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     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ο ∆ήµος ∆ράµας προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ανοικτή δηµοπρασία 
(παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ - ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» 

                                            µε προϋπολογισµό 425.000,00 € 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε 
προϋπολογισµό 337.239,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) του 
προϋπολογισµού του έργου, αφαιρουµένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτησης από τη ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα µέχρι και τις 
02/08/2012  αντί τιµήµατος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονοµική υπηρεσία του 
∆ήµου ∆ράµας. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩ∆Ε  υπόδειγµα τύπου Β. 
Πληροφορίες  στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ράµας κατά τις εργάσιµες µέρες και 
ώρες στο τηλέφωνο 2521350712 , ΦΑΞ επικοινωνίας  2521023343, αρµόδιος υπάλληλος 
Μόσχου Αθανάσιος  e-mail: amosx@dimosdramas.gr 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας 
(δ/νση: Βερµίου 2 & 1

ης
 Ιουλίου-66100 ∆ράµα, στον 2

ον
 όροφο στο γραφείο της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών) την 07/08/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00  (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρµόδια επιτροπή. Το σύστηµα υποβολής  των προσφορών είναι το 
σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. β του άρθρου 4 του Ν.3669/2008. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. ∆ιαγωνιζόµενοι µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον 
ανήκουν  στην 1η τάξη, στην 2η τάξη και στην 3η τάξη  για  έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
καθώς και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
β. ∆ιαγωνιζόµενοι 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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα 
οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. ∆ιαγωνιζόµενοι προερχόµενοι από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται 
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 

∆ράµα  17/07/2012                            
Αριθ. Πρωτ.:43176 
 



Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  
6.745,00 €   και ισχύ τουλάχιστον έξι µηνών και τριάντα ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι µήνες . 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
στο πλαίσιο του ΕΠ  Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 ( ΕΣΠΑ 2007-2013). 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 
Ν3616/07 όπως τροποποιήθηκε µε το άρ Ν4072/12. 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
∆ράµας, σύµφωνα µε το Ν.3852/2010. 
 
   
                                                         Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
 
 
                                                        Κυριάκος  Χαρακίδης    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Α. Τοιχοκόλληση 
Β. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας  
Γ.  Να δηµοσιευτεί µια φορά 
      µε γραµµατοσειρά επτά (7) 
      στιγµάτων και µε διάστιχο 
      8.5 στιγµών χωρίς πλαίσιο (σύµφωνα µε την  
     αριθµ. 2/82452/0020/2008  
     (ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008) 
      στις εφηµερίδες: 
              1) «ΧΡΟΝΙΚΑ»                                                 
              2) « ΗΧΩ»                                               
              3) «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ»                                        
              4) «ΕΞΠΡΕΣ» 
              5) « ΚΕΡ∆ΟΣ » 
              6) «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ»                                                                                                                            


