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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αριθ. 136125

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 27/06/2013 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30−11.00 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρα−
σιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/
νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/ΝΣΗ Προμηθειών 
και Αποθηκών θα διεξαχθεί: Πρόχειρος μειοδοτικός δι−
αγωνισμός για την προμήθεια Γεωργικών μηχανημάτων 
και Ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.112,50 € συμπ/νου του ΦΠΑ 
23%.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης του άρθρου ή άρθρων 
γεωργικών μηχανημάτων ή της συνολικής προϋπολο−
γισθείσης δαπάνης της ομάδας ή των ομάδων ανταλ−
λακτικών για την οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Χρόνος παράδοσης των γεωργικών μηχανημάτων 
ορίζεται το διάστημα των εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για 
την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή 
Παραλαβής 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημε−
ρομηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στις Αποθήκες 
του Δήμου (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ).

Χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών γεωργικών 
μηχανημάτων ορίζεται τμηματικά και σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Δήμου και για ένα (1) έτος από την υπογρα−
φή της σχετικής σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του 
προβλεπόμενου ποσού, όποιο εκ των δύο συμβεί πρώτο.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμηθει−
ών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαι−
ολόγου 9, Αθανασία Λουκοβίτη, τηλ.: 210 52.45.828 κάθε 
εργάσιμη μέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή 
(σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/
2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 
F

(2)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

   Αριθ. 136189

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι την 01/07/2013 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 − 10.30 π.μ., ενώπιον της 
αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρα−
σιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/
νοϋ Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών και  
Αποθηκών θα διεξαχθεί Πρόχειρος μειοδοτικός διαγω−
νισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς, για την προμήθεια Οριζόντιων Περσίδων 
αλουμινίου (Βενετικά ΣTOR) και Κατακόρυφων Περ−
σίδων υφάσματος (Βέρτικαλ), όπως επίσης και Αντι−
ολισθητικών ταινιών κλιμάκων, για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Κτιριακών Έργων, προϋπολογισμού: 15.971,55 € 
συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό−
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα−
νείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική και 
όχι πέραν της 31/12/2013.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών 
και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολό−
γου 9 Κωνσταντινιάκου Άντα τηλ.: 210 5223142, 5228464, 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον Προμηθευτή 
(σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/
2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 
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   ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αριθ. Διακήρυξης 1/2012/2

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διενεργεί επα−
ναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια 167 
Ασθενοφόρων αυτοκινήτων και 19 κινητών Μονάδων 
για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β στις 13 Περιφέρειες της 
Επικράτειας, στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007−2013.

Ο προϋπολογισμός είναι 13.590.000 ευρώ, συμπερι−
λαμβανομένου Φ.Π.Α., η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013, και ώρα 
12.00 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με Φ.Π.Α, ή εφόσον υποβάλλεται προσφορά 
για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η εγγύηση πρέπει 
να καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προ−
ϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 

είναι μέχρι 25/3/2014.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προφορές.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παροχή των ειδών 

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 διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 213−2143327, fax: 213−
2143256, στο τμήμα προμηθειών, στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Ε.Κ.Α.Β., Δ/νση: Τέρμα οδού Υγείας και Μεσο−
γείων, 11527 Αθήνα.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
F

(4)
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Φ23/3565
Αριθ. διακ. 05/2013

Το TEI Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό δια−
γωνισμό, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορι−
κής (servers τεμ. 2, Φορητοί Η/Υ τεμ. 4, Η/Υ τεμ. 30, 
Macintosh (mac) τεμ. 1, Macintosh (mac) mini server 
τεμ. 1, βιντεοπροβολείς τεμ. 5, Σύστημα αδιάλειπτης 
ισχύος (UPS) τεμ. 6), για τις ανάγκες εργαστηρίων τμη−
μάτων του TEI Ηπείρου.

Συνολικός προϋπολογισμός 28.700,00 ευρώ συμπερι−
λαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα αφορούν ολόκληρη την ποσότητα 
του εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Κέντρο Δικτύων Πλη−
ροφορικής του TEI Ηπείρου στο campus Κωστακιών 
Άρτας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέ−

μπτη 11−07−2013 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον 
οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφο−
ρών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής 
προσφορών είναι το Διοικητήριο του TEΙ Ηπείρου στην 
Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου 47100 Άρτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότε−
ρες πληροφορίες από το Διοικητήριο του TEI Ηπείρου 
τηλ. 2681050005 ή από το Κέντρο Δικτύων Πληροφορι−
κής του TEI Ηπείρου τηλ. 2681050500.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι δημοσιευμένη στην 
ιστοσελίδα του TEI Ηπείρου wvyrw.teiep.ar (Ανακοινώ−
σεις).

