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Πληροφ. : Γ. Παπούλιας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   ΣΑΤΑ
Τηλ: 2755360147, Φαξ: 2755360171 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   32.500,00  €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  32.500,00 Ευρώ από 

πιστώσεις  ΣΑΤΑ, με σκοπό την Ασφαλτόστρωση δρόμων στις Τ.Κ. Αγίου Πέτρου 

και Καστρίου. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1)  Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Τα τμήματα των δημοτικών δρόμων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, είναι υφιστάμενες 

παλαιές ασφαλτοστρώσεις, με σημαντικές και εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα 

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

απαραίτητη η αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος καθώς εξυπηρετούν 

πάρα πολλές κατοικίες εντός των ορίων του οικισμού.

1)   Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης τμημάτων Δημοτικού Δρόμου, από την οικία 

Καπελετζή προς Πλατεία  "Γουρνίτσα" και έως  είσοδο οικίας Νικήτα ή Ντούμη, 

εντός ορίων οικισμού. 

        Συγκεκριμένα είναι τα εξής τμήματα : 

α)   Από οικία Καπελετζή πλησίον οικίας Δημ. Καρρά ή Αρφάνη, Ε1α = 1,00 m2

β)   Πλησίον οικίας Τσαγκάρη ή Ζιζάνιου, Ε1β = 7,35 m2

γ)   Πλησίον οικίας Παν. Παινέση ή Μπαζάρου, Ε1γ = 56,30 m2

δ)  Από οικία Παν. Καρρά (Παντρεμένος), έως γωνία Ι. Αρφάνη (Σταβάρας), Ε1δ = 

49,78 m2
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ε)   Από γωνία Ι. Αρφάνη (Σταβάρας), Ε1ε = 60,60 m2

ζ) Μπροστά από την οικία Μαστραντώνη ή Χούλιου, έως οικία Κολοβού ή  Καλύβα, 

Ε1ζ = 131,90 m2     

η)  Από γωνία οικίας Κολοβού ή Καλύβα, έως Πλατεία Γουρνίτσας, Ε1η = 77,70 m2

θ)  Από οικία Μαν. Παινέση ή Αράβη, έως είσοδο οικίας Νικήτα ή Ντούμη, Ε1θ = 

64,05 m2 

2)   Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης τμήματος Δημοτικού Δρόμου, από οικία Αρφάνη

       ή Μασούρα στην διακλάδωση του προηγούμενου δρόμου προς πλατεία Γουρνίτσα

       Ε2 = 117,59 m2.

3)  Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης  τμήματος  Δημοτικού Δρόμου προς Νεκροταφείο 

      (παράκαμψη προς Ατσαλέϊκα) Ε3 = 283,23 m2.

4)  Αποκατάσταση  ασφαλτόστρωσης  τμήματος  Δημοτικού  Δρόμου  από  Κτίριο

     Γεωργικού Συνεταιρισμού προς Ατσαλέϊκα

α) Αρχή του δρόμου : Ε 4α = 171,80 m2.

β) Θέση Λυκουσέϊκα έως διασταύρωση προς Ρουσέϊκα : Ε 4β = 105,54 m2.

γ) Από διασταύρωση προς Ρουσέϊκα προς Ατσαλέϊκα Ε 4γ = 254,00 m2.

δ) Τέλος του δρόμου (Ατσαλέϊκα) : Ε 4δ = 34,83 m2.

Η συνολική επιφάνεια είναι  Εολ = 1.415,67 m2. 

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm. Πρόκειται 

για  τα τμήματα (1α), (1β), αρχικό τμήμα (1γ), τμήμα (1δ), τελικό τμήμα (3α), 

αρχικό τμήμα (3β), αρχικό και τελικό τμήμα (4β).

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

●    Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με 

χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

2)  Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ 

Τα τμήματα του δημοτικού δρόμου της Τ.Κ. Καστρίου, είναι εντός ορίων οικισμού 

στη θέση από τις Αποθήκες πατατόσπορου έως την οικία Γεωργ. Κορολή.

Είναι  υφιστάμενη  παλαιά  ασφαλτόστρωση,  με  σημαντικές  και  εκτεταμένες 

φθορές στο οδόστρωμα και αρκετές λακκούβες, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η 

βατότητα  και  κρίνεται  απαραίτητη  η  αποκατάσταση  της  επιφάνειας  του 

οδοστρώματος  καθώς  εξυπηρετούν  πάρα  πολλές  κατοικίες  εντός  των  ορίων  του 

οικισμού.
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Τα  τμήματα  του  δρόμου  με  τις  σοβαρότερες  φθορές  αποτυπώνονται  στο 

συνημμένο  τοπογραφικό  με  στοιχεία  Ε3 =  (Α.Β.Γ.Δ.Α.)  =  111,56  m2,  και  E4 = 

(E.Z.H.Θ.Ε.)  =  23,87  m2,  και  ένα  τμήμα  (βλ.  σκαρίφημα  προμετρήσεων)  με 

επιφάνεια Ε5 = 120,00 m2.

Πριν από αυτά τα τρία  τμήματα υπάρχουν ακόμα δύο σημεία  με  φθορές  και 

λακκούβες (βλ. σκαρίφημα προμετρήσεων), με επιφάνειες Ε1 = 12,00 m2 και Ε2 = 

18,00 m2. 

Η Συνολική επιφάνεια είναι : Εολ  = Ε1+Ε2+Ε3+Ε4+Ε5= 12,00+18,00+111,56+ 

+23,87+120,00 =  285,43 m2. 

  Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm. Πρόκειται 

για  τα τμήματα Ε1, Ε2 και Ε5

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

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

ασφάλτου. 

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, 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.

   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 
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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. 

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 
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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.

Άστρος, 07/04/2017 Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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

5


