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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
15η Μ/Π ΤΑΞΠΖ «ΠΥΞΟΣ»

Αριθμ. διακ. 2/2013

Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός 
Διαγωνισμός προμήθειας Μη Τυποποιημένων Ειδών 
ΚΨΜ, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων − Ανεξ. Υπομά−
δων της 15ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ «ΠΥΞΟΣ». 

Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:
Παραλαβή των όρων του διαγωνισμού από τους 

υποψήφιους μειοδότες από 20 Μαΐου 2013 μέχρι 10 
Ιουνίου 2013.

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με 
την οικονομική προσφορά και τα απαραίτητα δικαιο−
λογητικά) με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης του εν 
λόγω διαγωνισμού στην 15η Μ/Π ΤΑΞΠΖ «ΠΥΞΟΣ»/4ο 
ΕΓ μέχρι 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00. Αποσφράγιση 
των προσφορών την 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 στη 
ΛΑΦ Καστοριάς.

Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών την 21 Ιουνί−
ου και ώρα 11:30 στη ΛΑΦ Καστοριάς.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυ−
δρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 
118/07 (ή είναι εκπρόθεσμες) δε θα γίνονται αποδεκτές.

Τυχόν επανάληψη του διαγωνισμού θα πραγματοποι−
ηθεί την 25 Ιουνίου και ώρα 11:00, στη ΛΑΦ Καστοριάς, 
με αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η ετήσια εκτιμώμενη δαπάνη συνολικά, ανέρχεται 
στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€), πε−
ρίπου.

Οι συμβατικές υποχρεώσεις των προμηθευτών θα 
είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτα−
σης μέχρι δύο μεμονωμένων τριμήνων, με τους ίδιους 
όρους και την ίδια τιμή, με τη σύμφωνα γνώμη και των 
δύο συμβαλλόμενων μερών.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (08:00 έως 14:00) από την 15η Μ/Π ΤΑΞΠΖ 
«ΠΥΞΟΣ»/4ο Επιτελικό Γραφείο, Στρδο «Αγ. ΜΕΤΑΞΑ», 
Καλλιθέα Καστοριάς, ΤΚ 52100, Καστοριά. Πληροφο−
ρίες στα τηλέφωνα 24670−29572, 29573 (εσωτ. 1140−2). 
Τηλέφωνο FAX 24670− 23655.

Ο Διοικητής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 

F

(2)

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Αριθμ.: 12567

1) Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό διαγω−
νισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΔΩΝ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» προϋπολογισμού: 1.537.500,00 € (με 
Φ.Π.Α.) 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ−
μα «Δυτική Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι » του 
Ε.Σ.Π.Α. με κωδικό MIS 393154.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ−
ΚΑ.

2) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα 
τύπου Β΄.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Μελέτη, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδια, 
κ.α.), από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών Δήμου Ναυπλιέων κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες με απόδειξη καταβολής 50,00 € στην οικο−
νομική υπηρεσία του Δήμου μέχρι και τις 23/05/2013 
ημέρα Πέμπτη έως τις 13:00 (υπεύθυνος υπάλληλος 
Γεωργίου Ιωάννης, τηλ.: 27520−97807 και 27520−97808 
και fax: 27520−97809). 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατά−
στημα του Δήμου Ναυπλίου (Πλατεία Τριών Ναυάρχων 
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– Ναύπλιο Τ.Κ.211 00) στις 28 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστη−
μα υποβολής προσφορών είναι: «σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», του άρθρου 6 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4) Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
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 2η, 3η τάξη για Εργολη−
πτικές Επιχειρήσεις εκτός νομού και 2η, 3η, 4η τάξη για 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εντός νομού ή ένα δεύτερο 
νομό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και εφόσον 
ανήκουν στην Α2, 1η, 2η τάξη για Εργοληπτικές Επι−
χειρήσεις εντός και εκτός νομού για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

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 επίση−
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 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 αναγνωρι−
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη.

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. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύ−
πτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ−
μένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
…………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ−
θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή−
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ−

μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται 
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.000,00  
ευρώ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) και ισχύ του−
λάχιστον 210 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες.

6) Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου 
έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφα−
σίστηκε με την αριθμ.4635/24−12−2012, ΑΔΑ: Β4ΜΓ7Λ1−
Δ8Π, απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, και 
οι πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου αναγράφο−
νται στην ΣΑΕΠ 0268 της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
με κωδικό πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ02680050 και θα αποδίδο−
νται στον Τελικό Αποδέκτη μέσω της Ταμειακής Υπη−
ρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου 
Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του παραρτήματος 
ΙΙΙ του Ν. 3845/2010). Η προέγκριση Δημοπράτησης δό−
θηκε με το υπ’ αρ. 1808/23−04−13 έγγραφο Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Πελ/σου.

 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά−
δοχο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 
του Ν. 4072/11−4−2012(ΦΕΚ86Α)

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων.

Ναύπλιο, 8 Μαΐου 2013

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθμ. διακ. 90/2013

Ο Δήμος Καλλιθέας διενεργεί επαναληπτικό πρό−
χειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι−
σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΣΑΚΚΩΝ ΚΑ−
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας μαζί με τον Φ.Π.Α 
23% είναι 33.000,00 ευρώ η ημερομηνία λήξης υποβο−
λής των αιτήσεων παραλαβής τευχών είναι 17/5/2013 
και ώρα 14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγω−
νισμού είναι 20/5/2013 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου Καλλιθέας γραφείο 306 (Μα−
ντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα). Eιδικοί περιορισμοί συμ−
μετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής θα ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπ/
νου του Φ.Π.Α.), για το σύνολο της προμήθειας. Η πα−
ράδοση θα γίνει στη Διεύθυνση Καθαριότητας του 
Δήμου Καλλιθέας. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Δεν γίνονται δε−
κτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι 



 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2249

από Ιδίους Πόρους του Δήμου στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Καλλιθέας έτους 2013, με Κ.Α. 20.6635.0002. 
35.6635.0002, 45.6634.0001. Η πληρωμή θα γίνει τμημα−
τικά ή συνολικά, μετά την παραλαβή των ειδών από 
την αρμόδια επιτροπή.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 210 9417000, fax: 210 9431070, 
αρμόδιος υπάλληλος Παν. Σακελλαρόπουλος, διεύθυν−
ση Ελ. Βενιζέλου 270, 176 75 Καλλιθέα.

Καλλιθέα 8 Μαΐου 2013

Ο Αντιδήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Αριθμ. 15387

Ο Δήμος Γαλατσίου επαναδιακηρύττει ότι:
1) Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγι−

σμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς: με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του Τιμολο−
γίου μελέτης, η εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων» – 
Αριθμός Μελέτης: 23/2013, Προϋπολογισμού δαπάνης 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (70.000,00) €.

2) Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους 4 – Γαλά−
τσι), ενώπιον τριμελούς επιτροπής την 21η του μηνός 
Μαΐου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης παράδοσης−
προσφορών την 10:00 π.μ. 

3) Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις αναλόγου τάξης Α1, Α2, 1η για έργα κατη−
γορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, καθώς και κάτοχοι πα−
λαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται 
αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες του ΜΕΕΠ 
αναλόγου τάξης.

4) Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ.

5) Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προ−
ϋπολογισμού του έργου, σε εγγυητική επιστολή ανα−
γνωρισμένης Τράπεζας ή γραμματίου Τ.Π. & Δ. ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

6) Tο έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣΔΑ. Οι ενδια−
φερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα τεύχη δημοπρά−
τησης και πληροφορίες από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (τηλ. 2132055345 
Αρβανίτης Ξενοφών) με καταβολή των εξόδων ανα−
παραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 15 € 
και μέχρι και την 16/05/2013 ημέρα Πέμπτη και κατά 
τις ώρες 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Γαλάτσι, 7 Μαΐου 2013

Ο Δήμαρχος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

(5)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ.: 13721 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής διενεργεί 
Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, για την Ανάδειξη χορη−
γητή Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Αναλυτών με πα−
ραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για δύο έτη Π.Π.Υ.Υ 
2011, προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με αριθμό δι−
ακήρυξης 27.13

Προϋπολογισμός: 148.000,00€ (συμπεριλαμβα−
νομένου του ΦΠΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33696500−0

Τόπος παράδοσης: Εντός του Φαρμακείου του 
ΨΝΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία απο−
σφράγισης προσφο−
ρών:

12 Ιουνίου 2013 ημέρα Τε−
τάρτη και ώρα 11.00π.μ. στα 
γραφεία της Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υπηρεσίας του 
Ψ.Ν.Α.

