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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 10 Σεπτεµβρίου2013                    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 Αρ. Πρωτ.: 2438 

Ταχ. ∆/νση : Ταγµ. Παπακώστα 6   

Ταχ. Κώδικας : 47100   

Πληροφορίες : Ελένη Μέκιου   

Τηλέφωνο : 26813 63309   

Fax : 26810 27332   

E-mail : e.mekiou@php.gov.gr   

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση 

του έργου «Αντικατάσταση τµηµάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάµου», 

συνολικού προϋπολογισµού 520.000 €. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ (υπό πίεση), µε προϋπολογισµό 406.027,97 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ∆/νση Τεχν. Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγ-

µατάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, µέχρι 26.09.2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 

κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813 63309, FAX επικοινωνίας 26810 27332, υπάλληλος για ε-

πικοινωνία κ. Ελένη Μέκιου. Για τεχνικές διευκρινήσεις αρµόδιος υπάλληλος κ. ∆ηµήτριος Κα-

ριώρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τηλ. 2681363315. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 01.10.2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10:00 πµ, 

στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας (Ταγµατάρχη Παπακώστα 6 Άρτα) και το σύ-

στηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν 

3669/2008. 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι, εγγεγραµµένοι στο 

Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις  1η ή 2η  ανεξαρτήτως 

νοµού έδρας και 3ης εντός νοµού έδρας ή σε έναν δεύτερο επιλογής της  στην κατηγορία 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι µεµονωµένοι εγγεγ-

ραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ της χώρας των, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου. 

γ)Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι  εφόσον την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει παρόµοια έργα (ποι-

οτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο  στην χώρα τους όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

ΜΕΕΠ. δ)Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε ο-

ποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους υπό τον όρο του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν3669/08 και µε πο-

σοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας ε) Αναβαθµισµένες κοινοπραξίες εργο-

ληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν στην Α2  τάξη για έργα στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.121,00 
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ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγω-

γής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.  

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, είναι εν-

ταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 

2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). ∆ύναται να χορηγηθεί προκαταβολή. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονοµική Επιτροπή). 

 

Ο Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

Καχριµάνης Αλέξανδρος 
 


