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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ   - 

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  74.000,00 Ευρώ  από  πιστώσεις 

ΣΑΤΑ,  με  σκοπό  την  εκτέλεση  του  έργου  «Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ.  Δολιανών  – 

Ξηροπηγάδου –  Βερβένων και  Παρ. Άστρους».

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται για τσιμεντοστρώσεις δευτερευουσών δημοτικών οδών, αγροτικών δρόμων και 

κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Δολιανών – τσιμεντοστρώσεις  αγροτικών δρόμων 

στην Τ.Κ Ξηροπηγάδου, τσιμεντόστρωση προαύλιου χώρου σχολείου στην Τ.Κ Βερβένων και 

τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου και οικοδομικές εργασίες στην Τ.Κ Παραλίου Άστρους, 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  Επισημαίνεται ότι η τσιμεντόστρωση θα γίνει  στα υφιστάμενα 

πλάτη των δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. 

Οι  θέσεις  στις  οποίες  θα  πραγματοποιηθούν  οι  τσιμεντοστρώσεων  δευτερευουσών 

δημοτικών οδών και αγροτικών δρόμων καθώς και οι οικοδομικές εργασίες, αναφέρονται 

συνοπτικά στη συνέχεια:

• Εντός ορίων της Τοπικής Κοινότητας  Δολιανών (Άνω Δολιανά) (Θέσεις 1,2,3,4,5)

• Εκτός ορίων οικισμού «Κούβλης» (Θέσεις 6,7)

• Εκτός ορίων της Τοπικής Κοινότητας Δολιανών (Κάτω Δολιανά)

(Θέσεις 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22)

Εντός του στάσιμου χωρίς όρια οικισμού «Ρουνέικα» (Θέση 20)

• Εκτός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου

(Θέσεις 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34)
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• Εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Βερβένων (θέση 35)

• Εντός  σχεδίου  πόλεως Τοπικής  Κοινότητας  Παραλίου Άστρους Τομέα Α1 του Ο.Τ. 

Γ148, στη θέση «Νησί» θέση (36) & Τομέα Α2 μεταξύ των Ο.Τ. Γ153 και Ο.Τ. Γ151, 

στη θέση «Νησί» θέση (37).

Γ.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

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) 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 

των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, το αποτέλεσμα της οποίας χρησιμοποιείται για την κατάταξη του έργου σε 

κατηγορίες (βλέπε ακόλουθο πίνακα Α, περίπτωση 19).

(Πίνακας Α: Απόσπασμα πίνακα Παραρτήματος 1 της Υ.Α. 1958/2012)

Για τις θέσεις επέμβασης που μελετώνται με την παρούσα μελέτη και σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής 

απόφασης, έχουμε:

Οι θέσεις:

Εκτός ορίων οικισμού «Κούβλης» (Θέσεις 6,7)

Εκτός ορίων της Τοπικής Κοινότητας Δολιανών (Κάτω Δολιανά)

(Θέσεις 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22)

• Εκτός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου

(Θέσεις 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34)
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βρίσκονται  εκτός ορίων οικισμών,  είναι  αγροτικές οδοί και  βρίσκονται  εκτός περιοχών 

προστατευόμενων  από  το  δίκτυο  NATURA 2000  και  σύμφωνα  με  τις  Οδηγίες  Μελετών 

Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (Ο.Μ.Ο.Ε. - Λ.Κ.Ο.Δ.), οι οποίες 

εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-01 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

κατατάσσονται στην κατηγορία ΑV (βλέπε ακόλουθο πίνακα Β: πίνακας 2.3 ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ). 

(Πίνακας Β: Απόσπασμα πίνακα 2.3 ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ)

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 

21/2012),  οι  οδοί  λειτουργικής  κατάταξης  AV υπάγονται  στην  Κατηγορία  Β της  1ης 

Ομάδας (βλέπε ακόλουθο πίνακα Γ, περίπτωση 9).

(Πίνακας Γ: Απόσπασμα πίνακα Παραρτήματος 1 της Υ.Α. 1958/2012)

Οι θέσεις:
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• Εντός ορίων της Τοπικής Κοινότητας  Δολιανών (Άνω Δολιανά) (Θέσεις 1,2,3,4,5)

• Εντός του στάσιμου χωρίς όρια οικισμού «Ρουνέικα» (Θέση 20)

• Εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Βερβένων (Θέση 35)

• Εντός  σχεδίου  πόλεως Τοπικής  Κοινότητας  Παραλίου Άστρους Τομέα Α1 του Ο.Τ. 

Γ148, στη θέση «Νησί» θέση (36) & Τομέα Α2 μεταξύ των Ο.Τ. Γ153 και Ο.Τ. Γ151, 

στη θέση «Νησί» θέση (37).

βρίσκονται  εντός  ορίων  οικισμών  και  εντός  σχεδίου  πόλεως(*)  με  κύριο  χαρακτήρα  τη 

προσπέλαση οικοπέδων και εκτάσεων προς οδούς ανώτερης λειτουργικής βαθμίδας και στις 

οποίες  κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται  σκοποί άμεσης πρόσβασης (προσπέλασης) σε 

ιδιοκτησίες. Οι ανωτέρω οδοί κατατάσσονται, σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, στην  ομάδα 

οδών Δ καθώς  αφορούν  σε  οδική  σύνδεση  μικρής  σημασίας  με  οικόπεδα (δομημένα  ή 

δυνάμενα να δομηθούν) ή εκτάσεις (αγροτικές, δασικές, γεωτεμάχια κ.λ.π.) με σκοπό τη 

σύνδεση των οικοπέδων και εκτάσεων με δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα και τμήματα 

αυτών και προσπέλαση των οικοπέδων και των εκτάσεων προς οδούς λειτουργικές βαθμίδας 

IV ή μεγαλύτερης. Σε ορισμένες  περιόδους της ημέρας είναι  δυνατόν οι  οδοί αυτής της 

