοδότηση για αυτά.

Όπως αναφέρεται στη Γενική Παρατήρηση (iv) στο υποσέλιδο της Ομάδας 2 της Υ.Α.
1958, όπως ισχύει, τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος έργου εξετάζονται συνδυαστικά
και σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν
επιμέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχή της κατάταξης τους στην κατηγορία του
επιμέρους έργου ή δραστηριότητας με την υψηλότερη κατάταξη (παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.
4014/2011).
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Συνεπώς το σύνολο των έργων κατατάσσεται στην υψηλότερη κατάταξη, ήτοι στην 2η
Υποκατηγορία της 1ης Κατηγορίας (Α2). Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με
το Παράρτημα 2 της υπ. Αριθμ. οικ. 170225 Απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 135/Β/27-012014) και με τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα 4.1 της

ανωτέρω Απόφασης.
Για την αδειοδότηση του παρόντος έργου δεν απαιτείται η σύνταξη Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης, διότι το υπό μελέτη έργο δεν χωροθετείται (μερικώς ή ολικώς) εντός
προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura, ενώ επιπλέον με την υλοποίησή του δεν
επηρεάζονται οι περιοχές του δικτύου Natura της ευρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λόγω της κατάταξης του έργου στην στην 2η Υποκατηγορία
της 1ης Κατηγορίας (Α2) υπεύθυνος φορέας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του
έργου και την έκδοση της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του
έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.).

1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ
Φορέας ανάθεσης:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ./β)

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Δημητρακόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός με
βαθμό Δ

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 19

Τηλέφωνο:

210 9374800

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
Την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνέταξε η Μελετητική Εταιρεία:

ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. – ΥΕΤΟΣ
Διεύθυνση:

Πλ. Ιπποδρομίου 7
546 21 Θεσσαλονίκη

Τηλ:
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Fax:

2310230428

e-mail:

yetos@otenet.gr

Web Site:

www.yetos.gr

Αρμόδια μελετήτρια είναι η κα ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ειδικότητα Γεωλόγος, M.Sc., η
οποία είναι κάτοχος ισχύοντος μελετητικού πτυχίου, το οποίο ανήκει στη μελετητική
εταιρία ΥΕΤΟΣ, με αριθμό μητρώου Α.Μ. 619. Στο τέλος του τεύχους επισυνάπτεται
φωτοαντίγραφο του ανωτέρω πτυχίου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση της μελετήτριας για
την ισχύ και την έδρα του πτυχίου.
Για την περάτωση και την άρτια εμφάνιση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, συνεργάστηκαν οι κάτωθι επιστήμονες:
Κουτάλου Βασιλική, Γεωλόγος, M.Sc.
Μενούτη Σαββίνη, Γεωλόγος
Κεσκιλίδου Κωνσταντία, Δασολόγος
Κούκα Δούκισσα, Γεωλόγος, M.Sc. & Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

-ΗΕπιστημονικά Υπεύθυνη Μελετήτρια

ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωλόγος
M.Sc. Εγγείων Βελτιώσεων - Υδραυλικής
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2.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται μεταξύ των Δήμων Πωγωνίου, Ζαγορίου και Κόνιτσας,
του Νομού Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου. Ειδικότερα, η περιοχή μελέτης
εντοπίζεται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Καλπακίου του Δ.
Πωγωνίου, Κεντρικού Ζαγορίου του Δ. Ζαγορίου και Κόνιτσας του ομωνύμου Δήμου.
Το υπό μελέτη έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης, στο του τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα, συνολικού μήκους περί τα 27Km. Η θέση του
υπό μελέτη έργου βρίσκεται περί τα 32Km βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων,
ειδικότερα περί το 1Km βόρεια του οικισμού Καλπάκι.
Ο Δήμος Πωγωνίου βρίσκεται βορειοδυτικά του Νομού Ιωαννίνων, έχει πληθυσμό 8.960
κατοίκους (απογραφή 2011) και καταλαμβάνει έκταση 701.059 στρέμματα, ο Δήμος
Ζαγορίου βρίσκεται στα κεντρικά του Νομού Ιωαννίνων, έχει πληθυσμό 3.724 κατοίκους
(απογραφή 2011) και καταλαμβάνει έκταση 989.796 στρέμματα, τέλος ο Δήμος Κόνιτσας

βρίσκεται βόρεια του Νομού Ιωαννίνων, έχει πληθυσμό 6.362 κατοίκους (απογραφή 2011)
και καταλαμβάνει έκταση 951184 στρέμματα.
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελεί μία από τις πιο ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Στα
βορειοανατολικά υψώνεται ο ορεινός όγκος του Σμόλικα (2.631m) και της Βασιλίτσας
(2.249m). Στα ανατολικά η Τύμφη (2.500m) και το Δούσκο (2.198m), ενώ στα βόρεια

κυριαρχεί ο Γράμμος (2.521m), η τρίτη ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας που αποτελεί και το
σύνορο μεταξύ της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Αλβανίας.
Ανάμεσα σ' αυτό το ακραία ορεινό ανάγλυφο, έχουν δημιουργηθεί οι κοιλάδες του Αώου
και των παραποτάμων του, Σαρανταπόρου και Βοϊδομάτη που ενώνονται δυτικά της
Κόνιτσας, σχηματίζοντας τον κάμπο της και συνεχίζουν στο έδαφος της Αλβανίας. Επίσης,
χαρακτηριστικές της υδρογραφίας της ευρύτερης περιοχής είναι και οι Δρακόλιμνες,
αλπικές λίμνες απομεινάρια της παγετωνικής περιόδου.

2.2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή των Δ.Ε. Καλπακίου του Δ.
Πωγωνίου, Κεντρικού Ζαγορίου του Δ. Ζαγορίου και Κόνιτσας του ομωνύμου Δήμου,
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μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα. Στις ανωτέρω Δ.Ε. εγκεκριμένο εγκεκριμένα Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) υφίσταται μόνο για τη Δ.Ε. Κόνιτσας.
Πλησίον της περιοχής μελέτης χωροθετούνται οι οικισμοί Καλπάκι, Άνω Ραβένια,
Γεροπλάτανος της Δ.Ε. Καλπακίου, Μεσοβούνι της Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου και
Κλειδωνιά, Καλλιθέα και Κόνιτσα της Δ.Ε. Κόνιτσας. Τα όρια των οικισμών της Δ.Ε.
Κόνιτσας ορίζονται βάσει του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. Κόνιτσας το
οποίο εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. οικ. 22799/801/2014 (ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/2804-2014).
Το υπό μελέτη έργο δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε κάποια άλλη
προστατευόμενη περιοχή.
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου εντοπίζονται προστατευόμενες περιοχές του
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura. Ειδικότερα, σε απόσταση περί το 1Km
ανατολικά του υπό μελέτη έργου εντοπίζεται η προστατευόμενη περιοχή "Όρος Τύμφη
(Γκαμήλα)" (GR2130009), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή
S.P.A.), περί τα 2Km ανατολικά η περιοχή "Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου" (GR2130001) η

οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε. Ζ. Δ. ή SAC) και περί τα 11Km
δυτικά η περιοχή "Όρος Δούσκο, Ωραιόκαστρο, Δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού και
λίμνες Δελβινακίου" (GR2130010) η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας
(Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.).

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται και τα κάτωθι Καταφύγια Άγριας Ζωής:
-

Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Πάπιγκο" (ΦΕΚ 420/14-06-93), σε απόσταση περί τα 5,5Km
βορειοανατολικά του υπό μελέτη έργου

-

Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Προσήλιο - Ρονίτσα (Δελβινακίου)" (ΦΕΚ 757/10-06-76), σε
απόσταση περί τα 10Km νοτιοδυτικά

Το σύνολο των προαναφερθέντων προστατευόμενων περιοχών εμφαίνονται στο σχέδιο
με τίτλο "Χάρτης Περιοχής Μελέτης" (Αρ. Σχεδίου 2). Στο σχήμα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές (Σχήμα 2.1).
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Κ.Α.Ζ. -" Χαράδρα Αώου (ΚόνιτσαςΕλευθέρου-Πάπιγκου) "

Κ.Α.Ζ. -" Πάπιγκο "
GR2130009
GR2130010

GR2130001

GR2130009
Κ.Α.Ζ. -"Προσήλιο-Ρονίτσα
(Δελβινακίου)"

Σχήμα 2.1: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης της ευρύτερης περιοχής μελέτης,
όπου εμφαίνονται το υπό μελέτη έργο, οι προστατευόμενες περιοχές του
Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000, καθώς και τα Καταφύγια
Άγριας Ζωής (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).

2.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η φύση του έργου δεν σχετίζεται με επιπτώσεις σε κλιματικά και βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά.
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα προκληθεί οπτική όχληση από την εγκατάσταση
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, εφόσον η παρουσία των εργοταξιακών
εγκαταστάσεων θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και μετά το πέρας των
εργασιών θα απομακρυνθούν και οι χώροι θα αποκατασταθούν, η επίπτωση αυτή κρίνεται
βραχυχρόνια, μικρής και τοπικής κλίμακας.
Σύμφωνα με την Προμελέτη Οδοποιίας προτείνονται στο τμήμα Ι του υπό μελέτη οδικού
τμήματος, από τη Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m, σημαντικότερα τεχνικά έργα, τα
οποία αναμένεται να επηρεάσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Κρίνονται όμως αναγκαία για την εξασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας του υπό μελέτη
οδικού τμήματος.
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Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκληθούν
στη μορφολογία της περιοχής, προτείνεται η προστασία της βλάστησης και η αποφυγή
άσκοπης κοπής δένδρων, ενώ τα πρανή που θα δημιουργηθούν να φυτεύονται για
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Το προτεινόμενο έργο δεν πρόκειται να προκαλέσει αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των
πετρωμάτων. Κατά τη φάση κατασκευής οι επιπτώσεις που αναμένονται στο έδαφος και
το υπέδαφος της περιοχής σχετίζονται κυρίως με τις προγραμματιζόμενες χωματουργικές
και κατασκευαστικές εργασίες, το ύψος και την έκταση των επιχωμάτων και των
ορυγμάτων, καθώς και την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος εδάφους στα τμήματα
της οδού που προβλέπεται νέα χάραξη.
Κατά την κατασκευή του έργου, θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση εκτάσεων σε μικρό
βαθμό, ενώ ο υπάρχων ζωτικός χώρος της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής θα
επηρεαστεί σε μικρή έκταση. Κατά τη φάση της Προμελέτης Οδοποιίας εξετάστηκαν
διάφορες εναλλακτικές λύσεις τόσο για την χάραξη του τμήματος της οδού στην περιοχή
των ελιγμών όσο και για τη διαμόρφωση των πρανών ορυγμάτων και των επιχωμάτων,
επιλέχθηκε παρόλα ταύτα η λύση της χάραξης με την παρουσία των δυσμενών διατομών
–και κατ' επέκταση της κάλυψης σημαντικών σχετικά εκτάσεων γης- διότι προβλέφθηκε η
ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του υπό μελέτη οδικού τμήματος.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον θα υπάρξουν από το θόρυβο λειτουργίας των μηχανημάτων,
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Επισημαίνεται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των
εργασιών θα διεξαχθεί εκτός κατοικημένων περιοχών και επομένως δεν αναμένονται
σημαντικές οχλήσεις στους κατοίκους των οικισμών της περιοχής.
Τόσο κατά τη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας
του, δεν αναμένεται να προκληθεί καμία μεταβολή στην ποσότητα και στην ποιότητα του
επιφανειακού και του υπόγειου νερού.
Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αύξηση ή μείωση στην πληθυσμιακή
πυκνότητα της περιοχής, αλλά αναμένεται να επηρεάσει τις κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες του.
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αναμένεται προσωρινή αύξηση του πληθυσμού των
οικισμών της περιοχής η οποία θα οφείλεται στο εργατικό δυναμικό που θα απασχοληθεί.
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Κατά τη φάση λειτουργίας του, το έργο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής, αντίθετα αναμένεται θετική επίδραση τόσο στον
κοινωνικό όσο και στον οικονομικό τομέα.

2.4. ΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης,
στο τμήμα Καλπάκι - Κόνιτσα, που εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές των
Ιωαννίνων στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς και εξυπηρετεί μετακινήσεις
που γίνονται κυρίως για τουρισμό και αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό
Δρυμό Βίκου - Αώου. Πιο συγκεκριμένα, από το υποτμήμα ΙΑ της υπό μελέτη οδού
εξυπηρετείται:


τμήμα της διακρατικής κυκλοφορίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, μέσω του
Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης



η σύνδεση πληθώρας οικισμών του βορειοδυτικού ορίου του Ν. Ιωαννίνων και



το μεγαλύτερο τμήμα του φόρτου προς τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της
περιοχής (Αρίστη, Πάπιγκο).

Λόγω της φύσης του, για το έργο δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τον προσδιορισμό
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται:


Να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που
αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας
περιβάλλοντος



Να συμμορφώνεται σε συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων
τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

2.5. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης, στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα, συνολικού μήκους 27km περίπου, που
εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές των Ιωαννίνων στις περιοχές της Φλώρινας
και της Καστοριάς και εξυπηρετεί μετακινήσεις που γίνονται κυρίως για τουρισμό και
αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου - Αώου. Ειδικότερα, η υπό
βελτίωση οδός έχει ως αφετηρία τον Ισόπεδο Κόμβο (Ι/Κ) στην περιοχή σύνδεσης της
Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Νο 20), ενώ το πέρας της υπό μελέτη οδού
εντοπίζεται στη γέφυρα του Αώου, στην είσοδο της πόλης της Κόνιτσας.
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Η υπό μελέτη οδός αν και αποτελεί Εθνική Οδό δεν διαθέτει τα απαραίτητα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά και κατά θέσεις χαρακτηρίζεται από κακής ποιότητας οδόστρωμα, το
οποίο παρουσιάζει φθορές από τη χρήση.
Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται η βελτίωση των υποδομών της περιοχής και
ιδιαίτερα του οδικού δικτύου αυτής, διότι το υπό βελτίωση τμήμα θα αποκτήσει γεωμετρικά
χαρακτηριστικά Εθνικής Οδού, κάτι που στην υφιστάμενη κατάσταση δεν ισχύει, ενώ θα
βελτιωθούν οδοί που συμβάλουν στους υπό βελτίωση ισόπεδους κόμβους, καθώς και
παράπλευροι οδοί που συνδέουν της οδό με ιδιοκτησίες και αγροτικές εκτάσεις.
Επιπλέον, με την υλοποίηση του έργου, αναμένεται παρά την αναμενόμενη αύξηση του
κυκλοφοριακού φόρτου του υπό μελέτη οδικό άξονα, τόσο τα επίπεδα θορύβου, όσο και
τα επίπεδα εκπομπής αέριων ρύπων να παρουσιάσουν πτωτικές τάσεις, κυρίως λόγω της
βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού.

2.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Αναφορικά με την χάραξη του υπό μελέτη οδικού τμήματος, εξετάστηκαν τρείς (3)
εναλλακτικές λύσεις εκτός της προτεινόμενης, με μία από αυτές να αποτελεί τη μηδενική
λύση, δηλαδή τη μη πραγματοποίηση του έργου.
Ειδικότερα, με την υλοποίηση της 1ης εναλλακτικής λύσης, προτείνεται η κάλυψη εντελώς
νέας ζώνης διέλευσης. Η ζώνη αυτή προβλέπεται περίπου παράλληλα και σε μικρή
απόσταση από τη ζώνη διέλευσης της υφιστάμενης οδού. Στο υπόλοιπο μήκος της,
ουσιαστικά διέρχεται από τη ζώνη της υφιστάμενης οδού, διευρύνοντας την σημαντικά
ωστόσο και μεγεθύνοντας την οπτική παρείσδυση της οδού στο περιβάλλον της περιοχής.
Με την επιλογή της εν λόγω εναλλακτικής λύσης, προβλέπεται να απαιτηθούν μεγάλου
όγκου εκσκαφές, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κατασκευαστικό κόστος, ενώ δεν
αξιοποιεί μεγάλο μέρος της υφιστάμενης οδού.
Με την υλοποίηση της2ης εναλλακτικής λύσης, προτείνεται η κάλυψη εντελώς νέας ζώνης
διέλευσης από τον αυχένα προς τον κάμπο της Κόνιτσας. Πρόκειται για νέα χάραξη,
οδεύουσα με πλήρη εγκατάλειψη της υφιστάμενης χάραξης από τον αυχένα και μετά,
απολήγουσα επί της υφιστάμενης οδού, μετά τη γέφυρα του Βοϊδομάτη και προ του
οικισμού Κλειδωνιάς.
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Κύρια χαρακτηριστικά της χάραξης αυτής είναι η συνεχής ισχυρή κατά μήκος κλίση
(~7,5%), η πρόβλεψη σημαντικού αριθμού μεγάλων Τεχνικών, κατ’ εκτίμηση ενός Τεχνικού

Cut and Cover μήκους περίπου 100m, μίας χαραδρογέφυρας ανοίγματος 100m περίπου
και μίας νέας γέφυρας γεφύρωσης του Βοϊδομάτη ανοίγματος 140m περίπου, γεγονός
που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το κατασκευαστικό κόστος.
Η μηδενική λύση, δηλαδή η μη πραγματοποίηση του έργου, δεν συνάδει τόσο με την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όσο και με την ασφάλεια και άνεση των
τοπικών και διεθνή μετακινήσεων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της μη πραγματοποίησης
του έργου, η μετακίνηση των επισκεπτών καθώς και των κατοίκων της περιοχής θα
εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης οδού, η οποία δεν εξασφαλίζει
την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση.
Αναφορικά με τους κόμβους που συμβάλουν στην υπό μελέτη οδό, εξετάστηκε μία
εναλλακτική λύση εκτός της προτεινόμενης για κάθε ένα.
Αναφορικά με τον ισόπεδο κόμβο Ι/Κ Κ1, η εναλλακτική λύση ταυτίζεται με την υφιστάμενη
θέση του κόμβου. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η μη κάλυψη πρόσθετης έκτασης για την
ανάπτυξη του κόμβου, καθώς και η μειωμένη ασφάλεια που παρουσιάζεται στην
υφιστάμενη κατάσταση.
Όσον αφορά τον ισόπεδο κόμβο Ι/Κ Κ2, προτείνεται μικρή μετάθεση της υφιστάμενης
θέσης συμβολής, προκειμένου αφενός να περιοριστεί (εκ της κάμψης της χάραξης της
δευτερεύουσας οδού) η ταχύτητα προ της θέσης συμβολής και αφετέρου να βελτιωθεί η

ορατότητα από τη θέση συμβολής προς την κατεύθυνση της χιλιομέτρησης. Με την
υλοποίηση

της

εναλλακτικής

λύσης

οι

υφιστάμενες

διαρρυθμισμένες

συνδέσεις

δευτερευουσών οδών θα παραμείνουν μειώνοντας την οδική ασφάλεια.
Όσον αφορά τον ισόπεδο κόμβο Ι/Κ Κ3, προτείνεται η χρήση της υφιστάμενης θέσης του
κόμβου Κ3. Η οδική ασφάλεια της θέσης του κόμβου Κ3 κρίνεται απαράδεκτη κατά τα
Κριτήρια Ασφαλείας Ι και ΙΙ. Επιπλέον, λόγω της εμφάνισης αμφίπλευρου ορύγματος στην
περιοχή του αυχένα παρουσιάζεται για την αριστερή στροφή εξόδου περιορισμένη
ορατότητα.
Όσον αφορά τον ισόπεδο κόμβο Ι/Κ Κ4, προτείνεται η χρήση της υφιστάμενης θέσης της
σύνδεσης της ημιτελής οδός προς Αρίστη, Πάπιγκο, ο οποίος συμβάλει επί δεξιόστροφης
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καμπύλης, όπου υφίσταται υψηλό όρυγμα παρουσιάζοντας για την αριστερή στροφή
εξόδου περιορισμένη ορατότητα.
Όσον αφορά τον ισόπεδο κόμβο Ι/Κ Κ5, δεν εξετάστηκε κάποια εναλλακτική θέση, διότι η
θέση του κρίνεται ικανοποιητική, τόσο από απόψεως κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης, όσο
και οδικής ασφάλειας.
Όσον αφορά τον ισόπεδο κόμβο Ι/Κ Κ6, η εναλλακτική λύση που εξετάστηκε, ταυτίζεται με
την υφιστάμενη θέση του κόμβου, όπου η γωνία συμβολής είναι οξεία, όπως και η θέση
συμβολής της δευτερεύουσας οδού, με αποτέλεσμα πολύ περιορισμένη ορατότητα από τη
θέση συμβολής προς την κατεύθυνση του οικισμού Κλειδωνιάς με σημαντική επίπτωση
στην ασφαλή διεξαγωγή της δεξιάς στροφής εξόδου και κυρίως της αριστερής στροφής
εισόδου.
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3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης, στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα, συνολικού μήκους 27km περίπου, που
εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές των Ιωαννίνων στις περιοχές της Φλώρινας
και της Καστοριάς, ενώ εξυπηρετεί και μετακινήσεις που γίνονται κυρίως για τουρισμό και
αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου - Αώου. Πιο συγκεκριμένα,
από το υποτμήμα ΙΑ (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 8+000m) του τμήματος Ι της υπό μελέτη
οδού εξυπηρετείται:


τμήμα της διακρατικής κυκλοφορίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, μέσω του
Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης



η σύνδεση πληθώρας οικισμών του βορειοδυτικού ορίου του Ν. Ιωαννίνων και



το μεγαλύτερο τμήμα του φόρτου προς τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της
περιοχής (Αρίστη, Πάπιγκο).

Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή:
- Τμήμα Ι, μήκους 15.377,50m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Υποτμήμα ΙΑ, μήκους 8.000m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 8+000m)
 Μικροβελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ1-Κ2) περί τη Χ.Θ. 3+000m
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ3-Κ4) περί τη Χ.Θ. 8+000m
 Υποτμήμα ΙΒ, μήκους 7.377,50m (Χ.Θ. 8+0000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Τροποποίηση της χάραξης σε δύο (2) ελιγμούς, περί τη Χ.Θ. 8+600m έως Χ.Θ.
10+000m και περί τη Χ.Θ. 12+500m έως Χ.Θ.14+200m
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ5) στη Χ.Θ. 15+200m
- Τμήμα II, μήκους 11.300m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 11+300m)
 Έργα σήμανσης και ασφάλειας
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ6) στη περιοχή του οικισμού της Καλλιθέας,
περί τη Χ.Θ. 5+400m
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Σχήμα 3.1: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με κόκκινη γραμμή εμφαίνεται
το τμήμα Ι, με μαύρη γραμμή το τμήμα ΙΙ και με κόκκινα σημεία οι υπό μελέτη
Ι/Κ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα θεωρείται υπεραστική οδός με βασική λειτουργία τη σύνδεση
νομών/επαρχιών, ευρισκόμενη στο σύνολό της εκτός σχεδίου (υπεραστική). Κατατάσσεται
συνεπώς, βάσει των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, στην κατηγορία Α με λειτουργική βαθμίδα ΙΙ (οδική
σύνδεση μεταξύ νομών/επαρχιών). Η ταχύτητα μελέτης του, ορίζεται σε 80-90Km/h, με

δυνατότητα μείωσης σε 70Km/h σε δυσχερείς περιπτώσεις.
Μετά τη Χ.Θ. 8+500m, η κύρια εξυπηρέτηση που παρέχει η οδός -ιδίως μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού, που εξυπηρετεί τη διαχρονική σύνδεση
Κοζάνης - Ιωαννίνων και τον Κάθετο Άξονα Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής (που βαίνει προς
ολοκλήρωση) και σε συνδυασμό με την Εγνατία Οδό εξυπηρετεί τη διανομαρχιακή σύνδεση

Καστοριάς - Ιωαννίνων είναι η σύνδεση οικισμών του Νομού Ιωαννίνων κυρίως πέριξ του
κάμπου της Κόνιτσας και έως τα όριά του με το Νομό Καστοριάς, και (μικρού εκτιμώμενου
φόρτου) οικισμών κατά μήκος της Ε.Ο. Νο20 στο Νομό Καστοριάς (Επταχώρι) και στο

Νομό Κοζάνης (Πεντάλοφο), με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων και το δίκτυο των
αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός).
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Στα

πλαίσια

επομένως

του

εξορθολογισμού

του

κατασκευαστικού

όσο

και

περιβαλλοντικού κόστους της αναβάθμισής της, στον προτεινόμενο σχεδιασμό στο τμήμα
του έργου μετά τη Χ.Θ. 8+500m, θεωρήθηκαν παράμετροι μελέτης και λειτουργίας της
οδού, που αντιστοιχούν σε κατηγορία ΑΙΙΙ. Βάσει της παραδοχής αυτής, η ελάχιστη
ταχύτητα μελέτης στα δυσχερή τμήματα της οδού, θεωρήθηκε αρχικά 60Km/h.
Η διακύμανση της θεωρούμενης ταχύτητας μελέτης κατά μήκος της υπό μελέτη οδού,
παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 3.1 που ακολουθεί.
Πίνακας 3.1: Η διακύμανση της θεωρούμενης ταχύτητας μελέτης κατά μήκος της υπό
μελέτη οδού.
Τμήμα
(από Χ.Θ. – έως Χ.Θ.)
0+000 – 1+300
1+300 – 7+200
7+200 – 9+200
9+200 – 10+800
10+800 – 12+060
12+060 – 13+600
13+600 – 14+000
14+000 – 15+378

Ταχύτητα Μελέτης
Ve (Km/h)
80
90
70
60
70
60
70
80

Χαρακτηρισμός
εδαφικού αναγλύφου
Πεδινό
Λοφώδες
Ορεινό
Ορεινό
Ορεινό
Ορεινό
Ορεινό
Πεδινό

Στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης της οδού διευρευνήθηκε το σύνολο των κάθετων
οδών που συμβάλλουν με την Ε.Ο. στο υπό μελέτη τμήμα και αυτοί παραθέτονται κάτωθι:
-

H οδός προς Αρίστη Πάπιγκο (περί το 3οKm)

-

Η οδός προς άνω Ραβένια-Μαυροβούνι

-

Η οδός προς Γεροπλάτανο-Βασιλικό-Μονή Μολυβδοσκέπαστη-Μεθοριακό Σταθμό
Μέρτζιανης

-

Ημιτελής οδός προς Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο

-

Η οδός προς Αρίστη-Πάπιγκο (περί το 15οKm)

-

Η οδός προς Καλλιθέα (στο Τμήμα ΙΙ).

Για το σύνολο των ανωτέρω κάθετων οδών μελετήθηκε η διαμόρφωση νέων κόμβων
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας προς αυτές.
Συνεπώς κύρια έργα της υπό μελέτη οδού είναι οι τέσσερις (4) προβλεπόμενοι κόμβοι στις
κάτωθι θέσεις:


Ι/Κ Κ1-Κ2 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος περί τη Χ.Θ. 3+000m του τμήματος Ι



Ι/Κ Κ3-Κ4 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος περί τη Χ.Θ. 8+000m του τμήματος Ι



Ι/Κ Κ5
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Ι/Κ Κ6

Iσόπεδος τρισκελής κόμβος περί τη Χ.Θ. 5+400m του τμήματος ΙΙ

Τέλος, επισημάνεται ότι για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε επόμενα
στάδια του έργου, θα εκπονηθεί υδραυλική μελέτη η οποία θα προτείνει μέτρα για την
ασφαλή απαγωγή των όμβριων υδάτων και την προστασία του καταστρώματος της υπό
βελτίωση οδού. Επιπλέον, με την υδραυλική μελέτη, θα ελεγχτούν ως προς την επάρκειά
τους να παραλάβουν την πλημμυρική παροχή οι πλευρικές κατασκευές που προτείνει η
μελέτη οδοποιίας.

3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΙ

Φάση κατασκευής
Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες καθώς και εργασίες
οδοστρωσίας.
Κατά την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε γαιώδες – ημιβραχώδες
καθώς και βραχώδες έδαφος. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών θα γίνει κατά κύριο
λόγω με κατάλληλα μηχανικά μέσα και δευτερευόντως με εκρήξεις.
Τα χωματουργικά έργα περιλαμβάνουν εργασίες ορυγμάτων και επιχωμάτων.
Οι εργασίες των ορυγμάτων περιλαμβάνουν:
-

Την αφαίρεση φυτικής γης σ’ όλες τις θέσεις των πρανών επιχωμάτων.

-

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες

-

Την καθαίρεση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων του υφιστάμενου
σώματος της οδού στα τμήματα όπου η οδός βελτιώνεται.

-

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

-

Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών

-

Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

-

Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες

Στις εργασίες των ορυγμάτων δεν περιλαμβάνονται εκσκαφές γαιωδών – ημιβραχωδών
και βραχωδών εδαφών πλην την αφαίρεση των φυτικών γαιών κάτω από τα επιχώματα
όπου η αφαίρεση φυτικών γαιών γίνεται σε βάθος περί τα 0,50m.
Οι εργασίες των επιχωμάτων περιλαμβάνουν:
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-

Την επίχωση σε κατάλληλο πάχος στις θέσεις αφαίρεσης των φυτικών γαιών με
συμπυκνωμένα υλικά κατηγορίας Ε4 που αποτελεί την στρώση έδρασης –
αποστράγγισης των επιχωμάτων.

-

Την επίχωση από κατάλληλα υλικά από Ε1 έως Ε4 μέχρι την στάθμη υποδοχής της
οδοστρωσίας.

Τα έργα οδοστρωσίας περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:
-

Υπόβαση οδοστρωσίας από θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0-150
συμπυκνωμένου πάχους 0,10m

-

Βάση οδοστρωσίας από θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0-155
συμπυκνωμένου πάχους 0,10m.

Τα ασφαλτικά έργα τις εξής εργασίες:
-

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm

-

Ασφαλτική προεπάλειψη σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ – 11 και Α201 προδιαγραφές

-

Ασφαλτική στρώση βάσης σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α260 συμπυκνωμένου πάχους
0,05m

-

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α201
προδιαγραφές

-

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m

-

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

-

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m

-

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α265 συμπυκνωμένου
πάχους 0,05m

-

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με κοινή άσφαλτο

Φάση λειτουργίας
Η φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου περιλαμβάνει τη διέλευση των οχημάτων των
κατοίκων της περιοχής, των επισκεπτών αυτής καθώς και των οχημάτων που
πραγματοποιούν τις διακρατικές μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας. Συνεπώς τα
έργα κατά τη φάση λειτουργίας περιορίζονται στη συντήρηση του υπό μελέτη οδικού
τμήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Φάση κατασκευής
Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, οι απαιτούμενες πρώτες ύλες περιορίζονται
στην κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και των εργοταξιακών
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μηχανημάτων, καθώς επίσης και στα χωματουργικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην
επίχωση. Στην παρούσα φάση για την ποσότητα των υλικών επίχωσης μπορεί να γίνει μια
εκτίμηση για την ποσότητα που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί, της τάξης των 500.000m3
περίπου.
Όσων αναφορά την κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και των
εργοταξιακών μηχανημάτων θα περιοριστεί στις απολύτων απαραίτητες με σκοπό να
περιοριστούν εκπομπές των ατμοσφαιρικών ρύπων που οφείλονται στους κινητήρες
εσωτερικής καύσης των οχημάτων.
Η κατανάλωση νερού στη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου περιορίζεται στη
διαβροχή των σωρών υλικών που τυχών θα δημιουργηθούν στους χώρους εκτέλεσης των
εργασιών καθώς και στις ανάγκες του προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής.
Τέλος, τα απόβλητα που αναμένεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου θα προέρχονται από το προσωπικό που θα απασχοληθεί, από τις συσκευασίες των
υλικών που θα καταναλωθούν για την κατασκευή του έργου καθώς και από τα
πλεονάζοντα υλικά των εκσκαφών.
Τα απόβλητα που προέρχονται από το προσωπικό και από τις συσκευασίες των υλικών
θα απομακρύνονται με ευθύνη του φορέα του έργου και θα οδηγούνται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένους χώρους.
Τα πλεονάζοντα υλικά του έργου που θα προκύψουν από την κατασκευή του υπό μελέτη
έργου, εκτιμώνται της τάξης των 470.000m3. Τα αδρανή αυτά κατάλοιπα σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, κατατάσσονται στην κατηγορία 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ και ειδικότερα στiς κατηγορίες:


17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα
πίσσας



17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
17 03 01



17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την Κ.Υ.Α.
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) τα απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις
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(Α.Ε.Κ.Κ.) δύναται να οδηγηθούν για εναλλακτική διαχείριση, σε εξουσιοδοτημένα κέντρα

διαχείρισης.

Φάση λειτουργίας
Λόγω της φύσης του υπό μελέτη έργου (βελτίωση υφιστάμενου οδικού άξονα), κατά τη φάση
λειτουργίας του οι πρώτες ύλες που απαιτούνται περιορίζονται στις ασφαλτικές στρώσεις
που απαιτούνται για τη συντήρηση του υπό μελέτη οδικού τμήματος.
Τα απόβλητα που αναμένεται να παραχθούν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου
προέρχονται από τους επιβαίνοντες των διερχόμενων οχημάτων της περιοχής. Η
διαχείριση των αποβλήτων αυτών αναμένεται να πραγματοποιείτε από τους οικείους ΟΤΑ,
ενώ κατά μήκος του οδικού άξονα, σε κατάλληλες θέσεις αναμένεται να τοποθετηθούν
κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι με μέριμνα τον αρμοδίων θα συντηρούνται.
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4.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –
ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

4.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
4.1.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ

Το υπό μελέτη έργο αφορά στη βελτίωση τμήματος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης (Ε.Ο. Νο20), από το Καλπάκι μέχρι την Κόνιτσα. Μετά την ολοκλήρωση και θέση
σε λειτουργία του συνόλου της Εγνατίας οδού, το 2009, από την Ηγουμενίτσα μέχρι την
Αλεξανδρούπολη, η σύνδεση της Ηπείρου με τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία γίνεται
ουσιαστικά μέσω της Εγνατίας. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ο περιορισμός της
λειτουργίας του υπό μελέτη τμήματος και η ελλιπής συντήρησή του.
Συνεπώς, βασικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμισή του, όσον αφορά την οδική
ασφάλεια και η προστασία των χρηστών του. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των
βελτιώσεων που προβλέπονται στη μελέτη σε ό,τι αφορά το γεωμετρικό σχεδιασμό του,
την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών συνδέσεων κατά μήκος του και του γενικότερου
εκσυγχρονισμού του, όσον αφορά τη σήμανση και την ασφάλιση.

4.1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στο βόρειο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)
Ιωαννίνων. Ανατολικά του βρίσκεται ο Δήμος Ζαγορίου και δυτικά ο Δήμος Πωγωνίου, με
έδρα το Καλπάκι.
Η περιοχή που βρίσκεται βόρεια του έργου αποτελεί τον ενιαίο Δήμο Κόνιτσας ο οποίος
έχει έκταση περί τα 951km2 (στοιχεία ΕΣΥΕ, 2001). Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης", το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2011 ο Δήμος Κόνιτσας με έδρα την
Κόνιτσα συνενώθηκε με το Δήμο Μαστροχωρίων και τις Τοπικές Κοινότητες Αετομηλίτσα,
Φούρκα και Δίστρατο οι οποίοι καταργήθηκαν.
Η ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας διαθέτει μοναδική ιστορική και αρχιτεκτονική
κληρονομιά και φυσικό πλούτο, αλλά φθίνει πληθυσμιακά και έχει ανάγκη βελτίωσης της
υποδομής της, ώστε να ανακτήσει το χαμένος έδαφος. Παράλληλα, το μοναδικό φυσικό
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περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής με τις προστατευμένες περιοχές και τα ποτάμια
οικοσυστήματα του Αώου, του Βοϊδομάτη και του Σαραντάπορου, που ενώνονται πριν
εισχωρήσουν στη γειτονική Αλβανία, τα λιθόχτιστα Μαστοροχώρια, οι ιαματικές πηγές
Αμαράντου

και

Καβασίλων,

μπορούν

να

αναδειχθούν

και

αξιοποιηθούν

πολύ

περισσότερο, εφόσον βελτιωθεί η οδική προσπέλαση προς το Δήμο Κόνιτσας.
Ο Δήμος Πωγωνίου καταλαμβάνει έκταση περί τα 704km2 βρίσκεται στα βορειοδυτικά της
Π.Ε. και οριοθετείται γεωγραφικά από τα όρη Νεμέρτισκα (2.209m) στα βόρεια, Τσαμαντά
στα νότια, Κασιδιάρη και Μακρύκαμπο στα δυτικά. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης", το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2011 ο Δήμος Πωγωνίου,με έδρα το
Καλπάκι και ιστορική έδρα το Δελβινάκι, προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων
Καλπακίου, Δελβινακίου, Άνω Πωγωνίου, Άνω Καλαμά και των Κοινοτήτων Πωγωνιανής
και Λάβδανης, οι οποίοι καταργήθηκαν.
Το Πωγώνι συγκροτείται από ορεινά συμπλέγματα, στενές κοιλάδες και μικρές λιβαδικές
εκτάσεις και βοσκότοπους.
Ο Δήμος Ζαγορίου καταλαμβάνει έκταση περί τα 990km2. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό
πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης", το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2011 ο Δήμος Ζαγορίου με έδρα τους
Ασπραγγέλους προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Ανατολικού Ζαγορίου, Κεντρικού
Ζαγορίου,Τύμφης και των Κοινοτήτων Βοβούσης και Πάπιγκου, οι οποίοι καταργήθηκαν.
Η υλοποίηση του έργου μπορεί να δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη
περιοχή, με θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία, χωρίς να προκαλέί
επιβάρυνση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Το έργο εκτός από την
αναβάθμιση της μεταφοράς των ανθρώπων και των αγαθών σε διαπεριφερειακό και
διακρατικό επίπεδο, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη των μοναδικών
προστατευόμενων περιοχών του βόρειου τμήματος της Π.Ε. Ιωαννίνων.

4.1.3. ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η υλοποίηση του έργου θα έχει θετικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο, καθώς θα
βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα των μεταφορικών υπηρεσιών από το Καλπάκι προς
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την Κόνιτσα και το αντίθετο. Θα αποτελέσει δε την επέκταση της Ιόνιας οδού (Αντίρριο –
Ιωάννινα). Γίνεται κατανοητό πλέον ότι η πρόσβαση προς την Κόνιτσα, και σε
διαπεριφερειακό επίπεδο προς τη Δυτική και εν συνεχεία την Κεντρική Μακεδονία, θα
αποκτήσει νέα διάσταση και θα ανοίξει μεγάλες προοπτικές για αυτή την ακριτική περιοχή
και τους κατοίκους της. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι για τον άξονα Ιωάννινα - Καλπάκι
(μέχρι τα ελληνο-αλβανικά σύνορα στην Κακκαβιά), έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και οι

αδειοδοτήσεις του και βρίσκεται προς χρηματοδότηση,
Παράλληλα, με την υλοποίηση του έργου θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί η διακρατική
κίνηση, οι μεταφορές, το εμπόριο και ο τουρισμός, από και - κυρίως - προς την Αλβανία.

4.2.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υφιστάμενη Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Κοζάνης, σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας
του 1970 και πλέον είναι ξεπερασμένος σε βασικά σημεία του. Η υπό εκπόνηση μελέτη
βελτίωσής του τμήματος Καλπάκι - Κόνιτσα είχε αρχικά ενταχθεί, το 2009, για
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΜ: 071 – 2009ΣΜ07100000)
αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε.
Με την Απόφαση ΔΜΕΟ/ο/4075/02.11.2012 του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Υποδομών, το υπό μελέτη οδικό τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα χαρακτηρίστηκε «Εθνικού
Επιπέδου» και ταυτόχρονα εγκρίθηκαν: η διάθεση πίστωσης ποσού 2 εκατ. ευρώ
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι διαδικασίες ανάθεσης, για την εκπόνηση της μελέτης

βελτίωσης του εν λόγω τμήματος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης.

4.3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας, το παρόν έργο αφορά τη
βελτίωση του οδικού τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσα της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης (No 20). Για τις ανάγκες εκπόνησης της μελέτης, η υπό βελτίωση οδός χωρίζεται
στα παρακάτω τμήματα:
-

Τμήμα Ι: από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης (Νο 20) έως τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη, το οποίο χωρίζεται σε δύο
υποτμήματα ΙΑ & ΙΒ

-

Τμήμα ΙΙ: από τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη έως τη Γέφυρα του Αώου.

Η υπό μελέτη οδός εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές των Ιωαννίνων στις
περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς, ενώ εξυπηρετεί και μετακινήσεις που γίνονται
κυρίως για τουρισμό και αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου -

[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.33

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αώου. Πιο συγκεκριμένα, από το υποτμήμα ΙΑ του τμήματος Ι της υπό μελέτη οδού
εξυπηρετείται:


τμήμα της διακρατικής κυκλοφορίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, μέσω του
Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης



η σύνδεση πληθώρας οικισμών του βορειοδυτικού ορίου του Ν. Ιωαννίνων και



το μεγαλύτερο τμήμα του φόρτου προς τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της
περιοχής (Αρίστη, Πάπιγκο).

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στην Προμελέτη Οδοποιίας του έργου, ο
προϋπολογισμός του ανέρχεται περί τα σε 26.500.000€ χωρίς Φ.Π.Α., στο οποίο
περιλαμβάνονται οι εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, η
συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στα 19.562.384€ ενώ τα Γενικά Έξοδα καθώς
και το Όφελος του Εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 3.521.229€, σε ποσοστό 18%, τα απρόβλεπτα
υπολογίζονται σε 2.077.525€, σε ποσοστό 9%, η αξία του έργου σε 25.161.139€, ενώ η
αναθεώρηση σε 1.250.724€.
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός του έργου, όπως προέκυψε από την
Προμελέτη Οδοποιίας.
Πίνακας 4.1: Προϋπολογισμός του έργου.
Α/Α

Ένδειξη εργασιών

Α

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Β

Μερική
Δαπάνη (ευρω)

Ολική Δαπάνη
(ευρω)

4.840.018,40

4.840.018,40

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

438.691,64

5.278.710,03

Γ

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

830.308,30

6.109.018,33

Δ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

3.818.791,00

9.927.809,33

Ε

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.337.700,00

11.265.509,33

Ζ

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

181.875,00

11.447.384,33

ΣΤ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.200.000,00

12.647.384,33

Η

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

4.915.000,00

17.562.384,33

Θ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

1.000.000,00

19.562.384,33

ΣΥΝΟΛΟ

19.562.384,33

4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, τα υπό μελέτη ή υπό κατασκευή έργα αναφέρονται
παρακάτω:
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Οδικός άξονας Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά (ελληνο-αλβανικά σύνορα):
πρόκειται για βασικό έργο υποδομής όχι μόνο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
αλλά και εθνικό, καθώς αποτελεί τη συνέχεια της Ιόνιας οδού (Αντίρριο – Ιωάννινα).
Ανήκει στο κεντρικό δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ – Μ), έχει
πλήρη ωριμότητα σε ό,τι αφορά τις μελέτες του και προϋπολογισμό ύψους 230 εκατ.
ευρώ.



Μεταφορά νερού από τις πηγές Αμαράντου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων:
πρόκειται για το έργο μεταφοράς νερού από τον Αμάραντο, προς το λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων, για ύδρευση της πόλης των Ιωαννίνων, χωρίς όμως πρόβλεψη ύδρευσης
του Δήμου Κόνιτσας. Έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης της
μελέτης, μέχρι 31.12.2015, καθώς για το έργο εκκρεμεί η περιβαλλοντική του
αδειοδότηση. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ περίπου. Η
όδευση του αγωγού μεταφοράς νερού ταυτίζεται με τον υφιστάμενο άξονα Καλπάκι Κόνιτσα, πλην ενός τμήματος, μήκους 3,5 χλμ. περίπου ανάντη της γέφυρας
Βοϊδομάτη, που ακολουθεί τη χάραξη της παλιάς, εγκαταλειμμένης σήμερα, οδού.



Μελέτη κατάταξης τμημάτων του οδικού δικτύου υψηλής συγκέντρωσης
ατυχημάτων για αύξηση της οδικής ασφάλειας, της ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ για την Εθνική
Οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης.



Αρδευτικό έργο κάμπου Κόνιτσας: πρόκειται για το νέο αρδευτικό δίκτυο, με αλλαγή
του τρόπου άρδευσης, του κάμπου της Κόνιτσας, προϋπολογισμού 15,8 εκατ. ευρώ, η
κατασκευή του οποίου έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί μέσω του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Μέτρο 125 Α1, 2007 - 2013). Το έργο τέθηκε το περασμένο
καλοκαίρι σε δοκιμαστική λειτουργία.

 Βιολογικός καθαρισμός Κόνιτσας: βρίσκεται υπό μελέτη το δίκτυο αποχέτευσης και
της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Κόνιτσας.
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5.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

5.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΑΙ

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα ανήκει στην Εθνική Οδό (Νο 20) Ιωαννίνων – Κοζάνης, άρχεται
από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης με την Ιόνια Οδό. Κινείται προς το βορρά, στα δεξιά
συναντάει την επαρχιακή οδό Καλπακίου- Πάπιγκου και στα αριστερά την επαρχιακή οδό
προς Άνω Ραβένια και προς Γεροπλάτανο - Δελβινάκι όπου τελικά καταλήγει στα
ελληνοαλβανικά σύνορα, στη Μέρτζανη. Η χάραξη της οδού συναντά τον ποταμό
Βοϊδομάτη στη γέφυρα της Κλειδωνιάς, στη συνέχεια διέρχεται εντός των ορίων του
οικισμού Κλειδωνιάς, παρακάμπτει τον οικισμό Καλλιθέας και συνεχίζει κινούμενος
παράλληλα προς τον Αώο ποταμό. Τέλος, διασχίζει τη γέφυρα του Αώου και εισέρχεται
στα όρια του σχεδίου πόλεως της Κόνιτσας, σε απόσταση 31Km περίπου από τον οικισμό
Καλπάκι.
Από το τέλος επιρροής του Ι/Κ Καλπακίου της Ιόνιας Οδού έως τον αυχένα προς
Γεροπλάτανο (~ 9χλμ), κινείται σε πεδινό/λοφώδες ανάγλυφο και στη συνέχεια σε ορεινό
ο

ο

(μετά το 7 χλμ και έως το 10 χλμ). Στη συνέχεια η χάραξη κινείται σε λοφώδες ανάγλυφο και

καταλήγει στην πεδιάδα της Κόνιτσας.
Πριν την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, ο εν λόγω άξονας δεχόταν το σύνολο της
κίνησης από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας προς την Δυτική Μακεδονία και αντίστροφα. Η
ολοκλήρωση της Εγνατίας έχει υποβαθμίσει την σπουδαιότητα την Εθνικής Οδού, σε ότι
αφορά την επικοινωνία μεταξύ Ηπείρου και Βόρειας Ελλάδας.
Ο Δήμος της Κόνιτσας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων και καλύπτει μια επιφάνεια 950Km2 περίπου.
Στα βορειοδυτικά κυριαρχεί ο ορεινός όγκος του Γράμμου (υψόμετρο +2.521m), που
αποτελεί το φυσικό όριο της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας με την Π.Ε. Καστοριάς και
την Αλβανία. Στο κέντρο και στα ανατολικά δεσπόζει ο Σμόλικας (+2.631m). που αποτελεί
το δεύτερο σε ύψος βουνό της Ελλάδας και λίγο πιο πέρα στέκει η Βασιλίτσα, που χωρίζει
την Ήπειρο από τη Δυτική Μακεδονία. Στα νοτιοανατολικά βρίσκεται η χαράδρα του
Αώου, που σχηματίζεται ανάμεσα από την Τραπεζίτσα (στις πλαγιές της οποίας είναι
κτισμένη η Κόνιτσα) και την απόκρημνη Τύμφη, που αποτελεί το όριο της ευρύτερης
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περιοχής της Κόνιτσας με το διπλανό Ζαγόρι. Στα νότια στέκεται ο επιβλητικός ορεινός
όγκος της Νεμέρτσικας και του Δούσκου.
Ανάμεσα από τα πανέμορφα αυτά βουνά κυλούν τα νερά μεγάλων ποταμών και πλήθους
παραποτάμων τους: του Αώου (μήκους 70Km στο ελληνικό έδαφος), του Βοϊδομάτη και του
Σαραντάπορου, οι οποίοι ενώνονται στον κάμπο της Κόνιτσας και ως ένας ποταμός
πλέον, Αώος, εκβάλει στις ακτές της Αδριατικής, διαμέσου της Αλβανίας.

5.1.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα άρχεται από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού
με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, πλησίον του οικισμού Καλπακίου, έδρα του Δήμου
Πωγωνίου, του οποίου το ΣΧΟΟΑΠ βρίσκεται υπό έγκριση, διέρχεται από την Τ.Κ.
Κλειδωνιάς (που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Κόνιτσας) και φτάνει ως τα όρια του σχεδίου
πόλεως της Κόνιτσας. Το 2014 εγκρίθηκε, με την Απόφαση οικ.22799/801/2014 της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, το
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε τμήμα του Δήμου Κόνιτσας (ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/28.04.2014), το
οποίο ισχύει.
Εφόσον πολεοδομηθούν περιοχές του Δήμου Κόνιτσας που βρίσκονται κατά μήκος του
υπό μελέτη άξονα, όπως προτείνει το οικείο ΓΠΣ, η οικοδομική γραμμή θα πρέπει να τεθεί
στις αποστάσεις από τον οδικό άξονα που ορίζει το άρθρο 2 του Π.Δ. 209/15.07.1998
(ΦΕΚ 169/Α/15-07-1998), όπως ισχύει.

5.1.2.ΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν. 3937/2011 (Α΄60)
Η Ήπειρος γενικότερα και ειδικότερα η Π.Ε. Ιωαννίνων είναι πλούσιες σε περιοχές που
ανήκουν στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο “Natura 2000”. Ο υπό μελέτη οδικός άξονας
δεν διέρχεται από προστατευόμενη περιοχή. Γειτνιάζει με το Εθνικό Πάρκο Βόρειας
Πίνδου, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο χερσαίο Εθνικό Πάρκο της χώρας.
Θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 23069/2005 (ΦΕΚ 639 Δ’/14.06.2005), και αποτελεί περιοχή
μοναδικής οικολογικής και περιβαλλοντικής αξίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περιλαμβάνει δε, μεταξύ άλλων, δύο εθνικούς δρυμούς:


Της Πίνδου, ο οποίος ιδρύθηκε με το Β.Δ. 487/1966 (ΦΕΚ 120/Α/11-06-1966), «Περί
ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Πίνδου» και



Του Βίκου – Αώου, ο οποίος θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 213/1973 (ΦΕΚ 198/Α/31-081973), «Περί κηρύξεως της περιοχής Βίκου - Αώου Ιωαννίνων ως Εθνικού Δρυμού».
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Σελ.38

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Βόρεια και δυτικά του υπό μελέτη άξονα βρίσκονται οι προστατευμένες περιοχές των
κορυφών του όρους Γράμμου και του όρους Δούσκου / του Ωραιόκαστρου / του δάσους
Μερόπης / της κοιλάδας Γορμού / της λίμνης Ζαραβίνας / της λίμνης Δελβινακίου.
Για τις εν λόγω περιοχές έχει ολοκληρωθεί, από το καλοκαίρι του 2009, Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/16-101986), και της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990). Η έγκριση της ΕΠΜ εκκρεμεί

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου η περιοχή να θεσμοθετηθεί.

5.1.3. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι εκτάσεις που καλύπτει το υπό μελέτη έργο, το οποίο αφορά τη βελτίωση της Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Κοζάνης στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα, ανήκουν στην αρμοδιότητα της
Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων καθώς και στο Δασαρχείο Κόνιτσας. Σύμφωνα με έγγραφο
της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων, το οποίο παρατίθεται στο τέλος της παρούσας,
πλησίον της περιοχής μελέτης, περί τη Χ.Θ. 7+500 υφίσταται έκταση η οποία έχει
κηρυχθεί αναδασωτέα. Όσον αφορά τις εκτάσεις που ανήκουν στη δικαιοδοσία του
Δασαρχείου Κόνιτσας, σύμφωνα με έγγραφο που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας,
το υπό μελέτη οδικό τμήμα δεν διέρχεται από αναδασωτέες ή άλλες προστατευόμενες
εκτάσεις.

5.1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» οι Δήμοι Πωγωνίου,
Κόνιτσας και Ζαγορίου συνέστησαν Νομικά Πρόσωπα/Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (μετά από
συγχώνευση

υφιστάμενων

Ν.Π.Δ.Δ.

των

Καποδιστριακών

Δήμων)

που

λειτουργούν

ικανοποιητικά παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ),
Πνευματικά/πολιτιστικά κέντρα και βιβλιοθήκες.
Οι Διευθύνσεις Προστασίας Τρίτης Ηλικίας/Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων των Δήμων
είναι αρμόδιες για την αποτελεσματική λειτουργία των ΚΑΠΗ, καθώς και για την εφαρμογή
ειδικών προγραμμάτων φροντίδας για άτομα της τρίτης ηλικίας και για ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παλιννοστούντες, μετανάστες,
μακροχρόνια άνεργοι, κ.α.
Λειτουργούν επίσης Κέντρα πρόνοιας – Αθλητισμού – Προσχολικής ηλικίας και Κέντρα
Παιδικής Μέριμνας Αρρένων στην Κόνιτσα και στην Πωγωνιανή του Δήμου Πωγωνίου,
που φιλοξενούν 34 και 53 αγόρια αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Υγείας (2015).
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στους Δήμους Πωγωνίου, Κόνιτσας και Ζαγορίου λειτουργούν σχολεία όλων των
βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια). Όμως η συρρίκνωση του πληθυσμού έχει
οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην παύση λειτουργίας σχολείων που παλαιότερα είχαν
μεγάλο αριθμό μαθητών (π.χ. Πωγωνιανή).
Σε ό,τι αφορά την Υγεία, τα δύο μεγάλα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό και
Γενικό «Γ. Χατζηκώστα», εξυπηρετούν ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα, συνεπώς και
την περιοχή μελέτης. Στον Δήμο Πωγωνίου λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Δελβινακίου, το
οποίο σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πωγωνίου 2012 – 2014,
διαθέτει ψυχολόγο, καρδιολόγο και ορθοπεδικό. Επίσης, λειτουργούν περιφερειακά
ιατρεία στο Καλπάκι, στα Κτίσματα, στην Πωγωνιανή, στη Βήσσανη και στον
Παρακάλαμο. Κέντρο Υγείας λειτουργεί και στην Κόνιτσα, στο οποίο υπάγονται εννέα
περιφερειακά ιατρεία. Στον Δήμο Ζαγορίου λειτουργούν πέντε περιφερειακά Κέντρα
Υγείας, εκ των οποίων πλησιέστερα στην περιοχή μελέτης είναι το Κέντρο της Αρίστης.

5.1.5. ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του Δήμου Κόνιτσας, στην περιοχή μελέτης,
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 5.1).
Πίνακας 5.1: Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κόνιτσας (Πηγή: ΓΠΣ σε
α/α
1
2
3
4

5

τμήμα Δήμου Κόνιτσας, 2014)
Είδος
Είδος
Θέση
μνημείου
Κοινότητας
Μονή Παναγιάς
Δ.Κ.
Φαράγγι Αώου
Στομίου
Κόνιτσας
Τ.Κ.
Κλειδί, Φαράγγι
Σπήλαιο
Κλειδωνιάς
Βίκου
Τ.Κ.
Σπήλαιο
Νέλλες
Κλειδωνιάς
Τ.Κ.
Σπήλαιο
Μποίλα
Κλειδωνιάς
Δ.Κ.
Κόνιτσας,
Τ.Κ.
Αρχαιολογικός
Καλλιθέας
Κοιλάδα
χώρος
Τ.Κ.
Κόνιτσας
Κλειδωνιάς,
Τ.Κ. Μαζίου,
κ.α.

Χρονολογία

Κήρυξη

1774

Προ του 1830

Παλαιολιθική

-

Παλαιολιθική

-

Παλαιολιθική

-

ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996

6

Αρχαιολογικός
χώρος

Δ.Κ.
Κόνιτσας

Μετόχι
Λιατοβουνίου

Πρώιμη εποχή
σιδήρου
(ΠΕΣ)

7

Αρχαίο
Νεκροταφείο

Δ.Κ.
Κόνιτσας

Λιατοβούνι,
Άγιος Αθανάσιος

ΠΕΣ μέχρι
ο
4 αιώνα π.Χ.

8

Αρχαία
οικιστικά

Δ.Κ.
Κόνιτσας

Λιατοβούνι,
Άγιος Αθανάσιος

-
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ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
Σελ.40

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Είδος
μνημείου
λείψανα

α/α

Είδος
Κοινότητας

Θέση

Χρονολογία

Κήρυξη
ΦΕΚ 905
Β’/1996

9

-Ενδείξεις ΠΕΣ
-Ενδείξεις
Ρωμαϊκών
λειψάνων
- Θεμέλια
παλαιοχρ/κου
συγκροτήματος

Δ.Κ.
Κόνιτσας

10

Αρχαιολογικές
ενδείξεις

Δ.Κ.
Κόνιτσας

11

Αρχαία
Ακρόπολη
Λείψανα
Βυζαντινού
Φρουρίου

Δ.Κ.
Κόνιτσας

12

Αρχαιολογικές
ενδείξεις

Δ.Κ.
Κόνιτσας

Ζιάβισκο

13

Αρχαιολογικές
ενδείξεις

Τ.Κ.
Καλλιθέας

Αγ. Αθανάσιος

ΠΕΣ

14

Αρχαιολογικές
ενδείξεις

Τ.Κ.
Καλλιθέας

Αγ.
Κωνσταντίνος

ΠΕΣ

15

Αρχαιολογικές
ενδείξεις

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

Καλύβια

ΠΕΣ

16

Αρχαιολογικές
ενδείξεις

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

Δυτικά πρανή
κοιλάδας Αώου Βοϊδομάτη

9 – 7 π.Χ.
αιώνας

17

Ενδείξεις
εγκατάστασης

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

Δυτικά πρανή
κοιλάδας Αώου Βοϊδομάτη

ΠΕΣ

18

Παλαιολιθικά
λείψανα

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

Γέφυρα
Βοϊδομάτη,
βραχοσκεπή
Μπόιλα

Μέσης και
Ανώτερης
Παλαιολιθικής

19

Εκκλησία
Αγ. Απόστολοι

Δ.Κ.
Κόνιτσας

-

Τοιχογραφίες
ου
ου
14 – 15
αιώνα

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1
/Φ33/9595/1997

20

Εκκλησία
Αγ. Νικόλαος

Δ.Κ.
Κόνιτσας

-

1842

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1
/Φ33/9595/1997

21

Εξωκκλήσι
Αγ. Νικόλαος

Δ.Κ.
Κόνιτσας

-

ΦΕΚ 84 Β’/1969

22

Εκκλησία

-

Προ του1830

23

Εξωκκλήσι

-

Προ του1830
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Παλαιοαγορίτσα,
Ελιά

-

ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996

Γεωργική Σχολή

ΠΕΣ και
Ιστορικών
χρόνων

ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996

ου

Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.

