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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
1. Η Οικονομική Δπιηποπή Πεπιθέπειαρ Αν. Μακεδονίαρ – Θπάκηρ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ 

γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Ηλεκηποθωηιζμόρ ζηον Α’ κόμβο Κεσπόκαμπος Ν. Καβάλαρ», 
πξνυπνινγηζκνχ: 48.780,49 + 11.219,51 Φ.Π.Α. = 60.000,00 €. 

 Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηελ θαηεγνξία εξγαζηψλ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 
48.350,94 € (ρσξίο δαπάλε αλαζεψξεζεο θαη ΦΠΑ). 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο, Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Καβάιαο, νδφο Δζληθήο Αληίζηαζεο 20, Σ.Κ. 65110 GR, κέρξη ηηο 04-04-2013. Η δηαθήξπμε 
ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ππφδεηγκα ηχπνπ Β. 
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ηειέθσλν: 2513503337, θαμ επηθνηλσλίαο: 2513503377, αξκφδηα 
ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία θ. Παπαξγπξίνπ Μαξία. 

3.  Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 09-04-2013, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10 π.μ. (ιήμε παξάδνζεο 
πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ/νζηρ Σεσνικών Έπγων Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Καβάλαρ, νδφο 
Δζληθήο Αληίζηαζεο 20, Γηνηθεηήξην, 3νο φξνθνο, Γξαθείν 337-338 (ηει. 2513503337, 2513503338) 
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ην ΤΣΗΜΑ ΜΔ 
ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3669/08.  

4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

 Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   
α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ή Α2 ή 1η ηάξη, γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ. 

 Δπίζεο γίλνληαη δεθηέο θαη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηελ παξαπάλσ 

θαηεγνξία θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 

β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

(.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο 

απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ 

Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην 

δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

 Κοινοππαξίερ Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ 
κεηαμχ ηνπο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) (Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα 
θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ 
ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο. Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 
γξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπξαθηνχλ κε 
επηρεηξήζεηο ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ (βιέπ. άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ λ. 3669/08). 
(Δπηζεκαίλεηαη ε πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ ηΔ (απφθαζε 505/2007 ηεο Δπ.Αλαζη. ηΔ) θαηά ηελ 
νπνία θσιχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα επηρείξεζεο πνπ δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ ιφγσ θαησηάηνπ νξίνπ). 

 Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ 
ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη’ εθαξκνγή  ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3669/08 («θχξηα 
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θαηεγνξία»). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 967,02 Δςπώ 
θαη ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ έξι (6) μηνών και 30 ημεπών, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο, δειαδή 
ηνπιάρηζηνλ κέρξη 08-11-2013. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έξι (6) μήνερ απφ ηελ εκέξα 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ζην «Σεσνικό Ππόγπαμμα Πεπιθέπειαρ Α.Μ.Θ. 2013– 
ΚΑΠ Δπενδύζειρ Π.Δ. Καβάλαρ 80%». 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οικονομική Δπιηποπή Πεπιθέπειαρ 
Αναηολικήρ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ. 

8. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δε δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή αλ δηεμαρζεί 
κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε 
πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ΦΑΞ, πένηε (5) ηνπιάρηζηνλ 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα 
(10:00 π.κ.). Η ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο. 

 

  Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 

   

   

   

   

   

  ΓΡΑΝΑ ΑΡΥΔΛΑΟ 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο    

    Νίθεο 4 - 10284 ΑΘΗΝΑ 

2. Σ.Δ.Δ. Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

    Βφηζε 2 - 65403 ΚΑΒΑΛΑ 

3. χλδεζκνο Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

    Βεληδέινπ 40 - ΚΑΒΑΛΑ 

4. Γ.Σ.Δ. εξξψλ - Γξάκαο - Ξάλζεο - Ρνδφπεο - Έβξνπ 

5. Μέιε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
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