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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 
(1)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμ. Διακ. 6/2013 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει ανοικτό τακτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση λιανική 
τιμή όπως καθορίζεται από την Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα 
Εμπορίου, της ΠΕ Ξάνθης για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενό−
τητας (Π.Ε.) Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου και του 
ΚΕΔΔΥ) για το έτος 2014 προϋπολογισμού € 121.022,50 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε 
ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 
προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14.01.2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ξάνθης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών − 2ος όροφος 
Αίθουσα Συσκέψεων (κτίριο Διοικητηρίου).

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδή−
ποτε τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι 
αυτές θα κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι τις 11.00 π.μ. 
στις 14.01.2014 Προσφορές που κατατίθενται μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
δημόσια όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α΄ της 
6/2013 Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα 
παραρτήματα Α –Ε που επισυνάπτονται στην διακήρυξη 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στα τηλέφωνα 25413−
50394 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(2)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Π.Δ.Μ. προ−
κηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότη−
τας» για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ − ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΩ−
ΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 
(Δ124 έως το Δ128)» με προϋπολογισμό 800.000,00 ευρώ 
(με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από μία 
κατηγορία εργασιών και συγκεκριμένα την κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 637.841,57 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

1. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΣΑΕΠ 041 κ.ε. 
2006ΕΠ04100001, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34−37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α΄/24.8.93). Με την αριθμ. 1481/13/12.11.2013 απόφαση της 
Ο.Ε.−Π.Δ.Μ. εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου. 

2. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι για την αντι−
πλημμυρική προστασία του ποταμού Αλιάκμωνα στην 
περιοχή της Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα−
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, Καστο−
ριά 52100 (3ος όροφος, γραφείο 13), μέχρι την Πέμπτη 
16.01.2014 υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467350228, FAX επικοι−
νωνίας 2467022223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία Μιχαήλ Βασίλης.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.01.2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφο−
ρών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του 
άρθρου 6 «υποβολή προσφορών με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης» του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 
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και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (Fax) 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
5.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σύμφωνα με τους ισχύοντες 
περιορισμούς. 

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

5.2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώ−
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μετα−
ξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται στο ποσό 
των 12.756,83 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνο−
νται στην Δ\νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς και ισχύ 
έχουν όχι μικρότερη των (6) έξι μηνών και 30 ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ. 

8. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες 
σαράντα(240) ημερολογιακές ημέρες.

9. Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς 
και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατά−
ξεις του Ν. Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία 
αποστολής της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της 
Αναλυτικής Διακήρυξης.

Καστοριά, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 

F
(3)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 212137/5977

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότη−
τας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει 

ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑ−
ΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με προϋ−
πολογισμό 73.800,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε 
Π.Ε. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 2.01.2014. 
Η δια κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413 54930, FAX επι−
κοινωνίας 24410−25349. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07 Ιανουαρίου 
έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστη−
μα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του N. 3669/08 (KΔΕ).

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

πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.179,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΚΑΠ 
Π.Ε. Καρδίτσας

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

Καρδίτσα, 5 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

F
(4)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Αριθμ. 43070

Ο Δήμος ΜΕΣΣΗΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγω−
νισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση 
τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς για την υλοποίηση της εργασίας «ΑΠΟ−
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» συνολικής προϋπο−
λογιζόμενης δαπάνης 85.380,45€ με Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μεσ−
σήνης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νση: 
Δημάρχου Π. Πτωχού και Μεταμορφ. Σωτήρος, 24 200 
Μεσσήνη) την Παρασκευή, 27.12.2013, ενώπιον της επι−
τροπής διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00΄ και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 11.00΄. Το ύψος 
της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 4.269,03 € κατ’ 
ελάχιστον και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα−
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα με εμπειρία σε εργασίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή εργολήπτες Δημοσίων Έργων με εμπει−
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ρία σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ανεξάρτητος ορίου που είναι 
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα ή διαθέτουν 
πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική υπηρεσία 
του δήμου, αρμόδια υπάλληλος Χρυσούλα Γκουζούνη 
τηλ. 27223−60181. Αντίγραφο των τευχών διαγωνισμού 
χορηγείται από την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 
24−12−2013, ώρα 12:00, από την Σοφία Μαρκοπούλου τηλ. 
27223−60131 και Φαξ: 27220−22752. Η δαπάνη δημοσίευ−
σης της παρούσας, όσο και τυχόν επαναλήψεων, βαρύνει 
τον ανάδοχο (αρ.46 Ν. 3801/2009). 

