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ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΕΡΓΟ :

ΧΡΗΜ.:

ΠΡΟΫΠ.:

«Αποκατάσταση ζημιών των 
οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους υδραυλικών 
έργων του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας, που επλήγη 
από τη φυσική καταστροφή της 
29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.

1.000.000,00  € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Με  την  υπ.  αριθμ.  Β/ΦΠΡ02/οικ.771/18.02.2019  απόφαση  του  Γενικού 
Γραμματέα Υποδομών, εξασφαλίστηκε στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας πίστωση ποσού 
1.000.000,00 Ευρώ από  πιστώσεις  του  Π.Δ.Ε.  του  Υ.ΠΟ.ΜΕ.,  με  σκοπό  την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 29ης και 30ης 

Σεπτεμβρίου 2018, στο οδικό δίκτυο του Δήμου και τα συνοδά υδραυλικά έργα 
αυτού και ιδιαίτερα στις Κοινότητες α) Άστρους, β) Αγίας Σοφίας, γ) Δολιανών, δ) 
Παραλίου Άστρους,  ε) Αγίου Ανδρέα και στ) Ξηροπηγάδου. 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με  την  παρούσα  εργολαβία,  προβλέπεται  να  εκτελεστούν  εργασίες 

αποκατάστασης δημοτικών δρόμων που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών 
Άστρους,  Αγίας  Σοφίας,  Δολιανών,  Παραλίου  Άστρους,   Αγίου  Ανδρέα  και 
Ξηροπηγάδου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ),  που εγκρίθηκαν  με  την  απόφαση  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-
2012  (ΦΕΚ  2221/Β’/2012)  «Έγκριση  τετρακοσίων  σαράντα  (440)  Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)», με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα) σύμφωνα την Εγκύκλιο 26 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Έργων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα 
με: 
• την Εγκύκλιο 22/2014 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24.10.2014) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων
• την Εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016) της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών
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• Την  υπ.  αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/οικ.469/23.09.2013  (ΦΕΚ 2542/Β/2013)  απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
• Την  υπ.  αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/οικ.628/07.10.2014  (ΦΕΚ 2828/Β/2014)  απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
• Την  υπ.  αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014  (ΦΕΚ 3068/Β/2014)  απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι  εργασίες  που πρόκειται  να  εκτελεστούν  με την παρούσα εργολαβία  είναι 
συνοπτικά οι ακόλουθες:
• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 6cm, 
όπου απαιτείται  και  υπάρχει  υφιστάμενο ασφαλτικό οδόστρωμα. Η  εν λόγω 
εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-
14-00:2009.
• Καθαίρεση  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο  σκυρόδεμα,  με  χρήση 
συνήθους  κρουστικού  εξοπλισμού,  όπου  απαιτείται  και  υπάρχουν  στοιχεία 
σκυροδέματος  (π.χ.  φρεάτια,  τμήματα  τσιμεντοστρωμένου  οδοστρώματος 
κ.λ.π.). Η  εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-15-03-03-00:2009.
• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, όπου απαιτηθεί. Η 
εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-02-01-00:2009, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-
00, με βάση την Εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016) της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών
• Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10m, όπου απαιτηθεί, μετά τις 
ανωτέρω  εργασίες  εκσκαφών,  προκειμένου  να  διαμορφωθεί  η  κατάλληλη 
επιφάνεια για οδοστρωσία. Η  εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01:2009.
•  Εφαρμογή  ασφαλτικής  συγκολλητικής  επάλειψης  (σε  υφιστάμενες 
στρώσεις  ασφάλτου)  ή  προεπάλειψης  (σε  βάση  οδοστρωσίας).  Η   εν  λόγω 
εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-
11-01:2009.
• Ασφαλτική  ισοπεδωτική  στρώση  μεταβλητού  πάχους,  προκειμένου  να 
διαμορφωθούν οι κατάλληλες κλίσεις και να γίνει εξομάλυνση του εδάφους. Η 
εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-04:2009, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-
04, με βάση την Εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016) της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
• Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05  m  με 
χρήση   κοινής  ασφάλτου,  η  οποία  θα  είναι  και  η  τελική  στρώση  του 
οδοστρώματος.  Η   εν  λόγω  εργασία  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  την 
προδιαγραφή  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-05-03-11-04:2009,  όπως  αυτή  έχει 
αντικατασταθεί από την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, με βάση την Εγκύκλιο 17/2016 
(αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
• Αντιολισθηρή  ασφαλτική  στρώση  συμπυκνωμένου  πάχους  0,04  m  με 
χρήση κοινής ασφάλτου. Σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη κλίση 
του  οδοστρώματος,  θα  χρησιμοποιηθεί  αντιολισθηρή άσφαλτος.  Η  εν  λόγω 
εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-
01:2009, όπως αυτή έχει  αντικατασταθεί  από την  ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01,  με 
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βάση την Εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016) της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών.
• Ανύψωση  ή  ταπείνωση  στάθμης  φρεατίων  μέχρι  0.60m  και  όπου 
απαιτηθεί,  με  τρόπο  ώστε  η  επιφάνεια  των  υφιστάμενων  φρεατίων  που 
βρίσκονται  επί  του  οδοστρώματος  να  βρίσκεται  επί  του  ιδίου  επιπέδου 
(ευθυγράµµιση)  µε  την  τελική  στάθμη  του  οδοστρώματος,  όπως  αυτή  θα 
προκύψει μετά το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η εργασία θα είναι 
πλήρως περαιωμένη και θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά και εργασία, 
όπως:

