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Α.   ΓΕΝΙΚΑ
Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  102.200,00  Ευρώ από 

πιστώσεις  ΣΑΤΑ, με σκοπό την εκτέλεση του Έργου :  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΏΣΕΙΣ - 
ΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗΣ Δ.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Πρόκειται για τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων εντός 
των  οικισμών  Άστρους  και  Αγίου  Ιωάννη  της  Δ.Κ.  Άστρους,  τσιμεντοστρώσεις 
αγροτικών δρόμων εκτός ορίων οικισμού του Άστρους,  και  κατασκευή τοιχείων 
αντιστήριξης εντός ορίων οικισμού του Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους, του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 
Επισημαίνεται ότι η τσιμεντόστρωση θα γίνει στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων 
χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. 
Οι  θέσεις  στις  οποίες  θα πραγματοποιηθεί  το Έργο αναφέρονται  συνοπτικά στη 
συνέχεια:

- Εντός  του  οικισμού  Άστρους  (Θέσεις  1,  6,  7),  εκτός  περιοχής  δικτύου 
NATURA 2000

- Εκτός του οικισμού Άστρους (Θέσεις 4, 8), εκτός περιοχής δικτύου NATURA 
2000

- Εντός ορίων του οικισμού Άγιος Ιωάννης (Θέσεις 2, 3, 5, 9) εκτός περιοχής 
δικτύου NATURA 2000

ΘΕΣΗ  1  Διάδρομοι Νεκροταφείου Άστρους (εντός οικισμού)

Τσιμεντόστρωση τμημάτων διαδρόμων μέσα στο νεκροταφείο του Άστρους, όπως 
φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό σκαρίφημα, με συνολική επιφάνεια 136,22 
m2. Θα γίνει εκσκαφή χωρίς μηχανικά μέσα σε βάθος 0,12 m, καθαίρεση αόπλου 
σκυροδέματος,  χειρονακτική  διακίνηση  των  προϊόντων  εκσκαφής, 
φορτοεκφόρτωση τους χωρίς μηχανικά μέσα και μεταφορά με αυτοκίνητο.
Η τσιμεντόστρωση θα γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, σε πάχος 12 cm.
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ΘΕΣΗ  2  Διαμόρφωση  δρομίσκου  με  σκαλοπάτια  και  κατασκευή  τοίχου 
αντιστήριξης, από τη θέση της πινακίδας "Πηγή Σουληνάρι" έως 
την οικία Ι. Ευθυμίου στον Άγιο Ιωάννη (εντός ορίων οικισμού)

