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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις ΚΑΠ, με σκοπό 

την εκτέλεση  του έργου : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥ.

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται  για  ασφαλτοστρώσεις  υφιστάμενων  δημοτικών  δρόμων  που  βρίσκονται 

εντός των ορίων των οικισμών Αγίου Πέτρου και Ορεινής Μελιγούς,  του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας.

 Επισημαίνεται ότι οι ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων 

χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. 

Οι  θέσεις  στις  οποίες  θα  πραγματοποιηθούν  τα  έργα,  αναφέρονται  συνοπτικά  στη 

συνέχεια:

Άγιος Πέτρος 

• Εντός οικισμού από οικία Μαχαίρα έως οικία Χαντάκα (Θέση 1), εκτός  περιοχών 

προστατευόμενων από το δίκτυο NATURA 2000

• Εντός  οικισμού,  από περιβόλι  προς οικία  Κατσικάρη  (Θέση  2),  εκτός  περιοχών 

προστατευόμενων από το δίκτυο NATURA 2000

• Εντός ορίων οικισμού, από οικία Μαρούλη έως οικία Βαρλόκωστα (Θέση 3), εκτός 

περιοχών προστατευόμενων από το δίκτυο NATURA 2000
 Ορεινή Μελιγού 
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• Εντός  των  ορίων  της  Τοπικής  Κοινότητας  Μελιγούς  –  (Ορεινή  Μελιγού  - 

Θέση  4),  από  οικία  Κουρέτα  έως  οικία  Νταβέλου,  εκτός   περιοχών 

προστατευόμενων από το δίκτυο NATURA 2000
Γ.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το  προτεινόμενο  έργο  θα  εκτελεστεί  εξ  ολοκλήρου  σε  δημοτικό  οδικό 
δίκτυο  το  οποίο  βρίσκεται  εντός  των ορίων  των προαναφερόμενων οικισμών Αγίου 
Πέτρου και Ορεινής Μελιγούς. 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη Οδικού 
Δικτύου (Ο.Μ.Ο.Ε. - Λ.Κ.Ο.Δ.), το έργο θα εκτελεστεί σε  οδούς (οδικά τμήματα) που 
βρίσκονται  σε  περιοχές  εντός  σχεδίου  (αστικές),  στις  οποίες  κατά  προτεραιότητα 
εξυπηρετούνται  σκοποί  άμεσης  πρόσβασης  (προσπέλασης)  σε  ιδιοκτησίες  και  σε 
ορισμένες  περιόδους  της  ημέρας  είναι  δυνατόν  οι  οδοί  αυτής  της  ομάδας  να 
εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό και τη σύνδεση. Οι οδοί αυτοί ανήκουν στην ομάδα Δ. 

Επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα 2.2 της ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, η λειτουργική βαθμίδα 
των  οδών  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.
   Κατόπιν των ανωτέρω, τα υφιστάμενα οδικά έργα στα οποία θα γίνουν εργασίες 
βελτίωσης και εκσυγχρονισμού στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, κατατάσσονται στην 
κατηγορία ΔV.

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

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω και τις ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ, τα έργα της παρούσας 
μελέτης κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV.

     Η  κατηγορία  ΔV,  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στον  ανωτέρω  πίνακα  της  Υ.Α. 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016  (ΦΕΚ  2471/Β/2016)  και  επομένως,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 3 του άρθρου 3 της ίδιας Υ.Α.,  δεν υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης  και  τα  συγκεκριμένα  έργα  απαλλάσσονται  από  τη  διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Δ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Τοπική Κοινότητα και σε κάθε θέση 

είναι:

Δ.1.  Κοινότητα Αγίου Πέτρου 
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Θέσεις 1,2 & 3 Κοινότητας Αγίου Πέτρου  - Αεροφωτογραφία
Όσον αφορά της θέσεις που θα γίνουν οι  ασφαλτοστρώσεις στην Κ. Αγίου Πέτρου, 

αναφέρουμε ότι:  

• η (Θέση 1), από οικία Μαχαίρα έως οικία Χαντάκα βρίσκεται, εντός των ορίων του 

οικισμού Αγίου Πέτρου  

• η (Θέση  2),  από περιβόλι  της  οικία  Κατσικάρη,  βρίσκεται  εντός  των  ορίων του 

οικισμού Αγίου Πέτρου 

• η (Θέση 3), από οικία Μαρούλη έως οικία Βαρλόκωστα, βρίσκεται εντός των ορίων 

του οικισμού Αγίου Πέτρου

Η  ασφαλτοστρώσεις  των  δημοτικών  δρόμων  θα  γίνει  στα  υφιστάμενα  πλάτη  των 

δρόμων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης. Η ασφαλτοστρώσεις των 

αγροτικών δρόμων θα γίνει της στα υφιστάμενα πλάτη. Οι θέσεις αναφέρονται αναλυτικά 

παρακάτω.
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Θέση 1: Από οικία Μαχαίρα έως οικία Χαντάκα
 Ασφαλτόστρωση  δευτερεύουσας δημοτικής  οδού  από  την  οικία  Μυτιληναίου  – 

διασταύρωση Κοκκίνου με αντιολησθηρή άσφαλτο, βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Αγίου 

Πέτρου της φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό σχέδιο με συνολική επιφάνεια 250,00 

τ.μ. Το μήκος της είναι  περίπου 62,50μ. και το πλάτος 4,00μ. 