την αποξήλωση του πλαισίου υποδοχής του καλύµµατος ή της σχάρας, την 
αποξήλωση και την αποµάκρυνση του υπάρχοντος υλικού δαπεδόστρωσης 
και  του  υλικού  επιχώσεως,  εφόσον  απαιτείται,  την  προέκταση  των 
τοιχωµάτων  του  φρεατίου  µέχρι  ύψους  0.60m,  ή  την  καθαίρεση  των 
τοιχωµάτων µέχρι βάσεως 0.60m και την κατασκευή µικρής οπλισµένης 
πλάκας επικαλύψεως,  ή λαιµού,  την επανατοποθέτηση του πλαισίου και 
του  καλύµµατος  ή  της  σχάρας  και  όλες  τις  λοιπές  µικροεργασίες  που 
απαιτούνται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  ολοκλήρωση,  καθώς  και  τον 
καθαρισµό  και  την  αποµάκρυνση  όλων  των  αχρήστων  υλικών.  Επίσης, 
περιλαμβάνεται  η  αφαίρεση  δια  χειρός  των  καλυµµάτων  χωρίς  την 
καταστροφή τους, η απόθεσή τους, η προσωρινή κάλυψη του ανοίγµατος 
του φρεατίου και η επανατοποθέτησή των καλυµµάτων ή σχαρών, μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 

• Αντικατάσταση  των  υφιστάμενων  σχαρών  υδροσυλλογής  ομβρίων  και 
τοποθέτηση νέων, από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας D400. Οι εσχάρες θα είναι 
βαρέως  τύπου  (D400),  θα  έχουν  πλάτος  50cm και  θα  αποτελούνται  από 
κατάλληλο πλαίσιο και εσχάρα. Θα διαθέτουν εσοχή τόσο επί του πλαισίου όσοι 
και  επί  της  σχάρας,  για  την  τοποθέτηση  κοχλιών  σύσφιξης,  τόσο  για 
αντικραδασμική  όσο  και  για  αντικλεπτική  προστασία.  Θα  πραγματοποιηθούν 
όλες  οι  απαιτούμενες  εργασίες  εκσκαφών,  καθαιρέσεων,  τοποθετήσεων 
ξυλοτύπων και  οπλισμού,  σκυροδετήσεων με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20 
κ.λ.π., ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης τοποθέτηση των εσχαρών μετά των 
πλαισίων τους, με τρόπο ώστε η τελική τους επιφάνεια να βρίσκεται επί του 
ιδίου επιπέδου (ευθυγράµµιση) µε την τελική στάθμη του οδοστρώματος, όπως 
αυτή θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η  εν λόγω 
εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-
01-04:2009.
• Θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση του οδοστρώματος, σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  με  σκοπό  κυρίως  την 
επανακατασκευή  των  υφιστάμενων  διαβάσεων  των  πεζών,  ο  οποίες  θα 
καταστραφούν λόγω της ασφαλτόστρωσης. Οι διαβάσεις θα αποτελούνται από 
λωρίδες/ταινίες λευκού χρώματος με αντανακλαστικό υλικό, πλάτους 0,50m και 
ελάχιστου μήκους 3,00m (προτεινόμενο 4,00m), παράλληλες προς τον άξονα 
της οδού, οι οποίες οριοθετούν το χώρο κίνησης των πεζών. Το κενό διάστημα 
μεταξύ των λωρίδων θα είναι  ίσο προς το πλάτος τους (δηλαδή 0,50m). Το 
πλάτος μίας τέτοιας λωρίδας και ενός διαστήματος αθροιστικά θα είναι 1,00m 
(0,50m+0,50m).
• Στις  διαβάσεις  θα  τοποθετηθεί  και  κατάλληλη  κατακόρυφη  σήμανση 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2302/Β/2013. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν δύο (2) 
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πινακίδες  τύπου  Π21,  πριν  τη  διάβαση,  μια  σε  κάθε  ρεύμα  κυκλοφορίας. 
Επιπρόσθετα, σε κάθε διάβαση θα τοποθετηθούν δύο (2) πινακίδες Κ15. Οι εν 
λόγω πινακίδες θα τοποθετηθούν πριν από τη θέση της πεζοδιάβασης και σε 
απόσταση  τοποθέτησής που κυμαίνεται  περίπου σε  50m.  Σημειώνεται  ότι  οι 
αποστάσεις  αυτές  μπορούν  να  διαφοροποιηθούν  ανάλογα  με  τα  γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά  της  οδού,  το  μήκος  των  οικοδομικών  τετραγώνων  και  την 
ύπαρξη  παρόδιων  κάθετων  οδών.  Η  τοποθέτηση  των  πινακίδων  πρέπει  να 
διασφαλίζει  από  το  πεζοδρόμιο  ελεύθερο  ύψος  2,20  μέτρων  και  ελάχιστη 
πλευρική απόσταση από τον κυκλοφοριακό χώρο της οδού 0,50 μέτρων. Η  εν 
λόγω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-
04-05-00:2009  και ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-05-04-07-00:2009,  όπως  αυτή  έχει 
αντικατασταθεί από την ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, με βάση την Εγκύκλιο 17/2016 
(αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Γ.  ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΤΡΟΥΣ
Ασφαλτόστρωση τμημάτων Δημοτικών Δρόμων εντός οικισμού Άστρους, στις εξής 
οδούς (θέσεις):
1. Τμήμα  της  οδού  «Λουκούς»  επιφανείας  περίπου  2.950,00  τ.μ.  από  την 