Ημερομηνία δημο−
σίευσης περίληψης 
της Διακήρυξης στον 
Ελληνικό τύπο 

10−05−2013

Η Διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στην 
ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α.: www.psyhat.gr (σύμφωνα 
με την οδηγία 2004/18ΕΚ άρθρο 38)

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πληροφορία, παρα−
λαβή σχετική διακήρυξης κ.λπ., μπορούν να απευ−
θύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, (Λεωφό−
ρος Αθηνών 374, ΤΚ:124 62, Γραφείο Προμηθειών 
(Νο:18), τηλ.: 2132054326, fax: 210−58.12.504 E−mail: 
promithies@psyhat.gr).

Χαϊδάρι, 8 Μαΐου 2013

Ο Διευθυντής
ΑΔΑΜ Π. ΑΝΕΣΤΗΣ 

F

(6)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ.: 13730

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής διενεργεί 
Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, για την Ανάδειξη χορηγη−
τή Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων (Ειδι−
κών Εξετάσεων και Καρδιακών Δεικτών), με παρα−
χώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος, Π.Π.Υ.Υ 
2011, προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.000,00€ (συ−
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)με αριθμό διακήρυ−
ξης 26.13.
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Προϋπολογισμός: 56.000,00€ (συμπεριλαμ−
βανομένου του ΦΠΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 38434580−5
Τόπος παράδοσης: Εντός του Φαρμακείου 

του ΨΝΑ
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποσφράγι−
σης προσφορών:

11 Ιουνίου 2013 ημέρα Τρί−
τη και ώρα 11.00π.μ. στα 
γραφεία της Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υπηρεσίας 
του Ψ.Ν.Α.

Ημερομηνία αποστολής 
περίληψης της Διακήρυ−
ξης στην ΕΕΕΕ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ημερομηνία δημοσίευσης 
περίληψης της Διακήρυ−
ξης στον Ελληνικό τύπο 

10−05−2013

Η Διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσε−
λίδα του Ψ.Ν.Α.: www.psyhat.gr (σύμφωνα με την οδηγία 
2004/18ΕΚ άρθρο 38)

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πληροφορία, παραλαβή 
σχετική διακήρυξης κ.λπ., μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προ−
μηθειών του Νοσοκομείου, (Λεωφόρος Αθηνών 374, 
ΤΚ:124 62, Γραφείο Προμηθειών (Νο:18), τηλ.: 2132054241 
fax: 2132054578 E−mail: promithies@psyhat.gr).

Χαΐδάρι, 8 Μαΐου 2013

Ο Διευθυντής
ΑΔΑΜ Π. ΑΝΕΣΤΗΣ

F

(7)
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Αριθμ.: 3917

1. Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ−
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 
30/7/2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ 6ο υποέργο Η/Μ ΓΕ−
ΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΑΡΑΚΟΥ, με προϋπολογισμό 
146.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με 
προϋπολογισμό 117.092,73, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι 
και τις 23/5/2013, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από 
τα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Άνω Βιάννος, Πληροφορίες Νεραντζάκη 
Μαρία τηλ.: 28953 40160. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα 
χορηγείται το αργότερο εντός της επομένης εργάσι−
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγη−
σης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο 
διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προ−
σώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του 
έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
το ποσό των 6,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα 
τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα www.viannos.gov.gr, σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα 
τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/5/2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ−
ραιες μονάδες επί τοις %, περίπτ. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα−
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

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

νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις 
Α2 στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο−
ρίας ηλεκτρομηχανολογικών με Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέ−
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) 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 2.341,85 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Προγραμ. Δημ. 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Βιάννου.

Άνω Βιάννος, 8 Μαΐου 2013

Ο Δήμαρχος
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

F

(8)
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ –

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(IKA ETAM)

Αριθμ. διακ.: Λ31/Γ/4/2401/07−05−2013 (ΦΓ27/12)

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Μισθωτών − Διεύθυνση Προμηθειών & Χη−
μικών Υπηρεσιών διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για 
την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων καθορι−
σμού προτεραιότητας σε δεκατρία (13) Φαρμακεία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 
47.300,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
η 29/05/13 και ώρα 10.00΄.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
29/05/13 και ώρα 10.15΄

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές.
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στα εξής φαρ−

μακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:
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• Κεντρικό Φαρμακείο (Πειραιώς 167) Ρέντης
• Φαρμακείο Αμπελοκήπων (Ασωπίου και Παράσχου) 
• Φαρμακείο Αλεξάνδρας
• Κεντρικό Φαρμακείο Αμαρουσίου
• Κεντρικό Φαρμακείο Πατρών
• Κεντρικό Φαρμακείο Τούμπας Θεσσαλονίκης 
• Κεντρικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης (Ν.Μ.Υ.)
• Κεντρικό Φαρμακείο Ιωαννίνων
• Κεντρικό Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ (Αγ. Παύλου 12, Μα−

ρούσι) 
• Κεντρικό Φαρμακείο Ηρακλείου 
• Κεντρικό Φαρμακείο Καλλιθέας
• Κεντρικό Φαρμακείο – Πειραιά
• Κεντρικό Φαρμακείο Διοίκησης (Αγ. Κων/νου 16)
Ο χρόνος παράδοσης είναι εντός εξήντα (60) ημερο−

λογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 

είναι μέχρι 27/09/13.
Γίνεται δεκτή μια εναλλακτική προσφορά.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των ειδών.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−

κήρυξη δίδονται στο τηλ.:210 5213653, FAX: 210 5222456, 
αρμόδιος υπάλληλος: Νάσιος Γεώργιος στο Τμήμα Γε−
νικού Υλικού Χρήσεως και Αναλωσίμου, 3ος όροφος 
– γραφείο 6, Αγ. Κων/νου 16, Τ.Κ. 10431 – ΑΘΗΝΑ.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2013
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ

F
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμ. 49274/809 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, προ−
κηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου για την 
ανάθεση του έργου: 

Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στην Επαρ−
χιακή Οδό 

Αγ. Θεόδωροι−Γκρίκα του Δήμου Σουλίου
με προϋπολογισμό 160.000,00 (με ΦΠΑ)
2. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 126.886,29 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), να πάρουν πληροφο−
ρίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν 
γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Δι−
εύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α 
− 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, πληροφορίες στο τηλέφωνο 

2665 3 60133, FAX 2665 3 60227, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Ελευθέριος Σοφίας, μέχρι την Πέμπτη 
23−05−2013 

4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28−05−2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο−
ρών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας 
Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α − 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
προϊσταμένη Αρχή και η οποία γνωστοποιηθεί με φαξ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ).. 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι−

νοπραξία και πιο συγκεκριμένα: 
1. Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτι−

κών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε 
και εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

2. Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων Α1 τάξης, για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ γραμμένων στο Μητρώο Ερ−
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα:
1. Επιχειρήσεις 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 Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ−
γοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κατα−
λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ 
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα−
τούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.537,73 € (2% επί 
του προϋπολογισμού) και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων 
δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Περιφέρειας Ηπείρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφο−
ρών είναι έξι (6) μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με την αριθμό 
35979/1666/17−4−2013 απόφαση της Περιφέρειας Ηπεί−
ρου και με Κ.Α. 2013ΕΠ03000001. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου). 



2252 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

10. Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στον ιστοχώρο 
www. php.gov.gr 

Ηγουμενίτσα, 8 Μαΐου 2013 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αριθμ. 38780/3711

Ο Δήμος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για 
τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
218.000,00 μετά του ΦΠΑ,.

Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:

ΟΜΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ−
ΜΟΣ

Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑ−
ΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

65.000,00€

Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟ−
ΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

35.000,00€

Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

40.000,00€

Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡ−
ΤΟΠΟΙΕΙΟΥ− ΖΑΧΑΡΟ−
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

18.000,00€

Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

35.000,00€

ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΑ−
ΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ

25.000,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 218.000,00€

Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προ−
σφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνο−
λική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, 
όπως περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄ 
της αναλυτικής Διακήρυξης. Απόρριψη ενός ή περισ−
σοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

Ο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» διατηρεί 
το δικαίωμα να αυξάνουν την ποσότητα των προς 
προμήθεια υλικών κατά ποσότητα 30% με αντίστοι−
χη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον 
προμηθευτή χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή 
με τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης). Η αύξη−
ση της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το δικαίωμα 
προαίρεσης για το κάθε πακέτο ανέρχεται:

ΠΑΚΕΤΟ ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΟ−
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟ−
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕ−
ΣΗΣ ΑΝΑ 
ΠΑΚΕΤΟ

Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ−
ΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩ−
ΛΕΙΟΥ

57.519,00 17.255,70

Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑ−
ΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

