
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφ. : Πέτρου Ευρυβιάδης
Τηλ: 27553 60143
Φαξ: 27553 60171

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΕΡΓΟ : «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. 
Πλατάνου»

ΠΡΟΫΠ.: 16.700,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ   - 

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  16.700,00 Ευρώ  από  πιστώσεις 

ΣΑΤΑ, με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Πλατάνου»».

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται για τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων εντός ορίων οικισμού και αγροτικών 

δρόμων εκτός ορίων οικισμού στην Τ.Κ. Πλατάνου. Επισημαίνεται ότι η τσιμεντόστρωση θα 

γίνει  στα  υφιστάμενα  πλάτη  των  δρόμων  χωρίς  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες 

διαπλάτυνσης. 

Οι  θέσεις  στις  οποίες  θα  πραγματοποιηθούν  οι  τσιμεντοστρώσεων  αγροτικών  οδών, 

αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

• Εκτός ορίων οικ. της Τ.Κ. Πλατάνου στη θέση «Παναγιά Σέλα» (Θέσεις 1,2,)

• Εκτός ορίων οικ. της Τ.Κ. Πλατάνου στη θέση «Πάνω Γειτονιά» (Θέσεις 3,4)

• Εντός ορίων οικ. της Τ.Κ. Πλατάνου (Θέση 5)

• Εκτός ορίων οικ. της Τ.Κ. Πλατάνου (Θέση 6)

• Εντός ορίων οικ. της Τ.Κ. Πλατάνου (Θέση 7)

Στις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνονται συνοπτικά τα εξής : 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.

• Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.

• Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
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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’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) υπουργικής 

απόφασης, έχουμε:

Γ.1 – ΘΕΣΕΙΣ 1,2,3,4,6

Οι θέσεις:

• Εκτός ορίων της Τ.Κ. Πλατάνου στη θέση «Παναγιά Σέλα» (Θέσεις 1,2,)

• Εκτός ορίων της Τ.Κ. Πλατάνου στη θέση «Πάνω Γειτονιά» (Θέσεις 3,4)

• Εκτός ορίων της Τ.Κ. Πλατάνου (Θέσεις 6)

βρίσκονται  εκτός ορίων οικισμών,  είναι  αγροτικές οδοί με κύριο χαρακτήρα την οδική 

σύνδεση  οικοπέδων και  εκτάσεων με  τμήματα του  οικισμού,  βρίσκονται  εντός  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). 
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(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)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. Ν.4014/2011, οι θέσεις αυτές, που υπάγονται στην 

Κατηγορία Β της 1ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21/2012), 

υπόκεινται 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.
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Γ.2 – ΘΕΣΕΙΣ 5,7

Οι θέσεις:

• Εντός ορίων της Τ.Κ. Πλατάνου (Θέσεις 5)

• Εντός ορίων της Τ.Κ. Πλατάνου (Θέσεις 7)

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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Γ.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε ανωτέρω:

• ένα μέρος του έργου και συγκεκριμένα οι θέσεις 5 και 7 που βρίσκονται εντός ορίων 

οικισμών,  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  ΔV και  δεν  υπόκεινται  σε  υποχρέωση 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενώ,

• το υπόλοιπο έργο και συγκεκριμένα οι  θέσεις 1,2,3,4 και 6 που βρίσκονται εκτός 

ορίων οικισμού κατατάσσονται στην κατηγορία ΑV, υπάγονται στην Κατηγορία Β της 

1ης Ομάδας της  υπ’  αριθμ.  1958/2012  (ΦΕΚ  Β΄  21)  υπουργικής  απόφασης  και 

υπόκεινται  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 στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου σε κάθε θέση 

αναλύονται στη συνέχεια: 
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Απόσπασμα αεροφωτογραφίας  Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

 Οι χώροι επέμβασης του έργου:

- Βρίσκεται εντός (θέσεις 5 και 7) αλλά και εκτός (θέσεις 1,2,3,4 και 6) των ορίων του 

οικισμού Πλατάνου, 

- Βρίσκονται σε περιοχή προστατευόμενη από το δίκτυο NATURA 2000

- Βρίσκονται εκτός οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων.
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- Βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ελέγχου και αρμοδιότητας του όρους Πάρνωνα και 

Υγρότοπου Μουστού αλλά εκτός των περιοχών απόλυτης προστασίας, όπως έχουν 

καθοριστεί με την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 33999/03.08.2010 

Η  τσιμεντόστρωση των  αγροτικών  δρόμων  θα  γίνει  στα  υφιστάμενα  πλάτη  των 

αγροτικών  δρόμων  χωρίς  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες  διαπλάτυνσης.  Ακολουθεί 

αναλυτική περιγραφή παρακάτω.

ΘΕΣΕΙΣ  1 και 2 

Τσιμεντόστρωση τμήματος της αγροτικού δρόμου στη θέση «Παναγιά Σέλλα» προς την 

Βρυσούλα με σκυρόδεμα C16/20, πάχους 12εκ. Η τσιμεντόστρωση θα γίνει κατ’ ελάχιστον 

σε πλάτος δρόμου 4,00μ. 

Ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων 1 και 2

Θέση 1
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Θέση 2

ΘΕΣΕΙΣ  3,4 και 5 

Τσιμεντόστρωση τμήματος της αγροτικού δρόμου στη θέση «Πάνω Γειτονιά» προς την 

οικία κ. Λάτση Γιώργου με σκυρόδεμα C16/20, πάχους 12εκ. 

Ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση των θέσεων 3,4 και 5

Θέση 3
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Θέση 4

Θέση 5
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ΘΕΣΗ  6 

Τσιμεντόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου εκτός ορίων Οικισμού, στη θέση "Μόραλης και 

οδηγεί προς το Δημοτικό Σχολείο, και έχει Επιφάνεια Ε = 20,00 m2. 

Ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση της θέσης 6

Θέση 6
ΘΕΣΗ  7 

Τσιμεντόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου εντός ορίων Οικισμού, στον δρόμο που οδηγεί 

προς το χώρο του γηπέδου θέση, και έχει Επιφάνεια Ε = 20,00 m2. 

Ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση της θέσης 7

Θέση 7
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Ειδικότερα στις εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνονται τα εξής : 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.

• Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

 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, 16/04/2019 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Πέτρου Ευρυβιάδης Κούσουλας Δημήτρης
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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