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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Επενδυτικών

Δαπανών Ίδιων Πόρων έτους 2017. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προτείνεται

προϋπολογισμός 800.000,00€ με Φ.Π.Α., με πίστωση 800.000,00€. Η διάρκεια

κατασκευής του έργου θα είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και

προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης στην επαρχιακή οδό Πατρίκι – Σιτοχώρι - Αγ.

Δημήτριος – Ίβηρα – Μαυροθάλασσα – Ευκαρπία.

Συγκεκριμένα η οδός παρουσιάζει φθορές, ρηγματώσεις «τύπου αλιγάτορα» και

έντονες καθιζήσεις στο οδόστρωμα στα πλευρικά όριά της για πλάτος 1,0-2,0μ. Επίσης

παρατηρείται μία έντονη καθίζηση σχεδόν σε όλο το πλάτος της οδού στην έξοδο του

οικισμού Ευκαρπίας με κατεύθυνση τα Ν. Κερδύλλια.

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου, πρόκειται να αποκατασταθούν οι εκτεταμένες

καθιζήσεις και φθορές του οδοστρώματος τμημάτων της επαρχιακής οδού Πατρίκι –

Σιτοχώρι - Αγ. Δημήτριος – Ίβηρα – Μαυροθάλασσα – Ευκαρπία. Η αποκατάσταση

προβλέπεται να γίνει με μικρού βάθους εκσκαφή, εξυγίανση με υλικό λατομείου Ε4,

διάστρωση δύο (2) στρώσεων υλικού οδοσρωσίας 3Α και κατασκευή δύο (2) νέων

ασφαλτικών στρώσεων. Επίσης θα αποκατασταθούν τα κατεστραμμένα ερείσματα του

δρόμου, θα καθαριστούν οι υφιστάμενες τάφροι, ενώ όπου χρειάζεται θα διανοιχθούν

καινούριες.

Επιπλέον, στην περιοχή της καθίζησης του δρόμου στην έξοδο του οικισμού

Ευκαρπίας προς Ν. Κερδύλλια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα

κατασκευαστούν δύο (2) στραγγιστήρια εγκάρσια στο δρόμο και σε όλο το πλάτος αυτού.



Η συγκεκριμένη επέμβαση, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό της τάφρου ανάντι του

δρόμου, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων που

προκαλούν την καθίζηση του δρόμου.

Στο οδικό τμήμα Πατρίκι – Σιτοχώρι, οι καθιζήσεις και οι ρωγμές «τύπου

αλιγάτορα» θα αποκατασταθούν με χρήση φρέζας και διάστρωση δύο νέων ασφαλτικών

στρώσεων (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας). Παράλληλα πρόκειται να γίνει εκβάθυνση της

υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου, προκειμένου να μην εισέρχονται νερά στην

επαρχιακή οδό, από τους κάθετους σε αυτήν αγροτικούς δρόμους.

Τέλος, πρόκειται να αποκατασταθούν όλες οι μικροφθορές του εν λόγω οδικού

άξονα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

Σέρρες ……-07-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμ. Σ.Ε.

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Σέρρες …../07/2017

Δημήτριος Δήμου
Πολ. Μηχ/κός  με Α’ β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την  υπ’ αριθμ. οικ. 286518/2993/12-07-2017
Απόφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Σέρρες ………./07/2017

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β


