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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου “.  «βελτίωση οδού Αγ. 

Νικόλαος – Γιάλτρα- Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε παράκαµψη Γιάλτρων (τµήµα 

παράκαµψη Γιάλτρων )» ”, µε προϋπολογισµό 10.500.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο 

συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, µε 

προϋπολογισµό 8.348.589,97€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απολογιστικά ασφάλτου 

και απρόβλεπτα), 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. Χαϊνά 102 - 

Χαλκίδα, µέχρι την  24/ 11/2011Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 

εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Α 

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22213 54165, FAX επικοινωνίας .22210 85141, αρµόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία Μ. Συρµακέζη 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 29/11/2011 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10 και το σύστηµα 

υποβολής προσφορών είναι ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του 

Ν.3669/08 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί  α)ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε 

κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες κα τάξεις του 

έργου, ήτοι     τάξεις 4η (αναβαθµισµένη), 5η και 6η  (η 6η µε έδρα το Νοµό )  

 

 

 

 



 στην κατηγορία  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ , β)αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 

τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το 

δηµοπρατούµενο. 

5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

166.971,80  ΕΥΡΩ κα ισχύος τουλάχιστον  (9) µηνών και ( 30 ) τριάντα ηµερών, µετά την 

ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι 

την    28/ 9  /2012 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  9 µήνες. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 766  

 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί1. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περ. 

Στερεάς Ελλάδος 2 

 
 
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 
 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

                                                 
1 ∆ιαγράφεται το µή ισχύον. 
2 Αναγράφεται η αρµόδια Προϊσταµένη Αρχή. 


