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  ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 
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ΣΜΗΜΑ  ΣΕΥΝΘΚΧΝ  ΤΠΗΡΕΘΧΝ 
------------------------------------------------ 

ΚΧΔ. ΦΟΡΕΑ: 23390 
Σατ. Δ/νζη: Κ. Καραμανλή και Ζαθείρη  Προς 
35100  Λαμία Εθημερίδες 
Αρμόδιος: Θ.Υαδούλης    1.Aσγή  - 2105231830 
Σηλέθωνο: 2231033850    2.Λαμιακός Σύπος  -  2231029331 
FAX: 2231045015     3. Πρωϊνά Νέα  - 22310-34244 
Ε-mail: xadoulis@deyalamias.gr  4. Γενική Δημοπραζιών  - 2105232584 
ΘΕΜΑ: Γεκνζίεπζε Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο 5. Φ.Ε.Κ.  - 2105234312 dds@et.gr 
ΥΕΣ.:  
 
 
 
 
 
 

 αο ζηέιλνπκε γηα δεκνζίεπζε κηα θνξά θαη κέρξη ηελ 12 – 2 - 2017 ηελ πεξίιεςε 
δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ "ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΔΙΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ" θαη παξαθαινχκε λα καο ελεκεξψζεηε ην ζπληνκφηεξν ζην FAX 
2231045015 γηα ηελ εκεξνκελία πνπ ζα γίλεη ε δεκνζίεπζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ο  Προϊζηάμενος Σ.Τ. 
σνημμένα 
Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο (1 ζει.) 
        Διον. Παναγιωηόποσλος 
           Πολιηικός Μητανικός 
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Κοινοποίηζη: 
1.  Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο (κε έλα αληίγξαθν αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο) 
 Πιαηεία Διεπζεξίαο - 35100 ΛΑΜΙΑ 
2.  Σ.Δ. Διιάδνο (κε έλα φκνην αληίγξαθν) 
 Καξαγηψξγε εξβίαο 2 - 10562 ΑΘΗΝΑ  
3.  Σ.Δ.Δ. – Σκ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο (κε έλα αληίγξαθν αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο) 
 Πιαηεία Διεπζεξίαο - 35100 ΛΑΜΙΑ 
4.  Γήκν Λακηέσλ (κε έλα φκνην αληίγξαθν) 
 Φιέκηλγθ θαη Δξ. ηαπξνχ - 35100 ΛΑΜΙΑ 
5.  α.  χλδεζκν Δξγνιεπηψλ Φζηψηηδαο (κε έλα αληίγξαθν αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο) 
 Καξατζθάθε 62 - 35100 ΛΑΜΙΑ 
     β.  .Π.Δ.Γ.Δ. Ν. Φζηψηηδαο (κε έλα αληίγξαθν αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο) 
 Ηζαΐα 1 - 35100 ΛΑΜΙΑ  
6.  Μέιε Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο: 

α.  Γηνλχζην Παλαγησηφπνπιν, πνι. κερ., πξντζη. Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
β.  Θεφδσξν Υαδνχιε, πνι. κερ., ππάι. ΓΔΤΑΛ 
γ.  .Γεκήηξην Αλησλίνπ, ει/γν κερ., ππάι. ΓΔΤΑΛ 
δ.  Βάην Υξηζηνδνιπινπ, ει/θφ κερ. Σ. Δ, ππάι. ΓΔΤΑΛ 
ε.  Γεκήηξην Μαληδάλα, Γεκνηηθφ χκβνπιν Γήκνπ Λακηέσλ, εθπξφζσπν ΠΔΓ 
ζη.  Δπάγγειν Μπινχλα. Α.Σ.Μ., εθπξφζσπν ΣΔΔ 
δ.  εθπξφζσπν εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ 

