
 

            

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άνω Καλεντίνη, 01 Μαρτίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  Αριθ. Πρωτ.:     508 

Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού   

   

Ταχ. Δ/νση: Άνω Καλεντίνη Άρτας ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Τ.Κ. 470 44  (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 
Πληροφ: Νικόλαος Παππάς   
Τηλ: 26813 60811   
E mail: info@gkaraiskakis.gr   

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» (Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 153805) 

Σχετ.: 1) Με αρ. πρωτ. 450/22-02-2022 Διακήρυξη προμήθειας 

 2) Με αρ. πρωτ. 507/01-03-2022 έγγραφό μας.  

 3) Αίτηση της από 23-02-2022 επιτόπιας επίσκεψης ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό  

 

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2 iv) της με αριθ. πρωτ. 450/22-02-2022 

Διακήρυξης, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι λάβατε γνώση των τοπικών 

συνθηκών και με ίδια μέσα ελέγξατε την “προβλεπόμενη διαμόρφωση” καθώς και την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των νέων παιδικών χαρών στους οικισμούς 

Σκουληκαριάς, Μεσοπύργου, Καστανιάς, Γρέβιας και Αστροχωρίου του Δήμου Γεωργίου 

Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΣΧΕΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΣΓΔ) της 

ως άνω αναφερόμενης διακήρυξης, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με το ως άνω 

αναφερόμενο σχετικό με αρ. πρωτ. 507/01-03-2022 έγγραφό μας που αναρτήθηκε στον 

ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού.  

Δεδομένου ότι για τη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας του θέματος δεν 

απαιτείται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή που να πιστοποιεί 

την επιτόπια επίσκεψη, τα οικόπεδα που χωροθετούνται και στα οποία πρόκειται να 

κατασκευαστούν οι παιδικές χαρές είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο 

διαγωνιζόμενο χωρίς να οριστεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία επίσκεψης, κάνοντας 

χρήση των παρακάτω συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ 87 :  

Σκουληκαριάς  

Χ:263328,62   

Υ:4339147,87 

Μεσοπύργου 

Χ:270136,10   

Υ:4342562,99 

Καστανιάς 

Χ:267374,90   

Υ:4354130,06 

Γρέβιας 

Χ:273869,91   

Υ:4349332,50 

 

mailto:info@gkaraiskakis.gr


 

 

Αστροχωρίου  

Χ:266100,80 :  

Υ:4350161,43 

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων της 

Διακήρυξης, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το 

αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Επομένως, τυχόν επιτόπιος έλεγχος καλόν είναι να λάβει χώρα σε χρόνο που 

θα επιτρέψει την έγκαιρη υποβολή εκ μέρους σας τυχόν σχετικού αιτήματος παροχής 

διευκρινίσεων. 

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

  

  

  

  

 Παύλος Καρέζος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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