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ΕΡΓΟ: "Συντήρηση
Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Λιθοτόπου -
Κερκίνης"

Προϋπολογισμός: 218.500,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Χρηματοδότηση: ΙΔ ΠΟΡΟΙ 2018 ΠΕ

ΣΕΡΡΩΝ

Κωδ. Έργου: 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ18

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών
Ίδιων Πόρων έτους 2018 με κωδ. αριθ. έργου 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ18 και τίτλο: "Συντήρηση
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λιθοτόπου - Κερκίνης". Σύμφωνα με το πρόγραμμα προτείνεται
προϋπολογισμός 218.500,00€ με Φ.Π.Α. Η  διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι δώδεκα
(12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να γίνουν εργασίες
συντήρησης στην επαρχιακή οδό Λιθοτόπου – Κερκίνης.

Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι:
 Η επισκευή συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές

φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων & καθιζήσεων.
 Η αποκατάσταση ερεισμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Ο καθαρισμός των οχετών, των ερεισμάτων και των τάφρων με παράλληλη κοπή

δέντρων, χόρτων, κ.λπ.
 Η αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
 Η οριζόντια (διαγράμμιση) και κατακόρυφη (πινακίδες επί στύλων) σήμανση της οδού.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να αποκατασταθούν οι πλέον φθαρμένες
περιοχές, ειδικά σε θέσεις όπου οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος είναι έντονες. Οι
κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις θα καλυφθούν με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
(ταπητίδια). Θα επουλωθούν οι υφιστάμενοι λάκκοι. Όπου απαιτείται θα γίνουν εργασίες
συντήρησης της οδοστρωσίας. Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται στη συγκεκριμένη
προβληματική επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών
αποκατάστασης, χωρίς πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα.

Θα καθαριστούν οι οχετοί και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων που έχουν
εμφράξει. Επίσης θα γίνει καθαρισμός των ρείθρων και αποκατάσταση αυτών όπου κριθεί
αναγκαίο. Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισμό των ρείθρων,
οχετών και ερεισμάτων θα χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των αποσαθρωμένων πρανών
πίσω από το κρασπεδόρειθρο ώστε να επιτευχθεί κλίση 4% τουλάχιστον στα πρανή του
ορύγματος. Στα σημεία που τα πρανή είναι αποσαθρωμένα θα χρησιμοποιηθούν και λίθοι
μεγαλύτερου μεγέθους (ατομικού βάρους 5 έως 100κιλών).

Παράλληλα θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης και θα
τοποθετηθούν νέες όπου δεν υπάρχουν. Επίσης θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα
στηθαία ασφάλειας και θα αποκατασταθεί η αποχρωματισμένη διαγράμμιση.
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Τα ερείσματα και τα ρείθρα της οδού που έχουν καλυφθεί με βλάστηση και σκουπίδια θα
καθαριστούν και τα σκουπίδια θα απορριφτούν σε χώρους που επιτρέπεται. Ο καθαρισμός και
το βοτάνισμα θα γίνει με μηχανικά μέσα και εργάτες/πεζούς χειριστές. Επίσης θα
πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος, κοπής και εκρίζωσης των δένδρων που εμποδίζουν
την ορατότατα των κινούμενων οχημάτων στην συγκεκριμένη οδό.

Σέρρες 06-09-2018
Η Συντάξασα Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σ.Ε.

Αναστασίου Αικατερίνη Αλέξανδρος Τάτλης
Τοπογράφος Μηχανικός   με Α΄β Τοπογράφος Μηχανικός   με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την   οικ. οικ. 441513(3172) απόφαση  της ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε.  Σερρών

Σέρρες 10-09-2018
Ο  ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β
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