Ο δρομίσκος ξεκινά κάθετα από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού από Κουτρί προς 
Πρόδρομο, στο σημείο όπου υπάρχει πινακίδα με την επιγραφή «Πηγή Σουληνάρι» 
και καταλήγει στον κεντρικό δρόμο από Κουτρί προς Πλατεία. 
Η  υφιστάμενη  κατάσταση  είναι  τσιμεντοστρωμένο  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του 
δρομίσκου,  αλλά  με  έντονα  στοιχεία  αποσάθρωσης  και  ρηγμάτωσης  του 
οδοστρώματος.
Η  διαμόρφωση  θα  γίνει  έως  την  σχάρα  ομβρίων  πλησίον  οικίας  Ι.  Ευθυμίου. 
Βρίσκεται   εντός  των  ορίων  του  οικισμού  όπως  φαίνεται  στο  τοπογραφικό 
διάγραμμα υπό τα στοιχεία (13.14.16.......18.20.10. 6.7.12.13.14.......21.17.17`.
13`.13) με επιφάνεια 254,50 τ.μ.  
Σε  σημεία  όπου  η  υφιστάμενη  παλιά  τσιμεντόστρωση του δρομίσκου  είναι  είτε 
έντονα  αποσαθρωμένη  είτε  η  στάθμη  της  νέας  διαμόρφωσης  θα  δημιουργούσε 
πρόβλημα εισροής ομβρίων σε όμορες ιδιοκτησίες, θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση 
του  υφιστάμενου  σκυροδέματος.  Συγκεκριμένα  στα  σημεία  υπό  στοιχεία  : 
(16.18.19.21.22.20.16.),  (21.23.24.25.26.30.31.33.33`.34.27.28.22.21.), (28.
33.34.34`.27.26.25.18.22.23.24.28.)  και  (10.11.17.16.14.13.12.8.7.6.10.).  Η 
φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαίρεσης θα γίνει χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 
και  η  χειρονακτική  διακίνηση  των  προϊόντων  καθαίρεσης  για  μεταφορά  με 
αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.  
Διαμόρφωση του αρχικού τμήματος του δρομίσκου υπό στοιχεία (13.13`.17`.17.
21.23.24.25.26.30.27.28.22.20.16.14.13.),  με  εκσκαφή  -  ισοπέδωση,  βάση 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 χωρίς χρήση αντλίας, ελαφρά οπλισμένο με δομικό 
πλέγμα B500C (S500s), και πλακόστρωση με ακανόνιστες χονδρόπλακες τοπικής 
προέλευσης και  διαμόρφωση με  5  σκαλοπάτια  που θα επενδυθούν  οι  βαθμίδες 
τους.
Στο  υπόλοιπο  τμήμα  του  δρομίσκου  θα  γίνει  τσιμεντόστρωση  με  σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 χωρίς  χρήση αντλίας,  ελαφρά οπλισμένο  με  δομικό  πλέγμα 
B500C (S500s). Η τσιμεντόστρωση θα γίνει σε πάχος 15 cm στις άκρες του δρόμου 
και 12  cm στον άξονα του δημιουργώντας έτσι γραμμή απορροής των ομβρίων. 
Επίσης η τελική μορφή της επιφάνειας του θα διαμορφωθεί με πηχάκι σε μορφή 
"ψαροκόκαλου" για την αποφυγή ολισθηρότητας του δρομίσκου.
Κατασκευή ενός μικρού τοίχου αντιστήριξης, για την προστασία του δρομίσκου από 
τα  φερτά  υλικά  σε  περίπτωση  έντονης  βροχόπτωσης  και  τσιμεντόστρωση,  στα 
σημεία υπό στοιχεία (47.51.) μήκους 6,72 μ. και ύψους 1,30 μ. από σκυρόδεμα 
κατηγορίας  C16/20 οπλισμένο με σίδερα κατηγορίας Β500C. Η σκυροδέτηση θα 
γίνει  χωρίς  χρήση  αντλίας  και  η  διακίνηση  του  σκυροδέματος  θα  είναι 
χειρονακτική.  Θα  γίνει  εκσκαφή  θεμελίωσης  του  τοίχου  και  επίσης 
φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  χωρίς  χρήση  μηχανικών  μέσων  και 
χειρονακτική διακίνηση των προϊόντων εκσκαφής για μεταφορά με αυτοκίνητο σε 
χώρο απόθεσης.
Στην αρχή του έργου και στη συμβολή του δρομίσκου με τον κεντρικό δρόμο, 
τοποθετείται  μεταλλική  σχάρα  υδροσυλλογής,  από  ελατό  χυτοσίδηρο  D-400.  Η 
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υδροσυλλογή μέσω αγωγού αποχέτευσης από σωλήνα DN 250 mm, αποχετεύεται 
στο ρέμα που είναι στην απέναντι πλευρά του δρόμου. 

ΘΕΣΗ  3  από  οικία  Κ.  Δικαίου  έως  ασφαλτοστρωμένο  δρόμο,  πλησίον 
ιδιοκτησίας  Καμπύλη εντός ορίων οικισμού Αγίου Ιωάννη