ομάδας να εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό και τη σύνδεση. 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα ανωτέρω και τις ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ, οι οδοί που βρίσκονται 

εντός των ορίων οικισμών, κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV. Η εν λόγω κατηγορία (ΔV) 

δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της 1ης ομάδας (έργα οδοποιίας) του Παραρτήματος Ι την 

Υ.Α. 1958/2012-ΦΕΚ:Β/21/2012 (βλέπε ακόλουθο πίνακα Δ) και επομένως δεν υπόκειται 

σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

(*)   Σύμφωνα  με  την  ΟΜΟΕ  ΛΚΟΔ  σχήμα  3-2,  νοούνται  οι  περιπτώσεις  που  από  την  ισχύουσα   

νομοθεσία επιτρέπεται η δόμηση)

(Πίνακας Δ: Απόσπασμα πίνακα Παραρτήματος 1 της Υ.Α. 1958/2012)
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Όπως αναλυτικά  αναπτύχθηκε  ανωτέρω,  ένα  μέρος  του  έργου (οδοί  εντός  ορίων 

οικισμών)  κατατάσσεται  στην  κατηγορία    Δ  V   και  δεν  υπόκειται  σε  υποχρέωση   

περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  ενώ  το  υπόλοιπο  έργο  (οδοί  εκτός  ορίων  οικισμών) 

κατατάσσεται στην κατηγορία   Α  V     και   υπάγεται στην   Κατηγορία Β     της 1  ης   Ομάδας   της   υπ’   

αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης  .   

Σ  ύμφωνα  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  Ν.4014/2011,  τ  α  έργα  ή  δραστηριότητες  της   

Κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει  ήδη ξεκινήσει  τη διαδικασία για την 

υπαγωγή του έργου στις  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις  (ΠΠΔ) που καθορίζονται 

στην ΚΥΑ οικ.170613/2013 «ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης  

ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του Παραρτήματος Ι της υπουργικής  

απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21),  όπως εκάστοτε  ισχύει»  και  ειδικότερα στο Παράρτημα Ε 

αυτής.

Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των εργασιών του έργου θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί  η διαδικασία υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ.  και να έχουν ληφθεί 

όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Οι  εργασίες  που θα πραγματοποιηθούν  σε  κάθε Τοπική  Κοινότητα  και  σε  κάθε θέση 

αναλύονται στη συνέχεια: 
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Α.  Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ (Άνω Δολιανά)

Όσον  αφορά  την  Τ.Κ.  Δολιανών,  οι   πέντε  θέσεις  (5)  θέσεις  που  θα  γίνουν  οι  

τσιμεντοστρώσεις  βρίσκονται,  εντός  των  ορίων  του  οικισμού  Άνω  Δολιανών (Θέσεις 

1,2,3,4,5). Η τσιμεντόστρωση των δημοτικών δρόμων θα γίνει στα υφιστάμενα πλάτη των 

δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης.  Ειδικά για τις θέσεις εκτός 

ορίων  οικισμού,  πριν  την εκτέλεση της  εργολαβίας  θα πρέπει  να  έχουν  ληφθεί  όλες  οι 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (ΠΠΔ, αρχαιολογία κ.λ.π.). Οι θέσεις αναφέρονται αναλυτικά 

παρακάτω.

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας    Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ (Άνω Δολιανά)  
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ΘΕΣΗ  1

Τσιμεντόστρωση  δευτερεύουσας  δημοτικής  οδού  με  σκυρόδεμα  C16/20  οπλισμένο 

μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από χωμάτινο δρόμο στα σημεία (Γ,Δ) και καταλήγει στα 

σημεία (Ζ,Η) & (Α,Ι), ξεκινά από οικία Σπανού Βαγγέλη έως οικία Χαραλαμπίου Γεώργιου και 

από οικία Σπανού Βαγγέλη προς οικία Δούλου Νικόλαου,  βρίσκεται  εντός των ορίων του 

οικισμού  Άνω  Δολιανών όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α)  με  επιφάνεια  52,05τ.μ.  Το  πλάτος  του  κυμαίνεται  από  2,40μ έως 

3,52μ και 5,36μ. Θα γίνει εκσκαφή και τοποθέτηση πλέγματος πριν την τσιμεντόστρωση.

Θέση 1 - «Οικία Σπανού Βαγγέλη έως Χαραλαμπίου Γεωργίου & έως Δούλου Νικολάου»

ΘΕΣΗ 2

Τσιμεντόστρωση δευτερεύουσας δημοτικής οδού με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο μέσου πάχους 

12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) και καταλήγει στα σημεία (Θ,Ι), ξεκινά πλησίον οικίας 

Καραγιάννη Νικολάου έως οικία Μερκούρη Γεώργιου, βρίσκεται εντός των ορίων του 

οικισμού  Άνω  Δολιανών όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Α) με επιφάνεια 95,38τ.μ. Το μήκος του είναι 39,50μ και το 

πλάτος του κυμαίνεται από 2,19μ έως 2,36μ.
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Θέση 2 - «Πλησίον οικίας Καραγιάννη Νικόλαου έως οικία Μερκούρη Γεώργιου»

ΘΕΣΗ  3

Τσιμεντόστρωση δευτερεύουσας δημοτικής οδού με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο μέσου 

πάχους  12εκ.  που  ξεκινά  από  χωμάτινο  δρόμο  πλησίον  οικίας  Μεγκλή  Γεωργίου  του 

Βασιλείου στα σημεία (Β,Γ) και καταλήγει στα σημεία (Η,Θ), βρίσκεται εντός των ορίων του 

οικισμού  Άνω  Δολιανών όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α) με επιφάνεια 102,10τ.μ. Το μήκος του είναι 32,67μ. και το πλάτος 

