ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, Υ∆ΡΑΥΛIΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.500,00 €
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 98 / 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη προϋπολογισµού ποσού 86.000,00 € µαζί µε τον αναλογούντα
Φ.Π.Α. 24%, αφορά ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις σε διάφορες οδούς στην περιοχή Αγίων
Αναργύρων της πόλης των Σερρών.
Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται να γίνουν ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις οδών στους
ακόλουθους δρόµους:
α) οδός Παυσανία µεταξύ ΟΤ 726 και ΟΤ 729 (ασφαλτόστρωση),
β) οδός Νικολάου ∆ούµπα µεταξύ ΟΤ 726 και ΟΤ 725 (ασφαλτόστρωση),
γ) οδός ∆ηµητρίου ∆αµάνη µεταξύ ΟΤ 726 και ΟΤ 727 (διάνοιξη, ασφαλτόστρωση),
δ) οδός ∆ηµητρίου ∆αµάνη µεταξύ ΟΤ 711 και ΟΤ 729 (διάνοιξη, ασφαλτόστρωση).
Ειδικά για τη οδό ∆ηµητρίου ∆αµάνη µεταξύ ΟΤ 711 και ΟΤ 729, η ασφαλτόστρωση θα
πραγµατοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων οµβρίων υδάτων και
αποχέτευσης από τη ∆.Ε.Υ.Α. Σερρών.
Γενικά οι εργασίες που προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν είναι α) χωµατουργικές
εργασίες, που περιλαµβάνονται γενικές εκσκαφές, η συµπύκνωση της σκάφης των
ορυγµάτων, η κατασκευή επιχωµάτων µε την προµήθεια δανείων χωµάτων από θραυστά
επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4 και η κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας από
θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου, β) ασφαλτικά που περιλαµβάνουν την
τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη, την ασφαλτική προεπάλειψη και συγκολλητική
επάλειψη, την ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, και την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε
χρήση κοινής ασφάλτου και γ) τεχνικά έργα που περιλαµβάνουν την καθαίρεση οπλισµένων
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σκυροδεµάτων, την κατασκευή κρασπεδόρειθρων και την καθαίρεση επικείµενων περιφράξεων.
Το έργο είναι ενταγµένο στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2016 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
40/2016 απόφαση ∆.Σ. Σερρών όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθ. 219/2016
απόφαση ∆.Σ. Σερρών και στον προϋπολογισµό έτους 2016 µε Κ.Α. 70.7333.019 και θα
χρηµατοδοτηθεί από εισφορές της Πράξης Εφαρµογής Αγ. Αναργύρων. Η επίβλεψη θα γίνει
από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Σερρών και η κατασκευή του έργου θα γίνει σύµφωνα
µε την υπάρχουσα µελέτη.

Σέρρες, 19 / 12 / 2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ - ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣΥ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΣΙΝΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ
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