Είναι ο δημοτικός δρόμος που ξεκινά κάθετα από την Επαρχιακή Οδό Τρίπολης – 
Αγίου  Πέτρου  -  Παραλίου  Άστρους,  εντός  ορίων  οικισμού  του  Αγίου  Ιωάννη, 
πλησίον  της  οικίας  Κων.  Δικαίου   και  καταλήγει  κάθετα  σε  ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο,  πλησίον  της  ιδιοκτησίας   Καμπύλη,  όπως  φαίνεται  στο  Τοπογραφικό 
Διάγραμμα υπό στοιχεία (12.13.14....2.3.4.....10.11.12) με επιφάνεια 199,37 τ.μ. 
Η υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου είναι ανηφορικός χωματόδρομος.
Γενική εκσκαφή - ισοπέδωση σε βάθος 10 cm. 
Καθαίρεση υφιστάμενου αόπλου σκυροδέματος μέσου πάχους 15  cm, στο τμήμα 
υπό  στοιχεία  (4.39.38.37.2.32.4)  λόγω  ρηγματώσεων  και  για  βελτίωση  της 
μηκοτομής της συμβολής του δρόμου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο.
Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  και  καθαιρέσεων  με  χρήση  μηχανικών 
μέσων και μεταφορά με αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.
Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 cm.
Στην  Ν.Α.  πλευρά  του  δρόμου  και  στα  σημεία  υπό  στοιχεία  (4.5.6.)  θα  γίνει 
εκρίζωση 12 κυπαρρισιών.

ΘΕΣΗ  4   "Βάρβογλη" εκτός οικισμού Άστρους

Στη θέση "Βάρβογλη" εκτός οικισμού Άστρους, υπάρχει Αγροτικός δρόμος όπως 
φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα  υπό στοιχεία (1.2.3.4....16.17.18.19....30.
31.32.1)  με επιφάνεια 536,30 τ.μ. 
Γενική  εκσκαφή  -  ισοπέδωση  σε  βάθος  5  cm.  Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων 
εκσκαφής  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  και  μεταφορά  με  αυτοκίνητο  σε  χώρο 
απόθεσης.
Τσιμεντόστρωση στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 
μέσου πάχους 12 εκ.  

ΘΈΣΗ  5   "Πηγαδάκι" προς ιδιοκτησία Λεμπέση εντός ορίων οικισμού Αγίου 
Ιωάννη

Στη θέση "Πηγαδάκι" και προς την ιδιοκτησία Λεμπέση εντός ορίων οικισμού του 
Αγίου Ιωάννη, υπάρχει  δημοτικός δρόμος με υφιστάμενη παλιά τσιμεντόστρωση 
που   παρουσιάζει  έντονα  σημεία  φθοράς  και  αποσάθρωσης.  Φαίνεται  στο 
συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα υπό στοιχεία (1.2.3.4....20.21.22.25.25`.....
37.44.45.46....55.56.57.1) με επιφάνεια 281,64 τ.μ. 
Διαμόρφωση - ισοπέδωση του τμήματος υπό στοιχεία (20.21.23.24.27.28.20) με 
γενική εκσκαφή βάθους 15 εκ.
Καθαίρεση υφιστάμενου αόπλου σκυροδέματος μέσου πάχους 15 cm, στα τμήματα 
υπό στοιχεία (1.2.3.4....8.10.61.60.....55.56.57.1) και (12.13.14.64.63.62.12).
Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  και  καθαιρέσεων  με  χρήση  μηχανικών 
μέσων και μεταφορά με αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.
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Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με πάχος 15 cm στις άκρες του 
δρόμου και  12  cm στον άξονα του δημιουργώντας έτσι  γραμμή απορροής των 
ομβρίων. Επίσης η τελική μορφή της επιφάνειας του θα διαμορφωθεί με πηχάκι σε 
μορφή "ψαροκόκαλου" για την αποφυγή ολισθηρότητας του δρόμου.

ΘΕΣΗ  6 Έξοδος  Δημοτικού  Χώρου  Στάθμευσης  προς  οδό  Μεγάλου 
Αλεξάνδρου εντός οικισμού Άστρους

Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού, στην έξοδο του Δημοτικού χώρου στάθμευσης 
προς την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα 
υπό τα στοιχεία (1.2.3.4.5.....25.26.27.28.....50.51.1.) με επιφάνεια 332,31 τμ. 
Η υφιστάμενη κατάσταση είναι χωματόδρομος. 
Θα γίνει  ισοπέδωση -  διαμόρφωση του δρόμου με γενική εκσκαφή μεταβλητού 
πάχους από 10 έως 20  cm, που εξαρτάται από τη στάθμη εισόδων των ομόρων 
ιδιοκτησιών.  Συγκεκριμένα  θα  γίνει  εκσκαφή  πάχους  10  cm στα  σημεία  υπό 
στοιχεία  :  (1.2.3....49.50.51.1.),  (17.18.19.20.31.32.33.34.35.36.17)  και 
(23.24.25.26.27.28.28`.23). Εκσκαφή πάχους 15  cm στα σημεία υπό στοιχεία : 
(5.6.7.8.44.45.46.47.5.) και εκσκαφή πάχους 20  cm στα σημεία υπό στοιχεία : 
(8.9.10.11......16.17.36.37.....42.43.44.8).
Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφής  και  καθαιρέσεων  με  χρήση  μηχανικών 
μέσων και μεταφορά με αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.
Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο μέσου πάχους 12 cm.
Εκρίζωση μιας ελιάς (σημείο 36) που βρίσκεται στα όρια του δρόμου.
O δρόμος στο μεγαλύτερο τμήμα του έχει μεγαλύτερη υψομετρική στάθμη από την 
οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στην οποία καταλήγει. Για το λόγο αυτό και για να μην 
καταλήγουν τα όμβρια ορμητικά στο οδόστρωμα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
που είναι τμήμα της παλιάς Επαρχιακής Οδού Τρίπολης - Παραλίου Άστρους και 
έχει  αυξημένη κυκλοφοριακή φόρτιση,  στο τέλος  του δρόμου και  λίγο  πριν  τη 
συμβολή  του  με  την  οδό  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  (σημεία  υπό  στοιχεία  28.29.), 
τοποθετείται  μεταλλική  σχάρα  υδροσυλλογής,  από  ελατό  χυτοσίδηρο  D-400.  Η 
σχάρα θα συλλέγει τα όμβρια και μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης της κατά πλάτος 
κλίσης  του  οδοστρώματος  στα  σημεία  υπό  στοιχεία  28.24.25.26.27.  με  την 
δημιουργία  μικρής  τριγωνικής  τάφρου  στα  σημεία  υπό  στοιχεία  24.25.26.  θα 
καταλήγουν στο κράσπεδο της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ΘΕΣΗ  7   από οδό Γ. Γεννηματά προς οδό Παπαδογιάννη εντός οικισμού 
Άστρους

Ο Δημοτικός δρομίσκος (πεζόδρομος) που ξεκινά από την οικία Καπράνου στην οδό 
Γ.  Γεννηματά και  καταλήγει  στην οδό Παπαδογιάννη πλησίον οικίας Θεοδώρου, 
όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα υπό τα στοιχεία (23.24.25....10.11.12.
13....21.22.23) με επιφάνεια 110,53 τ.μ., βρίσκεται εντός του οικισμού Άστρους 
και είναι χωματόδρομος.
Θα γίνει διαμόρφωση - ισοπέδωση με γενική εκσκαφή βάθους 12 εκ. χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων λόγω στενότητας χώρου.
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Χειρονακτική διακίνηση των προϊόντων εκσκαφής και φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφής  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  για  μεταφορά  με  αυτοκίνητο  σε  χώρο 
απόθεσης.
Τσιμεντόστρωση  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  χωρίς  χρήση  αντλίας  με 
χειρονακτική  διακίνηση  λόγω  στενότητας  χώρου,  ελαφρά  οπλισμένο  με  δομικό 
πλέγμα B500C (S500s), πάχους 12 εκ.
Στην αρχή του δρόμου και επί της Ανατολικής πλευράς της οδού Γ. Γεννηματά, 
υπάρχει υδραύλακας άρδευσης και υψομετρική διαφορά με τον υπό διαμόρφωση 
δρομίσκο. Για τον λόγο αυτό τοποθετείται  μεταλλική σχάρα υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο D-400 η οποία θα είναι συνέχεια του υφιστάμενου υδραύλακα. 

