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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κόνιτσα, 9 Ιουλίου 2019 

 

Έργο:  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘’ΙΤΙΑ’’ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης/Κληροδότημα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΗΜΑ» προτίθεται  να προβεί στην εκτέλεση του παραπάνω αναφερόμενου έργου το 

οποίο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη του πολιτικού μηχανικού κ. 

Θεοδόσιου Κυρίτση 

Ακολουθεί σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου: 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην επισκευή τμημάτων οδοστρώματος στην 

θέση ‘’ΙΤΙΑ’’ και επισκευή τμήματος πλακόστρωσης στην πλατεία της Τ.Κ Καστανέας του 

Δήμου Κόνιτσας και τα οποία εξυπηρετούν κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για τμήματα 

οδοστρώματος από ελαφρά  οπλισμένο σκυρόδεμα μέσου πλάτους 3m, η οποία λόγο 

παλαιότητας έχει καταστραφεί σε ορισμένα σημεία.  

Στο τμήμα που βρίσκεται στην πλατεία οι πλάκες έχουν αποκολληθεί σε ένα εμβαδό στα 

20m² περίπου. Με τις εργασίες του παρόντος έργου θα ανακατασκευαστούν τα φθαρμένα 

τμήματα του δρόμου καθώς θα επισκευαστεί και το τμήμα της πλακόστρωσης. Οι εργασίες 

που θα πραγματοποιηθούν βάση της παρούσας μελέτης είναι οι εξής: 

• Θα γίνει καθαίρεση και απομάκρυνση των φθαρμένων τμημάτων οδοστρώματος από 

σκυρόδεμα «τμήματα α)10m χ 3,5m β)6m χ 6m γ)10m χ 3,5m δ)3m χ 3,5m ε)29m χ 3,5m» 

• Θα γίνει επίστρωση με σκυρόδεμα πάχους 15cm σε όλα τα τμήματα της οδού και θα 

οπλιστούν με δομικά πλέγματα τύπου Τ92 σε όλοι την επιφάνεια. 

• Στο τμήμα της πλακόστρωσης θα αποξηλωθούν οι υπάρχουσες σαθρές πλάκες και το 

υπόστρωμά τους και θα απομακρυνθούν τα προϊόντα τους  

• Επίστρωση με νέες ακανόνιστης μορφής πλάκες  

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν έντεχνα και από ειδικευμένο συνεργείο και σύμφωνα 

με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις εντολές της επίβλεψης του έργου. 

Τη μελέτη μπορείτε να παραλάβετε από το Δημαρχείο Κόνιτσας, κα Γιάννα Νίκου 

2655360349 
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Για επιτόπια επίσκεψη και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. 

Καστάνιανης κ. Χρήστο Μιρτσέκη, στα τηλέφωνα 6945018984 & 2655031037.  

Γενικές πληροφορίες:  

- Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2019 του 

κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ» της Τ.Κ. Καστάνιανης Δ. Κόνιτσας.  

- Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου  ανέρχεται σε εξ  χιλιάδες ευρώ  (6.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

- Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την Βέλτιστη Σχέση Ποιότητας Τιμής. 

Για την εξόφληση του έργου: 

Α) Θα εκδοθεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, συνοδευόμενο από:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Β) Να ληφθεί υπόψη  ο Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 
Άρθρο 45 «Ανάθεση και εκτέλεση έργων»  
6. Το έργο παραλαμβάνεται ποιοτικά και ποσοτικά από Επιτροπή Παραλαβής την οποία 
συγκροτεί η αρμόδια αρχή και αποτελείται από έναν τεχνικό υπάλληλό της, έναν υπάλληλο 
του αρμόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργείου και ένα τρίτο άτομο, δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη 
με εξειδικευμένες γνώσεις. Η παραλαβή συντελείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την 
πρόσκληση του εκτελεστή, αλλιώς συντελείται αυτοδίκαια. Μετά την παραλαβή 
υποβάλλεται από τον εκτελεστή στην αρμόδια αρχή απολογισμός της δαπάνης με τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε, σχετική προσφορά  ενυπόγραφη μέχρι και την 29 Ιουλίου 
2019, στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 44100 
(Για το κληροδότημα ¨Δ. Παπαδήμα¨ 
Υπόψη: κα ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ τηλ.: 2655360349) 
 

 


