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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  51.500,00 Ευρώ από 

πιστώσεις ΣΑΤΑ, με σκοπό την Ασφαλτόστρωση δρόμων και κοινόχρηστων χώρων 

στην Δ.Κ. Άστρους. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1)  Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου εντός ορίων οικισμού,  στη  Θέση 

από την Δυτική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων και την οικία Γκαύρου 

έως  την  οικία  Ι.  Πανταζή,  όπως  φαίνεται  στο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  υπό 

στοιχεία : (1.2.3....24.25....39.40.1) με συνολική Επιφάνεια Ε1 = 785,15 m2.

α)  Το πρώτο τμήμα του δρόμου υπό στοιχεία : (1.2.3.4.5.35.36.37.38.39.40.1) και 

Επιφάνεια Ε 1α = 218,95 m2, είναι υφιστάμενη παλαιά άσφαλτος, με σημαντικές 

και  εκτεταμένες  φθορές  στην  ασφαλτική  στρώση  και  αρκετές  λακκούβες,  με 

αποτέλεσμα  να  είναι  δυσχερής  η  βατότητα  και  κρίνεται  απαραίτητη  η 

αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος.

Στο τέλος του τμήματος αυτού,  υπό στοιχεία (4.5.35.36.4), Εφ  = 30,25  m2, θα 

γίνει  Απόξεση  ασφαλτικού  οδοστρώματος  (φρεζάρισμα),  Εκσκαφή  και  Βάση 

οδοστρωσίας, άρα η Επιφάνεια του πρώτου τμήματος είναι Ε`1α = Ε1α - Εφ ) = 

= 218,95-30,25 = 188,70   m  2  , με στοιχεία Ε`1α = (1.2.3.4.36.37.38.39.40.1)

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν τα  εξής : 

•   Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

●  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου 
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β)  Το δεύτερο τμήμα του δρόμου υπό στοιχεία : (5.6.7....24.25.26....34.35.5.) και 

Επιφάνεια Ε 1β = 566,20 m2,  είναι χαλικοστρωμένος χωματόδρομος, εξυπηρετεί 

κάποιες κατοικίες που βρίσκονται εντός οικισμού, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές 

από διάβρωση ομβρίων, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η βατότητα και κρίνεται 

απαραίτητη η διαμόρφωση της επιφάνειας και η ασφαλτόστρωση του.

Η συνολική επιφάνεια του δεύτερου τμήματος είναι Ε`1β = Ε1β + Εφ = 566,20 +

+30,25 = 596,25   m  2  , με στοιχεία Ε`1β = (4.5.6.....24.25.26.....35.36.4.)

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

•  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), στο πρώτο τμήμα του υπό 

στοιχεία  (4.5.35.36.4) Εφ=30,25 m2.

•  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

•  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

•  Ασφαλτική προεπάλειψη

•  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 

•  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου

2)  Ασφαλτόστρωση  Δημοτικού  Δρόμου  εντός  ορίων  οικισμού,  από  ιδιοκτησία 

Σπυριδούλας  Μπούζιου  προς  ιδιοκτησία  Αδριανόπουλου,  όπως  φαίνεται  στο 

Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία : (1.2.3....6.7.8.9....12.13.1) με συνολική 

Επιφάνεια  Ε2 =  345,80    m  2  .  Ο  Δρόμος  είναι  χαλικοστρωμένος  χωματόδρομος, 

εξυπηρετεί  κάποιες  κατοικίες  που  βρίσκονται  εντός  οικισμού,  παρουσιάζει 

εκτεταμένες φθορές από διάβρωση ομβρίων, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η 

βατότητα  και  κρίνεται  απαραίτητη  η  διαμόρφωση  της  επιφάνειας  και  η 

ασφαλτόστρωση του.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

•  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

•  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

•  Ασφαλτική προεπάλειψη

•  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 

•  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου

3)  Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης του Δημοτικού χώρου στάθμευσης   εντός ορίων 

