
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :  

 
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦ9 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΒΥΣΣΑΣ   π/υ 325.000,00 € . 
 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ-
ΓΕΜΙΣΤΗΣ» π/υ 378.187,61€ 

 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΟ-
ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΑΔΗΣ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ – ΒΡΥΣΙΚΩΝ,  π/υ 
300.000,00 €  

 
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥ-

ΚΟΦΗΣ – ΛΑΓΥΝΩΝ, π/υ 400.000,00 € 
 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΡΗ-
ΓΙΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ-ΠΕΤΡΑΔΩΝ-ΠΡΑΓΓΙΟΥ-Ν.ΨΑΘΑΔΩΝ» π/υ 380.000,00 € 

 
 
 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της με αριθμ. 260 /2015 από-
φασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να εκτελέσει τα παραπάνω έργα με τη διαδι-
κασία της απευθείας ανάθεση  με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 125 του Ν. 3669/2008 . 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 1.     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦ9 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΒΥΣΣΑΣ. 
 
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 325.000,00 € 
Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών  191.761,30 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 34.517,03 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)  
33.941,75 € 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 17/04/15 
 
Αριθμ. πρωτ. Η - 3145 
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Αναθεώρηση  4.007,55 € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  60.772,37 € 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 93.909.22  
€ και την κατηγορία εργασιών  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό  166.310.87€(δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 

 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή Βύσσας  του Δήμου Ορεστιάδας . 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με την μελέτη αυτή θα συντηρηθούν και θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες που 
προκλήθηκαν στο κυρίως ανάχωμα του ποταμού Έβρου στην περιοχή του κάμπου της Βύσ-
σας, περιοχή ΕΦ9. 

Οι πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2015 οι οποίες ήταν η συνέχεια αυτών του Δε-
κεμβρίου του 2014 είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή και καταπόνηση μεγάλου μέρους 

των αντιπλημμυρικών υποδομών του κάμπου  με αποκορύφωμα την ρήξη του κυρίως ανα-
χώματος του ποταμού Έβρου στην περιοχή του ΕΦ9 σε ένα κεντρικό ρήγμα μήκους τουλάχι-
στον 100,00μ καθώς και σε δυο μικρότερα μήκους περίπου 20,00 και 30,00 μέτρα το καθένα. 
 
 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ-
ΓΕΜΙΣΤΗΣ      

Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 378.187,61  € 
Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών  226.580,40 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.784,47 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
40.104,73€ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  70.718,01 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 76.364,36   
€ και την κατηγορία εργασιών  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό  231.105,24 €(δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα). 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του Πόρου και της Γεμιστής   του Δήμου Αλεξ/πολης 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ρηγμάτων στα υπερβλητά αναχώματα της 
περιοχής των αγροκτημάτων Πόρου και Γεμιστής και την αποκατάσταση των φθορών που 
υπέστησαν κατά τις πλημμύρες. Θα περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφών και επίχωσης των 
ρηγμάτων και μέρος των κρατήρων αυτών όπως και προστασία των πρανών των αναχωμά-

των στα σημεία όπου αυτή έχει καταστραφεί.  
 
 

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΟ-
ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΑΔΗΣ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ – ΒΡΥΣΙΚΩΝ,  π/υ 

300.000,00 € 
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 300.000,00  € 

Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών  175.514,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 31.592,52 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
31.065,98 € 

Αναθεώρηση 5.729,94 € 
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Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 56.097,56 € 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 193.812,17  
€ και την κατηγορία εργασιών  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό  44.360,33 €(δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 
 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του ποταμού Ερυθροποτάμου του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η παρούσα μελέτη θα περιλαμβάνει εργασίες για την έμφραξη των ρηγμάτων και την 

προστασία  του αναχώματος ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εισροή των υδάτων στα πα-
ρακείμενα αγροκτήματα. Συγκεκριμένα η παρέμβαση θα αφορά τις κάτωθι χωματουργικές 
εργασίες: 

α) Εκσκαφή χωματουργικού υλικού από δανειοθαλάμους. 

β) Μεταφορά των χωμάτων με ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα. 

γ) Διάστρωση τον χωμάτων στο σημείο του έργου για την διαμόρφωση της απαιτούμενης 
διατομής του αναχώματος με παράλληλη συμπίεσή τους.  

