ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ
Πλθρ.: Βαςίλθσ καμνζλοσ
Σαχ. Δ/νςθ: Αβζρωφ 3
Ιωάννινα Σ.Κ. 454 44
Σθλ.: 26513 61373
e-mail : vskamnelos@ioannina.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σο Σμιμα Κλθροδοτθμάτων του Διμου Ιωαννιτϊν ενδιαφζρεται να προχωριςει ςε εργαςίεσ που
πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε ακίνθτο που βρίςκεται επί οδοφ Κάνιγγοσ 1ΒΓ ςτα Ιωάννινα του
Κλθροδοτιματοσ Αλεξάνδρασ – Ελζνθσ Γκαςτι, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ.
Σο κλθροδότθμα Γκαςτι διακζτει δφο καταςτιματα ςτθν οδό Κάνιγγοσ 1 ΒΓ ςτα Ιωάννινα. Σο
μεγαλφτερο εκ των δφο καταςτθμάτων (Α) αναπτφςςεται ςε τρία επίπεδα. Σο ιςόγειο που ζχει μικτι
επιφάνεια 111,92 τμ και κακαρι 89,96 τμ, το πατάρι με κακαρι επιφάνεια 57,90 τμ και το υπόγειο με
μικτι επιφάνεια 81,53 τμ και κακαρισ 58,01 τμ.
Σο δεφτερο κατάςτθμα (Β) είναι μικρό, αναπτφςςεται ςε ζνα επίπεδο και ζχει εμβαδόν μικτό 23,40 τμ
και κακαρό 18,53 τμ.
Η μεγάλθ απόκλιςθ μεταξφ μικτισ και κακαρισ επιφανείασ που καταγράφεται
ςτουσ
προαναφερόμενουσ, χϊρουσ οφείλεται ςτο το κτίςμα είναι καταςκευαςμζνο με λικοδομι μζςου
πάχουσ 0,60 μ.
Σο πρϊτο κατάςτθμα (Α), αποφαςίςτθκε να μιςκωκεί από τον Διμο για τθν ςτζγαςθ δομϊν του,με
διαδοχικζσ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του (52/2019 & 40/2020). Η διαδικαςία
ολοκλιρωςθσ τθσ μίςκωςθσ του ακινιτου από το κλθροδότθμα είναι ςε εξζλιξθ.
το κατάςτθμα αυτό (Α), λόγω τθσ πολφχρονθσ χριςθσ του, παρουςιάηονται ςθμαντικζσ ηθμιζσ και
αλλοιϊςεισ του φορζα του. Για να ολοκλθρωκεί θ μίςκωςθ του καταςτιματοσ ςτον Διμο,
απαιτοφνται μια ςειρά εργαςίεσ και παρεμβάςεισ ςτον χϊρο ϊςτε να καταςτεί λειτουργικόσ.
Οι εργασίες αυτζς είναι οι εξής:
Ανακαταςκευι τθσ κατεςτραμμζνθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ.
Ζλεγχοσ και ανακαταςκευι τθσ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ, τθσ αντλίασ λυμάτων που
βρίςκεται ςτθν ςτάκμθ του υπογείου και πρόβλεψθ για τθν διαμόρφωςθ και λειτουργία δφο
WC με όλα τα απαιτοφμενα δίκτυα και είδθ υγιεινισ
Επζνδυςθ των διαβρωμζνων από τθν μακροχρόνια χριςθ επιφανειϊν των τοίχων και των
οροφϊν του καταςτιματοσ με γυψοςανίδεσ (κολλθτζσ & με ςκελετό).
Σοποκζτθςθ τριϊν (3) μονάδων κλιματιςμοφ για τθν κζρμανςθ και τθν ψφξθ του χϊρου
Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ςε δομικά ςτοιχεία του χϊρου, όπωσ θ τοποκζτθςθ μεταλλικϊν
κιγκλιδωμάτων ςτισ εςωτερικζσ ςκάλεσ (όπου λείπουν ι είναι επικίνδυνα), ενίςχυςθ με
μεταλλικοφσ κυλοδοκοφσ του παταριοφ και ςυντιρθςθ των βιτρινϊν του καταςτιματοσ.
Χρωματιςμοί του καταςτιματοσ.
Οι εργαςίεσ αυτζσ κα ομαδοποιθκοφν και κα γίνουν ςταδιακά ςφμφωνα και με τθν εξζλιξθ τθσ
διαδικαςίασ μίςκωςθσ του καταςτιματοσ, τον προχπολογιςμό του κλθροδοτιματοσ και τον
κακοριςμό τθσ χριςθσ του από τον Διμο και τθν οριςτικι διαμόρφωςθ – διάταξθ του χϊρου.
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΚΑΝΙΓΓΟ 1 ΒΓ ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΣΗ
Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Ανακαταςκευι θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ με άπλα ντουί και λάμπεσ.
Δφο μπριηεσ, γραμμι δικτφου, τθλεφωνικι γραμμι και μια παροχι
φωτιςμοφ ςε κάκε κζςθ εργαςίασ. Χωρίσ μπριηοδιακόπτεσ. Χωρίσ
φωτιςτικά. το υπόγειο νζοσ υποπίνακασ και βαςικζσ παροχζσ
φωτιςμοφ, δικτφου και τθλεφωνίασ. Χωρίσ ςποτ χωρίσ φωτιςτικά