Κοντά στον
οικισμό

Ν. Δ. της
Κόκκινης
Παναγιάς
Α. της Κόκκινης
Παναγιάς
Β. Α. της

ΥΕΤΟΣ

Τέλη 14
αιώνα και
προσθήκες
εποχής Αλή
Πασά
ος
2 π.Χ.
αιώνας και
ος
ος
4 – 6 μ.Χ.
αιώνας

ος

ος

ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996
ΦΕΚ 644
Β’/1996
ΦΕΚ 905
Β’/1996

Σελ.41

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Είδος
μνημείου

α/α

Εκκλησία
Κοίμηση
Θεοτόκου
Εκκλησία
Αγ. Κων/νου
και Ελένης

24

25

26

Εκκλησία
Κόκκινη
Παναγιά

27

Παρεκκλήσι

28
29

Μουσουλμανικό
Τέμενος
Μουσουλμανικά
κτίρια

30

Οικία Χάμκως

31

Σχολείο

32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42

Κελί
Χρύσανθου
Λαινά
Εκκλησία
Αγ. Αθανάσιος
Εκκλησία
Αγ. Κων/νος
Εκκλησία
Αγ. Αθανάσιος
Μονή
Αγ. Ανάργυροι
Μονή
Αγ. Απόστολοι
Εκκλησία
Κοίμηση
Θεοτόκου
Εκκλησία
Μεταμόρφωση
Σωτήρος
Εκκλησία
Αγ. Νικόλαος
Εκκλησία
Αγ. Παρασκευή
Εκκλησία
Προφήτης
Ηλίας

43

Πέτρινο γεφύρι

44

Πέτρινο γεφύρι

45
46
47

Αναγνωστ/λειος
Σχολή
Κτίριο Λιούσκα
Αδάμου
Πέτρινο γεφύρι
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Είδος
Κοινότητας
Κόνιτσας

Θέση

Χρονολογία

Κήρυξη

Κόνιτσας

Δ.Κ.
Κόνιτσας

-

-

Προ του1830

Δ.Κ.
Κόνιτσας

-

-

Προ του1830

-

Τέλη 13
αιώνα –
ου
α’ μισό 14
αιώνα

ΦΕΚ 12 Β’/1958

Γορίτσα

-

Προ του1830

Εντός οικισμού

16 αιώνας

ΦΕΚ 84 Β’/1969

Εντός οικισμού

-

ΦΕΚ 599
Β’/1990

ου

Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας

ος

ος

Εντός οικισμού

ος

18 – 19
αιώνας

ΦΕΚ 84 Β’/1969

Εντός οικισμού

1845

ΦΕΚ 84 Β’/1969

Εντός οικισμού

-

Προ του1830

-

-

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1
/Φ33/9595/1997

-

-

Προς του 1830

-

1617

ΦΕΚ 12 Β’/1958

-

1658

ΦΕΚ 621
Β’/1972

-

1662

ΦΕΚ 12 Β’/1958

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

-

16 αιώνας

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

-

13 – 14
αιώνας

Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας
Τ.Κ.
Καλλιθέας
Τ.Κ.
Κλειδωνιάς
Δ. Δ.
Κλειδωνιάς
Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς
Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

ος

ος

ος

-

1620

-

16 αιώνας

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

-

16 αιώνας

Δ.Κ.
Κόνιτσας

Έξοδος
φαραγγιού Αώου

1870 - 1871

Μαυρόπετρα

-

Εντός οικισμού

-

Εντός οικισμού

-

Έξοδος

-

Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας
Δ.Κ.
Κόνιτσας
Τ.Κ.

ΥΕΤΟΣ

Προ του 1830
Προ του 1830
ΦΕΚ 12 Β’/1958

ος

Προ του 1830

ος

Προ του 1830
ΦΕΚ 35 Β’/1962
ΦΕΚ 628
Β’/1982
Υπό
χαρακτηρισμό
Υπό
χαρακτηρισμό
Υπό
χαρακτηρισμό
ΦΕΚ 628
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α/α

48

Είδος
μνημείου
Κλειδωνιάς

Είδος
Κοινότητας
Κλειδωνιάς

Νερόμυλος
Κλειδωνιάς

Τ.Κ.
Κλειδωνιάς

Θέση

Χρονολογία

φαραγγιού Βίκου

Κήρυξη
Β’/1982

-

Υπό
χαρακτηρισμό

-

Στο Δήμο Πωγωνίου υπάρχουν διάφορες περιοχές αρχαιολογικού και ιστορικού
ενδιαφέροντος, όπως ερείπια οχυρωματικών έργων, ερείπια αρχαίων ακροπόλεων καθώς
και οικοδομικά λείψανα Ρωμαϊκών χρόνων. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν:


επιφανειακά ευρήματα προϊστορικής και ελληνιστικής περιόδου, που βρίσκονται στην
περιοχή της λίμνης Ζαραβίνας,



ερείπια της αρχαίας ακρόπολης αλλά και το παλαιό Αρρεναγωγείο/Παρθεναγωγείο
στο Δελβινάκι.

Οι θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του Δήμου Πωγωνίου παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 5.2: Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Πωγωνίου.
α/α
1
2
3

Είδος
μνημείου
Αρρεναγωγείο/
Παρθεναγωγείο
Νερόμυλος/
νεροτριβή
Νερόμυλος/
νεροτριβή

Είδος
Κοινότητας
Τ.Κ.
Δελβινακίου
Τ.Κ.
Παλαιόπυργου
Τ.Κ.
Αγ. Κοσμά

Θέση

Χρονολογία

Κήρυξη

ου

Δελβινάκι
Γκρέτσι
Αγ. Κοσμάς

Τέλη 19
αιώνα
ου
Μέσα 19
αιώνα
ος

19 αιώνας

-

Στην είσοδο του οικισμού Καλπακίου βρίσκεται το Πολεμικό Μουσείο, που είναι
αφιερωμένο στην έναρξη του ελληνο – ιταλικού πολέμου του 1940, και στο οποίο εκτίθεται
πλούσιο υλικό της εποχής εκείνης, όπως χάρτες με τις θέσεις των αντιπάλων και την
εξέλιξη των μαχών, όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις μάχες, φωτογραφίες, κ.α.
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζεται ο αρχαιολογικός χώρος που παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 5.3: Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Ζαγορίου, πλησίον της
περιοχής μελέτης.
α/α

Είδος
μνημείου

Είδος
Κοινότητας

Θέση

Χρονολογία

1

Οικισμός

Τ.Κ. Βίτσας

Βίτσα

4 αιώνας
π.Χ.

Κήρυξη

ος
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Επίσης στην περιοχή μελέτης υπάρχει πληθώρα παραδοσιακών οικισμών που ανήκουν
στο Δήμο Ζαγορίου. Οι παραδοσιακοί οικισμοί του Δήμου Ζαγορίου παρουσιάζονται στου
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.4).
Πίνακας 5.4: Παραδοσιακοί οικισμοί στο Δήμο Ζαγορίου.
α/α

Οικισμός

1

΄Αγιος Μηνάς

2

Αρίστη

3

Βίκος Αρίστης

4

Βίτσα

5

Πάπιγκο

6

Μικρό Πάπιγκο

Πλαίσιο προστασίας
Β’ Ομάδα Ζαγορίου,
ΠΔ με ΦΕΚ 615 Δ’/1979,
τροπ. ΠΔ με ΦΕΚ 423 Δ’/1995
Α’ Ομάδα Ζαγορίου,
ΠΔ με ΦΕΚ 615 Δ’/1979,
τροπ. ΠΔ με ΦΕΚ 423 Δ’/1995
Α’ Ομάδα Ζαγορίου,
ΠΔ με ΦΕΚ 615 Δ’/1979,
τροπ. ΠΔ με ΦΕΚ 423 Δ’/1995
Α’ Ομάδα Ζαγορίου,
ΠΔ με ΦΕΚ 615 Δ’/1979,
τροπ. ΠΔ με ΦΕΚ 423 Δ’/1995
Α’ Ομάδα Ζαγορίου,
ΠΔ με ΦΕΚ 615 Δ’/1979,
τροπ. ΠΔ με ΦΕΚ 423 Δ’/1995
Α’ Ομάδα Ζαγορίου,
ΠΔ με ΦΕΚ 615 Δ’/1979,
τροπ. ΠΔ με ΦΕΚ 423 Δ’/1995

Εκτός αυτών, στο Δήμο Ζαγορίου υπάρχουν πολλά θρησκευτικά μνημεία, κυρίως
μοναστήρια, που αποτελούσαν επί αιώνες σημαντικά κέντρα θρησκευτικού, κοινωνικού,
πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και οικονομικού χαρακτήρα για την περιοχή. Παλαιότερο εξ
αυτών είναι η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βοτσάς, που ανάγεται στο 672 μ.Χ,
στην εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Δ’ Πωγωνάτου και ανακαινίστηκε πρόσφατα.
Άλλα θρησκευτικά μνημεία στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι:
-

Ι.Μ. Παναγιάς Σπηλιώτισσας στην Αρίστη (1597) και

-

Ι.Ν. Αγίου Βλασίου στο Μ. Πάπιγκο (1852).

Όπως επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων στην περιοχή του έργου δεν υφίστανται κτίσματα τα
οποία να έχουν χαρακτηριστεί ως Νεώτερα Μνημεία. Επιπλέον, σύμφωνα με έγγραφο της
8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας,
δεν επηρεάζονται από τις εργασίες μνημεία της αρμοδιότητας της ανωτέρω υπηρεσίας.
Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στην ευρύτερη
περιοχή του έργου έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα, διότι στις κοιλάδες τις περιοχής
υπήρχε συνεχείς ανθρώπινη παρουσία από τους παλαιολιθικούς έως τους νεότερους
χρόνους. Συνεπώς κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι
νόμιμες διαδικασίες για την αρχαιολογική παρακολούθησή τους.
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5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, στα όρια των Δήμων Πωγωνίου και Κόνιτσας. Στο Δήμο Πωγωνίου
βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και έγκριση το ΣΧΟΟΑΠ του (πρώην) Δήμου Καλπακίου, ενώ
ο Δήμος Κόνιτσας έχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 136 ΑΑΠ’/2014).
Στο ΓΠΣ Κόνιτσας προτείνεται για τον Τομέα ΙΙΙ της Κόνιτσας, επέκταση 200 στρεμμάτων
βορειοδυτικά του οικισμού (§ Γ.2.4), ενώ για την Καλλιθέα προτείνεται η αναθεώρηση της
πολεοδομικής μελέτης που θα συμπεριλάβει επέκταση 89 στρεμμάτων (§ Γ.3.3).
Σε ό,τι αφορά τους οικισμούς της Κλειδωνιάς και της Καλλιθέας, ισχύουν οι διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) της 26ης.09.1979 περί «Χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών
των υφιστάμενων προ του 1923 οικισμών ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και
καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού», (ΦΕΚ 615
ης

Δ’/1979), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. της 15 .06.1995 (ΦΕΚ 423 Δ’/1995). Επίσης το

Γανναδιό είναι χαρακτηρισμένος, από το 1979, παραδοσιακός οικισμός.
Σύμφωνα με το ΓΠΣ Κόνιτσας (§ Β.2.6), στην περιοχή της γέφυρας Κόνιτσας δεν
επιτρέπεται η δόμηση, πλην μικρών, μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών, επιφάνειας έως
20m2.
Στον Δήμο Πωγωνίου ο οικισμός Καλπακίου (καλύπτοντας και τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου
Δολιανών) και ο οικισμός Δελβινακίου διαθέτουν Ρυμοτομικό σχέδιο. Η πλειονότητα των

οικισμών του Δήμου είναι οριοθετημένοι με απόφαση Νομάρχη, εκτός από την Αγία
Μαρίνα, το Ορεινό Ξηρόβαλτου, τη Χρυσόραχη, τα Δολιανά, τη Διμόκορη, το Ψηλόκαστρο
και το Σταυροσκιάδι. Το Δολό είναι προστατευόμενος παραδοσιακός οικισμός βάσει του
Π.Δ. της 13ης.11.1978 (ΦΕΚ 594 Δ’/1978).
Για τον Δήμο Ζαγορίου είχε εκδοθεί, το 1979, Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 615/Δ/01-11-1979)
με το οποίο είχαν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί οι υφιστάμενοι προ του 1923 οικισμοί
της ευρύτερης περιοχής του και είχαν καθοριστεί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα
οικόπεδα αυτού. Το 1995 το εν λόγω Διάταγμα τροποποιήθηκε με άλλο Π.Δ. (ΦΕΚ
423/Δ/20-06-1995), το οποίο ισχύει. Στον Δήμο Ζαγορίου δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΓΠΣ ή

ΣΧΟΟΑΠ.
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5.2.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για την περιοχή μελέτης βρίσκεται σε ισχύ το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Ηπείρου, που έχει εγκριθεί με την
ΥΑ 25301/2003 (ΦΕΚ 1451/Β/06-10-2003).
Αρχικώς επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την πρόταση του ΠΠΧΣΑΑ, το πρότυπο
ανάπτυξης της Ηπείρου «ακολουθεί αφενός τις γενικές αρχές και άξονες του Εθνικού ΣΠΑ
2000 – 2006, και αφετέρου συντάσσεται με τις βασικές επιλογές του Ευρωπαϊκού Σχεδίου
Χωρικής Ανάπτυξης (ESDP)». Προκύπτει δηλαδή ότι το Χωροταξικό Πλαίσιο της
Περιφέρειας Ηπείρου είναι πλέον ξεπερασμένο, καθώς βρίσκεται ήδη υπό ολοκλήρωση
(ολοκληρώνεται στις 31-12-2015) η επόμενη προγραμματική περίοδος (2007–2013) της

περιόδου αναφοράς του ΠΠΧΣΑΑ, ενώ διανύεται η μεθεπόμενη (2014–2010) Οι επί μέρους
προτάσεις του για την περιοχή μελέτης αφορούσαν τα εξής:


Στους βασικούς άξονες και πόλους ανάπτυξης περιλαμβάνει τον άξονα Άρτα –
Ιωάννινα – Κακαβιά, με προέκταση προς βορρά στην Αλβανία και προς νότο στη
Στερεά Ελλάδα/ΠΑΘΕ. Ο άξονας αυτός οριοθετεί μία ζώνη εντατικών κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων,

ήπιας

τουριστικής

ανάπτυξης

στους

ορεινούς

όγκους

και

βιομηχανικής ανάπτυξης μέσω ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ.


Για τις χωρικές ενότητες της Περιφέρειας εντοπίζονται δύο γενικευμένες ζώνες: α) η
ζώνη των ορεινών όγκων που επιδέχονται τουριστική ανάπτυξη (αφενός κατά μήκος του
ανατολικού ορίου της Περιφέρειας (περιοχή Κόνιτσας)) και αφετέρου η ζώνη κατά μήκος

των συνόρων με την Αλβανία (Μαστοροχώρια, Πωγωνοχώρια). Η δεύτερη ζώνη
χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης βάσει των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών που εμπεριέχει, β) η ζώνη των
ημιορεινών και ορεινών περιοχών που περιλαμβάνει περιοχές με δυνατότητες
ανάπτυξης κυρίως της κτηνοτροφίας, τόσο της ελεύθερης όσο και της οργανωμένης.


Για το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά: Για το πρώτο, το
Περιφερειακό Πλαίσιο έθετε ως βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών
ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στις περιοχές με ανάπτυξη, την
προστασία των δασών, της γεωργικής γης, των υδάτινων πόρων. Για τη διαχείριση
του φυσικού αποθέματος, στόχος ήταν η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των
προστατευόμενων περιοχών, με την έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών,
την άμεση ίδρυση και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.). Για την περιοχή Γράμμου
– Δούσκου εκκρεμεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η έγκριση της ΕΠΜ και η
θεσμοθέτηση με Προεδρικό Διάγραμμα της περιοχής της. Ο Φ.Δ. του Εθνικού Πάρκου
Β. Πίνδου ιδρύθηκε με το Ν. 3044/2002. Σε ό,τι αφορά την ιστορική και πολιτιστική
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κληρονομιά της Περιφέρειας Ηπείρου, αυτή χρήζει, σύμφωνα πάντα με το Πλαίσιο του
2003, ικανοποιητικότερης ανάδειξης – προστασίας. Ειδικότερα για την περιοχή
μελέτης, το Πλαίσιο πρότεινε την κήρυξη ως παραδοσιακών, επιλεγμένων οικισμών
των

Μαστοροχωρίων

και

Πωγωνοχωρίων,

που

παρουσιάζουν

αρχιτεκτονικό

ενδιαφέρον. Δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η πρόταση.


Για το αναπτυξιακό μοντέλο: Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο του 2003, η
Περιφέρεια «μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναπτυξιακής υστέρησης εμφανίζει
την παρούσα περίοδο προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σύγκλισής της με την
υπόλοιπη χώρα με ορίζοντα το έτος 2015». Καθοριστική σημασία στην κατεύθυνση
αυτή, θα είχαν τα μεγάλα έργα υποδομής που προβλέπονταν ότι «θα έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους μέχρι το 2015». Εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι οι
αναπτυξιακοί στόχοι που ετίθεντο το 2003 δεν έχουν επιτευχθεί το 2015. Ούτε τα
μεγάλα έργα υποδομής, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Ιόνια οδός και άξονας Κεντρικής
Ελλάδας (Ε65), το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, έχουν
ολοκληρωθεί. Πρέπει βέβαια να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι από το 2009 η χώρα
πέρασε βαθιά οικονομική ύφεση, με σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις.



Για την χωροταξική οργάνωση: Η Κόνιτσα, ως ημιαστικό κέντρο με σημαντικό αριθμό
κοινωνικών εξυπηρετήσεων, περιλαμβάνεται, στο Πλαίσιο του 2003, όσον αφορά την
οικιστική της διαβάθμιση, στα οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου (δυναμικά κέντρα Νομού),
συνεπικουρούμενη από το Δελβινάκι Πωγωνίου (κέντρο 4ου επιπέδου). Το δίπολο αυτό
αποτελεί

κέντρο

μιας

ευρύτερης

περιοχής

οικισμών

που

περιλαμβάνει

τα

Πωγωνοχώρια, τα Μαστοροχώρια και το Καλπάκι, δηλαδή τους καλλικρατικούς
Δήμους Κόνιτσας και Πωγωνίου. Η πρόταση αυτή παραμένει και σήμερα επίκαιρη, αν
και έχει ενισχυθεί ο ρόλος του Καλπακίου (πρωτεύουσα Δήμου Πωγωνίου) έναντι του
Δελβινακίου.


Για τον χωρικό προσδιορισμό ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων: για την περιοχή
μελέτης διακρίνει την ενότητα της παραμεθόριας ορεινής ζώνης που περιλαμβάνει τα
Μαστοροχώρια, τα Πωγωνοχώρια και χωριά της Μουργκάνας (στη Θεσπρωτία).Αυτή η
ενότητα παρουσιάζει έντονα προβλήματα πληθυσμιακής αποψίλωσης και υστέρησης
ανάπτυξης, αλλά διαθέτει ικανούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους.



Για την Υποδομή:
α) Υποδομές μεταφορών: το Πλαίσιο του 2003 πρότεινε την ολοκλήρωση των
μεγάλων οδικών αξόνων της Εγνατίας οδού, η οποία ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε
λειτουργία στο σύνολό της την άνοιξη του 2009 και της Ιόνιας οδού, η οποία σήμερα
έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 60%. Για τον άξονα Κόνιτσα – Καστοριά
ανέφερε ότι απαιτούνται βελτιώσεις, ώστε να λειτουργήσει ως άξονας σύνδεσης του
βόρειου τμήματος της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Δυτική Μακεδονία. Ανέφερε επίσης
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ότι έχρηζε βελτίωσης η υποδομή του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Τα σχετικά έργα
σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη.
β) Λοιπές τεχνικές υποδομές: το Πλαίσιο πρότεινε την περαιτέρω αξιοποίηση του
υδάτινου δυναμικού της Περιφέρειας, με εκπόνηση διαχειριστικών μελετών στην
υδρολογική λεκάνη και προϋποθέσεις κοινωνικής συναίνεσης και αντισταθμιστικών
οφελών. Διαχειριστικές μελέτες έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί στο σύνολο της
Περιφέρειας Ηπείρου.


Για τη χωροθέτηση βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων: α) Πρωτογενής τομέας: το
Πλαίσιο πρότεινε την εκπόνηση μελέτης για την προώθηση, μέσω κινήτρων, της
χωροθέτησης μεσαίων/μεγάλων οργανωμένων μονάδων εντατικής κτηνοτροφίας σε
έναν «κεντρικό διάδρομο» κατά μήκος του άξονα Πρέβεζας – Κόνιτσας. Δεν έχουν
δημιουργηθεί μέχρι σήμερα οι προϋποθέσεις που έθετε το Πλαίσιο του 2003. β)
Δευτερογενής τομέας: το Πλαίσιο πρότεινε τη δημιουργία ΠΟΑΠΔ/ΒΕΠΕ στην Κόνιτσα,
στο πλαίσιο κατάρτισης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997, τα οποία άλλωστε
προτείνονταν να εκπονηθούν για όλα τα οικιστικά κέντρα ΟΤΑ 1ου – 4ου επιπέδου.
Πράγματι το ΓΠΣ της Κόνιτσας (κέντρο 3ου επιπέδου) εκπονήθηκε, εγκρίθηκε και
προβλέπει την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Γ’ μεταξύ των οικισμών Μαζίου
και Αετόπετρας. Πρότεινε επίσης τη συστηματική αξιοποίηση των εν λειτουργία
ιαματικών πηγών και την εκπόνηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων
(ΣΟΑΠ) για πόλεις με αναπτυξιακή υστέρηση, που παρουσίαζαν προβλήματα

κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντική υποβάθμιση, με πιλοτική εφαρμογή στην
Κόνιτσα. Δυστυχώς ΣΟΑΠ για την Κόνιτσα δεν έχει εκπονηθεί, ούτε έχει προχωρήσει
η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών του Δήμου Κόνιτσας. γ) Τριτογενής τομέας: στους
επιθυμητούς άξονες για την ανάπτυξη του ήπιου τουρισμού περιελάμβανε τις ορεινές
περιοχές Κόνιτσας – Μαστοροχωρίων – Πωγωνοχωρίων.
Η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Ηπείρου ξεκίνησε από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος το 2011, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σήμερα βρίσκεται
υπό διαβούλευση η Β1 Φάση.
Σε ό,τι αφορά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, για την ευρύτερη
περιοχή μελέτης, στις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών
μορφών τουρισμού (άρθρο 4) περιλαμβάνονται: α) η Βόρεια Πίνδος, δηλαδή τα ανατολικά
διαμερίσματα του δήμου Κόνιτσας (§ Β.1.5) και β) ο Γράμμος (§ Β.1.16). Για τις περιοχές
αυτές προτείνεται, μεταξύ άλλων:


διατήρηση/ανάδειξη των ιστορικών και αρχιτεκτονικών σημείων του χώρου, με
μοναδικά χαρακτηριστικά,
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προσαρμογή

της

τυπολογίας

των

τουριστικών

καταλυμάτων

στα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της περιοχής,


επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών
μονάδων,



αξιοποίηση των τοπικών πόρων,



δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και
εκπαίδευσης. Παράλληλα, καθορίζονται αυστηρότεροι όροι δόμησης στις εκτός
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές (π.χ. αρτιότητα στα 15 στρέμματα, κ.λπ.).

Η περιοχή την οποία διατρέχει ο υπό μελέτη άξονας ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος στις
πεδινές και ημιορεινές περιοχές (§ ΣΤ), με υψόμετρο < 800m. Για τις περιοχές αυτές δεν
λαμβάνονται ειδικά μέτρα, ούτε αποκλείεται η χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Στις Ειδικές – Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού (άρθρο 6), ενδιαφέρον για την περιοχή
μελέτης παρουσιάζουν οι προτάσεις του Ε.Χ.Π. για τον θρησκευτικό τουρισμό (§ Δ.1.) και
τον ιαματικό/θεραπευτικό τουρισμό (§ ΣΤ), καθώς υπάρχουν πολλά θρησκευτικά μνημεία
(δες § 5.1.5 της ΜΠΕ) και οι ιαματικές πηγές Καβασίλων και Αμαράντου. Ειδικότερα

προτείνεται: για τον θρησκευτικό τουρισμό, η ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων και
τόπων, η βελτίωση της προσβασιμότητάς τους, η διαφύλαξη των αρχιτεκτονικών
χαρακτηριστικών των μοναστηριών. Για τον ιαματικό τουρισμό, η αξιοποίηση των φυσικών
πόρων με σκοπό την ανάπτυξη και ανάδειξη περιοχών θερμαλισμού, τη λήψη μέτρων για
τη διαφύλαξη του φυσικού πόρου από τη ρύπανση, την παρακολούθηση της ποιότητας
των ιαματικών μέσων.
Σ’ ό,τι αφορά τις προτάσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας: Η Ήπειρος, και κατά συνέπεια η περιοχή μελέτης, δεν ανήκει στις
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
της ΡΑΕ, του Οκτωβρίου 2012, στην Ήπειρο υπήρχαν δύο εγκατεστημένα αιολικά
εγκατεστημένης ισχύος 16 MW, 8 αιολικά με ΕΠΟ (230,8 MW) , 51 με άδεια παραγωγής
(1257,6 MW), ενώ 7 αιτήσεις (169,8 MW) βρίσκονταν υπό αξιολόγηση.

Αντιθέτως, η ευρύτερη περιοχή μελέτης, Γράμμος – Βόρεια Πίνδος, στη λεκάνη απορροής
του ποταμού Αώου, συνολικής επιφάνειας 2.079 τετρ. χλμ., είναι πλούσια σε
υδροδυναμικό. Ανατολικά της περιοχής μελέτης, λειτουργεί από το 1990 το μεγάλο ΥΗΕ
πηγών Αώου, εγκατεστημένης ισχύος 210 MW. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ (10ος/2012), στην
Ήπειρο υπήρχαν 18 αδειοδοτημένα μικρά υδροηλεκτρικά έργα (μ – ΥΗΕ), εγκατεστημένης
ισχύος 48,6 MW, 4 με άδεια εγκατάστασης (6,6 MW), 2 με ΕΠΟ (12,6 MW), 67 με άδεια
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παραγωγής (206,1 MW), ενώ 18 αιτήσεις βρίσκονταν υπό αξιολόγηση (56,1 MW). Ο
μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων μ – ΥΗΕ δείχνει το μεγάλο δυναμικό περιοχής, που
παραμένει ανεκμετάλλευτο. Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών
λειτούργησε αποτρεπτικά στην κατεύθυνση υλοποίησής τους. Το φαινόμενο έχει ενταθεί
λόγω των ελέγχων κεφαλαίων που εφαρμόζουν οι Τράπεζες από τον Ιούλιο του 2015.
Τέλος, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία ορίζει ότι οργανωμένοι
υποδοχείς για τη βιομηχανία μπορεί να δημιουργούνται και μέσω Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου, όπως ακριβώς προβλέπει το ΓΠΣ Κόνιτσας (§ 5.2.4 της ΜΠΕ). Το Ειδικό
Χωροταξικό ορίζει μάλιστα ότι το ελάχιστο εμβαδό για εκτός σχεδίου υποδοχείς χαμηλής
όχλησης είναι 50 στρέμματα και για τους μέσης όχλησης 100 στρέμματα. Για ενδιάμεσους
υποδοχείς το ελάχιστο εμβαδό καθορίζεται σε 50 στρ. που μπορεί να μειώνεται στα 30
στρ. για ορεινές περιοχές.

5.2.2. ΘΕΣΜΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ

ΤΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα (Καλπάκι - Κόνιτσα) της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στην
ευρύτερη περιοχή των Δ.Ε. Καλπακίου, Κόνιτσας και Κεντρικού Ζαγορίου μακριά από
μεγάλα αστικά κέντρα.
Στη Δ.Ε. Καλπακίου δεν υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).
Στη Δ.Ε. Κόνιτσας υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), Αριθμ οικ.
22799/801 (ΦΕΚ136/ΑΑΠ/28-04-2014). Τα εγκεκριμένα όρια των πλησιέστερων οικισμών
της Δ.Ε Κόνιτσας (Κλειδωνία, Καλλιθέα, Κόνιτσα) στην περιοχή κατασκευής του έργου,
εμφαίνονται στα σχέδια που επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη.
Στη Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου δεν υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).

5.2.3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το υφιστάμενο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ηπείρου προέβλεπε ως περιοχή
ειδικών χωρικών παρεμβάσεων, του άρθρου 11 του Ν. 2742/1999, την παραμεθόρια ζώνη
που παρουσιάζει κρίσιμα προβλήματα από γεωπολιτική άποψη. Το σχέδιο αυτό δεν έχει
προχωρήσει.
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5.2.4. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στην περιοχή μελέτης οργανωμένος υποδοχέας δραστηριοτήτων προβλέπεται να
χωροθετηθεί, βάσει του ΓΠΣ Κόνιτσας (§ Β.3.6), μεταξύ των οικισμών Μαζίου και
Αετόπετρας, κατάντη του οδικού άξονα Κόνιτσα – γέφυρα Μπουραζάνι.
Ειδικότερα προβλέπεται να λειτουργήσει σε δημοτική έκταση χώρος υποδοχής
δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, κτίρια
αποθήκευσης, κλπ, χαμηλής και μέσης όχλησης.
Το υπό ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Καλπακίου προτείνει (§ Π.2.3 του Β2
Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ), τη δημιουργία μίας οργανωμένης ζώνης υποδοχής δραστηριοτήτων

του δευτερογενούς τοµέα, καθώς και αποθηκευτικών χώρων, σε έκταση περίπου 410
στρεμμάτων στο ∆.∆. ∆ολιανών (θέση Γαλάτες), που γειτνιάζει με τον οδικό άξονα Καλπάκι
– Κακαβιά (ελληνο-αλβανικά σύνορα). Προτείνει επίσης, σε ό,τι αφορά τη διάσπαρτη
μεταποίηση, τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας στις υφιστάμενες
μονάδες και παύση της λειτουργίας εντός μίας εξαετίας, και μετεγκατάσταση των μονάδων
μεταποίησης που λειτουργούν σε περιοχές επέκτασης των οικισµών, εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις που προτείνονται από το ΣΧΟΟΑΠ. Στο
σύνολο του Δήμου προτείνεται η απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών
μονάδων υψηλής όχλησης, πλην των ήδη υπαρχουσών.
Στον Δήμο Ζαγορίου δεν υφίσταται εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, κατά συνέπεια δεν
υπάρχει πρόβλεψη για οργανωμένο υποδοχέα δραστηριοτήτων στην περιοχή.
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6.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Ιωαννίνων – Κοζάνης,
στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα για συνολικό μήκος περί τα 27Km. Το έργο αφορά σε
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης οδού και
στα κάτωθι:
- Στην αποκατάσταση του γεωμετρικού σχεδιασμού της οδού, που θα επιτευχθεί μέσω
του πλήρους επανασχεδιασμού των προβληματικών θέσεων (ελιγμών καθόδου από τον
αυχένα στον κάμπο της Κόνιτσας) και τοπικών βελτιώσεων (οριζοντιογραφικών καμπυλών
κατά κύριο λόγο) στα υπόλοιπα τμήματα.

- Στην εφαρμογή νέων πλευρικών διαμορφώσεων, με κατάλληλη επιλογή και
χωροθέτηση των εφαρμοστέων συστημάτων αναχαίτισης (στηθαίων), καθώς και των
διατάξεων αποχέτευσης και ΟΚΩ.
- Στον πλήρη επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών συνδέσεων του επαρχιακού δικτύου
κατά μήκος της οδού.
- Σε νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
- Στη

συντήρηση,

αποκατάσταση,

βελτίωση

του

συστήματος

αντιπλημμυρικής

προστασίας και αποχέτευσης της οδού.
Η υπό μελέτη οδός διακρίνεται σε δύο (2) τμήματα Ι και ΙΙ ως κάτωθι:
 Τμήμα Ι, μήκους 15.377,50m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
Αρχή του υποτμήματος είναι ο υπό κατασκευή Α/Κ Καλπακίου και πέρας του η
γέφυρα Βοϊδομάτη.
 Τμήμα II, μήκους 11.300m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 11+300m)
Αρχή του υποτμήματος είναι η γέφυρα Βοϊδομάτη και πέρας του η γέφυρα Αώου
Για το τμήμα Ι μελετώνται μικροβελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη της οδού (Χ.Θ.
0+000 ~Χ.Θ. 8+500), τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή των δύο (2) ελιγμών (Χ.Θ.
8+500 ~Χ.Θ. 15+377,50) και διαμόρφωση δύο (2) ισόπεδων τετρασκελών κόμβων

συμβολής και ενός (1) ισόπεδου τρισκελούς κόμβου.
Για το τμήμα ΙΙ δεν απαιτούνται βελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη της οδού, παρά
μόνο έργα σήμανσης και ασφάλειας όπως τοπικές βελτιώσεις του καταστρώματος της
οδού και στηθιαία, ενώ στο τμήμα αυτό θα διαμορφωθεί ένας (1) ισόπεδος τρισκελής
κόμβος συμβολής.
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Ειδικότερα η υπό μελέτη οδός διακρίνεται στα κάτωθι έργα και τμήματα:
- Τμήμα Ι, μήκους 15.377,50m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Υποτμήμα ΙΑ, μήκους 8.000m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 8+500m)
 Μικροβελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ1-Κ2) περί τη Χ.Θ. 3+000m
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ3-Κ4) περί τη Χ.Θ. 8+000m
 Υποτμήμα ΙΒ, μήκους 7.377,50m (Χ.Θ. 8+500m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Τροποποίηση της χάραξης σε δύο (2) ελιγμούς, περί τη Χ.Θ. 8+500m έως Χ.Θ.
10+000m και στις Χ.Θ. 12+500m έως Χ.Θ.14+200m
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ5) περί τη Χ.Θ. 15+200m
- Τμήμα II, μήκους 11.300m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 11+300m)
 Έργα σήμανσης και ασφάλειας
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ6) στη περιοχή του οικισμού της Καλλιθέας,
περί τη Χ.Θ. 5+400m.
Ακολουθεί απόσπασμα Google Earth όπου εμφαίνονται τα ανωτέρω έργα (Σχήμα 6.1).

Σχήμα 6.1: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με κόκκινη γραμμή εμφαίνεται
το τμήμα Ι, με μαύρη γραμμή το τμήμα ΙΙ και με κόκκινα σημεία οι υπό μελέτη
Ι/Κ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
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Ακολούθως παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των υπό μελέτη έργων, ήτοι της αρχής και
του πέρατος των τμημάτων της οδού (Τμήμα Ι & Τμήμα ΙΙ), των Ι/Κ (κεντροβαρικά), καθώς και
των θέσεων των ελιγμών (αρχή, μέση & πέρας). Το σύνολο των συντεταγμένων
παρατίθενται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΄87 (ΕΓΣΑ ΄87) και στο
Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα WGS' 84.
Πίνακας 6.1: Συντεταγμένες των υπό μελέτη έργων σε ΕΓΣΑ ΄87 και σε WGS ΄84.
ΕΓΣΑ 87

Α/Α
1
ΙΚ Κ1-Κ2
ΙΚ Κ3-Κ4
2
3
ΙΚ Κ5
4
ΙΚ Κ6
5

WGS '84
o

X (m)

Y (m)

λ

211.098,93
210.864,64
212.917,14
213.724,44
213.238,51
214.308,77
214.457,70
217.214,45
221.923,17

4.421.884,64
4.424.668,55
4.428.910,35
4.428.386,88
4.431.486,97
4.430.019,39
4.429.861,87
4.434.175,78
4.437.025,34

20 37' 21,00''
o
20 37' 06,72''
o
20 38' 26,31''
o
20 39' 01,11''
o
20 38' 35,75''
o
20 39' 23,12''
o
20 39' 29,64''
o
20 41' 18,91''
o
20 44' 32,82''

o

φ

o

o

39 54' 01,63''
o
39 55' 31,48''
o
39 57' 51,34''
o
39 57' 35,37''
o
39 59' 15,16''
o
39 58' 28,95''
o
39 58' 24,03''
o
40 00' 47,05''
o
40 02' 24,95''

Τα στοιχεία που παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου
αφορούν το Τμήμα Ι (Α/Κ Καλπακίου έως γέφυρα Βοϊδομάτη) του υπό μελέτη οδικού
τμήματος για το οποίο έχει εκπονηθεί Προμελέτη Οδοποιίας. Για το Τμήμα ΙΙ (γέφυρα
Βοϊδομάτη έως τη γέφυρα Αώου), δεν εκπονήθηκε προμελέτη οδοποιίας αλλά Μελέτη

Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕ.Β.Ο.Α.) στοιχεία της οποίας παρατήθενται στην
παράγραφο 6.9 του παρόντος.

6.1.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ
Στην παρούσα φάση, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία κυκλοφορικού φόρτου στην
περιοχή & για τις ανάγκες της παρούσας έχουν ληφθεί δεδομένα κυκλοφοριακού φόρτου
σε συνεργασία με την Ομάδα Οδοποιίας ως κάτωθι.
Για το υπό μελέτη οδικό τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα, της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης, εξετάστηκαν δύο (2) σενάρια κυκλοφορίας ώστε να προβλεφθεί η χειρότερη
περίπτωση κυκλοφοριακού φόρτου.
Το πρώτο σενάριο (Σενάριο 1), αφορά την υφιστάμενη κατάσταση (2015), όπου ο
κυκλοφοριακός φόρτος υπολογίζεται σε 2.000 οχήματα ανά ημέρα (και προς τις δυο
κατευθύνσεις). Στο συγκεκριμένο σενάριο, λαμβάνεται υπόψη ότι το 10 – 20% των

οχημάτων είναι βαρέα και τα υπόλοιπα επιβατικά. Επιπλέον, θεωρείται ότι το 95% του
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συνολικού αριθμού των οχημάτων είναι καταλυτικά. Η ταχύτητα σε κάθε σημείο της κύριας
οδού υπολογίζεται σε 90Km/h, ενώ στους κόμβους η ταχύτητα ελήφθη ίση με 60Km/h.
Το δεύτερο σενάριο (Σενάριο 2), αφορά τη μελλοντική κατάσταση, μετά τη βελτίωση της
υφιστάμενης οδού, καθώς και τη διαμόρφωση των Ισόπεδων Κόμβων (Ι/Κ), όπου ο
κυκλοφοριακός φόρτος υπολογίζεται σε 3.000 οχήματα ανά ημέρα. Όπως και στο πρώτο
σενάριο έτσι και στο συγκεκριμένο, ελήφθη υπόψη ότι το 10 - 20% των οχημάτων είναι
βαρέα και τα υπόλοιπα επιβατικά. Επιπλέον, θεωρείται ότι το 95% του συνολικού αριθμού
των οχημάτων είναι καταλυτικά. Η ταχύτητα σε κάθε σημείο της κύριας οδού υπολογίζεται
σε 90Km/h, ενώ στους κόμβους η ταχύτητα παραμένει ίση με 60Km/h.

6.1.2. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπό μελέτη οδικό τμήμα
Βάσει των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ το υπό μελέτη οδικό τμήμα θεωρείται υπεραστική οδός με
βασική λειτουργία τη σύνδεση νομών/επαρχιών, ευρισκόμενη στο σύνολό της εκτός
σχεδίου (υπεραστική). Κατατάσσεται συνεπώς, στην κατηγορία Α με λειτουργική βαθμίδα ΙΙ
(οδική σύνδεση μεταξύ νομών/επαρχιών). Η ταχύτητα μελέτης του, ορίζεται σε 80-90Km/h, με

δυνατότητα μείωσης σε 70Km/h σε δυσχερείς περιπτώσεις.
Όπως προαναφέρθηκε ωστόσο, σημαντικός φόρτος κατά μήκος της οδού αναμένεται στο
πρώτο τμήμα της (μετά τον Ι/Κ K3-K4) μήκους ~8-8,5Km, καθώς μέσω αυτού
εξυπηρετούνται:
- τμήμα της διακρατικής κυκλοφορίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας (μέσω του Συνοριακού
Σταθμού Μέρτζιανης, που μαζί με τον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς εξυπηρετεί τη σύνδεση με
Αλβανία μεγάλου μέρους των δυτικών και νότιων περιοχών της Ελλάδας, καθώς και της
Αθήνας),

- η σύνδεση πληθώρας οικισμών του βορειοδυτικού ορίου του Ν. Ιωαννίνων και
- το μεγαλύτερο τμήμα του φόρτου προς τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της
περιοχής (Αρίστη, Πάπιγκο).
Μετά τη Χ.Θ. 8+500m, η κύρια εξυπηρέτηση που παρέχει η οδός -ιδίως μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού, που εξυπηρετεί τη διαχρονική σύνδεση
Κοζάνης – Ιωαννίνων και τον Κάθετο Άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής (που βαίνει προς
ολοκλήρωση) και σε συνδυασμό με την Εγνατία Οδό εξυπηρετεί τη διανομαρχιακή σύνδεση

Καστοριάς – Ιωαννίνων- είναι σύνδεση οικισμών του Ν. Ιωαννίνων κυρίως πέριξ του
κάμπου της Κόνιτσας και έως τα όριά του με το Ν. Καστοριάς, και (μικρού εκτιμώμενου
φόρτου) οικισμών κατά μήκος της Ε.Ο. Νο20 στο Ν. Καστοριάς (Επταχώρι) και στο Ν.
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Κοζάνης (Πεντάλοφο), με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων και το δίκτυο των
αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός).
Στα

πλαίσια

επομένως

του

εξορθολογισμού

του

κατασκευαστικού

όσο

και

περιβαλλοντικού κόστους της αναβάθμισής της, στον προτεινόμενο σχεδιασμό στο τμήμα
του έργου μετά τη Χ.Θ. 8+500m, θεωρήθηκαν παράμετροι μελέτης και λειτουργίας της
οδού, που αντιστοιχούν σε κατηγορία ΑΙΙΙ. Βάσει της παραδοχής αυτής, η ελάχιστη
ταχύτητα μελέτης στα δυσχερή τμήματα της οδού, θεωρήθηκε αρχικά 60Km/h, ενώ με το
με αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/3491 19-08-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας, η ταχύτητα μελέτης της
οδού στην περιοχή του 2ου ελιγμού θεωρήθηκε 50χλμ/ωρα κατά παρέκκλιση των ΟΜΟΕΧ.
Η επιλογή αυτή αντιστοιχεί στην ελάχιστη προβλεπόμενη για την κατηγορία ΑΙΙΙ, ταχύτητα
και έγινε προκειμένου να καταστεί κατά το δυνατόν ευνοϊκότερη η προσαρμογή της
χάραξης στο πτυχωμένο ανάγλυφο της περιοχής (μέσω της πρόβλεψης χρήσης των
ελάχιστων δυνατών εφαρμοστέων τιμών για τα γεωμετρικά στοιχεία της χάραξης). Ωστόσο, ο

προσδιορισμός της ταχύτητας μελέτης προσδιορίστηκε από τη διακύμανση της
λειτουργικής ταχύτητας V85 κατά μήκος της οδού, προκειμένου να είναι δυνατή η
ικανοποίηση του Κριτηρίου Ασφαλείας Ι των ΟΜΟΕ-Χ. Στην περίπτωση της υπό μελέτη
οδού, η ταχύτητα μελέτης της κυμαίνεται μεταξύ 50Km/h και 90 Km/h κατά τμήματα,
μεταβαλλόμενη κατά 10Km/h κατά το μέγιστο, από τμήμα σε τμήμα. Η διακύμανση της
θεωρούμενης ταχύτητας μελέτης κατά μήκος της υπό μελέτη οδού, παρουσιάζεται στον
πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.2).
Πίνακας 6.2: Διακύμανση της θεωρούμενης ταχύτητας μελέτης κατά μήκος της υπό
μελέτη οδού.
Τμήμα
(από Χ.Θ. – έως Χ.Θ.)
0+000 – 1+300
1+300 – 7+200
7+200 – 9+200
9+200 – 10+800
10+800 – 12+060
12+060 – 13+600
13+600 – 14+000
14+000 – 15+378

Ταχύτητα Μελέτης
Ve (Km/h)
80
90
70
60
70
60
70
80

Χαρακτηρισμός
εδαφικού αναγλύφου
Πεδινό
Λοφώδες
Ορεινό
Ορεινό
Ορεινό
Ορεινό
Ορεινό
Πεδινό

Η επιλογή της ταχύτητας ανά τμήμα έγινε έτσι ώστε, κατά την πρόβλεψη των ΟΜΟΕ-Χ, να
προκύπτει έως και μέτρια ποιότητα σχεδιασμού κατά το Κριτήριο Ι των ΟΜΟΕ-Χ
(δεδομένου και ότι πρόκειται για βελτίωση υφιστάμενης οδού) . Ταυτόχρονα, μεριμνήθηκε η
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διατήρηση της ποιότητας σχεδιασμού στο επίπεδο της καλής ή μέτριας και κατά το
Κριτήριο ΙΙ.
Τα ελάχιστα βασικά γεωμετρικά στοιχεία σχεδιασμού (ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης,
ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής / κοίλης καμπύλης, μέγιστη κατά μήκος κλίση, κ.λπ.), που

προβλέπονται από τις ΟΜΟΕ-Χ, βάσει της ως άνω κατά τμήματα θεώρησης ταχύτητας
μελέτης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.3).
Πίνακας 6.3: Ελάχιστα βασικά γεωμετρικά στοιχεία σχεδιασμού της υπό μελέτη οδού.
Παραδοχές
Κατηγορία οδού Α
Επιτρεπόμενη ταχύτητα 80Km/h
Eνιαίο οδόστρωμα
Πλάτος λωρίδας 3,50m
Ορεινό/Λοφώδες ανάγλυφο

Κατηγορία οδού Α
Επιτρεπόμενη ταχύτητα 80Km/h
Eνιαίο οδόστρωμα
Πλάτος λωρίδας 3.50m.
Ορεινό/Λοφώδες ανάγλυφο

Ταχύτητα μελέτης
Εδαφικό ανάγλυφο
Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης
Ελάχιστη παράμετρος κλωθοειδούς
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής
καμπύλης
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κοίλης
καμπύλης
Μέγιστη κατά μήκος κλίση (σε δυσχερή
τμήματα)

50Km/h
Ορεινό
95m
30m
800m

Ταχύτητα μελέτης
Εδαφικό ανάγλυφο
Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης
Ελάχιστη παράμετρος κλωθοειδούς
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής
καμπύλης
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κοίλης
καμπύλης
Μέγιστη κατά μήκος κλίση (σε δυσχερή
τμήματα)

60Km/h
Ορεινό
140m
40m
2000m

Ταχύτητα μελέτης
Εδαφικό ανάγλυφο

Επιτρεπόμενη ταχύτητα 80Km/h

Επιτρεπόμενη ταχύτητα 80Km/h
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Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης
Ελάχιστη παράμετρος κλωθοειδούς
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής
καμπύλης
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κοίλης
καμπύλης
Μέγιστη κατά μήκος κλίση (σε δυσχερή
τμήματα)
Ταχύτητα μελέτης
Εδαφικό ανάγλυφο
Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης
ΥΕΤΟΣ

1.350m
10,0%

1.900m
9,0%

70Km/h
Λοφώδες /
Ορεινό
200m
60m
3000m
2.500m
6,0% /8,0%

80Km/h
Πεδινό
250m
Σελ.58

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Επιτρεπόμενη ταχύτητα 90 χλμ/ω

Ελάχιστη παράμετρος κλωθοειδούς
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής
καμπύλης
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κοίλης
καμπύλης
Μέγιστη κατά μήκος κλίση (σε δυσχερή
τμήματα)

80m
4.500m

Ταχύτητα μελέτης
Εδαφικό ανάγλυφο
Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης
Ελάχιστη παράμετρος κλωθοειδούς
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής
καμπύλης
Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κοίλης
καμπύλης
Μέγιστη κατά μήκος κλίση (σε δυσχερή
τμήματα)

90Km/h
Λοφώδες
330m
110m
6.200m

3.300m
5,0%

4.200m
5,0%

Υποτμήμα ΙΑ από Α/Κ Καλπακίου έως και τον Ι/Κ Κ3-4
Η χάραξη της υφιστάμενης οδού στο πρώτο τμήμα της έχει σχετικά καλή γεωμετρία, που
στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται να βελτιωθεί με μικρές σχετικά
τροποποιήσεις. Ο προσδιορισμός της παραδοχής ταχύτητας μελέτης της αναβάθμισης
της υφιστάμενης οδού, βασίστηκε στη διακύμανση της λειτουργικής ταχύτητας της
υφιστάμενης οδού και στη θεώρηση εναρμονισμένης ταχύτητας μελέτης κατά μήκος του
υποτμήματος, έτσι ώστε να προκύπτει καλό ή μέτριο (εφόσον μελετάται βελτίωση
υφιστάμενης

οδού)

επίπεδο σχεδιασμού κατά το Κριτήριο Ι

των ΟΜΟΕ-Χ. Η

προσδιορισθείσα διακύμανση της ταχύτητας μελέτης, στο Υποτμήμα ΙΑ, φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.4).
Πίνακας 6.3: Διακύμανση της ταχύτητας μελέτης, στο Υποτμήμα ΙΑ.
Τμήμα
(από ΧΘ – έως ΧΘ)

Ταχύτητα μελέτης Ve
(Km/h)

Χαρακτηρισμός εδαφικού
αναγλύφου

0+000-1+300

80

Λοφώδες

1+300-7+200

90

Λοφώδες

7+200-9+200

70

Ορεινό

Κύριο κριτήριο για την επιλογή των ορίων των περιοχών διαφοροποίησης της ταχύτητας
μελέτης ως ανωτέρω, είναι η διακύμανση της τιμής της κατά μήκος κλίσης στις περιοχές 05% και 5-7%, δεδομένου ότι βάσει του μοντέλου προσδιορισμού V85 των ΟΜΟΕ-Χ,
υπάρχει σημαντική και απότομη διαφοροποίηση της λειτουργικής ταχύτητας μεταξύ των
περιοχών αυτών (άλμα διαφοράς ταχύτητας V85 >15χλμ/ω για ελικτότητα ~100g/km).
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ο σχεδιασμός της αρχής της βελτιωμένης χάραξης, βασίστηκε στα στοιχεία σύνδεσης με
τη χάραξη του άξονα της οδού (Καλπάκι-Κόνιτσα), όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη
μελέτη του Α/Κ Καλπακίου (ΑΝΟΔΟΣ). Η σύνδεση με τη μελέτη αυτή γίνεται στη ΧΘ 0+000
της χάραξης της υπό μελέτη οδού και επί του κεντρικού κυκλικού τόξου της καμπύλης L14, το οποίο παραμένει στη θέση που έχει οριστεί από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του
Α/Κ Καλπακίου.
Υποτμήμα ΙΒ από Ι/Κ Κ3-4 έως γέφυρα Βοϊδομάτη
Το Υποτμήμα ΙΒ συνδέει το ψηλότερο σημείο της χάραξης (αυχένας περί το ~8,5Km) με τη
γέφυρα Βοϊδομάτη (περί το ~15,3Km). Προτείνεται η θεώρηση μειωμένης ταχύτητας
μελέτης, έως και 50Km/h, κατά μήκος του Υποτμήματος ΙΒ, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η προσαρμογή της βελτιωμένης χάραξης στο έντονα πτυχωμένο ανάγλυφο με τις
ισχυρές εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους.
Κύριο χαρακτηριστικό του γεωμετριού σχεδιασμού είναι η διατήρηση κατά το δυνατόν της
ζώνης διέλευσης της υφιστάμενης οδού και η κατασκευή του νέου έργου κατά κανόνα σε
ισοσταθμία με την υφιστάμενη οδό. Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της
υφιστάμενης οδού, υποχρεώνει σε απομάκρυνση από την υφιστάμενη οδό, ιδίως στις
περιπτώσεις βελτίωσης των δύο ελιγμών. Τόσο κατά την απομάκρυνση και κατά την
προσέγγιση της βελτιωμένης χάραξης από την υφιστάμενη οδό, όσο κατά μήκος των
τμημάτων διατήρησης της γεωμετρίας της, μεριμνήθηκε η δυνατότητα διατήρησης
διεξαγωγής της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή.
Όπως και στο Υποτμήμα ΙΑ, ο προσδιορισμός της παραδοχής ταχύτητας μελέτης της
αναβάθμισης της υφιστάμενης οδού, βασίστηκε στη διακύμανση της λειτουργικής
ταχύτητας της υφιστάμενης οδού και στη θεώρηση εναρμονισμένης ταχύτητας μελέτης
κατά μήκος του υποτμήματος, έτσι ώστε να προκύπτει καλό ή μέτριο (δεδομένου ότι
μελετάται βελτίωση υφιστάμενης οδού) επίπεδο σχεδιασμού κατά το Κριτήριο Ι των ΟΜΟΕ-Χ,

σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις προσαρμογής στο δυσμενές ανάγλυφο του υποτμήματος
αυτού. Η προσδιορισθείσα διακύμανση της ταχύτητας μελέτης, στο Υποτμήμα ΙΒ φαίνεται
στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.4).
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πίνακας 6.4: Διακύμανση της ταχύτητας μελέτης, στο Υποτμήμα ΙΒ.
Τμήμα
(από ΧΘ – έως ΧΘ)

Ταχύτητα μελέτης Ve
(Km/h)

Χαρακτηρισμός εδαφικού
αναγλύφου

7+200-9+200

70

Ορεινό

9+200-10+800

60

Ορεινό

10+800-12+060

70

Ορεινό

12+060 - 12600

60

Ορεινό

12+600-13+600

50

Ορεινό

13+600-14+000

70

Ορεινό

14+000-15+378

80

Ορεινό

Κύριο κριτήριο για την επιλογή των ορίων των περιοχών διαφοροποίησης της ταχύτητας
μελέτης ως ανωτέρω, είναι η διακύμανση της τιμής της κατά μήκος κλίσης στις περιοχές 05% και 5-7%, δεδομένου ότι βάσει του μοντέλου προσδιορισμού V85 των ΟΜΟΕ-Χ,
υπάρχει σημαντική και απότομη διαφοροποίηση της λειτουργικής ταχύτητας μεταξύ των
περιοχών αυτών (άλμα διαφοράς ταχύτητας V85 >15χλμ/ω για ελικτότητα ~100g/km).

6.1.3. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
Οι προς εφαρμογή τυπικές διατομές των επί μέρους οδικών τμημάτων του έργου,
επιλέχθηκαν βάσει των ΟΜΟΕ-Δ και της ως άνω τεκμηριωθείσας λειτουργικής κατάταξής
τους.
Όπως ορίζεται από τις ΟΜΟΕ-Δ, στην υπό μελέτη οδό θα εφαρμοστεί διατομή β2. Στο
σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται απόσπασμα των χαρακτηριστικών της διατομής β2,
κατά ΟΜΟΕ-Δ.

Σχήμα 6.2: Σκαρίφημα χαρακτηριστικών της διατομής β2, κατά ΟΜΟΕ-Δ (το σχήμα είναι
άνευ κλίμακας).
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αναλυτικά ανά κατεύθυνση:
-

εύρος καταστρώματος 8,00m

-

εύρος οδοστρώματος 7,50m

-

δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση: 2x3,75m

-

έρεισμα ανά κατεύθυνση εύρους:

2x0,25m

Ακολουθεί απόσπασμα τυπικής διατομής της υπό μελέτη οδού.

Σχήμα 6.3: Απόσπασμα τυπικής διατομής της οδού (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
Αναλυτικότερα, όπως παρουσιάζεται στο ανωτέρω σχήμα (Σχήμα 6.3) ανά κατεύθυνση
ισχύουν, για το υπό μελέτη οδικό τμήμα, τα κάτωθι:
-

σταθεροποιημένο έρεισμα: 3,00m για τα οδικά τμήματα πλην των κόμβων, όπου τα
ερείσματα έχουν πλάτος 3,00m

-

εύρος καταστρώματος 14,00m

-

εύρος οδοστρώματος 8,00m

-

δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση: 2x4,00m

-

έρεισμα ανά κατεύθυνση εύρους:

-

τριγωνική τάφρος για την απορροή των υδάτων του καταστρώματος που εκτείνεται σε

2x3,00m

εύρος 3,00m από το έρεισμα της οδού.

6.1.4. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής που διασχίζει η μελετούμενη οδός (Τμήμα Ι)
και ειδικότερα στην περιοχή όπου προβλέπονται οι δύο (2) μεγάλοι ανακάμπτοντες ελιγμοί
επιλέχθηκε νέα χάραξη με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μεγάλου ύψους πρανών
ορυγμάτων καθώς μεγάλων επιχωμάτων.
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Ειδικότερα, λόγω έντονης διαφοροποίησης του αναγλύφου κατά θέσεις στις ανωτέρω
περιοχές προέκυψαν δυσμενείς διατομές, όπως ενδεικτικά αυτές φαίνονται στα σχήματα
που ακολουθούν.

Σχήμα 6.3: Σκαρίφημα ενδεικτική δυσμενής διατομή, όπου παρουσιάζεται η δημιουργία
υψηλού ορύγματος ύψους περί τα 20m, κλίσης 2:1 (υ:β), και η δημιουργία
αναβαθμών ανά 10m (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).

Σχήμα 6.4: Σκαρίφημα ενδεικτική δυσμενής διατομή, όπου παρουσιάζεται η δημιουργία
υψηλού επιχώματος ύψους περί τα 21m, κλίσης 3:2 (υ:β), το οποίο
προτείνεται να κατασκευαστεί οπλισμένο (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

6.1.5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Τα μέτρα τα οποία στοχεύουν στο περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον λόγω
κατασκευής οδικών έργων διακρίνονται σε τρείς (3) ομάδες:


Μέτρα πρόληψης ή αποτροπής (avoidance measures) που ως στόχο έχουν να
αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις, τα οποία είναι:



-

αναστολή ή ματαίωση του έργου

-

αλλαγή χάραξης για παράκαμψη ευαίσθητης περιοχής

-

κατασκευή σηράγγων

-

περιοδική ή μόνιμη αναστολή κυκλοφορίας οχημάτων

-

κατάργηση υφιστάμενης οδικής σύνδεσης

Μέτρα περιορισμού ή μείωσης (mitigation measures) που ως στόχο έχουν την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, τα οποία είναι:
-

διάνοιξη διαδρόμων υπόγειας και υπέργειας επικοινωνίας της άγριας πανίδας

-

βύθιση του άξονα της οδού και κατασκευή πλευρικών αναχωμάτων ή πετασμάτων,
με σκοπό τη μείωση της οπτικής και ακουστικής όχλησης

-

χρήση αντιθορυβικών ταπήτων κυκλοφορίας, καθώς και ελαστικών και κινητήρων

-

εφαρμογή μεθόδων προστασίας από διάχυση τοξικών ουσιών σε περιόδους
κατάκλυσης της οδού



χρήση "καθαρών τεχνολογιών" για μείωση των ρύπων

Αντισταθμιστικά μέτρα (compensation measures) που στόχο έχουν να δημιουργήσουν
μια ισοδύναμη θετική επίδραση στο περιβάλλον σε αντιστάθμιση των δεδομένων
αρνητικών επιπτώσεων, τα οποία είναι:
-

Δημιουργία ζώνης βελτιωμένων χαρακτηριστικών οικοσυστήματος στην ευρύτερη
περιοχή της οδικής σύνδεσης

-

αποκατάσταση και βελτίωση του δικτύου των υδάτινων αποδεκτών

-

εγκατάσταση φυσικών διαδρόμων για βελτίωση της επικοινωνίας της άγριας
πανίδας

-

βελτίωση

συνθηκών

διαβίωσης

σπάνιων

ειδών

και

αναβάθμιση

της

βιοποικιλότητας της περιοχής.
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας (Κεφάλαιο 6.1.4.), στην
περιοχή όπου προβλέπονται οι δύο (2) ανακάμπτοντες ελιγμοί επιλέχθηκε η λύση της
νέας χάραξης με αποτέλεσμα να προκύψουν διαμορφώσεις μεγάλου ύψους πρανών
ορυγμάτων και μεγάλα επιχώματα, λόγω της έντονης διαφοροποίησης του αναγλύφου.
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Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την επιλογή της λύσης της νέας
χάραξης, λόγω των δυσμενών διατομών που προκύπτουν περιορίζονται με τη λήψη
μέτρων όπως τη διαμόρφωση οπλισμένων επιχωμάτων με σκοπό τον περιορισμό της
κάλυψης γης, καθώς και την προστασία και ασφάλεια του υπό μελέτη οδικού τμήματος
κατά τη φάση λειτουργίας του, σε θέσεις που προτείνονται από την Οριστική Γεωλογική
μελέτη.
Επιπλέον μέτρα με σκοπό την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η
διαμόρφωση ορυγμάτων με σκοπό τον περιορισμό της οπτικής όχλησης από την
κατασκευή της υπό μελέτη οδού καθώς και τη μείωση της ακουστικής όχλησης που
ενδέχεται να προκαλέσει.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θέσεις των δυσμενών διατομών, στις
οποίες επιλέχθηκε η λύση του οπλισμένου επιχώματος (Πίνακας 6.5) και η λύση του
ορύγματος (Πίνακας 6.6).
Πίνακας 6.5: Θέσεις δυσμενών διατομών της υπό μελέτη οδού, όπου επιλέχθηκε η λύση
οπλισμένου επιχώματος.
ΤΜΗΜΑ
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ΕΡΓΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(m)

ΑΠΟ

ΕΩΣ

11+780

11+825

Επίχωμα
δεξιά

~16m

12+190

12+250

Επίχωμα
δεξιά

~21m

12+540

12+640

Επίχωμα
δεξιά

~22m

12+730

13+100

Επίχωμα
δεξιά

~18m

13+700

14+350

Επίχωμα
αριστερά

~18m

14+500

14+600

Επίχωμα
αριστερά

~15m

ΥΕΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ
ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ /
ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(υ:β)
3:2 (υ:β)
οπλισμένο κατόπιν
γεωτεχνικής
έρευνας
3:2 (υ:β)
οπλισμένο κατόπιν
γεωτεχνικής
έρευνας
3:2 (υ:β)
οπλισμένο κατόπιν
γεωτεχνικής
έρευνας
3:2 (υ:β)
οπλισμένο κατόπιν
γεωτεχνικής
έρευνας
3:2 (υ:β)
οπλισμένο κατόπιν
γεωτεχνικής
έρευνας
3:2 (υ:β)
οπλισμένο κατόπιν
γεωτεχνικής
έρευνας
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Πίνακας 6.6: Θέσεις δυσμενών διατομών της υπό μελέτη οδού, όπου επιλέχθηκε η λύση
ορύγματος.
ΕΡΓΟ
ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(m)
~15,5m με
αναβαθμό στα
8,0m
13m με αναβαθμό
στα 8,0m

ΑΠΟ

ΕΩΣ

0+710

0+910

Όρυγμα δεξιά

3+130

3+270

Όρυγμα δεξιά

4+745

4+820

Όρυγμα αριστερά

~13m

5+330

5+385

Όρυγμα αριστερά

~12m

6+815

7+000

Όρυγμα αριστερά

~12m

7+630

7+700

Όρυγμα δεξιά

8+275

8+380

Όρυγμα αριστερά

8+550

8+700

Όρυγμα δεξιά

8+700

8+860

Όρυγμα αμφίπλευρο

8+950

9+080

Όρυγμα δεξιά

9+155

9+200

Όρυγμα δεξιά

9+200

9+400

Όρυγμα αμφίπλευρο

10+460

10+520

Όρυγμα αριστερά

10+700

10+820

Όρυγμα αμφίπλευρο

11+500

11+700

Όρυγμα αριστερά

11+875

11+950

Όρυγμα αριστερά

12+060

12+160

Όρυγμα αριστερά

12+280

12+335

Όρυγμα αριστερά

13+550

13+710

Όρυγμα δεξιά

14+800

15+000

Όρυγμα δεξιά
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~16m με αναβαθμό
στα 10,0m
~10m
~28m με 2
αναβαθμούς ανά
10,0m
~30m με 2
αναβαθμούς ανά
10,0m
~18m με αναβαθμό
στα 8,0m
~19m με αναβαθμό
στα 8,0m
~15m με αναβαθμό
στα 8,0m
~15m με αναβαθμό
στα 10m
~18m με αναβαθμό
στα 10,0m
~19m με αναβαθμό
στα 10,0m
~28m με 2
αναβαθμούς ανά
10,0m
~15m με αναβαθμό
στα 70m
~18m με αναβαθμό
στα 10,0m
~17m με αναβαθμό
στα 8m
~21m με αναβαθμό
στα 10m

ΥΕΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ
ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ /
ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (υ:β)
2:1
1:2
1:1 έως 3:2 ή 2:1 με
εφαρμογή ανασχετικών
μέτρων
1:1 έως 3:2 ή 2:1 με
εφαρμογή ανασχετικών
μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
2:1
2:1
2:1 έως 1:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
2:1 έως 1:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων (από
τη δεξιά πλευρά της οδού)
και 2:1 (από την αριστερή
πλευρά της οδού)
2:1 έως 1:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων)
1:1 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων)
1:2 ή 2:1 με εφαρμογή
ανασχετικών μέτρων
2:1
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ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΕΠΙΧΩΜΑ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΕΠΙΧΩΜΑ

Σχήμα 6.5: Σκαρίφηματα χαρακτηριστικής δυσμενής διατομής, στην οποία προτείνεται η
λύση του οπλισμένου επιχώματος (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
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(α)

(β)

Σχήμα 6.6: Σκαρίφηματα χαρακτηριστικής δυσμενής διατομής, στην οποία προτείνεται η
λύση του ορύγματος, (α) δυσμενής διατομή μονού ορύγματος και (β)
αμφίπλευρου ορύγματος (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
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Επιπλέον, στην περιοχή του δεύτερου ανακάμπτοντα ελιγμού προβλέπεται, σύμφωνα με
την Προμελέτη Οδοποιίας, η κατασκευή κοιλαδογέφυρας μήκους περί τα 250m, η οποία
αναμένεται να μειώσει την κάλυψη γης που θα προκαλούσε η δημιουργία στην περιοχή
ενός επιχώματος, επιπλέον αναμένεται να αυξηθεί η ασφάλεια κατά τη φάση λειτουργίας
της οδού, λόγω αλλαγής της ισχυρής κατά μήκος κλίση, που στην υφιστάμενη κατάσταση
είναι 8,30%, σε ηπιότερη περί την 6,32%.
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται χαρακτηριστική διατομή της προτεινόμενης
θέσης όπου αναμένεται να κατασκευαστεί κοιλαδογέφυρα.

