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Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  22.000,00 Ευρώ από 

πιστώσεις ΣΑΤΑ, με σκοπό τις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις Τ.Κ. Ελάτου, 

Μελιγούς, Περδικόβρυσης και Ωριάς. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων (δρόμων και πλατειών) 

στους οικισμούς των Τ.Κ. Ελάτου, Μελιγούς, Περδικόβρυσης και Ωριάς του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας και συγκεκριμένα : 

1.  Τ.Κ.  ΕΛΑΤΟΥ

α.  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά  πρόταση συντήρησης και αποκατάστασης τμήματος 

της πλατείας του οικισμού του Ελάτου, της οποίας η κατασκευή και έγινε πριν τη 

δημιουργία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από την τότε Κοινότητα Ελάτου.

Ο χώρος της πλατείας αποτελεί  ταυτόχρονα και τον προαύλιο χώρο των δύο 

εκκλησιών  (παλαιός  και  νέος  Ι.Ν.  Αγίου  Δημητρίου)  και  του  πρώην Δημοτικού 

Σχολείου.

Για  την  διαμόρφωση του  χώρου  της  πλατείας,  έγινε  επέκταση  του  αρχικού 

προαύλιου  χώρου  προς  την  Ανατολική  πλευρά  με  την  κατασκευή  πλάκας 

οπλισμένου σκυροδέματος που στηρίζεται σε μια σειρά υποστυλωμάτων. Το δάπεδο 
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της  πλατείας  είναι  σε  ένα  επίπεδο  και  είναι  στρωμένο  με  χονδρόπλακες 

ακανόνιστες.

Καθ`  όλο  το  μήκος  της  πλατείας  στα  σημεία  που  αρχίζει  η  επέκταση  της, 

εμφανίζεται  μια ρηγμάτωση με αποτέλεσμα την αποκόλληση και τοπική θραύση 

της πλακόστρωσης.

β.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο στόχος της πρότασης είναι να αποκατασταθεί η πλακόστρωση σε όλο το μήκος 

όπου εμφανίζεται η ρηγμάτωση.

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

●  Καθαίρεση του φθαρμένου δαπέδου της πλακόστρωσης σε όλο το μήκος της 

(περίπου  50,00  m)  και  σε  πλάτος  1,50  m,  με  προσοχή  για  την  εξαγωγή 

ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%, και καθαίρεση του σκυροδέματος 

σε βάθος 10 cm.

●   Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο  σκυρόδεμα.  Με 

χρήση  συνήθους  κρουστικού  εξοπλισμού.  Πρόκειται  για  την  υπόβαση  του 

φθαρμένου δαπέδου της πλακόστρωσης.

●   Κατασκευή  βάσης  στην  επιφάνεια  της  καθαίρεσης  της  πλακόστρωσης  από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

●    Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες ίδιας μορφής με την υφιστάμενη.

2.  Τ.Κ.  ΜΕΛΙΓΟΥΣ  

α.  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Ο κοινόχρηστος χώρος στον οποίο θα γίνει  ανάπλαση είναι  τμήμα κεντρικού 

δρόμου εντός του οικισμού, ο οποίος διέρχεται από την πλατεία και διασχίζει τον 

οικισμό κάθετα.

 Με την παρούσα θα γίνει ανάπλαση στο τμήμα του δρόμου που φαίνεται στο 

συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία (1.2.3.4.5.....18.19.20.21.22.23. 

24......39.40.41.1.),  έχει  συνολικό  μήκος 68,23  m, πλάτος που κυμαίνεται  από 

1,52 m έως 5,59 m και συνολική Επιφάνεια 216,89  m2. 

Το τμήμα αυτό του δρόμου είναι τσιμεντοστρωμένο και η διαμόρφωση του έχει 

γίνει  πριν  τη  δημιουργία  του  Δήμου Βόρειας  Κυνουρίας,  από  την  τ.  Κοινότητα 

Μελιγούς. 

β.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η πρόταση για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) έχει σαν στόχο 

την αναβάθμιση του, από λειτουργική αλλά και αισθητική άποψη.  
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Η  διαμόρφωση  του  οδοστρώματος  γίνεται  με  επίστρωση  με  λίθινες  ντόπιες 

σχιστόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  τοπικής  προέλευσης  πάχους  5  cm, 

ακολουθώντας την υφιστάμενη κλίση του δρόμου. 