συμβολή της με την οδό «Παλαιοπαναγιάς» και μέχρι την συμβολή των οδών 
«Αγίου Παύλου» και «Θ. Κολοκοτρώνη» (μήκους περίπου 285,00m).

2. Την  οδό   «Θ.  Κολοκοτρώνη»  επιφανείας  περίπου  2.335,00  τ.μ.  (μήκους 
περίπου 350,00m). 

3. Την οδό  «B` Εθνοσυνέλευσης» επιφανείας περίπου 3.345,00 τ.μ.(μήκους 
περίπου 480,00m). 

4. Τις  οδούς  «Ι.  Καποδίστρια»  και  «Σαράντου  Κανελλόπουλου»,  επιφανείας 
περίπου 1.981,00 τ.μ. (μήκους περίπου 285,00m).

5. Τμήμα της οδού «Αγίου Κωνσταντίνου» επιφανείας περίπου 2.000,00 τ.μ. 
από την συμβολή της με την οδό «Σαράντου Κανελλόπουλου» και μέχρι  την 
συμβολή  των  οδών  «Μερκουριάδη»  και  «Αναστασιάδη»  (μήκους  περίπου 
220,00m).

6. Την οδό «Γεωργίου Γεννηματά» καθώς και τμήμα της οδού «Διον. Σολωμού» 
επιφανείας περίπου 2.727,00 τ.μ. (μήκους περίπου 452,00m)

7. Την οδό «Παναγίτσας», επιφανείας περίπου 2.400,00 τ.μ. (μήκους περίπου 
260,00m)

8. Την  οδό  «Αγίου  Νικολάου»  επιφανείας  περίπου  1.072,00  τ.μ.  (μήκους 
περίπου 130,00m)

9. Τμήμα της οδού «Αρχαιολογικού Μουσείου» επιφανείας περίπου 542,00 τ.μ. 
από την συμβολή της με την οδό «Λεωνίδα και Αγγελικής Ζαφείρη» και μέχρι 
την συμβολή των οδών «Αγίου Νικολάου» και  «Δ.  Καρυτσιώτη» (μήκους 
περίπου 89,00m).

10. Τμήμα της οδού «Δημ. Υψηλάντη» επιφανείας περίπου 1.500,00 τ.μ. από την 
συμβολή της με την οδό «Αρχαιολογικού Μουσείου» και μέχρι σημείου πριν 
τη  συμβολή  της  με  την  οδό  «Μεγάλου  Αλεξάνδρου»  (μήκους  περίπου 
142,00m).
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11. Τμήμα της οδού «Παλαιοπαναγιάς» επιφανείας περίπου 1.030,00 τ.μ. από 
την συμβολή της με την οδό «Λουκούς» και μέχρι την συμβολή της με την 
οδό «Αγίου Νεκταρίου» (μήκους περίπου 175,00m).

12. Την προέκταση της οδού «Αγίου Παύλου», από την οδό «Λουκούς» μέχρι τη 
συμβολή  της  με  τις  οδούς  «Παπαγαλέτη»  και  «Διονυσίου  Σολωμού», 
επιφανείας περίπου 493,00 τ.μ. (μήκους περίπου 100,00m).

13. Την ανώνυμη οδό απέναντι από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  μεταξύ  των  οδών  «Λουκούς»  και  «Δολιανιτών»,  επιφανείας 
περίπου 247,00 τ.μ. (μήκους περίπου 42,00m).

14. Τμήμα της οδού «Ερ. Βεκιάρη», από την οδό «Ε. Ροζολή» μέχρι  80,00μ. 
περίπου  πριν  τη  συμβολή  της  με  την  οδό  «Ρίζας»,  επιφάνειας  περίπου 
700,00 τ.μ. (μήκους περίπου 140,00m).

15. Τμήμα της οδού «Ηρώων», επιφάνειας περίπου 450,00 τ.μ. (μήκους περίπου 
75,00m).