30.972,15 9.291,65

Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ−
ΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩ−
ΛΕΙΟΥ

35.398,00 10.619,40

Δ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ−
ΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙ−
ΕΙΟΥ− ΖΑΧΑΡΟ−
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

15.922,00 4.776,60

Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩ−
ΛΕΙΟΥ

30.964,00 9.289,20

ΣΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟ−
ΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΑ−
ΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

20.315,00 6.094,50

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην ισόγεια 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κα−
τάστημα Δήμου Ιωαννιτών (Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέ−
ου 5) και κατόπιν κανονικής προθεσμίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη−
μα του Δήμου Ιωαννιτών την 31−05−2013 ημέρα Παρα−
σκευή και ώρα 9Η – 10Η πρωινή κατά την οποία λήγει 
η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης.

Ισχύουν το ΠΔ 60/2007, ο Ν.2286/95, η Υπ. απόφαση 
11398/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές διατάξεις όπως 
αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή 
της σύμβασης και έχει διάρκεια ενός (1) έτους από 
την υπογραφή της.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη 
νέου προμηθευτή και την υπογραφή της σύμβασης, 
ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 
με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρό−
νο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές 
αναφέρονται μονοσήμαντα στα άρθρα 1 και 17 της 
αναλυτικής διακήρυξης.

Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά ανα−
φέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ−
γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογι−
σθείσης δαπάνης του πακέτου ή των πακέτων για τα 
οποία υποβάλλεται προσφορά.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς 
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για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το σύνολο της αναλυτικής διακήρυξης μετά των πα−
ραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελί−
δα του Δήμου (http://www.ioannina.gr). Όσοι επιθυμούν 
να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης 
σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από το ΤΜΗ−
ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ− ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
αφού καταβληθεί παράβολο 20€ Πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ− ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ − ΑΠΟΘΗΚΗΣ του Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 
7 − αρμόδιοι ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ τηλ. 26513 
−61390) ή ηλεκτρονικά Email: sarakatsanou@ioannina.gr

Ιωάννινα, 8 Μαΐου 2013
Ο Δήμαρχος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ 

F

(11)
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Αριθμ. 4777

Ο Δήμος Ξηρομέρου προκηρύσσει με μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτή−
ριο τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια αντλιών, 
ηλεκτροκινητήρων και υποβρυχίων συγκροτημάτων 
αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλυζίας», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ, προϋπολογισμού δαπάνης με το ΦΠΑ 
40.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.06.2013 ημέρα 
Τρίτη. 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου, 
από την αρμόδια Επιτροπή.

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται 
η 10.00 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
η 11.00.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα−
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ−
γηθεί στις 11.06.2013, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό 
πρόσωπο η ένωση προμηθευτών η συνεταιρισμοί που 
εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη και είναι γραμ−
μένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
ήτοι 2.000,00 € και τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμι−
μες κρατήσεις (ΤΑΔΚΥ 2 % φόρος 4 %) καθώς επίσης 
και οι δαπάνες δημοσίευσης στον τύπο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης μπο−
ρούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημο−
τικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλ 2646360500.

Αστακός, 15 Απριλίου 2013

Ο Αντιδήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

(12)
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Αριθμ. 4776

Ο Δήμος Ξηρομέρου προκηρύσσει με μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτή−
ριο τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια αντλιών, 
ηλεκτροκινητήρων και υποβρυχίων συγκροτημάτων 
αντλιοστασίων ΔΕ Αστακού», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ, προϋπολογισμού δαπάνης με το ΦΠΑ 
60.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.06.2013 ημέρα 
Τρίτη. 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου, 
από την αρμόδια Επιτροπή.

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται 
η 09.00 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 
10.00.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα−
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ−
γηθεί στις 11.06.2013, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό 
πρόσωπο η ένωση προμηθευτών η συνεταιρισμοί που 
εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη και είναι γραμ−
μένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
ήτοι 3.000,00 € και τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμι−
μες κρατήσεις (ΤΑΔΚΥ 2 % φόρος 4 %) καθώς επίσης 
και οι δαπάνες δημοσίευσης στον τύπο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης μπο−
ρούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημο−
τικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλ. 2646360500.

Αστακός, 15 Απριλίου 2013

Ο Αντιδήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

F

(13)
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αριθμ. 38783/3713

Ο Δήμος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ − ΜΗΧΑΝΗ−
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2013» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 78.150,00 
μετά του ΦΠΑ.

