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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η μελϋτη αφορϊ την αναβϊθμιςη και τον εκςυγχρονιςμό του οδικού ϊξονα ΛακκώματαΣςαπουρνιϊ του Δόμου Ερυμϊνθου ςυνολικού μόκουσ περύπου 5.500 μ. Η υφιςτϊμενη οδόσ ϋχει πλϊτοσ
περύπου 5,00-5,50 μ. εύναι χωμϊτινη και διανοιγμϋνη ςε όλο τησ το μόκοσ και ςυνδϋει την επαρχιακό
οδό Πατρών-Καλαβρύτων με την εθνικό οδό Πατρών-Σριπόλεωσ (111), ενώ τα δύο μόνο τεχνικϊ που
ϋχουν καταςκευαςτεύ, δεν επαρκούν, με αποτϋλεςμα κατϊ τουσ χειμερινούσ μόνεσ να δημιουργεύται
ςοβαρό πρόβλημα για τα οχόματα που την χρηςιμοποιούν.
Σο ϋργο ςτοχεύει ςτην βελτύωςη του υφιςταμϋνου χωμϊτινου οδικού δικτύου των οικιςμών Μύχα,
Λακκώματα και Σςαπουρνιϊ, για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των κατούκων ςτισ αγροτικϋσ και
κτηνοτροφικϋσ τουσ δραςτηριότητεσ.
Με την παρούςα μελϋτη ο δρόμοσ αποκτϊ πλϊτοσ 6,50 μ. με πλϊτοσ αςφαλτόςτρωςησ 5,50 μ.
καταςκευϊζονται τα απαραύτητα τεχνικϊ ϋργα αποςτρϊγγιςησ τησ οδού με επενδεδυμϋνεσ τϊφρουσ και
την καταςκευό οχετών, εκτελούνται εργαςύεσ ςόμανςησ και αςφϊλειασ, βελτιώνονται οι κατϊ μόκοσ
κλύςεισ τησ οδού και διαπλατύνονται τα δύο υφιςτϊμενα τεχνικϊ.
Αναλυτικϊ:
Φωματουργικϋσ εργαςύεσ για την εξαςφϊλιςη του απαιτούμενου πλϊτουσ και τη βελτύωςη των κλύςεων.
Διϊνοιξη, μορφοπούηςη και επϋνδυςη τϊφρων.
Εργαςύεσ εξυγύανςησ υποςτρώματοσ με κατϊλληλο υλικό ςτα ςημεύα που απαιτεύται.
Καταςκευό ςωληνωτών αγωγών Υ60 και Υ100 επενδεδυμϋνων με ςκυρόδεμα.
Καταςκευό τούχων ποδόσ.
Επϋκταςη πλακοςκεπών οχετών.
Καταςκευό οδοςτρωςύασ με υπόβαςη μεταβλητού πϊχουσ, υπόβαςη ςταθερού πϊχουσ και βϊςη.
Αςφαλτικό προεπϊλειψη, αςφαλτικό ςτρώςη βϊςησ και αςφαλτικό ςτρώςη κυκλοφορύασ.
Οριζόντια και κατακόρυφη ςόμανςη τησ οδού.
Με τη βελτύωςη του δρόμου μειώνεται ςημαντικϊ ο χρόνοσ μεταφορϊσ των ευπαθών αγροτικών
και κτηνοτροφικών προώόντων και εξαςφαλύζονται αςφαλεύσ ςυνθόκεσ κυκλοφορύασ επύ τησ οδού.
Παρϊλληλα θα εξυπηρετόςει και δραςτηριότητεσ αγροτουριςμού λόγω τησ θϋςησ του πληςύον των
ορεινών οικιςμών του Ερύμανθου.
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