οικισμού.  Ο Δημοτικός χώρος στάθμευσης είναι  στο κέντρο του οικισμού,  έχει 

συνολική επιφάνεια 2.388,27 m2, από την οποία το μεγαλύτερο τμήμα (1.805,32 

m2) είναι διαμορφωμένο και ασφαλτοστρωμένο. 
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α)   Η υπόλοιπη επιφάνεια  του  Δημοτικού χώρου στάθμευσης,  όπως  φαίνεται  στο 

Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία : Εα = (4.5.6.7.8.10.11.12.30.31.32.33.

      34.23.24.4) = 582,95 m2, είναι ισοπεδωμένο με απλή χαλικόστρωση και κρίνεται 

απαραίτητη η ασφαλτόστρωση του. 

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στον χώρο στάθμευσης περιλαμβάνουν  τα 

εξής : 

•  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

•  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

•  Ασφαλτική προεπάλειψη

•  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου.

β)   Στην  Ανατολική  πλευρά  του χώρου στάθμευσης  διέρχεται  ασφαλτοστρωμένος 

δημοτικός δρόμος, ο οποίος ξεκινά από την Κεντρική Πλατεία και καταλήγει στο 

εντός οικισμού τμήμα του Επαρχιακού Δρόμου με αριθμό 1 : "Τρίπολη - Στάδιο - 

Άγιος  Νικόλαος  -  Άγιος  Ιωάννης  -  Άστρος  -  Παράλιο  Άστρος"  (Αρ. 

ΔΜΕΟ/ε/0/266/95  -  ΦΕΚ  293  Β`).  Στην  χαμηλότερη  υψομετρική  στάθμη  του 

δρόμου  όπως  φαίνεται  στο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  υπό  στοιχεία  Εβ = 

(15.18.19.20.35.34.33.32.31.)  =  47,10  m2,  η  υφιστάμενη  παλαιά  άσφαλτος 

παρουσιάζει  σημαντικές  και  εκτεταμένες  φθορές  στην  ασφαλτική  στρώση  και 

αρκετές λακκούβες, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η βατότητα και κρίνεται 

απαραίτητη η αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος. Επίσης κρίνεται 

απαραίτητο  στο  χαμηλότερο  σημείο  (σημεία  :  32.27.18),  να  κατασκευαστεί 

φρεάτιο συλλογής  ομβρίων εξωτερικών διαστάσεων 440x90 cm με βάθος 85 cm, 

με εσχάρα υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά 

σχέδια. Τα όμβρια που συλλέγονται στο φρεάτιο διοχετεύονται στον παρακείμενο 

πλακοσκεπή οχετό ομβρίων. 

Ο σωλήνας απορροής ομβρίων θα κατασκευαστεί από σωληνώσεις PVC, σειράς 41, 
με ελάχιστη κλίση 1%. Οι σωληνώσεις κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα 
με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 476, DIN 19534 και ΕΛΟΤ EN 1401. Θα είναι αποχρώσεως 
πορτοκαλί RAL 8023 (σειρά 41).
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 476, η σειρά 41 αφορά σωληνώσεις οι οποίες κατά 
την τοποθέτησή τους  πρέπει  να  περιβάλλονται  από λεπτόκοκκο,  μη  συνεκτικό 
υλικό.  Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  συνηθισμένες  ή  και  δυσμενείς 
περιπτώσεις εδάφους και για κανονική ή και βαριά κυκλοφορία οχημάτων. 
Η  βροχόπτωση  λαμβάνεται  ίση  με  r =  300  l/s.ha σύμφωνα  με  την  ΤΟΤΕΕ 
2412/86. Η συνολική επιφάνεια για την οποία υπολογίζεται η απορροή ομβρίων 
είναι ίση με 2.500 m2. 
Η παροχή απορροής βρόχινων νερών δίνεται από την σχέση:

Qr = (ψ x F x r / 10.000)   (σε lit/sec)
Όπου:
Ψ: Συντελεστής απορροής βρόχινων νερών λαμβάνεται Ψ=0,90. 
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F: Βρεχόμενη επιφάνεια (σε m2)

r: Βροχόπτωση. Λαμβάνεται r=300 lit/s.ha, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86.

