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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ 
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 
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Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 
Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ  ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ , προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :  
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 59.677,42€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ 
κλπ), από τα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, Φλέμιγκ & Ερυθρού 

Σταυρού, Λαμία (τηλ. 2231351035, FAX 2231022465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 
6/07/2020, με  την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού) ποσού δεκαπέντε 
(15) ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Ιουλίου του 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, οδός 
Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, τηλ. 22313-51035, στη Λαμία, με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , όπου οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής δαπάνης του τιμολογίου και προυπολογισμού της μελέτης ,σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/2016.  
 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.ΥΠ. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (59.677,42€). 

  β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω (γ) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Ενώσεις των  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 



 

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με κωδικό έργου Κ.Α. 30.7333.0044 στον    
προϋπολογισμό του Δήμου.  

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

     Προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική Διακήρυξη. 

              
                           Λαμία, 25-6-2020 

Κοινοποίηση 

1.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

   Νίκης 4 - 10248 - Αθήνα                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

2. Τεχνικό Επιμελητήριο Τμ. Ανατ. Στερεάς 

    Πλατεία Ελευθερίας - ΛΑΜΙΑ 35131                                           

3. Σύλλογο Εργοληπτών Φθ/δας 

    Σωκράτους 8 - ΛΑΜΙΑ 35132         Καραΐσκος Ευθύμιος 

4. Διαδικτυακός τόπος Δήμου Λαμιέων 

5. Μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

6. Γραμματέα της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

7. Τοιχοκόλληση. 

 