Άρτα, 18 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ 
F

(5)
   ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ANATOΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθ. 1964

1.   Είδος Διαδικασίας: Επαναληπτικός Δημόσιος Τακτι−
κός Ανοικτός Διαγωνισμός.

2. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου εκτέ−
λεσης εργασιών καθαριότητας των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων των Μονάδων του Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α. (Γλυφάδας 
− Ελληνικού − Μελισσίων) που θα διενεργηθεί από το 
Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας.

3. Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη προσφορά.
4. Προϋπολογισθείσα δαπάνη ; 132.000 € συμπεριλαμ−

βανομένου Φ.Π.Α.
5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος διενέργειας διαγωνι−

σμού: 22/7/2013, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00, Λεωφ. Βου−
λιαγμένης και Ελ. Βενιζέλου − Ελληνικό (εντός πρώην 
Αμερικάνικης Βάσης, κτίριο 232).

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το 
Θεραπευτήριο μας.

7. Επωνυμία και Διεύθυνση υπηρεσίας από την οποία 
είναι δυνατόν να ζητηθούν τα οικεία έγγραφα: ΘΕΡΑ−
ΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, 
Λεωφ. Βουλιαγμένης και Ελ. Βενιζέλου, 166 77, Ελληνικό 
(κτίριο 232, πρώην Αμερικάνικη Βάση, Τηλ.: 213 − 2035335, 
Fax: 213 − 20 35 316, Γρ. Προμηθειών), ως επίσης και στην 
ιστοσελίδα μας www.tcpaa.gr.

Ελληνικό, 10 Ιουνίου 2013
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ 
F

(6)
  ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθ. 135929
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 27/06/2013 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 −13.30 μ.μ. ενώπιον της αρ−
μόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών 
του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κ. Παλαιο−
λόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών 
θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος δημόσιος μει−
οδοτικός διαγωνισμός, κατά άρθρο για τη προμήθεια 
Φαρμακευτικού − Αναλώσιμου Υγειονομικού και Λοι−
πού Υλικού, για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων 
και των Παιδικών εξοχών, έτους 2013.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.093,68 € συμπ/νου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτι−

κού προϋπολογισμού επί της προϋπολογισθείσης δαπά−
νης της προμήθειας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τρά−
πεζας.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2013 
στις Αποθήκες του Δήμου (στην οδό Φανοσθένους και 
Φρειδερίκου Σμίθ (Ν. Κόσμος) ή όπου αλλού θα του 
υποδείξει ο Δήμος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει 
την δυνατότητα να παραδώσει, εάν του ζητηθεί, ακόμα 
και ολόκληρη την ποσότητα, εντός δύο (2) ημερολογι−
ακών ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, εάν οι 
ανάγκες του Δήμου το απαιτήσουν.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμηθει−
ών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων. Παλαιολό−
γου 9, τηλ.: 210 52.45.828 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή 
(σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/
2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2008).

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 
F

(7)
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθ. 1887

  1. Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α, Β, Γ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ − ΑΝΑ−
ΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ», με προϋπολογισμό 
3.500.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ−
ΓΩΝ, με προϋπολογισμό 2.186.398,4 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙ−
ΝΟΥ, με προϋπολογισμό 550.358,49 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 48.852,00 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) η οποία 
θα αθροιστεί στον προϋπολογισμό της κατηγορίας των 
οικοδομικών.

