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Παλαιόχωρα, 14-09-2020 
   Αρ. Πρωτ.: 8672     

               ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών 
και Υπηρεσιών Πληροφορικής 
Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ 
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα 
(site-support@yme.gov.gr) 
 
 

Θέμα: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ -ΣΕΛΙΝΟΥ», προϋπολογισμού  100.806,45 € (άνευ ΦΠΑ)           

 

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου  προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό  µε ανοικτή διαδικασία για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μεταλλικής εξέδρας στο γήπεδο Καντάνου» 
προϋπολογισμού 100.806,45 € (άνευ ΦΠΑ) για έργα στις παρακάτω κατηγορίες:  

-  2ης ΤΑΞΗΣ και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην Α2 τάξη και άνω  
 

Το έργο αποτελεί το Υποέργο 5 της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης (Αριθμός ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 
2014ΕΠ00200007). Κύριος του έργου και Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου. 

 

  Το έργο περιλαμβάνει  μικρές διαμορφώσεις του χώρου στο σημείο έδρασης της εξέδρας 
με απομάκρυνση του επιφανειακού εδάφους σε πάχος 15-20εκ, διάστρωση με απόβαση 
και συμπύκνωση και στη συνέχεια διάστρωση με σκυρόδεμα C12/15 πάχους 20εκ, 
οπλισμένο με διπλή σχάρα από πλέγμα. Συναρμολόγηση της μεταλλικής εξέδρας από 
πλαίσια από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς, ενωμένα μεταξύ τους με τις απαιτούμενες 
κοχλιώσεις και κολλήσεις και  πακτωμένα με κοχλίες επί της βάσης από σκυρόδεμα. 
Κατασκευή δαπέδου κυκλοφορίας από ξυλεία (μαδέρια) πάχους 4,8εκ, κατασκευή 
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων από γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες 2,5’’.Τοποθέτηση 
πλαστικών καθισμάτων  

 
Παρακαλούμε  όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα  µε τις διατάξεις της  

παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

 
 

 
 

    Ο Αν. Προϊστάμενος της Τ.Υ. 
   του Δ. Καντάνου – Σελίνου   

 
 
 
 
 

 
 Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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