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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
              ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Γ.Δ. Αν. Προγρ/σμού-Περιβάλλοντος & Υποδομών                                Αρ. Πρωτ. Η-1528/04-03-2013 
          Δ.Τ.Ε. της Περ. Ενότητας Έβρου        
 
 
                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
          
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης,  
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
προϋπολογισμού: 175.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από κατηγορίες  εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από 
την έδρα  της  Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου στην Αλεξ/λη, Ι. Δραγούμη 1,  μέχρι 13-6-2013 
   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 18  Ιουνίου 2013  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης 
προσφοράς), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “ με το σύστημα Προσφορά επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο  τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης»  σύμφωνα με το άρθ. 6   του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 12.  
4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν: α) στην Α2, 1η , και 2η  
τάξη εντός Νομού και δηλωμένο β) στην Α2 και 1η τάξη εκτός Νομού ,   για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ13    
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.957,21 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 
μήνες.  
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Αν. Μακεδονίας-
Θράκης 2007-2013 
7. Η ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 
αποφασίστηκε με την απόφαση με α.π. 2615/17-04-2013 του περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  
8. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί 
8.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ    
 
 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής περιφέρειας ΑΜΘ  

(Ο αντιπρόεδρος) 
 
 
 

Χριστοδουλίδης Γεώργιος  
 

 

                                                             
12    Ιδιαιτέρως επισημαίνετα ι ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και  των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν ο ι  

σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
13 Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητ ρώα. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται κατάλληλα ο όρος 

της Διακήρυξης. 

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ7ΛΒ-ΔΔΣ