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή εισροής ομβρίων 

σε όμορες ιδιοκτησίες. Όπου απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο, θα γίνει καθαίρεση 

του άοπλου σκυροδέματος εντός του οδοστρώματος, απομάκρυνση των υλικών, 

κατασκευή νέας βάσης από σκυρόδεμα,  και πάνω σε αυτήν γίνεται η επίστρωση 

έτσι ώστε η τελική υψομετρική διαμόρφωση του δρόμου μετά την πλακόστρωση να 

παραμείνει η ίδια.

Συγκεκριμένα :

1.  Θα γίνει καθαίρεση του σκυροδέματος στα σημεία (7.8.9.9`.8`.6`.), ώστε να 

είναι  ομαλή  η  πρόσβαση  πεζών  μέσω της  υφιστάμενης  σκάλας  προς  τον 

παρακείμενο δημοτικό δρόμο (1.2.3.4.5.6.7.) που βρίσκεται σε υψηλότερη 

στάθμη. 

2.   Θα κατασκευαστεί μια ράμπα στα σημεία (11.12.12`.11`.) για την πρόσβαση 

ΑΜΕΑ και πεζών στο χώρο της πλατείας, αφού προηγηθεί  καθαίρεση του 

υπάρχοντος σκυροδέματος.

3.  Επίσης θα κατασκευαστεί ράμπα στα σημεία (23.24.23`.), αφού προηγηθεί 

καθαίρεση του υπάρχοντος σκυροδέματος.

Η προτεινόμενη  πρόταση  ανάπλασης  της  πλατείας,  αναβαθμίζει  την  ποιότητα 

ζωής του οικισμού συνολικά και εντάσσεται αρμονικά στο δομημένο περιβάλλον 

του οικισμού διασφαλίζοντας τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία του. 

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

●   Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο  σκυρόδεμα.  Με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

●    Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

●   Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  σκυροδέματος 

χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

●    Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.

3.  Τ.Κ.  ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ

α.  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Η παρούσα μελέτη  αφορά  πρόταση ανάπλασης τμήματος  δημοτικού δρόμου 

εντός του οικισμού της Περδικόβρυσης.

Ο δρόμος ξεκινά κάθετα από τον κεντρικό δημοτικό δρόμο του οικισμού (τμήμα 

επαρχιακής οδού εντός οικισμού που συνδέει τα Καστριτοχώρια) και τις ιδιοκτησίες 

Δημοσθ. Μαρινάκη και Γεωργ. Καρίμπακα έως τις ιδιοκτησίες Γ. Γερούλη και Νικ. 
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Ευαγγέλου, όπως φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα υπό στοιχεία : 

(Τ1.Α.Β.Γ....Τ.Υ.Φ.Χ....Ο1.Π1.Ρ1.Σ1.Τ1.) και έχει επιφάνεια Ε = 116,23 m2.

Είναι πεζόδρομος που έχει μήκος κατά τον άξονα του 41,84 m και το πλάτος 

του κυμαίνεται από 1,62 m έως 3,55 m. 

Η χάραξη του είναι σχεδόν κάθετα με τις ισοϋψείς, με αποτέλεσμα την έντονη 

υψομετρική διάφορα αρχής και τέλους Δh=11,79 m, ή  κλίση 28,18 % ανηφορική. 

Το  οδόστρωμα  είναι  τσιμεντοστρωμένο,  με  15  ενδιάμεσους  χαμηλούς 

αναβαθμούς  (σκαλοπάτια),  ενώ  η  τελική  επιφάνεια  της  τσιμεντόστρωσης  είναι 

διαμορφωμένη ανάγλυφα για την αποφυγή ολισθηρότητας των πεζών.   

Η διαμόρφωση του οδοστρώματος έχει  γίνει  πριν τη δημιουργία του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας, από την τότε Κοινότητα Περδικόβρυσης. 

