
Σν έξγν πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα 

παξαθάησ: 

 Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ εθαηέξσζελ ηεο νδνύ (όπνπ απηό είλαη εθηθηό)  

πιάηνπο 1,7κ κε δηακόξθσζε ειεύζεξεο όδεπζεο γηα ΑΜΔΑ - 

παξακέλσλ πιάηνο θπθινθνξίαο πεξηθεξεηαθήο νδνύ 7,0µ.   

 Γηακόξθσζε κηθξνύ ηερληθνύ ζηελ είζνδν ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ κε 

θαηαζθεπή ηνηρίνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ αλάζρεζε απνξξνήο νκβξίσλ 

θαη ηελ ηνπνζέηεζε εζράξσλ πδξνζπιινγήο  

 Μηθξή βειηίσζε ράξαμεο νδνύ ζην ύςνο ηνπ δεκνηηθνύ θηεξίνπ ΑΚΟΜΜ 

κε εθβξαρηζκνύο ζηελ ζηξνθή γηα κείσζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ 

θαθήο νξαηόηεηαο ζε απηό ην ζεκείν.  

 Καζαίξεζε πθηζηάκελνπ νδνζηξώκαηνο ζε κήθνο 69κ ζην ύςνο ηνπ 

δεκνηηθνύ θηεξίνπ ΑΚΟΜΜ θαη δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ επηζπκεηνύ πιάηνπο θπθινθνξίαο θαη θαηαζθεπήο πεδνδξνκίσλ 

  Σνπνζέηεζε ππνδνκήο ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ηζηνύο 6κ θαη 9κ θαηά 

πεξίπησζε 

 Δθζθαθή αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο γηα ηελ αιιαγή  ηεο  εξπζξάο ηεο 

νδνύ ζε πεξηνρή κε δηαπηζησκέλν πξόβιεκα (μελνδνρείν  "ΜΑΡΙΝΑ" έσο 

ζπκβνιή κε δεκνηηθή νδό (έλαληη ηαβέξλαο "Μηηάην") 

  Δπίζηξσζε κε θπβόιηζνπο ηεο νδνύ ζην ηκήκα από ηε ζπκβνιή κε ηελ 

δεκνηηθή νδό πξνο δεκνηηθά ζθαγεία κέρξη θαη ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα 

δεκνηηθνύ-γπκλαζίνπ-ιπθείνπ Αλσγείσλ 

 Υηίζηκν ιηζνδνκήο ζην ύςνο ησλ δεμακελώλ ζην όξην ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα 

ηε δηακόξθσζε παξηεξηνύ θύηεπζεο  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΠΔΡIΦΔΡΔΙΑ  ΚΡΗΣΗ      

ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ  
 ΔΡΓΟ:ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΟΓΟΤ 
ΑΝΩΓΔΙΩΝ 

         
          
          
                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     
          

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ .  
   



 Δπέλδπζε πθηζηάκελσλ ηνηρίσλ ζθπξνδέκαηνο κε ιηζεπελδύζεηο 

 Σνπνζέηεζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (θαζηζηηθά, θάδνη απνξξηκκάησλ) 

 Φπηεύζεηο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

 Καηαζθεπή πνηηζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο θπηεύζεηο 

 Σνπνζέηεζε λέαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο θαη αληηνιηζζεξήο 

ζηξώζεο από αζθαιηηθό ζθπξόδεκα ζε όιν ην κήθνο ηεο νδνύ 

 Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθνξηαθώλ  θαη ξπζκηζηηθώλ ζε θαηάιιειεο 

ζέζεηο 

 Νέα δηαγξάκκηζε νδνύ 

 Σελ δεκηνπξγία ππνδνκήο ειεθηξνθσηηζκνύ κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

ζρεηηθώλ ηζηώλ θαη θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τοσ Σετνικού 

Σμήματος 

Δ/νσης Σεντικών Τπηρεσιών 

Δήμοσ Ρεθύμνης 

 

 

 

 

 

Αικατερίνη Καμηλάκη 

ΣΕ Πολιτικών Μητανικών 

 

 ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

 

Ιωάννης Αναστασάκης 

ΠΕ Πολιτικών Μητανικών 

Δήμοσ Ανωγείων 

 

 

 

 

Μιταήλ Ροσσάκης 

ΠΕ Μητανολόγων Μητανικών 

 

 

 


