
 

 

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ 
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΞΔΗΟΝ  
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ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ  

Ταρ. Γ/λζε : Πεξδηθάξε 1   
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Πιεξνθνξίεο : Διέλε Βαζηιεηάδνπ   

Τειέθωλν : 26823 62171   

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

    

 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

Η Γηεύζπλζε Τερληθώλ Έξγωλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πξέβεδαο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, πξνθεξύζζεη αλνηρηό 
ζπλνπηηθό δηαγωληζκό ζύκθωλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: 

«Αζθαληοζηρώζεις - καηαζκεσές ηετνικών ζηην Δ.Ν.19 Αρτάγγελος – Λεράιδα»  

 

1. Τν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ, κε πξνϋπνινγηζκό 55.620,07 € (δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ & ΔΟ, 

απξόβιεπηα θαη αλαζεώξεζε). 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ηωλ εγγξάθωλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα παξαιάβνπλ ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο από ηελ έδξα ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Έξγωλ ΠΔ Πξέβεδαο, νδόο Πεξδηθάξε 1, 

Πξέβεδα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 09:00 -13:00. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ εληύπνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ινγαξηαζκό ηξίηωλ απαηηείηαη ζεωξεκέλε εμνπζηνδόηεζε. 

Τα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγωληζκνύ (Γηαθήξπμε, ΤΔΥΓ, Τερληθή κειέηε θ.ι.π. εθηόο από ην έληππν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) δηαηίζεληαη θαη ζηε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πξέβεδαο 

www.preveza.gr  

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθωλα: 2682362171 θαη E-mail: e.vasileiadou@php.gov.gr, ππάιιεινο γηα επηθνηλωλία: 

Διέλε Βαζηιεηάδνπ. 

Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 24-06-2021 εκέξα Ξέμπηη θαη ώξα 10:00 πκ, (ιήμε ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ) κε ην ζύζηεκα πξνζθνξώλ κε ενιαίο ποζοζηό έκπηωζης ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ Ν.4412/2016 

ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Έξγωλ Π.Δ. Πξέβεδαο. 

3. Σην δηαγωληζκό γίλνληαη δεθηνί εκεδαπνί δηαγωληδόκελνη, κεκνλωκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην 

ΜΔΔΠ ή ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ. ζηελ θαηεγνξία νδνπνηίαο κε πξνϋπνινγηζκό 55.620,07 € (δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ & ΔΟ, 

απξόβιεπηα θαη αλαζεώξεζε), θαζώο θαη εκπεηξνηέρλεο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα έξγα θαηεγνξίαο 

νδνπνηίαο, όπωο θαη επηρεηξήζεηο πξνεξρόκελεο από θξάηε - κέιε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

Οηθνλνκηθνύ ρώξνπ θαη ηξίηωλ ρωξώλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 21 ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ ηεύρνπο δηαθήξπμεο 

ηνπ έξγνπ. 

Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από Πηζηώζεηο «ηέιε  άδεηαο νρεκάηωλ θαη ηέιε κεηαβίβαζεο απηνθηλήηωλ». 

4. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

 

 

 

Δζωη. Γιανομή 
1. Φ. Έξγνπ 

2. Φξνλνινγηθό Αξρείν 

 

 Ζ Γ/ΛΡΟΗΑ ΡΔΣΛ. ΔΟΓΥΛ 
 

 

 
ΦΗΙΗΑ ΟΔΞΑ 

ΞΝΙ.ΚΖΣ/ΘΝΠ 
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