
         
 

 

                                                                                     
 
 
 

Διακήρυξη: 2021.207/ΛΚΔΜ 
 
Έργο: «Κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, καθαίρεση, αποθήκευση εύχρηστων υλικών με 

παράλληλη αποξήλωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου της 
Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ». 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 
 
1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι παρακάτω 

τροποποιήσεις: 
 
Α. Του τεύχους 1 «Πρόσκληση σε  Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία»: 
 

• Το άρθρο 1 παρ. 1.3 ως εξής : 

              [«....1.3 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 13.09.2021 ημέρα  
Δευτέρα και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τους τρόπους κατάθεσης προσφορών που 
καθορίζονται στο τεύχος «Πρόσκληση» της σχετικής Διακήρυξης.  Προσφορές που 
κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική προθεσμία θα απορρίπτονται και δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση. 

 
              Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Αίθουσα Β-17 του 

Ισογείου του Νέου Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, 23οχλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – 
Πτολεμαΐδας, στις 14.09.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00  από την αρμόδια Επιτροπή 
που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το 
επιθυμούν.»...]. 

• Το άρθρο 3 παρ. 3.2.Γ.1 Απαιτούμενη εμπειρία ως εξής : 

[«3.2.Γ.1.1 Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ 
(Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) του αρμοδίου Υπουργείου 1ης  τάξεως 
και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή 1ης τάξεως και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις ………………………………. 

 
 3.2.Γ.1.2 Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, σε 
περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις οι οποίες να 
αφορούν σε εργασίες κατεδαφίσεων με συμβατικά μηχανικά μέσα και όχι με εκρηκτικά 
ή συναρμολογήσεων – αποξηλώσεων μηχανολογικού εξοπλισμού, και αθροιστικά να 
είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου 
του Διαγωνισμού, για το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει. …». 
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     Β.  Του τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία»: 

• Το άρθρο 6 παρ. 6.3.1.α Αποδεικτικά εμπειρίας ως εξής : 

                

                       [«α.1 Βεβαίωση εγγραφής του προσφέροντα στο ΜΕΕΠ τάξης 1ης και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή 1ης τάξεως και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ εφόσον 
είναι Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.»....]. 

 
2. Όλοι οι λοιποί όροι της Διακήρυξης, οι οποίοι δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα, 
εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. 

 
 