του κυμαίνεται από 3,00μ έως 3,40μ.
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Θέση 3 - «Προς οικία Μεγκλή Γεώργιου του Βασιλείου»

ΘΕΣΗ  4

Τσιμεντόστρωση δευτερεύουσας δημοτικής οδού με σκυρόδεμα C16/20, εν μέρει άοπλο 

και εν μέρει οπλισμένο, μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από ασφαλτοστρωμένο δρόμο στα 

σημεία  (Α1,Ω)  και  καταλήγει  στα  σημεία  (Ν,Ξ),  από  Βεκιάρη  Ηλία  έως  κεντρικό  δρόμο 

(Τσάκωνα),  βρίσκεται  εντός  των ορίων  του  οικισμού  Άνω Δολιανών  όπως  φαίνεται  στο 

τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία  (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ, 

Ψ,Ω,Α1,Β1,Γ1,Δ1,Ε1,Ζ1,Η1,Θ1,Α)  με  επιφάνεια  67,64  τ.μ.  Στο  τμήμα  υπό  τα  στοιχεία 

(Ι,Κ,Π,Ρ,Ι)  θα κατασκευαστούν  σκαλοπάτια  με  οπλισμένο σκυρόδεμα  C16/20.  Επίσης  θα 

δοθεί κλίση προς το κέντρο του δρόμου ώστε τα νερά να μην πέφτουν στις παράπλευρες 

ιδιοκτησίες  και  να οδηγούνται με ελεύθερη ροή στον δρόμο και από ΄κει   στην εσχάρα 

συλλογής όμβριων υδάτων που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο (Τσάκωνα). 
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Θέση 4 - «Από οικία Βεκιάρη Ηλία έως κεντρικό δρόμο (Τσάκωνα)"

Θέση 4 - «Από οικία Βεκιάρη Ηλία έως κεντρικό δρόμο (Τσάκωνα)"

ΘΕΣΗ  5

Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  στην  δεξιά  οριογραμμή  της  τσιμεντοστρωμένης 

δευτερεύουσας  δημοτικής  οδού  προς  την  οικία  Σάγκας  Ιωάννας  με σκυρόδεμα  C16/20 
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οπλισμένο.  Βρίσκεται  εντός των ορίων του οικισμού  Άνω Δολιανών όπως φαίνεται  στο 

τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Α). Πάχος πέλματος 0,40μ, κυμαινόμενο 

πλάτος κατά μήκος του πέλματος από τα 1,25μ έως τα 2,65μ, μεταβλητού ύψους που ξεκινά 

στα 2,10μ. εκ πέλματος και φτάνει έως τα 4,40μ. Η στέψη του  είναι πλάτους 0,25μ σε όλο 

το  μήκος  του  τοιχίου  και  το  μήκος  του  6,00μ.  Η  εκσκαφή  για  τη  θεμελίωση  θα  γίνει 

περιμετρικά  μεγαλύτερη  κατά  0,25μ.  από  το  θεμέλιο,  μέσου  βάθους  0,45μ  και  θα  έχει 

εξυγιαντική στρώση σκυροδέματος C12/15, μέσω βάθους 0,05μ.   

Φωτογραφίες θέσεως έργου 5. 

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΚΟΥΒΛΗΣ»

Όσον αφορά τις  δύο θέσεις (2) θέσεις που θα γίνουν οι τσιμεντοστρώσεις βρίσκονται 

εκτός των ορίων οικισμού «Κούβλης»    (Θέσεις  6,7).   Η  τσιμεντόστρωση των αγροτικών 

δρόμων θα γίνει στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες 

διαπλάτυνσης.   Ειδικά  για  τις  θέσεις  εκτός  ορίων  οικισμού,  πριν  την  εκτέλεση  της 

εργολαβίας  θα  πρέπει  να  έχουν  ληφθεί  όλες  οι  απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις  (ΠΠΔ, 

αρχαιολογία κ.λ.π.). Οι θέσεις αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας οικισμού «ΚΟΥΒΛΗΣ»
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ΘΕΣΗ 6

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού  δρόμου  πλησίον  οικίας  Μεγκλή  Δημητρίου  προς  την 

τοποθεσία ρέμα «Γκούρα», με σκυρόδεμα C16/20 (άοπλο και οπλισμένο) μέσου πάχους 12 

εκ.. Ξεκινά από χωμάτινο δρόμο στα σημεία (Α,Ζ) σταματά στα σημεία (Γ,Δ), συνεχίζει από 

τα  σημεία  (Λ,Μ)  και  καταλήγει   στα  σημεία  (Θ,Ι),  βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού 

«Κούβλης» όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α):22,58τμ.  & (Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Η,Θ):19,28τμ.,  συνολικής  επιφάνειας  41,86τμ.  Το 

συνολικό μήκος του είναι 16,30μ. και το πλάτος του κυμαίνεται από 2,41μ έως 3,21μ. Θα 

γίνει γενική εκσκαφή και τοποθέτηση πλέγματος σε δύο (2) τμήματα του δρόμου.
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Θέση 6  -  «Από οικία Μεγκλή Δημητρίου προς την τοποθεσία ρέμα «Γκούρα».

ΘΕΣΗ  7

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου προς οικία Ρούνη Γεωργίου, με σκυρόδεμα C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. Ξεκινά από χωμάτινο δρόμο στα σημεία (Α,Β) και σταματά σε 

υπάρχον τσιμεντοστρωμένο δρόμο στα σημεία (Ε,Ζ)  βρίσκεται  εκτός ορίων του οικισμού 

«Κούβλης» όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α) 

με επιφάνεια 81,37τμ. Το μήκος του είναι 22,05μ. και το πλάτος του κυμαίνεται από 3,19μ 

έως 3,81μ. Θα δοθεί κλίση στο δρόμο ώστε τα νερά να πηγαίνουν στην τάφρο δίπλα του.
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Θέση 7 – «Προς οικία Ρούνη Γεωργίου»

Γ. Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ (Κάτω Δολιανά)

Όσον  αφορά  την  Τ.Κ.  Δολιανών,  οι   δέκα  έξι  (16)  θέσεις  που  θα  γίνουν  οι 

τσιμεντοστρώσεις  βρίσκονται  εκτός  των  ορίων  του  οικισμού  Κάτω  Δολιανών (Θέσεις 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22)  και  εντός στάσιμου χωρίς  όρια  οικισμού 

«Ρουναίικα»( Θέση 20). Η τσιμεντόστρωση των δημοτικών και αγροτικών δρόμων θα γίνει 

στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. 

