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 ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
Τ.Κ.  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ»

Πληροφ. : Πέτρου Ευρυβιάδης  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΣΑΤΑ - ΚΑΠ

42.400,00  €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας εξασφάλισε πίστωση 42.400,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ-
ΚΑΠ, με σκοπό την εκτέλεση  του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες τσιμεντοστρώσεων δημοτικών 

οδών στην Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Επισημαίνεται ότι  οι  τσιμεντοστρώσεις θα γίνουν στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων 

χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. 

Οι θέσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το Έργο αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

- ΘΕΣΗ 1Α & 1Β: Εντός ορίων του οικισμού Αγ.  Ανδρέα,  στην θέση «Κοκκινόβραχος» 

εκτός περιοχής δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 2: Εντός ορίων του οικισμού Αγ. Ανδρέα, εκτός περιοχής δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 3: Εντός ορίων του οικισμού Αγ. Ανδρέα, εκτός περιοχής δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 4: Εντός ορίων του οικισμού Αγ. Ανδρέα, εκτός περιοχής δικτύου NATURA 2000

- ΘΕΣΗ 5: Εντός ορίων του οικισμού Αγ. Ανδρέα, εκτός περιοχής δικτύου NATURA 2000

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 
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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)

Όλες  οι  ανωτέρω θέσεις  του  έργου  βρίσκονται  εντός  ορίων  του  οικισμού 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. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2-3 των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, οι ανωτέρω οδοί κατατάσσονται, 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 

V.

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 

περιλαμβάνεται 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.
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Τ.Κ.   ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
Όσον  αφορά  τις  θέσεις  που  θα  γίνουν  οι  τσιμεντοστρώσεις  στην  Τ.Κ.  Αγ.  Ανδρέα, 

αναφέρουμε ότι:  

Η τσιμεντόστρωση των δημοτικών δρόμων θα γίνει στα υφιστάμενα πλάτη τους χωρίς να 

πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. Οι θέσεις αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

ΘΕΣΗ  1  Αποκατάσταση και Τσιμεντόστρωση Δρόμου, στη θέση "Κοκκινόβραχος",  εντός των 

ορίων του οικισμού Αγίου Ανδρέα, Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα

Πρόκειται  για  δύο  τμήματα  δρόμου  στη  θέση  "Κοκκινόβραχος",  όπως  αυτό 

αποτυπώνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα με στοιχεία : 

 Τμήμα      1Α   (1.2.4.5.8.9.13.15.18.19.22.24.26.27.30.30’.29’.29.28.25. 23.21.20.17.16.14.11.

10.7.6.3.1) με επιφάνεια 490,12m2, συνολικό μήκος 152,90m, και πλάτος που κυμαίνεται από 

2,75m έως 3,75m και είναι χωματόδρομος χαλικοστρωμένος.

Τμήμα1Β  (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.91.91’.Σ.Τ.Υ.Φ.Χ.Ψ.Ω.Α1.Β1.Γ1.Δ1.Ε1.Α)  με  επι-

φάνεια 695,68m2, συνολικό μήκος 174,05m, και πλάτος που κυμαίνεται από 2,90m έως και 

4,00m και είναι χωματόδρομος χαλικοστρωμένος.

Για την αποκατάσταση του δρόμου θα γίνει τσιμεντόστρωση, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά 

τις εξής εργασίες : 

Γενική εκσκαφή περίπου 50m2 σε διάσπαρτα σημεία (θα υποδειχθούν επιτόπου του έργου) 

και σε βάθος 10cm και κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ελαχίστου συμπυκνωμένου πάχους 

8cm με  αδρανή  θραυστά,  για  τη  δημιουργία  επίπεδης  επιφάνειας  (ισοπέδωση)  του 

οδοστρώματος.

Τσιμεντόστρωση με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  πάχους  13cm,  ελαφρά  οπλισμένο  με 

δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C  στην αρχή του τμήματος (1Α).
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Φωτογραφία θέσης 1 (Τμήμα 1Α)

Φωτογραφία θέσης 1 (Τμήμα 1Α)

Φωτογραφία θέσης 1 (Αρχή τμήματος δρόμου 1Β) 
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Φωτογραφία θέσης 1 (Τμήμα 1Β) 

Φωτογραφία θέσης 1 (Τέλος τμήματος δρόμου 1Β) 
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ΘΕΣΗ 2  Αποκατάσταση Δημοτικού Δρόμου εντός ορίων οικισμού Τ.Κ.   Αγ. Ανδρέα.