Κατ’ αποκοπι.

Ανακαταςκευι υδραυλικισ εγκατάςταςθσ υπάρχον WC και νζα
υδραυλικι εγκατάςταςθ για νζο WC AMEA. Πλιρθσ διαμόρφωςθ δφο (2)
WC. Ζνα ΑΜΕΑ ςτο ιςόγειο και ανακαταςκευι παλιοφ ςτο υπόγειο.
Ζλεγχοσ αντλίασ λυμάτων(χωρίσ ανακαταςκευι ι αντικατάςταςθ)

Επζνδυςθ τοίχων με γυψοςανίδεσ
α. κολλθτι
β. με ςκελετό
Οροφζσ με γυψοςανίδεσ
το υπόγειο κα γίνει επιδιόρκωςθ των οπϊν από τα ςπότ που είχαν
αφαιρεκεί και όχι νζεσ γυψοςανίδεσ.

»

ΠΟΟΣΗΣΑ

--

4000.00

m2

100.00

12.00

1200.00

m2

230.00

18.00

4140.00

90.00

20.00

1800.00

m

2

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Ομάδα Α
Ποσόν 4.200,00 €

Ομάδα Β
Ποσόν 4.000,00 €

Ομάδα Γ
Ποσόν 7.140,00 €

Εργαςίεσ ενίςχυςθσ παταριοφ με κοιλοδοκοφσ
--

1000.00

1000.00

Ομάδα Δ
Ποσόν 1.500,00 €

καλωςιζσ, κάδοι, αποξθλϊςεισ κακαιρζςεισ
Κατ’ αποκοπι.

6

ΠΟΟΝ €
ΠΡΟ ΦΠΑ

4200.00

--

Κατ’αποκοπι.
5.

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ

Τγρομόνωςθ δϊματοσ με αςφαλτόπανο

Ο ΤΝΣΑΞΑ

m2

--

500.00

500.00

100.00

30.00

3.000

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

19.840,00
4.761,60
24.601,60
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Ομάδα Ε
Ποσόν 3.000,00 €

Παρακαλοφμε, αφοφ λάβετε υπόψθ τα παραπάνω όςο και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό για τισ
παραπάνω εργαςίεσ, να κατακζςετε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με οικονομικι προςφορά ζωσ τθν
Παραςκευι 09/04/2021 ςτο πρωτόκολλο του Διμου Ιωαννιτϊν, οδόσ Καπλάνθ -7- 2οσ όροφοσ
Ιωάννινα, με τθν ζνδειξθ: ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ / ΣΜΗΜΑ
ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΚΑΝΙΓΓΟ 1 ΒΓ ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΣΗ.
Για κάκε πλθροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν –Σμιμα Κλθροδοτθμάτων, ςτο τθλ.2651361373.
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΑΒΒΑ ΦΩΣΙΟ
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