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Τηλ.:

+3554 2228980, 2247323

E-mail:

ecocom-tirana@mfa.gr

FAX:

+3554 2228979

ΠΡΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:

Υπουργείο Εξωτερικών
- ∆ιπλ. Γραφείo κ. Πρωθυπουργού
-∆ιπλ. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού
- ∆ιπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ΟΣ & Εξωστρέφειας
- Γραφείακ.κ. Α΄& Β΄ Γεν. ∆/ντών
- Α3,Β1, B2& Β8∆ιευθύνσεις

Ε.∆.:

Πρεσβεία Τιράνων
- Υπ’ όψιν καςΠρέσβεως

ΘΕΜΑ:

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού ολοκληρωµένης παρέµβασης για τη βελτίωση της
πρόσβασης, των υπηρεσιών και των αστικών προδιαγραφών στην περιοχή της
παραλίας Palase–Drymadhes (βορείως Χιµάρας)

Σας γνωρίζουµε ότι το Αλβανικό Ταµείο Ανάπτυξης προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισµό για την
επιλογή αναδόχου, για το έργοολοκληρωµένηςπαρέµβασηςπρος βελτίωση της πρόσβασης, των υπηρεσιών
και των αστικών προδιαγραφών στην περιοχή της παραλίας Palase–Drymadhes (βορείως περιοχής Χιµάρας,
Ν. Αλβανία).
Ειδικότερα, το εν λόγω έργο προβλέπει την κατασκευή ενός πεζόδροµου κατά µήκος της παραλίας
Livadh, ενός δηµόσιου χώρου στάθµευσης εκτάσεως 7,430 m2 για τους περαστικούς των διακοπών, καθώς
και µια µαρίνα για γιοτ και σκάφη. Επίσης 500 µέτρα δρόµου θα κατασκευαστούν στη δηµόσια παραλία
Dhrale που βρίσκεται στο Palase, ενώ συγχρόνως θα δηµιουργηθεί δηµόσιος χώρος στάθµευσης. Στην εν
λόγω εγκατάσταση περιλαµβάνεται επίσης µια δηµόσια παραλία, η οποία παρέχει σκηνές, ντους, τουαλέτες
και ένα παρατηρητήριο.
Εξάλλου, στον παραλιακό δρόµο κατά µήκος της παραλίας του Livadhi, το έργο παρέχει πρόσβαση
στην περιοχή µέσω του υπάρχοντος δρόµου που χωρίζεται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, για κατοίκους
και παραθεριστές. Η είσοδος των κατοίκων θα πραγµατοποιείται µε δύο παρακαµπτήριες, εκ των οποίων η
µία θα είναι κοντά στην παραλία, η οποία είναι ήδη σήµερα λειτουργική σε ένα τµήµα.
Όσον αφορά την αύξηση του χώρου στάθµευσης στην περιοχή του Livadh για τους ηµερήσιους
παραθεριστές, αναµένεται να φιλοξενηθούν περί τα 136 οχήµατα (4-8 θέσεων) και 6 λεωφορεία (50 θέσεων).
Ταανωτέρω έργααφορούν σε εξ ολοκλήρου νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα κατασκευαστούν σε
φυσικό έδαφος, ενώ οι σχετικές παρεµβάσεις θα µετατρέψουν τις περιοχές αυτές σε παραλιακούς δρόµους
παρόµοιους µε τις ακτές της Μεσογείου, χωρίζοντας τις εισόδους των µονίµων κατοίκων από των τουριστών.
Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του έργου, σύµφωνα µε το τεύχος δηµοπράτησης, ανέρχεται σε 525
εκατ. ΑΛΛ. (~€4,237 εκατ.), ενώ οι εργασίες θα διαρκέσουν 10 µήνες.
Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 10 Νοεµβρίου2020 και ώρα 12:00µµ,στη
διαδικτυακή πλατφόρµαwww.app.gov.al.
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Ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το διαγωνισµό είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της
Α/Υπηρεσίας ∆ηµοσίων ∆ιαγωνισµών, υπό: http://www.app.gov.al/contract-notice/, µε Αριθµό
ΠροκήρυξηςREF-74337-10-07-2020.

Ο Προϊστάµενος

Σαράντης Μοσχόβης
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄
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