16. Τμήμα  της  οδού  «Αγίου  Νεκταρίου»,  επιφάνειας  περίπου  500,00  τ.μ. 
(μήκους περίπου 105,00m).

17. Τμήμα ανώνυμης οδού, κάθετης στην οδό «Φλούδα», επιφάνειας περίπου 
50,00 τ.μ. (μήκους περίπου 17,00m).

18. Τμήμα  της  οδού  «Δολιανιτών»,  από  τη  συμβολή  της  με  την  οδό 
«Παλαιοπαναγίας» έως τη συμβολής της με την ανώνυμη δημοτική οδό του 
σημείου Νο.13, επιφάνειας περίπου 500,00 τ.μ. (μήκους περίπου 100,00m)

Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων: 24.850,00 m2 περίπου
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρώσεων: 3.447,00m περίπου
 
Τα  τμήματα  αυτών  των  δρόμων  είναι  ασφαλτοστρωμένα,  και  παρουσιάζουν 
αρκετές λακκούβες και εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να 
είναι δυσχερής η βατότητα και κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση της επιφάνειας 
και η ασφαλτόστρωση του. 
Επειδή  η  υψομετρική  διαφορά  της  στάθμης  των  πεζοδρομίων  σχετικά  με  την 
υφιστάμενη στάθμη του δρόμου είναι μικρή και επί πλέον υπάρχουν υπόγεια στις 
παρακείμενες  ιδιοκτησίες,  καθίσταται  απαγορευτική  η  οποιαδήποτε  υπερύψωση 
της στάθμης του δρόμου.

β) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΑΣ  ΣΟΦΙΑΣ 
Τσιμεντόστρωση  του  περιφερειακού  δρόμου  εντός  ορίων  οικισμού  Αγίας 

Σοφίας, επιφάνειας περίπου 1.500,00 τ.μ., και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης 
έμπροσθεν ιδιοκτησίας Γεωργίου Α. Σιαβελή, μήκους 16,00 μ. και ύψους 2,50 μ.

Ο δρόμος  είναι  εν  μέρει  χωματόδρομος,  και  εν  μέρει  τσιμεντοστρωμένος 
αλλά με έντονα στοιχεία αποσάθρωσης του σκυροδέματος.

Στο σημείο έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Γεωργίου Α. Σιαβελή σε μήκος 16,00 
μ.  υπάρχει  υποσκαφή  του  πρανούς,  της  βάσης  οδοστρωσίας,  καθώς  και 
ρηγμάτωση  του  οδοστρώματος  και  κρίνεται  αναγκαία  η  κατασκευή  τοιχείου 
αντιστήριξης. 

Συνολική επιφάνεια τσιμεντόστρωσης: 1.500,00 m2 περίπου
Συνολικό μήκος τσιμεντόστρωσης: 330,00m περίπου
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γ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ   
Ασφαλτόστρωση  τμημάτων  Δημοτικών  Δρόμων  εντός  ορίων  οικισμού  Αγίου 
Ανδρέα, στις εξής οδούς :

1. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  επιφάνειας  1.254,00  τ.μ.,  από  οικία  κληρονόμων 
Ηλία  Ι.  Σούρσου  (Τσίχλα)  έως  και  οικία  κληρονόμων  Γαλανού  (μήκους 
περίπου 217,00m).

2. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  επιφάνειας  652,00  τ.μ.,  από  οικίες  Κων/νου  Δ. 
Κουλεντιανού και Δημητρίου Αραχωβίτη (Μυλωνά), έως και οικία κληρονόμων 
Νικολάου Π. Σούρσου (Στρουμπούλου) (μήκους περίπου 104,00m)

3. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  επιφάνειας  832,00  τ.μ.,  από  οικία  Εμμανουήλ 
Σκαντζού (Χαϊδίτσος), έως οικία κληρονόμων Ιωάννη Κορδονούρη (Γιανναίου) 
(μήκους περίπου 155,00m). 

4. Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφάνειας 1.087,00 τ.μ.,  από την οικία Γεωργίου 
Βλαχοπαναγιώτη  (Τραγούλια),  έως  και  οικία  κληρονόμων  Δημητρίου 
Τσαγκούρη  (Ρουφέτη)  (μήκους  περίπου  200,00m)  και  κατασκευή  δικτύου 
απορροής  ομβρίων  από  σωληνώσεις  PVC-U σειρά  41,  DN400mm,  μήκους 
περίπου 200,00m. 

5. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  επιφάνειας  366,00  τ.μ.,  από  οικία  Παναγιώτη  Δ. 
Καπράνου,  έως και οικία Αθανασίου Καλλιγά (μήκους περίπου 74,00m).

6. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  επιφάνειας  714,00  τ.μ.,  από  οικία  Αθανασίου  Π. 
Σούρσου, έως και οικία Ηλία Σούρσου (Φλάρου) (μήκους περίπου 128,00m)

Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων: 4.905,00 τ.μ. περίπου
Συνολικός μήκος ασφαλτοστρώσεων: 878,00m περίπου 

δ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΟΛΙΑΝΩΝ 
Ασφαλτόστρωση τμημάτων Δημοτικών Δρόμων  εντός  ορίων  των οικισμών της 
Κοινότητας Δολιανών, στις εξής θέσεις:

1. Οικισμός  Κάτω Δολιανών:  Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφάνειας  820,00 τ.μ. 
από την εκκλησία Αγίου Νικολάου έως την οικία Καραγιάννη Γρηγόρη προς 
στην αγορά Καστανιάρη (μήκους περίπου 180,00m).

2. Οικισμός Άνω Δολιανών:  Ασφαλτόστρωση δρόμου με αντιολισθηρή άσφαλτο 
επιφάνειας   350,00 τ.μ. από τη θέση Καμάρα έως ξενώνα Εράσμιον,  στον 
οικισμό Άνω Δολιανά (μήκους περίπου 87,00m).

3. Οικισμός  Κάτω Δολιανών:  Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφάνειας  267,00 τ.μ. 
από την οικία  Κων/νου Καραγιάννη, έως την οικία Τζαβάρα (μήκους περίπου 
43,00m).

4. Οικισμός Κάτω Δολιανών: Ασφαλτόστρωση δρόμου επιφάνειας 1.698,00 τ.μ. 
από οικία Μουσμούλη Δημητρίου έως οικία Κολοστούμπη Κωνσταντίνου, στον 
οικισμό Κάτω Δολιανά. Το νότιο τμήμα του δρόμου επιφάνειας 541,00 τ.μ. θα 
κατασκευαστεί με κοινή άσφαλτο, ενώ το υπόλοιπο βόρειο τμήμα, επιφάνειας 
1.156,00 τ.μ. θα κατασκευαστεί με αντιολισθηρή άσφαλτο (συνολικό μήκος 
περίπου 322,00m).
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5. Οικισμός  Κάτω  Δολιανών:  Ασφαλτόστρωση  δρόμου  επιφάνειας  περίπου 
776,00 τ.μ.  από οικία Ταμπάκη Αθανάσιου έως Καραματζάνη Μάρκου στον 
οικισμό Κάτω Δολιανά (μήκους περίπου 194,00m).

6. Οικισμός Προσηλίων: Ασφαλτόστρωση δρόμου  επιφάνειας περίπου  1.483,00 
τ.μ. από οικία Κολοστούμπη Λένας έως Ιατρίδη Κωνσταντίνου στον οικισμό 
Προσήλια (μήκους περίπου 168,00m).

Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων: 5.394,00 τ.μ.
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρώσεων: 994,00 m περίπου

ε) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ  
    Ασφαλτόστρωση τμημάτων Δημοτικών Δρόμων εντός σχεδίου, στις εξής οδούς:

1. Τμήμα  της  οδού  «Δουζένη»  επιφανείας  περίπου  6.700,00τ.μ.  από  την 
συμβολή  της  με  την  οδό  «Άργους»  και  μέχρι   την  συμβολή  της  με  την  οδό 
«Σάμου» (μήκους περίπου 800,00m). 
2. Τμήμα της οδού «Κύπρου» επιφανείας περίπου 680,00 τ.μ. από την συμβολή 
της με την οδό «Άργους» και μέχρι την συμβολή της με την οδό «Σαλαμίνος» 
(μήκους περίπου 88,00m). 
3. Τμήμα της οδού «Κανάρη» και «Β. Δουζένη» πίσω από το σχολείο καθώς και 
της οδού «Χίου» παραπλεύρως αυτού, επιφανείας περίπου 1.100,00τ.μ. (μήκους 
περίπου 120,00m). 
4. Τμήμα  της  οδού  «Άργους»  επιφανείας  περίπου  1.130,00τ.μ.  από  την 
συμβολή της με την οδό «Απόλλωνος» και λίγο πριν την οδό «Δελφών» (μήκους 
περίπου 113,00m). 
5. Τμήμα της οδού «Σμύρνης» επιφανείας περίπου 430,00τ.μ. από την συμβολή 
της  με  την  οδό  «Ίμβρου»  και  μέχρι  την  συμβολή  της  με  την  οδό  «Νηρέως» 
(μήκους περίπου 53,00m).

Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων: 10.040,00 τ.μ.
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρώσεων: 1.174,00 m περίπου

στ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ      

Ασφαλτόστρωση  τμημάτων  Δημοτικών  Δρόμων  εντός  ορίων  οικισμού 
Ξηροπηγάδου, στις εξής οδούς (θέσεις):

1. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  με  αντιολισθηρή  άσφαλτο επιφάνειας  περίπου 
255,00 τ.μ. απέναντι από το φαρμακείο, και κατασκευή σχάρας κατά πλάτος της 
οδού στη συμβολή του με την επαρχιακή οδό (θέση 1) (μήκους περίπου 65,00m). 
2. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  με  αντιολισθηρή  άσφαλτο  επιφάνειας  περίπου 
252,00 τ.μ. από οικία Μακρή Γεωργίου (μήκους περίπου 59,00m) και κατασκευή 
σχάρας  κατά  πλάτος  της  οδού  στη  συμβολή  του  με  την  επαρχιακή  οδό  και 
κατασκευή  δικτύου  αποχέτευση  τους  στο  παρακείμενο  ρέμα  (θέση  2)  και 
κατασκευή  δικτύου  απορροής  ομβρίων  από  σωληνώσεις  PVC-U σειρά  41, 
DN400mm, από θέση 2 έως θέση 3, μήκους περίπου 140,00m
3. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  με  αντιολισθηρή  άσφαλτο  επιφάνειας  περίπου 
255,00 τ.μ. (θέση 3) (μήκους περίπου 53,00m).
4. Ασφαλτόστρωση  δρόμου  στο  οικισμό  “Χασαπέικα”,  επιφάνειας  περίπου 
1.150,00 τ.μ. (θέση 4) (μήκους περίπου 284,00m).
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5. Κατασκευή τριγωνικής τάφρου (θέση 5), μήκους περίπου 290,00μ.
6. Ασφαλτόστρωση στην οδό «Κύπρου» με κοινή άσφαλτο, επιφάνειας περίπου 
240,00 τ.μ. (μήκους περίπου 55,00m) 

Συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρώσεων: 2.152,00 τ.μ.
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρώσεων: 516,00m περίπου

Με  την  παρούσα  εργολαβία  προβλέπεται  να  ασφαλτοστρωθούν  δημοτικοί 
δρόμοι  συνολικής  επιφάνειας  περίπου  47.341,00  τ.μ. και  συνολικού  μήκους 
7.009,00 m. 

Επίσης πρόκειται  να τσιμεντοστρωθούν (Κοινότητα Αγ. Σοφίας)  1.500,00 
m2 περίπου, με συνολικό μήκος 330,00 m περίπου.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Πέραν των υποχρεώσεων του αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από την 

ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων (π.χ. Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει), την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και την Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ), ο ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος και για τα ακόλουθα:

- Πραγματοποίηση  πάσης  φύσεως  τοπογραφικών  αποτυπώσεων  που 
απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών.
- Λήψη υψομετρικών στοιχείων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και 
ιδιαίτερα  πριν  την  ασφαλτόστρωση,  ώστε  μετά  το  πέρας  των  εργασιών 
ασφαλτόστρωσης  να  έχει  διασφαλισθεί  η  σωστή  κλίση  του  ασφαλτοστρωμένου 
οδοστρώματος,  η  ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων από την επιφάνεια  του 
καταστρώματος  της  οδού  και  να  αποφευχθεί  η  δημιουργία  τοπικών  σημείων 
συγκέντρωσης υδάτων.

  Επισημαίνεται,  ότι με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, οι  κλίσεις  και  οι 
επικλίσεις  του  καταστρώματος  της  οδού,  όπως  αυτές  θα  προκύψουν  μετά  τις 
εργασίες ασφαλτόστρωσης, θα πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα 
όμβρια  ύδατα  του  καταστρώματος  της  οδού  να  οδηγούνται  στις  σχάρες  των 
υφιστάμενων  δικτύων  απορροής  ομβρίων.  Σε  σημεία  όπου  δεν  υπάρχουν 
υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων, τα όμβρια θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα 
της  οδού  και  τα  ρείθρα  των  πεζοδρομίων.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να 
αποφεύγεται  η  δημιουργία  τοπικών  σημείων  συγκέντρωσης  υδάτων  επί  του 
καταστρώματος της οδού (λιμνάζοντα ύδατα). 

Τα  υλικά  που  θα  προέλθουν  από  το  φρεζάρισμα  του  υφιστάμενου 
ασφαλτοστρωμένου  οδοστρώματος  ανήκουν  στην  κυριότητα  του  Δήμου  και  θα 
μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου στις αποθήκες του Δήμου ή σε άλλα σημεία 
που  θα  υποδειχθούν  στον  Ανάδοχο  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  Δήμου.  Η 
δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τιμολογείται με βάση σχετικό άρθρο του 
τιμολογίου της μελέτης.

Επίσης τα παλαιά υλικά που θα αφαιρεθούν από τον ανάδοχο, με σκοπό την 
αντικατάστασή τους, όπως υφιστάμενες σχάρες ομβρίων, υφιστάμενα καλύμματα 
φρεατίων,  στοιχεία  κατακόρυφης  σήμανσης  (σήματα,  κ.λ.π.),  ανήκουν  στην 
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κυριότητα του Δήμου και θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου, με ευθύνη και 
Δαπάνη του Αναδόχου. 

Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

Κατά την εκτέλεση του έργου, τα προϊόντα καθαιρέσεων κατεδαφίσεων και 
κατασκευών που θα προκύψουν, θα διοχετεύονται απαραίτητα σε αδειοδοτημένους 
χώρους  διαχείρισης  αποβλήτων  ΑΕΚΚ,  σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α. 
36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Ο ανάδοχος του έργου έχει  την υποχρέωση να διαχειριστεί  τα απόβλητα 
καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων που θα προέλθουν από το έργο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.  Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εναλλακτική 
διαχείριση  των αποβλήτων κατεδαφίσεων και  κατασκευών είναι  ο  Ν.4496/2017 
(τροποποίηση του Ν.2939/01, όπως αυτός είχε τροποποιηθεί με τον Ν. 3854/2010) 
και η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 η οποία διέπει την εναλλακτική διαχείριση των 
ΑΕΚΚ.