Ειδικά για τις θέσεις εκτός ορίων οικισμού, πριν την εκτέλεση της εργολαβίας θα πρέπει να 

έχουν  ληφθεί  όλες  οι  απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις  (ΠΠΔ,  αρχαιολογία  κ.λ.π.). Οι  θέσεις 

αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Ακολουθεί απόσπασμα αεροφωτογραφιών οικισμού Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ (Κ. Δολιανά).
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ΘΕΣΗ  8

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Τσιορβάκι ή Παλιομέτοχο» από χείμαρρο 

Τάνου προς κτήμα Συμεών Καραγιάννη, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. 

που ξεκινά από τσιμεντοστρωμένο δρόμο στα σημεία (Ε,Δ) και τελειώνει στα σημεία (Α,Β), 

βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Κάτω Δολιανών όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα 

υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α) με επιφάνεια 56,76τμ. Το μήκος του είναι 17,55μ. και το 

πλάτος του 3,00μ. 

Θέση 8 - «Τσιορβάκι ή Παλιομέτοχο»

ΘΕΣΗ  9

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Τσιορβάκι ή Παλιομέτοχο» από χείμαρρο 

Τάνου προς κτήμα Συμεών Καραγιάννη, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. 

που ξεκινά από παλαιό τσιμεντοστρωμένο δρόμο στα σημεία (Ι,Κ) και τελειώνει στα σημεία 

(Η,Μ) βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Κάτω Δολιανών όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία  (Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Η)  με  επιφάνεια  50,85τμ.  Το  μήκος  του  είναι 

16,95μ. και το πλάτος του 3,00μ. Η τσιμεντόστρωση θα γίνει πάνω στο υπάρχον τσιμέντο.
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Θέση 9 - «Τσιορβάκι ή Παλιομέτοχο»

ΘΕΣΗ 10

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στη  θέση  «Φουρνάκια»  με  σκυρόδεμα  C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τσιμεντοστρωμένο δρόμο στα σημεία (Η,Ζ) και 

τελειώνει  στα  σημεία  (Α,Β),  βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Κάτω  Δολιανών όπως 

φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α) με επιφάνεια 

81,15 τμ. Το μήκος του είναι 25,95μ. και το πλάτος του κυμαίνεται από  3,00μ έως 3,50μ. 

Θα γίνει γενική εκσκαφή.

Θέση 10 - «Φουρνάκια»
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ΘΕΣΗ 11

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στη  θέση  «Φουρνάκια»  με  σκυρόδεμα  C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ, ξεκινά από τα σημεία (A,B) και τελειώνει  στα σημεία (Γ,Δ), 

βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Κάτω  Δολιανών όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Α) με επιφάνεια 34,10τμ. Το μήκος του είναι 11,37μ. 

και το πλάτος του 3,00μ. Θα γίνει γενική εκσκαφή.

Θέση 11 - «Φουρνάκια»

ΘΕΣΗ  12

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στη  θέση  «Φουρνάκια»  με  σκυρόδεμα  C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (A,B) σταματά στα σημεία (Δ,Ε) και 

συνεχίζει από τα σημεία (Ι,Κ) έως τα σημεία (Ξ,Ο), βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Κάτω 

Δολιανών  όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία  (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α) 

εμβαδού 36,54 τμ. περιγραφόμενο τμήμα (α) και υπό τα στοιχεία (Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Η,Θ,Ι) 
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εμβαδού 111,78τ.μ περιγραφόμενο τμήμα (β).  Το μήκος δρόμου του τμήματος (α) είναι 

12,18μ, του τμήματος (β) είναι 37,26μ και το πλάτος τους 3,00μ. Θα γίνει γενική εκσκαφή.

Θέση 12 - «Φουρνάκια»

ΘΕΣΗ 13
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Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Καμπυλαίικα» με σκυρόδεμα C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) και σταματά  στα σημεία (Ι,Κ), 

βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Κάτω  Δολιανών όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα  υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Α) με επιφάνεια 229,90τμ. Το 

μήκος δρόμου του είναι 76,63μ και πλάτος 3,00μ.

Θέση 13 - «Καμπυλαίικα»

ΘΕΣΗ  14
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Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Καμπυλαίικα» με σκυρόδεμα C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) και σταματά  στα σημεία (Ε,Ζ), 

βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Κάτω  Δολιανών όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α) με επιφάνεια 51,84τμ. Το μήκος του είναι 

16,32μ και το πλάτος κυμαίνεται από 3,00μ έως 3,62μ. Θα γίνει γενική εκσκαφή.

Θέση 14  - «Καμπυλαίικα»
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Θέση 14  - «Καμπυλαίικα»

ΘΕΣΗ 15

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στη  θέση  από  Αμπέλια  προς  οικία  Ηλιόπουλου 

Κων/νου με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Σ) 

και τελειώνει στα σημεία (Ι,Κ), βρίσκεται  εκτός ορίων του οικισμού Κάτω Δολιανών όπως 

φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία  (Α,Β,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ, 

Ο,Π,Ρ,Σ,Α) με επιφάνεια 238,78τμ. Το μήκος του είναι 77,71μ. και το πλάτος του κυμαίνεται 

από3,00μ έως 3,55μ.

