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ΣΑΤΑ
43.300,00  € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  43.300,00 Ευρώ από 

πιστώσεις ΣΑΤΑ, με σκοπό την Ασφαλτόστρωση δρόμων στη Δ.Κ. Άστρους και την 

Τ.Κ. Κορακοβουνίου 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Δ.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ

1)  Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου εντός οικισμού, στην προέκταση της 

οδού  Β`  Εθνοσυνέλευσης  μετά  την  κεντρική  Πλατεία  Ι.  Ματθαίου.  Από  το 

καφενείο Αφών Μαγκλή προς τον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης, όπως φαίνεται στο 

Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία : (5.6.7....8.9.11.10.41.....45.46.47.5.) με 

Επιφάνεια Ε = 186,04   m  2  .

Το τμήμα αυτό του δρόμου είναι τσιμεντοστρωμένο, με αρκετές λακκούβες και 

εκτεταμένες  φθορές  στο  οδόστρωμα,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυσχερής  η 

βατότητα  και  κρίνεται  απαραίτητη  η  διαμόρφωση  της  επιφάνειας  και  η 

ασφαλτόστρωση του. 

Επειδή  η  υψομετρική  διαφορά  της  στάθμης  των  πεζοδρομίων  σχετικά  με  την 

υφιστάμενη στάθμη του δρόμου είναι μικρή και επί πλέον υπάρχουν υπόγεια στις 

παρακείμενες  ιδιοκτησίες,  καθίσταται  απαγορευτική  η  οποιαδήποτε  υπερύψωση 

της στάθμης του δρόμου.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
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• Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού

•  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 τμήματος της οδού Ηρώων εντός ορίων οικισμού. Από την αρχή 

της και  την συμβολή με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου και  την Επαρχιακή Οδό 

Τρίπολης  -  Παραλίου  Άστρους,  το  τμήμα  που  φαίνεται  στο  Τοπογραφικό 

Διάγραμμα υπό στοιχεία : (Α.Β.Γ....Κ.Λ.Μ.Ν....Υ.Φ.Α.) Επιφάνειας Ε = 317,50   m  2  . 

Το  τμήμα  αυτό  του  δρόμου  είναι  τσιμεντοστρωμένο,  με  λακκούβες  και 

εκτεταμένες  φθορές  στο  οδόστρωμα,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυσχερής  η 

βατότητα  και  κρίνεται  απαραίτητη  η  διαμόρφωση  της  επιφάνειας  και  η 

ασφαλτόστρωση του. 

Σε δύο σημεία (Ε.Ζ.Η.) και (Θ.Ι.Ξ.Ο.), επειδή η υψομετρική διαφορά της στάθμης 

των εισόδων στις παρακείμενες ιδιοκτησίες σχετικά με την υφιστάμενη στάθμη του 

δρόμου  είναι  μικρή,  καθίσταται  απαγορευτική  η  οποιαδήποτε  υπερύψωση  της 

στάθμης του δρόμου. 

Το ίδιο ισχύει και στα σημεία (Α.Β.Φ.) που είναι η συμβολή του δρόμου με την οδό 

Αγίου Κωνσταντίνου και την Επαρχιακή Οδό Τρίπολης - Παραλίου Άστρους.

Στα τρία παραπάνω σημεία θα γίνει εκσκαφή, καθαίρεση του σκυροδέματος, βάση 

οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη και δύο ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική 

και κυκλοφορίας).

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

•  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

•  Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού

•  Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

•  Ασφαλτική προεπάλειψη

•  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

•  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 

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

κοινής ασφάλτου
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β) Τ.Κ.  ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ

3)  Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Δρόμου  εντός ορίων οικισμού. Είναι η είσοδος του 

οικισμού που ξεκινά από την Επαρχιακή Οδό Άστρους Λεωνιδίου και το Πρατήριο 

Υγρών  Καυσίμων  ιδιοκτησίας  Καραμέρου,  έως  την  κεντρική  Πλατεία,  όπως 

φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπό στοιχεία : (25.23.27.28.....105.107.

     135.130.....16.87.18.15.....133.134.139.150.151.154.....31.32.33.34.225.25) με 

συνολική Επιφάνεια Ε = 1.502,30   m  2   .

Το πρώτο τμήμα υπό στοιχεία : (25.23.27.28.....105.107.155.153.156....31.32.

33.34.225.25)  επιφάνειας  Ε1=1.084,00  m2,  από  την  Επαρχιακή  Οδό  Άστρους 

Λεωνιδίου  και  το  Πρατήριο  Υγρών  Καυσίμων  ιδιοκτησίας  Καραμέρου,  έως  την 

γωνία του Νηπιαγωγείου είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης.

Το δεύτερο τμήμα υπό στοιχεία (135.130.131.....13.16.87.18.15.....9.133.134.

135) από τη γωνία κήπου ιδιοκτησίας Θεοφιλά και  τη γωνία του ερειπωμένου 

ελαιοτριβείου  ιδιοκτησίας  Παρασκευά,  έως  την  κεντρική  Πλατεία,  είναι 

μονόδρομος με κατεύθυνση από την Πλατεία προς την είσοδο του οικισμού. 

Ο δρόμος αυτός είναι  ασφαλτοστρωμένος και παρουσιάζει  αρκετές φθορές στο 

οδόστρωμα, και  δεδομένου ότι  είναι  η είσοδος -  έξοδος του οικισμού κρίνεται 

απαραίτητη  η  διαμόρφωση  και  αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  και  η 

ασφαλτόστρωση του. 

Στο δεύτερο τμήμα κοντά στην πλατεία και στα σημεία (33.12.13.16), επειδή η 

υψομετρική  διαφορά  της  στάθμης  των  εισόδων  στις  παρακείμενες  ιδιοκτησίες 

σχετικά  με  την  υφιστάμενη  στάθμη  του  δρόμου  είναι  μικρή,  καθίσταται 

απαγορευτική η υπερύψωση της στάθμης του δρόμου, και για το λόγο αυτό θα 

γίνει απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm, 

σε επιφάνεια 150,00 m2.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

•  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm, στο 

δεύτερο τμήμα

•  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

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

κοινής ασφάλτου

•  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, στο πρώτο τμήμα και στα 

δύο άκρα του

•  Ανύψωση Φρεατίων Επίσκεψης δικτύων, στο πρώτο τμήμα. 

3



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 με οικόπεδα (δομημένα ή δυνάμενα 

να δομηθούν) ή εκτάσεις με σκοπό τη σύνδεση των οικοπέδων και εκτάσεων αυτών 

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 

περίπτωση 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.
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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.

Άστρος,  04/07/2018 Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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