Σχήμα 6.7: Σκαρίφημα χαρακτηριστικής δυσμενής διατομής, στην οποία προτείνεται η
κατασκευή κοιλαδογέφυρας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
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6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΟΔΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ
ΚΑΙ

6.2.1. ΚΥΡΙΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης της οδού διευρευνήθηκε το σύνολο των κάθετων
οδών που συμβάλλουν με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στο υπό μελέτη τμήμα οι οποίοι
είναι για το Τμήμα Ι:
-

H οδός προς Αρίστη Πάπιγκο (περί το 3οKm)

-

Η οδός προς άνω Ραβένια-Μαυροβούνι

-

Η οδός προς Γεροπλάτανο – Βασιλικό - Μονή Μολυβδοσκέπαστη - Μεθ. Σταθμό
Μέρτζιανης

-

Ημιτελής οδός προς Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο (περί το 8,7Km)

-

Η οδός προς Αρίστη - Πάπιγκο (περί το 15,2Km)

Ενώ στο Τμήμα ΙΙ:
-

Η οδός προς Καλλιθέα (περί το 20,8Km).

Οι ανωτέρω οδοί με εξαίρεση την οδό προς Μέρτζιανη έχουν χαρακτήρα σύνδεσης
οικισμών και λειτουργικά κατατάσσονται στην κατηγορία ΑIV. Η οδός προς Μέρτζιανη, έχει
χαρακτήρα

σύνδεσης

ευρύτερων

περιοχών,

με

την

έννοια

της

εξυπηρέτησης

δευτερεύουσας διακρατικής σύνδεσης με την Αλβανία και θα μπορούσε να θεωρηθεί
κατατασσόμενη στην κατηγορία ΑΙΙΙ.
Για το σύνολο των ανωτέρω κάθετων οδών μελετήθηκε η διαμόρφωση νέων κόμβων
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας προς αυτές. Στις κάθετες οδούς των κόμβων προτείνεται
διατομή ε2. Ακολουθεί σκαρίφημα με διαστασιολόγηση της διατομής ε2 για τις κάθετες
οδούς.

Σχήμα 6.8: Σκαρίφημα χαρακτηριστικών της διατομής ε2, κατά ΟΜΟΕ-Δ (το σχήμα είναι
άνευ κλίμακας).
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Αναλυτικότερα, όπως παρουσιάζεται στο ανωτέρω σχήμα (Σχήμα 6.8) ανά κατεύθυνση
ισχύουν, τα κάτωθι:
-

σταθεροποιημένο έρεισμα: 0,25m

-

εύρος καταστρώματος 6,50m

-

εύρος οδοστρώματος 6,00m

-

δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση: 2x3,00m

-

έρεισμα ανά κατεύθυνση εύρους:

2x0,25m

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου από τη Χ.Θ. 13+260 έως τη Χ.Θ. 13+510
περίπου, θα κατασκευαστεί γέφυρα, με το συνολικό άνοιγμα που προκύπτει να είναι της
τάξης των 250m.
Συνεπώς κύρια έργα της υπό μελέτη οδού είναι, εκτός των τεσσάρων (4) προβλεπόμενων
κόμβων -οι θέσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω- και η γέφυρα που θα
κατασκευαστεί από τη Χ.Θ. 13+260 έως τη Χ.Θ. 13+510 περίπου.
Οι θέσεις των προβλεπόμενων κόμβων είναι:
 Ι/Κ Κ1-Κ2

Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος στη Χ.Θ. 3+000m του τμήματος Ι

 Ι/Κ Κ3-Κ4

Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος στη Χ.Θ. 8+000m του τμήματος Ι

 Ι/Κ Κ5

Iσόπεδος τρισκελής κόμβος στη Χ.Θ. 15+200m του τμήματος Ι

 Ι/Κ Κ6

Iσόπεδος τρισκελής κόμβος στη Χ.Θ. 5+400m του τμήματος ΙΙ

Στα παρακάτω σχήματα παρατίθενται τυπικά σκαριφήματα τετρασκελών και τρισκελών
Ισόπεδων κόμβων.

Σχήμα 6.9: Σκαρίφημα τετρασκελούς Ισόπεδου κόμβου (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
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Σχήμα 6.10: Σκαρίφημα τρισκελούς Ισόπεδου κόμβου (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
Ακολούθως παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των ανωτέρω Ισόπεδων κόμβων καθώς
και της γέφυρα που προβλέπεται να κατασκευαστεί.
Ι/Κ Κ1-Κ2

(προς Μεσοβούνι, Αγ. Μηνά, Βίκο, Πάπιγκο, Μικρό Πάπιγκο &
προς Άνω Ραβένια, Μαυροβούνι)

Για το σχεδιασμό του Ι/Κ λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι:
- O κύριος φόρτος που θα εξυπηρετεί ο κόμβος, αφορά τη σύνδεση των οικισμών
Μεσοβουνίου-Πάπιγκου με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων & τη σύνδεση των
οικισμών Άνω Ραβένιας, Μαυροβουνίου με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων, καθώς και
τη σύνδεση Άνω Ραβένιας με την Κόνιτσα (ακριβέστερα την υπό μελέτη οδό με κατεύθυνση
προς Κόνιτσα).

- Ο φόρτος θα είναι περιορισμένος σε σχέση με τον σημερινό, λόγω της
συνεξυπηρέτησης της σύνδεσης μέσω του Ι/Κ Κ3/Κ4, καθώς και λόγω του μικρού
πληθυσμού των εξυπηρετούμενων οικισμών Α. Ραβένια (115 κάτοικοι), Μαυροβούνιο
(20 κάτοικοι).

- Ο φόρτος της σύνδεσης των οικισμών με την υπό μελέτη οδό προς τα βόρεια θα είναι
ελάχιστος, καθώς οι αντίστοιχες συνδέσεις θα εξυπηρετούνται μέσω των Ι/Κ Κ3/Κ4 (με
Γεροπλάτανο-Μέρτζιανη), Ι/Κ Κ5 (με Κόνιτσα). Ένδειξη του χαμηλού φόρτου της σύνδεσης
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προς τα βόρεια, είναι η γωνία συμβολής του υφιστάμενου κόμβου, που ευνοεί
αποκλειστικά τη σύνδεση προς Ιωάννινα.
Βάσει των ανωτέρω διαμορφώνεται τετρασκελής ισόπεδος κόμβος στη Χ.Θ. 3+000m του
τμήματος Ι και διαμόρφωση των οδών συναρμογής του στις υφιστάμενες πλευρικές οδού
με τα κάτωθι οδικά τμήματα:
 Πλευρική οδός μήκους περί των 300m προς Μεσοβούνι, Αγ. Μηνά, Βίκο, Πάπιγκο
 Πλευρική οδός μήκους περί των 1.000m προς Άνω Ραβένια, Μαυροβούνι
Ακολουθεί απόσπασμα Google Earth όπου εμφαίνεται η διαμόρφωση του υπό μελέτη /Κ
Κ1-Κ2.

Σχήμα 6.11: Απόσπασμα Google Earth όπου με κόκκινη γραμμή εμφαίνεται η χάραξη του
υπό μελέτη τμήματος Ι και με ματζέντα γραμμή η διαμόρφωση των
πλευρικών οδών του Ι/Κ Κ1-Κ2 (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).

[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.73

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ι/Κ Κ3-Κ4

(προς Γεροπλάτανο, Μελισσόπετρα, Μέρτζιανη &
προς Αγ. Μηνά, Αρίστη, Πάπιγκο)

Για το σχεδιασμό του Ι/Κ λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι:
- Η υφιστάμενη κίνηση της οδού προς τους οικισμούς Γεροπλάτανο, Μελισσόπετρα,
Μέρτζιανη θα εξυπηρετεί σημαντικό φόρτο στρεφουσών κινήσεων.
- Η υφιστάμενη κίνηση της οδού προς τους οικισμούς Αγ. Μηνά, Αρίστη, Πάπιγκο
συναρτάται άμεσα με το φόρτο που διοχετεύεται στην υπό μελέτη οδό μέσω της
ανωτέρω εξόδου προς τους οικισμούς Γεροπλάτανο, Μελισσόπετρα, Μέρτζιανη.
- Και οι δύο υφιστάμενοι έξοδοι προς τους ανωτέρω οικισμούς είναι επικίνδυνα
χωροθετημένοι στην υφιστάμενη οδό.
- Η χάραξη του τμήματος χρήζει διορθώσεων λόγω ήδη διαπιστωμένου, με υψηλή
συγκέντρωση ατυχημάτων, επικίνδυνου σχεδιασμού.
Προτείνεται επομένως λύση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :


Ενοποίηση των εξόδων σε έναν τετρασκελή κόμβο επαναχωροθετημένο κατάλληλα,
προκειμένου να αρθούν κατά κύριο λόγο τα προβλήματα ορατότητας στη διεξαγωγή
των αριστερών στροφών εισόδου και εξόδου.

Βάσει των ανωτέρω διαμορφώνεται τετρασκελής ισόπεδος κόμβος στη Χ.Θ. 8+000m του
τμήματος Ι και διαμόρφωση των οδών συναρμογής του στις υφιστάμενες πλευρικές οδού
με τα κάτωθι οδικά τμήματα:
 Πλευρική οδός μήκους περί των 700m προς Αγ. Μηνά, Αρίστη, Πάπιγκο
 Πλευρική οδός μήκους περί των 330m προς Γεροπλάτανο, Μελισσόπετρα,
Μέρτζιανη
Ακολουθεί απόσπασμα Google Earth όπου εμφαίνεται η διαμόρφωση του υπό μελέτη /Κ
Κ1-Κ2.
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Σχήμα 6.12: Απόσπασμα Google Earth όπου με κόκκινη γραμμή εμφαίνεται η χάραξη του
υπό μελέτη τμήματος Ι με ματζέντα γραμμή η διαμόρφωση των πλευρικών
οδών και με κόκκινο κύκλο ο κόμβος Ι/Κ Κ3-Κ4 (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
Ι/Κ Κ5 (προς Αρίστη, Πάπιγκο)
Διαμορφώνεται τρισκελής ισόπεδος κόμβος στη Χ.Θ. 15+200m του τμήματος Ι και
διαμόρφωση της οδού στην υφιστάμενη πλευρικής οδό με τα κάτωθι οδικά τμήματα:
 Πλευρική οδός μήκους περί των 110m προς Αρίστη, Πάπιγκο
Ακολουθεί απόσπασμα Google Earth όπου εμφαίνεται η διαμόρφωση του υπό μελέτη Ι/Κ
Κ5.
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Σχήμα 6.13: Απόσπασμα Google Earth όπου με κόκκινη γραμμή εμφαίνεται η χάραξη του
υπό μελέτη τμήματος Ι, με μαύρη γραμμή το τμήμα ΙΙ, με ματζέντα γραμμή η
διαμόρφωση της πλευρικής οδού, με κίτρινη γραμμή η προς διαμόρφωση
πλευρική οδός και με κόκκινο κύκλο ο κόμβος Κ5 (το σχήμα είναι άνευ
κλίμακας).
Ι/Κ Κ6 (προς Καλλιθέα)
Για το σχεδιασμό του Ι/Κ λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι:
- Δεδομένου του πληθυσμού του οικισμού αυτού (154 κάτοικοι), εκτιμάται ότι ο κόμβος
αυτός θα είναι με το μικρότερο φόρτο μεταξύ των υπό μελέτη κόμβων της μελέτης.
- Ο κόμβος θα εξυπηρετεί τη σύνδεση της Καλλιθέας τόσο με την Κόνιτσα (έδρα του
ομώνυμου Καλλικρατικού Δήμου που ανήκει ο οικισμός της Καλλιθέας), όσο και με το

Καλπάκι - Ιωάννινα.
- Κύριο πρόβλημα της υφιστάμενης σύνδεσης είναι η θέση και η ανεπαρκής γεωμετρία
της (οξεία γωνία) της συμβολής.
- Η γωνία συμβολής του υφιστάμενου κόμβου είναι οξεία και η κατά μήκος κλίση της
δευτερεύουσας οδού στη θέση συμβολής είναι οξεία, με αποτέλεσμα πολύ
περιορισμένη ορατότητα από τη θέση συμβολής προς την κατεύθυνση της Κλειδωνιάς
Διαμορφώνεται τρισκελής ισόπεδος κόμβος στη Χ.Θ. 5+400m του τμήματος ΙΙ και
διαμόρφωση της οδού στην υφιστάμενη πλευρικής οδό με τα κάτωθι οδικά τμήματα:
 Πλευρική οδός μήκους 113,45m προς Καλλιθέα
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Ακολουθεί απόσπασμα Google Earth όπου εμφαίνεται η διαμόρφωση του υπό μελέτη /Κ
Κ6.

Σχήμα 6.14: Απόσπασμα Google Earth όπου με μαύρη γραμμή το τμήμα ΙΙ, με κόκκινο
κύκλο και με ματζέντα γραμμή η διαμόρφωση της πλευρικής οδού και με
κόκκινο κύκλο ο κόμβος Ι/Κ Κ6 (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
Σχεδιαζόμενη Γέφυρα (Χ.Θ. 12+260 εως Χ.Θ. 13+510)
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου από τη Χ.Θ. 13+260 έως τη Χ.Θ. 13+510 περίπου,
θα κατασκευαστεί γέφυρα, με το συνολικό άνοιγμα που προκύπτει να είναι της τάξης των
250m.
Σκοπός της κατασκευής της γέφυρας είναι η μετατόπιση της χάραξης του δεύτερου
ανακάμπτωτα ελιγμού προς τα κατάντη και τον περιορισμό της ισχυρής κατά μήκος κλίσης
(στην υφιστάμενη κατάσταση αγγίζει το 8,30%) και η πρόβλεψη διατήρησης ηπιότερης κλίσης

6,32% έως το πέρας του ελιγμού. Ο σχεδιασμός αυτός παρέχει ασφαλέστερη γεωμετρία
στην περιοχή εισόδου στον ελιγμό, καθώς προβλέπεται αποδεκτή (με όρους οδικής
ασφάλειας) κατά μήκος κλίση (<=6,5%) στην περιοχή εισόδου της καμπύλης του ελιγμού,

όπου οριζοντιογραφικά προβλέπεται συνδυασμός, επιβαρυντικός όσον αφορά την οδική
ασφάλεια, περιορισμένης ακτίνας (95m) και διαδοχής αντιρρόπων καμπυλών οριακά
αποδεκτής αλληλουχίας. Το συνολικό άνοιγμα της γέφυρας είναι της τάξης των 250m. Το
άνοιγμα αυτό θα μπορούσε να περιοριστεί περαιτέρω αν γινόταν αποδεκτή ισχυρότερη
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κλίση στην περιοχή εισόδου του ελιγμού, με επιπτώσεις ωστόσο στην οδική ασφάλεια. Το
πλάτος της γέφυρας που θα κατασκευαστεί εκτιμάται σε 12m περίπου, με σκοπό την
εναρμόνιση της γέφυρας με τη σχεδιαζόμενη διατομή κατασκευής του υπό μελέτη οδικού
τμήματος.

6.2.2. ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ
Στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης της υπό μελέτη οδού, με την παρούσα μελέτη
έχουν προβλεφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης
της.
Τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα προβλεφθούν, δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική έκταση και μεγάλο μέγεθος, διότι η εκτεταμένη παρουσία ανθρακικών
σχηματισμών, ευνοεί την κατείσδυση εις βάρος της επιφανειακής απορροής. Παρόλα
ταύτα, περί τη Χ.Θ. 5+500 υφίσταται ρέμα, το οποίο δύναται να παρουσιάσει χειμαρρική
συμπεριφορά, το οποίο πλησιάζει κοντά στην υφιστάμενη οδό, ενώ περί τη Χ.Θ. 3+700 τη
διασχίζει εγκάρσια και μεταβαίνει στην αριστερή πλευρά αυτής (κατά τη φορά της
χιλιομέτρησης). Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την φάση της Οριστικής Μελέτης

Οδοποιίας προκύψει η διευθέτηση του εν λόγω ρέματος, σε τμήμα αυτού η σε όλο το
μήκος του, αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την
περιβαλλοντική αδειοδότησή του.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, λόγω της εκτεταμένης παρουσίας ανθρακικών σχηματισμών
στο μεγαλύτερο τμήμα της υπό μελέτη οδού, τα υδατορέματα που συναντώνται δεν
αναμένεται να παρουσιάσουν χειμαρρική συμπεριφορά. Πάρα ταύτα, για τη σωστή
αποστράγγιση της υπό μελέτη οδού, καθώς και την αποκατάσταση της φυσικής ροής των
υδάτων κάτω από τα επιχώματα που θα κατασκευαστούν, αναμένεται η κατασκευή
τάφρων και οχετών η διαστασιολόγηση των οποίων αναμένεται να προκύψει κατά τη
φάση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.7), παρατίθενται οι βασικές προεκτιμώμενες
διαστάσεις των προβλεπόμενων Τεχνικών, ανά επί μέρους οδικό τμήμα του έργου.
Τα είδη των Τεχνικών που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, είναι:



Γέφυρες. Περιλαμβάνονται κοιλαδογέφυρες, γέφυρες ρέματος, κ.λπ., καθώς και τα
Τεχνικά Ανισόπεδων (Άνω και Κάτω) Διαβάσεων.



Τοίχοι / Οπλισμένα Επιχώματα.
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Οχετοί. Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι ενδεικτικές Χιλιομετρικές
Θέσεις αυτών.

Πίνακας 6.7: Βασικά προεκτιμώμενα χαρακτηριστικά θέσης και διαστάσεων των
προβλεπόμενων Τεχνικών.
Χ.Θ.

Διαστάσεις

Παρατηρήσεις

OKA 1

Είδος
Οχετού
Σωληνωτός

0+129,18

Φ80

ΟΚΑ 2

Κιβωτοειδής

0+305,36

1,00x2,00

ΟΚΑ 3

Σωληνωτός

0+412,12

Φ100

ΟΚΑ 4

Σωληνωτός

0+531,54

Φ100

ΟΚΑ 5

Σωληνωτός

1+352,98

Φ100

ΟΚΑ 6

Σωληνωτός

1+508,46

Φ100

ΟΚΑ 7

Σωληνωτός

1+699,75

Φ100

ΟΚΑ 8

Κιβωτοειδής

2+606,19

2,00x2,00

ΟΚΑ 9

Θολωτός

2+904,33

2,00x1,50

ΟΚΑ 10

Σωληνωτός

0+982,93

Φ80

ΟΚΑ 11

Σωληνωτός

1+039,36

Φ80

ΟΚΑ 12

Κιβωτοειδής

3+314,50

1,00x2,00

ΟΚΑ 13

Κιβωτοειδής

0+186,85

4,00x2,00

Νέος
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Διατήρηση
υφιστάμενου οχετού
Νέος
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος

ΟΚΑ 14

Σωληνωτός

0+070,02

Φ140

ΟΚΑ 15

Κιβωτοειδής

3+673,34

4,00x2,00

ΟΚΑ 16

Κιβωτοειδής

4+559,22

1,00x1,50

ΟΚΑ 17

Σωληνωτός

4+999,99

Φ80

ΟΚΑ 18

Σωληνωτός

5+227,12

Φ100

ΟΚΑ 19

Κιβωτοειδής

5+699,24

2,00x2,00

ΟΚΑ 20

Κιβωτοειδής

6+059,62

1,00x1,00

ΟΚΑ 21

Σωληνωτός

6+308,01

Φ120

ΟΚΑ 22

Σωληνωτός

6+546,86

Φ120

ΟΚΑ 23

Σωληνωτός

7+170,23

Φ120

ΟΚΑ 24

Σωληνωτός

7+769,00

Φ100

ΟΚΑ 25

Σωληνωτός

0+472,90

Φ100

ΟΚΑ 26

Κιβωτοειδής

8+040,53

1,00x2,00

ΟΚΑ 27

Κιβωτοειδής

8+900,91

ΟΚΑ 28

Κιβωτοειδής

9+119,81

Τεχνικό
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Υφιστάμενο
τεχνικό
-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 1

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 2

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 3

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 4

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 5

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 6

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 7

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

-

Κάθετη Οδός ΙΚ 1-2

Τεχνικό 8

Κάθετη Οδός ΙΚ 1-2

Τεχνικό 11

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

-

Κάθετη Οδός ΙΚ 1-2

Νέος

-

Κάθετη Οδός ΙΚ 1-2

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 13

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 14

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 15

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 16

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 17

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 18

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 19

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 21

Κάθετη Οδός ΙΚ 3-4

Τεχνικό 20

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

1,00x2,00

Νέος
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Διατήρηση
υφιστάμενου οχετού
Νέος
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Νέος
Επέκταση
υφιστάμεν`ου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

1,00x2,00

Νέος

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα
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ΟΚΑ 29

Είδος
Οχετού
Σωληνωτός

ΟΚΑ 30

Κιβωτοειδής 10+052,05

1,00x2,00

Νέος

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

ΟΚΑ 31

Κιβωτοειδής 10+322,66

1,00x2,00

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

ΟΚΑ 32

Κιβωτοειδής 10+867,37

1,00x2,00

Τεχνικό 25

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

ΟΚΑ 33

Κιβωτοειδής 10+970,01

1,00x2,00

Νέος
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Διατήρηση
υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Επέκταση
υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση
υφιστάμενου οχετού

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 26

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 27

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 26 Α

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 27 Α

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 28

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 29

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

-

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 31

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 32

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 34

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 35

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό 36

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Τεχνικό

ΟΚΑ 34

Θολωτός

Παρατηρήσεις

9+677,81

Φ100

1,00x2,00

ΟΚΑ 35

Κιβωτοειδής 11+447,50

1,00x2,00

ΟΚΑ 36

Κιβωτοειδής 11+803,71

2,00x2,00

Θολωτός

Οδός Καλπάκι-Κόνιτσα

Διαστάσεις

11+204,99

ΟΚΑ 37

Νέος

Υφιστάμενο
τεχνικό
-

Χ.Θ.

12+017,18

2,00x4,00

ΟΚΑ 38

Κιβωτοειδής 12+224,48

2,00x2,00

ΟΚΑ 39

Κιβωτοειδής 12+628,53

1,00x2,50

ΟΚΑ 40

Κιβωτοειδής 13+126,30

3,00x2,00

ΟΚΑ 41

Κιβωτοειδής 13+755,72

1,00x2,00

ΟΚΑ 42

Κιβωτοειδής 14+057,92

1,00x3,00

ΟΚΑ 43

Κιβωτοειδής 14+325,75

1,00x3,00

ΟΚΑ 44

Σωληνωτός

ΟΚΑ 45

Κιβωτοειδής 14+859,94

14+530,62

Φ100
3,00x2,00

Οδός

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.8), παρατίθενται οι εναλλακτικές λύσεις των
προβλεπόμενων τεχνικών που εξετάστηκαν ανά επί μέρους οδικό τμήμα του έργου.
Πίνακας 6.8: Εναλλακτικές λύσεις των προβλεπόμενων τεχνικών που εξετάστηκαν.
Περιγραφή Τεχνικού
Γέφυρα
Επέκταση υφιστάμενου
τεχνικού Κ.Δ. αγροτικής οδού
Τοίχοι
Τοίχος αντιστήριξης 8+862 ~
8+894
Τοίχος αντιστήριξης 9+060 ~
9+150
Οπλισμένα Επιχώματα
ΧΘ 11+765 ~ 11+850
ΧΘ 12+180 ~ 12+270
ΧΘ 12+545 ~ 12+940
ΧΘ 14+000 ~ 14+205
ΧΘ 14+245 ~ 14+345
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6.3. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ – ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ –
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6.3.1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Το υπό μελέτη έργο δεν σχετίζεται με κτιριακές εγκαταστάσεις.

6.3.2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης της οδού διευρευνήθηκε το σύνολο των κάθετων
οδών που συμβάλλουν με την Ε.Ο. στο υπό μελέτη τμήμα και πέραν των κάθετων οδών
που συμβάλλουν σε αυτήν, αντιμετωπίστηκαν και οι οδοί τοπικού δικτύου που
συμβάλλουν σε αυτήν. Οι οδοί αποκατάστασης του τοπικού δικτύου χαρακτηρίζονται οδοί
ομάδας Α, λειτουργικής βαθμίδας V / VI και εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο, προσβάσεις σε
ιδιοκτησίες και αποκατάσταση δασικών / αγροτικών οδών που διακόπτονται από τη
διέλευση της χάραξης της μελετώμενης οδού.
Στα πλαίσια των ανωτέρω προτείνονται οι κάτωθι οδοί αποκατάστασης του τοπικού
δικτύου με την παρούσα μελέτη:
 Πλευρική οδός περί τη Χ.Θ. 0+548 προς ιδιοκτησίες
 Πλευρική οδός περί τη Χ.Θ. 2+000m προς ιδιοκτησίες
 Πλευρική οδός στην κάθετη οδό του ισόπεδου κόμβου Ι/Κ Κ1-Κ2 περί τη Χ.Θ.
1+296
 Πλευρική οδός στην κάθετη οδό του ισόπεδου κόμβου Ι/Κ Κ5 περί τη Χ.Θ. 0+165.
Ακολουθούν αποσπάσματα Google Earth όπου εμφαίνονται οι πλευρικοί οδοί που
αναμένεται να αποκατασταθούν.
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Οδοί Αποκατάστασης

Οδοί Αποκατάστασης

Σχήμα 6.15: Αποσπάσματα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με κόκκινη γραμμή
εμφαίνεται το τμήμα Ι, με ιώδεις γραμμή οι κάθετοι οδοί των κόμβων, με
κόκκινους κύκλους οι υπό μελέτη κόμβοι και με κυανή γραμμή οι υπό μελέτη
οδοί αποκατάστασης τοπικού δικτύου (τα σχήματα είναι άνευ κλίμακας).
Στις οδούς αποκατάστασης του τοπικού δικτύου εφαρμόστηκαν οι διατομές η1, η2 της
Ε41/2005. Ακολουθεί σκαρίφημα με διαστασιολόγηση των διατομων η1, η2.

[CBW014C.doc]
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Σχήμα 6.16: Σκαρίφημα χαρακτηριστικών της διατομής η1 και η2, της Ε41/2005 (το σχήμα
είναι άνευ κλίμακας).
Ακόμη, στα πλαίσια της παρούσας λήφθηκε υπόψη ο αγωγός μεταφοράς νερού Φ900
υπό πίεση από τις πηγές Αμαράντου προς το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που έχει μελετηθεί
να οδεύει παράλληλα με την υφιστάμενη οδό και προβλέφθηκε η όδευσή του και στην
παρούσα μελέτη στην υπό βελτίωση οδό. Ειδικότερα, βάσει της μελέτης του αγωγού
αυτού, η όδευση του αγωγού ακολουθεί την όδευση της υφιστάμενης οδού για το
συνολικό μήκος του, εκτός από ~3,5Km (ανάντη της γέφυρας Βοϊδομάτη), όπου ακολουθεί τη
χάραξη της παλαιότερης (σήμερα εγκαταλελειμένης) οδού. Σε επικοινωνία του εκπρόσωπο
της σύμπραξης με αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με τον αγωγό
μεταφοράς νερού από τις πηγές Αμαράντου προς το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων,
πληροφορήθηκε ότι αυτό αποτελεί ανεξάρτητο έργο, για το οποίο δεν έχουν εκδοθεί
περιβαλλοντικοί όροι.

6.3.3. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ο σχεδιασμός της υπό μελέτη οδού δεν περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης.

6.3.4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η υπό μελέτη οδός δεν σχετίζεται με μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

6.3.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΤΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΟΥ

Η υπό βελτίωση οδός θα κατασκευαστεί ως επί το πλείστον επί υφιστάμενης οδού,
παρόλα αυτά σε περιοχές, όπως στις θέσεις των δύο ελιγμών και στις θέσεις των κόμβων
θα γίνει κατάληψη νέας έκτασης. Επιπλέον, σε αρκετά σημεία της οδού θα γίνει κατάληψη
έκτασης από τις μικροβελτιώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της οδικής
ασφάλειας.
Μια καταρχήν εκτίμηση της κατάληψης της έκτασης της επιφάνειας εδάφους από το υπό
μελέτη έργο, αφορά στην έκταση που θα καταληφθεί από το τμήμα Ι της οδού που θα
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βελτιωθεί, καθώς και από τις κάθετές οδούς που θα χαραχτούν στα πλαίσια της
διαμόρφωσης των τεσσάρων κόμβων.
Συνεπώς, σύμφωνα με την τυπική διατομής της κύριας οδού προβλέπεται έκταση
καταστρώματος 8m στο σύνολο των 15.377,50m του τμήματος Ι της οδού (123.020m2
κατάληψη από την κύρια οδό), έκταση καταστρώματος 6,5m στο σύνολο των 3.177,42m των

πλευρικών οδών των υπό μελέτη κόμβων (20.635,23m2 κατάληψη από τις πλευρικές οδούς)
και έκταση καταστρώματος 3,5m στο σύνολο των 835,78m των οδών αποκατάστασης
(2.925,23m κατάληψη από τις οδούς αποκατάστασης). Συνεπώς εκτιμάται η κατάληψη της
2

έκτασης από το έργο να ανέρχεται σε 146.580,46m.

6.4. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
6.4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην παρούσα φάση, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, λόγω του σταδίου
εκπόνησης της μελέτης Οδοποιίας (βρίσκεται στη φάση της προμελέτης), μπορεί να
πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών.
Το συνολικό χρονοδιάγραμμα των έργων εκτιμάται σε 24 μήνες, από την έγκριση των
μελετών.

6.4.2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δεν απαιτούνται επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου, πέραν αυτών που έχουν
αναπτυχθεί στα Κεφάλαια 6.2 & 6.3 της παρούσας μελέτης.

6.4.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Λόγω της φύσης του έργου, αναμένεται να απαιτηθούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις
κατά τη φάση κατασκευής του. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν τη χρήση κατάλληλου
χώρου ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως αποθεσιοθάλαμος.
Αναφορικά με τα δάνεια υλικά, αυτά εκτιμώνται της τάξης των 500.000m3 και θα
προμηθευτούν από υλικά τα οποία θεωρούνται κατάλληλα από αυτά που θα προκύψουν
από τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Σε
περίπτωση που τα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν δεν είναι κατάλληλα προς χρήση,
τότε θα αναζητηθούν κατάλληλα υλικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία πλησίον της
περιοχής του έργου.
Αναφορικά με την περίσσεια των εκσκαφών, αυτή εκτιμάται της τάξης των 470.000m3.
[CBW014C.doc]
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Κατά τη φάση κατασκευής του έργου και σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, μέρος της
περίσσειας των εκσκαφών, θα διατεθεί για την κάλυψη τυχόν αναγκών τους σε δάνεια
υλικά, την τότε χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι ποσοστό της τάξης του
10% της περίσσειας των εκσκαφών, δύναται να οδηγηθεί είτε για τον ανωτέρω σκοπό, είτε
για εναλλακτική διαχείριση σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την
Κ.Υ.Α.

36259/1757/Ε103/2010

(ΦΕΚ

1312/Β/2010).

Από

μία

πρώτη

διερεύνηση

διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υφίστανται, στην παρούσα χρονική
περίοδο, αδειοδοτημένα Συλλογικά Συστήματα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων. Στην παρούσα χρονική περίοδο, εντός των ορίων της Περιφέρειας
Ηπείρου υφίστανται σαράντα (40) αδειοδοτημένες μονάδες συλλογής, προσωρινής
αποθήκευσης και μεταφοράς αδρανών υλικών, εκ των οποίων δύο (2) εξ αυτών έχουν
έδρα τα Ιωάννινα.
Το υπόλοιπο ποσοστό της περίσσειας των εκσκαφών, της τάξης του 90%, δύναται να
οδηγηθεί για την αποκατάσταση εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής, που χωροθετείται
περί τη Χ.Θ. 7+000, της υπό μελέτη οδού. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του
άρθρου 7, του Νόμου 4014/2011, επιτρέπεται για έργα η χρήση ως αποθεσιοθαλάμου
τέτοιας περιοχής, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλειστικό σκοπό την
αποκατάστασή της και την ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για το σκοπό
αυτό απαιτείται η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από
σχετική εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του ανωτέρω αποθεσιοθαλάμου θα υποβληθεί σε στάδιο
που έπεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του παρόντος, Τεχνική Περιβαλλοντική
Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 7, του
Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011).
Σε περίπτωση που τα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές του υπό μελέτη έργου
δεν κριθούν κατάλληλα προς χρήση, τότε θα απαιτηθεί αναζήτηση κατάλληλων υλικών τα
οποία θα προκύψουν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία πλησίον της περιοχής
εκτέλεσης των εργασιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) και τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων
Υλών πλησίον της περιοχής υφίστανται έξι (6) λατομικές περιοχές, οι θέσεις των οποίων
παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 6.18). Στον παρακάτω πίνακα,
παρουσιάζονται στοιχεία των Λατομικών περιοχών της περιοχής.
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Ανενεργός περιοχή εξόρυξης
Προτεινόμενος χώρος
απόθεσης περίσσειας
υλικών

Σχήμα 6.17: Αποσπάσματα δορυφορικής απεικόνισης, όπου εμφαίνεται η ανενεργή
περιοχή εξόρυξης που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης
υλικών. Με κόκκινη γραμμή εμφαίνεται το τμήμα Ι, με ιώδεις γραμμή οι
κάθετοι οδοί των κόμβων, με κόκκινους κύκλους ο υπό μελέτη κόμβος Ι/Κ
Κ3-Κ4 (τα σχήματα είναι άνευ κλίμακας).
Πίνακας 6.7: Στοιχεία Λατομικών περιοχών πλησίον του υπό μελέτη έργου.
Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ

Δ.Ε.

Τ.Κ.

ΘΕΣΗ

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Μαρμάρων

Πασαρώνος

Αναργύρων

Πασαρώνος

Αναργύρων

Πασαρώνος

Αναργύρων

Δερβενακίου

-

Δερβενακίου

-

Πύργος
Εικόνες Πουρνάρι
Εικόνες Πουρνάρι
Εικόνες Πουρνάρι
Πολυκενο
Ασπρόζες
Δερβενακίου

Ζίτσας
Ιωαννίνων

Πωγωνίου
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Θέση
Πολύκενο & Ασπρόζες.
2 Περιοχές

Θέση
Εικόνες – Πουρνάρι.
3 Περιοχές

Θέση
Πύργος.
1 Περιοχή

Σχήμα 6.18: Αποσπάσματα δορυφορικής απεικόνισης, όπου εμφαίνονται οι λατομικές
περιοχές από τις οποίες ενδέχεται να αναζητηθούν κατάλληλα προς χρήση
υλικά (τα σχήματα είναι άνευ κλίμακας).

6.4.4. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση της στάθμης έδρασης του οδοστρώματος
περιλαμβάνουν τις εκσκαφές και επιχώσεις, για τις οποίες χρησιμοποιούνται κατάλληλα
υλικά είτε από εκσκαφές είτε από δάνεια υλικών, σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00). Για την κατασκευή του σώματος της οδού,
εφαρμόζονται αρχικά οι οδοστρωσίες (στρώση υπόβασης και βάσης) από θραυστά αδρανή
υλικά λατομείου σύμφωνα με τις Ε.ΤΕ.Π. (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), και οι ασφαλτικές
στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας σύμφωνα τις αντίστοιχες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ 150105-03-11-04), ενώ πριν από την κατώτερη ασφαλτική στρώση εφαρμόζεται ασφαλτική

προεπάλειψη, καθώς και συγκολλητική επάλειψη μεταξύ των ασφαλτικών στρώσεων.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα θραυστά αδρανή υλικά λατομείου είναι της τάξης των
500.000m3 και θα προμηθευτούν από υλικά τα οποία θεωρούνται κατάλληλα από αυτά
που θα προκύψουν από τις εκσκαφές. Τα ασφαλτικά που θα καλύψουν τις ανάγκες του
έργου, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.8), ενώ θα προμηθευτούν από
νομίμως λειτουργούντες Ελληνικές εταιρείες
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Πίνακας 6.8: Ποσότητες ασφαλτικών που αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες του
έργου.
Α/Α
Δ-4

Εργασίες
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Μονάδα

Ποσότητα

m

2

430.766,38

m

Ασφαλτική στρώση βάσης
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
μεταβλητού πάχους
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους
0,05 m

2

114.172,28

ton

8.623,80

m

2

113.886,86

Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

m

2

122.929,52

Δ-10.1

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής
σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με κοινή
άσφαλτο

m

2

153.287,73

Δ-5.1
Δ-6
Δ-7

Επιπλέον, για την κατασκευή των ρείθρων, των τραπεζοειδών τάφρων, των στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λπ. αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα
C16/20, με την προμήθειά του να πραγματοποιείται από νομίμως λειτουργούντες
Ελληνικές εταιρείες. Η ποσότητα του σκυροδέματος τύπου C16/20 είναι της τάξης των
5.640m3.

6.4.5. ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου, περιορίζονται
στα υγρά ή ύφυγρα υπολλείμματα σκυροδέματος μέσα στις μπετονιέρες σκυροδέτησης,
τα οποία και δεν θα πρέπει να διατίθενται απευθείας στο περιβάλλον, καθώς προκαλούν
ρύπανση στα επιφανειακά νερά με το υψηλό pH που διαθέτουν και τα αιωρούμενα
στερεά. Επίσης, υγρά απόβλητα παράγονται από τους εργαζόμενους αλλά και από τη
διάθεση ή και διαφυγή στερεών υλικών στο περιβάλλον, όπως σκόνης και στερεών
σωματιδίων από τις χωματουργικές εργασίες. Τέλος υγρά απόβλητα δύναται να
παραχθούν μετά από ατύχημα κατά την κατασκευή ή την κακή διαχείριση υγρών του
εργοταξίου, όπως λάδια αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
Κατά την φάση της κατασκευής των έργων, δεν θα πραγματοποιηθεί επί τόπου καμία
εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα) που θα
χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου. Κατά συνέπεια δεν θα παραχθούν στο
εργοτάξιο απόβλητα ορυκτέλαια λίπανσης, καθώς και απόβλητα υδραυλικά υγρά.
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6.4.6. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ Η΄ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Η΄ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Τα πλεονάζοντα υλικά που αναμένεται να προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής του
έργου αποτελούν τα υλικά εκσκαφής, τα απορρίμματα του προσωπικού που αναμένεται
να απασχοληθεί, καθώς και από τις συσκευασίες των υλικών κατασκευής.
Τα πλεονάζοντα υλικά του έργου αφορούν στην περίσσεια εκσκαφών που θα προκύψουν
από την κατασκευή του υπό μελέτη έργου, εκτιμούνται της τάξης των 470.000m3. Τα
αδρανή

αυτά

κατάλοιπα

σύμφωνα

με

τον

Ευρωπαϊκό

Κατάλογο

Αποβλήτων,

κατατάσσονται στην κατηγορία 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
και ειδικότερα στiς κατηγορίες:


17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα
πίσσας



17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
17 03 01



17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την Κ.Υ.Α.
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) τα απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις
(Α.Ε.Κ.Κ.) δύναται να οδηγηθούν για εναλλακτική διαχείριση, σε εξουσιοδοτημένα κέντρα

διαχείρισης.
Από μία πρώτη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν
υφίστανται, στην παρούσα χρονική περίοδο, αδειοδοτημένα Συλλογικά Συστήματα
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Στην παρούσα χρονική περίοδο,
εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου υφίστανται σαράντα (40) αδειοδοτημένες
μονάδες συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς αδρανών υλικών, εκ των
οποίων δύο (2) εξ αυτών έχουν έδρα τα Ιωάννινα.
Το υπόλοιπο ποσοστό της περίσσειας των εκσκαφών, της τάξης του 90%, δύναται να
οδηγηθεί για την αποκατάσταση εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής, που χωροθετείται
περί τη Χ.Θ. 7+000, της υπό μελέτη οδού.

6.4.7. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κατά τη φάση της κατασκευής της γεώτρησης και των συνοδών της έργων θα υπάρξει
δημιουργία σκόνης, όπως εξάλλου είναι φυσικό λόγω των διαφόρων χωματουργικών
εργασιών που θα λάβουν χώρα για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. Πρέπει βέβαια να
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σημειωθεί ότι η έκταση του φαινομένου θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, διότι οι εργασίες
προτείνεται να εκτελούνται τμηματικά ανά μικρές εκτάσεις και να μην μένουν ημιτελείς.
Επιπλέον, κατά τη φάση της κατασκευής θα υπάρξουν εκπομπές αέριων ρύπων από τον
μηχανοκίνητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες:


οχήματα μεταφοράς προσωπικού, οικοδομικών υλικών



εργοταξιακά οχήματα / μηχανήματα



οχήματα μεταφοράς του εξοπλισμού και των μηχανημάτων των έργων

Οι εκπομπές αυτές αναμένονται ιδιαίτερα περιορισμένες, λόγω της μικρής χρονικής
διάρκειας της φάσης κατασκευής του έργου σε συνδυασμό με τον αποσπασματικό
χαρακτήρα των εργασιών που θα λάβουν χώρα.

6.4.8. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων θα υπάρξει, όπως εξάλλου είναι φυσικό, μία
σχετική αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου λόγω αφενός της διέλευσης των
μηχανημάτων του εργοταξίου και αφετέρου των κατασκευαστικών εργασιών που θα
λάβουν χώρα. Η αύξηση αυτή όμως θα είναι προσωρινή. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί
ότι η αύξηση της υφιστάμενης στάθμης θορύβου θα είναι αποσπασματική και θα εξαρτάται
από την πορεία των πραγματοποιούμενων εργασιών.
Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν θα εκτεθούν σε υψηλές στάθμες θορύβου κατά την
διάρκεια των κατασκευών.
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα τηρηθούν οι όροι που ορίζονται από την Κ.Υ.Α.
37393/2028/2003 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-32007), η οποία ορίζει τα όρια για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον, καθώς και η υπ.

αριθμ. οικ. 210474 (ΦΕΚ 204/Β/09-02-2012), στην οποία καθορίζονται οι δείκτες
αξιολόγησης καθώς και τα ανώτατα πειτρεπόμενα όρια δικτών περιβαλλοντικού θορύβου
που προέρχονται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων.

6.4.9. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
από την κατασκευή του.
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6.5. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6.5.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης,
στο τμήμα Καλπάκι - Κόνιτσα, που εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές των
Ιωαννίνων στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς και εξυπηρετεί μετακινήσεις
που γίνονται κυρίως για τουρισμό και αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό
Δρυμό Βίκου - Αώου. Πιο συγκεκριμένα, από το υποτμήμα ΙΑ της υπό μελέτη οδού
εξυπηρετείται:


τμήμα της διακρατικής κυκλοφορίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, μέσω του
Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης



η σύνδεση πληθώρας οικισμών του βορειοδυτικού ορίου του Ν. Ιωαννίνων και



το μεγαλύτερο τμήμα του φόρτου προς τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της
περιοχής (Αρίστη, Πάπιγκο).

Ενώ από το υποτμήμα ΙΒ η κύρια εξυπηρέτηση που παρέχει η οδός είναι η σύνδεση
οικισμών του Νομού Ιωαννίνων κυρίως πέριξ του κάμπου της Κόνιτσας και έως τα όριά
του με το Νομό Καστοριάς, και (μικρού εκτιμώμενου φόρτου) οικισμών κατά μήκος της Ε.Ο.
20 στο Νομό Καστοριάς (Επταχώρι) και στο Νομό Κοζάνης (Πεντάλοφο), με το αστικό
κέντρο των Ιωαννίνων και το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός).

6.5.2. ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΙ

ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑ

ΤΗ

Το έργο δεν σχετίζεται κατά τη λειτουργία του με εισροές υλικών, ενέργειας και νερού.

6.5.3. ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το έργο δεν σχετίζεται κατά τη λειτουργία του με εκροές υγρών αποβλήτων.

6.5.4. ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν κατά τη φάση λειτουργίας του υπό
μελέτη οδικού τμήματος αποτελούν τα απορρίμματα που θα προκύπτουν από τους
επιβαίνοντες των διερχόμενων οχημάτων της περιοχής. Η διαχείριση των αποβλήτων
αυτών αναμένεται να πραγματοποιείτε από τους οικείους ΟΤΑ, ενώ κατά μήκος του
οδικού άξονα, σε κατάλληλες θέσεις αναμένεται να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, οι
οποίοι με μέριμνα τον αρμοδίων θα συντηρούνται.
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6.5.5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργία
της υπό μελέτη οδού, μετά τη βελτίωση της υπό μελέτη οδού, υπολογίστηκαν με τη
βοήθεια του προγράμματος EMOS (Αρ. Σχεδίων 6.3 & 6.4). Για την περιγραφή του τρόπου
διασποράς – διάχυσης των καυσαερίων που δημιουργούνται από έναν αυτοκινητόδρομο,
το προαναφερθέν πρόγραμμα χρησιμοποιεί το μοντέλο HIWAY που είναι ένα Γκαουσιανό
μοντέλο και το οποίο έχει ευρεία εφαρμογή για γραμμικές πηγές ρύπων.
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εκπομπή των ρύπων από τα οχήματα ποικίλουν.
Κατά τον υπολογισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση του προγράμματος
ΕΜΟS λήφθηκαν υπόψη αυτοί οι παράγοντες και είναι οι κάτωθι:
-

ο τύπος του οχήματος, όπου διακρίνονται σε επιβατικά, φορτηγά και μοτοσικλέτες,

-

το σύστημα ανάμειξης καυσίμου - οξυγόνου, όπου ο λόγος αέρα / καυσίμου
επηρεάζεται σημαντικά από το σύστημα ανάφλεξης,

-

η ταχύτητα, στην οποία λαμβάνονται υπόψη και οι αλλαγές της (επιτάχυνση επιβράδυνση)

-

η γεωμετρία της οδού,

-

η ηλικία, ο βαθμός συντήρησης των οχημάτων και η ύπαρξη καταλυτών,

-

ο τρόπος οδήγησης, δηλαδή η συχνή μεταβολή της ταχύτητας έχει ως συνέπεια τη
μεταβολή των εκπομπών ρύπων και

-

η κατανάλωση καυσίμων, η οποία όσο αυξάνεται τόσο αυξάνει και η εκπομπή ρύπων.

Οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου
για ορισμένες αποστάσεις από την οδό και για διάφορα σενάρια λειτουργίας, είναι εντός
των θεσμοθετημένων ορίων. Ειδικότερα, οι τιμές των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων
που υπολογίσθηκαν (Πίνακες 6.8 & 6.9) ακόμα και για τη δυσμενέστερη περίπτωση,
βρίσκονται πολύ πιο κάτω τόσο από τα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας, όσο και του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) .
Για την εκτίμηση των ατμοσφαιρικών ρύπων κατά τη λειτουργία του υπό βελτίωση οδικού
τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσα, της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης έγιναν οι αναγκαίες
παραδοχές έτσι ώστε να προβλέπεται η χειρότερη περίπτωση κυκλοφοριακού φόρτου. Για
την επίλυση με το πρόγραμμα EMOS επιλέχθηκαν ουδέτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες σε
συνθήκες άπνοιας και μέση θερμοκρασία ανέμου 50C.
Εξετάστηκαν δύο (2) σενάρια κυκλοφορίας.
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Σενάριο 1: για την υφιστάμενη κατάσταση (2015), όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος
υπολογίζεται σε 2.000 οχήματα ανά ημέρα (και προς τις δυο κατευθύνσεις).



Σενάριο 2: για μελλοντική κατάσταση μετά τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού και τη
διαμόρφωση των Ισόπεδων Κόμβων (Ι/Κ), όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος
υπολογίζεται σε 3.000 οχήματα ανά ημέρα. Στο σενάριο αυτό ελήφθησαν υπόψη και
οι διαμορφούμενοι κόμβοι (ΙΚ Κ1-Κ2, Ι/Κ Κ3-Κ4 & ΙΚ Κ5).

Λαμβάνεται ότι το 10-20% των οχημάτων είναι βαρεά και τα υπόλοιπα επιβατικά.
Θεωρείται ότι το 95% του συνολικού αριθμού των οχημάτων είναι καταλυτικά. Η ταχύτητα
σε κάθε σημείο της κύριας οδού υπολογίζεται σε 90km/h, ενώ στους κόμβους η ταχύτητα
ελήφθη ίση με 60km/h.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.9) εμφαίνονται οι συγκεντρώσεις των ρύπων για
διάφορες καμπύλες αναφοράς. Σε κάθε καμπύλη αναφοράς, αντιστοιχούν διάφορες
συγκεντρώσεις ρύπων, ενώ η ισοδιάσταση των καμπυλών αναφοράς επιλέχθηκε έτσι
ώστε οι τιμές αυτών να είναι διακριτές και να εμφανίζεται όλο το εύρος των τιμών των
ρύπων.
Πίνακας 6.9: Συγκεντρώσεις ρύπων για κυκλοφοριακό φόρτο 2.000 οχημάτων ανά
ημέρα.
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

CO
3
(μg/m )

NO2
3
(μg/m )

VOC
3
(μg/m )

SO2
3
(μg/m )

PM
3
(μg/m )

100

1,9

0,3

0,2

0

0

200

3,8

0,7

0,5

0,1

0,1

300

5,7

1,0

0,7

0,1

0,1

400

7,7

1,3

1,0

0,1

0,2

500

9,6

1,7

1,2

0,1

0,2

600

11,5

2,0

1,5

0,2

0,2

700

13,4

2,4

1,7

0,2

0,3

800

15,3

2,7

2,0

0,2

0,3

900
3
ΟΡΙΑ (μg/m )

17,2

3,0

2,2

0,3

0,3

10000

200

160

250

250

ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ (hr)

8

1

3

24

24

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Π.Ο.Υ.

Ε.Ε.

Η.Π.Α.

Ε.Ε.

Ε.Ε.

Πίνακας 6.10: Συγκεντρώσεις ρύπων για κυκλοφοριακό φόρτο 3.000 οχημάτων ανά
ημέρα.
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

CO
(μg/m3)

NO2
(μg/m3)

VOC
(μg/m3)

SO2
(μg/m3)

PM
(μg/m3)

200

3,8

0,7

0,5

0,1

0,1

400

7,7

1,3

1,0

0,1

0,2
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

CO
(μg/m3)

NO2
(μg/m3)

VOC
(μg/m3)

SO2
(μg/m3)

PM
(μg/m3)

600

11,5

2,0

1,5

0,2

0,2

800

15,3

2,7

2,0

0,2

0,3

1000

19,1

3,4

2,4

0,3

0,4

1200
3
ΟΡΙΑ (μg/m )

23,0

4,0

2,9

0,3

0,5

10000

200

160

250

250

ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ (hr)

8

1

3

24

24

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Π.Ο.Υ.

Ε.Ε.

Η.Π.Α.

Ε.Ε.

Ε.Ε.

Η μέγιστη συγκέντρωση που παρατηρείται στην δυνητική περίπτωση της κυκλοφορίας
3.300 οχημάτων την ημέρα για το CO είναι 23,0μg/m3 που είναι σε πολύ χαμηλότερα
επίπεδα σε σχέση με τα όρια του Π.Ο.Υ. με 10.000μg/m3. Για το NO2 προέκυψε μέγιστη
συγκέντρωση της τάξεως των 4,0μg/m3, η οποία είναι και αυτή πολύ πιο κάτω από τα όρια
της Ε.Ε. με 200μg/m3. Η μέγιστη τιμή για τα PM ανέρχεται στα 0,5μg/m3 που είναι
μικρότερη της Ε.Ε. με 250μg/m3. Η μέγιστη συγκέντρωση του SO2 είναι 0,3μg/m3, πολύ
μικρή σε σύγκριση με τα όρια της Ε.Ε. που είναι 250μg/m3. Τέλος η μέγιστη συγκέντρωση
των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) είναι 2,9μg/m3 κατά πολύ μικρότερη από το
όριο των Η.Π.Α 160 μg/m3.
Το σύνολο των ανωτέρω εμφαίνονται στα σχέδια "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισορρυπαντικές
Καμπύλες - Υφιστάμενη Κατάσταση" (Αρ. Σχεδίου 6.3) και Χάρτης Επιπτώσεων Ισορρυπαντικές Καμπύλες - Μετά τη βελτίωση της οδού" (Αρ. Σχεδίου 6.4).
Από το σύνολο των ανωτέρω γίνεται φανερό ότι οι αποδέκτες των αέριων ρύπων θα
επιβαρυνθούν σε επίπεδο που βρίσκεται πολύ κάτω των ανεκτών ορίων.
Επιπλέον, είναι πιθανό να δημιουργηθούν επιτόπου κάποιες δυσάρεστες οσμές από την
καύση του πετρελαίου κίνησης, από τη λειτουργία των μηχανημάτων και από την
εκπομπή καυσαερίων, οι οποίες όμως αναμένεται να είναι περιορισμένες και μικρής
κλίμακας.

6.5.6. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ
Η ηχητική όχληση κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, εντοπίζεται στο θόρυβο από την

,

κυκλοφορία των οχημάτων. Ο οδικός θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας του έργου
υπολογίστηκε με τη βοήθεια του προγράμματος EMOS.
Όπως και για τον υπολογισμό των εκπομπών ρύπων, έτσι και για της εκπομπές θορύβου,
εξετάστηκαν δύο (2) σενάρια κυκλοφορίας.
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Σενάριο 1: για την υφιστάμενη κατάσταση (2015), όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος
υπολογίζεται σε 2.000 οχήματα ανά ημέρα (και προς τις δυο κατευθύνσεις).



Σενάριο 2: για μελλοντική κατάσταση μετά τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού και τη
διαμόρφωση των Ισόπεδων Κόμβων (Ι/Κ), όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος
υπολογίζεται σε 3.000 οχήματα ανά ημέρα. Στο σενάριο αυτό ελήφθησαν υπόψη και
οι διαμορφούμενοι κόμβοι (ΙΚ Κ1-Κ2, Ι/Κ Κ3-Κ4 & ΙΚ Κ5).

Η μεθοδολογία υπολογισμού του οδικού θορύβου που ακολουθήθηκε είναι το μοντέλο
CRTN. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα στάδια υπολογισμού του θορύβου σε ένα σημείο
που θεωρείται αποδέκτης και δέχεται θόρυβο που προέρχεται από το δρόμο, είναι τα
εξής:


Ο δρόμος διαιρείται σε ένα ή περισσότερα τμήματα, έτσι ώστε σε κάθε τμήμα να
υπάρχει μικρή μόνο διαφοροποίηση του θορύβου



Υπολογίζεται η Βασική Στάθμη Θορύβου (BNL) σε μία απόσταση αναφοράς 10m από
το κοντινότερο άκρο της οδού, για κάθε τμήμα



Για κάθε τμήμα θεωρείται το επίπεδο θορύβου στο σημείο του αποδέκτη,
λαμβάνοντας υπόψη την εξασθένιση λόγω απόστασης και τα τυχόν εμπόδια που
παρεμβάλλονται μεταξύ του δέκτη και της γραμμικής πηγής



Το επίπεδο θορύβου στο σημείο που λαμβάνεται ο θόρυβος διορθώνεται, ώστε να
ληφθούν υπόψη η μορφή της περιοχής, οι ανακλάσεις λόγω κτιρίων ή άλλων
αντικειμένων και το μέγεθος του τμήματος της πηγής



Συνδυάζονται τα αποτελέσματα που βρέθηκαν για κάθε τμήμα ώστε να προβλεφθεί η
τελική στάθμη θορύβου στον αποδέκτη, από όλο το δρόμο.

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της έντασης του θορύβου εμφαίνονται στους
επισυναπτόμενους χάρτες "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισοθορυβικές Καμπύλες - Υφιστάμενη
Κατάσταση (Αρ. Σχεδίου 6.1) και "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισοθορυβικές Καμπύλες – Μετά τη
βελτίωση της οδού (Αρ. Σχεδίου 6.2).
Οι τιμές που υπολογίστηκαν και για τα δύο σενάρια είναι χαμηλότερες από τα ανώτερα
όρια που προβλέπονται από τις υπάρχουσες προδιαγραφές (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
210474/2012 – ΦΕΚ 204/Β/09-02-2012) που ορίζουν σαν μέγιστο όριο επιπέδου θορύβου

Lden (24ωρου) = 70dB(A) στο δέκτη. Στο σενάριο που εξετάζεται για τη λειτουργία της οδού,
μετά τη βελτίωσή της, ο θόρυβος είναι ίσος με 70db(A) μόνο τοπικά, επί του οδικού άξονα
σε θέσεις πλησίον των Ι/Κ Κ1 - Κ2 & Κ3 - Κ4.
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6.5.7. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
από την κατασκευή του.

