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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υ̟’ αριθ. 18/710/21-06-2013 Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του Άρθρου
175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Η̟είρου, εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια ̟ρόχειρου
διαγωνισµού για τον καθαρισµό δρόµων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Περιφέρειας Η̟είρου,
α̟ό θάµνους και κλαδιά ̟ου φύονται στα ερείσµατα και στις τάφρους α̟ορροής οµβρίων, για
την ασφαλή βατότητα των οχηµάτων εν όψει της θερινής ̟εριόδου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο
α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην ̟αραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας.
Η ανωτέρω δα̟άνη θα ανέλθει στο ̟όσο των 15.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
Οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή βατότητα των
οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως
Πρέβεζα και στην ̟αραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας. Μ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί
ο̟οιοσδή̟οτε τύ̟ος µηχανήµατος ̟ου φέρει νόµιµη άδεια, καθώς και χειροκίνητα
χορτοκο̟τικά – κλαδευτικά – αλυσο̟ρίονα µηχανήµατα, ώστε να γίνει έντεχνα ο καθαρισµός
των οδών α̟ό θάµνους και κλαδιά, µ̟ροστά και ̟ίσω α̟ό τα στηθαία ασφαλείας.
Οι εργασίες ̟ρέ̟ει να έχουν ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την
υ̟ογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη µελέτη (τεχνική ̟εριγραφή κ.λ̟.) του
̟αρα̟άνω ̟ρόχειρου διαγωνισµού, ό̟ως συντάχθηκε α̟ό τη ∆/νση Τεχνικών Έργων.
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών
στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Περιφέρειας Η̟είρου και την υ̟ογραφή του ̟ρωτοκόλλου
̟αραλαβής της, εγκαίρως και ̟ροσηκόντως του συνόλου των ανωτέρω υ̟ηρεσιών, α̟ό την
ειδική ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής της Περιφέρειας Η̟είρου, ̟ου συγκροτήθηκε για το σκο̟ό αυτό.
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Η συνολική ανωτέρω δα̟άνη ύψους δεκα̟έντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €)
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου
µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002 «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο
Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό
∆ίκτυο α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην ̟αραλιακή οδό ΠρέβεζαςΗγουµενίτσας (Παροχή υ̟ηρεσιών).
Η Α̟όφαση έγκρισης διάθεσης ̟ίστωσης και ορισµού α̟οφαινόµενων οργάνων είναι η
υ̟’ αριθ. Πρωτ. 57235/2438/14-06-2013, µε την ο̟οία εγκρίθηκε διάθεση ̟ίστωσης ύψους
δεκα̟έντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), σε βάρος των ̟ιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030
Η̟είρου µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002 «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό
∆ίκτυο Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό
Οδικό ∆ίκτυο α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην ̟αραλιακή οδό ΠρέβεζαςΗγουµενίτσας (Παροχή υ̟ηρεσιών), για τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού για
κατε̟είγουσες εργασίες θαµνοκο̟ής και κο̟ής κλαδιών σε όχθες και τάφρους α̟ορροής
όµβριων στο Ε.Ο.∆. α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην ̟αραλιακή οδό ΠρέβεζαςΗγουµενίτσας.
Ανακοινώνεται ότι µέχρι τη 10η Ιουλίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ̟.µ.
µ̟ορούν να κατατίθενται ̟ροσφορές α̟ό τους ενδιαφερόµενους στη ∆ιεύθυνση– Οικονοµικού
της Περιφέρειας Η̟είρου, Ταχ. ∆ιεύθυνση: ∆ιοικητήριο, Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, Γραφείο
232 – 1Ος όροφος (Υ̟όψη Κου Τσε̟έλη), για τον ̟ρόχειρο διαγωνισµό για καθαρισµό του
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην ̟αραλιακή οδό
Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας α̟ό θάµνους και κλαδιά ̟ου φύονται στα ερείσµατα και στις τάφρους
α̟ορροής οµβρίων. Η Ε̟ιτρο̟ή θα συνεδριάσει στις 10:00 την ιδία ηµέρα και στο ίδιο γραφείο
του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Η̟είρου.
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν αίτηση, µε συνηµµένους δύο φακέλους:
1. Φάκελο δικαιολογητικών, στον ο̟οίο θα ̟εριλαµβάνεται υ̟εύθυνη δήλωση µε θεώρηση
του γνήσιου της υ̟ογραφής του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ̟ου να δηλώνεται ότι
διατίθεται όλος ο α̟αραίτητος εξο̟λισµός και το ̟ροσω̟ικό για την εκτέλεση της
ανωτέρω εργασίας και ότι ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής ̟ροσφοράς για την εκτέλεση των ανωτέρων υ̟ηρεσιών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Συνηµµένα
►Μία µελέτη (τεχνική ̟εριγραφή κ.λ̟.)
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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ΕΡΓΟ : Συντήρηση και συµπλήρωση
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο
Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ : Συντήρηση &συµπλήρωση
πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ.
Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην
παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ @ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΤ6.4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα.

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος δηλαδή κοπή χόρτων και
ζιζανίων
α) στο χώρο µεταξύ των φυτών
β) σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί και
γ) σε επιφάνειες που υπάρχουν στηθαία
Αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισµα και απόρριψη τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι
απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και του µηχανήµατος για την πλήρη
εκτέλεση της εργασίας.
ΣΤ8 Καθαρισµός
ΣΤ8.1 Καθαρισµός χώρου φυτών
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά – φύλλα ξένα αντικείµενα κ.λπ.) αποµάκρυνσή
τους από τους χώρους που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ιωάννινα 17.6.2013
Ιωάννινα 17.06.2013

Μ.Ε.Π.Η.

Η συντάξασα

Η Αν. Προϊσταµένη
∆/νσης Τεχνικών Έργων
Ελένη Ξενάκη
Αρχιτέκτων µηχανικός

Βασιλική Παπαδηµητρίου
ΤΕ Γεωπονίας
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ΕΡΓΟ: Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ&ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υποέργo:Συντήρηση&συµπληρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
από Γεφ.Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό
Πρέβεζας- Ηγ/τσας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000 ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/α

ΜοΆρθρο
νάδα
Αναθεώρησης

Ποσότη
τα

Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο
ΠΡΣ-5371 Στρεµ.
µηχανηµα

290,00

35,00

10.150,00

280

5,00

1.400,00

α/α
Τιµολογ.

Είδος εργασίας

Τιµή
Μονάδας

Μερική

∆απάνη
Ολική

ΟΜΑ∆Α Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.

ΣΤ6.4
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ΣΤ8.1

ΣΤ8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισµός χώρου φυτών ΠΡΣ - 5390Στρεµ.

ΣΥΝΟΛΟ

11.550,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Φ.Π.Α 23%
ΣΥΝΟΛΟ Σ1
Ιωάννινα 17-06-2013
Η συντάξασα

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ιωάννινα 17-06-2013
Μ.Ε.Π.Η.
Η Αν. Προϊσταµένη

Βασιλική Παπαδηµητρίου

∆/νσης Τεχνικών Έργων

ΤΕ Γεωπονίας
Ξενάκη Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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11.550,00

11.550,00

3.450,00
15.000,00