β.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο  δρόμος,  όπως  προαναφέρθηκε,  παρουσιάζει  έντονη  υψομετρική  διάφορα 

αρχής και τέλους, η οποία σε συνδυασμό με την γεωμετρία και το μικρό πλάτος 

του, μας οδηγούν στην επιλογή της κλιμακωτής διαμόρφωσης του οδοστρώματος.

Αφενός  λόγω  του  περιορισμένου  προϋπολογισμού,  και  αφετέρου  λόγω  της 

απαίτησης να υλοποιηθεί η ανάπλαση σε όλο το μήκος του δρόμου, περιορίζεται το 

πλάτος της ανάπλασης στο απολύτως απαραίτητο για την διέλευση των πεζών στην 

αριστερή (Δυτική) πλευρά του.  

Η χάραξη των σκαλοπατιών και η θέση των πλατύσκαλων, υπαγορεύονται από 

την υφιστάμενη γεωμετρία, τις θέσεις όπου υπάρχει είσοδος σε ιδιοκτησία και την 

υψομετρική διαφορά αρχής και τέλους του δρόμου. 

Το πλάτος των σκαλοπατιών είναι 80 cm

Χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα.

Στο πρώτο τμήμα, με 22 σκαλοπάτια, το μήκος των σκαλοπατιών είναι από 56 

έως  68  cm,  το  ύψος  (ρίχτι)  15,77  cm,  και  κατά  μήκος  των  πατημάτων  κάθε 

σκαλοπατιού δίνεται μία μια μικρή κλίση 2  cm, ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος 

αριθμός σκαλοπατιών.

Ενδιάμεσα δημιουργείται ένα πλατύσκαλο μήκους 1,74  m, για την πρόσβαση 

στην όμορη ιδιοκτησία, με κλίση 0,32 m.

Στο δεύτερο τμήμα, με 28 σκαλοπάτια, το μήκος των σκαλοπατιών είναι 52∼53 

cm, το ύψος (ρίχτι) 15,57 cm, και κατά μήκος των πατημάτων κάθε σκαλοπατιού 

δίνεται μία μια μικρή κλίση 2 cm.

Μετά το τέλος του δεύτερου τμήματος δημιουργείται ένα πλατύσκαλο μήκους 

1,11 m, η χάραξη των σκαλοπατιών "ανοίγει" ως προς το πλάτος, ώστε να καλύψει 

όλο το πλάτος του δρόμου όπου στο σημείο αυτό υπάρχουν ήδη διαμορφωμένα 
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σκαλοπάτια, και προστίθενται ακόμα δύο (2) σκαλοπάτια. Τελικά το τμήμα αυτό θα 

έχει 6 σκαλοπάτια,  το  μήκος των σκαλοπατιών κατά τον άξονα είναι από 73 έως 

107  cm,  το  ύψος  (ρίχτι)  17,00  cm,  και  κατά  μήκος  των  πατημάτων  κάθε 

σκαλοπατιού  δίνεται  μία  κλίση  από  2∼13  cm,  ώστε  να  μειωθεί  ο  απαιτούμενος 

αριθμός σκαλοπατιών.

Μετά το τέλος του τρίτου τμήματος επιστρώνονται τα ήδη υπάρχοντα τρία (3) 

πλατύσκαλα και επενδύονται τα ρίχτια τους.

Η συνολική επιφάνεια της ανάπλασης είναι 53,83 m2, και κατασκευάζονται 59 

σκαλοπάτια.  

Κατά πλάτος του κλιμακωτού τμήματος δίνεται μια μικρή κλίση 1 cm προς τον 

άξονα του δρόμου, και την δεξιά (Ανατολική) πλευρά, όπου υπάρχει μικρή κλίση 

στο ήδη τσιμεντοστρωμένο οδόστρωμα για την απορροή των ομβρίων. 

Ακολουθώντας  την  υψομετρική  διαμόρφωση  του  οδοστρώματος,  γίνεται 

καθαίρεση και των μικρών βράχων που προεξέχουν και καθαίρεση σε βάθος 10 cm 

του υφιστάμενου σκυροδέματος στην επιφάνεια όπου θα γίνει η διαμόρφωση του 

κλιμακωτού τμήματος. 