Θέση 15 – «Από Αμπέλια προς οικία Ηλιόπουλου Κων/νου»
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Θέση 

Θέση 15 – «Από Αμπέλια προς οικία Ηλιόπουλου Κων/νου»

ΘΕΣΗ 16

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου προς τοποθεσία «Πεύκα» (Σώρος),  με σκυρόδεμα 

C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 εκ.,   ξεκινά από τα σημεία (Α,Θ) τελειώνει  στα σημεία 

(Δ,E), βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Κάτω Δολιανών όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία  (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α)  με  επιφάνεια  108,99τμ.  Το  μήκος  του 

δρόμου είναι 36,33μ και το πλάτος του 3,00μ.
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Θέση 16 – Προς τοποθεσία «Πεύκα» (Σωρός).

Θέση 16 – Προς τοποθεσία «Πεύκα» (Σωρός).
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ΘΕΣΗ 17

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στα Προσήλια, πλησίον της εκκλησιάς των Τριών 

Ιεραρχών προς τον χείμαρρο Τάνο,  με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 εκ., 

ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) τελειώνει στα σημεία (Ε,Ζ), βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού 

Προσήλια, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α) 

με επιφάνεια 64,22τμ. Το μήκος του δρόμου είναι 21,40μ και το πλάτος του 3,00μ. Θα γίνει  

γενική εκσκαφή.

Θέση 17 – «Από εκκλησία Τριών Ιεραρχών προς χείμαρρο Τάνο»

ΘΕΣΗ 18

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου πλησίον της τοποθεσίας χείμαρρου Τάνου και προς 

την  ιδιοκτησία  Βέμμου  Γεώργιου  του  Παναγίωτη,  με  σκυρόδεμα  C12/15  άοπλο  μέσου 

πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Ζ1,Ε1) και σταματά  στα σημεία (Ψ,Ω), βρίσκεται 

εκτός ορίων του οικισμού Προσήλια όπως φαίνεται  στο τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα 

στοιχεία (Α1,Β1,Γ1,Δ1,Ε1,Ζ1,Η1,Θ1,Ι1,Κ1,Φ,Χ,Ψ,Ω) με επιφάνεια 119,02τμ. Το μήκος του 
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δρόμου  είναι  35,28μ  και  το  πλάτος  κυμαίνεται  από  3,00μ  έως  3,65μ.  Θα  γίνει  γενική 

εκσκαφή.

ΘΕΣΗ 19

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου πλησίον της τοποθεσίας χείμαρρου Τάνου και προς 

την  ιδιοκτησία  Βέμμου  Γεώργιου  του  Παναγιώτη,  με  σκυρόδεμα  C12/15  άοπλο  μέσου 

πάχους 12 εκ. σε τέσσερεις  (4) διαδοχικά σημεία, ήτοι:  Από τα σημεία (Α,Δ) έως (Β,Γ) 

εμβαδού (Α,Β,Γ,Δ,Α):54,75τμ., από τα σημεία (Υ,Τ) έως (Ρ,Σ) εμβαδού (Ρ,Σ,Τ,Υ):33,68τμ, 

από τα σημεία (Ν,Π) έως (Ο,Ξ) εμβαδού (Ν,Ξ,Ο,Π,Ν):49,09τμ. και τέλος  από τα σημεία 

(Ε,Ζ) έως (Ι,Κ) εμβαδού (Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ε):68,89τμ, βρίσκονται εκτός ορίων του οικισμού 

«Προσήλια» όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα με συνολική επιφάνεια 206,41τμ. 

Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι συνολικά 68,80μ και το πλάτος όλων των θέσεων είναι 

3,00μ. Θα γίνει γενική εκσκαφή.

Θέσεις 18–19.  «Από  χείμαρρο Τάνο προς ιδιοκτησία Βέμμου Γεωργίου του Παν/τη».
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ΘΕΣΗ 20

Τσιμεντόστρωση δευτερεύουσας δημοτικής οδού στην περιοχή Ρουνέικα, με σκυρόδεμα 

C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12εκ. που ξεκινά από τα σημεία (A,B) και τελειώνει στα σημεία 

(E,Z),  βρίσκεται  εντός  του  στάσιμου,  χωρίς  όρια  οικισμού  Ρουνέικα όπως  φαίνεται  στο 

τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α) με επιφάνεια 126,91τμ. Το 

μήκος του δρόμου είναι 42,30μ και το πλάτος είναι 3,00μ.

Θέση 20 – Δευτερεύουσα δημοτική οδός στον οικισμό  Ρουνέικα.
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Θέση 20 – Δευτερεύουσα δημοτική οδός στον οικισμό Ρουνέικα.

ΘΕΣΗ 21

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου πλησίον Αγ. Αντώνη, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 

μέσου  πάχους  12εκ.  που  ξεκινά  από  τα  σημεία  (A,B)  και  τελειώνει  στα  σημεία  (Ι,Κ), 

βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Κάτω Δολιανών όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα 

υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Α) με επιφάνεια 161,70τμ. Το μήκος του 

δρόμου είναι περίπου 53,90μ και το πλάτος του κυμαίνεται από 3,00μ έως 3.66μ.
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Θέση 21 – «Πλησίον Αγ. Αντώνη»

ΘΕΣΗ 22 

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου πλησίον Αγ. Αντώνη, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 

μέσου πάχους 12εκ. που ξεκινά από τα σημεία (A,B) σταματά στα σημεία (Δ,Ε) και συνεχίζει 

από  τα  σημεία  (Η,Θ)  έως  τα  σημεία  (Μ,Ν).  Βρίσκεται  εκτός  των  ορίων  οικισμού  Κάτω 

Δολιανών όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία  (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α) 

εμβαδού 22,36 τμ. περιγραφόμενο τμήμα (α) και  υπό τα στοιχεία (Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Η) 

