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Μ ε την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει:

Βελτίωση αγροτικών δρόμων με ασφαλτικά και σκυρόδεμα στις Κτηματικές περιοχές των Θαμνών, Ριζώματος,
Μίσχου, Αγιάσματος και Αμαξάδων του Δήμου Ιάσμου. Η βελτίωση των αγροτικών οδών θα διευκολύνει την πρόσβαση  
των αγροτικών μηχανημάτων από και προς τις καλλιέργειες των αγροτικών εκτάσεων , καθώς επίσης και την μεταφορά των
ευπαθών προιόντων π.χ. κεράσια.
Το έργο θα εκτελεστεί στον υπάρχον πλάτος των αγροτικών οδών.
Η τοποθεσία του έργου είναι οι αγροτικές περιοχές του Μίσχου, Θαμνών, Ριζώματος, Αγιάσματος και Αμαξάδων.
Στον αγροτικό δρόμο του Μίσχου και για τα πρώτα 943μ. Θα στρωθεί βάση από  3 Α , πάχους 10cm ενώ στο υπόλοιπο μήκος 
θα στρωθεί αμμοχάλικο και βάση από 3 Α ,πάχους 10cm η καθεμία κατόπιν θα γίνει διάστρωση προεπαλειψης 
 και στην συνέχεια η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας Α265 πάχους 5cm σε όλη την επιφάνεια της αγροτικής οδού.
Σε μήκος 550μ. Θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες.
Στον αγροτικό δρόμο του Αγιάσματος  και σε υφιστάμενο χαντάκι μήκους 195 μ. θα τοποθετηθεί λιθορριπή για την
αντιμετώπιση των υπόγειων υδάτων , ο δρόμος σε όλο το μήκος του θα στρωθεί με αμμοχάλικο μέχου πάχους 0,15 cm και στην
συνέχεια θα γίνει εκσκαφή για την τοποθέτηση δίδυμου αγωγού Φ60 σε μήκος 105μ.  και την κατασκευή τριών εσχαρών υδροσυλλογής.
Τέλος ο δρόμος  θα τσιμεντοστρωθεί σε όλο το μήκος του με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά ωπλισμένο με πλέγμα.
Στους αγροτικούς  δρόμους Αμαξάδων, Ριζώματος,και Θαμνών θα κατασκευαστεί αμμοχάλικο πάχους 10cm , στην συνέχεια βάση πάχους 10cm
από 3 Α , , έπειτα η διάστρωση με προεπάλειψη και τέλος η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορία Α 265 πάχους 5cm.
Επίσης στον αγροτικό δρόμο στα Θάμνα θα κατασκευαστεί σχάρα υδροσυλλογής μήκους 6,00μ.

Η συμπύκνωση των επιχωμάτων θα είναι κατ’ ελάχιστο 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας της τροποποιημένης δοκιμής Proctor 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 635.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 371.941,64 ευρώ για εργασίες,
66.949,50 ευρώ για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος , 65.833,68 ευρώ για απρόβλεπτα 
2.871,96 ευρώ για απολογιστικά , 4.500,00 ευρώ για αναθεώρηση και 122.903,23 ευρώ για Φ.Π.Α 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ιασμος
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Ο Συντάξας

Γεραγάς Δημήτριος
Πολ. Μηχ.
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