δ) Διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του αναχώματος με θραυστό υλικό 

 
 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥ-
ΚΟΦΗΣ – ΛΑΓΥΝΩΝ, π/υ 400.000,00 € 

 
Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 400.000,00  € 
Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών  239.494,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 43.108,92 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
42.390,44 € 
Αναθεώρηση 209,90 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 74.796,75 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 99.052,86  
€ και την κατηγορία εργασιών  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό  225.940,50 €(δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 
 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή της Λυκόφης και των Λαγυνών του Δήμου Σουφλίου. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με τις πρόσφατες πλημμύρες προκλήθηκαν στον κυρίως ανάχωμα του αγροκτήματος της 

Λυκόφης και των Λαγυνών εκτεταμένες φθορές. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν τρία ρήγμα 
και μερική καταστροφή του αναχώματος από την υπερπήδηση των υδάτων. Για την αποκα-
τάσταση των παραπάνω ζημιών για γίνουν εργασίες  εκσκαφών και επίχωσης των ρηγμάτων 
καθώς και εργασίες αποκατάστασης των φθορών του αναχώματος.  

 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΡΗ-
ΓΙΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ-ΠΕΤΡΑΔΩΝ-ΠΡΑΓΓΙΟΥ-Ν.ΨΑΘΑΔΩΝ  π/υ 380.000,00 € 

Προϋπολογισμός  
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 380.000,00  € 
Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών    223.069,00 € 
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Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)    40.152,42  € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)             
39.483,21€ 
Αναθεώρηση          6.238,46    € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας     71.056,91           € 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό  
239.298,81  € και την κατηγορία εργασιών  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό   63.405,82 
€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 
 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του Ρηγίου- Πυθίου-Πετράδων-Πραγγίου και Ν. Ψαθά-
δων. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Στην περιοχή Δήμου Διδυμοτείχου τα κυριότερα ρήγματα εντοπίστηκαν στα αγροκτή-

ματα Ρηγίου, Πυθίου, Πετράδων, Πραγγίου και Ν.Ψαθάδων με άμεση καταστροφική συνέπεια 
το πλημμύρισμα των ανωτέρω αγροκτημάτων και εμφανή πλέον προβλήματα καθυστέρησης 
ή ακόμα και αναβολής της καλλιεργητικής περιόδου του 2015 και τον οικονομικό μαρασμό 
των περιοχών.  Η άμεση αποκατάσταση των θραύσεων σε καίριες θέσεις αποτελεί επιτακτι-

κή ανάγκη και βασική προτεραιό 
  Η παρούσα μελέτη θα περιλαμβάνει εργασίες για την έμφραξη των ρηγμάτων και την 

ενίσχυση του αναχώματος ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εισροή των υδάτων στα παρακεί-
μενα αγροκτήματα. Συγκεκριμένα η παρέμβαση θα αφορά τις κάτωθι χωματουργικές εργασί-

ες: 
α) Εκσκαφή χωματουργικού υλικού από δανειοθαλάμους. 

β) Μεταφορά των χωμάτων με ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα. 

γ) Διάστρωση τον χωμάτων στο σημείο του έργου για την διαμόρφωση της απαιτούμενης 

διατομής του αναχώματος με παράλληλη συμπίεσή τους.  

δ) Λιθορρριπές σταθεροποίησης  βάσης αναχωμάτων μέσα σε ύδατα-κρατήρες 

δ) Διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του αναχώματος με θραυστό υλικό 

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας  κλειστό φά-
κελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, Ίωνος Δραγούμη 1 
68100 Αλεξανδρούπολη μέχρι την 22/04/2014  και ώρα 14: 30 μμ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει κλειστό φάκελο μόνο για ένα  από τα παραπάνω έργα.  Ο κλειστός φάκελος, 

στον οποίο θα αναγράφεται η επωνυμία του ενδιαφερομένου και ο τίτλος του έργου για το 
οποίο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους,  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει  τα ε-
ξής στοιχεία :  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΕΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦ9 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΒΥΣΣΑΣ 

 
 

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδί-
κτυο με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. 
Επισημαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται  το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) ολογράφως και αριθμη-
τικώς 

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
              Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
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 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ  και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον α-
νήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α2 και άνω για εται-

ρείες  για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.  
Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στην κατηγορία Α1 του ΜΕΕΠ για   
έργα κατηγορίας υδραυλικών με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 του 
Ν.3669/2008 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) . 

3. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τους 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθά-

ριση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης.  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ – 

ΓΕΜΙΣΤΗΣ 
1. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδί-

κτυο με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

Επισημαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται  το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) ολογράφως και αριθμη-
τικώς. 

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑΣ  και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανή-
κουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α1 και άνω για εταιρείες  
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.  

3. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τους 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθά-
ριση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης.  

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α-
ΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΑΔΗΣ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ – ΒΡΥΣΙΚΩΝ 

 
1. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδί-

κτυο με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. 
Επισημαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται  το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) ολογράφως και αριθμη-
τικώς. 

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ-

ΙΑΣ  και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανή-
κουν στην Α1  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α2 και άνω για εταιρείες  για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.  
3. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τους 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθά-
ριση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης.  
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 

ΛΥΚΟΦΗΣ – ΛΑΓΥΝΩΝ 
 

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδί-
κτυο με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008. 
Επισημαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται  το ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) ολογράφως και αριθμη-
τικώς. 

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑΣ  και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανή-
κουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α2 και άνω για εταιρείες  για 

έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.  
Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στην κατηγορία Α1 του ΜΕΕΠ για   έρ-
γα κατηγορίας υδραυλικών με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.3669/2008 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

3. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τους 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθά-

ριση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ-

ΤΩΝ ΡΗΓΙΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ-ΠΕΤΡΑΔΩΝ-ΠΡΑΓΓΙΟΥ-Ν.ΨΑΘΑΔΩΝ   
 

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο δι-
αδίκτυο με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του 
Ν.3669/2008. Επισημαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν ανα-
γράφεται  το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) 
ολογράφως και αριθμητικώς. 

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
        Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
       Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1  και άνω για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
 Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον α-
νήκουν στην Α1  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α2 και άνω για εται-
ρείες  για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.  

3. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τους 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκ-

καθάριση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδι-
κασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης για κάθε ένα έργο είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ει-
δικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε έργο θα πραγματοποιηθεί 

την 23 / 04 / 2015 και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, αφού παραδοθούν 
από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμά-
τευσης που έχει οριστεί.  
Για κάθε έργο: 

Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά  ανοίγονται από την Επιτροπή,  η οποία τα μο-
νογράφει και καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο 
φάκελο. 
 Στη συνέχεια  ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδι-

κασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζό-
μενων. Όλες οι οικονομικές προσφορές  καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις 
τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρό-

τερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής  και αποτελεί μέρος του 
πρακτικού της. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η επιτροπή απορρί-
πτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και 

καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
Η επιτροπή  ολοκληρώνει το έργο της αυθημερόν και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλε-
σμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέ-
λεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη. 

Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας, από το καθ’ ύλην 
κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου, η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος κοινοποιείται 
στο μειοδότη ο οποίος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  

 
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦ9 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΒΥΣΣΑΣ   π/υ 325.000,00 €  από το ενάριθμο 

2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531. 
 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ-

ΓΕΜΙΣΤΗΣ» π/υ 378.187,61€ από το ενάριθμο 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 
Π.ΑΜ.Θ 

 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΑΔΗΣ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ – ΒΡΥΣΙΚΩΝ,  π/υ 300.000,00 € από 

το ενάριθμο 2012ΣΕ03100000 της ΣΑΕ031  
 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΦΗΣ 

– ΛΑΓΥΝΩΝ, π/υ 400.000,00 € από το ενάριθμο 2014ΕΠ53100004 της ΣΑΕΠ 531  
 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΡΗ-

ΓΙΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ-ΠΕΤΡΑΔΩΝ-ΠΡΑΓΓΙΟΥ-Ν.ΨΑΘΑΔΩΝ, π/υ 380.000,00 € από το ενά-
ριθμο 2014ΕΠ53100004 της ΣΑΕΠ 531.  
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα αναρτηθεί α) στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ  β) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

γ) θα αποσταλεί  στο Επιμελητήριο Έβρου δ) θα αποσταλεί στον σύνδεσμο πτυχιούχων ερ-
γοληπτών δημοσίων έργων Ν. Έβρου, N. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης, Ν. Καβάλας , Ν. Δράμας, ε) στο 
περιφερειακό γραφείο ΣΑΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στ) στο ΤΕΕ Περιφερειακό 
Τμήμα Θράκης ζ) στο ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας  η) Στην Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ 

Νομού Έβρου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
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