
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Βοίου θα πραγματοποιήσει σήμερα 22-12-2020 δημόσια ηλεκτρονική 

κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ, για τον ορισμό μελών της επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ  Δ. Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». 

 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi  100.000,00 

Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη 

Εργασιών……..............................................................................................………57.817,88€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ………....................................…… 

…..10.407,22€ 

Απρόβλεπτα  

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

…….10.233,76€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 

παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

............................................................. 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού...................... 

2.186,30€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 

4412/2016 δεν προβλέπεται. 

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Γαλατινή  Δήμου Βοΐου 
 
 
 
 



Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση με ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου 

βόρεια του Νεκροταφείου  Γαλατινής συνολικού μήκους περί τα 935 μέτρα. Σκοπός του 

έργου είναι η βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου για ασφαλέστερη 

προσβασιμότητα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  Η μεταφορά των τροφών και των 

προϊόντων  της παραγωγής, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες θα γίνεται χωρίς 

προβλήματα. Επιπλέον θα υπάρξει μείωση του κόστους μεταφοράς τροφών και προϊόντων,  

ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, ταχύτερη και 

ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και 

ασφαλούς προσπελασιμότητας στις κτηνοτροφικές και  γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη 

την διάρκεια του χρόνου και η βελτίωση και εκσυγχρονισμός των καλλιεργητικών μεθόδων 

(πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.ο.κ), συμβάλλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. 

Σημειώνεται ότι στην περιοχή εκτός των κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων, λειτουργούν 

πολλές μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων και η εύκολη πρόσβαση σ’ αυτές 

προσωπικού, μηχανημάτων και γενικά σε οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 

τους, είναι ζωτικής σημασίας και η βελτίωση των οδικών υποδομών συμβάλλει σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση. 

 
Η παρούσα δημοσιοποίηση - ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Βοίου. 
                                                           
 