Μεσσήνη, 5 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμ. 3140

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότη−
τα Ευρυτανίας, ύστερα από την απόφαση 2183/21.11.2013 
με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για 
την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή τεχνικών στον 
δρόμο Παλαιοκατούνα − Σίχνικο» προϋπολογισμού 
24.600,00 ευρώ με το ΦΠΑ, προκηρύσσει Δημόσιο Πρό−
χειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ−
σφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 για την εκτέλεση 
του παραπάνω Έργου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
24.12.2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δνσης 
Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός 
Κατσαντώνη 2).

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3669/08 γίνονται δεκτές:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς 
ως προς τα κατώτατα όρια καθώς και οι εγγεγραμμένοι 
στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (π. Νομαρχιακά 
Μητρώα) αναλόγου περιπτώσεως.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 

(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί−
ζεται σε 400,00 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ−
πολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την ανά−
λογη στρογγύλευση.

Το έργο προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ με το ΦΠΑ 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΠ 2013 Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδος, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γρα−
φεία της ΔΤΕ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, 
τηλέφωνο 2237352417, όπου και διατίθενται τα Συμ−
βατικά τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 
19.12.2013.

Καρπενήσι, 6 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ

F
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 45590

Ο Δήμος ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει την 
με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν. 3263/2004 επιλο−
γή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενίσχυση 
φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες 
προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος προσβασιμότητας 
σε αυτούς απο τους δημότες».

Προϋπολογισμός δημοπράτησης τριακοσίων δέκα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (314.000,00) € με αναθεώρη−
ση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 158/2013 μελέτη της Τ.Υ. 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου με προθεσμία περαιώσεως 
του έργου δέκα τέσσερις (14) μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο−
βληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώ−
σεων κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομα−
λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (Άρθρο 
4 παράγραφος 4β του Ν 1418/84 και του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 609/85.)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη−
μα, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 55 και ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής στις 14 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα 
έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα 
λήξεως προσφορών η 10:00 π.μ. 

Συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τα 
απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, δικαιούνται:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Εργοληπτι−

κών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2, 1η και 
2ης εντός και εκτός Νομού έδρας για έργα κατηγορίας 
Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει συμφωνία για τις 
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Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία δεν τηρού−
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη−
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι−
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κα−
τηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο αυτό να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
των 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε−
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στην δημοπρα−
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω−
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον δια−
γωνισμό, θα έχει χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 300 
ημερολογιακών ημερών (άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 
όπως ισχύει) και θα ανέρχεται στο 2% του προϋπο−
λογισμού της μελέτης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
ύψους 5.005,45 € και θα απευθύνεται στο Δήμο Αγίου 
Δημητρίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 
ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή.
Σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς, κα−

θώς και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται, 
διατίθενται από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, 
οδός Αγ. Δημητρίου 55. Πληροφορίες Τ.Υ. 3ος όρο−
φος τηλ. 2132007741 κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες 9.00− 13.00, μέχρι την Πέμπτη 9−1−2014 Aρμό−
διος υπάλληλος για επικοινωνία Αναγνωστοπούλου 
Σταματίνα.

Η Δήμαρχος 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθμ.: 78418

Περίληψη προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
για την «Παροχή τουριστικών υπηρεσιών έκδοσης ει−
σιτηρίων και μεταφοράς, φιλοξενίας, διατροφής, με−
τακίνησης και ξενάγησης στο πλαίσιο διοργάνωσης 
της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών για 
το έτος 2014».

Στο πλαίσιο της πράξης «Διοργάνωση της Πανεπι−
στημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών» στο Ε.Π. ΜΑ−
ΚΕΔΟΝΙΑΣ− ΘΡΑΚΗΣ με κωδικό Ο.Π.Σ. 303618, που είναι 
ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «07 − Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος, «Μακεδονία Θράκη 2007−2013», 
που συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και από Εθνικούς Πόρους.

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες − Παροχή 

Εγγράφων − Αποστολή των Προσφορών: Δήμος Σερ−
ρών, Κ. Καραμανλή 1, 62100 ΣΕΡΡΕΣ, τηλ 2321350137, 
Fax: 23210−83621, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Πουρπούρης 
Χρήστος, E−mail: pourpouris@gmail.com.

3. Είδος σύμβασης προμήθειας: Σύμβαση Παροχής 
Υπηρεσιών.

4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα 
Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη 2007−2013», που 
συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από Εθνικούς Πόρους.