ΘΕΣΗ  8   "Μάνα Νερού" εκτός οικισμού Άστρους

Αγροτικός δρόμος (χωματόδρομος) εκτός οικισμού του Άστρους, που ξεκινά από 
την Επαρχιακή Οδό Άστρους - Τρίπολης, λίγο πριν την Ι.Μ. Λουκούς και οδηγεί 
στην θέση "Μάνα του Νερού". 
Θα  γίνει  τσιμεντόστρωση στο  υφιστάμενο  πλάτος  του  δρόμου,  σε  τρία  (3)  επί 
μέρους τμήματα, όπως φαίνονται στο συνημμένο κτηματολογικό απόσπασμα με τα 
στοιχεία (α), (β) και (γ).
Τμήμα (α)
Είναι  περίπου  150  μ.  από  την  αρχή  του  δρόμου  και  φαίνεται  στο  συνημμένο 
Τοπογραφικό  διάγραμμα  υπό  στοιχεία  (Α.Β.Γ....Η.Θ.Ι.Κ....Ν.Ξ.Α.)  με  επιφάνεια 
528,00 τ.μ.
Διαμόρφωση - ισοπέδωση με εκσκαφή μέσου βάθους 5 εκ. με χρήση μηχανικών 
μέσων,  φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με  χρήση μηχανικών μέσων και 
μεταφορά με αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.
Τσιμεντόστρωση στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 
μέσου πάχους 12 εκ.  
Τμήμα (β)
Είναι λίγο πριν τη στροφή του δρόμου σε ένα ρέμα και φαίνεται στο συνημμένο 
Τοπογραφικό διάγραμμα υπό στοιχεία (Α1.Β1.Γ1.Δ1.Α1.) με επιφάνεια 60,00 τ.μ.
Διαμόρφωση - ισοπέδωση με εκσκαφή μέσου βάθους 5 εκ. με χρήση μηχανικών 
μέσων,  φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με  χρήση μηχανικών μέσων και 
μεταφορά με αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.
Τσιμεντόστρωση στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 
μέσου πάχους 12 εκ. 
Τμήμα (γ)
Είναι 50 περίπου μέτρα μετά το προηγούμενο τμήμα και φαίνεται στο συνημμένο 
Τοπογραφικό διάγραμμα υπό στοιχεία (18.17.16....3.1.2....14.15.18.) με επιφάνεια 
292,71 τ.μ.
Διαμόρφωση - ισοπέδωση με εκσκαφή μέσου βάθους 5 εκ. με χρήση μηχανικών 
μέσων.
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου μέσου βάθους 10 εκ.
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με χρήση μηχανικών μέσων και μεταφορά 
με αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.
Τσιμεντόστρωση στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου, με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο 
μέσου πάχους 12 εκ.  
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ΘΕΣΗ  9   Τοιχείο αντιστήριξης του δρόμου πλησίον οικίας Δ. Δικαίου εντός 
οικισμού Αγίου Ιωάννη

Στον κεντρικό δρόμο από την Πλατεία προς τον Πρόδρομο, πλησίον της οικίας Δ. 
Δικαίου και πριν την στροφή για τη θέση "Κουφόβουνο" εντός οικισμού του Αγίου 
Ιωάννη, έχει καταρρεύσει τμήμα μήκους 9,50 μέτρων του υφιστάμενου τοίχου από 
ξερολιθιά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την 
ασφάλεια του δρόμου, των διερχομένων οχημάτων και των πεζών, αλλά και της 
όμορης οικίας Δ. Δικαίου.
Για λόγους ασφαλείας και οικονομίας επιλέγεται η λύση του τοίχου - προβόλου.
Καθαίρεση  του  υφιστάμενου  σκυροδέματος  της  παλιάς  τσιμεντόστρωσης  του 
δρόμου, σε όλο το μήκος του υπό κατασκευή τοιχείου (9,50 m), με πλάτος 2,00 m 
και εκσκαφή θεμελίωσης σε βάθος 3,40 m από τη στάθμη του δρόμου.
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με χρήση μηχανικών μέσων και μεταφορά 
με αυτοκίνητο σε χώρο απόθεσης.
Κατασκευή του τοιχείου αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
με χρήση αντλίας. Η διαστασιολόγηση και ο οπλισμός του τοιχείου (κατηγορίας 
Β500C) προέκυψαν από στατική επίλυση.
Μετά την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου για την απόκτηση της τελικής αντοχής 
του σκυροδέματος (28 ημέρες από την σκυροδέτηση), γίνεται μπάζωμα του χώρου 
εκσκαφής με εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.
Αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  που  καθαιρέθηκε  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας 
C12/15 ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C (S500s), πάχους 15 εκ.
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Γ.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Νόμου 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),  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  την  Υ.Α.  ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 
(ΦΕΚ 2471/Β’/2016) και συγκεκριμένα τον πίνακα της 1ης ομάδας (έργα χερσαίων 
και εναέριων μεταφορών) 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. 

