
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Κερατέα, 09 / 04 /2020 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                                Αριθ. Πρωτ. :5862 
Υπηρεσία:                                    Τεχνική        ΠΡΟΣ :  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
Πληροφορίες:  Μαρία Ζωή Παπαθανάση   
Τηλέφωνο:  22993 20222                                                   
fax:  22990 67900   
e-mail:  papathanasi@lavrio.gr   
Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό που αφορά το έργο με τίτλο:      
             «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α Συστήματος 

88583 
Σχετ:   Αίτημα οικονομικού φορέα. 
Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις: 

1. Σε απάντηση  αιτήματος  διευκρινίσεων που τέθηκε από Οικονομικό Φορέα: Κατόπιν μελέτης των τευχών 
δημοπράτησης του έργου του θέματος, παρατηρούνται ασυμφωνίες μεταξύ των τιμών μονάδας, όπως αυτές 
περιγράφονται στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο μελέτης του έργου αντίστοιχα.  

  Σας πληροφορούμε ότι : 
 Για τους αριθμούς τιμολογίων : Δ-61, Ε-17, Ε-18, Ε-19, ΣΤ-2, οι ορθές τιμές, είναι αυτές που 
αναγράφονται στο έντυπο του προϋπολογισμού του έργου.  
 Για τον αριθμό τιμολογίου, Δ-125, για το οποίο εκ παραδρομής είχε παραληφθεί η αναγραφή του στο 
έντυπο των περιγραφικών τιμολογίων, θεωρήστε ότι αυτό συμπληρώνεται με την παρακάτω περιγραφή: 
 A.T.: Δ125 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01      Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων (GGG40 κλάσης C250).  
                                                Καλύμματα     από χυτοσίδηρο, κοινά (GGG40 κλάσης C250) 
Κωδικός Αναθεώρησης:          ΥΔΡ 6752 
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D= C250. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 1,85 
 

2. Σας διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 2.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης του έργου του θέματος αναφέρεται ότι    
«…Οι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι επισκέφθηκαν τον χώρο του έργου, ότι έλαβαν πλήρη 
γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του και ότι τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα.» 
Ο χώρος που βρίσκεται το κτίριο του έργου  είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο που 
θέλει να λάβει γνώση των συνθηκών. Επιπλέον λόγω της πανδημίας οι υπάλληλοι  της Τεχνικής 
Υπηρεσίας εργάζονται από το σπίτι.  
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά απαιτείται υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα ότι έλαβε γνώση 
όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του έργου και ότι τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα και όχι 
βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία. 

 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

 
Δημήτρης Λουκάς 
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