6.6. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται η παύση της λειτουργίας αυτού. Συνεπώς,
στα πλαίσια της παρούσας δεν εξετάζονται σενάρια αποκατάστασης.

6.7. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται σημαντικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον τόσο
κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της υπό μελέτη οδού.
Οι έκτακτες συνθήκες που ενδεχόμενα θα επηρεάσουν το περιβάλλον και θα αφορούν το
υπό μελέτη έργο είναι οι αστοχίες που ενδεχομένως θα προκύψουν στα μεγάλου ύψους
ορύγματα και επιχώματα που θα δημιουργηθούν. Παράλληλα με την παρούσα, εκπονείται
και οριστική γεωλογική μελέτη, στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι ανωτέρω θέσεις και
προτείνονται κατάλληλες κλίσεις και ενδεικτικά μέτρα προστασίας τα οποία θα
οριστικοποιηθούν σε επόμενο στάδιο κατά την εκπόνηση της Γεωτεχνικής μελέτης του
έργου.
Τέλος, ένας ακόμη ενδεχόμενος κίνδυνος για το περιβάλλον από τη λειτουργία του έργου
είναι η διαφυγή λαδιών και άλλων υγρών αποβλήτων που τυχών θα παραχθούν σε
περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, λόγω της κίνησης βαρέων οχημάτων στην υπό
μελέτη οδό.

6.8. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα παράγραφο, αφορούν το Τμήμα Ι (Α/Κ
Καλπακίου έως γέφυρα Βοϊδομάτη) του υπό μελέτη οδικού τμήματος. Ο σχεδιασμός της

χάραξης της βελτιωμένης οδού, αφενός βασίστηκε στις σχετικές παραδοχές λειτουργικής
κατάταξης και αφετέρου στηρίχθηκε στην παραδοχή δυνατότητας διεξαγωγής της
κυκλοφορίας επί της υφιστάμενης οδού κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της
αναβάθμισής της. Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται η τυπική επιδιωκόμενη σχετική
θέση του νέου έργου ώς προς την υφιστάμενη οδό, σε περίπτωση ισοσταθμίας και
ανισοσταθμίας σε όρυγμα όπου παρουσιάζεται ο συσχετισμός της τοποθέτησης του
αναβαθμισμένου έργου σε σχέση με την υφιστάμενη οδό, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η
κυκλοφορία κατά την κατασκευή.
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Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 6.19), παρουσιάζεται η τυπική επιδιωκόμενη σχετική θέση
του νέου έργου ως προς την υφιστάμενη οδό σε περίπτωση ισοσταθμίας. Με μπλε
εστιγμένες γραμμές οι οριογραμμές της υφιστάμενης οδού.

Σχήμα 6.19: Τυπική επιδιωκόμενη σχετική θέση του νέου έργου ως προς την υφιστάμενη
οδό σε περίπτωση ισοσταθμίας. Με μπλε εστιγμένες γραμμές οι οριογραμμές
της υφιστάμενης οδού.
Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 6.20) παρουσιάζεται η τυπική επιδιωκόμενη σχετική
θέση του νέου έργου ως προς την υφιστάμενη οδό σε περίπτωση ανισοσταθμίας σε
όρυγμα. Με μπλε εστιγμένες γραμμές οι οριογραμμές της υφιστάμενης οδού.
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Σχήμα 6.19: Τυπική επιδιωκόμενη σχετική θέση του νέου έργου ως προς την υφιστάμενη
οδό σε περίπτωση ανισοσταθμίας σε όρυγμα. Με μπλε εστιγμένες γραμμές
οι οριογραμμές της υφιστάμενης οδού.
Από τα ανωτέρω σχήματα, προκύπτει ότι ο άξονας της αναβαθμισμένης οδού στα
τμήματα όπου αυτή θα διατηρήσει τη γεωμετρία της υφιστάμενης, δεν ταυτίζεται με τον
άξονα της υφιστάμενης αλλά πρέπει να τοποθετείται έκκεντρα σε κατάλληλη απόσταση.
Στα τμήματα δε όπου η γεωμετρία παραλλάχθηκε, τοποθετήθηκε αντίστοιχα σε κατάλληλη
απόσταση από την οριογραμμή της υφιστάμενης οδού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
χρήσης του υφισταμένου οδοστρώματος για τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την
κατασκευή. Στα ενδιάμεσα τμήματα (διέλευση από κατάσταση διατήρησης υφιστάμενης
γεωμετρίας

σε

κατάσταση

παραλλαγής-εγκατάλειψης

του

υφιστάμενου

οδοστρώματος),

μεριμνήθηκε η ισοσταθμία μεταξύ των οδοστρωμάτων της υφιστάμενης και της
βελτιωμένης οδού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους σύνδεση κατά την
κατασκευή και συνεπώς η δυνατότητα διοχέτευσης της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή.
Παραδοχές διατήρησης υφιστάμενου οδοστρώματος:


στις περιοχές διατήρησης υφιστάμενου οδοστρώματος προβλέπεται η κατασκευή της
αντιολισθηρής στρώσης (πάχους 0,03m), καθώς και γέμισμα με ασφαλτική
Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητου πάχους. Στην περίπτωση όπου το νέο οδόστρωμα
απέχει <0,03m από το υφιστάμενο, θα γίνει φρεζάρισμα ώστε να εξασφαλιστεί το
απαιτούμενο πάχος ασφαλτικών.



πρέπει να εξασφαλίζεται η κατασκευή τουλάχιστον 2,00m πλήρους οδοστρώματος
και τέλος
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στα γεμίσματα ύψους >0,25m αφενός και αφετέρου στις περιοχές όπου το επίπεδο
του νέου οδοστρώματος έιναι έστω και ελάχιστα χαμηλότερα από αυτό του
υφιστάμενου, θεωρήθηκε ότι δεν θα γίνει διατήρηση του υφιστάμενου οδοστρώματος.

Γενική επιδίωξη του σχεδιασμού είναι η κατά το δυνατόν διατήρηση της γεωμετρίας της
υφιστάμενης οδού, όπου βέβαια αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχεδιασμού (έστω
και με μικρές παρεκκλίσεις), προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την

κατασκευή της αναβάθμισής της και το σχετικό κόστος.

6.9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΟΙΔΟΜΑΤΗ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΩΟΥ)

ΙΙ

(ΑΠΟ

ΓΕΦΥΡΑ

Στο τμήμα ΙΙ, η αρχή του οποίου ορίστηκε από τη γέφυρα του Βοϊδομάτη ενώ το πέρας
αυτού στη γέφυρα του Αώου, δεν εκπονήθηκε προμελέτη οδοποιίας αλλά Μελέτη
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕ.Β.Ο.Α.), στοιχεία της οποιας παρατήθενται παρακάτω.
Στη Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας ως αρχή της οδού (γέφυρα Βοϊδομάτη) ορίστικε η
Χ.Θ. 50+810,40 ενώ το πέρας αυτής (γέφυρα Αώου) Χ.Θ. 61+843.
Στην ανωτέρω μελέτη (Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας) προβλέπονται τα παρακάτω
έργα.
Για τη βελτίωση της λειτουργιικότητας και της αναγνωρισιμότητας της:


Κατάργηση (με στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με τους ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) 14ων συνδέσεων από
τις 30 περίπου που υφίστανται στο τμήμα αυτό της οδού.



Κατάλληλη διαμόρφωση των πλατυσμάτων, με ασφαλτόστρωση όπου απαιτείται και
με οριοσήμανση με πλαστικούς οριοδείκτες (Bollards) καθώς και νησίδες αν απαιτείται.



Εκλογίκευση της κατακόρυφης σήμανσης (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές)
σύμφωνα με τον ΚΟΚ τα πρότυπα της ΕΟΑΕ για προβληματικές καμπύλες ως προς
το κριτήριο ασφαλείας ΙΙ και ισόπεδους κόμβους.



Ειδική γραμμική οριοσήμανση των κρασπέδων στον οικισμό Κλειδωνιά και κατάλληλη
μετακίνηση - μόρφωση διαβάσεων πεζών.



Πλήρης ανακατασκευή της οριζόντιας σήμανσης της οδού με βαφή και τοποθέτηση
οριζοντίων ανακλαστήρων.



Διαμόρφωση των συμβολών των κόμβων που είναι υπό γωνία με οριοσήμανση με
πλαστικούς οριοδείκτες.



Μετακίνηση στάσεων λεωφορείων.



Κλαδοκοπή για βελτίωση της ορατότητας συμβαλουσών συνδέσεων.



Οριοδείκτες με έμπηξη στο έρεισμα.
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Για την ασφάλισή της, προβλέπεται η τοποθέτηση νέων στηθαίων καθώς και η
αντικατάσταση όλων των παλιών, όποια από αυτά είναι προβληματικά, κατά ΟΜΟΕ –
ΣΑΟ.
Τα στηθαία θα έχουν κατάλληλες συναρμογές μεταξύ διαφορετικών τύπων ή απολήξεις
στην αρχή τους, και συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης που θα είναι
σύμφωνες με το πρότυπο ΕΝ1317-4 και EN1317-3 αντίστοιχα.
Κατά την επιλογή των τύπων στηθαίου, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να προβλεφτεί ως
προς το λειτουργικό πλάτος του στηθαίου, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει και το
πλάτος διείσδυσης (Vi), σύμφωνα με το EN1317-2 παράγραφο 3.5.
Για την βελτίωση των ερεισμάτων και των πλευρικών τάφρων της οδού:


Θα πραγματοποιηθεί Κλαδοκοπή καθώς και καθαρισμός από φερτά υλικά.



Σε

περίπτωση

ύπαρξης

διαθέσιμης

απαλλοτριωμένης

ζώνης

προβλέπεται

διαπλάτυνση του ερείσματος και μόρφωση πρανούς επιχώματος περί την Χ.Θ. 3+389
(Χ.Θ. 54+200 σύμφωνα με την ΜΕ.Β.Ο.Α.) με σκοπό την δημιουργία επαρκούς πλάτους

για την τοποθέτηση στηθαίου (για μήκος 160m περίπου). Σε αντίθετη περίπτωση και
μέχρι την διάθεση της απαιτούμενης ζώνης απαλλοτρίωσης στην ίδια περιοχή θα
προβλεφθεί κατάλληλη στένωση του οδοστρώματος για την επίτευξη του ίδιου
σκοπού.
Ασφαλτικές εργασίες της οδού


Σε θέσεις επικινδυνότητας (κλειστές καμπύλες, βασικοί ισόπεδοι κόμβοι).



Στην περιοχή Χ.Θ. 6+689 - Χ.Θ. 7+189 (Χ.Θ. 57+500 – Χ.Θ. 58+000 σύμφωνα με την
ΜΕ.Β.Ο.Α.) λόγω τοπικών φθορών



Στις νέες διαμορφωμένες θέσεις πλατυσμάτων



Σε οριακά δυνητικές θέσεις με πρόβλημα στην απορροή λόγω κριτηρίου S-DS
προβλέπεται κατακόρυφη σήμανση Κ-12 (ολισθηρό οδόστρωμα

Σε ορισμένα τμήματα της οδού προβλέπεται η κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής
στρώσης. Πριν από την κατασκευή της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, θα
προηγείται η εκσκαφή - φρεζάρισμα του οδοστρώματος σε πάχος από 0,01m έως 0,04m,
το οποίο θα είναι ανάλογο κυρίως της ομαλότητας του υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά
και της εφαρμοσθείσας αντιολισθηρής στρώσης.
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οδοστρώματος σε υπεραστικά τμήματα θα μπορεί να αποφευχθεί στην περίπτωση που
υπάρχει σχετική ομαλότητα στο υφιστάμενο οδόστρωμα και με την νέα ασφαλτική
επίστρωση δεν δημιουργούνται αξιοσημείωτες υψομετρικές διαφορές στα άκρα του
οδοστρώματος (οδόστρωμα – έρεισμα ή τάφρο) και έπειτα από σχετική συνεννόηση και
εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εκσκαφή του υφιστάμενου οδοστρώματος είναι
υποχρεωτική εντός των οικισμών.
Σε περιοχές με έντονη ανωμαλία του υφιστάμενου οδοστρώματος, οι "εσοχές" θα
γεμίζονται με ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Η διάστρωση της ισοπεδωτικής
στρώσης (στις εσοχές - τοπικά) μπορεί να γίνεται με grader. Το πάχος αυτής δεν θα
υπερβαίνει τα 3-5cm. Το εύρος διάστρωσης θα καθορίζεται επί τόπου του έργου. Κύριος
σκοπός της ισοπεδωτικής θα είναι να γεμίσει τις κατά θέσεις τυχόν καθιζήσεις και να
δημιουργήσει μια ομαλή επιφάνεια για την υποδοχή της αντιολισθηρής στρώσης. Στις
θέσεις, όπου στο υφιστάμενο οδόστρωμα εμφανίζονται έντονες ρωγμές και αλιγατορικές
ρηγματώσεις (και μόνο σε αυτές), μετά το φρεζάρισμα και πριν από την διάστρωση της
αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, θα γίνεται προσεκτικός καθαρισμός, θα πληρώνονται
οι αρμοί και θα αποκαθίστανται οι βλάβες (οπές και αλιγατορικές ρηγματώσεις). Οι θέσεις
αυτές θα καθορίζονται επιτόπου του έργου, υπό τις εντολές της επίβλεψης, ενώ ενδέχεται
σε κάποιες από αυτές να απαιτηθεί και η διάστρωση γεωυφάσματος προστασίας έναντι
ανακλαστικής ρηγμάτωσης. Το υλικό πλήρωσης των αρμών και ρωγμών θα είναι κοινή
άσφαλτος 50/70.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.), στα τμήματα και σημεία που απαιτείται
προβλέπεται η αποκατάσταση των παρακάτω φθορών οδοστρώματος:


Ρωγματώσεις του είδους #1.1, 1.2, 1.4, 1.5 του Πίνακα 2.2.1.3-1 των Οδηγιών
ΜΕΒΟΑ, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται απλή σφράγιση αυτών, προκειμένου να
προστατευθεί το οδόστρωμα από περαιτέρω βλάβη.



Τροχαυλακώσεις στις οποίες εκτιμάται ότι η εφαρμογή απόξεσης και επίστρωσης
τάπητα σε μικρό πλάτος θα ανατάξει το υπάρχον πρόβλημα



Λακκούβες (συμπεριλαμβανομένων και των αλιγατορικών ρηγματώσεων αναφερόμενων ως
κ.λπ. στην συνέχεια), όπου μπορεί να εφαρμοστεί η πλήρωση με ασφαλτόμιγμα,

σύμφωνα με τις ακόλουθες δυο εναλλακτικές λύσεις:

-

Αποκατάσταση

με

απλή

διάστρωση

ψυχρού

ασφαλτομίγματος,

χωρίς

συμπύκνωση στην περίπτωση που αυτές έχουν μικρή επιφάνεια.

-

Αποκατάσταση με διάστρωση και συμπύκνωση θερμού ασφαλτομίγματος,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
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 καθαρισμός κάθε λακκούβας κ.λπ. από τα υπάρχοντα συντρίμματα, σκόνη και
λοιπούς ρύπους.
 κοπή των παρειών της λακκούβας κ.λπ. με διαμόρφωση ορθογωνικής οπής.
 εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης επί της συνολικής επιφάνειας της
διαμορφωμένης ορθογωνικής οπής.
 προσθήκη κατάλληλου θερμού ασφαλτομίγματος, που επιτυγχάνει καλύτερη
συγκόλληση με το υφιστάμενο οδόστρωμα.
 προσθήκη του ασφαλτομίγματος σε στρώσεις, όπου αυτό επιτρέπεται από το
βάθος της λακκούβας.
 συμπύκνωση του διαστρωμένου ασφαλτομίγματος με δονητικό κύλινδρο
χειρός.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
Σε ορισμένες θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.), προβλέπεται ο καθαρισμός
περιοχής για την αύξηση της ορατότητας. Πρόκειται για περιοχές που ενώ έχουν μειωμένη
οδική ασφάλεια, δεν διατίθεται η απαιτούμενη απόσταση ορατότητας για στάση, είτε λόγω
υπερβολικής ανάπτυξης δένδρων και βλάστησης, είτε από τοποθέτηση διαφημιστικών
πινακίδων και λοιπών εμποδίων είτε ακόμα και από λανθασμένη φύτευση. Οι ακριβείς
εργασίες (βοτάνισμα, κλαδοκοπή, εκσκαφή κ.λπ.) που θα απαιτούνται σε κάθε περιοχή, της
οποίας προβλέπεται ο καθαρισμός για την αύξηση της ορατότητας, θα πρέπει να γίνονται
σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, με σκοπό να αποκατασταθεί η απαιτούμενη ορατότητα,
λαμβάνοντας υπόψη την προστασία δένδρων και βλάστησης ιδιαιτέρου κάλλους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στα έργα για την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας των υφισταμένων οδών,
περιλαμβάνεται και η σήμανση – ασφάλιση των θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας
(Μ.Ο.Α.).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων μέτρων άμεσης βελτίωσης
του επιπέδου οδικής ασφάλειας:
α.

Στοιχεία Κατακόρυφης Σήμανσης

-

Πληροφοριακές πινακίδες (κυρίως Π-75)

-

Πινακίδες ρυθμιστικές

-

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου

-

Πρόσθετες Πινακίδες

-

Πληροφοριακές πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας οχημάτων

-

Χιλιομετρικοί δείκτες
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-

Οριοδείκτες οριοθέτησης οδών

-

Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων (γραμμική οριοσήμανση)

-

Συμπλήρωση ανακλαστήρων υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας

β.

Στοιχεία Οριζόντιας Σήμανσης

-

Κατά μήκος διαγραμμίσεις και βέλη κατεύθυνσης

-

Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας μονής ή διπλής όψης)

-

Ακουστικές ταινίες οδοστρώματος

γ.

Στοιχεία Ασφάλισης

-

Στηθαία ασφαλείας

Επισημαίνεται ότι κατά τη φάση της υλοποίησης των βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων θα
εγκατασταθεί κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Όσον αφορά στις εργασίες κατακόρυφης σήμανσης, στις θέσεις για τις οποίες
προτείνονται επεμβάσεις άμεσης βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας, αυτές είναι
σύμφωνες με την Κ.Υ.Α Αρ.Α6/0/1/118/27-6-74 «Πινακίδες Σημάνσεως Οδών», τις
«Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» που συνοδεύουν
την Εγκύκλιο (1/92), τις ισχύουσες εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης του
ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και τις σχετικές εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
Για την κατακόρυφη σήμανση διατηρούνται οι υφιστάμενες στην οδό πινακίδες που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις σήμανσης, προστίθενται οι απαιτούμενες σύμφωνα με τη
μελέτη και αντικαθίστανται οι φθαρμένες που λόγω της κατάστασής τους δεν είναι
αναγνωρίσιμες από τους οδηγούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Το βασικό χρώμα του υποβάθρου των πληροφοριακών πινακίδων, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές για την πληροφοριακή σήμανση του Εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου είναι μπλε.



Οι Ελληνικοί χαρακτήρες είναι κίτρινου χρώματος.



Τα βέλη, οι λατινικοί χαρακτήρες και τα περιθώρια των πινακίδων είναι λευκά.



Τα γραφικά σύμβολα εμφανίζονται σε λευκά ένθετα υπόβαθρα σύμφωνα με τις
«Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων» και τις
«Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» .



Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται στην Π.Τ.Π. Σ-310.
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Για την αναγραφή των Ελληνικών τοπωνυμίων με Λατινικούς χαρακτήρες ισχύει το
πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

Ο τύπος γραμμάτων για τις πληροφοριακές πινακίδες είναι σύμφωνος με τα
Κατασκευαστικά Σχέδια Κ-931Α - Κ-935Α που συνοδεύουν την Κ.Υ.Α Αρ.Α6/0/1/118/27-674 «Πινακίδες Σημάνσεως Οδών» και το βασικό ύψος των χαρακτήρων είναι 100mm.
Τα κατασκευαστικά σχέδια των πληροφοριακών πινακίδων θα είναι σύμφωνα με τα
κατασκευαστικά σχέδια Κ – 1521, Κ – 984, Κ – 1567, που συνοδεύουν την Κ.Υ.Α
Αρ.Α6/0/1/118/27-6-74 «Πινακίδες Σημάνσεως Οδών».
Η κάτω ακμή των πληροφοριακών πινακίδων πρέπει να απέχει κατά κανόνα 1,50m από
το έδαφος και πάντως όχι λιγότερο του 1,10m. Για τοποθέτησή τους επάνω από το
οδόστρωμα, η απόστασή τους από αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,00m. ή καλύτερα
5,50m.
Πινακίδες που τοποθετούνται πάνω από πεζοδρόμια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον
2,25m από την επιφάνειά του. Σε περίπτωση που οι πινακίδες αυτές εισέρχονται ελάχιστα
στον κυκλοφοριακό χώρο των πεζών, είναι δυνατή η μείωση της αποστάσεως αυτής σε
2,00m.
Από το όριο του χώρου κυκλοφορίας μέχρι το πλησιέστερο σ' αυτό άκρο των
πληροφοριακών πινακίδων πρέπει να τηρείται κατά κανόνα μια απόσταση τουλάχιστον
1,50m. Σε συνθήκες περιορισμένου χώρου, επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης αυτής
απόστασης σε 1,00m.
Το ύψος της χαμηλότερης οριζόντιας ακμής μιας πληροφοριακής πινακίδας από την
επιφάνεια κύλισης πρέπει να τηρείται κατά το δυνατόν ενιαίο για πινακίδες της ίδιας
κατηγορίας και στον ίδιο δρόμο.
Εάν ο διαθέσιμος κυκλοφοριακός χώρος δεν επαρκεί για την εγκατάσταση ιστών στήριξης
ή ανάρτησης πληροφοριακών πινακίδων επάνω από το οδόστρωμα ή επάνω από
πεζοδρόμιο, τότε αυτές θα εγκαθίστανται απ’ ευθείας σε παράπλευρους τοίχους κ.λπ.
Οι κατευθυντήριες πινακίδες στις αιχμές των διαχωριστικών νησίδων δεν πρέπει να
καλύπτουν τις πληροφοριακές πινακίδες. Ειδικότερα, σε νησίδες (διαμήκεις ή τριγωνικές) η
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κάτω ακμή των κυκλοφοριακών πινακίδων Π-77,78 & 79 πρέπει να απέχει τουλάχιστον
0,60m από την επιφάνειά τους.
Οι πληροφοριακές πινακίδες είναι πλήρως αντανακλαστικές σύμφωνα με τις «Τεχνικές
Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» που συνοδεύουν την
Εγκύκλιο (1/92) και τις ισχύουσες εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης του
ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι πληροφοριακές πινακίδες θα έχουν αντανακλαστική γραφή και
αντανακλαστικό υπόβαθρο ενώ τα μελανά σύμβολα προβλέπονται μη αντανακλαστικά.
Προβλέπεται η χρήση αντανακλαστικών μεμβρανών τύπου ΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας
σύμφωνα με προδιαγραφή Σ-311 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

Κατά τα λοιπά, οι πινακίδες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
σήμανσης της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Σ-305-74 τ. Υ.Δ.Ε., με αριθμό Απόφασης Α6/0/4/44/2-374) και την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 (Πινακίδες σταθερού περιεχομένου).

Στις πληροφοριακές πινακίδες υπάγονται και οι πινακίδες διαδοχικών βελών κατεύθυνσης
(Π-75), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επικίνδυνες καμπύλες. Η πύκνωση των πινακίδων

Π-75 γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθω πίνακα (Πίνακας 6.11).
Πίνακας 6.11: Πύκνωση πινακίδων διαδοχικών βελών κατεύθυνσης.
Οριζόντια ακτίνα R(m)
R≤50
50<R≤180
180<R≤200
200≤R≤300
300<R≤400
400<R≤525
525<R≤675

Αποστάσεις μεταξύ
πινακίδων S± 2(m)
8
12
20
25
30
35
40

Στην περίπτωση όπου σε καμπύλη μικρού μήκους δεν εξασφαλίζεται η τοποθέτηση
τουλάχιστον τριών πινακίδων Π-75, τότε αντί των πινακίδων Π-75 θα τοποθετείται μία
πινακίδα Π-74 σε κάθε κατεύθυνση.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Βάσει των τεχνικών οδηγιών κατακόρυφης σήμανσης που συνοδεύουν την Εγκύκλιο (1/92)
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/ΟΙΚ/720/13-11-1992 θα εφαρμοστούν:


Ρυθμιστικές πινακίδες μεσαίου μεγέθους (διαμέτρου 0,65m).
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Πινακίδες υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (Ρ-1) πλευράς 0,90m και
υποχρεωτικής διακοπής πορείας (Ρ-2), διαμέτρου 0,90m στις συμβολές των
ισόπεδων κόμβων, στις θέσεις όπου απαιτούνται.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες που προβλέπεται να τοποθετηθούν θα είναι πλήρως
αντανακλαστικές (με εξαίρεση τα μαύρα σύμβολα) υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ της
Π.Τ.Π. Σ-311 και σύμφωνα με την προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών
ΦΕΚ 953 Β’ 24/10/1997).

Τα επί της κύριας όψεως των ρυθμιστικών πινακίδων περιθώρια, υπόβαθρα, σύμβολα
κλπ., σε ότι αφορά στην θέση, την μορφή και τον χρωματισμό τους, θα είναι απολύτως
σύμφωνα με τα λεπτομερειακά σχέδια ρυθμιστικών πινακίδων του Τμήματος Κυκλοφορίας
του τ.Υ.Δ.Ε. (Σχέδιο Κ.1520).
Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από επίπεδο έλασμα σκληρού
αλουμινίου, πάχους 3mm.
Η ποιότητα του αλουμινίου, του υλικού των μελανών συμβόλων, του αντανακλαστικού
υλικού και της μη αντανακλαστικής επιφάνειας πρέπει να πληροί απολύτως και τις
αντίστοιχες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ποιότητας των αντανακλαστικών και μη
αντανακλαστικών πινακίδων Π.Τ.Π. Σ301-74 και Π.Τ.Π. Σ302-74 του Υ. Δ.Ε, την ΠΕΤΕΠ
05-04-06-00 (Πινακίδες σταθερού περιεχομένου) και την προδιαγραφή αντανακλαστικότητας
πινακίδων σήμανσης οδών όπως αυτή ορίζεται από την αποφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ./1102
(ΦΕΚ 953/Β/24-10-1997).

Ειδικότερα, για το αντανακλαστικό υλικό και τις μη αντανακλαστικές επιφάνειες θα
πληρούνται κατά περίπτωση οι προαναφερθείσες προδιαγραφές σε ότι αφορά στην
ευκαμψία, στην αντανακλαστικότητα, στις αποχρώσεις των χρωμάτων κύριας όψεως,
στην αντανακλαστικότητα κατόπιν διυγράνσεως, στην αντοχή σε διαλύτες, στην αντοχή σε
αποκόλληση της αντανακλαστικής μεμβράνης, στην ανθεκτικότητα σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, στην πρόσφυση μετά από τεχνητή γήρανση και στην αντοχή σε κρούση.
Το περιθώριο των πινακίδων θα αποτελείται από δύο το πολύ τεμάχια αντανακλαστικής ή
μη μεμβράνης (σε περίπτωση χρήσεως μεμβρανών). Περισσότερα των δύο τεμαχίων στην
ίδια πινακίδα την καθιστούν ακατάλληλη.
Τα μελανά, τα λευκά ή αργυρόλευκα σύμβολα κατά περίπτωση και τα γράμματα και οι
αριθμοί θα αποτελούνται από ένα τεμάχιο μεμβράνης (σε περίπτωση χρήσεως μεμβρανών).
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Σύμβολο αποτελούμενο από περισσότερα του ενός τεμάχια καθιστά την πινακίδα
ακατάλληλη.
Το υπόβαθρο των πινακίδων θα αποτελείται κατά προτίμηση από ένα, το πολύ δε από
δύο τεμάχια αντανακλαστικής ή μη μεμβράνης (σε περίπτωση χρήσεως μεμβρανών).
Υπόβαθρο από περισσότερα των δύο τεμαχίων καθιστά την πινακίδα ακατάλληλη.
Στην περίπτωση που προβλέπεται η εφαρμογή αντιρρυπαντικής μεμβράνης επί των
πινακίδων δεν θα πρέπει να μειώνεται η ονομαστική ανακλαστικότητά τους.
Οι αρμοί μεταξύ διαφόρων ή του ιδίου χρώματος αντανακλαστικών ή μη μεμβρανών
πρέπει να είναι αφανείς, η δε εμφάνιση των πινακίδων πρέπει να είναι άψογη, ειδάλλως
απορρίπτονται.
Όσον αφορά στην τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων, η απόσταση ασφαλείας του
στύλου στήριξής τους από το άκρο του οδοστρώματος θα είναι 1,50m και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί σε 1,00m.
Τέλος, για την στήριξη των ρυθμιστικών πινακίδων προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν
μεταλλικοί γαλβανισμένοι στύλοι ελαχίστου ύψους 3,50m εξωτερικής διαμέτρου 76,00mm,
πάχους τοιχωμάτων 2,90mm και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 150105-04-07-00 (Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης).

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Βάσει των τεχνικών οδηγιών κατακόρυφης σήμανσης που συνοδεύουν την Εγκύκλιο (1/92)
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/ΟΙΚ/720/13-11-1992 εφαρμόστηκαν πινακίδες
αναγγελίας κινδύνου μεσαίου μεγέθους (πλευράς 0,90m).
Οι

πινακίδες

αναγγελίας

κινδύνου

είναι

σχήματος

ισόπλευρου

τριγώνου,

με

στρογγυλεμένες τις τρεις γωνίες με κυκλικά τόξα.
Η κύρια όψη των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου θα έχει κίτρινο υπόβαθρο, ερυθρό
περιθώριο και μελανά χρώματα.
Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από επίπεδο έλασμα σκληρού αλουμινίου, πάχους
3mm.
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Ολόκληρη η επιφάνεια των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, εκτός από τα μελανά
σύμβολα,

είναι

πλήρως

αντανακλαστική.

Οι

μεμβράνες

θα

είναι

υψηλής

αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ (σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Σ-311 και σύμφωνα με την
προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών ΦΕΚ 953 Β’ 24/10/1997) .

Η ποιότητα του αλουμινίου, του υλικού των μελανών συμβόλων και του αντανακλαστικού
υλικού πρέπει να πληροί απολύτως την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή ποιότητας των
αντανακλαστικών και ημιανακλαστικών πινακίδων Π.Τ.Π. Σ301-74 του Υ.Δ.Ε και την
ΠΕΤΕΠ

05-04-06-00

(Πινακίδες

σταθερού

περιεχομένου)

και

την

προδιαγραφή

αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών όπως αυτή ορίζεται από την αποφαση
ΔΜΕΟ/ε/οικ./1102 (ΦΕΚ 953/Β/24-10-1997)..
Ειδικότερα για το αντανακλαστικό υλικό θα πληρούται η προαναφερθείσα προδιαγραφή
σε ό,τι αφορά στην ευκαμψία, τα χρώματα, την αντανακλαστικότητα κατόπιν διυγράνσεως,
την αντοχή σε διαλύτες, την αντοχή σε αποκόλληση της αντανακλαστικής μεμβράνης, την
ανθεκτικότητα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την πρόσφυση μετά από τεχνητή γήρανση
και την αντοχή σε κρούση.
Οι αποχρώσεις του κίτρινου υποβάθρου και του ερυθρού περιθωρίου θα είναι οι
οριζόμενες στην Π.Τ.Π. Σ301-74 του Υ.Δ.Ε.
Κάθε πλευρά του περιθωρίου, των πινακίδων, θα αποτελείται από ένα τεμάχιο
αντανακλαστικής μεμβράνης (σε περίπτωση χρήσης μεμβρανών). Περισσότερα του ενός
τεμάχια, στην ίδια πινακίδα την καθιστούν ακατάλληλη.
Τα μελανά σύμβολα θα αποτελούνται από ένα τεμάχιο μελανής μεμβράνης (σε περίπτωση
χρήσεως μεμβρανών). Σύμβολο αποτελούμενο από περισσότερα του ενός τεμάχια καθιστά

την πινακίδα ακατάλληλη.
Το υπόβαθρο των πινακίδων θα αποτελείται κατά προτίμηση από ένα, το πολύ δύο
τεμάχια αντανακλαστικής μεμβράνης (σε περίπτωση χρήσεως μεμβρανών). Υπόβαθρο από
περισσότερα των δύο τεμαχίων καθιστά την πινακίδα ακατάλληλη.
Στην περίπτωση που προβλέπεται η εφαρμογή αντιρρυπαντικής μεμβράνης επί των
πινακίδων δεν θα πρέπει να μειώνεται η ονομαστική ανακλαστικότητά τους.
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Οι αρμοί μεταξύ διαφόρων ή του ιδίου χρώματος αντανακλαστικών ή μη μεμβρανών
πρέπει να είναι αφανείς, η δε εμφάνιση των πινακίδων πρέπει να είναι άψογη, ειδάλλως
απορρίπτονται.
Η τοποθέτηση, το σχήμα, οι διαστάσεις και ο χρωματισμός των πινακίδων σταθερού
περιεχομένου καθορίζονται από την Κ.Υ.Α. Α6/0/1/118/26-7-74.
Η απόσταση ασφαλείας του στύλου στήριξής των πινακίδων από το άκρο του
οδοστρώματος θα είναι 1,50m και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί σε
1,00m.
Επίσης, για την στήριξη των πινακίδων σήμανσης προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν
μεταλλικοί γαλβανισμένοι στύλοι ελαχίστου ύψους 3,50m εξωτερικής διαμέτρου 76,00mm,
πάχους τοιχωμάτων 2,90mm και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 150105-04-07-00 (Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚEΣ ΠΙΝΑΚIΔΕΣ ΥΠOΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧYΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜAΤΩΝ
Στις δυσμενέστερες θέσεις από πλευράς οδικής ασφάλειας, όταν υπάρχουν βάσιμες
αμφιβολίες για την απόδοση των λοιπών λαμβανομένων μέτρων και ιδιαιτέρως αναμένεται
σημαντική απόκλιση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων από την επιτρεπόμενη,
προβλέπεται η τοποθέτηση πινακίδας υπόδειξης ταχύτητας οχήματος (LDS).
Πρόκειται για πληροφοριακή πινακίδα που ενημερώνει τον οδηγό ότι η ταχύτητά του
παρακολουθείται από ραντάρ, ταυτόχρονα περιλαμβάνει οθόνη LED όπου εμφανίζεται η
ταχύτητα κάθε οχήματος που διέρχεται από την συγκεκριμένη θέση και επίσης
περιλαμβάνει αναγραφή της επιτρεπόμενης ταχύτητας κυκλοφορίας στην περιοχή.
Η τοποθέτηση της πινακίδας αυτής θα πρέπει να συνδυάζεται με επιβολή συγκεκριμένου
ορίου επιτρεπόμενης ταχύτητας κυκλοφορίας (Ρ-32) στην περιοχή. Οι Πινακίδες πρέπει να
ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ
(Π.Τ.Π. Σ-301, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή
Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997) και να πληρούν την

ΕΤΕΠ 1501-05-04-08-00:2009, την ΕΤΕΠ 05-04-06-00:2006, καθώς και όλα τα σχετικά
Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Στο εθνικό οδικό δίκτυο προβλέπεται η πύκνωση των υφιστάμενων χιλιομετρικών δεικτών
της οδού, η αντικατάσταση των φθαρμένων και η αφαίρεση αυτών που βρίσκονται σε
λάθος θέση και προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες
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αστυνόμευσης και συντήρησης. Χιλιομετρικοί δείκτες θα πρέπει να υπάρχουν ανά ακέραιο
χιλιόμετρο της οδού.
Οι χιλιομετρικοί δείκτες θα κατασκευασθούν από ανακλαστικό υλικό κατηγορίας ΙΙ
(υπόβαθρο και γράμματα). Το χρώμα των αριθμών και του περιγράμματος είναι λευκό, ενώ

του υποβάθρου είναι μπλε. Το μέγεθος των γραμμάτων θα είναι 200mm. Οι χιλιομετρικοί
δείκτες τοποθετούνται στο δεξιό άκρο της οδού (κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας).

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι οριοδείκτες οριοθέτησης οδών προβλέπεται να εγκατασταθούν σε όλες τις θέσεις
Μ.Ο.Α., εφόσον σε αυτές δεν υπάρχουν οριοδείκτες και δεν προβλέπεται η εγκατάσταση
στηθαίων ασφαλείας.
Στις θέσεις Μ.Ο.Α., η απόσταση μεταξύ των οριοδεικτών (οριοθέτησης) κατά μήκος της
οδού σε οριζοντιογραφική και υψομετρική ευθυγραμμία είναι ίση προς 25m.
Οι οριοδείκτες τοποθετούνται στην πλευρική φυτική λωρίδα και θα πρέπει να βρίσκονται
κατ' ελάχιστον σε απόσταση 0,50m έξω από το άκρο του οδοστρώματος.
Προκειμένου περί οριζοντίων καμπυλών με ακτίνα R<200m, στην εξωτερική πλευρά της
οδού, θα πρέπει από κάθε θέση επί της οδού να είναι ορατοί τουλάχιστον 5 οριοδείκτες.
Οι προσαρμογές προς τα τμήματα με μειωμένες αποστάσεις μεταξύ των οριοδεικτών θα
γίνεται με βαθμιαία μεταβολή με τρεις ενδιάμεσες αποστάσεις. Επομένως, στις καμπύλες
της οριζοντιογραφίας και στις κυρτές μηκοτομικές καμπύλες συναρμογής θα γίνεται
μείωση της μεταξύ τους απόστασης. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι
αποστάσεις μεταξύ οριοδεικτών σε καμπύλες οριζοντιογραφίας, καθώς και στις κυρτές
συναρμογές μηκοτομής θέσεων Μ.Ο.Α.
Πίνακας 6.12: Αποστάσεις μεταξύ οριοδεικτών σε καμπύλες οριζοντιογραφίας θέσεων
Μ.Ο.Α.
Ακτίνα
οριζόντιας
καμπύλης
σε m
20
30
40
50
60
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Απόσταση
μεταξύ
οριοδεικτών
σε m
3
3
4
5
6

Προσαρμογή πριν και μετά την οριζόντια καμπύλη
Πρώτη
Δεύτερη
Τρίτη
απόσταση
απόσταση
απόσταση
σε m
σε m
σε m
6
10
20
7
11
21
9
15
25
12
20
25
15
24
25
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70
80
90
100
200
300
400
500
>=600

7
8
9
10
15
20
25
25
25

17
20
23
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25

Πίνακας 6.13: Αποστάσεις μεταξύ οριοδεικτών στις κυρτές συναρμογές μηκοτομής
θέσεων Μ.Ο.Α.
Ακτίνα
κυρτής
καμπύλης
μηκοτομής
σε m
100
150
200
250
300
400
500
600
800
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
6.000
>=8.000

Αποστάσεις
μεταξύ οριοδεικτών στην
κυρτή καμπύλη
της μηκοτομής
σε m
5
6
7
8
9
11
12
13
16
17
21
25
25
25
25
25
25
25

Αποστάσεις μεταξύ οριοδεικτών πριν και μετά
την κυρτή συναρμογή μηκοτομής
Πρώτη
Δεύτερη
Τρίτη
απόσταση
απόσταση
απόσταση
σε m
σε m
σε m
8
10
12
13
15
17
19
21
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
20
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Οι οριοδείκτες θα τοποθετούνται κατακορυφωμένοι στις συγκεκριμένες αποστάσεις και
στις δύο πλευρές του οδοστρώματος. Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών θα
είναι κόκκινα για τη δεξιά πλευρά και αργυρόλευκα για την αριστερή πλευρά της οδού.
Η διαμόρφωση των διατομών, το σχήμα των αντανακλαστικών στοιχείων και τα χρώματα
θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-04-00 (Οριοδείκτες Οδού).
Σε όλες τις θέσεις Μ.Ο.Α. προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των ανακλαστικών
μεμβρανών (ανακλαστήρες) των στηθαίων ασφαλείας, με ανακλαστική μεμβράνη
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ ή πλαστικού φύλλου με γυάλινα σφαιρίδια
ισοδύναμης ανακλαστικότητας (κόκκινο στην μία όψη και λευκό στην άλλη).
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ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ ΕΠΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΡΟΣΗΜΑΝΣΗ)
Σε θέσεις όπου κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί η προσοχή των οδηγών, κυρίως σε κλειστές
οριζοντιογραφικές καμπύλες, θα εγκατασταθούν ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων
ασφαλείας. Η διαμόρφωση των ελασμάτων, οι διαστάσεις τους, ο τύπος της
αντανακλαστικής τους μεμβράνης και ο τρόπος τοποθέτησής τους θα είναι σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης. Το χρώμα της αντανακλαστικής
μεμβράνης θα είναι κόκκινο. Η τοποθέτηση των ελασμάτων επί των στηθαίων ασφαλείας,
γενικά σε ευθυγραμμίες προβλέπεται ανά 4,00m. και σε θέσεις καμπυλών ανά 2,00m.

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ ΣHΜΑΝΣΗ
Διαγραμμίσεις
Ο σχεδιασμός της οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) βασίζεται στις Οδηγίες Σύνταξης
Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ – Αναθεώρηση Α3) της Εγνατίας Οδού Α.Ε., στις ΠΤΠ
Σ307/75 και Σ308/75, στις Γερμανικές Οδηγίες διαγράμμισης οδών «Richtlinien fur die
Markierung von straβen” RMS-1/80, RMS-2/80 και στην ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00. Επίσης,
έχει ληφθεί υπόψη και ο νέος Κ.Ο.Κ.
Γενικά προβλέπονται οι εξής γραμμές (διαγραμμίσεις):


Οι εξωτερικές οριογραμμές των οδών είναι λευκού χρώματος. Αυτές διαμορφώνονται
ως συνεχείς γραμμές πλάτους 0,12m (S1) σε οδούς πλάτους ως 7,00m και σε οδούς
πλάτους 7,00m και άνω διαμορφώνονται ως συνεχείς γραμμές πλάτους 0,25m (B).



Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας σε περιοχή
κόμβου είναι λευκού χρώματος και διαμορφώνονται ως διακεκομμένες γραμμές
πλάτους 0,12m με μήκος γραμμής 3,00m και μήκος κενού 3,00m (S1-3/3).



Οι οριογραμμές σε θέση διασταύρωσης ή συμβολής είναι λευκού χρώματος και
διαμορφώνονται ως διακεκομμένες γραμμές πλάτους 0.25m με μήκος γραμμής 1,50m
και μήκος κενού 1,50m (B-1,5/1,5).



Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας όπου
επιτρέπεται η προσπέραση είναι λευκού χρώματος και διαμορφώνονται εκτός
κατοικημένων περιοχών ως διακεκομμένες πλάτους 0,12m με μήκος γραμμής 4,00m
και μήκος κενού 8,00m (S1-4/8) ενώ σε κατοικημένες περιοχές διαμορφώνονται ως
διακεκομμένες πλάτους 0,12m με μήκος γραμμής 3,00m και μήκος κενού 6,00m (S13/6).



Σε περιοχές όπου απαγορεύεται η προσπέραση διαμορφώνονται ως διπλή συνεχής
γραμμή πλάτους 0,12m με κενό 0,12m μεταξύ τους (S1-S1).



Οι διαχωριστικές γραμμές προειδοποίησης για την προσέγγιση σε περιοχή
απαγόρευσης προσπέρασης μεταξύ λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας εκτός
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κατοικημένων

περιοχών

είναι

λευκού

χρώματος

και

διαμορφώνονται

ως

διακεκομμένες πλάτους 0,12m με μήκος γραμμής 4,00m και μήκος κενού 2,00m (S14/2) ενώ σε κατοικημένες περιοχές διαμορφώνονται ως διακεκομμένες πλάτους 0,12m

με μήκος γραμμής 3,00m και μήκος κενού 1,50m (S1-3/1.5).


Κατά πλάτος (εγκάρσια) της οδού, στις θέσεις όπου προβλέπεται στη μελέτη η
εγκατάσταση πινακίδας Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας), αυτή ενισχύεται και από
λευκή διαγράμμιση πάχους 0,50m (Β1). Επίσης, στις θέσεις όπου προβλέπεται στη
μελέτη η εγκατάσταση πινακίδας Ρ-1 (υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητα), αυτή
ενισχύεται και από λευκή διακεκομμένη διαγράμμιση πάχους 0,50m με μήκος
γραμμής 0,50m και μήκος κενού 0,25m (Β1-0,50/0,25).



Αναγραφή επί του οδοστρώματος της αγγλικής λέξεως "STOP" σε συνδυασμό με την
πινακίδα Ρ-2, με γράμματα ύψους 1,60m και σύμφωνα με τα σχετικά διαγράμματα της
ΠΤΠ Σ 308-75. Η αναγραφή της λέξεως γίνεται πριν από την προαναφερθείσα
συνεχή γραμμή Β1 και προβλέπεται στις δευτερεύουσας οδούς των σημαντικότερων
κόμβων, όπως δείχνεται στη μελέτη.



Διαγράμμιση διαβάσεων (οριζόντια διαγράμμιση) πεζών. Διαμορφώνεται με λευκές
λωρίδες εναλλασσόμενες με κενά, παράλληλες στην κατεύθυνση κυκλοφορίας των
οχημάτων, πλάτους 0,50m οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 0,50m Το πλάτος των
διαβάσεων πεζών στο συγκεκριμένο έργο θα είναι τουλάχιστον 3,00m.



Στις θέσεις των Ισόπεδων Κόμβων για την πλήρη αποσαφήνιση των κατευθύνσεων
της κυκλοφορίας, προβλέπεται η τοποθέτηση βελών κατεύθυνσης λευκού χρώματος,
μήκους 5,00m Στην διερχόμενη κυκλοφορία τοποθετούνται βέλη ευθείας πορείας, ενώ
βέλη αριστερής ή δεξιάς στροφής τοποθετούνται στις λωρίδες αποκλειστικής
στροφής. Κατά την προσέγγιση κόμβου με γραμμές υποχρεωτικής διακοπής πορείας,
τοποθετούνται τουλάχιστον τρεις σειρές βελών.

Το χρώμα των διαγραμμίσεων θα είναι λευκό. Ως λευκό χρώμα νοούνται και οι
αποχρώσεις του αργυρόχροου ή του ανοικτού γκρίζου χρώματος.
Το υλικό των διαγραμμίσεων - επαναδιαγραμμίσεων θα εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά
Qd=Q2, RL=R2, RLW=RW2, RLR=RR2, SRT=S3 κατά ΕΝ 1463.
Ανακλαστήρες Οδοστρώματος
Προβλέπεται η τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, σε κρίσιμες επιφάνειες
αποκλεισμού. Στην περίπτωση αυτή, οι ανακλαστήρες τοποθετούνται στο μέσον της
ελεύθερης απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών λοξών διαγραμμίσεων.
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Επίσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος προτείνεται, να τοποθετηθούν σε επικίνδυνες
στροφές στην κεντρική διπλή διαχωριστική διαγράμμιση και στην εξωτερική οριογραμμή,
για την ασφαλή καθοδήγηση της κυκλοφορίας. Ο τύπος ανακλαστήρων που εγκαθίσταται
ανά θέση (απλής ή διπλής όψης), φαίνεται στις οριζοντιογραφίες της μελέτης του έργου. Οι
ανακλαστήρες οδοστρώματος τοποθετούνται ανά 5m στις ευθυγραμμίες. Στις καμπύλες
και στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων τοποθετούνται ανά 3m εκτός της περίπτωσης
διακεκομμένης διαγράμμισης με τρία μέτρα κενό και τρία μέτρα διαγράμμιση όπου
τοποθετούνται ανά 6m.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 150105-04-03 (Ανακλαστήρες οδοστρώματος).
Ακουστικές Ταινίες οδοστρώματος
Είναι λευκού χρώματος από ελαστοπλαστικό υλικό επί του οδοστρώματος σε σειρά και
κάθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας.
Η ακουστική ταινία αποτελείται από δυο λωρίδες, οι οποίες τοποθετούνται η μια πάνω
στην άλλη ούτως ώστε να σχηματίζουν ένα ελάχιστο πάχος της τάξεως των 5,4mm επάνω
από το τελείωμα

της επιφάνειας της οδού με σκοπό να έχουν ένα ακουστικό και

κραδασμικό αποτέλεσμα, αναγκάζοντας έτσι τον οδηγό να μειώσει την ταχύτητά του.
Οι διαστάσεις των λωρίδων θα είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:

-

Κατώτερη λωρίδα (Βάση): Πλάτος 12cm, Πάχος 1,8mm

-

Ανώτερη λωρίδα: Πλάτος 8cm, Πάχος 3,6mm.

Διαβάσεις πεζών
Στις θέσεις όπου παρατηρούνται ροές πεζών εγκάρσια στην οδό, όπως συμβαίνει στον
οικισμό Κλειδωνιάς όπου το υπό μελέτη οδικό τμήμα τον διασχίζει εγκάρσια, καθώς και
πλησίον του οικισμού Καλλιθέας, προβλέπεται η κατασκευή (οριζόντια διαγράμμιση κ.λπ.)
διάβασης πεζών. Η διάβαση διαμορφώνεται με λευκές λωρίδες εναλλασσόμενες με κενά,
παράλληλες προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχημάτων, πλάτους 0,50m και
μήκους 3,00m, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 0,50m Εκατέρωθεν της διάβασης πεζών
τοποθετούνται πινακίδες Π-21 (διάβαση πεζών).
Στηθαία ασφαλείας
Ο σχεδιασμός των στηθαίων ασφαλείας της οδού, των μεταξύ τους συναρμογών καθώς
και των απολήξεων των άκρων τους, βασίζεται στις εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών
Οδικών Έργων – Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΕΟ – ΣΑΟ). Τα στηθαία
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ασφαλείας, οι συναρμογές και οι απολήξεις τους συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ-1317 και θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Θα εγκατασταθούν τα κάθε είδους στηθαία ασφαλείας, όπου και όπως προβλέπονται στη
μελέτη, αφού όμως πρώτα επιβεβαιωθεί (με επιτόπιες μετρήσεις) ότι το διατιθέμενο έρεισμα
προ κινδύνων η εμποδίων επαρκεί για το λειτουργικό πλάτος των προβλεπόμενων
στηθαίων της μελέτης, βάσει των εγκεκριμένων Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων –
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΕΟ – ΣΑΟ). Στην περίπτωση που το διατιθέμενο
λειτουργικό πλάτος του ερείσματος δεν επαρκεί (η υπερεπαρκεί με αποτέλεσμα να μπορεί να
τοποθετηθεί και στηθαίο με μικρότερο λειτουργικό πλάτος), θα πρέπει είτε να αλλάζει η

κατηγορία του στηθαίου είτε να εξετάζονται άλλες λύσεις, σε συνεννόηση με την
Υπηρεσία.
Τα πλευρικά μεταλλικά στηθαία τοποθετούνται σε απόσταση της όψης της αυλακωτής
λαμαρίνας από 0,50m έως 1,50m από το άκρο του οδοστρώματος (ασφαλτικό) ανάλογα με
τον τύπο της διατομής σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Δ. Σε συνθήκες περιορισμένου χώρου, η
απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί ανεξάρτητα από τον τύπο της διατομής στην ελάχιστη
των 0,50m (ή και 0,0m σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).
Οι πινακίδες σήμανσης θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση του 1,00m πίσω
από την όψη των στηθαίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω ιδιαίτερα περιορισμένων
διαθέσιμων χώρων, είναι δυνατόν η απόσταση αυτή να περιοριστεί σε 0,50m.

[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.115

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

7.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Το υπό μελέτη έργο αφορά στη βελτίωση του τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσας της Ε.Ο.
Νο20 Ιωαννίνων-Κοζάνης. Ειδικότερα τα υπό μελέτη έργα αφορούν στα κάτωθι:
- Τμήμα Ι, μήκους 15.377,50m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Υποτμήμα ΙΑ, μήκους 8.000m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 8+000m)
 Μικροβελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ1-Κ2) στη Χ.Θ. 3+000m
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ3-Κ4) στη Χ.Θ. 8+000m
 Υποτμήμα ΙΒ, μήκους 7.377,50m (Χ.Θ. 8+0000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Τροποποίηση της χάραξης σε δύο (2) ελιγμούς, στις Χ.Θ. 8+600m έως Χ.Θ.
10+000m και στις Χ.Θ. 12+500m έως Χ.Θ.14+200m
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ5) στη Χ.Θ. 15+200m
- Τμήμα II, μήκους 11.300m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 11+300m)
 Έργα σήμανσης και ασφάλειας
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ6) στη περιοχή του οικισμού της Καλλιθέας,
περί τη Χ.Θ. 5+400m
Η χάραξη της υφιστάμενης οδού στο πρώτο τμήμα της (Υποτμήμα ΙΑ) έχει σχετικά καλή
γεωμετρία, πού στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται να βελτιωθεί με μικρές
σχετικά τροποποιήσεις. Το Υποτμήμα ΙΒ συνδέει το ψηλότερο σημείο της χάραξης
(αυχένας περί το ~8,0Km) με τη γέφυρα Βοϊδομάτη (περί το ~15,3Km), παρουσιάζοντας

μεγάλους και απότομους ελιγμούς, οι οποίοι μειώνουν την ταχύτητα διέλευσης της οδού
έως και 60Km/h προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή της βελτιωμένης
χάραξης στο έντονα πτυχωμένο ανάγλυφο με τις ισχυρές εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους,
οι εναλλακτικές λύσεις για την χάραξη της οδού εξετάσθηκαν μόνο για το Υποτμήμα ΙΒ.

7.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της
Προωθημένης μελέτης αναγνώρισης της Οδοποιίας εξετάστηκαν, για την επιλογή της
καταλληλότερης χάραξης, τέσσερις (4) εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της
μηδενικής λύσης, οι οποίες εμφαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί, καθώς και στο σχέδιο
με τίτλο "Χάρτης Εναλλακτικών Λύσεων" (Αρ. Σχεδίου 3).
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Προτεινόμενη
λύση
Εναλλακτική 1

Εναλλακτική 2

Σχήμα 7.1: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνονται οι εναλλακτικές λύσεις
της χάραξης του υπό μελέτη οδικού τμήματος (κυανή, πράσινη γραμμή) (το
σχήμα είναι άνευ κλίμακας) (πηγή: google earth).

Προτεινόμενη Λύση
Η εναλλακτική αυτή λύση (Σχήμα 7.1 – κόκκινη γραμμή) αποτελεί την προτεινόμενη. Κύριο
χαρακτηριστικό της προτεινόμενης λύσης είναι η διατήρηση κατά το δυνατόν της ζώνης
διέλευσης της υφιστάμενης οδού και η κατασκευή του νέου έργου κατά κανόνα σε
ισοσταθμία με την υφιστάμενη οδό. Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της
υφιστάμενης οδού, υποχρεώνει σε απομάκρυνση από την υφιστάμενη οδό, ιδίως στις
περιπτώσεις βελτίωσης των δύο ελιγμών. Τόσο κατά την απομάκρυνση και κατά την
προσέγγιση της βελτιωμένης χάραξης από την υφιστάμενη οδό, όσο κατά μήκος των
τμημάτων διατήρησης της γεωμετρίας της, μεριμνήθηκε η δυνατότητα διατήρησης
διεξαγωγής της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή.
Κύριο χαρακτηριστικό της Προτεινόμενης Λύσης είναι η διατήρηση κατά το δυνατόν της
ζώνης διέλευσης της υφιστάμενης οδού και η κατασκευή του νέου έργου κατά κανόνα σε
ισοσταθμία με την υφιστάμενη οδό.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την επιλογή της λύσης αυτής αποφεύγονται οι μεγάλου
όγκου εκσκαφές μειώνοντας το κόστος κατασκευής του έργου, καθώς και η κάλυψη
μεγάλων εκτάσεων γης που στην υφιστάμενη κατάσταση καλύπτονται από δενδρώδη
βλάστηση.

Εναλλακτική Λύση 1
Η εναλλακτική λύση 1 (Σχήμα 7.2 – πράσινη γραμμή), εξετάζει τη μετατόπιση της Ε.Ο. Νο20
Ιωαννίνων-Κοζάνης σε θέση βορειοδυτικά της υφιστάμενης. Ακολουθεί νέα ζώνη από την
περιοχή του αυχένα έως περίπου το 12Km της χάραξης της Προτεινόμενης Λύσης. Με τη
χάραξη αυτή αποφεύγεται ο πρώτος ελιγμός και ελαττώνεται το μήκος διαδρομής. Η κατά
μήκος κλίση ωστόσο της χάραξης είναι αυξημένη έως και ~8,5%.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της εναλλακτικής λύσης 1 είναι:


η πλήρης αποφυγή του πρώτου ελιγμού της υφιστάμενης οδού και ο σημαντικός
περιορισμός του μήκους της σύνδεσης αυχένα-Βοϊδομάτη. Ο περιορισμός του μήκους
ωστόσο, επιτεύχθηκε με σημαντική αύξηση της κατά μήκος κλίσης στο σύνολο του
μήκους της παραλλαγής και συγκεκριμένα 8,50% για ~1,6Km και 6,3% για ~0,8Km.



εγκατάλειψη σημαντικού μήκους τμήμα της υφιστάμενης οδού



η κατασκευή της δεν είναι δυνατή χωρίς αποκλεισμό της κυκλοφορίας επί της
υφιστάμενης οδού

Η εναλλακτική λύση 1 προϋποθέτει την κατάληψη εντελώς νέας ζώνης διέλευσης, μήκους
~1,1Km, Η ζώνη αυτή προβλέπεται περίπου παράλληλα και σε μικρή απόσταση από τη
ζώνη διέλευσης της υφιστάμενης οδού. Στο υπόλοιπο μήκος της, ουσιαστικά διέρχεται
από τη ζώνη της υφιστάμενης οδού, διευρύνοντας την σημαντικά ωστόσο και
μεγεθύνοντας την οπτική παρείσδυση της οδού στο περιβάλλον της περιοχής. Δεν
αξιοποιεί μεγάλο μέρος της υφιστάμενης οδού, από τον αυχένα έως το ~9,6Km, όπου την
καλύπτει.
Το τμήμα της οδού που εγκαταλείπεται θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με σύνδεσή του:


Αφενός με την παλαιά οδό Καλπακίου - Κόνιτσας σε συνδυασμό με τη συντήρηση της
τελευταίας και



Αφετέρου με το υπό κατασκευή τμήμα της οδού σύνδεσης του αυχένα με το οδικό
τμήμα Μεσοβουνίου - Αρίστης - Παπίγκου,

προκειμένου να χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου για την προσωρινή
εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας (δεδομένου ότι στη Εναλλακτική Λύση 1 προβλέπεται πλήρης
αποκλεισμός της υφιστάμενης οδού) και ως κύρια δασική οδός.
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Με την επιλογή της εν λόγω εναλλακτικής λύσης, προβλέπεται να απαιτηθούν μεγάλου
όγκου εκσκαφές, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κατασκευαστικό κόστος.

Εναλλακτική Λύση 2
Η εναλλακτική λύση 2 (Σχήμα 7.2 – κυανή γραμμή), εξετάζει τη μετατόπιση της Ε.Ο. Νο20
Ιωαννίνων-Κοζάνης σε θέση νοτιοανατολικά της υφιστάμενης. Το προς μετατόπιση τμήμα
παρουσιάζει μήκος περί τα 4.570m. Πρόκειται για νέα χάραξη από τον αυχένα προς τον
κάμπο της Κόνιτσας, οδεύουσα με πλήρη εγκατάλειψη της υφιστάμενης χάραξης από τον
αυχένα και μετά, με πορεία Ν-ΝΑ, Α και ΒΔ, απολήγουσα επί της υφιστάμενης οδού, μετά
τη γέφυρα του Βοϊδομάτη και προ του οικισμού Κλειδωνιάς. Κύρια χαρακτηριστικά της
χάραξης αυτής είναι η συνεχής ισχυρή κατά μήκος κλίση (~7,5%), η πρόβλεψη σημαντικού
αριθμού μεγάλων Τεχνικών, κατ’ εκτίμηση ενός Τεχνικού Cut and Cover μήκους ~100m,
μίας χαραδρογέφυρας ανοίγματος ~100m και μίας νέας γέφυρας γεφύρωσης του
Βοϊδομάτη ανοίγματος ~140m. Με τη χάραξη αυτή επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του
μήκους σύνδεσης αυχένα- Κλειδωνιάς κατά ~3,5Km. Επιπλέον, τμήμα της εναλλακτικής
λύσης 2 χωροθετείται εντός του ορίου του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, τα έργα που είναι αναγκαία για την κατασκευή της
εναλλακτικής λύσης 2, λόγω της ισχυρής κατά μήκος κλίση, είναι σημαντικού αριθμού και
μεγάλα τεχνικά γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κατασκευαστικό κόστος. Για τους
ανωτέρω λόγους η εναλλακτική λύση 2 απορρίπτεται.

