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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  150.000,00  Ευρώ από 

πιστώσεις  Π.Δ.Ε.  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, με σκοπό την εκτέλεση του 

Έργου :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ». 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7185/04-10-2018 (ΑΔΑ : 7ΔΑΟ46ΜΚ6Π-ΧΓΟ) Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης  Πολιτικής  Προστασίας,  η  Δημοτική  Κοινότητας  Άστρους  και  οι  Τοπικές 

Κοινότητες Παραλίου Άστρους, Ξηροπηγάδου, Δολιανών, Αγίου Ανδρέα και Αγίας 

Σοφίας  του  Δήμου  Βόρειας  Κυνουρίας  της  Π.Ε.  Αρκαδίας  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των 

ζημιών  που προέκυψαν από έντονα καιρικά  φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην 

περιοχή στις 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης δημοτικών δρόμων εντός του οικισμού 

Άστρους της Δ.Κ. Άστρους, εντός σχεδίου της Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, εντός ορίων 

οικισμού της Τ.Κ.  Ξηροπηγάδου,  εντός ορίων του οικισμού "Κάτω Δολιανά" και 

εκτός ορίων του οικισμού "Άνω Δολιανά" της Τ.Κ. Δολιανών, και εκτός ορίων του 

οικισμού "Άγιος Ανδρέας" της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Επισημαίνεται ότι οι όποιες εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στα υφιστάμενα 

πλάτη των δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. 

Οι θέσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το Έργο αναφέρονται συνοπτικά στη 

συνέχεια:
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- Εντός του οικισμού Άστρους (Θέσεις 1.1, 1.2. και 1.3) της Δ.Κ. Άστρους.

- Εντός Σχεδίου Πόλης του Παραλίου Άστρους (Θέση 2) της Τ.Κ. Παραλίου 

Άστρους.

- Εντός ορίων του οικισμού "Ξηροπήγαδο" (Θέση 3) της Τ.Κ. Ξηροπηγάδου.

- Εκτός ορίων του οικισμού "Άνω Δολιανά" (Θέση 4.1) της Τ.Κ. Δολιανών.

- Εντός ορίων του οικισμού "Κάτω Δολιανά" (Θέση 4.2, 4.3 και 4.4) της Τ.Κ. 

Δολιανών. 

- Εκτός ορίων του οικισμού "Άγιος Ανδρέας" (Θέση 5) της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα.

1.  Δ.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ

ΘΕΣΗ 1.1  Αποκατάσταση συμβολής Επαρχιακής Οδού Κιβερίου - Λεωνιδίου 
και  Επαρχιακής  Οδού  Τρίπολης  -  Παραλίου  Άστρους,  εντός 
οικισμού Δ.Κ. Άστρους

Πρόκειται για τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού (14) του Β.Δ. 6/8-2-56 (ΦΕΚ 47 
Α`) "Κιβέρι - Άστρος - Αγ. Ανδρέας - Λεωνίδιον διά Τυρού", και της  Επαρχιακής 
Οδού (1) του Β.Δ. 6/8-2-56 (ΦΕΚ 47 Α`) "Τρίπολις - Παράλιον Άστρος δι` Αγίου 
Νικολάου, Αγίου Πέτρου, Αγίου Ιωάννου και Άστρους", εντός οικισμού Άστρους. 
Το  οδόστρωμα  στο  Δυτικό  τμήμα  εντός  οικισμού  του  Άστρους,  έχει  υποστεί 
σημαντικές φθορές από διάβρωση φερτών υλικών και ομβρίων, κατά τη διάρκεια 
των έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, με αποτέλεσμα 
την επικινδυνότητα της συμβολής των Επαρχιακών οδών.
Για την αποκατάσταση θα γίνουν οι εξής εργασίες :
α)  Στο  άκρο  του  Δυτικού  τμήματος,  όπως  αποτυπώνεται  στο  Τοπογραφικό 

διάγραμμα με στοιχεία : Ε1 =(83.83`.81....38`.43`.37`.37.... 329.84.83.) = 
     =  412,05  m2,  και  Ε2  =  (194`.191.S2.....227.221`.221.......206`.204`. 

192`.194`.) = 193,89 m2 :   
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m.
Ασφαλτική προεπάλειψη.
Ασφαλτική  στρώση κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05 m με  χρήση 
κοινής ασφάλτου.
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

β)  Στο  μέσο  του  Δυτικού  τμήματος  όπως  αποτυπώνεται  στο  Τοπογραφικό 
διάγραμμα με στοιχεία: Ε3 = (83.84.329.330....37.37`.36`.36.45....212.219`. 
227`.227.....191.194.195`.83.) = 788,16  m2 :    
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα).
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
Ασφαλτική  στρώση κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05 m με  χρήση 
κοινής ασφάλτου.
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Διαγράμμιση  οδοστρώματος  με  ανακλαστική  βαφή  και  Μεταλλικοί  μόνιμοι 
ανακλαστήρες  οδοστρώματος  (μάτια  γάτας),  με  κορμό  έμπηξης,  με  δύο 
ανακλαστικές επιφάνειες.

