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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αρ. πρωτ. Η-  672 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
          

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. – Θράκης, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1075/27-12-
2012 απόφασή της, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή Εργοληπτικής 
Επιχείρησης για την κατασκευή του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  Ν. ΕΒΡΟΥ» 
      Το έργο κατατάσσεται στην  κατηγορία των εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 600.000,00€ με Φ.Π.Α. 
και 487.804,88 € χωρίς Φ.Π.Α. (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., δαπάνη ασφάλτου, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτα). 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από 
την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη), μέχρι 14-02-2013. 
   Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου “Β”. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  
Πούκη  Αναστασία.  
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-02-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό,  προσφορά με «επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης»  του Άρθρου 6 του Ν.3669 ΦΕΚ A116/18.6.2008 (ΚΔΕ.) 
4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
     Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι: 
          Α1) Τις τάξεις  1η , 2η  και  3η    εντός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
          Α2) Τις τάξεις  1η και 2η  εκτός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
      Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) , στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου (Μ.Ε.Ε.Π.) 
     Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω (Β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.  
5.   Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.539,24€ η οποία θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ η από Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους 
όρους που αναφέρονται στο αρθ. 27 παρ. 7 του Π.Δ609/85 και να απευθύνεται προς την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου και με 
ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
        Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.  
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιΐας Ανώνυμη Εταιρεία (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) με 
κωδικό αριθμό του φορέα 323 για την εκτέλεση του έργου και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
7. Η δαπάνη του έργου είναι εξασφαλισμένη σύμφωνα με την αριθμ.  Πρωτ. Δ3β/17/3-ΚΜ/25-01-2012 (ΑΔΑ: 
ΒΟΧΒ1-ΚΑΙ) Απόφαση Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης έργου, του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. Γεν. 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων, Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων, τμήμα 
Μελετών και Προγραμματισμού, με Κωδικό αριθμό του φορέα 323 και με το έγγραφο με αρ. πρωτ. Λ-8077/19-
11-2012  της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. 
και της συνημμένης γνωμάτευσης της, ότι δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης. 

                 
 ΚΟΜΟΤΗΝΗ      27-12-2012 

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής Α.Μ.Θ. 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7ΛΒ-Ι4Γ