Η  δημοτική  οδός  βρίσκεται  εντός  ορίων  οικισμού  Αγ.  Ανδρέα  όπως  φαίνεται  στο 

συνημμένο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  με  συνολική  επιφάνεια  (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Α):  64,90m2, 

συνολικό μήκος  23,76m. και μέσο πλάτος τα 2,70m. 

Η αποκατάσταση του δρόμου περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής εργασίες: 

Γενική εκσκαφή όλου του δρόμου σε μέσο βάθος 12cm .

Εκσκαφή  τάφρου  (Π*Υ*M)  (0,50x0,30x4,20)m για  την  τοποθέτηση  καναλιών  απορροής 

όμβριων.

Καθαίρεση στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα περίπου 2,0m2.

Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 άοπλου,  πάχους 12cm. Η τοποθέτηση 

των σκυρόδετων καναλιών απορροής όμβριων θα γίνει  στην αρχή του τσιμεντοστρωμένου 

δρόμου (βλέπε συνημμένο σχέδιο) ώστε τα όμβρια να οδηγούνται μετά το τέλος των καναλιών 

με  φυσική  ροή   και  σε  απόσταση  14,0m σε  υπάρχον  φρεάτιο  υδροσυλλογής  το  οποίο 

βρίσκεται κατάντη του δρόμου.

Φωτογραφία θέσης 2.

ΘΕΣΗ 3  Αποκατάσταση Δημοτικού Δρόμου εντός ορίων οικισμού Τ.Κ.  Αγ. Ανδρέα.

Η  δημοτική  οδός  βρίσκεται  εντός  ορίων  οικισμού  Αγ.  Ανδρέα  όπως  φαίνεται  στο 

συνημμένο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  με  συνολική  επιφάνεια  (A.Β.Γ.Δ.Α):  102,00m2,  με 

συνολικό μήκος  34,00m και μέσο πλάτος τα 3,00m. 

Η αποκατάσταση του δρόμου περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής εργασίες : 

Γενική εκσκαφή όλου του δρόμου σε βάθος 10cm.

Καθαίρεση στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα περίπου 12,0m2.
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Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 άοπλου, πάχους 12cm.

Φωτογραφία Θέσης 3

ΘΕΣΗ  4   Αποκατάσταση Δημοτικού Δρόμου εντός ορίων οικισμού Τ.Κ.  Αγ. Ανδρέα.

Η  δημοτική  οδός  βρίσκεται  εντός  ορίων  οικισμού  Αγ.  Ανδρέα  όπως  φαίνεται  στο 

συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα με επιφάνεια (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Α): 280,00 τ.μ, 

με μήκος  66,20m και μέσο πλάτος τα 4,20m. 

Η αποκατάσταση του δρόμου περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής εργασίες : 

Γενική  εκσκαφή  τμήματος  του  δρόμου  4,00m2 σε  μέσο  βάθος  10cm  και  κατασκευή 

ισοπεδωτικής στρώσης ελαχίστου συμπυκνωμένου πάχους 8 cm με αδρανή θραυστά, για τη 

δημιουργία επίπεδης επιφάνειας (ισοπέδωση) του οδοστρώματος.

Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 άοπλου, πάχους 12cm. 
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Φωτογραφία Θέσης 4

Φωτογραφία Θέσης 4

ΘΕΣΗ 5    Αποκατάσταση Δημοτικού δρόμου εντός ορίων οικισμού Τ.Κ.  Αγ. Ανδρέα.

Ο Δημοτικός  δρόμος βρίσκεται  εντός ορίων οικισμού Αγ.  Ανδρέα όπως φαίνεται  στο 

συνημμένο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  με  συνολική  επιφάνεια  (1.2.3.4…26.27.1):  564,20m2, 

συνολικό μήκος 115,05m και μέσου πλάτους τα 4,00m. 

Η αποκατάσταση του δρόμου περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής εργασίες : 

Γενική εκσκαφή του δρόμου σε βάθος 10cm.

Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 άοπλου, πάχους 12cm. 
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Φωτογραφία θέσης 5

Φωτογραφία θέσης 5

Άστρος,  14/2/2019 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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