Θέση 1 – Εικόνα 1

Θέση 1 – Εικόνα 2
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Θέση 2: Από περιβόλι έως οικία Κατσικάρη 
Ασφαλτόστρωση  δευτερεύουσας δημοτικής οδού από  περιβόλι  της οικία  Κατσικάρη  με 

αντιολησθηρή άσφαλτο, βρίσκεται  εντός ορίων οικισμού Αγίου Πέτρου της φαίνεται στο 

συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα με συνολική επιφάνεια 225,00 τ.μ. Το μήκος της είναι 

περίπου 56,00μ. και μέσο πλάτος 4,00μ.

Θέση 2 – Εικόνα 1

Θέση 2 – Εικόνα 2
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Θέση 3: Από οικία Μαρούλη έως οικία Βαρλόκωστα
Ασφαλτόστρωση  δευτερεύουσας  δημοτικής  οδού από  οικία  Μαρούλη  έως  οικία 

Βαρλόκωστα με αντιολισθηρή άσφαλτο, βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Αγίου Πέτρου της 

φαίνεται στο συνημμένο. Τοπογραφικό σχέδιο με συνολική επιφάνεια 225,00 τ.μ. Το μήκος 

της είναι  περίπου 65,00μ. και μέσο πλάτος 3,50μ.

Θέση 3 – Εικόνα 1
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Θέση 3 – Εικόνα 2

Θέση 3 – Εικόνα 3
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Δ.2.  Κοινότητα Ορεινής Μελιγούς 
Θέση 4: Από οικία Κουρέτα έως οικία Νταβέλου

Θέση 4 Κοινότητας Ορεινής Μελιγούς – Αεροφωτογραφία

Όσον αφορά τη θέση που θα γίνει  η ασφαλτόστρωση στην Κ. Ορεινής Μελιγούς, 

αναφέρουμε ότι:

• η (Θέση 4) βρίσκεται, εντός των ορίων του οικισμού Χειμερινής Μελιγούς  

Η ασφαλτόστρωση του δημοτικού δρόμου θα γίνει  στα υφιστάμενα πλάτη των δρόμων 

χωρίς  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες  διαπλάτυνσης.  Η  θέση  αναφέρεται  αναλυτικά 

παρακάτω.

Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση δευτερεύουσας δημοτικής οδού με άσφαλτο 

εντός ορίων του οικισμού Ορεινής Μελιγούς, όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα 

με επιφάνεια 305,00τ.μ. Το μήκος της είναι συνολικά  55,00μ και το μέσο πλάτος της είναι 

4,10μ. 
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Θέση 4 – Εικόνα 1

Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  τα  προϊόντα  καθαιρέσεων  κατεδαφίσεων  και 

κατασκευών  που  θα  προκύψουν,  θα  διοχετεύονται  απαραίτητα  σε  αδειοδοτημένους 

χώρους  διαχείρισης  αποβλήτων  ΑΕΚΚ,  σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Ο  ανάδοχος  του  έργου  έχει  την  υποχρέωση  να  διαχειριστεί  τα  απόβλητα 

καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων που θα προέλθουν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

τις ισχύουσας νομοθεσίας.  Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων  κατεδαφίσεων  και  κατασκευών  είναι  ο  Ν.4496/2017  (τροποποίηση  του 

Ν.2939/01,  όπως  αυτός  είχε  τροποποιηθεί  με  τον  Ν.  3854/2010)  και  η  ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 η οποία διέπει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Η Διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου θα γίνει μέσω εγκεκριμένου και αδειοδοτημένου 

Ατομικού ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) ΑΕΚΚ. Ο Ανάδοχος 

θα μεταφέρει και θα παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε χώρους ανάκτησης που θα του υποδεικνύει το 

ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση Ατομικού ΣΕΔ ΑΕΚΚ ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ατομικού ΣΕΔ.