Η  Διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  του  έργου  θα  γίνει  μέσω  εγκεκριμένου  και 
αδειοδοτημένου  Ατομικού  ή  Συλλογικού  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης 
(Σ.Ε.Δ.) ΑΕΚΚ. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε χώρους 
ανάκτησης που θα του υποδεικνύει  το ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση Ατομικού ΣΕΔ 
ΑΕΚΚ ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας του Ατομικού ΣΕΔ.

Ο  ανάδοχος,  κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  οφείλει  να  υποβάλει 
υπεύθυνη δήλωση για τη συνεργασία του με εγκεκριμένο Ατομικό ή Συλλογικό 
Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΣΕΔ  ΑΕΚΚ),  με  εμβέλεια  της 
Περιφερειακή  Ενότητα  Υλοποίησης  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  να  γίνει  εναλλακτική  διαχείριση 
αποβλήτων  από  καθαιρέσεις  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  (κωδικός  ΕΚΑ 
17.09.04),  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε διάταξη που αναφέρεται σε αυτήν. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για το κόστος που προκύπτει από την συνολική 
διαδικασία  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην 
παραπάνω ΚΥΑ, χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 
σταλία μεταφορικών μέσων),  οι  οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις  δαπάνες 
του τιμολογίου, όπως ρητά αναφέρεται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου και 
συγκεκριμένα  στην  παράγραφο  1.2  και  στην  Εγκύκλιο  11  - 
ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-6-2017 του Υ.ΥΠ.ΜΕ.  Επομένως,  ο  ανάδοχος  με  την 
προσφορά  του  θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  ότι  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  για 
εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορά κ.λ.π. μέχρι και την εκφόρτωση 
και  παράδοση  των  αποβλήτων  στο  χώρο  ανάκτησης  ΑΕΚΚ,  δηλαδή  όλες  οι 
υπόλοιπες  δαπάνες  εκτός  των  δαπανών  εναλλακτικής  διαχείρισης,  έχουν 
συμπεριληφθεί στις τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής 
διαχείρισης των ΑΕΚΚ καλύπτονται απολογιστικά από το προβλεπόμενο προς τούτο 
ειδικό  κονδύλι  του  προϋπολογισμού.  Στο  εν  λόγω  ποσό,  δεν  εφαρμόζεται  η 
προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου.

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, το ποσό της απολογιστικής δαπάνης 
για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του 
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προβλεπόμενου  αποβλήτου  (κωδικός  ΕΚΑ  17.09.04),  το  αντίστοιχο  βάρος  σε 
τόνους και τις τιμές που έχουν καθοριστεί και ισχύουν ως χρηματικές εισφορές για 
το πλησιέστερο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, που λειτουργεί στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και 
για την συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων. Για κατηγορία αποβλήτων με κωδικό 
ΕΚΑ 17.09.04, η χρηματική εισφορά έχει υπολογιστεί σε 7,80 €/tn, χωρίς ΦΠΑ, με 
βάση  σχετικό  τιμοκατάλογο  του  πλησιέστερου  αδειοδοτημένου  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  που 
λειτουργεί στην περιοχή του έργου.  

Επειδή οι επιμετρήσεις των εργασιών καθαίρεσης στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα γίνονται σε μονάδες m3, για την αναγωγή και αντιστοίχισή τους 
με  τις  ποσότητες  των  ΑΕΚΚ  που  παραδίδονται  στους  χώρους  ανάκτησης  και 
επιμετρούνται σε τόνους, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 2,40 
tn/m3.

Επιπρόσθετα,  επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθμ. 
οικ.4834/25.01.2013  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και 
Κλιματικής  Αλλαγής  με  θέμα:  «Διαχείριση  περίσσειας  υλικών  εκσκαφών  που 
προέρχονται  από  δημόσια  έργα  -  Διευκρινήσεις  επί  των  απαιτήσεων  της  ΚΥΑ  
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)», προκύπτει ότι με βάση τα αναφερόμενα 
στις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ  1312  Β),  δεν  απορρέει 
υποχρέωση διαχείρισης  της περίσσειας  των εκσκαφών  που προέρχονται  από 
δημόσια  έργα  µέσω  εγκεκριμένων  συστημάτων  εναλλακτικής  διαχείρισης,  εν 
αντιθέσει µε τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών 
υποδομών ή κτιριακών έργων.

Κατόπιν αυτών, οι ποσότητα των προβλεπόμενων αποβλήτων των οποίων θα 
γίνει εναλλακτική διαχείριση, υπολογίστηκε με βάση την ποσότητα του άρθρου των 
καθαιρέσεων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη. 

