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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 Σν Σ.Δ.Ι. ΛΑΡΙΑ, πξνθεξύζζεη δεκόζην αλνηρηό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 
«Αποκαηάζηαζη ζηαηικής επάρκειας και ανακαίνιζη παλαιών ζποσδαζηικών 
εζηιών»,  κε πξνϋπνινγηζκό  3.350.000,00 ΕΤΡΧ (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α). 
  

1. Σν έξγν ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ: α) θαηεγνξία  
Οηθνδνκηθώλ,   κε  πξνϋπνινγηζκό  1.852.884,03 ΔΤΡΩ (δαπάλε εξγαζηώλ, 
Γ.Δ. θαη Ο.Δ. θαη απξόβιεπηα), β) θαηεγνξία Η/Μ κε πξνϋπνινγηζκό 
838.195,80 ΔΤΡΩ (δαπάλε εξγαζηώλ, Γ.Δ. θαη Ο.Δ. θαη απξόβιεπηα).  

2.  Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ  ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ 
δηαγσληζκνύ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θ.ι.π)    από ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία  ( Γξαθείν  Μειεηώλ - Καηαζθεπώλ) ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο, νδόο 
Πεξηθεξεηαθή Σξηθάισλ, κέρξη 03-03-2011 θαη ώξα 10:00 π.κ - κε 12:00 
κ.κ θαηαβάιινληαο ηελ δαπάλε ησλ 20€. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη 
ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν από ηνλ Τπνπξγό ΠΔΥΩΓΔ ππόδεηγκα 
ηύπνπ Β΄. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2410.684419, fax: επηθνηλσλίαο 2410 
610980,    αξκόδηνο    ππάιιεινο    γηα     επηθνηλσλία θ. Απόζηνινο  
Καςήο.  

3. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 08-03-2011, εκέξα Σρίηη θαη ώξα 10 
π.κ. θαη ην ζύζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ 
ΠΟΟΣΑ ΕΚΠΣΧΗ ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ν. 3669/08.  

4. ηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί: Ηκεδαπνί δηαγσληδόκελνη κεκνλσκέλνη ή 
ζε  Κνηλνπξαμίεο εγγεγξακκέλνη ζην ΜΔΔΠ πνπ θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο 
θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη ηάμε 3ε θαη 4ε γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθά, 
θαη 5ε ηάμε Οηθνδνκηθά κε έδξα ηνλ Ννκό Λάξηζαο θαη 2ε θαη 3ε ηάμε γηα 
έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ, θαζώο θαη 4ε ηάμε κε έδξα ηνλ Ννκό Λάξηζαο. 
Δπίζεο θαη Κνηλνπξαμίεο κε όξην αλαβάζκηζεο πνπ πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 10, ηνπ άξζξνπ 16, ηνπ Ν.3669/08.    

5. Επιζημαίνεηαι: Η αλαγθαηόηεηα δήισζεο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε  κεηαμύ επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 21, ηεο 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, κε πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ δηαγσληζκό.                              
Σηο διαγωνιζμό δικαιούνηαι να ζυμμεηάζχουν: «Οη δηαγσληδόκελνη, θαη 
ζε πεξίπησζε Κ/Ξ ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα κέιε ηεο, ζα πξέπεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, λα δηαζέηνπλ νη ίδηνη ζε ηζρύ άδεηα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ (ακίαληνο), ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή λα 
ζπλεξγάδνληαη απνθιεηζηηθά κε επηρείξεζε ή θπζηθό πξόζσπν πνπ 
δηαζέηεη ηελ άδεηα απηή. Η ζπλεξγαζία απνδεηθλύεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή  
πξάμε πξόηαζεο θαη απνδνρήο ηεο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ην 
ππόςε έξγν. (Σχεη.:  Απόθαζη με αρθμ. Πρωη. Δ17α/419/5/ΦΝ 440 / 
19-11-2010)  

6. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ύςνπο 54.500,00 ΔΤΡΩ θαη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξώλ, 



κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ  
πξνζθνξώλ  είλαη  επηά  (7) κήλεο.  

7. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη κέξνο από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (θσδ. Έξγνπ 2009 Δ04300026 ηεο (ΑΔ 043) θαη 
κέξνο από ηνλ Σαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο (ΚΑΔ 9729) θαη 
ππόθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ 
Ν. 2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93).  

8. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ην πκβνύιην ηνπ ΣΔΙ 
Λάξηζαο. 

 
 Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΙ/Λ 
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