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Έργο: Εξομάλυνση και διαπλάτυνση καταστρώματος οδού στη θέση «ΚΛΕΝΙΑ» στην Τ.Κ. 

Καστανέας του Δήμου Κόνιτσας 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης/Κληροδότημα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΗΜΑ» προτίθεται  να προβεί στην εκτέλεση του παραπάνω αναφερόμενου  

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

Ανδρέα Χουλιάρα. 

Ακολουθεί σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου: 

▪ Με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: 

- Θα γίνει καθαίρεση της υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης σε μήκος 20,00 μ. 

περίπου. 

- Θα καταβιβαστεί το κατάστρωμα της οδού, κατά μέσο βάθος 0,40 μ., με 

τρόπο έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κλίση πρόσβασης της οδού.  

- Θα κατασκευασθεί στην κατάντη παρειά του δρόμου τοιχίο οπλισμένου 

σκυροδέματος μέσου ύψους 2,30 μ. και πλάτους βάσης τουλάχιστον 1,00 μ., 

έτσι ώστε να διαπλατυνθεί ο υπάρχων δρόμος, σε μήκος περίπου 20,00 

μέτρων.  

- Θα γίνει τελική επίστρωση της οδού με τσιμεντόστρωση πάχους δεκαπέντε 

εκατοστών σε μήκος 20,00 μ. περίπου, η οποία θα οπλιστεί με σιδηρά δομικά 

πλέγματα τύπου Τ92 σε όλη την επιφάνειά της. 

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

2655360349 

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 2018 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 οικονομικής άποψη 

προσφορά με βάση την Βέλτιστη Σχέση Ποιότητας Τιμής. 

 



Για την πληρωμή 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) 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε, σχετική προσφορά ενυπόγραφη μέχρι και την 5/10/2018 
στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 44100 
(Για το κληροδότημα ¨Δ. Παπαδήμα¨ 
Υπόψη: Μάρκου Κιούρη τηλ.: 2655360319) 
 
 

 


