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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1.  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την 506/2013 
απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ( Άρθρο 3 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την 
ανάθεση του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΄΄ Υποέργο: 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ" με προϋπολογισμό 780.000,00€ με Φ.Π.Α. 
 Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες α) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 434.297,79 € 
(δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά) και β) κατηγορία Οδοποιϊας με προϋπολογισμό 
169.543,66 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτά).  

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη, μέχρι     
01/08/2013 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Πούκη Αναστασία. 

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/08/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” 
του άρθρου 6  του Ν. 3669/08 

4.  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :  

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η &2η  τάξη καθώς και 3ης τάξης εφόσον έχουν 
έδρα το νομό,  για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων, Α2 & 1η τάξη καθώς 2ης τάξης εφόσον έχουν 
έδρα το νομό για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  

4.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου εφόσον ανήκουν στην  1η ,2η και 3η  τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων 
και  Α2 ,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ έργων και υπό τους όρους της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.3 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.351,74 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον εννέα  (_9_) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (_9_) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ)). 

6.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις από ΣΑΕ 031 με ΚΑΕ2012ΣΕ03100000  
7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
8.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. 

Μακεδονίας - Θράκης. 
 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
                                                                                                    

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7ΛΒ-05Α


