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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
      1) ΓΕΝΙΚΑ:  

 Με την  παρούσα µελέτη αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της συσσώρευσης φερτών υλικών  
στις θέσεις διασταυρώσεων  της περιφερειακής οδού της νήσου Θάσου,  µε  χωµάτινους 
αγροτικούς δρόµους. Συνήθως µετά από βροχοπτώσεις, λόγω της κατά µήκος κλίσεως  
ορισµένων χωµάτινων αγροτικών δρόµων κατέρχεται σηµαντικός όγκος φερτών  υλικών 
(χώµατα, πέτρες κ.λ.π.) τα οποία κατακλύζουν  την περιφερειακή οδό (Εθνικό και Επαρχι-
ακό δίκτυο) εκατέρωθεν των σηµείων διασταυρώσεως. Η αντιµετώπιση  του  προβλήµα-
τος θεωρείται  αναγκαία καθώς  η  παρουσία  φερτών  στο  οδόστρωµα του  οδικού  δι-
κτύου µπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης  ατυχήµατος.  

 2)  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 Στη µελέτη  αυτή   προβλέπονται  εργασίες διαµόρφωσης  των  συµβολών  των χωµάτι-
νων  οδών  (αγροτικών ,δασικών κ.λ.π.) µε  το οδικό δίκτυο της  Νήσου Θάσου.     
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής: 
1) Εκσκαφή, διάνοιξη  και  καθαρισµός τοπικά  των   τάφρων που βρίσκονται παράλληλα 
µε το οδόστρωµα  προκειµένου  να  γίνεται  ευκολότερα  η  απορροή  των οµβρίων. 
2) Επένδυση  της  τάφρου (στη  συµβολή) µε  σκυρόδεµα  C16/20  ορθογωνικής διατοµής, 
ενισχυµένη  µε πλέγµα Τ131 τόσο στις κατακόρυφες πλευρές όσο και στον πυθµένα. Το 
βάθος της εν λόγω  κατασκευής θα είναι 0,50µ. και το πλάτος 0,40µ. Οι κατακόρυφες 
πλευρές θα έχουν πάχος 0,15µ. και ο πυθµένας 0,10µ. Επί των επενδεδυµένων  διωρύ-
γων θα τοποθετηθούν  µεταλλικές   εσχάρες  απορροής  οµβρίων.   
3) Όπου  απαιτείται, θα γίνει  τοποθέτηση  τσιµεντοσωλήνων   εσωτ. διαµ. D30  εγκυβωτι-
σµένων  σε σκυρόδεµα  σύµφωνα  µε τις ισχύουσες  προδιαγραφές. 
4)Επειδή  οι  οδοί  είναι  αδιαµόρφωτοι  και  προκειµένου  να  αντιµετωπιστεί  το  πρόβλη-
µα  των  φερτών, σε  τµήµα  αυτών  πλησίον των θέσεων διασταυρώσεως, θα  γίνει  δια-
µόρφωση  µε  διάστρωση  θραυστού  υλικού  3Α  και  στη συνέχεια  διάστρωση  σκυρο-
δέµατος  πάχους  0,15µ. µε τις  ανάλογες  κλίσεις  για καλύτερη απορροή  των οµβρίων. 
Στο  σκυρόδεµα  θα  τοποθετηθεί  πλέγµα  Τ131. 

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ:: 

Ο  προυπολογισµός  του  έργου  ανέρχεται σε   15.000,00 ευρώ  µε τον ΦΠΑ που  ανα-  
λογεί  και  η χρηµατοδότησή του  προέρχεται  από πιστώσεις  του  Τ.Ε.Ο.  
(Κωδικός   έργου  162007002). Σύµφωνα  µε το  ΦΕΚ 2471/10-08-2016, το  εν λόγω  έργο  
απαλλάσσεται  από  την  διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  και  λήψης  Πρότυ-
πων  Περιβαλλοντικών  ∆εσµεύσεων.   
Η  εκτέλεσή του  διέπεται  από  την ισχύουσα  νοµοθεσία  δηµοσίων έργων. 
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