Εναλλακτική Λύση 3 - Μηδενική Λύση
Εξετάζοντας το σενάριο της μηδενικής λύσης, δηλαδή της μη πραγματοποίησης του
έργου, προκύπτει ότι αυτή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, καθώς δεν συνάδει τόσο με
την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όσο και με την ασφάλεια και άνεση
των

τοπικών

και

διεθνή

μετακινήσεων.

Ειδικότερα,

στην

περίπτωση

της

μη

πραγματοποίησης του έργου, η μετακίνηση των επισκεπτών καθώς και των κατοίκων της
περιοχής θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης οδού, η οποία δεν
εξασφαλίζει την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση. Τέλος η υλοποίηση του έργου θα
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των έργων της περιοχής μελέτης καθώς και στην οδική
ασφάλεια.
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7.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΟΜΒΟΥΣ

ΛΥΣΕΙΣ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥ

ΙΣΟΠΕΔΟΥΣ

Οι κόμβοι που αναμένεται να κατασκευαστούν και αναφέρονται ως κύρια έργα, θα
εξυπηρετήσουν τη σύνδεση των οικισμών της περιοχής με το υπό μελέτη οδικό τμήμα
(Καλπάκι – Κόνιτσα) της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης.

7.2.1. ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ1-Κ2
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ1
Μέσω του Ι/Κ Κ1 εξυπηρετείται η σύνδεση της οδού προς τους οικισμούς Μεσοβούνι και
Αρίστη του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, και την ανεξάρτητη κοινότητα του Πάπιγκου, με το
αστικό κέντρο των Ιωαννίνων και το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός).
Κατά μήκος της οδού αυτής, υπάρχουν εγκάρσιες συνδέσεις τοπικών οδών που συνδέουν
τον οικισμό του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Αγ. Μηνάς καθώς και τον οικισμό του Βίκου.
Η σύνδεση αυτή μέσω του Ι/Κ Κ1 είναι σαφώς ελκυστικότερη από τη διαθέσιμη
υφιστάμενη σύνδεση, μέσω του Ι/Κ προ της γέφυρας Βοϊδομάτη (Ι/Κ Κ5). Ως εκ τούτου,
σήμερα εξυπηρετείται αποκλειστικά μέσω του Ι/Κ Κ1. Η υπό μελέτη αναβάθμιση της
υφιστάμενης οδού Καλπακίου - Κόνιτσας, ωστόσο, σε συνδυασμό με την κατασκευή του
Ι/Κ Κ4 (προς Αγ. Μηνά-Αρίστη-Πάπιγκο), θα δώσει τη δυνατότητα τρίτης εναλλακτικής
σύνδεσης των οικισμών με την υφιστάμενη οδό από το ύψος του αυχένα. Η σύνδεση αυτή
εκτιμάται ότι θα αποσπάσει τμήμα του φόρτου της σύνδεσης που σήμερα εξυπηρετεί
αποκλειστικά ο Ι/Κ Κ1, καθώς, παρά το μεγαλύτερο μήκος της, θα παρέχει σαφώς
αναβαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης σε σχέση με την υφιστάμενη (όσον αφορά κυρίως τη
γεωμετρία και τη διατομή), ιδίως αν συνυπολογιστεί ότι η υφιστάμενη σύνδεση υποχρεώνει

σε διέλευση μέσα από τον οικισμό του Μεσοβουνίου, που σε συνθήκες αιχμής καθίσταται
προβληματική.
Για το σχεδιασμό του κόμβου, τέθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα:


κύριος φόρτος που θα εξυπηρετεί ο κόμβος, αφορά τη σύνδεση των οικισμών
(Μεσοβουνίου - Πάπιγκου) με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων



Ο φόρτος αυτός θα είναι περιορισμένος σε σχέση με τον σημερινό, λόγω της
συνεξυπηρέτησης της σύνδεσης μέσω του Ι/Κ Κ4



Ο φόρτος της σύνδεσης των οικισμών με την υπό μελέτη οδό προς τα βόρεια θα είναι
ελάχιστος, καθώς οι αντίστοιχες συνδέσεις θα εξυπηρετούνται μέσω των Ι/Κ Κ4 (με
Γεροπλάτανο-Μέρτζιανη), Κ5 (με Κόνιτσα). Ένδειξη του χαμηλού φόρτου της σύνδεσης

προς τα βόρεια, είναι η γωνία συμβολής του υφιστάμενου κόμβου, που ευνοεί
αποκλειστικά τη σύνδεση προς Ιωάννινα.
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Ο Ι/Κ Κ1 θα πρέπει να επαναχωροθετηθεί σε ευνοϊκότερη θέση, όσον αφορά την
ορατότητα και τη διαχείριση της ταχύτητας (μέσω κατάλληλης σήμανσης προ του κόμβου και
στις δύο κατευθύνσεις). Για τη χωροθέτηση του κόμβου Κ1 προτείνονται δύο (2)

εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 7.2).

Εναλλακτική 1

Εναλλακτική 2Προτεινομενη

Σχήμα 7.2: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνονται οι εναλλακτικές λύσεις
του κόμβου Ι/Κ Κ1, με μπλε κύκλο παρουσιάζεται η εναλλακτική λύση 1 ενώ
με κόκκινο κύκλο η εναλλακτική λύση 2- προτεινόμενη λύση (το σχήμα είναι
άνευ κλίμακας) (πηγή: google earth).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 1
Η πρώτη εναλλακτική λύση ταυτίζεται με την υφιστάμενη θέση του κόμβου, με μικρή
μετατόπισή της προς τα νότια, που προκύπτει κυρίως από την αποκατάσταση της
γεωμετρίας της δευτερεύουσας οδού, έτσι ώστε:
-

Να επιτευχθεί κάθετη κατά προσέγγιση συμβολή της στην κύρια οδό

-

Να μετριαστεί η κατά μήκος κλίση σε ικανό μήκος προ της θέσης συμβολής.

Κύρια χαρακτηριστικά της εναλλακτικής λύσης 1 χωροθέτησης του Ι/Κ Κ1 είναι η μη
κάλυψη πρόσθετης έκτασης για την ανάπτυξη του κόμβου, καθώς και το κατασκευαστικό
κόστος, δεδομένου ότι η συνολική έκταση του νέου έργου και οι ανάλογες απαιτούμενες
εργασίες (χωματουργικές, οδοστρωσίας, κ.λπ.) θα είναι κατά το δυνατόν περιορισμένες.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 2- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Η δεύτερη εναλλακτική λύση, είναι μετατοπισμένη σε ικανή απόσταση προς τα νότια
εκμεταλλευόμενη τη ζώνη διέλευσης παλαιάς εγκαταλελειμμένης οδού.
Κύρια χαρακτηριστικά της εναλλακτικής λύσης 2 χωροθέτησης του Ι/Κ Κ1 είναι η οδική
ασφάλεια, καθώς προσφέρει πολύ καλύτερες συνθήκες έγκαιρης αντίληψης του κόμβου
από όλες τις κατευθύνσεις, επαρκή ορατότητα και συμβάλλει στον φυσικό περιορισμό της
ταχύτητας, ιδίως στην κατεύθυνση προς Καλπάκι. Η ήπια κλίση που παρουσιάζει, σε
σημαντικό μήκος, η δευτερεύουσα οδός (της τάξης του 1%), βελτιώνει τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά σχεδιασμού του κόμβου.
Η εναλλακτικής λύσης 2 σε ικανό μήκος της οδεύει επί παλαιάς υφιστάμενης
εγκαταλελειμένης οδού, γεγονός που περιορίζει το πλεονέκτημα της πρώτης λύσης,
σχετικά με την κατάληψη της έκτασης. Το υπερβάλλον αναμενόμενο κατασκευαστικό
κόστος της δεύτερης εναλλακτικής λύσης εκτιμάται αμελητέο αφενός σε σχέση με το
συνολικό κατασκευαστικό κόστος του έργου και αφετέρου αντιπαραβαλλόμενο με τη
μειωμένη οδική ασφάλεια της πρώτης εναλλακτικής λύσης.
Από τη σύγκριση των δύο λύσεων συνάγονται τα εξής:
Η πρώτη λύση πλεονεκτεί της δεύτερης,


στην κατάληψη πρόσθετης έκτασης για την ανάπτυξη του αναβαθμισμένου κόμβου
και στον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον της περιοχής, με την ευρύτερη
έννοια



στο κατασκευαστικό κόστος, δεδομένου ότι η συνολική έκταση του νέου έργου και οι
ανάλογες απαιτούμενες εργασίες (χωματουργικές, οδοστρωσίας, κ.λπ.) θα είναι κατά το
δυνατόν περιορισμένες.

Η δεύτερη λύση πλεονεκτεί της πρώτης,


στην οδική ασφάλεια, καθώς προσφέρει πολύ καλύτερες συνθήκες έγκαιρης
αντίληψης του κόμβου από όλες τις κατευθύνσεις, επαρκή ορατότητα και συμβάλλει
στον φυσικό περιορισμό της ταχύτητας, ιδίως στην κατεύθυνση προς Καλπάκι, καθώς
η θέση του κόμβου περιορίζει το μήκος της ανεμπόδιστης κίνησης



στις δυνατότητες βελτιωμένου γεωμετρικού σχεδιασμού του κόμβου, δεδομένου ότι
σε σημαντικό μήκος προ της συμβολής της στην κύρια οδό, η δευτερεύουσα οδός έχει
πολύ ήπια κλίση (της τάξης του 1%).
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Αν ληφθούν υπόψη ότι :


Η

δεύτερη

λύση

σε

ικανό

μήκος

της

οδεύει

επί

παλαιάς

υφιστάμενης

εγκαταλελειμένης οδού, γεγονός που περιορίζει το πλεονέκτημα της πρώτης λύσης,
σχετικά με την κατάληψη της έκτασης.


Το υπερβάλλον αναμενόμενο κατασκευαστικό κόστος της δεύτερης λύσης εκτιμάται
αμελητέο αφενός σε σχέση με το συνολικό κατασκευαστικό κόστος του έργου και
αφετέρου αντιπαραβαλλόμενο με τη μειωμένη οδική ασφάλεια της πρώτης σε σχέση
με τη δεύτερη λύση.

Προτείνεται η προώθηση σε επόμενο στάδιο μελέτης η δεύτερη λύση σχεδιασμού του Ι/Κ
Κ1.
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ2
Μέσω του Ι/Κ Κ2 εξυπηρετείται η σύνδεση της οδού προς τους οικισμούς Άνω Ραβένια,
Μαυροβούνι, Γεροπλάτανος. Ο οικισμός του Γεροπλάτανου συνδέεται με την υπό μελέτη
οδό και μέσω της οδού σύνδεσης Μελισσόπετρας - Μ. Μολυβδοσκέπαστης - Μέρτζιανης
στην περιοχή του αυχένα (προβλεπόμενη θέση Ι/Κ Κ3). Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό του φόρτου σύνδεσης Γεροπλάτανου - Ιωαννίνων εξυπηρετείται μέσω της εν
λόγω σύνδεσης στην περιοχή του αυχένα, δεδομένου ότι αξιοποιεί την οδό Καλπακίου Κόνιτσας που προσφέρει αναβαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης σε σχέση με την οδό
Γεροπλάτανου – Μαυροβουνίου – Άνω Ραβένιας. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι ο Ι/Κ Κ2 θα
εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη σύνδεση των οικισμών Άνω Ραβένιας και Μαυροβουνίου
με την υπό μελέτη οδό και μέσω αυτής με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων και το δίκτυο
των αυτοκινητοδρόμων.
Όσον αφορά τη σύνδεση των οικισμών με την Κόνιτσα, εκτιμάται ότι χρήση του Ι/Κ Κ2 θα
γίνεται κατά κύριο λόγω από τον οικισμό της Άνω Ραβένιας. Ο οικισμός του
Γεροπλάτανου θα εξυπηρετείται μέσω του επόμενου κόμβου. Ο οικισμός του
Μαυροβουνίου εκτιμάται ότι θα συνδέεται με την υπό μελέτη οδό προς Κόνιτσα μέσω
Γεροπλάτανου καθώς η εναλλακτική διαδρομή μέσω Άνω Ραβένιας και Ι/Κ Κ2 έχει πολύ
μεγαλύτερο μήκος.
Σχετικά με το σχεδιασμό του Ι/Κ σημειώνονται συνεπώς τα εξής :


κύριος φόρτος που θα εξυπηρετεί ο κόμβος, αφορά τη σύνδεση των οικισμών Άνω
Ραβένιας, Μαυροβουνίου με το αστικό κέντρο των Ιωαννίνων και τη σύνδεση Άνω
Ραβένιας με την Κόνιτσα. Οι κύριες στρέφουσες κινήσεις του κόμβου θα είναι
συνεπώς η δεξιά εισόδου και η αριστερή εξόδου.
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Ο φόρτος αυτός εκτιμάται ιδιαίτερα περιορισμένος, λόγω του μικρού πληθυσμού των
εξυπηρετούμενων οικισμών


Για τη χωροθέτηση του κόμβου Κ2 προτείνονται δύο (2) εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες
παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 7.3).

Εναλλακτική 1

Εναλλακτική 2Προτεινομενη

Σχήμα 7.3: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνονται οι εναλλακτικές λύσεις
του κόμβου Ι/Κ Κ2, με μπλε κύκλο παρουσιάζεται η εναλλακτική λύση 1 ενώ
με κόκκινο κύκλο η εναλλακτική λύση 2- προτεινόμενη λύση (το σχήμα είναι
άνευ κλίμακας) (πηγή: google earth).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 1
Μικρή μετάθεση της υφιστάμενης θέσης συμβολής, προκειμένου αφενός να περιοριστεί
(εκ της κάμψης της χάραξης της δευτερεύουσας οδού) η ταχύτητα προ της θέσης συμβολής και

αφετέρου να βελτιωθεί η ορατότητα από τη θέση συμβολής προς την κατεύθυνση της
χιλιομέτρησης, που στην υφιστάμενη κατάσταση περιορίζεται στα ~60m

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 2- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ενοποίηση των κόμβων Ι/Κ Κ1 και Κ2 σε έναν, με πρόβλεψη κατασκευής του Ι/Κ Κ1 ως
τετρασκελούς, με τέταρτο σκέλος τη συνδετήρια οδό προς Α. Ραβένια. Η σύνδεση της
υφιστάμενης οδού (προς Α. Ραβένια) με τη θέση του Ι/Κ Κ1, προβλέπεται μέσω της
κατασκευής προέκτασής της με αξιοποίηση της ζώνης διέλευσης παλαιότερης
εγκαταλελειμμένης οδού.
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Τα πλεονεκτήματα της λύσης αυτής, παρά το σχετικά αυξημένο κόστος της λόγω της
απαίτησης κατασκευής πρόσθετου συνδετήριου τμήματος έως τη θέση του Ι/Κ Κ1, είναι:


Ελαχιστοποιεί τις διαρρυθμισμένες συνδέσεις δευτερευουσών οδών κατά μήκος της
μελετώμενης οδού, προς όφελος της οδικής ασφάλειας



Η μετατόπιση του Ι/Κ Κ2 προς τα νότια κατά ~800m, είναι συμβατή με τις κύρια
εξυπηρετούμενες κινήσεις του κόμβου (Μεσοβούνι-Άνω Ραβένια από και προς τα
Ιωάνννινα).

Συμπερασματικά, όσον αφορά τη χωροθέτηση των κόμβων Ι/Κ Κ1 και Ι/Κ Κ2 προτείνεται
η ενοποίηση των Ι/Κ Κ1 και Ι/Κ Κ2 σε έναν τετρασκελής κόμβο, Η θέση του ενοποιημένου
κόμβου Ι/Κ Κ1-Κ2 παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 7.4).

Σχήμα 7.4: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνεται η προτεινόμενη λύση
ενοποίησης των Ι/Κ Κ1 και Ι/Κ Κ2 (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας) (πηγή: google
earth).

7.2.2. ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ3-Κ4
Περί τη Χ.Θ. 8.200m της υφιστάμενης οδού, συμβάλλει οδός που συνδέει το Συνοριακό
Σταθμό Μέρτζιανης (όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις Τελωνειακού σταθμού), τη δεύτερη
κυριότερη (μετά την Κακαβιά) από τις τρεις διακρατικές συνδέσεις Ελλάδας - Αλβανίας στο
Νομό Ιωαννίνων (Κακαβιά, Μέρτζιανη, Δρυμάδες), που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τη
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σύνδεση Αλβανίας - Νοτίων και Δυτικών περιοχών της Ελλάδας (και της Αθήνας). Κατά
μήκος της οδού αυτής, υπάρχουν εγκάρσιες συνδέσεις τοπικών οδών που συνδέουν:


τον οικισμό του Γεροπλατάνου



τους οικισμούς Βασιλικού, Κεφαλόβρυσου, Κάτω Μερόπης



τους οικισμούς του Δήμου Κόνιτσας Αετόπετρα, Μάζι



τον οικισμό του Δήμου Κόνιτσας Μελισσόπετρα



τον οικισμό του Δήμου Κόνιτσας Αηδονοχώρι



τον οικισμό του Δήμου Κόνιτσας Μολυβδοσκέπαστος.

Μέσω της οδού σύνδεσης προς Κεφαλόβρυσο, εξυπηρετούνται και οι οικισμοί Κάτω
Μερόπης, Παλαιόπυργου Μερόπης και Κακόλακου (οι οποίοι ωστόσο εξυπηρετούνται και
μέσω Πωγωνιανής προς την οδό Καλπακίου-Κακαβιάς, μέσω του Ι/Κ Δελβενακίου).

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ3
Ο Ι/Κ Κ3 θα έχει σημαντικό φόρτο στρεφουσών κινήσεων (τον μεγαλύτερο μεταξύ των Ι/Κ της
μελέτης), λόγω της εξυπηρέτησης αφενός διακρατικής σύνδεσης Ελλάδας - Αλβανίας και

αφετέρου της σύνδεσης πλειάδας οικισμών, με την υπό μελέτη οδό, ιδίως στην
κατεύθυνση προς τα νότια (Ιωάννινα, Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός).
Για τη χωροθέτηση του κόμβου Κ3 προτείνονται δύο (2) εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες
παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 7.5).
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Εναλλακτική 1

Εναλλακτική 2Προτεινομενη

Σχήμα 7.5: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνονται οι εναλλακτικές λύσεις
του κόμβου Ι/Κ Κ3, με μπλε κύκλο παρουσιάζεται η εναλλακτική λύση 1 ενώ
με κόκκινο κύκλο η εναλλακτική λύση 2- προτεινόμενη λύση (το σχήμα είναι
άνευ κλίμακας) (πηγή: google earth).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 1
Ο υφιστάμενος κόμβος, εναλλακτική λύση 1 είναι χωροθετημένος επί δεξιόστροφης
καμπύλης, ακτίνας 100m, με πολύ περιορισμένη ορατότητα για την αριστερή στροφή
εξόδου, λόγω της εμφάνισης αμφίπλευρου ορύγματος στην περιοχή του αυχένα. Ως εκ
τούτου, ο γεωμετρικός σχεδιασμός του κρίνεται απαράδεκτος κατά τα Κριτήρια Ασφαλείας
Ι και ΙΙ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 2- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο Ι/Κ Κ3 θα έχει σημαντικό φόρτο στρεφουσών κινήσεων
(τον μεγαλύτερο μεταξύ των Ι/Κ της μελέτης), λόγω της εξυπηρέτησης διακρατικής σύνδεσης

Ελλάδας - Αλβανίας.
Η εναλλακτική λύση 2- προτεινόμενη λύση, χωροθετείται σε ικανή απόσταση προκειμένου
να αναιρεθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει ο κόμβος Ι/Κ Κ3 στην υφιστάμενη θέση
του.
Κύρια χαρακτηριστικά της εναλλακτικής λύσης 2 του κόμβου Ι/Κ Κ3 είναι ο περιορισμός
της ταχύτητας προ της θέσης συμβολής και αφετέρου η βελτίωση της ορατότητας.
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Το υπερβάλλον αναμενόμενο κατασκευαστικό κόστος της δεύτερης εναλλακτικής λύσης
εκτιμάται αμελητέο αφενός σε σχέση με το συνολικό κατασκευαστικό κόστος του έργου και
αφετέρου αντιπαραβαλλόμενο με τη μειωμένη οδική ασφάλεια της πρώτης εναλλακτικής
λύσης.
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ4
Σε μικρή σχετικά απόσταση από τον υφιστάμενο κόμβο Ι/Κ Κ3, συμβάλλει ημιτελής οδός
προς Αρίστη, Πάπιγκο. Η υπό κατασκευή συμβάλλουσα οδός συμβάλλει στην υπό μελέτη
οδό στο βόρειο άκρο της.
Σχετικά με την εξυπηρέτηση από τον Ι/Κ Κ4 της σύνδεσης Καλπακίου-Αρίστης-Πάπιγκου,
σημειώνεται ότι εφόσον αυτή διεξαχθεί μέσω του Ι/Κ Κ1 παρέχει μικρότερο μήκος
διαδρομής κατά ~2,1Km. Εκτιμάται ότι λόγω του υψηλότερου επίπεδου εξυπηρέτησης
που θα παρέχεται μέσω της αναβάθμισης της υπό μελέτη οδού στο τμήμα της
εναλλακτικής διαδρομής έως το 8,5Km, σημαντικό ποσοστό του φόρτου προς ΑρίστηΠάπιγκο θα επιλέξει τη διαδρομή μέσω του Ι/Κ Κ4 και της αναβαθμισμένης οδού. Με την
εξυπηρέτηση από τον Ι/Κ Κ4 της σύνδεσης του κάμπου της Κόνιτσας με Αρίστη –
Πάπιγκο, εκτιμάται ότι ελάχιστο ποσοστό του αντίστοιχου φόρτου θα χρησιμοποιήσει τον
Ι/Κ Κ4, δεδομένου ότι η αντίστοιχη διαδρομή είναι δραματικά μεγαλύτερη της διαδρομής
Ι/Κ Κ5-Αγ. Μηνάς.
Η κύρια συνεπώς εξυπηρέτηση που θα παρέχει ο Ι/Κ Κ4 είναι η σύνδεση των οικισμών
δυτικά του αυχένα (Βασιλικού, Κεφαλόβρυσου, κ.λπ.), καθώς και των βορειότερων οικισμών
και περιοχών έως τα Αλβανικά σύνορα (Αηδονοχώρι, Μολυβδοσκέπαστη, περιοχή
Μπουραζάνι, Μελισσόπετρα, κ.λπ), καθώς και της Αλβανίας, με τους τουριστικούς

προορισμούς (Αρίστης, Παπίγκου, κ.λπ.). Η δευτερεύουσα, θα είναι επικουρική του Ι/Κ Κ1
και αφορά τη σύνδεση με Αρίστη, Πάπιγκο.
Για τη χωροθέτηση του κόμβου Κ4 προτείνονται δύο (2) εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες
παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 7.6).
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Εναλλακτική 1

Εναλλακτική 2Προτεινομενη

Σχήμα 7.6: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνονται οι εναλλακτικές λύσεις
του κόμβου Ι/Κ Κ4, με μπλε κύκλο παρουσιάζεται η εναλλακτική λύση 1 ενώ
με κόκκινο κύκλο η εναλλακτική λύση 2- προτεινόμενη λύση (το σχήμα είναι
άνευ κλίμακας) (πηγή: google earth).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 1
Στην υφιστάμενη θέση του κόμβου, εναλλακτική λύση 1, λόγω της εμφάνισης ορύγματος
παρουσιάζεται για την αριστερή στροφή εξόδου περιορισμένη ορατότητα. Επιπλέον, ο
κόμβος βρίσκεται επί δεξιόστροφης καμπύλης, επιβαρύνοντας την ασφάλεια των χρηστών
του.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 2- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Η εναλλακτική λύση 2- προτεινόμενη λύση, χωροθετείται σε ικανή απόσταση προκειμένου
να αναιρεθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει ο κόμβος Ι/Κ Κ4 στην εναλλακτική λύση
1.
Κύρια χαρακτηριστικά της εναλλακτικής λύσης 2 του κόμβου Ι/Κ Κ4 είναι ο περιορισμός
της ταχύτητας προ της θέσης συμβολής και αφετέρου η βελτίωση της ορατότητας.
Το υπερβάλλον αναμενόμενο κατασκευαστικό κόστος της δεύτερης εναλλακτικής λύσης
εκτιμάται αμελητέο αφενός σε σχέση με το συνολικό κατασκευαστικό κόστος του έργου και
αφετέρου αντιπαραβαλλόμενο με τη μειωμένη οδική ασφάλεια της πρώτης εναλλακτικής
λύσης.
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Η λειτουργία του Ι/Κ Κ4 συναρτάται άμεσα με το φόρτο που διοχετεύεται στην υπό μελέτη
οδό μέσω του Ι/Κ Κ3. Κύρια κίνηση στον Ι/Κ Κ4 εκτιμάται η Ι/Κ Κ3 από και προς Αρίστη Πάπιγκο.
Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του τμήματος της υφιστάμενης χάραξης της
περιοχής του Ι/Κ Κ3 και της διέλευσης από τον αυχένα, συνάγονται τα εξής:


I/K K3 θα εξυπηρετεί σημαντικό φόρτο στρεφουσών κινήσεων



Η λειτουργία του Ι/Κ Κ4 συναρτάται άμεσα με το φόρτο που διοχετεύεται στην υπό
μελέτη οδό μέσω του Ι/Κ Κ3.



Τόσο ο Ι/Κ Κ3, όσο και ο Ι/Κ Κ4 είναι επικίνδυνα χωροθετημένοι στην υφιστάμενη
οδό.



Η χάραξη του τμήματος χρήζει διορθώσεων λόγω ήδη διαπιστωμένου, με υψηλή
συγκέντρωση ατυχημάτων, επικίνδυνου σχεδιασμού.

Προτείνεται επομένως λύση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Ενοποίηση των Ι/Κ Κ3 και Ι/Κ Κ4 σε έναν τετρασκελή κόμβο επαναχωροθετημένο
κατάλληλα, προκειμένου να αρθούν κατά κύριο λόγο τα προβλήματα ορατότητας στη
διεξαγωγή των αριστερών στροφών εισόδου και εξόδου.



Κύριες στρέφουσες κινήσεις κατά σειρά κυκλοφοριακού φόρτου, τις Μελισσοχώρι /
Μέρτζιανη από και προς Καλπάκι / Ιωάννινα, Αρίστη/Πάπιγκο από και προς Καλπάκι
/ Ιωάννινα.



Η χωροθέτηση του ενοποιημένου τετρασκελούς κόμβου, τεκμηριώνεται ως εξής:
-

Η γεωμετρία της κύριας (υπό μελέτη) οδού στη θέση αυτή, εξασφαλίζει έγκαιρη
αντίληψη του κόμβου και ικανά μήκη ορατότητας και στις δύο κατευθύνσεις.

-

Εξυπηρετείται βέλτιστα (μέγιστη μείωση απόστασης) η σύνδεση με Ιωάννινα, που
θεωρείται αυτή με τον κυρίαρχο φόρτο του κόμβου



Προέκταση προς τα νοτιοδυτικά της οδού προς Μελισσοχώρι-Μέρτζιανη, έως την ως
άνω προτεινόμενη θέση του ενοποιημένου τετρασκελούς κόμβου.



Παραλλαγή του τελευταίου τμήματος της υπό κατασκευήν οδού προς Αρίστη-Πάπιγκο
με πρόβλεψη κάμψης της χάραξής του προς τα δυτικά, προκειμένου να απολήξει στη
θέση του ενοποιημένου τετρασκελούς κόμβου.

Η θέση του ενοποιημένου κόμβου Ι/Κ Κ3-Κ4 παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί
(Σχήμα 7.7).
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Σχήμα 7.7: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνεται η προτεινόμενη λύση
ενοποίησης των Ι/Κ Κ3 και Ι/Κ Κ4 (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας) (πηγή: google
earth).

7.2.3. ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ5
Περί τη ΧΘ 15+200 περίπου, συμβάλλει οδός προς Αρίστη-Πάπιγκο, για την ακρίβεια
οδικό τμήμα σύνδεσης της υπό μελέτη οδού (από τη θέση του Ι/Κ Κ5) με την οδό Ι/Κ Κ1Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο. Ο Ι/Κ Κ5 εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη σύνδεση του κάμπου
της Κόνιτσας με την οδό προς Αρίστη - Πάπιγκο και τους εξυπηρετούμενους δι’ αυτής
οικισμούς. Ο Ι/Κ Κ5 εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη σύνδεση του κάμπου της Κόνιτσας με
την οδό προς Αρίστη-Πάπιγκο και τους εξυπηρετούμενους δι’ αυτής οικισμούς.
Στην περιοχή του Ι/Κ Κ5 συμβάλλει στη δευτερεύουσα οδό (οδικό τμήμα προς ΑρίστηΠάπιγκο), τοπική οδός εξυπηρέτησης (κύρια αγροτική οδός), με λειτουργία τόσο σύνδεσης

όσο και πρόσβασης του τμήματος του κάμπου της Κόνιτσας δυτικά του Βοϊδομάτη. Η εν
λόγω οδός διασταυρώνει ανισόπεδα την υπό μελέτη οδό μέσω Τεχνικού Κ/Δ, μέσω του
οποίου εξασφαλίζεται ανεξάρτητη εξυπηρέτηση της σύνδεσης του δυτικά του Βοϊδομάτη
τμήματος του κάμπου της Κόνιτσας με την οδό προς Αρίστη - Πάπιγκο, συμβάλλοντας στο
μερικό περιορισμό της χρήσης της υπό μελέτη οδού από αγροτικά οχήματα (γεωργικούς
ελκυστήρες, αγροτικά μηχανήματα, βαρέα οχήματα). Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν επαρκεί

για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της υπό μελέτη οδού από την αγροτική κυκλοφορία,
δεδομένου ότι:


Δεν υπάρχει γέφυρα σύνδεσης των τμημάτων του κάμπου εκατέρωθεν του Βοϊδομάτη
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Οι κινήσεις σύνδεσης τόσο του δυτικού, όσο και του ανατολικού τμήματος του κάμπου
με τους οικισμούς ανατολικά της γέφυρας του Βοϊδομάτη (Κλειδωνιά, Καλλιθέα, Κόνιτσα)
πραγματοποιούνται μέσω του τμήματος της υπό μελέτη οδού από τον Ι/Κ Κ5 έως την
Κόνιτσα (μέσω άμεσων συνδέσεων αγροτικών οδών).

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη η συμμετοχή φόρτου γεωργικών
μηχανημάτων/οχημάτων στο σχεδιασμό αφενός του Ι/Κ Κ5 στην κίνηση προς και από
Κόνιτσα και αφετέρου του τμήματος του έργου από τη γέφυρα Βοϊδομάτη έως και τη
γέφυρα Αώου (Κόνιτσα).
Η χωροθέτηση του Ι/Κ Κ5 κρίνεται ικανοποιητική, τόσο από απόψεως κυκλοφοριακής
εξυπηρέτησης, όσο και οδικής ασφάλειας, για το λόγω αυτό δεν εξετάζονται εναλλακτικές
θέσεις χωροθέτησης της. Προτείνονται συνεπώς, για την υφιστάμενη θέση του κόμβου τα
παρακάτω:


βελτίωση της γωνίας συμβολής της δευτερεύουσας οδού επί της κύριας (υπό μελέτη
οδού) και



απεμπλοκή της συμβολής της τοπικής οδού (εξυπηρέτησης του κάμπου της Κόνιτσας)
επί του οδικού τμήματος προς Αρίστη - Πάπιγκο σε πιο απομακρυσμένη θέση, εκτός
επιρροής του Ι/Κ Κ5, δεδομένου ότι ο φόρτος της αγροτικής κυκλοφορίας εκτιμάται
σημαντικός και προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στην περιοχή του κόμβου.

7.2.4. ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ6
Ο Ι/Σ Κ6 εξυπηρετείται η σύνδεση της οδού προς τον οικισμό Καλλιθέας, δεδομένου του
πληθυσμού του οικισμού εκτιμάται ότι ο κόμβος Ι/Κ Κ6 είναι αυτός με το μικρότερο φόρτο
μεταξύ των υπό μελέτη κόμβων. Ο κόμβος θα εξυπηρετεί τη σύνδεση του οικισμού της
Καλλιθέας τόσο με την πόλη της Κόνιτσας, όσο και με τον οικισμό Καλπάκι αλλά και την
πόλη των Ιωαννίνων. Κύριο πρόβλημα της υφιστάμενης σύνδεσης είναι η θέση και η
ανεπαρκής γεωμετρία της (οξεία γωνία) της συμβολής.
Για τη χωροθέτηση του κόμβου Κ6 προτείνονται δύο (2) εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες
παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 7.8).
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Εναλλακτική 1

Εναλλακτική 2Προτεινομενη

Σχήμα 7.8: Απόσπασμα δορυφορικής εικόνας όπου εμφαίνονται οι εναλλακτικές λύσεις
του κόμβου Ι/Κ Κ2, με μπλε κύκλο παρουσιάζεται η εναλλακτική λύση 1 ενώ
με κόκκινο κύκλο η εναλλακτική λύση 2- προτεινόμενη λύση (το σχήμα είναι
άνευ κλίμακας) (πηγή: google earth).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 1
Η πρώτη εναλλακτική λύση ταυτίζεται με την υφιστάμενη θέση του κόμβου.
Η γωνία συμβολής του υφιστάμενου κόμβου είναι οξεία και η κατά μήκος κλίση της
δευτερεύουσας οδού στη θέση συμβολής είναι οξεία, με αποτέλεσμα πολύ περιορισμένη
ορατότητα από τη θέση συμβολής προς την κατεύθυνση του οικισμού Κλειδωνιάς με
σημαντική επίπτωση στην ασφαλή διεξαγωγή της δεξιάς στροφής εξόδου και κυρίως της
αριστερής στροφής εισόδου.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 2- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Η δεύτερη εναλλακτική λύση- προτεινόμενη, είναι μετατοπισμένη σε ικανή απόσταση
προς τα ανατολικά, προκειμένου να αναιρεθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει ο
κόμβος Ι/Κ Κ6 στην υφιστάμενη θέση του.
Κύρια χαρακτηριστικά της εναλλακτικής λύσης 2 του κόμβου Ι/Κ Κ6 είναι ο περιορισμός
της ταχύτητας προ της θέσης συμβολής και αφετέρου η βελτίωση της ορατότητας από τη
θέση συμβολής προς Κλειδωνιά.
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Πέρα της μετατόπισης της θέσης απαιτείται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της
διαρρύθμισης του κόμβου, ο οποίος θα πρέπει να προβλέπει διατήρηση της
διαμορφωμένης πρόσβασης προς το βενζινάδικο και το κτίσμα, τα οποία βρίσκονται σε
μικρή απόσταση από τη θέση του υφιστάμενου κόμβου.
Το υπερβάλλον αναμενόμενο κατασκευαστικό κόστος της δεύτερης εναλλακτικής λύσης
εκτιμάται αμελητέο αφενός σε σχέση με το συνολικό κατασκευαστικό κόστος του έργου και
αφετέρου αντιπαραβαλλόμενο με τη μειωμένη οδική ασφάλεια της πρώτης εναλλακτικής
λύσης.
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8.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Ο υπό μελέτη οδικός άξονας ξεκινάει από το Καλπάκι, σε υψόμετρο 441m, έδρα του
ακριτικού Δήμου Πωγωνίου, που βρίσκεται σε απόσταση 34Km. από τα Ιωάννινα και
ακολουθώντας την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, μετά από απόσταση 31Km, μέσα από
πεδινές και ημιορεινές περιοχές, καταλήγει στην Κόνιτσα (+600M), έδρα του Δήμου
Κόνιτσας.

8.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το κλίμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων
είναι η μεγαλύτερη πεδινή έκταση της Ηπείρου και διαιρεί την Π.Ε. σε δυο ενιαία τμήματα,
βόρεια και νότια. Αυτή η ζώνη συνδυάζει το ζεστό και ήπιο μεσογειακό με το βροχερό και
δριμύ μεσευρωπαϊκό κλίμα. Μεγάλες βροχοπτώσεις το χειμώνα και καταιγίδες το
καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, ο Νομός Ιωαννίνων ανήκει στην Γ’ κλιματική ζώνη, με
βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης, που αποτελούν δείκτη για το πόσο δριµύ είναι το κλίμα
μιας περιοχής.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), για περίοδο
σαράντα ενός ετών (1956 – 1997), η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη των
Ιωαννίνων ήταν 42,6° C και η απόλυτη ελάχιστη -13° C. Γενικά, την περίοδο αυτή, η
υψηλότερη θερμοκρασία παρουσιάζεται την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου (μέση
θερμοκρασία 31°C) και η χαμηλότερη τον Ιανουάριο (10°C), (Σχήμα 8.1).

Οι βροχοπτώσεις είναι πολλές και έντονες και κορυφώνονται στο διάστημα από το
Νοέμβριο (160mm βροχόπτωσης) μέχρι τον Ιανουάριο (175mm), (Σχήμα 8.1).
Η παρουσία της λίμνης αυξάνει την υγρασία στην πόλη, καθώς αυτή κυμαίνεται από 52%
τον Ιούλιο μέχρι 82% τον Δεκέμβριο, για την περίοδο των 41 ετών.
Τέλος η ένταση των ανέμων κυμαίνεται από 1,9 Kt (μέση μηνιαία ένταση – ΝΑ) το Νοέμβριο
έως 4,1 Kt (μέση μηνιαία ένταση – ΝΑ) το Μάρτιο.
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Σχήμα 8.1: Κλιματολογικά στοιχεία Ιωαννίνων (Πηγή: ΕΜΥ, Περίοδος δεδομένων: 1956 –
1997).
Εντός των ορίων των Δήμων Πωγωνίου και Ζαγορίου δεν λειτουργεί μετεωρολογικός
σταθμός της ΕΜΥ. Κατά συνέπεια, κλιματολογικά δεδομένα μπορούν να λαμβάνονται από
τους πλησιέστερους στην περιοχή μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι είναι αυτοί των
Ιωαννίνων και της Κόνιτσας.
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Σε ό,τι αφορά την Κόνιτσα, είναι χτισμένη σε υψόμετρο 600m περίπου μέτρων, γι' αυτό και
ο χειμώνας είναι αρκετά βαρύς και παρατεταμένος. Έντονες βροχοπτώσεις και αρκετά
συχνές χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, παγωνιά και υψηλά ποσοστά υγρασίας,
χαρακτηρίζουν την περίοδο από Οκτώβριο ως Μάρτιο. Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι
ευχάριστοι, αρκετά δροσεροί, με χαμηλά ποσοστά υγρασίας.
Τα δεδομένα της Ε.Μ.Υ. αφορούν μακροχρόνιες μετρήσεις σε συγκεκριμένους
μετεωρολογικούς σταθμούς μέτρησης.
Για την Κόνιτσα, τα στοιχεία του σταθμού της Ε.Μ.Υ. δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 8.1: Στοιχεία μετεωρολογικού σταθμού Κόνιτσας.
Πόλη

Περιφερειακή
Ενότητα

Γεωγραφικό
πλάτος

Γεωγραφικό
μήκος

Υψόμετρο
βαρομέτρου (μ)

Κόνιτσα

Ιωαννίνων

40° 03’

20° 45’

542,0

Η μέση θερμοκρασία 24ωρου (° C), για τον σταθμό της Κόνιτσας, φαίνεται στον παρακάτω
Πίνακα:
Πίνακας 8.2: Μέση θερμοκρασία 24ωρου (°C), για τον σταθμό της Κόνιτσας.
Περιοχή/Μήνας
Κόνιτσα

ΙΑΝ
5,2

ΦΕΒ
6,5

ΜΑΡ
9,5

ΑΠΡ
12,2

ΜΑΙ
17,2

ΙΟΥΝ
21,7

ΙΟΥΛ
24,4

ΑΥΓ
24,0

ΣΕΠ
20,3

ΟΚΤ
15,4

ΝΟΕ
9,8

ΔΕΚ
6,4

Αντίστοιχα, η μέση ταχύτητα του ανέμου (m/sec) είναι γενικά χαμηλή, όπως παρουσιάζεται
παρακάτω:
Πίνακας 8.3: Μέση ταχύτητα ανέμου (m/sec) στον σταθμό της Κόνιτσας.
Περιοχή/Μήνας
Κόνιτσα

ΙΑΝ
1,6

ΦΕΒ
1,8

ΜΑΡ
1,7

ΑΠΡ
1,6

ΜΑΙ
1,3

ΙΟΥΝ
1,4

ΙΟΥΛ
1,1

ΑΥΓ
1,1

ΣΕΠ
1,2

ΟΚΤ
1,3

ΝΟΕ
1,4

ΔΕΚ
1,6

Η υψηλότερη τιμή παρουσιάζεται τον Φεβρουάριο, με μέση ταχύτητα 1,8m/sec, που
αντιστοιχεί σε ασθενείς ανέμους (2 Beaufort).
Σε ό,τι αφορά τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, χρησιμοποιείται ο
βιοκλιματικός δείκτης του Emberger:
Q = 2000P/(M² - m²)
Όπου:
P = η ετήσια βροχόπτωση σε χιλιοστά
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M = η μέση τιμή των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε απόλυτους
βαθμούς (-273,2º C = 0ºK)
m = η μέση τιμή των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα σε απόλυτους
βαθμούς.
Για τη χώρα μας έχουν γίνει διάφορα βιοκλιματικά διαγράμματα με τους υπάρχοντες
μετεωρολογικούς σταθμούς (Οικονομίδου 1975, Μαυρομμάτης 1980) και έχουν διακριθεί τρεις
βιοκλιματικοί όροφοι: ημίξηρος, ύφυγρος και υγρός. Με βάση τις τιμές του Q και του m
εντάσσεται μία περιοχή στον αντίστοιχο βιοκλιματικό όροφο. Η Κόνιτσα ανήκει στον
βιοκλιματικό όροφο: υγρός με χειμώνα ψυχρό.

8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το συνολικό μήκος του οδικού άξονα είναι 27Κm περίπου και ακολουθεί –πλην του
τμήματος της εναλλακτικής ακολουθητέας λύσης– την υφιστάμενη χάραξη της Εθνικής
Οδού Καλπακίου – Κόνιτσας – Κοζάνης.
Η χάραξη ξεκινάει και καταλήγει σε πεδινά εδάφη. Ενδιάμεσα, και για μία απόσταση
περίπου οκτώ χιλιομέτρων, ακολουθεί λοφώδη και ορεινά εδάφη. Από τον οικισμό της
Κλειδωνιάς και μέχρι την Κόνιτσα κινείται σχεδόν παράλληλα με τον ποταμό Αώο. Η
περιοχή

διατηρεί

το

παραδοσιακό

αγροτικό

τοπίο

(μικρής

έκτασης

αγροί

και

λιβάδια/βοσκοτόπια). Χαρακτηριστικά σημεία του οδικού τμήματος οι δύο γέφυρες στον

Βοϊδομάτη και τον Αώο, στην είσοδο της χαράδρας του οποίου δεσπόζει το παλιό μεγάλο
μονότοξο γεφύρι της Κόνιτσας, ύψους 20 μέτρων, που χρονολογείται από το 1870 και
αποτελεί σημαντικό μνημείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής.

8.4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ,
ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΙ

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ

Γεωτεκτονικά η περιοχή μελέτης τοποθετείται στην Αδριατικοϊόνιο ή απλά Ιόνιος ζώνη
(Σχήμα 8.2). Η Ιόνιος ζώνη εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής παραλίας της Ηπειρωτικής

Ελλάδας με διεύθυνση Β – Ν και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου, την
Ακαρνανία, τμήματα από τα Ιόνια νησιά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η Ιόνια ζώνη
βρίσκεται επωθημένη πάνω στην Προαπουλία ζώνη (ζώνη Παξών) και επωθείται από τη
ζώνη Γαβρόβου – Τριπόλεως. Η παλαιογεωγραφία της Ιόνιας ζώνης, όπως διαπιστώνεται
από τη λεπτομερή στρωματογραφική της ανάλυση, υπήρξε αρκετά πολύπλοκη κατά την
αλπική ιστορία της.
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Σχήμα 8.2: Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών. Rh: Μάζα της Ροδόπης, Sm:
Σερβομακεδονική μάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη, [Pe: Ζώνη Παιονίας, Pa:
Ζώνη Πάικου, Al: Ζώνη Αλμωπίας] = Ζώνη Αξιού, Pl: Πελαγονική ζώνη, Ac:
Αττικο-Κυκλαδική ζώνη, Sp: Υποπελαγονική ζώνη, Pk: Ζώνη ΠαρνασσούΓκιώνας, P: Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης, I: Ιόνιος ζώνη, Px:
Ζώνη Παξών ή Προαπούλια, (Κατά Mountrakis et al.). Με κόκκινο κύκλο
εμφαίνεται η περιοχή μελέτης.
Η Ιόνιος ζώνη εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής παραλίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας με
διεύθυνση Β – Ν και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου, την Ακαρνανία,
τμήματα από τα Ιόνια νησιά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η Ιόνια ζώνη βρίσκεται
επωθημένη πάνω στην Προαπουλία ζώνη (ζώνη Παξών) και επωθείται από τη ζώνη
Γαβρόβου – Τριπόλεως. Η παλαιογεωγραφία της Ιόνιας ζώνης, όπως διαπιστώνεται από
τη λεπτομερή στρωματογραφική της ανάλυση, υπήρξε αρκετά πολύπλοκη κατά την
αλπική ιστορία της.
Στη βάση της σειράς απαντούν εβαπορίτες που συνοδεύονται από τριαδικά λατυποπαγή.
Ακολουθούν μαύροι ασβεστόλιθοι με Κωνόδοντα του Μέσου - Ανώτερου Τριαδικού. Στη
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συνέχεια υπάρχει μια νηρητική σειρά παχυπλακωδών ασβεστολίθων και δολομιτών
γνωστοί ως "Ασβεστόλιθοι του Παντοκράτορα" με λίγα τρηματοφόρα και φύκη. Στο
ανώτερο Λιάσιο η ιζηματογένεση στην Ιόνια ζώνη αρχίζει να διαφοροποιείται έντονα.
Διαδοχικά ή σε πλευρικές μεταβάσεις από την περίοδο αυτή και μέχρι το ανώτατο
Ιουρασικό, αποτίθενται οι Ασβεστόλιθοι Λούρου (πελαγικοί ασβεστόλιθοι με αμμωνίτες,
βραχιονόποδα και τρηματοφόρα), είτε οι ασβεστόλιθοι Σινιών, είτε/και Ammonitico rosso.

Ακολουθούν οι κατώτεροι σχιστόλιθοι, οι ασβεστόλιθοι, και οι ανώτεροι σχιστόλιθοι. Οι
πελαγικές αυτές φάσεις μαρτυρούν ότι η περιοχή που μέχρι το μέσο Λιάσιο υπήρξε
αβαθής πλατφόρμα, μπαίνει σε μια περίοδο ταφροποίησης (synrift), κατά την οποία
εφελκυστκοί μηχανισμοί δημιουργούν εσωτερικές λεκάνες και πελαγικές ράχες όπου
αποτίθενται διάφορες ιζηματογενείς ακολουθίες το ίδιο χρονικό διάστημα. Κατά θέσεις
παρατηρούνται μεγαλύτερα ή μικρότερα στρωματογραφικά κενά, τα οποία μπορούν να
καλύπτουν ακόμη και όλο το χρονικό αυτό διάστημα. Για το λόγο αυτό η ιζηματογένεση
αυτή την περίοδο είναι ισχυρά διαφοροποιημένη στις διάφορες περιοχές, καταγράφοντας
έντονες παλαιογεωγραφικές διαφοροποιήσεις της ζώνης. Εν συνεχεία ακολουθούν οι
λεγόμενοι

"Ασβεστόλιθοι

της

Βίγλας",

μια

ιζηματογενής

ακολουθία

πελαγικών

ασβεστολίθων με πυριτιολίθους που αποτίθενται σε όλη την Ιόνια ζώνη από το Τιθώνιο
μέχρι ανώτερο Σενώνιο.
Κατά το ανώτερο Σενώνιο (Καμπάνιο – Μαιστρίχτιο), η ιζηματογένεση μεταβάλλεται σε όλη
τη λεκάνη. Αποτίθενται ασβεστόλιθοι που περιλαμβάνουν τουρβιδιτικές εναλλαγές:
 Παχυπλακωδών λατυποπαγών - μικρολατυποπαγών ασβεστολίθων με θραύσματα
ρουδιστών, καθώς και ποικίλες λατύπες από νηρητική αβαθή πλατφόρμα. Οι λατύπες
αυτές παρουσιάζουν κατακόρυφη ταξινόμηση (graded bedding), αλλά και οριζόντια από
τα περιθώρια προς το κέντρο της λεκάνης. Η προέλευσή τους ανάγεται στην
πλατφόρμα Γαβρόβου στα ανατολικά της λεκάνης και στην Απούλια πλατφόρμα στο
δυτικό τμήμα της λεκάνης.
 Σχετικά λεπτοπλακώδων ανοιχτόχρωμων ασβεστολίθων με κονδύλους πυριτιολίθων
που

περιλαμβάνουν

μικρά

θραύσματα

ρουδιστών,

τα

οποία

παρουσιάζουν

κατακόρυφη ταξινόμηση. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί υποσκάπτονται από τα τουρβιδιτικά
ρεύματα που μεταφέρουν το λατυποπαγές υλικό των παχυπλακωδών λατυποπαγών
ασβεστολίθων δημιουργώντας χαρακτηριστικές ιζηματοδομές βάσεως (flute casts κ.λπ.).
 Η ίδια φάση τουρβιδιτικών εναλλαγών συνεχίζεται και στην ανθρακική ακολουθία
Παλαιοκαίνου - Ηωκαίνου, με επικράτηση της πελαγικής ιζηματογένεσης, ιδιαίτερα
στους ανώτερους ορίζοντες. Στους μικρολατυποπαγείς ορίζοντες παρατηρούνται και
κρητιδικές λατύπες από την πλατφόρμα. Οι διάφοροι στρωματογραφικοί ορίζοντες του
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σχηματισμού δεν διαφοροποιούνται μακροσκοπικά στο ύπαιθρο, ούτε μεταξύ τους,
ούτε από τον υποκείμενο σχηματισμό του ανωτέρου Σενωνίου.
 Συχνή είναι η παρουσία συνιζηματογενών πτυχών (slumping) στην ηωκαινική
τουρβιδιτική ακολουθία.
 Ακολουθεί η ιζηματογένεση του φλύσχη με μεταβατικά στρώματα στο όριο Ηωκαινου Ολιγοκαίνου, η οποία συνεχίζεται μέχρι το Ακουιτάνιο.
Οι σχηματισμοί που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, σύμφωνα με το
απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλα "Δολιανά" και "Βασιλικόν Πωγώνιανη", κλίμακας 1:50.000 (Σχήμα 8.3), περιγράφονται αναλυτικά από τους
νεότερους προς τους παλαιότερους.

Ι/Κ/ Κ6

Ι/Κ/ Κ3-Κ4

Ι/Κ/ Κ5

Ι/Κ/ Κ1-Κ2

Σχήμα 8.3: Απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. φύλλα "Δολιανά" και
"Βασιλικόν - Πωγώνιανη", κλίμακας 1:50.000, όπου με κόκκινη γραμμή
απεικονίζεται η υπό μελέτη χάραξη του οδικού τμήματος Ι, με μαύρη γραμμή
η χάραξη του υπό μελέτη οδικού τμήματος ΙΙ, καθώς και οι θέσεις
διαμόρφωσης των ισόπεδων κόμβων (Ι/Κ Κ1 - Κ2, Ι/Κ Κ3 – Κ4, Ι/Κ Κ5 και Ι/Κ Κ6)
(το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).
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Σχηματισμοί του Τεταρτογενούς


Σύγχρονες προσχώσεις (al), οι οποίες αποτελούν ποτάμιες, λιμναίες προσχώσεις
και αποθέσεις ρυακίων.



Κώνοι κορημάτων (sc1), χειμαρρώδους προέλευσης, οι οποίοι αποτελούν σύγχρονα
πλευρικά κορήματα.



Ερυθρογή (tr)



Παλαιά κορήματα (sc2), τα οποία αποτελούν πλευρικά κορήματα της περιοχής
Πάπιγκου.



Παλαιές πυριτικές προσχώσεις (sc3) & (Q.ch), οι οποίες αποτελούν θραύσματα
πυριτολίθου και ερυθρογής προερχόμενες από τους ασβεστολιθικούς όγκους.

Σχηματισμοί του Πλειοκαίνου


Φλύσχης αδιαίρετος (Fi), ο οποίος συνίσταται από εναλλαγές μαρμαρυγιούχων
ψαμμιτών και ιλυωδών μαργών.

Σχηματισμοί του Ηωκαίνου


Ασβεστόλιθοι υπολιθογραφικοί (e-k), με ενστρώσεις πυριτολίθων.

Σχηματισμοί του Ανωτέρου Σενωνίου


Ασβεστόλιθοι (K8s-k), Πρόκειται για συμπαγείς μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθους.

Σχηματισμοί του Ιουρασικού – Κρητιδικού


Ασβεστόλιθοι Βίγλων (Js-k8i-k), Πρόκειται για υπολιθογραφικούς πλακώδεις
ασβεστόλιθους και λεπτές ενστρώσεις πυριτολίθου.



Ασβεστόλιθοι (Ks.k), Πρόκειται για υπολιθογραφικούς πλακώδεις ασβεστολίθους.



Σχιστόλιθοι με Ποσειδωνίας (J-sh), Πρόκειται για εναλλαγές στρωμάτων και
πυριτικών μαργών.

Σύμφωνα με την Οριστική Γεωλογική Μελέτη που εκπονείται παράλληλα με την παρούσα,
για το Τμήμα Ι από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων
– Κοζάνης, έως τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη, του υπό μελέτη έργου, οι γεωλογικοί
σχηματισμοί που συναντήθηκαν κατά μήκος της υπό μελέτης χάραξης είναι οι εξής:


Από τη Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 1+700m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου



Από τη Χ.Θ. 1+700m έως τη Χ.Θ. 2+140m συναντάται ο σχηματισμός των
αλλουβιακών αποθέσεων



Από τη Χ.Θ. 2+140m έως τη Χ.Θ. 2+345m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου
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Από τη Χ.Θ. 2+345m έως τη Χ.Θ. 3+075m συναντάται ο σχηματισμός των
αλλουβιακών αποθέσεων



Από τη Χ.Θ. 3+075m έως τη Χ.Θ. 3+270m συναντάται ο σχηματισμός των
ασβεστολιθικών πλευρικών κορημάτων



Από τη Χ.Θ. 3+270m έως τη Χ.Θ. 3+570m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου



Από τη Χ.Θ. 3+570m έως τη Χ.Θ. 4+675m συναντάται ο σχηματισμός των
αλλουβιακών αποθέσεων



Από τη Χ.Θ. 4+675m έως τη Χ.Θ. 6+025m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου



Από τη Χ.Θ. 6+025m έως τη Χ.Θ. 6+815m συναντάται ο των αλλουβιακών
αποθέσεων



Από τη Χ.Θ. 6+815m έως τη Χ.Θ. 9+975m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου



Από τη Χ.Θ. 9+975m έως τη Χ.Θ. 10+085m συναντάται ο σχηματισμός των
ασβεστολιθικών πλευρικών κορημάτων



Από τη Χ.Θ. 10+085m έως τη Χ.Θ. 12+730m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου



Από τη Χ.Θ. 12+730m έως τη Χ.Θ. 14+350m συναντάται ο σχηματισμός των
ασβεστολιθικών πλευρικών κορημάτων



Από τη Χ.Θ. 14+350m έως τη Χ.Θ. 14+760m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου



Από τη Χ.Θ. 14+760m έως τη Χ.Θ. 15+045m συναντάται ο σχηματισμός των
ασβεστολιθικών πλευρικών κορημάτων



Από τη Χ.Θ. 15+045m έως τη Χ.Θ. 15+360m συναντάται ο σχηματισμός των κώνων
κορημάτων



Από τη Χ.Θ. 15+360m έως τη Χ.Θ. 15+377,5m συναντάται ο σχηματισμός των
αλλουβιακών αποθέσεων

Όσον αφορά τον υπό μελέτη Ισόπεδο Κόμβο Κ1 – Κ2, οι σχηματισμοί που συναντήθηκαν
κατά τη φάση της γεωλογικής χαρτογράφησης κατά μήκος αυτού, είναι οι εξής:


Από τη Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 0+300m συναντάται ο σχηματισμός των
αλλουβιακών αποθέσεων



Από τη Χ.Θ. 0+300m έως τη Χ.Θ. 0+840m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου
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Από τη Χ.Θ. 0+840m έως τη Χ.Θ. 1+140m συναντάται ο σχηματισμός των
αλλουβιακών αποθέσεων



Από τη Χ.Θ. 1+140m έως τη Χ.Θ. 1+322m συναντάται ο σχηματισμός του
ασβεστόλιθου

Όσον αφορά τον υπό μελέτη Ισόπεδο Κόμβο Κ3 – Κ4, ο σχηματισμός που συναντήθηκε
κατά μήκος των δύο κλάδων του είναι ο ασβεστόλιθος.
Όσον αφορά τον υπό μελέτη Ισόπεδο Κόμβο Κ5, ο σχηματισμός που συναντήθηκε κατά
μήκος του κλάδου αυτού, είναι οι κώνοι κορημάτων.
Για το Τμήμα ΙΙ, από τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη έως τη Γέφυρα του Αώου, για το οποίο δεν
εκπονήθηκε Γεωλογική μελέτη, οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται κατά μήκος
του υπό μελέτη οδικού τμήματος, σύμφωνα με το απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του
Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλα "Δολιανά" και "Βασιλικόν - Πωγώνιανη",είναι οι εξής:


Από 0 έως 928m συναντάται ο σχηματισμός των σύγχρονων προσχώσεων



Από 928m έως 1.189m συναντάται ο σχηματισμός των πλευρικών κορημάτων



Από 1.189m έως 1.630m συναντάται ο σχηματισμός των σύγχρονων προσχώσεων



Από 1.630m έως 2.495m συναντάται ο σχηματισμός των πλευρικών κορημάτων



Από 2.495m έως 3.340m συναντάται ο σχηματισμός του φλύσχη



Από 3.340m έως 4.970m συναντάται ο σχηματισμός των πλευρικών κορημάτων



Από 4.970m έως 5.155m συναντάται ο σχηματισμός του φλύσχη



Από 5.155m έως 5.345m συναντάται ο σχηματισμός των πλευρικών κορημάτων



Από 5.345m έως 5.625 συναντάται ο σχηματισμός του φλύσχη



Από 5.625m έως 5.920m συναντάται ο σχηματισμός των πλευρικών κορημάτων



Από 5.920m έως 7.380m συναντάται ο σχηματισμός των σύγχρονων προσχώσεων



Από 7.380m έως 10.450m συναντάται ο σχηματισμός των πλευρικών κορημάτων



Από 10.450m έως το τέλος της υπό μελέτη οδού συναντάται ο σχηματισμός των
σύγχρονων προσχώσεων.

Όσον αφορά τον υπό μελέτη Ισόπεδο Κόμβο Κ6, ο σχηματισμός που συναντήθηκε κατά
μήκος των κλάδων αυτού, είναι τα πλευρικά κορήματα.

Τεκτονικές συνθήκες
Η τεκτονική εικόνα των εξωτερικών Ελληνίδων, είναι σε γενικές γραμμές τα αλλεπάλληλα
τεκτονικά καλύμματα και λέπια, τα οποία επωθούνται το ένα πάνω στο άλλο από τα
ανατολικά προς τα δυτικά. Η Ιόνιος ζώνη σχηματίζει τεκτονικά λέπια επωθημένα προς τα
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δυτικά, καθώς επίσης και μία σειρά από μεγασύγκλινα και μεγααντίκλινα χιλιομετρικής
κλίμακας.
Η πτύχωση της Αδριατικοϊονίου ή Ιονίου ζώνης πραγματοποιήθηκε στο Κάτω Μειόκαινο
με την ονομαζόμενη Στυριακή Φάση πτυχώσεων. Τα στρώματα της ζώνης υπέστησαν
έντονη λεπίωση, στην οποία τα στρώματα της γύψου έπαιξαν το ρόλο του λιπαντικού
μέσου που διευκόλυνε τις εσωτερικές ολισθήσεις.
Οι πτυχές που προκλήθηκαν από την τελική Τριτογενή πτύχωση συνοδεύονται από
διαρρήξεις στις πτέρυγες, έτσι ώστε να δημιουργούνται συνεχείς επωθήσεις ή
εφιππεύσεις και να εμφανίζονται παραμορφωμένες πτυχωμένες μορφές.
Τα χαρακτηριστικά μεγασύγκλινα και μεγααντίκλινα της Ιονίου ζώνης εμφανίζουν βασική
αξονική διεύθυνση ΒΒΔ - ΝΝΑ έως ΒΔ - ΝΑ. Τόσο οι μεγαπτυχές όσο και οι πτυχές
μικρότερης κλίμακας είναι ασύμμετρες με σταθερή ΔΝΔ απόκλιση.

