
                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & Α. Τ. 
ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ 

ΔΑΑΡΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑ 
 

  

Δοάμα        1  Δεκεμβοίξσ  2016 

  Αοιθ. ποχς : 19667 

 ΣITΛΟ : Εογαρία λήφηπ δξκιμαρςικώμ 
επιταμειώμ για ςξμ σπξλξγιρμό 
ξγκξμεςοικώμ & ποξρασνηςικώμ  
ρςξιυείχμ για ςη Μελέςη 
Ποξρςαρίαπ και Διαυείοιρηπ ςξσ 
Δημόριξσ Δαρικξύ σμπλέγμαςξπ 
Δσςικξύ Νέρςξσ για ςημ 
διαυειοιρςική πεοίξδξ 2017-2026 

 

  ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΜΠ 031 με ΚΑΕ 
2016ΜΠ03100002  
 
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΎ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

  
Σξ Δαραουείξ  Δοάμαπ ποξκηούρρει  σμξπςικό Διαγχμιρμό αμάδεινηπ αμαδόυξσ, για ςημ 
εκςέλερη ςηπ βξηθηςικήπ εογαρίαπ: Εογαρία λήφηπ δξκιμαρςικώμ επιταμειώμ για ςξμ 
σπξλξγιρμό ξγκξμεςοικώμ & ποξρασνηςικώμ  ρςξιυείχμ για ςη Μελέςη Ποξρςαρίαπ και 
Διαυείοιρηπ ςξσ Δημόριξσ Δαρικξύ σμπλέγμαςξπ Δσςικξύ Νέρςξσ για ςημ διαυειοιρςική 
πεοίξδξ 2017-2026 
Ο ρσμξλικόπ Ποξϋπξλξγιρμόπ ςηπ Δογαρίαπ αμέουεςαι ρςξ πξρό   ςωμ 32.942,00 €( εσοώ) με ΥΠΑ 
και υοημαςξδξςείςαι από πιρςώρειπ ΑΜΠ 031 με ΚΑΔ 2016ΜΠ03100002 ςξσ Ποξγοάμμαςξπ 
Δημξρίωμ Δπεμδύρεωμ 2016. Η καςαμξμή ςξσ παοαπάμω πξρξύ έγιμε ρύμτωμα με ςημ αοιθμ. 
107516/1983/1-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΒ7ΛΒ-3ΔΤ) Απόταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη   Αμ. Μακεδξμίαπ -
Θοάκηπ. 

Οι εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ μα παοαλάβξσμ  ςα ρσμβαςικά ςεύυη ςξσ διαγωμιρμξύ (Διακήοσνη, 
σγγοατή Τπξυοεώρεωμ, Οικξμξμική Ποξρτξοά κ.λ.π) από ςημ έδοα ςηπ σπηοερίαπ ςξσ 
Δαραουείξσ Δοάμαπ (Γοατείξ ΔΔΔ), μέυοι ςιπ 14-12-2016 , ημέοα Σεςάοςη.  
Πληοξτξοίεπ ρςα ςηλέτωμα 2521057824 -5, FAX επικξιμωμίαπ 2521057705, αομόδιξι σπάλληλξι 
για επικξιμωμία είμαι ξι κα Αομαξύςξγλξσ Γεχογία και κ. Κχμρςαμςιμίδηπ Παμςελήπ. 
     Ο διαγωμιρμόπ θα διεναυθεί ρςιπ 15 ςξσ μημόπ Δεκεμβοίξσ  ςξσ έςξσπ 2016, ημέοα Πέμπςη 
και ώοα 10 π.μ. (ώοα λήνηπ επίδξρηπ ποξρτξοώμ) ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ με ςημ 
σπξβξλή ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ με εμιαίξ πξρξρςό έκπςωρηπ ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ επί ςηπ ςιμήπ 
ςηπ μξμάδαπ (δξκιμαρςικήπ επιτάμειαπ) ςξσ ςιμξλξγίξσ, ρύμτωμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 125 
ςξσ Ν. 4412/2016.  
ε πεοίπςωρη πξσ θα απξβεί άγξμξπ ή αρύμτξοξπ ή αμ για ξπξιξμδήπξςε ρξβαοό λόγξ δεμ 
διεναυθεί η δημξποαρία ςημ 15-12-2016, ςόςε θα διεμεογηθεί ςημ 20-12-2016, ημέοα Σοίςη 
και ώοα 10π.μ. ρςξμ ίδιξ ςόπξ και με ςξσπ ίδιξσπ όοξσπ. 
ςξ διαγωμιρμό γίμξμςαι δεκςξί Δαρξλόγξι πξσ καςέυξσμ άδεια αρκήρεωπ επαγγέλμαςξπ από ςξ 
ΓΔΩΣΔΔ, εγγεγοαμμέμξι ή μη ρςξ Μηςοώξ Μελεςηςώμ ςξσ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΔΙ.  βάρει ςξσ άοθοξσ 4 παο. 
2 ςξσ Π.Δ. 437/81. 
Δικαίωμα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ , αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ρσμμεςέυξμςα ρςη 
διαδικαρία, έυξσμ: 
α) ρε πεοίπςωρη αςξμικήπ επιυείοηρηπ, ξ ίδιξπ ξ Δαρξλόγξπ 
β) ρε πεοίπςωρη μεμξμωμέμηπ Ο.Δ ή Δ.Δ , ξ μόμιμξπ εκποόρωπξπ ςηπ εςαιοείαπ ή 
ενξσριξδξςημέμξπ ξμόοοσθμξπ εςαίοξπ ςηπ εογξληπςικήπ επιυείοηρηπ, 
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γ) ρε πεοίπςωρη μεμξμωμέμηπ Δ.Π.Δ, ξ ενξσριξδξςημέμξπ επί ςξύςω διαυειοιρςήπ ςηπ 
δ) ρε πεοίπςωρη μεμξμωμέμηπ Α.Δ, ενξσριξδξςημέμξπ μέλξπ ςξσ Δ. 
ε) ρε πεοίπςωρη έμωρηπ ξικξμξμικώμ τξοέωμ είςε ξ κξιμόπ εκποόρωπξπ (πξσ ποέπει μα είμαι έμαπ 
εκ  ςωμ τξοέωμ, διξοιρμέμξπ με ρσμβξλαιξγοατικό πληοενξύριξ), είςε όλξι ξι τξοείπ μαζί 
 Σα δικαιξλξγηςικά πξσ ρσμξδεύξσμ ςημ ξικξμξµική ποξρτξοά, αμαγοάτξμςαι ρςημ Διακήοσνη 
ςξσ σμξπςικξύ  Διαγχμιρμξύ. 
Για ςημ ρσμμεςξυή ρςξ διαγωμιρμό δεμ απαιςείςαι η καςάθερη εγγσηςικήπ επιρςξλήπ.  
Σξ απξςέλερμα ςηπ δημξποαρίαπ θα εγκοιθεί από ςημ Δ/μρη  Δαρώμ Ν. Δοάμαπ. 

 
 

 Δ.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ 
Η Δαράουηπ  Δοάμαπ 

 
 
 

 Κωμρςαμςιμίδξσ  Δλιράβες 
Δαρξλόγξπ  με Α΄ Βαθμό 
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