ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΙΝΕ»
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:200.000,00€
CPV 45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΤΙΜΙΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
7. ΣΑΥ
8. ΦΑΥ
9. ΤΕΥΔ
10. ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνης
Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Προυπολογισμός έργου:200.000,00μ2
CPV: 45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος
Χρηματοδότηση:Δήμος Ρεθύμνου
Στοιχεία Διαγωνισμού: Διαξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η υπό μελέτη περιοχή, εκτάσεως περίπου 2.000,00 περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα (δημοτικούς
δρόμους,) εντός οικισμού Πρινέ, Τ.Κ. Πρινέ, Δήμου Ρεθύμνης.
Οι δρόμοι σήμερα είναι τοπικά ασφαλτοστρωμένοι και τοπικά τσιμεντοστρωμένοι .
Η βατότητα δεν είναι καλή και η αισθητική επίσης, σε σχέση και με τον παραδοσιακό χαρακτήρα
του οικισμού.
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Οι υφιστάμενες επιστώσεις θα καθαιρεθούν, ώστε να μην αλλάξει η υψομετρική κατάσταση. Θα
κατασκευαστεί παντού ένα δάπεδο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, ποιότητας C 20-25, μέσου
πάχους 15εκ και δομικό πλέγμα. Πάνω σε αυτό θα επιστρωθούν πλάκες , από φυσικά υλικά
περιοχής.
Συγκεκριμένα :
1) θα τοποθετηθεί φιλέτο πορόλιθου, πάχους τουλάχιστον 4εκ, πλάτους 15εκ, και μήκους 60εκ., με
τρόπο κατασκευής σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης (ΑΤ 8)και τα συνημένα σχέδια.
2) θα διαστρωθούν πλάκες τοπικής προέλευσης, ορθογωνικής διατομής, λείας επιφανείας, πάχους
τουλάχιστον 4εκ, πλάτους 30 εκ και μεταβλητού μήκους με τρόπο ώστε να
αλληλοσυμπληρώνονται τα μεγέθη τους. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης,
(ΑΤ 10) και τα συνημένα σχέδια. Το χρώμα θα επιλεγεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία.
3)
θα διαστρωθούν πλάκες τύπου πορόλιθου, ορθογωνικής διατομής, λείας επιφανείας,
απόχρωσης μπεζ, πάχους τουλάχιστον 4εκ, πλάτους 30 εκ και μεταβλητού μήκους με τρόπο ώστε
να αλληλοσυμπληρώνονται τα μεγέθη τους. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με το τιμολόγιο
μελέτης, (ΑΤ 11) και τα συνημένα σχέδια.
Η περιοχή όπως προαναφέρθηκε, δεν μεταβάλλεται υψομετρικά και η στάθμη της οδού θα
κατασκευαστεί στην ίδια υψομετρικά θέση με ελάχιστες μηκοτομικά βελτιώσεις και προσαρμογή
του νέου οδοστρώματος έτσι ώστε να οδηγούνται τα όμβρια ύδατα στις υφιστάμενες σχάρες.
.

Εφαρμοστέα νομοθεσία
1)
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52)
«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
(εφόσον απαιτείται)
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει ,
-του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
2)
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
3)
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
4)
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά.
Το παρών Τεύχος συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του Δήμου Ρεθύμνης.
Ρέθυμνο , Απρίλιος 2018
Η συντάκτρια
Τζανακάκη Πόπη
Πολ. Μηχανικός Δ. Ρεθύμνης
Θεωρήθηκε
Η Πρ/νη Δ/νσης

Καμηλάκη Κατερίνα
Πολ. Μηχανικός τε
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