8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το ήπιο ανάγλυφο, οι σχετικά χαμηλές υψομετρικές διαφορές, από 441 μ μέχρι 600 m και
το πλούσιο υδατικό στοιχείο, συμβάλλουν στη δημιουργία ποικιλίας βιοτόπων, που
αντικατοπτρίζει ένα μωσαϊκό οικοσυστημάτων με κύριο χαρακτηριστικό τους τη μεγάλη
ποικιλία ειδών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, στην οποία συναντώνται τα υδάτινα και τα
χερσαία οικοσυστήματα.
Ειδικότερα, ο υπό μελέτη οδικός άξονας αρχίζει από το Καλπάκι (υψόμετρο 441 m) και
κινείται σε πεδινό έδαφος. Μετά τα πρώτα 1,5 km. το ανάγλυφο του εδάφους γίνεται
λοφώδες και στη συνέχεια ορεινό, από το 7ο km. μέχρι το 15ο km. περίπου. Στη συνέχεια,
και μέχρι την Κόνιτσα (υψόμετρο 600 m), κινείται και πάλι σε πεδινό έδαφος, αφού διέρχεται
από την Κλειδωνιά (υψόμετρο 522 m) και κατάντη της Καλλιθέας (υψόμετρο 490 m).

8.5.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Οι περιοχές που ανήκουν στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8.5).
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Πίνακας 8.5: Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών στην
περιοχή μελέτης (Πηγή: ΥΠΑΠΕΝ, 2015).
α/α
1
2

Κωδικός
GR1320002
GR2130001

Κατηγορία
ΕΖΔ – ΖΕΠ
ΕΖΔ

3

GR1310003

ΕΖΔ

4
5

GR2130002
GR2130010

ΕΖΔ – ΖΕΠ
ΖΕΠ

Ονομασία
Κορυφές όρους Γράμμου
Εθνικός δρυμός
Βίκου – Αώου
Εθνικός δρυμός
Πίνδου
(Βάλια – Κάλντα)
Κορυφές όρους Σμόλικα
Όρος Δούσκο,
Ωραιόκαστρο,
Δάσος Μερόπης, κοιλάδα
Γορμού,
λίμνη Δελβινακίου

Έκταση (ha)
34.357,03
12.794,25
6.838,25

19.975,72
17.409,73

Θεσμοθετημένη περιοχή, από το 2005, είναι το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου (εθνικών
δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου), με την ΚΥΑ 23069/2005 περί «χαρακτηρισμού της

χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου,
καθορισμού ζωνών προστασίας και καθορισμού χρήσεων, όρων κι περιορισμών
δόμησης», (ΦΕΚ 639 Δ’/14.06.2005). Εντός του Πάρκου βρίσκονται τριάντα έξι (36) οικισμοί
του Δήμου Ζαγορίου. Η έδρα του Εθνικού Πάρκου λειτουργεί στους Ασπράγγελους
Ζαγορίου. Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου Βόρειας Πίνδου ιδρύθηκε με το Ν.
3044/2002, ενώ τη διετία 2004 – 2005 εγκρίθηκαν, με Υπουργικές Αποφάσεις, όλοι οι
Κανονισμοί λειτουργίας του. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χερσαίο Εθνικό Πάρκο της
χώρας, με έκταση της τάξεως των 2 εκατ. στρεμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει:


Δύο (2) εθνικούς δρυμούς, Βίκου – Αώου και Πίνδου



Έντεκα (11) περιοχές του δικτύου “Natura 2000”



Έντεκα (11) καταφύγια άγριας ζωής



Σημαντικό τμήμα του Γεωπάρκου Βίκου – Αώου (μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου
Γεωπάρκων της UNESCO)



Ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους (Όρλιακας)



Ένα Βιογενετικό Απόθεμα στον πυρήνα του δρυμού της Πίνδου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασεις των εναλλακτικών λύσεων της χάραξης του τμήματος Ι του
υπό μελέτη οδικού άξονα, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τον Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου, το έγγραφο του οποίο παρατίθεται στο τέλος της παρούσας

8.5.3. ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Η περιοχή απ’ όπου διέρχεται ο υπό μελέτη οδικός άξονας είναι στο μεγαλύτερο μέρος
της πεδινή ή ημιορεινή με δασικές εκτάσεις. Ο άξονας δεν διέρχεται από αναδασωτέες ή
άλλες προστατευόμενες εκτάσεις, όπως βεβαιώνει το Δασαρχείο Κόνιτσας, για την
περιοχή ευθύνης του, με το υπ’ αρ. πρωτ. 72113/2110/2014 συνημμένο έγγραφό του.
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Αντιθέτως, έχει κηρυχτεί αναδασωτέα έκταση σε τμήμα του υπό μελέτη οδικού άξονα, από
τη Χ.Θ. 7,5 έως 8,0, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 72007/6700/2014
του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

8.5.4. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η συμβολή των ποταμών Αώου και Βοϊδομάτη στον κάμπο της Κόνιτσας, επιφάνειας
580ha, σε υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 400m και 500m, είναι Τοπίο Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλους, με κωδικό ΑΤ 3011012, όπως και η χαράδρα του Αώου, περιοχή που
κινείται από την Κόνιτσα προς τα ανατολικά, μέχρι τον οικισμό Παλαιοσέλι, με κωδικό ΑΤ
3011013.
Άλλοι βιότοποι είναι η περιοχή μεταξύ Κλειδωνιάς και Κόνιτσας, με κωδικό ΑΒ 3090013
και ανατολικά της Κόνιτσας το όρος Τραπεζίτσα με κωδικό ΑΒ 3080062.

8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.6.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, βάσει του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Ηπείρου, 2012 - 2014, κυρίαρχη χρήση γης είναι οι βοσκότοποι (ποσοστό
53,90%), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8.6).

Πίνακας 8.6: Χρήσεις γης σε Π.Ε. Ιωαννίνων και Ήπειρο.
Χρήσεις γης
Καλλιέργειες
Βοσκότοποι
Δάση
Ύδατα
Οικισμοί
Λοιπές εκτάσεις

Π.Ε Ιωαννίνων
9,16%
53,90%
29,82%
2,14%
3,30%
1,66%

Ήπειρος
14,11%
50,97%
26,23%
3,23%
1,65%
1,65%

Στην περιοχή μελέτης, οι χρήσεις γης για τους καλλικρατικούς Δήμους Πωγωνίου και
Κόνιτσας (η έκταση που ανήκει στο Δήμο Ζαγορίου στην περιοχή μελέτης είναι αμελητέα)
παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω Πίνακες 8.7 - 8.10 (Πηγή: geodata.gov.gr).
Πίνακας 8.7: Γεωργικές περιοχές (σε χιλιάδες στρέμματα, 2010).
Δήμος

Σύνολο
εκτάσεων

Αρόσιμη
γη

Μόνιμες
καλλιέργειες

Βοσκ/ποι
(1)

Βοσκ/ποι
(2)

Βοσκ/ποι
(3)

Πωγωνίου 231,1
28,5
2,1
2,3
54,2
19,2
Κόνιτσας
101,5
27,7
0,0
1,9
22,6
15,8
Ζαγορίου
205,5
8,5
0,0
6,6
146,9
7,8
Όπου:
Βοσκότοποι (1) = Βοσκότοποι – μεταβατικές δασώδεις/θαμνώδεις εκτάσεις.
Βοσκότοποι (2) = Βοσκότοποι – συνδυασμοί θαμνώδους και/ή ποώδους βλάστησης.
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Βοσκότοποι (3) = Βοσκότοποι – εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση.

Πίνακας 8.8: Δάση, Ημι – φυσικές εκτάσεις (σε χιλιάδες στρέμματα, 2010).
Δήμος

Σύνολο
εκτάσεων
469,0
825,3
787,0

Δάση

Συνδυασμοί
(1)
100,7
225,8
182,6

Πωγωνίου
232,9
Κόνιτσας
464,5
Ζαγορίου
547,3
Όπου:
Συνδυασμοί (1) = Μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις.
Συνδυασμοί (2) = Θαμνώδης και/ή ποώδης βλάστηση.
Συνδυασμοί (3) = Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση.

Συνδυασμοί
(2)
104
82,8
38,0

Συνδυασμοί
(3)
31,4
52,2
19,1

Πίνακας 8.9: Εκτάσεις που καλύπτονται από νερά (σε χιλιάδες στρέμματα, 2010).
Δήμος

Σύνολο εκτάσεων

Χερσαία ύδατα

Πωγωνίου
Κόνιτσας
Ζαγορίου

0,9
22,6
1,0

0,5
22,6
1,0

Εσωτερικές
υγρές ζώνες
0,4
0,0
0,0

Πίνακας 8.10: Τεχνητές περιοχές (σε χιλιάδες στρέμματα, 2010).
Δήμος

Σύνολο
εκτάσεων

Αστική
οικοδόμηση

Βιομηχανικές
– Εμπορικές
ζώνες

Δίκτυα
συγκοινωνιών

Πωγωνίου
Κόνιτσας
Ζαγορίου

6,1
3,3
0,9

5,1
3,3
0,0

0,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Ορυχεία
–
εργοτάξια –
χώροι
απόρριψης
απορ/των
0,9
0,0
0,0

Σε ότι αφορά τα όρια του Δήμου Κόνιτσας, από την Κλειδωνιά μέχρι την Κόνιτσα, οι
χρήσεις γης καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Κόνιτσας.
Μεγάλο ποσοστό της άλλοτε καλλιεργήσιμης γεωργικής γης βρίσκεται σε φάση
εγκατάλειψης. Άλλωστε οι μόνιμες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
καλύπτουν πολύ μικρές εκτάσεις (2.100 στρέμματα). Η μόνη σημαντική σε μέγεθος
επιφάνεια καλλιεργούμενης έκτασης είναι ο κάμπος της Κόνιτσας, ο οποίος αρχίζει από
την Κλειδωνιά και συνεχίζει προς Καλλιθέα και Κόνιτσα, κατά μήκος του υπό μελέτη
οδικού άξονα. Ο κάμπος είναι πλούσιος σε νερά, καθώς σ’ αυτόν συναντάται ο
Βοϊδομάτης με τον Αώο και, κοντά στα ελληνο – αλβανικά σύνορα, με τον Σαραντάπορο.
Το νέο αρδευτικό δίκτυο που ολοκληρώθηκε αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις
καλλιέργειες και κατά συνέπεια τον πρωτογενή τομέα της Κόνιτσας.
Η δασοπονία είναι περιορισμένη στο συγκεκριμένο τμήμα.
Η τουριστική υποδομή στην περιοχή μελέτης, από Καλπάκι μέχρι Κόνιτσα, βρίσκεται σε
χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Μικρά τουριστικά καταλύματα υπάρχουν στην Κλειδωνιά. Η
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Κόνιτσα διαθέτει σημαντική τουριστική υποδομή, η οποία έχει ενισχυθεί, ποσοτικά και
ποιοτικά, τα τελευταία χρόνια.
Από τις υπαίθριες δραστηριότητες η ορειβασία, ο αιωροπτερισμός και ο διάπλους των
Βοϊδομάτη και Αώου, με ράφτινγκ και καγιάκ, λαμβάνουν χώρα σε επιλεγμένες διαδρομές
στην περιοχή μελέτης.
Ο τουρισμός είναι έντονος και αναπτύσσεται διαρκώς στο Ζαγόρι. Είναι ενδεικτικό ότι
τουριστική δραστηριότητα υπάρχει στις τριάντα οκτώ (38) από τις σαράντα τέσσερις (44)
κοινότητες του Δήμου, περιλαμβανομένων των Αγίου Μηνά, Αρίστης και Μικρού και
Μεγάλου Πάπιγκου, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης του οδικού άξονα.
Ανενεργό, τα τελευταία χρόνια, εργοτάξιο αδρανών υλικών, βρίσκεται στην περιοχή
μελέτης, σε απόσταση περίπου 8 km. από το Καλπάκι.

8.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται σε εκτάσεις των Δήμων:


Κόνιτσας, ο οποίος έχει 5 δημοτικές ενότητες: Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων,
Αετομηλίτσας, Δίστρατου και Φούρκας και 40 τοπικές κοινότητες



Πωγωνίου, ο οποίος έχει 6 δημοτικές ενότητες: Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου,
Δελβινακίου, Καλπακίου, Λάβδανης και Πωγωνιανής και 51 τοπικές κοινότητες



Ζαγορίου, ο οποίος έχει 5 δημοτικές ενότητες: Ανατολικού Ζαγορίου, Κεντρικού
Ζαγορίου, Τύμφης, Παπίγκου και Βωβούσας και 44 τοπικές κοινότητες.

Ειδικότερα, στην άμεση περιοχή μελέτης υπάρχουν οι παρακάτω οικισμοί:


Καλπάκι, έδρα του δήμου Πωγωνίου



Κλειδωνιά, δημοτικό διαμέρισμα δήμου Κόνιτσας



Καλλιθέα, δημοτικό διαμέρισμα δήμου Κόνιτσας.

Παράλληλα με τον άξονα και προς τη δυτική του πλευρά, σε απόσταση μεγαλύτερη των
3Km από αυτόν, συναντάμε τα Ραβένια, το Μαυροβούνι, τον Γεροπλάτανο ( όλα
διαμερίσματα του Δήμου Πωγωνίου). Δύο προσφάτως αδειοδοτημένα λατομεία αδρανών

βρίσκονται στο διαμέρισμα Δελβινακίου.

8.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η περιοχή μελέτης είναι γενικά πλούσια σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία της
βυζαντινής περιόδου αλλά και σε νεώτερα. Θεμέλια κυκλικών, πεταλόσχημων και
ωοειδών κατασκευών έχουν εντοπιστεί στον Άγιο Γεώργιο Κακόλακκου, στις θέσεις
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Παλιούρια, Περβανάς, Άγιος Χαράλαμπος και Πλάσι Παλαιόπυργου και στις περιοχές
Γκλάβα και Πύργος της Κάτω Μερόπης του Δήμου Πωγωνίου. Οι περισσότεροι
προαναφερόμενοι αρχαιολογικοί χώροι είναι δύσκολα προσβάσιμοι ή μη επισκέψιμοι.
Εκτός από τους παραπάνω χώρους, ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει και άλλες
περιοχές αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως ερείπια οχυρωματικών
έργων, ερείπια αρχαίων ακροπόλεων καθώς και λείψανα Ρωμαϊκών χρόνων. Αναλυτικά,
έχουν εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή:


Ερείπια ακρόπολης στο Βασιλικό



Ελληνιστική ακρόπολη νότια της Κάτω Μερόπης



Αρχαιολογικός χώρος, οικισμός και νεκροταφείο, 11ος - 4ος αιώνας π.Χ., στη θέση
«Ανεμόμυλος» Μερόπης



Επιφανειακά ευρήματα προϊστορικής και ελληνιστικής περιόδου, που βρίσκονται
στην περιοχή της λίμνης Ζαραβίνας



Λείψανα και ευρήματα Ρωμαϊκών χρόνων, που βρίσκονται στο λόφο του Ναού της
Αγίας Αναστασίας στο συνοικισμό του Ζάβροχου



Ερείπια της αρχαίας ακρόπολης στο Δελβινάκι.

Στην είσοδο του Καλπακίου υπάρχει το Πολεμικό Μουσείο του 1940 στο οποίο υπάρχει
υλικό της σπουδαίας μάχης που δόθηκε στην περιοχή κατά την έναρξη του ελληνο –
ιταλικού πολέμου του 1940.
Στο Δήμο Πωγωνίου υπάρχει ένας προστατευόμενος οικισμός, αυτός του Δολού της
Δημοτικής Ενότητας Πωγωνιανής, σύμφωνα με το Π.Δ. της 13ης.11.1978 (ΦΕΚ 594 Δ’). Για
την ανοικοδόμηση κτιρίων στον οικισμό του Δολού επιβάλλονται συγκεκριμένοι όροι και
περιορισμοί δόμησης.
Επιπλέον στην περιοχή μελέτης υπάρχουν δύο χαρακτηρισμένα διατηρητέα κτίρια, ένα
στο Περιστέρι Πωγωνίου και ένα στο Δελβινάκι. Ωστόσο, σε όλες τις δημοτικές ενότητες
υπάρχουν παλιά αρχοντικά, διώροφα και τριώροφα, αλλά και δημόσια κτίρια όπως
σχολεία, χτισμένα από πέτρα τα οποία αποτελούν δείγματα της λαϊκής παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής.
Επίσης, σε όλη την έκταση του Δήμου υπάρχουν ναοί και μοναστήρια ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής και με ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ξυλόγλυπτα τέμπλα, τοιχογραφίες και
εικόνες.
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Το τοπίο συμπληρώνουν τα πέτρινα γεφύρια, όπως αυτό στην χαράδρα Κουβαρά που
συνδέει το Δολό με την Πωγωνιανή, καθώς και οι νερόμυλοι στους Κουκλιούς, στη Σιταριά
και στο Ξυλογέφυρο.
Τα στοιχεία αυτά της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς
και ιστορικούς χώρους μπορούν να αναδειχθούν σε πόλο έλξης επισκεπτών αποτελώντας
ένα αναπτυξιακό δυναμικό.
Τα μνημεία που είναι χαρακτηρισμένα από το Υπ. Πολιτισμού στα όρια μελέτης και
ανήκουν στο Δήμο Κόνιτσας παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1.5 Στον
κάμπο της Κόνιτσας υπάρχει ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος Αώου – Βοϊδομάτη
(ΦΕΚ 644Β’/1996), ο οποίος εκτείνεται από την Κόνιτσα μέχρι τη Μεσογέφυρα, το

Σαραντάπορο και τα ελληνο – αλβανικά σύνορα και περιλαμβάνει πληθώρα ευρημάτων
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Επίσης, εντός του οικισμού της Κόνιτσας έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα (ΦΕΚ 392
Δ’/1993), 53 κτίρια για τα οποία έχουν καθοριστεί ειδικοί όροι δόμησης.

Οι οικισμοί του Δήμου Ζαγορίου είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί, όπως έχουμε
δει, με Προεδρικό Διάταγμα από το 1979 και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α’ και Β’)
με αυστηρούς όρους και περιορισμούς στη δόμηση.
Το Ζαγόρι χαρακτηρίζεται από τα πολλά πέτρινα γεφύρια, μονότοξα, δίτοξα και τρίτοξα,
που χρονολογούνται κυρίως από τον 18ο και 19ο αιώνα, όπως το γεφύρι του Νούτσου, του
1750, που βρίσκεται πριν τους Κήπους, το γεφύρι του Πλακίδα, του 1814, απέναντι από
τους Κήπους, το δίτοξο γεφύρι του Μίσσιου, του 1748, κοντά στο Κουκούλι, και άλλα.
Όπως επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων στην περιοχή του έργου δεν υφίστανται κτίσματα τα
οποία να έχουν χαρακτηριστεί ως Νεώτερα Μνημεία. Επιπλέον, σύμφωνα με έγκραφο της
8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας,
δεν επηρεάζονται από τις εργασίες μνημεία της αρμοδιότητας της ανωτέρω υπηρεσίας.
Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στην ευρύτερη
περιοχή του έργου έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα, διότι στις κοιλάδες τις περιοχής
υπήρχε συνεχείς ανθρώπινη παρουσία από τους παλαιολιθικούς έως τους νεότερους
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χρόνους. Συνεπώς κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι
νόμιμες διαδικασίες για την αρχαιολογική παρακολούθησή τους.

8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.7.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού, βάσει των δύο τελευταίων απογραφών, των Δήμων
Πωγωνίου, Κόνιτσας και Ζαγορίου καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8.11).
Πίνακας 8.11: Πληθυσμιακή εξέλιξη Δήμων Πωγωνίου, Κόνιτσας, Ζαγορίου (Πηγή:
ΕΛΣΤΑΤ, απογραφές 2001, 2011).
Δήμος/Π.Ε.
Πωγωνίου
Κόνιτσας
Ζαγορίου
Ιωαννίνων

Πληθυσμός 2011

Πληθυσμός 2001

8.960
6.362
3.740
167.901

Μεταβολή %
(2001 – 2011)

8.987
7.648
4.348
161.027

- 0,30
- 16,81
- 14,35
+ 4,27

Προκύπτει δηλαδή ότι ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ο μόνιμος πληθυσμός
αυξήθηκε μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών (+4,27%), οι τρεις Δήμοι της περιοχής
μελέτης παρουσιάζουν μείωση. Κι ενώ στον Δήμο Πωγωνίου η μείωση είναι οριακή
(-0,30%), στους Δήμους Κόνιτσας και Ζαγορίου η μεταβολή είναι μεγάλη, καθώς στον μεν

πρώτο η μείωση του πληθυσμού αγγίζει σχεδόν το 17%, στον δε δεύτερο ξεπερνάει το
14%.
Σε ό,τι αφορά τον πραγματικό πληθυσμό (στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, απογραφές 2001, 2011), η
μείωσή του είναι πολύ σημαντική για τους τρεις Δήμους μεταξύ των απογραφών 2001 και
2011:


-16,53% για τον Δήμο Πωγωνίου (από 11.092 το 2001 σε 9.258 το 2011)



-31,76% για τον Δήμο Κόνιτσας (από 9.294 το 2001 σε 6.342 το 2011)



-36,93% για τον Δήμο Ζαγορίου (από 6.032 το 2001 σε 3.804 το 2011).

Είναι προφανές ότι και οι τρεις Δήμοι φθίνουν πληθυσμιακά σε ανησυχητικό βαθμό. Η
εξέλιξη αυτή πρέπει να σταματήσει και, μεσοπρόθεσμα, να αρχίζει να αναστρέφεται.

8.7.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου (2012 – 2014), που
ολοκληρώθηκε το 2011, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανά Τομέα δραστηριότητας
στους Δήμους Πωγωνίου, Κόνιτσας και Ζαγορίου, παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.12:
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Πίνακας 8.12: Απασχόληση ανά παραγωγικό Τομέα στους Δήμους Κόνιτσας, Πωγωνίου,
Ζαγορίου.
Δήμος
Κόνιτσας
Πωγωνίου
Ζαγορίου

Σύνολο
2.505
2.633
1.482

Πρωτογενής
Τομέας
615
837
526

Ποσοστό
(%)
28,17
36,84
41,35

Δευτερογενής
Τομέας
519
469
140

Ποσοστό
(%)
23,77
20,64
11,01

Τριτογενής
Τομέας
980
810
497

Ποσοστό
(%)
44,89
35,65
39,07

Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι δεν δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 69 άτομα
στον Δήμο Κόνιτσας (ποσοστό 3,16%), 158 στον Δήμο Πωγωνίου (ποσοστό 6,87%) και 109
(ποσοστό 8,57%) στον Δήμο Ζαγορίου. Αντίστοιχα, για τους τρεις Δήμους, οι άνεργοι ήταν

322 (ποσοστό 12,85%), 361 (ποσοστό 13,71%) και 210 (ποσοστό 14,17%).
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο τριτογενής τομέας είναι κυρίαρχος στον Δήμο Κόνιτσας
(44,89%), ακολουθεί ο πρωτογενής και στη συνέχεια ο τριτογενής, ο οποίος στηρίζεται

κυρίως στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
Αντίθετα, στους Δήμους Πωγωνίου και Ζαγορίου, ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ πιο
ενισχυμένος (36,84% και 41,35% αντίστοιχα).
Ο δευτερογενής τομέας βρίσκεται πιο χαμηλά στο Πωγώνι και το Ζαγόρι (20,64% και μόλις
11% αντίστοιχα), βασίζεται δε στη μικρή μεταποιητική δραστηριότητα και κυρίως στην

κατασκευή ειδών ένδυσης, στην επεξεργασία ξύλου και στην κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων.
Τα ποσοστά ανεργίας είναι βέβαιο ότι ακολουθούν ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια και
στους τρεις Δήμους, λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πωγωνίου (2012 – 2014), η περιοχή
του Δήμου, λόγω των μορφολογικών χαρακτηριστικών της, υστερεί σε ποσοστό αγροτικής
γης σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου και με την υπόλοιπη χώρα. Οι ετήσιες
καλλιέργειες καταλαμβάνουν 23.498 στρέμματα, τα λιβάδια και οι βοσκότοποι 61.017
στρέμματα, τα αμπέλια 28 στρέμματα, ενώ οι πολυετείς φυτείες και τα καρποφόρα δέντρα
καταλαμβάνουν μόλις 0,5 στρέμματα. Σε αγρανάπαυση βρίσκονται 304 στρέμματα. Τέλος
τα δάση καταλαμβάνουν 437.590 στρέμματα της συνολικής έκτασης του Δήμου. Στην
κτηνοτροφία σημαντικότεροι είναι οι κλάδοι της αιγο – προβατοτροφίας και χοιροτροφίας,
καθώς και η εκτροφή πουλερικών, με 518.712 κεφαλές (2011).
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8.7.3. ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα προσωρινά στοιχεία που υπάρχουν, από το 2004 μέχρι και
το 2012 για το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, για την Περιφέρεια Ηπείρου και
την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί
(Πίνακας 8.13).

Πίνακας 8.13: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ήπειρο και την Π.Ε. Ιωαννίνων (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,
2013).
Έτος
Ήπειρος
Π.Ε.
Ιωαννίνων

2004
12.749

2005
13.105

2006
13.929

2007
14.512

2008
14.936

2009
14.672

2010
14.325

2011
13.307

2012
12.207

12.695

13.504

14.553

15.087

15.349

15.125

14.349

13.424

12.121

Από τα στοιχεία του Πίνακα 8.13 προκύπτει ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση που
έπληξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με ανάγλυφο
τρόπο, ιδίως μετά το 2010. Ουσιαστικά υπάρχει μία επιστροφή στα προ του 2004
ισχύοντα οικονομικά δεδομένα, καθώς μόνο την τετραετία 2008 – 2012, το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στην Π.Ε. Ιωαννίνων μειώθηκε κατά 21,03%.

8.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
8.8.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΧΕΡΣΑΙΩΝ,

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΝΑΕΡΙΩΝ

Την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων διασχίζουν, από βορά προς νότο, οι εθνικές οδοί
Κοζάνης – Ιωαννίνων και Ιωαννίνων – Αθηνών. Η κατασκευή της Ιόνιας οδού, Αντίρριο –
Ιωάννινα, αντικαθιστά σταδιακά την υφιστάμενη Ε.Ο Ιωαννίνων – Αντιρρίου – Αθηνών.
Επιτακτική είναι η ανάγκη κατασκευής και του άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά
(ελληνο – αλβανικά σύνορα), που θα ολοκληρώσει το βασικό κορμό του Διευρωπαϊκού

Δίκτυο Μεταφορών στη βορειοδυτική Ελλάδα.
Το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Π.Ε. Ιωαννίνων έχει καθοριστεί με την ΥΑ ΔΜΕΟ/ε/ο/76
(ΦΕΚ 96 Δ’/13.02.2006). Στην περιοχή μελέτης το δίκτυο του Επαρχιακού οδικού δικτύου

αποτελείται από:


Επαρχιακή Οδός (31) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 40+000 της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Μεσοβούνι – Αρίστη – Γέφυρα Βοϊδομάτη – Πάπιγκο – Μικρό
Πάπιγκο».



Επαρχιακή Οδός (32) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 44+300 της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Κόνιτσας (Αυχένας Βίγλας) – διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό (33) –
διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό (34) – Γέφυρα Μπουραζάνι – Μπουραζάνι».
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Επαρχιακή Οδός (33) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 2+200 της Επαρχιακής
Οδού (32) (Αυχένας Βίγλας) – Γεροπλάτανος – Κάτω Μερόπη – Παλαιόπυργος –
Μερόπη – Κακόλακκος – Πωγωνιανή – διακλάδωση προς Δελβινάκι μέχρι την
Επαρχιακή Οδό (34) – διακλάδωση προς Χάνι Δελβινάκι – μέχρι την Επαρχιακή οδό
(34).



Επαρχιακή Οδός (34) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 4+750 της Επαρχιακής
Οδού (32) (Αυχένας Δέμα) – Βασιλικό – Κεφαλόβρυσο – Ωραιόκαστρο – Άγιος Κοσμάς
– Βήσσανη – διακλάδωση προς Δελβινάκι – διακλάδωση προς Χάνι Δελβινάκι – μέχρι
συνάντηση με Εθνική οδό Καλπακίου – Κακαβιάς».



Επαρχιακή Οδός (35) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 66+250 της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Κοζάνης – Μάζι – Αετόπετρα (με τις δύο διακλαδώσεις) – Γέφυρα
Μπουραζάνι».



Επαρχιακή Οδός (36) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από Κόνιτσα – Αυχένας
Σουσνίτσας – Ελεύθερο – Παλιοσέλι – Πάδες – Άρματα – διακλάδωση προς
Σαμαρίνα – Δίστρατο – μέχρι τα όρια του Νομού Γρεβενών (Βασιλίτσα)».



Επαρχιακή Οδός (37) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 70+850 της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Κοζάνης – Εξοχή – Αγία Βαρβάρα – Αμάραντος – Λουτρά Αμαράντου».



Επαρχιακή Οδός (38): του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 88+400 της Εθνικής
Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης – Γέφυρα Πυρσόγιαννη – Πυρσόγιαννη – Βούρμπιανη –
Γοργοπόταμος – Πληκάτι».



Επαρχιακή Οδός (39) του Πρωτεύοντος Δικτύου: «Από χ.θ. 15+600 της Επαρχιακής
Οδού (37) – Αγία Βαρβάρα – Πύργος – μέχρι Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης».

Οι αεροπορικές μεταφορές στην Π.Ε. Ιωαννίνων καλύπτονται από το αεροδρόμιο
Ιωαννίνων, με πτήσεις από και προς την Αθήνα. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στο
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων δημιουργούν συχνά προβλήματα στις πτήσεις.

8.8.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού δεν λειτουργούν στην περιοχή. Στην πόλη της
Κόνιτσας βρίσκεται υπό μελέτη, όπως και το δίκτυο αποχέτευσης.
Το Καλπάκι στερείται αποχετευτικού δικτύου και μονάδας επεξεργασίας αστικών
αποβλήτων. Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων υπάρχει µόνο σε τμήματα του Καλπακίου, που
καταλήγουν σε ρέµα που διέρχεται από το εσωτερικό του οικισµού. Απαιτείται εκπόνηση
μελέτης και στη συνέχεια κατασκευή ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου οµβρίων
κατά προτεραιότητα στον οικισµό Καλπακίου (έδρα Δήμου Πωγωνίου).
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Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή ήταν η διάθεση των στερεών
αποβλήτων. Η αυθαίρετη απόρριψη μικρών ποσοτήτων στερεών αποβλήτων οπουδήποτε
–ακόμη και σε ρέματα ή σε πρανή δρόμων– αποτελούσε σύνηθες φαινόμενο, με
αποτέλεσμα τη ρύπανση και τη μόνιμη αισθητική υποβάθμιση του τοπίου. Οι χώροι
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης, έξι στον Δήμο Πωγωνίου, πέντε στον Δήμο Κόνιτσας και δύο στον Δήμο
Ζαγορίου, έχουν αποκατασταθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου. Αναλυτικά στοιχεία
παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.14:
Πίνακας 8.14: Κατάσταση εργασιών αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην περιοχή μελέτης (Πηγή:
Περιφέρεια Ηπείρου, 2015).

ΧΑΔΑ

Εκτίμηση
ολοκλήρωσης
εργασιών

Δ. Πωγωνίου, ΔΕ
Άνω Καλαμά, θέση
Βαθιές
Δ. Πωγωνίου, ΔΕ
Άνω
Πωγωνίου,
θέση Αλώνι
Δ. Πωγωνίου, ΔΕ
Δελβινακίου, θέση
Δελβινάκι
Δ. Πωγωνίου, ΔΕ
Καλπακίου, θέση
Αγ. Παρασκευή
Δ. Πωγωνίου, ΔΕ
Πωγωνιανής, θέση
Θεοτόκος
Δ. Πωγωνίου, ΔΕ
Λάβδανης,
θέση
Αρμύρες
Δ. Κόνιτσας, ΔΕ
Κόνιτσας,
θέση
Λεύκα
Δ. Κόνιτσας, ΔΕ
Μαστοροχωρίων,
θέση Κεχρί
Δ. Κόνιτσας, ΔΕ
Αετομηλίτσας,
θέση Κίνου
Δ. Κόνιτσας, ΔΕ
Διστράτου,
θέση
Μπεργάτο
Δ. Κόνιτσας, ΔΕ
Φούρκας,
θέση
Σούρλα
Δ. Ζαγορίου, ΔΕ
Βωβούσας, θέση
Σπάθα

Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης
Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης

α/α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Απόφαση Δ/νσης
ΠΕΧΩΣ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για
άδεια
αποκατάστασης
23419/1447/2010

86909/8653/2013

34528/2141/2010

71070/700/2013

34453/2136/2010

71053/7000/2013

38775/2369/2010

20718/1989/2013

34458/2137/2010

20725/1992/2013

38772/2368/2010

20722/1990/2013

38759/2367/2010

66985/6796/2014

34529/2140/2010

86207/8572/2013

27607/1706/2010

86214/8576/2013

30593/1884/2010

115399/11600/2013

30584/1883/2010

86211/8574/2013

26394/1596/2010

115401/11601/2013
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ΧΑΔΑ

Εκτίμηση
ολοκλήρωσης
εργασιών

Δ. Ζαγορίου, ΔΕ
Παπίγκου,
θέση
Τσεκνίδος

Ολοκληρώθηκαν
οι
εργασίες
αποκατάστασης

α/α

13

Απόφαση Δ/νσης
ΠΕΧΩΣ
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για
άδεια
αποκατάστασης
32081/1935/2010

Βεβαίωση
αποκατάστασης

71050/6998/2013

Τα τελευταία χρόνια, μετά τη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Ελληνικό Ιωαννίνων, 20Km περίπου
νοτιοανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων, η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στην
περιοχή μελέτης έχει βελτιωθεί ουσιαστικά.
Ο αναθεωρημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ηπείρου
του 2014, προβλέπει τη δημιουργία μίας Μονάδας επεξεργασίας των αστικών
απορριμμάτων, που θα εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας.
Η Μονάδα χωροθετείται στο διαμέρισμα Πολυγύρου του Δήμου Δωδώνης της Π.Ε.
Ιωαννίνων.
Η «Μελέτη εξειδίκευσης του δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Περιφέρειας
Ηπείρου σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου» (2012), προβλέπει στην περιοχή μελέτης την
χωροθέτηση ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στη Δ.Ε. Καλπακίου, που θα εξυπηρετεί
ολόκληρη την περιοχή μελέτης: τους Δήμους Πωγωνίου και Κόνιτσας, καθώς και τις Δ.Ε.
του Κεντρικού Ζαγορίου, της Τύμφης και του Παπίγκου του Δήμου Ζαγορίου. Για τον ΣΜΑ
έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου η ΑΕΠΟ υπ. αρ. 100473/4644/31.10.2013. Οι
υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Ζαγορίου (Ανατολικού Ζαγορίου, Βωβούσας) προβλέπεται να
εξυπηρετούνται από τον ΣΜΑ Μετσόβου, για τον οποίο έχει επίσης εκδοθεί ΑΕΠΟ από
την Περιφέρεια Ηπείρου (υπ. αρ. 51478/2585/29.08.2013).

8.8.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ
Δίκτυα ύδρευσης: Οι οικισμοί του Δήμου Πωγωνίου υδρεύονται από πηγές και
γεωτρήσεις. Σε γενικές γραμμές η ποιότητα του νερού είναι καλή. Προβλήματα
παρουσιάζονται στις περιπτώσεις όπου το δίκτυο είναι παλαιό και δεν έχουν υλοποιηθεί
ακόμη έργα αντικατάστασης. Προβλήματα επάρκειας δεν παρουσιάζονται.
Η αποχέτευση των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με τη χρήση απορροφητικών
βόθρων, γεγονός που αποτελεί πηγή ρύπανσης και απειλή για την ποιότητα του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης, σε αρκετούς οικισμούς δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης
των όμβριων υδάτων (πηγή: Επιχ/κο Πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου 2012 – 2014).
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ΥΕΤΟΣ

Σελ.159

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Οι οικισμοί του Δήμου Κόνιτσας υδρεύονται από πηγαία νερά, είτε με φυσική ροή, είτε υπό
πίεση. Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται και γεωτρήσεις. Αν και ο Δήμος διαθέτει
πλούσιο υδατικό δυναμικό, η υδροδότησή του δεν είναι πάντα επαρκής, ενώ σε αρκετές
περιπτώσεις το νερό είναι κακής ποιότητας, είτε λόγω της κακής κατάστασης των
υδροληψιών, είτε του δικτύου. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ είναι δεδομένες οι
ανάγκες του Δήμου Κόνιτσας σε καλής ποιότητας νερό, και θα αυξηθούν μελλοντικά λόγω
της αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού, όπως προβλέπει και το εγκεκριμένο ΓΠΣ (§
Δ.3), εν τούτοις στη μελέτη μεταφοράς νερού από τον Αμάραντο του Δήμου Κόνιτσας στα

Ιωάννινα, που εκπονείται από την Περιφέρεια Ηπείρου, δεν έχει γίνει πρόβλεψη διάθεσης
νερού για την πόλη και τους οικισμούς του Δήμου Κόνιτσας.
Ενέργεια (δίκτυο ΔΕΗ): η κάλυψη του υφιστάμενου δικτύου διανομής της ΔΕΗ είναι
επαρκής στην περιοχή μελέτης και δίνει τη δυνατότητα για άμεση παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας όπου υπάρχει σχετική ζήτηση.
Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών: Στην Κόνιτσα λειτουργεί ψηφιακό αστικό κέντρο που
καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής. Επίσης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου υπάρχει η
δυνατότητα παροχής γραμμών γρήγορης σύνδεσης με το διαδίκτυο (ADSL, κλπ). Το
τηλεφωνικό κέντρο του Καλπακίου είναι ψηφιακό, συνδέεται µε το κέντρο των Ιωαννίνων
µε οπτική ίνα, ενώ οι οικισµοί του ∆ήµου εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Δίκτυο φυσικού αερίου δεν υπάρχει στην περιοχή μελέτης.

8.9. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.9.1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Οι σημειακές πηγές ρύπανσης σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως από
τα αστικά υγρά απόβλητα, την σταυλισμένη κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία/βιομηχανία, τους
χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
Για μεγάλο διάστημα η διάθεση των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Κόνιτσας γινόταν
σε χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης (ΧΑΔΑ), στο κέντρο περίπου του κάμπου της Κόνιτσας,
κοντά στον Αώο. Την τελευταία τετραετία λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Ελληνικού, που εξυπηρετεί
τις ανάγκες ολόκληρης της Π.Ε. Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων
Πωγωνίου, Κόνιτσας και Ζαγορίου. Για τον ΧΑΔΑ Κόνιτσας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
αποκατάστασής του, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην § 8.8.2 της ΜΠΕ, και αυτό θα
ανακουφίσει την περιοχή και το ποτάμιο οικοσύστημα.
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Στην Κόνιτσα υπάρχουν δύο βασικά δίκτυα ομβρίων, ενώ στους υπόλοιπους οικισμούς
του Δήμου οι απορροές των ομβρίων γίνονται επιφανειακά ή με αυλάκια στο περιθώριο
του οδικού δικτύου. Ο Δήμος δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και καλύπτεται
εξ ολοκλήρου από βόθρους (σηπτικούς ή απορροφητικούς), με αποτέλεσμα να δέχονται
πιέσεις τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα
εκπονείται μελέτη του αποχετευτικού δικτύου Κόνιτσας και της εγκατάστασης βιολογικού
καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ). Η κατασκευή του έργου θα λειτουργήσει πολύ θετικά για την
περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής γενικά και ειδικότερα της ποιότητας των
υπογείων υδάτων. Παράλληλα, πρέπει να συνταχθεί μελέτη για την αποχέτευση
ακαθάρτων των οικισμών του Δήμου, στην οποία να εξεταστεί κατά πόσο είναι δυνατή η
ομαδοποίησή τους.
Η αποχέτευση των υγρών αποβλήτων στον Δήμο Πωγωνίου πραγματοποιείται με τη
χρήση απορροφητικών βόθρων, γεγονός που αποτελεί πηγή ρύπανσης και απειλή για την
ποιότητα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Σε

ότι

αφορά

στα

βιοτεχνικά/βιομηχανικά

απόβλητα,

στην

Κόνιτσα

οι

οχλούσες/ρυπαίνουσες μονάδες δεν είναι καταγεγραμμένες, συνεπώς δεν υπάρχουν
στοιχεία για τις ποσότητες και την ποιότητα των αποβλήτων τους.
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι ευαίσθητοι αποδέκτες.
Επισημαίνεται ότι η Εθνική οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς διέρχεται σήμερα από το
εσωτερικό του οικισμού του Καλπακίου, με αποτέλεσμα να διαρρηγνύεται ο οικιστικός
ιστός και να προκαλούνται προβλήματα ηχητικής όχλησης και ρύπανσης.
Σε ό,τι αφορά στις ιχθυοκαλλιέργειες, σημειακές πηγές ρύπανσης υπάρχουν στον ποταμό
Βοϊδομάτη, με υψηλή ένταση πίεσης (ρυπαντικό φορτίο: Ν ≥ 3 tn/έτος).

8.9.2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν δραστηριότητες αξιοποίησης των φυσικών πόρων
πλην των μικρών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, που χωροθετούνται στον ποταμό
Βοϊδομάτη, πριν αυτός ενωθεί με τον ποταμό Αώο, κοντά στον οικισμό Κλειδωνιάς.

8.10. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
8.10.1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικές ρυπαίνουσες εγκαταστάσεις.
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Ο θόρυβος κατά μήκος του έργου προέρχεται κυρίως από την κυκλοφορία των οχημάτων,
ιδίως των βαρέων, φορτηγών και λεωφορείων.
Το έργο βρίσκεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από κατοικημένες περιοχές, εκτός από
τους οικισμούς Καλπακίου, Κλειδωνιάς και Κόνιτσας, τους οποίους διασχίζει.

8.10.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Η περιοχή είναι, στο σύνολό της, ουσιαστικά απαλλαγμένη από ατμοσφαιρική ρύπανση.
Δεν ασκούνται ρυπογόνες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες ενώ, λόγω της
περιορισμένης κλίμακας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι όποιες επιβαρύνσεις από
γεωργικές εργασίες (π.χ. από καύση υπολειμμάτων, ψεκασμούς, κλπ), είναι μικρές και
εστιάζονται στον κάμπο της Κόνιτσας.
Στο άμεσο μέλλον η κατάσταση σε ότι αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
περιβάλλοντος δεν θα αλλάξει.

8.11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
Για τους ίδιους με τους προαναφερόμενους λόγους (απουσία ρυπογόνων εγκαταστάσεων,
χαμηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι), και η ακουστική ρύπανση της περιοχής βρίσκεται σε χαμηλά

επίπεδα. Το ακουστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ήσυχο και ενσωματώνει θορύβους της
καθημερινής ζωής στην ύπαιθρο.

8.11.1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η
ΔΟΝΗΣΕΩΝ
Δονήσεις και ακτινοβολίες δεν υπάρχουν στην περιοχή μελέτης.

8.11.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Τα όρια επιτρεπόμενου θορύβου, αναλόγως της χρήσεως γης, προβλέπονται στο άρθρο
2, παρ. 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α’/6.10.1981) (Π.Δ. περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει).
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8.12. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
8.12.1. ΚΥΡΙΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ

Φυσική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υπάρχει διαχρονικά. Ωστόσο, τις τελευταίες
δεκαετίες η περιβαλλοντική έκθεση σε τεχνητές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία έχει
αυξηθεί ραγδαία, λόγω των εφαρμογών του ηλεκτρισμού και της μεγάλης ανάπτυξης της
ασύρματης τεχνολογίας. Στην Ελλάδα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την
προστασία του κοινού από μη ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ΚΥΑ 53571/3839, «Μέτρα
προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», (ΦΕΚ
1105 Β’/06.09.2000) και ο Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες

διατάξεις», (ΦΕΚ 13 Α’/03.02.2006, άρθρο 31).
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικές πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, όπως οι εγκαταστάσεις βάσης κινητής τηλεφωνίας. Για τις γραμμές υψηλής
τάσης της ΔΕΗ συνιστάται, από το Υπουργείο Υγείας, η τήρηση απόστασης τουλάχιστον
50m. εκατέρωθεν των γραμμών. Στο υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Καλπακίου
προτείνεται η απαγόρευση δόμησης σε απόσταση 50m εκατέρωθεν των γραμμών υψηλής
τάσης, µε εξαίρεση τις γεωργικές αποθήκες.
Στα όρια του Δήμου Κόνιτσας υπάρχουν μόνο κολώνες μεταφοράς χαμηλής τάσης έως
20.000Volt.

8.13. ΥΔΑΤΑ
8.13.1. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (ή Υδατικό Διαμέρισμα GR05
σύμφωνα με την κωδική του αρίθμηση), που αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα (14) Υδατικά

Διαμερίσματα της χώρας. Το Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου έχει εγκριθεί με την ΥΑ 1005/13.09.2013 (ΦΕΚ 2292
Β’/2013).

Το Διαμέρισμα περιλαμβάνει την Περιφέρεια Ηπείρου και πολύ μικρά τμήματα των
Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τα νησιά Κέρκυρα,
Οθωνοί, Ερεικούσα, Παξοί και Αντίπαξοι, που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Τα γεωγραφικά όρια του Διαμερίσματος ορίζονται νότια από τον Αμβρακικό κόλπο,
ανατολικά από τους ορεινούς όγκους Αθαμανικών, οροσειράς βόρειας Πίνδου, Βόιου και
Γράμμου, βόρεια από τα ελληνο - αλβανικά σύνορα και δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος. Το
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Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου έχει έκταση 9.980 τετρ. km, από τα οποία τα 631Km2.
ανήκουν στα Ιόνια νησιά: Κέρκυρα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Παξοί και Αντίπαξοι.

8.13.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται στις λεκάνες απορροής των ποταμών (ΛΑΠ) Αώου
2

2

(κωδικός GR11), έκτασης 2.361 km και Καλαμά (κωδικός GR12), έκτασης 2.523Km . Ο

ποταμός Αώος, που πηγάζει από την Πίνδο, μετά από διαδρομή 70 km. εισέρχεται στο
αλβανικό έδαφος και εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα. Το συνολικό μήκος του είναι 260
km. Οι κυριότεροι παραπόταμοί του είναι ο Δρίνος, ο Σαραντάπορος και ο Βοϊδομάτης. Ο
Σαραντάπορος πηγάζει από το Γράμμο και από τα βόρεια του Σμόλικα, ενώ ο Βοϊδομάτης
από τα νότια της Τύμφης.
Ο ποταμός Καλαμάς πηγάζει από το όρος Δούσκο και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Το
συνολικό μήκος του είναι 115Km. Η έκταση της υδρολογικής λεκάνης του Καλαμά είναι
περίπου 1.900Km2. και σχεδόν το σύνολό της (ποσοστό > 99%) ανήκει σε ελληνικό έδαφος.
Παραπόταμοι του Καλαμά είναι οι Σμόλιτσας, ο Τύριας, ο Γορμός, ο Βελτσιστικός, ο
Κούτσης, ο Μπανιάς, η Λαγκαβίστα και το Καλπακιώτικο ρέμα. Επίσης στον ποταμό
Καλαμά οδηγούνται, μέσω της σήραγγας Λαψίστας, οι απορροές της κλειστής λεκάνης
Ιωαννίνων. Η σήραγγα Λαψίστας εκβάλλει στο ρέμα της Κληματιάς, που συμβάλλει στον
Καλαμά κοντά στο Σουλόπουλο. Η κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στη
ΛΑΠ Καλαμά.
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου (GR11) περιλαμβάνει συνολικά είκοσι δύο (22)
Υδάτινα Σώματα, εκ των οποίων ένα είναι Ιδιαίτερα Τροποποιημένο (ΙΤΥΣ), ενώ η λεκάνη
του Καλαμά περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) Υδάτινα Σώματα, εκ των οποίων δύο (2) είναι
Ιδιαίτερα Τροποποιημένα (ΙΤΥΣ) και τρία (3) ΤΥΣ.
Στην περιοχή μελέτης τα επιφανειακά Υδάτινα Σώματα είναι τα παρακάτω:
Πίνακας 8.15: Επιφανειακά Ύδατινα Σώματα στην περιοχή μελέτης.
Κωδικός
GR0511R0A0101022N
GR0511R0A0200013N
GR0511R0A0204009N
GR0511R0A0204010N
GR0511R0A0204011N
GR0512R000200040N
GR0512R000200041N
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8.13.3. ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, έχει θέσει ως στόχο τη θέσπιση πλαισίου για την προστασία των
υπόγειων υδάτων, που να διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των
υπόγειων υδάτων και να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού. Μια από τις κυριότερες
δράσεις για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, είναι ο χαρακτηρισμός τους σε υδατικά
συστήματα και o προσδιορισμός των χρήσεων και ανθρωπογενών πιέσεων σε αυτά, με
σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου που διατρέχουν να μην πληρούν τους στόχους της
Οδηγίας.
Η λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου (GR11), βάσει των γεωλογικών και
υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της, έχει τρία (3) υπόγεια υδατικά συστήματα, ενώ η
λεκάνη του Καλαμά (GR12) έχει εννέα (9) υπόγεια υδατικά συστήματα.
Στην περιοχή μελέτης τα υπόγεια υδατικά συστήματα, όπως έχουν οριοθετηθεί βάσει του
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης υδάτων της Ηπείρου, είναι τα παρακάτω.
Πίνακας 8.16: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στην περιοχή μελέτης.
Κωδικός
GR0500100
GR0500120
GR0500180
GR050Α190

Ονομασία υπόγειου υδατικού συστήματος
Σύστημα Τύμφης
Σύστημα Κασιδιάρη
Σύστημα Μιτσικελίου – Βελλάς
Σύστημα Πωγωνιανής

8.14. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις στο φυσικό τοπίο της περιοχής συνδέονται κυρίως με τη
γεωργική χρήση του χώρου, και ιδίως την ύπαρξη αρδευόμενης γεωργικής γης µε
δυνατότητα υψηλής απόδοσης στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας. Η κλίμακά τους είναι
περιορισμένη και ενσωματώνεται πλήρως στο φυσικό τοπίο της περιοχής.
Οι πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης είναι μικρές. Είναι ενδεικτικό ότι οι
πιέσεις από ρυπογόνες βιοτεχνίες/βιομηχανίες (βιομηχανική δραστηριότητα) στην περιοχή,
συμμετέχει στην ρύπανση του Υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου, βάσει του
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης, του 2013, μόνο σε ποσοστό 0,2%.
Αντίστοιχα, οι εγκαταστάσεις εσταυλισμένης κτηνοτροφίας συμμετέχουν σε ποσοστό 0,7%
και μόνον οι ιχθυοκαλλιέργειες στον ποταμό Βοϊδομάτη φτάνουν σε ποσοστό 8,2% της
συνολικής ρύπανσης.
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Προκύπτει δηλαδή ότι η περιοχή μελέτης ανήκει σε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, το
οποίο οι προγραμματισμένες προς υλοποίηση δραστηριότητες τα επόμενα άμεσα χρόνια,
δεν προβλέπεται να το διαταράξουν.
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9.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή
ισοδύναμα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος που επικρατούν σε μια
περιοχή.
Οι μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών μιας περιοχής, που προκύπτουν ως
αποτέλεσμα της κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου, μπορεί να είναι θετικές ή
αρνητικές (δηλαδή να αναβαθμίζουν ή να υποβαθμίζουν τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης
περιβαλλοντικής παραμέτρου), αντιστρέψιμες ή μη και άμεσες ή έμμεσες. Απαραίτητη

προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα έργο αποδεκτό ως προς τις επιπτώσεις του στο
περιβάλλον, είναι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις να μην έχουν μόνιμο
χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα οι επιφερόμενες ενδιάμεσες μεταβολές – επεμβάσεις να
γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται εφικτή η αποκατάστασή του.
Για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου απαιτείται: α) ο ακριβής
προσδιορισμός των παραμέτρων του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, όπου
πρόκειται να γίνει η κατασκευή του έργου, β) η γνώση όλων των σταδίων κατασκευής του
έργου, καθώς και των τεχνικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή
τους και γ) η γνώση των συνθηκών λειτουργίας, μετά το πέρας κατασκευής του έργου,
καθώς και οι ενδεχόμενες μελλοντικές τροποποιήσεις αυτού. Τα παραπάνω αποτελούν τα
απαραίτητα προκαταρτικά στάδια, ώστε: α) να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των
προκαλούμενων περιβαλλοντικών μεταβολών και να γίνει η αξιολόγησή τους, β) να
προσδιοριστούν και να περιγραφούν, με ακρίβεια, οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία κατασκευής του έργου και γ)
να προσδιοριστούν και να περιγραφούν, με ακρίβεια, οι απαραίτητες επεμβάσεις – έργα,
ώστε να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το πέρας κατασκευής του έργου και
ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος στο μέλλον.
Οι παράμετροι του περιβάλλοντος που εξετάζονται αφορούν στα κλιματολογικά και
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, στα
γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, στο φυσικό περιβάλλον και στο
ανθρωπογενές

περιβάλλον.

Επιπροσθέτως,

εξετάζονται

οι

κοινωνικοοικονομικές

επιπτώσεις, οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές, στην ποιότητα του αέρα, οι επιπτώσεις
από το θόρυβο, στα ύδατα, καθώς και επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.167

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Το υπό μελέτη έργο αφορά στη βελτίωση του τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσας της Ε.Ο.
Νο20 Ιωαννίνων-Κοζάνης. Ειδικότερα τα υπό μελέτη έργα αφορούν στα κάτωθι:
- Τμήμα Ι, μήκους 15.377,50m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Υποτμήμα ΙΑ, μήκους 8.000m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 8+000m)
 Μικροβελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ1-Κ2) περί τη Χ.Θ. 3+000m
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ3-Κ4) περί τη Χ.Θ. 8+000m
 Υποτμήμα ΙΒ, μήκους 7.377,50m (Χ.Θ. 8+0000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Τροποποίηση της χάραξης σε δύο (2) ελιγμούς, περί τη Χ.Θ. 8+600m έως Χ.Θ.
10+000m και περί τη Χ.Θ. 12+500m έως Χ.Θ.14+200m
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ5) περί τη Χ.Θ. 15+200m
- Τμήμα II, μήκους 11.300m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 11+300m)
 Έργα σήμανσης και ασφάλειας
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ6) στη περιοχή του οικισμού της Καλλιθέας,
περί τη Χ.Θ. 5+400m.

9.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ
ΤΑ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΙ

Το κλίμα μιας περιοχής αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες παραμέτρους του
περιβάλλοντος αφού τόσο η ευδοκίμηση των ειδών της χλωρίδας όσο και η ενδιαίτηση
των ειδών της πανίδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Οι κυριότερες κλιματικές
παράμετροι αφορούν στη θερμοκρασία του αέρα και των μεταβολών της (θερμομετρικό
εύρος, ημερήσια διακύμανση, κ.λπ.), στην υγρασία του αέρα, στα κατακρημνίσματα (ύψος,
ετήσια διακύμανση, συχνότητα βροχόπτωσης, κ.λπ.), στην ηλιακή ακτινοβολία (άμεση, διάχυτη
και ανακλώμενη) και στους ανέμους (διεύθυνση, ταχύτητα, κ.λπ.).

Η κατασκευή του υπό μελέτη έργου, λόγω της φύσης του δεν σχετίζεται με επιπτώσεις σε
κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΑΙ

ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ

Οι μεταβολές στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, αφορούν στις
αναμενόμενες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το βαθμό επέμβασης στο περιβάλλον, στις
αλλαγές της οπτικής ευαισθησίας, της ποικιλομορφίας, του επιπέδου ευαισθησίας και στην
απορροφητική ικανότητα του τοπίου της περιοχής.
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Οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης
αξιολογούνται ως αρνητικές όταν:


Μεταβάλλεται αρνητικά η αισθητική εντός σχεδίου πόλης.



Παρεμποδίζεται, λόγω του υπό εξέταση έργου ή δραστηριότητας, η θέα αξιόλογων
στοιχείων του τοπίου ή μνημείων.



Αποκαλύπτονται μη αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις.



Προκύπτει μη αναστρέψιμη αρνητική αλλαγή της οπτικής εικόνας του τοπίου.



Αναμένεται σταδιακή υποβάθμιση των περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι
εξασφαλίζουν τη δυναμική εξέλιξη της αισθητικής του τοπίου.

Αρνητικές επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά δημιουργούν
έργα ή δραστηριότητες, τα οποία:


Καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις.



Εκτείνονται γραμμικά στο χώρο.



Εκτείνονται καθ’ ύψος.



Δημιουργούν έντονες χρωματικές αντιθέσεις.



Μεταβάλουν το ανάγλυφο.

