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ΠΡΟΣ
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr)
email : site-support@yme.gov.gr
2) Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου Ρήγα
Φεραίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών
Επιτροπής για το έργο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου κατ’ εφαρμογή :
1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/2912- 2017 τ. Β΄)
Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή
τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (β)
παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Το έργο θα βαρύνει την πίστωση του K.A.647336.23 , του έτους 2021 Δήμου Ρήγα Φεραίου..
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:
Η ασφαλτόστρωση οδών οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης λόγω εκτεταμένης φθοράς σε πολλά
σημεία του οδοστρώματος. Το εσωτερικό δίκτυο του Οικισμού της πόλης του Βελεστίνου έχει
υποστεί σημαντικές φθορές μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει εξαιτίας της κατασκευής του
δικτύου αποχέτευσης καθώς και λόγω της κατασκευής του δικτύου παροχής του φυσικού αερίου. Η
μελέτη αφορά οδούς τη συντήρηση των οποίων έχει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου. Η συνολική επιφάνεια
των οδών που χρήζουν αποκατάστασης είναι 26.000τ.μ. με μέσω πλάτος ασφαλτοστρωμένης οδού
τα 7,00μ.
Για την ορθή αποκατάσταση, θα γίνεται εκσκαφή-φρεζάρισμα του ασφαλτικού των οδοστρωμάτων
σε όλο το πλάτος, ανύψωση ή καταβιβασμός των φρεατίων ΟΚΩ, επάλειψη με ασφαλτική

συγκολλητική, ισοπεδωτική στρώση, και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. με χρήση
κοινής ασφάλτου (ΠΤΠΑ 265). Επίσης σε σημεία όπου το οδόστρωμα των οδών έχει αποκατασταθεί
με σκυρόδεμα προβλέπεται η αποξήλωση του και η επίστρωση με νέα ασφαλτοτάπητα. Τέλος όπου
απαιτείται θα γίνει και διαγράμμιση των οδών. Θα παρθούν επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας ήτοι τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τοποθέτηση φανών επισήμανσης
κινδύνου.
Οι εντολές για την προτεραιότητα των οδών προς αποκατάσταση θα δίδονται βάση των φθορών που
υπάρχουν. Εάν σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας διαπιστωθούν σημεία που επιβάλλεται λόγω
επικινδυνότητας ή λόγω άλλων τεχνικών περιορισμών η άμεση αποκατάσταση τους, τα σημεία αυτά
θα αποκαθίστανται κατά προτεραιότητα.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21.05.2020 και ώρα 12:00'πμ μέσω της
ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Ρήγα Φεραίου : http://rigas-feraios.gr/
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και το άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
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