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Αριθ. Πρωτ.23963/ΣΜ/κσ Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2011  
    

ΕΠΕΙΓΟΝ   Π Ρ Ο Σ  

∆ηµοπρατούσες Αρχές  

(Ως Πίνακα Αποδεκτών) 

    

ΘΕΜΑ: «Προβλήµατα στην χορήγηση τευχών από τις απεργιακές κινητοποιήσεις 
και καταλήψεις σε εγκαταστάσεις ∆ηµοπρατουσών Αρχών»  

 

Κύριοι,  

Όπως γνωρίζετε από την νοµοθεσία δηµοσίων έργων τίθεται χρονικό διάστηµα πέντε 
ηµερών προ της διεξαγωγής της δηµοπρασίας κατά το οποίο οι ενδιαφερόµενες εργοληπτικές 
εταιρείες δεν µπορούν να παραλάβουν τεύχη δηµοπράτησης των διαγωνισµών στους 
οποίους ενδιαφέρονται να συµµετέχουν.  

 

∆υστυχώς, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και των καταλήψεων σε Υπουργεία,  
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειες και άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, που 
λαµβάνουν χώρα κατά την τρέχουσα εβδοµάδα 17-21/10/2011 δεν είναι εφικτή η παραλαβή 
των τευχών δηµοπράτησης για πολλούς διαγωνισµούς, των οποίων η ηµεροµηνία 
διεξαγωγής τους είναι εντός της ερχόµενης εβδοµάδας 24-27/10/2011, αφού σε αρκετές 
περιπτώσεις το χρονικό διάστηµα που ο νοµοθέτης ορίζει για την παραλαβή των τευχών – 5 
ηµέρες πριν τον διαγωνισµό - δεν µπορεί να τηρηθεί, χωρίς υπαιτιότητα των 
ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων.   

 

Ως τούτου παρακαλούµε για την αντιµετώπιση του θέµατος µε την παράταση της 
ηµεροµηνίας χορήγησης των τευχών λόγω ανωτέρας βίας.  

 

Tέλος, µε αφορµή το παραπάνω διαδικαστικό πρόβληµα, τονίζουµε, για άλλη µία φορά, τη 
χρησιµότητα και αποδοτικότητα της ανάρτησης όλων των τευχών δηµοπράτησης (από τη 
πρώτη ηµέρα δηµοσίευσης της προκήρυξης) δωρεάν στο διαδίκτυο και σας ζητάµε να την 
εφαρµόσετε άµεσα. 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Για το έργο «Υπολοιπόµενες εργασίες σύνδεσης ευρείας παράκαµψης Πατρών (ΕΠΠ) µε την πόλη 
της Πάτρας µε κάλυψη του χειµάρρου ∆ιακονιάρη, Α.Π. οικ.2482/ΚΕ 1050», προϋπολογισµού: 
4.796.747,00 € µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 19/10/2011 και ώρα 15.00 και 
ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού την 25-10-2011. 
 

2. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

Για το έργο «Κάθετοι άξονες Εγνατίας Οδού-Λειτουργία και συντήρηση του τµήµατος του 
αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ ∆υτ.Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε 
επιλεγµένες θέσεις του τµήµατος Παναγιά-Κλειδί της Εγνατίας Οδού (2011-2015), αρ.αναφ. 
5101», προϋπολογισµού 16.000.000,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 19/10/2011 
και ώρα 16.00 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 
 

3. ΓΕΑ  

Για το έργο «Αποκατάσταση αντλιοστασίων ΑΧ Βέροιας (858ΑΚ) και ΑΧ Κοζάνης (857ΑΚ)-(ΕΚ-
431.Ν), ∆ιακ. 2111», προϋπολογισµού 3.850.000,00 € µε ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
25/10/2011. 
 

4. ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Για το έργο «Υδροηλεκτρικός σταθµός (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,9MW στη θέση υψηλή περιοχή κτηµάτων 
Βελβεντού στο ρέµα Λάφιστα του δήµου Βελβεντού νοµού Κοζάνης, Α.Π. 213», προϋπολογισµού: 
1.660.000,00 € µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού 25/10/2011. 
 

5. ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

Για το έργο «Ύδρευση Τ∆ Βλαχοκερασιάς-Κερασιάς», προϋπολογισµού: 1.000.000,00 € µε 
ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
25/10/2011. 
 

6.  ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ  

Για το έργο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας, Α.Π. 26526/27-9-2011», προϋπολογισµού: 
1.090.000,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού 25/10/2011. 
 

7. ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Για το έργο «Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάµενου δικτύου ακαθάρτων 
υδάτων δηµοτικής ενότητας Γέρακα, Αρ. Μελ. 20/2011», προϋπολογισµού: 1.223.850,00 €, €, 
µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
25/10/2011. 

 

8. ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Για το έργο «Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης ∆Κ Ανατολής, προϋπολογισµού: 
1.670.000,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού 25/10/2011. 
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9. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Για το έργο «Ανέγερση δηµοτικού σχολείου στην πολεοδοµική ενότητα Ευαγγελικών επέκταση 
(µετεγκατάσταση 5ου δηµοτικού σχολείου), Α.Μ. 7/11, Α.Π. 79462», προϋπολογισµού: 
3.500.000,00 € µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

10. ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Για το έργο «Ανάπλαση πεζοδροµίων των οδών Β.Ταβάκη και Καραολή ∆ηµητρίου δήµου Θέρµης, 
Α.Π. 36452», προϋπολογισµού: 4.701.400,00 € µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 
20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

11. ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Για το έργο «Βελτίωση οδού Καµαρίνας-Ωρωπού, Α.Π. 27580», προϋπολογισµού: 2.800.000,00 € 
µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
25/10/2011. 

 

12. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού Ν.Καρβάλης (Β φάση), Α.Π. 25697», 
προϋπολογισµού: 1.010.798,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και 
ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Για το έργο «Αποκατάσταση Ηγουµενείου και Τράπεζας Ιεράς Μονής Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
Κεχροβουνίου Τήνου», προϋπολογισµού 647.538,00 € µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 
21/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 24/10/2011. 

 

14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Για το έργο «Υπολειπόµενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγµατος Κόρης Γεφύρι 
νήσου Χίου, ∆ιακ. 1174/20β2/434.1/23-9-2011», προϋπολογισµού : 4.179.739,00 €, µε 
ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
25/10/2011. 

  

15. ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Για το έργο «Αστικές αναπλάσεις Πολυγύρου, Α.Π. Φ6στ/21939», προϋπολογισµού:   
3.610.788,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

 
 
 