Το μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων προκύπτει από το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά
των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε μία περιοχή.
Όσον αφορά στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης,
αυτά δεν αναμένεται να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό, καθώς το προτεινόμενο έργο
λαμβάνει χώρα σε υφιστάμενη οδό. Παρόλα αυτά, σε διάφορα σημεία στα οποία η χάραξη
της υπό μελέτη οδού αποκλίνει από την υφιστάμενη, η μορφολογία των πρανών
αναμένεται να αλλάξει δημιουργώντας μεγάλου ύψους ορύγματα και επιχώματα.
Σημειώνεται ότι οι όποιες αλλαγές πραγματοποιηθούν θα συμβάλλουν στην προστασία
και την ανάδειξη του τοπίου, σύμφωνα και με το Ν.3827/2010 “Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης του Τοπίου” (ΦΕΚ 30/Α/25-2-2010).
Σύμφωνα με την Προμελέτη Οδοποιίας, προτείνονται στο τμήμα Ι του υπό μελέτη οδικού
τμήματος, από τη Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m και ειδικότερα στο υποτμήμα ΙΒ,
από Χ.Θ. 8+0000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m, αναμένονται σημαντικότερα τεχνικά έργα,
τα οποία προβλέπεται να επηρεάσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9.1) αναφέρονται τα σημαντικότερα σχεδιαζόμενα
τεχνικά έργα κατά μήκος του υπό μελέτη οδικού τμήματος.
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Πίνακας 9.1: Σημαντικότερα σχεδιαζόμενα τεχνικά έργα, κατά μήκος του υπό μελέτη
οδικού τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσα της Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης.
Χ.Θ.
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(m)

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΙΑ
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0+710

0+910

0+280

0+425

3+145

3+270

3+715

3+910

4+745

4+820

5+330

5+385

5+190

5+205

5+410

5+535

5+685

5+710

6+815

7+000

7+630

7+700

8+275

8+380

8+565

8+700

8+700

8+840

8+950

9+070

9+155

9+180

9+210

9+400

9+070

9+145

7+725

7+800

10+010

10+060

10+010

10+060

10+010

10+060

10+010

10+060

Όρυγμα
δεξιά

~15,5m με
αναβαθμό στα
8,0m

Επίχωμα
~8m
αριστερά
Όρυγμα
13m με αναβαθμό
δεξιά
στα 8,0m
Επίχωμα
~5m
δεξιά
Όρυγμα
~13m
αριστερά
Όρυγμα
~12m
αριστερά
Επίχωμα
~6m
δεξιά
Επίχωμα
~8m
δεξιά
Επίχωμα
~6m
αμφίπλευρο
Όρυγμα
~12m
αριστερά
Όρυγμα
~16m με αναβαθμό
δεξιά
στα 10,0m
ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΙΒ
Όρυγμα
~10m
αριστερά
~28m με 2
Όρυγμα
αναβαθμούς ανά
δεξιά
10,0m
~30m με 2
Όρυγμα
αναβαθμούς ανά
αμφίπλευρο
10,0m
Όρυγμα
~18m με αναβαθμό
δεξιά
στα 8,0m
Όρυγμα
~19m με αναβαθμό
δεξιά
στα 8,0m
Όρυγμα
~15m με αναβαθμό
αμφίπλευρο
στα 8,0m
Επίχωμα
αριστερά
Επίχωμα
αριστερά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
ΥΕΤΟΣ

~6m

~13m
23m
23m
23m
23m
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Χ.Θ.
ΑΠΟ

ΕΩΣ

10+010

10+060

10+010

10+060

10+010

10+060

10+010

10+060

10+010

10+060

13+550

13+710

12+730

13+100

13+700

14+250

14+500

14+600

14+500

14+600

14+780

14+880

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Όρυγμα
δεξιά
Επίχωμα
δεξιά
Επίχωμα
αριστερά
Επίχωμα
αριστερά
Επίχωμα
αριστερά
Όρυγμα
δεξιά

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(m)
23m
23m
23m
23m
23m
~17m με αναβαθμό
στα 8m
~18m
~18m
~15m
~15m
~21m με αναβαθμό
στα 10m

Τα προαναφερόμενα τεχνικά έργα αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στο οπτικό πεδίο
που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα στην περιοχή. Κρίνονται όμως αναγκαία για την
εξασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας του υπό μελέτη οδικού τμήματος.
Στα τεχνικά έργα τα οποία είναι απαραίτητα για την άρτια και σωστή λειτουργία του υπό
μελέτη έργου συγκαταλέγεται και η γέφυρα μήκους περί τα 250m. Η προτεινόμενη γέφυρα
αναμένεται να προκαλέσει οπτική όχληση στην περιοχή δεδομένου ότι αποτελεί τεχνικό
έργο σε περιοχή με ανεπτυγμένη δασική βλάστηση. Ωστόσο η οπτική όχληση αναμένεται
να είναι μικρή διότι η εν λόγω γέφυρα αποτελεί συνέχεια ένος υφιστάμενου οδικού άξονα ο
οποίος έχει εναρμονιστεί στην περιοχή.
Κατά το σχεδιασμό του παρόντος έργου εξετάζεται το ευρύτερο τοπίο για να εκτιμηθεί η
ευαισθησία του. Με την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του τοπίου εξετάζεται η
Οπτική Απορροφητική Ικανότητα αυτού (Ο.Α.Ι.), βάση της οποίας καθορίζεται το μέγεθος
του σχεδιαζόμενου έργου το οποίο θα επηρεάζει την οπτική ακεραιότητα της περιοχής. Με
τον όρο Οπτική Απορροφητική Ικανότητα, όπως αυτή καταγράφηκε από τους Χατζηστάθη
Α. και Ισπικούδη Ι. το 1995 (Προστασία της Φύσης & Αρχιτεκτονική του Τοπίου) , ορίζεται η
σχετική χωρητικότητα ενός τοπίου να δέχεται οργανωμένες δραστηριότητες ανάπτυξης ή
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διαχείρισης και ακόμα να διατηρεί τον οπτικό χαρακτήρα του και την ακεραιότητα της
ποιότητας της θέας του.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την ικανότητα της γης ή του τοπίου να απορροφά
τις τροποποιήσεις είναι η κλίση του εδάφους, η βλάστηση (δυναμικό αναγέννησης και
μικροκλιματικοί παράγοντες), το έδαφος (γονιμότητα εδάφους, πιθανότητα διάβρωσης), η

αντίθεση χρώματος εδαφών και η ποικιλότητα του τοπίου. Με τη χρήση των παραγόντων
αυτών έχει δημιουργηθεί το ακόλουθο σύστημα εκτίμησης της Ο.Α.Ι. για κάθε τοπίο:
Ο.Α.Ι. = Κ (Δ + ΑΒ + ΑΧ +Π)
όπου:
Κ = κλίση εδάφους
Δ = διάβρωση εδάφους
ΑΒ = δυναμικό αναγέννησης βλάστησης
ΑΧ = αντίθεση χρώματος εδάφους
Π = ποικιλότητα του τοπίου
Η βαθμολόγηση του κάθε παράγοντα εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9.2)
όπου ο μεγαλύτερος βαθμός σημαίνει και την υψηλότερη Ο.Α.Ι.
Πίνακας 9.2: Βαθμολόγηση παραγόντων εκτίμησης Ο.Α.Ι.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
(Κ) Κλίση (κυρίαρχος και
καθοριστικός παράγοντας)

(Δ) Διάβρωση εδάφους

(ΑΒ)
Δυναμικό
αναγέννησης βλάστησης
(καλυπτική ικανότητα)
(ΑΧ) Αντίθεση χρώματος
εδάφους
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ
0-5% κλίση
6-15% κλίση
16-30% κλίση
31-60% κλίση
>60% κλίση
Χαμηλό δυναμικό
διάβρωσης
Μέσο δυναμικό
διάβρωσης
Υψηλό δυναμικό
διάβρωσης
Υψηλό δυναμικό
αναγέννησης
Μέσο δυναμικό
αναγέννησης
Χαμηλό δυναμικό
αναγέννησης
Μικρή αντίθεση
Μέση αντίθεση
Μεγάλη αντίθεση

ΥΕΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

(Π) Ποικιλότητα τοπίου –
Χρήσεις γης

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Μεγάλη ποικιλότητα
βλάστησης, ανάγλυφου,
υδάτινων μαζών
Μέση ποικιλότητα
Μικρή ποικιλότητα ή
καθόλου

ΒΑΘΜΟΣ
3

2
1

Από τον ανωτέρω πίνακα (Πίνακας 9.2) συμπεραίνεται ότι οι τιμές της Ο.Α.Ι. ποικίλουν από
4 για [1×(1+1+1+1)] έως 60 για [5×(3+3+3+3)] με αποτέλεσμα η Ο.Α.Ι. να εκτιμάται ως
ακολούθως:
Πίνακας 9.3: Εκτίμηση Οπτικής Απορροφητικής Ικανότητας του τοπίου.
Πολύ Χαμηλή Ο.Α.Ι.

4-15

Χαμηλή Ο.Α.Ι.

16-27

Μέση Ο.Α.Ι.

28-40

Υψηλή Ο.Α.Ι.

41-50

Πολύ Υψηλή Ο.Α.Ι.

51-60

Σύμφωνα με τα παραπάνω (Πίνακες 9.2 και 9.3) εκτιμάται η Ο.Α.Ι. του τοπίου της περιοχής
του εν λόγω έργου.
Το τοπίο της περιοχής μελέτης έχει γενική κλίση εδάφους 6-15% (Κ=4), παρουσιάζει μέσο
δυναμικό διάβρωσης (Δ=2), έχει μέσο δυναμικό αναγέννησης (ΑΒ=2), παρουσιάζει μικρή
χρωματική αντίθεση (ΑΧ=3) και έχει μέση ποικιλότητα βλάστησης (Π=2). Με βάση τα
παραπάνω

και

σύμφωνα

με

τον

τόπο

εκτίμησής

της

Ο.Α.Ι.

υπολογίζεται:

Ο.Α.Ι.=4×(2+2+3+2)=36 ή μέση Ο.Α.Ι.

9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γεωτεκτονικά η περιοχή μελέτης τοποθετείται στην Αδριατικοϊόνιο ή απλά Ιόνιος ζώνη.
Η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/115/9ΦΝ.275/03 τροποποίησης του ΕΑΚ 2000, η
περιοχή μελέτης ανήκει στη ζώνη Ι που παρουσιάζει μικρή σεισμική δραστηριότητα.
Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των μεταβολών που δύναται να προκληθούν στη
γεωλογία, στα τεκτονικά και στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου,
εξετάζονται οι αλλοιώσεις στην εξωτερική επιφάνεια των γεωλογικών σχηματισμών, η
όποια φόρτιση ή αποφόρτιση των γεωλογικών σχηματισμών, οι αλλαγές στις
γεωμορφολογικές διεργασίες και οι αλλοιώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά.
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Οι γεωλογικοί σχηματισμοί από τους οποίους διέρχεται η υπό μελέτη οδός είναι οι
σύγχρονες προσχώσεις (al), οι κώνοι κορημάτων (sc1), η ερυθρογή (tr), τα παλαιά
κορήματα (sc2), οι παλαιές πυριτικές προσχώσεις (sc3) & (Q.ch), ο αδιαίρετος Φλύσχης (Fi),
οι υπολιθογραφικοί ασβεστόλιθοι (e-k), οι ασβεστόλιθοι (K8s-k) & (Ks.k), οι ασβεστόλιθοι
Βίγλων (Js-k8i-k) και οι σχιστόλιθοι με Ποσειδωνίας (J-sh).
Από την κατασκευή του έργου δεν δύναται να προκληθούν αλλαγές στη γεωλογική
διάταξη των πετρωμάτων. Κατά τη φάση κατασκευής οι επιπτώσεις που αναμένονται στο
έδαφος και το υπέδαφος της περιοχής σχετίζονται κυρίως με τις προγραμματιζόμενες
χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες, το ύψος και την έκταση των επιχωμάτων
και των ορυγμάτων, καθώς και την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος εδάφους στα
τμήματα της οδού που προβλέπεται νέα χάραξη.
Η κατασκευή οδικών έργων δημιουργεί τομές στο φυσικό έδαφος και επιφάνειες που
μένουν ακάλυπτες και εκτεθειμένες στη δράση των ομβρίων υδάτων. Σε λοφώδεις ή
ημιορεινές περιοχές με απότομες κλίσεις φυσικού εδάφους, οδικές χαράξεις που δεν
παρακολουθούν τις ισοϋψείς και το φυσικό έδαφος ανάγλυφο και προσαρμόζονται με
ήπιες κλίσεις ερυθράς μπορούν να δημιουργήσουν βαθιές τομές και να προκαλέσουν
διάβρωση εδάφους σε πρανή που δεν είναι προστατευμένα με κατάλληλα μέτρα.
Η διάβρωση του εδάφους είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα δυσάρεστο και επικίνδυνο σε
λοφώδεις ή ορεινές περιοχές, όπου ο εδαφικός μανδύας, συνήθως μικρού πάχους,
καλύπτει το βραχώδες υπόβαθρο. Η απομάκρυνση του μανδύα, σε συνδυασμό με την
καταστροφή της βλάστησης, απογυμνώνει φυσικά και τεχνητά πρανή, με αποτέλεσμα, την
εξαφάνιση

της

φυτοκάλυψης

και

των

έμβιων

οργανισμών

και

τη

σοβαρή

αποσταθεροποίηση του οικοσυστήματος.
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, λόγω της φύσης αυτού, δεν αναμένονται ιδιαίτερες
επιπτώσεις στο έδαφος και το υπέδαφος της περιοχής από τη λειτουργία του.
Ενδεχομένως μικρές επιπτώσεις δύναται να προκύψουν από τα υπολείμματα της
κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως λιπαντικά κ.λπ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι δυνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και
λειτουργία του υπό μελέτη έργου, στο έδαφος και υπέδαφος της περιοχής, εκτιμώνται ως
προς το είδος αρνητικές, ως προς το μέγεθος μεγάλες και ως προς την έκταση τοπικές.
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Η υπό μελέτη οδός ανήκει ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της και σύμφωνα με τις
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε. – ΛΚΟΔ) στην ομάδα Α με λειτουργική βαθμίδα
ΙΙ (οδική σύνδεση μεταξύ νομών/επαρχιών). Σύμφωνα με τη μελέτη οδοποιίας, τμήματα της
οδού θα εδραστούν σε επιχώματα, ενώ σε τμήματα αυτής θα δημιουργηθούν ορύγματα.
Το σύνολο των εκσκαφών, υπολογίζεται περί τα 972.290m3, οι οποίες θα καλύψουν τις
επιχώσεις οι οποίες εκτιμώνται σε 500.000m3, τα περίσσια υλικά των εκσκαφών, τα οποία
υπολογίζονται περί τα 472.300m3, κατατάσσονται στην κατηγορία 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ στις κατηγορίες:


17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα
πίσσας



17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
17 03 01



17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου και σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, μέρος της
περίσσειας των εκσκαφών, θα διατεθεί για την κάλυψη τυχόν αναγκών τους σε δάνεια
υλικά, την τότε χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι ποσοστό της τάξης του
10% της περίσσειας των εκσκαφών, δύναται να οδηγηθεί είτε για τον ανωτέρω σκοπό, είτε
για εναλλακτική διαχείριση σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την
Κ.Υ.Α.

36259/1757/Ε103/2010

(ΦΕΚ

1312/Β/2010).

Από

μία

πρώτη

διερεύνηση

διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υφίστανται, στην παρούσα χρονική
περίοδο, αδειοδοτημένα Συλλογικά Συστήματα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων. Στην παρούσα χρονική περίοδο, εντός των ορίων της Περιφέρειας
Ηπείρου υφίστανται σαράντα (40) αδειοδοτημένες μονάδες συλλογής, προσωρινής
αποθήκευσης και μεταφοράς αδρανών υλικών, εκ των οποίων δύο (2) εξ αυτών έχουν
έδρα τα Ιωάννινα. Το υπόλοιπο ποσοστό της περίσσειας των εκσκαφών, της τάξης του
90%, δύναται να οδηγηθεί για την αποκατάσταση εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής,
που χωροθετείται περί τη Χ.Θ. 7+000, της υπό μελέτη οδού.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, για την υλοποίηση του έργου, εκτιμάται ότι το σύνολο των
δανείων υλικών είναι της τάξης των 500.000m3. Ο εφοδιασμός των υλικών αυτών που θα
χρειαστούν για τις ανάγκες του έργου θα πραγματοποιηθεί από τα υλικά εκσκαφών τα
οποία κρίνονται κατάλληλα.

9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βασικά κριτήρια καθορισμού της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν τα ακόλουθα:
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-

Η διατήρηση αναλλοίωτης της έκτασης των δασών και των δασικών εκτάσεων.

-

Η προστασία της φύσης και του τοπίου, της βιολογικής ποικιλομορφίας, καθώς και
των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.

-

Η αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης διαταραχής, η οποία είναι δυνατό να επηρεάσει
την οικολογική ισορροπία και να προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

-

Η διατήρηση της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος τόσο στην απλή μορφή της
ως αειφορία των καρπώσεων, όσο και επεκτεινόμενη στις λειτουργίες και υπηρεσίες
που προσφέρουν.

Η αξιολόγηση των συνεπειών της κατασκευής και λειτουργίας του έργου στη χλωρίδα, την
πανίδα και το οικοσύστημα της περιοχής συνίσταται α) στην αποτίμηση των άμεσων
μεταβολών που θα προκληθούν στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που ενδημούν
στην περιοχή (μεταβολές στον πληθυσμό, αναπαραγωγή, κ.λπ.) και β) στην αποτίμηση των
μεταβολών που θα προκληθούν στις χωρικές ενότητες που αποτελούν τα ενδιαιτήματα
των οργανισμών αυτών (κάλυψη εδάφους, μεταβολές στην ποσότητα και ποιότητα των φυσικών
πόρων, κ.λπ.).

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές προστασίας και διατήρησης της αυτοφυούς χλωρίδας και
άγριας πανίδας (Ν.1650/1986), ελέγχονται όλες οι επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου στην
πανίδα και τους βιότοπούς της. Αξιολογούνται οι συνθήκες και τα φαινόμενα που θα
επηρεάσουν γενικά τη βλάστηση και την πανίδα και ειδικά τα συγκεκριμένα είδη φυτών και
ζώων που ενδημούν, κυρίως αυτά που ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία.
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι εργασίες που δύναται να επηρεάσουν αρνητικά
την χλωρίδα της περιοχής είναι:
-

η καταστροφή των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση τροφής,
ανάπαυσης και αναπαραγωγής των ειδών,

-

η σκόνη και

-

ο θόρυβος.

Στην άμεση περιοχή επέμβασης υπάρχουν ενδιαιτήματα με δενδρώδη βλάστηση. Το
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής θα πραγματοποιηθεί σε λοφώδεις εκτάσεις
με κύρια χρήση γης τις δασικές εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από πλούσια
πανίδα και χλωρίδα καθώς και από έντονη αλληλεπίδραση των συνιστώντων στοιχείων.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή οδικών έργων, σε οικοσυστήματα
δασικού τύπου, μπορούν να διακριθούν σε άμεσες και έμμεσες.
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Ως άμεσες ορίζονται:
-

η κατάληψη επιφάνειας, η οποία εξαρτάται από τον τύπο της οδού

-

ατυχήματα παράσυρσης ζώων

Ως έμμεσες ορίζονται:
-

η δημιουργία δευτερευουσών οδών συνδετήριων οδών που οδηγεί σε αποψίλωση

-

μεταβολή των συνθηκών ατμοσφαιρικής ποιότητας και φωτισμού στα σύνορα των
δασικών εκτάσεων

-

διατάραξη της δίαιτας των υδάτων.

Όσον αφορά στις επιδράσεις του θορύβου στην πανίδα, αυτές κυμαίνονται από
ασήμαντες μέχρι μεγάλες, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια του θορύβου, το είδος
της πανίδας, την απόσταση από την πηγή θορύβου, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται
το είδος κ.α. Ο θόρυβος κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου,
αναμένεται να αποτελέσει βραχυχρόνια όχληση για την πανίδα της ευρύτερης περιοχής
και επίσης τονίζεται ότι στην άμεση περιοχή επέμβασης δεν παρατηρούνται σπάνια ή
απειλούμενα είδη αυτής.
Κατά τη λειτουργία της οδοποιίας ενδεχόμενες αιτίες όχλησης όπως:
- ο θόρυβος,
- η μόλυνση,
- η διατάραξη από ανθρώπους,
- η απομόνωση και οι μετακινήσεις,
δεν θα υπερβούν τις υφιστάμενες, καθώς το έργο πρόκειται για βελτίωση υφιστάμενης
οδού.
Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται σημαντικές οχλήσεις στην πανίδα. Η κίνηση
οχημάτων στην οδό αναμένεται ότι δεν θα παρουσιάσει αύξηση σε σύγκριση με τα
σημερινά επίπεδα, ενώ επιπλέον δεν αναμένεται να παρουσιαστεί αύξηση του
κυκλοφοριακού φόρτου.

9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΡΘΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
9.6.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Το υπό μελέτη έργο αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στις υφιστάμενες χρήσεις γης, στα
σημεία στα οποία προβλέπεται τροποποίηση της χάραξης, στους κόμβους που
προβλέπεται να δημιουργηθούν καθώς και στις τοπικές οδούς σύνδεσης εγκαταστάσεων
γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αναμένεται να βελτιωθούν.
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Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα έργα που προτείνονται, για την βελτίωση του υπό μελέτη
οδικού τμήματος, αναμένεται να θα προκαλέσουν κάλυψη σημαντικών εκτάσεων γης,
κυρίως στην περιοχή όπου προβλέπονται οι δύο (2) μεγάλοι ανακάμπτοντες ελιγμοί.
Στην περιοχή των ανακάμπτοντων ελιγμών, λόγω της έντονης διαφοροποίησης του
ανάγλυφου αναμένεται η κάλυψη σημαντικών εκτάσεων γης σε θέσεις στις οποίες
προέκυψαν δυσμενείς διατομές. Κατά τη φάση της Προμελέτης Οδοποιίας εξετάστηκαν
διάφορες εναλλακτικές λύσεις τόσο για την χάραξη του τμήματος της οδού στην περιοχή
των ελιγμών όσο και για τη διαμόρφωση των πρανών ορυγμάτων και των επιχωμάτων,
επιλέχθηκε παρόλα ταύτα η λύση της χάραξης με την παρουσία των δυσμενών διατομών
–και κατ' επέκταση της κάλυψης σημαντικών εκτάσεων γης- διότι προβλέφθηκε η
ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του υπό μελέτη οδικού τμήματος.
Οι εκτάσεις στις οποίες αναμένεται να τροποποιηθούν οι χρήσεις γης είναι κατά κύριο
λόγω ορεινές περιοχές οι οποίες καλύπτονται από δέντρα. Για το σύνολο της περιοχής
επέμβασης που θα θιγεί από το έργο, σε μελλοντικά στάδια αναμένεται να γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ή προβλήματα ιδιοκτησιακά.

9.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ

Από την κατασκευή έργων οδοποιίας επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα το κοινωνικό
περιβάλλον της περιοχής. Η σημαντικότερη επιδράση στο κοινωνικό περιβάλλον είναι ο
διαχωρισμός (severance), η δυσχέρεια προσέγγισης σε τοπικές δραστηριότητες καθώς και
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη κατά τη φάση της
μελέτης επαρκών συνδέσεων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές μετακινήσεις.
Το υπό μελέτη έργο δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρθρωση και τις λειτουργίες
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου αναμένεται να δοθούν κίνητρα για τη διατήρηση και
ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή καθώς και τη
διακρατική κυκλοφορία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Αυτό αναμένεται να αποτελέσει
ανάχωμα στις πιέσεις που δέχεται το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
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9.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η κατασκευή μίας οδού επηρεάζει την πολιτιστική κληρονομία άμεσα και έμμεσα. Άμεση
επιρροή και επίπτωση, συμβαίνει όταν η οδός διέρχεται από συγκεκριμένη περιοχή με
συνέπεια την καταστροφή πολιτιστικών στοιχείων. Έμμεση, είναι η επίπτωση όταν αυτή
συνεπάγεται καταστροφικές συνέπειες λόγω δευτερογενούς επίδρασης, όπως π.χ.
ρύπανση της ατμόσφαιρας στη γειτονία κτισμάτων, δυσχέρανση στην προσπέλαση ή
αξιοποίηση μνημείου.
Στην πολιτιστική κληρονομία υπάγονται όχι μόνον αρχαιολογικοί χώροι ή μεμονωμένα
κτίσματα αλλά και νεότερα τα οποία έχουν κριθεί διατηρητέα.
Η περιοχή μελέτης δεν ανήκει σε κάποια ζώνη προστασίας αρχαιολογικών, πολιτιστικών
και ιστορικών χώρων. Επιπλέον, στην περιοχή επέμβασης δεν υπάρχουν ορατά ίχνη
μνημείων ή αρχαιοτήτων. Ωστόσο, κατά την κατασκευή του έργου, εφόσον βρεθεί κάποιο
αρχαιολογικό ίχνος, θα πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία
και θα γνωμοδοτήσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία κατασκευής του έργου
θα πειθαρχήσει στις οδηγίες της.

9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αύξηση ή μείωση στην πληθυσμιακή
πυκνότητα της περιοχής, αλλά αναμένεται να επηρεάσει τις κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες του.
Προσωρινή αύξηση του πληθυσμού των οικισμών της περιοχής ίσως παρατηρηθεί κατά
τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η οποία θα οφείλεται στο εργατικό δυναμικό που θα
απασχοληθεί. Το προσωπικό θα προέρχεται είτε από άτομα της ευρύτερης περιοχής είτε
εκτός αυτής, με μέριμνα του εργολάβου - ανάδοχου του έργου.
Μετά την περάτωση του έργου, αναμένονται θετικές επιπτώσεις στους οικισμούς και στο
ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, καθώς με τη βελτίωση της οδού είναι
προφανής η βελτίωση των συνθηκών προσπελασιμότητας της περιοχής επέμβασης.
Στο σημείο αυτό τονίζεται, ότι πρώτα θα βελτιωθεί, σε όλο τη μήκος της, η υπό μελέτη
οδός και μετά θα καταργηθούν τα τμήματα στα οποία προβλέπεται νέα χάραξη αυτής.
Κρίνεται επιβεβλημένο να τηρηθεί το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα και να μην διακοπεί η
κυκλοφορία της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, καθώς η περιοχή αποτελεί ακριτική ζώνη και
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δεν πρέπει να διακοπεί η σύνδεσή της με τα Ιωάννινα και κατ’ επέκταση με την υπόλοιπη
Ελλάδα.

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στο υπό μελέτη τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Καλπάκι - Κόνιτσα)
συμβάλουν διάφοροι οδοί όπως:


H οδός προς Αρίστη Πάπιγκο (περί το 3οKm)



Η οδός προς άνω Ραβένια-Μαυροβούνι



Η οδός προς Γεροπλάτανο-Βασιλικό-Μονή Μολυβδοσκέπαστη-Μεθοριακό Σταθμό
Μέρτζιανης



Ημιτελής οδός προς Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο



Η οδός προς Αρίστη-Πάπιγκο (περί το 9οKm)



Οδοί προσβάσεως σε ιδιοκτησίες



Η οδός προς Καλλιθέα (στο Τμήμα II).

Οι παραπάνω οδοί με εξαίρεση την οδό προς Μέρτζιανη καθώς και τις οδούς
προσβάσεως σε ιδιοκτησίες, έχουν χαρακτήρα σύνδεσης οικισμών και λειτουργικά
κατατάσσονται στην κατηγορία ΑIV. Η οδός προς Μέρτζιανη, έχει χαρακτήρα σύνδεσης
ευρύτερων περιοχών, με την έννοια της εξυπηρέτησης δευτερεύουσας διακρατικής
σύνδεσης με την Αλβανία και θα μπορούσε να θεωρηθεί κατατασσόμενη στην κατηγορία
ΑΙΙΙ. Οι οδοί προσβάσεως σε ιδιοκτησίες χαρακτηρίζονται οδοί ομάδας Α, λειτουργικής
βαθμίδας V/VI, αγροτικές ή δασικές οδοί.
Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας τμήματα των ανωτέρω οδών
αναμένεται να βελτιωθούν λόγω της κατασκευής των ισόπεδων κόμβων που θα
κατασκευαστούν για την σύνδεση των οικισμών της περιοχής καθώς και των οδών
προσβάσεως σε ιδιοκτησίες για την υψομετρική ταύτιση αυτών με την υπό μελέτη οδό.
Συνεπώς, αναμένεται θετική επίδραση στις τεχνικές υποδομές της περιοχής, με την
ολοκλήρωση και λειτουργία του υπό μελέτη έργου.
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9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ

ΠΙΕΣΕΙΣ

ΣΤΟ

Η φύση του έργου δεν σχετίζεται με ενίσχυση των υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων
στο περιβάλλον, ενώ δεν θα δημιουργηθούν νέες πιέσεις στο περιβάλλον από τη
λειτουργία του υπό μελέτη έργου.

9.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζονται και αξιολογούνται οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις
των ρύπων της ατμόσφαιρας που προκαλούνται από το έργο τόσο κατά τη φάση
κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, οι όποιες επιπτώσεις, εντοπίζονται στους
αέριους ρύπους που θα παραχθούν ως προϊόντα της καύσης πετρελαίου (ΝΟx, αιθάλη,
υδρογονάνθρακες, CO, SO2 και αλδεΰδες) από τα μηχανήματα κατασκευής.

Στις επιπτώσεις που προέρχονται από τη λειτουργία του εργοταξίου συγκαταλέγεται και η
δημιουργία σκόνης από τις εκσκαφές, τις εκφορτώσεις και τις αποθέσεις των υλικών
κατασκευής. Η ποσότητα της σκόνης που θα παραχθεί εξαρτάται από τον τρόπο
εκσκαφής, τα υλικά εκσκαφής καθώς και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που θα
επικρατούν στην περιοχή κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου. εκτιμάται ότι οι
μέγιστες ημερήσιες τιμές δεν θα ξεπερνούν το όριο του 24ώρου της Ελληνικής
Νομοθεσίας των 250μg/m3. Με το πέρας των εργασιών όμως, αυτές οι επιπτώσεις δεν θα
υφίστανται πλέον. Εκτιμάται ότι επιπτώσεις τέτοιου είδους από την κατασκευή του έργου
θα είναι ελάχιστες.
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, το περιβάλλον του αέρα, αναμένεται να επιβαρυνθεί
από εκπομπές αέριων ρύπων που θα προέρχονται τόσο από τα επιβατικά οχήματα όσο
και από τα φορτηγά, καθώς αναμένεται αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω των
ευμενέστερων συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
Οι ρυπογόνες ουσίες δεν αναμένονται μόνο από τα καυσαέρια, αλλά και από άλλα
τμήματα των οχημάτων, όπως είναι η μηχανή και η δεξαμενή καυσίμων. Εντούτοις, η
συμμετοχή των πηγών αυτών είναι ελάχιστη και δεν υπολογίζεται στις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του έργου.
Ως ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, που οφείλονται στον κινητήρα (καύση) των οχημάτων
θεωρούνται τα κάτωθι:
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Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
To μονοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το προϊόν των ατελών καύσεων οργανικών ουσιών,
όταν είναι ανεπαρκής η τροφοδοσία σε οξυγόνο. Είναι αέριο άχρωμο, άοσμο και
ελαφρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το CO, λόγω της μεγάλης ταχύτητας διάχυσής
του, αποτελεί κύριο πρόβλημα της περιοχής που εκπέμπεται και η παρουσία του στο
ύψος των αναπνευστικών οδών του ανθρώπου οφείλεται αποκλειστικά στην κίνηση των
οχημάτων.
Οξείδια του αζώτου (NOX)
Τα σπουδαιότερα οξείδια του αζώτου, τα οποία αποτελούν σημαντικούς ρυπαντές της
ατμόσφαιρας είναι το μονοξείδιο (ΝΟ) και το διοξείδιο (ΝΟ2) του αζώτου.
Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) παράγεται με απευθείας αντίδραση ατμοσφαιρικού
οξυγόνου και αζώτου σε υψηλή θερμοκρασία και βαθμιαία οξειδώνεται σε διοξείδιο του
αζώτου. Είναι αέριο άχρωμο, άοσμο και με μικρή τοξικότητα.
Το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) σε πολύ μεγάλο ποσοστό σχηματίζεται από το ΝΟ μέσα
από μια σειρά φωτοχημικών αντιδράσεων. Η παρουσία του συνδέεται στενά με την αστική
δραστηριότητα και με την ηλιακή ενέργεια που παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές το
καλοκαίρι παρά το χειμώνα.
Υδρογονάνθρακες (HCs)
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό οργανικών ενώσεων που αποτελούνται
από υδρογόνο και άνθρακα. Οι ελαφροί υδρογονάνθρακες προέρχονται από τη μεταφορά
και αποθήκευση υγρών καυσίμων (βενζίνη κ.α.). Οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες
σχηματίζονται από την ατελή καύση των υγρών καυσίμων, εκπέμπονται από τις εξατμίσεις
των αυτοκινήτων, απορροφώνται από τα αιωρούμενα σωματίδια και περιέχουν
καρκινογόνες ουσίες, όπως βενζοπυρένιο, που προκαλεί καρκίνο στον πνεύμονα.
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο χωρίς χρώμα, οσμή και είναι βαρύ. Θεωρείται
ατμοσφαιρικός ρύπος, αλλά με την παρουσία της υγρασίας μετατρέπεται σε ανθρακικό
οξύ, το οποίο μπορεί να προσβάλλει τα πετρώματα. Επιπλέον, η συνεχής αύξηση του
CO2 στην ατμόσφαιρα, εξαιτίας των καύσεων, έχει επισημανθεί σαν κίνδυνος για την
άνοδο της θερμοκρασίας της γης.
Διοξείδιο του θείου (SO2)
Το διοξείδιο του θείου προέρχεται από την καύση υγρών και στερεών καυσίμων, τα οποία
περιέχουν θείο, σε περιεκτικότητα που φτάνει το 10% για τα στερεά καύσιμα. Από
ηφαιστειακές δράσεις εκπέμπεται το 80% της ποσότητας που ελκύεται στην ατμόσφαιρα
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συνολικά. Το υπόλοιπο 20% προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα καύσιμα υλικά και κατά
δεύτερο λόγο από τις βιομηχανικές δραστηριότητες.
Μικροσωματίδια, όπως σκόνη και καπνός (TSP)
Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν τον πιο προφανή αλλά και πιο σύνθετο τύπο
ρυπαντή. Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στο μέγεθος, στη χημική σύσταση
και στο σχήμα. Σύμφωνα με τον πίνακα του Stanford Research Institute ως «σκόνες»
θεωρούνται τα στερεά σωματίδια με μέγεθος από 1μm μέχρι εκατοντάδες μικρών και ως
«καπνός» τα σωματίδια με μέγεθος μικρότερο του 1μm. Από την κυκλοφορία των
οχημάτων, οι κύριες πηγές παραγωγής μικροσωματιδίων είναι οι εξατμίσεις και η τριβή
των ελαστικών και της ασφάλτου.
Οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργία
της υπό μελέτη οδού, τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση, όσο και μετά τη βελτίωση της
υπό μελέτη οδού, υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος EMOS (Αρ. Σχεδίων
6.3 & 6.4). Για την περιγραφή του τρόπου διασποράς – διάχυσης των καυσαερίων που

δημιουργούνται από έναν αυτοκινητόδρομο, το προαναφερθέν πρόγραμμα χρησιμοποιεί
το μοντέλο HIWAY που είναι ένα Γκαουσιανό μοντέλο και το οποίο έχει ευρεία εφαρμογή
για γραμμικές πηγές ρύπων.
Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται το Γκαουσιανό μοντέλο είναι οι κάτωθι:
-

Από πειράματα που έγιναν παρατηρήθηκε ότι οι προβλεπόμενες από το μοντέλο
τιμές ήταν σε μεγάλη συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα

-

Το μοντέλο είναι απλό στο μαθηματικό χειρισμό του

-

Στο αντικείμενο της μελέτης υπεισέρχονται πολλές διαφορετικές παράμετροι, οι
οποίες καθιστούν το φαινόμενο εξαιρετικά πολύπλοκο και το προτεινόμενο μοντέλο
προσεγγίζει σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόβλημα

-

Σχετικά με άλλες μεθόδους το Γκαουσιανό μοντέλο περιέχει συγκριτικά ένα μικρό
μόνο ποσό εμπειρισμού στα τελικά στάδια υπολογισμών.

Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εκπομπή των ρύπων από τα οχήματα ποικίλουν.
Κατά τον υπολογισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση του προγράμματος
ΕΜΟS λήφθηκαν υπόψη αυτοί οι παράγοντες και είναι οι κάτωθι:
-

ο τύπος του οχήματος, όπου διακρίνονται σε επιβατικά, φορτηγά και μοτοσικλέτες,

-

το σύστημα ανάμειξης καυσίμου - οξυγόνου, όπου ο λόγος αέρα / καυσίμου
επηρεάζεται σημαντικά από το σύστημα ανάφλεξης,

-

η ταχύτητα, στην οποία λαμβάνονται υπόψη και οι αλλαγές της (επιτάχυνση επιβράδυνση)
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-

η γεωμετρία της οδού,

-

η ηλικία, ο βαθμός συντήρησης των οχημάτων και η ύπαρξη καταλυτών,

-

ο τρόπος οδήγησης, δηλαδή η συχνή μεταβολή της ταχύτητας έχει ως συνέπεια τη
μεταβολή των εκπομπών ρύπων και

-

η κατανάλωση καυσίμων, η οποία όσο αυξάνεται τόσο αυξάνει και η εκπομπή ρύπων.

Οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου
για ορισμένες αποστάσεις από την οδό και για διάφορα σενάρια λειτουργίας, δεν είναι
ανησυχητικοί. Οι τιμές των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων που υπολογίσθηκαν
(Πίνακες 9.4 & 9.5) ακόμα και για τη δυσμενέστερη περίπτωση, βρίσκονται πολύ πιο κάτω

τόσο από τα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας, όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(Π.Ο.Υ.) .

Για την εκτίμηση των ατμοσφαιρικών ρύπων κατά τη λειτουργία του υπό βελτίωση οδικού
τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσα, της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης έγιναν οι αναγκαίες
παραδοχές έτσι ώστε να προβλέπεται η χειρότερη περίπτωση κυκλοφοριακού φόρτου. Για
την επίλυση με το πρόγραμμα EMOS επιλέχθηκαν ουδέτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες σε
συνθήκες άπνοιας και μέση θερμοκρασία ανέμου 50C.
Εξετάστηκαν δύο (2) σενάρια κυκλοφορίας.
-

Σενάριο 1: για την υφιστάμενη κατάσταση (2015), όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος
υπολογίζεται σε 2.000 οχήματα ανά ημέρα (και προς τις δυο κατευθύνσεις).

-

Σενάριο 2: για μελλοντική κατάσταση μετά τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού και τη
διαμόρφωση των Ισόπεδων Κόμβων (Ι/Κ), όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος
υπολογίζεται σε 3.000 οχήματα ανά ημέρα. Στο σενάριο αυτό ελήφθησαν υπόψη και
οι διαμορφούμενοι κόμβοι (ΙΚ Κ1-Κ2, Ι/Κ Κ3-Κ4 & ΙΚ Κ5).

Λαμβάνεται ότι το 10-20% των οχημάτων είναι βαρέα και τα υπόλοιπα επιβατικά.
Θεωρείται ότι το 95% του συνολικού αριθμού των οχημάτων είναι καταλυτικά. Η ταχύτητα
σε κάθε σημείο της κύριας οδού υπολογίζεται σε 90Km/h, ενώ στους κόμβους η ταχύτητα
ελήφθη ίση με 60Km/h.
Στον πίνακα 9.4 εμφαίνονται οι συγκεντρώσεις των ρύπων για διάφορες καμπύλες
αναφοράς. Σε κάθε καμπύλη αναφοράς, αντιστοιχούν διάφορες συγκεντρώσεις ρύπων,
ενώ η ισοδιάσταση των καμπυλών αναφοράς επιλέχθηκε έτσι ώστε οι τιμές αυτών να είναι
διακριτές και να εμφανίζεται όλο το εύρος των τιμών των ρύπων.
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Πίνακας 9.4: Συγκεντρώσεις ρύπων για κυκλοφοριακό φόρτο 2.000 οχημάτων ανά
ημέρα.
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

CO
3
(μg/m )

NO2
3
(μg/m )

VOC
3
(μg/m )

SO2
3
(μg/m )

PM
3
(μg/m )

100

1,9

0,3

0,2

0

0

200

3,8

0,7

0,5

0,1

0,1

300

5,7

1,0

0,7

0,1

0,1

400

7,7

1,3

1,0

0,1

0,2

500

9,6

1,7

1,2

0,1

0,2

600

11,5

2,0

1,5

0,2

0,2

700

13,4

2,4

1,7

0,2

0,3

800

15,3

2,7

2,0

0,2

0,3

900

17,2

3,0

2,2

0,3

0,3

10.000

200

160

250

250

8

1

3

24

24

Π.Ο.Υ.

Ε.Ε.

Η.Π.Α.

Ε.Ε.

Ε.Ε.

3

ΟΡΙΑ (μg/m )
ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ (hr)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Πίνακας 9.5: Συγκεντρώσεις ρύπων για κυκλοφοριακό φόρτο 3.000 οχημάτων ανά
ημέρα.
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

CO
3
(μg/m )

NO2
3
(μg/m )

VOC
3
(μg/m )

SO2
3
(μg/m )

PM
3
(μg/m )

200

3,8

0,7

0,5

0,1

0,1

400

7,7

1,3

1,0

0,1

0,2

600

11,5

2,0

1,5

0,2

0,2

800

15,3

2,7

2,0

0,2

0,3

1000

19,1

3,4

2,4

0,3

0,4

1200

23,0

4,0

2,9

0,3

0,5

10.000

200

160

250

250

8

1

3

24

24

Π.Ο.Υ.

Ε.Ε.

Η.Π.Α.

Ε.Ε.

Ε.Ε.

3

ΟΡΙΑ (μg/m )
ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ (hr)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Η μέγιστη συγκέντρωση που παρατηρείται στην δυνητική περίπτωση της κυκλοφορίας
3.000 οχημάτων την ημέρα για το CO είναι 23,0μg/m3 που είναι σε πολύ χαμηλότερα
επίπεδα σε σχέση με τα όρια του Π.Ο.Υ. με 10.000μg/m3. Για το NO2 προέκυψε μέγιστη
συγκέντρωση της τάξεως των 4,0μg/m3, η οποία είναι και αυτή πολύ πιο κάτω από τα όρια
της Ε.Ε. με 200μg/m3. Η μέγιστη τιμή για τα PM ανέρχεται στα 0,5μg/m3 που είναι
μικρότερη της Ε.Ε. με 250μg/m3. Η μέγιστη συγκέντρωση του SO2 είναι 0,3μg/m3, πολύ
μικρή σε σύγκριση με τα όρια της Ε.Ε. που είναι 250μg/m3. Τέλος η μέγιστη συγκέντρωση
των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) είναι 2,9μg/m3 κατά πολύ μικρότερη από το
όριο των Η.Π.Α 160 μg/m3.
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Το σύνολο των ανωτέρω εμφαίνονται στα σχέδια "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισορρυπαντικές
Καμπύλες - Υφιστάμενη Κατάσταση" (Αρ. Σχεδίου 6.3) και Χάρτης Επιπτώσεων Ισορρυπαντικές Καμπύλες - Μετά τη βελτίωση της οδού" (Αρ. Σχεδίου 6.4).
Από το σύνολο των ανωτέρω γίνεται φανερό ότι οι αποδέκτες των αέριων ρύπων θα
επιβαρυνθούν σε επίπεδο που βρίσκεται πολύ κάτω των ανεκτών ορίων.
Επιπλέον, είναι πιθανό να δημιουργηθούν επιτόπου κάποιες δυσάρεστες οσμές από την
καύση του πετρελαίου κίνησης, από τη λειτουργία των μηχανημάτων και από την
εκπομπή καυσαερίων, οι οποίες όμως αναμένεται να είναι περιορισμένες και μικρής
κλίμακας.

9.11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Η΄ ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
Επιπτώσεις στο περιβάλλον θα υπάρξουν από το θόρυβο λειτουργίας των μηχανημάτων,
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Επισημαίνεται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των
εργασιών θα διεξαχθεί εκτός κατοικημένων περιοχών και επομένως δεν αναμένονται
σημαντικές οχλήσεις στους κατοίκους των οικισμών της περιοχής. Ωστόσο, προτείνεται να
τηρούνται οι προδιαγραφές σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων, να χρησιμοποιούνται
μηχανήματα ελαττωμένης ηχορύπανσης, καλά συντηρημένα και να τηρούνται οι
επιτρεπόμενες στάθμες ακουστικής ισχύος βάσει της Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 όπως αυτή
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007).
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Πίνακας 9.7: Επιτρεπόμενες στάθμες ακουστικής ισχύος των βασικών μηχανημάτων
ενός εργοταξίου (Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. .
9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007)).
Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς P σε kW
Ηλεκτρική ισχύς Pel (1) σε kW
Μάζα Μηχανήματος m σε kg
Πλάτος κοπής L σε cm

Τύπος εξοπλισμού
Μηχανήματα συμπίεσης (δονούμενοι
οδοστρωτήρες, δονητικές πλάκες, δονούμενοι
κριοί)

Κατά τη φάση Ι από 03/01/2002

Κατά τη φάση ΙΙ από 03/01/2006

P8

108

105(2)

8  P  70

109

P > 70
P > 55

89+11lgP(2)
106
87+11lgP

106(2)
86+11lgP(2)
103(2)
84+11lgP(2)

P  55

104

101(2)(3)

P > 55

85+11lgP

82+11lgP(2)(3)

P  15

96
83+11lgP
107
94+11lgm
96+11lgm
98+lgP
97+lgPel
98+lgPel
97+lgPel
99
97+2lgP
96
100
100
105

93
80+11lgP
105
92+11lgm(2)
94+11lgm
96+lgP
95+lgPel
96+lgPel
95+lgPel
97
95+2lgP
94(2)
98
98(2)
103(2)

P  55

Ερπυστριοφόροι προωθητές, ερπυστριοφόροι
φορτωτές, ερπυστριοφόροι εκσκαφείς - φορτωτές
Τροχοφόροι προωθητές γαιών, τροχοφόροι
φορτωτές, τροχοφόροι εκσκαφείς - φορτωτές,
ανατρεπόμενα οχήματα, ισοπεδωτές, συμπιεστές
τύπου φορτωτή για χώρους υγειονομικής ταφής
απορριμάτων, αντισταθμιζόμενα ανυψωτικά
οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κινητοί
γερανοί, μηχανήματα συμπύκνωσης (μη δονητικοί
οδοστρωτήρες), διαστρωτήρες οδοποιίας
(finishers),
υδραυλικής
ισχύος
Εκσκαφείς,συγκροτήματα
αναβατώρια για
δομικά υλικά,
βαρούλκα δομικών κατασκευών, μοτοσκαπτικές

Ρ>15

m  15

Χειροκατευθυνόμενες συσκευές θραύσης
σκυροδέματος και αεροσφύρες

15 < m < 30
m ≥ 30

Πυργογερανοί
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης και
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος

Pel  2
2  Pel  10
10 > Pel

P  15

Αεροσυμπιεστές

P > 15

L  50
50  L  70
70  L  120

Χορτοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος
χλοοτάπητα/ μηχανές ξακρίσματος παρυφών
χλοοτάπητα

Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος LwA σε dB/1 pW

L > 120

(1) Pel για τα ηλεκτροπ αραγωγά ζεύγη συγκόλλησης: συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης π ολλαπ λασιαζόμενο με την συμβατική τάση υπ ό φορτίο για τη χαμηλότερη τιμή
του συντελεστή απ όδοσης π ου π αρέχει ο κατασκευαστής. Pel για ηλεκτροπ αραγωγά ζεύγη: κύρια ενέργεια σύμφωνα με το εδάφιο 13.3.2 του ISO 8528-1:1993.
(2) Τα μεγέθη για τη φάση ΙΙ είναι απ λώς ενδεικτικά. Τα οριστικά μεγέθη θα εξαρτηθούν απ ό την τροπ οπ οίηση της οδηγίας 2005/88/ΕΚ. Ελλείψει τροπ οπ οίησης, τα
μεγέθη της φάσης Ι εξακολουθούν να ισχύουν ως την 3η Ιανουαρίου 2008. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, ισχύουν τα μεγέθη της φάσης ΙΙ.
(3) Σε ότι αφορά τους μονοκινητήριους κινητούς γερανούς, τα μεγέθη της φάσης Ι εξακολουθούν να ισχύουν εώς την 3η Ιανουαρίου 2008. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, ισχύουν τα μεγέθη της φάσης ΙΙ.

Πέραν της ανωτέρω Κ.Υ.Α. υφίστανται νομοθετικές ρυθμίσεις ηχητικής προστασίας του
περιβάλλοντος κατά τη χρήση αεροσφυρών και λοιπών θορυβωδών μηχανημάτων. Σε
περίπτωση χρήσης τέτοιων μηχανημάτων, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να
εφαρμόζει τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από
το θόρυβο κατά την κατασκευή του έργου (Υπουργικές αποφάσεις 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/99-86, 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18-10-88 και Α5/2375 ΦΕΚ 689/Β18).

Ο θόρυβος από την κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα προέρχεται από δύο (2) κυρίως
πηγές, από την κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και από την κίνηση οχημάτων
και μηχανημάτων στους εργοταξιακούς χώρους. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου
θα υπάρξει κάποια όχληση από την μεταφορά των υλικών και τις εργασίες εκσκαφών, η
οποία όμως εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει μόνο το ακουστικό περιβάλλον της άμεσης
περιοχής του έργου, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα επηρεάσει τους κατοίκους των
οικισμών της περιοχής.
Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του έργου, κρίνονται ως προς τη διάρκειά τους
βραχυχρόνιες,
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ανάταξης/αναστρεψιμότητας

τους

αναστρέψιμες

και

ως

προς

τη

δυνατότητα

αντιμετώπισής τους αντιμετωπίσιμες.
Η ηχητική όχληση κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, εντοπίζεται στο θόρυβο από την
κυκλοφορία των οχημάτων. Με τη βοήθεια του προγράμματος EMOS, υπολογίστηκε ο
οδικός θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας του έργου (θεωρώντας τις παραδοχές που
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 9.10). Η μεθοδολογία υπολογισμού του οδικού θορύβου που

ακολουθήθηκε με το πρόγραμμα EMOS είναι το μοντέλο CRTN. Σύμφωνα με τη μέθοδο
αυτή, τα στάδια υπολογισμού του θορύβου σε ένα σημείο που θεωρείται αποδέκτης και
δέχεται θόρυβο που προέρχεται από το δρόμο, είναι τα εξής:
-

Ο δρόμος διαιρείται σε ένα ή περισσότερα τμήματα, έτσι ώστε σε κάθε τμήμα να
υπάρχει μικρή μόνο διαφοροποίηση του θορύβου

-

Υπολογίζεται η Βασική Στάθμη Θορύβου (BNL) σε μία απόσταση αναφοράς 10m από
το κοντινότερο άκρο της οδού, για κάθε τμήμα

-

Για κάθε τμήμα θεωρείται το επίπεδο θορύβου στο σημείο του αποδέκτη,
λαμβάνοντας υπόψη την εξασθένιση λόγω απόστασης και τα τυχόν εμπόδια που
παρεμβάλλονται μεταξύ του δέκτη και της γραμμικής πηγής

-

Το επίπεδο θορύβου στο σημείο που λαμβάνεται ο θόρυβος διορθώνεται, ώστε να
ληφθούν υπόψη η μορφή της περιοχής, οι ανακλάσεις λόγω κτιρίων ή άλλων
αντικειμένων και το μέγεθος του τμήματος της πηγής

-

Συνδυάζονται τα αποτελέσματα που βρέθηκαν για κάθε τμήμα ώστε να προβλεφθεί η
τελική στάθμη θορύβου στον αποδέκτη, από όλο το δρόμο.

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της έντασης του θορύβου εμφαίνονται στους
επισυναπτόμενους χάρτες "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισοθορυβικές Καμπύλες - Υφιστάμενη
Κατάσταση (Αρ. Σχεδίου 6.1) και "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισοθορυβικές Καμπύλες - Μετά τη
βελτίωση της οδού (Αρ. Σχεδίου 6.2).
Οι τιμές που υπολογίστηκαν για τα δύο σενάρια είναι χαμηλότερες από τα ανώτερα όρια
που προβλέπονται από τις υπάρχουσες προδιαγραφές (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 210474/2012
– ΦΕΚ 204/Β/09-02-2012) που ορίζουν σαν μέγιστο όριο επιπέδου θορύβου Lden (24ωρου) =

70dB(A) στο δέκτη. Στο σενάριο που εξετάζεται για τη λειτουργία της οδού, μετά τη
βελτίωσή της, ο θόρυβος είναι ίσος με 70db(A) μόνο τοπικά, επί του οδικού άξονα σε
θέσεις πλησίον των Ι/Κ Κ1 - Κ2 & Κ3 - Κ4.

9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Η φύση του έργου δεν σχετίζεται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ
Ο προσδιορισμός των μεταβολών στα επιφανειακά νερά βασίζεται στην εκτίμηση της
διαφοροποίησης, στις τάσεις μεταβολής των υδρολογικών, υδρογεωμορφολογικών και
υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής μελέτης στο ορατό μέλλον, τις οποίες
αναμένεται να επιφέρει το υπό μελέτη έργο. Η εκτίμηση της μεταβολής βασίζεται στο
μέγεθος της κατάληψης του εδάφους, στην παρεμβολή τεχνικών έργων σε απορροές ή
ρέματα, καθώς και στην απόληψη ή προσθήκη υδάτων (εμπλουτισμός) από ή προς τους
επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους.
Οι μεταβολές στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αφορούν στα
φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από ρύπους των υδάτων, αδρανή
σωματίδια (αιωρούμενα που δημιουργούν θολερότητα) ή από μεταβολή στις συγκεντρώσεις
των διαλυμένων αερίων στο νερό.
Κατά τη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων, λόγω της φύσης του έργου, δεν
αναμένεται να προκληθεί καμία μεταβολή στην ποσότητα και στην ποιότητα του
επιφανειακού και του υπόγειου νερού.
Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών δύναται να προέλθουν από τα
υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Ειδικότερα, η
χρήση του νερού στις διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου δημιουργεί ορισμένα υγρά
απόβλητα, αν και περιορισμένου όγκου. Απόβλητα δημιουργούνται ακόμη κατά τις
εργασίες κατασκευής του έργου από τα υγρά ή ύφυγρα υπολλείμματα σκυροδέματος μέσα
στις μπετονιέρες σκυροδέτησης και δεν θα πρέπει να διατίθενται απευθείας στο
περιβάλλον, καθώς προκαλούν ρύπανση στα επιφανειακά νερά με το υψηλό pH που
διαθέτουν και τα αιωρούμενα στερεά. Επίσης, υγρά απόβλητα παράγονται από τους
εργαζόμενους αλλά και από τη διάθεση ή και διαφυγή στερεών υλικών στο περιβάλλον,
όπως σκόνης και στερεών σωματιδίων από τις χωματουργικές εργασίες. Τέλος,
επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών δύναται να προέλθουν μετά από
ατύχημα κατά την κατασκευή ή την κακή διαχείριση υγρών του εργοταξίου, όπως λάδια
αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
Ειδικότερα, από τις χωματουργικές εργασίες το κυριότερο απόβλητο που δύναται να
επηρεάσει την ποιότητα των επιφανειακών νερών είναι οι σκόνες και τα στερεά σωματίδια
των εκσκαφών και των επιχώσεων. Τα σωματίδια αμέσως μετά την εκσκαφή και τη
χαλάρωση του επιφανειακού στρώματος του εδάφους παρασύρονται εύκολα από τα
όμβρια νερά. Ομοίως και τα υλικά προς επίχωση (αμμοχάλικο ή 3Α) που αποτίθενται σε
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σωρούς δίπλα στην όδευση της χάραξης, απ' όπου τα παραλαμβάνουν τα μηχανήματα
(διαμορφωτήρας, κ.λπ.) και τα διαστρώνουν. Τα σωματίδια αυτά, αφού μεταφερθούν με την

ελεύθερη επιφανειακή απορροή στα παρακείμενα ρέματα, μετακινούνται πλέον σαν
αιωρούμενα σωματίδια (TSP) μέσα στον όγκο του νερού των αρχικών κλάδων των
ρεμάτων. Τελικά, ένα μέρος αυτών θα μεταφερθεί προς τα κατάντη για να καταλήξει να
αποτεθεί στη συμβολή των χειμάρρων (ή και των τεχνικών τους) με κλάδο ανώτερης τάξης,
ενώ ένα άλλο μέρος τους θα εναποτεθεί στην ίδια κοίτη των χειμάρρων και στον πυθμένα
των οχετών.
Οι επιπτώσεις στην ποσότητα των επιφανειακών νερών δύναται να προέλθουν από
πιθανή διατάραξη της δίαιτας της ροής των χειμάρρων. Γενικά οι διάφορες χωματουργικές
εργασίες (κυρίως οι επιχώσεις) δύναται να επηρεάσουν τη δίαιτα των νερών που
απορρέουν επιφανειακά στο έδαφος ή και μέσω χειμάρρων, κυρίως κατά το χειμώνα.
Ακόμη, κατά τη φάση κατασκευής του έργου τα εργοτάξια αποτελούν πηγές ενδεχόμενης
ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Οι κυριότεροι ρύποι που παράγονται είναι τα
εκπλύματα (είτε όμβρια είτε από πλύσεις επιφανειών), που μεταφέρουν σκόνη ή και
πετρελαιοειδή (διαρροές καυσίμων, μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, κ.λπ.), καθώς και τα
ανθρωπογενή λύματα.
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις
στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής. Γενικά, στα έργα οδοποιίας η συνεισφορά
ρύπανσης στα νερά της περιοχής λαμβάνει χώρα μέσω των επιφανειακών απορροών
μετά από βροχοπτώσεις. Τα νερά της βροχής συμπαρασύρουν κατά την απορροή τους
όλα τα υγρά ή στερεά που αποτίθενται στο χώρο των οδικών τμημάτων και προέρχονται
κυρίως από την κίνηση των οχημάτων. Τα τεχνικά έργα (οχετοί) οδηγούν τα νερά των
απορροών και τις εκπλύσεις του οδοστρώματος (φθορές ελαστικών, φθαρμένων ή και
οξειδωμένων τμημάτων οχημάτων, πετρελαιοειδών, λιπαντικών, επικαθήμενων καυσαερίων
ρύπων) στο υπάρχον υδρογραφικό δίκτυο. Οι συγκεντρώσεις όλων αυτών των ρύπων

εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρές και καθίστανται πολύ μικρότερες αν ληφθούν υπόψη και οι
βροχοπτώσεις που αυξάνουν το δείκτη αραίωσης.
Κατά τη λειτουργία του έργου δύναται να υπάρξουν αλλαγές στις οδούς αποστράγγισης
για την παροχέτευση των επιφανειακών υδάτων, αλλά προς τη θετική κατεύθυνση. Στην
υφιστάμενη κατάσταση υπάρχουν τεχνικά έργα κατά μήκος της υπό μελέτη οδού τα
οποία, έπειτα από επιτόπου επίσκεψη και αυτοψία του χώρου διαπιστώθηκε ότι δεν είναι
επαρκεί με αποτέλεσμα να μην συμβάλουν ικανοποιητικά στην απαγωγή των όμβριων
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υδάτων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα εν λόγω τεχνικά είναι φθαρμένα από
φερτά υλικά με αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργικά. Παρόλα ταύτα, για την ασφαλή
κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε επόμενα στάδια του, θα εκπονηθεί υδραυλική
μελέτη η οποία θα προτείνει μέτρα για την ασφαλή απαγωγή των όμβριων υδάτων και την
προστασία του καταστρώματος της υπό βελτίωση οδού. Επίσης, στην υδραυλική μελέτη
που αναμένεται να εκπονηθεί, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να προβλεφθεί η
κατάργηση κάποιων εκ των υφιστάμενων τεχνικών καθώς και ο καθαρισμός καποιων εξ
αυτών, ενώ τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί και η ελεύθερη επικοινωνία της πανίδας της
περιοχής.
Επιπλέον, με την υδραυλική μελέτη, θα ελεγχτούν ως προς την επάρκειά τους να
παραλάβουν την πλημμυρική παροχή οι πλευρικές κατασκευές που προτείνει η μελέτη
οδοποιίας.

9.14. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ
Οι επιπτώσεις του έργου στον περιβάλλοντα χώρο συνοψίζονται παρακάτω. Δίνεται το
μέγεθος (0=Καμία επίπτωση, 1=Μικρή, 2= Μέτρια, 3= Μεγάλη), ο χαρακτηρισμός των
επιπτώσεων σε άμεσες – έμμεσες (ΑΜ/ΕΜ), θετικές – αρνητικές (ΘΕ/ΑΡ) και αντιστρέψιμες
– μη αντιστρέψιμες (ΑΝ/ΜΑ) καθώς και η πιθανότητα να συμβεί η επίπτωση (0=Καμία πιθ
ανότητα, 1=Μικρή, 2= Μέτρια, 3= Μεγάλη).

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Χαρακτηρισμός
Μέγεθος
Πιθανότητα
Φυσικό περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Επιφανειακά νερά
Υπόγεια νερά
Μορφολογία – Έδαφος
Τοπίο
Οικοσυστήματα
(Χλωρίδα – Πανίδα)
Ανθρωπογενές
περιβάλλον
Θόρυβος
Ατυχήματα
Αρχαιολογικοί χώροι
Χρήσεις / Κάλυψη γης
Δίκτυο Αποχέτευσης
Δίκτυο Ύδρευσης
Δίκτυο ΔΕΗ / ΟΤΕ
Δίκτυα Μεταφορών
Πρωτογενής τομέας
Δευτερογενής τομέας
Τριτογενής τομέας
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ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χαρακτηρισμός
Μέγεθος
Πιθανότητα

ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ
ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ

1
2
2

2
2
2

ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ

1
-

3
2
-

ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ

2

2

ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ

1

1

ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ
ΕΜ-ΑΡ-ΑΝ
ΚΑΜΙΑ
ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΑΜ-ΘΕ-ΜΑ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ

1
1
1
1
-

2
1
1
2
-

ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ
ΚΑΜΙΑ
ΑΜ-ΘΕ-ΜΑ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΑΜ-ΘΕ-ΜΑ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ

1
3
3
-

1
3
3
-
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Η εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως
περιγράφηκαν εκτεταμένα στο προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 9), αναφέρονται στις
επιπτώσεις στα μη βιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και στο
ανθρωπογενές περιβάλλον.
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών με σκοπό την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων, τα οποία έχουν
σαν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση, τη
διατήρηση και βελτίωσή του.
Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα και οι παράγοντες του
περιβάλλοντος

που

επηρεάζονται

από

την

κατασκευή

και

τη

λειτουργία

του

προτεινόμενου έργου και τα οποία είναι τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, η χλωρίδα και η
πανίδα, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το υδάτινο, το ακουστικό και το ανθρωπογενές
περιβάλλον και προτείνονται ανάλογα για την κάθε περίπτωση μέτρα αντιμετώπισης των
επιπτώσεων.

10.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η φύση του έργου δεν σχετίζεται με επιπτώσεις σε κλιματικά και βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά.