2. Το έργο αφορά στα Έργα εξοικονόμησης ενέργει−
ας (ΕΞΕ) στα κτίρια Α, Β, Γ – Αναβάθμιση Ενεργειακού 
Κελύφους του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Πειραιά και συγκεκριμένα στην τοποθέτηση νέων 
θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου σε αντικατά−
σταση των υπαρχόντων. Στην κάλυψη των επιχρισμάτων 
των εξωτερικών τοίχων με ψυχρά ενεργειακά χρώματα. 
Στις εργασίες μόνωσης στα δώματα των κτιρίων. Στη 
φύτευση δώματος εκτατικού τύπου. Στην τοποθέτηση 
ανεμιστήρων οροφής. Στην τοποθέτηση εξωτερικών σκι−
άστρων (ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων 
όψεων με ρυθμιζόμενες περσίδες) για την σκίαση των 
νοτίων γυάλινων επιφανειών των κτιρίων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Δ/νση Πληρο−
φορικής. και Τ.Υ. οδός Π. Ράλλη και Θηβών 250, μέχρι 
και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (5η βελτίωση). Τα τεύχη 
δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.teipir.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210−5381289, FAX επικοι−
νωνίας 210−5450962, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι−
νωνία Βιρβίλη Αλκμήνη, ώρες επικοινωνίας 10.00−13.00.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 Ιουλίου 2013, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ανά 
ομάδα εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες ερ−
γοληπτικές 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 τάξη 3η ή 4η ανεξαρτή−
τως έδρας, ή στην τάξη 3η ή 4η ή 5η εντός νομού (Νομός 
Αττικής) ή με δεύτερο δηλωμένο νομό το Νομό Αττικής 
για έργα κατηγορίας οικοδομικών, και στην τάξη 1η ή 
2η ή 3η ανεξαρτήτως έδρας ή στην τάξη 1η ή 2η ή 3η 
εντός νομού (Νομός Αττικής) ή με δεύτερο δηλωμένο 
νομό το Νομό Αττικής για έργα κατηγορίας πράσινου. 

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.Ε.Π.

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.

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 προκύπτει 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, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
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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.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 55.712,18 € και ισχύ 
τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά−
χιστον μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2014. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλό−
τερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

8. Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής στον Ανά−
δοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ 
2012ΣΕ07580197) ΤΗΣ ΣΑ Ε0758 ) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι−
λαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 
34−37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄ /24−8−93).

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Αιγάλεω, 18 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ 
F

(8)
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. 4258 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας προκηρύσσει:
Ανοιχτό τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ια−

τρικά αναλώσιμα − Υγειονομικό υλικό διάφορο» CPV: 
33140000−3 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
73.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανά−
γκες του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ στις 22−7−2013 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10 π.μ. (Αριθμ. Διακήρυξης 14/2013).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρ−
τημένη στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (www.
lefkadahospital.gr).

Λευκάδα, 19 Ιουνίου 2013

Η Διοικητής

ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗ  
F

(9)
   ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθ. 53555 

 Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό δια−
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 
3.373.983,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών:

1. Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
2.392.043,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα)

2. Κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 891.447,29 € (δα−
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Κέρκυρας, Κ. Γεωργάκη 38 (πλησίον HERTZ), 
από τη Γραμματεία (τηλ 2661035145) ή τον Θωμά Μπα−
τσούλη (τηλ. 26613−64624, 26613−64601), κατά τις εργά−
σιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Πέμπτη 04/07/2013. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/07/2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ−
σφορών είναι επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά−
δες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο 

Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη 3η και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ−
ΜΙΚΑ, τάξη 2η και άνω στην κατηγορία Η/Μ

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

γ) 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).

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο−
ρίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι−
νοπραξίας).

1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 65.669,82 ΕΥΡΩ, η 
οποία θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία, που διεξάγει 
το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοι−
νοπραξίας, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/
κων & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και έχει ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ 
(6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α. 
(αρ. Εναρ. Έργου 2013ΕΠ02280007). Συγχρηματοδοτεί−
ται από Κοινοτικούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους, με σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 
έτους 2013, στον Κ.Α. 30.7311.008.

3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται ο 
απαιτούμενος αριθμός μηχανοσήμων του ΤΣΜΕΔΕ υπο−
λογιζόμενος με βάσει τον προϋπολογισμό του έργου 
χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 115 τον αριθμό.

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.
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5. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συνο−
λικά σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ημερολογιακούς μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης.

Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2013

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ 
F

(10)
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. 13102

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την 
αριθμ. 286/17/6−6−2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια «Τροφί−
μων» και «Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και 
ξηροί καρποί» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Τρικάλων, του Ξενώνα και των Προστατευομένων δια−
μερισμάτων.

Προϋπολογισμός δαπάνης 150.000,00€ και 30.000,00€ 
αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού το ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στην εκάστοτε νόμιμα διαμορ−
φούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών κατά 
την ημέρα παράδοσης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23−07−2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να 
έχουν κατατεθεί μέχρι την 22−07−2013 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14.00 μ.μ στο τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) 
του Νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
24313−50702.

Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί και θα διατίθεται από 
την ιστοσελίδα (Web Site): http://civil.dypethessaly.gr.

