Η ΘΕΜΕΛΗ μειοδότησε στο έργο
της νεας γέφυρας στο Στρυμόνα
ποταμό, στις Σέρρες
Με επιτυχία διεξήχθη ο διαγωνισμός για την κατασκευή μίας νέας
γέφυρας στον κάτω ρου του ποταμού Στρυμόνα στις Σέρρες μεταξύ
των οικισμών Μαυροθάλασσας και Μυρκίνου. Σύμφωνα με
πληροφορίες μέσα από τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών, η
ΘΕΜΕΛΗ αναδείχθηκε μειοδότρια με ποσοστό έκτπωσης 39,38%.
Δεύτερη είναι η Κ/Ξ Καμελίδης-Ταϊρης με 37,7% και τρίτη η
ΤΕΚΑΛ με 37%. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 14 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ,
ποσό χωρίς ΦΠΑ 11,11 εκατ.ευρώ). Ο διαγωνισμός
πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου και η αποσφράγιση των
προσφορών έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020. Η χρηματοδότηση του
έργου καλύπτεται από το Π.Δ.Ε.
Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 2,5 χρόνια (30 μήνες) από την
υπογραφή της σύμβασης. Με πρόχειρους υπολογισμούς, αν το έργο
υπογραφεί στις αρχές της ερχόμενης χρονιάς, τότε θα μπορεί να
ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2023 (χωρίς να συνυπολογίζονται
τυχόν καθυστερήσεις).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή της γέφυρας του
ποταμού Στρυμόνα, στην ευρύτερη περιοχή του κάτω ροός, μεταξύ
των οικισμών Μαυροθάλασσας και Μύρκινου. Η υπόψη γεφύρωση
εντάσσεται στο οδικό τμήμα Σερρών – Πεθελινού – Μαυροθάλασσας
(Χ.Θ. 28+014.67), του οδικού άξονα Σερρών – Νεοχωρίου –
Παραλιμνίου – Πεθελινού – Αχινού – Ιβήρων – γέφυρας Στρυμόνα.
Στο πλαίσιο τού εν λόγω έργου, πρόκειται να κατασκευαστεί
γέφυρα στον κάτω ρουν του ποταμού Στρυμόνα, η οποία

αποτελείται από επτά (7) ανοίγματα των 35,50μ. περίπου, με
συνολικό μήκος 278,30μ. και συνολικού πλάτους με το πεζοδρόμιο
13,50μ. και των προσβάσεών της –2 τμήματα μήκους των 300,00μ.
περίπου εκατέρωθεν της γέφυρας, για τη ζεύξη του ποταμού
Στρυμόνα, στην περιοχή μεταξύ Ιβήρων – Μαυροθάλασσας –
Πεθελινού.
Η κλάση της γέφυρας είναι 60/30 και αποτελείται από
προκατασκευασμένα δοκάρια και χυτό τμήμα πλάκας, που
στηρίζονται σε έξι (6) μεσόβαθρα και δύο (2) ακρόβαθρα, που
εδράζονται σε ομάδα πασσάλων (βαθιά θεμελίωση).