ΘΕΣΗ 1.2   Κατασκευή σχάρας ομβρίων στη συμβολή της οδού Α. Σακαλή 
με  την  οδό  Αγίου  Νικολάου,  στην  Κεντρική  Πλατεία  Ι. 
Ματθαίου,  εντός οικισμού Δ.Κ. Άστρους

Η κατασκευή σχάρας απορροής ομβρίων θα γίνει στη συμβολή της οδού Α. Σακαλή 
με  την  οδό  Αγίου  Νικολάου,  στην  Κεντρική  Πλατεία  Ι.  Ματθαίου,  εντός  του 
οικισμού του Άστρους, όπως φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό 
στοιχεία:  (1.2.3.).  Η  επιλογή  της  θέσης  έγινε  λόγω  του  γεγονότος  ότι  σε 
περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων (όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2018), η οδός Α. Σακαλή δέχεται ένα μεγάλο μέρος των ομβρίων που 
κατεβαίνουν από την οδό Β` Εθνοσυνέλευσης με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για το 
οδόστρωμα, όσο και για κίνδυνο πλημμύρας υπογείων στις όμορες ιδιοκτησίες.  
Κρίνεται απαραίτητο, στα σημεία υπό στοιχεία: (1.2.4.5.) να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής   ομβρίων  εξωτερικών  διαστάσεων  395x80  cm με  βάθος  45  cm,  με 
εσχάρα υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), φέρουσας ικανότητας 
D 400 κατά ΕΝ 124 σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 
Τα όμβρια που συλλέγονται, διοχετεύονται σε υπάρχον φρεάτιο συλλογής  ομβρίων 
που βρίσκεται στην απέναντι πλευρα του δρόμου (σημείο : 6). 
Ο σωλήνας απορροής ομβρίων θα κατασκευαστεί από σωληνώσεις PVC, σειράς 41, 
DN 400 mm, με ελάχιστη κλίση 1%.
Για το σκοπό αυτό θα γίνει τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, εκσκαφή σε 
βάθος 50  cm, στρώση έδρασης με άμμο προελεύσεως λατομείου πάχους 5  cm, 
εγκιβωτισμός  του σωλήνα με σκυρόδεμα κατηγορίας  C12/15, και  αποκατάσταση 
του  οδοστρώματος  με  ασφαλτική  στρώση κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους 
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

ΘΕΣΗ  1.3  Τσιμεντόστρωση  και  κατασκευή  σχάρας  ομβρίων  στο  τέλος 
ανώνυμου Δημοτικού Δρόμου,  εντός οικισμού Δ.Κ. Άστρους

Πρόκειται για το τέλος (αδιέξοδο) του ανώνυμου Δημοτικού δρόμου, που βρίσκεται 
μεταξύ των οδών Σ. Κανελλόπουλου και Αγίου Κωνσταντίνου, εντός οικισμού του 
Άστρους, και αποτυπώνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία: 
(Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Ρ.Σ.) με Ε=371,80 m2. 
Το οδόστρωμα είναι χαλικοστρωμένο και λόγω της κλίσης του δρόμου από την οδό 
Ξενιτεμένων που είναι η αρχή του, ως το αδιέξοδο στο τέλος του, σε περιπτώσεις 
έντονων βροχοπτώσεων (όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 
2018), τα κατερχόμενα όμβρια παρά την ύπαρξη ιδιωτικής σχάρας συλλογής (στα 
σημεία Θ, η), πλημμυρίζουν το  υπόγειο της όμορης ιδιοκτησίας Αντωνίου (ΚΑΕΚ 
030271307006). 
Κρίνεται αναγκαίο όπως το τελευταίο τμήμα του δρόμου, υπό στοιχεία (Ε.Ζ.Η.Θ.) 
Επιφάνειας  23,07  m2,  να  τσιμεντοστρωθεί  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20 
πάχους 15 cm ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα κατηγορίας Β500C, και στο τέλος του 
να γίνει κατασκευή φρεατίου συλλογής  ομβρίων.
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Θα  γίνει  εκσκαφή  ώστε  να  δοθεί  η  κατάλληλη  κλίση,  η  οποία  αφ`  ενός  θα 
αποτρέπει την εισροή των ομβρίων στο προαναφερθέν υπόγειο, και αφ` ετέρου θα 
οδηγεί τα όμβρια στο φρεάτιο συλλογής  ομβρίων. 
Το  φρεάτιο  συλλογής   ομβρίων  θα  κατασκευαστεί  στα  σημεία  υπό  στοιχεία: 
(ζ.Ζ.Η.η.),  με  εξωτερικές  διαστάσεις  460x80  cm,  και  βάθος  45  cm,  με  εσχάρα 
υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), φέρουσας ικανότητας  D 400 
κατά ΕΝ 124 σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 
Τα όμβρια που συλλέγονται στο φρεάτιο, διοχετεύονται μέσω αγωγού  απορροής 
ομβρίων, ο οποίος διέρχεται από το όριο των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 030271307009 
και 030271307007 (σημεία : Ζ. Τ), στην οδό Σ. Κανελλόπουλου. 
Ο σωλήνας απορροής ομβρίων θα κατασκευαστεί από σωληνώσεις PVC, σειράς 41, 
DN 400 mm, με ελάχιστη κλίση 1%.
Για το σκοπό αυτό θα γίνει εκσκαφή σε βάθος 40  cm, στρώση έδρασης με άμμο 
προελεύσεως λατομείου πάχους 5  cm και εγκιβωτισμός του σωλήνα με θραυστό 
υλικό λατομείου. 