Τρίκαλα, 19 Ιουνίου 2013

Ο Διοικητής

ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΡΔ. ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ 
F

(11)
   ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Αριθ. 11472 

 1. Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι−
σμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΑΚΕΙΚΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΑΤΑ−
ΣΚΗΝΩΣΕΙΣ” ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με προϋπολογισμό 200.000,00 €. Το 
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα−
σιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
3.851,91 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
και β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ, με προϋπολογισμό 154.044,00 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ−
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου 
Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 04/07/13 ημέρα 
Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 

το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50134, FAX επικοι−
νωνίας 24453/50130, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία Ελένη Κωνσταντάκη.

 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/07/13, ημέ−
ρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολό−
γιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 
7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω−
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου ήτοι τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ−
ΠΟΙΙΑ 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 3.157,92 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 

τον Δήμο Μουζακίου.

Μουζάκι, 18 Ιουνίου 2013

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ 
F

(12)
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. 53949/622 

 H Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη−
τας Γρεβενών διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι−
σμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 500.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των 
οποίων 10.457,39 Ευρώ για αναθεώρηση και 93.495,93 
Ευρώ για Φ.Π.Α.) Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 
326.797,84 Ευρώ και β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογι−
σμό 69.248,84 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Γρεβενών (Δ/νση Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη 51100) 
μέχρι τις 18−07−2013 ημέρα Πέμπτη.

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53244, FAX επικοι−
νωνίας 24620 76239, αρμόδια υπάλληλος Μαυροματίδου 
Αικατερίνη.



3036 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23−07−2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο γραφείο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 477, και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους 
Ποσοστά Έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, Μεμονωμένες εργοληπτι−

κές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη−
πτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη ανεξαρτήτως 
έδρας, ή 3η τάξη εφόσον η Επιχείρηση έχει έδρα το 
Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει αυτόν ως 
δεύτερο Νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και 
άνω, ανεξαρτήτως έδρας, για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι σε κοινοπραξία εφόσον 
ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή 3η 
τάξη εφόσον η Επιχείρηση έχει έδρα το Νομό εκτέλε−
σης του έργου ή έχει δηλώσει αυτόν ως δεύτερο Νομό 
στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, σε κοινοπραξία με Εργοληπτικές επι−
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1η ανε−
ξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Η/Μ.

γ) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι σε κοινοπραξία, εγγε−
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη−
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ν. 3669/08 (ΚΔΕ), (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας).

δ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα πα−
ρόμοια (ποσοτικά και ποιοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.920,93 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23−02−2014. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 

την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας.

Γρεβενά, 19 Ιουνίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 

F
(13)

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. 53948/621 

 H Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣ−
ΚΕΥΗ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΤΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», 
προϋπολογισμού 60.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 956,49 
Ευρώ για αναθεώρηση και 11.219,52 Ευρώ για Φ.Π.Α.) Το 
έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών τα Οι−
κοδομικά με προϋπολογισμό 47.823,99 Ευρώ (Συνολική 
Δαπάνη Εργασιών − ΓΕ και ΟΕ 18% − Απρόβλεπτα 15%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Γρεβενών (Δ/νση Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη 51100) 
μέχρι τις 11−07−2013 ημέρα Πέμπτη.

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53244, FAX επικοι−
νωνίας 24620 76239, αρμόδια υπάλληλος Μαυροματίδου 
Αικατερίνη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16−07−2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο γραφείο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 477, και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με Ενιαίο Ποσοστό 
Έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια−
γωνιζόμενοι, Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή−
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά, καθώς και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και β) αλ−
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποσοτικά και ποιοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 956,48 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 16−02−2014. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 

την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας.

Γρεβενά 19 Ιουνίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ 

F
(14)

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Αριθ. 18579 

 Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές «Για την πα−
ροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά των απορριμμάτων 
(σε ΧΥΤΑ όμορου δήμου) για το 2013 του Δήμου Νά−
ουσας», προϋπολογισμού 169.238,16 ευρώ (συμπεριλαμ−
βανομένου και του Φ.Π.Α.). 

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η υπηρεσία αφορά τις εργασίες της μεταφόρτωσης 
και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας 
σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου και συγκεκριμένα στον Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Έδεσσας, που 
βρίσκεται στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» − Σωτήρας, διάρ−
κειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής 
του διαγωνισμού την Παρασκευή 5/7/2013. Ως ώρα έναρ−
ξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα 
λήξης η 11:00 π.μ.. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον 
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στην αί−



 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3037

θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 2ο όροφο στο 
δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Δημαρ−
χίας 30 στη Νάουσα, Τ.Κ.59200. Οι προσφορές μπορεί 
να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού 
εργάσιμη ημέρα.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω−
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με τη μεταφορά απορριμμάτων, γεγονός που αποδει−
κνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής 
στο οικείο επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του συνολικού προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς 
το Φ.Π.Α., δηλαδή 2.751,84 ευρώ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2332350344, 
Σκόδρα Ευμορφία. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα 
είναι ελεύθερα προς λήψη στην επίσημη ιστοσελίδα του 
δήμου www.naoussa.gr.

