
ΠΡΟΓΛΗΒΕΑΕ Α.Τ.Ε.Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΔΡΑ: ΧΑΡΜΑΙΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Οδός: Σωκράτους 16, Τ.Κ. 33100, Τηλ. & Φαξ. 22650 29762 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Καραολή και Δημητρίου 7, Αγ. Στέφανος Αττικής Τ.Κ. 145 65 
Τηλ.: 210 6217340 - Φαξ.: 210 8140972 - Ε Γ Π β ί Ι : ίητο@ρι·οιτιίίΗθ35-3τ60θ.§Γ -
5ΙΙΘ : \νν/νν .ρΓθΐη ϊ Ιήβ35 -3ΐθθθ . § Γ 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΛΑΜΙΑΣ 
Λήψη .2.ν±:.3.:3*^ 
Αριθ. Πρωτ. ..Ϊ95.0. 

Άγιος Στέφανος, 2 4 - 0 2 - 2 0 1 7 

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ 
Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ 

35133 ΛΑΜΙΑ 

Θ Ε Μ Α : Διευκρινίσεις σχετικά με το υπό δημοπράτηση από την υπηρεσία 
σας έργο με τίτλο "Κατασκευή Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ανατολικής 
Εισόδου Λ α μ ί α ς " 

Παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε την αρχή και το πέρας 
(Χιλιομετρικές θέσεις] των εργασιών για το υπό δημοπράτηση έργο με τίτλο 
"Κατασκευή Αντιπλημμυρικής προστασίας Ανατολικής Εισόδου Λαμίας" καθώς 
από τα διατιθέμενα σχέδια και τα συμβατικά τεύχη, αυτά δεν προσδιορίζονται 
ε π α ρ κ ώ ς . . 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ 

Αναστάσιος Μπίθας 
Πολιτικός Μηχανικός 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 1 1 : Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου. 

11.1. Τίτλος του έργου. 
0 τίτλος του έργου είναι: 

« Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ! ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ ΛΑΜΙΑΣ». 
11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου. 
0 συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.500.000,00 Ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) και αναλύεται σε 5 9 : 
Δαπάνη Εργασιών: 1.105.235,30€. 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 198.942,35€. 
Απρόβλεπτα 6 0 (ποσοστού 1 5 % 6 1 επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
195.626,65€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016, 
Αναθεώρηση: 195,70€. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 360.000,00€. Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του 
άρθρου 1 του ν. 4281/2014. 
11.3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Στην Λαμία Φθιώτιδας. 
11.4. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 6 2 Με την εργολαβία "Κατασκευή 
αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας" προβλέπεται, κυρίως, να κατασκευαστεί ο 
αγωγός ομβρίων της οδού Στυλίδας, στη Λαμία στο τμήμα της που πλημμυρίζει κατά την διάρκεια 

Ι^πό^το ν^οικισμό ^ΜεγάΤΙς^Βρύ^σ^^ παρατηρούνται τα 
πλημμυρικα φαινόμενα. Ταυτόχρονα και ως συνοόα έμγΐχ θα κατασκευαστούν - αντικατασταθούν 
τμήματα αγωγών ακαθάρτων και ύδρευσης ώστε να αποφευχθεί η μελλοντική επανεκσκαφή του 
οδοστρώματος στο τμήμα αυτό του δρόμου. Τέλος με την εργολαβία προβλέπεται η αποκατάσταση 
του οδοστρώματος σύμφωνα με υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη. Το έργο ανήκει στις κατηγορίες 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (εκτιμώμενη δαπάνη 859.892,78€) και ΟΔΟΠΟΙΙΑ (εκτιμώμενη δαπάνη 640.107,22€). 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δηυοπρατούυενων έργων δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται (και προβλέπεται από την 
παρούσα διακήρυξη), μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016 6 3 . 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 
• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών 
του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 
τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 
τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός των έργων 
στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται 
από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν 
παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία μετά την έκδοση της θα έχει 
εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 
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