2.  Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΟΥ  ΑΣΤΡΟΥΣ

ΘΕΣΗ 2  Αποκατάσταση και ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης Οδού Δελφών 
μέχρι τη συμβολή με την Οδό Άργους, εντός σχεδίου πόλης Τ.Κ. 
Παραλίου Άστρους

Πρόκειται  για  την Οδό Δελφών,  εντός σχεδίου πόλης Παραλίου Άστρους,  όπως 
φαίνεται  στο  συνημμένο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα.  Έχει  συνολική  επιφάνεια  Ε 
1.419,10 m2 και συνολικό μήκος 185,14 m. 
Ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. 113 και 115, ενώ 
το υπόλοιπο τμήμα του είναι χαλικοστρωμένο.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και 
η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου.
Για το σκοπό αυτό θα γίνoυν οι εξής εργασίες :
Απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  και γενική εκσκαφή για τη 
διαμόρφωση των κλίσεων για την απορροή των ομβρίων.
Κατασκευάζεται  βάση οδοστρωσίας  πάχους  10  cm,  Ασφαλτική  προεπάλειψη  και 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου.
Για την αποχέτευση των ομβρίων που συσσωρεύονται περίπου 27 μέτρα πριν τη 
συμβολή της οδού Δελφών με την οδό Άργους, κατασκευάζεται φρεάτιο συλλογής 
ομβρίων  εξωτερικών  διαστάσεων  640x80  cm με  βάθος  14~30  cm,  με  εσχάρα 
υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), φέρουσας ικανότητας  D 400 
κατά ΕΝ 124 σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 
Τα  όμβρια  που  συλλέγονται,  διοχετεύονται  σε  αγωγό  απορροής  ομβρίων  από 
σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 400 mm. Ο αγωγός ομβρίων θα έχει κλίση 1 % για 
την ομαλή και απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων. Η όδευση του συνεχίζει δεξιά 
στο πρανές  της οδού Άργους έως το σημείο (4) του Τοπογραφικού Διαγράμματος, 
όπου υπάρχουν δύο μεγάλοι τσιμεντοσωλήνες οι οποίοι κάτω και εγκάρσια από την 
οδό Άργους παροχετεύουν με ελεύθερη ροή τα όμβρια στην παρακείμενη παραλία 
(σημείο : 2). 
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O Ανάδοχος του Έργου οφείλει να προβεί σε εκ νέου χωροστάθμηση των σημείων 
των τελευταίων περίπου 30 μέτρων της οδού Δελφών, καθώς και από τη συμβολή 
της οδού Δελφών με την Άργους έως τους τσιμεντοσωλήνες (μετά τον καθαρισμό 
των πρανών), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κλίση 1% που θα δοθεί στον αγωγό 
για την ομαλή απορροή των ομβρίων.   