     Αλαπιεξσκαηηθνί: 
α.  Κσλζηαληίλνο Μειησξίηζαο, πνι. κερ., ππάι. ΓΔΤΑΛ 
β.  Γξεγφξηνο Απνζηνιφπνπινο, ρεκ. κερ., ππάι. ΓΔΤΑΛ 
γ.. Κσλζηαληίλνο Νανχκ, πνι. κερ. Σ.Δ., ππάι. ΓΔΤΑΛ 
δ.  Υξήζην θακαγθνχιε, ει/θφ κερ. Σ. Δ, ππάι. ΓΔΤΑΛ 
ε.  Γεκήηξην Κπξίηζε, Γεκνηηθφ χκβνπιν Γήκνπ Λακηέσλ, εθπξφζσπν ΠΔΓ 
ζη.  Δπάγγειν Μπνπξιή, Α.Σ.Μ., εθπξφζσπν ΣΔΔ 
δ.  εθπξφζσπν εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ 

7.  Σνηρνθφιιεζε  
 
Δ.Γ. 
1.  Σ.Τ./ Φ. Έξγνπ  
2.  Γηεχζπλζε  
3.  Λνγηζηήξην  
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  ΔΗΜΟΣΘΚΗ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ     Λαμία 7 - 2 - 2017 
ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ                                     
            Λ  Α  Μ  Θ  Α        Αριθ. Πρωη.: 660/Ε 
     ΣΕΥΝΘΚΗ  ΤΠΗΡΕΘΑ 

ΚΧΔ. ΦΟΡΕΑ: 23390 
 

Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η   Δ Θ Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 

1. H Γ.Δ.Τ.Α. Λακίαο, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: "ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΙΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ ", κε πξνυπνινγηζκφ 

1.500.000,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α) πνπ αλαιχεηαη ζε: δαπάλε εξγαζηψλ «πδξαπιηθά» 633.583,90€, δαπάλε 
εξγαζηψλ «νδνπνηία» 471.651,40€, γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 198.942,35€, 
απξφβιεπηα (15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ. + Ο.Δ.) 195.626,65€ θαη 
αλαζεψξεζε 195,70€. Φ. Π. Α. 345.000,00€. (Ωο πξνο ηνλ Φ.Π.Α. έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000) άξζξν 39 α παξάγξαθνο 4 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 
1 ηνπ λ. 4281/2014.) 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ιπ.) απφ ηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Λακίαο, νδφο Α. Παπαλδξένπ θαη Σ. Ιζαάθ, 
κέρξη θαη ηελ 3  - 3 - 2017. Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθφ κέζν ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο ΓΔΤΑ Λακίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.deyalamias.gr. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί 
θαηά ην ππφδεηγκα ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 22310 – 33850, FAX επηθνηλσλίαο 22310 – 45015, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα 
επηθνηλσλία θ. Θεφδσξνο Υαδνχιεο. 
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 7 - 3 - 2017 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ είλαη «κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» ηνπ άξζξνπ 95, παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε α) ηνπ 
Ν. 4412/16. 
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί 
4Α. Μεκνλσκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο: 
α. Δγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 2ε θαη άλσ ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο πδξαπιηθά θαη ζηελ 1ε θαη άλσ 
ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο νδνπνηία. 
β. Πξνεξρφκελνη απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηνπο 
θαινχκελνπο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 
γ. Πξνεξρφκελνη απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 
αλαγλσξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην 
δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο 
αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 
4Β Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη 
ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.  
4Γ Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο κηαο έλσζεο. Καηά ηα ινηπά 
εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ 
θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 30.000,00€ θαη 
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμε κελψλ θαη 30 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο. 
6. Σν έξγν εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζ. 5/2017 απ. ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην. 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2014 – 2020» ΟΠ 5000576, Κ.Α.: 
2016ΔΠ05610023. Πξνθαηαβνιή ζα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Λακίαο.  

           Ο Προϊζηάμενος Σ.Τ. 
 
 
        Διον. Παναγιωηόποσλος 
           Πολιηικός Μητανικός 
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