Τα προϊόντα φρεαζαρίσματος του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, 
θα μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου στις αποθήκες του Δήμου ή σε άλλα 
σημεία που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 
Η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, τιμολογείται με βάση σχετικό άρθρο 
του τιμολογίου της μελέτης.

Ο  Ανάδοχος  θα  πληρώνει  τις  δαπάνες  της  προβλεπόμενης  χρηματικής 
εισφοράς προς τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν 
στο είδος και την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων καθώς και το ποσό που 
καταβλήθηκε.

Για την πιστοποίηση και πληρωμή της δαπάνης της Εναλλακτικής Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ,  απαιτείται  ως  προϋπόθεση  οι  επιμετρήσεις  να  συνοδεύονται  από  τα 
αποδεικτικά έγγραφα του ΣΕΔ ΑΕΚΚ (π.χ. παραστατικά, τιμολόγια κ.λ.π.), από τα 
οποία θα προκύπτει  ότι οι αιτούμενες προς πληρωμή δαπάνες αντιστοιχούν στις 
ποσότητες  ΑΕΚΚ  που  παραδόθηκαν  στο  συμβεβλημένο  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  καθώς  και 
Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους, σύμφωνα με 
το Άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Η  αποζημίωση  του  αναδόχου  για  τις  ανωτέρω  δαπάνες,  θα  γίνεται  στο 
πλαίσιο  των  πιστοποιήσεων  του  έργου,  σε  βάρος  του  ειδικού  ποσού  που  έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου. 
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ΣΤ.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το προτεινόμενο έργο θα εκτελεστεί εξ ολοκλήρου σε δημοτικό οδικό δίκτυο 
το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων των προαναφερόμενων οικισμών. 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη 
Οδικού Δικτύου (Ο.Μ.Ο.Ε.  -  Λ.Κ.Ο.Δ.),  το  έργο θα εκτελεστεί  σε  οδούς  (οδικά 
τμήματα) που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές),  στις οποίες κατά 
προτεραιότητα  εξυπηρετούνται  σκοποί  άμεσης  πρόσβασης  (προσπέλασης)  σε 
ιδιοκτησίες και σε ορισμένες περιόδους της ημέρας είναι δυνατόν οι οδοί αυτής της 
ομάδας να εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό και τη σύνδεση. Οι οδοί αυτοί ανήκουν 
στην ομάδα Δ. 

Επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα 2.2 της ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, η λειτουργική βαθμίδα 
των οδών ανήκει  στην  ομάδα  V,  καθώς αφορά σε οδική σύνδεση με οικόπεδα 
(δομημένα  ή  δυνάμενα  να  δομηθούν)  ή  εκτάσεις  με  σκοπό  τη  σύνδεση  των 
οικοπέδων και εκτάσεων αυτών με δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα και τμήματα 
αυτών και προσπέλαση των οικοπέδων και των εκτάσεων προς οδούς λειτουργικές 
βαθμίδας IV ή μεγαλύτερης.
   Κατόπιν  των  ανωτέρω,  τα  υφιστάμενα  οδικά  έργα  στα  οποία  θα  γίνουν 
εργασίες  βελτίωσης  και  εκσυγχρονισμού  στα  πλαίσια  της  παρούσας  μελέτης, 
κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV.

Σύμφωνα με το Ν.4014/2011 περί  "Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 
και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  
περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  
Περιβάλλοντος"  καθώς  και  την  Υ.Α.  1958/2012  (ΦΕΚ Β  21/2012),  όπως  αυτή 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) και 
συγκεκριμένα τον πίνακα της 1ης ομάδας (έργα οδοποιίας) του Παραρτήματος Ι, με 
βάση την περίπτωση με α/α 19,  σε περιπτώσεις  εκσυγχρονισμού και  βελτίωσης 
υφιστάμενων έργων οδοποιίας, ο Φορέας προβαίνει σε κατάταξη του έργου βάσει 
ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ,  το  αποτέλεσμα  της  οποίας  χρησιμοποιείται  για  την  κατάταξη  του 
έργου σε κατηγορίες. 

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τα  ανωτέρω  και  τις  ΟΜΟΕ  -  ΛΚΟΔ,  τα  έργα  της 
παρούσας μελέτης κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV.
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     Η  κατηγορία ΔV,  δεν συμπεριλαμβάνεται  στον ανωτέρω πίνακα της Υ.Α. 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) και επομένως, σύμφωνα με την 
παράγραφο  3  του  άρθρου  3  της  ίδιας  Υ.Α.,  δεν  υπάρχει  υποχρέωση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τα συγκεκριμένα έργα απαλλάσσονται 
από  τη  διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  και  λήψης  Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Άστρος, 17.12.2019

Οι συντάκτες Θεωρήθηκε

Παπούλιας Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Πέτρου Ευρυβιάδης
Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.

Ο 
Προϊστάμενος της Δ/νσης

Κούσουλας Δημήτριος
Μηχ. Μηχανικός Π.Ε.
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