3.  Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ

ΘΕΣΗ  3  Αποκατάσταση  Δημοτικού  Δρόμου  εντός  ορίων  οικισμού  Τ.Κ. 
Ξηροπηγάδου

Πρόκειται  για  τμήμα  του  δρόμου  που  συνδέει  την  Επαρχιακή  Οδό  Άργους  - 
Λεωνιδίου με τον παραλιακό δρόμο,  καθώς και τμήμα του παραλιακού δρόμου, 
όπως  φαίνεται  στο  συνημμένο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  υπό  στοιχεία  : 
(Α.Β.Δ.184.183....176.175.Ε.Ζ....Κ.Λ.Μ.197.196.195.194.193....185.Γ.Α.),  με 
Επιφάνεια 348,70 m2. 
Η αρχική μορφή του οδοστρώματος των δρόμων που περιγράφονται παραπάνω 
ήταν επίστρωση με κυβόλιθους εδραζόμενους σε άμμο. 
Το οδόστρωμα υπέστη σημαντικές ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 
29ης Σεπτεμβρίου 2018, καθώς ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο που παρέσυρε 
πέτρες κλπ φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί και να παρασυρθεί στη 
θάλασσα η επίστρωση και να διαβρωθεί η υπόβαση του.
Στον  παραλιακό  δρόμο,  σαν  συνέπεια  του  έντονου  κυματισμού  της  θάλασσας, 
υποσκάφτηκε  η  βάση  του τοιχείου  αντιστήριξης  από  λιθοδομή  στα  σημεία  υπό 
στοιχεία (Κ.Λ.) με αποτέλεσμα την καθίζηση του οδοστρώματος πίσω από το τοιχείο 
στο μεγαλύτερο πλάτος του δρόμου στη θέση αυτή (Κ.Λ.Μ.197.196.). 
Οι εργασίες που προβλέπονται για την αποκατάσταση του δρόμου είναι οι εξής :
Στον κάθετο δρόμο του παραλιακού υπό στοιχεία (Α.Β.Δ.184....178.192.191....
..185.Γ.Α.), Ε1 = 213,30 m2, θα πραγματοποιηθεί γενική εκσκαφή σε βάθος 15 cm, 
και  τσιμεντόστρωση πάχους  20  cm με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20,  ελαφρά 
οπλισμένο με δομικά πλέγματα B500C.
Στη διασταύρωση των δύο δρόμων υπό στοιχεία (178.177.176.175.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.195.
194.193.192.178.),  Ε2 =  83,70  m2,  θα  γίνει  καθαίρεση  της  επίστρωσης  των 
κυβόλιθων, γενική εκσκαφή σε βάθος 15 cm, και τσιμεντόστρωση πάχους 20 cm, 
με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, ελαφρά οπλισμένο με δομικά πλέγματα B500C. 
Η  επιφάνεια  της  τσιμεντόστρωσης  θα  διαμορφωθεί  κατάλληλα,  δημιουργώντας 
κλίση προς τον άξονα του κάθετου δρόμου για τη φυσική απορροή των ομβρίων 
στη θάλασσα και την αποφυγή διαρροής στον παραλιακό δρόμο.  
Στο  μέτωπο του παραλιακού δρόμου,  στα  σημεία  υπό στοιχεία  (Λ.Κ.Ι.Θ.Η.Ζ.Ε), 
μήκους 22,20  m, θα γίνει καθαίρεση του σενάζ από σκυρόδεμα που αποτελεί τη 
στέψη του τοιχείου αντιστήριξης από λιθοδομή.
Επίσης  στο  μέτωπο  του  παραλιακού  δρόμου,  στα  σημεία  υπό  στοιχεία  (Κ.Λ.), 
μήκους 8,00  m, θα γίνει καθαίρεση του τοιχείου αντιστήριξης από λιθοδομή στο 
οποίο έχει υποσκαφτεί η βάση του, ώστε να ανακατασκευαστεί νέο τοιχείο. 
Το  νέο  τοιχείο  μήκους  8,00  m,  έχει  τη  μορφή  του  τοίχου  -  προβόλου, 
κατασκευάζεται  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25,  με  οπλισμό 
κατηγορίας Β500C, και διαστασιολόγηση που προέκυψε από στατική μελέτη. Στην 
επιφάνεια πάνω από το πέδιλο του νέου τοιχείου (μήκος 8,00m x πλάτος 1,15m), 
θα γίνει μπάζωμα με θραυστό υλικό λατομείου. 
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Στον παραλιακό δρόμο και στο τμήμα υπό στοιχεία (Ι.Κ.Λ.Μ.197.196.195.Ι.), θα 
γίνει καθαίρεση της επίστρωσης των κυβόλιθων, γενική εκσκαφή σε βάθος 25 cm, 
τσιμεντόστρωση  πάχους  15  cm,  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20,  ελαφρά 
οπλισμένο  με  δομικά  πλέγματα  B500C,  στρώση  έδρασης  με  λεπτόκοκκο  άμμο 
λατομείου πάχους 5 cm και επίστρωση  με κυβόλιθους έγχρωμους βαρέως τύπου 
άνω των 6 cm.
Τέλος  θα  γίνει  προσαρμογή  του  φρεατίου  υδροσυλλογής  που  βρίσκεται  στη 
διασταύρωση των δύο δρόμων, με την στάθμη και επίκλιση του οδοστρώματος.
    