Η προαναφερθείσα υπηρεσία αφορά την ασφάλιση 
105 ΑΥΤ/ΤΩΝ − ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

Τα είδη των ΑΥΤ/ΤΩΝ − ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥ−
ΚΛΩΝ και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά είδος 



2254 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αναλυτικής 
διακήρυξή μας.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει τα προς 
ασφάλιση αυτοκίνητα – μηχανήματα και δίκυκλα. Επί−
σης διατηρεί το δικαίωμα με αντίστοιχης αύξηση της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης και μέχρι 30% με τον 
ανάδοχο χωρίς καμία αντίρρησή του με τους ίδιους 
όρους (δικαίωμα προαίρεσης). Η αύξηση της προϋ−
πολογισθείσας δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 
ανέρχεται σε 101.595,00€ (23.445,00€ το δικαίωμα προ−
αίρεσης).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην ισό−
γεια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 
Κατάστημα Δήμου Ιωαννιτών (Πλατεία Ανδρέα Πα−
πανδρέου 5) και κατόπιν κανονικής προθεσμίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη−
μα του Δήμου Ιωαννιτών την 31.05.2013 ημέρα Παρα−
σκευή και ώρα 11η – 12η πρωινή κατά την οποία λήγει 
η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης.

Ισχύουν το Π.Δ. 60/2007, ο Ν. 2286/95, το Π.Δ. 28/80 
ως αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή 
της σύμβασης και έχει διάρκεια ενός (1) έτους από 
την υπογραφή της.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη 
νέου αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης, ύστε−
ρα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της 
παράτασης υπέρβαση της συνολικής δαπάνης μαζί με 
το δικαίωμα προαίρεσης όπως αναφέρεται μονοσήμα−
ντα στην αναλυτική διακήρυξη.

Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά ανα−
φέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ−
γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογι−
σθείσης δαπάνης.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς 
για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το σύνολο της αναλυτικής διακήρυξης μετά των 
παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την 
ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.ioannina.gr). Όσοι 
επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών 
δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητη−
θούν από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ μετά από πληρωμή παραβόλου 
20€. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΙΩΝ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ − ΑΠΟΘΗΚΗΣ του 
Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 7 − αρμόδιος ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΜΠΑΣΟΥΝΑ τηλ. 26513 −61334) ή ηλεκτρονικά Email: 
mpasouna@gmail.com.

Ιωάννινα, 8 Μαΐου 2013

Ο Δήμαρχος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ 

(14)
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Αριθμ. Διακ.: 9180

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 
για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» (cpv: 44922100−0)», για 
την κάλυψη των αναγκών του σε ετήσια βάση, με κρι−
τήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 80.000,00 € συ−
μπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, η ημερομηνία λήξης υποβο−
λής των προσφορών είναι στις 11.6.2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 14:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγω−
νισμού είναι στις 12.6.2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12μ. 

Υπάρχει κατάσταση ζητούμενων ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφές. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ στις 10.5.2013.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−

κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2713 601709, fax: 2710 234373, 
αρμόδια υπάλληλος Μαρία Σωτηροπούλου στο τμήμα 
Προμηθειών, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100, Τρίπολη.

Τρίπολη, 8 Μαΐου 2013

Ο Αναπληρωτής Διοικητής κ.α.α.
Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αριθμ. οικ.29841

Ο Δήμος Κατερίνης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλή−
ρωση συνοπτικού τιμολογίου και με κριτήριο επιλογής 
την συμφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση της 
εργασίας: «Φύλαξη Ακτών 2013» (αριθ. μελέτης 13/2013), 
προϋπολογισμού 75.939,10 ευρώ εκτός του ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 24.5.2013 ημέρα Παρα−
σκευή και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. 
(λήξη) στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Δημαρχείου 
Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επι−
τροπής. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί προσφορά ή 
αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 
30.6.2013 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 
1.519,00 ευρώ και θα εκδίδεται σε γραμμάτιο του Τα−
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Τράπεζας και 
πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σε άλλα κράτη 
μέλη της Ε.Ε. μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα 
(για τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες) και θα απευ−
θύνεται στον Δήμο Κατερίνης

Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της εργασίας θα γί−
νουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463 /2006, του 
Π.Δ. 28/80 και του Π.Δ 23/2000.
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά που εκτελούν ανάλογες 
εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού 
και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνο−
γνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν 
σχετικά με την ανωτέρω εργασία από την υπεύθυνη 
υπάλληλο Ρίζου Αικατερίνη (τηλ. 23510/29407), κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ έντυπα συμμετοχής, 
διακήρυξης κ.λπ. θα διατίθενται από την Γραμματεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας−Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 
601 00, 2ος όροφος τηλ 23513/50455,6, Φαξ. 23513/50470 
με την καταβολή 5,00 ευρώ.

