
 

 

 

ΦΟΡΕΑΔΙΑΧΕΙΡΙΗΛΙΜΝΗΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 

 
 

Σαχ. Δ/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68  

  Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β΄ Ιωάννινα, 06/12/2017 

Σ.Κ.:  45445, Ιωάννινα              Αρ. Πρωτ. 760 

Πληροφορίες: Νούτσου Βαρβάρα 

Σηλέφωνο:  26510 21834   

Tηλεομ. (fax): 26510 31867   

e-mail: malpi@otenet.gr   

   

   

   

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: 

«Αντικατάσταση ξύλινων δοκών στήριξης με μεταλλικούς σε δύο κιόσκια στο Πάρκο 

Ερμηνείας Οικοσυστήματος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας» 

 

Λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί οι ξύλινοι δοκοί στήριξης στα δύο κιόσκια του Πάρκου 

Ερμηνείας Οικοσυστήματος του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας θα αντικατασταθούν 

με μεταλλικούς, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. Για τον λόγο αυτό ο Υορέας 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς μέχρι την 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00, στην διεύθυνση  Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68 Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β΄ να 

υποβάλουν προσφορές. 

 
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I της Ανακοίνωσης. 

 

1. Προϋπολογισμός: 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εφτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένων του Υ.Π.Α., όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

 

2. Κριτήρια αξιολόγησης: 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του Υορέα Διαχείρισης 

Λίμνης Παμβώτιδας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ανάθεση, θα πρέπει ο ανάδοχος να 

προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μετά από ενημέρωση από τον 

Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. 

 

 

3. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης: 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 31/12/2017. 
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4. Δικαιολογητικά: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Τπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 Έλαβαν πλήρη γνώση των Σεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 

 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

2. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας). 

 

 

 

 

Για το Δ.. του Υ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας 

O Πρόεδρος 

 

 

Σσουμάνης Πέτρος 
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Παράρτημα I: 

Ελάχιστες Απαιτούμενες Σεχνικές Προδιαγραφές 

Έργου 

 

Θα αντικατασταθούν όλοι οι κάθετοι δοκοί στήριξης με μεταλλικούς κοιλοδοκούς 

διαστάσεων 80x80mm πάχους 3mm και οι οριζόντιοι δοκοί (ποταμοί) με μεταλλικούς 

κοιλοδοκούς επίσης διαστάσεων 80x80mm πάχους 3mm.  

το ένα κιόσκι θα τοποθετηθούν και 3 στράντζες τετραγωνικής διατομής βαρέου τύπου 

διαστάσεων 40x40mm πάχους 2mm για τη στήριξη των ενημερωτικών πινακίδων.  

Η στήριξη των κοιλοδοκών στο έδαφος θα γίνει με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα 

30x30x30cm. 

Η αντικατάσταση των δοκών θα πρέπει να γίνει σταδιακά με χρήση σκαλωσιάς για τη 

στήριξη του υπάρχοντος υπόστεγου και για την αποφυγή ζημιάς σε αυτό.  

Η λοιπή ξύλινη κατασκευή του υπόστεγου θα πρέπει να μονταριστεί στη νέα μεταλλική 

κατασκευή. Οι ενώσεις θα πρέπει να γίνουν με υλικό αντοχής στην οξείδωση. 

Οι μεταλλικοί δοκοί και οι στράντζες που θα τοποθετηθούν, να επιχρησθούν με μίνιο και 

χρώμα σε καφέ απόχρωση, μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.  

Σα υλικά θα διατεθούν από τον εργολάβο. 

Αναλυτικότερα τα δύο τμήματα του Έργου: 

1) Μεταλλική βάση από κοιλοδοκό 80x80mm για υπόστεγο με διαστάσεις 4x6 μέτρα 

και ύψος 2,3μέτρα.  

Περιλαμβάνει: 

 10 κάθετους δοκούς μήκους 2,6 μέτρων 

 3 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 6 μέτρων  

 4 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 4 μέτρων  

2) Μεταλλική βάση από κοιλοδοκό 80x80mm για υπόστεγο με διαστάσεις 8,40x6 

μέτρα και ύψος 2,3μέτρα 

Περιλαμβάνει: 

 16 κάθετους δοκούς μήκους 2,6 μέτρων 

 4 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 6 μέτρων  

 4 οριζόντιους δοκούς (ποταμοί) μήκους 8,40 μέτρων  

 4 στράντζες βαρέου τύπου μήκους 1,30 μέτρων 

 2 στράντζες βαρέου τύπου μήκους 2,90 μέτρων 

 1 στράντζες βαρέου τύπου μήκους 8,40 μέτρων 



 
 Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68, Ιωάννινα, 2651021834, www.lakepamvotis.gr 

 

 

 

 

Για το Δ.. του Υ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας 

 

O Πρόεδρος 

 

 

 

Σσουμάνης Πέτρος 