4.  Τ.Κ.  ΔΟΛΙΑΝΩΝ

ΘΕΣΗ  4.1   Αποκατάσταση  Δημοτικού  Δρόμου  εκτός  ορίων  οικισμού 
Άνω Δολιανών Τ.Κ. Δολιανών

Πρόκειται για τον Δημοτικό δρόμο εκτός ορίων του οικισμού των Άνω Δολιανών, 
που συνδέει τον οικισμό των Άνω Δολιανών με την Επαρχιακή Οδό (1) του Β.Δ. 
6/8-2-56 (ΦΕΚ 47 Α`)  "Τρίπολις - Παράλιον Άστρος δι` Αγίου Νικολάου, Αγίου  
Πέτρου, Αγίου Ιωάννου και Άστρους". 
Ο  δρόμος  αυτός  διασχίζει  ένα  χείμαρρο  μέσω  μίας  "Ιρλανδικής  διάβασης",  σε 
απόσταση περίπου 800 μέτρων από την παράκαμψη της Επαρχιακής Οδού (όπου 
είναι η αρχή του). 
Το οδόστρωμα της "Ιρλανδικής διάβασης" υπέστη σημαντική καταστροφή από τη 
διάβρωση  των  φερτών  υλικών  που  παρέσυρε  ο  χείμαρρος  στη  διάρκεια  των 
έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, με αποτέλεσμα την 
δυσχέρεια στη διάβαση του δρόμου στο σημείο αυτό. 
Οι εργασίες που προβλέπονται για την αποκατάσταση του δρόμου είναι οι εξής:
Στα  όρια  της  υφιστάμενης  "Ιρλανδικής  διάβασης",  όπως  αυτή  φαίνεται  στο 
συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα υπό στοιχεία  (1.2.3.4.5.6.7.8.1) Επιφάνειας 
Ε=132,77 m2, θα γίνει καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος πάχους 15 cm. 
Στην ανάντη πλευρά της διάβασης (6.7.8.1.) μήκους 22,28 m, θα γίνει εκσκαφή με 
πλάτος  30  cm και  βάθος  45  cm,  ώστε  να  κατασκευαστεί  "χαλινός"  στερέωσης 
(δοκός) διαστάσεων 30x60 cm, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με 
οπλισμό κατηγορίας Β500C (βλ. Κάτοψη και Τομή). 
Αντίστοιχος "χαλινός" στερέωσης διαστάσεων 30x60  cm, θα κατασκευαστεί στην 
κατάντη πλευρά της διάβασης (2.3.4.5.), έξω από τα όρια της ώστε να μην μειωθεί 
το πλάτος της διάβασης, με μήκος 16,77 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25,  με  οπλισμό  κατηγορίας  Β500C,  για  τον  οποίο  θα  χρειαστεί  να  γίνει 
ξυλότυπος. 
Ο οπλισμός των δύο αυτών δοκών (χαλινών) θα είναι 2Φ12 Άνω και 2Φ12 κάτω με 
συνδετήρες Φ10/12,5. 
Στην επιφάνεια της "Ιρλανδικής διάβασης", γίνεται τσιμεντόστρωση με πάχος 15 
cm, με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με οπλισμό κατηγορίας B500C. Ο οπλισμός 
είναι σίδερα διατομής Φ8/15 κατά τις δύο κατευθύνσεις (βλ. Κάτοψη και Τομή).
Στα  4  όρια  της   "Ιρλανδικής  διάβασης"  τοποθετούνται  τέσσερα  (4)  πλαστικά 
κολωνάκια  σήμανσης,  ύψους  80  cm,  από  πλαστικό  εύκαμπτο  υλικό,  χρώματος 
πορτοκαλί, με ανακλαστικές ταινίες τα οποία θα οριοθετούν το τεχνικό έργο (βλ. 
φωτογραφία). 
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Πλαστικό κολωνάκι οριοθέτησης Ιρλανδικής Διάβασης

Σε  κάθε  ρεύμα  κυκλοφορίας  και  πριν  την  Ιρλανδική  διάβαση  θα  τοποθετηθεί 
κατάλληλη πινακίδα αναγγελίας κινδύνου τύπου Κ-25, η οποία θα συνοδεύεται από 
πρόσθετη  πινακίδα  στην  οποία  θα  αναγράφεται  το  ακόλουθο  προειδοποιητικό 
κείμενο:  «ΠΡΟΣΟΧΗ.  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  ΜΗ  ΔΙΕΡΧΕΣΤΕ.  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ - WARNING IN CASE OF FLOOD. DO NOT PASS. TURN AROUND». 

