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ΝΑΣΙΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την μελέτη : «Μελέτη Διάνοιξης δρόμου Κερασιάς» ως 
εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

Με τον παραπάνω χαρακτηρισμό και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Υπ. Γεωργίας, ο δρόμος θα έχει πλάτος καταστρώματος 4,0 έως 5,0 μ., κατά μήκος 

κλίσεις έως +12% και ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 20,0 μ. και στους ελιγμούς 15,0 μ. 

Οι μέσες εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους που θα συναντά ο προς διάνοιξη δασικός 

δρόμος κυμαίνονται από 20% έως 50%. 

Οι κλίσεις των πρανών θα κυμαίνονται από 1:2 έως 1:7 ανάλογα με τη φύση και τη 

σύσταση του εδάφους (ποσοστό γαιώδους-ημιβραχώδους και βραχώδους εδάφους). 

Επίσης θα διανοιχθεί τάφρος αποστράγγισης των νερών της βροχής σε ολόκληρο 

το μήκος του δρόμου. Η τάφρος θα είναι τριγωνικής διατομής και θα έχει άνοιγμα ως 

1,20 μ. και ύψος 0,40 μ. στα γαιώδη–ημιβραχώδη εδάφη, ενώ στα βραχώδη εδάφη οι 

διαστάσεις της τάφρου θα είναι 0,80 μ. και 0,40 μ. αντίστοιχα. 

Η κατασκευή της τάφρου είναι απαραίτητη για την προστασία του 

καταστρώματος από τα νερά των βροχών και την αποτροπή φαινομένων διάβρωσης, 

παράσυρσης του καταστρώματος κλπ. 

Πλεονάζοντα υλικά 

Τα πλεονάζοντα προϊόντα των εκσκαφών, θα απομακρυνθούν έξω από την περιοχή 

κατάληψης του έργου και θα χρησιμοποιηθούν, κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Λίμνης 

Πλαστήρα, στη διάστρωση αγροτικών δρόμων για τη βελτίωση της βατότητάς των. 

 

Από τον ανάδοχο θα εκπονηθεί 

1.Περιβαλλοντική μελέτη, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

2. Μελέτη οδού δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων. 

Η ανάθεση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 209  του 





Ν.3463/2006 απευθείας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου 

εφόσον η αμοιβή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκτατό (30%) του ανωτάτου ορίου 

αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα 

στάδια τους και διαδικασίες: 

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

• Μελέτη οδού δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων 

• Έγκριση των ανωτέρω μελετών. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε έξι  (6) μήνες, συμπεριλαμβανομένων 

των χρόνων εγκρίσεων των ενδιάμεσων σταδίων. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της οριστικής μελέτης ορίζεται 

από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΜΟΙΒΗ 

1 Α. ΠΠΔ 899,01 

2 Β. Μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου 5.344,81 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 6.243,82 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 936,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.180,39 

ΦΠΑ 24% 1.723,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.903,69 

*ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 485/1647/28-03-2022, 

ΑΔΑ:Ω23ΕΩΛΥ-ΗΒΜ, ΑΔΑΜ:22REQ010273456 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και 

τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης . 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία 





Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, 

να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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, β) 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) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 

(άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω μελέτη έως 01/04/2022. 

 

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 

 