Επομένως, για Ψ=0,9 , r=300 lit/s.ha και F=2500 m2, προκύπτει:

Qr = 67,50 lit/sec.

Αυτή είναι  η παροχή απορροής που θα πρέπει  να είναι  ικανό να αποχετεύει  ο 

σωλήνας απορροής ομβρίων που ξεκινά από το φρεάτιο και καταλήγει εντός του 

πλακοσκεπούς οχετού.

Από  τον  πίνακα  19  σελ.  80  της  ΤΟΤΕΕ  2412/86  που  ακολουθεί,  για  παροχή 

απορροής  Qr = 67,50 lit/sec και κλίση J=1% (1cm/m), προκύπτει ότι η διάμετρος 

των σωληνώσεων του οριζόντιου δικτύου απορροής θα πρέπει να είναι ίση με 315 

mm (εσωτερική 300 mm). 
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Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στον δημοτικό δρόμο που διέρχεται στην 

Ανατολική πλευρά του χώρου στάθμευσης περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), στο τμήμα υπό στοιχεία : 

Εβ =  (15.18.19.20.35.34.33.32.31.) = 47,10 m2

•  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

•  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

•  Ασφαλτική προεπάλειψη

•  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 
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•  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου

•  Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 

έως  0,25  m.  Αφορά  την  διάνοιξη  οπής  στα  πλευρικά  τοιχώματα  του 

πλακοσκεπούς οχετού, ώστε να διέλθει ο σωλήνας απορροής ομβρίων

•  Φρεάτιο συλλογής  ομβρίων εξωτερικών διαστάσεων 440Χ90Χ85 εκ. σύμφωνα 

με τα κατασκευαστικά σχέδια 

•  Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

•  Αγωγοί  αποχέτευσης  από  σωλήνες  PVC-U,  συμπαγούς  τοιχώματος.  Από 

σωλήνες PVC-U SDR 41, DN 315 mm

Γ.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη 

Οδικού Δικτύου (Ο.Μ.Ο.Ε. - Λ.Κ.Ο.Δ.), τα υφιστάμενα οδικά έργα στα οποία θα 

γίνουν εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV, 

καθώς:

Αφορούν  σε  οδούς  (οδικά  τμήματα)  που  βρίσκονται  σε  περιοχές  εντός 

σχεδίου (αστικές), στις οποίες κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται σκοποί άμεσης 

πρόσβασης  (προσπέλασης)  σε  ιδιοκτησίες  (ομάδα  οδών  Δ).  Σε  ορισμένες 

περιόδους της ημέρας είναι δυνατόν οι οδοί αυτής της ομάδας να εξυπηρετούν σε 

μεγάλο βαθμό και τη σύνδεση. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2.2 της ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, η λειτουργική βαθμίδα ανήκει 

στην  ομάδα  V,  καθώς  αφορά  σε  οδική  σύνδεση  μικρής  σημασίας  με  οικόπεδα 

(δομημένα ή δυνάμενα να δομηθούν) ή εκτάσεις (αγροτικές, δασικές, γεωτρεμάχια 

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.

   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 

περίτπωση 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. 
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Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω και τις ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ, τα έργα της παρούσας 

μελέτης κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV.

Με βάση τον πίνακα της 1ης ομάδας (έργα οδοποιίας) του Παραρτήματος Ι την Υ.Α. 

1958/2012 (ΦΕΚ Β 21/2012), η κατηγορία ΔV, δεν κατατάσσεται και ως εκ τούτου 

το έργο δεν υπόκειται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 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.
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Άστρος,  24/03/2017 Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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