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Αριθ. Πρωτ. 23963Α/ΣΜ/σβ Αθήνα, 24 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 και των 
γραφείων του ΤΣΜΕ∆Ε» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθµ. πρωτ. 23963/19-10-2011 έγγραφό µας. 

  

Κύριοι,  

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, µε το οποίο σας επισηµαίναµε το πρόβληµα διάθεσης 
τευχών δηµοπράτησης από τις Αναθέτουσες Αρχές λόγω των απεργιών και καταλήψεων, 
παρακαλούµε για τη µαταίωση των αυριανών διαγωνισµών εξαιτίας των καταλήψεων των 
γραφείων έκδοσης εγγυητικών επιστολών του ΤΣΜΕ∆Ε, καθόλη τη διάρκεια της 
προηγούµενης εβδοµάδας έως και τις 24/10/2011. Όπως γνωρίζετε το ΤΣΜΕ∆Ε εκδίδει τη 
συντριπτική πλειοψηφία των Εγγυητικών Επιστολών συµµετοχής ιδιαίτερα στα µικρά έργα. 

  

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. ∆ΕΥΑ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

Για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ∆∆ Λαφυστίου και οικισµού Τσουκαλάδων, Α.Π. 
939», προυπολογισµού: 724.470,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και 
ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

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. 

 

16. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ ∆Ε ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

Για το έργο «Λειτουργία ΧΥΤΑ 3ης ∆Ε νοµού Πέλλας (ΧΥΤΑ Γιαννιτσών)», προϋπολογισµού:   
1.721.300,00 €, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Για το έργο «Ανακαίνιση θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων Εύβοιας, Α.Π. 5857», 
προϋπολογισµού: 565.000,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 20/10/2011 και 
ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 
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18. ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων, Α.Π. 070260», προϋπολογισµού: 800.000,00 €, µε 
ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

19. ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Για το έργο «Μελέτη-κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού ολοκληρωµένης φροντίδας στο Ο.Τ. 
344α, Α.Π. 33263», προϋπολογισµού:   3.021.000,00 €, µε ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι 
15 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού 25/10/2011. 

 
20. ∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών Στραβώνος και Ανωνύµων στο 
ΟΤ 203 στο δήµου Λαυρεωτικής, Α.Π. 21795», προϋπολογισµού:   934.800,00 €, µε ηµεροµηνία 
διανοµής τευχών µέχρι  20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

21. ∆ΕΗ 

Για το έργο «∆ιακίνηση 2,4 Χ 10(6) Μ(3) στ. λιγνιτικού κοιτάσµατος από τη βυθισµένη περιοχή 
Τ/∆ 6 του ορυχείου Αµυνταίου, ∆ιακ. 5316303/2011», προϋπολογισµού:   1.849.182,00 €, µε 
ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι  24/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
25/10/2011. 

 

22. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου 2011», προϋπολογισµού:   500.000,00 €, µε 
ηµεροµηνία διανοµής τευχών µέχρι  20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
25/10/2011. 

 

23. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Για το έργο «2ο υποέργο καθαρισµοί, αποµάκρυνση άχρηστων υλικών και βλάστησης, καθαίρεση 
επικίνδυνων τµηµάτων λιθοδοµών και αντιστήριξη, διαλογή, µεταφορά αρχαίων αρχιτεκτονικών 
µελών της πράξης Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού-
Άρεως Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του µουσείου Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης, Α.Π. ΥΠΠΟΤ/∆ΑΝΣΜ/93839/1955», προϋπολογισµού:   652.000,00 €, µε ηµεροµηνία 
διανοµής τευχών µέχρι  20/10/2011 και ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

24. ΕΥ∆ΑΠ  

Για το έργο «Εργασίες συντήρησης και σποραδικών επεµβάσεων στα υδραγωγεία µεταφοράς 
ακατέργαστου νερού, στους ταµιευτήρες και στις λοιπές εγκαταστάσεις αυτών, ∆ιακ. Ε 844», 
προϋπολογισµού:   4.434.150,00 €, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 25/10/2011. 

 

25. ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Για το έργο «Συνδέσεις ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή 
Θρακοµακεδόνων, Α.Π. 88893», προϋπολογισµού:   1.186.950,00 €, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής 
διαγωνισµού 25/10/2011. 


