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Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Λόγω  των  έντονων  καιρικών  φαινομένων  που  εκδηλώθηκαν  την  29η 

Σεπτεμβρίου 2018 (κακοκαιρία «Ζορμπάς»), προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο 

δίκτυο αγροτικών δρόμων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

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.

Με την υπ. αριθμ. 54148/05.10.2018 (ΑΔΑ: Ω26Χ465ΧΘ7-Γ5Λ) απόφαση του 

Υπουργού  Εσωτερικών,  ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση 

80.000,00  Ευρώ από  πιστώσεις  Π.Δ.Ε.  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  με 

σκοπό την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία.

Με την εκτέλεση του παρόντος έργου με τίτλο: «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ,  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ  

ΤΟΙΧΙΩΝ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»,  προβλέπεται  η  εκτέλεση  όλων  των  απαιτούμενων 

εργασιών για την αποκατάσταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί.
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Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  να  γίνουν  εργασίες  αποκατάστασης 

αγροτικών  δρόμων  στη  Δ.Κ.  Άστρους  και  την  Τ.Κ.  Αγίας  Σοφίας,  του  Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας. 

Επισημαίνεται  ότι  οι  εργασίες  αποκατάστασης  θα  πραγματοποιηθούν  στα 

υφιστάμενα  πλάτη  των  δρόμων  χωρίς  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες 

διαπλάτυνσης. 

Οι  θέσεις  στις  οποίες  θα πραγματοποιηθεί  το Έργο αναφέρονται  συνοπτικά στη 

συνέχεια:

- ΘΕΣΗ 1: Εκτός του οικισμού Άστρους, στην περιοχή «Παλαιοπαναγιά» εκτός 

περιοχής δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 2: Εκτός  του οικισμού Αγ.  Σοφίας,  εκτός  περιοχής  δικτύου  NATURA 

2000, στην περιοχή «Ρολέϊκα»

- ΘΕΣΗ  3: Εκτός  του  οικισμού  Άστρους,  στην  περιοχή  «Γαλανέικα»,  εκτός 

περιοχής δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 4: Εκτός του οικισμού Άστρους, στην περιοχή «Ρουσία», εκτός περιοχής 

δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 5: Εκτός του οικισμού Άστρους, στην περιοχή «Μάρτης», εκτός περιοχής 

δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ  6: Εκτός  του  οικισμού  Άστρους,  στην  περιοχή  «Βάρβογλη»,  εκτός 

περιοχής δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 7: Εκτός του οικισμού Άστρους,  στην περιοχή «Παλιομέτοχο», εκτός 

περιοχής δικτύου NATURA 2000

Ακολουθεί  απόσπασμα αεροφωτογραφίας με τις θέσεις των έργων.
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ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1,3,4,5,6,7

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 2
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Αναλυτικά, για κάθε θέση:

ΘΕΣΗ  1   Αποκατάσταση  Δημοτικού  Δρόμου  εκτός  ορίων  οικισμού Δ.Κ. 
Άστρους, στη θέση «Παλαιοπαναγιά» 

Πρόκειται  για τμήμα του δρόμου στη θέση "Παλαιοπαναγιά",  εκτός ορίων 
οικισμού της  Δ.Κ. Άστρους, που αρχίζει από την Επαρχιακή οδό Άστρους – Αγ. 
Ιωάννη – Αγ. Πέτρου – Καστρίου – Τρίπολης στην περιοχή «Κοδέλες» και οδηγεί 
στην Ιερά Μονή Παλαιοπαναγιάς . 

Σε υπάρχουσα στροφή του δρόμου, τμήμα του πρανούς υπέστη καθίζηση, 
λόγω υποχώρησης του τοιχίου κατάντη του Τεχνικού που υπήρχε, από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2018, με αποτέλεσμα την επικινδυνότητα του 
οδοστρώματος στο σημείο αυτό.  
Οι εργασίες που προβλέπονται για την αποκατάσταση του δρόμου είναι οι εξής :
Κατασκευή νέου τοιχίου αντιστήριξης στο σημείο που υποχώρησε το παλαιό, με τη 
μορφή του τοίχου - προβόλου, συνολικού μήκους 16,00 m και ύψους 3,10 m, από 
οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25  με  οπλισμό  κατηγορίας  Β500C.  Η 
διαστασιολόγηση του τοιχίου, που προέκυψε από στατική μελέτη, είναι η εξής : 

- Πάχος Στέψης: 25 cm,
- πάχος βάσης : 35 cm, 
- ύψος 3,10 m, 
- συνολικό πλάτος πεδίλου : 2,45 m, 
- πάχος πεδίλου 40 cm.
-