εμβαδού  70,47τ.μ  περιγραφόμενο  τμήμα  (β).  Το  μήκος  δρόμου του (α)  τμήματος  είναι 

7,46μ και του (β) τμήματος είναι 21,50μ και το πλάτος τους 3,00μ.
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Θέση 22 – «Πλησίον Αγ. Αντώνη»

Β.  Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ

 Όσον  αφορά  την  Τ.Κ.  Ξηροπηγάδου,  οι  δέκα  (10)  θέσεις  που  θα  γίνουν  οι 

τσιμεντοστρώσεις αποτυπώνονται στο παρακάτω απόσπασμα αεροφωτογραφίας. Οι θέσεις 

βρίσκονται  εκτός και εντός των ορίων του οικισμού Ξηροπηγάδου και μία θέση εντός του 

συνοικισμού Χασαπέικα  .  Η τσιμεντόστρωση των αγροτικών δρόμων και των δημοτικών 

οδών θα γίνουν στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες 

διαπλάτυνσης. Ειδικά για τις θέσεις εκτός ορίων οικισμού, πριν την εκτέλεση της εργολαβίας 

θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (ΠΠΔ, αρχαιολογία κ.λ.π).

Οι θέσεις  αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

30



Απόσπασμα αεροφωτογραφίας  Τ.Κ. Ξηροπηγάδου

ΘΕΣΗ  23

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Καρκουλαίικα» με σκυρόδεμα C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) έως τα σημεία (Ζ,Η), βρίσκεται 

εκτός ορίων του οικισμού Ξηροπηγάδου όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα 

στοιχεία  (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Α)  με  επιφάνεια  130,85  τμ.  Το  μήκος  του  δρόμου  είναι 

32,71μ. και το πλάτος του 4,00μ.
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Θέση   23 «Καρκουλαίικα»  

Θ  ΕΣΗ  24  

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού 

δρόμου στη  θέση «Καρκουλαίικα» με 

σκυρόδεμα  C12/15  άοπλο  μέσου 

πάχους  12  εκ.  που  ξεκινά  από  τα 

σημεία (Α,Β) και τελειώνει στα σημεία 

(Γ,Δ),  βρίσκεται  εκτός  ορίων  του 

οικισμού  όπως  φαίνεται  στο 

τοπογραφικό  σκαρίφημα  με  συνολική 

επιφάνεια  158,02  τμ.  Το  μήκος  του 

δρόμου  είναι  39,50μ.  και  το  πλάτος 

του 4,00μ.

Θέση 24 « Καρκουλαίικα»        
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Θ  ΕΣΗ  25  

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού 

δρόμου  στη  θέση  «Τσιαμπούρη»  με 

σκυρόδεμα  C12/15  άοπλο  μέσου 

πάχους  12  εκ.  που  ξεκινά  από  τα 

σημεία  (Α,Β)  και  σταματά  σε 

υφιστάμενο τσιμεντοστρωμένο δρόμο 

στα  σημεία  (Η,Θ)  βρίσκεται  εκτός 

ορίων  του  οικισμού  Ξηροπηγάδου 

όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα  με  συνολική  επιφάνεια 

64,09τμ. Το μήκος του δρόμου είναι 

περίπου  17,45μ.  και  το  πλάτος  του 

3,34μ έως 3,67μ.

Θέση 25 - «Τσιαμπούρη»

ΘΕΣΗ  26

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Μακραίικα με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 

μέσου  πάχους  12εκ.  που  ξεκινά  από  τα  σημεία  (Α,Β)  και  τελειώνει  στα  σημεία  (Γ,Δ), 

βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Ξηροπηγάδου όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα με συνολική  επιφάνεια  42,00τμ.  Το  μήκος  του  δρόμου είναι  10,50μ.  και  το 

πλάτος του είναι 4,00μ.

Θέση26 - «Μακραίικα»
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ΘΕΣΗ  27

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Μακραίικα - Καλυβίτσα» με σκυρόδεμα 

C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά  στα σημεία (Α,Β) και τελειώνει στα σημεία 

(Γ,Δ), βρίσκεται  εκτός ορίων του οικισμού Ξηροπηγάδου όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ) με επιφάνεια 28,05τμ. Το μήκος του δρόμου είναι 

7,01μ. και το πλάτος του 4,00μ.

 Θέση 27 – «Μακραίικα - Καλυβίτσα»
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ΘΕΣΗ  28

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Καραμπατσαίικα» με σκυρόδεμα C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) και τελειώνει στα σημεία (Δ,Ε) 

βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Ξηροπηγάδου όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α) με επιφάνεια 33,31 τμ. Το μήκος του δρόμου 

είναι 12,85μ και το πλάτος του κυμαίνεται από 2,31μ έως 2,50μ.

Θέση 28 – «Καραμπατσαίικα»

35



ΘΕΣΗ  29

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στη  θέση  «Τσουλαίικα»  με  σκυρόδεμα  C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) τελειώνει στα σημεία (Δ,Ε), 

βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  συνοικισμού  Χασαπαίικα  όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α) με επιφάνεια 52,14τμ. Το μήκος του δρόμου 

είναι 17,00μ και το πλάτος του κυμαίνεται από 2,88μ έως 3,54μ. Θα γίνει γενική εκσκαφή.

Θέση 29 - «Τσουλαίικα»
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ΘΕΣΗ  30

Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Τούφα» με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 

μέσου πάχους 12 εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) τελειώνει στα σημεία (Γ,Δ), βρίσκεται 

εκτός ορίων του οικισμού Ξηροπηγάδου όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα υπό τα 

στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Α) με επιφάνεια 31,34τμ. Το μήκος του είναι 12,29μ και το πλάτος του 

κυμαίνεται από 2,50μ έως 2,65μ.