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επα−
ναληπτικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κατερίνη, 2 Μαΐου 2013

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 6/2013

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διενεργεί ανοι−
κτό διαγωνισμό για την ασφάλιση των οχημάτων του. 
Ο προϋπολογισμός είναι 550,000 ευρώ, συμπεριλαμβα−
νομένου Φ.Π.Α., η ημερομηνία διενέργειας του διαγω−
νισμού είναι η Τρίτη 18 Ιουνίου 2013, και ώρα 12.00 στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β., Ειδικοί 
περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 27,500 ευρώ. Υπάρχουν 
ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται Πανελλαδικά. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι μέχρι 18.10.2013. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προφορές. Η χρη−
ματοδότηση είναι από το Υπ. Υγείας. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παροχή των υπηρεσι−
ών τμηματικά, Από την Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. διατίθεται 
σχετική διακήρυξη που περιλαμβάνει και τις ειδικές 
τεχνικές προδιαγραφές και επίσης είναι δημοσιευμένη 
και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β., στην ηλεκτρονική 
δ/νση www.ekab.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 213−2143327, fax: 213−2143256, 
στο τμήμα προμηθειών, στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Ε.ΚΑ.Β., Δ/νση: Τέρμα οδού Υγείας και Μεσογείων, 
Τ.Κ. 11527 Αθήνα.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Φο−
ρέας Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα 68100 

Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσεται Πρόχειρος Μειοδο−
τικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως 
αυτό καθορίζεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 31/2013 
Διακήρυξη με αντικείμενο την προμήθεια Τροφίμων – 
Γαλακτοκομικών Ειδών συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης 22.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Μαΐου 2013 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. στο γραφείο Προμη−
θειών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. [Δραγάνα, Αλεξ/
πολη] Λήξη επίδοσης προσφορών 17 Μαΐου 2013 και 
ώρα 14:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Π.Γ.Ν. Αλεξαν−
δρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το πλήρες κεί−
μενο της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Ε. − 
ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
τηλ. 2551−0−76423.

Ο Διοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθη−
νών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διενεργεί A΄ Επαναληπτικό Δημόσιο 
Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟ−
ΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΣΤΟΛΕΣ ΕΚ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 99.563,00 συμπεριλαμβανο−

μένου Φ.Π.Α.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων 

Θώρακος Αθηνών  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στις 10.06.2013 ημέρα Δευτέρα μέχρι την 13:00μ.μ. 

στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στις 11.06.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00μ. στην αί−

θουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ 

και στον ελληνικό τύπο στις 10.05.2013.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.sotiria.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν την σχετική 

διακήρυξη και από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσο−
κομείου, Μεσογείων 152 (τηλ. 210−7770700) έναντι του 
ποσού των €15,00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 
12:00μ.μ. – 14:00μ.μ. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2013

Η Διοικητής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην υπ’ αριθμ. 2158/24.04.2013 Διακήρυξη Δημοσίας 

Σύμβασης του Δήμου Σκύρου που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 265/26.04.2013 (τ.Δ.Δ.Σ.) (Θέμα 1ο), γίνονται οι πα−
ρακάτω διορθώσεις

α) Στην α΄ στήλη στο στίχο 19 εκ των άνω διορθώ−
νεται από το εσφαλμένο:

«29 του μήνα Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη» 
στο ορθό:
«31 του μήνα Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Παρα−

σκευή»

β) Στην α΄ στήλη στο στίχο 29 εκ των άνω διορθώ−

νεται από το εσφαλμένο:

«79.660,00€» 

στο ορθό:

«74.760,00€»

γ) Στην β΄ στήλη στον 3ο στίχο εκ των άνω διορθώ−

νεται από το εσφαλμένο:

«3.983,00€»

στο ορθό:

«3.738,00€».

(Από το Δήμο Σκύρου Ν. Ευβοίας)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*12002841005130012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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