10.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, είναι απαραίτητη η διατήρηση ενός κατά το
δυνατόν μικρού πλάτους ζώνης κατάληψης, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη εκχέρσωση
εκτάσεων και η αποψίλωση της περιοχής που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην αύξηση
της διάβρωσης και στη μορφολογική αλλοίωση της περιοχής.
Μετά το πέρας των εργασιών κρίνεται απαραίτητη τόσο η αποκατάσταση των θέσεων
λήψης και απόθεσης υλικών με ισοπεδώσεις και κατάλληλες διαμορφώσεις του χώρου,
όσο και η αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων στην αρχική τους μορφή, διότι οι
θέσεις αυτές σχετίζονται με το γεωπεριβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Σημειώνεται ότι ως αποκατάσταση δεν νοείται πάντοτε η επαναφορά στην προ της
επέμβασης κατάσταση, αλλά πολύ συχνά η αποκατάσταση του τοπίου συνίσταται στην
εκτέλεση εργασιών διαμορφώσεων, ισοπεδώσεων και γενικά στην απόδοση χρήσης και
εμφάνισης, περιβαλλοντικά αποδεκτής.
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Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο τοπίο αφορούν τόσο τη φάση κατασκευής
του υπό μελέτη οδικού τμήματος όσο και κατά τη φάση λειτουργίας αυτού.
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας σε διάφορα σημεία του υπό
μελέτη οδικού τμήματος (κυρίως στην περιοχή των ανακάμπτοντων ελιγμών) αναμένεται να
δημιουργηθούν ορύγματα καθώς και επιχώματα μεγάλου ύψους.
Τόσο κατά την εκσκαφή των ορυγμάτων, αλλά και τη δημιουργία των επιχωμάτων
προτείνεται, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να
προκληθούν στην περιοχή, η προστασία της βλάστησης και η αποφυγή άσκοπης κοπής
δένδρων, ενώ τα πρανή που θα δημιουργηθούν να φυτεύονται για καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσμα. Οι εργασίες φύτευσης των πρανών προτείνεται να ξεκινούν με την
περάτωση των χωματουργικών εργασιών.
Όσον αφορά τα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων, προτείνεται η κλίση τους να
εναρμονίζεται όσο το δυνατό περισσότερο με τη μορφολογία του εδάφους. Παρά ταύτα,
στην περιοχή των δύο (2) ανακάμπτοντων ελιγμών προκύπτουν, από την Προμελέτη
Οδοποιίας, λόγω της έντονης διαφοροποίησης του ανάγλυφου δυσμενείς διατομές, οι
οποίες κρίνονται αναπόφευκτες διότι εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του υπό μελέτη
οδικού τμήματος.
Όσον αφορά την προτεινόμενη γέφυρα μήκους περί τα 250m, για τον περιορισμό της
οπτικής όχλησης που αναμένεται να προκαλέσει προτείνεται ο χρωματισμός αυτής με
σκοτεινότερο χρώμα από τη χρωματική εντύπωση που προκαλεί το βάθος του τοπίου
ούτως ώστε να εναρμονιστεί πιο εύκολα με το ευρύτερο περιβάλλον
Κατά την λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις τόσο στη μορφολογία όσο και
στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

10.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ,
ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΙ

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ

Τα μέτρα αντιμετώπισης κατά την κατασκευή του έργου αφορούν στη δημιουργία των
επιχωμάτων και των ορυγμάτων που αναμένεται να δημιουργηθούν κυρίως στα τμήματα
που αφορούν νέα χάραξη.
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Η ευστάθεια των πρανών της περιοχής, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής, όσο και κατά
τη φάση λειτουργίας θα πρέπει να εξασφαλισθεί, γιατί η διατάραξη ή η παραμέληση αυτού
του σημαντικού παράγοντα θα έχει επιπτώσεις στη μορφολογία και στο γεωπεριβάλλον
αλλά και οικονομικές, αφού θα ανακύπτει διαρκώς η ανάγκη πρόσθετων εργασιών
εξυγίανσης και αντιστήριξης.
Μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να είναι:
-

Διαμόρφωση κλίσεων πρανών με γνώμονα τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού που
αποκαλύπτεται από τις εκσκαφές και με γενικό κανόνα τα προτεινόμενα στη
γεωλογική μελέτη

-

Άμεση αποκατάσταση των χαλαρών και ασυνεχών τμημάτων στα πρανή

-

Αποφυγή της αλόγιστης αποψίλωσης της φυτοκάλυψης σε παράπλευρες εκτάσεις της
ζώνης κατάληψης των εργασιών στη φάση κατασκευής, επειδή τα επιφανειακά νερά
θα αυξήσουν τη διάβρωση και θα προκαλέσουν αστάθειες στη φάση λειτουργίας

-

Εξασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων των χειμάρρων στις κοίτες με κατάλληλη
διαμόρφωση για να ελαχιστοποιηθεί η καταστρεπτική δράση του νερού στη βάση των
φυσικών πρανών.

10.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χλωρίδα - Πανίδα
Για τη διασφάλιση της ισορροπίας του περιβάλλοντος, στην περιοχή κατασκευής του
έργου, κρίνεται σκόπιμη η λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας.
Τα μέτρα αντιμετώπισης κατά την κατασκευή του έργου αφορούν στη σωστή λειτουργία
της εργοταξιακής εγκατάστασης, στην απομάκρυνση των απορριμμάτων ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και στη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών. Ακόμη,
συστήνεται η πλύση των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδό τους από τις εργοταξιακές
εγκαταστάσεις, η συλλογή του νερού που θα προκύψει από τις εργασίες αυτές, η
αφαίρεση της λάσπης και η επαναχρησιμοποίηση του νερού, όπου αυτό είναι δυνατό.
Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθεί η απόρριψη οποιωνδήποτε μη-βιοδιασπώμενων
ουσιών επί του εδάφους.
Όσον αφορά τη χλωρίδα της περιοχής, οι εργασίες εκχέρσωσης και αποψίλωσης
φυτεμένων εκτάσεων θα περιοριστούν στις ελάχιστες απαιτούμενες. Για το λόγο αυτό
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προστασίας:
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-

Αποφυγή άσκοπων εκχωματισμών, που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην
επέκταση της ζώνης κατάληψης και στον περιορισμό του ζωτικού χώρου της
χλωρίδας.

-

Αποφυγή ανεξέλεγκτης απόρριψης υλικών εκσκαφής.

Το παρόν έργο, όπως ήδη έχει αναφερθεί, δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή.
Όπως εμφαίνεται στο χάρτη χρήσεων και κάλυψης γης, εκατέρωθεν του υπό μελέτη
οδικού τμήματος εντοπίζονται κυρίως δενδρώδεις εκτάσεις. Συνεπώς, οι εργασίες
βελτίωσης της οδού δεν θα επηρεάσουν κάποιο βιότοπο μεγάλης σημασίας. Στην περιοχή
του έργου δεν εντοπίζονται σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας κι επομένως δεν
απαιτούνται μέτρα προστασίας αυτών.
Όσον αφορά την πανίδα, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προστασίας της:
-

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για την
αποφυγή παρατεταμένης όχλησης της πανίδας.

-

Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου, αυτό να μην παραμένει ημιτελές,
αλλά κάθε τμήμα του να λαμβάνει την τελική του μορφή.

-

Η όχληση των ειδών της πανίδας από τη σκόνη δύναται να μειωθεί με τη συνεχή
διαβροχή των δρόμων μετακίνησης των οχημάτων και του χώρου λειτουργίας των
μηχανημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου και την κάλυψη
των φορτηγών μεταφοράς κοκκωδών υλικών.

10.5. ΑΝΡΘΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10.5.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Το προτεινόμενο έργο, αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στις υφιστάμενες χρήσεις γης
της περιοχής. Στην περιοχή όπου προβλέπονται οι δύο (2) μεγάλοι ανακάμπτοντες
ελιγμοί, λόγω της έντονης διαφοροποίησης του ανάγλυφου, αναμένεται η κατασκευή
σημαντικών έργων όπως η διαμόρφωση μεγάλου ύψους πρανών ορυγμάτων και
επιχωμάτων.
Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκληθούν
στις χρήσεις γης της περιοχής, προτείνεται η αποφυγή άσκοπης κοπής δένδρων στην
περιοχή, ενώ τα πρανή που θα δημιουργηθούν να φυτευτούν για την προστασία τους από
τη διάβρωση καθώς και για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι εργασίες φύτευσης των
πρανών προτείνεται να ξεκινούν με την περάτωση των χωματουργικών εργασιών.
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Σε μελλοντικά στάδια του έργου, για το σύνολο της περιοχής επέμβασης που θα θιγεί,
αναμένεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ή
ιδιοκτησιακά προβλήματα.
Για τον περιορισμό της κάλυψης γης λόγω της κατασκευής μεγάλου ύψους πρανών
ορυγμάτων και επιχωμάτων προτείνεται η διαμόρφωση των επιχωμάτων, σε θέσεις που
το επιτρέπουν, να γίνει με οπλισμό. Η διαμόρφωση των επιχωμάτων ως οπλισμένα
αναμένεται να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του υπό μελέτη οδικού
τμήματος.

10.5.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ

Το υπό μελέτη έργο δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρθρωση και τις λειτουργίες
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Με την κατασκευή του έργου αναμένεται να δοθούν κίνητρα για τη διατήρηση και ενίσχυση
της τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή καθώς και τη διακρατική
κυκλοφορία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Αυτό αναμένεται να αποτελέσει ανάχωμα στις
πιέσεις που δέχεται το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.

10.5.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στο ιστορικό και πολιτιστικό
περιβάλλον της περιοχής. Η περιοχή μελέτης δεν ανήκει σε κάποια ζώνη προστασίας
αρχαιολογικών, πολιτιστικών και ιστορικών χώρων. Επιπλέον, στην περιοχή της
επέμβασης δεν υπάρχουν ορατά ίχνη μνημείων ή αρχαιοτήτων. Ωστόσο, κατά την
κατασκευή του έργου, εφόσον βρεθεί κάποιο αρχαιολογικό ίχνος, θα πρέπει να
ειδοποιηθεί άμεσα η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία και θα γνωμοδοτήσει
σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 37,
παρ. 1 του Νόμου 3028/2000 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς", να διακοπούν αμέσως οι εργασίες και να συνεχιστούν μόνο
μετά από απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

10.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λόγω της φύσης του το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αύξηση ή
μείωση στην πληθυσμιακή πυκνότητα των οικισμών της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην
επηρεάζονται άμεσα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες τους. Ωστόσο, μπορεί να
προκαλέσει θετικές συνέπειες στην εργασιακή κατάσταση των κατοίκων της περιοχής,

[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.197

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι
οποίες αναμένονται να είναι βραχυπρόθεσμες.

10.7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το υπό μελέτη έργο, λόγω της φύσης του, δεν δύναται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις
στις τεχνικές υποδομές της περιοχής, αντιθέτως το σύνολο των έργων είναι προς τη
θετική κατεύθυνση για τις υποδομές της περιοχής.

10.8. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου αναμένονται άμεσες επιπτώσεις από τις εκπομπές
της σκόνης στην εγγύτερη περιοχή του έργου. Τα μέτρα λοιπόν εντοπίζονται στην
αντιμετώπιση των εκπομπών και τη μεταφορά της σκόνης.
Ο έλεγχος των εκπομπών σκόνης γίνεται με απλές μεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο
όχλησης εξαρτάται σημαντικά από τα μέτρα ελέγχου στην πηγή.
Όσον αφορά στην παραγωγή σκόνης, από την κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων, ένας
κώδικας διαχείρισης για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διάρκεια κατασκευής
περιλαμβάνει:
-

Ύγρανση των διαδρόμων κίνησης

-

Επέμβαση σε γυμνές επιφάνειες όπου είναι αναγκαίο

-

Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες

-

Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι στραμμένες μακριά από το
έδαφος

-

Τα ερείσματα και οι διάδρομοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά και υγρά.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε και
από σωρούς και η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο
δυνατό ύψος. Η περίφραξη ή η κάλυψη των σωρών που δεν χρησιμοποιούνται
ελαττώνουν τη διάβρωσή τους από τον άνεμο. Οι σωροί υλικών μπορούν να
προφυλαχθούν είτε με τεχνητές περιφράξεις, είτε με την τοποθέτησή τους κοντά σε
ορύγματα ή σειρές δένδρων.
Γενικότερα μέτρα διαχείρισης του εργοταξίου για τον περιορισμό της σκόνης
περιλαμβάνουν:
-

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά
υλικά θα πρέπει να είναι καλυμμένα
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-

Η διαβροχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και εναποθέσεων άμμου και χαλικιών
καθώς και το πλύσιμο των τροχών όλων των οχημάτων που εξέρχονται από το χώρο
εργασιών, μπορεί να ελαττώσει τη σκόνη που εκπέμπεται. Τα οχήματα που φεύγουν
από το πεδίο εργασιών πρέπει να είναι καθαρά

-

Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές θα
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης

-

Η ανάμιξη και η προετοιμασία του χαρμανιού του σκυροδέρματος είναι προτιμότερο
να γίνεται με υγρό και όχι ξηρό σκυρόδερμα. Η εργασία αυτή θα πρέπει να διεξάγεται
σε κλειστή ή περιφραγμένη περιοχή

-

Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου και αδρανών να είναι κλειστά με εγκατάσταση
φίλτρων σκόνης.

Όσον αφορά στην παραγωγή σκόνης κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από ή τους χώρους
εκσκαφών προς το εργοτάξιο προτείνονται τα παρακάτω μέτρα, τα οποία έχουν σχέση με
την ασφάλεια οδήγησης:
-

Ειδική σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής μεταφοράς των υλικών, ότι
εκτελούνται έργα

-

Σήμανση στις εξόδους των λατομείων και των εργοταξίων

-

Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών

-

Κάλυψη των υλικών με σκέπαστρα

-

Συντήρηση του οδικού δικτύου μεταφοράς

-

Αν η διαδρομή είναι μέσα από οικισμούς, να εξετασθεί η δυνατότητα παράκαμψης
αυτών. Αν όχι τότε να επιδιωχθεί η διαβροχή των οδών.

Δεν αναμένονται άμεσες επιπτώσεις από τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα από την οδική
κυκλοφορία. Δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις των ρύπων στους αποδέκτες θα βρίσκονται
μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο
(Κεφάλαιο 9), δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.
Τα αποτελέσματα της επιβάρυνσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής, από
τη λειτουργία της υπό μελέτη οδού, εμφαίνονται στα σχέδια "Χάρτης Επιπτώσεων Ισορρυπαντικές Καμπύλες - Υφιστάμενη Κατάσταση" (Αρ. Σχεδίου 6.3) και Χάρτης
Επιπτώσεων - Ισορρυπαντικές Καμπύλες - Μετά τη βελτίωση της οδού" (Αρ. Σχεδίου 6.4).
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10.9. ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
Γενικά τα μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου μπορούν να εφαρμοστούν μέσω μιας ή
περισσοτέρων από τις εξής μεθόδους:
-

αντιμετώπιση θορύβου στην πηγή (πρακτικότερη μέθοδος)

-

ελάττωση του θορύβου κατά τη διάδοση μεταξύ πηγής και δέκτη

-

αντιμετώπιση του θορύβου στο δέκτη

Προστασία από το θόρυβο προσφέρεται με την κατασκευή πετασμάτων από υλικά εδάφη εκσκαφής του δρόμου. Δένδρα ή θάμνοι στις άκρες του δρόμου παρέχουν
πρόσθετη ηχοπροστασία εφόσον είναι κατάλληλα και πυκνά τοποθετημένα, και
επηρεάζουν ιδιαίτερα ευνοϊκά και το αισθητικό περιβάλλον.
Οι δέκτες (δομημένες περιοχές), μπορεί να προστατευθούν από το θόρυβο της οδικής
κυκλοφορίας, με την τοποθέτησή τους αρκετά μακριά από την πηγή του θορύβου, ή την
ανέγερση πετασμάτων μεταξύ της οδού και των κατοικιών, έπειτα από την εκπόνηση
ειδικής

μελέτης.

Τα

πετάσματα

είναι

στις

περισσότερες

περιπτώσεις

τα

αποτελεσματικότερα μέσα μείωσης του οδικού θορύβου, καθόσον προστατεύουν το
μεγαλύτερο μέρος ή και όλη την περιοχή.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου αναμένεται αύξηση του θορύβου στην περιοχή
εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα οφείλεται κυρίως στη λειτουργία των μηχανημάτων.
Η ηχητική όχληση στην περιοχή μελέτης, αναμένεται να μην επηρεάσει τους κατοίκους
των οικισμών που γειτνιάζουν στο υπό μελέτη οδικό τμήμα.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση των οχλήσεων, προτείνεται να εφαρμοστούν τα κάτωθι
μέτρα:
-

χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, που πληροί τις προδιαγραφές σε ότι
αφορά τις εκπομπές θορύβου

-

τήρηση των προδιαγραφών σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων

-

τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού

-

τήρηση των επιτρεπόμενων στάθμεων ακουστικής ισχύος βάση της Κ.Υ.Α.
37393/2028/2003, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-32007)

-

λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, από την έκθεση σε θορύβους που
μπορούν να βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο την υγεία τους. Παροχή μέσων
προστασίας (π.χ. ωτοασπίδες) σε κάθε εργαζόμενο που λόγω της φύσης της εργασίας
του εκτίθεται συχνά σε υψηλές στάθμες θορύβου.
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Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου και σύμφωνα με τους χάρτες των ισοθορυβικών
καμπυλών, το επίπεδο θορύβου είναι χαμηλό συγκριτικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο
αυτού.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 17252/92 (ΦΕΚ 395/Β/19-6-92), ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια
κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα:
-

Για το δείκτη Leq (8-20 ωρ.) τα 67dB(A)

-

Για το δείκτη L10 (18 ωρ.) τα 70dB(A)

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η υπό βελτίωση οδό βρίσκεται σε μεγάλη
απόσταση από τα όρια οικισμών, και δεν υφίστανται δέκτες της έντασης του θορύβου,
παρά μόνο οι χρήστες της οδού, η λήψη μέτρων αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού
θορύβου δεν είναι απαραίτητη κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.
Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της έντασης του θορύβου εμφαίνονται στους
επισυναπτόμενους χάρτες "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισοθορυβικές Καμπύλες - Υφιστάμενη
Κατάσταση (Αρ. Σχεδίου 6.1) και "Χάρτης Επιπτώσεων - Ισοθορυβικές Καμπύλες – Μετά τη
βελτίωση της οδού (Αρ. Σχεδίου 6.2).

10.10. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 9, από τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου δεν
αναμένονται επιπτώσεις από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

10.11. ΥΔΑΤΑ
Για την προστασία του επιφανειακού και του υπόγειου υδάτινου δυναμικού της περιοχής
μελέτης προτείνεται η λήψη κατάλληλων μέτρων κατά τη φάση κατασκευής. Ειδικότερα,
προτείνεται η συντήρηση των μηχανημάτων να γίνεται σε χώρους οργανωμένων
συνεργείων εκτός της περιοχής των έργων. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή
ατυχήματος (π.χ. σπάσιμο κάποιου κιβωτίου ταχυτήτων ή καρτέρ) να γίνεται η συντήρηση και η
επισκευή με πλήρη έλεγχο και μηδενική διαρροή λαδιών στο περιβάλλον. Τα λάδια που
θα αλλαχθούν στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συλλεγούν σε κατάλληλα δοχεία και να
διαχειριστούν από τους υπεύθυνους του έργου. Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας θα
πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ποσότητα
προσροφητικού υλικού όπως άμμος, πριονίδι ή ειδικό γεωύφασμα, που θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την άμεση απορρόφηση και συγκράτηση ορυκτελαίων μετά από
ατύχημα (στη δυσμενέστερη των περιπτώσεων), ώστε να μην καταλήξουν στα υπόγεια νερά.
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Στην περίπτωση αυτή, τα χρησιμοποιημένα πριονίδια θα απομακρυνθούν σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία από το διαχειριστή του έργου.
Επίσης, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σωροί υλικών – μπαζών μέσα ή πλησίον των
χειμάρρων (απόσταση τουλάχιστον 100m) για να αποφεύγεται η μεταφορά εκπλυμάτων
στους χείμαρρους κατά τη διαβροχή τους.
Σε περίπτωση δημιουργίας υγρών αποβλήτων από την απόρριψη ορυκτελαίων από τα
μηχανήματα, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για τα
υπόγεια ύδατα, θα πρέπει απαραίτητα αυτά να απομακρύνονται από τις θέσεις εκτέλεσης
των έργων. Τα μέτρα και οι όροι για τη διαχείριση και διάθεση των χρησιμοποιούμενων
ορυκτελαίων καθορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04).
Κατά το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των τεχνικών που απαιτούνται για την ορθή
λειτουργία του υπό μελέτη οδικού τμήματος, θα ληφθούν υπόψη όλα τα διαθέσιμα
γεωλογικά, τεκτονικά, σεισμολογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, όπως το είδος και η σύσταση
των ιζημάτων, η διαστρωμάτωσή τους, τα εδαφοδυναμικά χαρακτηριστικά τους, το πάχος
τους, το βάθος του υποβάθρου και το βάθος (στάθμη) του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Ειδικότερα για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε επόμενα στάδια
μελέτης του έργου θα εκπονηθεί υδραυλική μελέτη η οποία και θα προτείνει μέτρα για την
ασφαλή απαγωγή των όμβριων υδάτων και την προστασία του καταστρώματος του υπό
μελέτη οδικού τμήματος. Επιπλέον, με την υδραυλική μελέτη, θα ελεγχτούν ως προς την
επάρκειά τους να παραλάβουν την πλημμυρική παροχή οι πλευρικές κατασκευές που
προτείνει η μελέτη οδοποιίας.

-ΗΕπιστημονικά Υπεύθυνη Μελετήτρια

ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωλόγος
M.Sc. Εγγείων Βελτιώσεων - Υδραυλικής

[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.202

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος κρίνεται
σκόπιμο να εφαρμοστεί ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για την εφαρμογή του
οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου.
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί οι μεταβολές στο περιβάλλον από την υλοποίηση του
έργου είναι με βάση τη στόχευση εν δυνάμει θετικές. Ωστόσο, για τον εντοπισμό πιθανών
μελλοντικών επιπτώσεων, αλλά και για τη μέτρηση της απόδοσης των μέτρων
προστασίας, θα εφαρμοστεί ένα σύστημα παρακολούθησης ενταγμένο στο ευρύτερο
σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος που ισχύει στην περιοχή παρέμβασης. Το
σύστημα παρακολούθησης πρέπει να καλύπτει τις νομικά δεσμευτικές περιβαλλοντικές
υποχρεώσεις και να επιτρέπει στις αρχές, τόσο την ποσοτική εκτίμηση της εξέλιξης της
κατάστασης του περιβάλλοντος, όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών
μέτρων όπου και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να
περιλαμβάνει απαραίτητα ένα σύστημα συλλογής στοιχείων, ένα σύστημα αξιολόγησης
των στοιχείων αυτών και τέλος την πληροφόρηση των συναρμόδιων αρχών.
Το παρόν έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης,
στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα, που εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές των
Ιωαννίνων στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς και εξυπηρετεί μετακινήσεις
που γίνονται κυρίως για τουρισμό και αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό
Δρυμό Βίκου - Αώου.
Λόγω της φύσης του, για το έργο δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τον προσδιορισμό
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται:


Να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που
αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας
περιβάλλοντος



Να συμμορφώνεται σε συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων
τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
12.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στα πλαίσια της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελετάται η βελτίωση
της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης, στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα,
συνολικού μήκους 27Km περίπου, η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση από τις περιοχές
των Ιωαννίνων στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς και εξυπηρετεί μετακινήσεις
που γίνονται κυρίως για τουρισμό και αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό
Δρυμό Βίκου - Αώου.
Για τις ανάγκες εκπόνησης της παρούσας μελέτης, η υπό βελτίωση οδός χωρίζεται στα
κάτωθι τμήματα:
-

Τμήμα Ι: από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης (Νο 20) (Χ.Θ. 0+000) έως τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη (Χ.Θ. 15+500) με
υποτμήματα:


Υποτμήμα ΙΑ: από τον Ι/Κ στην περιοχή σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Κοζάνης (Νο 20) (Χ.Θ. 0+000) έως τους Ι/Κ προς Μερτζάνη και Πάπιγκο
(Χ.Θ. 8+500).



Υποτμήμα ΙΒ: από τους Ι/Κ προς Μερτζάνη και Πάπιγκο (Χ.Θ. 8+500) έως τη
Γέφυρα του Βοϊδομάτη (Χ.Θ. 15+500).

-

Τμήμα ΙΙ: από τη Γέφυρα του Βοϊδομάτη (Χ.Θ. 15+500) έως τη Γέφυρα του Αώου (Χ.Θ.
27+300).

12.1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
12.1.1.1. ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ
Το έργο αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Ιωαννίνων – Κοζάνης,
στο τμήμα Καλπάκι – Κόνιτσα για συνολικό μήκος περί τα 27Km. Το έργο αφορά σε
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης οδού και
στα κάτωθι:
- Στην αποκατάσταση του γεωμετρικού σχεδιασμού της οδού, που θα επιτευχθεί μέσω
του πλήρους επανασχεδιασμού των προβληματικών θέσεων (ελιγμών καθόδου από τον
αυχένα στον κάμπο της Κόνιτσας) και τοπικών βελτιώσεων (οριζοντιογραφικών καμπυλών
κατά κύριο λόγο) στα υπόλοιπα τμήματα.

- Στην εφαρμογή νέων πλευρικών διαμορφώσεων, με κατάλληλη επιλογή και
χωροθέτηση των εφαρμοστέων συστημάτων αναχαίτισης (στηθαίων), καθώς και των
διατάξεων αποχέτευσης και ΟΚΩ.
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- Στον πλήρη επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών συνδέσεων του επαρχιακού δικτύου
κατά μήκος της οδού.
- Σε νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
- Στη

συντήρηση,

αποκατάσταση,

βελτίωση

του

συστήματος

αντιπλημμυρικής

προστασίας και αποχέτευσης της οδού.
Η υπό μελέτη οδός διακρίνεται σε δύο (2) τμήματα Ι και ΙΙ ως κάτωθι:
 Τμήμα Ι, μήκους 15.377,50m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
Αρχή του υποτμήματος είναι ο υπό κατασκευή Α/Κ Καλπακίου και πέρας του η
γέφυρα Βοϊδομάτη.
 Τμήμα II, μήκους 11.300m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 11+300m)
Αρχή του υποτμήματος είναι η γέφυρα Βοϊδομάτη και πέρας του η γέφυρα Αώου
Για το τμήμα Ι μελετώνται μικροβελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη της οδού (Χ.Θ.
0+000 ~Χ.Θ. 8+500), τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή των δύο (2) ελιγμών (Χ.Θ.
8+500 ~Χ.Θ. 15+377,50) και διαμόρφωση δύο (2) ισόπεδων τετρασκελών κόμβων

συμβολής και ενός (1) ισόπεδου τρισκελούς κόμβου.
Για το τμήμα ΙΙ δεν απαιτούνται βελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη της οδού, παρά
μόνο έργα σήμανσης και ασφάλειας όπως τοπικές βελτιώσεις του καταστρώματος της
οδού και στηθιαία, ενώ στο τμήμα αυτό θα διαμορφωθεί ένας (1) ισόπεδος τρισκελής
κόμβος συμβολής.
Ειδικότερα η υπό μελέτη οδός διακρίνεται στα κάτωθι έργα και τμήματα:
- Τμήμα Ι, μήκους 15.377,50m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Υποτμήμα ΙΑ, μήκους 8.000m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 8+500m)
 Μικροβελτιώσεις στην οριζοντιογραφική χάραξη
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ1-Κ2) περί τη Χ.Θ. 3+000m
 Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος (Ι/Κ Κ3-Κ4) περί τη Χ.Θ. 8+000m
 Υποτμήμα ΙΒ, μήκους 7.377,50m (Χ.Θ. 8+500m έως τη Χ.Θ. 15+377,50m)
 Τροποποίηση της χάραξης σε δύο (2) ελιγμούς, περί τη Χ.Θ. 8+500m έως Χ.Θ.
10+000m και στις Χ.Θ. 12+500m έως Χ.Θ.14+200m
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ5) περί τη Χ.Θ. 15+200m
- Τμήμα II, μήκους 11.300m (Χ.Θ. 0+000m έως τη Χ.Θ. 11+300m)
 Έργα σήμανσης και ασφάλειας
 Iσόπεδος τρισκελής κόμβος (Ι/Κ Κ6) στη περιοχή του οικισμού της Καλλιθέας,
περί τη Χ.Θ. 5+400m.
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Ακολούθως παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των υπό μελέτη έργων, ήτοι της αρχής και
του πέρατος των τμημάτων της οδού (Τμήμα Ι & Τμήμα ΙΙ), των Ι/Κ (κεντροβαρικά), καθώς και
των θέσεων των ελιγμών (αρχή, μέση & πέρας). Το σύνολο των συντεταγμένων
παρατίθενται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΄87 (ΕΓΣΑ ΄87) και στο
Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα WGS' 84.
Πίνακας 12.1: Συντεταγμένες των υπό μελέτη έργων σε ΕΓΣΑ ΄87 και σε WGS ΄84.
ΕΓΣΑ 87

Α/Α
1
ΙΚ Κ1-Κ2
ΙΚ Κ3-Κ4
2
3
ΙΚ Κ5
4
ΙΚ Κ6
5

WGS '84
o

X (m)

Y (m)

λ

211.098,93
210.864,64
212.917,14
213.724,44
213.238,51
214.308,77
214.457,70
217.214,45
221.923,17

4.421.884,64
4.424.668,55
4.428.910,35
4.428.386,88
4.431.486,97
4.430.019,39
4.429.861,87
4.434.175,78
4.437.025,34

20 37' 21,00''
o
20 37' 06,72''
o
20 38' 26,31''
o
20 39' 01,11''
o
20 38' 35,75''
o
20 39' 23,12''
o
20 39' 29,64''
o
20 41' 18,91''
o
20 44' 32,82''

o

φ

o

o

39 54' 01,63''
o
39 55' 31,48''
o
39 57' 51,34''
o
39 57' 35,37''
o
39 59' 15,16''
o
39 58' 28,95''
o
39 58' 24,03''
o
40 00' 47,05''
o
40 02' 24,95''

12.1.1.2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης της οδού διευρευνήθηκε το σύνολο των κάθετων
οδών που συμβάλλουν με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στο υπό μελέτη τμήμα οι οποίοι
είναι για το Τμήμα Ι:
-

H οδός προς Αρίστη Πάπιγκο (περί το 3οKm)

-

Η οδός προς άνω Ραβένια-Μαυροβούνι

-

Η οδός προς Γεροπλάτανο – Βασιλικό - Μονή Μολυβδοσκέπαστη - Μεθ. Σταθμό
Μέρτζιανης

-

Ημιτελής οδός προς Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο (περί το 8,7Km)

-

Η οδός προς Αρίστη - Πάπιγκο (περί το 15,2Km)

Ενώ στο Τμήμα ΙΙ:
-

Η οδός προς Καλλιθέα (περί το 20,8Km).

Για το σύνολο των ανωτέρω κάθετων οδών μελετήθηκε η διαμόρφωση νέων κόμβων
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας προς αυτές. Στις κάθετες οδούς των κόμβων προτείνεται
διατομή ε2, κατά ΟΜΟΕ-Δ.
Αναλυτικότερα, ανά κατεύθυνση ισχύουν, τα κάτωθι:
-

σταθεροποιημένο έρεισμα: 0,25m

-

εύρος καταστρώματος 6,50m
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-

εύρος οδοστρώματος 6,00m

-

δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση: 2x3,00m

-

έρεισμα ανά κατεύθυνση εύρους:

2x0,25m

Επιπλέον, από τη Χ.Θ. 13+260 έως τη Χ.Θ. 13+510 περίπου, θα κατασκευαστεί γέφυρα,
με το συνολικό άνοιγμα που προκύπτει να είναι της τάξης των 250m.
Οι θέσεις των προβλεπόμενων κόμβων είναι:
 Ι/Κ Κ1-Κ2

Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος στη Χ.Θ. 3+000m του τμήματος Ι

 Ι/Κ Κ3-Κ4

Iσόπεδος τετρασκελής κόμβος στη Χ.Θ. 8+000m του τμήματος Ι

 Ι/Κ Κ5

Iσόπεδος τρισκελής κόμβος στη Χ.Θ. 15+200m του τμήματος Ι

 Ι/Κ Κ6

Iσόπεδος τρισκελής κόμβος στη Χ.Θ. 5+400m του τμήματος ΙΙ.

12.1.4. ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ
Τα συνοδά έργα που προβλέπονται για το υπό μελέτη οδικό τμήμα (Τμήμα Ι & ΙΙ) αφορούν
κατάλληλα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης αυτού, καθώς και οι οδοί
τοπικού δικτύου που συμβάλλουν σε αυτό.
Τα προβλεπόμενα τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης του υπό μελέτη
οδικού τμήματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
Πίνακας 12.2: Θέση των προβλεπόμενων Τεχνικών.
Χ.Θ.

Παρατηρήσεις

OKA 1

Είδος
Οχετού
Σωληνωτός

0+129,18

Νέος

ΟΚΑ 2

Κιβωτοειδής

0+305,36

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 3

Σωληνωτός

0+412,12

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 4

Σωληνωτός

0+531,54

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 5

Σωληνωτός

1+352,98

Νέος

ΟΚΑ 6

Σωληνωτός

1+508,46

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 7

Σωληνωτός

1+699,75

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 8

Κιβωτοειδής

2+606,19

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 9

Θολωτός

2+904,33

Διατήρηση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 10

Σωληνωτός

0+982,93

ΟΚΑ 11

Σωληνωτός

1+039,36

ΟΚΑ 12

Κιβωτοειδής

3+314,50

Νέος
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 13

Κιβωτοειδής

0+186,85

Νέος

ΟΚΑ 14

Σωληνωτός

0+070,02

Νέος

ΟΚΑ 15

Κιβωτοειδής

3+673,34

Νέος

ΟΚΑ 16

Κιβωτοειδής

4+559,22

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

Τεχνικό
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Τεχνικό

Είδος
Οχετού

Χ.Θ.

ΟΚΑ 17

Σωληνωτός

4+999,99

ΟΚΑ 18

Σωληνωτός

5+227,12

ΟΚΑ 19

Κιβωτοειδής

5+699,24

ΟΚΑ 20

Κιβωτοειδής

6+059,62

ΟΚΑ 21

Σωληνωτός

6+308,01

ΟΚΑ 22

Σωληνωτός

6+546,86

ΟΚΑ 23

Σωληνωτός

7+170,23

ΟΚΑ 24

Σωληνωτός

7+769,00

ΟΚΑ 25

Σωληνωτός

0+472,90

ΟΚΑ 26

Κιβωτοειδής

8+040,53

Επέκταση υφιστάμεν`ου οχετού
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 27

Κιβωτοειδής

8+900,91

Νέος

ΟΚΑ 28

Κιβωτοειδής

9+119,81

Νέος

ΟΚΑ 29

Σωληνωτός

9+677,81

Νέος

ΟΚΑ 30

Κιβωτοειδής 10+052,05

Νέος

ΟΚΑ 31

Κιβωτοειδής 10+322,66

Νέος

ΟΚΑ 32

Κιβωτοειδής 10+867,37

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 33

Κιβωτοειδής 10+970,01

Νέος

ΟΚΑ 34

Θολωτός

11+204,99

ΟΚΑ 35

Κιβωτοειδής 11+447,50

ΟΚΑ 36

Κιβωτοειδής 11+803,71

ΟΚΑ 37

Θολωτός

12+017,18

Παρατηρήσεις
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Διατήρηση υφιστάμενου οχετού
Νέος
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Νέος

Επέκταση υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Διατήρηση υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 38

Κιβωτοειδής 12+224,48

ΟΚΑ 39

Κιβωτοειδής 12+628,53

ΟΚΑ 40

Κιβωτοειδής 13+126,30

ΟΚΑ 41

Κιβωτοειδής 13+755,72

ΟΚΑ 42

Κιβωτοειδής 14+057,92

Νέος
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού
Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 43

Κιβωτοειδής 14+325,75

Επέκταση υφιστάμενου οχετού

ΟΚΑ 44

Σωληνωτός

ΟΚΑ 45

Κιβωτοειδής 14+859,94

Επέκταση υφιστάμενου οχετού
Νέος/ Κατάργηση υφιστάμενου
οχετού

14+530,62

Πάρα ταύτα, για τη σωστή αποστράγγιση της υπό μελέτη οδού, καθώς και την
αποκατάσταση της φυσικής ροής των υδάτων κάτω από τα επιχώματα που θα
κατασκευαστούν, αναμένεται η κατασκευή τάφρων και οχετών η διαστασιολόγηση των
οποίων αναμένεται να προκύψει κατά τη φάση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας.
Οι θέσεις των οδών αποκατάστασης του τοπικού δικτύου είναι:
 Πλευρική οδός περί τη Χ.Θ. 0+548 προς ιδιοκτησίες
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 Πλευρική οδός περί τη Χ.Θ. 2+000m προς ιδιοκτησίες
 Πλευρική οδός στην κάθετη οδό του ισόπεδου κόμβου Ι/Κ Κ1-Κ2 περί τη Χ.Θ.
1+296
 Πλευρική οδός στην κάθετη οδό του ισόπεδου κόμβου Ι/Κ Κ5 περί τη Χ.Θ. 0+165.

12.1.5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) περί «Κατάταξης
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-092011)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το έργο εντάσσεται:

-

Όσον αφορά το Τμήμα Ι της Ε.Ο. Νο20 Ιωαννίνων – Κοζάνης, κατατάσσεται στην
ομάδα ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, στη 2η Υποκατηγορία της
1ης Κατηγορίας (Α2), αφορά σε «Οδούς μεταξύ νομών / επαρχιών με Λ<4 (Α/Α 4)»,
διότι η υπό μελέτη οδός δεν χωροθετείται εντός περιοχής του δικτύου Natura, όπως
ορίζεται από την ανωτέρω απόφαση, όπου αναφέρεται ότι εάν το τμήμα της υπό
μελέτη οδού είναι μικρότερο των 500m, τότε το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στη
υποκατηγορία Α2.

-

Όσον αφορά τους κόμβους (Κ1, Κ2,Κ3,Κ4, Κ4 και Κ6 του Τμήματος ΙΙ), κατατάσσονται και
αυτοί στην ομάδα ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, και αφορούν
«Εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας
(Α/Α 19)», όπου η κατάταξή του πραγματοποιείται βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ και ακολουθεί

την κατάταξη της υπό μελέτη οδού.
-

Όσον αφορά το Τμήμα ΙΙ της Ε.Ο. Νο20 Ιωαννίνων – Κοζάνης, τα έργα που
προτείνονται είναι έργα ασφάλειας και σήμανσης (στηθαία) και δεν απαιτείται
περιβαλλοντική αδειοδότηση για αυτά.

12.2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΡΓΟΥ
12.2.1. ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με τα κείμενα - πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού σε
Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Στο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Ηπείρου,
για τις υποδομές προτείνεται η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων της Εγνατίας
οδού, η οποία ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στο σύνολό της την άνοιξη του
2009, καθώς και της Ιόνιας οδού, η οποία σήμερα έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου
60%. Για τον οδικό άξονα Κόνιτσα – Καστοριά αναφέρει ότι απαιτούνται βελτιώσεις, ώστε
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να λειτουργήσει ως άξονας σύνδεσης του βόρειου τμήματος της Περιφέρειας Ηπείρου με
τη Δυτική Μακεδονία.
Στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, αναφέρεται ότι η περιοχή την οποία
διατρέχει ο υπό μελέτη άξονας ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος στις πεδινές και ημιορεινές
περιοχές, με υψόμετρο < 800m. Για τις περιοχές αυτές δεν λαμβάνονται ειδικά μέτρα.
Στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δεν αναφέρεται κάτι
για το υπό μελέτη οδικό τμήμα.
Τέλος, στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, δεν αναφέρεται κάτι για το υπό
μελέτη οδικό τμήμα.

12.2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Σημειώνεται επίσης πως στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν προστατευόμενες και
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με τη σύμβαση RAMSAR ή με τη σύμβαση της
Βαρκελώνης. Τέλος, το υπό μελέτη έργο βρίσκεται:


εκτός και σε απόσταση από τα όρια περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura
2000,



εκτός ορίων περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως Καταφύγια Άγριας Ζωής,



εκτός περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως “Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
(ΤΙΦΚ)”.

Πλησίον της περιοχής μελέτης σε απόσταση περί το 1Km ανατολικά του υπό μελέτη
έργου εντοπίζεται η προστατευόμενη περιοχή "Όρος Τύμφη (Γκαμήλα)" (GR2130009), η
οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.), περί τα 2Km
ανατολικά η περιοχή "Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου" (GR2130001) η οποία έχει
χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε. Ζ. Δ. ή SAC) και περί τα 11Km δυτικά η
περιοχή "Όρος Δούσκο, Ωραιόκαστρο, Δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού και λίμνες
Δελβινακίου" (GR2130010) η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας
(Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.).

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται και τα κάτωθι Καταφύγια Άγριας
Ζωής:
-

Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Πάπιγκο" (ΦΕΚ 420/14-06-93), σε απόσταση περί τα 5,5Km
βορειοανατολικά του υπό μελέτη έργου
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-

Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Προσήλιο - Ρονίτσα (Δελβινακίου)" (ΦΕΚ 757/10-06-76), σε
απόσταση περί τα 10Km νοτιοδυτικά

12.3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ,
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
12.3.1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στην Κ.Υ.Α.
14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-11) «Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη"»

12.3.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ
Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα εκπομπής θορύβου αναφέρονται στις ακόλουθες
αποφάσεις:
Την Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-03) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02-03-07) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της
υπ' αρ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της
14ης Δεκεμβρίου 2005».

12.4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
12.4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος
φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και
περιορισμών που επιβάλλονται με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.



Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου υποχρεούται να ορίζει αρμόδιο
πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων
και περιορισμών που τίθενται και να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή.



Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου δεν απαλλάσσεται από την
υποχρέωση

τήρησης

διατάξεων

της

κείμενης

περιβαλλοντικής

νομοθεσίας,

ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου.
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12.4.2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες
ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
-

Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

-

Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά
καταστάσεων που οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις κατά παράβαση των
περιβαλλοντικών όρων.



Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή
δραστηριοτήτων

πέραν

αυτών

που

καλύπτονται

από

Απόφαση

Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης ή τροποποίησης
του, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους θα γίνεται από την αρμόδια για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία.


Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες
από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της
περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, υδροφόρων και του
περιβάλλοντος χερσαίου χώρου, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, όσο και
κατά το στάδιο λειτουργίας του



Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως η
Αρχαιολογική Υπηρεσία.



Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν μέχρι την
ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και τη λήψη της απόφασης κατά το Νόμο
σχετικά με την τύχη τους, η οποία θα κοινοποιείται με έγγραφο στους
ενδιαφερόμενους (άρθρα 8, 9 και 10 του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»), ενώ η δαπάνη της ανασκαφής θα βαρύνει τις

πιστώσεις του έργου (άρθρο 37).


Πέραν της παρακολούθησης, ο εργολάβος ή ο επιβλέπων τις εργασίες είναι
υπεύθυνοι για την ενημέρωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κατά το Νόμο,
σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαίων, καθ’ όλο το διάστημα του έργου,
αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την απαιτούμενη άδεια.



Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως
αναγκαίες



Οι διάφορες εκσκαφές δε θα πρέπει να παραμείνουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.



Οι αποθέσεις υλικών σε σωρούς πρέπει να γίνονται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Οι
σωροί δε θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 4m.
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Η περίσσεια εκσκαφών δύναται, ένα ποσοστό περί το 10% αυτών, να οδηγηθεί σε
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ τα μεγαλύτερο ποσοστό, περί το 90%, να
αποτεθεί σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης.



Η μεταφορά των υλικών θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά καλυμμένα, όπως
προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και όχι με υπερπλήρωση των φορτηγών.



Σε περίπτωση δημιουργίας σωρών υλικών στο χώρο της κατασκευής θα πρέπει να
ακολουθείται κατάλληλη διαβροχή των σωρών



Απαγορεύεται η απόθεση ακατάλληλων για χρησιμοποίηση πλεοναζόντων υλικών
εκσκαφής, σε χείμαρρους ή ρέματα, πλησίον οικισμών (απόσταση τουλάχιστον 30m). Ο
ακριβής χώρος, τρόπος απόθεσης και αποκατάστασης χρήζει έγκρισης από την
αρμόδια Υπηρεσία, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.



Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά θα πρέπει να συλλέγονται και να
απομακρύνονται από το χώρο του έργου καθημερινά. Η διάθεση τους θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για τη συλλογή και μεταφορά
των στερεών απορριμμάτων και άλλων στερεών αποβλήτων που παράγονται κατά
την παραγωγή του έργου σε χώρους κατάλληλους γι’ αυτά έτσι ώστε να μην
επιβαρύνουν αρνητικά την περιοχή. Επίσης, ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να
φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων σκουπιδιών κατά τη διάρκεια των
εργασιών της οδού σε όλο το μήκος της από ειδικό προσωπικό και σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Η τελική διάθεση των απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.



Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων και καυσίμων τόσο στο
έδαφος όσο και στο υδάτινο περιβάλλον. Η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ
98012/2001/96 (ΦΕΚ-40/Β/19-01-1996).



Θα πρέπει να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λπ.,
προκειμένου να περιοριστεί η σκόνη κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. Να
ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα του δρόμου στα οποία θα ολοκληρώνονται
οι εργασίες κατασκευής, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τη οχήματα που
κυκλοφορούν σε αυτά.



Κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής πρέπει να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας όπως και για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη
λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής
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προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν την
έναρξη των εργασιών.


Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή
των απαραίτητων τεχνικών, αποκλειόμενου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος
κ.λπ.



Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προστασίας των χρηστών
του έργου, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του.



Τέλος, για το θόρυβο κατά την κατασκευή, αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια
που καθορίζει η νομοθεσία. Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 το ανώτερο επιτρεπόμενο
όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εγκαταστάσεις έχει καθοριστεί
στα 50dB(A) για αστική περιοχή ή στα 65dB(A) για βιομηχανική περιοχή, μετρούμενο
επί του ορίου των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, για το θόρυβο τον προερχόμενο από
εργοτάξια, αερόσφυρες κ.λπ., ισχύει και η σχετική νομοθεσία: Υπ. Απόφαση
56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/09-09-86) περί "Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ", Υπ. Απόφαση 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/1810-88) περί "Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου" και Υπ. Απόφαση Α5/2375 (ΦΕΚ 689/Β/1008-78) "Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών".



Πρίν την έναρξη κατασκευής των εργασιών του παρόντος έργου, να ληφθεί υπόψη
το στάδιο ωρίμανσης του έργου μεταφοράς νερού από τις πηγές Αμαράντου προς
το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

12.4.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Οι μεταβολές στο περιβάλλον από την υλοποίηση του έργου είναι με βάση τη στόχευση
είναι εν δυνάμει θετικές. Ωστόσο, για τον εντοπισμό πιθανών μελλοντικών επιπτώσεων,
αλλά και για τη μέτρηση της απόδοσης των μέτρων προστασίας, θα εφαρμοστεί ένα
σύστημα παρακολούθησης ενταγμένο στο ευρύτερο σύστημα παρακολούθησης του
περιβάλλοντος που ισχύει στην περιοχή παρέμβασης. Το σύστημα παρακολούθησης
πρέπει να καλύπτει τις νομικά δεσμευτικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και να επιτρέπει
στις αρχές, τόσο την ποσοτική εκτίμηση της εξέλιξης της κατάστασης του περιβάλλοντος,
όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών μέτρων όπου και όταν κάτι τέτοιο
απαιτείται. Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα ένα
σύστημα συλλογής στοιχείων, ένα σύστημα αξιολόγησης των στοιχείων αυτών και τέλος
την πληροφόρηση των συναρμόδιων αρχών.
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Λόγω της φύσης του, για το έργο δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τον προσδιορισμό
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται:


Να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που
αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας
περιβάλλοντος



Να συμμορφώνεται σε συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων
τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

12.5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ


Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την
έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων
εκδόθηκε.



Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου
οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.4014/2011. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος
ανανέωσης υποβληθεί εμπροθέσμως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το
χρονικό

διάστημα

μέχρι

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

ανανέωσης,

οι

περιβαλλοντικοί όροι διατηρούνται σε ισχύ.


Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ή επανεξέταση και
αναπροσαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν.
4014/2011.



Κάθε

όρος

της

Απόφασης

Έγκρισης

Περιβαλλοντικών

Όρων

δύναται

να

τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή ή λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν
προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.


Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
διαπιστωθούν σοβαρά

προβλήματα

υποβάθμισης

του

περιβάλλοντος

ή

αν

παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε.
και την Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της απόφασης αυτής, όπως
προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το
άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.216

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

12.6. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων:


Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του
προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με αυτά
διατάξεις.



Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων
αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία για το έργο.



Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και
άλλες ειδικές διατάξεις που κατισχύουν αυτής.

12.7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ


Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η θεωρημένη Μ.Π.Ε. με τα
συμπληρωματικά της που τυχών τη συνοδεύουν, καθώς και επόμενοι φάκελοι
ανανέωσης, τροποποίησης, τεχνικών περιβαλλοντικών μελετών μαζί με σχετικές
αποφάσεις, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του έργου κατά τη φάση
υλοποίησής του και στην έδρα του φορέα λειτουργία τους στη συνέχεια. Τα στοιχεία
αυτά θα πρέπει να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο,
σύμφωνα με τη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.



Ο φορέας υλοποίησης του έργου κατά τη φάση κατασκευής και ο φορέας λειτουργίας
στη συνέχεια, θα πρέπει:
-

Να τηρεί στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα του στοιχεία, βάσει των οποίων θα
αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου (π.χ.
τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.) .

-

Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να
διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό.

-

Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

-

Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.



Εάν

ανακύψουν

θέματα

κατά

την

εφαρμογή

της

Απόφασης

Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων, τα οποία δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, η επίλυση
τους πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι
δυνατόν βάσει της θεωρημένης και συμπληρωμένης Μ.Π.Ε. του έργου ή και
επόμενων φακέλων σχετικών με την περιβαλλοντική του αδειοδότηση.
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Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης

των

όρων

της

Απόφασης

Έγκρισης

Περιβαλλοντικών

Όρων,

επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.


Ο φορέας του έργου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή
ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις
διατάξεις του Π.Δ. 148/29-09-2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-09-2009).

12.8. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή
διεύθυνση aepo.ypeka.gr, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11 και στην
Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 21398/02-05-2012 (ΦΕΚ 1470/Β/02-05-2012).

-ΗΕπιστημονικά Υπεύθυνη Μελετήτρια

ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωλόγος
M.Sc. Εγγείων Βελτιώσεων - Υδραυλικής
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Φωτ. 1:

Γενική άποψη της σύνδεσης του υπό μελέτη οδικού τμήματος Καλπάκι –
Κόνιστα, της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με την Ιωνία Οδό.

Φωτ. 2:

Άποψη της Υφιστάμενης παράπλευρης οδού, περί τη Χ.Θ. 2+000, η οποία
αναμένεται να βελτιωθεί.
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Φωτ. 3:

Γενική άποψη περιοχής, περί τη Χ.Θ. 2+850, όπου εμφαίνεται η ήπια
μορφολογία της περιοχής.

Φωτ. 4:

Γενική άποψη της θέσης, περί τη Χ.Θ. 3+000, όπου προτείνεται να
κατασκευαστεί ο ισόπεδος τετρασκελής κόμβος Ι/Κ Κ1-Κ2.
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Φωτ. 5:

Γενική άποψη της κατάστασης του οδοστρώματος του υπό μελέτη οδικού
τμήματος περί τη Χ.Θ. 5+100.

Φωτ. 6:

Γενική άποψη του υπό μελέτη οδικού τμήματος περί τη Χ.Θ. 7+750, όπου
αναμένεται να κατασκευαστεί επίχωμα ύψους περί τα 13m στα αριστερά του
υπό μελέτη οδικού τμήματος.

[CBW014C.doc]

ΥΕΤΟΣ

Σελ.221

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Φωτ. 7:

Γενική άποψη της θέσης, περί τη Χ.Θ. 8+000, όπου προτείνεται να
κατασκευαστεί ο ισόπεδος τετρασκελής κόμβος Ι/Κ Κ3-Κ4.

Φωτ. 8:

Γενική άποψη υφιστάμενου τρισκελής κόμβου, περί τη Χ.Θ.8+300 προς
Γεροπλάτανο, Μελισσόπετρα, Μέρτζιανη
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Φωτ. 9:

Γενική άποψη της περιοχής του πρώτου ανακάμπτοντα ελιγμού, περί τη Χ.Θ.
9+000 όπου προτείνεται η αλλαγή της χάραξης του υπό μελέτη οδικού
τμήματος.

Φωτ. 10:

Γενική άποψη του υπό μελέτη οδικού τμήματος περί τη Χ.Θ. 11+100.
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Φωτ. 11:

Γενική άποψη της περιοχής προ του δεύτερου ελιγμού, περί τη Χ.Θ. 12+500,
όπου αναμένεται η μετατόπιση της υφιστάμενης χάραξης του υπό μελέτη
οδικού τμήματος.

Φωτ. 12:

Γενική άποψη του τεχνικού κάτω διάβασης Χ.Θ. 15+000, όπου προτείνεται η
ανακατασκευή του.
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Φωτ. 13:

Άποψη της Υφιστάμενης παράπλευρης οδού, περί τη Χ.Θ. 15+150, η οποία
αναμένεται να βελτιωθεί.

Φωτ. 14:

Γενική άποψη της θέσης, περί τη Χ.Θ. 15+150, όπου προτείνεται να
κατασκευαστεί ο ισόπεδος τρισκελής κόμβος Ι/Κ Κ5.
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Φωτ. 15:

Γενική άποψη της θέσης της υφιστάμενης γέφυρας του ποταμού Βοϊδομάτη
περί τη Χ.Θ 15+500, στο πέρας του τμήματος Ι του υπό μελέτη οδικού
τμήματος.

Φωτ. 16:

Γενική άποψη της θέσης, περί τη Χ.Θ. 5+400m, του τμήματος ΙΙ, όπου
προτείνεται να κατασκευαστεί ο ισόπεδος τρισκελής κόμβος Ι/Κ Κ6.
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Φωτ. 17:

[CBW014C.doc]

Γενική άποψη στο πέρας του τμήματος ΙΙ της υπό μελέτη οδού, όπου
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α

Ένδειξη εργασιών

Α

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αριθμός Αρθρου
ΑΤΕΟ

Α-1

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Α-2

Γενικές εκσκαφές
ημιβραχώδες

Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

A-3.2
Α-4.1

σε

έδαφος

γαιώδες

-

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με
ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

Μονάδα

Τιμή μονάδας
(ευρω)

Σύνολο
ποσοτήτων

Μερική
Δαπάνη (ευρω)

ΟΔΟ-1110

m

3

0,32

59.701,38

19.104,44

ΟΔΟ-1123Α

m

3

0,60

316.382,77

189.829,66

m

3

1,30

3.718,24

4.833,71

3,60

583.849,74

2.101.859,08

ΟΔΟ-1123Α
ΟΔΟ-1133Α

m

3

ΟΔΟ-1212

m

3

1,35

4.323,19

5.836,30

Α-4.2

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

ΟΔΟ-1220

m

3

4,10

8.028,78

32.917,98

Α-6

Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές
κ.λ.π

ΟΙΚ-2221

m

3

10,90

10,68

116,41

Α-7

Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές

ΟΙΚ-2275

m

3

7,70

113,24

871,95

Α-10

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα

ΟΙΚ-6448

m

5,40

610,00

3.294,00

Α-12

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

ΟΙΚ-2227

m

3

21,90

364,41

7.980,49

m

3

0,86

-503.429,18

0,00

ΟΔΟ-1530

m

3

0,86

167.998,03

144.478,31

ΟΔΟ-1530

m

3

1,20

86.791,47

104.149,76

m³

25,00

86.791,47

2.169.786,75

ΟΔΟ-1610

m²

0,55

61.885,13

34.036,82

ΟΔΟ-1620

3

1,90

11.011,97

20.922,73

Α-18.1
Α-20
Α-22

Α-24.1
Α-25

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Κατασκευή επιχωμάτων
Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την
δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των
απαιτουμένων δανείων
Δαπάνη
φύλλων
οπλισμού
οπλισμένου
επιχώματος
Επένδυση πρανών με φυτική γη
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη

ΟΔΟ-1510

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

m

4.840.018,40

Ολική Δαπάνη
(ευρω)

4.840.018,40

Α/Α

Ένδειξη εργασιών

Β

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών
κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Αριθμός Αρθρου
ΑΤΕΟ

ΟΔΟ-2532

Μονάδα

m

3

Τιμή μονάδας
(ευρω)

77,80

Σύνολο
ποσοτήτων

5.638,71

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β
Γ

Υπόβαση
οδοστρωσίας
πάχους 0,10 m

Γ-2.2
Γ-5

συμπυκνωμένου

ΟΔΟ-3111Β

m²

0,90

413.959,59

372.563,63

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

ΟΔΟ-3211Β

m²

1,00

297.048,35

297.048,35

Κατασκευή ερεισμάτων

ΟΔΟ-3311Β

m

3

10,40

15.451,57

160.696,32

Απόξεση
ασφαλτικού
(φρεζάρισμα)
σε βάθος έως 4 cm

Δ-3
Δ-4

Δ-7
Δ-8.1
Δ-10.1

5.278.710,03

830.308,30

6.109.018,33

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Δ-2.1

Δ-6

438.691,64
438.691,64

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Δ-5.1

Ολική Δαπάνη
(ευρω)

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Γ-1.2

Δ

Μερική
Δαπάνη (ευρω)

οδοστρώματος
ΟΔΟ-1132

m²

0,95

40.662,27

38.629,16

Ασφαλτική προεπάλειψη

ΟΔΟ-4110

m²

1,00

143.770,42

143.770,42

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

ΟΔΟ-4120

m²

0,38

430.766,38

163.691,23

ΟΔΟ-4321Β

m²

5,90

114.172,28

673.616,45

ΟΔΟ-4421Β

ton

72,40

8.623,80

624.362,77

ΟΔΟ-4421Β

m²

5,70

113.886,86

649.155,10

ΟΔΟ-4521Β

m²

6,30

122.929,52

774.455,98

ΟΔΟ-4521Β

m²

4,90

153.287,73

751.109,89

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού
πάχους
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05
m
Ασφαλτική
στρώση
κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου
Αντιολισθηρή
στρώση
ασφαλτικής
σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με κοινή
άσφαλτο

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

3.818.791,00

9.927.809,33

Α/Α

Ένδειξη εργασιών

Ε

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αριθμός Αρθρου
ΑΤΕΟ

Εκτίμηση Σήμανσης - Ασφάλισης

Μονάδα

τεμ.

Τιμή μονάδας
(ευρω)

1.337.700,00

Σύνολο
ποσοτήτων

1,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε
Ζ

τεμ.

11.265.509,33

181.875,00

1,00

181.875,00
181.875,00

11.447.384,33

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΧΕΤΟI - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΔΟΥ

τεμ.

1.200.000,00

1,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ

1.200.000,00
1.200.000,00

12.647.384,33

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γέφυρες / Διαβάσεις

τεμ.

4.855.000,00

1,00

4.855.000,00

Τοίχοι αντιστήριξης

τεμ.

60.000,00

1,00

60.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Η
Θ

1.337.700,00
1.337.700,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ζ

Η

Ολική Δαπάνη
(ευρω)

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Εκτίμηση για εγκατάσταση οδοφωτισμού

ΣΤ

Μερική
Δαπάνη (ευρω)

4.915.000,00

17.562.384,33

1.000.000,00

18.562.384,33

1.000.000,00

19.562.384,33

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
τεμ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Θ
ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000,00

1,00

19.562.384,33

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 27

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο – Η Όνομα:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΑΛΟΣ

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΟΥ

ΚΟΥΤΑΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης :

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1968

Τόπος Γέννησης:

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ – Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

ΑΚ 327206

(2)

Τόπος Κατοικίας:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

2310230428

Τηλ:
Οδός:

2310250601-3

Ι. ΜΙΧΑΗΛ

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Αριθ:

13

ΤΚ:

54621

yetos@otenet.gr

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, ως νόμιμος διαχειριστής της μελετητικής εταιρίας ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. – ΥΕΤΟΣ δηλώνω ότι:
Η μελετητική εταιρία ΥΕΤΟΣ είναι κάτοχος ισχύοντος μελετητικού πτυχίου γραφείου μελετών με Α.Μ. 619, στην κατηγορία και
τάξη 27Γ, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Πλ. Ιπποδρομίου 7, T.K. 54621, τηλέφωνα
2310250601-3, fax 2310230428 και e-mail: yetos@otenet.gr.

Ημερομηνία:

23/02/2016

Η Δηλούσα

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