5. Περιγραφή−αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο 
του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διορ−
γάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου για το έτος 2014. 
Με βάση την παραπάνω γενική περιγραφή οι ανάγκες 
και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που ο 
ανάδοχος θα προσφέρει είναι:

• 63510000 (Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και 
συναφείς υπηρεσίες), 

• 63512000 (Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτη−
ρίων και οργανωμένων εκδρομών),

• 55100000 (Υπηρεσίες ξενοδοχείων),
• 63514000 (Υπηρεσίες ξενάγησης), 
• 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών 

επιβατών)
• 55300000 (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φα−

γητού)
Κύριος του Έργου είναι η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο) 
Σερρών και ο Δήμος Σερρών είναι Δικαιούχος και φορέας 
υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με την από 14.10.2010 
Προγραμματική Σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ 
του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών.

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
είναι δεκτές προσφορές ανά τμήμα υπηρεσιών. 

7. Συνολικός προϋπολογισμός: ανέρχεται στο ποσό 
104.029,15 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβά−
νει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις των 
Αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης (αμοιβές, και 
άλλους φόρους, τέλη, κ.λπ.). Στον πίνακα που ακολουθεί 
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παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού προϋπολο−
γισμού ανά τμήμα 
Τμήμα παροχής 
υπηρεσιών

Προϋπολογισμός 
με ΦΠΑ

Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ

Υπηρεσίες έκδο−
σης εισιτηρίων 
(συμπεριλαμβάνεται 
η προμήθεια δια−
μεσολάβησης)

42.966,00 42.000,00

Υπηρεσίες  
φιλοξενίας
(συμπεριλαμβάνεται 
η προμήθεια δια−
μεσολάβησης)

27.310,50 27.000,00

Υπηρεσίες 
διατροφής 
(συμπεριλαμβάνεται 
η προμήθεια 
διαμεσολάβησης)

18.645,00 16.500,00

Υπηρεσίες
μετακίνησης 
(συμπεριλαμβάνεται 
η προμήθεια δια−
μεσολάβησης)

13.560,00 12.000,00

Υπηρεσίες 
ξενάγησης 
(συμπεριλαμβάνεται 
η προμήθεια 
διαμεσολάβησης)

1.547,65 1.258,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 104.029,15 98.758,25

8. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται για δύο (2) 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

9. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 
Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% 
του προϋπολογισμού του τμήματος του Έργου για το 
οποίο υποβάλλει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ. Αναλυτικά για τις υπηρεσίες έκδο−
σης εισιτηρίων 2148,30 €, για τις υπηρεσίες φιλοξενίας 
1365,53 €, για τις υπηρεσίες διατροφής 932,25 €, για τις 
υπηρεσίες μετακίνησης 678,00 € και για τις υπηρεσίες 
ξενάγησης 77,38 €. Συνολικό ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής 5201,46€. Με την υπογραφή της σύμβασης 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Κα−
λής Εκτέλεσης και επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής. 

10. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και ανα−
φορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Όπως στο τεύχος 
προκήρυξης.

11. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα−
ση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο 
τεύχος της προκήρυξης.

12. Είδος Διαδικασίας: Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
13. Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
14. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 

Ημέρα Παρασκευή 17.01.2014, ώρα 14:30 μ.μ. (προηγού−
μενη ημέρα του διαγωνισμού).

15. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης 
και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα από το Τμήμα 
Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, 
Σέρρες 62100 ή από τον ιστοχώρο: http://www.serres.gr. 
Η διακήρυξη στάλθηκε στις 06.12.2013 με ηλεκτρονική 
αποστολή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

16. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.

17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: τέσσερις (4) μήνες από την αναγραφόμενη 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

18. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της 
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο 
πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου 
της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
Ευρωπαϊκές συμφωνίες εφόσον: (α) Είναι εγγεγραμμένα 
στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς 
το αντικείμενο του διαγωνισμού, και β) Δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο τεύχος 
της προκήρυξης.

Ελάχιστη προϋπόθεση χρηματοοικονομικής ικανό−
τητας θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει 
μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των (3) τελευταίων ετών 
τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του 
τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά (μη συ−
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Ως ελάχιστη προϋπό−
θεση τεχνικής ικανότητας θεωρείται όταν προσφέρων 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα παρόμοιο 
έργο την τελευταία τριετία. 

19. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 20.01.2014 
και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων επί της οδού Κ. Καραμανλή 1, 
Τ.Κ. 62100, Σέρρες, Ελλάδα.

20. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. 
06.12.2013. 