Νάουσα, 19 Ιουνίου 2013

Ο Δήμαρχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
F

(15)
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Αριθ. 34247

  Ο Δήμος Λαγκαδά:
1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε−

ση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», με 
προϋπολογισμό 85.000,00 ΕΥΡΩ με την Αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α.. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών:

α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 
1150,14 € ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρό−
βλεπτα) β) κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ με προϋπολο−
γισμό 16.547,94 € ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και 
απρόβλεπτα),γ) κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕ−
ΤΑΛΛΙΚΕΣ με προϋπολογισμό 35.041,81 € ΕΥΡΩ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία ΛΟΙΠΑ, 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 15.104,36 € ΕΥΡΩ (δα−
πάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας που 
βρίσκεται επί της οδού Λουτρών 14 στην πόλη του Λα−
γκαδά, μέχρι τις 11−7−2013 ημέρα Πέμπτη. Για την παρα−
λαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε επτά 
(7,00) ΕΥΡΩ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 
(για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23943−31069, & 31002 FAX 
επικοινωνίας 23943−31070, αρμόδιος υπάλληλος για επι−
κοινωνία Δ. Πεϊδης, πολιτικός μηχ/κός ΤΕ της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και Μπαντή Ευανθία του Δ. Λαγκαδά.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16−07−2013, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
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 Α1 ή Α2 ή 1η τάξη ανε−
ξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο−
πραξία, προερχόμενοι 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 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τους καλούμενους του Ελληνικού Μη−
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι−
νοπραξία, προερχόμενοι από τα ως ανωτέρω (β) κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι−
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.357,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι τις 11−2−2014.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με το ποσό 
των 85.000,00 € με τον ΦΠΑ.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά.

Λαγκαδάς, 19 Ιουνίου 2013

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
F

(16)
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 

 1. Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώ−
σεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις 
οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλε−
κτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ», με 
προϋπολογισμό 1.219.595 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 521.875,73 €

(δαπάνη εργασιών 384.580,49 €, ΓΕ και ΟΕ 18% 
69.224,49 €, και απρόβλεπτα 15% 68.070,75 €)

Και β) κατηγορία Οδοποιία με προϋπολογισμό 
447.553,46 €

(δαπάνη εργασιών 329.810,95, ΓΕ και ΟΕ 18% 59.365,97, 
απρόβλεπτα 15% 58.376,54).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας «ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ − ΣΥΚΕ−
ΩΝ, οδός ΛΕΧΟΒΟΥ 4 Τ.Κ. 566 25 ΣΥΚΙΕΣ», μέχρι και 
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την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 313 314., FAX επι−
κοινωνίας 2310 963 577, αρμόδιος υπάλληλος για επι−
κοινωνία ΣΚΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, e−mail merestsis.david@
n3.syzefxis.gov.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.7.2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ώρα λήξης της υποβολής προ−
σφορών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το 
Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω−
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξεις 
του έργου, ήτοι:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανή−
κουν στην:

στην 1η 2η 3Η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κα−
τηγορίας Η/Μ και 1η τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. της παραγράφου 21.2 της δια−
κήρυξης εφόσον ανήκουν 1ης, 2ης, 3ης τάξης ανεξαρτή−
τως έδρας για έργα κατηγορίας Η/Μ και 1ης 2ης τάξης 

ανεξαρτήτως έδρας και 3ης τάξης εντός νομού και σε 
2ο νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,

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 19.388,58 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 9.05.2014, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 9 = 6+3 μηνών.

6. Η δαπάνη για το έτος 2013 θα ανέλθει στο ποσό 
των 600.000,00 €. Απ’ αυτά για την οδοποιία θα διατε−
θούν 200.000 € από ΣΑΤΑ, και για τον ηλεκτροφωτισμό 
400.000,00 € από Ανταποδοτικά τέλη. Το υπόλοιπο ποσό 
θα διατεθεί το 2014 από Δημοτικούς Πόρους.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεάπολης – Συ−
κεών.

Συκιές. 19 Ιουνίου 2013

Ο Δήμαρχος

ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ    

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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