Η επιφάνεια αυτή στρώνεται με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 10 cm 

ελαφρά  οπλισμένο  με  δομικό  πλέγμα  και  γίνεται  η  χάραξη  των  βαθμίδων 

(σκαλοπατιών) όπως προαναφέρθηκε. Στη συνέχεια γίνεται επίστρωση με λίθινες 

ντόπιες  σχιστόπλακες  ακανόνιστης  μορφής  πάχους  5  cm και  επένδυση  των 

βαθμίδων με ορθοκανονικές λίθινες πλάκες τοπικής προέλευσης  πάχους 4 cm.

Κατά μήκος της ανάβασης και στην αριστερή πλευρά όπου υπάρχουν τοίχοι και 

μάνδρες, τοποθετείται ανοξείδωτος χειρολισθήρας. 

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

●   Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο  σκυρόδεμα.  Με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

●   Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  σκυροδέματος 

χωρίς χρήση αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

●    Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

●    Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

●    Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

●   Επενδύσεις  βαθμίδων  κλιμάκων,  με  ορθοκανονικές  λίθινες  πλάκες  τοπικής 

προέλευσης, πάχους 4/2 cm (βατήρες/μέτωπα)

●    Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
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4.  Τ.Κ.  ΩΡΙΑΣ

α.  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά πρόταση συντήρησης και αποκατάστασης τμήματος της 

πλατείας του οικισμού της Ωριάς, της οποίας η διαμόρφωση και κατασκευή έγινε 

πριν τη δημιουργία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από την τότε Κοινότητα Ωριάς.  

Η θέση της πλατείας είναι στο κέντρο του συνεκτικού πυρήνα του οικισμού, με 

πρόσωπο στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Καστριτοχώρια (Καστρί - Έλατος - 

Ωριά - Καράτουλα - Νέα Χώρα - Περδικόβρυση). 

Το  δάπεδο  της  είναι  στρωμένο  με  πλάκες  μαρμάρου  "βυζαντινής  πλέξης"  και 

αποτελείται από δύο επίπεδα με διαφορά στάθμης 15 cm. Στην Β.Δ. γωνία (όπου 

θα γίνει  το έργο) είναι το χαμηλότερο τμήμα της, με επιφάνεια Ε = 58,31  m2. 

Υπάρχει ένα πέτρινο πεζούλι και μια βρύση στη Βόρεια πλευρά, και ένας μεγάλος 

πλάτανος,  οι  ρίζες  του  οποίου  έχουν  "σηκώσει"  και  σπάσει  τμήμα  της 

πλακόστρωσης γύρω από τον κορμό του. 

β.  ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο στόχος της πρότασης είναι αφενός να αποκατασταθεί η πλακόστρωση γύρω από 

τον  πλάτανο,  και  αφετέρου  να  μην  συνεχίσει  το  φαινόμενο  της  θραύσης  του 

δαπέδου στο σημείο αυτό και να αποκατασταθεί η πλακόστρωση.

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

●   Καθαίρεση του φθαρμένου δαπέδου της πλακόστρωσης και Εκσκαφή σε βάθος 

15 cm.

●   Κατασκευή κυκλικού παρτεριού από λιθοδομή που περιβάλλει τον κορμό του 

πλατάνου με ακτίνα 1,20 m, ύψος 45 cm και πάχος 40 cm. Η διαμόρφωση των 

όψεων της λιθοδομής θα  γίνει  με  αρμολόγημα στην ίδια  μορφή (βυζαντινή 

πλέξη) με το παρακείμενο συντριβάνι και την βρύση. 

●    Η  στέψη  του παρτεριού  θα  γίνει  με  χονδρόπλακες  ορθογωνισμένες   ίδιας 

μορφής με το συντριβάνι.

●   Κατασκευή  θεμελίωσης  του  κυκλικού  παρτεριού  και  βάση  στην  επιφάνεια 

καθαίρεσης  της  πλακόστρωσης  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20  ελαφρά 

οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C (S500s).

●   Επίστρωση με πλάκες μαρμάρου ίδιας μορφής με την υφιστάμενη.

●   Πλήρωση του παρτεριού με φυτική γη και κηπευτικό χώμα.
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Γ.  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.

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.

Άστρος, 21-03-2019

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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