   Πινακίδα Κ-25

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου  τύπου AlMg2 κατά 
DIN 1725, Blatt 1, πάχους 3,00 mm. Η εμπρόσθια όψη (υπόβαθρο) θα καλύπτεται 
πλήρως  από  μεμβράνη  υψηλής  αντανακλαστικότητας  τύπου  ΙΙ,   οκταετούς 
τουλάχιστον  διάρκειας  ζωής  και  πάχους  0,08  mm σύμφωνα  με  το  Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12899-1,  την  ΕΤΕΠ  05-04-06-00  «Πινακίδες  σταθερού 
περιεχομένου  (ΠΣΠ)»  και  τις  ισχύουσες  στην  Ελλάδα  τεχνικές  προδιαγραφές 
σήμανσης Σ-311. 
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Οι  πινακίδες  θα  στηρίζονται  επί  σιδηρών  ορθοστατών  από  σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης (κατ' ελάχιστον 3,00 
μ.). Ο στύλος στήριξης των πινακίδων θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με 
ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα  S195T,  κλάσεως  L (πράσινη ετικέτα), 
ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, 
πάχους τοιχώματος 3,2  mm),  μήκους κατ'  ελάχιστον 3,00 m, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης».
Το  ανωτέρω μήκος  σιδηροσωλήνα  (3,00m) είναι  το  ελάχιστο  επιτρεπόμενο.  Σε 
κάθε περίπτωση το μήκος του ιστού θα είναι  κατάλληλο ώστε να επιτυγχάνεται 
τόσο το επιθυμητό βάθος πάκτωσης των 0,50m όσο και το ύψος της χαμηλότερης 
ακµής  της  κατώτερης  πινακίδας  πάνω από τη  μέση  γραμμή  του οδοστρώματος 
(ελεύθερο ύψος), που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,1m. 
Οι  πινακίδες  θα  συνοδεύονται  από  όλα  τα  απαραίτητα  υλικά  και  εξαρτήματα 
στερέωσης (π.χ. γωνίες,  βίδες,  ροδέλες,  παξιμάδια,  περιλαίμια,  στεφάνι,  κ.λπ.). 
Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι  χαλύβδινα  γαλβανισμένα.  Οι  γωνιές  θα είναι 
μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 1½", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα 
παξιμάδια 5/16.   

ΘΕΣΗ  4.2   Κατασκευή σχάρας ομβρίων στην Επαρχιακή Οδό Τρίπολης 
-Αγίας  Σοφίας  -  Κάτω  Δολιανών  -  Άστρους,  εντός  ορίων 
οικισμού Κάτω Δολιανών της Τ.Κ. Δολιανών

Πρόκειται για την Επαρχιακή Οδό (9) του υπ` Αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/95 (ΦΕΚ 293 
Β`)  "Αγία Σοφία - Κάτω Δολιανά - Άστρος",  εντός ορίων του οικισμού των Κάτω 
Δολιανών.
Η  Επαρχιακή  οδός  οδεύει  παράπλευρα  του  χειμάρρου  Τάνου  και  φαίνεται  στο 
συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα με στοιχεία : Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Ρ.Σ.Τ.Υ.Φ.Χ.Ψ.Ω
Α1.Β1.Γ1.Δ1.Ε1.Α.
Στα σημεία Η. και Ρ. της Επαρχιακής οδού (βλ. Τοπογραφικό), ξεκινάει Δημοτικός 
δρόμος  (υπό  στοιχεία  :  Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.)  που  οδηγεί  στην  Πλατεία  του 
οικισμού. 
Λόγω  της  κατηφορικής  κλίσης  της  Επαρχιακής  οδού  στη  θέση  αυτή,  κατά  τη 
διάρκεια  έντονων βροχοπτώσεων,  όπως τα ακραία  καιρικά φαινόμενα της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2018, μεγάλος όγκος των ομβρίων υδάτων διοχετεύονται μέσω του 
Δημοτικού  δρόμου  προς  την  Πλατεία  του  οικισμού,  με  αποτέλεσμα  να 
πλημμυρίζουν οι αυλές και τα υπόγεια των όμορων ιδιοκτησιών.
 Κρίνεται απαραίτητο, στα σημεία  υπό στοιχεία (Α.Β.) να κατασκευαστεί φρεάτιο 
συλλογής  ομβρίων εξωτερικών διαστάσεων 800x80 cm, με εσχάρα υδροσυλλογής 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile  iron), φέρουσας ικανότητας D 400 κατά ΕΝ 124 
σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 Για το σκοπό αυτό θα γίνει τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη,  απόξεση 
του ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), και εκσκαφή σε βάθος από 70 έως 
86 cm.
Το βάθος του φρεατίου είναι 50  cm στο σημείο Β, και 66  cm στο σημείο Α. (βλ. 
Κάτοψη και Τομή), ούτως ώστε ο πυθμένας του φρεατίου να έχει κατά μήκος κλίση 
2% για την απορροή των ομβρίων στο χείμαρρο Τάνο. 