Σέρρες, 6 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

F
(8)

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Αριθμ.: 27622

Ο Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει Ανοικτό, διεθνή δια−
γωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικο−
νομική άποψη προσφορά για το έργο «Ανάδειξη του 
ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χα−
νίων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 642.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδό−
χου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α΄ Μέρος 
της Διακήρυξης. Το βασικό αντικείμενο του έργου συνί−
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σταται στην κάλυψη υπαρκτών αναγκών ψηφιοποίησης, 
ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, και αξιοποίησης του πλού−
σιου πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτουν ο φορέας 
Πρότασης και τα εμπλεκόμενα Μοναστήρια και αφορά 
στην ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης για την ανά−
δειξη και προβολή των συλλογών που διαθέτουν αλλά 
και την παρουσίαση αυτών μέσω 3−D View υπηρεσιών. 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός πολιτιστι−
κού πληροφοριακού κόμβου, ο οποίος θα αναδεικνύει 
και θα αξιοποιεί την πολιτισμική μας κληρονομιά, ενώ 
παράλληλα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και 
πηγή ολοκληρωμένης πολιτιστικής πληροφόρησης και 
προβολής, εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο επιστημονικής 
αρτιότητας, ποιότητας και πολύγλωσσης παρουσίας 
του Νομού Χανίων. 

Η προβολή του Νομού Χανίων μέσω διαδικτύου θα 
συμβάλλει ενεργά στην ψηφιοποίηση και προβολή με−
γάλου πολιτιστικού υλικού, η οποία θα μπορεί να κάνει 
και χρήση του ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς αλλά και την προώθηση του Εκ−
κλησιαστικού τουρισμού, παρουσιάζοντας όχι μόνο τον 
πολιτιστικό – εκκλησιαστικό πλούτο αλλά και την 3−D 
παρουσίαση μοναστηριών ένα εργαλείο που προτρέ−
πει τον επισκέπτη της πύλης να επισκεφθεί από κοντά 
αυτούς τους Ναούς και Μοναστήρια. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγ−
χρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ−
μα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση 
CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26−10−2007 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και υλοποιείται από τον Δήμο Πλατανιά ως 
Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 373934.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προ−
σφορών ορίζεται η 23.01.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά−
στημα που βρίσκεται στο Γεράνι την 23.01.2014 ημέρα 
Πέμπτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που:

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμ−
φωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139) 
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους 
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συ−
νάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα 
κεφάλαια Β2 και Β3 της διακήρυξης αναφορικά με τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋπο−
θέσεις Συμμετοχής. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ−
γύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. ήτοι 32.100,00€. Ο χρόνος περαίωσης του 
έργου 8 είναι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα σταλεί για δημο−
σίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων στις 06.12.2013.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δια−
γωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρα−
σκευή και ώρες 10:00 έως 13.:00,από το γραφείο Προ−
μηθειών του Δήμου Πλατανιά. Αρμόδιος Γιακουμάκη 
Βαρβάρα Διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, τ.κ. 73014 
Τηλέφωνο: 2821083585.

Χανιά, 2 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος
Ι. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
F

(9)
ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. 1308 

1. Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ Ο.Τ.Α προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι−
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙ−
ΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑ−
ΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός του έργου περι−
λαμβάνει: 

α) δαπάνη εργασιών: 81.538,83€, 
β) Γ.Ε. και Ο.Ε.: 14.676,99€, 
γ) Απρόβλεπτα 15%: 14.432,37€, 
δ) Αναθεώρηση: 3.172,95€, 
ε) Φ.Π.Α. 23%: 26.178,86€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−

βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ Ο.Τ.Α. που βρί−
σκεται στην Πλαστήρα και Ρωμανού Κομμένο Μπεντένι 
στο Ηράκλειο Κρήτης, μέχρι τις 16.01.2014. Για τη συμ−
μετοχή στον διαγωνισμό θα σφραγίζονται τα έντυπα 
των οικονομικών προσφορών μέχρι και τις 16.01.2014 και 
ώρα 14:30 μ.μ. με καταβολή ποσού 10 (δέκα) ευρώ στο 
ταμείο της υπηρεσίας. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810−228203, FAX επικοι−
νωνίας 2810−288912, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
ΚΑΝΑΤΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Κτίριο της Διεύ−
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ Ο.Τ.Α που 
βρίσκεται στην Πλαστήρα και Ρωμανού Κομμένο Μπε−
ντένι στο Ηράκλειο Κρήτη στις 21.01.2014, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (περίπτωση άρθρου 5 του 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα−
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και σε ημέρα που θα 
οριστεί με πράξη της προϊσταμένης αρχής.

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

νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. Α2, 1ης, καθώς 



 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 6485

και 2ης τάξης εντός νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ−
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ καθώς και κοινοπραξία Α1 τάξη 
αναβαθμισμένη, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.212,96 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω−
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ Ο.Τ.Α. 

Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Αντιπρόεδρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

F
(10)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αριθμ. Διακ.: 362−Α175/4.12.2013

Ο φορέας ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
διενεργεί ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο την 
οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την ανάδει−
ξη αναδόχου του έργου «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑ−
ΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». Ο προϋπολογισμός είναι 352.330,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ημερομηνία λή−
ξης υποβολής των προσφορών είναι 28.01.2014 και ώρα 
11.00 π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 28.01.2014 και ώρα 11.00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής υπάρχουν.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι: Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του έρ−
γου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ύψους 10% του συμβα−
τικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ύψους 2,5% 
του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Η παράδοση θα γίνει στην έδρα της Εταιρίας 
Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ−
σφορές. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
Πόρους. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους 
της αναλυτικής διακήρυξης. Η διακήρυξη εστάλη στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την 06.12.2013.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή−
ρυξη δίδονται στο τηλ.: 2810−288708, fax: 2810−283754, 
e−mail: info@historical−museum.gr, url: www.ekim.gr, αρ−
μόδια υπάλληλος Βαγγελιώ Βιολάκη στο Τμήμα Διοι−
κητικής Υποστήριξης (Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00 – 
15.30), διεύθυνση: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 
Ηράκλειο, Κρήτη.

Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2013

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

(11)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

Αριθμ. Διακ.: 36

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας διενεργεί διεθνή 
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και 
εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με κρι−
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο−
νομικής άποψης προσφορά. Ο προϋπολογισμός είναι 
1.032.795,00 € με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής 
των σφραγισμένων προσφορών είναι η 24η Ιανουαρίου 
2014 και ώρα 14: 00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του δια−
γωνισμού είναι η 27η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00. π.μ. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% συμπεριλαμβα−
νομένου Φ.Π.Α. επί των προσφερομένων ειδών. Υπάρ−
χουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνεται στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας − Νοσηλευτική Μονάδα 
Άργους. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προ−
σφορά είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο−
δότηση είναι από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007−2013 και συγχρη−
ματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η πληρωμή θα γίνει εντός 
εξήντα (60) ημερών από την παράδοση των ειδών. Η δια−
κήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 3η Δεκεμβρίου 2013. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ: 27510 64172, 27510 64188 
fax: 27510 64170, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
www.gna.gr αρμόδιος υπάλληλος Απόστολος Μπενε−
χούτσος promithies@gna.gr στο τμήμα Προμηθειών, Κο−
ρίνθου 191 Τ.Κ. 21 200 Άργος. 

Άργος, 3 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ

F
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Αριθμ. 19593 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
προκηρύσσει Τακτικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙ−
ΜΩΝ (CPV 15000000−8) για ένα έτος και με δικαίωμα 
τρίμηνης παράτασης με κριτήριο κατακύρωσης τη με−
γαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % επί της 
τιμής των ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Γενι−
κού Νοσοκομείου Χανίων και των εξωτερικών δομών 
του (ψυχιατρικός τομέας) συνολικού προϋπολογισμού 
662.351,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Και αναλυτικά:
1. Είδη Παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα – κατεψυγμένα 

λαχανικά)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 211.821,25 ευρώ
2. Είδη Γάλακτος – Γιαουρτιού (γάλα νωπό, παστεριω−

μένο και μακράς διαρκείας, γιαούρτι από παστεριωμένο 
γάλα αγελάδας και πρόβειου)

προϋπολογισθείσα δαπάνη 62.813,00 ευρώ
3. Είδη οπωρολαχανοπωλείου
προϋπολογισθείσα δαπάνη 91.326,20 ευρώ
4. Είδη κρεοπωλείου κατεψυγμένα (μοσχάρι α/ο, κο−

τόπουλο, αρνί μπουτάκια)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.594,99 ευρώ



6486 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

5. Είδη κρεοπωλείου νωπά (αρνί, μοσχάρι α/ο μπούτι, 
χοιρινό μπούτι α/ο, χοιρινό μπριζόλες)

προϋπολογισθείσα δαπάνη 57.311,85 ευρώ
6. Πουλερικά νωπά (κοτόπουλα, γαλοπούλα)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 102.788,57 ευρώ
7. Είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα)
προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.200,73 ευρώ
8. Προμήθεια άρτου, Αρτοσκευασμάτων, Γλυκισμάτων
προϋπολογισθείσα δαπάνη 81.494,82 ευρώ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
27 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 
28 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την παραπάνω ημερο−

μηνία παρουσία επιτροπής.
Αναλυτικά η παραπάνω διακήρυξη βρίσκεται στη διά−

θεση όλων των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) 

Χανιά, 4 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Διοικητής 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 
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