Η επιφάνεια πάνω από το πέδιλο του νέου τοιχίου, θα μπαζωθεί με θραυστό υλικό 
λατομείου,  και  θα  τσιμεντοστρωθεί  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  ελαφρά 
οπλισμένο με δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C.
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Αεροφωτογραφία θέσης Νο.1

Φωτογραφία θέσης Νο.1
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ΘΕΣΗ 2  Αποκατάσταση  Δημοτικού  Δρόμου  εντός  ορίων  οικισμού  Τ.Κ.    Αγ. 
Σοφίας 

Πρόκειται για δημοτικό δρόμο στη θέση "Ρολέϊκα", εκτός ορίων οικισμού της 
Αγίας Σοφίας, που διασχίζοντας μέσω μίας "Ιρλανδικής διάβασης" ένα χείμαρρο, 
καταλήγει στην Επαρχιακή Οδό Τρίπολης – Αγίας Σοφίας - Άστρους. 

Το  οδόστρωμα  της  "Ιρλανδικής  διάβασης"  υπέστη  σχεδόν  ολοκληρωτική 
καταστροφή  από  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  του  Σεπτεμβρίου  2018,  με 
αποτέλεσμα την αποκοπή του δρόμου στο σημείο  αυτό,  καθώς και  την έντονη 
διάβρωση  ενός  σημαντικού  τμήματος  του  υπόλοιπου  δρόμου  που  είναι 
χωματόδρομος.  

Οι εργασίες που προβλέπονται για την αποκατάσταση του δρόμου είναι οι 
εξής :

Στα όρια της υφιστάμενης "Ιρλανδικής διάβασης", επιφάνειας Ε=57,25 m2, 
και  στο  1/3  περίπου  της  επιφάνειας  αυτής,  θα  γίνει  καθαίρεση  αόπλου 
σκυροδέματος πάχους 15 cm. 

Στην ανάντη πλευρά της διάβασης μήκους 7,00  m, κατασκευάζεται τοιχίο 
αντιστήριξης  ύψους  0,60  m,  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25  με 
οπλισμό κατηγορίας Β500C.  

Στην κατάντη πλευρά της διάβασης μήκους 11,00 m, κατασκευάζεται τοιχίο 
αντιστήριξης  ύψους  1,00  m,  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25  με 
οπλισμό κατηγορίας Β500C.  

Η διαστασιολόγηση των τοιχείων προέκυψε από στατική μελέτη.
Η επιφάνεια "Ιρλανδικής διάβασης" Ε=57,25 m2, μπαζώνεται με εξυγιαντικές 

στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου, και γίνεται τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20, ελαφρά οπλισμένο με δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C.

Μετά την "Ιρλανδική  διάβαση",  θα γίνει  αποκατάσταση και  βελτίωση  του 
υφιστάμενου χωματόδρομου πλάτους 3,00 m, σε μήκος 26,00 m. 

Συγκεκριμένα θα γίνει γενική εκσκαφή σε βάθος 5  cm για την ισοπέδωση 
του  οδοστρώματος,  εξυγιαντική  στρώση  με  θραυστό  υλικό  λατομείου,  και 
τσιμεντόστρωση  πάχους  15  cm,  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20,  ελαφρά 
οπλισμένο με δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C.

Στα 4 όρια της  "Ιρλανδικής διάβασης" τοποθετούνται τέσσερα (4) πλαστικά 
κολωνάκια  σήμανσης,  ύψους  80cm,  από  πλαστικό  εύκαμπτο  υλικό,  χρώματος 
πορτοκαλί, με ανακλαστικές ταινίες (βλέπε ακόλουθη φωτογραφία), τα οποία θα 
οριοθετούν το τεχνικό έργο. 
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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 (Πινακίδα 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». Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν 

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. 

Οι  πινακίδες  θα  στηρίζονται  επί  σιδηρών  ορθοστατών  από  σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης (κατ' ελάχιστον 3,00 

7



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.λ.π.). 
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. 

Αεροφωτογραφία θέσης Νο.2
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Φωτογραφία θέσης Νο.2

ΘΕΣΗ  3   Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού  εκτός  ορίων  οικισμού Δ.Κ. 
               Άστρους, στην περιοχή «Γαλανέϊκα»

Πρόκειται για τμήμα της αγροτικής οδού που ξεκινάει από την επαρχιακή οδό 
Άργους – Άστρους και οδηγεί στον οικισμό «Γαλανέικα». Συγκεκριμένα θα γίνει η 
ασφαλτόστρωση σε δύο σημεία:

• από το «πρώην βενζινάδικο Φούντα» και για μήκος 120,00μ. με μέσο πλάτος 
5,00μ. (120,00 * 5,00 = 600,00τ.μ.) 

• στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται ανάμεσα σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του 
κ. Δαλίανη Νικόλαου, για μήκος 120,00μ. με μέσω πλάτος 5,00μ. (225,00 
* 4,00 = 900,00τ.μ.) 

Οι  εργασίες  που  προβλέπεται  να  γίνουν  είναι  κατασκευή  βάσης  οδοστρωσίας 
μεταβλητού  μέσου  πάχους  0,10μ.  και  στην  συνέχεια  ασφαλτόστρωσης  των 
τμημάτων με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. Η 
συνολική επιφάνεια κατασκευής της βάσης οδοστρωσίας καθώς και της ασφαλτικής 
στρώσης κυκλοφορίας είναι 1.500,00 τ.μ. 
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Αεροφωτογραφία Θέσης 3

Φωτογραφία Θέσης 3
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ΘΕΣΗ  4   Αποκατάσταση  αγροτικής οδού  εκτός  ορίων  οικισμού Δ.Κ. 
                 Άστρους

Πρόκειται για τμήμα της αγροτικής οδού στη θέση ¨Ρουσία¨ στα σημεία από 
τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Άστρους – Παραλίου Άστρους έως και το 
αντλιοστάσιο  του  δικτύου  του  βιολογικού  (ιδιοκτησία  του  κ.  Ευάγγελου 
Θεοδωρόπουλου).

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι εξυγίανση του εδάφους μέσου 
πάχους 0,12μ. και τσιμεντόστρωση του δρόμου πάχους 0,12μ. Μετά το πέρας των 
εργασιών η τελική στάθμη της επιφάνειας της οδού θα έχει το ίδιο ύψος με την 
στάθμη των φρεατίων του βιολογικού καθαρισμού. 

Η  συνολική  επιφάνεια  εξυγίανσης  και  τσιμεντόστρωσης  είναι  (72,00μ  * 
4,00μ. =288,00τ.μ.)  

Αεροφωτογραφία Θέσης Νο.4
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Φωτογραφία θέση Νο.4

ΘΕΣΗ  5   Αποκατάσταση  αγροτικής οδού  εκτός  ορίων  οικισμού Δ.Κ. 
               Άστρους
   

Πρόκειται για τμήμα αγροτικής οδού στη θέση «Μάρτης» όπως φαίνεται στην 
επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία. Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι 
κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης με θραυστό υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους 
για  την   ισοπέδωση  της  επιφάνειας  του  δρόμου,  και  στη  συνέχεια  την 
τσιμεντόστρωση του με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 0,12μ. Η συνολική 
επιφάνεια  της  κατασκευής  της  εξυγιαντικής  στρώσης  με  θραυστό  και  της 
τσιμεντόστρωσης είναι (109,00μ * 3,00μ. =327,00τ.μ.) 

12



Αεροφωτογραφία θέσης Νο.5
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Φωτογραφία θέσης Νο.5

ΘΕΣΗ  6   Αποκατάσταση  αγροτικής οδού  εκτός  ορίων  οικισμού Δ.Κ. 
               Άστρους
   

Πρόκειται  για  τμήμα  της  αγροτικής  οδού  στη  θέση  «Βάρβογλη»  όπως 
φαίνεται στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία. Οι εργασίες που προβλέπεται να 
γίνουν είναι η τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 0,12μ. Η 
συνολική επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης είναι (65,00μ * 3,50μ. =227,50τ.μ.) 
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Αεροφωτογραφία θέσης Νο.6
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Φωτογραφία θέσης Νο.6

ΘΕΣΗ  7   Αποκατάσταση  αγροτικής οδού  εκτός  ορίων  οικισμού Δ.Κ. 
                 Άστρους
   

Πρόκειται για τμήμα της αγροτικής οδού στη θέση «Παλαιομέτοχο» όπως 
φαίνεται στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία. Οι εργασίες που προβλέπεται να 
γίνουν  είναι  η  τσιμεντόστρωση  του  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15  πάχους 
0,12μ.  Η  συνολική  επιφάνεια  της  τσιμεντόστρωσης  είναι  (128,00μ  *  4,00μ. 
=512,00τ.μ.)
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Αεροφωτογραφία θέσης Νο.7
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Φωτογραφία Θέσης Νο.7

Άστρος,  14/12/2018 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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