(Πίνακας 1ης ομάδας Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016)

ΘΕΣΕΙΣ 1,   2, 3, 5, 6,7, 9   :  
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,  οι  θέσεις  που 
βρίσκονται εντός του οικισμού Άστρους  (Θέσεις 1, 6, 7) καθώς και οι θέσεις που 
βρίσκονται  εντός  ορίων  οικισμού  Αγίου  Ιωάννη  (θέσεις  2,3,5,9)  κατατάσσονται 
στην κατηγορία ΔV, για τους λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια:

Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν  κυρίως σε  οδούς (οδικά τμήματα) που 
βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) ή εντός ορίων οικισμών, 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. Σε ορισμένες περιόδους της 
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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  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.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα ανωτέρω και τις  ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ, οι  οδοί  που 
μελετώνται με την παρούσα, κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. με αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012): 
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 
(Φ.Ε.Κ.  Α΄209/2011)»,  όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ.  Αριθμ.  20741/12 
(ΦΕΚ  1565/Β/8-5-2012)  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και 
Κλιματικής  Αλλαγής,  τα  έργα  και  δραστηριότητες  που  δεν  συμπεριλαμβάνονται 
σους  πίνακες  της  υπ.  αριθμ.  1958/12  Υ.Α.  απαλλάσσονται  από  τη  διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότηση και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα της 1ης ομάδας (έργα χερσαίων και εναέριων 
μεταφορών) του Παραρτήματος Ι την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21/2012),  όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016),  η 
κατηγορία  ΔV,  δεν  κατατάσσεται  και  ως εκ τούτου το έργο  δεν υπόκειται  σε 
υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επομένως,  όσον  αφορά  τις  θέσεις  1,3,5,6,7,9  δεν  υπάρχει  υποχρέωση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

ΘΕΣΕΙΣ 4,   8     :  
Οι θέσεις 4 και 8 βρίσκονται εκτός οικισμού Άστρους και εκτός ορίων της περιοχής 
NATURA. 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, οι θέσεις αυτές (θέση 
4  και  θέση  8),  που  βρίσκονται  εκτός  του  οικισμού  Άστρους  και  εκτός  δικτύου 
NATURA 2000 κατατάσσονται στην κατηγορία  AV, καθώς πρόκειται για αγροτικές 
οδούς. 

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα της 1ης ομάδας (έργα χερσαίων και εναέριων 
μεταφορών) του Παραρτήματος Ι την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21/2012),  όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016),  η 
κατηγορία  ΑV,  κατατάσσεται  στην  κατηγορία  Β και  επομένως  υπάγεται  στις 
Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  που  καθορίζονται  στην   ΚΥΑ  με  αριθμό 
οικ.170613/2013  (ΦΕΚ  2505/Β/07-10-2013):  “Πρότυπες  Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα 
χερσαίων  και  εναέριων  μεταφορών»  του  Παραρτήματος  Ι  της  Υ.Α.  1958/2012 
(Β’21), όπως εκάστοτε ισχύει”. 

Επομένως, όσον αφορά τις θέσεις 4 και 8 υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στις 
Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  που  καθορίζονται  στην   ΚΥΑ  με  αριθμό 
οικ.170613/2013 (ΦΕΚ 2505/Β/07-10-2013).
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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.

Ισχύουν οι όροι της Τεχνικής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που 
περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης.

Άστρος,  31/08/2017 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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