Θέση 30 - «Τούφα»
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ΘΕΣΗ   31

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού δρόμου στη θέση «Χασαπαίικα» με σκυρόδεμα C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 10εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) και τελειώνει στα σημεία (Δ,Ε). 

Βρίσκεται  εκτός των ορίων του συνοικισμού Χασαπαίικα όπως φαίνεται  στο τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α) με επιφάνεια 53,56 τμ. Το μήκος του δρόμου 

είναι 21,40μ και το πλάτος του 2,50μ. Θα γίνει γενική εκσκαφή.

      

Θέση 31 «Χασαπαίικα»
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ΘΕΣΗ  32 

Τσιμεντόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στη  θέση  «Χαρδαλάμη»  με  σκυρόδεμα  C12/15 

άοπλο μέσου πάχους 10εκ. που ξεκινά από τα σημεία (Α,Β) και τελειώνει στα σημεία (Δ,Ε), 

βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Ξηροπηγάδου όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α) με επιφάνεια 38,86τμ. Το μήκος του δρόμου 

είναι 15,75μ και το πλάτος του κυμαίνεται από 2,40μ έως 2,55μ.

Θέση 32 – «Χαρδαλάμη»
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ΘΕΣΗ 33

Τσιμεντόστρωση της αγροτικής οδού με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12εκ. 

στη θέση «Διπίτσα» που ξεκινά από τα σημεία (Ε,Ζ,Η,Θ) και τελειώνει στα σημεία (Α,Κ). 

Βρίσκεται  εκτός  ορίων  του  οικισμού  Ξηροπηγάδου όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 

σκαρίφημα υπό τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Ι,Θ,Κ,Α) με επιφάνεια 93,30τμ. Το μήκος του 

δρόμου είναι 22,87μ. και το πλάτος κυμαίνεται από 3,13μ έως 5,30μ. 

Θέση 33 – Θέση «Διπίτσα»

ΘΕΣΗ 34

Τσιμεντόστρωση της αγροτικής οδού με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12εκ. 

που βρίσκεται στην διασταύρωση που οδηγεί προς Κοτσιβαίικα και Καραμπατσαίικα . Ξεκινά 

από τα σημεία (Α,Β,Γ) και τελειώνει στα σημεία (Ε,Ζ). Βρίσκεται  εκτός ορίων του οικισμού 

Ξηροπηγάδου όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,I,Α)  με  επιφάνεια  57,60τμ.  Το  μήκος  του δρόμου είναι  10,00μ.  και  το 

πλάτος κυμαίνεται από 4,00μ έως 9,11μ.

Θέση 34 – Διασταύρωση προς Κοτσιβαίικα και Καραμπατσαίικα
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Δ.  Τ.Κ. ΒΕΡΒΕΝΩΝ

Όσον  αφορά  την  Τ.Κ.  Βερβένων,  η  μία  (1)  θέση  που  θα  γίνει  η  εργασία 

τσιμεντόστρωσης,  αποτυπώνεται  στο  παρακάτω  απόσπασμα  αεροφωτογραφίας.  Η  θέση 

βρίσκεται  εντός ορίων του οικισμού Κάτω Βερβένων.  Η τσιμεντόστρωση αφορά προαύλιο 

χώρο σχολείου στις υφιστάμενες διαστάσεις του με σκοπό τη βελτίωση της βατότητας του.

Η θέση αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

Απόσπασμα Αεροφωτογραφίας Τ.Κ. ΒΕΡΒΕΝΩΝ (Κάτω Βέρβενα)

ΘΕΣΗ 3  5  
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Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου με σκυρόδεμα C12/15 οπλισμένο μέσου πάχους 

12  εκ.  που  βρίσκεται  εντός  ορίων  του  οικισμού  Κάτω  Βερβένων όπως  φαίνεται  στο 

τοπογραφικό  σκαρίφημα  υπό  τα  στοιχεία  (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ, 

Ψ,Ω,Α1,Α) με επιφάνεια 457,00 τμ. Θα δοθεί η απαιτούμενη κλίση προς την είσοδο-έξοδο 

του χώρου, πλευρά Α,Β  για την ελεύθερη απορροή των όμβριων υδάτων.

Θέση 35  - Προαύλιο χώρο σχολείου, 

Κάτω Βερβένων.
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Δ.   Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

        Όσον αφορά την Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, οι δύο (2) θέσεις που θα γίνουν οι εργασίες 

τσιμεντόστρωσης  και  κατασκευής  στηθαίων  αποτυπώνονται  στο  παρακάτω  απόσπασμα 

αεροφωτογραφίας.  Πριν την εκτέλεση της εργολαβίας θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (ΠΠΔ, αρχαιολογία κ.λ.π.). Οι θέσεις αναφέρονται αναλυτικά 

παρακάτω.  

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΘΕΣΗ 3  6     

Η εργασία αναφέρεται στη διαμόρφωση τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί της οδού 

Αγίου Βασιλείου, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου, ο οποίος σήμερα έχει υποστεί 

διάβρωση και θα γίνει με σκοπό τη βελτίωση της βατότητάς του, στον Τομέα Α1 του Ο.Τ. Γ 

148.  Η  τσιμεντόστρωση  του  κοινόχρηστου  χώρου  υπό  τα  στοιχεία 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Α)  εμβαδού  120,00  τμ.  Θα  είναι  από  άοπλο  σκυρόδεμα 

C12/15, πάχους 12εκ.  Όπου απαιτείται  και  κρίνεται  απαραίτητο εντός του κοινόχρηστου 
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χώρου θα γίνει καθαίρεση και  απομάκρυνση των υλικών και προετοιμασία της επιφάνειας 

για τσιμεντόστρωση. Η τελική στάθμη της διαμορφωμένης επιφάνειας θα γίνει στο ίδιο ύψος 

με  το  οδόστρωμα  έτσι  ώστε  να  μην  εμποδίζεται  η  κίνηση  των  αυτοκινήτων  που  θα 

διέρχονται από τον I.N Ευαγγελιστρίας ή τον φάρο και θα στρίβουν προς την οδό Αγίου 

Βασιλείου (υποχρεωτική κατεύθυνση). 