8



ΘΕΣΗ  4.3   Αποκατάσταση Δημοτικού Δρόμου, εντός ορίων  οικισμού Κάτω 
Δολιανών της Τ.Κ. Δολιανών

Πρόκειται για τον ασφαλτοστρωμένο Δημοτικό δρόμο που φαίνεται στο συνημμένο 
Τοπογραφικό  Διάγραμμα  με  στοιχεία  :  Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.9.10.2.17.18. 
19.....21.22.3.6.7.8.Ο.Π.Η.),  που  ξεκινά  από  την  Επαρχιακή  οδό  Τρίπολης  - 
Άστρους και οδηγεί στην Πλατεία του οικισμού. 
Στα  σημεία  υπό στοιχεία  (11.2.3.6.7.11.)  διασταυρώνεται  με  τσιμεντοστρωμένο 
δημοτικό δρόμο, που φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα με στοιχεία 
(11.12.13.14.16.15.1.2.), ο οποίος παρουσιάζει έντονη κατηφορική κλίση. Μετά τη 
διασταύρωση μειώνεται σημαντικά το πλάτος του και συνεχίζοντας καταλήγει στην 
Επαρχιακή οδό (σημεία : 3.4.6.15.14.5.6.).
Λόγω της έντονης κλίσης του κατηφορικού δρόμου, κατά τη διάρκεια των ακραίων 
καιρικών  φαινομένων  της  29ης  Σεπτεμβρίου  2018,  το  οδόστρωμα  υπέστη 
σημαντικές ζημιές από τη διάβρωση των φερτών υλικών που παρασύρθηκαν, με 
αποτέλεσμα  την  δυσχέρεια  στη  διάβαση  του  δρόμου  στα  σημεία  υπό  στοιχεία 
(11.2.3.6.7.11.).
Με σκοπό α) να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη διάβρωση του δρόμου σε μελλοντικές 
έντονες βροχοπτώσεις β) να αποφευχθεί η διαρροή των ομβρίων προς την Πλατεία 
του  οικισμού,  τις  αυλές  και  τα  υπόγεια  των  όμορων  ιδιοκτησιών  και  γ)   την 
αποκατάσταση του οδοστρώματος, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια νέα διαμόρφωση 
στα σημεία υπό στοιχεία (1.2.3.4.5.6.7.11.12.1.) με επιφάνεια 50,00 m2.
H νέα διαμόρφωση του οδοστρώματος θα αντικαταστήσει την ασφαλτόστρωση με 
τσιμεντόστρωση, δημιουργώντας ταυτόχρονα κατάλληλα τις κλίσεις ώστε να είναι 
απρόσκοπτη  η  απορροή  των  ομβρίων  προς  τον  Επαρχιακό  δρόμο,  όπου 
παροχετεύονται μέσω πλακοσκεπούς οχετού προς το χείμαρρο.
Για το σκοπό αυτό θα γίνει τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, απόξεση του 
ασφαλτικού  οδοστρώματος  (φρεζάρισμα),  εκσκαφή  σε  βάθος  20  cm,  και 
τσιμεντόστρωση  του  προαναφερθέντος  τμήματος  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας 
C16/20, ελαφρά οπλισμένο με δομικά πλέγματα B500C.

 

ΘΕΣΗ  4.4   Αποκατάσταση τμήματος  Επαρχιακής Οδού Τρίπολης - Αγίας 
Σοφίας - Κάτω Δολιανών - Άστρους, εντός ορίων  οικισμού 
Κάτω Δολιανών της Τ.Κ. Δολιανών