Ο ανάδοχος,  κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει  να υποβάλει  υπεύθυνη 

δήλωση  για  τη  συνεργασία  του  με  εγκεκριμένο  Ατομικό  ή  Συλλογικό  Σύστημα 

Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΣΕΔ  ΑΕΚΚ),  με  εμβέλεια  της  Περιφερειακή 

10



Ενότητα  Υλοποίησης  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  της  ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 

από καθαιρέσεις  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  με  τους  ακόλουθους  κωδικούς,  όπως 

αυτοί προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε κάθε 

διάταξη που αναφέρεται σε αυτήν:

• Κωδικός ΕΚΑ 17.01.01, άοπλο σκυρόδεμα, με τιμή 2,50 €/ton(*)

•  Κωδικός ΕΚΑ 17.01.03, πλάκες-πλακάκια, με τιμή 5,00 €/ton(*)

• Κωδικός ΕΚΑ 17.05.04, χώμα-πέτρες, με τιμή 1,90 €/ton(*)

(*) Οι ανωτέρω χρηματικές εισφορές έχουν υπολογιστεί με βάση σχετικό τιμοκατάλογο του 
πλησιέστερου αδειοδοτημένου ΣΕΔ ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην περιοχή του έργου.  

Ο  Ανάδοχος  αποζημιώνεται  για  το  κόστος  που  προκύπτει  από  την  συνολική 

διαδικασία εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάνω 

ΚΥΑ,  χωρίς  τις  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία 

μεταφορικών μέσων), οι οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις δαπάνες του τιμολογίου, 

όπως  ρητά  αναφέρεται  στους  Γενικούς  Όρους  του  Τιμολογίου  και  συγκεκριμένα  στην 

παράγραφο 1.2 και στην Εγκύκλιο 11 - ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-6-2017 του Υ.ΥΠ.ΜΕ. 

Επομένως, ο ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι πάσης 

φύσεως δαπάνες για εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορά κ.λ.π. μέχρι και την 

εκφόρτωση και παράδοση των αποβλήτων στο χώρο ανάκτησης ΑΕΚΚ, δηλαδή όλες οι 

υπόλοιπες δαπάνες εκτός των δαπανών εναλλακτικής διαχείρισης, έχουν συμπεριληφθεί 

στις τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των  εργασιών  εναλλακτικής 

διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ  καλύπτονται  απολογιστικά  από  το  προβλεπόμενο  προς  τούτο 

ειδικό  κονδύλι  του  προϋπολογισμού.  Στο  εν  λόγω  ποσό,  δεν  εφαρμόζεται  η 

προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου.

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, το ποσό της απολογιστικής δαπάνης για τη 

διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  υπολογίστηκε  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ποσότητα  του 

προβλεπόμενου  αποβλήτου,  το  αντίστοιχο  βάρος  σε  τόνους  και  τις  τιμές  που  έχουν 

καθοριστεί  και  ισχύουν  ως  χρηματικές  εισφορές  για  το  πλησιέστερο  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ,  που 

λειτουργεί  στην  περιοχή  εκτέλεσης  του  έργου  και  για  την  συγκεκριμένη  κατηγορία 

αποβλήτων. Για κατηγορίες αποβλήτων με τους ανωτέρω κωδικούς, η χρηματική εισφορά 
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έχει  υπολογιστεί  με βάση σχετικό τιμοκατάλογο του πλησιέστερου αδειοδοτημένου ΣΕΔ 

ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην περιοχή του έργου.  

Επειδή  οι  επιμετρήσεις  των  εργασιών  καθαίρεσης  στοιχείων  κατασκευών  από 

άοπλο σκυρόδεμα γίνονται σε μονάδες  m3, για την αναγωγή και αντιστοίχισή τους με τις 

ποσότητες των ΑΕΚΚ που παραδίδονται στους χώρους ανάκτησης και επιμετρούνται σε 

τόνους, χρησιμοποιείται κατάλληλος συντελεστής (ειδικό βάρος).

Ο Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της προβλεπόμενης χρηματικής εισφοράς 

προς τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν στο είδος και 

την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε.

Για  την  πιστοποίηση  και  πληρωμή  της  δαπάνης  της  Εναλλακτικής  Διαχείρισης 

ΑΕΚΚ, απαιτείται ως προϋπόθεση οι επιμετρήσεις να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά 

έγγραφα του ΣΕΔ ΑΕΚΚ (π.χ. παραστατικά, τιμολόγια κ.λ.π.), από τα οποία θα προκύπτει 

ότι  οι  αιτούμενες  προς  πληρωμή  δαπάνες  αντιστοιχούν  στις  ποσότητες  ΑΕΚΚ  που 

παραδόθηκαν  στο  συμβεβλημένο  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  καθώς  και  Βεβαίωση  Παραλαβής  των 

αποβλήτων  από  το  εγκεκριμένο  σύστημα  εναλλακτικής  διαχείρισης,  μετά  την 

αποπεράτωση  των  εργασιών  διαχείρισής  τους,  σύμφωνα  με  το  Άρθρο  7  της  ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις ανωτέρω δαπάνες, θα γίνεται στο πλαίσιο των 

πιστοποιήσεων  του  έργου,  σε  βάρος  του  ειδικού  ποσού  που  έχει  προβλεφθεί  στον 

προϋπολογισμό του έργου. 

Άστρος,  05/10/2020 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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