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         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες βελτίωσης υφιστάµενου αγροτικού δρόµου στον ανα-
δασµό αγιάσµατος , λόγω κακής κατάστασης του οδοστρωµάτος από 3Α εξαιτίας της ελλιπούς συ-
ντήρησης. 

            Οι εργασίες συντήρησης του υφιστάµενου αγροτικού δρόµου  αποσκοπούν στην αποκατά-
σταση φθορών και βλαβών για την οµαλότερη και ασφαλέστερη διακίνηση των αγροτικών οχηµά-
των. Οι εργασίες βελτίωσης θα γίνουν στο υφιστάµενο πλάτος του δρόµου (5µ. περίπου) µήκους 
3,5km περίπου (συνηµµένο σχέδιο). Συνεπώς δεν τροποποιείται ουσιαστικά η χάραξή του και πα-
ραµένει στην αρχική του µορφή.    

            Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την βελτίωση των υφιστάµενων αγροτικών 
δρόµων είναι οι εξής: 

1. Καθαρισµός και εξοµάλυνση της επιφάνειας εφαρµογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 
στρώσεων και φυτικής γης, εξοµάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων) και συµπύκνωση της 
σκάφης µε οδοστρωτήρα.  

2. Προµήθεια µεταφορά και φορτοεκφόρτωση ασύνδετων αδρανών υλικών (3Α) για βελτίωση 
κατά τµήµατα κατά µήκος του αγροτικού δρόµου αναδασµού Αγιάσµατος. 

3. ∆ιάστρωση των υλικών µε ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), διαβροχή µε νερό και συµπύκνωση του 
παραπάνω υλικού µε χρήση οδοστρωτήρα. 

Τα τµήµατα του δρόµου που θα βελτιωθούν θα υποδειχθούν τµηµατικά από την ∆ιευθύνουσα Υπη-
ρεσία. 

        
              Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2017 
(ΚΑΠ  Επενδύσεις, αριθ. έργου 162002006) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, µε πί-
στωση 24.000,00€  για το 2016 µε τίτλο έργου " Βελτίωση οδοποιίας Αναδασµού   Αγιάσµατος 
∆ήµου   Νέστου" και θα εκτελεστεί από εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων µετά από πρόχειρο (συνοπτι-
κό) διαγωνισµό µε το Ν.4412/2016. 
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