Πρόκειται για την Επαρχιακή Οδό (9) του υπ` Αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/95 (ΦΕΚ 293 
Β`)  "Αγία Σοφία - Κάτω Δολιανά - Άστρος",  εντός ορίων του οικισμού των Κάτω 
Δολιανών.
Στην έξοδο του οικισμού των Κάτω Δολιανών με κατεύθυνση προς Τρίπολη, και 
στα  σημεία  όπου  δεν  υπάρχει  προστατευτικό  στηθαίο  του  δρόμου  προς  τον 
χείμαρρο Τάνο (μεταξύ των σημείων 84. και 77. στο Τοπογραφικό), εμφανίζεται 
τοπική καθίζηση του οδοστρώματος, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2018. 
Στα παραπάνω σημεία τα όμβρια παράπλευρου δημοτικού δρόμου που συγκλίνει 
στην Επαρχιακή οδό καθώς και τα όμβρια της επαρχιακής οδού, λόγω μη  ύπαρξης 
προστατευτικού στηθαίου, οδηγούνται ορμητικά στο πρανές του δρόμου, το οποίο 
και υπέσκαψαν με αποτέλεσμα την τοπική καθίζηση του οδοστρώματος.
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Οι εργασίες που προβλέπονται για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, είναι οι 
εξής :
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.
Γενική εκσκαφή σε βάθος 2,00  m, από το σημείο 84, έως το σημείο 77, μήκους 
28,89  m και  πλάτους  3,30  m.  Απαιτούνται  2,00  m πλάτος  για  το  πέδιλο  του 
τοιχείου, και επιπλέον 1,20  m για να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πρανές κατά τη 
διάρκεια της  των εκσκαφικών εργασιών. 
Εκσκαφή τάφρου μήκους 28,89 m, πλάτους 0,40 m και βάθους 0,50 m.
Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με οπλισμό 
κατηγορίας  B500C, με  διαστασιολόγηση που προέκυψε από στατική μελέτη του 
τοιχείου. Το τοιχείο έχει τη μορφή τοίχου-προβόλου, με ύψος 2,00  m, πάχος 30 
cm, με πέδιλο πλάτους 2,00 m και πάχους 40 cm, με ενίσχυση χαλινό 40x50 cm 
(βλ. Τομή τ-τ).
Λόγω της υψομετρικής διαφοράς dh=1,72 m, μεταξύ των σημείων 84 και 77, το 
πέδιλο  του  τοιχείου  θεμελιώνεται  σε  τρείς  στάθμες,  οι  οποίες  συνδέονται  με 
συνδετήριες δοκούς (βλ. μηκοτομή), με οπλισμό 2Φ12 άνω + 2Φ12 κάτω + 4Φ12 
πλευρικά και συνδετήρες Φ10/12,5. 
Η στέψη του τοιχείου καταλήγει  με 10 στηθαία διαστάσεων 1,90x0,50x0,30  m, 
διακοπτόμενα ανά 1,00  m όπως αυτά που υπάρχουν πριν και μετά τη θέση του 
έργου.     
Μετά  τη  σκυροδέτηση  γίνεται  μπάζωμα  με  εξυγιαντικές  στρώσεις  από  θραυστό 
υλικό λατομείου.
Τέλος  γίνεται  αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  με  ασφαλτική  συγκολλητική 
επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου.

5.  Τ.Κ.  ΑΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ

ΘΕΣΗ  5   Αποκατάσταση και Τσιμεντόστρωση Αγροτικού Δρόμου, στη θέση 
"Κοκκινόβραχος", εκτός ορίων οικισμού Αγίου Ανδρέα της Τ.Κ. 
Αγίου Ανδρέα

Πρόκειται για τμήμα αγροτικού δρόμου στη θέση "Κοκκινόβραχος", εκτός ορίων 
του  οικισμού  Αγίου  Ανδρέα,  που  αποτυπώνεται  στο  συνημμένο  Τοπογραφικό 
Διάγραμμα με στοιχεία : (29`.30`.31.35......87.91.91`.85.84.81......33.32.29`.),
έχει επιφάνεια 990,23 m2, συνολικό μήκος 265,59 m, και πλάτος που κυμαίνεται 
από 2,88 m έως 5,37 m και είναι χωματόδρομος χαλικοστρωμένος.
Κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, 
το  οδόστρωμα  υπέστη  σημαντική  ζημιά  λόγω  διάβρωσης  των  ομβρίων,  με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η βατότητα και η κυκλοφορία του δρόμου στο σημείο 
αυτό. 
Για την αποκατάσταση του δρόμου θα γίνει τσιμεντόστρωση, η οποία περιλαμβάνει 
αναλυτικά τις εξής εργασίες : 
Γενική εκσκαφή σε βάθος 10 cm και κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ελαχίστου 
συμπυκνωμένου πάχους 8  cm με αδρανή θραυστά, για τη δημιουργία επίπεδης 
επιφάνειας (ισοπέδωση) του οδοστρώματος.
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Τσιμεντόστρωση  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  πάχους  15  cm,  ελαφρά 
οπλισμένο με δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C.

Γ.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ του ΥΠ.ΕΣ. 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.

Δ.  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.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ  ΛΗΨΕΩΝ  

ΤΩΝ    ΘΕΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ    (Google Earth)  

Άστρος,  18/02/2019 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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