ΕΡΓΟ :

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (θέση Βίγλα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΣΑΕΠ & ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού 210.000 Ευρώ είναι η
εκτέλεση βελτιωτικών παρεμβάσεων - ασφαλτοστρώσεων σε δημοτικούς δρόμους
στην περιοχή “Βίγλα” της τοπικής κοινότητας Σταυρωμένου του Δήμου Ρεθύμνου, και
απεικονίζονται στα συνημμένα στη μελέτη αποσπάσματα χάρτη των περιοχών.
Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.64.7323.015
του Προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2020 και του έτους 2021, για την πληρωμή
του έργου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα μελέτη είναι:

 Για τα τμήματα των δρόμων όπου υπάρχουν παλαιά κατεστραμμένα
οδοστρώματα από τσιμέντο, θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής
στρώσης, κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης, κατασκευή
επόμενης ασφαλτικής συγκολλητικής στρώσης και τέλος κατασκευή
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε συνολική επιφάνεια 3.900 μ2
περίπου.

 Για τα τμήματα των δρόμων οι οποίοι είναι χωματόδρομοι, θα γίνουν
προεργασίες και χωματουργικές εργασίες για ισοπέδωση της οδού όπου
αυτό απαιτείται και στη συνέχεια θα γίνει κατασκευή υπόβασης και βάσης
οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη, και τέλος κατασκευή ασφαλτικής
στρώσης κυκλοφορίας, σε συνολική επιφάνεια 4.000 μ2 περίπου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων
οδοποιίας, τις μελέτες και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.
Γ. ΛΟΙΠΑ
Η σειρά καταγραφής των οδών είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν
αποτελεί σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών. Η σειρά προτεραιότητας
εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την
υπογραφή της σύμβασης του έργου.
Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του
έργου προκύψουν τυχόν άλλες ανάγκες ασφαλτοστρώσεων στην ίδια περιοχή, η
Υπηρεσία μας θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με
τα περιγραφόμενα στο παραπάνω κείμενο, οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική
εντολή για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφόσον του δοθεί σχετική εντολή,
παρόλο που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω κείμενο.
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