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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 

Τ.Κ.: 43132 

Πληροφορίες: Π. Τσεκούρας 

Τηλέφωνο: 2441354876 

Fax: 2441354804 

 

 

Καρδίτσα, 3 – 8 – 2020 

Αρ. πρωτ.: 11843 

 

ΠΡΟΣ: 

1.   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

      Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής 

και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

      Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών και 

Υπηρεσιών Πληροφορικής 

      Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 

Μη.Μ.Ε.Δ.  

2.   Δήμος Καρδίτσας 

      Δ/νση Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

     Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών & 

     Υποστήριξης Εξοπλισμού ΤΠΕ 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών 

επιτροπής διαγωνισμού έργου “Περιβαλλοντική Αναβάθμιση 

Περιβάλλοντος Χώρου Νέου Δημαρχείου και Αισθητική Σύνδεση με Άλσος 

Παυσιλύπου” 

 

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 221 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και 

στο άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών παρακαλούμε για τη δημοσίευση στον ιστότοπό σας των 

κάτωθι στοιχείων: 

Τίτλος έργου / μελέτης: Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Περιβάλλοντος 

Χώρου Νέου Δημαρχείου και Αισθητική 

Σύνδεση με Άλσος Παυσιλύπου 

Περιγραφή:  Γενική εκσκαφή του περιβάλλοντος χώρου σε 

βάθος περίπου 15 εκατ., σε κάθε είδους έδαφος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-

00, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, 

φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των 
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προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση 

και σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 Κόψιμο – εκρίζωση των μεγάλων δένδρων και 

απομάκρυνση αυτών. 

 Στον διάδρομο, όπου προβλέπεται να γίνει η 

επίστρωση με κυβόλιθους από γρανίτη , η 

εκσκαφή θα γίνει σε βάθος περίπου 45 εκατ. 

 Κατασκευή αποχέτευσης μέσα στον αύλειο χώρο 

με τσιμεντοσωλήνες D 400mm, τοποθετημένες 

στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση αυτών, 

κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916, από 

σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 

40 MPa με σήμανση CE, πλήρως εγκυβωτισμένες 

σε σκυρόδεμα C12/15 και φρεάτια υδροσυλλογής 

και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με 

επί τόπου έκχυση, σύμφωνα με την μελέτη και τα 

εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Έργων 

(ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής 

και εκροής και έτοιμα προς λειτουργία. 

 Επίστρωση του διαδρόμου με κυβόλιθους από 

γρανίτη διαστάσεων 10Χ10Χ10 cm χρώματος 

καφέ ή μαύρου (βασάλτης), με μαρμάρινα φιλέτα 

ενδιάμεσα πάχους 3 cm και πλάτους 10 cm και 

μαρμάρινα κράσπεδα, ημίλευκα, διαστάσεων 

15Χ24 cm. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κάδων 

απορριμμάτων αναρτώμενου τύπου, 

τραπεζοειδούς διατομής, από λαμαρίνα πάχους 

1mm με διάτρητη επιφάνεια στο πρόσθιο μέρος, 

με καπάκι και μεγάλη οπή για την ρίψη των 

απορριμμάτων, τοποθέτηση και στερέωση στις 

προβλεπόμενες θέσεις και κατασκευή πεζουλιών 

από σκυρόδεμα. 

 Ηλεκτροφωτισμός του αύλειου χώρου με 

φωτιστικά σώματα LED (συννημένα σχέδια και 

τεχνικές περιγραφές) και σιδηροιστούς, με την 

άοπλη βάση αυτού από σκυρόδεμα C16/20 για 
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την έδραση και στερέωση αυτών και με τα 

ακροκιβώτια για την είσοδο και έξοδο των 

καλωδίων. 

 Κατασκευή χώρου πράσινου με έτοιμα 

χλοοτάπητα σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02 . 

 Υπόγειο αυτόματο σύστημα άρδευσης με 

αυτόματο πιεστικό συγκρότημα με 

αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες γραναζωτούς, 

υδρολίπαντοι, ακτίνας 5-9m, 1/2΄΄ BSP, με 

βαλβίδα αποστράγγισης και επαγγελματικό 

προγραμματιστή άρδευσης. 

 Φύτευση νέων δένδρων κατηγορίας Δ3, Δ4, Δ5, 

Δ8 και Θ2 σε λάκκους διαφόρων διαστάσεων. 

Κατηγορία (σύμβασης): 2 (Έργο) 

Καλούμενες κατηγορίες: Οικοδομικά – Ηλεκτρομηχανολογικά – Πράσινο 

Κριτήριο Ανάθεσης: Βάσει κόστους (χαμηλότερη τιμή) 

Κόστος (προϋπολογισμός): 403.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

Κατάσταση Κλήρωσης: Εκκρεμής 

Τόπος διεξαγωγής κλήρωσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας, 

Σαρανταπόρου 140, 43132 Καρδίτσα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 

κλήρωσης: 

2020-08-04 

Ώρα διεξαγωγής κλήρωσης: 10:05 π.μ. 

 

 Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Βάιος Ελευθερίου 

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός 
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