Θέση 36 – Τομέα Α1 του Ο.Τ. Γ 148. Τσιμεντόστρωση τμήματος κοινόχρηστου χώρου.

ΘΕΣΗ  3  7  

 Στην δημοτική οδό από τον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (δρόμο μονής κατεύθυνσης) και πριν 

την  διασταύρωση  με  κατεύθυνση  προς  τον  φάρο  και  προς  την  δημοτική  οδό  Αγίου 

Βασιλείου,  θα  κατασκευαστούν  τσιμεντένια  στηθαία  ασφαλείας  διαστάσεων 

(1,75*0,25*0,35)μ (M*Π*Υ)  από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Τα στηθαία, το σύνολο 

των οποίων είναι οχτώ (8), θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος της εξωτερικής στροφής του 

δρόμου  (θέση  έργου  37.1).  Πριν  την  κατασκευή  θα  γίνουν  οι  απαιτούμενες  εργασίες 

καθαίρεσης και διάνοιξης οπών στο δρόμο για την στερέωση των στηθαίων. Τα στηθαία θα 

επενδυθούν με πέτρα τοπικής προελεύσεως. Οι τελικές διαστάσεις των στηθαίων θα είναι 

(2,00*0,50*0,50)μ (Μ*Π*Υ). Στον ίδιο δρόμο και πριν την εσωτερική στροφή (θέση έργου 

37.2)  θα  κατασκευαστούν  πέτρινα  στηθαία,  το  σύνολο  το  οποίων  είναι  οχτώ  (8), 

διαστάσεων (2,00*0,50*0,50)μ(Μ*Π*Υ) εξολοκλήρου από πέτρα τοπικής προελεύσεως. 

Η εργασία θα γίνει λόγω της μεγάλης κλίσης που παρουσιάζει ο δρόμος προς την θάλασσα, 

με αποτέλεσμα την επικινδυνότητα του και για την μελλοντική αποφυγή ατυχημάτων. Το 

έργο  που  θα  εκτελεστεί  βρίσκεται  σε  κοινόχρηστο  χώρο  του Τομέα  Α2  που  βρίσκεται 
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μεταξύ των Ο.Τ. Γ153 και Ο.Τ. Γ 151  εντός σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Παραλίου Άστρους και 

συγκεκριμένα στη θέση «Νησί». 

       Ο δρόμος είναι  δημοτικός και χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο από τους  κατοίκους 

όσο  και  από  τους  επισκέπτες  (πεζοί  –  αυτοκίνητα).  Σε  μικρή  απόσταση  από  τον  Ι.Ν. 

Ευαγγελιστρίας  υπάρχει  ο  αρχαιολογικός  χώρος  του  κάστρου με  αποτέλεσμα  κατά  τους 

καλοκαιρινούς μήνες να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση των οχημάτων. 

Θέση 37.1 – Τομέα Α2 που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. Γ153 και Ο.Τ. Γ 151.
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Θέση 37.1 – Τομέα Α2 που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. Γ153 και Ο.Τ. Γ 151.

Θέση 37.2 – Τομέα Α2 που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. Γ153 και Ο.Τ. Γ 151.

Κατασκευή λιθόκτιστων στηθαίων ασφαλείας με πέτρα τοπικής προελεύσεως.

Επισημαίνεται  ότι  η  τσιμεντόστρωση  του  κοινόχρηστου  χώρου  και  οι  κατασκευή  των 

τσιμεντένιων  στηθαίων  ασφαλείας  δεν  μετατρέπει  ή  αλλοιώνει  τα  λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των δρόμων. 

Ακολουθούν  συννημένες   τοπογραφικές  αποτυπώσεις  όλων  των  θέσεων  του  έργου  το 

σύνολο των οποίων είναι τριάντα επτά (37).

Ειδικότερα στις εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνονται  τα  εξής : 

• Γενικές εκσκαφές.

• Καθαίρεση και  απομάκρυνση των υλικών και προετοιμασία της επιφάνειας 

για τσιμεντόστρωση.

• Καθαίρεση τσιμέντων - ρυγματομένων και αποσαθρωμένων τσιμέντων.
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• Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.  

• Κοιτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού κατηγορίας C12/15. 

• Κοιτόστρωση αγροτικών δρόμων κατηγορίας C12/15. 

• Κοιτόστρωση αγροτικών δρόμων κατηγορίας C16/20. 

• Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 χωρίς χρήση αντλίας.

• Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 με χρήση αντλίας.

• Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500c.

• Ξυλότυποι συνήθως χυτών κατασκευών.

• Επένδυση ή κτίσιμο στηθαίων από πέτρα τοπικής προελεύσεως.

• Σφράγιση  οριζόντιων  αρμών  με  ελαστομερή  ασφαλτική  μαστίχη 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ.

• Πλήρωση  διακένου  αρμών  με  εύκαμπτες  μοριοσανίδες  εμποτισμένες  με 

άσφαλτο, πάχους 12 mm.  

 Δ.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και θα εκτελεστεί  από το Δήμο Βόρειας 

Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του συμφωνητικού 

που  θα  προκύψει  από  την  δημοπρασία  του  έργου  απαγορευμένης  κάθε  υπέρβασης  του 

ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  με  έξοδα  και  φροντίδα  του,  να  μεριμνά  για  την 

εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημία, που 

ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί όπως προκύπτει από το 

σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Ισχύουν  οι  όροι  της  Τεχνικής  και  της  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων,  που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης.

Άστρος, 12/9/2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Πέτρου Ευρυβιάδης Κούσουλας Δημήτρης
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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